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Többórás vasárnapi értekezlet Darányinál

Hitler viiagraszölű beszéde 
a megmentettetek tekinthető német gazdasági életrői, 

a példa nélkül való felfegyverzésről, a bolsevizmus ellen, 
a békét veszélyeztető uszításról és minden világproblémáról

Berlin, február 20. I 
‘ (A Hél/ől Naplő ladMlólának telelőn- 
jelentése.) A birodalmi főváros és egész Né
metország vasárnap Hitler kancellár nagy 
beszédének jegyében állott. A legutóbbi 
ausztriai eseményekre és a hozzájuk fűzött 
különböző külföldi kommentárokra való te
kintettel nemcsak a német birodalom, há
rem az egész világ közvéleménye feszült iz
galommal várta a beszédet.

A birodalmi gyűlés ülésterme és karza
tai zsúfolásig megtellek. A diplomaták 
páholyában a diplomáciai testűidnek 
majdtíeth valamennyi tagja megjelent.
Hitler kancellár közvetlenül az ülés meg

kezdése előtt érkezett meg a kancellári pa
lotából a Kroll-operához, ahol a többezer

I főnyi tömeg lelkes fleí/Akiállásokka! üdvö
zölte.

Amikor Hitler Adolf az ülésterembe lé
pett, mindenki fölemelkedett helyéről.

Az elnöki emelvényen a birodalmi kormány 
valamennyi tagja jelen volt, az elnöki szék
ben Göring vezértábornngy ült.

Rögtön azután, hogy Hitler kancellár el
foglalta helyéi, Göring megnyitotta az 
ülést és

átadta a szót Hitlernek, aki teljes három 
óra hosszat beszélt.

A beszéd végeztével Göring néhány rövid 
szóval köszönetét mondóit a képviselők és 
a német ilép nevében a kancellárnak, majd 
a birodalmi gyűlés tagjai háromszoros győ 
zelmi üdv-kiállással ünnepelték a vezért.

Személyi változások, 
külpolitikai kapcsolatok

— A birodalmi gyűlés mai napra történt 
összehívásának két oka volt — kezdte meg 
beszédét Hitler kancellár — először

több személyi változást helyesebbnek 
tartottam január .30-a után és nem előtt 
keresztülvinni, másodszor szükségesnek 
tartottam külpolitikai kapcsolataink egy 
bizonyos területén előbb még n helyzet 
sürgősen szükséges tisztázását létre

hozni.
Mai beszédem visszapillantás és elörelckintés 
lesz.

— Másfél évtizeden ót nehezedett né
pünkre folytatta Hitler kancellár — tör
ténelmünk legnagyobb összeomlásának nyo
masztó súlya. Tizenöt esztendőn át akarat- 
tálán és tehetetlen áldozatai voltunk a nem-

zetközi erőszaknak amelv ugyanakkor, ami
kor a demokrata eszmék nevében emberies
ségről szónokolt. ugyanakkor a valóban 

szadista önzés korbácsával sújtott le 
népünkre.

— Nemzetünk történelmének legnagyobb 
változása, amelynek jelentőségét a világ 
többi része is kezdi lassan felismerni, min
den legkisebb rombolás is véres zavargás 
nélkül ment végbe, holott más népeknél a 
legnevetségesebb okokból is napirenden vol
tak is vannak Ilyenek A legkisebb szenve
dés árán a legnagyobb hatást akart"k elérni. 
Meg kell állapítanom, hogy az ellenfeleink 
soraiból elesettek száma mig esak a felit 
sem feszi ki ama nemzeti szocialisták szá
mának, akiket őket gyilkoltak meg.

radalmi terrorista vagy mint reakcionárius 
fantaszta követi el.

— A német nép saját vezetésének és sa
ját munkájának köszönheti, hogy a né
met gazdasági életet ma megmentettnek 
lehet tekinteni. A külföld semmivel sem 

járult hozzá ehhez.
Gyűlöletes elutasítással vagy korlátolt job- 
bantudással találkoztunk csak s nincs tudo
másunk róla, hogy ezenkívül bármi pozitív 
érdeklődési mulattak volna Németország 
iránt, nem is beszélve valamelyes segítség
ről. Nem is vártam soha mást; a nemzeti 
szocialisták politikai és gazdasági hitvallá
sának ábécéje volt, hogy saját tudásuk és 
saját erejük keretiben keressék kizárólag a 
birodalom megmentését.

— Amikor a birodalom vezetését átvettem 
a munkanélküliek száma jóval több volt hat 
milliónál. A munkanélküliekhez tartozó csa
ládtagok száma több mint 15 millió volt. E 
kérdés megoldásánál nemcsak arról volt 
szó, hogy 15 millió embernek pénzt adjunk 
a megélhetéshez, hanem hogy mindenekelőtt 
hozzákezdjünk azoknak a javaknak a ter
meléséhez, amelyeket ezért a pénzért meg
vásárolhattak. A nemzeti szocialista gazda
sági program tehát egyáltalában nem pénz, 
— hanem elsősorban

termelési program.
Ez azonban eleve kizárta, hogy Németország

megmentését csalárd valutamesterkedések*  
kel kíséreljük meg. azaz hogv polgártársain
kat mozgó bér és ezzel együttjáró árrend
szerekkel becsapják. Ellenkezőleg szüksé
gesnek tartottuk, hogy a termelés fokozá
sával

a nép bevételét emeljük és Igy állandó 
vásárlóerejét biztosítsuk.

Hitler kancellár ezután részletes számada
tokban sorolta fel a nemzeti szocializmus 
gazdasági sikereit.

A kancellár megállapította, hogy ugyan
ilyen méretű fellendülés tapasztalható a 
termelés, kereskedelem és közintézmények 
egyéb ágazataiban is. Ez az eredmény né
hány év múlva óriási mértékben meg fog 
gyarapodni, amikor a négyéves tervet már 
végrehajtották.

— Ezzel az óriási teljesítménnyel szem-
ben — folytatta beszédét — mit jelent

a belföldi és külföldi nkadékoskodók 
ostoba hárgyusága, 

az újságírók, vagy a tudatlan politikusok 
korlátolt, vagy rosszakaratú firkálása? Nem 
rossz tréfa-e, hogy éppen olyan országok
ban, amelyek

állandóan válságokkal bürködnek, azt 
hiszik, hogy kötelességük minket bí

rálni
és nekünk bölcs tanácsokat adni?

Hitler a firkászokről 
és parlamenti fecsegőkről

— De bármilyen fegyelmet és tartózko
dást tanúsított a nemzeti szocialista mozga
lom u forradalom megvalósításában, meg 
kellett érnünk, hogy bizonyos külföldi sajtó 
valósággal elárasztotta az ni birodalmat ha
zugságokkal is rágalmakkal. Különösen 
1033-ban és 10.34 ben nz úgynevezett „demo
krata országokban" sok államférfi, politikus 
vagy újságíró szükségesnek látta a nemzeti 
szocialista forradalom módszereinek és in 
tézkedéseinek birálgalósát.

Az arro**nn"ía  és a sajnálatos tudatlan
ság sajátos keveréke tólta fel magát nem 
egyszer éppen annak a népnek a blrá- 
jául, amely legfeljebb mintaképül szol
gálhatott volna a demokrata apostolok 

számára.

— Amikor, mint birodalmi kancellár a 
német birodalomért való felelősséget átvet
tem, az akkor katasztrófába helyzetben a

kővetkezőket tartottam szükségesnek: 1. 
Mindjárt kezdetben nem félrendszabályokat 
hozni és 2. azonnal cselekedni. Ebben nz 
időben az egyetlen dolog, amelytől a nemzet 
megmentését remélhette

a tett bátorsága volt,
de nem a beszéd vagy a bírálat bátorsága. 
Az a nemzet, amely előtt már csaknem bor
zalmas valósággá vált egyik keményszívű 
ellenségünk ama kijelentése, hogy Német
országban 20 millió emberrel több él a kel
leténél, az a nemzet nem újságíró firkászok 
vagy parlamenti fecsegők után kiált, nem 
kíván vizsgálóbizottságokat, nemzetközi vi
tákat, nevetséges szavazásokat, nem kiván
csi belföldi, vagy külföldi úgynevezett „ál
lamférfiak" üres beszédeire, nem,

az Ilyen nép tettet kíván,
olyan cselekedetet, amely megmenti őt, nem 
törődve a fccscgőkkel és az ostoba újság
cikkekkel.

„A német gazdasápi életet 
megmentettnek leket tekinteni11

„Az állandó uszítások veszélyeztetik 
a népek

A továbbiakban kiemelte azokat az ered
ményeket, amelyeket a dolgozók jólétének 
gyarapítása körül értek el. Többi között 
tisztázták a dolgozók jogviszonyait,

megszüntették a sztrájkok és kizárások 
utján folytatott osztályharcokat, meg
állapították a legalacsonyabb béreket,

hatályos védelmet biztosítottak minden szo
ciális vonatkozásban, rendezték a fizetéses 
szabadság ügyét, gondoskodtak a beteg 
munkások orvosi ellátásáról és kielégítet
ték a munkás kulturális igényeit is. 
arra, hogy az ifjúság megszervezése 
is óriási munkát végezlek. Kiemelte, 
a német színházak szórna

1032-ben 109 volt, 1037-ben pedig 203.
A színházaknál foglalkoztatott egyének 
száma ugynnezen idő alatt ““ 
30.730-ra emelkedett.

— Azért emlitettem meg ezt •
— hogy

hogy megcáfoljam a rosszindulatú kül
földi sajtónak azt az. állítását, hogy 
Németországban a kulturális életben 

pangás következett be,
azóta, amióta a nemzeti szocialista párt 
uralmon van.

A német élet fellendülését bizonyító ada
tok befejezéséül a kancellár rámutatott arra, 
hogy milyen hatalmas emelkedés mutatko
zik a születések számónál. Németországban

Utalt 
terén 
hogy

22.000 ről,

mondotta,

békéjét"
1932-ben 970.000 gyerek született. Ez a szánj 
azóta minden éviién gyarapodott és

1037-ben 1,270.000 re emelkedett.
Amióta tehát a nemzeti szocialista párt át
vette a hatalmat, a német gyermekek száma 
kereken 1,100.000-rel emelkedett

— Milyen nevetséges ezzel a teljesítmény*  
nyel szemben — folytatta a kancellár —, 
mindazoknak a birálata, akik a nemzeti szo
cialista párt épllőmunkájával

nem tudnak egyebet szembeállítani buta 
vagy rosszindulatú dadogásnál.

Amig azonban csupán a külföldi sajtó bete
ges hazudozásáról van szó, teljesen közöm
bösen hagy minket az, hogv mit tálalnak fel 
ezek a lapok hiszékeny közönségüknek.

Ezek az állandó uszítások azonban ve
szélyeztetik a népek békéjét.

Acélfal a határon
Ám gondunk volt nrra, hogy a nemzetközi 
uszitóknnk és kulmérpczőknek ez u mun
kája ne járjon sikerrel.

A lefolyt öt év alatt ugyanis a megalá
zott és lehetetlen népből politikailag 

egységes népet tcremtdtünk, 
amelyet a legerősebb önbizalom hat át és 
amely tudatában van nemzetünk küldetésé*  
nek.

— Aki ilyen órában kötelességének érzi 
egy nép vezetésének átvételét.

i felelős parlamenti szokások tör
vényeinek, 

köti valamilyen meghatározott ds-

mokrata felfogás, hanem kizárólag a 
ruló küldetés Irányítja. Aki pedig ezt a kül
detést megzavarja, az ellentéte a népnek, 
tekintet nélkül arra, hogy ezt a megzavarást, 
mint bolsevista, mint demokrata, mint fór

ráhá-

Éa mindenekelőtt megadtuk e német nemzetnek azt a fegyvert, amely biztosí
ték arra, hogy a nemzetközi sajtó rosszindulatú szándékai a német határon 

acélfulba l'tkőzzenck.

— A legutóbbi hetekben egyes külföldi 
lapok azt a számunkra teljesen értelmetlen 
mendemondát terjesztették, hogy
, a nemzeti szocialista párt befnljisa ha

falmába kerítette n külügyi hivatalt, 
hogy küzdelem folyik a német véderő 
és n nemzeti szocialista párt között, 
hogy a „nemzeti szocialista szárny**  rá
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FERDE SZEMMEL
rejtvónyverseny 5. rejtvé
nyében található kót számjegy: . . , 
<^*k  szamokkal Írható be! Nem betűkkel1

Beküldte:

IA fenti ssolvSnvre k k*i  Mutmjsn’en én n pályázó 
ponton elmén kívül wminl má« nőm Irhától)

akarja tenni a kezét a nemzclgazda- 
aégra.

Ezek a híresztelések és a forgalombahozott 
egyéb hasonló sületlenségek mutatják, mi
lyen kevés fogalmuk van ezeknek az embe
reknek nemzeti szocialista forradalmunk 
lényegéről. Amikor öt évvel ezelőtt átvettem 
a hatalmat, már a leghatalmasabb német 
párt vezére voltam. Egyik úgynevezett de
mokráciánál sincs ma olyan politikai moz
galom, amely annyi választóval rendelkez

Gigantikus méretű termelés, 
példa nélkül éllé felfegyverkezés

— E nagy teljesítmények sorába tartozik 
mindenekelőtt nz állam és nép vezetésének 
az a módja, amely ép oly

távol áll a parlamentáris demokráciá
tól, mint a katonai parancsuralomtól.

A német nép a nemzeti szocializmusban 
olyan vezetésre talált, amely mint párt nem 
ejak mozgósítja, hanem mindenekelőtt meg 
is szervezi a nemzetet, még pedig ugy szer
vezi meg, hogy a kiválasztódás legtermésze
tesebb elve alapján

örök Időkre biztosítottnak látszik a blz- 
toskezü politikai vezetés folytatólagos

sága.
— A nemzeti szocializmus nem hódította

A birodalom védelmét pedig a külvilág ellen az uj nemzeti szocialista véderő 
biztosítja.

— A német békehadsereget megszerveztük: hazánk területét hatalmas német 
légiflottn védelmezi, partjainkat pedig uj tengeri hatalmunk védi meg. Általá
nos termelésünk glgnntikus méretei melleit lehetséges volt az Is, hogy meg

valósítsuk példa nélkül álló felfegyverzésünket.

»— pedig külföldi bölcsek belső meg
nyugvására szolgál, tőlem

bízvást azt Is gondolhatják, hogy Né- 
mctnrssághan a véderő és a nemzeti 
szocializmus kögtitt tudja latén milyen 

nézeteltérések állanak fenn.
Minden további nélkül átengedjük nekik a 
belső kielégülésnek ezt a módját. Ha azon
ban ebből ‘ bármikor más következtetésekre 
akarnának jutni, akkor mór ma kijelentem 
a következőket:

—- Németországban nem áll fenn a nem
zeti szocialista állam és n nemzeti szocialista 
párt problémája és ép ugy

nem áll fenn a nemzeti szocialista párt 
és a nemzeti szocialista véderő közötti 

viszony problémája sem.
Mindenki nemzeti szocialista ebben a biro
dalomban, aki bármilyen felelősségteljes 
állást tölt be; a birodalom valamennyi in
tézménye a legfelsőbb politikai vezetés pa
rancsának engedelmeskedik és u birodalom 
minden Intézménye

..Acél és vas fogja védelmébe venni 
a német népet* 1

A vezér és kancellár ezután saját nevében 
és a német nép nevében köszönetét mondott 
lllomberg ven rtóbonmgynnk és Eritsch '?• 
zérer.redcsnek azért a hűséges és lojális 
egy íltt működésért, amelyet az u| birodalom 
és hadserege érdekében kifejteitek, majd 
köszönetét mondott mindazoknak, akik

a politikai és katonai vezetői testület 
megfiatalítása során nemez gondolkodá
sukról tanúbizonyságot léve átengedték 

helyeiket.
—« igen jól tudjuk, hogy a jövő feladatai 

c tekintetben szükségessé teszik a birodalom 
politikai és katonai hatalmának még erősebb 
tömörítését. Amikor Blombcrg vjzérlábor- 
nngv távozása után elhatároztam, hogy a 
véderő három része felett közvetlenül fogom 
gyakorolni a főpnrancsn- ksúgot és szemé
lyes parancsom áld rendelem, ugyanakkor 
annak a reménységemnek adtam kifejezést, 

— S umikor u világ színe előli tanúbizonyságot leszek a német nép őszinte és 
mély béhcs/ors h léről, ugyanakkor nem akarom, hogv bármilyen kétség tá
madjon abban a trklnlrlben, hogy ennek a békeazerelelnek nincsen semmi 
köze nz erőtlen |< mondáshoz vagy éppenséggel a becsülcliiélküll gyávasághoz. 
Ilu ncinzctkörl uszítás és kutmérgezés bármikor kísérletet lenne arra, hogy 
mcclörle a német birodalom békéjét, akkor acél és vas fogta védelmébe venni 
a német népet és a német hazát n a világ közvéleménye villámgyorsan meg
látná, milyen egységes szellem tölti meg ezt a birodalmat, ezt a népet, pártot és 

sédéről, amelyet azonos akarat fanatizál.

Egyébként távol áll tőlem nz a szándék, 
hogy" a tiszteletreméltó német tisztikart n 
nemzetközi újságírás vádaskodásai ellené
ben .í'Jelnumbe vegyem. Erre egyáltalán 
nlnc, „iit.ío. Tény •«. h°«y ■«

nék, mint amennyi annakidején engem tá
mogatott. Nem az volt akkor az első felada
tunk, hogy a mi gondolatvilágunkat a német 
népre rákényszeritsük, hanem arra töreked
tünk, hogy ebben a gondolatvilágban az 
egész német népet egyesítsük. Elsősorban 
azonban azt tartottam szükségesnek, hogy 
ismét

helyreállítsam népünk veszendőbe ment 
önbizalmát.

Azt akartam és azt akarom a jövőben is, 
hogy a német nép fel tudja mérni saját tel- 
jesitőképessé'^nek gyakorlati példáját és 
saját munkájának eredményein, hogy

u világ többi népeivel szentben nem áll 
második vngy még alacsonyabb helyen, 
hanem feltétlenül felér velük mind

ezekben a valóságos értékekben,
— vagyis a sző legnemesebb értelmében ve
lük

egyenrangn és következésképpen egyen
jogú.

A kancellár ezzel kapcsolatosan rámuta
tott arra, hogy milyen szükséges volt az 
egykori országokra és parlamentekre vnló 
széttagozódás megszüntetése, majd a követ
kezőképpen folytatta: 

meg február 4-én a német birodalom külügy
minisztériumát — mint azt talán egyes jelen
téktelen nemzetközi flrkászok gondolják —, 
mert

a nemzeti azoclnllzmus birtokában van 
egész Németország attól a naptól kezd- 
ve, amikor üt évvel ezelőtt birodalmi 
kancellárként hagytam el a Wllhclm- 

platx palotáját.
Ebben nz államban nincsen egyetlen olyan 
intézmény sem, amely ne lenne nemzeti 
szocialista. A nemzeti szocialista forrada
lom legnagyobb biztonsága mind befelé, 
mind kifelé abban rejlik, hogy a birodalom 
minden intézményét áthatotta a nemzeti 
szocialista párt szelleme.

szilárdan és egységesen áll
abban az akaratban és abban az elhatáro
zásban, hogv német nemzeti szocialista biro
dalmunkat képviselje és

ha szükséges, akár utolsó leheletéig 
megvédje,

—- Azoknak uz elemeknek, akik Némát- 
országhnn már a múltban is a legrosszabb 
próféták voltak, senki se higyjen. Ebben as 
országban felelős helyen egyetlen olyan 
személyiség sem áll, aki

kételkednék abban, hogy e birodalom 
hivatott vezetője én vagyok 

és hogy n nemzet bizalma révén megbízatást 
adott nekem arra, hogy bármikor és bár
milyen helyen képviseljem.

— Éppen ugy, mint ahogy
a német véderő a ne ni se ti szocialista 
állam Iránt a legnagyobb hűséget és en

gedelmességet tanúsítja 
éppen ugy a nemzeti szocialista állam és ve
zető pártja büszke és boldog, hogy ilyen véd
erőt mondhat magáénak.

hogy ezzel rövidesen
oly mértékben sikerül katonai hatalmi 
tényezőinket megerősíteni, amelyet az 
álluhinoe korviszonyok szükségessé tesz

nek.
— Mini a német nép választott vezéro a 

mai napon kijelentem:
— Éppen ugy, mint ahogy n béke barátai 

vagyunk, éppen ugy feltétlenül kitartunk 
becsületünk és a német nép elvitathatatlan 
jogai mellett. Bármennyire is sorompóba lé
pek n béke érdekében, éppen ugy gondos
kodni akarok arról is, hogy

soha többé ne lehessen meggyöngitcul 
vagy éppenséggel elvenni a német nép
nek art nz eszközét, amely felfogásom 
szerint egyedül alkalmas arra, hogy a 
mostani blKonytalan Időkben a legblz- 
toMbban ón h legsikeresebben meg

őrizze ■ békét.

között kétféle embertípust találhatunk. Az 
egyik az igazságszerető, a másik pedig ha
zug, értéktelen csaló, népámiló és háborús 
uszító.

Nimet Out .ionban «»U egyKle van. hovábbl fokozWnnk siütaégeiségír’. m“id 
A kancellár ezután rámutatott a termelés I folytatta;

Gyarmati követelés 6s a Népszövetsőg
— Bármilyen eredményt érünk Is el 

azonban a német termelésnek ily nagyará
nyú fokozásával, ez

semmiesetre sem szüntetheti meg a 
rendelkezésre álló német terület szűk 
voltának lehetetlenségét, éppen ezért 
évről-évre erősebben fog elhangzani an
nak a gyarmati birtoknak a követelése, 
amelyet Németország egykor nem más 

hatslmnktól vett el
és amely e hatalmak számára tárgyilago 

2. Sohasem fogunk visszalépni a Népszövetségbe, mert nem akarjuk, hogy a 
a világ bármelyik pontján a Népszövetség többségi határozata jogtalanság 

megvédésére kötelezzen minket.

3. Azt hisszük, hogy ezzel kedvébe járunk 
mindazoknak a népeknek, amelyeket a bal
sors odnjultatott, hogy « Népszövetségre, 
mint az igazi segítség tényezőjére építsenek 
és benne bízzanak. 4. Egyáltalában nem 
gondolunk arra, hogy n német nemzetet 
olyan viszályokba engedjük belesodortatni, 
amelyekben a német nemzet maga nincs 
érdekelve- Németországunk eltökélt szán
déka, hogy

saját érdekében é« igényeiben bölcs 
korlátozás alá veti önmagát. Ha azon
ban német érdekek valahol komolyan 
kockára kerülnének, nem fogunk várni, 
amíg a Népszövetségtől támogatást nyer
hetünk, hanem magunk fogjuk tellesi- 
slteni azt a feladatot, amely ránkhárul,

6. Nem áll szándékunkban, hogy a Jövőben 
valamely nemzetközi intézmény részéről 
olyan magatartásra engedjük magunkat kö
telezni, amely kétségbevonhatatlan tények 
hivatalos elismerésének kizárásával nem 
annyira megfontolt emberek magatartására, 
mint inkább

a slruccmadár Ismert szokáséra hasonlít,
— Németország — folytatta a kancellár 

—- még abban az Időben, amikor tagja volt 
a Népszövetségnek, kénytelen volt részi
venni egy ilyen esztelen cselekményben. 
Elhatároztam tehát, hogy ebben nz esetben 
Is elvégzem a történelmileg szükségessé vált 
helyreigazítást:

Németország el fogja Ismerni Mandzsu
kunt.

—.,Ez nem jelenti azt, hogy vlssmutasit- 
luk az együttműködést más hatalmakkal. 
Egyetlen állam van, amellyel nem keresünk 
semmiféle kapcsolatot és ez: Szovjetorosz- 
ország. A bolsevizmusban — ma még in
kább, mint valaha — az emberiség romboló 
ösztönének megtestesülését látjuk. Ha n hol- 
sevizmus tana csupán szovjetterületre kor
látozódnék, akkor még hagyján lenne, Saj
nos azonban,

a nemzetközi zsidó bolscvlzmus arra 
törekszik, hogy szovjet költőhelyéről 
kiindulva, a világ többi népét Is aláássa, 
a társadalmi rendet megdöntve és a ci

vilizációt zűrzavarral helyettesítse,
Ezen a ponton könyörtelenül ellenségei va
gyunk a bolsevizmusnak. A bolsevjzált te
rületen többé nem állanak fenn saját nem
zett életüket élő független és önálló államok, 
hanem csupán

a moszkvai forradalmi központ tago
zatai.

Edén, Sztálin, 
Japán, Abesszínia

Tudom, hogy Edén külügyminiszter nem 
osztozik ebben a felfogásban. Azonban 
Sztálin ezt a felfogást vallja és azt nyíltan 
hangoztatja is. Az én szememben Sztálin 
ezidöszerint hitelt érdemlőbb ismerője ó« 
értelmezője a bolsevista felfogásnak és 
szándékoknak, mint egy brit miniszter.

— Ebből adódik Japán irányában köve
tett magatartásunk is. Altól tartok, hogy 
japán veresége a távolkeleten sohasem Eu
rópa vagy Amerika javát szolgálná, hanem 

kizárólag Saovjctnroszország Javát.
Felesleges mondanom, hogy valameny- 
nyiünknek az a kívánsága, vajha vissza
térne a kél nagy kelelátsiai nép között a 
megnyugvás és a béke. Azt hisszük azon
ban, hogy

a béke már régen helyreállott volna, 
ha egyes hatalmak — ugyanúgy, amint 
•a Abtaazlnlábon történt — nem adná
nak a viszályban álló felek egyikének 
tanácsot, vagy ne lennének Ígéretet az 

Illető tél erkölcsi támogatására.
— Teljesen közömbös — folytatta Hitler 

hogy n távolkcleti események mikor és 
hogyan jutnak végleges rendezéshez. Né
metország Japánt továbbra (« n biztonság 
egyik fényerőiének tekinti a kommunizmus
sal szemben és az emberi kultúra birtositáso 
érdekében.

Éppen igy megállapítható, hogy Német
országnak

semmiféle olyan területi érdekel nincse
nek, amelyek bármilyen kapcsolatban 
állhatnának a Jelenleg Spanyolország

són .ma teljesen értéktelen h 
számára azonban feltétlenül nélkillözhete • 
len.

A vezér visszatekintett a Népszövetség ke« 
(étkezésére, majd így folytatta:

—’ Bejelentem, hogy: 1. Azért leplünk 
kt annakidején a Népszövetségből, mert a 
Népszövetség — híven születéséhez és kö
telezettségeihez —, megtagadta tőlünk a 
jogot az egyenlő fegyverkezésre és ezzel 

| együtt az egyenlő biztonságra.

ban pusztító borzalmas polgárháború
val.

Az egyetlen, ami c három állam kapcsola
tait megmérgezi s ami e kapcsolatokra te
hertételként nehezedik,

az a már tűrhetetlen sajtóhadjárat, 
amely Angliában és Franciaországban 

folyik.
Mostantól kezdve nem hagyjuk válasz nél
kül a rágalom hadjáratát, hanem

válaszolni fogunk, még pedig nemzeti 
szocialista alapossággal fogunk vála

szolni.
Az angol alsóház képviselő tagjainak azt’ 
njánlom, hogy törődjenek a jeruzsálemi brit 
hadbíróságok Ítéleteivel és nem a német 
népblróságok Ítéleteivel.

— Minthogy a nemzetközi sajtó uszítását 
a népek közti béke veszélyeztetésének kell 
tekinteni, elhatároztam, hogy

végrehajtom a német véderőnek azt a 
megerősítését, amely megadja nekünk a 
biztonságút, hogy u Németország elleni 
vad háborús fenyegetőzés egy napon 
ncn. alakul át véres erőszakká. Ezek 
az intézkedések ez év február 4-e óta 
folyamatban vannak • ezeket gyorsan és 

határozottan végre fogjuk hajtani.

Az osztrák kérdés
— A német birodalommal szomszédos 

államok közül
kellő, több mint tízmillió némeUlelket 

foglal magában.
A békeszerződés saját akaratuk ellenére 
megakadályozta őket abban, hogy egye

süljenek a német birodalommal.
őszinte megclégcdészel állapíthatjuk meg, 

hogy
éppen azzal az állammal való viszo
nyunkban, amellyel talán a legtöbb 
ellentétünk volt, nemcsak enyhülés ál
lett be, hanem az évek folyamán sike
rült mind őszintébb baráti kapcsola

tokat létesíteni.
— Boldog vagyok, képviselő urak, hogy 

közölhetem önökkel, hogy a? utóbbi napok
ban

további megegyezést
sikerült elérnünk azzal az országgal, amely 
sok oknál fogva különösen közel áll hoz
zánk. Nemcsak a nép azonossága, hanem 
mindenekelőtt hosszú azonos történelem és 
közös kultúra fűzi egybe n Német Birodal
mat és nőmet Ausztriát Világos volt, hogy 
az önmagában véve tarthatatlan helyzet 

egy napon nagyon srlyos katasztrófa 
előfeltételévé fejlődhetett volna.

—• örömmel állapíthatom meg, hogy ez 
a felismerés megfelel az osztrák szövetségi 
kancellár falfogáiáuak Is, okit arra kértem, 
látogasson meg. Ebben nz a gondolat és az 
a szándék vezetett, hogy kapcsolatainkban 
enyhülést hozzunk léire azáltal, hogy

a némel-oszlrdk nép nemzeti szocialista 
világnézetű részének ugyanazokat n lo
gokat adják meg, pmeiyck a többi 41- 
lamnolgároknt Is megilletik. Mindez a 
Julius lt’lkl megállapodás keretében 

maradandó kiegészítés,
•— Azt hiszem, hogy ezzel Európa békéjé

hez is hozzájárulunk E föltevés helyességé
nek legjobb hizonvitékn azoknak n -demo
krata világnolgároknak a felháborodott 
haragja, akik egyébként ugyan mindig n 
békét hangoztattak, de egvethm ntkalmnt 
sem mulasztanak el, hogy bennünket hábo
rúra ne uszítsanak. Biztosíthatom még őnö- 
kot arról, hogy knncsotatnlnk n többi euró- 
nai és az Európán kívüli államokhoz is vagy 
jók és normálisak, vagv nagvon barátságo
sak. Nem kell rámutatnom másra mint arra 
a rendkívül szívélyes barátságra, nmelv pél
dául Magyarországhoz, Bulgáriához. Jugo- 
szldiddhos éa sok mái országhoz fűz ben
nünket,

A német nép természeténél fogva nem 
háborús, hanem katonai pép, Más szó
val: nem óhajlfo n háborút, csak nem 

fél tőle.
Hitler kancellár beszéde után Gflrlng, a 

gyüléy elnöke, köszönte meg a kancellár, 
beszámolóját,
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Vasárnap még egy rendőr
merényletet vallott be a 
Szarvas-csárda banditája

Vasárnap reggel a rákoshegyi vasútállo
másra érkező személyvonat egyik fülkéjé
ből bilincsbe vert embert szedtek le a szu- 
ronyos csendőrök:

Pon or László tcmplomfosztogaló be
törőt hozták, Hajtó Antal ren ?őr- 

főtörzsőrmester elfogott merénylőjét.
A budapesti detektívek szombaton reggel 

bizalmas bejelentés alapján a kecskeméti 
templomrablási ügy nyomozása "közben el
fogták Kispesten Bodó Imre 21 éves kő
művest. Bodó bevallotta, hogy a kritikus 
éjszakán ő is ott volt a Szarvas-csárda ud
varán, amikor a barátja, Pongor László 
lelőtte Hajtó Antalt. Megmondta azt is, 
hogy Pontjor a szatmúrmegyei Garbolc köz
ségben van látogatóban a menyasszonyánál. 
Azonnal detektívek indultak Garbóiéra, 
hogy elfogják Pongorl, közben azonban 
már kézre is kerüli: az oltani csendőrök 
is templomrablókat kerestek, gyanúba fog
ták Pongor Lászlót, aki csakhamar be
vallotta, hogy nemcsak templomokat fosz
togatott, de ő a Szarvas-csárdában történt 
merénylet töltésé is.

Pongor kihallgatása során
még Garholcon bcvullolla, ho.-’y mos
tanában tizenegy templomot fosztott ki, 

néhány esetben Bodó Imre is segédkezeit 
neki. A templomrablások nagy része Pest
környékén történt, a csendőrök ezért szom
baton este vonalra ültették és el
indullak vele Pestkörnyék felé, hogy tisz
tázzák a templomfosztogatások részleteit.

Rákoshegy volt az első állomás, azután 
Rákoskeresztúrra, Pestszentlmrére és 
még néhány környékbeli községbe kí

sérték Pongort, 
mindenütt helyszíni szemlét tartottak vele 
és a veszedelmes bandita sorra eljátszotta, 
ho"van követte cl a betöréseket.

Mialatt a csendőrök Pongorral pestkör
nyéki körúton jártak, a főkapitányságon 
tovább folytatták Bodó Imre kihallgatását. 
A Szarvas-csárda véres éjszakájának törté
nete már nem vitás, kétségtelen, hogy Bodó 
nem használt fegyvert, de tisztázni akarják 
egyéb viselt dolgait.

Nagy Katalin börtönre Ítélt színésznőt 
vasárnap szabadlábra helyezték 
—, mert dizőzszerződést kapott

Budapestnek, r. dizőz-városnak vasárnap 
óta uj szenzációja van: a börtöböl lép a di- 
zőzi pódiumra egy fiatal pesti lány. Eddig 
„urinő ült a zongoránál**  vagy „Becs, Ber
lin, Paris kedvence* 1 szórakoztatta a nagy
érdemű publikumot. Vasárnaptól pedig a 
Markó-utcai fogház egyik csinos lakójából 
lett kávéházi dizőz ...

Az uj pesti dizőz vasárnap reggel barna 
bundában, divatos kalapban, ncszeszerrcl a 
kezében lépett ki a Markó-utcai fogház ka
puján. Relikiiljében gondosan összehajtva 
őrizte a hivatalos Írást:

a budapesti királyi Ítélőtábla Nagy Ka
talin színésznő azonnali szabadlábra 

helyezését rendeli cl...

UIBSZINHáZ
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Szombaton, február 26-án először

Hunyaűv Sániiop uj szlnjátóka

Págur Aulai, 
D. Ligeti JullsKa. somiay 

Artúr, Komar Juliska, 
Olyuedv zsűti. 

szomuathciyi Bianka 
„„r.od.lé. telefonon: 115-34I

Bodó vasárnap reggel nyomban azzal 
kezdte vallomását, hogy beismert több be
törést, amit Pongorral együtt követett el. 
Beismerte azt Í3. hogy január végén ők 
fosztották ki a svábhegyi kápolnát.

Amikor ide érkezett a vallomásában, a 
detektiveknek eszébe jutóit, hogy január 
28-án éjszaka

Urhún János rendőrőrniesterre és
Elitre, a híres rendőrkutyára, a Sváb

hegyen ismeretlen tettes rálőlt,
azután elmenekült.

Faggatni kezdték tehát Bodót, hogy hol 
járt ezen az éjszakán.

Bodó nem sokat kertelt, válaszolt erre a 
kérdésre is:

— Uraim — mondotta — látom, nincsen 
értelme annak, hogy össze-vissza beszéljek, 
a végén úgy is kiderül minden: ott voltain 
ennél az esetnél is. Január 28-án, amikor 
Pongor László még Budapesten tartózko
dott, betörőkirándulásra indultunk a Sváb
hegyre. Otllyk Lajos tisztviselő Kakuk-ucca 
8. számú villáját szemeltük ki. Gazdátlanul 
áll a villa. Bemásztunk, körülnéztünk, de

csak pár darab holmit tudtiiiik össze
szedni, zajt hallottunk, megijedtünk*  

futni kezdtünk. Én szaladtam elől, közben 
a hátam mögött revolverlövési hallottam, 

tudom, hogy Lacinál volt n Steyr- 
pisztoly, ő pedig nem sokat gondolkodik, 
könnyen megy nála a lövöldözés. Biztosan 
ő lőtt rá erre a rendőrre is.

Késő délutánig tartott Bodó Imre kihall
gatása, azután visszakisérték a cellájába 
azzal, hogy

megvárjak, amíg a csendőrök átadják 
a főkapitányságnak Pongor Lászlót, 
akkor majd szembesítik a két banditát 

és minden ügyüket pontosan tisztázzák.
A csendőrség és a rendőrség kitartó, 

szívós és nagyszerű munkáin lakat alá jut
tatta a Szarvas-csárda banditáit és illetékes 
helyen most már rövidesen döntenek a 
jutalom kérdésében. A nyomravezetőnek 
ugyanis ezer pengő jutalmat tűztek ki. 

.Valószínű, hogy
a jutalom felét a csendőrség, felét pedig 

a rendőrség emberei kapják
a jól végzett, kitűnő munkáért.

Nagy Katalin pár nappal ezelőtt a tör
vényszék Á’rnj;re//-t:inács.i előtt állott vád
lottként. A büntetőtörvénykönyv egyik rit
kán alkalmazott paragrafusával került ösz- 
szeütközsébe:

családi állás elleni bűntett
volt a vád az ifjú színésznő ellen Az ügyész
ség vádirata szerint Nagy Katalin újszülött 
gyermekét elvitte egyik ismerőséhez- Lencse 
Mihály lakalosmeslerhez. Arra kérte Len- 
csééket, hogy vigyázzanak gyermekére amig 
pénzt szerez és tejet vásárol neki. A jó
szívű lakatosmester és felesége gondjaikba 
vették a gyermeket, de Nagy Katalin nem 
jelentkezett náluk. Végül is a csecsemő a 
gyermekmenhelyre került, Nagy Katalin el
len pedig családi állás elleni bűntett miatt 
eljárás indult, mert gyermekét ravasz fon
dorlattal

Idegen családba Igyekezett becsem
pészni.

A főtárgyaláson Nagy Katalin elmondotta, 
hogy a Városi Színház tagja volt, de miután 
gyermeke megszületett, sehol sem kapott 
szerződést. Megkérte Lencse Mihályékat: 
gondozzák gyermekét, majd ílzet érte. Arra 
nzonban nem gondolt, hogv a Lencse-csa
ládba csempéssze be gyermekét.

A bíróság Nagy Katalin védekezését nem 
fogadta cl, az ifjú színésznőt

hathónapi börtönre Ítélte éa elrendelte 
azonnali letartóztatását,

mert úgy találta, hogy sem állása, sem be
jelentett lakása nincs és igy szökésétől tar
tani lehet.

A főtárgyalóiról fogházőr kísérte Nagy 
Katalint a Markó utcai egyik cellájába. 
Traytlrr Endre dr., n színésznő védője, meg
fellebbezte az ítéletet, tegnap pedig bead
ványt intézett a táblához és ebben védencé- 
ne'. azonnali szabadlábrahelyezésél kérte.

A védő bemutatta n táblának Nagy Ka
talin dlzőz-szerződcsét, amelyet egy 
pesti kávéházzal kül'Jtt az ifjú mű

vésznő.
.4 dizőz-szerződés igazolja, hogy Nagy Ka
talinnak állása van. amelyet azonnal elfog-

lulhat, ha szabadlábra kerül.
A tábla Kovács Rókus tanácsa Horváth 

Géza dr. táblabiró előadásában tegnap fog
lalkozott az üggyel és úgy döntött, hogy

Nagy Kutalint szabadlábra helyezi.
A tábla döntése után vasárnap megnyílt ii 
Markó-utca fogház kapuja a fiatal színésznő 
előtt és Nagy Katalin elindult a Markóból 
a dizőzi sikerek felé ..,

j—i ——t

Autós szőnyeg
tolvajokat fogott 
a rendőr

Az A/Aotdj-utcúban vasárnap Hajnalban 
a rendőr két gyanús férfira lett figyelmes, 
akik

szőnyegeket raklak fel egy autóra.
Amikor odalépett hozzájuk, hogy igazol
tassa őket, futásnak eredtek. Párperces ül
dözés után sikerült elfogni a két férfit, akik 
közül az egyik Albicz György 31 éves fog
lakozásnélküli egyén, nyolcszor volt már 
büntetve lopás címén, a másik Stelli Lipót 
44 éves volt kőmüvessegéd, hatszor szere
pelt már a rendőrségen betöréscslopás mi
att. Beismerték, hogy a szőnyegeket

Prelsz Gusztáv részvénytársasági Igaz
gató galántal-iilcal villájából lopták.

Mindkettőjüket letartóztatták.

Darányi vasárnap három 
és félórás nagy jelentőségű 

tárgyalást folytatott 
Fabinyival, Hómannal 
és Imrédy Bélával

Szombat este Hómannal tanácskozott Darányi
Ezen a héten nem volt vikendje a ma

gyar belpolitikai életnek. Többirányban 
fontos tanácskozások zajlottak le már 
szombaton, de különösen nagyjelentőségű 

.volt az a vasárnapi tárgyalás, ami Darányi 
Kálmán miniszterelnök dolgozószobájában 
folyt le

a miniszterelnök, Fabinyi Tihamér 
pénzügyminiszter, Hónian Bólint kul
tuszminiszter és Imrédy Béla, a Nem

zeti Bank elnöke
között. Beavatottak már néhány nap óta 
tudják, hogy nagyjelentőségű gazdaságpoli
tikai és szociálpolitikai intézkedésekre ké
szül a kormány és igy a belpolitikai viszo
nyok ismerői számára nem okozlak külö
nösebb meglepetést a sorozatos tanácsko 
zások.

A múlt hét folyamán már — részben a 
vasárnapi megbeszélés előkészítéseként — 
több mirtiszterrel és más államférfival, va
lamint gazdasági szaktekintéllyel folytatott 
jelentős eszmecseréket Darányi Kálmán. 
Szombaton este sem értek véget a hét po
litikai tárgyalásai.

Este kilenc óra után Hóman Bálint 
kultuszminiszter autója állott meg a 

miniszterelnökségi palota előtt.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel
sietett Darányihoz és közel másfél órát ta
nácskozott a miniszterelnökkel, annak dol
gozószobájában.

Vasárnap egész délelőtt nem hagyta cl 
Darányi Kálmán miniszterelnök a Sándor- 
palotát, viszont már féltizenkettő előtt ven
dégei érkeztek.

Elsőnek Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszter

jött meg a miniszterelnökségre és tüstént 
felment Darányihoz. Röviddel ezután meg
jött Hómon Bálint kultuszminiszter, majd 
további tiz perc múlva

Imrédy Béla, n Nemzeti Bank elnöke te.
A kél miniszter és Imrédy délután két 

órára rendelte uutólját a miniszterelnök
ség elé, a gépkocsik azynban egy teljes óra 
hosszat hiába vártak. Pontosan

délután három óra volt, amikor Fa
binyi, Hóman és Imrédy együtt lejött 

a miniszterelnökségről.
Politikai körökben, ahol értesüllek a 

vasárnapi három és félórás értekezletről, 
természetesen azonnal megindultak a kom 
binálgnlósok, hogy mi áll az előző megbe
szélések, majd a vasárnapi szokatlanul 
hosszú négyes eszmecsere hátterében. Vol
tak, akik tudni vélték, hogy a vasárnapi 
tárgyalóinak tulajdonképpen nincs különö
sebb jelentősége és csupán uz volt az oka, 
hogy — a három miniszter és a Nemzeti 
Bank elnöke együtt hallgatta meg rádión 
Hitler világszerte Izgalommal várt beszédéi.

N Hétfői Napló munkatársának bizalmas 
forrásból nyert információja szerint

ez a feltevés nem helytállói 
csak véletlenül tanácskoztak ezek az állam 
férfiak ugyanakkor, amikor Hitler beszélt

a jó Kávé Sok mintenT 
1PÓTO1,,- 
be a VaLÓbi 

nem ja 
Semmi.

eZÁUTCSaiA, 
riszra szeme 
Kávéi

Igaz, hogy erre való tekintettel háromne
gyedórára megszakították a megbeszélést 
és ez idő alatt Hitler rádiószónoklatát hall
gatták.

Ez azonban — nem tartozott a tárgyhoz. 
Az előző megbeszéléseknek és elsősorban a 
vasárnapi negyedfélórás értekezlet közép
pontjában azok

a nagyjelentőségű szociálpolitika! vo
natkozása gazdasági és pénzügyi Intéz

kedések
álltak, amelyeket a kormány a legközelebbi 
jövőben óhajt megoldani. Mindenekelőtt u 
Nemzeti öndllósitáji Alap felemeléséről és 
ezzel kapcsolatba^ más fontos pénzügyi 
intézkedésekről volt szó. Ezért kellett be
levonni a megbeszélésekbe a Nemzeti Bank 
elnökét is. A Nemzeti önállósilási Alap fel
emelésével párhuzamosan Darányi Kálmán 
miniszterelnöknek s a kormány többi tag
jának eltökélt szándéka, hogy

gyökeresen és mélyrehatóan rendezi a 
magyar Ifjúság problémán.

Ennek a rendezésnek részletes tervéről ed-
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l.
Péntekm délután ad tűk ki az engedélyt 

a Idn'-hitH fiiuljáró megépítésére. Szombatra 
tr.rradó éjszaka már munkások jelentek 
fiuq a Lánchhlnál, palánkot húztak a fő
kapitánysággal izemben fi megkezdődött a 
munka. .1 gyorsaság tehát tényleg nem bo
szorkányság .. . Bravó, ez remiben van!

11.
.4 budapesti német követség, nmeit) hosszú 

Vhin át a Ferenc József-rakpart 24. számú 
palotában rezidcált, tavaly májusban felköl
tözött az l’rl-ulcába. A régi követség! pa
lota további sorsáról azután most értesülünk 
a hivatalos ingatlanforgalmi jelentésből. .4 
kimutatás egyik rubrikájában ez van föl- 
jcayczoc: Ferenc József-rakpart 24. Eladó: 
Némctblrodalmi kincstár, vevő: Fucl's Lipót 
és társa berlini lakosok, .1.10 négyszögöl, vé
telár: Sfíü.OOO márka.

III.
Vasárnap a "Magyar Színházban matiné 

'keretében a Ralettstudló csoportjának köz
reműködésével szép és csodálatos színpadi 
táncokat mutatott be Nádasy Ferenc, az 
Operaház balcttlskolólának vezetője. Part
nere N. Mnrccllc Valiiét volt. A nézőtéren 
sűrűn hallatszott francia diskurzus, a buda
pesti francia kolónia sok előkelősége jelent 
meg a matinén. A „francia titok" magyará
zata: Nádasy Ferenc nagysikerű külföldi 
szereplései során francia hölgyet vett fele
ségül, egy konzul leányát, Vulllet Marcetlet, 
aki most partnere.

IV.
Nemhiába szenzáció a készülő magyar- 

o’i'án királyházasság, Budapesten valóba' 
„divatba jölt" Albánia. Az utazási irodák
ban százával jelentkeznek az érdeklődők, 
már társasutazásokat is kezdenek szervezni. 
Tudtára adjuk mindenkinek, akit érdekel, 
hogy Barin és Durazzón át lehet Tiranába 
utazni, kissé körülményesen, vasúttal, hajó
val és autóbusszal kombinálva és az utazás 
pontosan Í07 pengő és 50 fillérbe kerül.

V.
fíozsnay Sándor, az Arizona igazgató

tulajdonosa szombaton délután teát rende
zett a Magyar Vöröskereszt Egylet javára. 

’A budapesti társadalmi élet szine-java vett 
részt a teán, amelynek jövedelmét utolsó 
fillérig a Vöröskeresztnek juttatta.

VI.
Vasárnapi napilapban olvastuk ezt az 

édes apróhirdetést: „Jólszituált főszerkesztőt 
és kezdő, flzctéstelen Iró-munkalársat keres 
szépirodalmi szemle Érvényesülés jeligére'' 
Most szívszorongva és aggódva lássák: nem 
kapnak-e hajba a ragyogó érvényesülési le
hetőség miatt például Légrády Ottó, Rassay 
Károly és Saluslnszky Imre főszerkesztők. 
Reméljük, nem lesz belőle közelharc.

VII.
.1- Fjllpótváros és kapcsolt részein való

ságos keresztrejtvény-szenzációt pattantott ki 
a februári nagy iakdsfclmondási és lakás
keresési szezón. Nem tudjuk hirtelenjében, 
kit kell figyelmeztetni, a várost, a Közmun
katanácsot, vagy építési hivatalt, de pontos 
helyszíni szemlén, hites tanuk jeleni'lében 
meggyőződtünk róla, hogy eltűnt egy ház a 
Tátra-utcából: a Tátra-utca 33. számú ház 
után nem 35. következik, hanem azonnal a 
3? szám Hova lelt a Tátra-utca 35-ös ház? 
Ez itt a kereszt rejt fny ..,

Vili.
Tegnap éjszaka postás állított be a Cla- 

ridge cafébdrba Amerikai kábclsürgönyl 
kézbesített. Egy I aiósvállalal kábelen kínált 
szerződést a lokál két jazz-sztárjónak: Ba
logh Tibornak és Vigli Györgynek.

BAKTER: Egyem a hegyit, Lepcses szom
széd, iguz-c, hogy megen csak Pestrül gyiin- 
ttek?

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTER: No, akkor gyorsan mongyák el. 

hogyan esett ez a gyönyörű szép kibékülés 
a német meg az osztrák sógorék között?

ÖRZSI: Hát úgy, hogy végre megértették 
egymást.

BAKTER: De hogy*  értettek meg egymást?
LEPCSES: Ejnye, de Inssújáratú esze van 

magának! Ilút áthívattúk n Susnik kancalúrt, 
oszt megmagyarázták nekijje a tényálladé- 
kot. hogy hát: mink szerelünk titeket, te- 
hátlan nem illik egymással ellenkezni.

ÖRZSI: Igazuk is vót.
LEPCSES: Emlékszek, eccer Pápóczon az 

a Mérges Mácsik Albert rettentő módon bele
szeretett a szomszéggyába, bizonyos illető 
özvegy Kutyó I’álnóbu. De az özvegy kije
lentette, hogy íí nőin mén ferböz, mer ra
gaszkodik az önálló cselekvési szabadságá
hoz, vagyis hogy ű avval a férfiemberrel 
szembe fojt ki engedékenységet, aki ippen 
inegteccedik neki. No, egy nap átmen Mér
ges Mácsik az asszonyhoz s aszonygya neki: 
— „Hát nem gyün hozzám feleségül?" — 
„Nem én" — monta Kutyóné. Erre a l;íto- 
■’.ató nagyhörlclcn úgy szájon kapta, hogv 
kit foga kirepül az ablakon s meg se állt 
n kösségházáig. — „Meg mindig nem 
gyün?" — kérdezte Mérges Mácsik. - “
honnem" — mosolgott az özvegy, — „iszen 
csak azer ellenkeztem eddig, mer nem tut- 
tam, hogy ennyire szerelmes bólém!"

ÖRZSI: Szóbul ért az ember!
BAKTER: Nonn, hát hiszen. Oszt i 

túl mi újság Pesten Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: A Kabos Bandi vívóbajnok úr 

elment párbajsegédnek. Oszt ahogy.javába 
segédkezett, az egyik párbajozó a kargyá- 
val úgy kupán vágta illet, hogy majd bele- 
sántult. , ,

BAKTER: Szép látvány lehetett! De mér 
nem egymást kaszabolták a púrbnjozók?

LEPCSES: Hájjá, tuggya, ollanknr úgy 
meg van ijedve n két lovaglás egyén, nem 
csodn, ha illőn kalasztrókúk állnak be.

ÖRZSI: Még tón egv zabszemét se lehetne 
clhelezni a bátorságukba.

LEPCSES: Tavai nyáron a patikus, meg 
a lúdoklor párbajoztak a Nagyerdőn, de 
pisztolokkal. Hát amikor megvót a párbaj.

.De

azon-

az egyik segéd észrevette, hogy a kalapjára 
valami madár akkora üzenetet kűdött le a 
fárul, akár egy ötpengős. — „Nyavala tőr
gye ki a jóüzengetős fajtáját" — káromko
dott az illető —, „igy csúffá tenni a kala
pomat!" — Sose káronkogy ecsém" — vi
gasztalta a másik segéd —, „inkább öriijj 
hogy a párbajozóknak nem köll a fára 
mászni s a segédeknek a fa alatt állni."

BAKTER: Ész vót annak a fejibe, nem 
lekvár! — Hát az ángol-olasz közeledés?

ÖRZSI: Nehezen gyün össze, mer az ola
szok most már igen sokat követölnek.

BAKTER: Tán jobb lett vóna megadni 
nékik, amit elejinte kértek.

LEPCSES: Ez ippen olyan, mint mikor 
Ótvaros Rcfonya János tanálkozott a Vas
vári doktorral s panaszóta, hogv fáj a 
torka. — „Gurgulázzon kainilla-tejávul" — 
monta a doktor s avval elköszöntek. Hát 
vagy három hét múlva tanálkozik. Ótvaros 
a Hajdú üdvéggycl s igen mérgesen inon- 
gya: — „Hát most micsinájjak kérem, a 
mólkor az úccón mesélem a Vasvári dok
tornak, hogy fáj a torkom, aszongya gur- 
gulázzak kamillával, oszt máma gyün egy
számla, hegy főzessek öt pengőt orvosi ta
nácsért" — „Legjobb, ha kifizeti neki!" — 
telelte a Hajdú üdvégy —, „meg osztán 
mingyár ideadhaltya nékem is az öt pen 
gűt, az üdvégyi tanácsért!"

ÖRZSI: Jaj, hogy a pók szőjje be ininda- 
kettőnek a becses orrajukátl — Oszt 
hetnénk is aptya.

BAKTER: Hő, hö! — Ahhoz mit 
kedves Lepcses szomszéd, hogy odaföl 
ten emelkedett az Ideji adóbevétel?

ÖRZSI: Év elejin emelkedett! De 
lesz az esztendő végin?

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy 
cer égbenéző Balog Gyuri fogadott a komá
jával, avval a Tevőleges Fancsari Már- 
tonnyal, hogv ű cgyültibe megeszik ötven 
darab szilvás gombócot. Neki is lódult a 
gombócok bcfalasához, lenyelt négyven- 
nyócat, de még a negyvenkilcncedik is le
ment valahogy, ippen az ötvenediknél akalt 
meg,, híjába szelte abba a nagy piicők szá
jába, csak kifordul onnan a tányérjára. 
Szegény Égbenézö fölnézett az égbe, aztán 
a tányérjára, megcsóválta fejit s mérgesen 
így szólt az utolsó gombóchoz: — „Fene 
égvén büdös, ha futtám vóna, hogy ulój- 
jára illen nehezen méc le, elsőnek ettelek 
vóna!" — Oszt Isten álgya.

ii

me-

szól 
Pes-

mi

ec-

Lajostól közvetett utón néhány darab ha
mispénzt és hamispénzgyártáshoz szükségei 
szerszámok kerültek hozzá. Maga is fel 
akart csapni pénzhamisítónak, de nem ér*  
lett hozzá, ügy oldotta meg a dolgot, hogy 

elment a törvényszékre, amikor Gál La
jos bűnügyét tárgyalták, végighallgatta 
a tárgyalást és különösen Gál vallomá
sának azt a részét hallgatta nagy figye
lemmel, amikor elmondotta, hogyan ki

ültette a hamispénzt.
A tárgyalás utátt még nem volt teljesen tisz
tában a hamisítás technikájával, tehát „utó*  
tanulmányokat" is végzett Technikai köny
veket vásárolt, amelyek P különféle ötvöze
tekről és forrási hőfokokról szólnak és most 
már jobban ment a dolog, sikerült is pár 
darab kétpengöst hamisítania. Sok haszna 
azonban nem veit belőle, mert

a forgaloinbakerült hamispénzt gyorsan 
felfedezték és ő is lakat alá került.

Nagy Sándort a meglepő vallomás ulán 
letartóztatták, átadták az ügyészségnek és 
azt hitték, hogy ezzel megszűnt a kétpen
gősök további hamisítása. Nagy meglepe
tésre azonban most megint ujabb hamis
pénzek bukkantak fel.

Az István-uton egy hentesüzletbe betért 
vásárolni egy fiatalember és kétpengősSeL 
fizetett. A hentes észrevette, hogy hamis a 
pénz és rendőrt hivott. A rendőr igazoltatta 
a fiatalembert. Kiderült, hogy Hódy Pál a 
neve, szabósegéd. Vele együtt a rendőrsé-'re 
került a testvére, Hódy Miklós cipészsegéd is.

A főkapitányságon megállapították, hogy’ 
az István-uton felbukkant kétpengösök 
ugyanolyan módszerrel készültek, mint 

a Nagy Sándor-féle hamispénzek.
A további nyomozás azután érdekes meg
lepetésekkel szolgált. Kiderült, hogy Nagy 
Sándornak van egy nőismerőse: Szokoly 
Sándorné takarítónő. Nagy Sándortól hamis 
kétoengősök és pénzhamisító szerszámok 
kerültek Szokoly Sándornéhoz és

a takarítónő valóságos pftnzhamlsltó- 
tanfolyamot rendezett*  

kísérletezett a szerszámokkal, a régebbi két- 
”engősökct pedig átadta értékesítésre 
Hódyéknak azzal, hogy’ csináljanak vele, 
amit akarnak, hetven fillért azonban szol
gáltassanak be neki minden darab forga- 
lombakerült kétpennős után.

A nyomozás befe:ezése után Szokoly Sán- 
dornét is előállították, azután a Hódy fivé
rekkel együtt letartóztatták és most már 

remélik, hogy végié-*  megszakadt a 
a pénzhnmisló-Iánc,

amely Gál Lajossal. kezdődött, Nagy Sán- 
dorrúl folytatódott és, Szakoly Sándornéhoz 
vezetett.

IX.
.4 dunaparti ujságlró-káuéháznak «’«n egy 

állandó vendége, aki közismerten „lapszer- 
nczésí' ügyekkel foglalkozik. Ez a kitűnő 
szervező most pénzestárs-alapon képes heti- 
újságot grűndol. .4 komolyság igazolására 
tekintélyes összegről szóló csekket mulat fel. 
Nagyban folyik már a szervezkedés és a lap- 
alapítóknak „csak" egyetlen kikötése van: 
a lap munkatársai kizárólag arisztokraták 
le dnek, bárótól fölfelé kezdődik náluk 
az tPságlró. Arról még nincs pontos értesü
lés. hogy a nyomdászok terén megeléged
ne ke az egyszerű polgári származással . . .

X.
.4 Budapesti Szakácsok Köre a Lloyd- 

palotában hors d'oeuvre-kiállitást rendez, 
amelyre tisztelettel meghívják a budapesti 
gourmandokat. Budapest valamennyi gour- 
mondja név ben már előre tiltakozunk uz 
ellen, hogy kitegyék a kiállításokon szokásos 
„Mindent a szemnek" kezdetű táblát...

Rudas-Gyógyfürdő 
nyilvános étterme és kávéháza 
XL,Döbrontel-tér B. Dólben és este: Rostonsült különlegpsségok. Tel.: 154-113. Cigányzene

Három régi pesti ügyvédet 
„munkaképtelenség" cimén 
töröltek az ügyvédi kamarából

Amióta az uj ügyvédi rendtartás érvénybe 
lépett, fokozott munka folyik fiz ország ügy
védi kamaráiban: a törlések, bejegyzések, a 
tagdijhdtralékok behajtása, a rendtartás uj 
intézkedéseinek végrehajtása sok munkát 
adnak a kamarai adniinisztációknak.

Legutóbb a budapesti ügyvédi kamarában 
történtek érdekes intézkedések:

három régi ismert pesti ügyvédet „mun
kaképtelenség" elmén töröltek a kamara 

tagjai sorából.
Füzesséry Kundol, Kágyi Aladárt és Vértes 
Vilmost törölték és Igv ezek uz ügyvédek n 
jövőben nem folytatnak mar gyakorlatot, A 
törölt ügyvédek közül különösen Füzesséry 
Kundol ismerik jól ügyvédi körökben. An
nak idején jómenetolQ Irodája volt, később 
pedig csaknem minden nap a táblán, Kúrián 
találkoztak vele ügyvédtArsnl: a közvédői

kirendeléseket látta cl itt Füzesséry Knnd, 
aki

éppen most, a kamarából történt törlé
sekor érkezeit el ügyvédi működésének 

huszonötcsztendős jubileumához,
Füzesséry 1913 óta bejegyzett ügyvéd ...

Kágyi Aladár és Vértes Vilmos ugyancsak 
régi ügyvédek és hosszú esztendőkig foly
tattak gyakorlatot.

A törlésekkel egyidejűén a pesti kamara 
felvételi bizottsága is összeült és határozott 
nrról, hogy az uj rendtartás értelmében 
hány ügyvédet iktathat a tagok sorába. A 
bizottság

kilcncvenkét uj ügyvédet vett fel a ka
marai névjegyzékbe.

Az uj ügyvédek már letelték az esküt és 
megkezdhetik működésűket.

Száz tanút
hallgatnak k! Marossv Jenő 
főjegyző monstre bűnperében

A pestvidéki törvényszék Mrfrten-tanácsa 
jövő héten I'ri községbe száll ki és itt foly
tatja le a bizonyítási eljárást a község felfüg
gesztett főjegyzőjének : Marossy Jenőnek 
monstre bűnügyében. Az ügyészség

Marossyt 14 rendbeli különböző bűncselek
ményekkel vádolja.

A vád szerint, a főjegyző eltulajdonította a há
zassági anyakönyvi és halotti anyakönyvi ki
vonatok kiállítási díjösszegeit, nem számolt el 
az útjavításokra felvett összegekkel. A vád sze
rint

közokiratliamlsitiíst, hivatali sikkasztást, 
hűtlen kezelést követett el.

Rajta kívül Süli Gábor községi pénztárost és 
Nagy Illés községi bírót is hasonló bűncselek
ményekkel vádolták meg

Marossy és vádlott társai a szombati főtár- 
gyaláson tagadták bűnösségüket. A bíróság úgy 
határozott, hogy kiszáll Úri községbe, itt

száz tanút hallgat ki a monstre bűnperben 
és ezután hirdeti k*  ítéletet.

Pénzhamisitó-tanfolyamot
nyitott egy takarítónő

A rendőrség előzetes lclurtóztalásba he
lyezte Szakoly Sándorné takarítónőt, llódy 
Pál srahósegédet és Hódy Miklós cipészsegé- 
<\ I. akik bonyodalmasán érdekes elö.’.mé 
nyelt után kerültek rendőrkézre.

Néhány hetei azelőtt elfogta a rvudőraéS

Nagy Sándor péksegédet, aki Klauzál-utcai 
lakásán kélpcngösöket hamisított. A főkapi
tányságon meglepő vallomást tett. Azt mon
dotta, hogy ismert egy (»<il I.ajos nevű cm- 
húrt, ukil a rendőrség már régebben lelar oe FICnios gnz 
tóxtahtt kilpcngűsök hamisítása miatt. Gál jgandánknak Is.

MEGYERY ELLA:

BUDAPESTI NOTESZ
Ismerjük meg Budapestet!

Ha a társaságban a Palazzo Ufflzl kincsei
ről esik szó, vagy National Galery pompás 
vásznairól, a Montmartre kis csapszékeiröl, vagy 
Grlnzig lugasos kocsmáiról, mindenki hozzá 
tud szólni a témához. Sajnos, csak akkor apad 
el a szó, ha — Budapestre terelődik a beszél
getés. Ekkor derül ki, hogy néni ismerjük saját 
műkincseinket, keveset vagy semmit seiu tudunk 
fővárosunk múltjáról.

Mogyery Ella, a kitűnő tollú, világjáró Írónő 
hézagpótló munkát végez, mikor „Budapesti No
tesz" cimü uj Írásával elvezet bennünket végre 
Budapestre. Az olvasó elcsudálkozik minden 
egyes átforgatott lap után: hát ennyi kincsünk 
van?! Ennyi látni-, csodálnivaló van nálunk?! 
Ilyen czerszinű, ezorhangulatu szé>rakozással 
várja a dunaparti metropolis u pesti, vidéki, 
külföldi embert?

A „Budapesti Notesz" írója annak elleré*e,  
hogy minden látnivalót gondosan felsorol, még
sem esik a Baedekerek hibájába. Iladal üzen as 
útikönyvek közmondásos unalmának. Priss hu
morra!. riporteri fürgeséggel, gazdag utazó ta
pasztalattal kisér cl bennünket utunkon.

Megyery könyve nyereséget Jelent a haláron 
Inneni s a határon túli magyaroknak egyaránt, 
de Jelentős gazdagodása Idegenforgalmi propa- If ailrlátik >*■
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Vasárnap detektívek utaztak 
Glczl Máriáért, hogy Pestre kísérjék

A Hétfői Napló mull vasárnap elsőnek 
Ixainolt be arról a megdöbbentő bűnügyről, 
•melynek középpontjában dr. Schwarz Zol
tán orvos, Baricza Pálné ápolónő és Giczi 
Mária varrónő állnak. A rendőrség mind
hármukat letartóztatta, mert az a gyanú el
lenük, hogy Giczi Mária újszülött fiúgyer
mekét borzalmas kegyetlenséggel megölték. 
A halott csecsemő testét szörnyű sebek bo
rították, amikor rátaláltak.

A büntetőtörvényszék vizsgálóbírója a 
bűncselekmény mindhárom gyanúsítottját a 
fogságban tartotta a s

holnapután dönt sorsukról a vádtanács.
A letartóztatás ellen ugyanis felfolyamodást 
jelentetlek be s igy a vádtanács határoz: 
fogságban tartja-e vagy szabadlábra helyezi 
őket.

A gyermekgyilkossá# legfontosabb sze
replőjét, Giczi Máriát a budapesti rendőrség 
eddig még nem Hallgathatta ki, mert

a leány betegen fekszik a celldömölkl 
kórházban.

Szombaton még olyan értesítés jött a főka
pitányságra, hogy a leányt még nem indít

2— —<

Az ausztriai változásokról 
beszéltek vasárnap 
a kereszténypárt gyűlésén

?’ egyesült kereszténypárt vasárnap egy 
zuglói moziban gyűlést tartott. Petrovácz 
Gyula mondta el beszámolóbeszédét, amely
ben mindenekelőtt a választójog kérdésével 
foglalkozott, majd szólott bizonyos jobbol
dali mozgalmakról. Tiltakozott az ellen, 
hogy

„embrionális pártok4* akarják a hatat*  
mát átvenni.

Hangoztatta, hogy ők eléggé keresztények, 
de nem mennek a Svábhegyre, hogy a le
csúszó zsidókat fejbeverjék. Nem azonosít
ják magukat azzal a jobboldallal, amely a 
kereszténység ellen a pogányság rekvizitu- 
maival lép fel és istenellenes nyilatkozato
kat tesz.

Ezután az ausztriai változásokról beszélt. 
Azt mondotta, hogy a nagy nyugat ugy ol

YÖNGYTYŰK VENDÉGLŐ
IV..BÁSTYA-U. 10 Este: Faszénparázson sült bal*
--------------- ;------------- és pecsenye újdonságok! 
(BELVÁROS) Telefon : 383-I8T - Cl"4nyznne I

Magyar idegenforgalmi 
szélhámost tartóztatott le 
a bécsi rendőrség

Bécs, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

Jelentése.) A bécsi rendőrség letartóztatta 
Danáth Jenő 34 éves magyar származású 
fiatalembert, aki Becsben utazási irodát 
alapitolt. Kauciós alkalmazottakat fogadott 
fel és azután a pénzzel megszökött.

Donáth Bécs előkelő városrészében, a 
Trattnerhof 2. számú házban vett ki lakást.

doktor urnák szóllttatta magát s a név
jegyére nemesi előnevel nyomtatott.

A bfzban osztrák-magyar utazási irodát 
nyitott és a lapokban hirdetéseket tett 
közzé, amelyekben vállalkozását ugy hir
dette. ho-ry az Osztrák-Magyar Társaságnak 
védnöksége alatt álló vállalkozás, amely a

Újabb amerikai örökség
Sokmillió dolláros vagyonát keresi 
egy naayszénási kubikos család

HÉTFŐI NAPLÓ

hatják útnak Budapest felé, vasárnap 
azonban már arról értesítették a rendőrsé
get, hogy a héten Giczi Mária olyan állapot
ban lesz, hogy elhagyhatja a kórházul és 
Budapestre kisérhetik.

Vasárnap detektívek utaztak Celldö- 
mlilkre, hogy Giczi Máriát nyomban 
Budapestre hozzák, mihelyt egészségi 
állapota megengedi. Minden valószínű
ség szerint holnap, kedden már Pestre 
kisérhetik a szUrnvii bűnügy főszerep

lőjét.
A rendőrség nagy eréllyel folytatja a 

nyomozást. Schwarz Zoltán dr. sorozatos 
magzatelhajlási bűnügyeiben. A vizsgálat 
megállapította, hogy

Schwarz dr. egész sereg tiltott műtétet 
hajtott végre.

A héten rendkívül érdekes, fontos kihall
gatások lesznek a főkapitányságon: beidé
zik azokat a nőket, akik Schwarz dr.-ral 
összeköttetésben állottak és a kihallgatások 
eredményeképpen minden valószínűség sze
rint sok uj gyanúsítottal bővül a bűnügy.

dotta meg n kérdést, hogy Hitler kapja ke
zébe az egész országot és hogy

Ausztria önállósága már csak papiro
son van, 

tényleg azonban nincsen meg. Ugyanaz a 
nyugati diplomácia, amely elzárta Német
országot a terjeszkedés lehetőségétől, gyar
mataitól megfosztotta, most tudomásulvcszi, 
hogy Németország kelet felé terjeszkedik.

Müller Antal elmondta, hogy milyen meg
döbbentően hatott rá az a térkép, melyet 
szerdán mutattak be a képviselőházban, és 
amely

a németek terjeszkedési törekvéseit 
ábrázolja. Kijelentette, hogy „akik idehaza 
idegen áramlatok szolgálatában állanak, al
jas hazaárulók". Végül Toperczer Ákosné 
tiltakozott az importált elvek ellen.

kölcsönös idegenforgalom emelését hivatott 
előmizditani.

Több kauciós alkalmazottat vett fel, akik
nek 120—400 schilling havi fizetést Ígért. 
A jelentkezőktől kisebb-nagyobh összeget 
vett át és megszökött. Többen feljelentést 
tettek ellene a rendőrségen. A Bécs melletti

Badenben akadtak rá vasárnap,

Bécsbe szállították és a rendőrség letartóz
tatta.

Mindössze ötszáz scbillinget találtak nála. 
A többi pénzt elköltötte. Vallomása szerint 
2C00 scbillinget sikkasztott el, de valószínű, 
hogy ennél sokkal nagyobb összegekről van 
szó.

túlélte harmadik férjét Is 
és gyermektelenül halt meg 1930-ban. Sok 
millió dollárt érő vagyonát oldalági, ma
gyarországi rooknal örökölték. Az oldalági 
rokonok, — a nagyszénás! Birkás-család 
tagjai, csak most,

nyolc évvel az amerikai nagynéni ha
lála után tudták meg, hogy milyen nagy 

vagyont örököltek.
Most ügyvédet fogadlak s az ő segítségével 
akarnak hozzájutni a nagy vagyonhoz, 
amely 1030 óta várja az örökösöket...

T ■.

Olasz nyelven 
áldotta meg az uj párt 

Hevesi főrabbi
Érdekes esküvőt tartottak vr >nap dél

előtt a dohányutcai templomban. Giuseppc 
Trcves, a milánói Generáli vezérigazgatójá
nak Massimo nevű fia, a vállalat igazgatója, 
feleségül vette Radványi György, az ÜTI 
nyugalmazott főtanácsosának Kató nevű 
leányát. A megható szertartást Hevesi Si
mon főrabbi

olaaznyelvü beszéde tette bensősége
sebbé.

Hevesi ugyanis 
tökéletes olaszsággal emlékezett meg ■

Trc ves-familiáról, 
amelynek nevét az olasz történelem már 
évszázadokkal ezelőtt feljegyezte. Megál
dotta a családot és

kérte őket, hogy lelkea propagálói le
gyenek a magyar nemzet ügyének, 

amely nemcsak az idegenbe szakadt ma
gyar lánynak kötelessége, hanem hozzátar
tozóinak is.

A főrabbi beszédével véget ért az olasz
nyelvű esküvő, amelyen megjelent a buda
pesti olasz kolónia számos tagja.

Eckhardt Tibor:

Lehettem volna miniszter, 
nem kellett a miniszteri tárca.

Tolna, február 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap a tolnai választókerü
letben több kisgazdapárti gyűlést tartottak 
a párt jelöltje, Tolnay Knéfely Ödön érde
keljen. A látogatott gyűléseken megjelent 
Eckhardt Tibor is. A dunaszentgyörgyi nagy
gyűlésen Kiéin Antal, a kerület lemondott 
képviselője búcsúzott el választóitól, majd 
Tolnay Knéfely Ödön mondott program
beszédet. Ezután.

Nagy Ferenc, Tildy Zoltán, Eckhardt 
Tibor és Bulin Jenő

beszélt. Különösen népes volt a Fadd köz
ségben tartott gyűlés, ahol Kiéin Antal 
többek közt a következő feltűnő kijelenté
seket tette:

— A miniszterelnök ur betartotta azt az 
Ígéretét, hogy kerületünkben a NÉP nem 
állít hivatalos jelöltet. Amit a kormányéi- 
nők megígért, azt egyes vidéki akarnokok 
megzavarják. Kérdezem azonban:

egy másik miniszter ur, Bornemisza
Géza szintén ugyanazon nz álláspon

ton van-e, mint a miniszterelnök, 
hogy a tolnai kerületben a kormány nem 
támogathat egy jelöltet sem?

Elmondta ezután Kiéin, hogy Tolnay 
Knéfely ellenjelöltjét, Lendvay Bélát a 
javítóintézetből, ahol tisztviselő volt, Bor
nemisza átvitte a postára segédtitkári rang
ban Kijelentette, hogy

politikai érdemeket jutalmazni sekinek 
sincs joga.

Lendvay azt hirdeti, hogy kormánytámo
gató jelölt, a kormány azonban nem támo
gatja őt.

Ugyanezen a gyűlésen mondott nagy be
szédet Eckhardt Tibor. Emelt hangon 
mondta a következőket:

8

előtt is. Megyery Ella friss humorral, ri
porteri fürgeséggel és a sokat utazó ta
pasztalatával magmutat'a a „ma" Pestjét 

Ára: P 3.80

I — Lehettem volna nem egyszer mi
niszter, nem kellett a miniszteri tárca.

I Lehettünk volna neúi egyszer kormánypár*  
l (iák, nem kellett a kormánypártiság. Ne
künk népjogok kellettek. Most végre elju
tottunk odáig, hogy minden reménységein 
megvan arra, hogy

az idén husvétra meglesz a titkos vá
lasztójog.

Ezért emelt fővel tudunk a nép előtt meg
jelenni, amit Ígértünk, megtartottuk.

Azzal folytatta a kisgazdapórt vezére, 
hogy újabb ígéretet tesz: a váalsztójog ki
harcolása után olyan gazdasági és pénzügyi 
programért fognak dolgozni, ami megja
vítja a falu népének sorsát. Figyelmeztetto 
a népet; hogy vigyázzon nzokra, akik pa
rancsuralmat, diktatúrát hirdetnek, mert 

becsapás készül a néppel szemben.
óva intette a népet:
ne engedjék, hogy a felekezeti viszály

kodás üszkét közéjük dobják.
Minden embert munkája után kell megbe
csülni.

Nagy Ferenc országos főtitkár felszóla
lása után Tildy Zoltán hangoztatta, hogy 
politikai és gazdasági programjukon kiviil 
uj politikai erkölcsöt akarnak megvalósí
tani eben az országban. Az eddig használt 
politikai módszereket méltatlannak tatjók a 
magyar néphez.

Bulin Jenő beszéde után Vargha Béla, a 
Kisgazdapórt nlelnöke ezeket mondta:

— Nem váluszthat cl bennünket egy
mástól az, hogy egyikünk evangélikus, 

a másik katolikus.
Végül élesen állást foglalt Vargha Béla 

a szélsőséges mozgalmak ellen. A délután 
folyamán a kisgazdapárti képviselők Tol
nán és Sióagárdon tartottak gyűlést.

A, egri napszámos milliós amerikai örök
sége utón most <«v másik amerikai orok- 
Bégről érkezett híradás.

A naayszínási BlrZrus-csolúd « váromá
nyosa a íesu'abb amerikai örksisnek, amely 
dotlárokban ' Is Ibbbmllbó. Ml/onl rrpre- 
imtóí. A l’oli'.oit örökösök (otómunlmval 
foglalkoznak és

nagyon szerény körülmények közölt 
élnek Nagyszénáson.

Az újdonsült mi’.liomos-csrládnnk öl tagja 
van. Birkás Erzsébet Tóth Sándorne. Lirkas 
Tamás, Birkás Károly, özvegy Birkás Já- 
nosné és Birkás Anna Csapó Istvanné.

A hatalmas vagyon egyelőre még nincs 
Magyarországon, az örökösök

most teszik meg az első hivatalos lépé
seket

az örökség ügyében.
Az örökhagyót Csele Juliannának hívták. 

Körülbelül hetven évvel ezelőtt,
a hatvanas években vándorolt ki az 

Északamerikai Egyesült Államokba.
A magyar nő nagy anyagi karriert futott 
be nz U. S. A.-bán. Üzleti vállalkozásokba 
fogott, majd egy gazdag kereskedő felesége 
lett. Férje meghalt, de nem maradt sokáig 
özvegy, másodszor is férjhezment, egy gyá
ros felesége lett. Második házassága sem 
volt hosszú időtartamú, Csele Julianna 
második férje is meghalt. Majd harmadszor 
is gazdagon ment férjhez,

CA FÉ • DA NCING » ERZSEBET-KŐHUT M

Charlie Blalce ex pioniste from the „Revcllers" 
és néger zenekara

Tét 136-sm Naponta ötórai tea
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A Hétfői Napló április 2— 3-ára hirdetett 
III. VÁLLALATI BRIDGE CSAPAT-

VERSENYE

mindenfelé hatalmas érdeklődést váltott ki, 
mert a tavalyi versenyen résztvett negyven
négy csapat tagjai még élénken emlékeznek 
a gazdag, pazar díjazásra, a gyönyörű, 
min faszerü rendezésre. A közönség körében 
újra fellángolt a versenyzési kedv és ennek 
legfőbb magyarázata a verseny szerencsés 
kiírása, amelynek értelmében minden csapat 

, egyenlő győzelmi eséllyel veszi fel a küz
delmet a

Hétfői Napló értékes ezüst vándor
kupájáért.

Sokukul vonz a szellemes versenytervezet, 
a svájci rendszer is, amely érdekfeszltő 
küzdelmeket é» reális befutót ígér. A ver
senyen vállalatok (gyáruk, bankok, kereske
delmi vállalatok, cégek, biztosítók. Intézmé
nyek, hivatalok stb.) csapatul vehetnek 
részt csu|iutonként 4—0 játékossal. Termé
szetesen a váliulutok alkalmazottainak hoz
zátartozói Is reprezentálhatják a vállalat szí
neit. Miután már több csapatkapitány ér
deklődött Iréninglehefőség iránt, ezúton 
közöljük, hogy készséggel szolgálunk tré- 
nln,'partnerrel. Mindennemű felvilágosítás', 
a déli időben készségesen megad n Hétfői 
Napló kiadóhivatala, Erzsébet-körut 28. 
(T.s 130—890.)

★

A TÖZSDECLlJR-ban lezajlott párosver
seny egyik legszebb partiját mutatjuk itt be, 
amely a Kelet-Nyugat helyén ülő Ernszt An
nus—dr. Peri Jenit vegyespáros kitűnő, brll- 
iláns technikáját igazolju. Mestereinknek 
díszére válna

Is
ez a ragyogó ellen játék!

Észak-Dél négy pikket licitált, Kelet kont
rázott. Nyugat kis körrel Indult, amit a fel
vevő az ásszal ülőit. Kis káróval az asztalra 
ment, ahonnan a pikk ötöst hívta és lm- 
passzt adva, kézben ütött a dámával. Ezután 
kis treffet hivott, Kelet ütött n treff ásszal, 
lejátszotta a kör királyát, majd újból köri 
hívott. A felvevő kis adut telt reá. És most 
következik — a Bravó —, mert Nyugat nem 
lopta felül a tízessel, hanem kilazsálta. Ha 
felülüti. úgy védhetcllen a négy pikk teljesí
tése. Mert a felvevő Nyugat káró • hívását 
kézben üti, treffcl nz asztalra megy, meg
hívja a pikk bubit és igy Kelet akár fedett 
volna, akár nem, n felvevő gránit coup-vul 
teljesít. Nyugat azonban felismerte Kelet el
gondolásét, nem lopta felül, hanem egy kis 
treffet dohot. Felvevő most kézből treffet 
hívott, amit Nyugat aduval üt le és kárót 
hív. Most már hiába megy a felvevő Ireffel 
az asztalra, mert bárhogy játszik, egyet bu
kik!

*
A FÉSZEK a március 10—20-i vegyeespáro 

gálaversenyére olyan rcndezŐgárdól állított no 
rompóba, hogy ez maga biztosítja az előkelő 
mezőnyfl elegáns verseny nagy sikerét. Főren 
drzíik. Alpár Imre, Bokor Imre, Cohen Raffacl 
Fcrenczi György, Beéri László, dr. Falvy Já 
nos, dr. Hajós Imre. Keleti Andor. Klór László 
dr. Kótzián Imre. <lr. Kun Miklós, Kövér Gyula 
Ladányi l.órúnt. Ottlik Géza, Sátori Géza, dr 
Szterényt Gyula és gróf Zichy Ede.

★

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY ur ügyeimét fel
hívjuk arra, hogy n> osztrákok uagyban ké
szülődnek n március II—131 osztrák magyar 
húrinus csapat találkozójára. Mind a három 
nsitri'h caapatot mér nzMCÓllNotték éa tréning
ben Is vannak. í zzel szemben nálunk meg 
•cmml sem lörténtl Nincs csapat és nincs tré
ning!? Pedig ha jó csapatokkal mennénk 
Birsbe, bi lehetne küszUrlllni a világbajnok] 
csorbát.

♦
4 TÁTRAI nemzetközt versenyre több ma

gyar csapat késről. Biztos induló a Fészek 
(Cohen, Alpár, Diói. Ferencit is Klór feltflli- 
fásban) és a: MIK I komplett csapata. Szó 
van még egy Unió LTC is egy BKAC—DSC I. 
kombinált csapatról is.

A Kereskedelmi éa Iparkamarában vasárnap 
délelőtt ünnepelték szokni a budapesti és vb 
deki iparestliktcket, amelyek már

ütvén év óta működnek.
A kamara közgyűlési termében Éber Antal, n 
áudapaati Kereskedelmi és iparkamara elr.öko 
lyltotta meg az ütést Megnyitólóban arról be

szélt. hogy
a magyar kézműipar egymillió léleknek ad 

kenyeret
nr országban, egyetemes érdekeit mégis leg
kevésbé tudja képviselni a közgazdaságban és 

politikában, pedig egyike a legmegbízhatóbb 
legértékesebb társadalmi osztályoknak. Ami

kor valamilyen iparoMiővclkezet tönkrement,

— Villamos főzés, fánksütéo. Az Elektromos 
Müvek honvédiilcai bemutatójának előadótermi 
b n szerdán délután '/i6 órakor főiőelőadásl. 
villamos konyhájában hétfőn, csütörtökön és 
pénteken délelőtt '/»IO órai kezdettel főzési gye 
korlatot tartanak. A villamos háztartási késtii 
lékek Ismertetése során leveles-vajas tészta, tor 
tők. a farsangra való tekintettel fánk sütéséi, 
valamin! puddlng. különféle húsételek és citrom i 
jam készítését mulatják be., Belépő- és ruhatár |és 
díj nincs.

A tanteremben agyonlőtte 
magát egy fiatal rendőr

Vasárnap reggel a Dagály-utcai rendőr
telep lakói revolverdörrenésre leltek figyel
mesek. A lövéa a rendőri lakótelepen lévő 
egyik tanteremből hallatszott. Berohantak 
és a földön

átlőtt mellel, eszméletlen állapotban ta
lálták Ehrbardt József 25 éves próba

idős rendőrt.
Azonnal értesítették a mentőket, akik rövi
desen megérkeztek a helyszínre és hord
ágyra akarták tenni az életunt rendőrt, 
hogy hevigyék a rendőrkórházba. Erre 
azonban már nem kerülhetett sor, mert a 
szerencsétlen fiatal rendőr

a mentőorvos karjai között meghalt: a

revolvergolyó a szivet járta keresztül.
A rendőrfőparancsnokság azonnal vizsgála
tot inditott az öngyilkosság ügyében. Ehr- 
hardt József lakását átkutatták, de semmi
féle írást nem találtak, ami megmagyarázta 
volna az öngyilkosság indító okát,

A fiatal rendőr barátai előtt többször 
hangoztatta, hogy

nagy lelki bánata van,
az utóbbi napokban alig beszélt valakivel, 
búskomorság jelei mutatkoztak rajta. Ugy
látszik búskomorságában követte el az 
gyílkoségot. Tovább folyik a nyomozás 
öngyilkosság ügyében.

ön-
nz

Gólya a főkapitányságon!
Ritka v ■ “

az éjszaka a budapesti 
Scotlarul Yard Zrinyi- 
Utcal komor épületé
nek: gólya járt a fő
kapitányságon és hiva
talos „rendőri asszisz
tenciával szaporodott 
eggyel a magyar él

vendége volt gye eltévedt fiát. A főkapitányság központi 
v" ' ■’ ügyeletén leültették, hogy várja meg, amig

elintézik a szokásos formaságokat és haza
viheti n gyerekét, 
után

Párpercnyi várakozás

a rendőrtisztek észrevették, hogy az 
asszony rosszul van.

Azonnal segítségére siettek és értesítették 
az ügyeletes rendőrorvost is, akinek a hi
vatali szobája ti főkapitányság központi 
ügyeletének szomszédságában van. A rend
őrorvos átsietett a központi ügyeletre, rá
nézett az asszonyra és rögtön megmondotta, 
mi az oka a rosszullétnek: Jurkolck Szera- 
flnné babát vár és alighanem rögtön itt 
lesz a gólya.

Az asszonyt átvitték a rendőrorvosi hiva
talba, ahol pár perc múlva gyermeksirás 
hallatszott:

tényleg megjött a gólya és kisleányt 
hozott a rendőrségre!

Közben már értesítették a mentőket is. 
néhány perc múlva mentőautó állt meg a 
főkapitányság Gróf Vigyázó Frrcnc-utcai 
kapujában, majd hordágyon kihozták 
épületből Jurkoleknét és az újszülöttet, 
után a /íóAus-kórházba vitték őket.

at
az-

Még vasárnap délután is 
dolgoztak a tűzoltók
a zuglói rongyte?ep oltásán!

'.ampolgárok száma.
Szombaton este a főkapitányságra kísér

tek egy fiatal gyerekei, aki eltévedt és nem 
talált haza. Kinyomozták, hogy a gyerek 
Pestszenterzsébeten a Határ-utón lakik és 
megállapították szüleinek a nevét Is. A fő
kapitányságról telefonáltak Pestszcntcrzsé- 
betre nz ottani kapitányságra, hogy men
jen egy rendőr a //nfrír-ulra. keresse meg 
a gyerek édesanyját és közölje vele ,hogy

jöjjön a főkapitányságra, vegye ót és 
kísérje haza a fiút.

A telefonulasitós alapján rendőr jelent
kezett 8 Határ-Ut 72. számú házban Jur- 
kolek Szerafín munkás lakásán és megmon
dotta, hogy ml történt.

Jurkolck Szernfinné azonnal villamosra 
ült Is a főkapitányságra ment, hogy átve-

könnyebb égési sérüléseket szenvedett a ke
zén, három tűzoltó pedig elájult a nagy hő
ségben és a nagy bűzben.

Szombat este hét órától vasárnap reg
gel nyolc áráig két őrség dolgozott szü

net nélkül.
Éjszaka tizenkét óralájbun az átázott, amúgy 
is gyenge lábon álló tetőzet teljesen 1»< sza
kadt. Szerencsére a tűzoltók idejében észre
vették a közelgő veszélyt és nbhan nz idő
pontban, amikor a tetőzet nagy robajjal le
szakadt, senki sem tartózkodott a közűiben.

Vasárnap délelőtt én célután egy őrség 
maradt a helyszínen 

és nz végezte a takarítási munkálatodat.
Hétfőn délelőtt lesz a tüzvlzsgálut, akkor

Vusárnap még egész nap dolgoztak a tűz
oltók a Francia-ul 45—47. alatt, ahol szom
baton délután kigyulladt egy emeletes épü
let, amelyben textiltisztító üzem, rongyraktár 
és dobozgyár volt.

Az épület nagyrésze a tűz martaléka lelt,
azonban a rengeteg rongy, papír és egyéb 
hulladék eltakarítása és az azok között lap
pangó időnként előtörő újabb szikrák el
fojtása és teljes eltakarítása óriási munkát 
jejent a tűzoltóság számára.

Szombat déli egv órától kezdve este hét 
óráig, a tűz lóknilzálésólg Kiss Lajos tűz 
oltó főparancsnok és Szlivay Kornél alpa- 
rancsnok vezetésével négy őrség, négy su
gárral dolgozott és fárasztó munkájuk ered- . ................... .......................
menyeként sikerült megmenteni a szom- derül majd ki, hogv öngyulladás, gondnt- 
szédlmn lévő fatelepeket és egyéb épülete-1 lanság, vagy más eidézte elő a nagy zuglói 
két. A tűz oltási munkálatainál két tűzoltó tüzet.A tűi oltási munkálatainál két tűzoltó tüzet.

KÖZGAZDASÁG
Éber Antal a kézműipar 

jelentőségéről beszélt 
az ipartestületek 
félszázéves jubileumán

mindig az iparososztályról vonták le a kon
zekvenciákat, holott ezekhez a vállalkozások
hoz az iparosságnak

semmi köze nem volt.
Felhívta az ipnrosság figyelmét arra, hogy ne 
olyanokat emeljen az előtérbe, akik nem az ipa- 
ross''girt. hanem at iparosságból akarnak élni 

Báró Kruchlna Károly dr. miniszteri osztály
főnök. Bornemisza Géza kereskedelmi éa Ipar
ügyi miniszter képviseletében üdvözölte a Ju
biláló ipai'tcstOlctckct. Végül báró Babarczy 
István székesfővárosi tanácsnok és Papp Jó- 
rsef. nz IPOK elnöke szólaltak föl. Azután Éber 
Antal rgytnlténl n'ultotta ól a jubiláló ipartes
tületek küldötteinek az emlékplakcttet.
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Az 0. K. H. jubileuma
Ma-fas kitüntetést 
kapott a vezetőség

A hitelszövetkezetek ötvenéves jubileuma és 
az OK ti fennállásának negyvenedik évfordulója 
alkalmából fényes szövetkezeti kongresszus 
zajlott le az Akadémia dísztermében, amelyen 
a politikai, társadalmi és közgazdasági élet 
számos kiválósága vett részt. K kongresszuson 
Fabinyi pénzügyminiszter beszélt a hitelszö
vetkezetek jelentőségéről és üdvözölte a jubi
láló .szövetkezeteket. Ennek során melegen em
lékezett meg a pénzügyminiszter az OKH alt
ruista működéséről. Ezután elhangzottak a 
gazdasági érdekképviseletek, közgazdasági in- 
lézménvck megbizottainak üdvözlő beszédei. 
Az üdvözlő beszédek elhangzása után dr. 
Schandl Károly titkos tanácsos, alelnök vezér 
igazgató) tartott nagyszabású és rendkívül ér
dekes előadást az OKH múltjáról és jövőjéről, 
továbbá a hitelszövetkezetek programúi'óról. 
Ezután zajlott le uz OKH jubiláris közgyűlése, 
amelyen Beöthy László elnökölt. Az igazgató
ságba újból beválasztották gróf Teleki Tibor 
koronaőrt.

Az intézet üzleti feleslege 455.957.13 pengő 
volt, amelyet részben osztalékfizetésre, részben 
tartalékolásra és a falu jólétének előmozdítá
sára szolgáló alap dotálására fordítottak.

A kormányzó ur öföméltósága az OKH veze
tőségének magas címeket adományozott. Dr. 
Schandl Károly nlclnök-vezérigazgató a titkos 
tanácsosi méltóságot kapta, Kovács János h. 
vezérigazgatónak a Magyar Érdemrend közép
keresztjét Perccel Tibornak a kincstári főta
nácsosi címet, Sktiblits Jánosnak a gazdasági 
főtanácsosi címet adományozta.

A MOKTAR közgyűlése
A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 

február 13-án tartotta nieg Metzler Jenő dr. 
vezérigazgató elnöklete alatt 66. évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlés az igazgatóság javaslatait 
változatlanul elfogadta és elhatározta, hogy a 
kimutatott 939.C72.89 pengő nyereségből az 
osztalék-szelvényeknek február 19-étől történő 
beváltására darabonként 1.20 pengő, vagyis ősz- 
szcsen 2)0.000 pengő, rendes tartalékra 51.100 
pengő, ingatlan értékcsökkenési tartalékalapra 
50.000 pengő, a falusi szociális célok támogatá
sára szolgáló adomány első részletére 19.300 
pengő fordittassék, a takarékpénztár nyugdíj
pénztárába 80.000 pengő, az alkalmazottak se
gélyezésére szánt alapba 20.000 pengő utaltas
sák és 40.090 pengő a hivatalnokok külön jutal
mazására legyen fordítandó, n fennmaradó 
395.413.23 pengő pedig az 1938-1 üzletév szám
lájára vitessék elő. Az igazgatóságba Schrccker 
Károly dr.-t egyhangúlag újból megválasztották.

A Szabómesterek Országos Szövetsége népes 
taggyűlést tartott Majtényi Mihály elnöklete 
alatt a 8 órás munkaidő és a fizetéses szabad
ságra vonatkozói rcndeletck ügyében. Vágó 
Jenő szövetségi igazgató ismertette úgy a 8 
órás, mint n fizetéses szabadságos rendeletét 
és hangoztatta, hogy azokat a szabómesterek 
is szükségesnek és helyesnek tartják szociális 
elgondolás szempontjából és csak azt kívánják 
a szabómesterek, hogy nz egyes rendelkezések 
idomuljanak hozzá a gyakorlati élethez. A 
Szabómesterek Országos -Szövetsége emlékirat
tal fordul nz ioarilgyi miniszterhez az egyes 
tisztázatlan rendelkezések világossá tétele szem
pontjából, másrészt kérni fogjn, hogy a szabá
szokra ne vonatkozzék a rendelet hatálya. Pet
éik Béla, Csordás György, dr. Nemes Zsigmond 
budapesti, Györgyöt/ Bernét Vác, felszólalása 
titán a nagygyűlés elfogadta a belerjcszettt ha
tározati javaslatot.

*
.4 Részvénytársaság Villamos és Közlekedést 

Vállalatok számán cég Igazgatósága a f hó 
tfl-án tartott ülésében Zipernovszky Ferenc 
mérnököt ügyvezető műszaki igazgatóvá, dr. 
Iltid Kornélt ügyvezető igazgatóvá, Jánost 
Béla mérnököt központi Igazgatóvá és Zcrko- 
uifz Rudolf mérnököl és Grátzer Emilt igazga
tókká nevezte ki.

★
/I Leipzigi Tavaszt Vásár (1938 március 

G 14) magyar látogatói számára Budapestről 
kiilönvonnt Indul március 5 én, szombaton reg
gel G55 órakor a nyugati pályaudvarról, érko- 
zik 22.06 perckor Lcipzigbo. Menetirány: Buda
pest, Szob. Prága. Bodenhacb, Drezda, Leipzig. 
E kiilönvonnt előnye, hogv n vásárlálogatók 
átszállás nélkül utazhatnak. Szobiéi Leipzig ig 
étkezőkocsi áll rende’kezésre. Jelentkezés és 
felvilágosítás nz Újság Utazási Irodájában, 
Erzsébet-körut 43. Tel.: 141- 934 éa 131—628.

— Mit tanulhatunk ezen u héten n Népműve
lési Bizottság háztartási telepén, a Gázmüvek, 
\ I., Vilmos császárul 3. szám alAttl bemutató 
helyiségéhen Február 21-én. hétfőn dél-tón 
5—fl-ig. Szili Leonlin: éléska mi a 1938-ban. 
Főzőhemutató: jnm, puncs, lórin, felfújt, s iirp 
készítése narancsból. Február 23-án, szerdán 
délután 5—6-ig Geszly Julin: konyhám:".vés et 
KelctAzsiúbnn (vetített kópekkei), F/iz/ihe- 
niutató: teafőzőn, rizsen ételek. Február 21-én, 
csütörtökön délután 5—6-ig dr. Gőczyné Ha
viár Margit dr.: Az élelmü'.ödésck hullámzása. 
Fözöbemulaló: vnjas, túrós, löpCrlfls. burgo
nyás pogácsák. As egyes előadások belépődíja 
GO fillér. Február 22-én, kedden és február 
25-én, pénteken délután Öt órakor főzőhemu- 
(aló a takarékos gázhasználatról. Belépődíj 
.nincs.
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Drámai szemlét 
tartottak vasárnap 
a Szarvas-oárdában

A tOmeg meg akarta lincselni Pungur Lászlót
— TUDÓSÍTÁS ELEJE A 3TK OIDALON —

Vasárnap délutánra a csendőrök befejez
ték a belyszini szcmlekörutat,

Budapestre hozták és átadták Pongor 
Lászlót a rendőrségnek.

Pongort a főkapitányságon részletesen 
kihallgatták. Pontosan úgy mondotta el a 
merénylet történetét mint Bodó Imre, töre
delmesen

bevallotta, hogy ő lőtte le Hajtó Antal 
rendőrt,

azt Is beismerte, hogy tizenegy betörést kö
vetett el.

A vallomás befejezése után Pongor Lászlót 
autóba ültették és kivitték Pcstszentlőrincre, 
hogy helyszíni szemlét tartsanak vele a 
Sroroas-csárdában. Pestszentlórincen már 
híre futott, hogy szemle lesz, hatalmas tö
meg verődött össze a csárda körül és amikor 
Pongor László kilépett az autóból,

botok, öklök emelkedtek a levegőbe, a 
tömeg meg akarta lincselni a banditát,

a detektívek azonban gyorsan közrefogták 
és bekísérték a csárda udvarába.

Pongor itt pontosan eljátszotta az éjsza
kai revolveres merénylet történetét, azután 

vissza -*i<ék  főkapitányságra és most fo
lyik a hg, íőkönyvi kihallgatása.

A rz ? ^asszony vallomása
Debrecen, február 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonje- 
lenlése.) A csendőrök szombaton, ugyan
akkor, amikor F.ngor Lászlót Debrecenbe 
kisérték, masukkal vitték Garbóiéról Pongor 
menya.s^’.ofiyr,' Csohá.< Máriát is.

A r u-unsig kihallgatta a leányt. Csókán 
Mária elmondotta, hogy régebben

Bívdapcsten lakott, a Tisza Kálmán-lér
3. számú házban, de már hetekkel ez

előtt hazament a falujába.
Két héttel ezelőtt táviratot kapott Pongor 

Lászlótól, a fiatalember azt táviratozta, 
hogy várja meg öt, reggel jön. Meg is jött 
másnap, azóta Garbolcon lakott Néha-néha 
magánosán útnak Indult a környékre, soha
sem mondotta meg, hogy hol, merre járt. 
Kijelentette Csohán Mária azt is, hogy

Pongor neki sohasem beszélt sem a 
merényletről, sem templomrablásokróL
A kihallgatás után Csókán Mária távozott 

a rendőrségről és visszautazott Garbóiéra.

Kuru lás áldó ta lőtt
sok beteg ember, aki a jó szomszéd, vágj’ más májbántalmak, tulhizfis esetén forduljui 
laikus tanácsúra hallgatva, kereste a gyógyulást u i.x— '* r>*nn
és meg nem felelő szereket, vagy kúrákat hasz- .... — ----------„
nált Nem győzzük eléggé ügyeimébe ajánlani glaubersós gyógyvízzel, mely 1 literes, 
a magyar közönségnek, hogy epe-, gyomor-, címkés palackban mindenütt kapható.

Bornemisza miniszter
a magyar ifjúság hivatásáról

Vasárnap este tartotta a Baross Szövetség 
ezévi rendes közgyűlését a Vigadó nagyter
mében. A közgyűlés előtt

a Vigadó környékét röpcédulákkal 
szórták tele.

A Baross Szövetség „reformpártja11 adta ki 
a röpcédulákat, amelyekben llovszky János 
távozását követelték és Nagykovácsyt éltet
ték.

A közgyűlésen llovszky János megnyitó 
beszéde után Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter tartott előadást. Elmondotta, hogy a 
múlt század derekán még a magyar közép
osztály kezében volt az ipar, a kereskede
lem s a gazdálkodós, de a kiegyezést követő 
időkben

idegen tőkék jöttek az országba 
s létesítettek itt iparvállalatokat Ekkor 
szorult háttérbe a gazdasági életből a ma
gyar középosztály s kicsúszott a talaj a 
történelmi középosztály lába alól is.

— A kereskedelmi ón ipari pályákon 
hivatása van a magyar ifjúságnak 

a mai Időkben — mondotta a miniszter. — 
A Baross Szövetség felismerte azt, hogy a 
magyar faj individualista s az önállóságot

vos'hoz és utasítása szerint tartson 
rút az orvosilag kipróbált és elismert 

c.r-

szereti. A magyar Ifjúság tagjai minderu sí 
megfelelnek a gazdasági pályákon. L.Pí'ő- 
séget kell teremteni számukra, hogy a gaz
dasági életben mint önálló exiszlenciák és 
nem mint alkalmazottak helyezkedjenek e! 
Ezt a célt szolgálja a Nemzeti önállósít:l.-.l 
Alap.

Fabinyi pénzügyminiszter beszédében 
zölte, hogy

a klstrafikok nyilvalartását szabályozni 
fogja

a trafikosok kérésére és szükség esetén 
traflkautomatákat is állítanak fel. A kitün
tetettek nevében Jószcf Ferenc főherceg 
köszönte meg a Baross érdemláncokat.

A közgyűlésen Fabinyi Tihamér pénz
ügyminiszter átnyújtotta a fíoruM-érdem- 
láncot József Ferenc főhercegnek. Kánya 
Kálmán külügyminiszternek, Zsilinszky Gá
bornak s más közéleti előkelőségeknek.

A közgyűlés után ünnepi bankett volt, 
amelyen Karafláth Jenő főpolgármester a 
kormányzót köszöntötte fel, Szcndy Károly 
polgármester a kitüntetetteket ünnepelte, 
majd Sztranyavszl.-y Sándor mondotta el a 
Baross-scrlegbeszédet.

VenclÁywM- -'jjreljer
Szálasit tiltott gyűlésen 

érte és azonnal meg 
büntette

Ccgléd, február 20.
(A Hétfői Naptő tudósítójának telcfon- 

’jelentése.) A Szálasi-féle nyilaskcresztes pórt 
szombaton délután körzeti vezetőségi érte
kezletet hivott össze Oglédcn. Az értekezle
ten megjelent Szálast Ferenc is és ott voltak 
a környékbeli nyilasszervezetek kiküldöttei. 
Szálasi hosszabb beszédben ismertette n 
nyilaspárt programját és feladatát. Alig fe
jezte be beszédét,

rendőrök és detektívek léptek be a te-

a rendőrség
rémbe, Szálasival együtt az értekezlet 

huszonegy résztvevőjét előállították 
n ceglédi rendőrkapitányságra. Itt azonnal 
megindult a kihágási eljárás tiltott gyűlés
tartás címén Szálasi és társai ellen.

A rendőri büntetőbiró
5—30 pengőig terjedő pénzbüntetésre 

Ítélte
Szálasit és a nyilas körzetvezetőket, akik a 
gyűlésen résztvettek. Egyeseket közülük 
rendőri megfigyelés alá helyeztek.

Vasárnap összeült 
az angol minisztertanács, 
Edén lemondását 
nem fogadták el

London, február 20.
Vasárnap délután három órakor újból 

rendkívüli ülésre ült össze az angol minisz
tertanács hogy eldöntse a miniszterelnök 
és a külügyminiszter között felmerült vitát, 
amely akörül a kérdés körül folyik, hogy 
megkezdjék-e minden feltétel nélkül a ki
egyezésre Irányuló tanácskozásokat az olasz 
kormánnyal, vagy sem. Edén külügyminisz
ter, aki azon az állsáponton van, hogy Ang
liának ragaszkodnia kell eddigi feltételei
hez, az elterjedt hírek szerint vasárnap dél
után magánbeszélgetés keretében 

felajánlotta lemondását Cliamberhin- 
miniszterelnöknek, aki azonban lebe

szélte Őt erről a szándékáról.

Chamberlain és Éden vasárnap együtt ebé
dellek és ebéd közben is folytatták r;. 
eszmecserét, amelynek azután jí !<•’« az 
eredménye, hogy Edén valóhnn elállóit a 
lemondástól.

A külügyminiszterválság híre nagy Izgal
mat keltett nz angol fővárosban ■ a Dow- 
nlngstrecten, ahol a minisztertanács folyt,

egész délután nagy tömegek álltak és 
várták az ülésről klszlvárgó híreket.

A csoportosulás Időnként oly nngy volt, 
hogy lovnsrcndőröknek kellett viss*  .szorí
taniuk a tömeget, amely már a közlekedés 
fenntartását Is lehetetlenné telte a Dow- 
nlngstreeten.

Kőszegen pótválasztás lesz a NÉP 
és a Kereszténypárt között
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Kőszeg, február 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap volt a választás a kő
szegi kerületben. Három jelölt indult: Ko
vács Sándor a kereszténypárt, dr. Stur La
jos, a független kisgazdapárt, Hindu Zoltán 
pedig a kormánypárt programjával.

Érdekes és feltűnő jelenség, hogy a kő
szegi választás, amely talán egyike az utolsó 
nyílt választásoknak, teljes nyugalom és tel
jes politikai tisztesség jegyében zajlott le. 
A legkisebb zavaró incidens sem fordult elő 
Reggel tiz órakor minimális különbséggel

míg
Hindy vezetett,

886 szavazata volt. Kovács 875 és Stur 240 
voksával szemben. Félkettőkor már jelenté
keny mértékben vezetett Kovács: 2546 sza
vazatot szerzett, mig Hindy 1980-at, Stur 
pedig 864-et.

Este félhét órára 
körzetben kitűzték a 
ták a szavazatokat:

K.. rács Sándorra 4440, Hindy Zoltánra 
3493,

Stur Lajosra pedig 1697 szavazat esett.

csaknem valamennyi 
zárórát, összeszámol-

Igazoltatás közben 
leibeverte a rendőrt

A Rákóczi-utnt és a kőrútokat az utóbbi 
Időben több engodélynélküll árus leple el 
és ezért a kerületi kapitányságok utasítot
ták az Őrszemes rendőröket, hogy » jövő
ben fokozottabb figyelemmel kisérjék nz 
alkalmi árusokat. Vasárnap reggel n Rákó- 
czí-ut és az Alsóerdösor-\üca sarkánál a 
rendőr egy férfit és egy nőt pillantott meg, 
akik különböző iparművészeti tárgyakat kí
náltak eladásra. Amikor észrevették a rcn- 

' dórt,
futásnak eredtek.

A rendőr egy' kerékpáros társával utánuk 
ment és a Rózsák-terénél igazolásra szólí
totta föl az cngedélynélküli árusokat. Ménes 
Mihályné takarítónő és Kelemen Ferenc ál
lásnélküli kereskedősegéd voltak az áru
sok. Igazoltatás közben szóváltás keletke
zett a rendőr és Ménesiné közt, mire Kele
men valami kemény tárgygyal, valószínűleg 
bokszcrrcl

fejbevágta a rendőrt.
Ismételt támadásra 

a rendőr kardját használta 
és megsebesítene a kereskedősegédet. Kele
ment a mentők n Rókus-kórházba vitték. 
Ménesiné ellen hatósági közeg elleni erő
szak címén eljárás indult



Hétfőn Ismét élet költözik a bezárt Rogal 
Színházba. Megkezdődik „Ki n primadonna" 
cimü darab próbája, az osztrák bohózat fősze
repet Szőke Szakái játssza. IJgy volt, hogy a 
női főszerepet Titkot Ilona alakítja, aki azon
ban egyelőre üdül és emiatt elhárította magától 
a meghívást Helyette Tarnóczai Anna játszik, 
mig a többi szerepeket Szabó Klára nevű uj, 
fiatal színésznő és Mihályffl Béla fogják ját
szani.

*
Yasha című uj Márkus—Harinath operettet 

szombaton mutatta be a szegedi Városi Színház, 
amelynek közönsége tombolva ünnepelte a 
szerzőket és a főszerepeket játszó Patkós 
Irinát, Komlói Jucit, Kováét Józsefet, Kurticz 
Ernőt, Erdődi Kálmánt és Weszell Pált.

♦
Ha minden kötél elszakad, ez a elme a Ko

média tavaszi revűjének, amelyben Rótt Sán
dor, Barna Anci, Bitről Ica. Kemény 0111, Bellák 
Miklós, Békeffy, arattak sikert. Magánszámok- 
ban Solti llerinin és Radó Sándor brillíroztak 
A jó műsort Sziklai József rendezte.

Hajnalig mulattak 
a Fészek-bálon

Szombat éjjel tartották meg az egyetlen 
idei jelmezbált, amelyet a Fészek Klub ren
dezése nagy társadalmi eseménnyé avatott. 
A dekorációkkal, művészien, ötletesen át
alakított termekben hajnali órákig kitűnő 
hangulatban volt együtt az előkelő és válo
gatott társaság, amelyet a Fészek ez alka
lommal vendégül látott. A bálra

feltűnően kevés színész éa színésznő 
jött el,

07. ismertebb nevüek közül s az Operaház 
kiváló tagjain kívül Muráit Lilit és Erdélyi 
Miéit láttuk bokorugró szoknyában paraszt- 
.sislercknek öltözve, Sulyok Mária viszont 
mint lencsi-baba hóditolt, Kosáry Emmin, 
majd néhány kevésbé ismert színésznőn kí
vül Törzs Jenő, Dénes Oszkár és Iládai Imre 
képviselte a szinészvilágot. Nagy sikere volt 
nz Opera balettkarából négy Halai hölgytag- 
nak, akik kissé*  pikáns kosztümökben, 
mint balatoni sellök lengedeztek a táncter
mekben. A rendezőbizottság sokáig várta 
llóman Bálint kultuszminisztert és Szendy 
Károly polgármestert. Személyesen nem jöt
tek el a bálra, hanem a kultuszminiszter 
képviseletében vitéz llaász Aladár miniszteri 
tanácsos, illetve Pclry Pál nyugalmazott ál
lamtitkár, a főváros képviseletében pedig 
Karafiáth főpolgármester jelent meg hivata
losan. Az iróvilógot Ilerczegh Ferenc, Har- 
sányi Zsolt reprezentálták. Politikusok egész 
serege volt olt és kivonult a díszes kiváló 
festőgaléria is, akik mindent elkövettek, 
hogy vendégeik jól érezzék magukat. Ez si
került is, a hangulat vidám és emelkedett 
volt mindvégig, amikor hajnalban kihirdet
ték, hogy a legötletesebb jelmez diját, egy 
gyönyörű festményt Lányi Viktor zeneszerző 
és kritikus kollégánk szép leánya, Lányi 
Zsuzsi nyerte holland jelmezével.

Beszélgetés a súlyos 
beteg Lehár Ferenccel

— A Ih'lfői Napló bécsi tudósítójától. — 
— Halló, ott Lehár Ferenc? ...
— Igen, sajnos, még mindig beteg va 

gvok .. Nem .. . nem keltem fel... az 
ágyam mellett van a telefon, ugy beszélek...

Erős influenzát kaptam és ugylúlszik nem 
könnyen boldogulok vele .. ezenkívül ál
matlanság is kínoz... ma egész éjszaka nem 
ni dtam .. .

Rendkívül sajnálom, hogy 
éppen budapesti szereplésem előtt lett 

orrá rajtam n betegség,
<1e ncmcs.-.k n pesti, hanem sok más kül
földi kötelezettségemet is cl kelleti halasz 
tanom. Kérem, mondja meg pesti barátaim 
ívik, hogy mihelyt felgyógyulok, eljövök 
közéjük ... 
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1. Gaál Franciska ^léhdobozban
ÉLÉNKSZEMÜ MAGAS ÖSZES UR, 

gondterhelten beszélget egy alacsonyabb 
idősebb úriemberrel és egy kefesörtéjü 
markánsarcu fiatalabbat Nagy bajban va
gyok — panaszolja hollywoodi irodájábqn 
Cecil B. de Mille, a rendezők koronázat
lan királya, nincs sztárom a The Bucca- 
neer filmhez. Pedig már egy félmilliót el
költöttünk előkészületekre. Nem találok 
egy édesmosolyu, huncut, kedves bakfis- 
lányt, aki szép Is legyen, humora is le
gyen, olyan vicces kis pofa, de azért ugy-e 
sex-appel Is kell. Hopp! üt a fejére az ala
csonyabbik ur, Adolf Zukor, hoztam 
én pléhdobozban egy sztárt ma
gántik Európából, mindjárt meg Is nézheti. 
Az iroda elsötétül és a kifeizltett ezüst 
vásznon megjelenik Gaál Franciska tün
dért feje premier-planban. A Katinka cimü 
régi magyar film néhány jelenete pereg le. 
(Még Pasternák készítette Itthon.) Megvan 
—kiált fel az öreg ur —, ez kell nekem I 
Felveszi a telefont és bemondja a hollyoodi 
központnak: kérem, kapcsolja Bu
dapestet, M is t r e s s Franciska 
Ga ál t kérem. A fllmmontázsok vlllódz- 
nak, Hollywood hozza Newyorkot, ez Lon
dont kapcsolja, majd Párisba fut az áram 
a dróton, aztán Budapesten az álmából 
felébresztett Franciska álmosan és hitet
lenül, mint akivel egy rossz viccet csinál
nak, motyog valamit a telefonba. Hinni 
sem akarja, hogy Cecil B. de Miile beszél 
Hollywoodból, aki azonmód felkínálta szá
mára a Buccaneer női főszerepét. Mint egy 
tündérálom az egész, Franciska már meg 
is érkezik Newyorkba, riporterek ostro
molják, az egyiknek még válaszolni sem 
tud. amikor a másik újabb kérdést ad fel, 
szegény Franciska mosolyogva, komikus 
fintorokat vágva állja a népszerűségnek 
néha kellemetlen pergőtüzét... Már Cecil B. 
de Mille szobájában van, aki magyarázza 
az uj filmet. Franciska azonban nem tud 
még angolul, jelekkel beszélnek egygmás- 
sál, node, fog ez menni, mondja az uj 
sztár jelölt, aki bevonul egy intézetbe. Ez 
azt jelenti, hogy Franciskának bizony le 
kell fogynia, kegyetlen három hónap kö
vetkezik, amikor mosolyogva és diadalma
san a mérlegre áll. Na, most mehetek a 
műterembe?! dehogy is! mordul rá Cecil 
B. de Mille, ez az utálatos öreg ur, először 
a fogakat is rendbe kell hozni, azután 
még tiz fontot kell f ogy ni a. Jó
ságos Isten! kiált fel Franciska, most már 
kifogástalanul amerikdt dialektusban és 
menten elájul a mérlegen. Megy azonban 
ez is, két hónap s már is a műteremben 
van Franciska, befűzik a gépbe az első fel
vétel szalagját, kigyulladnak a reflektorok 
és Cecil B. de Mille mosolyogva int az 
operatőrnek: mehet'

„CECIL B. DE MILLE PRESENTS the 
nőt ed European star, Mlss Franciska 
Gaál." Cecil B. de Mille bemutatja Gaál 
Franciskát, a híres európai sztárt, ez an
nak a kis filmnek a címe, amelynek tartal
mát itt halványan visszaadtam. Még meg
jelenik a függöny elölt a nagy rendező, aki 
megkéri az amerikai közönséget, hogy fo
gadja szeretettel Franciskát, akinek nép
szerűsítésére készítették ezt a filmet, ame
lyet a Paramount házivetitőjében csemege
ként levclitettek nekem. A kis film vé
gén egészen uj Gaál Franciska je
lenik meg premier-planban; karcsú nád- 
szálkisasszony, nagy, égő, beszédes sze
mekkel, angyali mosollyal, szinte félén
ken ...

— Nézze, milyen szerény lett 
a Franciska! — kiált fel meglepetten 
és boldogan a vetítőterem egy hölgyven- 
dégc. Franciska nővére volt...

2. Franciska Gaál 
a kétmilliós ■iilmóriáslan

PEDIG FRANCISKA mltuHt itcrínt 
volt, mert ulázattal, tisztelettel és félelem
mel szolgálta a művészetet. A pesti afiérjei 
is emiatt támadtak, mert utálta a közép
szerűséget, a telietségtelenségct és nem egy 
hangos jelenete volt amiatt, mert egy szín
házban kevés próbát kapott, vagy a film
gyárban meg akart ismételni még egyszer 
egy jelenelcl. Most negyven gép egyszerre 
fotografálta, a világ legnagyobb rendezője 
rendezte • egy kétmillió dolláros óriási, , 

kimondhatatlanul nagy anyagi lehetőségek 
határain belül mutathattu be, hogy mit 
tud S amikor végignéztem a „K al ó z- 
kisasszony" cimü filmet, teljes igazo
lást ■ nyer ismét Franciska. Tizenhat- 
évesnek sem látszik a filmen. In
tenziven bájos mosolya, hangocskájának 
ezer finom árnyalata mentődött ál a film
szalagra, pedig körülötte egy gigászi film 
dübörög. Cecil B. de Mille a néma és han
gos filméposzok költője, valóban jól vá
lasztott Franciskában, amikor e hatalmas 
amerikai nemzeti film főszerepét 
bízta rá. Hollandi lányt játszik, aki az 
amerikai függetlenségi harcok Idején Lu- 
siana állam hírhedt kalózkirályának, majd 
'későbbi nemzeti hősének, Lafitte kapitány
nak hajójára kerül. Ezt az érdekes, mar
káns, erőteljes, csupa izom, csupa férfi fi
gurát Fredcric M a r c h önti bronzba, mint 
Gaál Franciska partnere. A körülöttük 
lengő romantika erősen hasonlit a mi sza
badságharcunk betyárgavallériás, szabad
csapatos emlékeire. Van még egy tündéri 
alak a filmben, aki Napóleon egykori tü
zérét játssza, Akim T a m i r o f f, egy tor- 
zonborz, de csupasziv kalózalak, akit egész 
biztosan nemsokára Wallace B e e r g mel
lett emlegetnek. A monumentális film 
egyébként ezer százaié kosán film, 
amely nemcsak régen látott tömegjelenetek 
impozáns gomolygásaival frappiroz, ha
nem az egyéni színjátszás legnagyszerűbb 
produktumát nyujtja. Csodás felvételek, 
lenyűgöző képek serege, majd hátborzon
gató tengeri ütközet, egy kísérteties hajó
égés, a Balaklavára emlékeztető csatakép 
olyan értékké teszi ezt a filmet, amelyet 
akkor is meg kellene nézni, ha története
sen nem Gaál Franciska lenne a főszerep-, 
tője. De szerencsére ő. KUHN Erzsébet 
remek feliratai segítenek Francinak Pesten 
is győzni.

3. Brúnó altér ■feltűnő 
szerződése

NÉHÁNY NAP ÓTA a világ „eme Bl- 
csen függ. Aggodalommal és reménykedve 
figyelik a bécsi átalakulás eseményeit és 
mint mindenütt a világon, minden politikai 
változással kapcsolatban a művészvilág, a 
színház és a film világa reagál a legérzé
kenyebben. Azt mondják például, hogy 
nálunk éppen a bécsi események nem túl
ságosan optimista felfogása miatt máris 
rosszabbul mennek a színházak. Ezer szá
zalékban áll ez Becsre ,ahol egy feltűnően 
érdekes hir teljesen megváltoztatta a hiob- 
hires hangulatot, amelyet nagyrészt Tosca- 
nini, a világhírű karmesternek salzburgi 
ünnepi játékokban vállult szerepének le
mondása idézett fel. Ugy makkor, amikor 
osztrák hivatalos körök mindent elkövet
tek, hogy Toscaninit elhatározása megvál
toztatására bírják, az állami színházak 
igazgatósága hivatalos közleményt adott ki 
arról, hogy Walter Brúnó szerződését c 
bécsi Operánál három évre meg
hosszabbították. A szerződés értel
mében Walter Brúnó továbbra is az állami 
Opera művészi tanácsadója, valamint kar
nagya marad. Walter Brúnó pedig — né
met emigráns. A berlini Stfídtlsche Opcr 
főzeneigazgatója volt, amikor gleichschal-
tolta a német rezsim és Bécs befogadta. A 
bécsi állami Operának az a gesztusa, amely- 
lyel épp ebben a kritikus politikai idő
szakban hosszabbította meg Walter finntől 
szerződését, nemcsak Bécsben, hanem az 
egész világon feltűnő kommentárokra ad 
okot és alkalmas arra, hogy megnyugtassa 
a /elzaklatott és tulidcges művészvilágot. 
Ezek után Toscanini is bá'ran jöhet Salz
burgba.

____________________

Február 25-én, pénteken 
márciusiul mosóra 

pódiumban
Békefii László:
„Ijy készül a film!"

Politika — Színház — Irodalom

Maga lesz a féljem.
Végre egy film! — kiált 

fel a mozilátogató, aki 
megszokta és megszerette 

__________ a magyar filmet, végre 
egy film, amely nem ismert színdarab vál
tozata, hanem egyenesen filmre készült. Ez 
meg is látszik. Nőti Károly irta a mindvé
gig vidám, fordulatos, könnyed filmvigjátek 
meséjét, amelynek mottója: manapság könv- 
nyebb egy asszonynak újból férjhezmenni, 
mint egy leánynak először. A film főszerep- 
lőnöje a kedves és bensőséges hangú Ágatj 
Irén, (akit különösen az. első jeleneteki en 
meglehetősen rosszul fotografáltak, de . ké
sőbben aztán mindent kijavított az operatőr) 
az a leány, aki asszonynak adja ki magát 
azért, hogy könnyebben férjhezmehesseii. 
Bizony az emberek szeretik a komplikációt 
Nos, ez a komplikáció a vígjáték, amely 
állandó nevetőorkánt támaszt a Fórum 
nézőterén. Egyéb mondanivalónk tán nem 
is lenne erről a csupa vidámság és aranyos 
kedélyű filmről, csak még az, hogy Gál 
Béla kitünően rendezte és biztos kézzel 
fogta Össze a mese szétágazó fonalait. A férfi
főszerepben Jávor Pál kedves, vidám, szen
timentális figurája (őt is néha feltűnően 
rosszul fotografálták) hóditja és töri Ismét 
a leánysziveket. Hajmásig Miklós egy ameri
kai fiatalembert játszik vaskos egyéniséggé! 
és nagy komikusi készséggel. Kabos Gyula 
és Vizváry Mariska kettőse elragadó. Csőr
től Gyula „Hypolit a lakáj" cimü legendás 
alakításának visszfényében sütkérezik, mint 
szemtelen, arrogáns, mindenlében kanál inas. 
Minden szava nyiltszini taps. A film értékét 
emeli Nagykovácsi Ilona finoman és érzéki 
orgánumával előadcCt Márkus Alfréd-chan- 
sonja, amely egész biztosan rövidesen slá
ger lesz Budapesten. Pán József kitűnő dísz
leteit dicsérjük még meg.

Hindu síremlék 
;..........— 1....... . — - .;ss

> Német film az él
mény rangot még nem 
kapta ebben a rovatban. 
De amikor elhagytuk ■

Rádius mázt nézőterét, ahol a néma filmek 
egykori kétrészes óriását, modern, friss han
gosfilmmé fiatalítva láttuk viszont, valóban 
élménnyel voltunk gazdagabbak. Igen, ez a 
filmszerű film, jöttünk rá Ismét az igazságra, 
a cselekményeknek Izgalmas silrilése, fordu
latoknak, meglepetéseknek frappáns halmo
zása s a képeknek szinte határtalanul szí
nes, forgatagos, kaleldoszkopszerU változása. 
A film minden kockájában Izzó szenvedé
lyek láng'a lobog, amely űzi, hajtja a fő
szereplőket. Rohannak az események, köz
ben festői felvételekben varázsolódlk elénk 
India földjének csodálatos és félelmes misz
tikuma, egy elefántvadászat izgalmas való
szerűsége, tigrisek bömbölésc és halálos 
viadala, az csnapurl maharadzsa udvarának 
pazar fénye és pompája (egy díszlet többo 
került, mint egy közepes magyar film egész 
költsége). A következő pillanatban egy bor
zalmas szlnbázégéa lenyűgöző élménye, egy 
árvíz pazar fensége dermcsztl meg a néző 
szivét, amely már befogadta a csodálatosa t 
szép La J a n a, a film hősnőjének képét és 
bámulattal adózott a kiváló mtlvésznő tánc
tudományinak. Richárd E I c h b e r g mű
vészt rendezése túltett a legendás néma 
Hindu síremlék produkcióján. A Icgragyó- 
góbb szlnészgárda szolgálja ■ sikert, igy az 
erőteljes Gustav Diesel, Hans StUve, a né
met Kabos: Theo Llngen, majd a finom 
szőke Kitly Janzen. Ugy látszik, ahogy az 
iroualomnak vannak mindig élő alkotásai, a 
film is megtalálta a maga klasszikusát a 
Hindu síremlékben. Mindenkit szívesen kül
dünk a Iládlusba, rézre meg ezt a filméit

SZERELEM, BOSSZÚ, 
HALÁi.

Francia film az Urá
niában. örül a közön- 
.'ég, hogy ezt is kapja. 
A francia fihniskola 
minden jótulajdonsága 
sűrűsödik ebbe az iz

galmas kémfilmbc, amely tragikus bonyodal- 
kát halmoz a film elmének megfelelően. A 
női főszerepet, a bűnbánó kémnőt, a Go- 
medic Frnncniso egyik kiváló tagja: Vera 
Korona alakítja.

MÓD RN SÁMSON
Sámson, aki hogy fele
sége hűtlenségét incgbosz- 
szulja, hatalmas erővel 
kirántja a pénz templo
minak, a tőzsdének egyik 

oszlopát, hogy ez min
dent összezúzzon Rendkívül finom és ga'dng 
ez n film, amelynek női főszerepét n francia 
.színjátszás egyik legnagyobb értékét Gaby 
Morlay iálsza, akiért Har-y Baur szenved. Ad 
notnm. Hnrry Baur állandó szenvedését vala
hogyan éppen ugy unjuk, mint ahogyan a 
magyar filmekben Jávor P.'t clg’nyos mutatá
sát. A film ettől eltekintve kitűnő.

* Tyrone Powcr a Lloyds of London elmfl 
fax-film sztárja egv hollywoodi milliomossal 
kardpárbajt vívott. Mindketten megsebesültek.
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Súlyos 
autógázolás 
a József-kör utón

A „tilos“-jelzés ellenére tovább- 
száguldó autó elütött egy asszonyt

Vasárnap reggel a Szent István-kórház 
igazgatósága jelentette a főkapitányságnak, 
hogy az éjszaka folyamán a járókelők be
vitték a kórházba egy ötven év körüli asz- 
szonyt, a fején és a testén súlyos sérülé
sekkel borítva, amelyek orvosi megállapítás 
szerint, autógázolástól eredtek. Az asszony 
a kórháziján

elvesztette az eszméletét
és csak a hajnali órákban tért újra magá
hoz. A kórház arra kérte a rendőrséget, 
hogy

kUldjUr ki egy rendőrtisztet vagy detek
tívet,

annak a megállapítására, hogy tulajdon
képpen mi is történt a súlyos állapotban 
lévő asszonnyal.

A kórház értesítése után egy detektív 
ment ki a Szent István-kórház sebészeti 
osztályára. Megállapította, hogy özv. Ormos 
Páiné 45 éves varrónő a sérült. Az özvegy
asszony pénteken este hazafelé tartott a 
V/o/o-utca 37. számú házban lévő lakására. 
Amikor a Baross-utca és a József-körut sar
kához ért, a BedA-kávéház előtt lelépett a 
járdáról, mert a közlekedési rendőr éppen 
szabad átkelést jelzett a gyalogjárók szá
mára. Ugyanakkor

a József-körut felől egy személyautó 
száguldott nagy sebességgel 

az Erzsébet-körut irányába, dacára annak, 
hogy jármüvek részére tilosat jelelt a köz
lekedési rendőr. Az autó

elgázolta Ormosáét,
aki akkor azonban nem tulajdonított na
gyobb jelentőséget sérüléseinek, hazaván- 
szorgott, és egy orvossal kötöztette be sérü
léseit. Szombaton rosszabbodott állapota és 
éppen az orvostól jött, amikor

a Szent István-kórház közelében össze
esett.

A rendőrség most azt igyekszik megállapí
tani, hogy ki. volt a gázoló atitó vezetője.

Székrekedés
zavarólag hat az emésztésre és a 
vért Is beszennyezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást. Idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
,.,lt Önnek le rrTS-VJAS 
■ |4 kaehajtó : ViOO"'

_ DEBBECENBEN OTTHON EPtjL A 
KISZABADULT BABOKNAK. Nemeerflu, 
KVönyörü Intézménnyel Kazdnjodik rövidé- 
aen Magyarország Debrecen jóvoltából. A 
debreceni lleformátus Szeretet Szövetség a 
város által adományozott telken otthont 
épit kiszabadult rabok számára. A fürdő
szobákkal, éttermekkel, olvasóval, műhe
lyekkel felszerelt épületben átmeneti otthont 
találnak a f- •házakból, börtönökből és 
fegyházahból k szabadult foglyok, hogv i« 
meghúzhassák magukat és megélhetést, haj- 
lékot találjanak addig, amig nem sikerül el- 
helyezkedniük. Társadalmi és erkölcsi szem
pontból óriási jelentősége lesz ennek az in
tézménynek, amely lehetővé teszi, hogy a 
kiszabadult rabok újra hasznos és tisztes- 
séges tagjaivá váljanak a társadalomnak. 
Az otthont már május 20-án megnyitják.

— 600 hivatali sikkasztás, 400 közokirat- 
hamisítás egy tolnamegyei községben. Dr. 
Gál Dezső, a szekszárdi ügyészség elnöke 
va'Jrnap fejezte b« " “bba" “
„a-varnnvu bilnűsylim, amely a '“'"“J}'; 
Bvcl Grribóc közséslwn lóriin!. A vl«K“'a 
masúllapilolla. bogy Vojlnp Gyuta községi 
„-édicsvzö 600 rendbtll hivatali Ma*

r rű ma,41. mé« """ 
kihallgatni. W lTi'ÓSf ‘ 
„ekzzérdl lonhízban várja eortót.
_ A debreceni mérnOkegyertlel* débU.

S’s' m^ ZoHén! elnökké. P—< ™l 
• pedit alelnőkké választottak-

M rden munkaadó ”»T.".*1
iw.>.-»<- , R H A x
MINERVA ««>»<» »“

_ *.  .Jen...
Éneibe! k"™1 *;  £ 1 , gvit „fgcrl (ondoeko- 
&T“■

ejnn, M.W, e»5b. . Mire laerüvl. be-

fása.

Dúsgazdag asszony öngyilkossága 
a Britannia-szállóban

Megrendítő öngyilkossági tragédia játszó-1 
dott le vasárnapra virradó éjszaka a Britan
nia szállóban. Szombaton este egy ötven 
év körüli hölgy jelentkezett szobáért a Bri
tannia szállóban. Elmondta, hogy miután 
lakását eiánoztatja, egy éjszakát akar töl
teni a szállóban. Kérésének eleget tettek s 
a hölgy kitöltötte a bejelentőlapját. A kö
vetkező adatokat irta be: Stern Miksáné, 
magánzó, Budapest, Tálra-utca 8. A hölgy 
szobájába vonult és vasárnap délig nem 
jelentkezett. Ekkor feltűnt a szálló sze
mélyzetének, hogy semmi zajt nem halla
nak a szoljából, jelentették az esetet az 
igazgatónak, majd

felnyitották a szobát.
A belépőket megdöbbentő látvány fogadta. 
Az elsötétített szobában

holtan feküdt az ágyban Stern Miksáné.
A szálloda igazgatósága érlesitette a 

rendőrséget. Rendőri bizottság ment ki a 
helyszínre. Megállapították, hogy

veronállal mérgezte meg magát 
az ötven év körüli hölgy, akiről megállapí
tották, hogy valóban Stern Miksánú

— Az országúton gázolt és továbbrobo- 
gott egy személyautó. A győr-veszprémi or
szágúton vasárnap délben egy ismeretlen 
személyautó elgázolta Majlik Teréz húszéves 
nemesvámosi leányt. Mielőtt a leány isme
rősei az autó számát felírhatták volna, o 
gépkocsi szédítő tempóban elrobogott. Maj
lik Terézt koponyalapl töréssel életveszélyes 
állapotban szállították a veszprémi kór
házba.

— Elkészült az Újságíróbál meghívója. 
Február 28-án, a jövő hétfőn zajlik le a 
Vigadóban at idei farsang nagy eseménye, 
az Újságíróbál. Tiz nap választ még el a 
báltól, de máris megszületett az Újságíróbál 
első nagy meglepetése, tegnap reggel elké
szült a meghivő, anigly külső kiállításában 
is kimagaslik a szokásos báli meghívók tö
megéből. A hatoldalas, finom papírra nyo
mott meghívót a világhírű magyar karika
turisták, Dezső és Kelen rajzolták.

Gyengül az éjszakai fagy
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Hazánkban a szél átmenetileg elcsendesedett. Ennek következtében éjjel igen erős 

lehűlés fejlődött ki. A hőmérséklet csaknem általánosan a mínusz 5 fok alá süllyedt és 
egyes helyeken, főleg az északkeleti határmegyékben, mínusz 10 foknál erősebb fngy 
is volt. Hórétegvastagságok: Dobogókő 10, Kékes KO, Mlkóházn 18 és Salgó 
váron 12 cm.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék let pluszt fok, n ten
gerszintre átszámított légnyomás 772 mm; gyengén süllyedő.

Várható Időjárás a következő 24 óráru:
Ismét él én k eb b északi szél (főként a keleti megyék
ben). Változó felhőzet. Egy-két helyen — inkább csak 
északkeleten — kisebb, futóeső vngy hózápor. Az éjjelt 

fagy gyengül, a nappali hőmérséklet alig változik.

Tragikomikus 
sorsjegykaland 

Debrecenben
Debrecen, február 20.

(A Hétfői Napló tudósilójának telefon je
lentése.) Vasárnap reggelre Debrecenben 
tragikomikus sorsjegykaland hire pattant 
ki. Három szereplője van a különös kaland
nak: Forrás Zoltán postafelügyelő és két 
postaalliszt, Juhász László, valamint Lovas 
Imre, ök hárman a szereplők,

a főszereplő azonban egy sorsjegy, a 
rendező pedig a vak szerencse.

Az érdekes esel, amelyről most egész 
Debrecen beszél, azzal kezdődött, hogy 
Forrás Zoltán postafelügyelő sorsjegyet 
vett. Négy osztályon ót pontosan befizette a 
dijat, de egyszer sem nyert, mire ugylátszik

megtinln a dolgot, az V. osztályon, a Ki
húzások előtt mór nem fizetett, hanem 

eladta a sorsjegyei.
Juhász László és J.ovas Imre postnnlliszlek 
vásárolták meg és várták a jószcrencsét, 
amely nem Is maradt el. a debreceni bizo
mányos érlesitette őket, hogy

kihúzták a sorsjegyet és húszezer 
pengőt nyertek!

A poslaalliszlck boldog lelkendező «el 
vették tudomásul, hogy megütötték a nagv 
nyereményt. Forrás Zoltán poslnfclügyelő 
azonban bizonyára annál rezignáltabban 
értesült a hírről...

— 3003 kiállító a Prágai Tavasat Vásáron. 
Európának egyik legnagyobb ipari vásárát, a 
Prágai Nemzetközi Vásárt ez idén március hó 
lt-töl 20-ig tartják, amelyen 3000 kiállító fogja 
Csehszlovákia valamennyi iparágát képviselnl-

— Kérek még egy pohárka Mecsekit

dúsgazdag magánzónő.
Az éjjeliszekrényen egy búcsúlevelet talál
tak a rendőrséghez elmerve, amelyben 
megírta, hogy gyógyíthatatlan betegsége 
miatt követte cl tettét. Kéri a rendőrséget, 
hogy

holttestét tudományos célokra használ
ják fel.

Elmondja még levelében, hogy leányát 
várja haza a svájci leánynevelőintézetböl és 
kéri a hatóságokat, hogy kíméletesen kö
zöljék vele halálának hírét. A rendőrség 
felkereste Stern Miksáné lakását, ahol ér
tesültek, hogy

a leány valóbon megérkezett Svájcból.
A lakásban egy levél várta, amelyben édes
anyja távolmaradását indokolja meg, nzt 
írja, hogy beteg barátnőjét látogatta meg, 
rövidesen hirt ad magáról. A kislány a 
rendőrségtől értesült a történtekről.

Ájultau esett össze
és csak orvosi beavatkozás után tért magá
hoz. Majd sirógörcsöt kapott és arra kérte 
a rendőrséget, hogy még egyszer láthassa 
édesanyját.

— A Turul Szövetség disz tábor ozásán 
élesen támadták a Habsburgokat. A Turul 
Szövetség nagykőrösi Arany János batjársi 
egyesülete vasárnap disztáborozást tartott a 
nagykőrösi városháza közgyűlési termében. 
A disztáborozás szónoka: Paczolay György 
református lelkész élesen támadta a llabs- 
burg-húz tagjait az állítólagos délamerikai 
telepítési akcióval kapcsolatban.

— IrógéptolvaJ a pénzügy-igazgatóságon. Ko
vács Béla 25 éves géplakatos szombaton dél
után belopódzott a pénzügyignzgHtóság Szn- 
lay-utcai épületébe, ellopott egy Írógépet és 
elvitte a közeli zálogházba. Itt azonban vélet
lenül detektív tartózkodott, aki gyanúsnak ta
lálta öt, igazoltatta és kiderült, hogy az írógép 
lopott. Kovácsot letartóztatták.

— Meghalt az utcán egy gabonakereskedő. 
Vasárnap délhtán a Szondy utcában egy jólöl
tözött férfi összeesett és meghalt. Megállapí
tották, hogy Ktein Jenő 56 éves óhecsei gabo
nakereskedő a halott férfi. Szivszélhildés okoz
ta halálát.

— A Klsfuludy Társaság Shakespeare- 
matinéja. A Kisfaludy Társaság Shakespearc- 
bizottsúga vasárnap délelőtt a Magyar Tudo
mányos Akadémia előadótermében díszes 
és nagyszámú közönség részvételével mati
nét rendezett, ltudó Antal, a Shakespenre- 
bizoltság elnöke, megnyitóbeszédében ke
gyelete*  szavukkal emlékezett inog a bizott
ság elhunyt külső tagjáról, Odry Árpádról, 
majd megemlékezett Henry Irvitigről Is, a 
nagy angol Shakespcare-szinészröi, akinek 
születési ccntennúriumnt most ünnepli Ang
lia. Schöpflin Aladár „A velencei kal
már**  cimmol tartott szabodelőadást. 
Iladó Antal „Vörösmaty a Shakespeare- 
fordító" ciminel értekezett, majd Gál Gyula 
és Sonday Artúr adták elő Shakespeare egy- 
egy jelenetét.

— Elmék ünnep Somogyi és Bacsó sírjá
nál. Vasárnap délután a Áerepesf-tcinetőben 
Somogyi Béla és Bacsó Béla sírjánál kegye
lete*  gyászílnnepséget rendeztek. A szociál
demokrata párt vezetősége, a párt ország- 
gyűlési képviselői, törvényhatósági bizott
sági tagjai és nagyszámú közönség gyűlt 
össze a sir előtt, ahol Kéthly Anna mondott 
cmlékboszédet mond.

— A Pedagógiai Társaság Illése. A Magyar 
Podngögini Társaság Mosdóssy Imre ny. kir. 
tanfelügyelő el nők lé sével ülést tat lőtt u Ma
gyar Tudományos Akadémián, amelyen Jelt- 
tahié Lajos Mária a nönovolésl kérdésekről 
tartolt előadást és Jankovits Miklós „A mód
szer szerepe és értéke a nevelésben" cimü elő
adásában a módszere*  gondolkodás történeti 
fejlődését vázolta.

— Hnldlotás. Gnmpel Bíln tlszaföldvárl ple- 
bános, n móritizelli zarándoklat lelki vezetője, 
n magyar Alföld legkiválóbb egyházi szónoka, 
vnsárnap reggel Tisza földváron elhunyt. Teme
tése szerdán délelőtt 9 órakor TiszafŐldvárott. 
A mAriazclIi zarándokok szeretett lelki vezető
jük temetésén zászlóval testületileg vesznek 
részt. — Jakab/u Ignácné született l.éderer 
Cecília f. hó 20-An HM éves korában elhunyt. 
Temetése február 21-én délelőtt II órakor less 
a kerepeli-úti izraelita icmetöbea.

’Ka&aMr ibt hó.-
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iát
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Parlőmöt zsákmányoltak 
a „peches" hetörök

Az éjszaka folyamán kasszAfuró betörők 
jártak n Savoy pnrfőm és vegyészeti gyár 
LővöWe-tér 4. szám alatt lévő épületében. 
Az éjsznkai látogatók álkulccsal hatollak be 
a helyiségbe, sorrajárták nz összes szobá
kat, felnyitották a szekrényeket és fiókokat 
és mint a jelekből látható,

mintát vittek magukkal n különböző 
purfőmőkből, szappanokból és egyéb 

piperecikkekből.
A betörök tulajdonképpeni célja azonban a 
páncélszekrény kifosztása volt. Hozzá is 
kezdtek a munkához, de nem tudták befe
jezni munkájukat, ugylátszik valami zajt 
hallottak kívülről.

Félig sikerült csak megfurnlok a Wert- 
helm-szekrényt, 

de kinyitni nem tudták. A rendőrség kot 
resí a kasszafuró betörőket.

Kérek még egy gohárka

Véresre verték 
az utcán a makói 

járásbíróság elnökét
Makó, február 20.

(’A Hét fái Napló tudősitófílnak telcfonjelen- 
tfse.) Az egész városban megdöbbenéssel be
széltek vnsárnap arról n véres utcnl támadás
ról, amelynek dr. Bronner Ödön, a makói já
rásbíróság kür.tisztcletlicn álló elnöke a szen
vedő szereplője.

Vasúrnnprra virradó éjszaka a JArásbirósági 
elnök kát fiatalemberrel találkozott szembe, 
amikor hazafelé tartott. Az egyik fiatalember

Bronner elé lépett, öklével az arcába súj
tott, úgy, hogy az. idős urat elöntötte a vér.

A fiatalember nzonban tovább ütlegelte Brau
nért. A rendőrök és járókelők csak nngynehe- 
zen tudták megfékezni a garázda embert, aki 
n földre vetette magát, dulakodott a rendőrök
kel,

és csak korain tudtJk n rendőrségre vinni. 
Megállapították, hogy Takács Ferencnek hív
ják, lakodalomból Ittas fővel ment haza. Az 
első emberbe: n járásbíróság elnökébe bcle- 
kölött és veresre verte. Takácsot őriletbe vette 
a rendőrség, a járásbíróság olnökét pedig or
vosi segítségben részesítették.

— Gázzal megölte mngál egy mairóna az 
Eötvös-iitcában. Krausz Ignác kereskedő *9  
éves özvegye vasárnapra virradóra nz Eöt- 
rös-tilcn 42. számú házban lévő lakásán vl- 
lágitóftázzal mcginérgczte magát és meghalt. 
Krauszné, mióta özvegyen maradt, rokonai
nál lakott, akik nagy szeretettel gondozták 
és ápolták, az öregséggel járó bajok nzon
ban annyira elkcscrilelték, hogy halálra- 
•zánta magút. Holttestét n törvényszéki or
vostani intézőibe szállították.

— A volt cs. és kir. 38. (Molllnáry) gyalog, 
erred tisztikara és legénysége márc. B án, csütör
tökön este H ómkor bajtársi vacsorát rendez, 
Vili., Bszltrházy-titca 4. szám nlntt, n Tiszt
viselői Kaszinó éttermében, teríték 1.50 pengő. 
Jelentkezések Gálost Sándor főfelügyelő, V., 
Sas-utca 10.

Személyautó
amerikai. aIsbíIA TAtra-rarrtia, 
tí-hengeres viauu Tátra-ulca 10

— Magyar devlzukedvennényck n Bécsi Vá
sár látogatói számára. A Mngvnr Nemzeti Bank 
nz ezévl Bé< sl Nemzetközi Tavaszi Vásár (már
cius 13—19) látogatóinak folyó évi március 10. 
és 20-ika között uluz.isi költség címén masl- 

Imálfsnn 300 schillinact engedélyez. Erre vo- 
nntkozó vnlutftklulnlási kérelmek nz útlevéllel 
és n vásárt Igazolvánnyal együtt nz egyik meg. 
bízott bank utján nyújtandók be.



Furcsa... furcsa... mintha csak kialkudták volna...!

Tekintély csorbító döntetlen
Csődöt mondott a magyar csatársor, a franciák 
önkívületben játszottak — Béky eloszlatta a róla 
terjesztett legendát — Sziklai megsérült
Budapest-Páris 1:1 (1:1)

Nem sikerült a futballvilágbajnokság nyitánya Páriában! Félsikernek szokták el
könyvelni nz eldöntetlen eredményeket, de ez

■ párisi döntetlen eredmény egyenlő n sikertelenséggel.
Budapest válogatott csapatának n tavalyi 2:l-es veresége után sok törleszteni valója lett 
volna I'árisbnn, de elmaradt a törlesztés és a rendezetlen adósság

erősen csorbítja a magyar futball emelkedőben lévő presztízsét.
A magyar és osztrák futball emlőin nevelkedett francia labdarúgás ezt a döntetlen 
eredményt büszkén, sorozhatja egyre gyarapodó babérgyüjteménye közé. A világbaj
nokság főpróbája nem sikerült, talán sikerülni fog az igazi erőpróba.

Egy-egy gól és — francia fölény
Párls, február 20.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 
'A magyar sporttúrsadalom érthető aggoda
lommal nézett Paris felé, ahol Budapest 
csapatának a mull évben elszenvedett 2:1-es 
emlékezetes vereségéért kellett rcvánst ven
nie. Ez az aggodalom teljes mértékben jo
gosult volt, mert Hudapcset válogatott csa
patának nélkülöznie kellett legfőbb erőssé
gét, a bordatörést szenvedett Sárosi Gyur
kát és a hosszú betegséggel laboráló Cseh 
Matyit. Ettől n behozhatatlan hátránytól 
eltekintve, n válogatott csapat összeállítása 
•cm találkozott a magyar sporttúrsadalom 
osztatlan tetszésével, mert a szövetségi ka
pitány teljesen érthetetlenül olyan játéko
sokat is a csapatba tett, akiknek legutóbbi 
formája semmiképpen sem volt, megnyug
tató.

A sporttársadalom pesszimizmusával 
szemben a Budapest csapatának hangulata 
kitűnő volt és erős revansvágytól fülve, a 
csapat minden Játékosa biztosra vette va- 
sámán délelőtt a magyar győzelmet.

A I’nrc des Princes nézőterén a felfoko
zott várakozásnak megfelelően 30 ezer 
főnyi közönség gyűlt össze, hogy tanúja 
Icgvcn a futball minden szépségét meg
csillogtató hatalmas csatának a fagyott 
talajon. Leclerq francia biró sípjelére start
hoz állanak a csapatok. Budapest: Sziklai 
—Korányi, Biró—Lázár, Sziics, Dudás—liéki, 
Vince, Kállay, Kalmár, Titkos. Párls: Gon-

Fergeteges francia rohamok 
tíz kornerrel

Szünet után mindent beleadva, hatalmas 
iramban játszik mindkét csapat a győztes 
gólért. Az első percben komért ér el a pá
risi csapat, de Moulet koméról Korányi 
védi. A kővetkező percben már

Bírónak kell minden tudását össze
szedve, szerelni a francia csapatban ro

hamosé mngyur csutúrt, Mátét.
Az első percekben aggasztó fölényben van a 
francia csapat. Couard erős lövéséi Sziklai 
csak vetődéssel tudja fogni, de olyan sze
rencsétlenül vetődik, hogy

erősen megsérül.
Az egyezmény értelmében kapust végig le
het cserélni és igy a sérült Sziklai helyébe 
Háda áll be. A 0. percben alakul ki iiz első 
átgondolt magyar támadás. Kalmár-Dudás- 
Titkos-kombináció fut végig a pályán, de 
Dupuis idejében lép közbe és a helyzet ve
szendőbe megy. A 8. percben a franciák 
érnek el korúért. Ebből felszabadul a ma
gyar kapu és Titkos robog végig a pályán, 
de magasan a kapu fölé lő. Most

változatás és izgalmas a mérkőzés.
A 10. percben magyar támadás eredmény 
nélkül. A 14. percben már a francia csatár
sor rohamoz és komért cr cl. Bírónak 
gyors közbelépéssel sikerűi tisztázni a me
leg helyzetei. A 18. percben isméi Biró

Csak Kalmár és Titkos csillogott, 
Békyt ki kellett cserélni

A magyar csatársor nagyon rossz nopof] 
fogott ki. Ebbon a sorban

csak Kalmár és Titkos nyújtod váloga
tott klasszisu teljesítményt.

fíiky as első félidőben teljesen csődöt mon
dott ■ a kapitánynak ki kellett a Jobbstél- 
•ől cserélni. A második félidőben már

[ zales—Dupuis, Zabalo—Metiris, Jordán, 
Diagne—Moulet; Simonyi, Couard, Mát hé, 
Veinante. Dietz dr szövetségi kapitány 
Zscngellért tette tartaléksorba.

A kapitány a nagyon gyengén játszó Bé- 
kit a második félidőben Zsengellérrci hc- 
ivettcsitelte.

Rendkívül heves és erős iramban indul 
el a mérkőzés és objektiven meg kell álla
pítani, hogy

az első félidő kétharmad részében a 
franciák támadtak,

míg az egyharmad részét a magyar támadá
sok töltötték ki. A fagyos pálya a mérkőzés 
kezdete előtt kissé felengedett és igy a ta
laj nagyon nehéz volt. A 20. percben

Titkos-Kállai-Vincc-nkclóból Békf elő 
került «i labda, aki Jól helyezett lövés

sel megszerezte a vezetést. 1:Ó.
A gól után a franciák támadlak többet, de 
csatáraiknak akciói a kitűnően funkciónáló 
magvar védelem sorra szétrombolta. A 35. 
percben Dlogne, a párisi csapat néger fede
zete megunta a csatársor tehetetlenségét és 
húsz méterről rendkívül éles lövést adott le 
a magyar kapura, de Sziklai a labdát ki
ütötte.

A kiütött labda Móniét elé került, aki a 
vonalon fekvő kapus fölött a labdát a 

hálóba Juttatja. 1:1.
Változatos játékkal telik el az első félidő.

ment a kitünően játszó Máté elől. Veinante 
hatalmas lövése csak hajszállal kerüli el a 
magvar kaput. A magyar drukkolók fellé
legzettek. Nagyon veszélyesnek mutatkozik 
a Veinanle-Máté-támadás, de szerencsére 
Máié lövése a léc mellett süvít el.

A inagya i támadások legnagyobb részét 
Titkos vezeti. A Béky helyére a második 
félidőben beállított Zsengellér nem képes 
megszabadulni gyorslábú néger őrzőjétől. 
Titkos hatalmas lövését Gonzales nagy stí
lusban fogja. A 21. percben magyar korner. 
Majd Couard megsérül és kiáll. A félidő 
legszebb magyar támadása a 32. percben 
gördül, de a gyors és ötletes Zsengellér- 
Kállai akcióból Kállai e/ől a kapus elfogja 
a labdát. Továbbra is változatos a játék, de 
a francia támadások sokkal tervszerűbbek. 
A 39. percben szabadrúgást Ítél a biró busz 
méterről ellenünk, de Háda Máté erős lö
vései biztosan fogja. Az eredménytelenség 
ládán

átcsoportosítják n francia csatársort 
és még vehemensebb francia támadások 
alakulnak ki, de Dudás és Biró mindig 
idejében lép közbe. Az utolsó percekben a 
sérült Couard is visszajön, de a magyar vé
delem átlörbetctlen. Ebben a félidőben a 
franciák tiz komért rúgtak a magyarok két 
kornerévcl szemben.

Zsengellér játszott, de ö Is csak közepes, 
szürke játékot tudott nyújtani a szokatlan 
poszton. Vinczét és Kállait a gyors és kitü
nően játszó Jordán teljesen semlegesítette. 
A magyar csapni védelme kitünően műkö
dött. Í gy Sziklai, mint az őt felváltó Háda 
hibátlanul látja cl feladatút. Mindkét hát

véd, de
különösen Bíró emberefelettl teljesít

ményt nyújtott.
A két szélsőhalf: Dudás és Lázár szét-
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A Csepel hadatüzent a II. ligának
Rendkívül érdekes fordulat zavarja meg 

ezen a héten a Nemzeti Liga és az MLSz csend
jét:

a Csepel WMFC a TI. lign összes eddig ho
zott határozatait szubálytalannak tekinti, 

s azokat megfellebbezi.
A II. lign vezetői asztaltársaságszerűen intézték 
eddig az ügyeket, mint kiderült, a legtöbbször 
minden jogalap nélkül, főként pedig a határo

Lövésre kész revolverekkel védték meg 
és autón szöktették el Prágában 
a magyar csapat „legyőzőiét**,  a bírói a mellet
tünk tüntető csehszlovák közönség dühe elől
Prága, 1938 február.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése., 
Tiz nap óta jégkorong-lázban ég Prága. Az 
utcán, a kávéházakban, a színházakban és egyé
bül t csak a most folyó világbajnokság a téma. 
■Nem is csoda, ha a legkisebb jelentőségű mér
kőzésen is 5—fi ezer néző van, inig a honi csa
patnak vagy Kanadának mérkőzésein az a 
bizonyos ..gombostűt'*  is nehéz volna megta
lálni a zsúfolt tribünökön. De mi sem panasz 
kodhalunk. mert

a magyar csapat határozott kedvence a 
világbajnokságnak.

8 — 10 ezer .állandó nézőnk van. Meg is jegyezte 
egyik vezetőnk1

— Ennek a felével is megelégednénk ott
hon egy egy válogatott mérkőzéséül

Egyébként a világbajnokság kapcsán határo
zott dribli-verseny folyt, amit hosszakkal 
nyert meg Csehszlovákia. A balul sikerült sor
solás után minden elképzelhető módon dribliz- 
nek és a legnagyobb sikerük kétségtelenül nz 
évek óta jól bevált 8-as középdöntő átcsopor
tosítása volt. Rossz nyelvek szerint az eredeti 
tipp egy ismeretlen fanatikusé. A magyar csa
pat vezetői sportdiplomáciában ismét elbuktak. 
Nemcsak azért, mert a fantasztikus javaslat 
mellett szavaztak a középdöntő megváltoztatá
sával kapcsolatban, hanem a csapatösszeállítás 
terén is. Bár tudták, hogv Svájcot kizárt do
log megverni, mégis a legjobb csapatot fárasz
tották halálra. Mi lett nz eredmény? A velünk 
egyenlő lengyelektől simán kaptunk ki és a 
nálunk két klasszissal gyengébb klubcsapataink 
állal Bukarestben könnyen nyert román válo
gatót ellen bizony csak alapos szerencsével 
győztünk.

A VB során kétségtelenül a legnagyobb sike
rünk a németek elleni mérkőzés volt. Ezt, azt 
hiszem, még a halvérü prágai közönség sem 
fogja sokáig elfelejteni. Tízezer néző (ogadta 
halálos csöndben a pályára lépő német csapa 
tót és ugyanez a tízezer néző

egetverő éljenzéssel üdvözölte £ magyar 
legénységet.

Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy ezen 
a mérkőzésen « közönség 99 százaléka mel
lettünk állt. És ha Kraantz ur nem téved olyan 
súlyosan a terhűnkre, akkor megcsináltuk 
volna a prágai VB legnagyobb meglepetését: n 
német válogatott legyőzését Erről a tévedés 
rőt, ami nekünk a kiesésünkbe került, külön 
kell Írnom. A sovénságáról ismert csehszlovák 
közönség*  ugyanis

olyan botrányt rendezett, amihez hason
lóra aligha emlékszik vissza a legöregebb 

prágai is.
Három percen keresztül kiáltották a legválo- 
gatottabb szidalmakat a nézők ezrei Künzle ur 
felé, miután pedig agy vették észre, hogy o 
fehér légen sápadozó biró nem érti a szidások 
tartalmát, sőré.skancsók. tojások, ülő párnák és 
minden kézzel fogható tárgy bedobásával adtak 
a mérgüknek kifejezést.

A botrány a megvár gól meg nem adásánál 
ujult erővel tört ki és a mérkőzés után Kranntz 
•írni a Jcgstndlon rendezői csak úgy tudták 
megmenteni '. tömeg haragja elől; hogy

lefüggUnyiiz'Itt autóba Ültették, amelynek 
lépcsőjén felhúzott ravasza revolverrel,

rombolt minden francia helyzetet. 
Sziics eltUnt a mezőnyben.

A francia csapatban Gonzales kitünő- 
szcmU és ruganyos kapus, aki több veszé
lyes helyzetet mentett nagy bravúrral. A 
csatársorban a két magyar játékos,

Simonyi és Máté Játszotta a prlmliege- 
düs szerepét 

és ők dobták frontba a francia támadásokat. 
Jordán klasszissal nőtt Szűcs fölé és meg
bénította jó játékával a magyar centert. A 
francia biró nártatlanul vezette a nehéz 
mérkőzést.

DIetz kapitány 
nyilatkozata

Dietz doktort felhívták meccs után tele
fonon, de dühösen lecsapta a kagylót:

— Hagyjanak nekem Béky-t! — mon
dotta jelentősen.

zatoknak a hivatalos lapban történő közzété
tele nélkül. A csepeliek ennek az „asztaltársa
ságnak**  nem akarnak olyan jogkört adni, hogy 
azok megkerülhessék a szövetségi egyesbiró, 
sőt az MLSZ döntéseit is. Minthogy szépszeré- 
vei nem ment n helyzet likvidálása, kénytelen 
a WMFC hadiállapolot teremteni és az MLSz-t 
a jogszabályok érvényességének kimondására 
kényszeríteni.

gumibottal a kézben álltak a rendőrök.
A világbajnokság legnagyobb csalódását két
ségtelenül a kanadai csapat kellette. Ezek a 
„farkasok**  bizony meglehetősen fogatlanok. A 
híres passzjútékuk már a múlté, úgy vagdalják 
a korongot, mint akármelyik európai csapat. 
Legfeljebb csak verekedni tudnak jobban, ab- 
bán pedig, hogy az ellenfél játékosát a biró 
hátamőgölt hogyan kell ülővel fejbevágni, egye
nesen művészek. A másik tengerentúli csapat, 
az USA borzasztóan gyönge, csnk jó sorsolá
suknak köszönhették, hogy a középdöntőbe ke
rültek. Az európaiak közül Anglia már nem a 
régi. A titkos favoritnak kikiáltott hazai csa
pat pedig sokkal rossznbb, rnint tavaly. Egyéb
ként Prágában uj köszönési mód dívik. Az 
igaz, hogy nem a jégkorong-világbajnokság 
tiszteletére, hanem az elmúlt vasárnapi futball- 
derbi emlékére. Ugyanis a váratlanul 5:l-re 
győző Spárta-drukkerek egy Slavia-fanatikust 
látva, föltett kézzel ötöt mutatva üdvözlik őket, 
emlékezetükbe idézve a csillagosok számára 
oly szomorú emlékű futball csatát.

Cs. Váry Rezső.

Két őszről elmaradt mérkőzéssel indult meg 
a tavaszi szezón.

PTBSC—BMTE 3:1 (2:0). Góllövő: Ondrus, 
Oláh, Várad! (öngól), ill Ligeti. III. kér. TVE 
—BEK 3:0 (3:0). Góllövő: Lencsés, Pettendy 
és Csati.

Az UTE vasárnap délelőtt a Tungsrnm kul- 
turházban rendezte II. osztályú törvivó verse
nyét, amelynek eredményei a következők: 1. 
Kopp (HTVK) 7 győzelem. 2. Jeney (HTVK) 
fi győzelem. 3. Mnssányi (HTVK) 5 győzelem. 
4. Magyar (HTVK) 5 győzelem, fi. Árvái (UTE) 
5 győzelem fi. Király (HTVK) .3 győzelem. 7. 
DnbóeZy (BSE) 3 győzelem. 8. Bclzner (MAC) 
2 győzelem. 9. Mózes (HTVK) 0 győzelem.

Az UTE mezei toborzójn. Az UTE vasárnap 
délelőtt Mcgyeri-uli sporttelepén rendezte me
zei toborzóversenyót, amelyben 25 versenyző 
indult. Eredmények: Ifjúságiak csoportjában: 
1. Istókovics 6 p 52 mp. 2 Vásárhelyi 7 ,p 10 
mp. 3. Ebcrhnrdt 7 p 28 mp. — A szeniorok 
csoportjában: 1. Gogola 7 |> 03 mp. 2. Székely 
7 p 01 mp. 3. Pál 7 p le mp. A táv mindkét 
számban 2300 méter volt.

A BTC Iszcr Károly emlékversenye siker 
jegyében zajlott le, mint eddig mindig A győz
tes n BTC csapata lelt 133 4 ponttal n VÁC 
(123.8) és az NTE (114.2) előtt. Az országos 
női csapatversenyt szintén a BTC, nyerte 107.8 
ponttal a BBTE (106.0) elölt
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SPORTFAItSAiNG
A farsang utolsóelőtti szombatján uj színnel 

gazdagodott as amugyis gazdag pesti éjszaka. 
A fuLballnaptár összeállítóinak jóvoltából va- 
aárnnp Budapest komoly sportesemény nélkül 
maradt s Igy nz „arisztokraták* , a három 
nagyegyeatilet kockázatmentesen rendezhetett 
vidám farsangi estét. Nagy érdeklődés kísérte

nz MTK
műsoros táncestélyét, nmelyet az Erzsóbel-kör- 
uli klubban rendeztek. Jóval a kezdés idő- 
E ontja előtt már zsúfoltak voltak n termek és

Iderült .hogy a bajnokcsapat vezetői inkább 
járatosak a bajnokság előkészítésében, mint a 
táncestélyck megrendezésében Erről azonban 
nem ők tehettek, hanem az a közönségrobam, 
ami váratlanul elóiasztotta a kékfehérek klub
helyiségeit. A műsor azonban minden elégedet
lenséget eltüntetett, mert olyan jó volt. A meg
jelent nagyszámú közönség a kitünően tán
coló kékfehér játékosokkal emelkedett hangú 
latban szórakozott a hajnali órákig.

Ab FTC
az Üllői-uti pálya vendéglőjének dísztermében 
rendezte meg hagyományos farsangi műsoros 
estjét. Valamennyi szabadnapos zöldfehér já
tékos megjelent, nem hiányoztak a B-közép 
tagjai sem, akik kitünően szórakoztak a fővá
rosi mii vészkiválóságok számai alatt. A játé
kosok éjfélkor eltávoztak, mert vasárnap dél*  
elölt mérkőzésük volt a Beszkárt-tal, meg az
után — a Hungária két ponttal és Jobb gól
aránnyal vezet...

Az UTE
az Újpesti Közművelődési Körben tartotta far
sangi estéjét, amelyen a vezetőség teljes szám*  
bán megjelent, de nem hiányoztak az egyes 
szakosztályok tagjai zeni. Kitűnő hangulatban 
búcsúztak el a farsangtól.

A Bírólistáiét
Is kihasználta az utolsó szahad szombatot és 
a Vilmos császár-utl helyiségben hangulatos 
estél rendezett.

Szezo.tzárás — 
három uj rehord

Kapuzárás előtt vasárnap még egy utolsó 
rekordkísérlet foglalkoztatta a magyar müjég 
versenyzőit és közönségét. A siker, amely a 
szezon végére sorozatosan köszöntött be, most 
se mmarpdt el. Ladányi Ernő, a bátyja által 
tegnap fol4Ui|otl 5000 méteres rekordot alig 
huszonnégy órával később már a múltnak adta 
át. Ugyancsak megdőlt a rekord 1500-on és 
3000-on, ami Hidvéghu tudósót dicséri. A rész
letes eredmények: 500 méter: 1. Bogschiitz 
45.1 mp. 1500 m: 1. Hidvéghy 2:24.4 mp. or
szágos rekord. 3000 m: 1. Hidvéghy 4:58 6 mp. 
Országos rekord. .'>000 ni.- 1 Ladányi Ernő 
8:42,9 mp. Országos rekord. Kisok-bajnoksdg; 
500 m: 1. Strasscr 49.6 mp. 1000 m: Kiss Árpád 
1:43.5 mp. 1500 ni: Slrasser 2:37.2 mp. LASE- 
bajnokság: 1000 m: Veröczy 145 mp.

A hosszutáv-futás egyed
uralmára tör az MTK 

Az MTK atlétikai szakosztályában érdekes 
változásokra készülnek fel a tavaszi idény 
beköszöntével. A régi hegemónia körvonalai 
derengenek a lelkes vezetők előtt, amikor 

a hoHMltávfuló gárdába fiatal, kiváló 
leliclségckvt szereznek meg.

A hírek szerint Rostás és Ruzsovetz az a 
kél erő, aki minden bizonnyal magára ölti 
a kékfehér dressz!. Ezenkívül egyesek meg 
arról Is tudnak, hogy egy régi és tehetséges 
hosszutávfutó ismét visszatér n klub kere
teibe. Ez a futó, aki annakidején sokat fog
lalkoztatta n sporlnyilvánosságot, /orso/y, 
aki jelenleg a Beszkárt tagjai közölt szere

Ui korszak 
a KISOK életében

Jfl.a „„mtalon. 2Mn •<'» “<ldn’k rendkívül é.d.ke. '

XpeíofiXMonaí1-0 "n’gy fulödjésse] k. 
Xidá nemzetközi küzdelmek Borostába*  A 

•nnrfeieménv Netdrnbaeh Emit és li- 
J* *n?’RxL munkásságának köszönhető. Ide- 
X &.S í V4k? ’c'X 

««« 

jobb ...kérd kérdi*  b.lyKldk " 
^SSkkájÍL”mAo™M-°S.".Ír'Minden re-

ktnl”S Ídnl6«,.l. Hrenklvül
Í£,.n,.d I. tadni .

íojtfi be,
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4 céltutball megvaditotta a selyempincsit

Sestát tiznapi fogházra ítélték
Bécs, február 19.

C4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Sesta, a rettegett hírű Auslria-hálvéd az el
múlt napokban nem u futball fegyelmi bí
rósága, hanem a döblingi kerület büntető- 
bírája elé került. Történi ugyanis, hogy egy 
jólsikerült mérkőzés után a zömök futbal
lista klubtársával, a válogatott Zöhrerrel és 
sok Austria-drukkerrcl egv Heurigcrbo 
ment megünnepelni a győzelmet. A bor
fogyasztás az éjjeli órákban már tekinté
lyes méreteket öltött s velő a hangulat a 
csúcspontjáig jutót el. Sesta, akinek

kellemetlen rúgásait éa kellemes hang
ját

jólismerik sportkörökben, nótába kezdett, 
nnjit az egész kocsma közönsége csöndben 
élvezett. A legérzelmesebb taktusoknál kö
vetkezett be a tragédia. Egyes verziók sze
rint a szomszéd asztalnál ülő

Elhabcth I.lsnk nevű hölgynek a se- 
lyempincslje hirtelen megbokrosodott, 
mert a célfutballról, a meredek pasas
ról, a nyiltslsakról és hasonló zöld teó
riákról összegyűjtött nyomtatványokat 

meglátta.
4 zavaros teóriákat Bécsben még a kisku
tya sem veszi be ... Éktelen üvöltésbe kez
dett, ami viszont harsány hahotát váltott 
ki Sesta társságából. A megzavart énekes

nemet tréner tanitia
a magyar HeziiabdasoHat

A kézilabdaszövetség régi kívánsága teljo- 
sült: német trénert szerződtetnek. Az erre- 
vonatkozó tárgyalások előrehaladott állapot
ban vannak s n közeli napokban írják alá a 
megegyezést. A tréner szerződtetésének 
anyagi oldalát részint az egyesületek, részint
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Itt a Cégliga tavaszi programja
A Cégliga tanácsa pénteken tartotta évad

nyitó tanácsülését, melyen rendkívül fontos 
kérdésekről döntöttek. Az első kérdés az osz- 
tályheosztás volt. A huszonegy uj induló be
osztása nagy feladatot rótt a ligára, különö
sen azérti ‘htert több egysiilet szerette volna a 
kérdést az elsőosztály létszámának n felemelé
sével összekapcsolni Az elnökség javaslatát 
hosszú és Izgalmas vita során még hat más 
különböző javaslat követte. A legnagyobb tet
szést Fenyves főtitkár javaslata aratta, mert 
abban benne volt a létszámemelés is, de emel
lett a másodosztály létszáma is 16-ra emelke
dett volna. Az izgalmas vita végeredményben 
nz elnökség javaslatának fölényes győzelmével 
végződött s ennek eredményeképpen a követ
kezőképpen indul március 8-én az uj szezon: 

az elsőosztály létszáma 14 marad, ■ máso
diké 12 lesz, a többi húsz csapat két pár

huzamos osztályban fog küzdeni.
A párhuzamos osztályokat földrajzi fekvés 
szerint osztják he. Valamennyi ni egyesület 
igy a harmadik osztályba került, a TVeíss Man- 
fréd FC kivételével, mert ezt arra való tekin-

SB———

Váratlan meglepetés:
Steve Klaus trenírozza a magyar 
boxolókat — ' “'

magyar boxsport vezérkara elkesoredotten
' ' ’ ' pénzt előteremtsen,küld álért, hogv annyi ....... - ...... . ...

amennyi elég egy nagynevű külföldi tréner le 
szerződtetéséhez*  Szinte lehetetlennek látszik 
ez a feladat, mert

minél nagyobb n külföldi tréner neve,

Derűs karcolatok a

parlamenti ülésekről
Közli a fflPLÁI*

H, Z.

nyomban elégtételt vett: felkapta a pincsit, 
a farkára zsebkendőből csokrot csomózott, 
azután „felszabadító rúgással" küldte visz- 
sza a tulajdonosnőjéhez. Ml sem természete
sebb, mint hogy a következő pillanatban

Lisak klsuaszony pergőtüzet zúdított 
borospoharakknl Sesta felé.

A hölgy társaságában levő B. Frigyes festő
művész ezenkívül elégtételt kért Kostától, 
amit nyomban megkapott, csak éppen nem 
ugy, ahogv elképzelte.

A felbőszült hátvéd ugyanis a festőmű
vészt addig verte, aml^ (innak „elege" 
lett: eszméletlenül maradt a porondon.

Erre aztán általános verekedés kezdődött, a 
kocsma falait csaknem szétvetette a duhaj 
társaság, ugvhogv a rendőrségnek kellett 
közbelépnie. B. Frigyesen kívül még egy 
súlyos sérültje is volt a csatónak: Zfíhrcr, 
aki több Ízben próbált belefcjelni a röpködő 
poharakba, de mindannyiszor kiderült, 
hogy' a fejelés nem a kapusok erőssége. 
Ilyen előzmények után került Sesta a bíró 
elé, ahol megkapta a magáét, inért

tiznapi fogházra és <300 .schilling pénz
büntetésre Ítélték.

Elisabeth Lisak 25 schilling pénzbüntetés
sel úszta meg a borospoharakkal folytatott 
célgimnasztikát.

H—T

n szövetség hozzájárulása biztosítja. Ezek 
szerint minden kilátás megvan arra, hogy 
tehetséges játéko*nnyagunk  n kontinens Jég*  
jobb kézilabdázó nemzetének a mcstero ré
vén nagymértékben fejlődik és konknrren- 
claképesen állhat ki a zöld gyepre.

... ........................... ...... csa-
másodikkal a III. osztályba 

harmadik csapatát a Liga-diJ

tettel, hogy három csapattal nevezett, elad 
patával a II., ............................
sorozták, mig _ ___
résztvevői közzé osztották..

Megállapította a tanács a jövő évi bajnoki 
beosztást is. Ez a*következő:  Az elsőosztály 
létszáma változatlan murád, a nióaodiké 12-ről 
14-re emelkedik é» az esetben, ha egy 14*es  
létszámú egységes harmadik osztály fölállítása 
után megfelelő számú egyesület nevez, ugy ne 
gyedek osztályt is dllltniink fel.

A közgyűlés utórezgéseként szóbakerült a 
Denhoffcr-ügy is. A BLASz.-bnn eltiltott játék 
vezető ügyét az elnökség áttette n IJT-hez, ami
nek a bejelentése során

éles klfakadások hangzottak el a BT-nck 
hasonló ügyekben gyakorolt elodázó poli

tikája miatt.
Előfordult mér, hogy hasonló ügyben 10 hónap 
alatt sem intéztek semmit, mire általános he
lyeslés közben az elnökség oly irányú szabály*  
módosító javaslatot igéit, anjely szerint a bl 
rák felett Is a CLL hlróhlzottsága gyakorolná 
az ítélkezést.

2000 pengőért
annál nagyobb a zsebe,

úgyhogy rendkívüli erőfeszítésre van szükség, 
hogy egy jobbnevü trénert leköthessenek. Mint 
Ilire jár. most mégis megtörtént a magállapodás 
és nz olimpiai előkészületekig $lev 
szerződtették,

A gödör mint - találmány
A futballisták törzskávéházában alig 

múlik el e»le, hogy valami vidá/nság ne 
szórakoztassa ti jókedvű sportemberért- 
A törzsasztalnak van egy híres' tagja, a 
kdpéhdznak meg egy híres főura,.A törz-s- 
vendég arról neves, hogy — ugy mond*  
juk — kissé nehéz a /elfogása, amit vi
szont gondosan titkolni igyekszik. A főur 
esze ezzel szemben rendkívül gyorsan 
vált és minden tréfában benne van.

Ifíll történt ez a legutóbb is, amikor 4 
lassú észjárású törzsvendég arról érdek
lődött a főn mái, hogy vájjon az a daliás, 
fiatalember, aki az imént kiment a kávé
házból, ki volt. 4 főur. egyetlen szem pil
lantása elég volt ahhoz, hogy az égést 
törzsasztal csendben várja a „slágert", 
amiben nem is csalódott.

Komoly, tluleleltuda mozdulattal ha
jolt a vendég füléhez a főár és érthető 
hangon istnélclte meg a kérdést:

—’ Hogy ki volt ez a vendég? Ez ta
lálta fel a gödrijtl — búgta bizalmas han
gon.

Mire a tözsvcndéy dlméfkodó hangon 
kérdezte;

— Ng és ez olyan nagy dolog volt?..K

nngv nevéhes k<p«sf már nem is zsebe, 
haliéin tarisznyája van;

nem kevesebb, mint havi 2000 pengőt volt 
szive kérni, amit meg is kellett adni.

Érthető, hogy a magyar tmtrénerck nem a 
legjobb srcmnml nézték a külföldi trénerek 
szereplését és fel is ajánlották, hogy ar. olim
piai előkészületeket

hárman, feszesen havi .100 pengőért haj
landók elvégezni,

csak azért, hogy n tetemes pénzösszeg ne ke- 
i rüljön ki az országból A vezérkar azonban 

nem bízott a magyar trénerekben, hanem ki
tartott n külföldi tréner alkalmazása mellett.

A mugyur trénerek váratlan módon kaptak 
fényes elégtételt: a Japán szövetség átiratot in
tézett a MAC-hoz, hogy

Jtoguár Lászlót, a csapat sok sikert elért 
trénerét engedje át az egyesület a japán 
olimplul bizottság részére, hogy a japán 

boxolókot az olimpiára előkészítse,
A MAC készségesen eleget telt a Japánok 

kérésének s igy az a helyzet, hogy n formasá
gok elintézése után röveldesen befelezett tény 
lesz, hogy a japán bnxolókat Bognár László 
lógja előkészíteni 1039 tauaszdtdl kezdve az 
olimpiai játékokora.

Bognár László a magyar boxtrénerek kő- 
■ zött különálló helyzetet foglal el. A MAC 

anyagi áldozatokat nem kimálvo képüzletté ki- 
i váló trénerét, aki a gritTmadarasok költségén 
. az tanult évek során több nagy tanulmányuial 
! telt n boxoló nemzeteknél, igy négy hónapot 

töltött Amerikában, hármat Angliában, hármat 
Olaszországban s hasonlóképpen több hónapot 
Németországban és a Skandináv államokban. 
Ezeknek a hosszú tanulmányutaknak az ered
ménye a MAC versenyzőinek hatalmas feljavu- 
láta.

I Kiváncsion várjuk, hogy a MÖSz „nagymos 
I guljui" okulnak-o a példán?

Kazinczy mint ventilátor
(Szín; egy körúti kdvéház, Kelten beszél*  

gélnek.)
Szurkoló: 'Mondja, kis hdtulhős, van egy 

portyajegye a Beszkárt szélhdzra?
Drukkoló: 4rf akarja ezzel mondani, 

hogy én lőttem le a rendőrtörzsőrmestert ?
.Szurkoló: Maga vállósulyu ökör az élet 

szoritóján. Én egy szabadjegyet kérek ma
gától a Fradi vasárnap délelőtti Sport-utcai 
portyaedzésére, mert nincs anyagi erőnlé
tem jegyet váltani a szélhdzra és a szélhdz- 
mcster jegy nélkül nem enged be a kapun, 
hanem ugy megszurja egyből a bőrömet, 
hogy sultgomzuttyként repülök a szomszé
dos llungária-uti pálya edzökupujdba. Most 
már érti?

Drukkoló: Ha nem csalódom, maga íré- 
ningmcccset akar nézni potyán? Akkor miért 
nem beszél magyarul? ...

Szurkoló: Én nem beszélek magyarul? 
Maga kékfehér mcsbolond! Idehallgasson. 
Meg akarom nézni a Frudi-—Beszkárt erőn
léti edzőmérkőzési, mert mint vérbeli Fradi- 
szurkolót nagyon izgat a csapat gyenge ta
vaszi rajtolása. Még a rangadóbeli erőnlét
i-lányt és az újpesti csatárszöuényekrt ki 
tudnám heverni valahogyan, de hogy a hd- 
lulhős Szeged szövényszegény balszélsőjc, 
nem is egyből, hét dugói tudjon a bőrrel a 
partvonalról szúrni Hadának, az már vég
képpen deprimál, azaz bocsánat: kedvgátol.

Drukkoló: Elhiszem, apus, hogy de van 
prímáivá, de ha ilyen halandtsd>ml akar tő
lem kicsalni egy potyalegyet, akkor jobban 
kösse fel az atsómezét. Egyebekben mii szót 
Kalmárhoz?

Szurkoló: Kitűnően rajtolt. Csak ugy kal- 
lóilk az erőnlét tői.

Drukkoló t Már megint gorombdsl.odlk? 
Itt van a polyajtgy és menjen „egyből" a 
fészkesbe.

Szurkoló (örömmel nézegeti a jegyet): 
Hova szól es a jegy?

Drukkoló: Szegény Kazinczy Ferenc krip
tájába. Megnézheti potyán n nagy nyelvűjl- 
tál, aki mostanában ugy forog a sírjában, 
mini egy ventilátor.
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Elképesztő meglepetések 
az MTK lubiláris karőversenyén

Páratlan küzdelem jefyiíhan zajlott le ar| 
MIK Jubílári*  kirdvbóv<r*. ’r.ye. amely egy- 
Vitai a ' ilíufbajnokság előkészületet Borén 
második s.ilogaló  versenynek számított. A 
verwny soha nem látott nagy küzdelmeket 
hozott Mimién egyel lUSléft hallatlan nagy 
harmt kellett megvívnia a 34 Indulónak 
u«v. hogv az rlörnérkőzések nagv liga Hiúi 
nlAii mór nem is számítolt meglepi h f-snek, 
hogy Kötzcyhu HTVK és Pettl.y Í’AC. n 
r tnp.illujnokság két hóié nem került be a 
döntőire. A kilenc l-ddog halandó a kövei 
krz<> lelt: llnjcsányl, Ilerczelly Gerevich 
MAC, Kovács, Maszlau HTVK, Nyilat MTK. 
h>il< :y dr. BEAC, l'.rdétyi dr. ói Palóci 
UTE.

A döntő első AuzrcsHpása márts ri-gv 
ttio’lrprlóil ho'otl: Nyilat 5 I re lelépte 
Ihrczellyt De tovább folytatódott Gerevich

Roi<sányl 5:3. (Rnjctángi az első válo
gató verseny győztese volt, Gerevich a he
tedik heh e/rlljc!) /lfljcjdn|/l Berczclty 5:3, 
Ahi»;bi!/ Erdélyi 6 3, Rnjczy Paláét 5 2.

| Kovács Nyilat b:4. Irgalmadén nagy küz
delem. A világbajnok mór 4:0-ra vezet, 
Nyilat 4.4-rc feljön * végén kétes tussal 
veszt. Érdélül -Hajctányl 5:1. Mi történi 
Hajcsányivalf Gerevich—1Maszlag 5:1, Pa
lóc:—Béreiéiig 5:4. Meglepetéi. Palóci mór 
4:<l-ra •./.eleit, ll'rczelly hallatlan energiá
val 4:1 ig felküzdi magát. Bajcsy—Kovács 
5:3, llalczy fényes formában küzd, szinte 
- Ilenf lllintallnn n világbajnokkal szemben. 
byllat Gerevich 5:2! Gerevich színié szó
hoz sem jut. Nyilat 4:0-ra vezet, Gerevich 
«Ikcieredelten küzd, de Nyilat flesse elke
veri! minden nyilasi. Rajctángl— Palóci 5:3. 
Maszlag—Hajczy 5:3. Ralczyra rá sem lehet 
ismerni liercxelly-*-Erdélyl  5:1. Hajczy— 
Nyilat 5:3. A sok arcrinlorgntás jódekvre 
hangolta n közönséget. Maszlag—Palóci 
6:0. Kováét—Erdélyi 5:4.

Palórz—Nyilas 5:4. Bírói tévedések! Rajévá- 
ovi Mnvzlny 5:3. Maszlay egy lapos vágástól 
megsérül, keze vérzik, de véglgküzdl a mérkő
zést. Brrezclly -Rojczy 5:1.

Galagonya nyerte a főversenyt

ROMRAMEGLF.PKTÉK A CNEHAZIXJVÁK 
BAJNOKI FRONTON: KIKAPOTT A SPARTA

Csetiszlosák Isbdarugóeredmények: Moravaka 
Oalrsva Nparta 1:3 (3:2). Óriási meglepetés! 
A múltbeli derbit galoppban nyerő Sparta 
veresége megmagyarázhatatlan. Maria - Kladno 
•ifi, SK Brstlslsvs— Viktória l'llsen 3:2, SK 
Pardnhlfs Proalejur 2:2, Zldrnlce—SK Nacliod 
111.

A tantuszhuszárok 
nem bírlak a Fradival

FERENCVÁROS-BESZKÁRT 4:0 (3:0)

Mlnlegv 200 főnyi nézAközönsőg jelenlé
tében ■ két amatőrrel leiálló Ferencváros! 
• llcsrkárt csapata látta vendégül Sport- 
talmi ollhom ban bnrútsá«os mérkőzésen.

A bevezető lkaik árt-ruha mok ulán Jakab 
áladéiból űz aprók i mi Ili, t'c t( helv< s 
amatőr Mindszenti szédületes erejű lövésé
ből átérzik meg a zöldfehérck első góljukul. 
1:0. A Magda nélkül játszó Ferencvárost 
erősen szorongatja a villnnmirupat. Egye
lőre a Beszkárt flitballozlk, de a csatársor 
a legjobb helyréteket Is elldcgeskedi.

—- hifire, tantuirhuildrok, — biztatja a 
ha’nl csapatot a kisszámú nézősereg.

(Állandóan a Fradi kapu előtt folyik n já
ték. de a négy tartalékkal kiálló Beszkárt 
nem tud megbirkózni a zöldfehér védelem
mel. pedig Polgár is lámngaljn őket, plasz
tikus kerlngÖlípésekkel adja lábra n labdát 
Nrnllrrnck, aki nvlhín mcgillclödlk a vá
ratlan farsangi ajúiidéktól, inért kaim fölé 
bombát. Feltűnik Kin rosta formáin. Ja
kab megembereli magút és stólónkclóból 
pompás gólt szerez. 2:0. Sárosi III. szép, 
tért ölel ö passióval Táncos clhlt, a be idásn 
Toldi lábún «r véget, hogv onnan a hálóig 
fusson a jólirányiott bomba. 3:0.

A Miinél ulán n Beákért támad:'st táma
dásra halmot, vagv féllucal helyzetet ki is 
d<lgor, de Balogh mind elrontja. IVríaz 
pompát kitörései homok szint a villamos 
csatárkor játékába. de gólt mégis n Fradi ér 
cl Jakab labdájával Toldi álvcrckszi magát 
n védelmen ét na-verejű lövése a meglepett 
Hfyl n.cllclt n hálóba suhan. 4:0. Unott 
csipko ástál telik at Idő, de at eredmény 
nem változik.
CAAK LÁBTÖRÉSSW. TUDOTT A KISPEST 

GYCINl
Kispest --Caenetl W.| I C 4:3 (3:3). Rend 

Ki.ül étéit, óriási iramban folytatott halnoki 
nnk it beillő bar’t'ápos mérkör'st látszott a 
kei csapat a í teptl fölényével. A» első félidő 
derek;1 lg még a csepeliek vetettek, amikor 
Merenetftlcn íAMecsap1 s ul'n Relnlhnllet 
tn-kk a l’-bőt lórié. Emlőn már esak lit em
berrel Játszhatott a Csepel ét kénytelen volt 
meghajolni a kispestiek si&mbell fölénye elölt.

BALATONI A LEGJOBB FÉRFI. ELEÖD 
ANIKÓ A LEBJOHB NO A SIIIAJNOKSÁGBAN

A nap sportszempontból legjelentősebb ver- | 
senyét, a Kékes-dijat, a most nngy formában ! 
lévő Galagonya nagy fölénnyel nyerte. A ver
senyek túlnyomó r'sze reális eredménnyel zá
rult, csak a kettesfogatu versenyben és a 
Conrnd-dljban állt fejtetőre a papírforma. Ez 
utóbbinak a kimagasló esélyű Danilo volt n 
favoritja, de a verseny második körében : 
többet galoppozott, mint ügetett. Ez a közön
ségnek különben is „drága" lova már igazán 
megérelt Isiállótársávnl, a minden esetben 
diszkvalifikált Peter Pilottal egyetemben arra, 
hogy versenyeikben fogadás nélkül vehessenek 
csak részt. Péter Pilot különben megnyerte a 
Karncval-dijat. de természetesen ezúttal is 
diszkvalifikúlták. A nap krónikájához tartozik 
még, hogy Mnszár Ferencet 100, Kovács 11-őt 
pedig 50 pengővel bírságolták meg vezényszó 
előtti indulásért.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Eboll 

(254) Mauser. 2. Magnézium (fi) Steinitz. 3. 
Varázs II. (8) Tomann. F. m.: Durák (pari) 
Wiesner, Cirill F. (1 %) Jónás. Biztosan. 10:44, 
14. 15. Befutó: 10:133. Idő: 40.8.

II. Domoszlől-dlJ. I. Orao (1S) Maszár F.
2. Lisclotte (2)4) Zwillinger. 3. Ildikó (3) Ma
szár I. F. ni.: Get-on (5) Feiser, Kelevéz (5) 
llnymcr, Utóda (fi) Kovács J., Risiko (f. n.) 
Gállá, Gulliver (10) Fityó. Erős küzdelem. 
10:27, 13, 14, 13. Befutó: 10:00. Idő: 31.0.

Hl. Kettesfogatu nrkocshverseny. 1. Hékás— 
Óhu| (3) Dóra. 2. Biztos—Sterling (214) Ulmcr.
3. Dajka—Rubintom (2) Síró. F. m.: Nikla— 
Pillangó. Könnyen. 10:62. Befutó: 10:271. Idő: 
47.8.

110:45, 23, 29, 22. Befutók: 10:172, 153. Td&
29.7.

VII. Karneval-dlj. 1. Gyalta (2)4) Vorst. 2. 
Pique Dnme (6) Siró. 3. Mikola (2) Kovács IL 
F. m.: Tóni (1%) Feiser, Peter Pilot (4) Ma- 
szár F., Zsuzsa (14) Dózsa, Siheder (20) To
mann. — 10 31, 12, 15, 12. Befutó: 10:416. Időt 
U VIII. Handicap. 1. Estike (5) Baik. 2. Tilly 
(2) Marschall. 3. Chalimar (10) Benkő. F. m.: 
Lúgos (6) Jónás, Séma (5) Feiser. Szoknyahős 
(2)4) Zwillinger, Varázs (10) Kovács J.,Arva- 
legény (8) Maszár F., Varázsló (8) Tomann, 
Mátka (6) Moszár I. Biztosan. 10:47, 19, 18, 
37. Befutó: 10:267, 889. Idő: 31.9.

IX. Kékes-dlj. 1. Galagonya (l’/«) Kovács F.
2. Bakafántos (3) Ravmer. 3. Benedek (12) 
Feiser. F. m.: Batu Khan (pari) Marschall, 
Doreen (20) Földi. Könnyen. 10:17, 12, 14.
Befuló: 10:59. Idő: 28.2.

X. Szemlőbegyl díj. 1. Bufelejtő (2)4) Stei
nitz. 2. U't-.lvány (4) Kovács I. 3. Napsugár (6) 
Maszár I. F m.: Canlo (10) Jónás, Czinka 
Panna (16) Benkő, Csurgó (3) Feiser, Várta 
(6) Zwillinger T., Sirocco (6) Kovács J., Léva 
S. (pari) Vorst. Könnyen. 10:61, 18, 19, 34. 
Befutó: 179; 219. Idő: 33.9.

Február 22, 24 és 27-én <L u. H8-kor

ügetőversenyek

Mátraháza, február 20.
A magyar nemzeti ktikló silmjnokság má

sodik részét ii műlesiklást vasárnap fejezték 
be a Kékes oldalán. Ugyanazon a pólyán folyt 
le n verseny, ahol legutóbb a nemzetközi juhi- 
láris-versenyt bonyolították le. A műlesiklás 
első futamában Balatoni Levente érte cl 1 p 
Ofi 8 mp cd a nap legjobb idejét. A második 
futamban Mályásfalvl Erik BBTE volt n leg
jobb 1 p 13 mp cd Az idő azért gyengébb, 
mert a pálya már köztien elhasználódott. Derű
jén Miklós, aki szombaton n lesiklásban fölé
nyesen, pályarekorddal győzőit, feladta a ver
senyt. bár semmi oka sem volt rá.

A nemzett bajnokságot Emánucl Antal 
BBTE nyerte,

aki a műlesiklásban harmadik, a lesiklásban 
pedig második helyim véglett. A második he
lyei Balatoni Levente foglalta cl, aki a lesiklás- 
Inn negyedik volt, a műlesiklásban p'.'dlg első 
A hölgyek közül Elrfid Anikó BBTE bizonyult 
ismét legjobbnak A» ifjúsági versenyt Tasao- 
nyl Csnba nyerte, aki ni összesítésben n ti
zedik helyen végzett, igv tehát megérdemelten 
nyerte bajnokságát A ícsikló ötös csapatver
senyben n BBTE győzött az MSK előtt.

Á Kékes Kupáért is Igen nngy vetélkedés 
folyt. Balatoni Levente BEAC győzött Dcrcczki 
MAC, Kovács József HTVK. n norvég, de nz 
MSK színeiben Induló Vnsstöl, Hegedűs, Emá- 
nuel és Tussonyi Zsolt előtt

Az elsőbben kürt Hölgyek Kékes Kupáját 
F.lróit Anikó BBTE nverte. 2 vitéz Szeylerné 
BBTE. 3. Kozmánó UTE.

LEHENGERELTEK AZ MTE „TEREM*- 
HŐSEIT

A terenikézllnbdnbninoksógban az MTE ed
dig iegyőrhetcllennek látszott. Megnyerte a 
vlllómlornát, n bajnokságban addig fölényesen 
vert minden csapatot. Most ii VÁC valósággal 
lelépte a pirosakat, R:0-ra vezetett ellene, amit 
nem lehelt l ehozni A bajnokság kérdése n va
sárnapi BSzKRT—MTE n-rccscn dől el.

BSzKRT—Elektromos 13:11 (8:2). Meglepe
tés t

VÁC—MTE 18:13 ftC:1) Az MTE az első fél
időben szóhnz sem julottt

A Munkás Testedző Egyesület a Rákosi réten 
tartóim mezei futóversenyéi ujoncok részére 
kb. 230!) méteres tóvon. Részletes eredemény : 
I T<Uök 7.52 mp. 2. Sárosi 7.54. 3. Gcre 7.50.

ni HAl It-BESnURT a 4:1 (1;«)
VáltoMtos küidclmel folytatóit a két csa 

Ml, am ben at volt a meglepetés, hegy n> ama 
tőrök jól tartottak magukat. A liudai góljsil 
Vermes (31. Vértes és Főm, ■ Rentdrt gólját 
Ikreci lőtte.

KLEKT3I0M0B MOVKK-POSTÁ3 3:3 (4:t)
Ar Flekromo*  tartalékosán állt fel. igy ke 

méov kitrdcivm alakúit ki a kei egyenrangú 
alWnkt kört A hiró egv PoslAt grVt érvényt*-  
len tilt Érrel 3 3 lett volna •« rí-dtcfnv. Gól- 
|hvö, Rátéri, Eérdi, lonibort, Ul Bvrhsg és 
Bel«r II.

KIlGt D FO-mVANU 4:» (4«
Amatőr tt*ningparln»r<»H  tremlwn több f*l  

AlUtSk.si ktatér‘rtezell a Bocakal elten késett 
IA4Ö pfUicaapai M.<r 4d»a wretett a Srcrvd 
<1*  a M'k cseré  Igeié*  me<t*ossnilU  magát és S 
■At: é’t el at óssresroknltabb amslőec*«n*t.

(laelöre Karaynál,
körút 27. T.:

lad vitéz 
Erzsébet 
143-765

IV. Mechanikus handicap. 1. Lutri (2%) 
Farkas. 2. Timidé II. (l‘/«) Benkő. 3. Dáridó 
11. (5| Kovács J. F. m.: Bessv L. (8) Jónás J., 
Opera (3) Hauser, Jóság. (10) Tomann, Pasa 
(8) Wiesner, Céda (6) Feiser. Könnyen. 10:39, 
17. 13, 15. Befutók: 10:56, 101. Idő: 35.3.

V. Conrad-dIL 1. Orgona (4) Kovács J. 2. 
Danilo (pari) Maszár F. 3. K. L. (12) Simkó. 
F. ni.: Gázár (f. n.) Toplichar, Edömér (8) 
Mnszár I Könnyen 10:91, 24, 17, 37. Befutók: 
10:238, 621. Idő: 35.6.

VI. Nemzetközi hundlcap. 1. Simba (4) Fel
ser. 2. Győző (5) Benkő. 3. Magvas (á) Jónás. 
F. m.: Szeszélyes (2) Maszár L, Lord of Pamuk 
(121 Simkó, Csákány (4) Siró, Sa-mers (12) 
Zwillinger, Muscicapa (4) Steinitz. Biztosan.

Bakonyi János, az 
Ügető uj vezértitkára

A Budapesti Ügctöverseny Egyesület va
sárnap választmányi ülést tartott, amelyen 
az elnökség ismertette az egyesületben tör
tént

sikkasztás kipattanásának 
részleteit. A választmány ezután Bakonyt 
Jánossal, a lovarda igazgatójával töltött® 
be a vezértitkári tisztséget. Az ülés további 
során ügy döntöttek, hogy a történetek 
miatt

Weissenbacher Aladár volt vezértltkár 
kegydiját megvonják.

A továbbiakról az igazgatóság csak a vizs- 
gúlát befejezése után — körülbelül két hét 
múlva — dönt.
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5. KereszírejlvényJ
Fejlse meg a rejtvényt! Keresse 

meg benne átlós irányban, vagy 
azzal párhuzamosan a belükkel ki
irt 2 számot. írja be azokat (szá
mokkal s nem belükkel) a máso
dik oldalon levő „Ferde szemmel"

szelvénybe • AíHdje be „Hétfői Napló", Erzsébet körút 28 címre nyomtatványként 
csütörtökig. 30 értékes ajándék. Részletes feltételek a január 24-i számunkban.

„Ferde szemmel” 
keresztrejtvényünk 
negyedik fordulójá

nak nyertesei
Horváth Láttló, I.emmcr Irén, Llchtblau 

Alfrédné. Orosz István. Márkus Zoltán. Schwel- 
grr Bella. Mnrlonti István. Göndör Mária, Ko
vács Benőné, Polgár Miklós, Elekes Jolán 
Burka Márton. Győri Magda. Szép Aladár, hu 
dnpesti lekötök ét Péter András Alag, Décsi 
Ferenc Nagytétény, Szabó Gáborné Pettsrent- 
lőrlne. Ágoston István Nagylak, McncrelcM 
Andor Nyírbátor, dr. Mauks Ernflné Szikszó, 
dr. Vámbéri Pál Pé-cs, Szrrdehelvi Blnnkn 
Nagykanizsa. Schwarr*  Zoltán Srícsény, Hér
ámon Margit Dehrevcn. Kiéin Jőrsefné Sálat- 
aljaujhely, Rspaes Árum Mcrökövesd, Bér 
czcltv Nándor V4-. Kőszegi Gabriella Szolnok. 
Takács Elemér Cluj- Ki**  Ervin Timisoara.

A Imdaycsli és környékbeli nyerteseket kér 
ji‘k, henry nyveem.nyik átvétele vége’l mftör 
tökön pénteken dele’fttt 10—| Ara közölt 
megfelelő '/tarolással kiadóhivalalunkba.i je- 
lenfketrenek A vidéki és külföldi nyerteseknek 

I a> ri'ndékci ktlletiflh el

VÍZSZINTES:
1. Bolt. 12. A grafikonból 

és a statisztikából állapítható 
meg. 14. Törők női név. 15. 
Nőin — sváb dialektussal. 
17. Maughnm színmüve. 18. 
Atlan isme. 19. Gödöllői 
Sport Klub. 20............. vesz
(felfigyel rá.) 21. Az egyik
— és feltétlenül a fontosabb
— divat. 22. „A" rossz vaj
ban képződött. 23. Azonos 
brliik. 24. Esdett. 25. Vala 
hová eldug. 26. Sulyocska. A 
gyógyszerészeiben van nagy 
jelentősége, (ön két m-mel 
*7ol ta irnl?) 27. Trója vesz 
lél okozta. 29. Kocka — lall- 
mii (Caesar híres mondása 
bán szerepel ez a sző.) 31 
Belső részünk. 82. Tarol. 34. 
A vevő rendelkezésére bocsát
— pénzért. 85. Z. K. D 8« 
A mókusokhoz hasonló apró 
rágcsáló emlős. Európában 
él. 87. írek isszák. 38. Ka
tona as illető. 39. Árpalé. 40. 
Petőfi-vers. 42. A vllághábo 
ruhán vezérkari főnök. 44. 
Kinn! mérföld. 45. Jel. 44. Az 
angol hetes. 47. A vállalat
sesetője.

FÜGGŐLEGES:
1. Ide-oda - cihái. 2. Ez nem fordulhat elő 

bridzsben (Alomnak is ssép...) X Római 
ncgyvenölös. 4. Már — latinul. 5. D. G. tt. Az 
(^esznek van. 7. Helyet foglalt. 8. A kukoricu 
tudományos neve. 0. Rómában: 51. 1& Szét
zúz, 11. Az clcmlsták tanári kara — egysze- 
mclyben. IX Megtörtént dolog, lé. Elsui'Ital; 
felette ar évek. 14. A sivatagban közleked 
i'lizőcsoport. 18. Ennek as irodalmi iskolánál 
Virág Benedek volt n feje. 20. Sz mélyeddel. 
Sí. A fejét fedi. 23. Jövőbe lát. 24. Harilás ré 
sze. 27. Vendégül akar látni 2X ........ kerek
erdőt J.lrom én. 2*.  Juttatsz 34 Híre: juh 
fajta. 81. Hald keresztneve. 32. Egyik madár

teszi o népdalban. 3X Az ásatás végső ered
ménye. 38. Azonos belük. 32. Költői napszak. 
41. ütlcn tűz. 42. S H. 4X Betű 44. Ve párm.

HÉTFŐI NAPLÓ
Stcrkeulik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN RUGÓ 
FrlalAs ucrkeulA H kisdó: Dr. KIES HI'GA

SitrkestlAs/a ♦» kudéhisstsl: E.~s>ek«1 kárul 80.
TcMm hftkAinap és w dtli H-|«; I MRH. VM d », 
1 órSlól (Aradi-*  A C.l-bu*  ovrads I IM«. I !U«I. 
Va*.  <_ *.  HMAI lantrlSiL': 11MS1. I IN O. HMM, 

Itust
FtjftFIZFTttl A8: E«> írre S penrt - EGYES St\M 
•rt: MatjamruSa li> Siller. Auolria 20 Grosrhrn Fra*.  
elaoruka ! M frank, JuaouHvia 130 dinSr. N/mtlorsUg 
IS Ft.. OlaunraAa I líra. Rnmtnia S lei. Caeb*rl»<lkla
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