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Goga vasárnap elutazott Romániából

Hitler és Schuschnigg 
sorsdöntő tárgyalásának 
szenzációs kulisszatitkai

Bécs, február 13.
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Schuschnigg dr. szövetségi 
kancellár vasárnap visszaérkezett az osztrák 
fővárosba. A Hitlerre! folytatott berchtcsga- 
dehi megbeszélések szombaton este tiz óra
kor értek véget és a szövetségi kancellár éj
jel kevéssel tizenegy óra előtt Salzburgba 
érkezett, ahonnan azután folytatta útját 
Bécs felé. 

szűkszavú hivatalos jelentést adták ki, ame
lyet szombaton a késő esti órákban német 
hivatalos részről közöltek s amelynek leg
lényegesebb megállapítása az, hogy a tárgya
lásokon, amelyeken Hibbentrop külügymi
niszter és Papén nagykövei is részlvelt,

nem voltak hivatalos jellegűek.

Az osztrák sajtó vasárnap reggel egyönte
tűen ' megállapítja, hogy 

fél órás pihenőt kapcsoltak be a tár
gyalások menetébe.

A kérdéseknek ez a beható megvitatása is 
azt bizonyltja, hogy u tárgyalások sikerte
lenségéről nem lehet szó. lllbbentrop kül
ügyminiszter szintén Igen szívélyesnek mu
tatkozott nz osztrák államférfiak irányában, 
akikre egyénisége kedvező behatást telt.

A tárgyalások legközelebbi következmé

nye heavutott körök véleménye szerint az 
lesz, hogy

a közeljöv;ben vagy Bécsben, vagy Bér 
linben újabb tanácskozásokat fognak 
tartani a júliusi egyezmény kiépítéséről.

Valószínű, hogy ebből az ulkalomhól nem a 
két kancellár fog összeülni tanácskozásra, 
hanem szakemberek, vagy esetleg az osztrák 
és német kormány tagjai fogják a megol
dásra váró kérdéseket megbeszélni.

Schuschnigg dr. reggel nyolc órakor ér
kezett vissza Bécsbe.

Vele együtt érkezett vissza Schmidt Guídó 
dr. külügyi államtitkár is. A két államférfi 
a délelőttöt munkával töltötte.

A lefolyt német—osztrák megbeszélések
ről egyelőre osztrák részről ugyanazt a

Nagyfontosságu eredményeket 
várnak a találkozótól

Bécs, február 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

'j el ént é se.) Hitler és Schttssnlgg tanácsko
zásának világpolitikai szenzációja érthető 
érdeklődéssel foglalkoztatta vasárnap nz 
egész osztrák közvéleményt. Mindenki a 
bcrchtesgadeni tanácskozások hátterére és 
kulisszatitkaira kiváncsi.

Általános vélemény szerint rendkívül 
nagyjelentőségű politikai eseményről 
van szó, amely döntő befolyással lehet 
Ausztria és Németország viszonyának 

további alakulására.
Részlelekbemenően még nem lehet meg 

állapítani a Hitler—Schuschnigg megbeszé
lés eredményeit, politikai körökben azonban 
számítanak arra, hogy

a tanácskozás az osztrák német egyez
mény zavartalanabb működését és a 
múltban minduntalan visszatérő feszült
ségek enyhülését fogja maga után vonni. 
Valamennyi vasárnapi lap vezércikkben 

foglalkozik a birodalmi kancellár és nz 
osztrák kancellár találkozásának jelentősé
gével. A lapok egyöntetűen kiemelik, hogy 
a megbeszélések a júliusi egyezmény kere

Még nincs végleges megegyezés!
Bécs, február 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjc- 
lentése.) A bcrchtesgadeni találkozó ered
ményeivel

az osztrák kormányhoz közelálló kö
rökben meg vonnak elégedve.

A tárgyalások szívélyes formában és barát
ságos hangulatban folytak le. Abból a kö
rülményből, hogy ncin jött létre minden 
kérdésben megegyezés, nem lehet a tárgya- 
lások sikertelenségére következtetni.

A megbeszélések főleg négyesben, Rlb-

február 12-ének sorsdöntő jelentősége 
van Ausztria jövőbeni politikája szem

pontjából,
ugyanakkor azonban valamennyi lap egy
ben azt is hangoztatja, hogy az osztrák kor
mány a bcrchtesgadeni megbeszélés titán 
sem fog eltérni eddig követett irányától.

tében mozogtak, de tekintettel az egyezmény
nyel összefüggő és a tanácskozás során fel
merült sok részletkérdésre,

a megbeszélések még nem vezettek tel
jes megegyezésre és nem alakult ki min
den kérdésben egységes állásfoglalás.

A lapok emellett a nyilvánvalóan beavatott 
helyről származó értesülésükhöz hozzáfűzik 
azt a megjegyzést, hogy a júliusi egyezmény 
alapelvel irányadók lesznek a jövőre Is és 
a nyltvahagyott kérdések tisztázása rövide
sen megtörténhetik. A helyzetnek ez a mind
két részről óhajtott tisztázása rövidesen 
megtörténhetik. A helyzetnek ez a mindkét 
részéről óhajtott tisztázása kézzelfogható 
formában Is kifejezésre fog jutni. Arra lehet 
számítani tehát, hogy

a júliusi egyezményhez tartozó egyes 
kérdésekben újabb tárgyaltok indulnak 
meg és azok eredményen megállapodá

sokban fogják leszögezni.
A lapok egyhangúan hangsúlyozzák, hogy 

már magában az Is nz osztrák-német viszony 
mczjavulását mutatja, hogy egyáltalában 
sor került Hitler és Schuschnigg személyes 
találkozására.

bentrop és Schmidt jelenlétében foly
tak, de Hitler és Schuschnigg négy
szemközt is hosszantartó eszmecserét 

folytatott egymással.

Eredetileg — amint azt a kíséret egyik 
tagju mondotta — arra számítottak, hogy 
a megbeszélések 3 -4 óráig fognak tartani. 
Az eredmény az lett, hogy

az osztrák és német államférfiak 11 óra 
hosszat voltak együtt és ezalatt az Idő 
alatt úgyszólván szünet nélkül foly
tatták a megbeszéléseket, csupán más-

Az osztrák kormány előre tájékoztatta 
Franciaországot a tafáEkozórői 

— jelenti Páris
Párizs, február 13.

Hitler és Schuschnigg bcrchtesgadeni ta
lálkozását a francia sajtó olyan nagyjelen
tőségű eseménynek tartja, hogy a lapokban 
minden más esemény háttérbe szorul.

Az egész sajtó beható részletességgel 
foglalkozik a bcrchtesgadeni megbeszé
lés méltatásával és a várható kihatá

sokkal kapcsolatos találgatásokkal.
Abban az egy megállapításban egyezik az 
egész sajtó, hogy Schuschnigg dr. nem azért 
ment Bcrchtesgadenbe, hogy kanoszát jár
jon.

Általában megállapítható, hogy a francia 
főváros hivatalos köreiben

a bcrchtesgadeni találkozó hírét felté
teles nyugalommal fogadták.

Beavatott körökben határozottsággal állít
ják, hogy a bécsi francia követ utján

az osztrák kormány állandóan tájé
koztatja a francia kormányt a bcrchtes- 

gadeni találkozó előkészületeiről 
és éppen ezért a Qual Orsayt nem érte vá
ratlanul a találkozás létrejöttének Ilire.

A félhivatalos Petit Párisién Is közli, hogy 
Schuschnigg dr. osztrák szövetségi kancel
lár a bécsi francia követ utján folyamato
san tájékoztatta a francia kormányt. Éppen 
ellenkezően, valószínű, hogy

Berchtcsgadenből a szövetségi kancel
lár megnyugtató Ígéreteket hozott ma

gával.
Bizonyosra vehető az is — Írja továbbá a 
lap — hogy Schuschnigg dr. Berchtcsgu- 
denben nem tett nagyobb engedményeket, 
ha egyáltalában bármely engedményt Is tett 
volna. Nincs tehát semmiféle alap annak 
feltételezésére, hogy a szőni buti megbeszé
lés Ausztriára nézve hátrányos következ
ményekkel zárult volna. Ha nem Is osztjuk 
teljes mértékben a bécsi hivatalos körök 
optimizmusát — Írja végül a lap — mégis 
feltételezhető, legrtább Is addig, amíg ennek 
ellenkezője nem bizonyul be, hogy

Ausztria néhíny kisebb engedménye 
révén n birodalom részétől biztosíté
kot kapott függetlenségére vonatkozóan

és ez egyben lélegzési szünetet Is jelent 
számára.

A Figaro nem talál kivetnivalót a bcrch- 
tcsgadenj találkozóban.

Mindenképpen józan és természetes 
cselekedet, ha a ket német ország ve
zetői egymással érintkezésbe lépnek, 

hiszen két olyan népről van szó, amelynek 
rokonságát nem lehet tagadni. Európa szá- 
mára az. egyetlen fontos feltétel, hogy az uj 
osztrák állam függetlenségét és önállóságát 
biztosítsák.

A Jour a hivatalos közlemény szűkszavú
ságából arra következtet, hogy a bcrchtes
gadeni megbeszélések eredménytelenül vég
ződtek.

A baloldali lapok közül az Oeuvre meg
állapítja, hogy

a találkozó Európa vezető köreiben jó 
benyomást keltett,

a megbeszélés kihatásait Illetőleg azonban 
még mindig sötétben tapogatóznak.

A kommunista Humanlté a többi lappal 
ellentétben azt írja, hogy az osztrák kancel
lárt kényszeritették, hogy alávesse magát a 
birodalomnak.

ElffléMetásek a német 
tábornoki karban

Berlin, február 13.
Hitler vezér és kancellár a hadseregben 

a kővetkező előléptetéseket rendelte el:
Gessler altábornagyot, a lovasság felügye

lőjét, lovassági tábornokká, Wictcrsheim 
altábornagyot, a 14. hadtest parancsnokát, 
Scliroth altábornagyot, a 12. hadtest pa
rancsnokát, Schmedler altábornagyot, a 4. 
hadtest parancsnokát, Schubert lovag altá
bornagyot, a 7. hadtest parancsnokát, Rttsch 
altábornagyot, a 8. hadtest parancsnokát,

gyalogsági tábornokká nevezték ki.

Ilulder altábornagyot, a vezérkar főszállás- 
niesterét tüzérségi tábornokká, Kuntze altá
bornagyot, n kriserslauterni hadtest törzs
karúnak parancsnokát pedig hidé íztábor
nokká nevezték ki.
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IY1IRA gyógyvíz sosem karos 
TŐLE SZERES A FŐVÁROS
Vasárnap elfogadták a három 
kőszegi képviselőjelöltajánlásait

ntWnf magyar politikát. Egyettk már odáig íj 
elmerészkedtek, hogy Goga felé üdvözlő nyi
latkozatokat küldtek.

Ezután n falukutatók védelmében beszélt, 
majd figyelmébe ajánlotta a sajtófőnöknek, 
hogy könnyen rábukkanhatna azokra a titkos 
erőkre, amelyek
a kormánypárt neve alatt magát a kormányt 

éa annak politikáját támadják

a legélesebben. Mindennek ellenére bíznak ab
ban, hogy a kormány be fogja látni tévedéseit 
és ki fogja igazítani a hibákat.

Dinnyés nagy tapssal fogadott beszéde titán, 
dr. Paczner Jenő, majd Kovács Imre faluku
tató Iró beszélt.

FERDE SZEMMEL
rejtvényverseny 4. rejtvé
nyében található két uzémjegy:...............
Csak Mániákkal Írható bed Nem betűkkel.

Beküldte:__________________ _ ___________

(Á”tentí" szelvényre a két MáoCejyen a Pé'yézó 
p"ntu» elmen kivUI *unlml 11111' n lrhatól)

K/ÍAzcft, február 13.
(A Hilföi Napló tudósítójának Mefón- 

'jelentése.) A kőszegi választókerületnek 
mozgalmas napja volt vasárnap. Ez volt nz 
utolsó vasárnap, amelyen a mandátumért 
harcba Induló három jelölt:

■ kormánypárti Hindy Zoltán, a kereaz- 
Mnypárti Kovám Sándor éa a kisgazda

párti dr. Stur Lajos
elmondhatták programmbeszédciket.

A kereszténypárt vasárnapi gyűlésén Ko
vács Sándor püspöki tanácsnok, Metxlcr 
Károly és fíeibel Mihály képviselők mond
tak beszédet.

A kisgazdnpárti gyűlésen Horváth Ferenc 
és Láng Lénárt képviselő felszólalása után 
Stur Lajos mondta el programmbeszédét, 
majd Matolcsy Mátyás képviselő

rendkívül éles (szavakkal szólt az ország 
állapotáról.

Az ellenzékről, Sztranyavszkyról, 
a diktátor]előliekről és a zsidókér
désről beszélt vasárnap Friedrich

Szentes, február 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az Egyesült Kereszténypárt va
sárnap nagygyűlést tartott a szentesi színház
ban. Gróf Vay Artúr felsőházi tag hangoz
tatta beszédében, hogy nem tűrik a vallásta- 
lanságot, az eyyházüldőzést és a pogány kul
tuszt. Korodi-Katona János az idegen esz
mék ellen beszélt és támadta a diktatórikus 
gondolatokat. Kijelentette, hogy a

diktatúra cégére alatt idegen állam ér
dekelt próbálják ápolni.

Friedrich István betegesnek tnrtjn a nagy 
politikai nyugalmat. Szerinte as országház 
tele van öregurakkal, akik valamennyien fá
radtak. Az ellenzéknek az a feladatú, hogy 
kritizáljon, felelősségre vonjon é« esetleg 
kormányt ü buktasson.

A szervlllzmus korszakába csúsztunk te. 
ahol csak mandarinok vannak és alattvalók, 
f lesen kikelt az ellen, hogy a parlament ben 
kautálékat gyártanak. Emlékezteiéit ezután 
u lezajlott lélektiprásos nyílt választásokra.

Az inspckclós rendőrtisztviselő felszólította, 
hogy ne folytassa ebben a tónusban tovább 
beszédét.

Németh Vilmos azt hangoztatta, hogy a 
bank- és tőkcvllág, valamint a kartclek ve
zetői 80 százalékban zsidók, 20 százalékban 
keresztények de — ezek mind egyformán 
pogányok.

Elítéli a kis zsidók elleni uszítást.

Végül Gallasz Ágost Rudolf és Hakovszky 
Tibor képviselők beszéltek.

A kormánypárti jelölt Hindy Zoltán né
hány gyűlésén megjelent és beszélt Holla 
Aurél államtitkár és több kormánypárti 
képviselő.

A választási biztos

vasárnap felülvizsgálta a beadott 
ajánlásokat

és mindhárom jelölt ajánlásait elfogadta.

Ezután a következőket mondta:
*—* Sztranyauszky Sándor, aki az előbbi 

rendszerek választási főnöke és diktátora 
volt és megtaniiotta a választókat kesztyűbe 
dudálni, most egyszerre

más oldalak felé orientálódik
és azt mondja, nemsokára jón egy uj rend
szer. Sztranyauszky most másutt keres arra 
módot, hogy megmutassa milyen nagy em
ber.

Friedrich ezután rcndkiv.l élesen támadta 
n diktdtorjelöllckct. Kifejtette, hogy a keresz
tény társadalomnak valóban kötelessége 
visszahódítani a gazdasági pozíciókat, de 
olyan keresztény politikától, amelyet a NÉP 
oldalán csinállak, hogy

a kis zsidót lezsidózták, u gazdag zsidó
ból kegyelmes urat csináltak, csuk un

dorral fordulhatunk el.
Végül telepítést és szociális földreformot kö
vetelt, hangoztatva, hogv az alkotmány ka
puit nem szabad becsapni az előretörő ma
gyar milliók előtt.

Fantasztikus csecsemőkaland 
miatt előállítottak egy*  orvost 
és egy szülésznőt a rendőrségre

Vasárnap este a Doh-utca 88. számú ház
ban lévő 4. számú rendőrőrszobán megjelent 
egy munkáskülsejü asszony és

az őrszoba parancsnokának egy női 
fehérneműbe burkolt ílucsccsemőt nyúj

tott át.
Elmondotta, hogy a siró-rivó apróságot az 
egyik szomszédos ház kapuja alatt találta. 
Az őrszoba legénysége gyanúsnak találta a 
dolgot, az asszonyt nem engedték elmenni. 
Értesítették a főkapitányságot, ahonnan 
rendőri bizottság szállt ki.

A rendőrtisztnek elmondotta az egyre za
varosabban viselkedő asszony, hogy a Wes- 
selényi-utcáhan lakik, egy gépkocsivezetőnek 
a felesége és néha szülésznői teendőket is 
szokott végezni, noha ezt a mesterséget soha 
nem tanulta. Keresztkérdéseket tettek fel 
neki,

végül azt mondotta, hogy egy Lipót
városban lakó orvos felkérésére cso
magolta be a gyermeket női fehérne
műbe és hozta az őrszobára. Azt, hogy 
a gyerek kié és hogyan került az orvos- 

voshoz, nem tudja.
Időközben azonban a kis csecsemő a rend
őri őrszobán meghalt. Az asszonyt átkisér- 
ték a főkapitányságra és őrizetbe vették.

Detektívek mentek nz orvos lakására is. 
de nem találták odahaza, 

a személyzet azt mondotta, hogy csak, késő 
éjszaka érkezik vissza.

Az asszony később megint változtatta val
lomását. Azt állította, hogy nz orvos felhívta 
lakására azzal, hogy

nagy Jutalom ellenében vigyen el tőle 
egy csccsemőholttestet és égesse el, 

mire ő átvette a beburkolt csecsemőt és csak 
az utón vette észre hogy él.

Késő este
az orvos hazatért lakására, a detektívek 

azonnal .előállították
és megkezdődött a kihallgatás.

Az előállított orvos,
dr. Schwarz Zoltán, akinek a Szent

István körút 13. számú házban van a 
rendelője, 

elmondotta, hegy vasárnap Fehér Mária 
sashalmi leány feljött a rendelőjébe s szü
lési fájdalmakról panaszkodott.

A leány rendelőjében szülte meg a gyer
mekét, de holtan. Erre felhívta Baricza 
Púlnct, aki segédkezni szokott neki és

átadta neki a gyermeket azzal, hogy 
tüntesse cl, mert nem akarja, hogy a 

holttest a rendelőben maradjon.
A rendőrség megállapította, hogy
Schwarz Zoltán külföldön szerezte or
vosi diplomáját és eddig még nem Is 

nosztrifikáltatta.
A főkapitányságról detektívek mentek ki 

Sashalomra, azonban
Fehér Mária nevű nőt az egész köz

ségben nem találtak.
A rendőrség most a titokzatos ügyben 

folytatja a nyomozást.

Monstre kommunistaper 
Szegeden

Szeged, február 13.
A szegedi törvényszék hétfőn kezdi tár

gyalni
Szemenyei László Aj 119 bűntársa 

bűnügyét, 
akik ellen az ügyészég az állami és társa
dalmi rend felforgatására irányuló szövet
kezés miatt indította meg az eljárást.

A kommunista vádlottak közül harminc
nyolc letartóztatásban van. Miután több 
mint

háromszáz tanút kell kihallgatni, más
félhónapos tárgyalásra számítanak.

A biinpert részben Szegeden, részben Oros
házán fogják letárgyalni.

A titkos erők ismét működni 
kezdtek

— mondta vasárnap Dinnyés Lajos
Máéra, február 13.

M Hét/ói Napló tudósítójának telejonjehn- 
tize.) A Független Kisgazdapárt vasárnap Pest- 
megyében több srctvozÖgyülést tartott. A má- 
<sid gvüléscn érdekes beszédet mondott 
Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő. Kije
lentette, hogy a titkos erők ismét működni 
kezdtek és azt fit állapotot akarják fenntar
tani, hogy

• pallükal kóklerek tovább b halárakéit- 
ranak a zavarosban

és megismételhessék azokat a különféle fogá

sokat, amelyekkel meghamisítják a nemzet 
igazi akaratát. A kisgazdapárt harcolni fog, ha 
szükség lesz rá, hogy a becsületes, titkos vá
lasztójog cl ne sikkadjon.

— A dolgozó néprétegek megbízhatók, — 
folytatta — ne ezektől féljen a kormány, ha
nem

azoktól a napraforgó politikusaktól, kik 
Tisza Istvántól kezdve lígigsrolgáltnk 

minden politikai Irányzatot.
Azoknak a munkáját akadályozza meg. akik 
stélsőségrs agitációt folytatnak és nem ma
gyar, hanem világnézeti alapon akarnak esi-

A Magyar Pamutlpar Rt. Igazgatósága és fclügyelöbizottsága mély fájdalommal 
Jelenti, hogy nz igazgatóságnak alclnöke és a vállalatnak évtizedeken át volt vezér- 
Igazgatója

szurdai Szurday Rdberi
országgyűlési képviselő

e hó 8-án váratlanul elhunyt A megboldogult egész életében vállalatunk és a magyar 
textilipar fejlesztése körül fáradhnlullan munkásságot fejlett ki és elévülhetetlen érdé 
meket szerzett. Kiváló szakismereteit mindenkor önzetlenül állította a köz szolgálatába 
is. Vállalatunkat nagy munknszeretetlel és rendkívüli buzgalommal irányította és az ő 
nevéhez fűződik annak*  nnggyáfejlesztése

Emlékét mindenkor őszinte kegyelettel fogjuk 
megőrizni.

(ha. Szurday Röbertoé szül limai Rcnée mint felesége. ö«v. vdgfalvl Qolttnrr 
Zvlgmaadaá éa Saarday Géza. mint testvérei. az egész rokonság nevében is fájdalomtól 
megtört szívvel tudatják, hogy

szúrnál Szurday RObert 
or'rtwuitol Mart rtá reu rdta-Salt Kl.k.n rtraw*  t»rv. bt.. «>«!■ m ktr. krre.ke- 
beírni ftimóesM, • «*«'r  Mtmruv emlékérem. a <1. Ml. •♦m»t V»skert««t. • tekSr-tekrl*  

*i •tus ktrltjl kAeonareml kliMereutK a*  •Mlr*h  Srdrmjtl klzé*kerv>il|e,
•IK loHildouesa

február 8 ón e»l« közjóért lelkeaedö hnsaflas működése közepette hirtelen elhunyt; jősá 
goa Mive megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 1938 február 11-én kísértük utolsó útjára Kerepesi-uil temető 
UlollashAzAból és helyeztük örök nyugalomra nz ugyanott lévő családi sírboltba.

Az engesztelő kzanimUoóldozatót február 12-én a Piarista Rend kápolnájában 
mulattuk be.

A Magyar Pamutlpar RT. tisztikara és munkássága mély fájdalommal jelenti, hogy

szurdai szurdav Rúheri
a társaság Igazgatóságának alclnöke és ny. vezérigazgatója

folyó l.ó 8 ón váratlanul elhunyt.
A megboldogult, mint vállalatunk vezetője, évtizedeken keresztül mintaképünk 

gyanánt, fáradhatatlan munkássággal és páratlan szakismeretekkel irányította társaságunk 
működését. Társaságunk valamennyi alkalmazóitjn benne atyui jóakaróját látta, aki 
sorsukat mindenkor szereimet szivén viselte és nevéhez fűződik vállalatunk számos jó 
téti intézményének alapítása.

Emlékét soha el nem múló kegyelettel 
foglak megőrizni.
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Meglepő döntés
az Ügető sikkasztási botrányában: 

a vizsgálóbíró elutasította Sciiwab Karoly 
vagyonára kért bűnügyi zárlatot

f Vasárnap meglepően érdekes esemény tör
tént abban a sokszázczerpengős sikkasztási 
bűnügyben, amelynek Schwab Károly, az 
Ügetőverseny Egyesület volt titkára és 
Wetssenbacher Aladár egykori vezétitkára a 
szereplői.

Schwab Károlyt félmilliópengős sikkasz
tás gyanúja miatt a vádlanács is fogva tar
totta és e héten a Tábla dönt végső fokon 
letartóztatásáról. A 63 éves Weissenbachert 
szabadlábra helyezték, már el is hagyta a 
fogházat és

vasárnap a kiáltott izgalmaktól betegen 
feküdt lakásán.

Miután a vádtanácsban eldőlt Schwab 
Károly sorsa, az ügetöverseny Egyesület 
sürgős beadványt nyújtott be a; vizsgálóbíró
hoz és ebben azt kérte, hogy

azonnal rendelje el a bűnügyi zárlatot 
Schwab Károly minden feltalálható 

ingó- és ingatlanvagyonára.
íáz ügető 470 ezer pengő erejéig kérte a

A főkapitányság bűnügyi osztályán teg
nap reggel példátlanul felháborító erkölcs
botrány ügyében indult nyomozás, amely
nek központjában két elegánsan öltözött is
meretlen „hölgy" szerepel, akikről különös 
történeteket mesélnek a Városliget környé
kén lévő iskolák tájékán.

A nyomozást egy inagasállásu köztisztvi
selő panasza indította el. A magasállásu ur 
megjelent a főkapitányságon és felhívta a 

rendőrség figyelmét kél rejtélyes ismeretlen 
nőre. Előadta, hogy a fia, aki az egyik vá
rosligeti iskola tizenkétéves növendéke, ott
hon elmesélte, hogy

nem messzire az iskolától, megállította 
őt két elegáns nő. Beszélgetni kezdtek 
vele, azután különféle ígérgetésekkel rá 
akarták venni, hogy menjen velük egy

Bundás „hölgyek” példátlan 
erkölcsbotránya a városligeti 
iskolák környékén

□

Pezsgős dóridon elfogták a halottnak 
hitt kőbányai betörővezért

Vasárnap virradó éjszaka megszólalt a’A társaság egyik tagja nagy méltatlankodva 
telefon a főkapitányság központi ügyeletén. | tiltakozott a „molesztálás" ellen, a 
Egy férfihang jelentkezett azzal, hogy Kő
bányáról beszél egy vendéglőből, bizalmas 
bejelentést akar tenni.

— Ebben a vendéglőben nagy dáridó 
folyik, három fiatalember pezsgőzik, nők
kel mulatnak, szórják a pénzt és a társa
ságban lévő nőknek drága ékszereket aján
dékoznak. Ezek csak betörők lehetnek — 
mondotta a névtelen bejelentő.

Egy perccel később már detektívek ro
bogtak autón Kőbányára. Bementek a ven
déglőbe, feltűnés nélkül leüllek egy asztal-

L>

*A*.

IIKS?
HftRISnVflllllPREGIIÁLÖ

Szenzációs amerikai újdonság. 
A harisnyát tartósabba teszi. 
Horn szalad lo Hla a szem.

' Esöcicpp tiem látszik meg rajta.

30 íillAr. Mindenütt kapható. 
Voiérkópv.Bpést,Mussolini tér 3. kómái

hoz, mintha ők is vendégek lennének és 
szép csöndben, alaposan szemügyre vették 
a vendégeket.

A szomszéd asztalnál folyt a nagy 
dáridó, pukkanlak a pezsgősüvegek, 

egyre-másra rendelték a likőröket.
Záróra felé a mulatságot rendező három 

férfi a számláját kérte, kétszáz pengőt tett 
ki a „ccch". A gavallér vendégek a számla 
kiegyenlítése után kimentek az utcára. A 
detektívek követték őket. A három ember 
arról beszélt, hogy lokálba kellene menni, 
ahol reggelig lehet folytatni a mulatozást. 
Éppen taxit akartak rendelni, amikor

• detektívek odaléptek hozzájuk és ud- 
yarlasan Igazolásra szólították őket. 

bűnügyi zárlat foganatosítását. Amint erről 
Schwab értesült a fogházban, magúhoz ké
rette védőjét: dr. Vajda Bélát, aki aztán 
megjelent a vizsgálóin rónál és ellenezte a 
zárlat elrendelését

Tekintve, hogy az Ügetöverseny Egyesület 
soronkivüli sürgősséggel nyújtotta be bead
ványát, dr. Antalffy Manó vizsgálóbíró 
még vasárnap meghozta döntését:

a bűnügyi zárlat elrendelése iránt be
nyújtott kérelmet elutasította.

Érdekes, meglepő döntését azzal okolta 
meg a vizsgálóbíró, hogy Schwab fogva van 
és igy nincs módjában vagyonát elrejteni. 
Egyébként már a feljelentés megtörténtekor 
Schwab felajánlotta az ügetőnek a maga 
vagyonát a kár megtérítésére.

Az ügetöverseny Egyesület |

most a vádtanácshoz fordult és itt Wrte 
a bűnügyi zárlat elrendelését.

A vádtanács e héten ül össze, hogy döntsön 
az ügyben.

iT

közeli magánlakásra.
A fiú otthagyta a nőket, rögtön hazament és 
elmondotta, hogy mi történt. Közben más 
iskolák tájékán is felbukkantak a rejtélyes 
nők, akikről « környékbeli diákok már ren
geteget beszélnek. Minden esetben pontosan 
az történt, ami a magasrangu köztisztviselő 
fiánál: a két nő magánlakásra akarta csalni*  
a fiukat, akik azonban nem mentek velük.

A megkörnyékezett diákok, akikre kive
tették hálójukat, pontosan és egybehangzó 
személyleirást is adtak a két furcsa nőről: 

egyik vadmacskabundát visel, a másik 
fekete szilbundát.

A rendőrség erélyes nyomozással igyek
szik kézrekeriteni őket, hogy megszüntesse 
az iskolák környékén folytatott különös 
kalandozásaikat.

másik 
keltő azonnal futni akart. Most már nem 
volt kétséges, hogy vaj van a fejükön. A 
detektívek elfogták és előállították őket a 
főkapitányságra.

A főkapitányság központi ügyeletén ki
derült, hogy jó fogást csináltak: a dáridozó 
társaság vezetője, a méltatlankodó vendég 
nem más, mint

Molnár Imre harminchatévcs rovoft- 
multu kereskedősegéd, régi híres 

törő vezér,

akit jól ismer a rendőrség, társai 
fiatalkorú lakatossegédek, egyébként 
dei a betörésekben.

Molnár Imre kézrekerülése nagy megle
petést kelleti a főkapitányságon, mert ugy 
tudják, hogy Molnár Imre halott. A régi 
betörővezér tavaly szeptemberben szabadult 
a fegyházból és akkor elhatározta, hogv*  
átvándorol Homániáha. Éjszaka útlevél nél
kül szökött át a határon, a határőrök rá is 
lőttek és akkoriban

be-

hír érkezett róla, hogy a határ
golyói leterltették, mire elköny

velték, mint halottat.

azután kiderült, hogy épségben 
kalandot, átjutott 

követelt el,

az a 
őrök

Most 
úszta meg a határszéli 
llomániába, ahol betöréseket 
majd amikor égni kezdett lába alatt a talaj,

visszaszökött, hamis iratokat szerzel! 
és ólnéven lakott Kőbányán.

Mostanában bandát szervezett, maga 
mellé vette a két fiatal lakatoslcgényt és 
l’estkörnyékén dolgozlak, Pcslszentcrzsébe- 
ten, Kispesten, Pestszentlőrinccn fosztogat
ták a boltokat és lakásokat. A „halottaiból 
föltámadl" betörővezért letartóztatták, fia
talkorú bűntársait pedig átadták a fiatal
korúak bíróságának.

KAPHATÓ MINDEN ORION RADIÓ-KERESKEDÖNÉL

Szálasít, gróf Széchenyi Lajost 
és dr. Erdélyi Kálmánt 
sürgősen beidézték 
a rendőrségre
Az ügyészség izgatás miatt elkoboztatta 
a Magyar Nemzeti Szocialista Párt 
legújabb röpcéduláit

Vasárnap délelőtt négy sürgős idézést 
kézbesítettek ki a főkapitányság bűnügyi 
osztályáról a Magyar Nemzeti Szocialista 
Párt két vezérének Szálast Ferencnek, gróf 
Széchenyi Lajosnak, azonkívül dr. Erdélyi 
Kálmán magántisztviselőnek és Ucld János 
budai könyvnyomdatulajdonosnak.

A sürgős idézések hétfő délelőttre szól
nak

és Szálasiék legújabban kibocsátott röpira- 
tával vannak összefüggésben.

Szombaton késő este és az éjszakai órák-

-------- LT

Amíg 'Oh alszik 
a Darmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fajdalom nélkül haji 
könnyű és teljes ürülést Idéz elő, 
Kellemes enyhe rtrXVAAX 
es jó hashajtó, a V***'

bán a főváros főbb útvonalait különböző 
szinü röpcédulák ezreivel árasztották cl is
meretlen egyének. A röpcédulaszórók közül 
többen, — mint az különben pár hét óta 
divatba jött —

autókon száguldozták l»e a fővárost és 
azokról szórták szét az izguló tartalmú 

röpcédulákat.

A szines röpcédulákon fenn a Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt felirat szerepel, 
majd alatta ez áll: „Vezetőségi határozat a 

kormány részéről Jelvenni szándékolt kül*  
földi kölcsön tárgyában".

A röpcédula szövege alatt Szálast Fcrena 
és gróf Széchenyi Lajos nevei szerepelnek; 
kiadóként dr. Erdélyi Kálmán van feltün
tetve. A röpiratok lleld János Mecset-utcai 
nyomdájában készültek.

Az ügyészség még az éjszaka folyamán 
értesült az engedélynélkül kibocsátott röp
cédulákról és miután azok szövegében A 
fennálló állami és társadalmi rend elleni 
izgatást és az ország közgazdasági életét 
veszélyeztelő kifejezéseket talált,

utasította a rendőrségei a röpcédulák 
elkobzására.

Az éjszaka folyamán a főkapitányság 
központi ügyeletéről egy rendőrtiszt vezeté
sével több detektív és rendőr ment ki 
riadóautón a Hold-nyomdába, majd a Szá« 
lasi-párt Andrássy-uti helyiségébe,

az ott talált röpcédulákat lefoglalták 
és bevitték a főkapitányságra. A rendőrség 
megállapítása szerint

65.000 darab röpcédulát nyomattak, 
a rendőrség azonban már csak alig száz da« 
rabot tudott lefoglalni, a többit szétvitték.

Érdekes különben, hogy vasárnap délben 
ismét bizalmas bejelentés érkezett a főkapi
tányságra, hogy az esti órákban újabb röp. 
cédulák kerülnek az utcára, amelyek a Tu
rulból kiindult sajtóellenes mozgalommal 
állanak kapcsolatban.
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Sír Geoffrey Knox angol követ szombaton 
*ste a követség Werbőczy-utcai palotájában 
vacsorát rendezett a kormányzó tiszteletére.

II.
József Ferenc főherceg fővédnökségével, 

’Stephoicli Pál alispán és Sztly Márton or- 
tzdggyfílési képviselő elnökségével Szent 
Kristóf-szoborbizottságol alakított a Somogy- 
megyei Automobil Club. Balatonföldvár és 
Szántód között, a balatoni mfíut mellett 
bronzszobrot akarnak állítani Szent Kristóf
nak a jármüvek és utasok védszentjénck. 
Szent Kristóf a legenda szerint valláskülönb
ség nélkül oltalmazója az utasoknak. Szo
bormása majd védőén áll az országúton ro
bogó autósok fölött, szeretettet tekint le a 
Balaton ludlámain tovasikló motorcsónakok 
és hajók utasaira és áldóan emeli fel 
kezelt a felhők gépmadarain repülő pilóták 
ás utasok felé. Tízezer pengőbe kerül a szobor, 
gyűjtéssel teremtik elő ezt az összeget. 
Koranyáron autók, motorcsónakok, hajók és 
repülőgépek dlstfelvonulásával leplezik le 
majd a szobrot, amelyet Serédi Jusztinián 
bíboros hcrccgprimás avat fel.

III.
Vasárnap este fényárban úsztak a NÉP 

Eszterházy-utcai palotájának termei: Szinyel 
Mcrsc. Jenő császári és királyi kamarás, or
szággyűlési képviselő, a NÉP alelnökc, es
télyt rendezett leányának tizennyolcadik szü
letésnapja alkalmából. A köztiszteletben álló, 
nagynevű família családi ünnepén számos 
előkelőség jelent meg, a társadalmi élet ki
válóságai, közéleti férfiak, miniszterek, poli
tikusok, képviselők — pártállásra való tekin
tet nélkül.

IV.
Tisztelettel figyelmébe ajánljuk IJsetty 

Béla Öméltóságának, a villamosok és autó
buszok legfőbb parancsnokának, hogy a 
Nnssoltnl-tér és a Délivasut között szaladgál 

zörgőbordáju, ósdi 3-as autóbusz, amely
re már az utcagyerekek is nevetve mutogat
nak. Rendszámát csak azért nem írjuk ki, 
mert nem akarjuk megszégyeníteni az öreg 
csatárt. Tessék sürgősen kiszuperálni I

V.
Csókolj meg, édes! Elmúlt a náthám. 

Meggyógyított a Viperinl

, VI.
' Jellemző a budapesti állásnélküliségre és 
'álláséhségre, hogy a benfentesek informá
ciója szerint példátlan roham indult meg a 
Budapesti ügetőverseny Egyesületnél meg
üresedett egyik állásra. (A megüresedés oká
nak előzményeit nem a társasági rovatból, 
hanem a rendőri rovatból ismerheti az ol
vasó.) írásban és személyesen tucatjával je
lentkeznek a pályázók az ügető irodaigazga
tói állására, dúsan és súlyosan megrakodva 
kitűnőnek tartott protekciókkal. A pályázók 
között van állásnélküli fiatal diplomástól 
'kezdve öreg kegyelmesig minden rendi! és 
rangú ur

VII.
Gróf Teleki Béla főispán felesége, aki az 

tország egyik legjobb mezzo-szoprán hangjá
nak boldog tulajdonosa, Zalaegerszegen a 
vármegyeház barokktermében jótékonyeélu 
hangversenyt rendezett. Magyar dalokat, 
Schubert- és C.sajkovszky-müvcket énekelt. 
Gróf Andrássy Imréné kisérte zongorán. 
Óriási sikere volt a jótékonyeélu hangver
senynek.

Vili.
Páger Antal (nki filmen sokszor játszott i 

már autósszerepet) most ugyancsak minljj A belügyminisztérium illetékes 
autós szerepel a rendőrbiróság előtt — erűt- ,mn“ ,"ol,A '
tál mint vádlott. A kitűnő színész pár nap
pal ezelőtt az Andrássy-uton autójával ki 
akart kerülni egy másik autót, közben a ko
csi járdára szaladt, kidönfött egy oszlopot 
és összetört. Págcr Antalnak nem történt 
más baja, mint hogy szombaton meg kellett 
jelennie a közlekedési rendőrbiróság előtt, 
mert a balesetből kihágást ügy lett.

, IX.
Wckcrle Sándor és felesége Döbrentel-téri 

lakásukon kélscdzszemélyes fényes hátibált 
rendezlek legkisebb leányuk: Wckerlc Ale
xandra tiszteletére.

X.
Amsterdamból Írják a Kisnaplónak: A: 

itteni Hungária Klub gyönyörű bált rende
zett. Hangverseny elő:te meg a bált, amelyen 
nemcsak a hollandiai magyarok, de a hol
land társasági élethez tartozó legelőkelőbb 
hölgyek és urak jelentek meg. Cigány húzta 
<1 talp alá valót és rövid próbálgatás után a 
komolyságukról hircs hollandi hölgyek és 
urak Is olyan tüzesen ropták a csárdást, 
hogy a bugaci csárda clőtáncosai is meg 
Irigyelhették volna.*,

BAhTER: Uccu nini Lépcsős 
igaz-e, hogy megen csak Pesten

ÖRZSI: Olt hűt.
RAKTÉR: Oszt mivégett?
ÖRZSI: Meg akartuk tunni, hogy mór 

bukott meg Romónijába a diktatériás mi
niszterelnök?

RAKTÉR: Affene rágja ki, erre mán ma
gam is kéváncsi vagyok.

ÖRZSI; Beszéltünk e szélsőséges úriem
berrel Pesten. Ü azonta, hogy Goga elgán- 
csolásának megen csak galicijai fokhagyma 
szaga van.

RAKTÉR: Oszt maga mit szól erre, Lep
cses szomszéd?

LEPCSES: Nézze hájjá, eccer vasárnapi 
misén egymás mellett álltak a templomba 
a jedzőkisasszony, meg ez a Rühülő Czo- 
bák Albert, Hát a kisasszony igen fintor- 
gatla az orrát, mer a szomszégygya fölöstö
kömre e’ jó kupac huszár-rostéllost falt be, 
vagyis plríltóskenyeret, de jómódin meg
dörzsölve fokhagymával. — „Ejnye" — 
szólt végre a jedzőjány fölzándorodva, — 
„mennyen mán odébb, mer ollan éktelen 
szaga van, hogy ki se lehet bírni!" — 
„Mán bocsánat" — mordút vissza Rühülő — 
„szagán! gyilttünk ide, vagy imádkozni?"

ÖRZSI: Igaza is vöt.
RAKTÉR: Nono, hát hiszcnl •—< Oszt 

azontúl ml újság Pesten, Lepcses szom
széd?

ÖRZSI: Rossz dóguk kerekedett odaföl a 
tollforgató úriembereknek. Különössen a 
falukutató firkász egyéneket fogják perbe 
egyre-másra.

BAKTER: Hinnye a szenvedésit! Oszt 
mér?

ÖRZSI: Biz sokszor utólag derül ki, hogy 
semmiér. Most is fölmentettek három da
rabot.

BAKTER: Ezlet nem értem. Hát valami 
ok csak vót, hogy bíró elé húzgálták ükét.

LEPCSES: Maga is úgy beszél, mint az 
a Fölhőrúgó Bogya Antal. Mer eccer haza- 
"yült, oszt a bérese mesélte, hogy ittjárl a 
Csucsuj cigány s kereste ötét. — „Ha me
gen clgyiinne" — monta a gazda, — „fogd 
a vasvillát két marokra s rottyinlsd fejbe, 
hogy hótlan szalaggyon ki a házbúi." — 
„No csak" — csodálkozott a béres, — „oszt 
mér? Hát mit követett el n Csucsuj?" — 
..Áztat majd azután kinyomozzuk!" monta 
Fölhőrúgó.

szomszéd, 
vótak?

Amiről egész Budapest beszél, az a

C CLARIDGE KÁUÉHÁZ 
bomba sikere

. Halnall leveskülönlegességek, zenés uzsonna — Asztalrendelés: 111-706 .

Expressz-rendőrbíróság
Budapest utcáin!

4 rendőr azonnal megbírságolja a fetfankapoff kő zlekedés 
„kihágót", beszedi a büntetéspénzt és nyugtát ad róla

.. ......... ............. .......... s osztályán
most végzik az utolsó simításokul egy törvény 
végrehajtási utasításán, amely érdekes uj 
szint varázsol majd a budapesti utcákra: meg
valósítja a közlekedési kihágások expressz bír
ságolását!

Tavaly ősszel került a parlament elé egy 
törvényjavaslat, nmeivel a belügyminiszter ter
jesztett be a .,rendőri büntetőbíróság körébe 
utalt egyet kihágások tétlenért elkövetőinek a 
helyszínen való megbírságolása" tárgyában. A 
törvény lényege az, hogy

a Jövőben olyan esetekben, amikor a jár
művezető, vagy gyalogjáró minden vitán 
felül álló szabálvlalanságot követ el, a 
rendőrőrszem tárgyalás megtartása nél- 
kUl nyomban a helyszínen megbírságol

hassa.
A belügyminiszter Indoklása szerint ennek az 
újszerű eljárásnak nem annyira a megtorlás, 
mint a fegyelmezés is oktatás a célja. Ezenfelül 
pedig gyorsan, igizsigosnn és méltányosan al
kalmazott, aránylag csekély büntetés sokkal 
többet ér, mint esetleg hetek múlva egy hosz- 
r.zada|mas tárgyalás befejezéseképen hozott 
szigorú ítélet.

Az. országgyűlés simán letárgyalta és elfo
gadta a törvényt, amelyhez must elkészült a 
végrehajtási utasítás és

rövidesen ék I belép n küzlekedésl bírás
kodásnak <z rs »j érdekes rendszere.

A budapesti rrndór*.  ;i legképzettebb, régi 
rét dóréit ruh 1 «!sfisorban bírságolási

A sir„» - .J ponl/iin, i I .

galmnsabb útvonalukon állnak majd ezek a 
rendőrök, akik egyúttal természetesen a ren
des őrszolgálatot, vagy közlekedési szolgálatot 
is teljesítenek. Kizárólag olyan ügyekben lesz 
bírságolási Joguk, amelyeknél semmi vita nem 
merülhet fel. hogy a közlekedési kihágás való
ban megtörtént.

Megbírságolhatják például az autóvezetőt, 
ha nem cg a lámpája, ha tilos helyen par
kíroz, szabálytalanul előz, tiltó Jelzés el
lenére kanyarodik, a gyalogjárót pedig, ha 
újságot olvas az utlesten, vörös lámpa
jelzés dacára megy át nz uteakeresztezés- 

nél és más hasonló Ilyen esetekben.
Egyéb, komplikáltabb megítélés alá tartozó 
kihágásokra nem vonatkozik a helyszíni bír
ságolás. Az ilyen esetben, éppen úgy. mint az
előtt. a rendőr feljelentést tesz és a közlekedési 
rentlőrhiróság büntetőparanccsai, vagy tárgya
lással intézi cl nz ügyet.

A helyszíni birsógoló rendőrök blokk-füzetet 
kapnak, a kirótt bírságot bejegyzik a másoló
papírral ellátott biokkfüzetbe és uz összegről 
szóló nyugtát rögtön átadják a „delikvens
nek".

Egy pengőtől tiz pengőig terjedhető pénz
bírságot szabhat ki a rendőr és ha a tét- 
tenkapott ..kihágó" megnyugszik semmi

féle további eljárás ncin következik, 
az ügy be van fejezve, nem lesz tárgyalás. A 
bírságolásban való megnyugvás azonban nem 
kötelező. Abban nz esetben, ha a fél arra az 
óiléspcntra helyezkedik, heev 6 nem kivetett 
cl waLáíx lalansigot, u!<k< r a rendőr Igazol-

ÖRZSI: Ó, hogy a fényé tutulla ki!
BAKTER: Hát arrul mi hír, hogy ósztri- 

júba fölemelték u kalonaji szolgálatot?
ÖRZSI: Föl bizony. Egy évríil másfélre. 

Mer, aszongyák, mostanába má annyit köll 
lunni a katonaságnak, hogy egy esztendő 
kevés a megtanulásához

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ka
tona koromba eccer (iskolázás vót s cuksz- 
fiirer úr Ribizli fölkérdezett e’ bizonyos 
illető Kommanló Jánost, hogy aszongya: — 
„Ha magát három oldalra! elkezdik lűnl, 
de még hozzá géppuskával s nincs móggya 
sehova elbújni, micsinál akkor maga?"-------
„Jelentem alássan" — felelt a kérdezett, — 
„akkor meghalok". — „De ha nem hal 
meg" — faggatta cukszfűrer úr — „akkor 
micsinál?" — „Hát jelentem alássan" — 
vonta vállát huszár Kommantó, — „akkor 
egész életembe csudálkozok. hogy eleveny 
marattaíh."

BAKTER: Biz magam is csodálkoznék az 
íí helibc! — Hót a Kánya külügyi minisz
ter úr? Igaz-e, hogy mán ötödik esztendeje 
viszi a külügyeket?

ÖRZSI: S még miilen jól! Ollan dolgokat 
lát előre, amiket mások meg se álmodnak.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
műt héten tanálkoztam Bikarogyasztó Csi- 
maz Pállal s aszondom neki: — „Hájjá, 
ippen tennap aztat álmoilam, hogy leégett 
a maga háza s igen szép summát vasalt be 
a biztosítlón “ — „Rosszul álmotta" — fe
lelt Bikarogyasztó, — „mer csak két hét 
múlva fog leégni."

ÖRZSI: Oszt mehenénk is aptya.
BAKTER: Még csak eggyetl igaz 

hogy egy jobbszélsö egyén erényővet 
telt a magyar nőkre?

ÖRZSI: Ignz bizony. Lakatot akar 
az erkölcsünkre.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy az 
a Féllökős Gádor Ferenc mielőtt ki átázott 
vóna Amerikába három esztendőre: rálaka- 
tolt e*  vasból való erényővet n Borcsája bö- 
csülctirc. No, eltelt a három esztendő, haza
tért a Féllökős, de midőn éppen le akarta 
csatolni az erényvédőt, rémülten kapott a 
fejihöz: — „Jaj nekem", — kajnlott bol
dogtalanul — „elvesztettem a kulcsot, mit 
csinyáljak?" — „Ugorjon át valamellik 
szomszédhoz" — nyugtatta meg Ilii neje,
— „a pápóczi lakatos csinyált vagy hat 
álkulcsot, kérjen kőccsön eggyet valakitől!"
— Oszt hasolló jókat és Isten álgya.

tatja, megteszi ellene a fejlelentést és követke
zik a büntetőparanci, vagy a rendőrbirói tár- 
gyalus, éppen úgy, mint régen.

Kétségtelen, hogy ennek az uj rendszernek' 
több előnye is lesz. Elsősorban maguk az autó
vezetők is osztják a belügyminiszter vélemé
nyét, hogy a gyors, méltányos, csekély büntetés

sokkal jobb, mint ha a rendfirblrőságl tár
gyalásokkal vesztegetik Idejüket a magán- 

felek,
viszont sok munkától tehermentesíti ez ni 
eljárás a rendőrbiróságot is. Végeredményben 
tehát a rendőrség és a közönség is jól jár.

Az Eliássy Sándor főkapitánv és Török Já
nos főparancsnok szellemétől átitatott

kitűnő budapesti rendőrük Józan Ítélő
képességében és méltányosságában min

denki megbízik
és igy közmegelégedésre vonul be Budapest 
utcáira az ezprmz-közlekedési bíráskodás.

ZENE

vóna, 
kövo-

tenni

A ragyogószőke énekesnő 
szerelmi autobuszköltsége 
és egyéb zenei események

Sértődéssel kezdődött, kimagyarázkodásl 
kirándulásokkal folytatódott és ebben a 
pillanatban a legnagyobb szivszakértők előtt 
ls t!,ok’ házassággal vagy szakítással
végzödik-e a ragyogó szépségű szőke opera
énekesnő és a botfüleiről híres mérnök
gyáros barátsága, amely most a fővárosi 
társaságok egyetlen komoly „zenei" beszéd
témája. Az énekesnő és a mérnök egyazon 
estére voltak hivatalosak. Az énekesnő 
azért, hogy csillogó hangjával elbűvölje a 
társaságot, az urat pedig — mint ö maga 
ez estélyen hangosan méltatlankodva kije
lentette —, csak azért hívták meg, hoau —< 
bosszantsák.

— Nem bírom az éneket — mondta —* 
és nemcsak hogy nem értem, de lelki és 
fizikai fájdalmat okoz, amikor rámszakad 
az a sok hang.

A bot fülű mérnök szenvedélyes kitöréseit 
meghallotta az énekesnő is, aki valamivel 
későbben érkezett, mint a többiek. A há
ziakban meghűlt a vér, a közelgő botrány 
már előrevetette sötét árnyékait. A bátrak- 
bak megpróbálták elhallgattatni a mérnö
köt. Nem sikerült. A botfülü mérnök nem 
értve a kínos csend okát, hátrafordult és a 
nyitott ajtóban megpillantotta azt a nőt, 
akivel egy hónap óta mindennap pontosan 
délelőtt tízkor az egyes autóbuszon együtt 
utazik és akinek ragyogó szőkeségébe ez 
alatt a hónap alatt tökéletesen beleszeretett. 
A megdöbbent énekesnő tekintetét pedig 
belső fájdalom tette homályossá. — ez a 
férfi mond Ilyet — gondolta —, aki miatt 
akár van dolgom, akár nincs, egy hónap 
óta reggel nyolckor felkelek és a Széchényi 
fürdőig autobuszozom ... Tiz pengő nuolc- 
vanat utaztam el eddig miatta.

A helyzetet a házigazda mentette meg, 
aki karonfogta az énekesnőt és bemutatta 
a mérnöknek ... Amikor azután az énekes
nő szárnyaló hangon énekelni kezdett, a 
mérnök — fülig pirult. Azóta a hatodik 
kimagyarázkodási kirándulást teszik a Hű
vösvölgybe .,,

★

Az utolsó pillanatig reméltük, hogy a 
Bajazzók előadásán mégis csak elmarad 
Helye Roswaenge kettős szereplése. Ros- 
maenge jeles tenorista, de nincs olyan nagy 
terjedelmű hangja, hogy a prológ baritonra 
irt szólamát is elénekelhesse. Talán Carusót 
akarta tulénekclni. aki — mint mondják — 
szintén megcsinálta ezt a zenei bukfencet, 
vagy talán dagadó önérzete nem fért meg a 
tenorszerep adott keretei között Roswaenge 
különös t.dtengését ellensúlyozta Korányi 
Karola zengő hangja és az a nagy Igyeke
zet, amellyel alárendelte magát szerepének.

♦

Cuglielmetll Pillangókisasszonya tele volt 
ellentmondásokkal. Érzelmes, édes szenvel
géseket kifejező mély hangjai felett csengő, 
de kissé egysíkú magas hangok trónolnak 

" kc,tő k'i:ö11 nehé* a *zinbeh  külön
bözőségeket áthidalni. A Pillangókisasszony 
pedig az az opera, amelynek értelmét telje
sen felborítja a nem megfelelően alkalma
zott lágyság.

te
A,Z. hét lóversenyzől közül kie

melkedik Ignaz Fricdmann, nki lángolólclkü 
totmácsolója Chopin müveinek. Legutolsó 
hangversenyén elkapta mindaz a lendület, 
lóktclenség, amely Chopin álmodozásait 

i Curzon, a neves angol zongorista 
Schubert Wandcrer-fantázláját teljesen szét
tagolta és indokolatlanul hangsúlyozta az 
egyes részeket. — Dnhnányi, Waldbauer, a 
Kerpely-trió estje és Hacndel Relzazar cimü 
oratóriumának zenekari előadása emelték 
még a hét zenei eseményeit.

Dr, Lehlen László
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Engel Ármin szenzációs 
nvllatwozata a milliós 
Közgazdasági botránvrúl

Vasárnap átkutatták az öngyilkos Bán Emil holmijait i 
pénzt, végrendeletet, búcsúlevelet nem találtak I

Negyedik napja kavarognak az események 
Bán Emil, a Budapestvidéki Kőszénbánya 
R. T. igazgatójának tragikus öngyilkossága 
körül. A megdöbbentő öngyilkosság a köz
gazdasági életet foglalkoztatja legjobban, 
mindenkit izgat a kérdés, hogy tulajdonkép
pen mi van az öngyilkosság mögött. Fan
tasztikus összegű hiányokról suttognak.

Vasárnap végre megszólalt a legközelebb
ről érdekelt Engel Ármin, a Budapestvidéki 
Kőszénbánya vezérigazgatója. Négy napon 
keresztül hallgatott. Hírek terjedtek el a 
fővárosban, amelyek szerint a vezérigazgatót 
ideaösszeroppanással a Sicsta-szanatóriumba 
szállították, mások tudni vélték, hogy szél- 
hüdés érte és súlyos betegen fekszik a laká
sán. Minden híreszteléssel szemben

Engel Ármin makkegészséges és vnsár
nap délelőtt a Hétfői Napló munka

társa részletesen beszélgetett vele 
a nagy port felvert szenzációs ügy részle
teiről.

„Engem semmiesetre se 
lehet felelősségre vonni*

Elsősorban megkérdeztük tőle, hogy tu
lajdonképpen mi történik most a Budapest- 
vidéki Kőszénbánya Részvénytársaságnál, 
inért állítólag

a magyar részvénytársaság üzletvitelébe 
a belga tőkéscsoport képviseletében 
Mlchel Desmilh budapcstre érkezett és 
vizsgálatot indított annak megállapítá
sára, hogy a pénzkezelés körül történ- 

tck-c visszaélések
és ha igen, mennyi a hiány.

Engel Ármin válasza igy hangzott;
— Valóban vizsgálat folyik a részvény
társaságnál. A belga tőkéscsoport engem 
bízott meg a vizsgálat lefolytatásával és 
én kértem fel Gesmay Józsefet, az Eger
esek! Kőszénbánya vezérigazgatóját, 
hogy több mint tiz évre visszamenőleg 
vizsgálja felül a könyveket és vezesse le 
a házinyomozást, mert egyedül, egy em
bernek a nagy munkát lehetetlen elvé

gezni.
•— A vizsgálat eddigi adatai szerint van-e 

hiány? Es ha van, mennyi? — kérdeztük.
— Erre a kérdésre ma még nem lehet 

válaszolni — felelt a vezérigazgató —, a 
vizsgálat még folyik, egy azonban bizonyos, 
hogy

csillagászati számokat kolportúltak
és ilyen összegű hiányról szó sincs.

— Kit tesznek felelőssé az esetleges hiá
nyokért?

— Nem igaz az, hogy én lennék felelős 
az elkövetelt visszaélésekért. Engem 
semmiesetre sem lehet felelősségre 

vonni,
mert hiszen egy részvénytársaság elnöke 
nem vonható felelősségre olyan visszaélé
sekért, amelyekről nem is ti’dhntott. Itt leg
feljebb a fclclősségrevonásnál csak azokról 
lehet szó, akik az ellenőrzéssel meg voltak 
bízva és munkájukat nem végezték a köte
les gondossággal.

„N am teszll Ah f ellelent fist, 
menteni fogjuk, ami 

mcn'hető'*
__Közgazdasági körökben arról beszélnek 

— mondottuk —, hogy vezérigazgató ur 
nem vesz részt a vizsgálóbizottság munkájá
ban és az eddigi megállapítások szerint több 
millió a hiány.

— A híresztelések minden reális alapot 
nélkülöznek és azokat, akik a valóságnak 
meg nem felelő híreket közöltek nz .elmúlt 
na'tok eseményeiről, n vádlottak padjára 
ültetjük Igv többek közölt nem igaz az, 
hogy nekem kétmillió pengős vagyonon! 
lenne,

nem igaz az, hogy bárki ellen Is föl
jelentést teszünk. Mindentől eltekintve, 
halott ember ellen nem lehet büntető 

följelentést tenni.
__ A vizsgálat befejezése után mit fog 

tenni n Budapestvidéki Kőszénbánya Rész
vénytársaság vezetősége? — tettük fel nz 
utolsó kérdést.

__Menteni fogjuk ami menthető. Igyek
szünk az esetleges hiányzó összegeket 

visszakapni.
Eddig szól Engel Ármin, a Budapestvidéki 

Kőszénbánya vezérigazgatójának nyilatko

zata. , • r r,
.Vasárnap különben Gesmay József, a Ura-

sche-konszern érdekköréhez tartozó Eger- 
cschi Kőszénbánya vezérigazgatója, akit a 
házi nyomozás lefolytatásával meghíztak, 
Bélaapátfalvóra utazott és ott az ügyvitelt 
revideálta.

Nincs pénz, nincs végren 
dsSet, nincs búcsúlevél!..

Mialatt a Budapestividéki Kőszénbánya 
irodáiban folyik a házivizsgálat és eszten
dőkre visszamenően szakemberek rovan- 
csolnak, üzleti könyvek után kutatnak

az öngyilkos Bán Emil igazgató csa
ládja lépéseket tett, hogy megtudja: 
voltaképpen milyen fel nem derített 
részletei vannak az öngyilkosságnak és 
a milliós hiányoknak, milyen titokban 
maradt események rejtőznek a halal- 
masaráuyu visszaélések és az igazgató 

tragikus halála mögött.
Bán Emil özvegye, gyermekei és közvet

len hozzátartozói vasárnap átkutatták a 
tragikus véget ért igazgató Íróasztalát, hogy 
nyomát találják az eseményeknek. Bdn 
Emil úgy halt meg, hogy egyetlen sor írást 
sem hagyott hátra. Sem búcsúlevél, sem 
végrendelet nem jelezte, hogy mire készül. 
Vasárnap az öngyilkos igazgató Íróasztalá
nak minden fiókját lázas izgalommal ku
tatták végig, minden feljegyzést és iratot 
megnéztek, a legapróbb papirszelet sem ke
rülte el figyelmüket. Az eddigi kutatás azon
ban nem vezetett eredményre:

nem találtak egyetlen olyan feljegyzést, 
vagy iratot, amelyből nz öngyilkosság
ra és r.z azt megelőző eseményekre 

újabb magyarázatot találtuk volna.
Akik Bán Emilt ismerték és anyagi viszo

nyairól informálva voltak ezt mondották 
nekünk:

— Az öngyilkos igazgató, akit most öl- 
milliópengős visszaéléssel vádoltak, ugv 
halt meg, hogy békásmegyeri kisebbértékii 
ingatlanán kívül semmit sem hagyott hátra. 
A család tagjai azért kutattak vasárnap a 
holmijai között, hogy tálán valámi nagyobb 
értékeket : hankbetélkönyvet, részvényeket, 
értékpapírokat, nagyobb összegű készpénzt 
nem hagyolt-c hátra, de

a kutatás azonban eredménytelen ma
radt: Bán Emil után nem maradi 

semmi,
—- vagy legalább is eddig nem találtak. 
Hogy mit hoz az elkövetkező huszonnégy 
óra, azt az események izgalmas, gyors for
gatagában nem lehet tudni...

Goga elutazott
Romániából

Bukarest, február IS.
(foga Octavicn volt miniszterelnök kül- 

fülilre utazóit. A drámai körülmények kö
zött megbukott román miniszterelnök egész
ségét támadták meg a nagy Izgalmak s ezért 
elhatározta, hogy hosszabb Időre külföldre 
megy üdülni. Azi hiszik, hogy útja Nizzába 
vezet.

500 pengő helyett félmilliós örökség.
Regénybeillő örökösödési perben döntött a Kúria
Miskolc, február 13.

(A Hétfői Napló tudósítójától,) Négy év
vel ezelőtt Hajdúnánáson elhunyt 81 éves 
korában Oláh Sándor földbirtokos. Több
száz katasztrális l old földet, gazdasági épü
leteket ha;:,ott hátra félmillió pengéi érték
ben. Az elhunyt földbirtokps végrendeleté
ben

két rokonának nagyobb pénzösszeget 
juttatóit

s a vagyon többi részét jótékonycélu intéz 
menyekre hagyta. Két hónappal ezelőtt vá
ratlanul

perrel támadta meg a végrendeletet
Czary Jakab és C.sillagl y Miklósné született 
Czary Mária. Czary Jakab Kenyeres György 
néven évekig tagja volt a Király-Színház
nak és a Vígszínháznak és több magyar 
filmben is szerepeli.

Eltemetnék Dán Emilt |
Vasárnap délután a békásmegyeri temető

ben eltemették Bán Emilt, a Budapestvidéki 
Kőszénbánya öngyilkos igazgatóját.

Az igazgató volt Békásmegyer leggazda
gabb polgára. A templom szomszédságában 
épiltetetl magának évekkel ezelőtt ötszobás 
nagy villát és nz év legnagyobb részét kint 
töllötle Békásmegyeren. A család úgy dön
tött, hogy odakint temetlelik cl.

A villa verandáján állították fel a ra
vatalt, amelyet elboriiottak a koszorúk. 
A legtöbbet a rokonok, barátok cs is
merősök küldöttek, de ott volt a Buda- 
pcslvlí’é-kl Kőszénbánya munkásainak 

és tisztviselőinek a koszorúja is.
A villa udvarát zsúfolásig megtöltötte a 

község lakossága, nagykendős békásmegyeri 
asszonyok és ködmönös férfiak. Érdekes, 
hogy

Budapestről alig tiz-llzcnöt gyászoló jött 
ki a temetésre: a legközelebbi hozzá

tartozók, pár barát és rokon.
Délután négy órakor megkondult a temp

lom harangja. Beszentelték a koporsót és 
kivitték a villa udvarára.

A békásmegyeri római katolikus plébános 
két káplán kíséretében odalépett a kopor
sóhoz, azután felhangzott a Circum dederunt 
szomorú daliama . . . Végül föltettük a ko
porsót a gyászhintóra és megindult a menet 
a hegyoldalban lévő temető felé.

A koporsó után ment mély gyászban, 
fia karján az özvegy és fogadott leánya.
Künn a hegyoldalban lóvéi temetőben rö

vid búcsúztató után leeresztették a kopor
sót a sírba. Azután megindultak a hantok. 
Rövidesen uj sir domborult a békásmegyeri 
temetőben. Felállították az uj sírkeresztet, 
rajta kis fekete bádogtábla: Bán Emil. Élt 
52 évet.

A politikai pártok vezéreinek nagyrésze 
szintén elhagyta Bukarestet, mert az. uj 
kormány rendelkezései következtében min
denféle politikai élet szünetel. A pártokat 
eddig ugyan még nem tiltották he, miután 
azonban a lapoknak sem szabad politizálni, 
teljesen elcsendesedett a politikai élet.

A volt fővárosi színész keresetében elő
adta, hogy ő az elhunytnak legközelebbi ro
kona: testvérenek unokája. Bejelentette to
vábbá, hogy a végrendelkezésben . befolyó 
solták Oláh Sándort és

a végrendelet szövegében is több helyen 
kaparás történt.

A miskolci törvényszék és a tábla chitasi 
tolta Czary keresetét. A Kúria szombaton 
délelőtt hclyladott a volt színész érvelésé
nek és kimondotta, hogy

a testvérpárt Illeti meg! u félmillió 
pengős örökség.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt a sze
rencsés színésszel:

— Véletlenül tudtam meg, hogy elhunyt 
Oláh Sándor. Elmentem a végrendelet által 
megjelölt két rokonhoz • 
legközelebbi rokona vág. 
de igényemről lemondok,

.. a végrendelet által

igyok az elhunytnak, LAKATOS VIKCE

ha ötezer pengőt fizetnek nekem 
ugyanerre hajlandó nővérem b.

óik azonban csak 5C0—500 pengőt akartak 
Ennyiért nem mondtam le: perel- 
most végre boldogan élhetek, mint

egy félmillió tulajdonosa.

Szerelmi gyilkosságKaíymwi
Baja, február 13.

Kréky György 29 éves 
katvmári gazdálkodó 
vasárnap felkereste kii- 
lönváltan élő f< 
és felszólitotta, 
költözzön vissza
Az asszony nem telje: i- 
tette férje kívánságát, 
mire

a feldühödött férfi kést rántott
asszonyt összeszurkálta. Segélykiáltá- 
odasietett a szerencsétlen nő apja, 
Máté gazdálkodó. Kréky az öregembert

s az 
salra 
üjits 
is összeszurkálta.

Az asszony nyomban meghall. Az édes
apja állapota válságos.

A merénylő férjet a csendőrség letartóz
tatta.

j

Tűzpánik 
a szekszárdi 

eSmekórházban
Szckszárd, február 13.

A vasárnapra virradó éjszaka a szek
szárdi kórház régi épülettömbjének elme
gyógyászati osztályán az ügyeletes személy
zet arra lelt figyelmes, hogy

lezuhant az elkülönítő terem 
mennyezete,

majd áthatolhatatlan sűrű füst borította el 
az egész osztályt.

Az orvosok a betegeket lecsendeaitet- 
fék és másik osztályokra villák át, almi 
megerősített létszámú ápolószemélyzet 
beállításúval igyekeztek helyreállítani

A tűz eloltása után megállapították, hogy 
az clmeosztálv régi központi gőzfűtési be
rendezése a háború elölt elpusztult; ideig
lenes megoldásként vaskályhákkal fűtőitek 
és n csöveket a kórtermi szellőző csator
nákba vezették, ahova a mennyezetgeren
dák is betorkollak Egy ilyen kályha ké
ménye okozta most a tüzet, amely több ge
rendát mcggyiíjlott, elégetett és végül a 
mennyezet (leomlásához vezetett.

TOMBOLÓ SIKER!
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MINDEN MAGYAR brldgrzőnek még 
élénken emlékezetében él a tavalyi éa az ezt 
megelőző Vállalati Verseny, amelyről a szak 
értők és a résztvevők egyöntetűen megálla
pították, hogy Ilyen nagyszabású, kitünően 
rendezett és gazdagon díjazott verseny Bu
dapesten még néni volt. A számos érdeklő
dőnek, akik — mint leveleikben írják — 
alig várják, hogy Ismét starthoz álljanak, 
most válaszolunk; a Hétfői Napló

HL VÁLLALATI VERSENYÉNEK 
dátuma: április *2 —3.

A részletes feltételeket jövőbeli számunk- 
lum közöljük, most csak annyit Írunk meg, 
hogy a díjazás sokkal nagyszerűbb és gaz
dagabb lesz, mint eddigi versenyeinken 
volt.

Itt említjük még meg, hogy megérkezett 
az idei oslói vilóghiijnokság kiírása, melyből 
kitllnik, hogy az idei világbajnokságot a ml 
Vállalati Versenyeinken kipróbált és fénye
sen bevált svájci rendszer szerint óhajtják 
megrendezni.

*

4 hitetlenekkel szemben 
offenzívat hirdetett

Makray Lajos az Eucharisztikus Világ
kongresszus vasárnapi előkészítő nagygyűlésén

Az Eucharisztikus Világkongresszus és a 
Szent István év előkészítésének megbeszélé
sére vasárnap délelőtt kizárólag férfiak 
részére nagygyűlést tartottak a Vigadóban. 
A magyar katolikus élet valamennyi vezető 
személyisége megjelent a gyűlésen, amelyet 
a pánai és a magyar Himnusz után Serédi 
Jusztinián hercegprímás nyitott meg, majd 
vitéz Makray I.ajos országgyűlési képviselő 
mondott beszédet.

— A mai korban — mondotta — 
az Islentagadás itt-ott kormány

program lett
akárhány helyen konok és kegyetlens _ ... ____ , _____ ______ ___

vetkczetességgel kercsztülvitt hitellenes harc 
folyik. Ebben a korban adja út az eucha- 
risztika a hit csodáját és áldását. A mai 
gazdasági berendezkedés a munkanélküli i 
népmilliókat egyszerűen a termelési pro
cesszus hulladékának tartja. Elvesztette lét- 
■ogosultságát ez a rendszer és olvan rend- 
zernek kell felváltania, amely telítve van

kő.

Krisztussal és szeretettel. Az lesz a világ 
jótevője, aki újra megtanítja szeretni ezt a 
meghnsonlott emberiséget. Most már 
katolikusoknak kell az élre állni és a

defenzívából offenzivába
kell menni az emberért, az ember jogaiért 
és az igazságosságért. Mert a kapuk előtt 
dübörgő katasztrófának csak a keresztény
ség tudja útját állni.

Mihalovtcs Zsigmond tb kanonok, az 
Eucharisztikus Kongresszus és n Szent Ist
ván év előmunkálatairól számolt be és is
mertette, h ágyán készülnek a világ legtávo
labbi vidékein is Budapest felé, amely a 
kongresszus alatt

egyetlen hatalmas vllágkatcdrálissá 
válik.

Huszár Károly volt miniszterelnök a kato
likus vezető férfink kötelességeiről beszélt, 
majd a hercegprímás zárószavai után a pá
pai és magyar himnusszal végétért a gyűlés.

a

[•

Endre László Pest vármegye alispánja, 
RajnLsa Ferenc országgyűlési képviselő 

éa .........................................valószínűleg — Meesér András 
országgyűlési képviselő.

Ez lesz te.hát fi megoldása a TESZ-vál- 
súgnak. __________

•-

A Párisba kivándorolt 
magyarok élete

Egyik 
érdekes

külföldi olvasónktól kaptuk ezt az 
feladványt:

4.753

♦ DB 105)8 765

Dél hét 
mával indul!

pikket játszik; Nyugat kör dá-

*
A MAGYAR TŐZSDE CLUB páros előnyver 

senye szombat délután ti ómkor kezdődött 
yueg Hollós (hlön, u Kcreskcilrloii Bank ügy
vezető Igazgatójának megnyitójával, niujil Al- 
pár Imre, a verseny főrendezője üdvözölte n 
■tép és népes mezőnyt. A verseny három eso- 
pprtos selejtezővel indult, u vncsora szünet 
utáni döntőbe nyolc pár került. A legnagyobb 
megteprtés sz volt, hogy n Molnár—F.rezes 
pár, akiknek ez volt az első versenyük, — 
hosszú Ideig az élen vezettek, de nem bírták 
n hosszú távot és „kifulladtak**.  Már az utolsó 
előtti fordulóban „lekörözte" őket a rutiiilro- 
zott, kitűnő dr. Kotzlán—Tóth-versenypár és 
biztosan futott be n megérdemelt első helyre. 
Végeredmény:

I. Dr. Kdtzlán Imre és Tóth Kálmán (BEAC).
II. Gcray Tibor—Seldticr Sándor.

Cl uh.)
HL Molnár László—Erezes Endre. 

Club.)
A vlgaszverscnv győztese: Ernszt 

Peri. (M. T. K.) és Horvi

(Tőzsde

(Tőzsde

Annus— 
dr. Peri. (M. T. ~K.) és Horváth—Lukács 
(Tőzsde Club.) A rendesőegyesület nevében Al 
pár Imre osztotta ki u gyönyörű dijakat. A 
résztvevők meleg ünneplésben részesítették « 
három főrendezőt (Alpár, Oltlik és Teodoro- 
vlls) u kitűnő rendelésért.

♦ .
GÁLAVERSENY lesz ií Fészekben március 

10—20-án kizárólag a meqhivott vegyespárol, 
részére. A győztes és helyezett párok a Fészek 
Klub értékese tissteleldijait kapják. Nevezni 
lehet Cohcn Rafaelnél, a Fészek csapatkapi
tányánál, a ineghivó felmutatása mellett. A 
Verseng zsűrijének elnöke: dormándi Dormándi/ 
Géza. Tagjai.- dr. Báron Sándor, Balázs Jenő, 
dr. Duortsák Rudolf, Hollós Ödön, dr. Hudo- 
vemig László, dr. Görgey István, dr. Milkó La
jos, Leitner Ferenc, dr. Pétcry Jenő, Szabó 
Nándor, Szathmáry Kálmán, dr. Szigeti Pál és 
Vjl György.

♦

MÁRCIUS 5—0-iín rendezi n Bankllga ti
zenkét bnnkcsapal részvételével csapatverse
nyét saját helyiségeiben. Főrendező: Bíró 
Zoltán (Kereskedelmi Bank).

I)r. MOLNÁR IIARRY csütörtöki páros ver 
senyének győztese: Dr. Peri—-Ernszt Annus, 
második > kitűnő Szenes-házaspár, harmadik 
' .... Z.i.ri- dr. Vermes, negyedik Honold— 
KlU‘ .--páf volt.

★

BRIDGE ES EC.Y KIS MATEMATIKA. A 
brM»rt millió v.« millió ember játssza, de na- 
ij-. hevesen tudják, hogy az r»? lapos kártya 
4 játékos keiében: 7,lS4.6'>O,5OX2ftfl„ntN léle 
váltmntbnn lódulhat elő. Fantasztikus, hogy 
mit jelent cs ■ ssáicrerlilllós szám. Ila n játé
kosok üt percenként játszanánnk le egy játé 
kot, millió évre volna szükségük, hogy
■faludén lehetőséget kipróbáljanak.

A NÉP négy alelnököt 
választ és ujrendszerü 
szervezkedést kezd

darányi u]abb tárgyalásokat kezdett a választójogi 
Xomprom.sszum ügyében — Két uj főispánt neveznek ki

A mai nappal a belpolitikai életnek rend
kívül mozgalmas hete kezdődik. Keddtől, 
tehát

a holnapi naptól fogva már érdemle
ges tárgyalásokat folytat a képviselőház,

de ezúttal nem a parlamenti viták állnak 
az érdelödes gyújtópontjában. (A Ház egye
lőre csak kisebb javaslatokat és egyezmé
nyeket, továbbá n mezőgazdasági munká
sok öregségi biztosításáról szóló törvény
javaslatot tárgyalja és — az intcrpellációs 
szerdáktól eltekintve — nem is várhatók 
komolyabb izgalmak a választójogi javas
lat plenáris vitájáig.

A politikai közvélemény sokkal nagyobb 
érdeklődéssel fordul a képviselőház közjogi 
bizottságában folyó

választójogi vita
felé, amelynél magasabb színvonalú tárgya
lás még alig volt a magyar parlament éle
tében. Ezt a szakaszonkénti vitát ugyan
csak holnap folytatják a bizottságban. Nem 
csak minden szakasz, de csaknem vala
mennyi bekezdés körül éles, de szakszerű 
és tárgyilagos összecsapások lesznek, ame
lyeknél a vezető szólamot továbbra is 
Rassay Károly viszi, aki hónapok óta a 
legintenzívebb választójogi tanulmányokat 
folytatja és ennek a kérdésnek ma Európá
ban legkiválóbb szakértője. Rassay csak
nem minden szakasznál fel fog szólalni és 
ugy értesülünk, hogy

több módosító Indítványát el fogja fo
gúdul u belügyminiszter és a bizott

ság is.
Darányi Kálmán miniszterelnök és Széli 

József belügyminiszter egyébként a legtöbb 
vitás kérdésben hajlandó kompromisszumra.

Szombaton Darányi miniszterelnök dol
gozószobájában ismét felujultak a nyár óta 
tartó választójogi tárgyalások, amelyeknek 
célja egy

nagy kompromisszum
a partok között. Szombaton délutón Eck- 
hardt Tibor jelent meg a miniszterelnök
nél újabb választóogi eszmecserére, ma, 
hétfőn délelőtt pedig nz egyesült keresz
ténypárt megbízottait, gróf Eszterházy Mó
ricot és Ernszt Sándort fogadja Dnrdnyí, 
hogy a javaslat további módosításairól tár
gyaljon velük.

A kormánypárt uj alelnökei
A jövő hét belpolitikai szempontból még 

néhány érdekes és fontos meglepetést ígér. 
Ezek közül különösen figyelemreméltó az a 
változás, amit előreláthatólag már a kor
mánypárt csütörtöki értekezletén nyilvá
nosságra hoznak. Tasnády Nagy András, a 
NÉP uj elnöke teljesen uj alapokra felleli 
a kormánypárt szervezkedését.

A tíztagú Intézőbizottságot megszünte
tik éa az eddigi kél nlelnük helyeit 

négy uj alelnökit!
választ n kormánypárt A négy alelnöknck 
döntő szava tesz a szervezkedési kérdések
ben is. Az országot szervezkedési szempont
ból négy kerületre osztják és minden alel
nök egy-egy kerület szervezkedését fogja 
rányitani.

A kormánypárt eddigi két alelnöki Síi-

ntjei Merse Jenő és Zsindely Ferenc volt. 
Zsindely most igazságügyi államtitkár lett, 
Szinyei Merse Jenő továbbra is megtartja 
az ügyvezető alelnöki állást. Mellette to
vábbi három alelnök — a kormány és a 
kormánypárt vezetői között létrejött vég
leges megállapodás szerint —

Esik József apátplébános, Pintér László 
kanonok és Krúdy Ferenc lesz.

Minden valószínűség szerint csütörtökre 
összehívják a NÉP elnöki tanácsát, amely
nek ülésén Darányi Kálmán miniszterel
nök, a párt vezére fogja előterjeszteni a 
kormánypárt „alkotmányjogi reformját". 
Csütörtökön este ül össze a NÉP pártérle- 
kczletc, amely el fogja fogadni az elnöki 
tanácsnak a kerületi beosztásra és a négy 
alelnök választására vonatkozó indítványát. 
Szó van arról, hogy később, ha 
leti szervezkedés beválik,

a rendszert kiépítik
olymódon, hogy négy szervezési 
lyett

Simán Erzsi a háború utáni évek egyik leg
népszerűbb pesti ujságirónője a Párisba szakadt, 
keserves munkából élő, gondokkal küzdő és a 
romantikából már régen kiábrándult, sok mil
liós Idegen kolóniának az életét irta most 
meg egy lélegzetelállítóan Izgalmas és fájdal
masan őszinte regényben. Minden kendőzés 
nélkül mutatja meg a Párísban élő névtelen 
magyarok: tisztviselőkből lett kis masa-
módok, alkalmi árusok, magyar orvosok, ke
reskedők életét szókét, akik alól otthon már 
elfogyott a talaj s a fény városában — örök 
idegenek maradnak ... Idegenek, akik már 
tudják, hogy Páris nemcsak a nagy revüszin- 
tiázakból, Josephine Bakerből, a Café de la 
Paix nemzetközi publikumából áll, hanem a 
bevándorlóktól „munkavállalási engedélyt**  
kérő rideg hatóságokból, roskadásig telt met
rókból, az idegent soha be nem fogadó fran
cia kispolgárból és a garasokért dolgoztató 
nagyüzemekből.

Lenyűgözően tiszta emberi Írás Simán Erzsé
bet regénye, amelynek nem túlzottan szeren
csés cime: „Gergely lányok V. emelet". Két 
pesti tisztviselölány indul el a regény elején 
Pestről, hogy Párísban „karriert csináljon". 
Ennek a kél, álmokat teli Gergely lánynak a 
vergődésén keresztül mutatja meg Simán a 
Párísban élő magyar tömege mindennapos 
életét, amelyikről már régen — lekopott a. 
pesti máz s amelyik ugyanolyan robotos, gon
dokkal teli, igénytelen kis élet, mint bármelyik 
benszülött párisié.

A „Gergely lányok V. emelet", amely a 
Dante elegáns kiadásában jelent meg, iro
dalmi értékén túl is bizonyára nagy érdeklő
dést fog kiváltani, a Párísban élő magyarok 
sorsáról szóló, aktuális és őszinte oldalaival.

ez a keni-

hatra osztják be az ország
kerület he- 
területét.

Két uj főispán
Hétfői Napló munkatársának érlcsii- 
szerint a legközelebbi jövőben újabb

A
lése ______ _ . „
főispánt kinevezések lesznek. A rövid idő
vel ezelőtt megüresedett főispán! állások 
közül mindenekelőtt

a vasmegyeit töltik lie, Ilézay Jenő mi
niszteri osztálytanácsossal, 

aki jelenleg az igazságügyminisztériumban 
teljesít szolgálatot.

Uj emberrel fogják betölteni rövid idő 
múlva a pécsi főispánt széket is. Pécs fő
ispánja, Horváth István ugyanis nyuga
lomba vonul és ezzel egyidejűleg Baranya 
vármegye alispánja lesz. Ennek a változás- 
nak megtörténte után

a pécsi főlspánság legesélyesebb je
löltje Nlkollcs Mihály,

aki jelenleg Fabinyi Tihamér pénzügymi
niszter titkára.

Sztranyavszky —
„vezéralnftk“

Mcskillönliö.lelc'll figyelemmel forduH «r. 
elmnlt héten a közvélemény a TESZ belső 
békéjét feldúló válság felé. Baross Gábor 
országgyűlési képviselő lemondott elnöki 
állásáról, <le

a TESZ vezetősége mégis vissza akarja 
tartani.

Közben felmerült nz a gondolat, hogy 
Sztranyavszky Sándor, a képviselőház el
nöke kerüljön a TESZ elnöki székébe. A 
problémát most ugy oldják meg, hogy — 
a kecske is jóllakjon és a káposzla is meg
maradjon:

Sztranyavszky 
Egyesületek

Sándor a Társadalmi
Szövetségének „vezér- 
elnöke"

pedig továbbra Is Barosslesz, az elnök 
Gábor marad.

Eldöntötték már azt is, hogy ki lesz a 
TESZ négy alclnöke. Ezeket a tisztségeket 
a következők kapták:

Marton Béla országgyűlési képviselő,

Két veszedelmes 
kabáttolvaj került 
rendőrkézre

Október közepe óla — n hidegebb Idő be- 
álltával — egymásután érkeztek a feljelenté
sek a főkapitányságra és a kerületi kapitány
ságokra ismeretien tettesek ellen, akik a fő
város fényes kávéházaiból, előkelő vendéglői
ül bravúros ügyességgel

lopkodták a télikabátokat.
A károsultak száma egyre emelkedett a 
lentések száma már

meghaladta a harmincat, 
amikor a rendőrség erélyes nyomozást 
tett és arra a megállapításra jutott, 
ugyanazok a személyek követik el a sorozatos 
lopásokat.

A kahátlopások felfedezése előtt két fiatal
ember jelent meg a kávéházakban és vendég
lőkben. Több helyen azt a trükköt alkalmaz
ták, hogy egy rossz kabátot hagylak ott a 
kiszemelt értékes bunda helyett. A detektívek 
személyleirást is srcrez.tek he erről a két fia
talemberről. akik a lopások előtt megfordul
lak n helyiségekben.

Mint a legtöbb bűnözőt, a két kabáttolvajt 
is

felje-

indi- 
hogy

a véletlen juttatta rendőrkézre.
Pechükre ismét megjelentek abban a körúti 
kávéházban, ahol már előzetesen „dolgoztak". 
Figyelni kezdték őket és akkor leplezték le a 
tolvajokat, amikor egy Teleki-téren vásárolt

5 pengős kabátot akartak otthagyni 
egy többszáz pengőt érő prémes bunda helyett. 
A pincérek rendőrt hívtak és pár perc múlva 
már a rendőrségen voltak a vakmerő kabát- 
tolvajok.

Neukum Márton 24 éves és Nagy Pál István 
21 éves kereskedősegédek szövetkeztek n soro
zatos kabátlopúsokra. Ezeken kivül

tia lakásnyitást Is követtek el. 
Mindkettőjüket letartóztatták.

— Háziasszonyok továbbképzése. (A Nép
művelési Bizottság előadása ) Esztétika a kony
hában című előadássorozat (5 előadás). Előadó: 
Szili Leontin. Február 14 én, hétlön délután 
.5— 6-ig: Az ideális konyha, a haladó kor szé
pészeti és gyakorlati újításai a modern kony
hában. Főzőhcmulató: burgonyás előételek. Tan
díj 1.50 pengő, napijegy 60 fillér. Február 15-én, 
kedden és 18-án, pénteken délután 5 órakor 
főzőhemutató a takarékos gázfűtésről. Belépő
díj nincs. Gázmüvek, VI., Vilmos császár ál 3.

— Villámon főzés, fánksűlés. Az Elektromos 
Müvek honvéduccai hemntalójánnk előadóter
mében szerdán délután fél 6 órakor főzőclő- 
ndftst. villamos-konvhájáhan hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt fél I0 órai kezdettel 
főzési gyakorlatot tartanak. A villamos háztar
tási készülékek IsmertelÉM során tepertős
pogácsa, torták, a farsangra való fekir tettel 
Tánk sütését, valamint különféle hús- és hal
ételek készítését mulatják be. Belépő- és ruha- 
tárdij nincs.
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Fegyverszüneti tárgyalások
Spanyolországban!

Párls, február 13.
' A vasárnap esti francia lapok szenzációs beállításban közlőnek egy sanscbastlanl 
táviratot, amely szerint

a spanyol polgárháború két hadviselő fele között küszöbön áll a fegyverszü
neti tárgyalások megindítása.

'A távirat még hozzáfűzi, hogy a fegyverszüneti tárgyalások megindítása angol kezde- 
ményezé.sre történik. Az elmúlt napokban tekintélyes angol személyiségek folytattak 
ebben az ügyben nagyjelentőségű tárgyalásokat és

az utolsó huszonnégy órán belül már a spanyol francia határon fekvő Flgue- 
ras város volt a színhelye a megbeszéléseknek.

'A spanyol köztársasági kormány részéről Ncgrin miniszterelnök és Prieto hadügy
miniszter folytattak megbeszéléseket — c hírek szerint — a közvetítő angol szemé
lyiségekkel.

A spanyol polgárháború közeli befejezését jelentő fegyverszüneti tárgyalások meg
indulásáról szóló lilrek az egész francia közvéleményben óriási feltűnést keltettek.

Megint őrizetbevettek 
két merénylőgyanus betörőt

A rendőrség az éjszaka újabb nagysza
bású razziát rendezett, hogy kézrekeritse 
Hajtó Antal rendőrfőtörzsőrmcster merény
lőjét. A razzia során rengeteg előállítás tör
tént, nz Igazoltatás után azonban csak kél 
gyanús ember maradt a rendőrségen. Mind
kettőt jól ismeri a rendőrség, régi, hírhedt 
figurái a budnpesti alvilágnak.

Az egyik előállított, aki ismert betörő, 
nem tudott pontos alibit igazolni 

arra az Időre, amikor a merénylet történt. 
Konkrét bizonyíték még nincs ellene, ügyé
ben tovább folyik a nyomozás, őt pedig 
egyelőre a toloncházban helyezték el, ahol 
különben

óvatosságból egész sereg betörőt és tol

vajt Is Internáltak, hogy az eucharisz
tikus kongresszus idejére megtisztítsák 

tőlük Budapestet.
A másik előállított bizalmas jelentés 

alapján került a főkapitányságra. Figyel
meztették a rendőrséget, hogy ez az ember 
mulatozás közben

olyan kijelentést tett, hogy sokat tud a 
Hajló-Ügyről,

neki egyébként rendőrök nem parancsolhat
nak, mert mindenkit Hajtó sorsára juttat.

Mikor a detektívek elfogták, főftrésref/ 
volt. A főkapitányságon nem is tudták ki
hallgatni. Megvárják a hétfő reggelt, amig 
kijózanodik és akkor kérdezik, ki.

Példátlan templom-
gyalázás Kecskeméten
Lázas nyomozás Budapesten

Vasárnap a budapesti büntetőtörvényszék 
vizsgálóbirája megdöbbentő bűnügyről ka
pott értesítést: Kecskemét legrégibb temp
lomát példátlanul vandál módon meggya
lázták és kifosztották. A gyalázatos merény
let tetteseit Budapesten keresik a büntető 
hatóságok.

Az‘évszázados kecskeméti Erzsébet-tcmp- 
lomban pár nap előtt hiába próbáltak be 
jutni a hivők. ijedt kétségbeesés, szaladgá
lás fogadta őket és amikor érdeklődtek, 
megtudták, hogy az éjszaka vakmerő bűnö
zök jártak a templomban,

feldúlták a templom szentélyét, meg
gyalázták az oltárl szentséget és amit 
nem vihettek magukkal, azt elpusztítot

ták.
A rendőrség percek múlva a helyszínen 

volt és megállapította, hogy ilyen pusztítást, 
fosztogatást még a legelszántabb gonosz
tevők sem végeztek katolikus templomban: 
a betörők a főoltár szentségházát fölfeszilct- 
ték, kivették a szentségtnrlót, az áldoztató 
kelyhet, amelyből kiszórták az áldoztatós- 
hoz használt szent ostyákat. A főoltár ki
fosztása után a Szűz Mária mellékoltárnál 
folyt tovább a gyalázatos pusztítás és az itt 
őrzött Jézus-szobron elhelyezett kegylár-

kézrekeritésére nagy eréllyel indult meg a 
nyomozás. A rendőrség Kecskeméten és kör
nyékén

valóságos haj tó vadászatot indított a 
gonosztevők után.

Több gyanúsítottat őrizetbe vettek már, de 
tegnap olyan fordulatot vett a nyomozás, 
hogy a pesti rendőrhatóságok munkáját is 
igénybe kellett venni.

A betörők egy része és orgazdáik 
Budapesten tartózkodnak

— ezt állapította meg a nyomozás és ezért 
értesitelték a budapesti vizsgálóbírót a bűn
cselekményről. Most a fővárosban lázas 
nyomozás kezdődött a példátlan templom- 
gyalázás tetteseinek elfogatására.

Kirabolták a 
pestszenterzsébetl 

templomot is
Vasárnap reggel vakmerő betörést fedez

tek fel Pestszcnterzsébctcn, n szabadságién 
római katolikus templomban.

Az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek 
álkulccsal felnyitották a sekrestye ajtaját, 
najd onnan bejutottak a templomba. A be
törők 

gyakat:
rengeteg ékszert, gyűrűt, aranyórát 

elrabolták.

Ezután a templom főhajójában elhelyezett 
perselyeket fosztották ki.

A kár többezer pengő.
Klrálymezey Tibor pápai kamarás, u 

templom plébánosa órákig dolgozott az 
egyházi alkalmazottakkal, amig az előíró 
soknak megfelelő módon rendet teremtett a 
templomban.

A vakmerő bűncselekmény tetteseinek

az összes perselyeket fölfeszllclték és 
kifosztották, azután feltörték u szentség
tartót és magukkal vitték uz értékes 
arany kehi yheket, nz oltár! szentséget,

uz oltárterllőket

és egyéb tárgyakat.
A betörést hajnalban n sekrestyés fedezte 

fel és azonnal jelentette a plébánosnak, aki 
azután a rendőrségen jelentette a betörést. 
A helyszínre érkező detektívek több ujj
lenyomatot találtak és valószínű, hogy ezen 
a nyomon elindulva, sikerül u pcstszent- 
erzsébeti templomrablókat elfogni.

Két pesti leány életregénye a mai Párisban 
a felszabadultnak álmodott bakfiskortól — 
az anyaságig. p 4 2Q

Kötve: P 5.60

Hajnali autós hajsza után kézrekerült 
a budai szőrmebolt rablója

Keresik a 30.000 pengős betörés orgazdáit
A Vilmos császár-utón szolgálatot telje

sítő rendőr vasárnap éjszaka észrevette, 
hogy egy kopottruhás férfi feszegeti egy di
vatáruüzlet kirakatát. Elakarta fogni, mire 
a betörő futásnak eredt.

A rendőr megállított egy arra haladó 
autótaxit, felült rá, üldözőbe vette n 

menekülőt,

rövidesen sikerült is utólérnic, elfogta, a 
taxisoíTőr segítségével megkötözte és a fő
kapitányságra vitte.

— Balta István a nevem — mondotta nz 
elfogott kirakatfosztogató —, soha semmi 
bűnt nem követtem cl. Életemben először 
nagyok a rendőrségen, a nyomor vitt a 
bűnbe, nagyon megbántani...

A „bűnbánó" tolvajról mindenesetre ujj
lenyomatot vettek és kiderült, hogy nem 
újonc a rendőrségen, álnevei mondott, Bal 
István az igazi neve, huszonkilencéves bün

tetett előéletű géplakatos, aki már egész 
sereg kirakatfosztogatást követett el.

Bal Istvánt vasárnap reggel részletesen 
kihallgatták és ekkor meglepő fordulat tör
tént:

bevallott egy régi blluf Is,

amely eddig klnyomozntlan volt. Kamarás 
Károly btidni szücsinestcr kirakatát már 
régebben fölfeszitctlék és harmincezer pengő 
értékű bundát és prémeket vittek el. A 
rendőrség akkoriban elfogott két fiatalem
bert, akik csak nnnvit vallottak be, hogy s 
kirakatfosztogatók megbízásából őrködtek 
a ház előtt, de nem tudják, ki volt nz igazi 
tettes. Most azután

Bal István bevallotta, hogy ő fosztotta 
ki ii budai szőrmebolt kirakatát

jés elárulta az orgazdákat is, akiknek n szőr
méket eladta. Balt letartóztatták, nz orgaz
dákat pedig keresik.

Néhány tudós nyl atkozatu a sok k'5zUl:

. . . . Sziu. cuKor es a leghoionbozűbb szervi 
es lűegöajosokon

végzett gyógyító kísérleteim a ródloszelllótor segítségé
vel messze felülmúlták legvérmesebiv reményeimet.

(G. I’uppins, New Medlcal Rcwlew)
Számtalan a legkUllinbllzőbb fajtájú, de közöttük 

Is elsősorban

miomas. prasíala, gyomorleitejyes 
es súlyos mos

betegeket sikerült minden műtéti beavatkozás nélkül 
az oszcillátor segítségével m< g yó*»yltanom.**

(Kivonat Sordello Att'Iljnak, a római 
egyetemi rádiumkórház Igazgató tanárá
nak a Kir. tud. Akadémián tartott elő- 

t adásából 1Ü37. május 2R.)
A legkülönbözőbb stádiumban levő

mai-, epe- es uesebaiosokon
végzett ellenőrző kísérleteim folyamán a teljesen gyó
gyultak száma »8'<„ változatlan és esak tt%*ban  nem 
sikerült javulást észlelnem, fis ugyanokkor nem egv már 

operatív siauiumon lui levő rákos belesel
sikerűit n iáne setits’gfivel meggyógyítanom vagy leg
alábbis fájdalmait enyhítenem.**

(Dr. Ch. Perlnau, a párisi belgyógyászati 
klinika igazgató tanára).

A „R ADIOSZC ILLÁTOR“
radioaktív (rádiumon kisugárzásul vékony lánc, amely állandóan a 
nyakon hordva antennaként működik, állandó sugárzása folytán egy
aránt felerősíti és minden betegséggel szemben ellenállóvá teszi’a 
szervezetnek úgy egészségei, mint megbetegedett seitíelt Egyidejűleg 
a szó legszorosabb értelmóbon regenerálja és megfiatalítja úgy az 
egészséges, mint a megbetegedett szervezetet

Forgalomba hozz, a Műszerterjesztő k. f. t.,
Ára t3.— pengő



8 HÉTFŐI km A

KÖZGAZDASÁG
A negyvenórás munkahetet 

követelték vasárnap 
a magántisztviselők

Vasárnap délelőtt hatalmas dcmonstiativ 
nagygyűlést tarlóitok n fővárosi riiagúiitisz.tvi- 
•lelök a .l/íi/’éj.' Színházban. A Magyarországi 
Magáldis-lviselőK Szövetsége rendezte a nagy
gyűlést, amelynek tárgya volt, hogy állástfog- 
luljon a imigántisz|visr|ő|érsada|oin ti nemrég 
megjelent megánál kidlnaiott-rendelet, illetőleg 
a magánalkalmazotti törvény végrehajtási uta- 
'-dúsai ügyében. A 5/ítoész Stinhátbnn nemcsak, 
hogy „pótszékes tábla" volt, —

czerncgyszáz ember kuiroitgolf ■ nézőtéren
— de mintcuii hatszáz maydntlitlvisSlA nem is 
i>< heteit riszt a gyűlésen, mert — „minden jegy 
elkelt".

Raján Gyulánál., n szövetség elnökének meg
nyitóbeszédé után Peyer Károly országgyűlési 
képviselő elmondotta, hogy éppen ötven épe 
non annak, hogy megindult u harc a nyolcórás 
munkanapért. Közölte, hogy sok üzemben nz. 
a helyzet, hogy a munkásság lényegesen fövi- 
debb ideig dolgozik, mint o tisztviselők Kikelt 
az ellen, hogy vannak ipari vállalatok, amelyek
nél néhány fötiszlvlselő fizetése több, mint ni 
összes többi alkalmazotté. Felemelt hangon 
tette hozzá:

— Ijs hány olyan vállalat van, ahol titok
ban tartják, hogy nz Igazgató négy*  vagy 

tizenkét milliót sikkasztott,
ugyanakkor, amikor n tisztviselőket elküldik 
fizetésin vitást kérelmükkel.

Beszélt ezután arról, hogy a szociális tör- 
vénvnlkolásbnn mindenütt a francia törvény- 
hatás példáját kell követni. Amikor ezt mondta,

A Nemzeti Bank közgyűlése
A Magyar Nemzeti Bank most tartotta réti*  

des közgyűlését, amely dr. hnrédy Béla elnök 
megnyitó beszéde után felszólalás nélkül tudo
másul vette a főtanács évi jelentését, jóvá
hagyta az 1037. évi zárszámadásokat, megadtn 
a főtanács részére n felmentvényt és dr. Bara
nyái lápót Vérérignzgntó előterjesztése alapján 
elfogadta az 1V37. évi nyereség feloszlására vo
natkozó Javaslatot. A közgyűlés <• határoznia 
szerint a nyereségnek n nyugdíjalap és a tar
talékalap 5 5','n-os jnvndulmazása után fenn
maradó részéből a részvényesek számára 
W^9í-os, tehát részvényenként 6.5Ó aranykoro
nának n törvényes értékarány (I aranykorona 

1.1585 nengő) alapul vételével megfelelő 7 
pengő 53 fillér osztalék kiűzetése válik lehetővé.

A közgyűlés ezután a választásokat ejtette 
meg. Az elnök bejelentette, Imgy az alapszabá
lyok 23. cikke értelmében a főtanáé*  tagjai so

Az Országos Földhitelintézel kedvező mérlege
Kétszázmillió pengő idegen és aa|ál tőkét' 

kezel az Országos Földhilclinézel, amely 
amellett, llögy allrtilszlikus céljait egyre fo
kozottabb mólékb ii valósítja meg. mobili
tását is erősen fokozia l'.»87-l»eii. Az intő- 
zet kedvező, minden tekintetben kielégítő 
üzletévé unnak a kitűnő üzletpolitikának h 
következménye, amelyet Rt ményl-KchhflIfr 
l.aios. a bank nmiykoncepciójú velór»gnzgn 
lója immgtirált.

Az ilrrzdgos Földhitelintézet Igazgatósága feb
ruár hó II -én tartotta inériegmegúllapiló illését.

\ mérleg adatni szeriül nz Intézet kereken 
200 millió pengő saját éis idegen tökét kezel, 
ami az 19.1(1. évi mérleggel szemben IÖ millió 
p.-agö csökkenést Jelent ugyan, ezzel szemben 
azonban a hitelezők és egyéb tehertételek ősz- 
szege 18 millió pengővel csökkent, miáltal nz 
intézel mobilitása — bár kitűzött céljainak Is

A Leszámitolóbanh 2 pengő osztalékot fizet
Lényeges betítemelkedís — nagy üzleti fejlődés

\, ni expanzív üzlelpotllika, amely n fővárosi 
pénzintézetek körí ti a Magyar l.estámllolá és 
Pénzváltó Pánkot ni elmúlt években is állati 
dóim jellem-zte. híven jut kifejezésre az Intézel 
most nviiváno.'.ígrn hozott 1937. évi zárszjhna- 
dúsaiban is. I'.mvk nz eredményes üzletvezetés 
m l. rgyik legkiemelkedőbb eredménye ti bélét 
állomány küz'l 5 millió prívjős szaporulata, 
amellyel a l.c*zánill»»ló  Bank tatélri JW.5 mii 
li ; pengőre emelkedtek

\z Idegen lókék c növekedésével tzcmfen « 
leszámítoló Bank kihelyezéseinek fejlődésénél 
bizonyos tart ízkodás észielhclö. ami nyilván- 
Milúan a még eddiginél Is fokotnllnbb likvidi- 
ló -a Irányuló törekvéssel van összefüggisbrn

Az fairt! forgalom égést vonalon nullát- 
emelkedésének eredményeként az 19.17. évi 

tiszta mereség 1.31 millió pengőről 1.40 millió 
pengőre növekedett, ami lehetővé teszi n múlt
évi I 5l) pengés osztaléknak 2 pengőre tudó fel
emelését. Ennek nz osrlnlékemelésnök a jelen- 
I s gél csak emeli az a körülmény. Imgy ez a 
mr as'hh osztalék változatlanul bőséges, nyílt 
tartalékolások után kerül kifizetésre.

\ .Vojjgor l.teidmitolá- és Péntváltó-Rank 
Igazgatóága folyó hó 9 én Madnrnssy-Reck 
M.irc'l dr báró elnöklőié alatt megtartott ülé
sén megállapította M ÍW7. üsislév ukrltféi te 

a hallgatóság percekig ünnepelte Franciaorszá
got.

Irsal Béla, a szövetség titkára ismertette a 
rendeletit, majd Kertész Miklós országgyűlési 
képviselő, főtitkár bejelentette, hogy nem elég
ítenek meg a 44 órás munkahéttel, a magán 
alkalmazottak

folytatják a harcot a negyvenórás munka
hét bevezetéséért,

valamint nzért, hogy a negyvennégvórás munka
időt kiterjesszék szókra a szakmai ágakra is, 
amelyek nlknlmazottuil a rendelet ebből ki
zárja. A hallgatóság zajos felháboordása köze
pette közölte, hogy stdtlltezer magyar magán
tisztviselő közül, ötvenezernek fizetése kevesebb, 
mint száz pengő, vidéken pedig tizenháromezer
nek, Pesten tízezernek a fizetése nem éri cl az 
álven pengőt.

— Ez, olyan botrány, — mondotta — amit, 
ha nem orvosolnak, az egész rendelet egy ha
jítófát sem ér. Követeljük, hogy haladéktalanul 
kezdjék meg a minimális tisztviselői fizetések 
megállapítását.

Két hly Anna országgyűlési képviselő elnöki 
zórószavában arra mutatott rá, hogy manapság 
a hősi pózok, arrfivnlók, hogy eltereljék a fi
gyelmet a kisemberek szílrko életéről. Az egy
szerű emberek

heroikus gesztusok helyett nyugalmas és 
szabad életet

akarnak.
A hallgatóság lelkesen ünnepelte a szónoko

kat és köztakiáiliísokkal követelték a sói elmek 
orvoslását.

rából kilépő Pap Elek és dr. Rernát István fő
tanácsosok. akik a Nemzeti Bank megalakulása 
óta nlelnökel voltak a banknak, n főtanácsosi 
tisztséget korukra való tekintettel tovább nem 
vállaljak és meleg szavakkal emlékezett meg a 
távozó níclnökók nagy érdemeiről a nemes 
egyéniségéről. A kilépésükkel megüresedett fő
tanácsosi tisztségekre a közgyűlés dr. Vériéig 
Sándort és báró Wáldbott Kelement válasz
totta meg Az alapszabályok 28. cikke értelmé
ben szintén kilépő dr. Scilovszky Tibor és 
Hclntlch Gábor főtanácsok tiniét a főtanács 
tagjaivá választattak. A megüresedett főtaná
csosi pótlagsági helyre Mesterházy Ernő, szám- 
vizsgálókul Crcgcrsen Nils, Adler Szigfrid. fizu- 
nyitgh Szabolcs, dr. Nilsen Rudolf és dr. Márfly 
Albin, számvizsgáló póttagokul pedig Stromszky 
Sándor és dr. Elischcr Vilmos választattak 
meg.

eleget tett — lényegesen emelkedett. A kihelye 
zések közül a hosszúlejáratú törlcsztésos köl
csönök állománya 128 millió pengőt, a váltó- és 
rflvidtejáratu köcsönök pedig lüft millió pengőt 
lettek ki.

Az iizlclercdmérty-száinhi kereken 608000.— 
pengő nyereséget tüntet fel és e nyereség le- 
kIntelében na igazgatóság n közgyűlésnek azt 
a Javaslatot fógji lenni, hogy ni Intézet az üzlet
részek titán 1%% osztalékot fitessen. 50—50.000 
pengőt fordítson a Kisbirtokosok Országos 
Földhiteliblézele nyugdíjpénztárának, illetőleg a 
Magyar Földhitelintézet nyugdíjpénztárának 
megerősítésére, .10.000 — pengőt a falusi szociá
lis célok támogatására. 15.000.— pengői a Nem
zeti önállósít ásl Alap rendelkezésére. míg 
209.000.— pengői a tartalékalaphoz csatoljon.

Az Intézel közgyűlését 1938. évi február hó 
2.1 án fogja megtartani.

zárszámadásait, melyek szerint a nyereség 
MM794IWT pengő az előző évi 1,316.075.49 
pengővel szemben. Elhatározta az Igazgatóság, 
Imgy n február 22-én megtartandó 63. rendes 
közgyűlésen 2 Pengő osztalék kifizetését (ta
valy I.M) pengői fogja javasolni, továbbá, 
Imgy 200 ttot) pengő a tartalékalap növelésére, 
40!).000 pcűgő a n y ugd I jt á rt a lék javára, 50.000 
pengő pedig II Madarassy Beck Miksa báró 
segélyalap javára fordittassék és ái 1938. év 
számtájára 200.726.67 pengő (tavaly 2flfl.979.ll) 
vitessék elő

A mérleg adatai szerint megállapítható, 
hogy a betétállomány terén ismét jelen
tékeny szaporulat jelentkezik, amivel karöltve 
Járt a készpén«Jellegű követelések és a váltó 
túrra gyarapodása. Amíg tehát egyrészről u be
tételhelyező közönség lilzalmn nyilvánul mag 
nz Intézet Iránt, másrészről az Intézet fokozol! 
mértékben állott kihrliierésrk tei.inhtébrn a 
gatdnsáffi élet rentfelkerésére Ar. emelkedő fór 
gnlem jut kifejezésre a mérlegnek csaknem 
minden tételében és n mérleg magasabb főösl 
SKgélren Is. Vgynnezon jelenségek érvényesül 
nek a nyereség és veszteség-számla adataiban 
Is. i’gyhngy az elért eredmény lehetővé teszi a 
tavalyinál magasabb tisztalék kifizetését és igy 
iga oljn a» IM»zgálósóg törekvését, Imgv a rést 
vényesek jogos Igényeinek is eleget tegyen.

A MOKTÁR MÉRLEGE
A betélAllomAny 6.75

A Kanyar Országos Kárponti Takarékpénztár 
hétfőn közzétett mérlegét különösen két tény 
jellemzi. Az egyik a mérlcgszámlán a betétek
nek jelentékeny emelkedése, ■ másik az üzleti 
eredmény komoly növekedése. Az intézel mér
legfőösszege 1937-ben 111.7 millió pengőre
emelkedett, ami as előző évről szemtan 59 
millióval nagyobb s maga a betétállomány az 
egyéb idegen tőkék tételével együtt 77.80 
millió, 6.75 millió pengővel több a megelőző 
esztendő hasonló tételénél, tlgyfelel bizalmá
nak és egyúttal a tőkeképződés megélénkült 
ütemének tanúsága, hogy az intézetnél a köny
vecskékre elhelyezett betétek összege 4.00 millió 
pengővel, busz, százalékkal gyarapodott.

Az intézet vezetőségi, élén Metzlcr Jenő 
vezérigazgatóval, a MOKTÁR t a lefolyt eszten
dőben fokozott mértékben emelte a magyar 
takarékpénztárak és bankok rangsorában arra 
a helyre, amely ezt a régi pénzintézetet mindig 
is megölette.

A takarékpénztár igazgatósága a mérlegről 
és a zárószámadásokról ezt a jelentést adta ki;

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
igazgatósága február 9-én tárult ülésében álla
pította meg a mull év mérlegét A zárszámadá
sok crcdményekép 939.672.89 pengő nyereség 
mutatkozik, amely összeg 66.137.40 pengővel 
múlja felül az lOÍfi. évi nyereséget.

Ezt a jobb üzleteredményt is az a konszoli
dációs folyamat tette lehetővé, amelyen az or
szág közgazdasága a nagy válságból kivezető 
hossza utón keresztülment. Ez a folyamat tűk 
röződik vissza abban is, hogy a Magyar Or
szágos Központi Takarékpénztár zárszámadásai 
már több éve évrfd-évre növekedő nyereséget

millióval emelkedett
mutatnak. A külföldi hitelezőkkel létesített 
megállapodások, devizagazdálkodásunk nyug
vópontra jutott szabályozása, az államháztar*  
tás cgyeiuulybaliozatala, a pengő értékállan
dóságába vetett bizalomnak minden kétséget 
kizáró megalapozottsága, teremtették meg azt 
a légkört, amelyben egy nyugodt, a mindennapi 
élet szükségleteinek kielégítésére épített gaz
dasági tevékenység lehetővé vált. Ezért az el
múlt üzletévet a folyó banküzlet fejlődése, as 
intézetnél elhelyezett betéteknek nagyobb 
arányú emelkedése, az érdekkörébe tartozó 
vállalatokból folyó jövedelmeknek — ólukon 
a Drcher—Haggenmacher—Elsfi Magyar Rész- 
cényserfözöde Részvénytársaságban egyesült 
ipari koncernnel — növekedése jellemzi. Kií- 
lönöscn örvendetes az intézet könyvbetéteinek 
növekedése 4,689.149.34 pengővel, ami mellett 
a folyószámlabetétek és hitelezők számlája is 
2.057 072.07 pengő emelkedést mutat, úgyhogy 
az idegen tőkék 6,746 221.41 pengővel 
77,864.026.46 pengőre szaporodtok. Az Intézet 
kamat- és szelvényjövedelmének emelkedése 
425.808.37 pengőt lesz, bizonyitéku a normális 
keretek közé jutott banküzlet fejlődésének. 
Természetes, hogy a rendes banküzletnek sok 
tranzakcióra elaprózódó menete mellett a sze
mélyzeti és dologi kiadások megnövekedése is 
elkerülhetetlen volt. A személyzeti költségek 
emelkedésénél közrejátszott az is. hogy kisebb 
jövedelmű alkalmazottainak az intézet a drá
gulás ellensúlyozására ujabb segélyt folyósított 
Az igazgatóság arra az elhatórozósrif jutott, 
hogy tekintettel a nagyobb nyereségre és az 
ország konszolidációjába ' vetett bizalmának 
jeléül, a közgyűlésnek az osztalék felemelését 
fogja javasolni 1 pengőről Í.20 pengőre.

A Pesti Hazai közgyűlése Óarányi Bélát, 
a Futura vezérigazgatóját beválasztotta 

az igazgatóságba
Az intézet f bö 10-én tartotta meg Erney 

Károly m. kir. titkos tanácsos, alelnök-vezér- 
Igazgató elnöklete alatt és nagyszáma részvé 
nyes részvételével 98-ík rendes közgyűlését 
amely az igazgatóság valamennyi javaslatát el- 
fogadln és elhatározta, hogy a kimutatót! 
7.726.27/..9Ü pengő tiszta nyereségből adassák 
osztalékul részvényenként 4.— pengő, a rendes 
tartalékalapnak 100 000 pengő, nz ingatlanérték 
csökkenési tartalékalapnak 175.000 pengő, a 
nyugdlftartalékalupnak 100.000 pengő, köz- és 
jólékonycélokra (az 1937. év folyamán folyó
sított 57.288 2.1 pengőn felül) 15.000 pengő, az 
..Erney Károly-alap"-nak 10.000 pengő, a fe'- 
ügyelőbizottság tagjainak Hsztcletdijára 9320

A tavalyinál ötven százalékkal nagyobb osztalékot 
fizet a Hazai Bank

A Hazai Ránk Részvény társaság e hó 12-én 
tartotta meg Srécsl Pál kincstári főtanácsos, 
elnök vezetésével évi rendes közgyűlését.

A közgyűlés az igazgatóság jelentését tudomá
sul vette az 1037. iizlelévre vonatkozó mérlegel, 
valamint az igazgatóság összes javaslatait, igy 
az elismeri nyugdíjpénztárnak a mérlegen belül 
320.000 pengővel történő javadalmazására vo. 
nafkozá előterjesztést elfogadta és elhatározta, 
bőgj- a kiinutaloti Cőf.7O.?.4fí pengő tiszta nyere
ségből az alapsznbályszcrü levonások, a tartalék- 
alap, az elismert nyugdíjpénztár és az ingat 
tanok értékcsökkenési tartalékának jnvadalinn- 
zása után osztalékra részvényenként 1.50 pengő 
(az előző évi egy pengővel szemben), vagyis 
összesen 375.000 pengő fordittassék és 106.762.29

Salgó-osztalék 2 pengő
A Salgótarjánt Kőszénbánya Rt. 

Igazgatósága szombatuu tartott ülésében meg
állapította az 1937. évi zárszámadásokat és el
határozta, hogy a fc b r u á r 24-r e egybehívandó 
rendes évi közgyűlésnek részvényenként k é t 
pengő (Mztalék kifizetéséi fogja Indítványozni.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Welss 
Fülöp elnöklete alatt folyó hó 8-án tartotta 
meg 96. rendes évi közgyűlését, amely az igaz
gatóság összes Javaslatait elfogadta és Igy a 
részvényenkénti 4.— pengő osztalék folyó hó 
9-tŐI kezdve kerül kifizetésre. A közgyűlés az 
igazgatóság uj tagjaivá Bilchler Lajost és Pnrgly 
Emil urat, a fcliigyelöbizotlság uj tagjává pe
dig dr. Iklády-Stnbá Andor urat választotta 
meg.

★

<1 Réizvénytdrsasríg Villámot és Közleke
dési Vállalatok Számúra rég igazgatósága 
február 8-iki illésében n társaság eddigi ve- 
zérigazgaló-hclyetlMét, dr. Cllmann Andor! 
vezérlguzgalóvá hévezlo ki. Dr. Ullmann 
Andor, u Villamossági Tröszt uj vezérigaz
gatója, 1)5 éves korában érié el ezt nz elő
kelő pozíciót. Kiváló és előkeld, régi patrí
cius csalódból származik, apja Ismertncvtl 
ügyvéd volt, ő maga is Jogi doktor. Har- 
miintegv eszteitdttjo ánnnk, hogy a vf.llulal 
Szolgálatába lépett, ahol széleskörű tudásá
val, nagvsreríi nVelvisnicrctóvel és szimpa
tikus modorával igen sok tisztelőt és bará
tot szerzett magának. Vezérigazgatói kinő 

pengő, a választmány tagjainak tiszteJeldljára 
12.525 pengő, az igazgatóság rendelkezésére a 
tisztviselők külön jutalmazására 70.000 pengő, 
és a fen-.naradó 357.054.46 pengő vitessék át 
az IDŐS, évi nyereség, és veszteségszámlára.

A közgyűlés az igazgatóságba uj tagokként 
beválasztotta Darányi Béla dr. miniszteri taná
csosi. a Futura, a Magyar Szövetkezeti Közpon
tok Áruforgalmi Rt. vezérigazgatóját és Erdődy 
Rudolf gróf m. kir. titkos tanácsost, a felflgyólő- 
bizotfságba pedig Pataky Tibor dr. államtit
kárt. A választmány mandátumának lejária 
folytán az eddigi 36 választmányi tag került 
újraválasztásra.

pengő az 1938. üzletév számlájára vitessék át. 
Az osztalék a 43. számú osztalékszelvény beszol
gáltatása ellenében n társnság pénztáránál ez éo 
február 14-től kczdődflleg kerül kifizetésre.

A közgyűlés ezután az igazgatósági és 
feifigyelőbizottsági tagolt választását ejtette 
meg. Az igazgatóság tagjaivá S:éc»i Pál (elnök), 
Erney Károly, Hoch József dr., tvády Béla, 
Jabcrg pnul, Lomhard Albert, Milos György, 
Montenuovo Nándor herceg, Rapoch Jenő dr., 
Ilosenthal Adolf, Schmidt Richárd és Teleki Pál 
gróf; a folflgyelöbizottság tagjaivá pedig Fejér 
Aladár dr. (elnök), Dttlcz Antal, Jalsoniczky 
Sándor. Kfíhne Lóránt dr. és Vtílkay Kó'máa 
választattak meg.

vezése úgy szakkörökben, mint a gazdasági 
élet minden ágában nagy örömet és meg
elégedést kellett.

Az Anker biztosító rt. nezérigazgafóját, 
Waldner Róbertét, a biztosítási szakma ki
váló reprezentánsát, nz elmúlt napokban 
kormány főtanácsossá nevezték ki. A kitün
tetés ugv szakkörökben, valamint a fővárosi 
előkelő társaságokban osztatlan őrömet kel
lett.

★

A Magyar Nemzeti Ránk nz ezévl Bécsi 
Nemzetközi Tavaszi Vásár (niárc. 13—10) 
látogatóinak folyó évi március 10 és 20-n kö
zött utazási költség címén maximálisan 300 
schillinget engedélyez.. Erre vonatkozó va
lutakiutalási kérelmek az útlevéllel és u vá
sári igazolvánnyal cgviilt az egyik megbízott 
bank utján nyújtandók bo.

*
A véglegesen elfogadott bejelentések szerint 

az idei országos merőgazdmágl kiállításon ás 
lenyészáBatvásóron 192 lovat éspedig 167 me
leg- és 25 hidegvérüt mutatnak he, 840 szarvas
marha, 951 Juh, 1846 sertés, ezernél több ba
romfi és hálliivul, valamint többszóz kutya fog 
szerepelni a kiállításon,

♦

A Rudapcsli Drogisták Ipartsstülete m«, hét- 
fői! este 7 órakor, Budapest, Vili,, Sándor-utca 
.18. szám alatti nagytermében tartja évi rendes 
közgyűlését.
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Halálos
auíúkaíaszírűla 
a szentesi 
országúton

Szentes, február
’ (A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Borzalmas autókatasztrófa tör
tént az elmúlt éjszaka tizenegy óra tájban, 
.Szentes és Szarvas között, a 11-es kilomé
terkőnél. Kovács Lajos 38 éves földbirto
kos, akinek Szarvas közelében van a bir
toka, egyik autójával, amelyet ö maga veze
tett, indult hazafele birtokára. Útközben 
eddig meg nem állapított okból

Kovács elvesztette az uralmát a volán 
felett és a nagy sebességgel haladó ko
csi az ut közepéről széles Ívben az ut 
szélén álló kilométerjelző kőhöz vá

gódon.
Az autó összetört, Kovács Lajos koponya
alapi sérülést és belső vérzést szenvedett és

a kocsi roncsai alól holtan szedték ki a 
szerencsétlen földbirtokost.

A csendőrség nyomozást indított annak 
megállapítására, hogy mi idézhette elő 
halálos katasztrófát.

13.

a
a

— SZUDY ELEMÉR SÚLYOS BETEG. 
Szudy Elemér nyugalmazott miniszteri taná
csost, a Bet/i/en-kormány volt sajtófőnökét, 
néhány nappal ezelőtt súlyos betegen a 
Pajor-szanatóriumba szállították. Az egész 
magyar politikai és társadalmi élet aggoda
lommal tekint Szudy Elemér betegágya 
felé.

— A vasárnap öngyilkosai. Nyulászy Kam
iin 27 éves szobalány, a Munkácsy Mihály-u. 
5. számú ház második emeletéről az udvarra 
vetette magát. — Csesze Ferenc 30 éves pék- 
segéd a Mária Terézia-tfren hipermangánnal 
megmérgezte magát — Mezeg Rozália 27 éves 
gyári munkásnő Rákosszentmihálgon a Szent 
Imre-utca 67. alatt lugkövet ivott. — Eszes 
Mária 23 éves gyárimunkásnő Kispesten, az 
üllői-uton gombostűt nyelt, azután aszpirint 
vett be. A mentők valamennyi életuntat a Ró- 
kus-kórházba vitték.

— A Füszcrkereskedők Országos Egyesü
letének levele a Hétfői Naplóhoz. Mélyen 
tisztelt FfíszerkesztO Ur! Jólesően tapasztal
tuk legutóbbi közgyűlésünk alkalmával azt 
n rendkívül nagy és felbecsülhetetlen meg
értést, melyet Főszerkesztő Ur szakmai 
problémáink iránt tanúsított. Országos egye
sületünk, mint a kereskedelem legszorgo
sabb Agának, az élelmiszerkereskedelemnek 
érdekképviselete, a szakmát foglalkoztató 
számos kérdésénél nem nélkülözheti a ma
gyar sajtó, különösen pedig a Főszerkesztő 
Ur irányítása alatt álló, nagy publicitást! lap 
támogatását. Nagyon kérjük Főszerkesztő 
Urat, méltóztassék pártfogását részünkre a 
jövőben is biztosítani és hozzásegíteni ben
nünket, hogy fokozott eredménnyel dolgoz
hassunk az élelmiszer kiskereskedelem érdé' 
kében.

— Jótékonycélu műsoros tcadéluldn a Ma
gyar Vörös-Kereszt Javára. Az Arizona tulaj
donosa, Rozsnyói Sándor, a Magyar Vürös- 
Kereszt Egylet közérdekű céljai Javára feb
ruár 19-én, szombaton délután nagy műsorral 
egybekötött jótékonycélu teadélutánt rendez.

— As Erisébe! Nőiskola zászlója. Az Erzsé
bet Nőiskola Vnlt Növendékei Egyesülete már
cius 25-én tartja zászlóavalási ünnepét a Zene
művészeti Főiskolán. A volt növendékek közöl
jék címüket az egyesülettel (Ajtóst Dürer-sor 
37. Tel.: 207-000).

— Halálraégelt Jánoshalmán rgy nátron*  
Rosenbcrg Lázár Jánoshalmái kereskedő 
75 éves felesége kezében a petróleumlámpa 
felrobbant. A mitróna ruhája lángot fogott 
s mire segítség érkezett .addigra már..har» 
madfoku égési sebeket szenvedett A kór*  
házba szállítása közben meghalt.

— Agyonütötte a borona. Búzás Rándo^ 
csöglei gazda három éves kisfia fölmászott a 
lakásban falhoz támasztott boronára, amel> 
/elborult ét halálrazuzta a gyermeket.

— PFUNDTNER ÁLLAMTITKÁR EL
UTAZOTT BUDAPESTRŐL. Pfundtner né
met birodalmi államtitkár a kíséretében 
levő Kaibcl kormányfötanácsossal együtt 
vasárnap délután elutazott Budapestről. 
Pfundtner államtikár a délelőttöt még a 
főváros megtekintésére fordította. Búcsúz
tatására megjelentek Tahy László, Tomcsá- 

f nyt Kálmán, Johan Béla és Csatáry Béla 
■államtitkárok, Boór Aladár miniszteri osz
tályfői ők, Szűcs Imre csendőrezredes, Kal
már Béla főkapitányhelyettes és a német 
követség képviselői.

Kérek még egy pohárka

— Megérkezett Budapestre ■ csodaláne. Két 
héttel ezelőtt jelent meg a Hétfői Naplóban n 
..Nyaklánc, mint csodaszcr"-rő| szóló ismerte
tésünk. Azóta a állandóan levélben és telefo
non számosán érdeklődtek a lánc beszerzési 
helye iránt, amely eddig nem volt kapható 
Budapesten. Most közöljük nx érdeklődőkkel, 
hogy’ a c.sodahatásu nyaklánc már beszerezhető: 
Műszerüzem K. F. T., Szabadság-tér 3. Telefon: 
128—120.

Erősebb szél, több helyen havas eső
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
A sarkvidéki eredetű levegő Németország nyugati felén keresztül áramolva s ott 

mindenütt lehűlést és havazást okozva, elérte a Földközi tengert. Ennek következté
ben ott néhány helyen zivatar is volt. A Balkán felett viszont meleg, subtrópusi le
vegő okoz kiterjedt esőzést. Hazánkban az éjjel még derült volt az ég, igy sok helyen 

►— főleg keleten — erős volt a lehűlés.
Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet plusz 1 Cclzius-fok, a tengerszintre 

átszámított légnyomás 754 mm, gyengén süllyedő irányzatú.
Várható időjárás a következő 24 órára:
Ismét erősebb szél (a hegyeken déli irányból.) Sok helyen havaseső, hó, A 
hőmérséklet u magasabb hegyeken emelkedik, ldcienn az éjszakai lehűlés 

gyengül, a nappali hőmérséklet alig változik.

— A Budapesti önkéntes MentőcgyesUlet lég I — Az egész főváros készülődik az Újság- 
közelebbi légoltalmi tanfolyama. A BÖME lég-1 írótálra. Teljes erővel folyik az Újságíróbál
közelebbi légoltalmi tanfolyamát 1938. évi feb
ruár hó 21—20-ig (hétfőtől—szombatig), min
den nap d. u. 6—-M8 óráig tartja. Jelentkezni 
lehet levelezőlapon. (V., Mnrkó-u. 22.)

— Házasság. Kéhli Ferenc — népszerű óbu
dai vendéglős-dinasztia tagja — kedden tartja 
esküvőjét Zsitványi Jolánnal nz óbudai plébá
nia-templomban.

— Uj színnel gazdagodott a pesti Mont- 
martre. Megnyílt a Nagymező-utcai „Clnridge" 
Caffe-bár, n főváros uj látványossága. A meg
nyitáson megjelent a főváros politikai, társa
dalmi, valamint müvészéleténck valamennyi 
reprezentánsa és valamennyien elragadtatásuk
nak adtak kifejezést.

— A Magyar Külügyi Társaság Kispesten. 
Vidéki előadásai során a Magyar Külügyi 
Társaság most csütörtökön, február 17-én 
este a kispesti városháza nagytermében fog 
„Külügyi esl“-et rendezni, amely alkalom
mal dr’ i:ii!tevényi Olivér ügyvezető elnök 
és Czakó István miniszteri ozztúlylanácsos 
beszélnek különböző külpolitikai témákról.

özv. dr. Dach Sántlornó sz. Rnko- 
nitz Mlrzn. dr. Drch Gézit és neje sz. 
Franki Mully dr. Bach Miklós és neje 
sz. Lantos Gitta, dr. Dach József, to
vábbá Dach Tamás és Bach György 
mélységes fájdalommal jelentik, hogy 
a legodaadóbb férj, legjobb apa és 
nagyapa

Dr. Dach Sándor
ny. kórházi főorvos,

77 éves korában és boldog házasságá
nak 47. évében, f. hó 13-án elhunyt.

Gyászolják: fivére, Dach Mór, sö
pörni, sógornői, kiterjedt rokonsága cs 
a betegek ezrei, akikkel jót tett.

Drága halottunkat í. hó 14-én, hét- 
fin. d. ii. 3 órakor
orth. izr. temetőben helyezzük örök 
nyugalomra. _______

Február 28-án a Vigadóban 
lesz az idei farsang legkáprázatosabb, leg
pompásabb és legelőkelőbb eseménye: nz 
Újságíróból. Rendezők százni dolgoznak a 
siker érdekében. Az Újságíróbál — már 
most meg lehet állapítani — nívó és jelen
tőség tekintetében körülbelül a bécsi opera
bál helyét foglalja el a budapesti elit bá
lok között. Valamennyi nagy bál rendező
sége összefogott az Újságíróbál sikere érde
kében. Bethlen Margit grófnő vezető házi
asszony hölgybiz.otl5ágot szervezett, amely
ben minden társadalmi osztály résztvesz. 
A divatszalónok is erősen készülődnek erre 
a nagy társadalmi eseményre, amely még a 
tavalyi Újságíróbál fényét Is felül fogja 
múlni. Felejthetetlen látvány lesz n bál 
megnyitása. Az Operaház balettkara Haran
gozó Gyula tánckreációjúl mutatja lie. Ha
rangozó Gyulán kívül szólót táncol Ottru- 
bav Melinda. Vera Ilona és Brnda Rezső. 
Utána az idei hálok bálkirálynői a bálelnö
kökkel nyitó csárdást táncolnak. A zenét 
Pajzs György jazz-zenekara és a népszerű 
Pertis Pali cigánybnndája szolgáltatja. Meg
hívót igényelni és jegvet váltani a bál Iro
dájában lehel. (VII, Erzsébet-kÖrut ft. Te
lefon: 112-020.)

— A hang a fontos! — mondják a zenekri- 
kasok: de ugyanazt mondják a rádiókonstruk- 
tőrök Is. Ezen a ponton találkozik a művész 
ízlése a technikus felkészültségével Es n zenei 
ízlés a technikai képzettség e találkozásénak 
eredményeképpen az. Orion 88-as sziiperródló 
hangja még a zene gottnnandjnlval is elfeled- 
leli, hogy gép állal reprodukált muzsikét hall
gatnak: valóban „él" a hangja. Ez a techni
kailag és zeneileg kifinomult hang az Orion 
88-ns rádiót a zencértŐ rádiójává testi. Külön 
leges permanens dinamikus hangszóró, flzloló 
gini hangcröszahályoaás, hangkorrekcló, hang- 
frekvencia, visszacsatolás, különleges nagytel
jesítményű végorősltöcsfl azok n technikní 
mesterfogások, melyek az Orion 88-as rádió
hangját a legmagasabb zenei igényekkel hoz- 

'rák összhangba
I — Tóth Rttske februári uj műsorával tóm- 
ll'oló sikert arat A Vldoria Sörözőben (Berlini- 
| tér 6.), kíséri Lakatos Vince muzsikája.

előkészítése.

Lavabl i no
mflselyem, új minták. . . . 2.2o

'Ágynemű damaszt 
selyemfényű, 80 cm széles 1.78
Agykészlet hímzett 
belscretes (2 nagy párna, 
1 panlanleocdő, 1 kispárna) 16 80
Dunyhahuzat
gyolcsból. 3 szeles............ 6.80
Paplanlepedő
Bims, 120X170 ..................... 4.80
Nagypárnahuzat 
gyolcsból, sírna 70X80 . . . 1.88

Kispárnahuzat
jómlnőségü gyolcsból . . . . —.68

Aaylepedo
erosszálú gyolcsból............ 3.40

Zsurkészlet
4 szem, hímzett.................. 6 80

Asztalterítő magyar 
szőttes. 6 szalvétával . . . . 2.48

Zsurleritő
peitves ót Kockás . . . . . 1.95

Asztalterítő
háziszöttes, 4 szalvétával . . 1.95

Zsurkészlet
azsurmintás. 4 személyes . . 3 90
Étkészlet
p. damaszt, 6 személyes . . 5.40

bejttörulközö
8 darab. 30X70 cm............ 1.—

Háziszőttes
törülköző, darabja............... —75

Krep-törülköző
mó’ero................................... -.68

Frottirtórulköző
darih'a ............................. - .88

Méhkas és krep
iö,il'' öz/> d"rah a............... —98
Nyerstörülkozó

-.38
Női fehérnemű- 
anyotr, pasztell színekben . -.95
Selyemfényű toól 
női lehérnemure.................. 1.58
Fehérneműre
mintás müseiyern.................. 1.48

Rayéköper 
alsóaadrflgra .

Sporting
kötött, vagy flanelt............

"ír"

3.—

Puplinett-ing
b*lelt  m-llel, ral'érral .. . 4—

Puplinmellü
fehér sifon n<r gallérral . . 4.-

Fehér puplin-ing
5—bélelt, gallér nélkül............

Csíkos pu lin-ing 
rávarrott, vagy 2 gallérral 6—

Fehér puplin-ing
sportüzabású........................

Frakk-ing
plké-mellel..............................

Férji pizsama
tenlszrfianellból ........ 4.98

Pizsama-öltöny 
dlvatcsíkos puplinettból . . 7.90

FlaneJ-köntos 
jőmlnősógü anyagból .... 6.90

Alsónadrág, rövid
1.78rftv d. színes, puplinettból ■ .

Alsónadrág
rövlrt zeflr, vnny finnéit . . 1.28

Alsónadrág
rövid, sz.'nes freskóból . . . 1.53

Nyúlszőrkalap
fekete és egyes divatszínek
ben ......................................... 9 80

Nyakkendő
1.88tiszta selyemből..............■ .

6 darab gallér 
kemény, vagy félkemény,
díszdobozban...................

Ingzefír
színtartó anyag, métere . . — .£8

Puplinett
1.28divatot inganyag, métere . .

Makópuplin
finom Inganyag, mé oro . . 1.58

.98

Áruházunk V. eme’clén, „Ki hogy vesse ágyát..." bemutató, 
álomszép díszetekkel.

Vidéki rendeléseknél mi lixet.ük a portót, ha a csomag étléke 
az 5.— pengői meghalad.a.
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HÉTFŐI NAPLÓ

Igazi demokrácia csak 
magas nemzeti kultúrá

ban lehetséges
Márkus László székfogla ó beszéde 

a Petőfi Társaságban
A Petőfi Társaság vasárnap dólelőtt fel

olvasó ülést tartott a Tudományos Akadé
mián, amelyen Császár Elemér elnöki meg
nyitója, Heves István főtitkári jelentése és 
Gáspár Jenő felolvasása utón

Márkus László, az operaház Igazgatója,
n Társaság legutóbb megválasztott rendes 
tagja mondotta el cmlékbeszédét Lázár Ist
vánról majd Színház a nemzeti kultúrában 
elmen.

— Igazi demokrácia csak magas nemzeti 
kultúrában lehetséges — mondotta többek 
között az illusztris előadó —, a jó szinhúz 
pedig nemzeti irodalmat serkent, csiszolja, 
fejleszti a nemzet beszédét, a nyelvet, a 
nemzetnek és kutlurájánnk leglényegesebb 
és legjellegzetesebb formáját.

A jó színház a nemzeti kultúra hatal
mas művelője

s ezzel rászolgál arra, hogy a kultúra vál
ságai idején maga a közösség segítse lété
ben, hogy állami színházakat tartson fenn 
nz állam. Nem egy színházról, nem a Nem
zeti Színházról beszélek, midőn most nem
zeti színházat mondtam, hanem arról a te
vékenységről, amely létesíti a nemzet leg
magasabb színházi kultúráját. Szép és nagy 
a színház küldetése: békét, rendet, testvéri
séget, öntudatos és müveit nemzetet kell 
kiművelnie.

Az ülés befejezéséül Havas István Farkas 
Imre költeményeiből olvasott fel. A Társa
ság azután zárt ülést tartott.

Színházi hét
Egy nagy tőkecsoport előkelő bankvúllalatok- 

kai a hútuinftgfttt, lelkérte Székely Sándor mér
nököt, n filinszakmn ismert és becsült szakéin 
herét, hogy számukra magyar filmeket gyárt
son. Az. uj magyar filmgyártó vállalat most van 
alakulóban, ami annál is inkább érdekes és 
fontos, mert a magyar filmgyártási kedv az 
utóbbi időben mintha elhalkult volna. Egye 
lőre három filmet gyárt június, július és 
augusztus hónapokban Székely Sándor, nki a 
legalaposubban felkészült íllmszakemberek 
egyik., . *

Szcrcplővállnzás történt a most készülő Vul- 
pius darabban a Művész Színházban. Szilas, a 
most felfedezett fiatal bonvivant szerepét Nagy 
György vette át.

Jól emlékszünk még ■ Szőke kísértei cimü 
filmre, amelyen hosszú hónapokig nevetett a 
pesti publikum. Törne Smitli regénye, amely
ből a Ilim készült, most jelent meg n Nova-nól, 
hu l'-hct a könyv még mulatságosabb, lenyfí- 
gözöbh, mint a film, mert a burlcszkszerü cse
lekmények mögött nz amerikai élet éles szatí
rája rejlik. Érdemes elolvasni.

♦
Nagy Jenő szlncszkcdésénck 40 éves évfor

dulója alkalmából a Művész Színházban feb
ruár 20-án délelőtt jubileumi előadást tartanak. 
A kitűnő színész sohasem volt a színpadok 
első vonalában, de annál hűbb és megbecsül
tebb katonája volt mindig az együtteseknek. 
Tiz évvel ezelőtt, amikor a 30 éves jubileumát 
rendezték, a tiszteletére adott banketten ked
ves maliclával felköszönlötte öt egy Ismert kri
tikus:

Köszönjük Nagy Jenőnek, hogy soha a 
kriti'fisnak munkát nem adott!

Elintsen jegyezte meg rá a színész:
— Valóban, meri nem találtak rajtam kifo

gásolni valót

A leghosszabb El'mszerződés. Shirley Temple 
srerz <lési t további 10 évre meghosszabbítot
ták Olyan tehetség mint a kis Shirley, soha 
sem nőhet l:i a szerepkörből és a Fos mindig 
fog Shirley életkorának megteled szerepet ta
lálni. M’>r is vásárolnak a kis sztárunk olyai 
s/ürst'kct. rinclvck megfelelnek a fejlődő Sliir 
Icy életkorának és művészi ambícióinak. Most 
elkészült „Csín-Csín" cimü filmjében már S 
éves kislányt játszik.

A TÁNCREND

1. A párisi ka^y-end
MEGLEPETÉSSEL olvasok Pcrczel Zita 

párisi nagy sikeréről és honfitársi öröm
mel vettem tudomásul francia kollégáim 
elismerő véleményét, amellyel a gyönyörű 
fiatal magyar színésznő párisi sejourját 
fogadták. Senki sem próféta hazájában —, 
jutott eszembe a közhely első pillanatban, 
szegény Perczel Zitával talán nagyon ke
gyetlenül bántunk idehaza? Zitánk azon
ban erre nem panasz kod hátik. Néhány év
vel ezelőtt majdnem minden magyar film 
főszerepét játszotta, nagy sánszokat ka
pott a Vígszínházban is, már-már sztár
számba ment nálunk, amikor egyszerre 
már nem is annyira a művészi tevékeny
sége, mint inkább utazásai és készülő 
házassági tervével kapcsolatban kezdtek 
írni róla a színház rovatok. A gyönyörű 
szőke színésznő, mintha egyszerre kima
radt volna a színigazgatók szereposztási 
kombinációiból, a filmesek sem törték
magúkat nagyon utána, pedig ha őszinték 
akarunk lenni, a pesti színpadokon és a 
filmeken sokkal jelentéktelenebbek vertek 
közben gyökeret. Az egésznek az volt a 
színezete, hogy Perczel feladta a harcot, 
mcgrctirált és már-már ugy látszott, hogy 
egy boldog és gazdag házasság révében, 
mint a zenekari ülés első sorának bérlője 
fogja csak egykori kollégáit viszontlátni. 
Pedig nem történt más, mint a rakétasze
rűén feltűnt és nagy íveléssel a pesti szín
házi égbolt horizontján tündöklő csillagot 
egyszerűen a gyors start dinamikai ereje 
kifullasztotta. Tulhamar sikerült neki min
den, küzdelem nélkül, simán, ez volt a 
kezdetben. De az életben semmit sem ad
nak ingyen és most, amikor Perczel Zita 
a párisi Saint Georges színházban a Bar
bara című darabban (amely a pletykák 
szerint esetleg az ő anyagi segítségével ke
rült színre) döntő sikert aratott és a ma
gyar színpadi kultúra szép szőke követe 
mellére mégiscsak ódat űzték kiváló fran
cia kritikusok a níüvészi elismerés kitün
tető érdemérmét — őszintén csak gratu
lálhatunk ennek a párisi happy-endnek.

2. A francia sorrv-end
A FRANCIA DL'MÁS sokkal rosszabbul 

járt Budapesten, mint Perczel Zita Páris- 
bán. Mig Zitánk útját egy kiváló magyar 
szinpadügynökség és egy még kitünőbb 
francia rendező egyengette, addig Dumát 

„Nők barátja" cimü darabját a külön
ben tehetséges fiatal A szí á n y i Károly 
át dolgozói fantáziájára bízták. így történ
hetett csak, hogy a finom humora és kris
tálytiszta stilusu vígjáték, amely a francia 
szellem egyik legreprezentativ színpadi 
alkotása. burleszk fintorokká torzult 
irásmüvé jclentéktclcnedett a Nemzeti 
Színház rcprizc során, .t hollywoodi stú
dió story-iró mesteremberei dolgozzák át 
ilyen kegyelt tsértőcn és ilyen erőszakosan 
a világirodalom remekeit, amelyeknek csak 
a nagy publicytit jelentő címeit szokta 
megvenni a hatalmas filmvállalat. Vala
hogy ez volt az érzésűnk a Nemzeti Szín
ház előadása során. mert ez a tendencia 
erősen érződött nyilván rendezői utasításra 
a szereplők játéka nyomán is. Ez a meg
állapítás elsősorban Lehatnira vonat
kozik, aki minden, csak nem egy szele- 
burdi, szélkakas. M ak ay Margit finom 
egyénisége igyekezett kiegyensúlyozni a 
rendezés hibáját, megdicsérjük Uray Ti
vadart, aki viszont a többi szereplők bur
lcszkszerü játékával szemben erősen mo
doros. Gázon. Szörényi Éva, T i- 
már József tetszett még. Bizony az egész 

ügy a kitűnő francia Dumasnak (bár kissé 
erőszakos szóképzéssel) sorry-end-je Bu
dapesten.

3. Amerikai komédia
.4 DERÉK ASZU.VYI Károlyi nem mér- 

jük ilyen szigorú mértékkel akkor, ami
kór nem egy remekíró gondolatainak át
formálásáról, hanem saját gondolatainak 
megformálásáról tett színpadi tanúbizony

ságot. Aszlányi a Belvárosi Színházban mint 
eredeti burlcszkiró mutatkozott bf az 
„Amerikai komédia" cimü művével kap
csolatban. A fiatal írót ez alkalmommal 
alaposan elagyabugyálták kritikusai, sze
rintünk azonban kissé túlzott szigorúság
gal állították a sarokba. Ez alkalommal 
nem Aszlányi a hibás, hanem a rendezés. 
.4 fiatal iró ügyes ötlettel, rendkívül, 
mulatságos, néhol sziporkázóan szellemes 
karikatúrát irt arról a szertelen amerikai 
világról, amelyet ő és mi, sajnos, csak a 
filmeken keresztül ismerünk. Kimon
dottan szatirikus burleszk ez az irás, ame
lyet ha ebben az értelemben játszanak, 
döntően számíthatna a közönség legtelje
sebb elismerésére Az előadás azonban — 
ezt nem hallgathatjuk el — a stilustörések 
egész sorozatát követte el. Talán csak 
Lat ab ár Kálmán értette meg a szerző 
intencióit és játékosan, könnyedén önmayát 
is karrikirozva, az egészet felülről lemo
solyogva mintázta meg a szerelmesszivü 
álszélhámos figuráját, igy, ahogy van egy 
hollywoodi filmfelvevőgép elé állhatott 
volna ezzel az ulakilással, amely hol Bus- 
ler Keatont, hol pedig a derék Stan és Pan 
kettősből a soványabbikat juttatja eszünk
be. Meze i Mária kezdetben ugy látszik 
megfogja ugyan ezt a hangot, de azután 
sajnos, nem a burleszk, hanem a kabaré’ 
felé hajlik, — hiába, nem tehetek róla, 
Rajna Aliz modorában. Nagy György 
vastag realitással játszik egy hozomány
vadász gangszeri figurát, de Barátiban 
itt-ott felcsillan az, ami megközelíti a pa
ródiát. R át k ai Márton és Soltész 
Anny kettőse a darabtól eltekintve, meg- 
vesztegclöcn kitűnő színészi teljesítmény.

4. ...és eau káli tragédia
A SZÍNIGAZGATÓ cotillonnal a gomb

lyukában jelent meg a nyilvánosság előtt 
a Belvárosi Színház bált rendezett szom
bat éjjel a Vigadóban. Színes tudósítások 
serege előzte meg azt az eseményt, amikor 
egy színház művészi vezetője nem színda
rabot, hanem bált rendez, u színház sztár
ja nem színpadi szerepet mond, hanem a 
róla elnevezett bárban coctailt kever. A 
dolog mindenesetre pikáns, érdekes és al
kalmas arra, hogy a színházat szerető kö
zönség szórakozásában is megbámulja ked
venceit. Ez a szép elgondolás azonban a 
kivitelben sajnos, súlyos kudarcot vallott. 
Mint báli tudásitónk jelenti, hig hangulat
ban volt együtt a nem is túlságosan nagy
számú társaság a Vigadó termeiben, ahon
nan éppen azok h i á ny o z t a k, 
akik a bált i n s c c/i á 11 á k, rendez
ték és akiknek fellépésüket megígérték. 
Tovább megyünk, éppen a Belvárosi Szín
ház prominens művészei tartották magukat 
távol a báltól, ahol báli tudósilónk hiába
kereste például a Belvárosi Színház egyik 
igazgatóját, dr. Hermán n Richárdot és 
coclail-kevcrő sztárját, Mezei Máriát, 
akinek csak a bárja volt a helyén. Nem 
látták például a nevesebb.művészek közül 
ott Beregi Oszkárt, G ót h Sándort, 
Nagy Györgyöt, a behirdetett fellépő 
művészek közül jredig bizonyára lemon
dással exkuzálta magát Bull a Elma, L á- 
zár Mária, Pőger Antal. Ezzel szemben 
mint a kollegialitás hősi, teljesítményét 
említjük meg, hogy a többi színházak mű
vésznői és művészei sokkal nagyobb szám
mal képviseltették magukat és nemi vi
gaszt nyújtottak ama polgári közönség 
számára, amely nemcsak táncolni akart, 
hanem éppen a művészvilágot kereste ezen 
c bálon, végül megtanulta, hogy ha színé
szeket akar látni, akkor legjobban teszi, 
ha jegyet vált valamelyik színházba.

A HÉT FILMESEMÉNYE;

MARIKA
Nagyon szerencsés 

véletlen, hogy pontosan 
a századik magyar han

gosfilm a Marika, amellyel kapcsolatban 
valóban lehet ünnepelni a magyar filmgyár
tás!. Zágon István vigjátéka édesbus román- 
fikájával, Hlmreszületctt. Szerencséskezű 
'.rók (Szántó—Szécsén) Írták át filmre a
ines.'t, művészi Ízlésű és a francia filmek 
finom niianszáit a magyar talajon legjob
ban megközelítő kitűnő rendező, Gertlcr 
Viktor parancsnokolt .a stúdióban. Ebből az 
együttesből csak jó származhatik akkor, ha 
hozzávesszük, hogy egy europaer látókörű 

roducer, Smolka János, megfelelő anyagi
s művészi eszközöket bocsátott a gyártás 

rendezésére. Maga a film: a házasságában 
rsalódott deresedő iró végzetszerü szerelme 
:z crdészlakban talált kis vadvirág iránt. 
Hangulatos, finom és lélekzetállitó törté
net, amelyet a vidéki ripacsélet bonhomiás 
szatírája tűzdel a legmulatságosabb s néha 
tragikomikus fordulatokkal. Első, amit 
szreveszünk a filmen, a gusztusos, kris

tálytiszta tálalás. Technikailag teljesen tö
kéletes ez a film! Százszázalékos! kiben
István, aki a magyar filmfotografálás ta
nító- és atyamestere, hollywoodi munkát 
végzett. Gertlcr, a rendező a kitűnő színész*  
ínyagból czerszázalékos teljesítményt ho
zott ki. Perczel Zitát például valósággal 
uijászülte a magyar film számára. Elragadó, 
asszonyos és lelkes ez az alakítása. A finom 
Srcpes I.va a ülm címszerepében nagy fej- 
'ö.léséről tett tanúságot. Törékeny egyéni
ségére valósággal rászabták Marika nagy- 
niultu alakiát. Jávor Pál hallgatag, kemény 
ás játékában erősen tempirozott alakítása 
s nagyon tetszett, a vidámságról Juhász 
József felelőtlen vidéki ripacsflgurája és 
".öldkelyi Anna Júlia karrikaturája gondos
kodott. Mutatós a filmen Beöthy Lídia, ki- 
iinö színész Hosszú Zoltán. Egészben véve: 
i Marika gyengéd kezeivel a magyar filmek 
luiprodukciójóban a legelső vonalat vere- 
:;edlc ki magának és hatalmas sikere telje
sen indokolt. Meg kell nézni!

$

ASSZONY A LrJTÖN E«yIp,ör| 6s mosl d01* 
gozó milliomosfiu bele
szeret egy gyárilányba, 
feleségül veszi, aki gyor
san gyereket szül neki. 
Csak ezután jönnek rá

irra, hogy az olaj nem keveredhetik a vízzel. 
Nem valók egymáshoz, és útjaik különválnak. 
\z asszony felveszi a küzdelmet leányáért, 
kogv megtarthassa. Nem sikerül neki. Ez a 
harc, ez a küzdelem Barbara Stanwick csodá- 
atosan sokszínű alakításában a ülni mara
dandó művészi élménye. Csodálatos, hogy mi
jén nagy ez a színésznő, nki a kissé giccses 

szöveg akadályait könnyeden hágja át alaki
jának lenyűgöző erejével. Partnere, John 
Uoles. Sajnáljuk, hogy kissé meghízott és nem

MADAME X A Névtelen Assiony 
____________ világolhódiló romanliká- 

iából született meg ez a 
rdí'/TihffÍm kitűnő film. Színié név-
láaíiSMmmíÉteMfcfl leien színészek játsszák.
■ ■Imii Gladys Georges ugylál-
szik nz amerikai színpadok nagy heroinájn, de 
aki a fllmcn is csodálatosan nagy színésznőnek 
bizonyult. Az asszonyi szenvedés minden ská
lája végigvonul arcán és ahogy az idősebbek 

’.llitjűk: nagyon emlékeztet Márkus Emília egy
kori alakítására. A filmet ajánljuk!

Viharszárnyai™ „
a remek fotográfiákban, 
azok jól eltölthetlk ide
jűket az Ufa uj rcpülő- 
illmjénél. Nagy gonddal

készüllek a repűlőfclvélelck. A halulma.s óriás 
gépek a ülni igazi fiiszercnlői, amelyek n tom
boló elemekkel, az alattomos köddel vívják 
élct-hnlálharcukat. Az izgalmas film fúszercp- 
lője egyébként Willy Frltsch és Olga Csellova.

SZERETLEK A fiatal énekes sze
relme a tüdőbeteg ze- 
nészlány iránt, ez a 
modern Bohémélet két 
ragyogó világsztár: Jan 
Kiepura és Eggert Már

ia interpretálásában természetesen óriási sí
iért arat. A moziban a romantikát kedvelő 
közönség, amelyet az énekszámok már úgy
is lágy érzelmekre hangoltuk, nem bírja 
könnyczcs nélkül, amikor a színpadi M.niy 
és az igazi Mimy sorsa egyszerre beteljesül: 
a leány szerelmese karjai között hal meg a 
színpadon ugyanakkor, amikor ezt a ren
dező utasítása a szövegkönyvben ezt elő
írja.
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Szurday Róbert
Súlyos veszteség érte a mtilt héten a politikai 
i e‘ . ® 'ni*' var iparvilúgot — váratlanul

elhunyt szurdai Szurday Róbert országgyűlési 
képviwia. Szurday Jlúbrrl poUUkal tevékeny, 
kony kedése mellett hatalmas egyénisége volt a 
magyar nagyiparnak. Mint fiatalember, mos
toha viszonyok között került Nagy-Magyaror- 
»zag egyik legnagyobb textilvállalatának élére. 
Fiatalos akaraterejének és idealizmusának 
eredménye lett, hogy a háború alatt ő képvi
selte az országos érdekeket a magyar gyáripar 
megbízásából a bécsi hadügyminisztériumban. 
Ekkor lett elnöke a magyar pamut központ nak 
és ekkor vette fel azokat a nemzetközi keres
kedelmi és politikai kapcsolatokat, amelyek 
később őt alkalmassá tették a háború utáni 
ipar kifejlesztésére és a politikai cselekvésre. 
Rövidesen a Textilgyárosok Országos Egyesüle
tének társelnöke lett, majd a Magyar Nemzeti 
Ránk főtanácsába választották mint pénzügyi 
viszonyaink alapos ismerőjét. A Magyar Hite
lezői Védegylet elnöki székében az értékesítés
sel járó kockázatok védelméért küzdött, a 
Magyar Munkaadók Központjának elnöki szé
kében kötelességének tartotta mindenkor 
egyensúlyba hozni a munkaadónak és munká
soknak egymáshoz való viszonyát.

A Tcxtilgyárosok Országos Egyesülete a 
gyászhír vétele után összehívta elnöki tanácsát 
és Szurday Róbert emlékének és érdemeinek 
mély menhatódottsággal adózott. A Magyar 
Hitelezői Védegylet elnöksége, választmánya. 
Igazgatósága és tisztviselői kara fájdalmas 
megilletődöttsfggel vették tudomásul elnökük
nek: szurdai Szurday Róbertnek váratlan halá
lát. A megboldogult ugyanis évtizedeken keresz
tül mint az egyesület elnökségének tagja és hat 
év óta. mint az egyesület elnöke, önzetlen ál
dozatkészséggel állott a magvar hitel védelmé
nek szolgálatában. A Védegylet kiváló egyéni
ségének és nagveredményü munkásságának 
emlékét nagy kegyeletnél őrzi.

' — HÉTFŐN VÁLASZT POLGÁRMES
TERT MISKOLC. Hétfőn délután négy óra
kor ül össze Miskolc város törvényható
sága, hogy betöltse a megüresedett polgár
mesteri tisztet. Az állást hárman pályázták 
meg: Fekete Bertalan dr., a miskolci járás 
föszolgabirája, dr. vitéz Pataky István tör
vényszéki biró és dr. Vnger Jenő rendőr
fogalmazó. Az előjelek szerint Fekete Ber
talan dr.-t választja meg a törvényhatóság, 
mert a törvényhatóság minden pártja egy
hangúlag öt jelölte a polgármesteri tiszt
ségre.

HAJMASSY? 

JÁVOR? 

KAROS?

CSORTOS? 

HAJKÁSSY?

FÓRUM

Párisi magyarok
szerelmi tragédiája ügyében 
nyomoz a debreceni rendőrség
Miért ölte meg volt vőlegényét Lévy Ilona

Debrecen, február 13.
A párisi bíróság a napokban tartja meg 

a fötárgyalást Lény Ilona debreceni gyil
kossági bünperében. Lévy Ilona rövid idő
vel ezelőtt egy párisi hotelben bárom re
volverlövéssel megölte volt vőlegényét, 
Guttnuin Árpád debreceni származású fiatal
embert és azután öngyilkosságot kísérelt 
meg, önmagára lőtt, de a rabkórházban 
rövidesen felépült.

A párisi rendőrség most felkérte a debre
ceni rendőrkapitányságot, hogy nyomozza 
le Guttmann Árpád és Lévy Ilona előéle
tét. A debreceni rendőrség eleget tett a 
francia felkérésnek és

összeállította a halálosvégü megrázó 
szerelmi dráma egész történetét.

Lévy Ilonát 1032-ben eljegyezte Guttmann 
Árpád lisztkereskedö. Az eljegyzés után 
nem sokkal a fiatalember kiutazott Parisba, 
ott fehérnemüüzemet alapított. Nagyon jól 
ment a dolga, azonban

egyre hidegebb és hldegebbhangu le
veleket Irt haza 

menyasszonyának. A szerelmes leány erre 
elhatározta, hogy vőlegénye után utazik. A 
szülők ellenezték az utazást, időközben az

— Dinamltkatasztrófa Stájerországban. A 
stájerországi Deutschlandsbergben a kőbá
nyához tartozó kovácsmühelyben Alexander 
Brunn robbantómester és Josef Klug kő
törő a kőrobbantáshoz szükséges dinamitot 
melegítették föl. A robbanóanyag ugylátszik 
tulmelcgcdett és a kovácsmühcly irtózatos 
detonációval a levegőbe röpült. A kél bá
nyász halálosan megsebesült, a közelben 
dolgozó Franz Deutsch pedig életveszélyes 
sebesüléseket szenvedett.

noti Karoly
remek bohózata,
Márkus Aiiran
muzsikájával
Rendezte: Gaál 8619
M F I
<;Ai.
KEX-FIL.M

Bemutató előadás:
MA ESTE ’/dO OKAKOR

után megérkezett Debrecenbe Pártiból a 
szakitólevél is.

Lévy Ilona erre Öngyilkosságot kísérelt 
meg, «gy “U*ó  elé vetette magát.

de a vezető gyorsan fékezett és * szerelmes 
leánynak nem történt semmi baja. Az eset 
után a szülők beleegyeztek, hogy a leány 
kiutazzon Párisba és ott próbálja Ismét 
meghódítani a hűtlen fiatalembert. Lévy 
Benjámin debreceni posztókereskedő, a 
leány apja, vallomásában előadta, hogy 
leánya Párisban munkát vállalt, több Ízben 
találkozott volt vőlegényével, de

a férfi hallani sem akart róla.
A leány megtudta, hogy 
volt vőlegénye egy vagyonos aajőszent- 

pótért leánnyal jegyezte el magát

és már az esküvő dátumát is kitűzték. Az
nap, amikor meghallotta, hogy a helyzet 
egészen reménytelen, revolvert vásárolt, 
felkereste Guttmann Árpádot és három lö
véssel meggyilkolta.

Debrecenből a leány rokonai és ismerősei 
közül sokan elhatározták, hogy kiutaznak 
Parisba és vallomástételre jelentkeznek az 
esküdtszéki tárgyaláson.

— Előadások. Báró Szt erényi József kedd 
este ’/«7 órakor a Cobden Szövetségben „Van 
Zecland jelentése-' címmel előadást tart az 
Ernszt-Muzeumban. — Vitéz Makray Lajos 
országgyűlési képviselő csütörtök este ’/ifl óra
kor a Lipótvárosi Társaskörben „A Magyar 
Szent Korona gondolata és jelentősége" cím
mel tart előadást. — A Hétfői Társaságban 
Vargha Béla plébános, a kisgazdapárt elnöke 
„A falu lelkisége'' címen tart előadást, hétfő 
este ’/r'J órakor a Royal-szállóban. — Az Iz
raelita hitközség szabadegyetemén „Zsidó val
lása újságírók a sajtó nemzeti hivatásának 
szolgálatában" címmel tart előadást dr. Cserj/Ö 
Hugó hétfőn este 7 órakor Wesselényi-u. 7. — 
A Szenthelyi premontrei diákszövetség ma, 
hétfőn, 14-én a Carlton különtermében társas
vacsorát rendez, melynek keretében dr. Ker
tész Jenő „Moszkvai emlékek" címén érdekes 
felolvasást tart.

— A Budapesti Önkéntes Mcutőegyesület első 
segítségnyújtási tanfolyam. A BÖME legközc- 
lebbi első segítségnyújtási tanfolyamát 1938, 
évi február hó 28—március hó 5-ig (hétfőtől— 
szombatig), mindennap d. u. 6—Jí8 óráig 
tartja. Jelentkezni lehet levelezőlapon, vagy a 
tanfolyam kezdetekor. (V., Markó-u. 22, I. em.)

Kérek még •gy pohárka

MECSEKIT!
— Állásvesztésre Ítélték Karcag anya- 

könyvvezető-helyetlesét és Dévaványa írno
kát. Szolnok vármegye közigazgatási bizott
ságának fegyelmi választmánya most dön
tött abban az ügyben, amelynek fősze
replője ifj. Péntek József, Karcag város 
anynkönyvvezető-helyettese volt, akit sik
kasztással és hivatali teendőinek hanyag el
végzésével vádoltak. A fegyelmi választ
mány állásvesztésre Ítélte Ifj. Péntek Józse
fet. Hasonló Ítéletet hozlak Németh László 
dévaványa! írnok ügyében Is, akit szintén 
hivatali szabálytalanságokkal vádoltak.

— Szabadon engedték a testvérgyilkossággnl 
gyanúsított legényt. Vasárnap délelőtt kihall
gatták a veszprémi ügyészség fogházában Her
ceg Imre bérfu varost, akit leslvérgyilkosság 
gyanújával tartóztattak le. Herceg Imre el
mondta, hogy Lajos öccse előbb szüleire az
után konyhakéssel bátyjára támadt, aki kicsa
varta kezéből a kést. A lámpa eltörött és a 
sötétben Herceg Lajos beleszaladt a konyha
késbe. A tanúkihallgatások és a letartóztatott 
ember vallomása alapján Herceg Imrét azon- 
nal szabadlábra helyezték. Az ügyészség fel
folyamodott a vizsgálóbírói döntés ellen.

— Gyilkol a vihar Kaliforniában. A Ka
liforniában már 17 nap ótn dühöngő vihn- 
rok eddig tizenhat ember halálát okozták. 
Több mint kétezer ember maradt hajlék 
nélkül.

— 14ikáa. Iroda, üzlet, műhely ragyogjon 
Tungsram Krypton fényébcnl A kifogástalan, 
bőséges világítás ma mór nem okoz fejtörést: 
minél takarékosabbak vagyunk, annál érdeme
sebb áttérnünk a legmodernebb izzólámpa, az 
úl Tungsram Krypton használatára. A tündöklő 
fehér Krypton-fény ugyanis rendkívül gazdasá
gos áramfogyasztással jár.

— Az aranyér keletkezése gvakran a rend
szertelen, kemény székelésnek köszönhető, 

i Ezért, ha ilyen kellemetlenségeket tapasztalunk, 
i idónkint igyunk 1—1 pohár Mira keserüvizet, 
hogy a nagyobb bajt megelőzzük.

— Kéret még egy pohárka Mecsekit'.

Duplaszövésű

Slfón, Pamtvigon

Ágykészlet g"

Paplanlttpedök

PArnakészletek

Erösszálú inletek

Minden darabot 
beszegve számtanit

Kispárnák 

Hagypámik

6 személyes kávéskészletek

— Mellbelőtte magát, Imgy rablótáma
dást színleljen. Jolinnn Schall húszéves ke 
reskedősegéd a bécsi kereskedelmi tovább
képző iskolában rossz bizonyítványt ka
pott. Elkeseredésében harminc schillinget, 
amit az anyjától cipővúsárlósra kapott, el
mulatott. Könnyelműségét nem merte oda
haza bevallani s ezért barátjától revolvert 
kért kölcsön és mellbelőtte magát. Utolsó 
erejével hazavánszorgott és elmondotta, 
hogy rablótámadás áldozata lett: lelőtték és 
a harminc schillinget elrabolták tőle. Kór
házba vitték, ahol megállapították, hogy a 
golyó a szivburkot is megsértette, úgyhogy 
azonnal operációt kellett végrehajtani. Mi
kor nz operáció után a fiú magához tért, 
bevallotta, hogy a rablótámadást csak ki
találta.

— Eltűnt Tliury Zoltán debreceni azfl- 
nyegkcreskedö. Á debreceni rendőrségen 
bejelentették, hogy Thury Zoltán debreceni 
szőnyegkereskedő eltűnt lakásáról. A beje
lentés után jelentkeztek a rendőrségen az 
üzletfelei és feljelentést tettek ellene. Elő
adták, hogy Thury Zoltán magával vitte 
sokezer pengő értékű szőnyegeiket, amelye
ket megóvásra adtak át neki. A rendőri 
nyomozás során az eltűnt szőnyegek egy- 
részét a debreceni zálogházakban megtalál
ták. Az a gyanú, hogy a többi szőnyeggel 
Thury Budapestre utazott.

Nem számit helydijfelárat 
a vásár a kedd esliy 

postára tett 
jelentkezések után

Általános feltűnést keltett az ipar körében a 
Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége által 
a minap közzétett az a hír, amely szerint a 
kiállítóknak az eddig érvényben lévő feltéte
lek alapján való jelentkezését mór csak feb
ruár 15-ig. vagyis holnapig fogadja el. A hír 
nyomón már n szombati napon is nz eddigiek
hez képest példátlan tömegű Jelentkezések fu
tottak he a vásár irodájához, amely most na
ponta óling 100 uj kiállító adatait dolgozza 
fel. Minthogy a jelentkezések nagyrésze postán 
érkezik be, érdeklődtünk aziránt, hogy hogyan 
értelmezi a vásár n február 15,-ével kijelölt 
záróterminust. Úgy értesülünk, hogy nz eddigi 
feltételek alapján való jelentkezésnek tekintik 
mindazokat a bejelentéseket, amelyek legké
sőbb február 15.-I postabélyegzővel érkeznek 
be n vásár irodájához.. Az ezután érkező kiál
lítókkal szemben élclbelépletik az építkezési 
felárat, amelynek nagyságát egyelőre csak 
március 5.-ig szóló érvénnyel állapították meg.



A debreceni fantőm
köddéfoszlott az erőrekapott ferencvárosi 
rohamosztagosok izomöriő támadásai alatt
Kalmár elbUvőlő csatárjátékkal Ismét válogatott klasszissá nőtt — 
Az Újpest könnyedén Intézte el a szUrketasxssokat

Csupa érdekességet ígért a tegnapi forduló, A Ferencváros—Bocskai elleni meccse, a 
Szeged—Hungária, az lijpest —Szürketaxi találkozó egymást múlta fülül érdekességben, 
de a várt meglepetések sorra elmaradtak. .4 Ferencváros magához térve, fölényesen 
győzőit, a Hungária Szegeden sem adott le pontot, ez Újpest is biztosan győzött. Annál 
nagyobb meglepetést kelteti a Phöbus veresége, melyet a Nemzetitől szenvedett el, de 
nrm marad el váratlanságában cmögött az Elektromos—Budai It döntetlen eredménye 
sem. A Kispest tartja jó formáját mig a Budafok nehezen vett revánsot uz ETO-n.

Szerencsés tizenharmadika
a Ferencvárosban

Minden zöld-csatár rúgott egy gólt

talán még 
lövésekkel 

vezér

egy veszélyes 
a támadás Tct- 

kapu fa-lövésével kiadja a mérgét. Kcr- 
védl l.ázár lövését. A 19. 

az újdonsült center is. 
vezeti a támadást, aki futtában 
játszik. l.ázár kitűnő helyzetben 

a labdát és közelről a 
küldi. 4:0. Tánczos, akire rá sem 

játéj. után, nagy

és az első negyedóra csak 
Bocskai-támadást hoz, de ez 
kacs * . .................................
les szerencsével ' 
percben gólt lő 
Tánczos 
Kisslicz 
kapja meg Kissiül 
hálóba 
lehet ismerni a mullheti _ 
észszel és érzékkel ugratja ki félpályán hí
zárt. Lázár rohan a kapura, de a hatalmas 
termetű Bikkfalvi diszkisérelet ad neki és 

lába lövésre lendülne, nz 
erőszakos kisérő elgurilja előle a labdát. 
Korányi faultolja Telekit, de a szabadrúgást

amikor a centei

Markos félmagsan lláda ölelő karjaiba lövi. 
Szörnyű rosszul játszik a Bocskai 

és az egész híres csatárláncban egyetlen ér
ték csillan ki és ez az érték: Finta. ö ját
szik egyedül csatárjátékot, inig a nagyhírű 
Telekin meglátszik már az idő vasfoga és a 
tréninghiány. Markos megtesz minden tőle 
telhetőt, de nincs támogatása. Takács in
kább halfot játszik, mint csatárt, Hajdú já
téka kritkán aluli és a halszélre került lab
dák sorozatosan veszendőbe mennek. Ke- 
mérni lövését Kertes vetődve fogja, de köz
ben kiejti a kezéből. A nagy rohammal ér
kező Kiss beleszalad és

a kapus ájultan marad a földön.
Hosszú percekig tart, amig a kapu mögött 
eszméletre masszírozzák a fcjbcrugotl ka
pust. Ezalatt az idő alatt Bikkfalvi áll a 
kapuba. A 39. percben Toldi remek fejessel 
beállítja a végeredményt. Lázár indítja cl az 
akciót és a labda Tánczoshoz kerül. Tán- 
ezos a szélről magas labdát ivei a kapu felé. 
Kertes már fogni akarja az iveit labdái, de 
előtte magasra ugrik Toldi és a hálóba fejeli. 
5:0. Az utolsó percekben fellángol a Bocs- 

i kai, de nem is csoda, hogy lángralobban, 
mert az egész mérkőzés alatt „égett1*.  Külön 
érdekessége a meccsnek, hogy az öt gólon 
a ferencvárosi csatársor öt tagja testvériesen 
megosztozott.

íJttékí Gól [Pont

1 HUNGÁRIA 16 65:18 29
2 FERENCVÁROS Ki 63:29 27
3 ÚJPEST 16 5(i:21 26
4 KISPEST 16 51:36 23
5 ELEKTROMOS Ki 38:29 20
6 PHÖBUS Ki 36:31 18
7 NEMZETI 16 36:45 16
8 BUDAFOK 16 26:33 14
9 SZÜRKETAXI 16 34:40 12

KI SZEGED Ki 27:36 12
11 TORI-KV ES 16 31:57 9
12 BOCSKAI 16 22:43 8
13 BUDAI „11" 16 21:39 7
14 GYŐRI ETO 16 17:66 3

a 'lemzeti-védelem, élén
u kolosszális főiméit játszó Flórával,

szilárdan állja ostromukat Tőrös H hatalmas
kapufája is csak ijesztgetés. Nem is jutna 
újabb gólhoz a Phöbus, ha erről Kővágó nem 
gondoskodnék. A 42. percben egy lecsúszott 
labda Kővágó lábáról Törös elé pattan, aki el
keseredett erővel 25 méterről lövi a kapura, 
nem egészen céltalanul, mert hiszen Hórí tehe
tetlen a bombával szemben. 3:2. Még Horváth 
nagy lövése érdemel feljegyzést, meg aztán az 
a figyelemreméltó körülmény is, hogy a Nem
zetit kegyeibe fogadta a ferencvárosi közönség 
és lelkesen ünnepelte a győzelem után.

A Sárkány-barlang 
amatőr-temető lett

KISPEST—TÖBEKVÉS 5:2 (4:0) 
zágrábi és győri sikerek utón az először

AMIKOR FELSÜL A MATEMATIKA

Táncot

Sárosi Hl.

Kertes

Boros

FERENCVÁROS—BOCSKAI 5:0 (3:0)
Rendkívüli érdeklődés kísérte vasárnap a 

Ferencváros mérkőzését, mert sokan tartót
lak attól, hogy az előző két vereség utón a 
.széria örök törvényes alapján jön a harma
dik is. Annál inkább fenyegetett ez, mert a 
Bocskai portájáról a mull vasárnapi Ujpesl- 
mcccs után félelmetes hírek keltek szárnyra. 
A nagy ellenfélnek kijáró tisztelettel íitlvö- 
vözölték tehát Budapesten a debreceni kék
sárga legénységet, amely hosszú ideig hasz
talan várta a pályán az ellenfelét. Találgat
ták, hogy mi az. oka n Fradi késésének.

— Biztosan bocsánatot kér valamelyik já
tékos ... — ez volt a legvalószínűbb ok a 
késedelemre.

Végre megjelenik a nimbuszában alapo
san inegtépdeselt ferencvárosi gárda — 
tiszta zöldben. Az ing és a nadrág is egyszínű 
haragos-zöld. Aztán megkezdődik a meccs, 
melynek az első félideje

n korlátlan Fradi-főiény
jegyében zajlik le. A híres ötösfogat sehol 
.sincs. Részeire bomoiva, fiatalabb és idő
sebb csikók alkotják ezt nz ötösfogatot, sza
badjára eresztve, zabolátlanul, minden rend
szer nélkül futkosnak. A Ferencváros egyre 
támad és hatalmas lendületét 
kozza az, hogy

Sárosi 111. magyar pályán 
soha nem látott, vaderejű
bizonyltja, hogy a ferencvárosi 
kar, mint annyiszor már. most Is téve
dett, Hiúikor nem u csatársorban pró
bálta kamatoztatni u kis Sárosi nagy 

Illyéseit.
Huszonöt és harminc méterről röpködnek, 
szinte láthatatlanul, ezek a gyilkos lövések, 
alig-alig a kapu mellett VorÁos egyszer tá
madáshoz jut, de romlásba dribiizi a jó 
helyzetet. A 16. percben aztán megszületik 
nz első gól. Lázártól kapja utoljára Kemény 
a labdát és Kohut-szögböl vad erővel rob
bantja a léc alá. 1:0. Ezután tiz emberrel 
játszik néhány percen keresztül a Ferenc
város, mert Tátrai térde megsérül s a vona
lon ápolják. De azért frontban marad a 
Fradi, sőt a 26. percben ujalb gól jutal
mazza a lendületes munkát. Toldi lö, Kertes 
oldalra üti a labdát, Tánczos befut és bead, 
hogy néflíil Kiss pompás érzékkel egy szisz- 
szenő fejes kapcsán oldja meg a helyzetet. 
2:0. Már túlvagyunk a félidő derekán, de 
lláda még egyetlen labdát sem kapott. Ke
gyetlen dolog ez. a csípős északi szélben s a 
Bocskai helyeit, amely csak a liiríl hozta 
Budapestre, tudását azonban a debreceni 
Nagyerdőben hagyta, Korányi lát munkához 
és haniadással próbálja 1 Indát „bemelegí
teni." Ez is valami, de az öröm meg több 
es jobban melegít a 33. percben Kiss Tán
czost küldi rohamra, aki egyedül fut le és 
Kertes hiába jön ki eléje, a rutinos szélső 
megtalálja azt a kis lyukat, amelyen at a 
hálóba guríthatja a labdát. 3:0. A gyilkos 
iram enged most már s ez módot nyújt i; 
Bocskainak arra is. hogy < érvénytelengolt 
löijön. Komorból Teleki juttatja a hálóba a 
labdát, de közben faultolja lládát s így « 
gól semmis.

Szilnél Iliin lovúl.1. vczrli Iwvc, iillnkji.ll 
a 1-rn.li. Al.<« cHV.'nl klli.r.-Mrl vróbulkOT k. 
de n kapkodó Bocskai védelem sznMBvWa- 
mii elnyomja. A nicnilcll azalmdrugaal a kl» 
Sdro.. nvllko. erővel MIMI » kapu me le. 
A Bnrrkoi remlvrerlelen .Múltaikkal u leli 
m.ivít évrre, amelyikei rcn.lszezinl JlforAM 
vezet FgV Markos-támadásnál Korányi a 

de „ Bordói rolni
nak A Mró néni lát aránil.-kos.»SOl. mini- 
hoíy nem Is volt és nem adja a Iliin- 
lelöl .A Fradl-lámadöaok mlndlB veszélyesek

Lázár, a csatárosit'itt csodahalf „czerpcngős" labdát tálal Tánczos elé. A sorozatos klubva- 
csóróktól uj erőre kapott öreg szélső Iveit lövést küld a kapura. Kertes matematikai pontos
sággal kiszámítja az ivet és néhány lépést tesz a labda elé, hogy az a kezében fejezze be pá
lyáját. Minden pontosan ^stimmelne**,  de Toldi szétrombolja u matematikát. Közbeugrlk és a 
magasan Ívelő labdát Kertes keze fölött a hálóba fejeli. II. félidő 39. perc. 5:0. (Copyright by 

Hétfői Napló — Systcm Horváth.)

A széria törvényét a Phöbus 
nem tudta megtörni: 

végleg búcsúzott a KK-töl
NEMZETI—PHÖBUS 3:2 (2:1)

Rendkívül érdekes mérkőzést játszott az 
l'llői-uton a Nemzeti a Pböbus-szal. amelyre 
nz utóbbi időkben — talán nem is egészen 
érdemtelenül - - rájár a rúd. Az érdekesség 
csak a mérkőzés 10. percében kezdődik, mert 
nddig unalmas a játék. Es mindjárt góllal kez
dődik. Horváth lövését Csikós ugyanis csak 
kiütni tudja, a labdát Sztancsik igyekszik a 
hálóba juttatni, de lecsúszik a lábáról, Csikós 
vesztére Kisalagi elé, aki fordulásból pompá
im küldi a Phőbus-hálóba. 1:0. Néhánvpcrces 
mezőnyjáték, fokozódó iram, aztán a 18. perc
ben Sztancsik kiugrik, három védőjátékost cse
lez ki, hogy a homlokmagasságban röppenő be
adása Horváth fejéről a hálóba surranjon. 2:0. 
Barna Sándor, a Phöbus elnöke, valósággal 
loporzékol. Egyesek tudni vélik, hogy klasszt-,

drukkoló B-közép. Van mit drukkolniok, mert 
nz egész félidőt végigtámadja a Phöbus. A 15. 
perc azonban végleg pontot lesz az idegességre: 
újabb gólt ér cl a Nemzeti. Kolos beadása 
Csikós kezéből becsli szik a kapuba és Weber 
már csak a vomdontulról tudja visszabokszolni 
a labdát. Bár a gól megtörtént, a biró mégis 
tizenegyest ítél, de ez sem segít, mert Sztan- 
esik hibátlanul hajtja végre az ítéletet. 3:1. A 
Phöbus-táinadások lankadatlanul tartanak, ám

A zágrábi és győri sikerek utón az először 
otthon játszó Kispest tiszteletére közel 200(/ 
néző gyűlt össze a „Sárkány-barlangban".

A Törekvés parázs támadásával kezdődik a 
mérkőzés. és a 4. percben már a Kispest rúg 
8^*;  Serényi fut a balszélen, beadásszerü lö
vését Kiss elegánsan Újvári elé üti és a szőkét 
szélső nem szégycli a váratlan ajándékot érté- 
kesitenl. 1:0. A „Torit" nem töri le a váratlan 
goi, viharosan támad, de Neszeinek nem ízlik' 
a mély, agyagos talaj. A 18. percben Császár 
kornerét Zalai két kézzel üti le: lí-esl Nemes 
iill neki túlságosan helyezve, gyengén lövi é-s 
a labda arasszal a kapufa mellett vánszorog 
ki. Most megzavarodik a kék-fehér csapat és 
a 23. percben már a második gólt kapja. Se
rényi 20 méteres szabadrúgását Kiss felső 
kapufának üti, onnan pattan Nemes elé és at 
ágyús lábú center nem hibáz. 2:0. Alig három 
perc mulva óriási kavarodás a vasutas kapu 
előtt és a csomóból kikerülő labdát Kincses, 
közelről rúgja a hálóba. 3:0. A Törekvés-játé
kosok már labda után sem mennek! Korlátlan 
ur a Kispest a pályán, de csatárai rendre elj 
rontják a kínálkozó helyzeteket. 35. percben 
Olajkár 30 méteres .szabadrúgásáért ugrik 
Farkas és Nemes, a hátvéd, ugylátszik, irigylí 
a kispest kedvencétől a góllövő dicsőséget, 
mert <5 lövi nagy erővel a saját kapujában a 
piros-feketék negyedik gólját, öngól! 4:0.

A második félidőben úgy kezd a Törekvés, 
mintha kicserélték volna. A 9. percben már 
eredmény is van: Készéi hátulról kap labdát, 
átsétál a bekkeken, az elébe futó Kásán át
emelve lő, lövése azonban mellé menne, de 
a befutó Császár jól tartja oda ballábát és az 
eredmény máris 4:1. Tovább rohamoz a Törek
vés. A Kispest nem szégyel 9 emberrel véde
kezni. A 20. percben újabb gólt lö a vasutas 
csapat. Nemesnek a 10-os oldatáról lőtt sza
badrúgása a jobb kapufáról Készéi elé kerül, 
az ö lövését Kása kiüti. Takácsi jól érkezik és 
az üres háló jobb sarkába lövi a labdát. 4:2. 
Most már szárnyakat kap a Törekvés, de a 
jiiros-fckete védelem helyén van, a 35. percben 
dől el az izgalmas mérkőzés sorsa: a kiugró 
Nemest Farkas a IC,-oson belül fellöki: 11-es. 
Az eset szenvedő hőse. Nemes úti neki és a 
piros-fekete Drake nem követi a Törekvésben 
névrokona példáját és a hálóba küldi a vég
eredményt jelentő gólt. 5:2.

Két zenevlrtuoz csontzenéje 
és a Budai hallatlan lelkesedése 

csodákat müveit

<1 I1CI1I . ................ -
h volt és nem adja meg n min-

. . . . i.. J’-

kus mondat hagyta el nz, ajkút:
— Aki nem rtig „egyből". az jövő vasárnap 

a II bői fog rúgni. A sportközönség nngyrészc 
bizonyára tájékozatlanul áll ezzel a kifejezés
sel szemben, hogv „egyből" rúgni. Ezt nz ujabb- 
kori sportnyclvmngynrosiló mánia termelte ki. 
amikor a sokévtizedes kapásból való játékot 
jnsszoiilotta egyből való Játékká.

A fenyegetés — búr magyartalan —. ugy
látszik, mégis használ, mert a 21. percben 
Szabó kornert harcol ki. be is küldi a középre 
a labdát, ahol Titkos ló. de a kapu mellé sur
ranó lövésbe Szikár még idejében beleavatko
zik és háttal a kapunak ügyes mozdulattal be 
húzza. 2:1. Ezután Törölnek van nagy hely
zete. majd Szlnncsiknak egy óriási kapufája, 
n félidő végefclé pedig Wébernek egy elég sú
lyos sérülése. Molnár enx’lt lábát nézte labdá
nak és belefcjelt A fatális tévedés után hosszú 
ideig ápolták a taccsvonnlon.

A szünet után derűs jelenet mulattatja n 
közönséget. A B közcpnck nevezett drukker
tábor zászlaja olyan nngv hatással •au a ha- 
tárbiróra, hogy — hnsraesik előtte. A tisztelet
adást harsány hahotával fogadja a Nemzetinek

ELEKTROMOS—BUDAI 11 2:2 (1:0)
A Latorca utcai pályán a mull heti for

duló két győztese 1000 főnyi közönség elölt 
mérte össze erejét.

A tartalékos Elektromos, a végelgyengü
léssel laboráló Budai ellen az első tiz perc
ben remek futballt játszik: támadást táma
dás követ és hogy gól mégse születik, an
nak egyrészt a belső csatárok, másrészt n 
— 9 Budai védőjátékos az oka. A 10. perc- 
lx*ii  végül a mezőny legjobb csatára, a ra
gyogó lendülettel dolgozó Páko-dy remek 
rohammal közelíti meg a Budai kaput, de a 
védelem kézzel-lábbnl ment. .4 félmagasan 
iveit labda Pákozdytól Buzássylioz kerül és 
a center filfordnlaltal kapásból a léc mel
lett megszerzi a gólt. 1:0 A 2 tagból álló 
Budai csntártónc a 30 percig egyetlen ko
moly akciót sem tud összehozni és az első 

kapurntartó lövés is csak a 37. percben 
esik: Fekete lövése hajszálnyira elsuhan 
Kínál kapuja elölt. A szezoneleji forma és 
a szörnyű csapkodás egyre tart, csupán

Pákozdy és Prizmámig, no meg a védelem 
oszlopa, Pálinkás az oázis az egész mezöpy- 
bcn. Közben kiderül, hogy I.yka nemcsak 
nz ellenfél védelmével, de a saját pocakjá
val sem hír. Burgcr a játék hevében hatal
mas gánccsal leleriti Buzássyt, akit perce
ken át a kapu mögött ápolnak.

A szünet libán az fi. percben esik az első 
jelentős akció : a kitűnő Buzássyt Sclnisz- 
ter csúnyán elgáncsolja, sőt cgv rugóssal 
még megtoldja „ajándékát", amiért a biró 
kiállítja. A pályán alkalmilag egyesüli 13 
főnyi Budai drukkersereg tiltakozik nz íté
let ellen. Az összecsapások egyre hevesebbé 
válnak, közben

a Janda és Vértes duó, n két wnevlr- 
tuóz müsoronklvüll csontzenét miitnt 

be K(nál kapuson,
n bírónak nyilván rossz n hullása, mert a 
két csatár életveszélyes játékából semmit 
sem vesz észre. Folytatódik uz Elektromos
fölény, a halfsor, Különösen Pázmdndji
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tompái labdával tömi a csatársort. A 26. 

en érvé«yt«len, de annál pompásabb 
11 1 zníer.°B. * kéksáqja csapat. Pákczdy 

ellenállhatatlanul lefut lövésnyire megkö
zelíti a kaput, a nagy lövésbe beletesz! lá
bát Zombory, de onnan a kapufárp fut a 
labda, a visszapattanó labdát Pósa saját 
kapujába küldi. A biró Zombory lesállása 
miatt nem adta meg a gólt Két perc múlva 
azonban már vitathatatlan a második gól. 
Pákozdy és Buzássy játszik össze egymás
sal, a védelem sakk-matt és Buzássy tesz 
pontot a szellemes összjáték végére. 2:0 A 
Budai taktikát változtat, most már nemcsak 
védekeznek, hanem támadnak is. A át. 
percben végül siker koronázza hallatlan 
lelkesedésüket, a leálló védelem hibájából 
Vermes a léc mellett beguritja a Budai gólt 
a kifutó kapus mellett. 2:1. A Budai ma
radék erejét dobja a küzdelembe és hihe
tetlen lelkesedését újabb gól jelzi a 43. perc
ben. Vermes a védelem hibájából kiegyen
lít. 2:2. A védelem, élén a kapussal nagyot 
hibázott.

Csatárok nélkül nem lehet 
meccset nyerni

BUDAFOK FC—GYŐRI ETO 3rt) (1:0)

A Budafok gyorsabb csatársorával nyerte 
biztosan a mérkőzést Az ETO védelme elég 
jól működött, de a csatárai a legjobb helyie
tekben is késlekedtek.

Váltakozó játékkal indult a mérkőzés. Az 
ETO veszélyesen támadott, majd a Budafok 
lassan fölénybe került, amit Fodor kapufáról 
visszapattant lövése is bizonyított A 24. perc
ben Horvát átadásából Fézter lesgyanus hely
zetből rúgta a vezető gólt. 1:0. As ETO erősí
tette az iramot, de eredményt nem tudott el
érni. A Budafok fölénye állandósult, de az ETO 
hátvédjei szétrombolták a jó helyzeteket. A 39. 
percben Fétler négy lépésről tiszta helyzetbe 
rontott A 41. percben Szebehelyi szabadrúgása 
a tizenhatosról Dombóvári kezén irányt vál
toztatott és sarokrúgás lett az eredménye.

A második félidő elején szintén a Budafok 
Irányította a játékot Ezután az ETO táma
dott, de csak sarokrúgásig futotta erejéből. Az 
ETO erősítette az iramot A 14. percben Ju
hász lökése alig kerülte el a budafoki kaput, 
majd a 15. percben sarokrúgás volt a Budafok 
ellen. A 22. percben sarokrúgásból Szeder csa
vart lövését Dombóvári nem tudta fogni, meri 
Fézler meglökte. 2:0. Ez a gól összeroppantotta 
az ETO-t. A 26. percben ismét sarokrúgásból 
Fézler szerezte az utolsó gólt. 3í). A Budafok 
nagy fölénybe került, de Dombóvári kapus 
mindig a helyén volt A győriek szórványos tá
madásai elakadtak a budafoki védőkön.

Határozat a vereség ellen
Uiszerű recept a kiesi 
NB-egyleteknek

Minden sportember bánatára a Ferencvárost 
balszerencsés sorozat sújtotta s amint az vár
ható volt, egymásután két meccsét is elvesz
tette. Az ok; a pihenő hiánya s vele testi és 
lelki fásultság.

A legutóbbi vereség alán a Ferencváros el
nöke isméi nyilatkozott s ezt a nyilatkozatát 
azóta sem igazította helyre. Pedig szükség lett 
volna rá, mert részben homályos, részben tel
jesen szokatlan kijelentések láttak napvilágot.

— Nem teszek szemrehányást — mondotta 
mert nem volt baj az erőnléttel.

Megszoktuk, hogy ferencvárosi körökből ér
telmes és érthető mondatok hangzanak el, a 
fentebb idézett nyilatkozat azonban veszedel
mesen hasonlit a nyomdai szakmában „japán 
szedésének nevezett műfajhoz, ami abban áll, 
hogy a szedő sorkitöltés céljából vaktában 
rakja a betűket egymásmellé. Nyilván Ilyet- 
mi lesz az az „erőnlét" is, amivel nem volt 
hal. Bár valami bajnak mégis kellett lenni, ha 
kikapott a Fradi. Végiglapoztuk az idegen sza
vak szótárát, a Balassa-féle szókincstárat, az 
MLSz szabályzatát, de a titokzatos erőnlét, 
amivel a Ferencvárosnak semmi baja sem volt, 
magyarázatlanul maradt. Ezen tehát kór vi
tázni.

Ellenben a nyilatkozat befejezése már in
kább érthető, ha szokatlan is.

— Ez volt az utolsó vereségi — jelentette ki 
az elnök, akinek eddig ezer és egy kiváló tu
lajdonságát ismertük és elismertük, pusztán azt 
nem, hogy látnoki képességekkel rendelkezik. 
Akár jóslat volt es a felelős klubvezető szájú- 
bál elhangzott kijelentés, akár határozat, min- 
a 'éppen helyreigazításra szorul. Mdskülön- 

a sportközvélcmémj tdlékozatlanabb rété 
g. ben joggal azt a látszatot keltené, hogy a 
Ferencváros győzelme pusztán elnöki parancs
ra történik s ahhoz az ellenfélnek köze nincs.

Szerény véleményünk szerint teljesen ~ bi
zonytalan, hogy a Ferencváros hány mérkőzést 
fog még elveszíteni. Reméljük, Wl sem 
Tudni azonban az elnök határozottságánál csak 
akkor tudhatnánk ezt a jövőbeli feltételt, ha a 
Fradi a: ellenfelekkel már megállapedoU oofna 
főben

Erről pedig — nemde f — tzó sem leheti

Gől-bosszu a tarifaemelésért
A taxisokat az Újpest

ÚJPEST—SZÜRKETAXI 8:0 (1:0)

Az Újpest Fradi elleni bombaformája 
utón meglepetés volt a multheti „kis" győ
zelem s éppen ezért igen nagy érdeklődés 
előzte meg a soffőrök elleni mérkőzését 
Sokan voltak kiváncsiak, hogy vájjon a két 
ellentétes eredmény után milyen formát 
mutat az Újpest. A játék nem döntötte el a 
nagy kérdést. A mérkőzé? alatt időnként 
feltámadt az Újpest, de sokszor el Is merült 
a pepecselésben.

Az első félidő „langyos" játíkc- lüutatoil. 
Mindkét csapat m-i>tha takarékoskodna a 
második félidőre. Az Újpest csatárai pom-

debreceni formában verte
labda tuljut a kapuson és a háló felé tart. 
Az utolsó pillanatban azonban a kapufának 
csavarodik s onnan a berohanó Pusztai 
lába elé esik. Pusztai is lő, bombája p ka
pusról Zsengellér elé kerül, at 6 lövését 
viszont Miklósi a gólvonalról rúgja ki a 
taccsvonalra.

Félidőben megérkezik a tzövHséyi kapi
tány. Ennek a hatása feltűnő mód n neg- 
látszik a játék kon: egy-kei tör? .,eu ’.rt 
nagy irombán folyik a második féli s az 
e>,yik ve zétycs akció a másikat éri. Miklósi 
ötvenmétr-res szabadrúgását Sziklai a sa
rokból nagy ugrással húzza le. A 8. perc-

KÁLLAI-KETTÖS UTÁN A MESTER HÁRMAS

Kállai

'Pusztát

Miklósé

'ItentielUr

PuHtal beadását Zsengellér Koesbhos küldi, 0 
ellép Miklósi mellett és ■ labdát magasan át
íveli Pusztaihoz. A szélső fejjel Kállai lábára 
jeti a labdát, egy villanás és 3:0. II. félidő, 
18. perc. (Copyright by Hétfői Napló, System

Horváth.)

pás trükkökkel kápráztatták cl a nézőket, 
állandóan a tizenhatos körül sütögetik a 
petárdáikat, de a tűzijáték sehogysem akar 
sikerülni. Miklósi, a szenzációs formában 
lévő jobbhátvéd minden támadásnál ott 
van és szinte egymaga állítja meg az egész 
újpesti csapatot. Egy hatalmas bekkhiba 
szerencsés gólt hoz a 16. percben az Újpest
nek. Vincze hosszú labdájával Pusztai elfut. 
Messze clöreküldött beadása a hatosra ive- 
lődik. A két bekk egymásra vár, Kállainak 
van ideje még álhlgatni is és igy ki sem 
maradhat a gól. 1:0. A veterán Kárpáti fel
bőszül ezen s egymásután lökdösi és gán
csolja az l’jpest-játékosokat, amiért Boron- 
kay biró rá is mordul. A 30. percben já
runk, amikor a gólvonalon

páratlan közelharc izgalmai
hoznak élénkséget a játékba. Kállai két mé
terről lő. Aradi a kipattanó labdát haza 
akarja adni, de oly szerencsétlenül, hogy a

Egyik ámulatból a másikba estek a szegediek

Kalmár meseszép játékától
HUNGÁRIA—SZEGED FC 8:1 (2:0)

Szeged, február 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szeged sporttársadalma, sőt az 
egész város örömmámorban úszott a Szeged 
FC multheti nagy harci tette miatt. Ebben 
a lelkes hangulatban és örömmámorban 
várták Szegedre a magyar bajnokcsapatot és 
a megnőtt önbizalom szemüvegén keresztül 
a legrózsásabb optimizmus kerekedett felül
a nézőközönségben. Szombaton esett az eső 
és teljesen átáztatta a pálya talnját. Vasár
napra már elállóit az égi áldás és ködös hi
deg idő váltotta fel a szakadó csőt. A pálya 
talaja alig javult és

rendkívül mély, sáros pályán
kellett a csapatoknak megvívniuk a baj
noki mérkőzést. A szomorú időjárás elle
nére több mint hatezer ember kereste fel nz 
újszeged! pályát, a bajnokverés reményében 
felfokozott igényekkel.

A rózsás szem üveget azonban csakha
mar letépte ■ szemekről a Hungária 

csapata
és Hertzka biró sípjelére megindul n nagy 
küzdelem. Hungária: Újvári — Kállai, Biró
— Sebes, Tarai. Dudás — Sas, Müller, Kar
dos, Kalmár, Titkos, Szeged FC.: Pálinkás, 
Szojka, Szcbenl — Gyarmati, Seper, Berták
— Bárkányi, Bognár, Haranggozó, Vargha, 
Nagy.

Izgatott atmoszférában kezdődik a mér
kőzés és nz első perctől kezdve a Hungária 
határozott technikai és taktikai fölényben 
van. Az első tiz percben még támadásba len
dül n Szeged csatársora és három nngy gól
helyzetet dolgot ki a rsalúrlftnc. Először 
X'agil, majd kétszer egymásután Harangozó 
kerül hatalmas gólhelyzetbe, de Újvári mind
három esetben mesteri ügyességgel hárítja cl 
a gólvcszélyt. A 15. perctől kezdve a nehéz 
talajon megindul n Hiingória-gözhcnger.

Ennek a gőzheiigcrnrk n mozgatója Kal
már Jenő, aki félórán keresztül olyan 
játékot mulat be, hogy a soviniszta tc.-e- 
gc:ll közönség egyik ámulatból a má
sikba esik és effetverő tapsokkal jutal
mazza a feljövőben leső fulbaílcalllag 

mesés akcióit.
22. percben vezetéshez jut n Hungária. Bér
lők a nagy nyomás elől lm-a a 1. arja adni a 
labdái, de a fürge Sas s-kiipl a gyenge haza
adást. Müllcrhez kerül a labda, akt nyom-

pen újabb remek kapuelő'ti közelharcban 
születik meg az Újpest második gólja. 
Vincze a tizenegyes ponton üresen állva 
luftot, Aradi Kocsishoz rúgja a labdat, ez 
becsapja Miklósit, kornervonalról Kállaihoz 
küldi a labdát, Á a rárohanó bekkek közt 
példátlan nyugalommal leállítja a labdát és 
a hálóba lövi. 2:0. Rögtön utána Zsengellér 
huszméteres hatalmas bombája a kapufa 
tövéről pattan vissza. Az újpesti csatársor 
most elemében van. Kocsis a kornervonalról 
Pusztaihoz küldi át a labdát, az fejjel Kál
lai lábára ejti s a center kapásból bomba
gólt zudit a hálóba. 3:0. Felélénkül a kö
zönség s percekig nevet, mikor a gól után 
néhány perccel Kocsis hanyattfekve, két
ségbeesetten küzd az odavetődő kapussal a 
labdáért s többször is kikaparja a kapus 
kezéből a labdát, de nem sikerül gólt lőnie. 
A játék végén Odrp összefejel Kocsissal s 
a földön marad, de nemsokára magához 
tér. Nagy derültséget kelt Vincze les-gólja, 
melyet a hasával sodor a hálóba. Az utolsó 
percekben a biró Kárpátit kiállítja.

bán Kalmárhoz játszik és
Kalmár irtózatos erővel a sarokba kUldi 

a vezető gólt. 1:0.
A múlt héten még oly masszív és kemény 
szegedi védelem valósággal összeroppan a 
gyilkosán pontos Ilungária-passzok súlya 
alatt és a 28. percben berepül a szegedi 
hálóba a második gól is. Sas rohan a jobb

A Cégcsapatok Labdarugó Ligája szombaton 
este tartotta rendes évi közgyűlését Vértes Jenő, 
majd Bakos Károly elnöklete alatt. A napirend 
előtt szóbnhoztúk Denhof/er Gábor ismeretes 
Ügyét, de az elnökség vizsgálatot ígérő meg
nyugtató kijelentései után az interpelláció nem 
kavart fel nagyobb hullámokat. Fenyves Miklós 
főtitkári jelentésében örvendetes jelenségről 
számolt be:

as elmúlt év rekord Jegyében zajlott le.
Nem kevsebb, mint tizenhét ul egyesület 

lépett be ■ liga tagjai sorába, 
ami a cégsporl megizmosodását jelenti és 
icndkivfll biztató jel u CLL jövőjére nézve. 
Főtitkári jelentésében

külön fejezetet szentelt dr. Elek Hugó, a 
Hétfői Napló főszerkesztője személyének, 
valamint a Hétfői Nupló szerkesztőségének 

a cégsport felkarolása körül kifejtett miinká 
jóért és a nagyértékü vándordíj adományozá
sáért. Elismerő szavakkal emlékezett meg a 
főtitkár Tlhaméry Kálmán és Auspitz Sándor

c-

A Cégliga közgyűlése is
elismeréssel adózott a Hétfői Napló 
sportfejlesztő munkájáért

A Hétfői Napló vándordíjának
nagy sikere Pestszenterzsébeten

Pénteken este négyszázterilékes díszva
csora keretében tartotta 1’estizentcrz.sébet mi 
n Magyar Vasfonalgyár csapata díjkiosztó 
ünnepségét. A Cég-liga kitűnő tagja annak 
örömére rendezte a tánccal egybekötött vi
dám sportestélyt, hogy cHtöizbrn lett védője 
a H. Napló remekmívű ván-lordijánnk. 
A nagyszámban egybegyült közönséget <lr. 
Báliul lnne köszöntötte (alpi <■ «■!( szilvák
kal. Ciuuiuk! iu.'ür.GiU- a jelenlévő dr. 
Chlkán Béla polgár mestert és n Napló

szélen feltartóztathatlanul, átkígyózik a vé*  
delmen, amely most is fi/szemmel Kalmárt 
tartja sakkban.

A beadásnál Kalmár kirobban a gyűrű
ből és a puha beadást Irtózatos erővel, 

kapásból továbbítja ih hálóba. 2:0.
Ezzel sem elégszik meg még Kalmár JcnÓ 
és a következő percben irtózatos lövése 
alatt recseg a kapufa. Félidő végéig a Hun
gária csatársora gyilkos harcot viv a szegedi 
védelemmel és a pontos passzok teljesen 
kifullasztják a védőim? láncot. Szünet 
után ismét a Hungária rohamoz és a 6. 
percben

Kardos oMszájdizü helyzetben kapja a 
labdát és dermesztő hidegvérrel, közel

ről a hálóba továbbítja. 3:0.
Mindenki a Szeged teljes! összeroppanását 
várja a harmadik gól ntiín, de min'ha vil
lanymasszázst kaptak volna a szegedi ;•tö
kösök, összeroppanás helyett mindent bele
adva, veszélyes támadásodba fognak. Most 
a Hungória-védelemnek akad bőven dolga, 
de nem tudja megakadályozni a szegedi 
ostromot. A 15. percben a hosszúlábú Nagy, 
a Fradi-meccs hőse, elszalad a balszélen, be
adása nyomán óriási tumultus keletkezik a 
Hungária-kapu előtt és a nagy tumultusban 
Bognár a t!-es tájékáról hatalmas erővel a 
léc alá küldi a labdát. 3:1. A gól még job
ban föllelkesíti a szegedi csapatot, a közön
ség

fülsiketítő hangorkánnal
önt uj erőt a csapatba és mintegy 20 per
cen keresztül rettenetes párbaj folyik * 
Hungária-védelem és a szegedi csatársor 
közölt. Ebben a párbajban Bíró önfeláldozó, 
remek játéka csillan ki. A Hungária W-for*  
mációba görnyedve védekezik és csak há
rom csatára áll elől, hogy lefutásokkal törje 
át az előrehuzódott szegedi védelmet. Egy, 
ilyen rajtaütés majdnem gólt hoz, de Kar
dos öt lépésről lőtt labdáját Pálinkás 
macskaügycsséggel védi ki. A játékidő 
utolsó perceiben a teljesen kifulladt szege
diek beszorulnak saját térfelükre, de a 
f/ungdría-rohamok már nem vezetnek to
vábbi eredménvre. A mérkőzést Hertzka 
biró kitünően, szinte hibátlanul vezette. A 
szegedi közönség a mérkőzés végén melegen 
ünnepelte a bajnokcsapatot

Az MTE lesz a loremkézllabda-bajnok. A 
terenikézilabda-bajnokságban az MTE legyőzte 
az Elektromost s így veretlenül halad a baj
noki győzelem felé. Az eredmények MTE— 
Elektromos Müvek 11:10 (6:5). BLE—BSzKRT 
10:9 (6:2). KAOE—GFB 16:« (8:3). II. osztály: 
VÁC—NTE 5:4 (1:3).

A sífutó staféta-bajnokságot a MAC nyerte. 
A magyar sífutó staféta-bajnokságol 
4X5000 méteres távon a szövetség meg
bízásából a MAC rendezte meg. A Versenyt 
a MAC. Kiss János, Belloni, Dezső, Cseh 
összeállitásu csapata 1 óra 32 perc 55 mp, 
eredménnyel. 2. A BBTE. 3. Az UTE A- 
csapata. Az ifjúsági bajnokságot a mező
gazdasági iskola Á-csapata nyerte a B- 
csapata előtt.

elnökségi tagokról is, nkik adományaikkal gaz
dagították a ligát, továbbá a Kábelgyár csapa
táról, amely a i-air-dij győztese lett. A továb
biak sorón egy felszólaló az egyesblrói rend 
szer bevezetése mellett tört K .rizsát, ami az 
elnökség a tanács elé utalt. Ezután következeit 
a választás, melynek során a tisztikar tagjaiul 
a következőket választották meg:

Tiszteletbeli elnökök: dr Bálint Imre, Seha- 
clierer Frigyes, dr. Szarnék Zsiginond, dr. Szász 
Béla. Elnök: Vérles Jenő. Társelnökök: Monoky 
Lajos, Weittberger Ferenc, llodászy Miklós. 
Alelnökíik; Mezei Péter (Chinoin), Szabó La
jos. dr. Kéri Pál. Auspiiz Sándor, Öcrr/cr 
László (Hajós és Szántó). Lazányi Károlv (Dn- 
nuvia). Főtitkár: Fenyves Miklós. Titkárok: 
Slrmnpf Sándor, Földes I.ipóf, Bíró János. 
Pénztáros: Hargitai Lajos. Ellenőr: Schlnnger 
József. Számvizsgálók: Illeg Frigyes (Hajós és 
Szántói, Neu János (Kábelgyár), Kardos Imre 
illeich zsinórgyár). Háznagy: Major Pál. 
('i/pész; dr. László András.

megjelent képviselőjét. (.Inkán Béla dr. nngy 
beszédben válaszolt, ami zajos sikert ara 
tolt. Utána Monoky Lajos, n Cégliga társ- 
elnöke adta át a liga üdvözletét u győztes 
csapatnak, végül Gárdát Jenő dr., a Hétfői 
Napló szerencsekivónatait tolmácsolta. A 
lelkes közönség n hajnali órákig ünnepelte 
a vftnd .dij nyorteséf, :> Magyar Vnsfonalat, 
i Hétfői Naplói é« Dcutscn Ede intézőt, 
akinek oroszlánrésze vau a kitűnő gyári 
csapat sikerében.
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JggíNAPLÖa
A tiz magyar jégkorongos

tiz gólt ütött a litvánoknak
’A Jégkorongvilógbr.Jnokl mérkőzés vasárnapi 

fordulója váratlanul nagy sikert hozott, mert a 
magyar csapat a litvánok fölött hatalmas ará
nyú, 10:l-cs győzelmet aratott. Az eredmények
ről a következőkben számolunk be:

MAGYARORSZÁG-LITVÁNIA 10:1 (2:0, 4:0, 
4:1.)

A kétezer főnyi közönség előtt délelőtt lefolyt 
mérkőzésen a magyar csapat óriási fölényben 
játszott s egy percig sem lankadva, vagy la
zsálva, fölényét gólokban is kifejezésre jut
tatta. A magyar csapot a következő összeállítás- 
bnn vette fel n küzdelmet: Csák — Békési, Hu
bai — Jenel, Miklós, Róna, Helmeczl. Cserecsa
társor: Hárai, Szamosi, dr. Margó. A játék elején 
n litván csapat egy ideig jól tartja magái, de 
már eközben Is hálóba kerül Miklós és Róna 
lövése. A második harmadban hosszú ideig 
meddő magyar fölény után négy perc alatt négy
ezer jut q korong a litvánok hálójába a 11. perc
től kezdve: Miklós kétszer, Róna és Margó dr. 
pedig cgyszcr-cgyszcr küldte rendeltetési he
lyére. A harmadik hnrmadban a litván csapat 
teljesen Összeesik és egymásután potyog a ko
rong a hálójukba: Róna kétszer, Szamosi és 
Miklós pedig egyezer-egyezer üti be. A litvánok 
nz utolsó pereljen Daclnskag révén szépítik nz 
eredményt.

A magyar csapat ezzel, de különösen nagy
szerű lendületével egyszerre az érdeklődés kö
zéppontjába került. Délelőtt még egy mérkőzés 
folyt le: Lengyelország—Románia 3:0. (1:0, 1:0, 
1:0). Délután tízezer főnyi közönség elölt kez
dődőit meg n műsor. Elsőnek Kanada Ausztria 
ellen játszóit. Kanada végeredményben 3:0 (1:0, 
1:0, 1:0) arányban győzött, de oly durva és ki-

méletlen játékot mutatott, hogy a közönség ki
fütyülte.

Németország—Ix-Uország 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

FANTASZTIKUSAN JÓ MAGYAR 
KORCSOLYAREKORIM

A Korcsolyázó Szövetség juhilárls verse
nyén Hídvégi 17 p 19.6 mp-es eredményé
vel 10 kilométeren uj rekordot állított fel, 
ami a 17 p 14.4 mp-es világrekordhoz ké
pest rendkívül jó eredmény. Ladányi Ge
deon, a második helyezet, 17 p 48.0 mp-es 
eredményével szintén a régi rekordon belül 
futott. Hídvégi részideje 8 p 49.8 mp volt, 
de ezt nem lehet hitelesíteni, mert csak két 
Időmérő mérte. A verseny során Bóka 1000 
in-en rekordja vitást kísérelt meg és uj re
kordot sikerült felállítania 1 p 33.8 mp-eel.

UJ IIÖLGYL'SZÓ VILÁGREKORD
Amszterdamban, a fedett uszodában, van 

Reggelen holland hölgyuszóbajnok a 400 m-es 
hútuszásban egyedül úszva 5 p 41.4 mp idővel 
világrekordot állított fel. Az eddigi világrekord 
5 p 44.5 mp volt.

A SPARTA NAGY FÖLÉNNYEL NYERTE 
A DERBIT

Csehszlovák labdarugó eredmények: Sparta— 
Slavia 5:1, (1:1), ProslejoV—SK. Pilsen 4:4, 
Victoria Pilsen—Victoria Zlskov 3:2, SK. Bra- 
tislava -Morava Ostrava 4:0, Sk. Kladno— 
Zidenlce 4:0, Pardubice—Nachod 0:0.

•1

Az elkönyvelt 12 ezer pengő 
titokzatos lappangása

A magyar futball hatalmas feladatok meg
oldása előli áll, a többi között készül a világ
bajnokságra A feladatnak természetesen csak 
rendozelt anyagi körülmények között tud
hat megfelelni s Igy érthető, ha állami tá
mogatást kért. Joga is volt hozzá, hiszen már 
eddig is eulvos százezreket áldozott a testne
velési alapra. Ennek ni isi egy

minimális töredékét, 12 ezer pengőt vissza 
Is kapott — elméletben. 

Megígérték nz állami hozzájárulást,, pénzt 
azonban n-'g nem adtak.

Szerencsére e pillanatban még nem hiány
zik az összeg, mert Aschner Lipót, a Liga el
nöke számított arra, hogy a 12 ezer pengő 
hosszabb ideig fog lappangóid a sportadmi- 
ni szt ráció titokzatos utjain s ezt a kínos lap- 
pnngási időt megerősítette azzal, hogy kölcsönt 
szerzőit a rossz bőrben lévő liga egyletnek. 
Tízezer pengőt oszlottak ki az egyesületek kö- 

kövelkoző érdeke éltányos módon:

40 százalékot kapott a 3 nagy egylet, a 
Hungária, a Ferencváros és az Újpest, 60 

százalékot a többi tizenegy egyesület, 
amiért korábban kezdődött a szezon és eles
tek a jobb bevételektől. Ez a 10 ezer pengő 
csak előleg volt. A megállapodás ugyanis az, 
hogy a világbajnoksággal kapcsolatban be
folyó minden jövedelem felét a liga-egyletek 
kapják, mig a másik fele n szövetségé.

Jellemző a magyar futball szegénységére, 
hogy nz egész bevételből a közép- és kisegge- 
sütetekre alig jut több, mint másfél-kétezer 
pengő, de ez a bagatcl-összcg is rendkívül fon
tos a .számukra.

A jelenlegi sport-főhhtóság vonalvezetésének 
ismeretében a helyzet javulására aligha lehet 
számítani, s a legelső magyar sportág csak ön
magát ámítaná, ha a legszükségesebb admi
nisztrációs érintkezésen kívül különösebb fi
gyelemre méltatná a sportegykéz tartalomnél
küli gesztusait.

Az MTK-kaszhu’.linn február 19-én, szomba
ton este nngvsznhásu műsoros estélyt rendez
nek. Asztaligén)lés egész héten át az MTK 
kaszinó háiznagyónál, Erzsébet-körut 49.

A Farztchcr-gyár Cnpano sporlköro szomba
ton este nagysikerű bált rendezett. A nngy- 
SZ: mu «'*  mindvégig kitünően szórakozó kö
zönség melegen ünnepelte n sportkör tagjait és 
n sportkör népszerű elnökét, Forsteher Pált.

Katonai előkelőségek előtt 
meglepetésekkel folyt le 
a kardesapat-bajnokság
A Magyar Vivószövclség vasárnap rendezte a 

Míirgyeti in oszlopcsarnokában és vívótermei
ben a szezon egyik legérdekesebb és legizgal
masabb mérkőzését,

a kardi Ivó csapatversenyt.
A versenyben nyolc csapat indult. A nyolc 
palot kél csoportba oszlottak be Az első 
portban az UTE. BSE. MAC és RÁC,

lesként a MAC-cal szemben, majd a második 
csoportból a RAG is megverte a MAFC-ot, s 
igy a műegyetemi csapat egy évi elsöosztálgu 
szereplés után visszaesett a második osztályba. 
A döntő mérkőzések délután öt órakor kezdőd
lek és a Műegyetem oszlopcsarnoka megtelt 
közönséggel. Az előkelőségek között ott volt 
vitéz Sónyi Hugó, a honvédség főparancsnoka, 
vitéz Rapaich Ricliárd lovassági tábornok, vi
téz Uj/alussy Gábor és Nagyszombatiig Miksa 
altábornagy, vitéz Kiss Kálmán tábornok, vi
téz Szombathelyi Ferenc, n Ludovika parancs
noka, vitéz Tárczap Felicides Román miniszteri 
tanácsos. Szilaveczky Lajos dr., a Vivószövet- 
ség elnöke és meg sokan mások.

A döntőben a HTVK 9:7 arányban győzőit 
az UTE ellen.

A HTVK-ban Kovács és Kőszegi 3—3, Maszlag 
2, Kévéi 1 győzelmet nrntoll. mig az l’TE-ban 
Erdélyi 3, Kabos 2, Hidas és Palócz pedig 1—1 
győzelmet vívott ki.

A mérkőzés meglepetése Kabos kétszeres 
veresége.

Először Kovácstól kapott ki 6:4 arányban, az
tán Kőszegi verte meg 5:3 ra.

A MAC csapata 10:® arányban győzőit
• BEAC ellen.

MAC—HTVK 9:7 
UTE—BEAC 9:7

A HTVK—MAC-mérkőzésen Kovács—Pesthy 
5:4. Maszlay— Rcrcrclly 5:4, Gerevich—Kőszegi 
5:4. Rajcsányl—Kevey 5:3, Kőszegi—Pesthy 5.0. 
Rajcsányi—Mnszlnv 5:2, Gerevich—Kovács 5:1!, 
Pesthy—Kevey 5:3, Rnjcsányi—Kőszegi 5:4, 
Maszlav—Gerevich 5:4. Bcrczelly—Kovács 5:2!

Az ÚTÉ— BEAC-raérkőzés legnagyobb meg
lepetése Ray győzelme as olimpiai bajnok Ka
bos fölött 5:4 arányban.

.4 kardcsapatbajnokság a .MAC—UTE-mérkö- 
résen dől el. __________

cso
portban az UTE, Bői-, mag <s ntaso-
<lik csoportban a HTVK, MAFC, BEAC és az 
MTK csapatai vívtak. A selejtező mérkőzések
ből n HTVK. MAC, UTE és a IlEAC csapatai 
jutottak a döntőbe A csoport utolsó helyezett 
Jelnek mérkőzéséből nz MTK került ki győz-

Kuno fölényesen győzött
Sorozatos meglepetések tarkították a vasár- Ischeln, Alauda—Jósnő (2) Fáy, Chalimar- 

nnpi űgetőeredményeket. Az első futamban a1" ,o '
papíron első esélyű Dénes állva maradt uz in
dításnál. A második verseny favoritja, Mikoln,

ment At a célon. A kettesfogatu verseny startja 
sokáig elhúzódott, mert a favorit Biztos—Happy 
F.nd fogat sehogvsem akart megfordulni. A 
Mechanikus handicap győztesét, Léhát, indo
kolatlanul hanyagolták el a fogadók. A nap 
legnagyobb meglepetését a Charlston-dij ered
ményezte, melyben mindkét kimagasló esélyű 
crack: Batu Khan és Danilo is helyezetleniil 
végzett. A Nemzetközi handicapet Sa-mers 
már a startnál megnyerte. A Nemzetközi ver
seny ritka szép küzdelem után dőlt el Kuno 
javára, de Veronika is kapitális versenyt futott 
másfél körön át. A Handicapet a régen esedé
kes Minor nyerte. A Pierettc-dijat Bokros 
végig vezetve, fölényesen nyerte. A nnp utolsó 
versenyében győzött a nap egyetlen kimondott 
favoritja.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1, Ádáz (3) Tomann. 

2. Századkürtös (pari) Zwillinger. 3. Valódi (6) 
Kovács II. F. m.: Vélia (0) Wiesner, György 
(ti) Földi, Dénes (2) Ravmcr. Könnyen. 10:27, 
13, 11. Befutó: 10:51. Idő: 39.6.

II. Burjaspusztai díj. 1. Décse (2) Marschall. 
2. Ildikó (6) Maszár I. 3. Tóni (5) Feiser.

Nemes (6) Dadányi. Küzdelem. 10:40, 18, 17. 
Befutó: 10:158. Idő: 48.5.

u..ua„u.. n iI.asuuin. .ciscuy m.uinju, miaum, • IV. Mechanikus lmndlcop. 1. Léha (6) Felser. 
harmadiknak érkezett a célba, de galoppban 12. Palóc (1%) Kovács II. 3. Imréd II. (2) 
------ - _xi__ . ---- . .• Tomann. F. m.: Lutri (4) Farkas, Timidé II.

(3) Benkő, Marlene B. (6) Baik, Utóda (5) 
Kovács J. Hyperol (10) Székely, Föur (10) 
Simkó. Könnyen. 10:84, 18, 16, 16. Befutók: 
10:249, 245. Idő: 36.8.

V. Carlston-dij. 1. Sophie (6) Vort. 2. Va*  
rázsfuvola (8) Kovács II. 3. Dundi (6) Baik. 
F. ni.: Danilo (l'/«) Maszár F., Adám (14) Fei- 
ser, Sihcder (12) Tomann, Mátka (8) Maszár 
1., Zivatar (16) Hauser, Batu Khan (pari) Már- 
schall, Liberty Hannover (16) Dózsa. Küzde
lem. 10:80, 22, 35, 24. Befutók: 10:827, 396.
Idő: 32.6.

VT. Nemzetközi handicap. 1. Sa-mers (21-í) 
Zwillinger.2. Pusztaberóny (pari) Feiser. 3. 
Győző (10) Benkő. F. in.: Lord of Pamuk (10) 
Simkó, Csákány (3) Siró, Muscicapa (4) Stci- 
nitz. Biztosan. 10:37, 15, 14. Befutó: 10:102. 
Idő: 30.9.

VII. Nemzetközi verseny. 1. Kuno (l’/<) 
Kovács J.2. Veronika (pari) Kovács II. 3. Bá
jos (5) Treso. F. in.: Groo Peggy (16) Feiser. 
Doreen (10) Földi, Balta (8) Kovács I., Köny- 
nyen. 10:26, 16, 15. Befutó: 10:50. Idő: 27.8.

Vili, llandicap. 1. Minor (6) Simkó. 2. Ma
rina (5) Jónás. 3. Szoknyahös (2) Zwillinger. 
F. m.: Spilka (3) Hauser, Lúgos (12) Jónás J., 
Tilly (l’/z) Marschall, Ágnes (14) Kallinka 
Edömér (8) Maszár I., Mimóza (5) Feiser. Biz
tosan. 10:143, 22, 19, 14. Befutó: 10:498, 348. 
Idő: 32.1.

IX. Pierette-dlJ. 1. Bokros (1J-Í) Wiesner. 
2. Echo fia (6) Vorst. 3. Peler Pilot (K) Ma
szár. F. m.: Get-on (6) Feiser, Orgona (2JÍ) 
Kovács J„ K. L. (pari) Simkó. Könnyen. 
10:27, 15, 28. Befutó: 10 115. Idő: 32.7.

X. Táborhegyi díj. 1. Léva S. (5:10) Vort. 
2. Bufelejtő (6) Steinitz. 3. Alpár G. (12) Mar
schall R. F. m.: Canio (5) Jónás J., Utalvány 
(3) Kovács II., Napsugár (8) Maszár I., Urpéter 
(5) Simkó. Könnyen. 10.20, 16, 21, 32. Befutó: 
10:109. Idő: 36.3.

Február 17 és 20-án d. u. H3-kor

F. :n.: Salto (5) Kovács J, Kelevéz (6) Rny 
mer, Mikalo (8:10) Kovács II., Risiko (f. n.) 
Gállá, Gulliver (10) Fityó, Gyalla (5) Vort. 
Könnyen. 10:28, 13, 17, 15. Befutók: 10:131, 
121. idő: 35.4.

III. Kettesfogatu kocsiverseny. 1. Csongor— 
Tombola (5) Montngh. 2. Biztos—Happy End 
(pari) Wampelich 1. 3. Elsőm—Gladiátor (4) 
Baranyai. F. in.: Békás—Sterling (3) Licht-

15.

zsa, Bodó István Covasna, Halmos Zoltán Óra- 
dea, Török Anna Targu Murcs.

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 nyerteseknek 
nz ajándékot postán küldjük cl.

„Ferde szemmel" 
keresztrejtvényünk 
harmadik fordulójá

nak nyertesei
Barbicrik Ferenc, Horváth József, Gábory 

Ervin, Svéd Miklós, Kovács Zoltánná, Pintér 
Miklós, Zombori Erzsébet, Hevesi Márta, Zim- 
mer Jolánka, Holzinann József, Balázs Imre, 
Homonnay Gabriella, Molnár Miklós, Berény. 
Sándor, Bodroghy Elvira, Csóka Béla, Salz- j 
mann Bella, Gaál László, Bergcr Hermáim, Mór- | 

Ediih. budapwll lakosok Uj. Berenc.i
István Újpest, Darvas Dónát Bakonynána, Vér- i ell0Mtíg t.M frsnk, Jugoutávla 150 dinár. Németország 
tes Alajos Jászberény, Láng Miklós Szécsény, 1 •• — —......... *-  • c..i..»u.* vi.
Tóth Gyula Diósgvőrvasgyár, Galambos Ele- 
mérné Kaposvár, Horváth Erzsébet Nagykani-
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Felelés szerkettld és kiadó: l)r. F.t.EK HUGÖ 

Sierkesitózég és kladólilvalsl: Erzsébet kórul M.
Telrtnn hétköznap és vas. déli 12-lg: I-10S-M. Vas. d. ü. 
1 órától (Aradi-u. 8. Glnbus-njomda-: 1-103-43. 1-343-81. 
Vas. d. u. Hó-tői lapzárláiB: 1-IM-ál. t-100-4*.  MM 44, 

1-141-8I.
ELŐFIZETÉSI A8: E|y évre S pengő. - EGYES SZÁM 
óra: Magyarország 10 fillér, Ausztria. 20 Groschen, Fran-
ciaornzag i.ou naiik,
15 PL, Olaszország 1 líra, Romáuis & lei. Csehszlovákig

4. Keresztrejtvény 4
Fejtse meg a rejtvényt! Keresse 

meg benne átlós irányban, vagy 
azzal párhuzamosan a hetükkel ki
irt 2 számot. írja be azokat (szá
mokkal s nem belükkel) a máso

dik oldalon levő „Ferde szemmel"
szelvénybe s küldje be „Hétfői Napló", Erzsébet kőrút 28 
csütörtökig. 30 értékes ajándék. Részletes feltételek a január 2l-i számunkban.

Rll j? » 

|y|x|gM

címre nyomtatványként

inpal szoros kapcsolatban AH L. L. L. L. 2C. T. 29. Levegő — 
illat 0. A nap jelzője lehet. 10. rósz. 38. AH a vásári (névclí

leikezeit és páros ütcmérlékü.
5. Kö'töi napszak. «. Manu proprla röv. 7. állat. 21. Fey — része. 23. Francia tegezés 24. 
U. K.O. 8. A lonpal szoros kapcsolatban áll L. L. L. L. 2G. T. 29. Levegő — Iáimul. 32. I örl- 

>Rendszerint vállalat 9. A nap jelzője lehet. 10. rész. 33. AH a vásár! (névelővel.) 35. Kél ki-
... is, marad is. 16. Wells neve előli ol- csinyilő szócska 36.. Vonalakat von be. 38. Há- 
vnshaló ez a két betű. 17. A templom dísze zacska. 30. E. K. S.
(ék. hiba.) 18. Tartsd meg magnónak! 19. Erdei

WWMAl.m A GU1UUS NVoÜlUI MfINTflO R.T. RORroRCOCKrBIN. U'IMt-KST. VI. ARADI < TI A a. NYOMDAIGAZGATOi ANGERMAYER KAROLY.


