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Revolveres, véres szerelmi dráma 
a József főherceg-szállodában

Darányi, Fabinyi és Imrédy 
vasárnap három árán át tanácskozott 

a győri program megvalósításáról
'Az elmúlt vasárnap rendkívüli jelentőségű 

napja volt a magyar belpolitikai életnek. 
Még a legviharosabb hétköznapokon is rit
kán fordul elő, hogy annyira aktív legyen az 
egész politikai világ, mint amilyen aktiv 
most vasárnap volt. És a politika felé irá
nyul Darányi Kálmán miniszterelnök rend
kívüli fontosságú győri bejelentései után a 
közvélemény figyelme is.

A páratlanul érdekes közléseket és állás
foglalásokat tartalmazó

győri beszédről vasárnap alakult ki a 
vélemény úgy a kormánypárti politiku
sok, mint a különböző párti ellenzéki 

képviselők között.

'Á Győrött elmondott miniszterelnöki be-

Fabinyi és Imrédy <
Vasárnap délelőtt féllizenkettőkor Fabi

nyi Tihamér pénzügyminiszter gépkocsija 
állt meg a Sándor-palota előtt.

A miniszter azonnal felsietett Darányi 
Kálmánhoz,

aki dolgozószobájában várta őt. Csak né
hány perc telt el ezutána s máris megérke
zett Imrédy Bélának, a Nemzeti Bank elnö
kének autója. *’

Imrédy is tüstént felment a kormány 
elnökéhez és azonnal megkezdődött a 

tanácskozás,
amely szokatlanul hosszúra nyúlt.

A délelőtti órákban, mialatt Fabinyi Tiha
mér és Imrédy Béla Darányi miniszterelnök
kel tanácskozott, a Ilétfö Napló munkatársa 
illetékes helyről kapott információkat a va
sárnapi eszmecseréről. Közölték velünk,

A pénzügyminiszter nyilatkozik 
az értekezlet után

Csaknem három óra hosszat tartott a va
sárnapi gazdasági tanácskozás a miniszter
elnökségen. Félhárom előtt néhány perccel

Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter és 
Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke 
együtt hagyta el Darányi dolgozószobá

ját.
Az értekezlet befejezése után a Hétfői 

Napló munkatársa kérdéssel fordult 
FABINYI TIHAMÉR pénzügyminisz

terhez,
arra vonatkozólag, hogy miképpen fogja a 
kormány gyakorlatilag lebonyolítani a köl
csön felvételét és az igy kapott összeget mi
lyen módon fogja felhasználni?

A beruházási program lebonyolítása és

Eckhardt egyetért Darányival
Darányi miniszterelnök győri beszédére I Sej( megállapításait. Nagy lojalitással, jó- 

tcrmészetcíen pártállás, politikai és v,’»8*  i indulattal és a beszéd legtöbb pontjával 
nézeti felfogás szerint nyilatkoztak "(egyetértve reagált a győri megnyilatkozásra

kt. 
sel fogadta a kormány elnökének be jelenté-l reszt ény párt is.

széd, amelynek gyújtópontjában a milliárd- 
pengős belső kölcsön felvételének módja és 
a kölcsön felhasználása áll, már

a vasárnapi nap folyamán megindult a 
gyakorlati megvalósulás utján.

Alapvonalaiban a beszéd elhangzása előtt 
elkészitették a belső kölcsön és az ezzel ösz- 
szefüggő gazdasási intézkedések terveit, 
úgyhogy most már a konkrétumok megtár
gyalására kerül sor.

Ezeket a konkrétumokat
alig huszonnégy órával a bejelentés után 

meg Is kezdték lángyalnl.

A miniszterelnökségen, Darányi Kálmán 
dolgozószobájában vasárnap délelőtt tartot
ták meg ezt a döntő jelentőségű értekezletei.

i miniszterelnöknél
hogy a miniszterelnök,

a pénzügyminiszter és a Nemzeti Bank 
elnöke arról a nagy beruházási pro

gramról tárgyalt,
amit szombaton Darányi bejelentett. A pro
gram megvalósítása — közölte informáto
runk — hosszabb tervszerű pénzügyi és gaz
dasági előkészítést igényel. Elő kell készí
teni mindenekelőtt a nagyjelentőségű tör
vényjavaslatokat. Kétségtelenül összefügg 
Fabinyinak és Imrédynek a miniszterelnök
nél tett vasárnapi látogatása ezeknek a tör
vényjavaslatoknak a megszerkesztésével. A 
beruházási program

jelentkezni fog már a költségvetésben Is, 

de legfontosabb részeiről a kormány külön 
törvényjavaslatokat terjeszt be.

a kölcsön felhasználása — felelte Fabinyi 
Tihamér pénzügyminiszter — 

törvényhozási elintézés tárgya, úgy, 
amint a miniszterelnök ur azt győri be

szédében elmondotta.
Megkérdeztük a minisztertől, mikor nyújt

ják be az erre vonatkozó törvényjavaslato
kat. Fabinyi ezt válaszolta:

— A szükséges törvényjavuslatok előké
szítés alatt állanak és sorozatosan fogja 
azokat a kormány a képviselőház elé 
terjeszteni. A beterjesztés Időpontját 

csak később fogjuk megállapítani.
A vasárnapi gazdaságpolitikai tárgyalás 

részletes anyagáról nem tett nyilatkozatot a 
pénzügyminiszter.

ECKHARDT TIBOR,
a legnagyobb ellenzéki pártnak, a független 
kisgazdáknak vezére, volt az első, aki poli
tikusaink közül egy vasárnap reggel meg
jelent napilapban elmondta véleményét 
Darányi beszédéről. Hangsúlyozta, hogy

a miniszterelnök szavaival teljes egé
szében egyetért és úgy érzi, hogy nagy
jelentőségű fordulathoz jntott el a ma

gyar élet.
Amikor Eckhardt a beszéd egyes részletei
vel foglalkozik, különösen kiemeli, hogy

Makray — a koalícióról
Az egvsiilt kereszténypárt képviselötagjai 

részéről vasárnap
MAKRAY LAJOSSAL

beszéltünk, aki most érkezett haza Bécsből, 
de máris pontosan áttanulmányozta a mi
niszteri beszédet. Véleményét — amely meg
felel nz egyesült kereszténypárt állásfogla
lásának —, a következőkben foglalta össze:

— A legnagyobb megelégedéssel és 
őszinte örömmel fogadtam a miniszter

elnök beszédét.
Minden kérdésre, amely egy állam vezetésé
nél fontos, világos és határozott választ 
kaptunk. Megnyugtat bennünket az, amit 
Darányi az alkotmány értékéről és tisztele
téről mondott. A honvédelem fejlesztését 
igen helyeslem, nagyon fontosnak tartom 
és hangsúlyozom, hogy hadseregünket min
den tekintetben felszerelni és tökéletesíteni 
kell.

A szociális program határozott, világos 
irányt mutat

és az elmondottakat meleg emberszeretet 
hatja út. Egyedül ez a program alkalmas 
arra, hogy a magyar életet a szociális igaz
ságnak, kiegyenlítődésnek szellemében át
építse, megszilárdítsa és előkészítse egy Jobb 
jövőre. ,, ,

A következő jelentőségteljes szavakknl 
folytatta nyilatkozatát Makray:

— Mivel a vezető gondolatokban és a 
beszéd tartalmában minden tekintetben tel
les az azonosság és egyetértés,

szükségesnek tartanék egy szervesebb, 
erősebb összekapcsolódást. Javasolnám 
egy egységes, hatalmas magyar szociá
lis és nemzeti front kialakítását, ami 
—- szerintem — egy Jobb jövő megala

pozásának biztos záloga.
— Szóval, koalícióra gondol, képviselő 

urf — vetettük közbe.
— Lehet ezt annak is nevezni —, felelte 

Makray Lajos.

Ernszt Sándor a magyar 
problémákra!

Ugyancsak az egyelőit korcsztínypSrl rí- 
szérűi nyilatkozott a győri beszéddel kap
csolatosan

ERNSZT SÁNDOR
Is. Többek közölt kijelentette, hogy egy- 
véleményen van u miniszterelnökkel abban, 
hogy egészségesen és hazfiasan kell fejlőd
nie a nemzetnek és a nemzeti érdeknek

Darányi hadat üzen minden felfogató tö
rekvésnek, leszögezi magát az evolúció 
módszerei, a rend és a tisztesség mellett. 
Szerencsésnek tartja Eckhardt a beruházási 
programra vonatkozó elhatározását is és

helyesli, hogy a fedezetet elsősorban 
progresszív vagyonadóban jelölik meg, 

amelynek során a kigexisztenciák nem ter
heltéinek meg. Különös elismeréssel szól a 
beszédnek azokról a passzusairól, amelyek 
a falu talpraállitására és honvédelmünk ki
fejlesztésére vonatkoznak.

szentnek kell lennie mindenki előtt. Kell, 
hogy ebben valamennyi politikai párt Is 
egyezzék.

Csak összetartással és nem egymás ron
tásával vihetjük előre a nemzet ügyéi.

<4 miniszterelnökkel egyetértőén Ítéli el azo
kat, akik megfontolatlanul nyúlnak a nem
zet ügyeibe.

— Az egymilliárdos belső kölcsön össze*  
gél — folytatta — kissé túlsóknak tartom, 
de véglegesen csak akkor foglalhatunk ál
lást, ha részletesen látjuk ezeket a terve
ket. E pillanatban még nem lehet kiszámí
tani, mennyire fogják ezzel az összeggel 
megterhelni a közgazdaságot, annál is in
kább, mert az a véleményünk, hogy

a produkciós élet némely részeiben je
lenleg Is túlságosan meg van terhelve.

A agyon sok függ attól, hogy igazságosan 
lesznek-e elosztva ezek a terhek. Feltételez
zük, hogy igy lesz.

Hozzáfűzte, hogy ők támogatják a kor
mányt abban, hogy a fiatalság érdekében 
a lehető legtöbbet tegye, mert a jelenlegi 
politikai bajokat az is okozza, hogy a fia
talság nagyrészének reménytelen a helyzete. 
Elismeréssel szólott Ernszt a honvédelem 
kérdéséről is. Kiemelte annak fontosságát, 
hogy Magyarország esetleges európai kon
fliktus esetén igyekezzék lehetőleg függet
len maradni, főként pedig

attól féljen, hogy valamelyik nagyhata
lom iiszúlyliordozója, kiszolgálója le

gyen.
Egyetért Darányival a zsidókérdésben is.
Szerinte Is a keresztényeket mindenkép

pen támogatni kell, hogy a gazdasági élet
ben megerősödjenek.

Rupert Rezső a felekeze- 
tleskedésről és a jog

egyenlőségről
A liberális és demokratikus polgári ellen

zék, valamint a szociáldemokrata párt ré
széről már nem fogadták ilyen megelége
déssel Darányi Kálmán beszédét. Beszéltünk

RUPERT REZSŐ 

országgyűlési képviselővel, 
aki az alábbi bírálatot mondta a győri szó
noklatról:

— Ugv tartom, hogy Magyarország mi
niszterelnökéhez nem mélló az a felekeze- 
tleskedő hang, amit a szélsőjobb örömére 
megint megütött sok tekintetben nagyszerű
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beszédében. Nem írlem art «em. miért em- 
Irffetl, hogy n fővárosi zsidó polgárság gaz
dasági éi kulturális tevékenysége nem volt 
mindenben harmóniában a nemzeti élet fej
lődésével. A miniszterelnök

■a alkotmányhoz a aló ragaszkodását 
fejeste ki bestédében és ezzel nem áll 
összhangban »r. begv felekezefiedsedéa- 
ael a jogegyenlőség posztulátumal ellen 

▼ételt.
holott kétségtelen, hogv a magyar alkot
mánynak sarkalatos eh»e n jogegyenlőség It- 
hagy dldoratnkat kér a miniszterelnök a 
nemzettől. Ilyenkor százszorosán vigyáznia 
hellént arra, hogy semmiféle nyngtalansá- 
got ne kellten. Ér. a bestéd sok örömtelen- 
•éget okozott, pedig már egyszer jó lenne, 
ha a dolgozó polgárságot nem nyugtalaníta
nák, semmivel sem.

A szociáldemokraták 
bírálata

A ssociáldemokrala párt képviselólagjni 
kőiül

l’ROPPFR SÁNDORRAL 
boMéltflnk, nki pártjának álláspontját igy 
•zővagezte meg:

— éli o beszédet nem tartjuk szerencsés
nek. Amikor ilyen nagv, atinle horribilis 
áldozatot kívánnak meg na orsaágtól, akkor 
nem lehet nyugtalanító kijelentéseket tenni 
ét különösen

■ént szabad megszorításokat kilátásba 
helyezni.

A'rm tartjuk méltányosnak, hogy o várost 
akar jók megnyomni, tulajdonképpen nem 
Is a falu, hanem a nagybirtok javára. A: 
ü'/ó.’di terén a terhek nagy részét amúgy fa 
<t iwlroa viseli. Attól felünk, hogv Cl a mil
liárd, amiről sró van, sógeredménvben át
hárulhat a fogyasztóra, olyan módon, hogy

Rlhet e,tv nagy drágulási folyamat.

Schuschnigg kancellár és 
Makray Lajos találkozása 

Bécsben
Közöltük már Mnkray Fajos orsrággvü- 

I6*i  képviselőnek Darányi Klímán minisz
terelnök győri bestédéről való nvllatkoia- 
tál. Munkatársunk kérdést intézett Makray- 
hot ar elmúlt napokban

Birsben arcczrlt politikai ImprcMsIÓI-
ról

la. Makray Fajos a köveiket Akisen világi- 
tolta meg a helyzetet

— Bécsit*
JkbMvrhnlgjt kancellár úrral é» minden 
mértékadó tényezővel töbhtsben és be- 

hatóan mrgbr*zélé»ekct  folytattam. 
KŐaölhclrm. hogv úgy <ir oirfrdá, mint ettől 
szinte elválás :f hol alton magyar helyzetre' 
vonatkozóan, legalább is lildőrt, megnyug
tató Fon.-ekiHnadt w ríhattam le. Közölhe
tem ás

helároMiltau hlfelrvtbelrNS. hogy nincs 
AaaehhiM vcMélv év az UteléheM-k ré- 
Mérőt tgru vróe Hkatóráaáa törtéül m 
wpriii llíflMhíWi megórtíze érdeké-

Ennek elkerülésére vagy parallzálására 
egyetlen mondat sincs a miniszterelnök be- 
izédében. Ilyen nngy pénzügyi és gazdasági 
tranzakciót szociális azempontbói tokkal 
jobban kellett volna megalapozni. Egyéb
ként III sorrendi hibát la látunk: ilyen nagy 
műveletet

csak egy demokrntlkna parlament mel
lett

tudunk sikeresen elképzelni.

A kormánypárt két 
szárnya

Említettük már, hogy a kormánypárt ol
dalán egyhangú elismeréssel fogadták a 
miniszterelnöki beszédet.

A NÉP mérsékelt szárnyának
az a véleménye: nagyon helyei, hogy a mi
lliliteréi nők beszél a kényei kérdésekről éi 
nem a palit kai agitátorok. A kormánypárt 
ulkotmányoa érzelmű képviselötagjainak 
véleménye szerint a szélsőségekre hideg zu
hanyként kellett, hogy liánon a miniszter
elnöki beszédnek nz a része, amely azok
tól a

„műveletlen, megbízhatatlan és éretlen 
clemkrőr

szól, akik Idejétmúltnak tartják a magyar 
alkotmányosság eszméjét. Ugyanezeknek a 
politikusoknak a belső kölcsönről az a vé
leményük, hogy amíg a kormány az egyik 
oldalon Igénybeveszi a pénzt, az összeg az 
örököt körforgói törvényének értelmében, 
újra visszatér a gazdasági életbe. Hangoz
tatják, hogy ez nem gazdasági értelemben 
nett gazdasági jogfosztás, vagy dézsma, ha
nem

jól átgondolt nemzett gazdasági pro
gram.

A kormánypárt mérsékelt oldalán nagy 
megnyugvást váltott ki, hogy a programot 
törvényekkel és törvényei Intézkedésekkel 
óhajtja megoldani a kormányzat és hogy a 
miniszterelnök beszéde 'során „tisztázta a 
fogalmakat".

A kormánypárt hangsúlyozottan jobboldali 
agrárcsoport Iának élén álló

BÁBCZAY FERENC 

országgyűlési képviselő 
ereket mondta Darányi beszédéről:

—- Ml, a NÉP jobboldalának vagy La úgy 
tetszik, agrdresoportjónak tagjai,

minden tekintetben meg vagyunk elé
gedve a minlszlerclnök beszédével.

Ez természetes Is. hiszen mi naclonális 
agráriusok vagyunk. .

Nocsáry Dániel a NÉP 
alalnttke lesz

A belpolitikai életnek még egy érdekes
sége van. amely azonban elhalványul a mi
niszterelnöki bejelentések mellett. Ez a 
másik esemény: a kormánypárt alclnökvál- 
ságdnak megoldása. Töbhizben ismertettük 
már a NÉP alelnöki székének betöltése kö
rül felmerült kombinációkat. Most már 
csaknem bizonyos, hogy

a kormánypárt alelnöke Mocaáry Dá
niel.

a jobboldali szárnyhoz tartozó képviselő 
lesz, akinek neve az alelnöki állással kap
csolatban még fel sem merült. Az ügyvezető 
alelnök változatlanul Szinyei-Merse Jenő 
marad. Több alelnöke nem lesz a kormány
pártnak. At is bizonyosra vehető most már, 
hogy a tíztagú tnlézőbizotlsdgot nem szün
tetik meg.

Itt említünk meg még egv érdekes hírt:
Eckhardt Tibor ma. hétfőn Erdélybe 

utazik

feleségével együtt. Az utazásnak semmiféle 
palilkai jellege nincs: egy Jóbaráljuk eskü
vőjére mennek.

I.állam, hogy a két állam ■— Ausztria ét 
Magyarország — közölt a sorsdöntő kérdé- 
sgklxn teljesen a ionos a felfogás.

Goaztonyl Lajos

Rémdráma: 
agyonverte barAIJAI 
egy pásztoriig

Páca, március 6.
(A Hétfői Napló tudásitóidnak telefon- 

jelentése.) Egy magyarbolyi pásztor fiú va
sárnap a határban egy borhélytanonc ba
rátjával huuopegy darab ötvcnüllércst ta
lált. A két fiú öwevessett a pénzen: n pási- 

Ílorfiu karóval leütötte n borbély Inast, az
után a földön fekvf, kővel agyonverte. A 
gyilkos pávitorflnt a csendőrig őrizetbe 
vette.

Lángokban áll 
a spanyol nemzetiek 

hadihajója
Barcelona, március 6.

Hivatalosan jelentik, hogv a Pálos-foktól 
70 mérföldnyire a nemzetiek hajója: a Ca- 
narlas, lángokban áll. A cirkálót eltalálta 
az egyik köztársasági torpedóvadászhajó 
torpedója hajnali ütközet során.

A Canorias süllyedőben van, a nemzetiek 
több hajóegysége igyekszik megmenteni.

Tolnán vasárnap megbukott 
a Turul-vezér

Tolna, március 6.

(A Hétfői Napló tudóaltójának telcfón- 
jelentése.) A tizennyolc községből álló tol
nai választókerületben

vasárnap volt az időközi választás, 

amelyen két jelölt indult: Tolnay-Knefély 
Ödön a független kisgazdapárt programjá
val éi dr. Lendvay Béla, a Turul vezére, 
mint jobboldali pártonkivűli jelölt. Ltod- 
vagf támogatta nemcsak a Turul, de más 
szélsőséges csoportok is. Feltűnt a kerület
ben járt kisgazdapárti képviselőknek, hogy 
dr. Műid Henrik, bonyhádi és dr. fíeltinger 
gyönki orvosok,

mindketten közismert pángerrnán meg
győződésnek, a Turul-vezért támogatták, 

holott nemrég a debreceni Turul-szövetség 
éppen pángerrnán agitúciója miatt követelte

A világbéke nagy hetei
Párts, március 6.

A francia politikai közvélemény nagy ér
deklődéssel várja a most következő hét dip
lomáciai fejleményeit Európa sorsára nézve 
nagy jelentőségű tárgyalások hete lesz ez a 
hét.

Hétfőn Indulnak meg Rómában nz olasz 
—lengyel tárgyalások 

abból az alkalomból, hogy Beck ezredes, 
külügyminiszter odaérkezett. Perth lord, ró
mai angol nagykövet visszaérkezése állomás
helyére szintén küszöbön áll és megérkezése 
után

haladéktalanul megkezdődnek az angol 
—olasz közeledési tárgyalások. 

Ezekkel a tárgyalásokkal szinte párhuzamo
san folynak ni angol—német tárgyalások, 
amelyek előreláthatóan döntő stúdiumba

81 éves férj és 73 éves feleség 
válópere az elsózott leves és 

rosszra csábított gyermekek miatt
Bécs, március 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Különös válóperben hozott dön
tést legutóbb a bécsi bíróság. A per szerep
lői: egy nyolcvanegy éves öregur és hetven- 
hároméves felesége, akik a bíróságon,

pár nappal az aranylakodalmuk elölt, 
végleges leszámolást tartottak 

minden sérelemről, ami egymás részéről 
őket nz elmúlt ötven év alatt érte.

A férfi válóperi keresetében clpnnaszolta. 
hogy az asszony éveken keresztül „kutya
eledelt" tálalt elébe és az ételt erősen mea- 
sózta, pedig az orvos neki, mint szívbajos
nak, diétát irt elő. Előadta art is, hogy fe
lesége visszatartotta gyermekeiket n tanul
mányaiktól és különösen a leányt tanította 
arra, hogy

ne foglel koszon az Iskolával, hanem 
Inkább saját szépségére építse fel életét.

A fiuknak azt mondta, hogy ne munkával 
érvényesüljenek, hanem gazdag leányt ve
gyenek el feleségül.

Az esszony ezzel szemben ait adta elő 
panaszában, hogy férje ti zsörlölődések, 
veszekedések és szemrehányások szakadat
lan láncolatával tette pokollá házasságukat.

— Különben pedig — mondta az asszony 
a tárgyaláson — férjem panaszai kissé el
késtek, mert mindéi

harminc évvel ezelőtt történt.
Akkor ecseteltem tréfásan leányom előtt a 
gnrdug házasság előnyeit, aki külénben elég 
rendesen tanult, mert

orvod diplomát rmerzetl H azóta ő 
teaga la két Iskolásleány anyja.

Igy tehát nem leheteti teljesen rossz a ne

FERDE SZEMMEL
rojtvényvorwmy 7. rejtvé
nyében található két ntmjegy: .............
rw-w ..émnkkcl írható bol Ne|B betűkkel!

Beküldte:_______________ ____

(A fenti szelvényre » kél Mám jegyen tea pályázó 
pontos cimén kívül semmi más nem Írható I)

Huss Richard egyetemi tanár eltávolítását.
A választás nyugodtan bonyolódott le, de 

a kisgazdapárt panaszt tett egyes tisztvise
lők kortéziája és néhány kirívó agltációs 
eset miatt.

Reggel Uz órakor még Lendvay vezetett: 
1724 szavazata volt, Knefély 1695 voksával 
szemben. Félórán belül behozta a kisgazda
párti jelölt hátrányát és végig vezetett. Dél
után három órakor már közel ezer szótöbb
sége volt: 5536 szavazata, Lendvay 4644 
szavazatával szemben.

Késő délután kiírták a körzetekben a zár
órát. A „finisben" nem változott a helyzet: 
erős küzdelem után

■ kisgazdapárti Tolnay-Knéfely Ödön 
lett a kerület képviselője.

6993 szavazatot kapott, mig Lendvay Bő- 
Iára 6154-en szavaztak le.

I ima

jutnak szerdán, amikor
Rlbbentrop német külügyminiszter Lon

donba érkezik.
Franciaország közvetlenül nem vesz részt 
ezekben a tárgyalásokban, világos azonban, 
hogy a tárgyalások kimenetele Francia
országra nézve rendkívül fontos.

Római jelentés szerint
Beck ezredes, lengyel külügyminiszter 
vasárnap este fél nyolc órakor több
napos hivatalos látogatásra az olasz 

fővárosba érkezett.
A pályaudvaron hivatalos fogadtatás volt.

A lengyel külügyminiszter Olaszországba 
való érkezése alkalmából az egész sajtó 
rendkívül meleghangú vezércikkben mél
tatja Lengyelország és Olaszország baráti 
kapcsolatait.

velése. Ami a fiukat illeti, szintén jómódú, 
lisztes polgáremberek.

A per sorún tanúként felvonultak n gyer
mekek is, valamennyi családos ember, akik 

együttesen édesanyjuk mellett tettek 
vallomást.

A bíróság végül is elutasította a férj váló
peres keresetét.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, 
hogy mindannyiunk óllal olyan forrón 
szeretett feleség, anya, gyermek, testvér, 

Fekete isivánné 
szül. SZENES BELLA

folyó hó B-én hirtelen elhunyt Emléke 
örökké körünkben éL Gyászolja Fekete 
István, férje, Marika, Jolika, gyermekei. 
Szenes Márton és neje, édesapja, édes 
anyja. Szenes László és Emil, testvérei, 
ösv. Fekete Ignácné, anyósa, Gocsál 
IJszló és neje, sógora és sógornrt|p 
ezenkívül nagyszámú rokonsága és isme 
rőael.

Drága halottunkat niáreiaa 7-én ,^11 
ómkor a bajai izraelita trmelóben klsér- 
jflk utolsó útjára.

■■
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Szenzációs fordulat
Giczi Mária ügyében

Vasárnap délelőtt feltűnést keltő bejelen
tés történt a főkapitányságon abban a gyér- 
mekgyilkossógi bűnügyben, amelynek eddig 
három letartóztatottja van: Giczi Mária, az 
elpusztult gyermek anyja, dr. Schwartz 
Zoltán orvos és Baricza Pálné szülésznő, 
akik ellen nz a gyanít, hogy részük volt a 
gyermek megölésében. Vasárnap kihallga
tásra jelentkezett a főkapitányságon egy 
gyógyszerész, akinek a vallomása esetleg uj,

szenzáció*  fordulatot hoz az Ügyben.

Vasárnap kora reggel megjelent dr. Simon 
Ferenc rcndőrfogalmazónál dr. Darányi 
Béla ügyvéd, aki Baricza Pálné védelmét 
látja el és kérte a rendőrfogalmazót, hogy 
sürgősen hallgassa ki dr. Kenéz Endre 
gyógyszerészt, aki szerinte tanúbizonyságot 
tud szolgáltatni amellett, hogy védence 
nem ölhette meg gyermekét, ellenben azt 
fel akarta nevelni. A patikában is megfor
dult, hogy ott

a gyermek részére különböző dolgokat 
Vásároljon. A rendőrségen nagy érdeklő
dést keltett az ügyvéd bejelentése, hiszen a 
hosszú nyomozás és a vidéki kórházból fel
hozott anya vallomása sem döntötte el a 
bűnösség szempontjából legfontosabb kér
dést, hogy

ki ölle meg a gyermeket.
'A szembesitések sem hoiztak eredményt és 
igy ebben a fontos kérdésben nem tudott 
határozott eredményre jutni a nyomozás.

A főkapitányságról telefonon kérették be 
'dr. Kenéz Endre gyógyszerészt. Dr. Kenéz, 
aki a Dob-utca és Csengery-utca sarkán 
lévő gyógyszertárban dolgozik, vasárnap 
délelőtt tiz óra tájban megjelent a főkapi
tányság bűnügyi osztályán. A nyomozás 
vezetője felkérte a gyógyszerészt, hogy 
mpndjon el mindent, amit az ügyről tud.

‘— Február 13-án inspekciós voltam a 
patikában — kezdte érdekes vallomását a 
gyógyszerész. — Úgy emlékszem, a kora 
délutáni órákban történt, hogy egy fejken
dős, báránybörbundás, középkorú nő állí
tott be a patikába. Először

izgatottan körülnézett, azután amikor 
látta, hogy egyedül vagyunk, 

az iránt érdeklődött, hogy lehel-e kapni 
újszülöttnek való cuclit, azonkívül kötszert 
és hintőport. Az ismeretlen asszony közben 
fel-alá járt és látszott rajta, hogy 

nagyon Ideges.
Meg is kérdeztem tőle, hogy miért nyugta
lankodik, hiszen ha várnak is rá, perceken 
belül megtörténik a kiszolgálása.

— Igen, ideges vagyok — válaszolta az 
asszony —, mert délben kinn voltam egy 
kórházban és ott a félreeső helyen

egy csomagban újszülött fiúgyermeket
• találtam.

Nagyon megsajnáltam szegénykét, gondol
tam, hogy lelketlen anyja bizonyára azért 
rejthette ott el, mert nem akarja felnevelni. 
Nem is szóltam ott senkinek, felemeltem a 
csomagot, azután később más ruhane
műikbe is becsomagoltam a szerencsétlen 
kis fiúcskát, nehogy megfázzon.

— Tetszik tudni — folytatta emelt han
gon az asszony — én nagyon szeretem a 
gyerekeket és elhatároztam, hogy

hazaviszem és felnevelem szegénykét.

Attól félek, hogy 
valami baja van, 

azért siettem ide, mert nem szerelném, ha 
tényleg valami baja történne nálam, a vé
gén még én kerülnék bajba, azt hinnék, 
hogy enyém a gyerek, vagy

én csináltam vele valamit.
A gyógyszerész közben észrevette, hogy 
az asszony jobbkeze egészen véres. 
Ujjait éa egész kezefejét vér borította. 

Különösnek talóiia, hogy az ismeretlen nő, 
aki patikába megy és magának is valami 
baja van, nzt figyelmen kívül hagyja. Meg
kérdezte tőle, hogy mi haja a kézének, be 
kellene kölni, mert különben könnyen ver- 
ftiergezést kaphat. .

— Semmi az egész — felelte még idege
sebben az asszony, látszott rajta, hogy

valami titka lehel és bántja, hogy el
árulta magát.

Később azután mégis Igyekezett magyará
zatát adni a véres kéznek:

— Észre sem vettem eddig, csak most 
látom, hogy véres a kezem.

Valószínűleg attól lelt véres, mert a 
klsgverekkel foglalatoskodtam és sze
génykének a köldökzsinórja nem volt 

elkötve,
A gyógyszerész lemosta az asszony kezét,

Kérek nség po/Mrfco

MECSEKIT!

Vasárnap jelentkezett a főkapitányságon a gyógyszerész, 
akinél a véreskezü, gyanúsan viselkedő Barlczáné 
cuclit, kötszert és hintőport vásárolt

azután átadta a vásárolt holmikat, mire a 
titokzatos vevő eltávozott. A gyógyszertár
ban a gyógyszerész hosszú prakszisa alatt 
már sok különös eset előfordult, azonban

Ilyen titokzatos csele még nem volt.

Másnap, amikor a lapokban olvasta a titok
zatos gyermekgyilkossági ügyet, eszébe ju
tott a vasárnap délutáni vendég, de miután 
nem ismerte az illetőt és nem tudta köze
lebbi adatait, nem jelentkezett a rendőrsé
gen, mert nem akarta, hogy esetleg felesle
ges munkát adjon vallomásával. Most 
azonban, hogy Barlczáné ügyvédje a beje
lentést megtette, kötelességének tartotta 
megjelenni a főkapitányságon és elmondani 
mindazt, amit az ügyről tud.

A főkapitányságon nagy meglepetést kel
tett a gyógyszerész vallomása és valószínű
nek tartják, hogy

Barlczánénak tudnia kell, hogy ki ölte 
meg a gyermeket és magyarázatot kell

Lovagias ügy Rajniss Ferenc 
és Vukov védője között

Meglepő eseményei vannak annak a pél
dátlanul izgalmas fötárgyalásnak, amely 
pénteken folyt le a büntetőtörvényszék Pálfy- 
tanácsa elölt. Milotay István és liajniss Fe
renc országgyűlési képviselők sajtórágalma- 
zásért pört indítottak Vukov Lukács ellen, 
mert azt a valótlanságot irta róluk egy heti 
lapban, hogy összeverekedtek az Uj Magyar
ság szerkesztőségében.

A törvényszék előtt dr. András Ernő ügy
véd, Vukov védője a valóság bizonyítására 
terjesztett elő indítványt. Amikor a védő 
Bajniss politikai szereplését és személyéi 
súlyosan érintő kijelentéseket tett,

■ képviselő pimasznak nevezte az ügy- 
det.

A tárgyalás további során egymást követték 
az izgatott közbeszólások, viharos jelenetek.

A Hétföl Napló információi szerint

Rejtélyes módon eltűnt
egy fiatal urílány

A főkapitányság hivatali szobáit napok 
óta járja egy kisirtszemü asszony: titokza
tos módon eltűnt leányát keresi özvegy 
Mezőffy Imréné.

Mezőffy Imre fényképész özvegye, aki 
Pestszentlőrinccn az állami lakótelepen la
kik, még február 4-én megjelent a rendőr
ségen és bejelentette, hogy leánya, Mezőffy 
Emma rejtélyes módon eltűnt. Mezőffy 
Emma, aki csak tavaly fejezte be iskolai 
tanulmányait, állást keresett. Felvételre je
lentkezett a Stühmer cukorkagyárban. A 
feltűnően szép, intelligens, jómegjelenésü 
leányt alkalmazták is próbaszolgálatra. A 
cukorkagyár egyik fiókjába küldték, ahol 
egy hónapig dolgozott. Mikor n próbaidő 
letelt, a fiókfőnök jelentette a központnak, 
hogy Mezőffy Emma mindenképpen meg
állta a helyét és alkalmas erre a munkára. 
A központ erre előjegyezte a nevét és kö
zölték vele, hogy amint szükség lesz rá, be
hívják szolgálatra.

Február első napjaiban levél érkezett a 
gyártól,

értesít ették Mezőffy Emmát, hogy vég
leg alkalmazzák és felhívták, hogy feb
ruár 4-én jelentkezzék a központban 

szolgálatra.
Mezőffy Emma nagy örömmel fogadta a 
behivólevelet, boldogan újságolta az édes
anyjának, hogy végleges állást kapott és
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majd adnia a véres kéz titka felől is.
A kórházakban az újszülöttek köldök
zsinórját elkötötték és igy az a magyarázat, 
hogy elkötés közben lett véres a kézé,

nem állhat meg.
A főkapitányságról egyébként még vasárnap 
sürgősen átküldték a gyógyszerész vallo- 
mási jegyzőkönyvét az ügyészségre és ott 
fognak dönteni afelöl, hogy

Barlrzánét mikor szembesítik dr. Ke
néz Endrével

és hogy a rendőrséget pótnyomozásra uta- 
sitják-e bizonyos kérdésekben vagy sem.

Értesülésünk szerint Giczi Mária, a bor
zalmas csecsemőgyilkossággal gyanúsított 
celldömölki leány, a vasárnapot már az 
ügyészség Markó-utcai fogházában töltötte. 
Bubits Jenő dr. vizsgálóbíró

ma, hétfőn fogja részletesen kihallgatni, 
majd szembcsili dr. Schwartz Zoltán orvos
sal és ezután dönt letartóztatásáról.

a főtárgyaláson történt afférból lovagias 
ügy lett: András Ernő dr. kél ügyvéd 
kollégájával provokáltatta Rajniss Fe

rencet, aki ma megnevezi segédéit.
A héten ülnek össze -a megbízottak, hogy 

a lovagias ügyben döntsenek. Amennyiben a 
képviselő és az ügyvéd segédei azt állapítják 
meg, hogy nem lovagias eljárásnak, hanem 
inkább becsületsértési per megindításának 
van helye, úgy Anrfrds Ernő dr. a büntető- 
járásbíróságon tesz panaszt. Ez esetben 
azonban

Rajniss Ferenc Is feljelenti becsületsér
tésért az ügyvédet, 

mert szerinte a sajtóperhez nem tartozó sértő 
kijelentéseket tett rá az ügyvéd.

Politikai körökben és a jogászvilágban,- 
nagy érdeklődéssel várják nz ügy további 
fejleményeit.

4-én délelőtt tiz órakor
elindult hazulról azzal, hogy a gyárba 

megy és elfoglalja az állást.
Délben nem jött haza ebédelni, este sem 
érkezeit meg, mire Mczőffyné érdeklődött 
a gyárban, ahol azt a választ kapta, hogy 
a leánya ott nem jelentkezett. Mezőffy, Im
réné most már rosszat sejtve, bejelentette 
az eltűnést a főkapitányságon.

A rendőrségen megindult a nyomozás, 
városszerte keresték Mezőffy Emmát, de 
eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. A de
tektívek azóta szakadatlanul keresték és 
most azután

meglepően különös fordulat követke
zett be az ügyben.

Mezőffy Imréné címére levél érkezett. Az 
özvegyasszony fellépte a borítékot, amely
ből levél került elő: Mezőffy Emma kezc- 
vonásától származik a levél, amelyben a 
ICány

csak annyit Ir az édesanyjának, hogy 
ne keressék, mert öngyilkos lesz, 

de semmi közelebbi magyarázatát nem 
adja öngyilkossági tervnek.

Mczőffyné kétségbeesetten sietett a rend
őrségre és bejelentette, hogy miféle levelet 
kapott. Az. életvédelmi osztály tisztviselői 
elsősorban azt ukarták megállapítani, hol 
adta fel a levelet Mezőffy Emma, de ez a

w
A tavaszi saison 
legelkerllltebb és leglzlésesebb 

divatkreációihoz 
világszerte felhasznált 

gyanliiszövet- 
koionlegsssígek

és

pazar választékban 
raktárunkra érkeztek

Kelméinket minden érdeklődő
nek készséggel mutatjuk be 

Brammer önön 
női és férfi dlvatkelme 
különlegességek
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megállapítás nem sikerült, mert
a postabélyegző unnylra elmosódott, 
hogy nem lehet kibelüznl a feladó

helyei.
Fokozza az ügy rejtélyességét, hogy az 

édesanya előadása szerint Mezőffy Emmá
nak semmiféle oka nem lehetett az ön
gyilkosságra. Ráadásul pedig teljesen ért
hetetlen, hogy a leány február 4-én tűnt 
cl hazulról és március elején érkezett tőle 
nz öngyilkosságot bejelentő levél, tehát 
nyitvamarad a kérdés:

hol, merre járt Mezőffy Emma az el
tűnésétől a levél megérkezéséig eltelt 

hetek aluli.
A rendőrség nagy apparátussal nyomoz 

az eltűnt leány után, mert a hozzátartozók 
Is arra gondolnak, hogy

valami teljesen érthetetlen és furcsa 
titok lappang az eltűnés és a levél 

körül.

Mezőffy Emma fényképét különben sok
szorosítják és megküldik az összes rendőr
hatóságoknak a leány pontos személyleirá- 
sával együtt, amely szerint Mezőffy Emma 
156 centiméter magas, a haja gesztenye
barna, eltűnésekor magyaros, fekete suj- 
tással diszitett sötétkék kabátot, egybesza
bott sötétkék ruhát, drapp harisnyát és 
barna cipőt viselt. Ismertetőjele, hogy a 
nyakán apró ‘sebforradás látszik.

Megégett
a rendőrségi 
fogdában

Szombaton éjszaka a Kossuth Lajos-utcA- 
hói az őrszemes rendőr tiltott koldulás 
miatt előállította a IV. kerületi kapitány
ságra Pamuk Béláné 34 éves takarítónőt. A 
személyi adatai felvétele után éjszakára a 
női fogdában helyezték el azzal, hogy majd 
vasárnap kihallgatják a rendőrtisztviselők 
és azután döntenek további sorsa felelt.

Alig félórája tartózkodott az előállított 
nő a fogdában, amikor

kétségbeesett scgélyklállások

verték fel a szerb-utcai kapitányság éjsza
kai csendjét. A segélykiállások a női fog
dából hallatszottak. A rendőrök besiettek 
és a cellában

lángba borult ruhában találták

Pamuk Bélánét. Azonnal letépték róla az 
égő ruhancmüekct. eloltották a tüzet és ér
tesítették a mentőket.

Az előállított koldusnő ruhájában ciga
retta és gyufa volt elrejtve.

Rágyújtott a cigarettára,

közben nz égő hamu leesett a ruhájára és 
meggyulladt a blúza. A tűz aztán rohamo
san tovább terjedt. Pamuk Bélánét súlyos 
égési sérülésekkel a Szent István-kórbázba 
vitték.

BOBfiR KMO
nemzetközi női zenekara a
BETHLEN-UTCAI

KÖRZŐ KAUEHAZBAN



r.
'Annyi sári jegyltgendn után most végre 

r.g Igaz tórténet . A lipótvárosi trafikban 
h<tll"l tonlfín/fl vásárolt a szomszéd ház
it, in laká íróidéin. I gyancsak ennek a 
ti iráninak másik negyedét n közeli csemege- 
volt Segédje vette meg. A Fröuleln él a se
géd ur IdfáshAI Ismerték egymást. a német 
kisasszony gyakran tért be u boltba, hogy 
i > il. illádét vegyen a gondjaira bízott médl- 
l«k Ar Ismeretség cink egy „klerllhnnd" 
rrefélg i:Alt , ahogy ez a ceemegebollok- 
bon szokás. Pór nappal ezelőtt a Fröuleln 
h'lekezokadvn rohant be a trafikba, a déli 
la/mt lobogtatta a kezében. Rögtön a sors- 
j'rtliita eleién ott állt a száma: negyven- 
rterpengAt nyereménnyel. Allaliogy belé
pett, még Ideje re volt a gratulációt fogadni, 
nieylnt klvágódolf at ajtó ét megjótt a mú
lik vegyed sorsjegy boldog tulajdonosa, a 
regéd ur A trafikból már kelteiben tóvár
iak Siómollnk is egy kicsit: a husi százalék 
levonásával kelten Összesen tizenhatezer 
pengőt kapnak, ebből gyönyörű csemege- 
boltot lehel nyitni Már keresik It a helyi- 
léget lldzniiágnk tehát nemeink at égben 
köttetnek, de néha a sors légy húzó nagy
teremben kezdődnek...

II.
A Klsnaplóból tudta meg először a kő- 

yönzég. hogy gróf Rethlen Istvánék házat 
vetinek a Pasaréti-uton. Azóta már megtör
tént a beköltözés, vasárnap pedig az ingat 
Ion forgat ml kimutatás hivatalosan It beje
lentette at adásvétel lebonyolítótól: gróf 
Rethlen litvánné hatvanezer pengőért meg 
vette a Pasarétlutl Ingatlant.

III.
Pólya Tibor Átvegye sorsjegykontlgenst 

kapott: körlevélben értesítette róla a művé- 
eteket ét művészetbarátokat.

IV.
'A kávéházi dlrőzők korszakában merész- 

pék látná ujllássál lepte meg közönségét 
p Dunacorso. 1)1: A: helyett elöadőmJvésznöl 
dllllott a dobogóra- llertha M. Gregoryt, n 
hírei bécsi sztárt. Izgatóan érdeket, karcsú, 
fekete nő llertha M Gregory. At érzések 
tok huni hárfáján játszik, fájdal maian szép 
ét szivelslmogatóan derűt számok váltakoz
nak a műsorán,

V.
Háry Aridról vartól IrArrldnk huta, Háry 

Etelka történelmi iludiumokkal foglalkozik 
Most egy vartól előkelő folyóirat lengyel 
nyelvre fordította ét közölte Hóry Etelká
nak Rém tábornokról ttóló nemeink érde
let, de értéket történelmi tanulmányát.

VI.
nitay Károly mflrggeteml professzor leá

nyát, n ttép 01 íny Marlannet — mint a 
Klsnapló már megírta — előkelő ólait ur 
vette feleségül. gróf Sirattáldo do Carlo 
Glorglo, n királyi ét császári ólait hadl- 
'Icngerészet tisztje Olasrorsrágban, a férj 
családjának birtokán tartották meg at eskü
vőt .4 nászul azonban rövid volt, csak Ná- 
pvlylg futottak, at Ifjú féri ott megkapta u 
parancsot, hogy hajózzon be ét induljon 
'Abettlniába, Massaua kikötőjébe. A parancs, 
parancs mennie kellett Feleségét azon
ban nem vihette magával, mert a katonai 
tzabálgrat ezerint asszony estik az abesszl- 
ni.ii olkirály külön engedélyével követheti 
iérfét Az Ifjú grófné elbúcsúzott az urától, 
hatajött Riidapeetre, hogy itt várja be, amíg 
megjön « engedély, hé ott azután Rámába 
utazott ét egyenesen a Dúcénál jelentkezik, 
at ö közbelépését kéri, hogy elmebelien az 
ara alán Afrikába.

VII.
Nagy építkezés kezdődött a Gellért-szálló- 

bán- fejedelmi lakosztályt építenek. Eddig 
m volt a helyzet, hogy ha fejedet zni vendé
gek érkeztek, többnyire a péti! oldalon száll- 
tok meg, mert a Gcllértben nem volt ilyen 
fajta Inkréit. Most a második emeleten fe
jedelmi opartement énül, amelynek ablakai 
a Gellérthegyre nyílnak A legtökéletesebb 
komforttal szerelik fel ét pazarul rendezik 
be

Vili.
4 Budapesten megtelepedett nagp amert- 

k<u utazást Irodának magyar aritztokrata 
lei: a vezetője gróf Stap&g Antal.

IX.
Imbis: csodák ét elAélelkAlleméngek tálai

tól rotkndoznok a: ne: tolok a Magyar Sza
kának Körének kiállításán Remekeltek n 
pesti Drillal-Sóvárinők.'

A Közmunkatanács hétfői ülésének tárgy- 
uor^fáán et «m érdekeien hangzó ügy sze
repet; „4 székesfőváros polgármesterének 
Átírnia • közterületeken alkalmazott nyél
alak u reklámok ügyében".

ötcl

a*  nyeri a pört, akinek 
annak van Igaza, aki

nem értem.

BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
látom megen Pestről gvünnek, gyorsan 
mongyák el ml újság oda föl?

ÖRZSI: Rettentő nagy pörősködés kere
kedett hájjá. Valami újságíró flrkász aztat 
zergesztetta ki a laptyába, hogy e*  fiíjn 
jobbszélső egyén valami csúfságot kajútott 
oda a kamerúggyának. Mire a kamerád fői
markolt e*  széket a avval ollan becstelenül 
■negbucsálta ütet, hogy napokig nem is birt 
mutatkozni a jobbszélen

BAKTER: Hinnye a szenvedésül Osztán 
most ml lesz?

ÖRZSI: Bizonyítani köll. Mer azon dől 
cl nz igazság.

LEPCSES: Nem 
igaza van, hanem 
megnyeri n pört.

BAKTER: Eztct
LEPCSES: Nem? Hát ideflgyejjen. Eccer 

Alultnákos Rihatag Pál sógor üdvégyhöz 
ázsiait, mer a szomszéggya, az a Bágyog- 
csikaró Démutka Ferenc, aztat állította, 
hogy flnékl száz pengőt adott kőcsön s nem 
atia vissza. — „Üdvégy úr aMssan" — pn- 
naszolkodott Alul mákos, — ,/n megeskíl 
szók n lőrvénbe, hogy sohase adott nékem 
száz pengőt." — „Isten őrizz" — kajútott 
r törvén facsaró egyén, — akkor ű hoz két 
hamistanát, hogy Igenis adott, lkább vajja 
l>e aztat, hogy knpott tüle szár, pengőt és 
hozzon maga két hamistanút, hogy meg- 
ntta néki!"

ÖRZSI: Jaj, hogy a gőzös léptyen a tyúk- 
szemlre annak a kacskaringós eszű pema- 
hájdemakl

BAKTER: Jól klfundálta, annyi szent! — 
Hát a moszkvai per?

ÖRZSI: Vallannk a huszonegy szovgyet- 
májszterek, de ollanokat, hogy az ember 
füle ketté áll a hallatára.

BAKTER: Kegyetlenül megdógozhatták 
őket a börtönbe.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy vala
hol kűlórszágba egy illető úriember följe
lentést tett a csendörségen a bukszája ello
pása végett. „No, pár nap múlva beszalad 
ez az úriember az Örsre s Igen rühellkedve 
pápogjn: — „Ne nyomozzanak tovább, 
incglanáltam a bukszát, a másik ruhámba 
vót:" — „Jókor gyün hájjá" — mordút rá 
a csendőr, — „mikor a tolvajt mán meg
fogtuk s aztat is bevallotta, hogy mire kö
tötte a pért!"

ÖRZSI: Illen Is csak külhonba leheccsé- 
ges!

BAKTER: Nono hát hiszen. Es az

□

Tévedésből nyílaskeresztes vezérnél 
gyűjtött a „cionisták számára” 
egy peches

A Magyar Cionista Szövetség feljelentése 
alapján a rendőrség széleskörű nyomozást 
folytat, hogy késrekeritse egy szélhámos- 
l>anda tagjait, akik a szövetség nevével sár- 
tolják a közönséget, azonkívül mint német 
ál-emigránsok gyűjtenek adományokat.

Az ügyet egy szélhámos fiatalember tra
gikomikuson érdekes kalandja pattantolta 
ki. Néhány nappal ezelőtt kopottan öltözött 
liatnlember csöngetett be egy budai lakás 
ajtaján. Az ajtón

a névtáblái olya*  név userepcl, amely- 
ack viselői Magyarorsságon többnyire 
nem as árjsasárakaiánuak kőiül kérői

nek ki.
A siobalány ajtót nyitott. A fiatalember___  w___ _ _ _______ a 
házigazdát kereste, be is engedték hozzá. 
Ekkor gyűjtőivel vett elő és nagy alázato
san előadta a kérését: a Magyar Cionista 
Szövetség nevében Jön éa támogatást kér 
egy szegénysorán zsidó családapa számára, 
aki PalezzHndba akar kivándorolni, hogy 
ott egzisztenciát teremtsen magának.

— Kérem stépen, méltóztnssék segíteni 
ezen a szegény zsidó hittestvérünkön — 
mondotta a fiatalember.

A kérés előterjesztésének, különösen s 
befejező mondatnak, >>>*mrárt  hatása tá
madt: a házigazda éktelen méregbe gurult:

— Kikt^rem magamnak, maga nekem 
nem hittcslvérem, én nem vagyok zsidó, 
semmi köröm magához éa a kéréséhezi — 
kiáltotta mérgesen .ami érthető is volt, 
mert as adománygyűjtő fiatalember téve*  
helyen kopogtatott

ar „IdcgeaeseD" hangzó név tvlajdn- 
o«m ugyanis nemcsak hogy nem áll

közeledés: ül mit tud Lepcsesimgol-olasz 
szomszéd?

LEPCSES: Mán láltyák az ángolok, hogy 
rosszul csinyálták eddig a politikát s most 
igyekeznek vlsszacsinyídnl.

ÖRZSI: Maga kárán tanul aki ügyetlen.
LEPCSES: Hajj.t bakterom, eccer eztet 

o Kctyóros Szlmdk Józsit mekkérdezie kán
tor uram, hogy mibe kerflt az ablaka be- 
flvegedzéae. — „Nem tóm" — aszongya n 
kérdezett, — „mer a szomszéd fizette." — 
„Hát a’ hogy lehet? — csodálkozott a kán
tor. — „Nézze csak" — monta mosologva 
Ketyóros, — „néha a feleségem énekúnl 
szokott, de olnn bicskanyitogató hamis han
gon. hogy egy este mán a szomszéd nem 
bírta tovább, fölragadott e’ nagy követ a 
beverte az ablakot. Igen óm, de ettül fogva 
még jobban kihallalszotl a nejem dailozása. 
tchállsn gyorsan hívatott egy ablakost s 
beüvegeztette."

BAKTER: Meg lehet azfot érteni. — S 
mit szól Lepcses szomszéd, hogy tavai ke
vesebb vót a házasság, mint tavai előtt?

LEPCSES: Erre csak annyit szólok, hogy 
mútkorjdba Bikarogyasztó Dudás Antall 
mekkérdezie a kisfija, — „Idesapám, mi 
az hogy leánykérö?" — „Az annyit tesz"
— monta az apja, — „ha egv férfiember 
bdevadúl e*  jányba s elhatározta, hogy 
Itten segíccségével boldogok lesznek." — 
„Es kosorat kapni" — kérdezte a gyerek — 
„a*  mit jelent?" — „Hát azt" — felelte 
Bikarogyasztó, — „hogy a Jóisten csak 
rgyan segített."

ÖRZSI: Süjjön ki a szeme neki! »— 
Oszt gyerünk haza.

BAKTER: Csak még eggyet: igaz-e, hogy 
a tabáni szálloda pállázatánál protekció
val döntöttek?

ÖRZSI: Nem hiszem én azt. Mer igen 
nagy a fölvigyázat.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mi
kor az a fukar Bartákné tekintetes asszony 
n kertyébe megszedette a cseresznyefáit, a 
Dancsa Ferinek fönt a fán folton énekülni 
kötött, nehogy szódén közbe ehessék a 
cseresznyébül. Hót egy nap. mikor a le
gény legyün a fórul, a zsugori asszony 
észreveszi, hogy a zsebe telisded teli van 
cseresznyével. — „Hejnye az árgyélusodat"
— mutatott fölzádorodva Bartákné a 
cseresznyéiül dagadó zekére, — „hát e’ 
mii jelent, mi?" — „Ez?" — vonta vállát 
Dancsa Feri, — „ez aztat jelenti tekénletes 
asszony, hogy a zsebemnek nem teccctl 
megparancsőni az énekülést." — Oszt Is
ten álgya.

•mAbímME

szélhámos
bitteatvéri viaaonyban a Palesztinába 
igyekvő szegény emberrel, hanem ép
pen ellenkezően, egyik igen agilis veze

tője a nyilas szervezetnek!
A mérges ur ráadásul nem elégedett meg 

az egyszerű szidással, hanem firtatni kezdte, 
hogy milyen jogon gyűjt könyöradományo- 
kát, töt amikor a fiatalember zavaros vála
szokat adott, rendőrt hivatott és előállít- 
latta. Az őrszobán kiderült, hogy a „jóté
konycélra" gyűjtő fiatalember állástalan 
kereskedősegéd,

a Cionista Szövetséghez semmi köze, 
hamis gyfljtőiv volt nála.

Az őrszobáról előállították n főkapitány
ságra, onnan pedig a toloncházba vitték.

Ez az eset hívta fel a Cionista Szövetség 
figyelmét arra, hogy szélhámosság folyik 
a nevélten és csakhamar kiderült, hogy 
nemcsak a peches kereskedősegéd dolgozik 
Igy, hanem egy jólszcrvezett banda műkö
dik, mire megtették a feljelentést.

Szombaton megint elfogtak egy ál
cionistát. Budán az egyik rendőrőrszem iga
zolásra szólított egy fiatalembert, aki az 
ürleleklten adományokat gyűjtőit H Magyar 
Cionista Szövetség hamisított iveivel. Elő
állította a főkapitányságra, ahol kiderült, 
hony

Jakab József a neve, volt kántor- 

. . o t adatok megoldóidra hivatott.
Mm™. ""ACZ MM'' •"W

>W«mi > Jólékonyk.xIAs ürü«ve »l«lt ° n lr‘ 'nfc<n'1’ MwHb tiql'/tftrrlliútnmLn.lA ... ___ . .. . I ,v*’txílhúmoskodó Ursasáff manipulációinak, |

1938 március 7.
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IX. Szimfónia...
Ezek a problémák, amelyekről moll be*  

izilnl akarunk, nem tartoznak izoroian vett 
zenekrilika körébe, mert gyökereikkel metz- 
sze lenyúlnak az emberi lélek legrejtettebb 
zugába, oda, ahova a Gondviselés, a kifür
készhetetlen isteni akarat, a maga képét rej
tette el. Ilogy mindenki előtt felvlldgosodjék, 
miről is akarunk szólni, elmondjuk miként 
fogadta a publikum egy része és a hozzá
értő kritika Willem Mengelberget ét a IX. 
szimfóniát a Városi Színházban

Ezer ember a izinház bordó mennyezete 
alatt, a férfiak belekábulva az örőmóda vl*  
harzásaiba, saját nagyságukon merengenek.^ 
Az asszonyok lesütött szemmel szívják fel a 
szimfónia szerelmi vallomásait... 4 kritika 
részeire bontja az egészei és a széjjel tagolt 
dallamtöredékeken mosolyogva csodálja ön
maga apnlngetikui képességeit... 4 kar
mester pedig, mint egy modern hit vall 6, pro- 
grambcszédet mond a szellem szabadsága 
felett, nem véve észre, hogy mámorában át- 
költi, megváltoztatja, meghamisítja az örök 
dallamokat. Ez a kép belső tartalma. Ekkor 
megfordul minden. Felszabadulnak as indu
latok, őrjítő kábulat lesz úrrá az embereken. 
Nem lehet felfedezni, kit és miért ünnepel
ne kt 4 müvet vagy mesteréit

Nem. Eggiket sem. 4 kritikának állandóan 
visszatérő egyetlen mondatát ünnepük: ,^s 
ebben a műben láthatja az ember, hogy az 
emberi élet milyen kicsiny s csak at alkotá
saiban lesz naggyá."

Milyen türelmes a papír és milyen szűk, 
kisigényű az a látás, amely nem száll szembe 
ezzel a véleménnyel és hagyja, hogy Beetho
vent, vagy azt a kócos hajú Mengelberget, 
mint égig érő tornyot állítsák elé, mondván, 
hogy csak általuk magasztosul fel az ember 
a „valóság" — szerintük — szűk korlátái 
lőzűl és nélkülük mostoha, kietlenül sivár az 
élet. Pedig tévednek, mert nem is eszmélhe
tünk rá az igaz valóságra és ebben Beetho
ven szépségére, ha tekintetünket a kritika 
kedvéért levesszük az egyetlen Ideálról és 
nem látunk'semmi mást, mint egyedül Bee
thoven viszonylagosan kicsiny fényeit.

Palló Imre Rómában
Dybuck rabbiját énekelem Rómában a 

királyi Opera meghívására — mondja Ope
ránk pár nap múlva olaszországi vendég
játékra utazó művésze. — Hatalmas testű 
pap, aki alakjában, énekében az Isten 
feli mutat. Vágyam, hogy a monumentális 
figura aláfestéséhez éppen Rómában balt
iam a Péter-templom dörgő hangjait, ame 
lyek egykor hírül adták a népnek, hogy a 
Plerleone nemzetség virága Anuklár néven 
Pápa lett s hogy ezzel beteljesedtek Ibn Misái 
jövendölései.

Karcsú szőke hölgy beszél niozf, aki szín
ién Rómába utazik: „Egy nagy énekessel 
van Rómában randevúm. 4 Monté Piacion 
találkozunk. Én lestek ott előbb. Messzitől 
megismerem, ahogy jön felém. Azután las
san elindulunk le a hegyről a város felé. 
Hogy mit beszélünk az utonf Már kitervez
tem minden szavam- dicsérni fogom az éne- 
* j ^noynb>dr előtt megállunk és értem, 
tudom, megcsókolja a kezem. Este as ope
rába is elmegyek és amikor mindenki tapsol, 
m Is megköszönöm a tapsokat. Azt hiszem 
nem haragszik meg senki étért, hiszen — a 
felesége vagyok."

HALMOS JÁNOST két szerepben hallot- 
"a,a,mrtt erejű Rudames és el

omló lágy llrdju Hoffmannként. Ugy csen- 
gitt, ömlött, áradt a hangja, m.nt a szent 
Mlus habjai, amelyekről dalolt.

i. r'ABI’ Olullrttöt fi Antóniát Inf
ette az Operában a llnffmaan mesél vasár- 

napi előadásán. Relle Gabi szép színű, ha/lé- 
í;°.n* ',aiSÍa ia ,Uu:iút MM Idléka újabb
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Hóman feltűnő beszéde 
Szentesen a zsidókérdésről, 
a felforgatókról és a sajtóról

Szentes, március 8.
?A Hétfői Naplő tudósítójának telefon

jelentése .) A kormánypárt csongrádvármegyei 
Szervezete vasárnap délelőtt Szentesen nagy
gyűlést tartott, amelyen Kozma György fő
ispán megnyitóbeszéde után

Tasnádl-Nagy András, a NÉP elnöke

méltatta a Dardnpf-kormány működését. Vá- 
radg László, a kerület képviselőjének be
széde után Hóman Bálint kultuszminiszter 
szólalt fel:

Közölte, hogy Darányi megbízásából is 
Jött ide, hogy Ismertesse a győri program egy 
részét.

A kormány programja ötéves tervvel 
bővült

Ez a program két vezető gondolaton épül 
fel: az egyik a honvédelem fejlesztése, a 
másik a magyar falu talpraállitásának gon
dolata. Százmilliót fordítanak a mezőgazda
sági hitelélet helyreállítására. A kisexiszten- 
eiák szaporítását szolgálja a település üte
mének gyorsítása Is. Hóman ismertette ez
után

aa egymilliárdos beruházó program

tételeit A nagyvagyonok egyszeri megadóz
tatása súlyos, de nem elviselhetetlen terhe
ket ró a tehetősekre. Viselni és vállalni kell 
sít az áldozatot. Ezután az értelmiségi 
munkanélküliség kérdésével foglalkozott,

Hóman ezután
a zsidókérdésről

Beszélt. Hangoztatta, hogy erről a zsidóság 
érdekében nem szabad hallgatni. A gazda
sági ok, amely az elégedetlenséget kivál
totta: a zsidóság aránytalan befolyása az 
ipar, a kereskedelem és a hitelélet terén. 
Ennek oka viszont egyrészt a zsidóság ez- 
irányii képességének fejlettsége, másrészt a 
magyar társadalom közömbössége az emlí
tett pályák iránt. A zsidókérdés világnézeti 
oka, hogy

míg a történelem folyamán befogadott 
többi nép elkveredett a magyar fajba, 
a zsidóság nem ment át ezen a folya

maton

a~ önként vagy kényszerítve, ezt vitatni 
lehet —, de önálló, sajátos életét élte, kü
lönálló világszemlélettel és felfogással. A 
régiek igyekeztek igazodni a magyar köz
szellemhez, az újonnan jöttek azonban el
különültek és ezért a magyarság idegenek
nek tekinti őket Ezeknek az újdonsült ele
meknek bizonyos felforgató mozgalmakban 
való részvétele

általánosításra vezetett és ezért a rég
óta Ittlakó zsidóságnak Is érdeke a kér

dés megoldása,

mert csak ez vezethet nyugodt együttélésre 
és az európaszerte mutatkozó antiszemita 
hangulat levezetésére.

Kijelentette a kultuszminiszter, hogy erő
szakos fellépéssel, bunkóval nem lehet az 
ilyen kérdést megoldani. Vannak törvényes 
eszközeink a kérdés rendezésére. Egyfelől 
megfelelő oktatással kell a keresztény ifjú
ságot a gazdasági élet versenyébe beállítani 
és megfelelően támogatni. További eszköz

a jogosulatlanul beszivárgott és nem
kívánatos zsidóság kitelepítése

és az újabb beszivárgás szigorú megakadá
lyozása.

A világnézeti harc eldőlt, de tünetei még 
nem foszlottak szét, ezek ellen még har
colni kell. Az egyik oldalon sötétenlátás, 
gyanúsítások, rémhírek mérgezik a levegőt, 
a másikon csodaváró illuzionizmus, kalan
dos elképzelések tobzódnak. Mialatt a két 
tábor egymás ellen hadbaszáll, előbujnak a 
báboru parazitái, álcázott lobogók alatt és

Igyekeznek a zavart a maguk Javára 
fordítani.

Azzal folytatta, hogy nem tűrhetjük, hogy 
keresztény alkotmányt, egyházat, királyesz
mét, szabadságot, nemzetet és hadsereget 
olyanok védjék, akik nem Is olyan régen 
még megtagadták. Nem nézhetjük t?J«nul 
azt sem, hogy nemzeti gondolatról, Keresz
ténységről, uj rendszerekről, szociális igaz
ságról szóljanak olyanok, akik megtud
ták a nemzeti hagyományt és történeti in
tézményeinket, akik

a Jog uralma helyett az erőszakot és 
felforgatást

Hirdetik.
A nemzelbomlasztó törekvések elleni 

harcot elsősorban nemzetneveléssel akarja 
folytatni. Ez azonban nemcsak az iskolá
nak de a sajtónak is feladata. A magyar 
sajtó — mondta — anélkül, hogy ebben a 
kérdésben általánosítani kivinnék, ma még

nincs teljesen tudatában vnnek a nemzet- í resztény, szociális, népi, fajvédő, alkotmá- 
nevelő hivatásának. Szelleme. J nyos és jobboldali.

Igen nagy százalékban átalakításra éa 
Javításra szorul.

Munkásait magának az ujságirótársadalom- 
nak kell erre a munkára kényszerítenie. 
Ezt,a célt fogja szolgálni az uj sajtótörvény 
és a sajtókamara. Elmondta ezután, hogy 
a kormánypárt programja nemzeti, ke-
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Szolotmai Szentkovícs Jenő 
légügyi ellenőr halálos 
repülőkatasztrófája

Szombathely közelében, Vát község hatá
rában Szolotmai Szentkovícs Jenő m. kir. 
légügyi ellenőr sportrepülőgépével 

kényszerleszállást hajlott végre. Közben 
súlyosan megsebesült

A szombathelyi kórházba szállították. Az 
orvosok már nem tudtak rajta segíteni:

Revonveres szerelmi dráma 
a József íőherceg-száilodában 
Gulyás János gazdatiszt lelőtt egy fiatal lányt, 
azután Öngyilkos lett

Vasárnap este hét órakor a Jőzsel főher
ceg-szálloda portása telefonon fölhívta a 
mentőket:

— Kérem, azonnal jöjjenek az urak, 
szörnyű dolog törtéiül

Néhány perc múlva már a szálloda előtt 
állt a mentőautó, rendőrök is érkeztek és 
rövidesen kiderült, hogy titokzatos szerelmi 
dráma történt a szállodában:

Gulyás János gazdatiszt lelőtt egy fiatal 
nőt, aztán öngyilkos lett.

Pénteken délután négy órakor a Baross- 
térí József főherceg-szállóba beállított egy 
közepes korú férfi egy elegánsan öltözött 
fiatal nő társaságában, bőrönd, csomag nem 
volt náluk.

Szobát kértek. A bejentőlapot a férfi Gu
lyás János ötvenéves albertiirsai gazdatiszt 
nevére állította ki, a társaságában lévő nö 
pedig igy töltötte ki a bejelentőlapot: Gulyás 
Jánosné, született Vogyenák Berta, született 
1888-ban.

A portás meglepődve nézett a fiatalos 
külsejű nőre és megkérdezte:

— Nagyságos asszony nem tévedett? ön
sokkal fiatalalibnak néz ki!

A nő elmosolyodott, n férfi pedig tréfá
san válaszolt a portásnak:

— Jó szeme van magának portás ur. A 
feleségem tényleg nagyon fiatalos külsejű, 
dehát tudja... a kozmetika ...

A portás most már nem faggatta őket to
vább, a második emeleten nyittattak szá
mukra szobát. Azzal mentek a szobájukba, 
hogy egyelőre nem tudják, hogy meddig 
maradnak a szállodában. Szombaton reggel 
a férfi kifizette a szoba árát.

— Lehet, hogy most elutazunk, de lehet, 
hogy még Budapesten maradunk és akkor 
visszajövünk.

Mikor már rendezték a számlát, elmentek,

Egy merész szellemes fllmuJdonság.A bajt/ 
telesaégtudéa eposza.A természete.- * 
A tiszta és őszinte szerelem tUkr< 
utakon haladó rendezés.Főszereplő' 
Ingeborg Iheek.Rolf Moebluí.P ‘ 
rész szellemes film”jdon-ég 
tudás eposza.A<te'

-és ősz!l» s

1 .
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utak

.Egy mer 
-utelességtudás 

.A tiszta os Iga 
utakon haladó 

:Frltz "amper s, Ingeborg Thook 
„.ész szellemes fllnujdonság.A 

.lességtudás eposza.A természetes hu~ 
je.A tiszta és őszinte szerelem tUkre.'Jj-

• merész utakon haladó rsnd*éa.Kiváló  szerep 
’ lf"""—-TMimiim, m n na —- .

film jö.UjszerU merónWjF ■ ■Alóli V

A nagygyűlés után bankett volt, amelyen 
i’o ma György főispán a kormányzóra, 
gróf Károlyi Viktor országgyűlési képviselő 
a miniszterelnökre mondott pohárköszöntőt, 
K. Nagy Sándor polgármester beszéde után 
Hóman Bálint szólalt fel, majd még többen 
beszéltek.

sérüléseibe belehalt. Holttestét pénteken 
szentelték be Szombathelyen s

a koporsót Budapestre szállították.
Vasárnap délután nagy részvét mellett 
temették el a szerencsétlenül járt pilótát 

a farkasréti temetőben.

estefelé azonban visszatértek.
— Mégis Budapesten maradtunk — mon

dotta a férfi —, újra itt alszunk, kérem,
nyissák ki ugyanazt ■ szobát, amelyik

ben a mai éjszakát töltöttük.
Megint kiállították a bejelentőlapot, de 

nem mentek egyenesen a szobájukba, azt 
mondották, zenés kávéházban akarnak szó
rakozni.

Éjféltájban szemmelláthatóan jó hangu
latban tértek vissza,

dúdolva mentek fel a lépcsőn a máso
dik emeletre

és azt mondották a szobaasszonynak: vasár
nap reggel nyolc órakor keltse fel őket. A 
szobaasszonny reggel kopogtatott Is az aj
tón, de Gulyás kiszólt, hogy meggondolták 
a dolgot, csak este utaznak, meghagyta, 
hogy hozzanak délben ebédet a szobába és 
este hét órakor kopogtassanak be, nehogy 
elkéssék a vonatot

A szobaasszony intézkedésére délben ebé
det vittek Gulyáséknak, este hétkor pedig 
kopogtatlak az ajtajukon, de nem kaptak 
választ, mire dörömböltek, a szobában 
?/.ouban csönd volt.

Most már rosszat sejtve, fölfcszltették az 
ajtót és

a padlón hálóiiltlizetben, egymás mel
lett vérző fejjel találták a vendégeket, 
mindkettőnek u jobbhalántékából vér 

szivárgott,
mire a mentőket hívták és értesítették a 
rendőrséget.

A rendőrség nyomban rekonstruálta, hogy 
mi történt: a férfi revolverrel főbelötte a 
nőt, azután önmaga ellen [ordította a fegy
vert és golyót röpített a halántékába,

mind a kelten éltek, a mentük a Rókua- 
kórházba vitték őket.

Az asztalon a rendőrségnek címzett búcsú
levelet találtak. Gulyás irta a levelet:

— Közös elhatározással megyünk a ha
lálba, közös sírba temessenek bennünket, 
ne kutassák teltünknek hátterét

A levélen Gulyás János aláirása mellett ez 
a név állt: Szepesi Ilona.

Megfordították a levelet és a papírlap 
túlsó oldalon ezt a szöveget találták:

— Igazolom, hogy közös elhatározással 
megyünk a halálba. Nem vagyok Gu
lyás János felesége, Szepesi Ilona az 

Igazi nevem.
A rendőrség azonnal hozzáfogott a nyo

mozáshoz, hogy megállapítsa a szerelmi 
dráma titkát és kinyomozza,

ki az a huszonhét-huszonhárom évesnek 
látszó Szepesi Ilona,

akit az albertiirsai gazdatiszt lelőtt.

Leégett Szombathely 
legnagyobb áruháza

Hetvenezer pengő kár
Szombathely, március 0.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Veszedelmes tűzvész pusztított 
vasárnap hajnalban Szombathely belvárosá
ban. A Kőszef/f-utca 8. számú kétemeletes 
modern bérház földszintjén lévő Hungária 
divatáruházban tűz ütött ki. A város legna
gyobb Üzlete

pillanatok alatt lángbaborult.
A magasrafelcsapó lángnyelvek az emeleti 
ablakokat nyaldosták Óriási pánik támadt:

■ bérház lakói hálóruhában menekül
tek a veszedelmes tűzvész elől.

Pillanatok alatt kivonultak a tűzoltók és 
megkezdték az oltás munkáját. Másfélórai 
erőfeszítés után sikerült lokolizálniok a tü
zet, addigra azonban már a divatáruház 
egész raktárkészlete s az üzlet berendezése 
is elhamvadt.

A kár körülbelül hetvenezer pengő.
Hajnalban mindjárt megtartották a tűz- 

vizsgálatot is s megállapították, hogy u tü
zet rövidzárlat okozta.



HÉTFŐI NAPLÓ

Éber Antal ünnepi beszéde
a Tébe leventéinek első diszörség 
váltásakor az Országzászlónál

HHOMMII. MrallRtJük. ■ Ilma

ru. vAi.lai.ati ninxic ciafat- 
VKMKNtE,

Aprlll, larlaah am (tol
lat tori lalr. A m.<I.I.Ak a hltaa aMnnrh 
• ML A*  toWU lil.totor. IA,Aljuk, 
kai, a »nra,l a IrlKnto IkMII „<rtjrl" 
rrníb/cr szerfal bonyolítjuk le.

Kevraésl díj csapatomként 18 pengő.
Nrsrtóel adriai nUrclas 31. Meghívó Ifő- 

nyelhető é» felvilágosítás szerezhető kiadó- 
hhatsliuikbau, Erzsébet kőrof 28.(130-800),

MINDIG ÖRÖMMEL számolunk be vala
melyik hölitvveneuyzönk kitűnő játékáról. 
A hölgygárda egyik hgjohhla. dr. Nemet 
benőné. akinek kiforrott Ildije és hrillián*  
technikája biztosítja helyéi n hőlgyváloga- 
tolt bán A most folyó szövetségi tréningc

érdekes eliminációi leosztást

♦
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illő dr. Nemttné ót trefTitDél helyén 
tavik K'vusfJátszik. Nyiigal a káró dáiuúval iádul, a 

felvevő üli as aMl*l«n  as ásszal, lehívja 
»• KŐr Ászt, majd egy kört hasnlop. Aduvnl 
kétszer ne asztalra megy és a két kis kört 
Inlopja. Most lehívja e káahen levő káró 
királyt, utána • káró tízest, amit Nyugat 
htfil a búbbal. Ezt nem öli le ■> asztalon 
nduval. hanem eldob egy pikket. A parti 
flhnindlvn imn, mert Nyugat Itármli hív, 
a felvevő leljcsiteHI A másik asztalnál szin
tén öl trrfTet Játsiollak, de egy bukássalI 
Urauó, Ntiggiággt Atlionyl

ki iJiiMTi xonwvitLOutti ion ,i. 
smhII hitre egy társadalmi JeilrgQ páros ver- 
acayrn veudégU látla a fővárna Ifibb brldac- 
ktvdlrtaágdt. A nagy néiőkfitfinség előtt le- 
railoll xerxeMy győrtrxri dr. Nrlmrezl Ernőné— 
lUeat Idollá, g. De. Tótb Károly-dr. Szerda- 
brlyj Mátyás, g, !>r. Uvorsehak Radatf—Ébren- 
veid Itlchárd. A tersen/ meglepetése dr. 8el- 
morzlná kllfioő félék a volt. Felhívjuk a ülh et- 
•égi kapitány «r flgyelméli laláa megállná a 
helyéi s váhigalatt beeetben Is.

*
SZOMBAT—VASÁRNAP zajlott le a Péru- 

tntéietl Sporleyyfiíllclek által rcndfxett 
hnnk csapaiverseny. Tizennégy csapni indult 
a csoportot körinérközéarii: Hltelbnnk 8 csn- 
pattal, Kcrrxknft'lnif Búnk 2 férfi, 1 nőt. 
Magyar Altaldnni Takarék, Ortrdgot Kör
ponti llileli:ői>rtkc:el, klngyar Földhllelln- 
tétet, M'tgynr’Olaif, Hektár. 1'ctH Hatni é» 
a Pén-JnféreN KOtpont egy férfi éj rgv női 
csapattal. A versenyt Hollót Odón, a Keret- 
kedelml Hnnk Ügyvezető Igazgatója nyitotta 
meg é» QdvAiÖHi a résztvevő esamiloknt. A 
yuxárnnp esti döntóhe a Hitelbank, a Keret- 
kedelml Hank Ortz. Kötpuull llíleltző- 
vetkezet és n Magyar Altaldnoi Takarék 
juV’H l*c  A veritnv itnlavahüt ét dicsére
tet érdemli vezetője, Bírd Zoltán volt.

*
A MTrűI l»M M NemrrtköU

Párti i;té<np<*cr>envének  egyik gpőtteie, dr. 
rteud Ldsdd fétrvui meyuőiilt, Kelesévé a 
latét :< :^”rnmőr'iitná, lltti l.lli. (Irnhiláltink!

ti
VÁLTOZATLAN nagv érdeklődés inrllfti 

Tolynak a dr .Vntndr Harry csütörtöki páros 
• lövarsenyel K beli gyötlet pár: Didit—dr 
1'nha. I. I'engil-Steintr. fi. Meri—Róna. Lég 
kAielcVbl irrscnynap március 10.

knvin hírek a rarMMn vetet «
- Nass ur érdelMdés a Fészek 

már élni 18—fö-lH i'cgyes páros piforwscitye 
IrdnL Többek kérésére nt e/ső n«tp h ktos.-totl 
lapu nerieng le". — A Diplomás Klub f«d sí- 
XrrjJtf r»«pnls«rr»rnpi‘f <i fíudaí So|közölt fia- 

fOéspdr. Vas-MMspör, H«w»s. Arefől 
»vimO A t>ararnfen aj, ípurí fsketaéa Idői feí 
Dr Hit seb l''* 1 — l>r- Holttér J«bi<*»  índifml- 
ny<W tlppodra • ásóért xá*  értőn: f
rnínp*  ti első «*srfrtpb«n  st*vurm:an  e*v<-*tl-  
/rít>|W Irp/flífbb kel CMpit tierepethef', X<|. 
pv*"  Arty** ’ — ás •trteólr.moyyar mdrcías 
ll—1>4 Gertidé rtmaredóedne dr, 
hifin. «tr MÜrfnUl sziaWséul eln-'k tttlyni meg- 
Iflfsaltif Ige »t estlrrfletlGil ránk fóyrdb- 
Mx laMlk-orunb •» Aózépeazópeí Kupwoerie- 
nyrn. április lő—llrta. Erre legalább l<sr 
időnk frtléstrtnff

A TÉBE levcnteegyeafilrt vasárnap tar
tott először őrszolgálatot az ereklyéi ország- 
zásziónáL Ebből az alkalomból az őraéa- 
viiltásnól

áhM> UüMpWgH eendectek, 
amelyen megjelent a TÉBE elnöksége He- 
yedüt Lóránt nyugalmazott miniszter és 
Éber Antal országgyűlési képviselő vezeté
sével, akiket nz Országzászló N’agyblzott- 
sógn részéről Vrmdnau Nándor országos 
elnök, Dalrnruly Ödön miniszteri osztályfő
nök fogadtuk.

Az őrségre felvonult leventecsapatok előtt 
dr. ÉBER ANTAL,

a leventccgyesíibt elnöke tartott beszédet 
uz Orszógzószló azóazékéről.

— Lljöilünk «i Oruágzászló alá — 
mondotta — amely az ezeréves haza szel- 
!cml és erkölcsi fölényét hirdeti. Bajza iza-

A Hitelbank betétállománya 20 millió pengővel 
emelkedett

A magyar gazdasági élet jövőjébe vetett hit 
kér Kifogható magerő litétt nyer a Hitelbank 
inult évi mérlege tzómndatainak vizsgálatából. 
Sőt megállapítható, hogy a gazdasági viszonyok 
avulásának mérvét m<*s«»e  meghaladó módon 

sikerült nz Iritérct vezetőségének bőviteni n 
bnnk üzletkörét ét gyarapítani belső erőtartalé
kait. Ax intézet bctélállumányának több mint 
7d millió pengős emelksdéxe lényegesen na- 
tvobb a belétképződés 1037. évi országos átla
gnál.

A forgalom növekedése és a folyóűzlel nagy 
gondossággal és körültekintéssel történt ered
ményes ápolása visszatükröződik a mérleg 
minden egyes adatából. De bizonyítékot szolgál
tat a mérleg arra nézve is, hogy az események 
teljes mértékben Igazolták n bank sokszor áldo
zatok árán követett ama üslsti politikáját, amoly 
»s érdekkört vállalatok céltudatos fejlesztésére 
irányult-

Mindent öszevéve, a mérleg az intézet üzlet- 
politikájának teljes sikeréből számol be, amolyet 
qx egész magyar gazdasági világ örömmel és 
tvrgelégcdésacl köszöpt.

A Magyar ÁUalánoi Hitelbank Igazgatósága 
március 5-én tnrtntt ülésében megállapította az

A Belvárosi Takarékpénztár 
kedvező mérlege

..... ... IU -
integy 13%-os az intézet bctétállomá I ?. Jvlentakeay növekedés

A Belvárost Takarékpénztár most nyilvános-1 elmúlt évben országos viszonylatban jelentős 
tágra hozott 1937. évi mérlege n nagymultu in I mértékben haladt előre és igy a takarékpéuzlár 
létei további fejlődéséről számol be. |is különösen a betétgyűjtés terén számottevő

Mint a mérleg adataiból kitűnik. Igen jelen- oredmnéyt éri eL S igy a betétállománynak ez 
lékeny, mintegy 13%-os az Intézet bctétállomá I • ?\,cntókcnY növekedése értékes jele annak a 
nyáuAk emelkedése és ez ujabb bizonyítéka a 
takarékpénztár iránt ügyfelei körében meg- 
nyilvánuló bizalomnak.

Az Igazgatóság céltudatos Üzletvitelét mutatja, 
Imgy külföldi tartozásait sikerült mintegy egy
millió pengőre csökkenteni. Igen figyelemreméltó 
a takarék péntf ár nagy lllmdlklia, amennyiben 
a fi millió pengő*  betétállománnyal izemben 
ciupdn a váttótárea és a kistpénslőkék eggtlf- 
leien 10.4 millió pengővel sterepelnek a mérleg
ben. vagyis a lombardkölcsőnök figyelembe
vétele nélkül Is közel 70% os likviditás mutat
kozik ebből a szembehelyezésből. Es as ered
mény annak a rendkívüli szorgalomnak, szolid*-  
láznak ás nyugati értelemben is magas gazda- 
sági műveltségnek köszönhető, amellyel Makay 
Ernő dr. a takarékpénslár vezérigazgatója irá
nyítja as intései működését ás átitatja annak 
Mellemét.

A Belvárost Takwékpénstár Részvény tárnuág 
igazgatósága Ilid" Lajos dr. elnökletével meg- 
tartott ülésén megállapította a takarékpénztár 
1*37.  évi mérlegét, amely az előző évi 323.132.38 
tengővel szemben 335.335 15 pengő tiszta nyert- 
*égg« I tárul.

A mull év gazdasági lendülete n Belvárosi 
1 i«karákpéntUr üzleti tevékenységére is Alénki- 
tőén * ■ “ -• * • - * --

bizalomnak is. amelyet az intézet a közönség 
körében élvei.

A nagyobb nyereség es évben kétségtelenül 
lehetővé tenné a takarékpénztárnak nz osztalék
fizetést. Tekintettel azonban a gazdasági élet
nek még nem egészen kiegyensúlyozott Iwlyze- 
téré és a bizonytalan nemzetközi politikai vi
szonyokra, az igazgatóság azt a javaslatot ter
jeszti a közgyűlés elé, hogy az osztalékfizetés 
ezldén Is mellőztessék és as elért nyereség az 
intézet belső erőforrásainak további gyarapitá 
sáru fordittassék Ehhez képest indítványozza, 
Imgy a kimutatott 335.335.15 pengő nyereség
ből 100 000 pengő a reudes tartalék és 60.000 
pengő az iugatlanértékoökkenési tartalékalap 
javára fordittassék; 25.000 pengőt szán a javas
lat az Elismert Vállalati Nyugdí jpénztár és 10.000 
pengőt a tisztviselői jóléti alapok javadalmazá
séra, n fenmaradó 150.335,15 pengő pedig a 
jövő üzletév számlájára vitetik át.

Az igazgatóság az évi rendes közgyűlést 1938. 
évi március hó 12-re hívta egybe.

hatott. Mint ismeretes, a batétképzödés ax

A Budapest Saékeafővároal KOseégl Takarék 
pénztár Itt. folyó 4'i március hó 2-án tartotta 
meg Stendv Károly elnök, Budapest székes
főváros polgármesterének elnöklete alatt 1937. 
évi üzletóvi rendes közgyűlését, amely egyhan
gúlag olfogadla az igazgatóság összes javas 
lalail és a felűgyelöbizottstgbu Ascher Istvánt.

Budapest, 1038 nidrclu, 1.

Vadonatúj lesz szőnyege, ha

Hörömpöly
szabadalmával, festés nélkül 
regenerdlUilja

vált Idézzök, amikor a lobogó alatt állunk 
és mondjuk, hogy nagy tisztesség c nemzet 
tagjának lenni.

— Ti — fordult a leventékhez — azok 
sorából vagytok, akiket az ornág gazdasági 
ét hitelélete foglulkoztat. Széchenyi mon
dotta, hogy csak a vagyonos nemzet sza
bad, lényegében tehát

aa ország szabadságáért folyik a munka, 
amely a béke idején a takarékosság, a 
munka békés fegyvereivel küzd az ország 
jólétéért. Ha azonban a sors máskép fordul, 
akkor is éppúgy meg fogjuk állni a he
lyünket, mint a békés munkában,

A nagyhatású beszéd után az Ország
zászló Nngyblzotlsága nevében Dolmány 
Ödön dr. köszöntötte n TÉBÉ-t és a levente
alakulatát hazafias szellemmel ótilatolt 
beezéddeL

TIROTEX
Tel.: 297-595. Mlndszent-u. 5

•Ír. dabasi Halász Lajost, dr. Pető Ernőt, Sebő 
Bélát és De Sgardelli Caesart választotta meg- 
Végül a közgyűlés az igazgatóságnak és a fel- 
itgjelőbizottságnak, valamiül a takarékpénztár 
ügyvezetőségének és tisztviselői karán.nk leg
teljesebb elismerését és köszönetét 'fejezte ki.

A Gschwindt-féle szesz-, élesztő-, 
ruragyár résavéoytársuság március 
tartott rendes évi közgyűlése az 
részvényenként 40 pengő, hányadrészvényen
ként 8 pengő osztalék kifizetését határozta el. 
A szelvények f. é. március 7-étől kezdve kerül
nek beváltásra a részvénytársaság központi iro
dájában (IX., Ipar ucca 17.) és a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál.

likőr- és 
5-én meg- 
1837. évre

19.37 üzletév mérlegét A nyereség- és veszteség
várnia leírások után — a nyereségáthozat 
figyelembevétele nélkül — 2,553.702 pengő 32 
fillér nyereséggel zárul a tavalyi 2,388.741 pengő 
93 fillérrel szemben. A mult évi 2,479.959 pengő 
8.3 fillér nyereségáthozat betudásával összesen 
5,033.662 pengő 15 fillér áll a közgyűlés rendel
kezésért. Ami a tiszta nyereség felhasználását 
Illeti, az igazgatóság úgy határozott, hogy a 
március 2 2-éré egybehívandó közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogv a rendelkezésére álló összeg
ből 500.000 pengő a rendes tartalékalap növe
lésére. 200.000 pengő az értékcsökkenési tarta
lékalap gyarapítására, 1 ICO.QOO peugö az alkal
mazottak nyugdíjalapjainak ja vada lm sására for
dittassék, a fennmaradó 3,2.33.802 pengő lő fillér 
pedig az 10.38-as üzletévre vitessék elő. Az Igaz
gatóságot a tiszta nyereség hováforditására vo
natkozó fenti javaslatának megtételére, amely
nek értelmében osztalék kifizetése a kedvező 
özlcteredmény dacára ebben az évben is mcllőz- 
telnék,' főként as a körülmény indította, hogy 
• nehezen áttekinthető világgazdasági és világ- 
l>oiitikai fejleméuyok mellett az osztalékfizetés 
ujrafelvételo ez idő szerint nem mutatkoznék 
indokaltnak.

Alexej Tolsztoj:
Nagy Péter

Alexej Tolsztoj, a nagy Tolsztoj unokaöccse és 
halhatatlan géniuszának méltó örököse. Az if
jabb Tolsztoj azt nz Oroszországot támasztja 
fel hatalmasa rá nyu történeti vízióban, amelyet 
egyetlen d&uoui egyéniség „európaivá**  akart 
átalakitaui » valóban (sikerült nagyhatalommá 
tennie. Ennek a véres és borzalmas „átrendezés
nek", a legnagyobb hatású forradalmi változá
sok egyikének regénye Alczcj Tolsztoj müve: 
forradalom, melyet egyetlen ember hajtott végre, 
több vérontással, kegyetlenséggel, merev kijné- 
letlenséggcL mint a történelem legfélelmetesebb 
tömegmozgalmai. Alexej Tolsztoj művészete 
megérteti velünk, hogy még a legfanatikusabb 
újító és a legnagyobb autokrata ia csak látszó
lag alkot egyedül; Nagy Pétert csak akkor éjt- 
hetjük meg. Isa megismerjük az egész korabeli 
orosz életei. Alexej Tolsztoj példátlan teljesség
gel és sziporkázó gazdagsággal támasztja fel en
nek az annyira földhöz kötött és mégis ember
feletti szenvedélyektől fűlött'orosz életnek min
den változatát. Alexej Tolsztoj éietábrázoló mű' 
vészete a mqi Oroszország megértéséhez is lé
nyegesen közelebb hozza az olvasót. Trócsányi 
Zoltán bevezető tanulmánya, a szereplők éJet- 
rajzai, és a« érdekes képmellékletek, ugyancsak 
azt a célt szolgálják, hogy az olvasót az annyira 
Idegenszerü orosz mult és orosz élet megértésé
hez segítsék. A hatalmas munka Dante kiadásá*  
bán jelent meg.

Előadások
A Magyar lráitanulmányl Tdrsaiág márolus 

8-án, kedden este 7 órakor az Apponyi Poli- 
.klinika (VJI., Szövetség u. 14.) előadótermében 
előadóülést tart, melyen ifj. dr Balázs Dezső 
ügyvéd Mellékuccák — mellékhad színt erek cím
mel előadást tart.

Dr Ftiedrlek László főorvos márolus 9-én, 
szerdán este fél 9 órakor a Lipótvárosi Társas
körben (V„ Szent István körút 1.) tartja Égést- 
téges és betsg ember étvágyáról oímmel elő
adását.

Szinetár Ernő dr. előadását a Magyar Cob- 
den Szövetségben kedden este hét órakor tarlj» 
rpeg- Tárgya : Féltékenység bűnözés. Hely e : 
hrnst-muzeuin, Nagymező-utca 8.

— Az automobil kiállításra szűknek blaonyul 
I? A Királyi M.gv.r Aulomubll
Club és a Magyar Auipmobilkereskedők Orszá
gos Egyesülete március 18-tól március 27-ig 
rendezi meg a Városligeti Iparcsarnokban a 
X. Jubílárb Nemzetközi Automobil, Motor
kerékpár és Motorcsónak Kiállítást. Az ipar
csarnokban találkozót adnak egymásnak az 
e’Tőpai és nmeriknl gyártás összes uj konstruk- 
elöl. Es teljes egészében megjelenik a magyar 
laheraulőipar. Felvonulnak a magyar kezek 
által gyártotl és a zseniális magyar mérnökikar 
állal szerkesztett inpdetn teherautók és autó
buszok, ■melyek úgy alváz, mint felépítmény 
v".Kn'J“‘^,.bü“ké" kdnek ’ersenyrs a 
külföldi gyáriparral. A uemélyautomubilok 
wráhan a legújabb típusú gépek egy-egy pé|. 
dánya remekbe készült speciál karosszériákkal 
kerül a közönség elé A nemzetközi automobll- 
sport szempont jából világjelcntőségre szart 
lett rekord-kocsik színién bevonulnak az Ipar
csarnokba és a közönségnek alkalma lesz ala
posan sxeműgyre venni a verseuypálvák óriá- 
Ml‘iH.Aento,VÍU W,da(’ lc“ 0 “o«orkerékpa>- 
kiállitáa és az alkatrész osztály is. A motor
csónakok kiállításán hajólesleklien dominálni 
ufim4,U*gy,‘rx A Jubilárh autó-
Lh naíy^líku anyaga tel|es mértékben 
indokolja azj az óriási érdeklődést, amely az 
automobilsznkma idei megmozdulása iránt a 
nagyközönség körében megnyilvánul.

- oi«ó» <. jól fahm Ert UnIt)4k tl 
2? *(* ”* H°n*4<l •(•'*•  
bsmntaló.Annk „crdln diluHn M ónkor 
k«id.5dd KkMfodlidn. lovihbd ■ híua„, „ü. 
^rWkön í, pdnlcken d«leldl| p,

h‘?,Au'! k.é*'? l,lck l*™«*ns«e  wrtn k«p. 
>i.e!»Nnk, „„i,, k |1)r|A
„l.mint p.iddlng. küldőid, ha.ílrl.k «■
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Sorozatos előállítások
Budapesten és Bécsben a valutával 
bélelt ajánlott levelek miatt

Bécs, március 6.
i (A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) Va- 
Bámap a bécsi gazdasági rendőrségen soro
zatos előállítások történtek a legujabb 
Valutabiinügyben. Wirth Mária postatiszt
viselőnő áll az ügy középpontjában. A nyo
mozás megállapította, hogy a tisztviselőrő 
olyan ajánlott levelet továbbított kúlfödre, 
•melyekben nagy értékű valuták, devizák 
voltak. Kiderült, hogy Wirth Mária a Torsch 
Kelin és társa bécsi bankház tulajdonosaival 
Éllt összeköttetésben és az ő megbízásukból 
küldte el a leveleket, amig egy bizalmas be
jelentéssel nem leplezték le a szokatlan 
valutasibolást.

A bécsi rendőrség megtudta, hogy 
számos valutával bélelt levél érkezett 

Budapestre Is,
mire a pesti valutarendőrség azonnal nyo
mozást indított és a bécsi hatóságok adatai

E héten tárgyalja a párisi esküdtszék

a gyilkos debreceni 
magyar lány bűnügyét, 
aki három revolverlövéssel megölte szerelmesét

Pária, március 6.
’ (A Hétfól Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése.) A Hétfői Napló hirt adott arról 
a rejtélyes szerelmi drámáról, amely a 
francia fővárosban élő két magyar fiatal
ember között történt. Lévy Ilona egy párisi 
hotelben

három revolverlövéssel megölte volt 
vőlegényét,

'Gutmann Árpád debreceni származású fia
talembert, azután öngyilkosságot kísérelt 
meg, de a rabkórházban felépült.

A féltékenységi dráma ügyében erélyes 
pyomozás indult meg, amely legutóbb

váratlan fordulatot hozott
Ugyan, de nem hogy tisztázta volna a tény
állást, hanem még rejtélyesebbé tette az 
ügyet. Felmerült ugyanis áz a kérdés, hogy

BÁRSONY RÓZSI 
DAYKA MARGIT 
RAJNAY GÁBOR 
KABOS GYULA 
Vaszary Piroska 
Dajbukát Ilona 
Ignácz Rózsa 
Köped Boócz Lajos 
Makláry Zoltán 
Peti Sándor
Nóti Károly 
Ernőd Tamás 
Török Rezső 
Komjáthy Károly 
Keleti Márton 
Gál Ernő

BÉCSI KAMARA
6, 8» 10 órakor

alapján
előállította Kiéin Béla kereskedőt éa fe
leségét, akik az ügyben szereplő bécsi 

bankárokkal rokonságban vannak.
Kiéin pesti elmére érkeztek a valutákat tar
talmazó ajánlott levelek és ő zuglorgalom- 
bán értékesilette a külflődl bankjegyeket.

Kleinéken kívül a héten még számos gya
núsított előállítására és kihallgatására kerül 
sor Budapesten., mig Bécsben már tizenöt 
gyanúsítottja van a nagy sibolásnak. A bűn
szövetkezet pár hónap alatt

közel százezer schllling értékű valutát 
küldött Budapestre, Belgrádba, Prágába 

és más városokba. A bécsi rendőrség vala
mennyi város rendőrhatóságával közölte a 
nyomozás legujabb adatait, úgy hogy már 
fél Európa rendőrségét foglalkoztatja a 
szerteágazó valutabüniigy.

milyen kapcsolat volt Lévy Ilona és Gut
mann Árpád között

Az első adatok szerint Gutmann Árpád 
lisztkereskedő volt és 1932-ben Debrecen
ben eljegyezte Lévy Ilonát, majd nem sok
kal később Párisba utazott, ahol fehérnemü- 
üzletet alapított. Telt-mult az idő, mind 
hidegebb hangú levelet irt haza meny
asszonyának, aki végülis vőlegénye után 
utazott. Többizben találkozott volt vőlegé
nyével, de a férfi hallani sem akart róla, 
mert állítólag már egy

másik leánnyal ki is tűzte esküvője 
napját.

Ezután történt a szállodai revolveres dráma.
Gutmann Árpád szüleinek vallomása sze

rint fiuk 1930-ban Debrecenben leérettségi
zett és rögtön Párisba utazott, ahol felvé

garantálják, 
hogy jól mulat 
a mai premieren 

0, 8 é« 10 órakor

tette magot ,.z c- .usi fakulUMia. Lévy Ilo
nát csak 1C33 bán tamorM meg, még pedig 
Póriéban, hr.kor tnfi' Gutmann Árpád, aki 
fillér nélkül érkezett meg Párisba és végül 
is sikerült kötöttárugyárat alapítania, jó
módban élt és szüleit, meje- egyik régi deb
receni barátját Is kihívta rangéhoz, hogy 
jyára vezetésében segítségére legyen. A 
szülök szerint,

ezzel a baráttal volt Lévy Ilonának 
kapcsolata

és igy került a lány Pá’.ba is. Félévig volt 
már a leány a francia fővárosban, amikor 
végre Gutni^n. Át páddal megismerkedett. 
Gutmann barátja azutnp ’isznutazott Ma
gyarországra és nősz már hlndjobban kl- 
niélyült a kapcsolat a Pántban maradt két 
fiatalember kéuö «’ A tanuvulloraásclf. sze
rint,

a leány szinte dfJözle i-uvii.lével Gut
mann Árp^-Zt.

aki végül is megunta az örökös féltékeny
ségi jeleneteket és mikor leies»eretett egy 
jómódú romániai leányt elhatározta, hogy 
szakítani fog Lévy ibxiávaL

A' párisi esküdtszék e héten tárgyalja a 
halálosvégü revolvere." féltékenység! drá
mát és akkor fój c'dőlni, hogy Lévy Ilona, 
mint elhagyott menyas-->c.ay, szerei mi fél
tékenységből követte el tettét, vagy pedig 
más indo.'.al voltr.k a pá -‘ .i szállodáién le 
zajlott t- igédiánn...

Graziani átadta 
Mussolininak

a négus koronáját
’t.ÍBóa.' március 6.

"Mussolini fogadta G -' ./ wi tábornagyot, 
aki jelentést tett neki, ,/yanekkor
Graziani átnyújtotta a "’iicenak ■ négus 

koronája •
és jogarát, amelyet a ómai ggarmatügyi 
múzeumban állítanak majd ki.

** HMC

Ujjlenyorr rd helyett láblenyomat 
árum el a furfangos tolvajnőt

Sherlock Holmes-h.fi omozás után lep
leztek le a detektívek furfangos tolvaj
nőt, akit ezúttal nem . ujjlenyomata, ha
nem a láblenyomata jif..<»ott rendőrkézre.

Huszka János te|öf?d .mester, aki az 
Adria-utca 47. számú n- ‘um lakik, néhány 
nappal ezelőtt feljeler1 tett a rendőrsé
gen ismeretlen tettes . lopás miatt. El
mondotta, hogy nem ta ’ bentlakó cselédet, 
hanem bejáró tnkaritó.i /ondozra a laká
sát. A takarítónő olya*  időben végzi a 
munkáját, amikor H’tstía János nincs ott
hon. A lakás kulcsát « házfelügyelőnél 
szokták tartani, umiko takarítónő meg
jön, elkéri a kulcsot, F ■ egy a lakásba, el
végzi a takarítást, ezt megint bezárja 
a lakást és a kulcsot ái..-(ja a házfelügyelő
nek. Az ajtó igv ’nújdi” ».árvz van, amikor 
senki sincs a lakásban < - ennek ellenére 
Huszkát mégis többször -•gvmásután kelle
metlen meglepetés érte

az ablakon keresztül Smerctlen tettes 
bemászott >■ .skásba

és különféle ékszerek-, "uhákat, értéktár
gyakat vitt el.

A feljelentés alapján gindult a nyomo
zás, detektívek mentek házba és alapos 
szemlét tartottak. Vlzsj, .ás közben

az ablakpárkányon a ”é«onyan lerakó
dőlt porban egy n.r . <pő gumisarká

nak a lenyomat ’edezték fel,
az ablakmászó tolvaj 'tat nő volt!

Most már csak azt l’ett megállapítani, 
kinek a lábnyoma van .:z ablakpárkányon. 
A detektívek bizalmasat' nyomozni kezdtek, 
de a „láblenyomat-tul‘'< - jnos” csak nem 
akart előkerülni. A n ’.ozás során több
ször kihallgatták tanuk ut Körösi Emmát, 
Huszka János takarítónőjét, aki nagy buz
galommal igyekezett adatokul szolgáltatni 
a nyomozás számára, de a tolvaj csak nem 
került elő. Végül a detektívek érdekes 
tríikkhőz folyamodtak:

finomra őrölt homokot szótak el a la
kás bejárata körül éa várták-lesték, 
hogy kinek s iábany ina fog meglát

sz ód ni majd porban,
mert arra számitoilnk, hagy az ablakmászó 
lakásfosztogntó olyasvalaki lesz, aki bejára
tos a házba.

Nap-nap után újra ’?g újra fölszórták n 
homokot és egyik napon nagy meglepeté
sükre nz ajtó élőn

felfedezték u^nnazi a gumlsarok-le- 
nyomatot, ameí < r ny omozás első 

napján rz ablikp*..  hányon talállak..

Ezckulón blzlo- "Óit, hogy uz ablakon 
olyan bő mászott he, .ki az ajtón is szo
kott bejárni. A gynn- -’.úrft .nár Borosi

PÉTER
2 kötetes történelmi regény a legke- 
ggetlenebb, de egyúttal a legzseniáli

sabb orosz uralkodóról.
Fűzve P 11.-, kötve P 14.- OANTI

Emma felé terelődött és a leleplezés csak
hamar megtörtént. A Telepy-utcai zálogház
ban felbukkant néhány ruhadarab, amely 
Huszka János holmijai közül származott. 
A zálogház személyzete elmondotta, hogy 
egy nő helyezte el ezeket a holmikat és 
pontos személyleirást is adtak róla. A sze- 
mélyleirás ráillett Borost Emmára, mire 
házkutatást tartottak a lakásán. Lopott hol
mit ugyan nem találtak, de

a szekrényből előkerült egypár cipőt 
a cipőn lévő gumisarok lenyomata pon
tosan megegyezett az ablakpárkány 

láblenyomatával.

Á további nyomozás során kiderült az is, 
hogy Borost Emma álnevet használt, az 
igazi neve Keszeg Emma. Előállították a 
főkapitányságra és őrizetbevették.

Kérek még egy pohárka

MECSEKIT!
Éles harc 
az újpesti ipartestületi 

választás körül
A jobboldal megfellebbezi 
a választások eredményét

Nagy izgalmak között, éles választási harcok 
utón zajlottak le Újpesten az ipartestületi vá
lasztások, amelyen n jobb- és balodali pártok 
mérték össze erejüket.

A választások a baloldal győzelmével vég
ződtek.

Újpest ellenzéki érzelmű iparossága Alscher 
Ödönt, a baloldal jelöltjét választotta meg az 
■ipartestülel elnöki székébe. Közel száz szava*  
tattal kisebbségben maradt Gyárfás Emil jobb
oldali jelölt, hívei azonban nem nyugodtok 
meg a választások eredményében és vasárnap 
elhatározták, hogy

megfellebbezik ■ választások eredményét.
Nyomban megkezdték a petíciói anyag össze- 

gyűjtését. Azt állítják, hagy a szavazásnál meg
sértették a titkosságot, Áz ipartestületi válasz
tás niegfellcbbczését. ezen kívül több más pe
tíciói okkal támasztják alá és erősen bíznak 
abban, hogy a felsőbb hatóság meg fogja sem
misíteni a választást

Alscher Ödön híveinek körében viszont nzt 
hangoztatják, hogy

ai Iparosság belcnyngt.dci; a többség dSn- 
te été

és csak egv kis csoport helyezkedik szembe 
a többség akaratával « csak politikai okokból 
jellebbezl meg a választások eredményét.

VI. Aréna-ut SCű.
Telelőn» lí^179„

MÍ-den este ~~

íisúKa Feri
muMlkál



HÉTFŐI NAPLÓ
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f O V A R I 5 a Fórumban
szé
ni d- 
hab-

lAnló, a kiváló Irókonícr^Aihi i 
kedden Onntpll művészi tnflkődéséBek 
huszonöt*  vés évfordulóját. Békeííi, sfc*  eb
ben a mctterhrn a legelső, vétóban 
pkl a tapsot < Iismerésre. Bátor kUÜéta, 
franciás izit szelleme, a mai életet jellemző 
keiíkAturlt nyújt esti’nkint a Pódium 
kftrőotégének, amely kedden este Átvonul 
a ZenraF >»<!éinJáru, hogy ott .mepelje 
MMfi itrióf, akinek tlsztdstrte a *?* j 
s.tfli KUM■v, bként tőbbszáiueméi e»
hoitkeltes adnak,

★
Aadiy iKraő „Harang és kalapács" című da

rabját mutatja ba a héten a Nemzeti Színház 
és erről " azritő * kővetkezőket mondotta:

— ISin márciusában történik • darab, fő
szereplői I. laijoe bajor király. Lola Montéi, 
a rejtélyes táncosad, akinek életéről és bajor 
klrMlytl való szerelméről annyit írtak már 
azóta. A darab harmadik hőse egy müncheni 
klspein*-'  aki ekaruta ellenére kirobbantja a 
híres b-jor ..Játékforradalmat". Fit a három 
főszerepet Tőkés Anna. Abonyl Géza és Jávor 
l’AI játtr.ák. Egykorú írnék, ruhák éa díszle
tek teszik tcljae'só a 48-as márciusi hangulatot. 
Abonyl Tivadar rendeli a darabot.

*
Muráit Lilit két példányban volt szeren- 

rsénk üdvözölni a lerézhörutí Színpad „Lulu" 
elmfl darabjában l'ttth Imre és l.ástló Mik
lós irta art u kedves, de igénytelen vígjátékot, 
amelyben Murát! Lili ragyogóan mintázza 
meg snjálmogál és egy kis túlzással (már mint 
n s»flv»gt>rn) altrrcgójáL Kedves <• bonvlvan- 
hiriitr, íiil volt llóithy Lnjos, nagyon meg
dicsérjük Kökény Ilona és llajna Aliz kori- 
lialurAl!. Gárdonyt Lajos tempós és vidáman 
parolinkat bankve,í rflgiirájíit, ■ a jó kiállású 
Bercii Gézát, l.ástló Miklóst és Peti Sándort. 
A kal»aró résrbrn So/umon Béta saótakoatalotl 
kilutióen. d*  jók voltak még ni erős kóniikni 
krórségat el<ira><*  Itala Ernái, Kádár Piroska, 
lengő é« agv finom Viltondaláml fítíez Vali. 
Srenkdr Drttső jó muzsikát Irt n vershez.

*

A Nrhvábttgy az ügető milliós sikkasztásá
nak következményeképpen, mint ezt n rendőr
ségi jelenlétből olvassuk, két pesti táncosnő, 
Pírt ét Erest kénytelen nőtt oisstnadnl mind
azt nz ékszert, bundát és takberendrzést, amit 
n gálnáai éjszakai lovagtól kaplak. A átutaló- 
ludy, revíljUwn a két hölgyet mint sváh-görlöket 
akarta fril> ptrlul. Az egyik nzonban n főpró- 
bán nrm jelent meg — vlssiaküldte a szerepet. 
A rossz nyelvek tierlnt art hitte, hogy ezt (s 
Vissza kell adnia.

*
Akar|a Iáiul kedvenr filmszínészeit a atln- 

podunf — hangzik a Hoyal Apollóban n jövő 
vasárnap délelőtt II ómkor rendezeti ralivá**-  
mattad plakátja, amely valóin .............
<let akt a magyar Hímek ‘ 
Sári. Kabos Gyula, An-oz 
Bársony Rózsi, Hllicsi Thadar, 
Jubáss Jóstól. Stspes Lsa, Dinét 
inti Klári, Putuii Miklós, Salamon _ 
rengetegen lépnek lel ezen u malim 
Iliiére*  árakkal lehet megtűrni.

in mindenkit hír- 
kedvencei, Fedők 

Púi, Bdslhy Lajos, 
r, Dónál h Ági. 

Oszkár. I vi
liéit és még 

n. amelyet

• rngwféljr.'téli n „Brrsűlelssóra" 
nagy 
bírót
Lilla

cinül 
if»uei filmet. Megírtuk, hogy a cenzúrá
ig bi/onyu*  alaki hibák miatt nem la 

’htadhatonnk az t i-A filmgyár hatalmas 
n ,.ltetsülcls:dra" vinni kntonndrá 

bberós folttéu ■ belügyminiszter elé 
letiltás iigve. aki hozzá járult ahhoz, 
'nvf minden változtatói i.ílkttl bernit- 
; l El. A rendkívül izgulnia*  cselek- 
sinlinas háborús történetet műsorára 
r*.mi  fllm.rlnh.ta.

Ilonája!

Julin a Fázisban. Zenekarok har
sognak «*  uh.'án, a nép táncol, köztük 
egy jókét' ‘ti, fi'ita! pár, amely érdeklődik, 
hogy '■ t miirt is finnénél a párisi nép. 
Mikor kiderül, .'^gg a Bastille miatt, a 
hölgy rnosolyr.gva megjegyzi: hiszen ez 

‘atti megállóhely neve, milyen 
keióesgk ezek a franciák, még ezt is 
ünnepelik. Azután rájönnek, hogy a Bas
tille -gy börtön, amelyben a francia arlsz- 
InÁ. tefa várta a halált. 4 fiatal pár ked- 
veezegetten elvonul r. tömegből, hiszen 
ezt mégtem ünnepelhetjük — hercegem 
—<, mondta a hölgy, elvégre a cár unoka
buga vagyok. A párisi háztetőkön keresz
tül azután /kötnek egy padlásszobában, 
ahol firuft.w hete..- is felesége, a nagy
hercegnő élik az orvot menekültek meg- 
hatóa-i romantikus, bohtmes<n könnyel
mű, de mindet, csepp vérükkel hazavágyó 
hazátlanok életét. Ez a jelenei adja meg 
alapttiiiusát at aak az elbűvölő filmremek
nek, amelyet Jaques Dévai francia író 
zseniális víg jóié kából készítettek Holly
woodban. A film azonban nem amerikait 
Két főszere piti le at álmodozó tekintetű, 
lenyűgözően férfias, gordonkahnngu Char
les H o y e r francia, csakúgy, mint a va
rázslatos Claudette C o l b e r t.

Maradjunk annál, hogy a fll^i, amely 
angolul beszél, Izzig-vérig francia. A gall 
esprit minden vontó tulajdonsága, mint a 
filmszalagon elhintett ékkövek cslllognak- 
idllógnak. A néző szeme szinte belekáprd- 
tlk, agya hitelen fel sem tudfa fognt azo
kat a finomságokat, egy látásra le sem 
tudja fotngrafátnl az ötleteknek tarkán 
váltakozó kaleidoszkópját, mely részint a 
léma angyalian kedves és sziruptól mentes

» • J I A j A i t 6 filmdráma:

NE VAPARTI NÁSZ a Corsoban

mai romantlká/ában, részint pedig a 
repítik égést különleges nagyvonalú 
vészeiében gyönyörködtet. Milyen 
könnyű, milyen finom, milyen aranyos és 
mégis milyen megrázó az a trouvaílle, hogy 
a herceg, aki inasnak megy a francia új
gazdagokhoz, negyvenbllliónyi frankot 
őriz, a cár vagyonát, de ezt habozás nél
kül odaadja annak a népbiztosnak, aki 
őket egykor megkinozta, hiszen Oroszor
szág, a haza sorsáról van szó.

A probléma mégsem válik súlyossá, ott 
Intézik el ezt a tranzakciót a konyhában, 
mig a nagyhercegi.ti az újgazdagok kony
hájában mosogat, férje, a herceg pedig ci
pót pucol. Az iró, milyen bölcs és finom 
mosollyal tölti be e kis történeten keresz
tül a történelem kiegyenlítő szerepét és 
ez magyarázza a „T o v a r is" világsikerét. 
Bár sehol a világon egy színpad sem ad
hatott ilyen szereposztást. Claudette C öl
be r t olyan, hogy körülötte tűndöklik a 
nevelés előkelő bája, mégis példátlanul 
kedves és humoros. Charles B o y e r mö
gött a kaukázusi steppélc vad szele nyar
gal, de könnyed, elegáns és hiába... el
bűvölő. Hasile ilathborne, Amerika 
legnagyobb karakterszínésze ragyogó s az 
újgazdag figurájában Melville Cooper 
lesz ismert rövidesen Budapesten.

Amikor lepergett a film, legszívesebben 
helyünkön maradtunk volna is megkér
tük volna a Fórum igazgatóját. Léderer 
Antall, aki bámulatos tehetséggel válo
gatja ki színháza számára a legjobb és 
legfinomabb filmeket, vetítse le még egy
szer ezt a képet, amelyet a pesti közön
ség nem győz majd elégszer megnézni, (s.)

MOZI

Fraticla filmet hirdet a Corsú, amely a 
Szerenád ciiuii szép és művészi filmet egy
heti Játszás trjiin hirtelen levette műsorá
ról. A francia. Hím Iránt mindig fokozoll 
az érdeklődés. V alóban gyönyörű fotográ
fiákat kapunk és kél ragyogó francia szí
nész, Gaby Nkirray és Vidor Francén 
játsszák a ülni lősreropeit. A film vé
gén aionlmn. aqjiKM, kínzó fejfájást 
kaptunk. A illírt morbid színeket hnlmoz 
egymásra, n intHyfekctét még sölétebb 
tónus követi. Gyökeim egy aszpirint s ami
kor gondolkozni kezdünk a látottak fe
lelt, meglepetéssel konstatáljuk, hogy n 
létmi rendkívül ismerőn. A film elindulása 
például meglepően emlékeztet Fodor 
László „Csók a tükör elöli" című darab
jának ötletére, amikor ai ügyész egy vád
lott gyilkosságán és lelki szenvedésén ke- 
rcsilüt Jön arra, hogv vele is mtíjlörtént 
iigynnar, mint akinek halált kér n fejére. 
Útjában van a feleségének és egy harma
diknak. A film megoldása pedig a legnyíl
tabb, legvnkmeröbh plágium! A Corsó 
Ignegntóságn úgy látszik, nem tételezett fel 
közönségéről annyi Irodalmi műveltséget, 
hogy Tolsz lőj „Élő holttest" cimü müvét 
Ismerné, mert különben azt jelezte volna 
a Ilim címe mögöll. Az ügytVsz, miután 
megtudja, hogv útjában van feleségének, 
rlhujdosik és u harctérre kerül, míg ott
hon azt hiszik, hogv n nevapartl bűntény 
áldozata. Mint élő holttest keresi a halóit 
h hnrcterekrn, mig feleségét gvilkosságért 
perbefogjúk. Azután megjelenik a tárgya- 
Iá són, hogy megmentse) az asszonyát, de 
még ekkor sem elég a Miiét sziliekből, újra 
látjuk egy menetszázudban, amint fájdul-

masán, elgyötörtén menekül a harctér, 
halál felé. Gyorsan még egy aszpirint!

_____________________ (Ky-I

a

LLOVQS OF LON-ON
csodálatosan szép ameri
kai filmet, amelyet egész 
biztosan másodlietes mo
zikban is megnéz as elaő-
hetes publikum is. A film- 

gyártűs nemes előkelősége úrad az angol tör- 
téoclein egyik legszebb epizódját megörökítő 
filmből, amelynek főszerepeit Madelalne Caroll 
ró Tyrone Power Játszók.

* Pályázat filmiémiíru. A Budapesti Film 
részvénytársaság pályázatot hirdet olyan fllm- 
lémára, amelyben a történet a főváros és az 
ország (Lillafüred, Hortobágy, Szeged, Bala
ton) olyan részein Játszódik, amelyek idegen- 
forgalmi szempontból érdekesek. — .4 pályázat 
határideje 19.18 április 1. — A pályamunkák
ban kizárólag az alapötletet kell közölni, 60— 
KO sor terjedelemben. — Pályadij 500 pengő. 
Pályamunkák csakis postán, Erzsébet-körut 8 
alá küldendők. Az elfogadott müvet a szokásos 
stertői díjjal külön honoráljuk.

* (Napóleon divatba jött) A diktátorok kora 
— úgy látszik — divatba hozta az újkor tör
ténetének legnagyobb diktátorát, Napóleont. 
Egymásután jelennek meg a világ könyvpiacain 
Napóleonnal foglalkosó könyvek és Paris síin- 
házai most Napoleon-szinmüvekre készülnek. 
Ehhez a népszerűséghez minden bizonnyal 
hocsójárull a Walewska grófnő, Grela Garbó 
ót Charles Woyer nagyszerű filmje is, amely 
Napóleont egészen uj oldaláról, mint érző 
síivü embert mulatja be. akinek lelkét telje 
sen be tudta tölteni a Walewska grófnő iránti 
szerelnie.

MAGDÁT KICSAPJÁK /,k'Tz“Íínl 'T‘l“ 
zés fiatal és bajos tané"-*  
nője álmai lovagjához 
a kereskedelmi tan
könyv képzelt alakjá
hoz szerelmes ’c velet

írt. ismérv'. .’U és képzelt lovag éle. .'a tá
mad, eljön Pestre a kereskedelmi iskolába, 
ahol a felsősök osztályúban megkezdődi;- 
a nagy bonyodalom. Magda, a vásott arany
szívű gamin felsős kisasszony, elvállalja a 
levél szerzőségét, és... de ne meséljük el 
a filmet, hanem gratuláljunk a kitűnő és 
remek forgatókönyv Írójának, hititi Károly- 
nak, aki Kádár Miklós és Éri-Halász Imre 
vígjátékéiból ilyen ragyogó filmet csinált. A 
téma természetesen rendkívül hálás lehető
ségeket nyújtott Vajda Lászlónak, a film 
kitűnő rendezőjének, aki kifogástalanul, a 
legapróbb részletekre ügyelve és talán ötle
tekkel hozzájárulva, oldotta meg feladatát. 
Leányiskola van a színen, kedves, huncut, 
aranyos, fiatal lányok sírnak, nevetnek, 
viccelnek. Eszünkbe jut diákéletünk, amely 
itt a vásznon is poétlkusan, rózsaszínű 
ködbe van burkolva. Nagyon megdicsérjük. 
Tolnay Klárit, nki egyre finomabb és hal
kabb tónusokkal igyekszik hatást elérni, 
Turay Ida pedig lendületesebb és elevenebb, 
mint máskor. Egészen kitűnő Pcéry Piri s 
kedves, vidám perceket szereztek nekünk. 
Máig Gerő, Petites Sándor, Gázon Gyula, a 
hölgyek közül pedig elsősorban Lendvay 
Márta, Szász Lili, Simon Zsuzsa, Kovács 
Terus és Sitkey Irén. Páger Antal nerpcsak 
mint hősszerelmes, hanem mint komikum 
is előljárt, csakúgy mint Góth Sándor, aki 
egy remek kahiuelflgurát kreált. Megdicsér
jük Élben szép tiszta, gusztusos és meleg- 
tónusu felvételeit.
Pillanatnyi pénzzavar?

pénzzavarról van szó, 
nmely, hát Istenem?!... 
Eit az aktuális magot 
izonban az elnökről, ■ 

hatalmas vállalat teljha
talom uráról és egy szerény ks gépirólányrő! 
szóló mese húsa köríti, amelynek izét bizony, 
miír jói ismerjük. Megszámlálni sem tudjuk, 
hogy ennek a témának hányadik változata ez 
a film, amely nzonban elejétől végig mégis 
rcndklrill mulatságos. Minden Jelenetét a tar
talom helyett inkább a humor tölti be és 
nem is Jár rosszul a közönség ezzel, annál is 
inkább, mert ez igj ckezetben a szereplők egész 
serege szék un dél n film forgatóinak. A szerep
lők azonban összchnnoslitliatallanul jobbak, 
mint akár Múrtonffy Emil nevű rendező, 
akár a film fotográfusa. Néhány sötét és erőt
len felvételért szigorúan megrójuk nz operatőrt. 
E kisebb szépséghibáktól eltekintve, az első 
jelenettől az utolsóig jót mnlat a publikum és 
ebben Kabos és Salamon komikus-duója 
Jár elő!. Nagyon ötletes Dénes György és 
Pethes Sándor ügyesen beillesztett artista
száma. Szeleezky Zita tehetséges és bájos, 
az ördögi Erdélyi Midnek van egy démoni 
mozdulata, amellyel sikert aratott. Báathy 
Lajos a multimilliomos szerepében mértéktartó 
jó szluésznek bizonyult. Megdicsérjük még 
Bástyái István kitilnő slágermuzsikáját.

Itónstvohetnek : vállalatok (gyárak, pénsintésetek. kereskednlmi, ipari válla
latok, Irodák, hivatalok, intézmények, cégek ntb.) csapatai.

Hetven ragyogó tiszteletdíj!
ftrdcklődéa, meghivóigény lés a

HÉTFŐI NAPLÓ
ktadóhlvatalábnr VIL Krsaébet-könit 28. Telefon: 130 - 896)

Komlót Juci, a Szegedi Színház flalal szub- 
rettprimadonnája, mint Szegedről jelentik, nagy 
sikert aratott Nádasi László és Beck Miklós 
uj operettjében, a fíuszárparddé-ban.

Kedden, 8-án esto 9 órakor

a Zenemovfiszetl FOísKola 
nagytermében

Békeffi László
írói 6a konferanszié! jubileu
mának díszelőadásán fellép

a PÖDlUffl tettes tersulota 
élén a

lövaros művészéinél! 
eiiigareeia

Jegyek kaphatók a „Koncert- 
váci-utcai jegyirodájában és 
a ZenomQvéüetl Főiskolán
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1. A fi esti Don Quijote 
huszonőtéves harca

'Á JUBILEUMOK ma! kordban megren
dülve álltam meg egy hatalmat plakát előtt, 
amely Harmatit Imre huszonötévet szer
zőt jubileumát hirdeti. Sajnos, kezdek kö
zeledni ahhoz a korhoz, amikor már szemé
lyes tapasztalatok emlékeztetnek különböző 
jubilánsok indulására s kezdenek már azok 
is meghajolni a közönség előtt a jubileumi 
estéken, akikkel valamikor a New-Ycrk 
titán-asztalánál álmodoztunk a jövőről. 
Ezek közé tartozik H ar mát h Imre, a 
pesti színházi élet eme Don Quijote-lovagja, 
akinek furcsa harcos, lázas, szertelen, tul- 
'í '.ölt életét sikerben-sikertelenségben, di
csőségben, bukásban, örömökben és fájdal
mat kalandokban egész közelről figyelhet
tem. Ez az ember nem a mai világba való. 
Furcsa, ittmaradt példánya a murgeri kor
nak, a felelőtlen és féktelen zsenik lázas 
bohémvilágának, akt könnyelműen elpré- 
dálta szellemi ét anyagi javait, aki hu
szonöt év alatt szinte naponta vívja elke
seredett szélmalomharcát a színpadi ki
adókkal és színházi Irodákkal. Hogy meg
értsék, miről van sző, elmondom. 
Nálánál tehetségesebbet a könnyű múzsa 
szolgálatában nem ismer a magyar szín
házi irodalom. Zsenije termékeny, kiapad
hatatlan. Szinte pillanatok alatt szüli a leg
ragyogóbb slágereket, versszövegeket és 
muzsikát. Ez utóbbiból nem egy világhírű 
zeneszerző kovácsolt magának nagy erköl
csi és anyagi tőkét, anélkül, hogy e tőke 
tzildnkaiból legalább a mindennapos gond
talan ebédre telt volna Harmath Imrének, 
ö az az irodalmi mezőgazda, aki állandó 
pillanatnyi pénzzavarában, mcgszorultsá- 
gában „lábon" adta el mindig szellemi ter
mését. Fillérekért, pengőkért kótya-velyéltc 
el mindig előre a megírandó müveit, amelye
ket mint biztos valeurt, természetesen, ol
csón megvásároltak a színházt irodák. Ki 
hinné, hogy például a világjáró Viktóriáért 
bemutatása előtt szőröstül-böröstül össze
sen ezer pengőt kapott és csak a kiadók
hoz, színházakhoz és szerzőtársakhoz dőlt 
arangfolyam nyitotta meg számára Ismét a 
vállalkozók erszényét.

FURCSA ÉLETE, ezt talán most le sza
bad irnl, egy lázas szerelem kohójában ég. 
'A Don Quijote páncélját öltötte fel, vala
hányszor hadakozni kellett és mindig kel
lett, egy asszonyéri, egy rendkívül tehet 
séges, finom színésznőért, aki a felesége, 
aki mint életrckelt múzsa inspirálta mun
kára, harcra, verekedésre. Tragédiát össze
ütközései támadtak színigazgatókkal, ren
dezőkkel, szerzőkkel ugy, hogy egy időben 
csendes bojkott indul el ellene, addig, 
amíg rá nem jöttek arra, hogy Harmath 
Imre ugu, ahogy van, szertelenségeivel, 
'féktelenségével, de tehetségével nélkülözhe
tetlen! Hozzá vitték viccesitcnl idegen szer
zők gyenge müveit, vele injekciózták életre 
a: erőtlen slágereket és most a Hunnia 
fimgyár is rájött arra, hogy szüksége van

MA8VAR SZÍNHÁZ
Szombaton, március 12-én:

Volpone,
vagy a pénz komédiáin

Ben Jonion örökérlékü vígjáték remeke. 
Tiirza Jenő, Turay Ida, Vnsxary 

Piroska, Biiicsi Tivadar, FUldényl László, Sri- 
mU Jenő, I’alaky Miklós, Pártos Gusstáv, Bán- 

hidy László, Dórid Mihály.
Fordította: EmGd Tamás. Zene: Nádor Mihály.

Rendező: Vnsrary János. 
Díszlettervező: Upar Tibor.

!2-fa minden erfe:

Egyetlen eiszakerai nw

egy Ötletemberre. Naponta kimegy a film
gyárba, ahol az elkészített és már forga
tás alatt levő filmkönyveket uj ötletekkel, 
viccekkel tűzdeli tele.

EZ A PESTI DON QUIJOTE, aki ma is 
éppen ugy, mint huszonöt év előtt, vívja 
szélmalomharcát a rideg és rzámitó üzle
ties szellemmel, aki azok szemében, akik 
nem Ismerik, szinte mulatságos vagy talán 
tragikomikus fiugra, megérdemelné, hogy 
e jubileumra ha nem is egy kis kertes há
zat kapjon azoktól, akiknek bérpalotákat 
szerzett, de legalább egy öröklakást ahol a 
napi szivar, sör, fekete, autobuszköltség 
gondjain felül a hdzbérgond Ijesztő fenye
getésétől mentesüljön. Kíméletlenek és 
őszinték ezek a szavak, de a közönség jól 
teszi, ha elmegy a Városi Színházba, meg
tapsolni Harmath örökifjú zsenijét. Ámbár 
ki tudja, félek tőle, hogy ennek bevételét 
is előre, „lábon" eladta. Kitelik tőlel

2. Pletyka, 
amiről mindenki készéi
NEM SZERETEM a magánügyeket, ha 

lehet, el is kerülöm, hogy írjak róla. Ezt a 
kis történetet csak azért mondom el, mert 
nincs az a francia vlgjátékszerző, aki kita
lálna ilyet. Talán egy vállalkozóbb szellemű 
kollégám darabot vagy filmet ir az ötletből. 
Ezennel átengedem. A történet hőse egy 
fiatal, rendkívül tehetséges színésznő, aki 
valóban szép és tekintélyes jövedelmein fe
lül költekezik, és amint hírlik, olyan va
gyonnal rendelkezik, amely eléri már a

A francia irodalom, 
az amerikai filmművészet 

találkozása ez a remek film!

Ez az éjszaka a miénk!

Irta: Jaques Dévai. Rendező: Anato! Lltvak

Ma este
H10 érakor 

díszbemutató 

belső kölcsön megadóztathatósáyának kvó
táját is. Miután a vagyon jórészt brílllán- 
sokban, ékszerekben és drága bundákban 
fekszik, a művésznő a világ előtt egyáltalá
ban nem tgyekezett tltkotni ennek eredetét. 
Állandóan egy vállalati vezérigazgatóval 
mutatkozott, egy korosabb, dlsztlngvált úr
ral, akinek bőkezűsége immár legendás 
hírre tett szert. Ez a barátság néhány hete 
váratlanul megszakadt. Azok, akik szeretik 
megfejteni a titkokat, meglepő eredményre 
jutottak, kiderítették, hogy ezt a művésznőt 
soha semmiféle kapcsolat nem fűzte a vál
laltit vezérigazgatóhoz, •— hanem ennek 
elnökéhez. Az elnök, akt finom öreg 
ur, kínosan vigyázott arra, hogy nebe soha 
semmi vonatkozásban ne kerüljön a színházi 
világgal, különösen egy művésznővel való 
kapcsolata nyomán. Vezérigazgatóját, aki 
különben a mondain társaságban közismert 
ur, kérte meg arra, hogy a művésznő tár
saságában gyakran mutatkozzon, hogy ez- 
rel a gyanút magáról elterelje. A gáláns ve
zérigazgató vállalkozott is a feladatra, 
amely azonban abban a pillanatban véget 
ért, amikor az elnök elhunyt. íme a titok 
nyitja.

3. Hatodik emelet, 
■felhőkarcoló siker

MÁSFÉLHÉT/ KÉNYSZERSZÜNET nMn 
a Pesti Színház kinyitotta kapuit a siker
nek. Alfréd Ge h ri, az elzászi francia iró, 
aki eddig kabarédarabokat és finom egyfel- 
vonásosokat irt. első nagyobb müvével nem
csak Párist, hanem Budapestet is meghódí
totta. A mi kültelki szlnháztrösztünk vezé
rére, a derék Erdélyi Misire hasonlit a 
zömök, markáns profilú, de mindig mo
solygó francia iró fizimiskája, de belső 
egyénisége is. Tudja, mindkettő, hogy ml 
kell a jó népnek. Mig Misink az olcsóbb- 
fajta romantikával dolgozik, addig Gehrl a 
nemes és finomabb költészet sztanioljába 
csomagolja a külvárosi bohémet érzelgősség 
ízes bonbonját. A darab sikerének titka, 
hogy ragyogó szerepeket irt és 
ezek emberekké válnak a színpadon. A 
Vígszínház fiatal rendezője, Tarján

aKoKaMt,
Jta. mImi fii a
JÁhu. cói.cW-’i/nLéő
OAUtyúiM. a valódi
7)iawz AÓóMMUti, 
■ha, éíM—JZ.

György pompás munkát végzett a rendelke
zésére bocsátott szereplőkkel, akik között 
öröm volt ismét viszontlátni a színpadon 
Gombaszögi Ellát, akinek tulzsirosra masz
kírozott arcát, túl tomposra sikerüli ruháit 
talán kissé kifogásoljuk, de magasrendü 
színészetének értékét, amellyel aranyos szi
vének minden melegét a színpadra sugá
rozta, nagyon megdicsérjük. Tolnai 
Klári a letört sánta külvárost liliom szere
pében tartózkodott minden erősebb hatás
tól, ezt kizárólag mondanivalójára és ter
mészetes szépségére bízta. Bdstg Lajos, 
bár szerepe szerint kissé ellenszenves, 
mégis az egyik legfőbb, legderekabb sze
replője az együttesnek, amelyet férflrészrőt 
Rózsahegyi Kálmán, megható apa
figurája vezet. Elismerésünk a nehéz szere
pében ezúttal igen emberi P e ré ny l 
Lászlóé, a rendkívül mulatságos Keleti 
Lászlóé, de nagyon megdicsérjük elsősor
ban A j t al Andor svádás ál piktor figaró
ját, Orsolya Erzsi, Szemlét Mária, 
M ed gyászai Vilma, Székely Lujza, 
egészen nagyszerű alakításait. A Hatodik 
emelet kétségtelen, hogy felhőkarcoló slkert

4. Beregi és NI okai Duója 
a Belvárosiban

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ Unom ékner. 
skatulyája az idén tétován kereste azt az 
ékkövet, amely csilloghatna színpadán. Most 
megtalálja Louls Verneuil már Pesten 
régebben játszott darabjában, amelynek 
nemcsak az az érdekessége, hogy kelten 
játsszák végig a három felvonást, hanem at 
is, hogy mélye, bántóan Irodalmi értékű s 
mégis a legizgalmasabb bűnügyi történet. A' 
rossznyelvek szerint a Belvárosi azért vette 
elő ezt a darabot, hogy megjátssza vele a 
sánszot, hogy ezúttal a nézőtéren legyenek 
többéh, mint a színpadon. A tét kitűnően 
meghozta eredményét. A bemutató óta 
zsúfolt házak tapsolják végig a házastársi 
féltékenység és az asszonyt felelőtlenség 
izgalmas drámáját, amely két ragyogó szí
nész interpretálásán keresztül ugy zeng-zug, 
mint egy nagy operai orcheszter. Beregi 
Oszkár leegyszerűsített halk játékmodorú
val, matkáns emberábrázolásával és hatal
mas színészi teljesítményével nyert csalót, 
mig Makai Margit a bűn és szerelem kö
zött tévelygő asszony zsákutcába jutott ver
gődését mintázta meg bergneri színekkel. 
Ez a duó az utóbbi évek legszeb
ben hangzószinpaditeljesitmé- 
ny e. Melegen gratulálunk érte a színház
nak és Vajda Pál rendezőnek Is.

DANc'NG - BA# 
MÓKA . TÁNC
——

KÓLA

VÉRTES—DIOSI
TANC.IENE

HANGULAT REGGELIG
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Éjszakai botrány 
az Andrássy-uton

Vasárnapra virradó 
éjszaka kínos botrány 
zajlott le az Andrásig- 
uli mlhészkávéházban. 
\ kávéház egyik asz
talánál barátai társasá
gában ült és kártyázott 
Karikát György, az 
egyik hetilap munka-

terse. Ejfélulán megjelent a kávéházban 
Tischer László fialni (cililkereskedő. A kár
báró fiatalemberhez lépett és felelősségre- 
vonla, mert támadó cikket Irt róla a lapjá
ban. Rövi dszóvállá*  után

a testllkereakedfi Inznllálta Karikáé 
György Itt.

Nagy riadalom támadt, a vendégek fcluffrál- 
tak az asztaluk mellől. A kavarodásnak a 
pincérek vetetlek véget, okik a verekedő
ket kltuszkollák az utcára.

A Imlrftnyos jeleneink most már az An- 
«lrá*«y-tilon  folytatódtak. Véletlenül arru 
járt Lóránt György, egv másik hetilap mun
katársa is. nki licleuvutkozolt a verekedés- 
be és Karikás Györgyre támadt.

Végül I*  rendőr érkezett, oki
Ixírdntot ét Karikást előállította a VI.
kerületi kapitányságon, ahnnuaa Iga 

sollaUs ulán elbocsátották ökeL
Az flgylxn botrányokozás elmén megin

dult nz eljárás.

— PAYR HUGÓ A SZfl-SÖsr.GEK EL- 
J .r.N, Vasúi nap délelőtt tartotta alakuló 
értekezletét u Nemzeti Önvédelem l'rontja, 
amelynek programja, hogy polgárokat és 
munkásokat a törvény téten szélsőségek el
len rgv egységes túlzóéba tömörítse. Az 
alakuló gyűlésen Pagr Hugó országgyűlési 
képviselő szóválettc n kalandorok izgatását 
és diktál urskör cleléselt. Ezután Pagr Hu
gót elnökké választották.

— I.gy mérnök titokzatos halála a Vár
ban. A Várban, n A’osr/nú-ulcu 1. számú 
házban Balázs Jenő 56 éves mérnököt hol
tan találták a ÍÜrdösaobában. A halálesetet 
Balázs Máll|lsadónüje fedetté tel. Az ügy
ben megindult a nyomozás. A boncolás fogja 
■ne.állapítani, hogy mi okozta a mérnök 
halálát.

— Balogh N. Imre előadása. Pn/ngh N. Imre 
<li ügyvéd ma, hétlön este 7 órakor at Értse 
be: roll Körben (Dohány -u. 76) előadási tari 
B, orvosi titoklarliis társadalmi, erkölcsi és 
jogi problémáiról. Vendégeket szívesen látnak.

— 1‘UazerBz.letrkel fosztanak ki a be tárók. 
Vasárnapra virradó éjuakn két füszerüzlctel 
louiullak ki KÖlrónyón a betörök. A l.fgct-ulcj 
11 szám alatt Pinte György Iftszcrüiletét nyi
tották lel és nagymennyiségű élelmiszert <» 
Italt sittek cl onnan Betörök járlak ezenkívül 
a Kankalin útra 21. stáinu házbin, Vas Péter 
lüvzerüzlelébrn la, ahonnan ugyancsak nagy
im nnv ivi'gii 11. lin óért vittek cl az éjszakai 
lát gatók. A rendőrség keresi a kőbányai fű

ztetek lielötólt.
Legitimista röpcédulák a Dunakortón.

Vn^map délben a Dunakorzón legitimista 
i. f<. ilulúkat szórtuk szét. A sórgnszlnü cé- 
zhiláknt főként n Viyadó környékén, u ka
st házak forrással elölt osztogatták.

— Svéd reprernntallv fcépzézmdvéazetl hlAlll-
IJs. Szondái diiulun fi Ihat i'rakur n kormángzó 
ti v i-ih .'ízűim bon dbnepilges keretek lőzőfl 
z ii-.in'ifnttn a und hivatalos rcpeezeniahv 
1.1 . muoéKrlt Kulnldsí. A ktállitas fövHnó- 
kn llortkg Miklós kormányzó is V. Gusztdu 
, . l ír.-ő/e pedif} n ivéd kormány
, | / ( art (.n.inr svéd Icilönuivill.

I MOhfdltO*  •• i/‘ “ ''■“>•< '•
t<ia mondlu d Őszintén mindazt, ami 
■rrlelukön kercsztülizűródve, mrpmu-

i SiMdotitórini. d tartat valatntnnyl 
i<6je elíimeréit érdéinél, de külön kell 
! lenünk l.ivald Dnldskog Holáizat nmű 
laj/estmtngtt és At öntöde cimü intar- 

mán tugiirdni mil'dögiul tárgyú képei, 
véd herceg tdlképci, Isane (irüneivald 
hatat alatt fe.'Mnőrn t (lúgos feslmé- 

rggi.erőségükben meyrátö, 
<i kidlltlók légár.-yebbiinek 
i't tengeti sast úbrdtolö 

értékes <ta-

Gengszterbandát 
lepleztek le Győrben 
FagyverraktSr • bandatfinBk lakásán

Győr, március 6.
(A Hitfii Napló tudósítójának tele/on- 

jelentése.) Néhány nappal ezelőtt betörő 
járt az Árpád-utcai lapp-féle fegyverkeres 
kedésben, ahonnan

revolvereket, néhány dobon töltényt é*  
egy gázplsztolyl vitt el.

A rendőrség nyomozást indított és vasár
napra elfogta a fegyverüzlet betörőjét, Helt- 
zinger Mudulf 28 éve*  rovottmultu bőrdísz
művest. Házkutatást tartottak u lakásán és

• padló alatt elásva megtalálták a pisz
tolyokat,

u töltényeket, azonkívül egy modern villany
fúrógép került elő.

Heitzinger bevallotta, hogy rablóbandát 
szervezett, az volt a tervük, hogy bankrab
lást követnek el. Elhatározták art is, hogy

ba ellenállásra találnak, lelövik a bank
hivatalnokokat,

-1

abban az esetben pedig, ha a rablás nem si
kerül, inkább öngyilkosok lesznek, de nem 
engedik elfogni magukat. A banda felszere- 
léséhez fegyverek kellettek, azért tört be nz. 
Árpád-uton, hogy revolverekhez jusson.

Heitzinger mindent bevallott, csak azt 
nem hajlandó elárulni hogy kik volfsk 

a társai.
Kiderült különben, hogy az elmúlt hónapok
ban öt betörést követett cl, egyébként pedig 
azt is bevallotta, hogy ő volt az a tetömászó 
betörö, akinek n kalandja tavaly egy éjsza
kán At izgalomban tartotta a várost, amikor 
n Széchenvi-tér egyik házában tetten kap
ták. de

felmászott a háztetőre és egyik házról 
a másikra ugrálva, menekült cl üldözői 

elől.
A rovottmultu bőrdíszművest a rendőrség 

letartóztatta, társait pedig keresik.

Két hónap alatt
tizenöt lakást fosztott ki
A Nemzeti Hitelintézet épületében fogták el

Izgalmas betörőhajsza játszódott le az esti 
órákban a Nemzeti Hitelintézet Vilmos csá- 
srór-ut 25. számú épületében. A Nemzeti 
Hitelintézet hivatali helyiségei a ház föld
szintjén, az első és u második emeleten pe
dig lakások vannak. Ábrahám Kálmán mű
szaki tisztviselő, nmikor este kilenc óra táj
ban hazatért, észrevette, hogy a második 
emeleti II. számú lakás ajtaját

egy gyónna fiatalember feszegeti.
A lakás özv. Vértet Ödönné tulajdona, aki 
abban nz Időpontban nem tartózkodott oda
haza. Ábrahám rákiáltott az ismeretlen fér
fire, hogy mit keres a hózlxin és init akar 
Vérteséit lakáséban. A harminc év körüli, 
rosszkül.scjü férfi nem válaszolt semmit, el
lenben

félrelökve a tisztviselőt, lerohant a 
lépcsőn.

Abruhám üldözőbe vette a menekülő em
bert és közben fellármáztn a házat. A ház
felügyelő, nki a kapu alatt tartózkodott, 
azonnal becsukta a kaput és Igy nem sike
rült a tétlenért lietörőnck kijutnia az ut

Hitelt kérünk 
és bizalmat n nők kuruzsló tanács között 
tévelygő közönségtől. Amit mi állítunk, 
amit ml Ígérünk, azt az orvosi gyakorlat 
igazolja. Klinikai és kórházi tapasztalatok 
szerint az epe-, gyomor-, májbajok, vala
mint tulhizás esetén biztos gyógyhatású 
a Mira glaubersós gyógyvíz. Tartson tehát 
4—f> hetes kúrát e páratlan ulföldi gyógy
vízzel, mely literes, zöld címkés üvegbe 
töltve, gyógyszertárakban, drogériákban és 

jobb füszerkereskedésekben kapható!

cára. Rendőrt hívtak és azzal együtt Indul
tak a betörő keresésére. Az egész hózat át
kutatták, mire a földszinten, a Nemzeti 
Hitelintézet egyik mellékhelyiségében

egy láda mellé elbújva, találtak rá a 
betörőre.

A rendőr összekötözve, előállította a fő
kapitányságon. Ott megállapították, hogy 
Bakai Károlynak hívják, 28 éves, rovott- 
multii péksegéd. Bakai beismerte, hogy ki 
akarta fosztani az özvegyasszony lakását, 
miután meggyőződött arról, hogy senki sem 
tartózkodik odahaza. További kihallgatása 
sorún kiderült, hogy

nagyon szereli n Vilmos csástár-ulnl és 
környékét, 

mert január elseje óla n Berlini-tér és az 
Andrássv-ut között a Vilmos császár-nton, 
a Vadásg-utcában, a Nagv Súndor-utcáhan, 
a Báthory-utcátan és nz Arany János-utcá- 
ban

tizenöt lnkdsfosztogalást követett cl.
A veszedelmes betörőt letartóztatta a rend
őrség. ,

Glattfelder püspök 
pásztorlevele az 

idegen példák ellen
Szeged, március 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentfse.) Glattfelder Gyula Csanádi püspök 
a szentévi nagyböjt alkalmával érdekes 
yásztorlevelct intézett cyyházmegyéjének 
híveihez. Vasárnap hirdették ki a püspök 
pásztorlevelét a szegedi és az egyházmegye 
többi templomaiban.

— Amikor világszerte ágyuk dörögnek — 
hangzik a pásziorievél — és a népek veze
tői nyílt és titkos tárgyalásokon uz.on törik 
fejüket, hogyan lehetne országuknak előnyt, 
clicnfcleiknek hátrányt biztosítani,

a szeretet lángját kell meggyujtoiil 
s a felebarát! szeretet gyakorlására megér
tést és békét hirdetni.

— Nekünk nem kell Idegenbe menni, 
Ihletet meríteni az emberszcrelet mü
véhez, sem példát keresni ennek gya

korlására.
Végül a pásztorlcvél azt kéri, hogy olyan 

gazdasági intézkedések történjenek, ame
lyek a legszegényebb rétegeket segítik.

Amíg 'Oh alszik. 
a Darmol dolgozik Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt, 
könnyű és teljes ürplcst Idéz elő. 
Kellemes enyhe 
és jó hashajtó, a

Tfemíé^cuHi- ^ré^er &£•&

— A rendőrség nem engedélyezte a deb- 
rceenl ipartestület vasárnapi gyűléséi. A 
debreceni ipartestület vasárnap gyűlést 
akart tartani, amelynek vendégszónoka 
Czirják Antal országgyűlési képviselő lett 
volna. A rendőrség arra való tekintettel, 
’-.ogy a közel Jövőben az egész tisztikar oá- 
'(isztás alá kerül és így a gyűlésen nagyobb 
nézeteltérések merülhetnek fel, a gyűlést 
nem engedélyezte. Czirják Antal vasárnap 
visszautazott Budapestre.

— Kirabolták a bnzsókl templomot. A bo- 
zsóki katolikus templomban éjszaka betörők 
járlak A szcnlsigtörö betörők az örökmécsest 
használták toluajlámpának. Négy aranykclyhel. 
azonkívül más kegytárgyakat is elvittek. A 
csendőrsóg keresi őket.

— Magántisztviselő, kercskcdősegéd és fő
nőké. Az uj inagánalkaimazotli törvény végre
hajtása alkalmából nagyon is Időszerű volt 
összefoglalni, melyek az alluftmazoltak jogai 
cs kötelességei. Ezt pótolja most dr. Mczöji 
László ügyvéd könyve, amely közérthető nyel
ven, de mégis jogászi szabatossággal tárgyalja 
az egész szolgálati jogviszonyt. A 80 fillérbe 
kerülő könyvet haszonnal forgathatja min
denki.

— Eljegyzés. Paál Jób hlrlap'rő eljegyezte 
Zomborban Gombos Blanka asszonyt

— Villaincshcgesztők tanfolyama. A Magyar 
Műszaki Szövetség által fenntartott villamos- 
hegesztő tanfolyam elméleti és gyakorlati szak
előadásain való részvételre f. hó 8— 10-ig, d. 
u. 6—7 óra közölt lehet jelentkezni a szövet
ség ügs'vczetőségénél (V., Kádár-utca ő. Tele
fon 12Ü-876), ahol idevonatkozó kérdésekben 
készséggel szolgálnak felvilágosítással.

— ünneplő feketébe öltözött, azután gázzal 
megölte magát at Eötvöe-atcában egy íiregur. 
Az Eötvös-.utca 21. számú házban Szántó Ernő 
főíllalorvosnál lakott n sógora, Illan Sándor 
70 éves magánzó. Az öregur nz utóbbi Időben 
betegeskedett, szomorú volt és panaszkodott, 
hogy nincs értelme az életnek. Szombaton este 
ünneplő feketébe öltözött, mikor a liázbeliek 
lefeküdtek, kiment n konyhába, kinyitotta a 
gázcsapot, leült egy székre és hajnalra a kitó
duló gáz megölte. Holttestét a törvényszéki 
orvostani Intézetbe szállították.

— Halálra forrázta magát egy gyermek. Va
sárnap reggel a Szent IstvAn-kórház értesítette 
a főkapitányság sérülési osztályát, hogy aZ éj
szaka folyamán meghalt a kórházban A’rupdn- 
»:i|/ Ferenc nyolcéves fiúcska, akit két nappal 
ezelőtt súlyos égési sérülésekkel vittek bo a 
mentők a Fertő utca 10. számú házból. A sze
rencsétlen gyermek szülei munkásernbprek. 
Napközben többnyire távol vannak hazulról 
és ilyenkor vagy bezárják gyermeküket a szó- 
bába, vagy n szomszédok gondjaira bízták. 
Legutóbb a kisflu egyedül tartózkodott a lakás
ban és a tűzhelyről véletlenül lerántott egy 
forró vízzel teli fazekat. A forró viz összcégctle 
testét és ennek következtében halt meg.

— Bajtársi OsszejllveteL A volt cs. és kir. 
utász, úrkász, vasutas, Iá virítsa. kőzetfúró, 
aknavető, valamint a volt honvéd híradó és 
egyéb müsukl alakulatok BajUraai minden hó 
második szerdáján, most március fl-én az Al 
kotmány-éteremben. Budapest, Vilmos császár 
út <W alatt tart ák bajtársi össze jövetelüket. - 
A iteftrerefW volt <». és kir .yj, gyalogezred 
tisztjei és tisztjelöltjei, családtagjaikkal együtt 
minden h’-nap második csütörtökén tartják

találkozójukat a Zöldfa-étteremben. 
Krlsstina tér 0. agám alatt. A legközelebbi öu 
sec Jő vétel március lü-én lesz.

— Világcsoda as a maryar találmány, me
foet SMMt siaUrialmastatott Hörömpöiy sző 
nyertóail ö mester, ócska. elhasznált, lekopott, 
mindenfajta perzsa- és szmirna-azőmeget ez n 
magyar s») adatom < sml.ilatossn széppé, min
den testes nélkül íiím, mcgdöbhintően pom 
pás. vadonét uj szőnyegre rrgenerM llörőm- 
Ps.'i elnyerése iránt London.

un., '*'  IM"“ p"«

— Lctnrtóztatták egy belvárosi optikus- 
cég aiklvusitóját. Vasárnap n rendőrség le
tartóztatta Knmárnmy Miklós 25 éves ügy
nökül, nki a belvárosi Chmura optikai cég
nél volt alkalmazva. Knmáromg 3200 pengő 
értékű fényképezőgépeket vett At a cégtől, 
azokat eladta és a befolyt pénzt saját cél- 
laira fordította. Többszöri felszólításra sem 
fizette vissza a pénzt, mire Chmurdék n ren
dőrséghez fordultak. Megállapították külön
ben n rendőrségen, hogy Komdromg már 
•ligyszer volt büntetve.

— Influenaalúrvány Sopronban. Sopron
ban InRucnzajúrvány van, majdnem min
den második ember beteg. A járvány eddig 
egy találós áldozatot szedett.

— IhidnprM Fürdőváros céltudatos klalaktláaa. 
Budapest Fürdőváros fejlesztésével kapcsolato
san Borsodg Vilmos, nz Idegenforgalom és a 
fürdővárosl problémák kitűnő ismerője, bead
vánnyal fordult Stendg Károly polgármester
hez, amelyben érdekes ötleteket vet fel. Bor
ain!*  négy évtizedet töltött el 
ezeket a tapasztalatait Igyekszik már hosszabb 
Idő óta Budapesten értékesíteni. Borsody töb
bek körött Budapest fürdőinek megfelelő mó
don való fejlesztésére lesz konkrét indítványo
kat és többek közölt azt ajá. ja. hogy a Rudas- 
Iflrdá helyére olyan nar ^arányú fürdőt kell 
épltrnl. melfben egy-,tette ezer személy /űröd- 
hét. Budapesten a nagy tömegek részére fürdő 
lehetőségei kell teremteni és elsősorban a für
dőváros kialakításánál azokra kell gondolni, 
akiknek lakásukhoz nincsen fürdőszoba. Bor
sod*  ezenkívül hosszasan foglalkozik a fürdő 
városáérdésscl és véleménye szerint as eddigi 
nél jobb, célszerflbb propagandát kell kifej 
lent.

— Tombol*  siker a Bethlen-utcai Korzó- 
LdWteirbisn i Bethlen uh a ői. ahol üvVdr Kató 

i nemzetközi női zeneit.ásol tetszik
As ember tregedése a belek lát Indul ki 

A székrekedés nemcsak az rm^sztésf zavarja. 
I hanem a 'ért Is megmérszzl. Vmélvertet! az

külföldön ésír/ (■linzié 
Iliitől és 
torsnak 

képe. mind, mind 
nilitóznni.

As országos mezőgazdasági kiállítás 
ha rnfcő < söpört ja Idén el fog «é»nl as eddig 
hl. It kiállít .*•  kint A kiállított anyag az 
égési onrn'g l»«n>mfitenyé*rt<'síről  tájékozta 
Üst Ina nyújtani és l>emutalia. mennyiben eóll 
f>e a küllőid! «a mennyiben a Untai parlagi 
Ivók Jitámot fog a«lni arról is. hogy a vlal 
*yVm««*ok  trnv «•»t(s«‘nél milyen jelentékeny 
t haladás A te rumi*  csoport tanulság*  része

st a gödöllői I aromtltenyésrtő kterletl tan 
gazdaság éa a pápol haromfltenyéut 1 telep ki 
Állítási csoportja

_ Hrumusor CldOo. as ismert b«l< Aroal divat 
áru iign.t edntk «<\ másnak rali..ősit ez 
rgséoi ízlés srertol öltözködő trftltf ek. hol gas 
dag vhaM“,u--

diktál*  rianeteoreaág és • legjobbakat gyárt ó. etet fen tart 6 szervek működését. Elért Daruról 
Angiit tegójabb krtáddlL |mindig tegyen a háznál. s

■rtekbsn i*lálják gvnpjósaővetek- 
vtvemkUlőnleer»»*«*k»^r  ■ dlsakd

létetfentartó sservek mül 
|mindig tegyen n háznAL

— Títegysor’jáiékot rendez n Telcia Egyesü
let székházénak Átalakítására. Több mint 
10.003 pengő értékű kölönbözö ezüst, szoba
berendezés. festmények, szőnyegek, stb. kérő
nek a húzáskor sorsolásra. A sorsjegyek egy-, 
pengős árban kaphatók a trafikokban, vagy az 
összeg előzetes beküldése mellett a Telein 
Egyesületnél, Budapest, VII!.. Józscf-utca 69.

— Mit tanulhatunk ezen a héten a Nép
művelési Bizottság háztartási telepén a Gáz
müvek VI., Vilmos császár út 3. szám alatti 
bemutató helyiségében: Március 7-én, hétfőn 
délután &—8-ig. Szili I.eontin: A tálalás eszté
tikája Fözőbemutaló: sültek, saláták készí
tése. Március ®-én, szerdán délután 5-Ő lg. 
Takard Erika: Amerikai háztartások (vetített 
k<-|>ekkcl). Főzőbemutató: paradicsom-koktél, 
majonézei gyümölcs és zöldségsalálák, pie. 
stb. Máreius 10 én. csütörtökön délután 5—6 ig. 
Dr C.öczyni Haviár Margit: A háziasszony 
egészségéről általában Főzőbemutatő: tejszín
habos csokoládékrém, kávékrém, almahab, 
dnrafelfujt. stb. Március t2 én. a/ombaton dél- 
otán 5— 6-tg Szili Lcontln: Gvermckzsúr, 
bakflsteány vendéglátása. Főzőbeiírutnló. kil- 
lőnbörö mignon, szendvics késcfléae. Az egves 
előadások belépődíja 60 fillér. Március 8-én. 
kedden és március ti én, pénteken délután 5 
onteor Gteőhcmutat0 a takarékos gázbaszná-

I latról. Belépődíj nincs.
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Véres, gázpisztoly os 
hajnali csata 
a balatoni halörök 
és orvhalászok között

k Veszprém, március 6.
M Hétfői Napló tudósító jónak telefon

jelentése.) Véres gázpisztolyos csata zajlott 
le vasárnap hajnalban Balatonalmádi én 
'Alsóőrs között a Balaton partján a halőrölc 
és az orvhalászok között.

Ezen a vidéken hónapok óta folyt már nz 
orvhalászat és a napokban a veszprémi 
ügyészségi elnök felhívta a halőrök figyel
mét arra, hogy most a csuka és pontyivús 
idején fokozottabban vigyázzanak. A hal
őrök régebben figyelték már id. I.akk Já
nost és családját, akiket a Balatoni Halá
szati Részvénytársaság különböző szabály
talanságok miatt eltiltott a horgászástól. Va
sárnap hajnalban a halőrök észrevették, 
hogy Lakk János két fiával, Sándorral és 
Istvánnal, valamint leánya vőlegényével, 
Tene Lászlóval együtt a tó pariján halász
nak.

A halőrök felszólították az orvhalászokat, 
hogy hagyják abba munkájukat. Lakk Já-

nosék azonban a felszólításra vad kődobd- 
lássál válaszollak. A hajnali szürkületben 

szabályos csata fejlődött U a két cso
port között:

« halörök megrohamozták az orvhalászokat, 
akik ismét kőzáporral fogadták őket. Már 
majdnem sikerült megközelíteniük Lakké- 
kat, amikor

két hatalmas kődarab egyszerre orrán 
és fején találta

a halőrök vezetőjét, Baranyai Kálmánt, akit 
elöntött a vér. Mindössze annyi ereje volt 
még, hogy lövésre készen tartott gázpiszto
lyát az t.

orvhalászokra sütötte. *"**

A halőrök ezután elfogták és megkötözték 
a könnyező, prüszkölő orvhalászokat. Bara
nyai Kálmánt súlyos koponyasérülésekkel 
vitték kórházba, az orvhalászok ellen az el
járás megindult.

Ma is szép idő lesz
'A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Hazánkban vasárnap reggel gyenge északi szél és derült, keleten azonben ködös 

Idő uralkodott. A délelőtti órákban a köd keleten is eloszlott. Kisebb esőszemergést 
csak Tokajból jelentettek.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 14 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 771 mm; mérsékelten süllyedő. . . —

Várható időjárás a következő 24 órára f
Mérsékelt északnyugati szél. Változó felhőzet. Reggel több helyen köd. A 
hőmérséklet alig változik. Távolabbi kilátások: Egy-két nap malva észak

nyugatról borulás és eső.

A debreceni ügyvédjelöltek 
viharos tiltakozása 

a nnmeros clausus ellen
Debrecen, március 8.

(A Hétfői Naptő tudósitójának telefon
jelentése.) A debreceni ügyvédjelöltek viha
ros tiltakozőgyülést tartottak vasárnap dél
előtt az ügyvédi kamara helyiségében a 
kamara választmányának határozata ellen, 
amelyben indítványozták a kamarai köz
gyűlésnek

a zártszám bevezetését
és minden egyes uj ügyvéd fölvételének 
négy régebbi ügyvéd halálához való köté
sét.

A tiltakozó gyűlés szónokai kimutatták, 
hogyha a mai naptól kezdve egyáltalában 
nem szaporodik az ügyvédjelöltek száma, 
akkon is

az utolsó ma dolgozó ügyvédjelölt 
1076-ban lesz a kamara tagja, 

ha a négv az egyhez arányt tényleg elfogad
ják. Elhatározták, hogy Debrecen vala
mennyi ügyvédjéhez elmennek és külön- 
külön megkérik őket, hogy a közgyűlésen 
vessék el a választmány határozatát.

— Pmzlltó tűzvész Borzavaron. Borzavdr 
községben kigyulladt Burdon Viktor háza. A 
tűz továbbterjedt, leégett még három szom
szédos ház azonkívül tizenkét disznó és két ló 
is elpusztult. A tüzet gyújtogatás okozta. A 
tettest keresik.

— Betörők a budai Simplon-mozfban. 
A vasárnapra virradó éjszaka a Horthy 
Mikiős-uton a SZmp/on-moziban betörők 
jártak. A pénztárfiókot fesziteték fel: tizen
három pengőt találtak benne, ezenkívül 
még az előcsarnokban lévő üvegszekrénye
ket is kifosztották, több cipőt és női kala
pot vittek magukkal.

— Szabadlábra helyezték a gyújtogató ugodl 
bírót. Ugod községben évek óta gyújtogatások 
történtek. Legutóbb elfogták Becsei Istvánt és 
Horváth Ferencet, akik beismerték, hogy sa
ját maguk gyújtották fel házaikat, de ezt Török 
Endre bíró rábeszélésére tették. Egy hónappal 
ezelőtt elfogták Török Endre birót, akit va
sárnap ötezer pengő óvadék ellenében szabad
lábra helyeztek.

Ékszercsalót tartóztatott le vasárnap a 
rendőrség. Friedmann Jakab ékszerész pár 
héttel ezelőtt 4000 pengő értékű gyűrűt, 
függőt és egyéb értékes tárgyat adott át 
Vargha Ferenc 28 éves volt zálogházi be
csüsnek eladásra. Vargha el Is adta az ék
szereket, de többé nem mutatkozott Frled- 
mannál. Az ékszerész hiába kereste, albér
leti lakásáról is eltűnt. Végül a rendőrség
hez folyamodott, s vasárnap előállították a 
főkapitányságra Vargha Ferencet. Beismer
te, hogy az ékszereket eladta és a pénzt el
költötte. Letartóztatták.

— Az Érdekes Újság, Vágl Andor rlport- 
lapja szenzációs!

— Tévedésből megmérgezte magát. Pest- 
szentlörincen Balár József 39 éves asztalosmes
ter gróf Keglevich utcai lakásán tévedésből 
nagyobb mennyiségű altatószert vett be. Mire 
a mentők kiérkeztek, már holtan találták. A 
rendőrség vizsgálatot indított

N«h«ny tudó, nyilatkozata a gok kVzttlt
„...Szív, cukor és a leuküiönDözöbö szervi osidegbajosokon 

vétfzett gyógyító kísérleteim a rAdlosxolllAtor segítségé
vel messze felülmúlták legvérmesebb reményeimet.

(G. Pupplns, New Medlcal Rewiew)
Számtalan a legkülönbözőbb fájtéin, de közöttük 

Is elsősorban
miomís, prostata, gpomorfeitóiyes as súlyos rákos 

betegeket sikerült minden műtéti beavatkorAs nélkül 
az oszcillAtor segítségével meggyógyítanom.46

(Kivonat Sordello Attflljnak, a római 
egyetemi rádiumkórház, igazgató tanárá
nak a Kir. lúd. Akadémián tartóit elő
adásából 1937. május 28.)

A legkülönbözőbb stádiumban levő
mái-, apa- ás usssoalosokon

végzett ellenőrző kísérleteim folyamin a teljesen gyó- 
avultak szórna 88°/»» változatlan 11’/. és csak H%-ban nem 
sikerült javulAst észlelnem. Éa ugyanekkor nem egy már 

operatív stádiumon túl levő rákos beteget
■IkerUit a lánc meígyófyU* ””™
alábbi. Mldalmalt enyhítenem.0

(Dr. Ch. Pertn.u, a párta! bílgyóíjUiatl 
klinika Igazgató tanárak

A „radioszcillátor11 ■■aíIAai MMiiflAo orvosi műszerésznél,
kapható: V808SZ miKIÜÖ Vilmos csAasAr-ut 18. Telefon: 120-070 

Ara 18.- penífl •

Fiatalkorúak veszedelmes 
felfegyverzett betörőbandáját 
leplezték le Veszprémben

Veszprém, március 0.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Veszedelmes fiatalkoruakból álló 
betörőbandát fogott el a veszprémi rendőr
ség vasárnap.

A veszprémkÖrnyékl pincékbe és gazda
sági épületekbe sorozatos betörések történ
tek az elmúlt hónapokban. A rendőrség 
mindezidcig tehetetlenül állott a rejtélyes 
betörőkkel szemben, mig végül bizalmas je
lentés alapján sikerült leleplezni a Vesz
prém melletti Csatárhegyen rejtőzködő, jól

megszervezett bandái. Gál József és Vidák 
József vezetésével működött a

a fiatalkoruakból álló bűnszövetkezet, 
melynek tagjainál öt Mannlicherckből 

átalakított orvvadászfegyvert találtak 
a hozzávaló munícióval. Ezekkel a fegyve
rekkel éjszakánként vadászni jártuk a fia
talkorú gonosztevők. Több rejtekhelyen va
lóságos raktárt talállak az elrabolt holmik
ból. A betörőbanda tagjait vasárnap átklsér-, 
ték a veszprémi ügyészségre.

— A vizsgálóbíró elkobozhatta a Politika 
cimü lapot. A vizsgálóbíró utasilásúra va
sárnap a rendőrség elkobozta a Fodor La
jos szerkesztésében megjelenő „Politika" c. 
hetilapot. A lap elkobzása a vezércikk miatt 
történt, amelyet Balázsfalul Kiss Ervin re
formátus lelkész írt: „A keresztyén papság 
összefogása a jövőért" címmel. A cikk egyes 
kitételeiben az ügyészség osztályellenes iz
gatást lát fennforogni.

Súlyos karambol 
a Podmaníczky- 

utcában
Vasárnap késő este a Podmanlczky-ulch- 

bán szolgálatot teljesítő rfcndőrörszem tele
fonon felhívta a mentőket és kérte, hogy 
azonnal vonuljanak ki, mert súlyos karam
bol történt.

a Szlnyel-Mcrae-utca és Podmanlczky- 
utca sarkán összeütközőt egy villamos 

és egy autó és több sebesült van.

A mentők azonnal elindultak a Podma- 
nlczky-utcába, de ugyanakkor értesítést kap
tak a tűzoltók is, akik szintén kivonullak 
és a mentők a tűzoltókkal együtt hozzáfog
tak a mentés munkájához.

— BUCHARIN TAGAD. Vasárnapra vir
radó éjszakáig folytatták a népbiztosok 
nacv ös-. eeskiivési bünperének moszkvai 
főtt .-gyuláját, amelyen Bucharint, a fővád
lói.at hallgatták ki. Tagadta, hogy terror- 
cseiektné nyékben, kémkedésben, szabotázs
ban és Kirov meggyilkolásában részt vett 
Hiúba szembesítették Jagodáual és a többi 
vádlottakkal, megmaradt tagadása mellett. 
A tárgyalást hétfőn folytatják.

Meggyilkolta 
úrnőiét 
a szobainas

Baja, március 0.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Schmidt Józsefné bócskerékl 
földbirtokosnő hálószobájába éjszaka bclo- 
pózott Scháffer Antal urasági inas,

erőszakoskodni kezdett nz asszonnyal, 
majd fejszével támadt rá és szétverte a 

fejét.
A személyzet reggel holtan találta Schmidt*  
nét, a gyilkos pedig eltűnt. Később a kör
nyékbeli erdőben

egy fára fölakasztva holtan akadtak rá. 
Bucsulevél volt a zsebében. Levelében meg
írta, hc-v nem tudja ml történt vele, elvesz
tette a fejét, megtámadta az úrnőjét, félt, 
hogy emiatt haja lesz, dühében megölte nz 
asszonyt, végül pedig elkeseredésében végez 
magával.

— órlánharcsát fogtak a mohácsi halászok. 
Mohács közelében B'dapuszta halárában a ha
lászok vusámup 220 centiméter hosszú, nyolc
vankilós harcsát fogtak. Az órláshnlat másfél
órai küzdelem után tudták kiemelni a vízből.

— ürülhetnek az nusztrlal magyarok, mert 
kint Is kapható a Mira glaubersós gyógyvíz, 
mely a magyar orvosi kar praxisában az epe-, 
gyomor , cukorbajok gyógyításánál kitünően 
bevált. Vezérképviselő: A. űriek, Bécs, VI., 
Mnrchetti Uasse 14. Literes üveg, zöld címke.

— A budapcst—mohácsi személyhajójáratok 
megindítása, a Magyar Folyam*  és Tengerhajó
zási Rt. Igazgatósága közli, hogv nz első szó- 
mélyhajómenet Budapestről Mohácsra március 

I 12-én, Mohácsról Budapestre pedig március 
I 13-án lesz. Dunafüred—Százhalombatta álló- 
I mást a gözösök egyelőre nem érintik.
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az Újpest lesz a bajnok?Rossz a Hungária, rossz a Ferencváros

NYÍLT a bajnokság
— a kispesti pokolban elvesztette 
a Hungária a veretlenség nimbuszát 
Az Újpest gólaránya a legjobb: az ETO segítette 
hozzá — A Phöbus a lesikló-baínokságban indulhat

4 várt meglepetés nrm maradi el- a Kispest reálisan és alaposan legyőzte a 
balnnkcsapofof a miniatűr kispesti sárkánybarlangban. A fekete-vörös csapaté az erdent, 
ho'/y a Hungária elvesztette a veretlenség nimbuszát és hogy a bajnokság most ismét 
nyílt Az l lpcst félgőzzel Is hét gólt rugóit a győrieknek, a Ferencváros teljes gőzzel 
is csak hármat a Budainak. A Phöbus tovább csúszott a lejtőn, úgyszintén a Nemzeti is. 
At alsó régiókban változatlan a helyzet: a négy utolsó, a Bocskai, a Törekvés, a Budai 
és at ETO rendre veszített. Meglepő és dicséretes a Budafok pompás játéka.

Huszperces irtózatos*  öldöklő 
ostrom sem segített a bajnokon

nagy lövést kiihl Gergő kapujára. Gergő a 
hatalmas lövedéket csak rövidre tudja ki
bokszolni és a kiötölt labda

Kardos elé kerül, aki latéit! nyugalom
mal u hálóba helyezi. 0:1.

A gól megnyugtatja a Hungária-játékosok 
fclzaklatott idegeit, sőt talán túlságosan is 
megnyugtatja, mert ettől kezdve a Hungá
ria vígan nyugodtan játszik, hogy — rossz 
nézni.

Titkos hatalmas pofont kap
a szerelni akaró Olajkártól és első segélyre 
a taccsvonnlra vonul. Olt Takács mester 
megállapítja. hogy az egyik foga meglazult 
és szájöblités után vhsznküldl a játéktérre.

. VASKARIKA

KISPEST—HUNGÁRIA A:1 (Irt)
Csak óinknak meglepetés a bajnok- ‘ 

csapat veresége, akik az elmúlt héten 
nem látták a Hungária vergődését a Nem
zeti ellen. A Kispest első félidőben hatá
rozottan lobb nőtt és a második félidő
ben is maradt annyi ereje, hogy a Hun
gária husi percig tartó irtózatos és öl- i 
dőklő ostromának ellenálljon. A mérkő
zést megérdemelten nyerte a lelkesebb 
Kispest.
Minden valamirevaló hungarista levlzl- 

lelt Kispesten, hogy csapatának bajnokság 
felé törő útját egyengesse. Autók százai és 
a villamosok csak úgy ontották a néző*

KAPUFÁRÓL...

Olajkár H.

t
Serényi

Serényi remek ívben rSplll a sarokrúgást a 
kapu elé. A rsalársnrba előléptetett Olajkár II- 
M-k jól Jón lábra a labda é» kapásból hatat 
mát bombát tudit a (elad kapufára A kit Déri 
ismert as elókelA társaságból legjobban a fitt- 
kát, meri kltUnAen belyeskedlk a Uaaiapaltanó 
labdára és télmagas kapáslttvedéke ■ sok test 
kbsAtl a hálóba fúródik. I. félidő tX pere. 1:1. 
(Cnpiright by llétfól Napló — System Horváth.)

sereget és a kispesti pálya mint már annyi- I 
•tor, most is le vizsgán H. I

Fejetlenség, tumultus
keletkezett, mert a szűkre szabott nézőtér 
nem volt képes befogadni ni egyre özönlő 
tömegei. Különösen nz ülőhelyeknél volt 
haj és Iliétz dr. szövetségi kapitány, vala
mint Fodor dr. hosszú ideig nem kaplak 
helyet és a korió elölt álldogáltuk. A pálya 
talajú sem alkalmas — véleményünk sic*  
tini nemzeti bajnoki mérkőzésre és ép*  
pen Itt van ur ideje, hogv a Kispest uj 
pályáról gondoskodjék, mert ez n pálya in
kább lóvásár céljaira, mint futballra al
kuimat. A ragyogó napsütésben előbb a 
Hungária csapata fut ki a pákára és kö*  
sápra állva üdvözli a hatezer főnyi közön
séget. Hatalmút éljenzés fogadja a kispesti 
fiukat és Rubint bíró sípjelére megindul n 
Hungária elsőszámú nagy akadályversenye.

A Kispest keid éa Rátkai már uz első 
percben faultot vét. Majd Szabó hozta láz- 
lm a kirándult hungáristákat. Kifut n ka
imra törő Kincsei elé éa tarcsra fejeli n lab
dát előle Kofmdr (ellöki u középvonalon 
Vargha dr t. a labda Kalmárnál marad, de 
Kalmár udvarias gyerek. otthagyja a labdát 
és Vargha de. segítségére siet.

Saép és sportszert! jelenet volt. 

Kalmárt aokan megtapsolták. A Kispest 
rténkebb ét a m«résnek nz a színesek, 
mintha a pirosleketék volnának n bajnok
csapat és a Hungária állana a tisztes negye
dik helyen. Remek Nemes—Aínrzez-akctó- 
ból Kincses beadását Kis az utolsó pillanat
ban menü. Revánsként egy pompás Hungá
ria támadás gördül a kispesti kapu elé. 
Titkos hatalmas rösael fut el és ejtett be- 
sdásit

Kalmár mienetes erővel a bal atoó 
kapufára lövi.

(áólt érdemelt volna az akció. Ami késik, 
nem múlik, meri már a következő Hungá- 
fáA.tAaaadás gólt hot. Ismét Titkos fut le és

Közben a Kispest állandóan támad. A 13. 
percben óriási, egetverő üdvrivalgás fogadja 
a Kispest kiegyenlítő gólját. Serényi kornert 
erőszakol ki és a kornert remek Ívben küldi 
a Hungária kapuja el. Olajkár 11. kapásból 
hatalmas lövést küld a felső kapufára és
a visszapattanó labdát

Déri ugyancsak kapásból a védőjátéko
sok tömege közüli, félmagas lövéssel a 

önkorokba küldi. 1:1.
A kispesti jobbszárny minden megmozdu

lása veszélyes, Kincses olyan ügyesen és 
okosan játszik, hogy a válogatott Dudás nem 
képes élni mellette Tarai formája sem biz
tató és rsnk Sebes jelent ebben a félidőben 
igazi értékel a bajnokcsapat luvlfsorában. 
Lelkesen és erőteljesen gördülnek közben a 
kispesti támadások. Serényi tiz méterről 
holtbiztos gólhelyzetet hagy ki és ezzel nem
zeti ajándékot ad a Hungáriának. Hátkai 
faultolja a kapura törtető Sast, amiért bí
rói figyelmeztetésben részesül. kalmár tá
voli lövését Gergő könnyedén fogja. A Kis
pest tovább is állandó fölényben van.

— Erős a lidércnyomás! — kiáltja valaki 
az állóhelyről.

A névtelen élcclőnck igaza is van, mert 
Bírónak minden tudását elő kell szednie, 
hogy feltartóztassa a kispesti rohamokat. 
A hatalmas nyomás ellen mégis csak behor
pad a llungária-védelem. Serényi—Nemes— 
Kincses-akcióból korner less a 29. percben. 
Bíró röviden szabadítja fel a sarokrúgást és 

’ a labda Monostorihoz kerül. Monostori ma
gasan kapura iveit a labdát,

Serényi pontosan Martot a maga*  lab
dára éa a dermedtem átló Szabó raelett 

a balaarokba fejeli. 2:1.
Gól után scin szűnik u kispesti nyomás.__ ,.. ____ _ a 
Hungária-caatársor nrm tud a kapuig sem 
jutni, mert a fedezelsortól nem Lap semmi
féle támogatást. Neme*  kitQnA helyzetből 
mellé IA. A (élidő végén Müller kiegyenlít 
hetne, de hat lépésről addig igazgatja a láb*

tótól kezdve — védekezett. Ez a recept már 
szintén

sikeres volt a gyámoltalanul és régi, 
rettegett formájától több napi járó

földre lévő Fradival szemben.
Az elejéi, még ment a zöld fehérek nek a 
játék, akiknek csatársorát a lábtörésből 
kigyógyult Jakab irányította — jól. A di
rigens ncn: tehetett róla .hogy az egész 
csatársor jóformán krónikus akcióiszony-

dát, mig Rátkai belelép. Szünetben csen
des a Hungária-publikum, már érzi a végső 
veszedelmet. Annál hangosabb a kispesti 
tábor és valóságos szóáradatot zudit nz 
állóhelyről a bánatosan ülő Hungária-druk- 
kerek felé. Amint a játék megkezdődik,

a Kispest nyomban véget vet a Hungá
ria kiegyenlítési reményeinek.

Már az első percben Déri remekül szökteti 
Serényi!. Sehol egy Hungária-védőjátékos 
és a gyorslábú balszélső nagy léptekkel ro
han a kapu felé.

Az önbizalmát vesztett Szabó meg sem 
kísérli a kirohanást, hanem a kapu
ban állva, várja a lövést, amely ponto

san a bal sarokba talál. 3:1.

A kitörő Nemest Biró az utolsó pillanatban 
kissé erélyesen szereli. A közönség 11-est 
követel és zajosan tüntet a biró ellen. Most 
a Hungária minden elkeseredését támadásba 
öli és

irtózalos erejű huszperces Hungária- 
nyomés nehezedik a kispesti kapura, 

j Mintha kicserélték volna az enervált 
THungárlaviátékosokat, sárkánymódra ro

hannak minden labdára. A nagy nyo
más mellett egy kis szerencse Is kellene, 

de az ej pártolt n Hungáriától.

Gergő kivédi Kardos kétméteres lövését. Sas 
beadását Kalmár kapura fejeli. A kapus ki
üti a -fejest s most lábbal lő az ágyuslábu 
balösszekötő, de ez a lövés is Gergő kezé
ben hal meg. Több kornert ér egymásután 
el a Hungária és

irtóze’os tuEPuttusok és lélegzetelállító 
helyzeteit

alakulnak a kispesti kapu előtt, de minden 
lövés, minden fejes a tömörülő kispesti vé
delemben elakad. A nagy nyomás alatt a 
Kispest csak egyéni kitörésiekkel kísérlete- 
zik. Ebben Nemes jár elől. A gólrekorder 
veszedelmes módon tör ki, gyilkos erejű, 
harmincméteres bombát zudit a kapura. A 
hatalmas lövést kiejti Szabó, de még van 
ideje javítani a rárohanó csatár elől még 
idejében elcsípi. Hiába küzd teljes erővel a 
Hungária, tiszta gólhelyzete nem adódik. A 
hatalmas ostromban

a két Olajkár tünteti ki magát, 
oroszlánmódra küzd a testvérpár a kispesti 
kapu előtt. Az utolsó tiz percben már fel
adja a mérkőzést a Hungária és beszünteti 
az offenzivát. Ekkor mór a Kispest is szó
hoz jut, de a nagy védekezésben, úgy lát
szik. minden erejét kiadta, mert további 
eredményt elérni nem tud. Mérkőzés után a 
közönség berohan a pályára és vállon viszi 
ki a kispesti hősöket.

így történt... s a történet s—» lehet í—t 
a kékfehérek bajnokságát temeti el.

Harmadfokú vallatás után a Phöbus 
beismerte Budafokon, hogy — gyenge

rukkol, mig Gombkötő hátramegy. De ez 
sem segít a Phöbuson, mert mindjárt kez
dés után Szeder leviharzik, lapos beadását 
Csikós kiüti és Fodor simán behelyezi, 3:0. 
A villamoscsapat most erősít,

tömegharc
van a budafoki kapu előtt, hogy azután Is« 
mét csak

Szeder lerohanása tetézze meg a PhS
bus budafoki megkinzatását.

A pompás formában lévő szélső labdája a 
középre száll, Csikós és Fézler egyszerre 
ugrik utána, a labda azonban Fodorhoz ke
rül, aki egészen közelről rúgja az utolsó 
budafoki gólt. 4:0. Három perccel később 
szerzi meg a Phöbus a becsületgólját, ami
kor Turay II szép labdáját P. Szabó nyolc 
méterről védhetctlenül küldi a sarokba. 4:1.

A Budafok ezzel végleg elvetette minden 
gondját a kiesés tekintetében, n Phöbusnak 
viszont szerencséje az őszi jó szezon, kü- 

I főnben tavaszi eredményei alapján joggal 
kerülhetne az alsó régiókba.

BUDAFOK-—PHÖBUS 4:1 (2:4)

Budafokon keserves sors várta a Phö- 
búst, amely a tavasszal, ugylátszik, teljesen 
letört és csak hébe-hóba tudja kis közönsé
gét győzelmekkel megörvendeztetni. A bu
dafoki pálya közönsége a kél csapat talál
kozójának bevezetésében mesteri tapogató
zást láthatott, amit mindkét csapat kipró
bált az ellenfelén. A tapogatózásból a 
Budafok ébred előbb, bár közben már a 
Phöbus érvénytelen gólt is elér. Turay II 
Vágit labdáitól együtt kapuba sodorja, de 
gól helyett szabadrúgást lőnek a budafo
kiak. A 36. percben aztán gólt is.

A rendkívül veszélyes Szeder 

vezeti a támadást, Kovács kiugrik a labdá
jával, Komáromi gáncsolja s ezért azután 
Szeder büntetőt lőhet. 1:0. A félidő vége 
elölt Fodor kornerét Szeder fejeli a kapura, 
Fézler elcsípi a labdát s élesen a sarokba 
pöccinti. 2:0.

A szünet utón Titkos II a csatársorba | kerülhetne az alsó régiókba.

Nem tudott a Fradiba kapaszkodni 
a lejtön a Budai

FERENCVÁROS—BUDAI 3:Q (0:0)
Alig háromezer ember előtt, az Üllöi-uti 

pályán ütközött meg a két csapat. A Bu
dait a kiesés réme, elszánt harcra ingerelte, 
ami abból állott, hogy a játék első pilluna-

KAPUSHIBA —

bán szenvedett. Velük szemben a Budai 
szórványos támadásai mindig veszélyt je- 
lentettek. Múlnak a percek,

Toldi és Kiss gyenge játéka egyre ki
rívóbb,

Burger

Jakab

Hudavári

TOLDI-GÓI,

Tápról

Jnrída

Hámori _

-A
Erős a Fradi-támadás, csak Toldi lövéne gyenge. 
Budavári esi Mm tudja elcsípni' * igy Toldi 
Javíthat 1:9. 1E félidő, 24. perc. (Copyright 

by Hétfőt Napló. — System Horváth.)

hozzájuk szürkül Jakab is. Hiába nagy a 
Fradi-fölény, hiába jut lövéshez még Ko
rányi Is, a bombák a kapu mellett süvíte
nek cl. Csaknem a befejezés előtt Polgár 
hibájából a Budaiban játszó kis szélső lab
dához jut, rohamoz,

Korányi hosszútávon csak kézzel tudja 
rángatni az előtörő csatárt, a Igy a 

helyzet veszendőbe megy.

.4 11-es iskolapéldájának büntetése ezúttal 
elmarad. Megmenekül tehát n szánalmasan 
játszó zöld-fehér csapat a Budai vezető 
gojától.
• A második félidőben, ha lehet, még foko

zódik a Fradi ostroma. A 9. percben mégis



HÉTFŐI NAPLÓ
ttuJ-pe-l, 1033 mfrclua J.

í- L 3 °ó t’L ifiaz’ ho,n' érvénytelent,.. 
Joldi—Vértes ««^<ttéri birkózása után a 
feketefehérek rúgnak szabadrúgást, ezt Kiss 
kapja, beadása az offszájd határán találja 
.Vermest, aki füttyöt néni hallva, azonnal lő 
és a btró csak akkor fuj, mikor a labda a 
dermedt Háda mellett hálót ér. A Ferenc
város még jobban rákapcsol, Táncos lő 
kapufát, majd Toldi pályázik balszélsöi ba
bérokra, ezt a kisszámú budai tábor han
gos „Kohúúút“-kiállással jutalmazza. A 22. 
percben ismét kiszabadul a Budai: Rz ered
mény Kiss 18 méteres zugó kapufája. Háda 
oda sem szagolt!...

A 24. percben törik meg végre a Budai 
Védelem, oka — Budavári. Táncos—Jakab 
—Toldi-akcióbót az utóbbi lő gyengén. Bu
davári elegánsan, félkézzel akarja fogni, de 
vesztére, a labda pörög és mögé kerül. Toldi 
szemfüles és az üres kapuba „szörnyű" 
nagy gólt lő. 1:0. A 28. percben beteljesedik 
a végzet. Táncos hosszú előreadását Toldi 
rossz szögből jobb lécnek lövi és onnan 
pattan a rosszul kijövő Budaváritól őrizet
lenül hagyott hálóba. 2:0. A Budai nem 
adja fel: támadI De a zöldfehér védelem 
most biztos a dolgában. 33. percben esik a 
nap legszebb gólja. Táncos régi napjaira 
emlékeztető formában száguld a kapu felé, 
hiába kisérik négyen! Misi bombagólt lő. 
8:0. Ezután még Kemény kabinet-alakitásui 
mulattatják a közönséget.

A Ferencváros győzelme ilyen arányban 
túlzott. A Budai is megérdemelt volna egy
két gólt s hogy ez nem sikerült: főleg a 
birónak köszönhető. Egyénileg a két center- 
half: Sárosi III. és Kovács tett ki magáért.

A Budai
felfüggesztés 
alatt játszott

Az a fogcsikorgató elszántság, amivel a 
Budai harcbavetette minden erejét, hogy a 
Ferencváros elleni mérkőzésén javítson sú
lyos helyzetén, kegyetlen idegpróbára tette 
a Ferencváros törzsközönségét. Pedig ennek 
a lelkes tábornak semmi oka sem volt a 
félelemre s ez rögtön nyilvnvalóvá lett 
volna, ha megnézik a szövetség hivatalos 
lapját, miszerint

a Budai „11“ játékjogát 65 pengő tar
tozás miatt március 5-ével felfüggesz

tették.
’A felfüggesztést a BLÁSz rendelte el, mivel 
a BRSC egy játékoseladással kapcsolatban 
szerzett bonnal fizette ki tagdijhátralákát 
az alszövctségnél. Ezen a bonon pedig Fa
ragó Lajosnak, mint a Budai vezetőjének 
és Fodor Henriknek, a Liga ügyvezetőjének 

...................... “ • • aaláírása szerepel. Ha tehát a Budai ezt 
tartozását nem rendezte,

hasztalan győzött volna a gólok egész 
légiójával,

a mérkőzés kél pontja mindenképpen 
Ferencvárosé.

a

Autódudák hangversenye 
közben győzött a Taxi

SZÜRKETAXI—BOCSKAI IsO (1:0)

Debrecen, március 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A sok balszerencse után Debre
cenben biztosra vették a soffőrök elleni si
kert. A Szürketaxi lelkes játéka azonban 
mégis diadalt aratott, mert a Kutast — Mik
lósi, Aradi közvellerf védele molyán játékot 
mutatóit, hogy nem maradhatott el a győ
zelem.

Délelőtt köd járt Debrecenben, de mérkő
zés idejére kitisztult az idő s igy jó időben 
2000 néző várta a mérkőzés megkezdését. 
A soffőröket a közönség — kedves meglepe
tésként — számtalan

autóduda hangjaival fogadta, míg a 
Bocskait csengetyüszó Üdvözölte.

A játék első félideje remek küzdelmet 
hozott. A két csapat hatalmas iramban ját
szott. Jobbára a Bocskai volt támadásban, 
de csatárai nem bírtak a káprázatos formá
ban lévő Szürketaxi közvetlen védelmével. 
A sofförök csak rendkívül gyors támadá
saikkal veszélyeztetők a zöld-fehér dressz
ben játszó Bocskai kapuját. A 40. perc hozta 
meg a döntést:

Takács II. egyedül tör kapura, még Jó 
messze van, mintegy 25 méterre, mikor 
jól áll lába előtt a labda. Egy lendület, 
Kertes kapus egy pillanatot késik — 
mást várt — ■ a hálóba van ■ labda 

1:0.
Kutast ezulún • renki stílusban menti Odri 
hatalmas lövését.

Szünet után a Bocskai nagy fölénybe ke
rül. Egyik komért a másik után éri el, de 
gólt nem sikerül bekavarnia a hálóba. Bel
esik is előre megy, az egyenlítő gól a leve
gőben lóg, sokszor tiz taxijátékos is a kapu 
torkában van s nz elkeseredett attakok mind 
meghiúsulnak a nagyszerű védekezésen. Ez
zel is liebizonyitják a soffőrök, hogy az 
autó jobb közlekedési eszköz, mint az ötös- 
fogaL

Nemcsak Flóra, 
de a Nemzeti is - kikapós?
Botrány és rendőri közbelépés Szegődön
SZEGED—NEMZETI 4:1 (1:1)

Szeged, március 6.
Hétfőt Napló tudósítójának telefónjelcn-(A Hétfői Napló tudósilójának telefónjelen- 

lése.) A Nemzeti legutóbbi szép játéka után 
még Szegeden is elintézetinek vette mindenki 
a mérkőzést. A paprikások — mint annyiszor 
— most is megmutatták, hogy nem lőhet őket 
elparentálni.

Az első félidőben majdnem végig a Nemzeti 
volt támadásban. Nagyszerű halfsora szinte 
áttörhetetlen falanx volt a szegedi csatárok 
számára. A nagy fölény után váratlan volt, 
hogy a Szeged szerezte meg az első gólt a 28. 
percben.

Nagy komorét Bognár magasan felugorva, 
a sarok felé fejeli. Flóra ököllel üt a lab
dába, amiért 11-es a Jutalom. Ezt Haran

gozó a sarokba zúdítja. 1:0.
Ugyancsak furcsa a kiegyenlítő gól is. A sze
gediek hendszet reklamálva megállnak, Molnár 
megugrik s beadását Sztancsik közelről be
rúgja. 1:1. Néhány perccel a befejezés előtt

Csecselégy csípte meg az újpestieket? 
Atomkárban játszottak, de igy Is hét gólt rúgtak

ÚJPEST—ETO 7:0 (6:0)
A bajnokságra törő Ulafehér gárda hívei 

tűzijátékot várlak az újpesti stadion mérkő
zéstől, a lista végén kullogó győri cgyütesscl 
szemben. Az újpesti csatárok fel is vonultak 
petárdáikkal. Egyik-másik el is sült, de a nagy 
gólarány ellenére is azt kell mondanunk, hogy 
nem hozott teljes sikert a mérkőzés nz újpes
tiek részére. Az első félidőben szél ellen kény
telen játszani az Újpest. A 10. percben nyitja 
meg Zsengellér a gólok sorozatát. 1:0. Egy- 
ideig tologatnak a csatárok, de két gyors gól 
megtöri a győriek ellenállását. Kállai beadását 
Zsengellér átlépi. Kocsis kicselezi és a sarokba 
bombáz. 2:0. Két perc múlva Vlnczét magára- 
hagyják s ő huszonöt méterről hatalmas bom
bát zudit a sarokba. .3:0. Most néhány percig 
hatalmas tűzijáték következik. Kocsis szem
kápráztató stílusban kicselezi az egész védel
met és két lépésről a kapu fölé lövi a labdát, 
de ezen is csak mulatnak azujpesti drukkerek. 
Máskor az ilyesmiért az akasztófát emlegették. 
Zsengellér néhány perc mulva átemeli maga 
fölött a labdát s Kocsishoz csúsztatja. A szélső 
előbb elveszti a labdát, de hallatlan energiá
val újra megszerzi s váratlan lövéssel a léc

Az Elektromosok víz alá nyomták 
az

ELEKTROMOS—TÖREKVÉS 2:1 (1:0)

Ezer néző fogadta az Elektromos-pályán 
vendégszereplö amatőr bajnokot, a Tö-tt ____ _____ r-. ...........- . .

rekvést. A törzskőzpn»ég a felépült Szend- 
rődi üdvözlésére nagy kórust alakított és 
mindvégig biztatta a jó formában lévő csa
tárt. A mérkőzés nagy iramban indult, de 
a két védelem oly tökéletesen működött, 
hogy gólhelyzet alig-alig akadt. Szendrődi 
fekve is megpróbálja a kapufalövést, de 
hasztulan. A Törekvés rohamai is sok ve
szélyt rejlenek magukban, de azért az 
Elektromos jut gólhoz. A 10. percben 
Tőrös keresztlabdájára G. Tóth és Farkas 
egyszerre ugrik, a labda Szendrődi elé röp
pen és a zsinoros bomba védhetetlenül sá
vit a jobb felső sarokba. 1:0 A Törekvés 
lankad, de ezzel együtt egyre sűrűbben 
reklamál, ami a közönségnek kapóra jön, 
hogy

kórusban MÜrhézhesse az Elektromo-

Bíróság elé kerül
a Phöbus-Kispest mérkőzés 

durva szócsatája
Phöbus—Kispest mérkőzöl Izgalmai 
mindig nem üllek el, sőt odáig fajul-

A
még-------------------- - ------------ .. .
lak a szenvedélyek, hogy nemcsak a szövet
ség fegyelmi szerveit, hanem a bíróságot is 
foglalkoztatják. Szigeti György, a mérkőzés 
bírája, az ellenőri jelentés szerint is súlyos 
hibákat követett el a mérkőzés vezetése 
közben. Révész Miklós dr., a Kispest vezére 
rendkívül felháborodott némely ítéleten és 
a mérkőzés után Szigeti játékvezetőt teltleg 
ugyan nem, de szavakkal feltűnően és sző

A KK-győztes Ferencváros 
meglepő olcsón játszik külföldön

A Középeurópai Kupa megnyerése a lég-1 kupát, halomban gyűjtötte n pénzt egy éven út 
• •*--*• —4—• —” - —“ ’•*»*•  külföldi vendéglátóitól. Mindezek után

kissé kiábrándító
a múlt esztendő kupagyőztesének, a legendás 
Ferencvárosnak htiívfti túrája, ami Luxem
bourgba szólítja n*  Fradit. Két mérkőzést ját
szik itt. a futballhoz nem túlzottan értő luxem
bourgiakkal és

• keltű*  mérkőzésért 1660 dollárt kap —

nagyobb teljesítmények egyike, amit klub
csapat felmutathat. Csaknem azt jelenti, hogy 
a kontinens legjobb csapata élőiét harcolta ki. 
Érthető tehát, ha

a KK győztesek re nagyon kiváncsi a kül
föld

s a kíváncsiságával arányban űll az ár ü, amit 
a vendégszereplésért kínál. Hogy egyebet né 
mondjunk, amikor az Austria megnyerte a 

Molnár és Berták összecsap, mire 
az egész pálya egy szempillantás alatt 
nyüzsgő liangyabollyá változik, a nézők 
közt is folyik a barc, mig végre a rend

őrség közbelép.
Szünet után javul a játék színvonala. A 11. 

percben Bárkányl elfut, a beadását a védők el- 
bámészkodjék, Szálasi a sok láb közt a hálóba 
irányítja 2:1. A Nemzeti továbbra is támad, 
de egy újabb gól letöri. A 29. percben Varga 
félpályáról küldött iveit labdáját Harangozó 
kapásból a hálóba zúdítja. 3:1. A Nemzeti 
játékosai elvesztik a fejüket, kemény játékba 
kezdenek. Néhány perc mulva Szálait tulerélyes 
játék cimén a biró kiállítja, majd a 39. perc
ben kiküldi a pályáról a biró feleselés mialt 
Flórát is, a „hét hősét", aki napilapok bot
rányrovatát gazdagította a héten egy állítóla
gos hölgy-verés kapcsán.

A kilenc emberrel kzdő Nemzeti most már 
megadja magát sorsának. így nem is meglepe
tés Harangozó gólja (4:1), amely beállítja a 
végeredményt.

mellé zuditja. 4:0. A 39. percben SzPcs a ha
talmas oftszájdon álló Kállaihoz küldi a lab
dát, úgyhogy a győri védelem reklamálva le 
is áll. Kállai is megáll, szégyell az esetet — 
majd belepirul — de amikor a biró nem fuj, 
továbbviszi a labdát és a kapus mellett a 
kapuba küldi. 5:0. A közönség elégedetlenke
dik emiatt s még az újpesti drukkerek is kó
rusban kiállják:

— Offszájd voltl
Két perccel a befejezés előtt Pusztai beadá

sát Zsengellér átlépi, Kocsis most már várja 
és hatalmas lövéssel kapuba küldi. 6.-O. A szü
netben az újpestiek előre számolgatják, hogy 
vajon tiz, vagy tizenöt gólt fog-e kapni a győri 
csapat, hiszen most széllel hátba játszik az 
Újpest. Hosszú ideig eredménytelen nz újpes
tiek offenziváje. Vincze a kapuból kifejel egy 
labdát, mire megint csak kitör a nézőkből a 
nevetés. A 20. percben járunk, mikor Zsengel
lér Kállai labdáját leállítja és sarokba küldi 
7:0. A közönség köréből egyre sűrűbben hal
latszik a közbekiáltás, hogy „Elalszunk!" — 
de ez sem segit az újpesti scatárokon. Az 
utolsó percben Zsengellér gólját lesállás miatt 
nem adja meg a biró.

amatőr-ligasorsost 
sokat,

akik kétségtelen fölényben vannak. Kéf 
vasutas mintahelyzet megy veszendőbe, 
aztán Szendrődi hibáz kiáltóan jó helyzet
ben és vége a félidőnek.

Már a 3. percben beröpül az egyenlítő 
gól, ami Pázmándy hazaadásából keletke
zik. Keszeg elcsípi és a kapus fele fölött a 
hálóba emeli 1:1. Óriási helyzet és tumul
tus izgatja ezután a kedélyeket a Törekvés
kapunál, végül Farkas ment. Az Elektro
mos ideges lesz s csak a 28. percben tűnik 
el az izgalma, amikor Pálinkás félmagas 
beadása elsuhan a kapu előtt, Szendrődi le- 
kési, de Buzási feje a helyén van és a 
labda élesen röppen a hálóba. 2:1. Még egy 
nagy helyzet fenyegeti góllal a vasutasokat, 
a labdát azonban a vonalról Farkas kifejeli.

Az matör-derbit tehát ezúttal Is az Elek
tromosok nyerték — hozzá kell tennünk 
— megérdemelten.

x *

katlanul sértő hangon támadta meg. Ki 
esetnek a fegyelmi bizottság előtt lett foly
tatása: Révész dr.-t a szövetséggel szemben 
viselt tisztségeitől és a pályák látogatásától 
hat hónapra fel függesztették, ugyanakkor 
pedig a Kispest fokozatos felelőssége alap
ján az egyesületet is száz pengő pénzbünte
tésre Ítélték. Szigeti játékvezető mindezeken 
kívül testületének ügyészére bizta a további 
eljárást és durva becsületsértés és rágalma
zás címén feljelentette Révész dr.-t.

r

mth M.Pont

1 HUNGÁRIA 18 08:22 31
2 FERENCVÁROS 18 6931 31
3 ÚJPEST 18 07:21 30
4 KISPEST Id bfi:40 25
5 ELEKTROMOS 1« 4131 23
6 PHÖBUS 18 4037 20
7 BUDAFOK 18- 30:30 Ki
8 NEMZETI 18 38:51 16
9 SZÜRKETAXI 18 37:43 14

10 SZEGED 18 3139 14
11 TÖREKVÉS 18 34:59 11
12 BOCSKAI 18 24:44 10
13 BUDAI „11“ 18 21:46 7
14 GYŐRI ÉTO 18 18:74 4

amiből ■ költségeit la fedezni kell.
Szakértők szerint kizárt a lehetősége annak, 
hogy 4000 pengőnél több maradjon meg a két 
meccs után. Ez. pedig oly minimum, hogy való
ban csodálkozásra késztet.

Az egyik amntör-liangász szokta mondani, 
hogy a menedzserekre nincs szükség. A Ferenc
város fentebbi példája ennek éppen az ellen*  
kezűjét bizonyítja...

Ki fog — Törököt?
Török itt, Török ott, Török mindenütt. >■ 

a kérdés mégsem dőlt cl: végül is ki fog —- 
Törököt. A szóbanforgó Török Hódmezövá*  
sárhely kiváló hátvédje, akiért már a sze
gediek is szívós harcot folytatnak. Török 
azonban nem lelt a szegedieké és jelenleg 
tizennégy egyesület lejt körülötte csábién*  
cot és igyekszik bebizonyítani, hogy náluk 
lenne a legjobb helye. Az NB, a II. liga, 
sőt az amatőr vezető csapatok is vetélked
nek a vidéki sztárért s e pillanatban a győz*  
test megjósolni vajmi nehéz. Ugy hírlik, 
hogy a tizennégy egyesület közűi — a tizen-*  
ötödiké les:.

A SALGÓTARJÁN KATASZTROFÁLIS 
VERESÉGET SZENVEDETT — A CSEPEL 

GYŐZÖTT
Profiliga: Csepel WMFC—DVTK 2:1, V. Re*  

inény—Váci SE 3:1, Álba Regia—Tokod 2:1, 
VÁC—Vasas 5:0, Erzsébet—Simontornyai BTC 
4:0, Szolnoki MÁV—Salgótarjáni BTC 7:1, 
Haladás—Drogisták 3:0.

Vidor ismét 
a „Spéci-istállóé"

Az amatőr-futball frontján a hé’en a cím
szerepet a Vidor-ügy játszotta. Vidort, az MTK 
egyik kitűnő csatárát évekkel ezelőtt egy MTK 
vezetőember fedezte fel az Almási téren, ahon
nan a rongylalxla hősei közül már nagyon sok' 
fiatalember indult cl a karrier utján. Vidor is 
itt kezdte, hogy a kékfehér kölyökcsapatbau 
folytassa, majd megállapodjék egy ideig az 
amatőr I-bcn, később pedig a Hungáriában 
folytassa vendégszereplését. Vidor hát sztár 
lett! Élte a sztárok ismert életét, egészen addig, 
mig nz elmúlt héten a Magyar Pamutiparnál 
állást kapott. Csodálatos véletlen, a Pamut- 
iparnak futballcsapata is van ■ bár senki sem 
kényszeritette Vidort, hogy az állásával együtt 
csapatot cseréljen, tény az, hogy

Vidor kimaradt az MTK-bóI.
Már bizonyosra vették, hogy a kékfehér dressz! 
a rózsaszín-feketére cseréli fel. Az MTK ve
zetői azonban nem nyugodtak bele és igyekez
tek megmagyarázni Vklórnak, hogy mit jelent 
az egyéves átigazolási szünet. Ugyanakkor több 
ll.-ligás csapat vezetőjének is hasonló gondo
latok jártak a fejében s miközben az MTK- 
• al együtt állást kerestek Vidor számára, lo
gikusan sorakoztatták fel az érVekct — a 
Pamutipar ellen. Vidor még nem határozott, 
de közvetlen környezetéből szerzett értesülé
sünk szerint mint az egyesülete, ő is fátyol*  
borit a múltra és a legközelebb már ott lesz 
Spéci futballhadsercgének tréningén. T. 1

Példátlan versenytömeg 
az atléta-hölgyeknek

. Több mint félév választja •! a női atlétikát 
a bécsi Európnbajiiokságoktól, az előkésziile- 
máris itt lenne a nagy próba ideje. A készülő
désnek jó oka van: Bécsben nz atlétika Ilivel 
elsősorban is a magyar hölgyeket fogják fi
gyelni, limit indokol C«dk Ibolya olimpiai si
kere. Mit is végeznek a hölgyek? — ez a kér
dés ötlik fel, amire W. Zsigmond Judit, a höl
gyek uj szövetségi kapitánya felel.

— Először is köszönetét mondok — kezdi 
W. Zsigmond Judit —> o Hétfői Naplónak, 
amiért n női atlétika támogatására sietett. 
Soha ilyen szükségünk nem volt erre, mint 
most. Mi nzznl háláljuk meg a segítséget, ami
vel n inultvasúrnapl versenyen is kirukkoltunk. 
Szerencsére ebben nz évben annyi verseny 
lesz, mint az elmúl*  négy évben összesen. 
Tizenhat egyesületi verseny szerepel a prog
ramon, azonkívül a bajnokságok és a nemzet
közi versenyek. Szó van egy Biidapcst-Relg- 
rád városközi mérkőzésről is. Mindetekben 
nem szerepelnek nz ifjúsági versenyek, mert 
uz lilén már külön választottuk őket n szenio. 
roktól. Tizerthét i'v lesz ii korhatár, nmire 
azért van szükség, hogy a KISOK Iányok is el
indulhassanak iskolájuk színeiben.
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összeverekedtek az amatőrök 
meccs után, rendőrök verték 

széjjel a „kupameccs" résztvevőit
Elsőm nyerte a Tavaszi handicapet

Az amatőrbeJnoksóg második fordulója bő
velkedett meglepetésekben Az FTC pályán pe
dig ns mniindrnnHpos bofróny szemtanul vol
tait, a nézők. Az FTC SzAC. mérkőzés befeje
zése után a két csapat játékosai parázs vrre- 
krd/sl*  kezdtek, ugvb'gy a rendörök csak 
nagy üggyel bajjal tudták szétválasztani a har
cos feleket A < salának egyébként több könnyű 
•rhesüllje akadt. A Biró < söpört derbijét nz

ellen meglepetés. A Pártos-csoportban a 
MÁVAG Ismét pontot vesztett.

Bíró-csoport: UTE—ZSE 1:0, Postás—B. 
Vasutas 2:1, Hermlnamező—III. kér. 8:1, Vasas 
—MSC 8J, Urak—Testvériség 5:0, BSzKRT— 
Pamutipar 4:0, Goldberger—BLK 3.3.

Pártos-csoport: FTC—SzAC 2:1, KAC—Cs. 
.............-..........................,.................... , . — MOVE 3:2, Drasehe-MAFC 2:1, PTBSC—SzFC 

UTE nyerte, igv « ZSE előnye alaposan meg-14 .3, MTK—EMTK 2:1, WSC—Ganz 1:0, BMTE 
fogyott. A BSzKRT nngy győzelme a Pamut'—MÁVAG 1:1.

Kíméletlen erélyt követel a futball 
a koponyavadászok, a csontliszt-iparosok 

és a vakbél-masszörök ellen
Drákói rendszabályokat vezetett be a FA visszamenj hatállyal 

Antillában súlyos légyelemsértés mtr az Is, ha egy |át6kos a karját tetemeit

Régi mondás, hogy a futball belső tartalmát 
a sport adja meg. Erre a klasszikus sport
mondásra az elmúlt bél eseményei alaposan 
rácáfoltak. mert a legnépszerűbb magyar 
aporlág bajvívói nem közönséges csemegéket 
lálal'ak a hitbeliért lelkesedő közönség elé.

lelkesen Igyekezett az egyik a bostudomá- 
nyát bemutatni, a másik hősies felbuzdulásból 
„csupán**  egy csattanói pofont adott társánnk, 
a harmadik bátor fér Hátsággal ellenfele kopo
nyájára vadászott és hogy a tabló teljes legyen: 
akadt hasbarugás Is, miként ez a szabadstilusu 
vercnyeken szokásos.

A pekordvaaárnap „hőseire**  enyhe ítélete
ket ssabtak,

hogy miért, rejtély. Pedig drákói szigorúságit 
ítéleteket követel az egyetemes futballsport. 
A futball kemény, férfias játék, de a kültelki 
erkölcsöket könyörtelenül ki kell Irtani. Hogy 
mennyire fontos ez és milyen kíméletlen el
járást követel, arra a legjobb példa a mai 
angol futball.

Angliában as utóbbi években egyesek szerint 
a kontinens futballistáival való érintkezés 
folytán nagyon elharapódzott a durva, alatto
mos játék es mind gyakrabban sértették meg 
a játékosok a falr-play elvét. A hosszas kuta
tások kiderítették, hogy a „c.sontvadászok". 
ahogy a íaultolás és kíméletlen, durva játék 
propagálóit nevezik, egyrészt at erélytelen 
Játékvezetők, másrészt a klubok közötti rivali
zálás következtében kezdték meg nem éppen 
dicséretes munkájukat.

A FA vezetői tudják, hogy as angol közön
séget <Mk a s|>ortsrcrü küzdelmek érdeklik és 
ezért a futball népszerűségéi komolyan vészé- 
lyeztctö káros folyamat megszüntetését liatá I 
sózták el.

A FA elnöksége körlevélben adta tudtára!

a llgakluboknnk, hogy minden játékosnak, aki 
akár egy mérkőzés vagy visszamenőleg — két 
esztendő alatt három bírál figyelmeztetést ka
pott, hosszabb vagy rövldebb Időre hivatalból 
felfüggeszti a játékjogát. As angol játékvezetők 
jelentésükbe beleveszik a figyelmeztetett já
tékosok nevét is, ennélfogva a szövetség fe
gyelmi bizottsága a nyilvántartási lapokból 
bármikor megállapítja, hogy melyik játékos 
ellen kell eljárni. A FA vezetősége az uj rend
szabályt

visszamenőleg léptette érvénybe.
A szigorúságra jellemző az alábbi eset is. 

A londoni lapok hosszú ideig tárgyalták a ná
lunk Is jólismert Brooknak, a Manchester City 
platinaszőke balszéisőjénck esetét. " '
csapatkapitány a játék folyamán

felemelte ■ karját, 
amit a játékvezető tiltakozásnak 
Pillanatnyi meghökkenés után a ___ _____
meg elsőnek: — Mister Brook, ön válogatott 
játékos, nemde, hogyan feledkezhetett meg 
ennyire magárólt

A válasz elmaradt, de Brook lányosán fehér 
arcát szégyenpir öntötte el A pillanatokig 
tartó kínos jelenet után a biró sípjába fújt és 
folytatták a játékot. Brook mester a „példát
lan" sportszerűtlenség miatt bekerült a birói 
jelentésbe, annak ellenére, hogy válogatott és 
annak ellenére, hogy csapatának kapitánya. 
Angliában nincs semmiféle mentőkörülmény.

Az újszerű és elgondolásában kitűnő sza
bályt talán nálunk is alkalmazni lehetne. 
A vállvercgetésnek és arcslmogalásnak beillő 
„büntetések" helyett hatásosabb és eredménye
sebb lennel

Ideális tavaszi napsütésben, zsúfolt tribünök 
előtt dőlt el a szezon első előrefogadásos ver
senye, a Tavaszi handicap. A versenyben vala
mennyi nevezett starthoz állott. A fogadók 
bizalma végül Groo Peggyt tette meg favorittá, 
de sok híve volt Egeriának, Lord of Pamuknak 
és Elsőmnek is, ez utóbbinak különösen a 
kasszáktól volt nagy pártja.

Az első starlkisérlctet Feiser hiúsította meg, 
amiért 100 pengővel meg is bírságolták. A má
sodik kísérletre elindult a mezőny. Törzsfőnök 
a start pillanatában beugrott. A helyből leg
gyorsabb Csipke vezette a mezőnyt Margit és 
Elsőin előtt, mig a hátsók közül Lord of 
Pamuk kezdett legjobban. A második körben 
Csipke és Murgit visszaesett. Elsőm állt élre s 
tiszta vezetéssel fordult a célegyenesbe. Mö- 
gölte egycsomóban Lord of Pamuk, Egeria, 
Groo Peggy, Lali és Bokros. A vezetőt azonban 
egyik sem tudta megközelíteni, a helyezésekért 
annál nagyobb küzdelem folyt s végül Egeria 
és Bokros végeztek a második és harmadik 
helyen. A mezőny legtöbb lova élete legjobb 
teljesítményét futotta, de a nagyot javult 
Elsőm megveréséhez mindez kevésnek bizo
nyult

A nap többi versenye közül említésre méltó 
Veronika nagy stílusban aratott győzelme és a 
pólya nemrég még legjobb lovának, Musclcapa- 
nak, teljesen inferioris szereplése.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 

Földi. 2.Cserebogár (2K) Rayi 
gyarország (6) Zwillinger. F. _ .
Jónás, Valuta (4) Kallinka, Ádáz (6) Tomann, 
Domhrád (2) Wiesner. Biztosan. 10:19, 11, 14, 
16. Befutó: 10:77. Idő: 34.7.

Spilka (10) Hauser, Gladiátor (20) Vorst 
Könnyen. 10:18, 12, 18. Befutó: 10:42. Idői 81.X

VI. Tavasai badicap. 1. Elsőm (5) Fityó. 1, 
Egeria (3) Rayiner. 3. Bokros (6) Wiesner, 
F. m.: Margit (20) Maszár I., Csipke (12)’, 
Relmer, Lali (6) Marék, Toti (10) gr. Vay, 
Groo Peggy (2) Feiser, Gyarmati (10) Tomann, 
Lord of Pamuk (4) Simkó, Botond (10) .Síel*  
nitz, Törzsfőnök (6) Benkő, Csákány (12) Síró. 
Könnyen. 10:57, 28, 18, 36. Befutók: 10:113, 
339. Idő: 29 2.

Brook mint

minősített, 
biró szólalt

V. L

1. Lucifer (2)
er. 3. Miss Ma
m.: Detto fla)

Ogetora legjobban fogad vitéz 
Karaynál, Erzsébet 
körút 27. T.: 143-765

II. Karancaberényi dij. 1. Mikola (6:10) Ko
vács II. 2. Azdaja (4) Kreiter. 3. Orao (2K) 
Maszár F F. m.: Léha (4) Feiser, Tombola 
(10) Kovács I. Könnyen. 10:17, 13, 16. Befutó: 
10:49. Idő: 30.1.

IIJ. Kettesfogatu urkocslsverseny. 1. Csókot— 
Miza (pari) Gedeon. 2. Mády leánva—Peter 
Pilot (10) Grundt. 3. Dárldó II.—Sirocco (l’/s) 
gr. Vay. F. m.: Ilékás—Óhaj (4) Dóra. Köny- 
nyen. 10:18. Befutó: 10:65. Idő: 41.3.

IV. Mechanikus handicap. 1. Llselotte (pari)
Zwillinger 2. Főur (4) Simkó. 3. Varázs (6) 
Kovács J. F. m.t Palóc (3) Kovács II., Kelevéz 
(10) Raymer, Beata L. (2'/») Jónás, Lutri (10) 
Farkas. Könnyen. 10:28, 11, 13, 12. Befutó:
10:223. Idő: 32.3.

V. Elly díj. 1. Plque Dame (8:10) Slrő. 2. 
Dundi (1M) Baik. 3. Marina (3) Jónás. F. m.:

VII. Márciusi díj. 1. Veronika (8:10) Kováéi 
II. 2. Edömér (8) Maszár I. 3. Sophie (3) Vorst 
F. m.: Bohém (6) Soldos, Drégely (2>í) Ma
szár F., Penny (10) Jónás, Lasta (5) Filyó, 
Simba (12) Marék. Könnyen. 10:15, 12, 23, 16. 
Befutó: 10:95, 82. Idő: 26.8.

VIII. Nemzetközi handicap. 1. Sa-mers (6)' 
Zwillinger. 2. András (2K) Hauser. 8. Doreen 
(5) Földi. F. m.: Győző (4) Benkő, Magvas (2) 
Jónás, Pandúr (6) Raymer, Musclcapa (1H) 
Steinitz. Küzdelem. 10:87, 23, 24, 48. Befutót 
10:589. Idő: 27.6.

IX. Jácint díj. 1. Danilo (pari) Maszár F« 
2. Ildikó (10) Istók. 3. Ursus (3) Raymer^ 
F. m.: Gyalla (1%) Vorst Jósnő (10) Wiesner. 
Küzdelem. 10:20, 20, 30. Befutó: 10:152. Időt 
28.7.

X. Árvavölgyi díj. 1. Utalvány (4) Kovács L 
2. Léva S. (2) Vorst. 3. Napsugár (10) Maszár 
I. F. m.: Csalárd (10) Németh, Dóba (2) Kreh 
tér, Dajka (12) Siró, Csipkerózsa (12) Hévizyi 
Bufelejtő (3) Steinitz, Pandúr (16) Topay, 
Bessy L. (6) Jónás J. Küzdelem. 10:64, 14, 14- 
22. Befutó: 10:177, 251. Idő: 36.0.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sserkssstik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ 
Fslalte asarkeastő ót ki,dél De. ELXX HUGÓ 

SurkuttSség és klsdóhlvstsl: Entóbet-klrat IS.
Tslzlon hótkStnsp ót vas. déli ía-i*:  !-SM SS. Vas. i *
1 órától (Arsdi-u. 8, Globus-oyorada-: Í-ISS-O, l-MI-SL 
Vas. 4. B. Hb-tfil hpzirtátg^btNdS, 1-MMK I-1N-44,

ELŐFIZETÉSI ARi Igy óvra S praffi. 
óra: M,gy,rnr,tó< 10 fillér, Anutrla 21 
eJsorstág 1JM frank, Jugoszlávia 180 a_ __
U PL, Olaszország 1 Ura. Románia • ki. Csehszlovákia
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FERDE SZEMMEL"
Itetfessfrejf vénye

A Sportegykéz 
meglepő tévedése

Fejtse meg a rejtvényt/ Keresse meg benne átlós Irányban, vagy azzal párhuzamosan 
lkkel kiirt 2 számot. Írja be azokat (számokkal s nem betűkkel) a második oldalona belükkel .......____________ _____ ________ _________  _ ,

levő „Ferde szemmel"-szelvényhe s küldje be „Hétfői Napló", 
nyomtatványként csütörtökig. *n

MAGÁRA TAI.AI.T A ALAVIA
Csehstolvák bajnoki eredmények: Sparta— 

Victoria Pilsen 5 0. Slasia—l’rostejov 9:0, Brn- 
tlslava Kitolna 4:1. M Ostravn—Nachod 7:0, 
Zldenlce—Vitorla Ziskov 1-0, Sk. Pilsen—Pár- 
duMli 3.O.

AZ Al'STRIA ELVESZTETTE A DERBIT
Osrtrdk bojnnkf eredmények: Rapid - Kuslria 

1:2. Admlra V|«nna 2 2. Favoriluer—Wacker 
•11 • , C ““

Aa első mesel veraeny. A férfi atlétikai évad 
első metél svrscnyél rendezte savámap a 
Postás a régi Lóvcrscnytér környékén. Több 
mint L’»0 indulója volt az érdekes és végig 
Izgalmas wrsenytsvk. A arrnloroknál Lendtwii 
Bilit gvörött 14 48 3 mp. alatt. 2. Keresztúri 
BIITE 3 Saltns BBTE A szenior csapatver
senyt a Bilit nyerte I? ponttal. As ifjúságiak- 
nát Kárpáti I TI győzött 2 Kiss II. UTE. At 
Ifjúsági csapat*ernenyt  az UTE nyerte.

A Magyar WnstisWaell Sport Egylet kard- 
csapatversenyét a Földbitelinlérsl csapata 
nyerte

A Ml'Se vcteiasége ssiárnap délelőtt felke
reste a rókovkemsturi izraelita temctölicii 
Komj.idí Bélának volt vlsipóló kapitányának 
•írjál As ötéves évforduló alkalmából Frlkoy 
Ferenc székest öv ároal tanácsnok, a MVSt társ 
elnöke betűdében méhalta az elhunyt nagy 
érdemeit, majd koszosul helyezett el a sírra

Bolond Györgyi és Éva vasárnap Zürichben 
nagy sikerrel szerejnhek at évadzáró műkor- 
tsoiyázó veres gyen

Aa UTE vátagaU párbajMe versenyét 28 in 
* ‘‘ “• Itartlia IttVK nyerte

Visnna 2:2, Fav
\\ |( ii SimiiK-ring 5:9.

Avló körűi vitt;

Az OTT szórványos ülései rendszerint egy- 
egy különlegességgel szolgálnak. A most lezaj
lott (?) ülés sem lért cl a hagyományos szo
kástól. mert a Spoz'epykéz a beszámoló köz
ben kissé — melléfogott. A sportközvélemény 
nem csekély meglepetésért kijelentette, hogy

esak aa olimpiai bajnokságokat tekinti 
világbajnokságnak

s a jövőben ennek nz elvnek alapján fogja nz 
egyes sportágak világbajnokságaira történő ki
küldetéseket mérlegelni és anyagilag segé
lyezni.

A tanácsban egyetlen hang sem tett észre
vételt a nyilatkozat ellen, amivel egyedül áll 
a Sportegykéz. Az, hogy helvreigatilás nélkül 
maradt a tévedés, nem csoda, mert hiszen 
a tanácsban — szakértők ülnek. A világbaj
nokságok ügye pedig nem szakkérdés, hanem 
sporlkérdés. Hozzá olyan sportkérdés, ami 
nem is tartozik a Sportegykéz megítélése alá 
A világbnjnnkságoknt ugyanis az egyes sport
ágak nemzetközi szervezete rendezi — függd 
lenül az olimpiától, ami éppen ezért sohsem 
volt é« sohsem lesz világbajnokság. Az olimpiái 
négyévenkinl rendezik, a világbajnokságokat 
— nagyon helyesen — sűrűbb Időközökben. 
A sportnak tudvalevőén nem célja a:, hogy 
mesterségesen megakadályozza a jó formában 
lévő sportolóinak érvényesülését, megfossza 
étket esetleg a világbajnoki címtől. Nagyon sok 
sportoló van, aki éppen két olimpia között éri 
cl formája teljét s így világbajnok lehet anél
kül, hogy olimpiai bajnok lenne.

Igv Vélekedik a kerékpáros nemzetközi sző 
vétség Is, amikor aa évenklnt rendezett világ 
bajnokságait

na etlmpláaál la fontosabbnak tartja.
Be ez a véleménye sek más sportágnak Is, 
amikor nem zavarja össze a fogalmakat és az 
olimpiát nem tartja világbajnokságnak. Fel
tűnő tehát, hogv a magvar Sportegvkéa c • ha 
tározoltan foglalt állást egv kérdésben, ami 
iwdig nem la volt kérdés Nem csoda, hogv 
melléfogott.

VÍZSZINTES:
1. A miniszterek jönnek, 

mennek. 12. Helyhatározói 
szó. 14. As olasz futball ve
zére; szövetségi 
VAros.lt. Irma 
negyede. 17. Az 
akinek tettéről 
értesülünk. 18. 
Hcrczeg Ferenc 
nyében András ____ _____ _
vnshaló. Egyébként férfinév. 
20. B. K. D. 31. A naturaliz
mus irodalmi megalapítója; 
frnneia Iró. 22. Eveken át 
24. Kártvamüszó. 33. Mascagni 
..Parasztbecsület'*  c. operá
jában a kocsis; Turridu gyil
kosa. 28. R.K.L. 27. A gön
gyöleg snlya. 28. A hét vezér 
egyike. 29. A részegség egy 
ellemzö, elcsuklő szava. 30. 

Dáma. 82. Az ókor egyik leg
nagyobb filozófusa. 33. Bo 
párja. 34. A régi Róma egy 
irodalmi büszkesége. 33. T. í. 
■37. Miltindes fia. „Az ember 
tragédiájáéban is szerepel. 
40. Azonos belük. 41. Levegő 
- latinul. 42. Az erekben 
kering 43. Ahol a fogoly 
sínylődik. 44. Puskin világhírű

kapitány, IX 
— háromne- 
elsö gyilkos, 
a Bibliából 
Fohász. 19. 
egyik regé- 

nevo előtt ol-

sínylődik. 44. Puskin világhírű müve; Csaj
kovszkij operája. 45. Bibliai eredetű kifejezés.

FÜGGŐLEGES:
1. Apponyi Albert gróf szerint: „As Igaz

ság egyoldalú túlzása.*•  2. Nchéz fém 3. A 
„zri" fokozata. 4. M. T A 5. Keresztül. 8. A 
londoni rendőrség nevében fordul elő 7. Vlsz- 
•ia: kedves kis köszönés 8. A lokál része. 9. 
Szombathely neve a rómaink korában, (fon.) 
19. Evő esik szegényre. 11 Filozófus az illető. SS .'tli . a *•  . ....

Erzsébet-körut 28. címre
30 értékes ajándék.

>Ferde szemmel*  
keresztrejtvényünk halódik 
forduldlának nyertesei

Srharf Manó Breuer Érzi
ru,ch György, Pnsner Sári. 1Se,ra.eíI« Fvrene. Sári. Bodnár íréi. Usiló 

Klem Benó, Srakáb F.ie- 
'*• ’ >**«•'•  Kokli Pál.

„—7™ Anna, Benedek 
'JónrZ Cii-nvl ~ "vü.".* ”*’,,, és Garat

A budapesti és környékbeli mertrneket kóriCk
> kd,ftu '"eglelelrt isainláiMl kiadó"-TxatTjft'Ysag-./ ‘JséSKí

:*  II Filozófus az illető. imre, Molnár K. síin km. i. T c13. Elmenekült 14. Nemcsak vasal 16. Vá..yér. A«ost..n Béli Szil, km, S 
roska rrenlinóban. 17. R.O.O. 21. Tejben fő-1 ,Kír**,,í’l Tarján Ferenc. Mm.. At
alk kisgyerek kapja 22. Keleti nőt név. 23. • '."‘J,- "
Mi két azonos betű. 23. Kantonban van. -C «!ü*.  l
Államai hálás. 28. 0. A. K. 29. Karlhngó népe.
31. Olaszország ktikigyminIsztwe 32. EfégtéleH 
vesz az elszenvedett vereségért 34. Például 
egy kelted U. Elavult 38.ÖO.A. 37. É.EEE.PJ 
38. V E. F 39. Egy japán sziget nevének egyik 
fele, 41. Többessrámu személyesnévmás. 42 
Noszogatás.

Mi két azonos betű. 95. Kantonban van.'
ctn.

MtXMUlOTt A <ax»limu>IIMIMCL1imini. T. MgroBQOGtfUM. V. ...n. ,
NTOMDUOAZCATOi angemuvei UBUL1.
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