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Giczy Mária drámai vallomása a kórházban

Kétmilliós sibolás miatt
Betartőztattak Bukarestben 

két budapesti kereskedőt
r ’A bukaresti vahitarendőrség az utóbbi 
idők egyik legnagyobbszabásu nemzetközi 
aranycsempé?zésél nyomozza. Vasárnap már 

Intézkedések történtek, hogy a bűnügy 
pesti vonatkozásait tisztázzák 

és budapesti szereplőinek tevékenységét, 
múltját és üzleti kapcsolatait felderítsék.

A nagy csempészési botrány, amely most 
a budapesti rendőrséget is foglalkoztatja, 
Bukarestben pattant ki.

A bukaresti északi pályaudvaron pár 
nappal ezelőtt három férfit fogtak cl, 
Akiknek bőröndjeit azonnal átkutatták. 
A bőröndökben löbbszáz angol font 
és hatalmas összegeket reprezentáló

aranyrudak voltak.
leleplezéssel döntő stúdiumba ju- 
bukaresti rendőrség nyomozása, 
egy bizalmas bejelentés alapján 

keresztül folytatott Románia ndgy-

Ezzel a 
lőtt a 
amelyet 
heteken . ..........................
városaiban. Ez a bizalmas jelentés közölte 
a bukaresti rendőrséggel, hogy

Romániából ff ndszc re se w csempésznek 
aranyat, valutákat különböző külföldi 

országokba.
Valóságos csempész bűn sző ve (kezet alakult, 
amelynek tagjai nagyértékü valutákat, ara
nyai, ezüstöt és más nemesfémet vásárol
tak össze s ezeket külföldre vitték.

livek azonban csak azt 
meg, hogy egyik elmen 

őket, 
ezeken a helyeken sohasem

A nyomozás azonban 
hogy

állapíthatták 
sem ismerik

Aranyrudak a duplafalu bőröndökben
A bejelentés alapján a bukaresti detek

tívek megállapították, hogy Katz József 
csehszlovákiai illetőségű kereskedő volt a 
csempészbanda egyik megbízottja Katz 
összeköttetésbe került, két bukaresti férfi
vel: Rusenbcrgcr Józseffel és Weisz Ar- 
nolddal.

Rosenberger és Weisz állítólag Buda
pestről kerültek a román fővárosba 

és itt jutottak összeköttetésbe Kntz-cal, aki 
rájuk bízta a valuták és aranykészletek 
külföldre való sibolásút.

A bukaresti rendőrség dctcktiyjei meg
tudják, hogy Weisz cs Rosenberger mikor 
utazik cl a román fővárosból és igy sike
rült leleplezni őket, amikor legutóbb újabb 
nagy értékeket akartak külföldre sibolni.

Izgalmas, drámai külsőségek között tör
tént Weiss Arnold és Rosenberger József 
leleplezése a pályaudvaron. Amikor a de
tektívek odaléptek hozzájuk,

megkérdezték tőlük, hogy ml 
bőröndjeikben, 

mindketten fölényesen jelentették 
mintakollekciókat visznek egyik hatalmas 
román vállalat megbízásúból külföldre. 
Elővették utleveeliket és a vállalat megbízó
leveleit. A detektívek átfutották az íráso
kat, azután megfogták a bőröndöket, be
vitték a pólyaudvar egyik helyiségébe, > ott 
azonnal felnyitották.

A két ember sápadtan nézte, amint a 
rendőrség emberei felhasilják a dupla- 
fenekű bőröndöket és azokból egymás 
után húzzák elő a papírba csomagol! 

aranyrudakat és angol fontokat.

Miután a bukaresti rendőrség olyan ada
tokat szerzett, hogy Weisz és Rosenberger 
hosszabb időn keresztül Budapesten lakott 
mielőtt a román fővárosba érkezett,

azonnal érintkezésbe lépett a budapesti 
rendőrhatóságokkal

és közölték, hogy a nagy aranycsempészés 
két főszereplője, akit most leltonértek. 
pesti lakósok voltak.

a budapesti valularcndőrség detektlv- 
jel kimentek azokra a elmekre, ahol 
a milliós csempészési botrány állító
lagos pesti szereplői laktak, a detek-

volt lakásuk, 
tovább folyik, 

milliós aranycsempészés budapesti 
szereplőiről tájékozódást szerezzen a pesti 
valutarendőrség « erről a román rendőr 
hatóságokat értesíthessék.
■ Vasárnap már u kővetkező •*WKórMtl  
távirat számolt be nz eddig történt esetné 
nyékről:

A bukaresti északi pályaudvaron lelep
lezett csempészéül botrány ügyében befe
jezték a nyomozást. A vizsgálóbíró kihir
dette az előzetes letartóztatás! végzést az 
ügy szereplői előtt. A vizsgálat megállapí
tsa szerint a csehszlovák illetőségű

Katz és Weiss ügynökök nemzetközi 
arany- és valutacsenipészbanda megbí
zottjai voltak, akik több mint ötven
millió lel — közel kétmillió pengő — 
értékű aranyat és valutát csempésztek 
ki Romániából. Velük együtt több 
bűntársukat Is letartóztatásba helyez
ték, közöltük két budapesti ügynököt: 
Rosenberger József és Weiss Arnold 

budapesti lakosokat,
nyomozásba a budapesti rendőrség isa 

bekapcsolódott. •
A bukaresti távirat közli az állítólagos 

Weisz Arnold és Rosenberger József pontos

ki, hogy

Másnap Rosenbifigerrel és Weisszcl 
együtt a bukaresti rendőrségen volt Katz 
József is. Mindhárman beismerő vallomást 
tétiek, s e vaíomások alapján cgymúsúlán 
állították elő a többi gyanúsítottakat. Több 
mint tiz ember volt órák alatt a rend
őrségen:

a csempészbanda futárjai, különböző 
megbízottjai, akik tudtak az arany
csempészésről ^külföldön * élő hozzá- 

akik vállalkoztak arra. hogy aranyai 
csempésznek külföldre.

pesti elmét is. A Hétfői Napló munkatársa 
kiment mindkét cimre. Abban a házban, 

ahol az állítólagos Weiss Arnold a táv
irat szerint lakott, közölték velünk, 

hogy Welsset nem Ismerik, 
soha nem volt lakása .itt

Látogatás
■ budapesti elmeken

Elmentünk arra a cimre is, amelyet 
Rosenberger pesti lakásául jelölt meg a 
távirat. Csak ' a szobalány volt otthon, aki 
ezt mondottá:

— A nagyságos urék kiránduláson 
nak.

— Mikor jönnek haza?
— Hétfőn reggel.
—- Nem utaztak Bukarestbe! Nem 

resték pesti detektívek?
— Nem, kérem, erről nem tudok 

mit,

van-

ké

sem-

ez valami tévedés lehet.
Ezt mondották Rosenberger állítólagos 

budapesti lakásán Most a pesti rendőrség 
kutatja,

valóban budapesti lakó*  volt-e Weiss 
Arnold és Rosenberger József, 

akiket a nagy aranycsempészési botrány 
ügyében letartóztattak és hol volt a pesti 
lakásuk?

Gróf Sigray Antal

Ha az osztrák függetlenséget 
megszüntetik, a miénk is 
közvetlen veszélyben van!

Gyöngyös, február 27.
Hétfőt Napló tudósítóidnak telcfonje-

telítése.) Vasárnap délelőtt Gyöngyösön uz 
egyesült kereszténypárt nagygyűlést tartott, 
amelynek eseménye gróf Sigray Antal rend
kívül érdekéi beszéde volt. Bevezetőben 
megemlékezett úrról, hogy nagy bizonyta
lanság és zűrzavar uralkodik szerte a vilá
gon. össreha són Híják a mai korszakol 
1918-nl — de szerinte ez a hasonlat nem 
szerencsés, inért akkor más volt a helyzet. 
Hangoztatta, hogy itt

aknamunka folyik, amely az ország leg
hazafiasabb rétegelt meg akarja fer

tőzni
azzal az elgondolással, hogy diktatórikus 
államformára kell áttérnünk. Ez ‘tévtun, 
mert

semmiféle erőszakos kormányzati for
mát nem lehet meghonosítani nálunk 
anélkül, hogy ez az ország gazdasági, 
pénzügyi és erkölcsi tekintetvén tönkre

Megnyugvással veszik tudomásul, hogy a 
kormány végre egy lépést lett azok ellen, 
akikről kiderült, hogy a diktatúrán teóriá
kat saját céljaik megvalósítására hirdették. 
A kormánynak azonban tovább kell foly
tatni a tisztogatási munkál.

foglalkozott a johbcldahsag és balodali- 
ság kérdésével. Ma baloldalinak nevezik ta
lán már azt is. — mondotta —- aki a ma 
gántulajdon elve alapján áll, n régi törvé
nyeket és alkotmányt tiszteli. Vállalja ezt 
a baloldaliságot, sőt egy ilyen baloldaliság 
érdekében még

azt is eltűri, hogy egy német újság egy 
kalap alá vonja a zsidókat, kommunls- 
iákat, papokat és legitimistákat, csak 
üzért, mert nem akarják elfogadni az 
erre az országra átkot hozó fajclmélctet.

Ha a baloldaliság ti külső nyomásául szem 
ben való ellenállást jelenti, akkor niw az 
esetre, ha bármiféle nagyhatalmi nyomás 

(nehezednék az országra és veszélvczlctné 
megmaradt függetlenségét, at ilyen értelem-

ben vett baloldalisággal ellent fognak állni. 
Ezután igv folytatta:

— Az a bátor és heroikus ellenállás. ame
lyet a szomszédos Ausztria az elmúlt na
pokban újból tanúsított függetlensége vé
delmében és az. n beszéd, amll Schuschnigg 
kancellár Bécsben tartóit n város lelkesedé
sének középpontjában az osztrák független
ség mellett — amelynek én Is szemtanúja 
voltam —, azt látszik bizonyítani, hogy

Ausztria függetlensége, legalább egy
előre még biztosítva van.

— Az osztrák függetlenség szoros kap
csolatban áll a ml függetlenségünkkel is és

hogyha az osztrák függetlenséget egy
szer hatalmi szóval és erővel megszün
tetik, akkor a miénk Is közvetlen ve

szélyben van
—jelenlclle ki Sigray, miközben a tömeg 
lelkesen éltette Ausztriát és Schuschnigg 
kancellárt.

— Nem mintha nekünk attól kellene tar
tani — folytatta Sigray —, hogy minket •
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FERDE SZEMMEL
rajt vény verseny fl. rejtvé
nyé bee található két számjegy!. .. ,. .
Ital MzAmakhal IHUU4 hr! Neas bMahhat I
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tutnel birodalom akármilyen {ormában be 
k< belezne rrről csak n nrtnhlvntalos pro- 
{'Ugandában és nrmhlvatalos térképen van 
szó Ml nem avat kozunk Németország bel- 
ügyeibe, de élőárjuk, hogy Németország se 
ovatkotiék a mi bel ügyeinkbe.

t hamherlaln és Delbot beszMére hivat
kozva, anól ítészéit azutón, hogy mik len- 
n/ntk azok a követelések, amelyekkel 
M'igyararttág rlőállbatna, ha végre össze
ülne egy konferrntla a Dunamedsnce kér
désének a rendezésére.

A magyar ItaUrlg terjedd Németország 
gal a Ihinamedenre problémáját nem 

lehel megnyugtatóan megoldani.
Kljelenteltr, hogy véleménve szerint a 
problémát megtihlnnl nem lehet n szent- 
isttAni gondolat óz • magyar törvényes 
klnélvság hatyreállllása nélkül.

Beáiéit ezután arról, hogy a válautójdgt 
Javallat nem vámol a kor követelményei
vel Huszonöt évvel ezelőtt jó lelt volna ez 
n javaslat, de ma már elkésett. Felvetette 
a kérdést:

IrM-e Időnk arra, hogy az eaelleg elkft- 
vetetl hibákat koertfáijulL

Azzal fejezte be beszédét, hogy akár békés 
fejlődés elé megyünk, akár pedig újból el
kezd lonib<4nl a háború, ezt nz országot 
semmi más nem mentheti meg, mini az 
alkolmánvosság ét ha helyreállítják a tör
vényes királyságot.

Sigray nagy lelkesedéssel fogadott be
széde után gróf Széchenyi Gybrn többek 
közt azt mondta, hogy a nyilas- és harng- 
kcrdsslak árnyékában nem őrsi magát 
vígon irtatnak, hagy a art szabadságunk 
nirildlg ét hogyan áll fenn. Nem mer meg
esküdni arra, hogv tesz titkos válasttójog. 
bzóvátatte többek közt, hogy a partement 
színe előtt megvádollak egy minisztériu
mot és az figyel zárt ajtók mögött intézték 
cl. ahelyett, hogy a nyilvánosság elölt in- 
térték mlnn el. Szól emelt az elten, hogy

na egyik miniszter Irattérének nyom
dájában állítják el*  a nyllaaröplralnkat 

Kljdantatta, hogy a hátelnök a szélsőséges 
szárnyakon halad Sorompóba kell .állnunk 
az t>j pogánysággal szemben. Ha íchusch- 
ziigg a német szomszédság ellenére erőtel
jesen kihangsúlyozta az osztrák független- 
Réget, ml mrgmondhaljuk, hogy

a magtér füHrltenségel csak vérűnk 
árán hagyjuk feláldozni.

Makray Lajos Is kijelentette többek kö
zöli. hogy hála Schuschnigg felelőtség- 
értetének

a minket tenytge’* nagy veszély 
plllanstaylleg elmúlt, 

de részi kell vennünk olyan dunavölgyl 
rendszer klépltéséhert. amely a ml függd- 
Irnségflnkd infé’mónyeaen hídja bizto
sítani.

Vasárnap kihirdették
az uj román alkotmányi

Bukarrat, február 27t
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentés, ) A királyi palota trónlcrmóben 
vasárnap délben foltt l<» « «J román alkol- 
niáity ftnfltpéljfos kihirdetése A kormány 
tagjai letették az eskttl a» uj alkotmányra. 
I rut.'.n

Károly király msrtkrdelt seiiiáara
• kifejtette, hogy a román nép müven nagy 
l> ikcsedésM-l járult hozzá •« uj alkotmány- 
h Mlron Chrislea miniszterelnök a király 

bestédére adott válaszában hangsúlyozta, 
hogy

«« uj alkotmány a békét, egyttttmllhö- 
déat. krrrMtényt szeretelet jelenti. 

AdrWn király újabb l«es»édet mondott, 
melyben alt hangoztatta, hogy az ÖOÖ» 

..StterdzAek helyébe a dolgos*  elemek ér
dekeinek védelmét Molgáló parlament fog 
működni a jő»M»a. At uj alkotmány a ha 
ládát és nyugalom utjának kezdetét jelenti

I
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Példátlan küzdelem után 
Öt szavazattal győzött 
Kőszegen a NÉP

Kőszeg, február 27.
Hétfői Naplő tudósítójának telejón-a . ______ ______ ___________ _

jelentése.) Vasárnap volt Kőszegen n pót- 
vátasttAs a koraedény párti Kovács Sándor 
és a kormánypárti Hlndy Zoltán között. 
Délben

Kovára már mintegy ötszáz szavazattal

A délutáni órákban a kormánypárti jelölt 
Ikhozta a hátrányát éa végül — mint késő

K<

„Mezőgazdaságunk
legbiztosabb alapja a belső
fogyasztási piac növelése" 
mondotta Bornemisza a Széchenyi 
Tudományos Társaság diszülésén

A magyz*  temtassaltudomlnyl kutatások elő 
mozdítására alapított Széchenyi Tudományos 
Társaság fennállásának tízodik évfordulója al
kalmából vasárnap délelőtt >íl2 órakor dlsz- 
kőrgyáWzt BtrtoH « MÖegyzdem aulájában. Az 
ünnepi kóigrülésen megjelent nagybányai vitéz 
Horthy Mikidé, kormányzó, Jdzzef királyi hcr 
reg. Hóman Bálint katttiarminlttter. Borne
misza Géza kereskedelmi és iparügyi minisz
ter, gróf Széchenyi Bertalan, n fclsőhdz elnöke, 
gróf Teleki Pál, • Műegyetem rektora, Chorin 
Ferenc, a GyOSt elnöke, gróf Somsslch László, 
az OMOE eteMie. Kátlay Miklós ny. miniszter, 
az Országos Öntözési Hivatal elnöke, Szilg 
Kálmán államtitkár és még sokan mások.

Goóf AZtlHENYl BERTALAN 
elnök megnyítótasTédében hódolattal üdvözölte 
Magyarország kormányzóját. Utána az elmúlt 
tíz év történetét ismertette. Kegyelctcs hálával 
adózott néhai Klahrlsberg Knnó gróf emléké
nek, akinek zlnőMdr alatt alakult meg a Tár
saság. Vógeznífll az áldozatkész lúgoknak mon
dott köszönetét as elnök.

Az elnöki megnyitó után Schimantk Emil 
műegyetemi tanár, főtitkár mánjolt be n tár
sasig Ezután

HÓMAN BÁLINT 
vallás- és köroktnttisi|gyi miniszter emelkedett 
•zólésrn:

A tudományos hajadásnak — mondotta — 
és ennek eredményeinek hasznosításának is két 
előfeltétele van. At egyik a kezdeményezés, a 
másik a eHtudatos, folytonos tudományos 
munka. A nemzet életében a tudomány csak

-J 

Tűzbiztosításra beszélte rá 
a gazdákat egy ügynök 
és azután felgyújtotta a házakat

Miskolc, február 27.
(A Hét jói Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Boldogkőitljalu éa fíoldogndralja 
községekben az utóbbi hetekben több húz 
éjszakának idején leégett, (ivnnitotlák, 
hogv a sorozatos tüzeket gyújtogatás okozza. 
Szombaton végre

elkerUlt elfogul a gyujtugatókat.
Kiderült, hogv IfJ- Tamás József, a mis- 
lrolei biztosító Intésetek helyi megbízottja, 
aki egyúttal kárbecslő is troli, főbb gazdát

este jelentik —. fíindy 5158, Kovács pedig 
5153 szavazatot kapott. Eszerint

Hlndy lett a képviselő

öt szavazatnyi többséggel.
Hírek érkeztek arról, hogy

a kereszténypárt meg akarja peticlonáini
■ választást,

mert állítólag n szerdahelyi körzetben a zár
óra kihirdetése után is leadtak szavazatokat.

akkor lehet hasznos, ha a személyek és az In
tézmények együttműködnek, munkájukat meg
osztják és a céltudatos megosztás elve alapján 
irányítják a nemzet életére nézve fontos tudo
mányos kutatásokat.

— Gróf Klebelsberg Kunó megboldogult elő
döm ezeket az elveket tartotta szem előtt, ami
kor hatalmas szervezetben összefogta a ma
gyar tudomány műhelyeit, a tudásképző egye
temeket és kutató intézeteket. Megállapíthatjuk, 
hogy o Társaság beváltotta alapítójának elgon
dolásait.

BORNEMISZA GÉZA 
kereskedelmi és Iparügyi miniszter Üdvözlő be
szédében kifejtette, hogy a Társaság munkás
sága hazánk gazdasági élete és iparfejlesztése 
szempontjából nagyjelentőségű. Kifejtette, hogy 
az elmult másfél évtized céltudatos iparfejlesztő 
munkájának nagv eredményei vannak, mert 
ma már exportunknak több mint egyharmad- 
részét teszi ki at ipar. Kz ország lakosságának 
22 százaléka él az iparból s a nemzeti jövede
lem több mint negyven százalékát jelenti az 
ipar hozadéka. A világgazdaság mai rendkívül 
bonyolult rendszere és különösen a tengeren
túli államok gyilkos versenye miatt megálla
píthatjuk, hogy mezőgazdaságunk tartósan és 
biztosan nem számíthat a külföldi piáéra, leg
biztosabb alapja a belső fogyasztást piac nö
velése. At ipar lovábbfejelesztése terén pedig 
clísmarés Illeti meg a Jubiláló társaságot.

Tangl Károly egyetemi tanár, Chorin Ferenc 
és gróf Somssicli László beszéde után gróf Szé
chenyi Bertalan zárószavaivnl végétért a lelkes- 
hangulatú díszközgyűlés.

rábeszélt arra, hogy biztosítsa a házát. Ez
után azt ajánlotta, hogy

gyújtották fel vele a házat
és a biztosító intézettől kapott díjból adja
nak neki részesedést. Több gazda elfogadta 
nz njánlatot. Igv történt, hogy éjszakánként 
a falusiak mindig előre tudták, kinek a 
háza fog kigyulladni és már korán őssze- 
qyfilekcztek, hogy végignézzék a „tűzijáté
kot".

Tamás nem személyesen gyújtotta fel a

Meinl-bál
Farsang utolsó szombatján valóban szép és 

előkelő közönség jelent meg a Bristol-szálló 
termeiben rendezett Meinl-bálcn. Az Ifj. Meinl 
Gyula legfőbb védnöksége alatt álló est védnöki 
tisztét főleg a bankvilág reprezentánsai vállal
tuk, mint Scitovszky Tibor dr., Bérczy Géza dr., 
Büehler Lajos, Doroghi Ervin dr., Floderer 
Vilmos, Halmi Miklós dr., Hernády Antal, 
Hillinger Oszkár, Hollós Ödön, Jeckel Péter 
dr., Kardoké Alajos dr.. Kellner Dezső, Ktog 
Gyula, Kunz Rudolf, Lányi József dr, Makay 
Attila dr., Molnár Árpád, vitéz Petneházy Antal, 
Piatnlk Rudolf, vitát Rapalch Rlchárd, Roz- 
gonyi György dr., Schumilzky Jenő, Stein Emil 
dr., Lllmann György báró, Weiss Alfonz báró, 
z-wack Béla.

Tiz órakor a megjelent igen előkelő közönség 
előtt felvonult a m. kir. Operaház balletkara. 
amely a bált külön erre az alkalomra irt ün
nepi kcringőfantázlával vezette be. Igen szép 
képet mutatott a hallet, amelyet a közönség 
szűnni nem akaró tapssal honorált.

Meinl cég híres likőrjeiből cocktall-ek voltak 
..rSuk*"  ""i1"1"1 n"«y *W<mert..

I .Fi.' mul“,líK tolnait a megizokoll 
l'Hok keretein, meri In v.lób.h . f4vőr’, 
?k«|>»Hellelle monél. A megjeleni elő- 
mJíhkí'?".'7,í kísS I'8*' 11 '',ókl8 « legrldí. 
mabb hangulatban mulatott.
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házakat, hanem ezzel a feladattal 
Fityere János napszámost bízta 
„lelkiismeretesen" eleget is tett 
nak: előbb

benzinnel öntötte le a házakat 
azután gyújtotta meg, 

hogy porig leégjenek. Tamást

meg, aki 
a feladat*

f> cuk

™ ~ ‘ t és Tóth-
Pityerét letartóztatták, nyolc háztulajdonos 
ellen folyik az eljárás.

Izgalmas 
polgármestervólasztós 

készül Szolnokon
Szolnok, február 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 
lentése.) Vasárnap került nyilvánosságra a 
hir, hogy a belügyminiszter Tóth Tamás 
szolnoki polgármestert végelbánás alá vonja*  
A megüresedő polgármesteri székre

két Jelölt is van, dr. Lévay Gyula, Szol
nok helyettes polgármestere és dr. 
Szabó Ferenc törökszentmiklósi főszol

gabíró.
Mindkét jelöltnek nagy pártja van Szolnok 
törvénybe tósági bizottságában. Három-négy 
hét múlva tartják meg a; polgármesterré-.. 
iasztást, amely minden valószínűség szerint 
nagyon izgalmas lesz.

mpeiienzo ponyva
speciális készítője

Löwy Oszkár
Budapest, Wekcrle Sándor-u. 24. — Telefon
Díjtalan a 1 A n 1 a t t

Erdős Jözsel 
hirdetAirada talaMMux cé<fönökOnk slbunvl' 

"ldllr6‘ “’«">’Hdaulé 
r*siv*tft  hiliian kAsiénják.

inrdetAih^hk.t n MMboMoátnt sre.kmébea 
1?.Ír’*."  veretjük tovább *

kotr mea rénít^'1 ”rábí* ’* me"* ,‘rtelnl Mívesed-

Erdős hirdetőiroda
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A temető ravatalozó helyiségéből szállította el 

a rendőrség egy húszéves leány holttestét 
Közvetlen a temetés! szertartás megkezdése előtt rendelte el 
az ügyészség a halott sürgős lelboncolását

r Vasárnap délelőtt 11 órára volt kitűzve a 
Rákoskeresztúri temetőben Szabó Katalin 
húsz éves háztartásbeli leány, egv noymdai 
alkalmazott gyermekének a temetése. A kis 
ravatalozó helyiségben már összegyűlt a 
gyászoló közönség, az apa, a rokonok, isme
rősök és házheliek és éppen a papra vártak 
már, hogy elvégezze a beszentelést. Pár 
perccel tizenegy óra előtt a rendőrség fekete 
halottszállító autója tűnt fel a temető bejá
ratánál és az autó a halottasház elé robo
gott. A sofTőr és a két halottszállító leszál
lónak a kocsiról, odasiettek a temetőigazga
tóság embereihez és felmutattak előttük egy 
végzést, amely szerint a rendőrség nz 
ügyészség hozzájárulásával utasítást adott, 
hogy

Szabó Katalin holttestét a ravatalról 
szállítsák a törvényszéki orvostani inté

zet Szvetenay-utcai épületébe,
mert az elhalt leány holttestét utólagos tör- 
vényszéki boncolás alá fogják venni.

A rendőrség intézkedése nagy meglepetést 
és érthető izgalmat keltett, nemcsak Szabó 
Katalin hozzátartozói, hanem a szomszédos 
ravatalozó fülkékből is többen odasiettek és 
kíváncsian érdeklődtek, hogy vájjon mi le
het a magyarázata a feltűnő intézkedésnek. 
A rendőrség emberei természetesen nem ad
hattak semmiféle felvilágosítást, leemelték 
a világos szinü, egyszerű koporsói a rava
talról, rátették a fedelet és pár perc múlva 
már

el Is robogtak a halottal a temetőből.
rA halottszállító emberekkel egyidejűén két 
detektív is megjelent a temetőben, akik fel
kérték Szabó Katalin édesapját, Szabó Já
nos nyomdai alkalmazottat és a vele közös 
háztartásban élő asszonyt, hogy

sürgős kihallgatás végett men’enek be a 
főkapitányság bűnügyi osztályára.

A rendőrség feltűnő intézkedésének a hát
ierében

két névtelen levél
áll, amelyek vasárnap érkeztek a rendőr
ségre. Mind a két levél ,,erpress'‘ levélként 
lett feladva, az egyik a kerületi kapitány
ságra volt címezve, a másik a főkapitány
ság bűnügyi osztályának a vezetője címére 
szólott. A névtelen levélíró, aki ugvlátszik 
mind a két esetben ugyanaz a személy lehe
tett, felhívta a rendőrség figyelmét, hocy a 
rákoskeresztúri temetőben délelőtt 11 órára 
van kitűzve Szabó Katalin temetése, azon
ban mivel tudomására jutott, hogy a sze
rencsétlen leány

halálának gyanús körülményei vannak 
'és nem öngyilkosság áldozata lett, szüksé
gesnek tartja a rendőrség figyelmét felnivni- 
A levélíró még több adatot is közöl a leány 
életéről és más körülményekről, amelyek 
azt látszottak igazolni, hogy a levélíró isme
rőse lehet a családnak. A rendőrség a saját 
felelősségére nem intézkedhet ilyen esetben 
és azért az ügyészség hozzájárulását kérték, 
hogy megakadályozzák-e a temetést vagy 
sem.

Az ügyészség utasítására történt azután 
a rendőrség intézkedése.

Szabó Katalin Budán, a Szalag-utca 18. 
Bzámu földszintes régi házban lakott édes
apjával és nyolc esztendő óta egy mosónő
vel, akivel npja közös háztartásban élt. Kis 
6zoba-konyhós lakásban, szegényesen élde
gélt a három ember. Szabó Katalin édes
anyja nyolc éves korában meghalt, a leány, 
aki akkor ép és egészséges volt, a menhelyre 
került. Évek múlva ismét hazatért apja la
kására. Rövid ideig tartott azonban uz 
egészsége, pár hónap múlva szivbántalmak- 
ról, reumáról és egyéb bajokról panaszko
dott. Az apa gyógykezeltette egy ideig leá
nyát, de a sok betegeskedés több pénzt 
emésztett fel, mint a keresete volt. A sze
rencsétlen Szabó Katalin később

megbénult ■ jobbiábára és a jobb
kezére is.

Gipszbe került a jobblába és a jobbkezc. 
Fájdalmai az utóbbi időben annyira elha
talmasodtak, hogy többnyire egész nap uz 
ágyban feküdt és mozdulni is alig tudott. 
Az alig húsz éves leány a sok szenvedéstől 
megöregedett és sokkal idősebbnek nézett 
ki. Február 22-én reggel ismét fájdalmak
ról panaszkodott Szabó Katalin és sirán

kozva azt hangoztatta, hogy már nem is 
kíván élni,

jobb lenne ha meghalna.
A házbeliek korán reggel munkába mentek 
és a leány egyedül maradt otthon az Agyban 
fekve. Déltájban, amikor hazaérkeztek Sza
bóék. meglepődve fedezték fel, hogy Szabó 
Katalin

eszméletlenül, habzó szájjal fekszik az 
ágyban.

Azonnal értesítették a mentőket, akik 
ammoniákmérgezést állapítottak meg.

Kórházba akarták vinni, de időközben 
meghalt a leány.

A haláleset, mint öngyilkosság került a 
mentők naplójába és a rendőri bizottság is 
megállapította, hogy ammoniákmérgezés 
történt. Szabó Katalin holttestét u törvény
széki orvostani intézetbe vitték és az ilyen 
kor

szokásos boncolást végeztek el rajta.

Ezután a boncolás után megadták a temet
kezési engedélyt és a leány édesapja intéz
kedett a temetés felől.

A névtelen levelek alapján elrendelt újabb 
vizsgálat azt igyekszik megállapítani, hogy 
a magával tehetetlen leány

hogyan jutót a méreghez,

milyen körülmények között vette azt be, 
nem volt-e valaki segítségére az öngyilkos
ság elkövetésében, vagy esetleg más körül
mény is közrejátszott a hutáiénál. A tör
vényszéki boncolást rendelte cl most utólag 
az ügyészség, ami azt jelenti, hogy a holt
testet a legalaposabban felboncolják és meg
vizsgálják azt is, hogy a leány testén van
nak-e gyanús véraláfutások, amelyeket a 
levélíró felsorol.

Bár a rendőrségen nem tulajdonítanak 
különösebb jelentőséget u névtelen levelek
nek és azt hiszik, hogy bosszú sugalmazta 
azokat, mégis lefolytatják a vizsgálatot.

Megszegte a rendőri 
felügyelet szabályait 
Szálasi négy párthive

Hármat egy budai vendéglőből, a negyediket 
a Keleti pályaudvarról a toloncházba vittek 
és ma tárgyalja UgyUket a rendőrbiró

A VIII. kerületi kapitányságnak a tolonc- 
házba delegált rendőrhirája hétfőre feltü- 
néstkeltő kihágás! ügyben tűzött ki tárgya- 
lást: Szálast Ferenc rendőri felügyelet alá 
helyezett négy párthivének ügyét tárgyalja, 
akikkel szemben az a vád, hogy megszeg
ték a reiidőri felügyelet szabályait.

Mint emlékezetes, a hét elején előállítot
ták a főkapitányság politikai osztályára 
Szálasi Ferencet és hetvenegy társát. A po
litikai osztályon folytatott nyomozás uzzal 
fejeződött be, hogy közülök tizenegyet el
bocsátottak, hatvanegyet pedig rendőri fel
ügyelet alá helyezett. A szabályok szerint a 
rendőri felügyelet alá helyezett emberek 
bizonyos időközönként kötelesek jelentkezni 
a rendőrségen, a rendőrség engedélye nélkül 
nem hagyhatják cl Budapest területét, tele
font nem használhatnak,

nyilvános helyiségeket nem látogathat
nak, megszokott környezetükön kívül 

másokkal nem érintkezhetnek, 
este tiz óra után kötelesek otthontartóz- 
kcdnl és nem vehetnek részt politikai gyű
léseken vagy megbeszéléseken.

A főkapitányság politikai osztályának 
detektivjei a knpolt utasítás alapján azóta 
is ellenőrzik, hogy a rendőri felügyelet alá 
helyezett emberek betartják-e az. előirt sza
bályokat. Az ügy főszereplői közül például

Szálasi Ferenc és gróf Széchenyi Lajos 
a legnagyobb pontossággal betartják az 

előirt rendelkezéseket,
csak ismerőseikkel érintkeznek, sőt ha is
merőseik telefonon felhívják őket, nem 
mennek a készülékhez, azt üzenik, hogy 
nem áll módjukban a telefont igénybe
venni.

Természetesen azonban nemcsak az ügy 
főszereplőit ellenőrzik, hanem a rendőri 
felügyelet alá helyezett összes embereket és 
az ellenőrzés során tegnap rendőri intézke
désre került a sor. Az ellenőrző detektívek

az egyik budai vendéglőben találták 
Szálasi rendőri felügyelet alá helye
zett párthívei közül Orosz! József Inku-

J—i

fost, Válint József lakatost és Hulvey 
Károly villanyszerelőt és mivel vendég
lői találkozásukat összejövetelnek mi
nősítették, előállították őket a főkapi

tányságra.
A kihallgatás során azzal védckeztc.k 

hogy ők nem tartottak politikai megbeszé
lést, csak baráti alapon találkoztak. A ki
hallgatás befejezése után Oroszyt, Válintot 
és Hulveyt átkisérték a toloncházba, hogy 
n rendőrbiró folytassa le ügyükben a kihá- 
gási eljárást.

Ugyanakkor még egy hasonló ügyben in
tézkedett a rendőrség. A Keleti pályaudvar 
előtt szolgálutot teljesítő rendőrőfszem fi
gyelmét felhívták egy jólöltözött fiatalem
berre, uzzal, hogy aktatáskája röpiratokkal 
van megtömve. A rendőr igazolásra szólí
totta. Kiderült, hogy

ez Is Szálast párthívei közé tartozik 
és szintén rendőri felügyelet alatt áll. 
Az irattáska valóban tömve volt Szá- 
iasi-félc röpcédulákkal és propaganda

iratokkal,
de a fiatalember kijelentette, hogy ő nem 
osztogatta, nem terjesztette a röpcédulákat, 
egyszerűen csak magánál tartotta. A rendőr 
bekísérte a főkapitányság politikai osztá
lyára, uhonnan a másik hárommal együtt 
ő is a toloncházba került.

A rendőrbiró a tárgyaláson kihallgatja 
a terhelteket, u detektiveket, a tanukat, az
után meghozza a végzést. Amennyiben iga
zolódik, hogy az előállított emberek áthág
ták u rendőri felügyelet szabályait, meg
büntetik őket. A büntetés többféle lehet, a 
többi között rendőrfogházl elzárás, vagy 
esetleg internálás. Az ilyenfajta büntetések 
felső foka meglehetősen súlyos is lehet,

nemrégiben például hathónapi elzárás
ra Ítélték Révész Ferenec gázgyári tiszt

viselőt,
aki rendőri felügyelet alatt állt és ennek 
ellenére kommunista szemináriumot rende
zett a lakásán.

milyen jó vásárt csinált. A 60 pengőt elő is 
készítették, hogy kéznél egyen a szállítás
nál. Szombaton délután Üéryék nem voltak 
odahaza és albérlőjüket bízták meg, hogy, 
távoilétükben vegye át a cukrot. Alig távoz
tak, félóra múlva megérkezett egy férfi a 
két ládával.'Átvette a hatvan pengőt, uzulán 
sietve távozott. Déryék, amikor hazatértek, 
nagy örömmel hozzáfogtak a láda felnyitá
sához, de a meglepetéstől majd hanyatt es
tek:

kockacukor helyett koksz és kődarabok
kal volt tele a két láda.

Déryt annyira bosszantotta a dolog, hogy 
maga mellé vette albérlőjét és privát nyo
mozásra indult a környékbeli kiskocsmákba,

A kapott személyieirásból megállapította, 
hogy nem az állítólagos Biró, hanem egy 
másik ember vitte fel a ládákat és arra 
gondolt, hogy azok valószínűleg valahol a 
közelben találkozhatnak. Sorra járták a 
környékbeli vendéglőket és pálinkamérése
ket és

az egyik kiskocsmában meg Is találták 
a „cukrosládák'*  szállítóját.

Rendőrnek adták át és a főkapitányságon 
megállapították, hogy Onódi Lajosnak hív
ják, 30 éves rendőri felügyelet álló bádogos
segéd. Azt állította, hogy a ház előtt adták 
át neki a ládákat és a hatvan pengőből csak 
három pengő fáradsági dijat kapott.

Onódlt a toloncházba Internálta a rend
őrség,

az olcsó cukor szélhámosát pedig keresik.

Tömeges szélhámossá?
olcsó cukor meséjével

A főkapitányságra több feljelentés érke
zett egv ruffinált szélhámos ellen, uki olcsó 
cukor meséjével csapja be áldozatait. Az 
utolsó feljelentési Déry György mozdony
vezető lelte, aki a Garay-lér 15. számú ház
ban lakik. Előadta, hogy pár nappal ezelőtt

március 3-iűi az Európában egyedülálló délamerikai

csodálatos, nálunk még ismeretlen, újszerű hangszereivel a 

novai szánó áttermeoen

a Keleti-pályaudvar környékén egy vendég
lőben ebédelt s ott megismerkedett egy jól 
öltözött, középkorú férfival, aki Biró Lajos 
nyugdíjas állami tisztviselőként mutatkozott 
he. Beszédbe keveredtek és közben az állító
lagos Biró felajánlotta a mozdonyvezetőnek, 
hogy

olcsón tud szállítani egy-két láda cukrot.

Déryt érdekelte u dolog, mire nz ismeretlen 
férfi kijelentette, hogy két láda kockacukrot 
hatvan pengőért tud szerezni.

— Előleg sem kell, csuk szállítás után 
kell fizetni egy összegben a vételárat — 
mondotta.

Déry megbízott uj ismerősében és oda
haza boldogan újságolta feleségének, hogy |

lomás beállításhoz.
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'jtjcl leálmozott kocsiban meg- 
érkezett Hudtipestr' az anyag a Nemzeti Sza- 
Iónban mrgnylló svéd LipZÖmAüiszell kiálli- 
láti'i. amelyet llofthu Mikiit kormányzó és 

király fővédtiöklégfvel fen- 
drmfl III Töretett Ináén, a Hudapetten Is 
.dk/editált snéd köttet. tiki Gusztáv királyt 
képviseli, már Riidnpcsten van, holnap pe- 
<lí'j mtgl'n o kiállítás svéd kormánybiztosa, 
i arl Gunne, o tiakcholml nemzett muzeum 
igatgOtójO.

tlgdapeat, 19M fehnifc iá.

PESTI SZÍNHÁZ

Hatodik emelet
Szerdán, március 2-án 

először

■^attvSXed

II.
^romhaton larlotla eskíivőjét Fettrtlei 

t.y'rgy hereeg is llaiigmllt Mla grófnő Hées- 
ben Innllter bécsi hercegietek végezte at 
rsketisl srertarldsl mngánkdpnlndidban Ká
lón érdekessége ennek at etkOoinek, hogy 
erre! a második amerikai mlllldrdotetnlád 
l.erál rokonságba a magyar arlstlokrdcldual. 
Gróf Stéchenyl Látsló felesége Vanderbíll- 
lány, most pedig a Frslelicl—llaugudts-há- 
rattág rékén rokoni kapcsolatba (Igát, hogy 
meglehetősen távoli rokonságba) kertit a 
I estettes-csaidd a Woolmorth dlnatrtiával, 
Rotbara llutlon révén, aki a Hangu>ltt-csa- 
Idd egyik ágából siármasó llaugwifi-Re- 
venlloui grófnak a felesége.

III.
’ „Irgyfn béke a főidón már!". Roztnyay 
Sándor uf kompotMófánnk elme et at ége
tően aktuális óhajtás. A béke himnuszát mfl- 
vészi külsőségek kősóit at Arizona mutatja 
he a március 4-én a „Nemietek harca az 
anmyért" c revQfanlázla keretében, amely 
at „Arizona Föllel" legmegkapóbb és lég- 
müvéértbb jelenete.

IV.
'At Kgylptnmban tartózkodó Horthy Jenő 

és Wenckheim Denlte grófnő, a kiváló sport- 
lady, kéthetes tevéi vadóst-erpedlelóra In
dult a sivatagba.

V.
Nyílt Miok és meglehetősen tokot pertrak- 

táti dolog al, hogy at utóbbi esztendőkben 
n budapesti hölgyek szépiámmal utasnak 
'Londonba olyankor, amikor trónörököst 
várnak és már köteledlk a Qólynjdrás Ideje. 
Ok: az angol törvények urrfní, aki angol 
területen születik, az automatikusan angol 
állampolgár klóit Ismét Londonba utazott 
egy budapesti hölgy; az előkelő elmet viselő 
Ifjú Iparmágnás felesége.

VI.
Hétfőn hajnalban, amikor a kloulln Rouge 

kapuit bezárják, érdekes társaság vonul a 
néhány nap óta nlkntinm^rgezésben gyen
gélkedő Flatchner Ernő igazgató lakására. 
'.4 „fOO férfi 1 kislány" cimü uj revü sláger- 
számaiból rendet főpróbái a rená vezér
karai Keltét Dezső a szerző, Jimmy, a ren
dező, László Lola és Feleky Kamill a sztá
rok, valamint n zenekar. Jelszó: Kt n csupa- 
vidámság, ,~stzpatavas:-revil <1 leplobb gyógy- 
gzerl

BAKTER; Fogaggyunk kedves Lepcses(uz Igaz, hogy én nem vagyok orvos1 
vzonuzéd másfél liter hasbolondltó törkój- á„«.i..i„.«»4 — Hn n’ is ianz. I
l óllnkúba, hogy maguk megen csak Pesten 
vótnk.

ÖRZSI: öli hát.
BAKTER: Oszt minő célirányzat végett 

lüköcköltek föl ujfent?
ÖR2SI: A MAJsrncr képvlsellő urat akar

tuk megszemlélni, mer úgy hallottuk, hogy 
nagy szépségversenyt rendezett a Bukkínger 
riirillsta honatyával.

BAKTER: Ml a ménkűI Oszt melllk lelt 
a győztes?

LEPCSES: Ammég nincs eldöntve, mer 
inindukctlő csak igen mérsékelten bájos.

BAKTER: Akkor is lehet választani, ha 
egyik csúnyább, mint n másik.

LEPCSES: MagR Ippen úgy beszél, mint 
özvegy Taszajtó Lukácsné, mikor a jányát 
két legény is megkérette oszt szerencsétlen- 
•égre mind a két kérőnek főne rusnya vö
rös haja vót. Persze a Jány sehogyse tudott 
dűlőre jutni, hogy hát melllkkel JáruJjon a 
pap vlé. .Monta is az idcsanyjának, hogy 
ii * rongyai „Jaj, ha legalább ne vóna mind
kettő ollan ronda voröshajúl Most igazán 
hem tóm maliikét válasszainl" •— „Válaszd 
a Janit" — tanácsolta özvegy Tauajtóné, 
— „annak erősen hullik a haja, egy-kettőre 
ollan kopása lesz, akar a tökl"

ÖRZSI: Hogy a fene tutulla ki a jótaná
csát!

BAKTER: Nono, hát hláíen! — Oszt 
azontúl mi újság Pesten, Lepcses szom
széd?

ÖRZSI: Aztat a híres Kunczi bácsit me- 
gen perbe fogták, mer a csodabalzsamálul 
két vidéki ember jobblétre szenderült.

BAKTER: Hinnye a szenvedésül 
mlllen betegségre kezelte űket?

ÖRZSI: Kunczi bácsi az egészséges em
berüket Is beoltogaltya, mer aszongya, hogy 
u sterilül tisztul a vár.

LEPCSES: Errül esrembe Jut az a pápö- 
czi kuruzsló, neve szerint Áncsipicsori Ro- 
gyák üuezláv, aki az egésséges falubéliek- 
liek beadott valami harkentyfl-pálinkát a 
hosszú élet célájból. Eccer osztán egy garda 
l»elehólt az élethosszabbítőba • a kuruzslőt 
törvénybe hilták. — „Hogy merle maga ke- 
telni altat at embert?" — hurrlnlott rá a 
bíró, — „iszen maga nem orvoal" —- „Mán

Oszt

— I -.......
lelte Ancaipicaori, — „de a’ is Igaz, hogy u 
se vót betegl’’

BAKTER: Igaza Is 'ót. Hát a papagály- 
kór, oki Bécsbe kiütött?

ÖRZSI: Biz az a zsidó-orrú madár ku
tyán’ elbánt ottan az emberekkel.

LEPCSES: Emlékezek, egyidőbe a Tre- 
sánszki tckénteles úrnak is vót egy lilén 
papagáj fenevaggya, Aíszonfán. Hát eccer 
ez az illető madár kint ült a kerítésen, mi
kor arra gyűlt két idegeny parasztember s 
elhatározták, hogy fülöncsípik, oszt a Rába- 
parton igen kellemes paprikás-csirkét főz
nek belülié No, az egyik óvatosan oda is 
Inpóckodott a kerftéshöz s mán Ippen el 
akarta kapni a nyakát, mikor a papagáj 
rettentő mérgessen rákajáltott: — „Taka- 
rocc Innen" — astongya — „te Istentelen 
büdös disznó!" — Persze a két pernahájder 
úgy elinalt Ijetlébe, hogy Hidvégig meg se 
álltak. — „Ménkű goromba madár vót!" — 
szólt az egyik. — „Awól" —- lehegett a 
másik, — „de a’ láccott a szavábul, hogy 
úriember!"

BAKTER: Gonduloin még csak mekkorát 
ugrottak róna, hd a fazékbul kajabált vóna 
rájuk!

ÖRZSI: Még hallani Is rossz. Oszt mehet
nénk Is aptya.

BAKTER: Csak még eggyet: mit szól 
ahhoz Lepcses szomszéd, hogy eggyes bo
londok a Dunántúlt is el akarják ' ' ' 
nyozni?
__ÖRZSI: így hallottam én Is. 

BAKTER: Dó mlllen alapon??
LEPCSES: Nézze csak, eccer ez a 

llpró Böbék Józsi elment a Hajdú Miklós 
Üdvégyhöz s aszonta néki: — „Idcballgas- 
són üdvégy úr, a szomszédomnak a hatvan 
hold szántójábul harmincat el akarok pö- 
rölnl; ha el vádul ja a pört, niegcsinájjuk 
felesbe." — Heles" — monta a törvén- 
facsaró ■— „do előbb hajjum a kömyül- 
óllásnkat. Tartozik magának a szomstegy- 
gva?" — „Nem al" — felelte Tyúklipró. — 
„Hát tán a magáé vót az a harminc hold?" 
— „Sohase" — monta az atyafi. — „Hát 
akkor mlllen alapon akarja elpörölni?" — 
bómult nz üdvégy — „No hajjal" — mor- 
dút rá Tyúktlpró „a-ér adom magának 
a felit, hogy tanájjón ki valamit!" — Oszt 
Istennek ajállom.

[•

Színmű 8 felvonásban 
Irta: Alfréd Gonri. Fordította: Heltal Jenő

Főszereplők:

Tolnay Klári, Gombásából Ella, 
Modgyasxay Vilma, Orsolya Erzsi, 

Székely Lujza, Szemlér Mária, 
Rózsahegyi Kálmán, 

AJlay, Básthy, Parányi, 
Köpeozl-Boócz, Keleti, 

Várady, Lontay

jegyrendelés! 11-54-38 és 122-144

hónapi büntetését kitölti, nem Is viszik át 
n rendőrségre, hanem addigra már elké
szül ügyében a vádirat és szabadtzMta után 
nyomban megtartják ügyében e főtárgyaiul.

kApá-

Tyúk-

VII.
Illába, aki egyszer Ihzdapeitcn Járt, többé 

tóba nem fala Itt ef ezt a gyönyörűséget ttép 
váráét. Márciusra várták Lady Chllitonf. 
Knot kővel elödfén'k feleségét, a magyar 
mávétzek pártfogóját, azután De Vienne 
gráfot, at egykori francia követet ét Durinl 
dl Honra őrgrófot, a kitűnő diplomatát, aki 
'hontu időn át képviselte tíudapctlen Itáliát.

Vili.
Kóbor Henriket, a kttanö (ettőmtlvhzt 

tnegl ívta mayához a budapesti lett kantul 
ét hivnt'ilntan közölte vele, hogy Vlmanls 
lett államelnök a rigai magyar kiálltidson 
megvásárolta <1 „Tlstadadal utcarészlet" 
elnul festményéi. Átadta Kóbor Henriknek 
n lett államfő gratulációját ft magyar fordí
tóiban összegyűjtve a rigai újságok kriti- 
Iáit.

Fogházba menekült a letartóztatás 
elől az OTI házitolvaja 
Véletlenül találták meg a Markóban

IX.
Szrndy Károly polgármesterről köztudo

mású, hogy tzetrti az újságírókat ét at uj- 
táytrák ú At. Különösen két városházi uj- 
sámt<y tartanak <i polgármester elválasztha
tatlan tisztelőiének .4 költő után szabadon 
ti is nenrrték n kft álfflnő kollégát IfF

— .S.-enrfg kft apród ja .,.
X.

FőtalhataHnn kedvenc rovatunkban jelent 
■neg ez at nprihlPlHlt: Hűséges nőt kerti 
•rcM", „Lehet cMtnva. de hőséget" feUyért. 
Szegény doktor ur — ennek milyen tapasz- 
leinti tehetnek a szép nők kőtől

XI.
Ellesett dískursut a körúti kávé házból, 

ahol Let vendég beszélget a papapdjHrrót 
ét a híres pesti antissemíla netfrtől:

— Hallotta, hogy d íz megkapta a papa- 
gálbetey tépett

— Ilogy hagy*
stl Liabátla: Mttó . . . sittd .

A főkapitányság delektlvje! hetekig tartó 
nyomozás utón ugyancsak érdekes körül
mények között akadlak rá egy régen kere
sett tulvnjra; szokatlan helyen, a fogház
ban fogták el.

Az OTI flumeluli székházában heteken 
át soroiatos lopások történtek. A rendelésre 
és vizsgálatra várakozó női betegek mielőtt 
a rendelőbe bemennek, at elötzobában vet
kőznek le.

A fogasokra és sMkrényekre akasztott 
kabátok, ruhadarabok, kéálláskák tűn 
lek el, asonklvAI pénzl, cigarettatárcái 
és más értéktárgyat lopott as Ismeret

len tettes.
Az OTI hátlvitsgálatol tartott, majd so
rozatot feljelentések érkeztek a főkapitány
ságra a lopások mialt. A főkapitányságról 
detektívek mentek at 077 stéllMtába *•.  
stemmcllariotlák ntl at osztályt, ahol a lo
pások történtek, a tettest azonban nem si
került elcsípni.

Néhány nappal eselölt a táloghátsk el- 
Ibnörtcsével íoglulkotó detektívek at egyik 
záh^hárfiókban rábukkanlak egy mono
grammal ellátott cigarettatárcára. Megálla- 
pilnlták, hogy er a cigarettatárca at OTI- 
mit történt lopásokból származik. A főka
pitányságra hívták a cigarettatárca Inlajdo- 
iu>mSi és vele együtt még néhány károsul- 
lát és

megmutatták nekik a nyUtáatartntl 
ij tolvajok fehetealbumáL

A károsultak átlapozták a könyvet és csak
nem egyhangúan art mondották, hogy at 
egyik képben fetlsmernl vélnek egy nőt, 
aki a lopások Idején feltűnően sokat sür
gőit forrni
Deum 1

mi ■ női osztályon Ez * 
jtjosné, 27 évet háztartásbeli 

ábcáattia.
A detektívek m leivlenlöhivalalban meg- 

állapitotiák, hogy hot lakik Deuwi hajózni

kép 
nőt

és a lakására mentek, hogy kihallgassak, 
de nem találták otthon. Másnap újra el
mentek, a hátbellck ekkor azt a felvilágo
sítást adták, hogy

néhány órával ezelőtt öaszeammagnlta 
a holmijait és elment azzal, hogy silr- 
gőa ügyben, rokonié tóga tóba, vidékre 

utazik.
A rendőrség emberei rögtön Hrra gon

dollak, megneszdte, hogy detektívek ke
resték, nem rokonlAtogatóba utnzolt, ha
nem mcgsrőköll. Azt hittek, talán álnéven 
bujkál valahol és városszerte keresték, 
azonban nem akadlak rá.

Az Ügyben nyomozó detektívek közül az 
egyiknek tegnap másik ügyből kifolyólag 
dolga akadt a .VorAó-utcai fogházban. A 
fogházlrodúban tárgyalt az egyik tisztvise
lővel, amikor

kinyílt az ajtó éa nagy meglepetésre 
Daum Lajosáé lépett be — Igaz, hogy 
nem egyedül, hanem fogházőr kisérte, 

mint kihallgatásra jelentkező fogházbcli 
foglyot.

A detektív meglepődve érdeklődött, ho
gyan kerül Ide és csakhamar kiderült min
den. Ilaumné elmondotta, hogy amikor 
hallotta, hogy a lakásán keresték, rögtön 
tudta, hogy baj lesz nz OTf-ban történt lo
pások mialt és elhatározta, hogv elbújik. 
Egv régebbi Agyéból kifolyólag egy hónapi 
fogházbüntetés várt rá, arra gondolt, hogv 
a rendőrség caak egy helyen nem fogja öt 
kereani: a fogházban. Egyszerűen

Beként jelealkeaett büntetése kitölti- 
aér®, W-xoault a fogházba és azt hitte, 
hogy Itt alaposan MkorTIt elbújnia a 

de teli ti vek usnit elől.

A fogházban elfogott tolvajnöt kihallgat 
luk. s vallomásáról készült jegyzőkönyvet 
at ügyéstség elú terjesztették Amikor egy-

Rachmanova Tolsztojról
Párizs, 1938 február

A To!sztoJ-láz, amely Rachmanova „Halha
tatlan szerelmcs“-ének megjelenése óta egész 
Európát elborította, — mint az előrelátható 
volt, — Párizs! is hatalmába kerítette.

KI hlvatottabb megvilágítani • TolsrtoJ- 
prohlémát és egyéni presztízsével szembeszállni 
a Tolsztojt ért súlyos támadásokkal, mint a 
Párizsban élő Iván Alekszejevica Bunln, a 
Nohel-dijas orosz Iró, aki hosszú esztendőket 
töltött a Tolsztoj-házaspár közelében és hatal
mas adatgyűjteménye alapján, maga is dolgozik 
egy új Tolsztoj-életrajzon.

— Olvastam Rachmanova könyvét Tolsztoj 
szervnesélleri házasságáról -—mondja Bunin — 
és mindvégig az volt az érzésem, hogy egy asz- 
szony (Rachmanova) elhatározta, hogy — meg
véd egy asszonyt, akit eddig valóban rengeteg 
vád és támadás ért, mert mit szépítsük: meg
keserítette és megronlotta a világ egyik legna
gyobb Írójának életét Ezzel kapcsolatban csak’ 
annyit akarok leszögezni, hogy TolsZtojné az 
utolsó években, már olyan betegesen féltékeny 
volt az urára, hogy szinte minden lépését ki
leste és állandóan gyötörte a jasznaja-poljanai 
remetét. Ez az, amiről Rachmanova nem vesz 
tudomást és a „Halhatatlan szcrelmes“-ben 
csak Sronja szenvedéseiről ír, mintha Tolsztojék 
gyötrelmei házasságának, kizárólag az asszony 
lett volna a szenvedő hőse. Pedig!
~ Milyen volt Tolsztojáét ..
•— Különös, érdekes asszony volt... Nagyon 

Unom, szép asszony volt. Égő fekete haja, 
élénk szemei, mindig fürkésző, Ideges arca, 
éber, csillogó tekintete, senkit nem hagyhattak 
közömbösen.

— Attól félek — végzi Bunin —, hogy ez a 
könyv kisebbíteni fogja Tolsztoj halhatatlan 
emlékét és írói nagysápét. Hiszen Rachmanova 
kizárólag Tolsztojék házasságát, viharos sze
relmi életét és tragikus elválását domborítja 
ki. Ez pedig nem az iró, a lángész, az evan
gélium tisztasága felé törekvő apostol portréja, 
hanem egy gyötrelmei, szekszualitásial, gyűlö
lettel ét mindkét fél részéről keserű csalódá
sokkal teli házasság analízise. A „Halhatatlan 
szerelmes" vádirat a zseni házassága ellen.

A remek, egykorú felvételekkel illusztrált 
könyv Dante kiadása.

. ... A1 öt vllágrésa fóruma lelt véglegesen a 
rádió, amelyen keresztül száz- és százmillió 
ember hallgatja a sorsdöntő politikai és gaz- 
M«ugl események ujlását. Másrészt pedig a 

dión keresztül n tudomány, a művészet és a 
L Ehetőségek ezernyi értékes vál- 

fajáhot juthatunk. Még soha nem volt oly 
fohlos nercre a rádiónak a mindennapi élet- 

n J"011, CIÍrt most kell gon-
^•^7‘"PLarró1, ho*y  megfelelő kifogástalan 
'^lók6?»ölékunk legyen. At 1938 as típusú 
',r'°n rádiók közismertek kiváló szerkezetÜk- 
mLíi kivitelükről Ha nincs
L,.R.Íl Öi rftdi^n- Orion ródlókereskedök

^'Elkérésére állanak szaktanács- 
r»al és ulbaigaz'ússal.
- Olesón és jól fötnl-sülnL Ezt tanítják az 

EMIrniM Ja. ,„m
üul dílulin Arakor

c s‘i,4n- lo'íbM »«<"’r 
í, pJntrkrn rldrlölt pnnloun MtO

• skor tartandó főzési g>akmlatair. A villa- 
k*«üEkek  Ismertesse sorún 

m-ul** 6 ií4nk’ ,***Es-vaJas  tészta, ie lóf. 
. ‘ pudáing, különféle húsételek
i?/,Enmd”*‘m ámításét mutatják be. Be- 
hpő- és ruhatárdíj nincs.



hétfő: hapiö

Gyökeresen rendezik
az ifjúság problémájátI

K Hétfőt Naplő legutóbbi számában első- 
•ek közölte, hogy a kormány fontos és 
Begy Jelentőségű gazdasági ée pénzügyi In
tézkedésekre készül, a legközelebbi Jövö 
programján szerepel

az Ujaság kérdésének gyökeret meg
oldása,

• ezzel kapcsolatosan a Nemzett önállósí
tás! Alap felemelése. Elsősorban ezek — s 
az egyéb gazdasági tervek — állottak a 
múlt heti miniszteri tanácskozások közép
pontjában, de a problémák körül forogtak 
a szQmbatesti tanácskozások Is. Szombati n 
Darányi Kálmán dolgozószobájában délután 
öttől

késő estig tanácskozott a miniszter
elnök, Fabinyi Tihamér pénzügy-, Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter éa 

Imrédy Béla, 
a Nemzeti Bank elnöke. Ezekbe a tárgyalá
sokba később belevonták Kunder Antali, a 
külkereskedelmi hivatal elnökét Is.

Ugyanekkor, amikor ezek a megbeszélé
sek folytak, párhuzamosan egy másik gaz
daságpolitikai tárgyalás is zajlott le

Keresztes-Flscher Ferenc, a Pénzintézett 
Központ elnökének lakásán. 

Ez utóbbi tanácskozáson, amelyen politikai 
és gazdasági életűnk több vezető személyi
sége vett részt, főként a Nemzeti önállósí
tást Alap felemelésének módozatait tárgyal
ták meg.

Március 16-án kerül 
■ választójog a Ház elé

A képviselőház csütörtöki ülésén folytat
ják a mezőgazdasági munkások öregségi 
biztosításáról szóló törvényjavaslat vitáját. 
Es a vita várakozáson felül élénk és he
lyenként viharos, úgyhogy — tekintettel 
arra, hogy az általános vitához is még sok 
szónok iratkozott fel, — a javaslat tárgya
lása bele fog nyúlni március második hetébe 
Is. Ezután néhány kisebb javaslatot ée 

egyezményt tárgyalt a képviselöháa ée min-, 
idén valószínűség szerint,

március 16-án, szerdán kezdődik meg 
a titkos választójogról szóló törvény

javaslatnak,
az utóbbi évtizedek legnagyobb Jelentőségű 
alkotmányjogi reformjának képviselőházi 
vitája.

A jövő héten a Ház tárgyalásaival párhu
zamosan a közjogi bizottságban folytatják 
a választójogi vitát. Már eddig is hatalmas 
munkát végzett a bizottság, de a Javaslat 
nagyobbik része,

llö szakasz még letárgyalatlan.
hogy a legfontosabb paragrafusokkal 

már végzett a bizottság A hátralévő szaka
szok közül a független kisgazdapárt csak 
háromnál terjeszt be fontosabb módosító 
indítványt, annál több módosítást fog kérni 
azonban Rassay Károly, a probléma legki
válóbb ismerője, aki már eddig is nem egy 
fontos változtatást vitt keresztül a reform
javaslaton. Rassay egyébként pénteken né
hány napra elutazott Budapestről, de 

a közjogi bizottság legközelebbi ülésén 
már ismét ’ megjelenik

Üs felszólal.

Darányi győri beszéde
A kormánypárt, de az egész politikai 

közvélemény is rendkívül érdeklődéssel 
várja

a miniszterelnök győri beszédét, 
amely szombaton délelőtt hangzik el A

Uj revünk

lOOKisifiny, 
egy ifim

A tavasz és a vidámság 
nagy látványos revüje!

premier: 
március i. kedd

Jövő hétnek előreláthatólag es less a leg
fontosabb politikai eseménye. A tervbe alt 
gazdasági intézkedésekről és as ifjúság kér
désének megoldásáról valószínűleg beszélni 
fog a miszterelnők. Darányit Győrbe lekl- 
sérl a kormánynak csaknem valamennyi 
tagja ée rendkívül sok kormánypárti kép
viselő, A NÉP győri gyűlésén, amely

Egy ismer*  pesti flg/v& Irodájában tör
tént pofoszkodás került most a büntető já
rásbíróság elé. A vádlottak padján dr. Bdt- 
hor István ügyvéd ült fiával, lfj. dr. Báthor 
Istvánnal együtt

Becsületsértés és mesiélyaa esataíháj 
megsértése 

elmén Jelentette fel az ügyvédet ás fiát 
Stelner József magántisztviselő. Stelner 
panaszában előadta, hogy Báthor István őt 

úgy arculütötte, hogy elszédült 
s amikor az ügyvéd Irodájából el akart tá
vozni, fia útját állta, rázárta az ajtót s nem 
bocsátotta ki. Végül Is sikerült nagynehe- 
zen elhagynia az irodát

Idősb Báthor István tagadta bűnösségét 
ée ezt adta elő:

— As AVK kereskedelmi vállalatnál, 
amelynek Jogtanácsosa vagyok, Stelner el 
kalmazva volt és négyezer pengő inkasszá- 
lására kapott megbízást. A pénz azonban 
nem folyt be s amikor felelősségre vontam, 
azt állította*  hogy] az én kezeimhez klflzette
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Éles választási agitációs harc 
a tolnai kerületben

Tolna, február 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telejón- 
jelentése.) Március 6-án lesz a tolnai vá
lasztókerületben az Izgalmas választás n 
független kisgazdapárti Tolnay-Knefély 
Ödön és a szélsőjobboldali Lénával Bcla kö
zött. Már most szenvedélyes küzdelem fo
lyik a kerületben. Lendvai gyűlésein meg
jelenik Rajniss Ferenc országgyűlési képvi
selő, aki állandóan a leghevesebb támadáso
kat Intézi a Független Kisgazdapárt és je
löltje ellen. Feltűnő, hogy

Lendvai Béla, — aki egyébként ■ Turul 
egyik fővezére Is —, még a túlzó nem
zetiségi elveket valló németajkuakat Is 

beállította agltáclójára.

Szombaton este a független kisgazdapárti 
jelölt két községben fölkereste a németajkú 
állampolgárok egyesületét Elkísérte őt Kiéin 
Antal és Riesz Adám képviselő is. A kisgaz
dapárti képviselők és Lendvai főkortese, dr. 
Reitinger lAdám gyönki orvos között, éles 
párbeszéd fejlődött ki, melynek során Rei- 
tlnger Adám többek közt kijelentette;

__ A papok maradjanak a szószéken és ne 
politizáljanak!

Ez a kijelentés azért keltett meglepetést, 
mert

Lendvai mellett hevesen agitál kél pécsi 
pap.

A független kisgazdapárt vasárnap Harc, 
Rakasd és Zompa községekben tartott gyű
lést. A gyűléseken felszólalt többek között 
Kiéin Antal képviselő, aki megemlítette, 
hogy Rajniss Ferenc az ő személyéről a ke
rületben gúnyosan és lekicsinylőén emléke
zett meg. Közölte ezzel kapcsolatban, hogy 
Rajniss néhány évvel ezelőtt az iguli kerü
letben mint a független kisgazdapárt je
löltje, az egész párt és az ő támogatását is 
élvezte. Annakidején Dombóváron ugyan
csak a kisgazdapárt és Eckhardt Tibor er
kölcsi támogatásával szerzett mandátumot.

A kisgazdáktól erkölcsi támogatást ka
pott — az anyagiakat máshonnan 

kapta,
Riesz Adám beszédében arra fn>»lt« a 

német anyanyelvű polgár.'ági 1, ho«y fe
ledkezzenek meg arról, ! v.gy Őseik Magyar
országon földet és házat ke ólak és ezért há
lával tartoznak Az a kötelességük, hogyha 
küzdenek is a kisebbség jogaiért,

tanulják meg az állam nyelvét és Ma
gyarország iránt legyeuek tiírkivitel

és szeretettel.

Delin Jenő arról beszélt, hogy a falu népe 
r <n htjlandó kávéházakhnn klt.rmr.lt vezé-
reket sereggel ellátni. Ezek a ymífkusokP 

I előbb tanulják meg a közélet ábécéjét, azután

a

S tavaszi szervezési kampány meg
nyitása 

lesz — mint arról * Hétfői Vaptá munka
társa * kormány intencióit jói Ismerő hely
ről értesült —, határozottan hangsúlyozni 
fogják, hogy a Jövőben a kormány tagjai 
erősíteni akarják a kapcsolatot ai ország 
videki városaival,

1 ■—L

Pofozkodás dr. Báthor István 
’ ügyvéd irodájában

négyezer pengői.
■Sa annyira teiháborltott, hogy pofon 
vágtam, öe nem nagyon érezhette ma
gát sértve, mert a pofon után leült a 

tezlónra és tovább tárgyaltunk.
Senki nem zárta rá az ajtót, a szobában, 
ahol ez történt, három ajtó Is van, könnyen 
eltávozhatott volna.

lfj. Báthor István ugyanígy adta elő vé
dekezését az Inzultus előzményeiről és le
folyásáról. Elmondotta még, hogy az Irodá
nak három ajtaja volt, egyik ugyan be volt 
zárva, de a kulcs belülről benne volt, a má
sik két ajtó pedig nyitva állott.

Több tanút hallgatott ki a bíróság, majd 
dr. Huberth Gusztáv ügyészi megbízott lfj. 
Báthor Istvánnal szemben a személyes sza
badság megsértésének vádját elejtette a a 
bíróság az eljárást meg Is szűntette, de Idősb 
Báthor Istvánt a járásbíróság becsületsér
tés vétségében bűnösnek találta s ezért 

ötven pengő pénzbüntetésre Ítélte, 
As Ítélet nem jogerős.

—

menjek a 'falu népe közé jogokról ké
sz él ni.

Láng Lénárd és Tolnay-K nejéig Ödön 
felszólalása után Payr Hugó a falu és város

LLOYDS
ofLONDON
(Lord Nelson győzelme!)

N[adeleine
Cárról!

Rendezést

Henry K.ing

FÓRUM!

SVA'JCI SAPKA f
közötti érdekközösséget hangoztatta.

Csak • titkos választó Jogtól

várható a népi politikának as egésa vonalon 
való megvalósítása —- mondotta. — A tit
kos választójogtól a társadalom éa a közélet 
megújhodását éa ennek következtében a 
gazdasági élet javulását is várhatjuk. Éppen 
a szélsőséges mozgalom vezetői vannak a ttt- 
kos választójog ellen. Fantaszták vagy ka*  
landorok, akik a népért semmit sem tettek, 
a közéletet szeretnék megszerezni maguk 
számára,

érthetetlen Jetanvakkai félreveaettk a 
■épet, hogy megkaparintsak a hatalmat 
ée ezzel együtt a közpénztárak kulcsait

Parancsuralmat sürgetnek olyan elemek, 
amelyek között az első sorokban látjuk a*  
egykori kommunistákat fejezte be sza
vait.

Végül báró Mlrbaeh Antal, as alsódunán- 
túli mezőgazdasági kamara elnöke szólalt 
fel.

ís Tyrone 
tpower 

történelmi hátterű 
nagy szerelmi 

színjátéha !

klt.rmr.lt
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Pl. VÁLLALATI BtlHMÍKCAAPAT- 
VI.IISENYÉTÖL, 

de maris óriási az érdeklődé*.  A csapatok 
mvgxrzdl^k a srrrsrzkedéat, sőt már tré- 
nh>gparinrrrk« I Is keresnek.

Frthhjuk as érdeklődök figyelmét arra, 
h'»gy 5 t általatok alkalincrnttalouk körrel 
l»u a.-ts.válartuzól U reprezentálhatják a vál
tásai Mtoeit. A hölgyekre nincs korlátozás. 
Mayáit MMpAn, hogy egy csapatban legfel- 
H»h ké’ i f * JJtátyw jáWsw; veket Hsat.

t ti » ÜMaesURgr > mir.i YV
intkóri.ásben ttfefoaoa -a (ÍÍ3 HŰ6| ’ SW- 
séfúpl ad nk fakllégoMt4«t.

.Vetítési zárlat márt ina Sí. Megbhé- 
t^éRySés kiadóhivatalunkban: Erzsébet-
kör’4 3«.

A r*r»eny  elnöke: dorntá.idl Pormánd' 
ny. tábornok, a Magyar llrldge Szil- 

iclség elnöke. A verseny MÜrljénck elnöke: 
dr. Pélrry Jenő, a M. II. Az. kapitánya.

*
NAGYON TANtJl.b.hiOŐ eset történi a ml 

Pali btltgávkkal n napokban. Kiosztják a hi
ppitől, amillnr a k >nmrnylk a telef'inhoi hiúja 

légu stlnei helyclltsltenl ■— fordult ytbicélie; 
Mire t^ltrasleleU, htlyrUcst már boldog fclveV' 
lett a kőuetkctő lloszlasbnn:

4 A 8 V •
» 9 K
. ö A 0 4

4 10 7 5 4S

A Azd/uf-féie Magyar Nemzeti Ssoclalléla 
Párt feloszlatásával egyidejűleg illetékes 
helyen

a wröpoédulaharc“ végleges koaerelWi 
Is elhatárolták és utasították a rendőrséget 
a szükséges intézkedések megtételére.

A rendőrség elhatározta, hogy 8 röpcédu
lák kilMicsátóit nemcsak abban a kerületben 
vonja felelŐMégre, ahol az előállító nyomda 
ven, hanem mindazokban a krrfllettkbcn, 
•In’

Urjsaaiik a rdpsfrXoU'zuí.
A sorozatos bflntetésex áruiért raguit ulán 
vonják

az ujabb rendőri felügyelet aló hetye- 
aéseket Is

ís Igy majd végleg eltűnik a pesti utcáról 
i sok ízléstelen röpcédula.

A. I|. kerületi kapitányság rendörbirája 
Szálaal Ferenc, gróf Széchenyi Lajos és 
dr. Erdélyi Kálmán blatt fog Ítélkezni

■rnyU- a telffanhoi hívja 
illeni — Innltilt glblcéhe;.

Kelet ül

4 K D W 

«? H 9 4 I
0 K 0 8 7 0

4 B Bö 4
V 10 T 
0 »
4 AKDBIU

Mm, február 37.
A Wiener Zeitung, az osztrák hivatalos 

lap, mértékadó helyről származó cikkében 
,,.t német béke értelme" cím alatt foglal
kozik Schuschnigg kancellár legutóbbi nagy 
ódlóbcszcdóvcl.

A cikk mogelégcdézsel öl la pll ja meg, hogy 
a világ közvéleménye megváltozhatatlan 
lényként fogadta e| azt, hogv Ausztria né
met állam, amelynek torta elválaszthatatla
nul egybe ven kapcsolón a német nép sor- 
■tanai és nméig teljes mértékben tisztában 
t'On történelmi, kulturális hivatásával. A 
másik tény, amelyet n világ felismeri az, 
‘io«y ................ •• *

Ausztria esak akkor teljealthetl nagy*  
fontosságú történetiül közvetítői felada

tét, ka aaabad és f aggéi le a Állam.
Alckintctbcn nem áll fenn kétség, — 

mondja ezután a Wiener Zeitung — hogy 
tíz osztrák nép saját erejéből és akaratából, 
lejét lábén állva akarja kifejezésre juttatni 
meggyőződését és alakítani jövőjét, Ausztria 
belső békéjét csak nkkor lehet hiatosiiuni, 
’ia valamennyi tekintetbe jövő csoport —

9 treffII 9 kór 
Nyugat fermésttlenn Ireffel indUoth . 
« treff áruról ét e pillanatban érkezik vissza 
Pali búéul. ,Vi .megüt kérdi tvtssat sejtve. — 
9 köri Coniral — Kelet ylsstahhija ti ireffel, a 
frlvfps most követi et A/ KKMI HIBAT, nem 
dobja ie nt egyik pikkel, hanem aduval ül, amit 
Nyugat természetesen felülül. Nyugat u pikk 
Azr«Hlíf hívja ki, amit a felvevő 9t osftnluvi beül 
az deernl és mórt köveit el A MÁSODIK HIBÁT 
fe;l k! kellette httéálni), Pali Mcslnak ezt 
mind nétnie kelti

A felvevő lehívja nt asztalon 0 kór királyi 
ét utána kit /tikkel hiv. amit Kelet üt a bubi 
val <’• újra pikket játszik. Itt at ellenjáléh Is 
rvsstl A It lverdl leüti é» mozi <undíia A HAB- 
HADIK SXAMU IIIIIÁT, mert nem hív le még 
egy adut, hanem kis kárét Idv (EX A NEGYE 
DIK HIBA, mert e bubit ár// Mvnlt), tmpnzz:. 
aduval kézbe Mn é« u/ea kárát hio (ÖTÖDIK 
IIIIH amd Kelti lelop éz Irejjet Mv. Bukik 
bttt<f. euy szűrt tik k vall bei'vei Nem tudjuk 
Idézni l’nll bálnánk kürtőnél ztuvait. Imi csak 
annytl it -nk me<i. botig atdhl /’<»// h(í<»í nem 
megy a Islefonhvz, mikor bridyell. .

»
A FESIEK CSAPATA ri’UNIZI.OTr!
A különböző „fűrészélők", irigyek és 

a mindig zavart keresők most dörzsölhetik 
a kezűket s^kciült mnglxmlmil art n ii/zgy- 
sitid éviiül lest, azziclu unnyi nemteiközi si
kert, nehéz győzelmet ét gyünyőríi ered
ményt ért el: Sikerült ezeket ai egyénileg 
Is kitűnő játékosokat annyira elkedsicleni- 
tenl. h<»gv ma olt tailanak, hogy még

válogatóit mérktiaéseVa seiu vállalják 
a szereplést.

De nem is vállalhatják, mert sportbell múlt
juk nrra kulelcil 6kel. hogy ne álljanak ki 
llven lelkésrület lenül n világbajnokság 
győztes cjKipata ellen! I <ldjg minden ulka- 
lommal, műikor ezek ti jáléíusok a imtgyar 
színeket képvlt^liék kAHőldön. hetekig, tót 
hónapokig tartó tréninueken szerezték meg 
art ar erőt, amelv a csapat egységében rej
lett. Egvik legnagyobb nemretköd brhlge- 
uakértö mondta: lehet, hogv tannak
egyénileg jobbak külföldön, mint a Fészek 
tagjai, de nincs még egv *lvcn  egységet 
sgliitic*!  Évekig azt hullottuk, hogv ed- 
jók át hclvüktt ne utánuk következőknek 
llál ok szót fogadtok és félicálllnkMost 
majd megír íjuk. ’ s>

ki válhtju a ItlrlAnségci. ha március 
II-én csúfosan kikopunk Ijécaben?

Ki vállalja a frlcUsiégrl árért, hogv tíz 
nappal az outrifck magyar hármas csapat- 
‘alálkoró elölt a húrom mngvar csapat kö- 
sál egűik sincs ntétf ds»:rrtlldt»n! íA Mcatl 
OMpofoí hrltk óm trénlmiben dllnakO Mdg 
mindig jobb volna lemondani, mint llven 
késiül. Hetiül kiállni'

As Eucharisztikus Viláykongrtiiiüi Elő- 
készítő Nagybltollsága vasárnap délelőtt |1 
órára a katolikus nőket a Vigadóba nagy- 
Killésre hívta egybe. As előkelőség részére 

intartott helyen foglalt helyet többek kö
zölt Hóman Bállntné, Bornemisza Oézáné, 
Karafláth Jenőné, gróf Széchenyi Bertalan 
né, Károlyt Gyulánd grófné, Zichy RAfaelné, 
WdrJrus Emília, Kárpáthy Kamllné, Xsítvay 
l^óné, Huszár Károlyné, gróf Bethlen Pál- 
né és még sokan mások társadalmi életünk 
vezető asnonyai közűi. •

Pontban llsenegy órakor érkezett meg a 
nagygyűlésre az Eucharisztikus Világkon
gresszus fővédnöke, n kormányzó felesége, 
aki elfoglalta az elnöki emelvénnyel szem
ben lévő díszhelyet. A pápai himnusz éa a 
magyar Himnusz után Seréül Jusrtlntán 
hercegprímás mondotta el megnyitó beszé
dét:

— A Szent fstudn-jublleummal kapcsola
tos stenlév — mondotta többek között —, 
amely •gybeesik az Eucharisztikus Világ- 
kongresszussal, as egész országiján és a fő
városban valósággal

MnUli a osagyar katolikusokat, hogy 
tudatára ébredjenek aa élet komoly*  i- 

góaak aa Isten kkaeleégéook
Síét! József belügyminiszter feleségé be

stéit ezután as egybegytll hatalmas asz- 
'z<my táborhoz.

A bel Agy miniszter feleségének nagyhatású 
!s-eN ■_ ulán Mihalevhű ^tgwiOMd tű 
minők tájékoslnlíti a Vigwdvbtm 
katolikus nőket arról, hc«r mik*pn»  ké
szül as eucharisztikus világkongresszus

Huszár Károly volt mtritsstarelnök fel- 
Mvfa a gyAMs résztvevőinek figyelmét arra.

A ntW.OMAS U.VR • onxK
wyíi s*<uahst  <iéíM«é^ a *»,>»«••  4g aevétuz iwib- 
m-r i rnw. ».kl>.«& m'MU nrn Tis ctaMt 
állt Irt a kórusétkót st.- éi|et VrtH
mi Ní K II •« MIK I. ilfflj. harsaadik • ki- 
tga*  luvlbanki i iMMt A <tijak nagyon seépek. 
4r Hoissre késsot és dr Retek Gyula « ver- 
•vmw kiidaÖM ren&'tMh.

HÉTFŐI HAHÓ

Szálast Ferenc és groS
Széchenyi Lajos röpcédula
ügye a rendőrbiróség ^lőtt

a „belső kölcsön" n<tí kei»>?»oiath't. bocsá
tott röplratalk miatt.

HáskuUté&ck
MMusle, felvr ulf 27.

(A Hétfői Napló tudóit;. , ’rs telefonje- 
lenlése.) A Szdjasi-ügyuen >» riukc-’? rend
őrség is nyomoeáM Índlfoí' A 'tolt
párt husaonöi hívét haiHiatlé*  ki » rend
őrségen. A miskolci cscpo

’>'*»■  F TOzetöJéneSk 3 ?ufcA.dn ez^c ’ “1 
j rfst’f bdzkiiUiáht is és i»t*en-

.i. ^dwUt faltak ?<-
Ugyanakkor, m kor a nyonozAs a

hűntelő rév•’őrbÍróság is n Has-ügyekkel 
foglalkozott. Két fiatalkorú .-“peédulaosrto*  
gatót Hűltek el egyenként 200—200 pengő 
pénzbüntetésre.

A feloszlatott .Sxd/asi-párt miskolci hívei
nek Agyéban ma, hétfőn dönt a rendőrség.

Feltűnő cikk az osztrák 
hivatalos lapban 
a német békéről

különösképpen pedig mindazok, akik csak 
most hajlandók arra, hogy az osztrák eszme 
mellé álljanak —

a béke fogalma alatt beMÜletes megál
lapodást ért, nem pedig olyan fedezéket, 
amely mflgni tovább lehet folytatni d 

harcot.
Éi az utóbbi felfogás uz egyik szövetségi 
tartományban, nevesetesen • Stájerországban, 
ugylátszik. széles körben el van terjedve.

íla azonban c téren a legrövidebb időn 
belől nem áll be változás, akkor felmerül 
az a komoly kérdés,

vájjon a kancellár és a kormány belső 
bóketervének meg wnuak-e a« elenged- > 

keletien MffeMételsl t' .: .■ 
s ha igen, mily’ mértékben. Vagy hajlandó
ság mutatkozik minden részről arru, hogy 
nz alkotmány alapján azonos ahpgondolá- 
toktól vezérelve fenntartás nélkül együtt
működjenek, vagy pedig szükségessé válik 
as, hogy már a legközelebbi jövőben félre 
nem érthető elválasztó vonalat hurtuhk. 
Nemcsak as illegális tevékenység tilos, de 
ki kell zárni a; illegális tevékenység bármi’ 
Igen burkolt formálót is.

4 kereszténységnek
össze kell fogni a pogányság ellen

— mondották vasárnap a katolikus nők 
vigadói nagygyűlésén

hogy ma, amikor nagyon sokan ,,etisfHe- 
nedtek",

össze kell fogni u kereaafényaégnek a 
pogányság ellen. 

Ez « lénybe as eycbarUzliánek.
— A kongresszus azért kell — folytatta 

Huszár Károly .-n hogy ne mondhassa a 
kereszténység ellenségénél; nagy tábora, 
hogyha egy diktátor kiáll a tömegek elé, 
nyomban hatalmas hallgatósága keletkezik, 
ha azonban

■ pápa kiad egy •ncikUkél, nem la 
hallgatnak rá. Meg fogjuk matatni, 
hogy erre a felhívásra — egy két kivé
telei — a világ minden nemaete fel fog 

figyelni.
A nemzet becsületének kérdése, hogy nz............. - ........... . — r —-- - -JT O 
kongresszus minden tekintetben meg fel ellen 
a várakozásnak. Éppen ezért kérem a ma
gyar asszonyokat, hogy a főváros házal 

méltó díszben várják a külföldieket. 
A zsidóktól Is elvárjuk, hogy ■ kon- 
frcasziu Idejére házaikat feldíszítsék, 

mintha kedves vendégek érkeznének az or- 
szágba. F.lekintetbcn Ók maguk is felaján
lották ilyen irányú közreműködésüket.

Hódolattal adózott ezután a szónok a 
kormányzó felesége személye iránt, akinek 
támogató segítsége biztosítja a világkon- 
grcMtus sikerét. Végűi kitért a kongresszus
sal kapcsolatban ssóbakerOtt 'rendzavara 
1iűri ét Jr portállá, hogy olyan

Mad és 'egyelem le#£, boyy semmiféle 
ilyen n'Áayu éent érvényesülhet

5rré<ft '«roegprin»ás zá r ószaval -
val és s kr*f- ’t|l nlffu ••gjrf éft v#fcl 
a höl usgytyilié*.
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A felújított 
Mester dalnokok

A Hangár opir«bar<>teZ Bar- 
, a t < ( f. alapUA ílnOkAnelt nihat grAI Ap- 
panal Alberlnek amUhoaUrt a, Optra 
IgaioatAxIaiaal karllta, u/ Mamr- 
Mitan holla nlnre Wof/ntr n>í(4 laplltp- 
nerAhb dolmüoll. a h'Hrnherqt motarAal- 
aohohat. A btmatatiitAmba mm) /eíu/«» 
lólhalítm eltéri a: ívtlrrde, makorlat alap
ián mnur kiprábáll ál kialakult elaaktit 
és tormáktól.

Elsősorban ez uj rendezésről beszélünk, 
amely alapeszméjében Igén helyesen két 
csoportot állilolt szembe egymással, A natu
rálison gondolkodó, érző it kifejeződő met*  
terek tömegét ét az ideálok káprázaiot vi
lágában éló szerelmeseket. Ezzel az erőtel
jes és határozott szembedllitáual a rendezés 
könnyűszerrel és nagy művészi lendülettel 
indította el az opera ctdekményeit. Teljes 
összehangban láttak igy a színpadot, de fel
bomlott, zavarttá ét indokolatlanná vált, 
később minden, amikor megindult az ak
ció és kiderült, hogy Ney Dávid nem elég 
hatalmas Waltér mindennel izemben dllő 
egyéniségének kifejezésére. Waltér éneké-’ 
nek visszatérő dallama nem nyálas Ismétel
getése, koldus éneke, szánalmat keltő epe- 
kedéte a kintrekedt szerelemnek, hanem 
mind lángolóbb harsogása az egyetlen igaz 
él üdvöt adó örök dallamnak Ezzel máris 
vitathatóvá vált a rendezés sikere.

Kél világot állított szembe Wagner a pélt 
és o tuszlermeslet alakjaiban. Az egyikből 
árad, sugárzik Velencének, a dogénak, a 
patríciusoknak előkelő szelleme, az a légkör, 
amelyben Wagner a Nürnbergi meilerdal- 
nokokat megalkotla, a másik ölgcn zárt 
egységes formákban él, mint Nürnbtrg fló- 
ttkus házal. Hant Saehs szerepében Eo*  
sonczy hangja még érzelmes kitöréseiben 
is olyan, mint elsötétült nürnbergi templom 
mélyén a hajnali mise. Székely Mihály 
zengő bnsstitsa pedig szétterül, mint éjféli 
időben, ódon falak kötgll.a Mftcerig á/ájá-, 
nak ütése. Ösváth Juha ^i>a szerepében fel- 
cserélte a pojkoe, szerelmes leány édes. fi
guráját g kgketl kissé rafíinált ét vitat
ható e ré ny ü hajadon alakjával, ügy 
érezzük, nem alégségees a teljes művészi Íl-_ 
ményhez az a körülmény, hogy a színpadon 
dicsérik Éva ártatlan lényéi, de ehhez nem 
kapcsolódik játékának szuggeszjjv hatása
ként a közönségnek a szereplőkkel azonos 
véleménye fin. Osváth Júlia olyan viharo
san enyelgett a kerti pádon, hogy evvel ala
posan túllépte a leányzói szendeségröl kl- 
alokult elképzeléseket.

Uj bekezaésben kell beszélnünk a ferde i 
színpadról. Valami mtért-jének mindennek 
kell lennie, a Mesterdalnokok ferde szlnpn- 
ddndk pedig nem tudjuk felfedezni az okát. 
Miért jerdel Csak azért, hogy lecsússzanak 
róla az émberekf A perspektivikus rövidü
lést nem segítheti elő, mert nhhnt vis. ./tf 
nem elég ferde. Mi mást tehetünk, zárójel
ben Ismét Ideírjuk: (fj Nem tudunk bele
nyugodni abba a pl ki ural anakronizmusba 
sent, amelyet Hans Sachs műhelyében Idt- 
tünk.1A salétromot kopott falak szuelte ge
rendákat tartanok. At ajlákon vastagon áll 
az évszázados piszok és ebben a történel
met árasztó, dohps pincehelyiségbe ra
gyogva és fehéren, selyemben és bársony
ban jón be Éva és a többiek. Mi est Nürn- 
berg még ma sem ilyen piszkos, kopott és 
Jcicsiny, mint a tervező szerint fénykorában, 
n XVI, században volt. Az is clképselhetet- 
len, hogy Hans Sachs oll lakjon. Mert a ren
dezés szerint Hans Sachs nemcsak nemes- 
lelkületű férfiú, hanem feltaláló is, akj meg
előzve sajét karát és as összes tisztes ipa
rost, árral bőködőtt és nagyban szegeit, mi
kor még mindenki — amúgy régimódtasan 

varrta a sarukat.
A múlt héten anyagtorládás miatt H- 

maradt a zenergvat ezért most közöljük, 
hogy olvasóink részére a „D" bérlet ügyé
ben eljártunk és a következő feloildgositdst 
kaptuk: mA« Opemház Igazgatósága azon 
van, hogy minden jogos igénynek eleget fe- 

tanban, hagy a sok 
szákból ősesetevödő ügyvezetés nem lehet 
mindig és minden körülmények között tö
kéletes ás azt kfiriük bérlőinktől, hogy a 
szolgáltatás értékéről csak az ég végén al
kossanak végső ítéletet."

Elkésve, de nem Csökkent őrömmel szá
molunk be Elcischer Antal nagysikerű to
rinói hangvenentféről. Operánk kiváló bar- 
mestere az fi. /. A. Jl. fáz ofr»u rádió társa
ság) meghívására nz Irán Thenlro át To- 
H.>o-ban hangversenyt náott, melyet egész 
atos-őrzi ágban körpeUtetlek Ion örömmel 
meséljük el, hogy milyen érték*,  sralgála- 
1 ügynek Fhisrher Antal

i-paltában Ma- , 
utáni magyarság

Letoen Ldsrid.

r<<v*«fs  w, őst a MeecM 
(Htarorsságról és a háború 
életéről' tartott előaáást.
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Meglepő vallomást tett
vasárnap a vizsgálóbíró sióit

a rendőrmerénylő 
Pongor László

X pestvldékl törvényszéken vasárnap dél
előtt érdekes, Izgalmas kihallgatások foly
tak. Hajtó Antal rendőrfötörzsörmester me
rénylőjét és cinkostársát hallgatta ki a vizs
gálóbíró.

Az ügyészség szándékos emberölés kí
sérletének büntette elmén Indítványozta 
a rendőrmerénylő Pongor László letar

tóztatását,
mig bűntársának, Bodó Imrének többrend
beli betöréses lopás miatt kérte a fogvatar- 
tását.

Boglutz László dr. vizsgálóbíró vasárnap 
'délelőtt maga elé vezettette a két gonosz
tevőt, hogy részletesen kihallgassa őket.

Előbb Pongor László kihallgatására 
került sor.

'A rendörmerénylö bandita meglepő vallo
mást tett:

— A revolver azért volt nálam -—vallotta 
hogy öngyilkosságot kövessek el. Arra 

gondoltam,
ha nem sikerül a betörés, nem kerülök 

rendőrkézre, végzek magammal.
'Amikor Hajtó rendőr közeledett felénk, 
megadásra szólított fel s elsütötte a fegyve
rét, én is lőttem. Nem akartam agyonlőnni, 
sem megsebesíteni a rendőrt,

elakartam Ijeszteni.
*— Jóidéig azt sem tudtam, mi történt 

Hajtó rendőrrel. A lövöldözés titán Bodóval

Letartóztattak
egy örökség-szélhámosnőf

Xanz Róza 47 éves volt gyári munkásnő 
pár héttel ezelőtt megismerkedett Danis 
Sámuel lakatosmesterrel és a feleségével, 
akik a Salétrom-utcában laknak. Megtudta, 
hogy a házaspár egy albérlőt keres, akiben 
minden tekintetben megbízhatnak. Kunz 
Róza elment Danisékhoz és megnyerő mo
dorával elhitette a házaspárral, hogy

valamikor jobb napokat látott, érett
ségije Is van,

'de a sors mostoha viszonyai következtében 
Xnost átmenetileg rosszul megy a dolga. Azt 
Is hangoztatta, hogy nem tart örökké ez a 
rossz helyzete,

egyik rokona 9000 pengőt hagyott rá 
és rövidesen eldől az ő javára az örökség! 
per, akkor nem lesz semmi gondja. Danisék 
odavették magukhoz a nőt, kisebb össze
gekkel is támogatták, mire Kunz Róza ér-

Kérek még egy pohárka

Kiszemelt áldozatait fényes estélye
ken fogadta a gengsztervezér álorvos

A kettős életű ember menekülése 
előtt fel akarta robbantani a házát

Párls, február 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kalandor- 

regénybe illő, részletekben bővelkedő bűn
ügy foglalkoztatja a francia rendőrséget. 
Az ügy főhőse Rnoul Saccorotti tekintélyes 
grenoblei orvos, akiről most kiderült, hogy 

hosszú évek óta kettős életet élt
és egy nagy, nemzetközi gengszterbanda 
feje.

Dr. Saccorotti tiz évvel ezelőtt került 
Olaszországból Parisba. Előkelő családból 
származott és párisi diáktársai körében 
nagv feltűnést keltett pazarló életmódjává . 
Nem sokkal később Grenobleban tunt fel, 
ahol továbbfolytatta fényűző életet, amíg 
utolsó fillérje el nem fogyott. Ekkor pár 
évre eltűnt és mikor visszatért már római 
orvosi diplomát hozott magával. Erről uz 
okmányról most derült ki azután, hogy « 
testvére diplomája volt.

Raoul Saccorotti rendelőt nyitott, rövid 
Idő múlva meg is nősült és megnyitotta 
szalonját a város előkelőségei számára. Egy
mást érték

a pazarabbnál-pazarabb estélyek 
és a grenoblei társaság legfőbb bcszédtémá 
ja az volt, hogy milyen pompás lakomákon 
látja vendégül Saccorotti ismerőseit. Senki- 
aem sejtette, ho»v az elismert orvos nem a 
gyógykezelési dijakból ndja ezeket az es
tékeket. A rendőrségen akkor merült (cl elő
ször Saccorotti neve, amikor egy betörő ki
hallgatása során ellentmondásokba kevere
dett és végül kijelentette, hogy

uz orvos utasítására tört be.
A rendőrség eleinte nem akart hitelt adni a
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együtt rejtekhelyre menekültünk s 
Ügyeltük a történteket. Mikor újabb 
őrök érkeztek, akkor láttam, hogy 
megsebesült. . .

A vizsgálóbíró ezután Pongor elé tárta a 
rendőrségen tett < vallomását, amelyben

■ különböző lopások és betörések egész 
sorozatát Ismerte be.

A rendőrmerénylő-betörő a vizsgálóbíró 
előtt is beismerte, hogy ő követte el a be
töréseket.

A déli órákban sor került Pongor bűntár
sának: Bodó Imrénék'a kihallgatására, akit 
előbb fogtak el, mint a rendörmerénylö*..  
Bodó a vizsgálóbíró elölt’tagadta, hogy rá
lőtt volna Hajtó' rendőrre, a betöréseket 
azonban beismerte.

Bevallotta, hogy Pongorral együtt részt- 
vett a pestszentimrel betörésben is, 

amikor Pongor rálőtt Hajtó rendőrfőtörzs
őrmesterre.

A vizsgálóbíró úgy határozott, hogy mi
vel Pongor és Bodó vallomása között bizo
nyos ellentétek vannak, ■

hétfőn folytatja kihallgatásukat a ekkor, 
dönt letartóztatásukról.

Ugyancsak hétfőn kerül a vizsgálóbíró elé 
Sárközi Lajos, akit orgazdaság' miatt vettek 
őrizetbe. Az a gyanú ellene, hogy a rendőr
merénylő-betörő különböző lopott holmijait 
megvásárolta s azokat éladta.

zelgős hangon kijelentette előttük, hogy 
meghálálja nagy jóságukat.

— Én maguknak adom a kilencezer 
pengő örökségei, amit a közeli napokban 
megkapok, csak arra kérem Danit urékat, 
hogy bánjanak jól velem, mint eddig és 
tartsanak el életem végéig.

Kunz Róza másnap levelet mutatott fel, 
amely géppel volt írva és egy fővárosi ügu- 
véd aláírása szerepelt 'rajta. A levélben ar
ról volt szó, hogy március első napjaiban 
Kunz Róza megkapja a kilencezer pengőt. 
Később Danisék egyik rokonuknak is'el-; 
mondták. Kuni Róza kívánságát és annak a 
tanácsára elmentek az ügyvédhez érdek
lődni. Ott azután kiderült, hogy közönséges 
szélhámosság történt.

Kunz Rózának soha nem volt semmi
féle örökösödési ügve éa az ügyvéd ne

vél ráhamlsltotta a levélre.
Most már az ügyvéd is mint feljelentő sze
repelt és vasárnap Kunz Rózát csalás címén 
letartóztatta a rendőrség.

betörő szavainak, de tapintatosan nyomo
zást indított, amely

megdöbbentő eredeménjrre vezetett.
Kiderült, hogy Saccorotti nem társadalmi 
szempontból látja vendégül olyan gyakran 
a város előkelőségeit, hanem azért, hogy a 
benső séges kapcsolatok segítségével megál
lapíthassa:

hol érdemes betörni, melyik lakásból 
mit érdemes elvinni.

Igy történt azután, hogy az utóbbi évek be
töréseinél a sok festmény közül mindig a 
legértékesebbel vitték el, sőt előfordult az 
is, hogy a betörőknek semmi egyébre nem 
volt szükségük, mint egyetlen nagyértékü 
antik szekreterre.

A nyomozás kiderítette még azt is, hogy 
Saccorotti ugyanabban a házban, ahol la
kott,

a lakáson titkos raktárt és kis dolgozó
kamrát rendezett be.

Amikor a rendőrség meglepetésszerűen 
rajta akart ütni az orvoson. éppen a pad
láskamrában tartózkodott. Mikor felszólí
tották. hogy ríylssa ki az ajtót, kikiáltotta, 
hogy ha megpróbálnak betörni hozzá,
^imiimmiunniiniiiRiiiraiitmifiiiniiinmiui«iniiii.i(iffliaiiuihiinnnniuiiii!ii
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DANTE 
Tolsztoj házasságának regénye. — Ez a könyv robbantotta ki azt 
az irodalmi háborút, melytől az egész kulturvilág sajtója hangos. 
Fitvásionkötésben P 5.60. Egészvászonkötésben P 0 60 Egénbőrkötésban P 9.60.

fölrobbanija az egész házat.
A rendőrség emberei elhatározták, hogy ki
éheztetik Saccorottit és két napon át meg
szállva tartották a padlást. Harmadnap, mi
kor ismét felszólították, hogy nyissa fel az 
ajtót és nem kaptak vólaszt, behatoltak a 
tetőkamrába, de legnagyobb megdöbbené
sükre senkit sem találtok:
az orvos a tetőkön keresztül elmenekült.

A kamrában a koíTerek egész arzenálja ál
lelt: tele fegyverekkel, csillárokkal, kínai 
szobrokkal, japán bútorokkal és ezüst edé
nyekkel. Az egyik vasszekrényben két grá
nát, hatvan töltény, egy zsák puskapor és 
robbantó zsinór volt, ami arra enged követ
keztetni, hogy

az ál-orvos tényleg fel akarta robban
tani a házat.

A rendőrség erélyesen kutatja a szökésben 
lévő álorvost.

nwu sin

Reggel nyolckor 
kiszabadult —
tízkor visszavitette magát 
a toloncházi őslakó

Karaszlag Anna 38 éves foglalkozásnélküli 
nő vasárnap délelőtt 10 órakor a Rákóczl- 
uton botrányos jeleneteket rendezett, han
gosan szidalmazta Magyarországot és az or
szág vezető tényezőit, mire egy rendőr iga
zolásra szólította fel. A rendőrrel Is gorom- 
báskodolt. és durván sértegette a rendőrsé
get is.

A kopottruhás nőt előállították a 
tánvságra, ahol megállapították, hogy

tizenháromszor volt már büntetve kü
lönböző elmeken.

Legutóbb ugyancsak utcai botrányoko
zásért került n toloncház.ba és onnan vasár
nap reggel nyolc órakor szabadult ki. Ami
kor megkérdezték tőle, hogv kiszabadulása 
után pár órával miért csinált ismét bot
rányt, kijelentette,

az volt a célja, hogy visszakerüljön a 
toloncház.ba, mert se lakást, se kosztol

Ingvon vízum.33"-.kodvw.méns a ma-oar fs 
cMbnl iváli TMntakcn, na)ó- replllwomü-- 
Hon.IW/Uró-ivukóMlelflIázooltMagyar, 
(aehidov k K<*reak<*diMml  K'mré- 
■ALBpest, V.Rr.enthrtvAn-köf’i: 10,<r.: 123-171 
„I'IPI**  Vsehw.lovAk tdrip-ntorgnlm’ 
IrodAbnn. V.. Jótna'-fér 8. Tel.: Í82-fl#2 
én an hadahMtléavidéki MÁV írenrtjtwv- 
tr'MHkhn-i.VAsArl'ln’olrAn-rok Ara PA 60

nem tudna kapni.
Ezt a célját el is érte, a főkapitányságról 
rubszállitó autón visszaütnék a tolonc- 
házba.

Egy öreg asztalos 
tragikus halála

Vasárnap hajnalban Pestszenterzsébet ha
tárában, egy árokban holtan találták Frau- 
müller József 60 éves asztalosmestert. Az 
árokban tizenhat centiméter magas viz ál
lott és a rendőri bizottság megállapítása 
szerint, az asztalosmester halálát fulladás 
okozta.

Fraumüller szombaton éjszaka egy ven
déglőben iddogált, valószínűleg

hazatérőben befordult az árokba, ahol 
azután belefulladt a vízbe.

Fraumüller felesége két héttel ezelőtt halt 
incg. Az idős ember azóta nagyon bánkó
dott, többször

hangoztatta,

Erre azonban 
mert véletlen 
halt.

hogy öngyilkosságot fog 
elkövetni.

már nem kerülhetett sor. 
baleset következtében meg-

Franciska!

Láttunk a „KALOZKISASSZONV-ban. 
Tüudérl vagy — gratulálunk.
Büszkék vagyunk rád.

A pesti mozlpubllkum.
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KÖZGAZDASÁG 4 Baross Gábor Kör nem ismeri
azt a Baross-eszmét, amely 

a tagok egyéni érdekeit képviseli
mondották vasárnap a kör közgyűlésénKedvező fejlődés az Angol-Magyar 

Bank mérlegében
A febnilri mérlefpublikéeiök sorét at Angol- 

Magyar Hónk zárja Ir olyan eredméuystónitó- 
val és mérleggel, melyeknek minden fonto
sa M> adata at elméit üzleté*  kedvelő alakulá
séról érémo| be.

At Angol-Magyar Hónk vezetősége —- élén 
V/mter Béla elnökkel, F/eízz/g Sándor al 
rlnök vezérigazgatóval és Kálmán Henrik vezér- 
igazgatóval — a közgyűlés elé terjesztendő 
nyereségfelosztás! Javallattal ismét tanujelét 
adja a gondos és bevált ílzlrtl gesztiónak. Bő
séges tarslékolísok után kötél MtO.OOO pengő 
nyere •ég k érül a Jövő év srémláJAra, ami azt 
Igatolja, hegy « franknak módjában lenne 
osztalékot fizetni és éltől csak a külföldi 
nagyrésrvényesrkkel egyetértőén a Jővő további 
ntegalapnrása érdekében tekintett el. Külön 
figyelemreméltó végül at is, hogy as Intései 
Ipari és kereskedelmi konszernje fokozott 
rentabilitással dolgozott at elmúlt évben.

’♦

II »nk mérlegmegállapító
■ kővítkerő jelentést

Ranir Rt. Igargo|ó»áge

At Angol Magyar 
tgergalózágl üléséről 
kaptuk:

Az fingul Magyar ____ ....
K/r/|«fp lándof atelnök elnöklete alatt február 
M ii tartott Alázébea megállapította as 1637. 
üzletév mérlegét, me'y f,4U«|ó.d| F Hrzta 
nyiméoyrl zárul (az r|ŐZÓ év| l,«45|tl.57 
p.vel szemlzcn).

A nyazrség feloszlására nézve ar igazgató- 
■ég art az Indltvúnyt fogja • márclut lö-ára 
ogybrhimindA 47- rendes háigudlét elé 
terjetzfrwl. hogy a zendelkoaéare álló óssseg. 
bői 100 000 P a tartafékNlap nfivsUzére, MMOO 
P (távéig |O0.OM) p> az. Ingatlanok értákesAfi- 
kenésére é. .340.006 p a régi nyugdíjasok 
nyugdíj- és kegydijalapjalnafc dotálásává tor- 
dlilassék, míg a fennmaradó gf p («s
előző évben 295 221 57 P) az lOfitl üzletáv 
számlájára vitessék át.

Az elért tiszta nyereség módot adna az In 
téaolO'k ai osztalékfizetés újrafelvé-tclére, amit 
a nyereségből a jövő esztendőre átviendő ősz
szeg fobsijap nsgyság<i Is taa«oli as Igasggtó- 
•Alt arnnlmn a nagyréizvénycsrkkcl egyel- 
értően, múgl*  ásón a pézittau van. hiMiy az 
otttaléböisíét Aira/tlfétrlét at Idén még nem 
loimtolj",

A mérleg főbb tételei további fejlődésről 
seásualneh he. Igv a banknál elhelyezett taka
rék- éi fotu<tii4mlnbelélsk összeg*  a lefolyt 
évben 57 g millió pengőről 94 millió pengőre,

Közgyűlések
4 WayifR /-rsfdmUo/'*-  é*  Pénrpd/fé Bőnk 

keildrn báró rfr M'td'irtiny-Hrck Marral elnök
lete alal| |neg|.irl«>|t. M, rn»'l»| köggyülése e|- 
’Ofindta «• IÍW' fiélcterro vouallmsó mérleget 
<‘» zArssámadákoka és rgylinngulag hozzájárult 
ni Igazgatóság állal előterjesztett összes javas 
tatokhos, am«l>rk alapján ss (,460 794 P 
óé fillér ktlepé tinta nurrriéyböl a Oö. számú 
r ész vény s»cl vény aarabonkta*  3 ycnuável (uz 
-|ö|ö évben 1 P 50 fillér) kőiül február 33-álól 
kezdvy bcválláirn. A közgyűlésen v. ifj, Tor. 
nády-Áiaii Andrát, kormányfőtaiiácsoa, a 
gyár Kttr--sk«delmi Csarnok nlelnöke és TflUk 
Mii dór fóliUilrtokus ssólall fel. akik az lg"*'  
gal<*tágnak,  a vérbőségnek és a tlsstvisrlői 
‘-••iiak « részvénycKh rll»u»rté»é| és kőssöiie- 
n-t fejerh'k ki Az igargntó*»«g  uj taglóul dr. 
IVn/fio l.orfiinlpl vátasHoltók meg A felügyelő- 
liízulltág moshisatáM tejáivAii, a közgyűlés nz 
oddlgl tagokat három évre újból mcgválasitolle.

.4 Snlgólatlánl Köuénbánya Hl. dr Ghortn 
l-vreue m. hív titkos tanácsot, felsőházi tag 
elnöklete alatt ma lar|o|| Itt Ik rendes évi köz- 
ziyitlése as 1017 (v| sáts/émadasohal inegálle- 
l'lotia és a lefolyt üzlelévre részvényenként 
9 prugö osttaKh (Itvteséi hniAivita N< A Htb 
vény t é mámlus feó 5-tö| kezdve kerül |»c- 
vállÁsta,

Aj OrifvuiH Htidfiiiciiniéiei dr. /'sathv F:,l 
ny i" k|r, |zark'g»g)vninisfi*r  elnöklete glait 
i|l<raAr hó Sí én InHolla évi rendes kózgyfllé- 
•vgt. A közgyűlés as 1937. ü/letév mérlegét jóvá*  
hagvta. a Ih t.rjcsrlrlt jelenléscket tudomásul 
vrtlr és elhatóroila. hogy az Intézet a kereken 
Igpiooo pengő Ktrtr|HlgÍ>Öl as ítalctrévzek utón 
l‘k% osztalékot llzcsgan, |00 000 pengői fordít- 
M>n a nvugdijpénstúmk incg<iÖ8lV»<'rc. 391XMI 
írngót n falusi szociális <«h'k tamvMatásáia. 
tó 000 pengőt ■ nizeti Onálloaltósi Alap ren- 
dtlkezésérv taxiimon, inig 309(»‘0 pengői a 

: ... A közpálés az Igaz
' ‘ Tasnádi V«iff« András
Altatniuk Ari. ■ felügy»lől»i»ot|ig uj l.sgjAul 
Jritrnttky Ferenc pénzügyminiszteri titkárt 

n»rg. A kógvülésl követő igazgató- 
dr. Tasnádt -Vogg András ny. ál-

. ->Kórv t»«v tásson. ». 
tpruhkalaphor >-«atel)wi.

UJ Ingiául dr.

JrawBBBI 
vúlasHnlla 
aggi üléaeu _ . .. .
lamnikátt alrlnfikhá 'álasslotlak mrg

t M<»gy<ir-<M0»| Hnnk folyó
kó Jl *«  tárult, XV||| Cvl ivódta iftritvuUM- 
ar i«areatú*á|  valamaunvi ja*a*tel^i  '•gs hangú 
tan rlfugadla e*  <*anr\  alaoj.An vlhai-roita, 
k»try ♦urHin frplwn f hő „-W kctdödölcft 
H'.rvénvenkCni p fáö nreUcUt ki.

hü márctus b*  3 án. sserdan este 
Fővárost Ksroabedöb I'.gyeattletében

Vértes Ki
f Arakor a _ _ _ ________
<|V., L'külta I. I. rw I „A PAfyar kereskedő 
a*w*!t>h«  swsa” dsumsl tart elóedást

rlvolrc Sítek ajakruzsok
K«r). aMalfe v,9y dr. Holczer ill.tlwr,íllb,n, T.,Cz l<£,ut g

tehát Öt millió pengővel emelkedett és aa»cl- 
kedett a betevők száma la A« egyéb híteleskk 
létele 36.7 millió pengőről 23.6 m'Utó pengőre 
rsőkkeM, ami részben a hitelrögzftő megálla- 
podúsol) beratóbeg történt visszafizetések ered- 
ménye. részlten pedig grra vezethető vis||g, 
hogy sí Intóaet egyik negyobb angol hitrtg- 
rőjével kedvező feltételek mellett olyan mag- 
Állapodjál kötőit, amely szerint e hitelezővel 
szemben fennálló font sterling tartozása te' 
kintélyeg réssépek megszüntetése cll<Tfcbea 
inagárn vállalta ennea a hitelezőnek pangd- 
ben belföldön teljesítendő kötel«zett|4gei<, E 
kötelezettségek átvállalására vezeteadfi vissza 
nz át meneti hitelesig rímén a mérleg paaz- 
szívói káté haállltott 36 milliós pengős |ála|. 
Az ..egyék hllatezők" számláján mert még 
fennálló 31.6 millió pengő tartóté*  majdnem 
teljes mértékben (22 millió pengő értjéig) a 
bank angol éí mé« külföldi üzlellzarAŰI óltól 
az tatéig) Ügyfelei részére a bank garanciájá
val korábban nyújtott hitelekre esik.

Míg a bank rgndelkerésére álló Ideggn K» 
k/k ilymódan egyenlegképpen 5.6 millió pen
gővel szaporodtak, a bank a kihelyezés^ cél
jára f'lhassnálhctó összegeket azáltal la nö
velte, Imgy a lefolyt évben egyes értékpapír' 
tételekéi előnyös áron eladott Az irtikpapl 
rak éi érdekeltségek számtól llyképpen U-l 
millió pengőről I9.fi millió pengőre csökken
lek. As érfékpaplrifirea éa ea érdekelteégek té. 
telelnek értékelése a esokásoe konzervatív el
vek eeerlnl történt; e tételek számottevő latens 
tartalékol foglalnak magukban. A pémtdrl 
kfstleisk éi bankárt kötni elétek II.fi milliói 
leltek k| nz előző dv| II.7 millió pengővel 
szemben.

A l4l)k ■ fölsorolt forrásokból származó új 
mobil tőkéket arra használta fél*  hogy meg- 
nfivekedeti mértékben álljon a magyar gazda- 
>UI élet rendeltetésére, flyep módon a váltó.
tárra M l pHIló p.rftl «3.g miHló P re, az 
dltbp'iftlrokrti adott előlegek j.g millióról 
1.6 millióra, az árukra adott tlőlfork 2.5 mil
lió pengőről 3.1 millió pengőre, az öttitt 
raySb adáiok 55.2 millió pengőről 50.0 millió 
pengőre emelkedtek. Az intézel saját kihelye
zéseinek összegéi lsl,ál a Iafolyl évben öh«- 
»en ő.ő millió pengővel növolte.

A hosssúteláfatú feliálaqköiciön'üilel terén 
a közismert körülmények következtében újabb 
bitalesésak entólinlán n«m, visszafizetések pe
dig esek korlátozott mértékben fordultak elő, 
aminek kővctkezléhen a kölesőnállomány 10.09 
millió pengőről U.«4 millióra, vagyis j50.000 
pangóval asőkkeut.

A Magyar Qriiágot Kör ponti Takarékpém- 
fór I|II|1{0|Ó»A|PI Iczutóbh termit üléséi) Dulrz 
Géza fégverctőt helyettes igazgatóvá, dj. Gr- 
iteon Imre titkárt péavezetövé és fő|i||<órró. 
Hoái Imre titsztviselflt cégvezető és főpénztá
rossá, Winkler Kmü llsrtvUelőt titkárrá, vitéz 
Kfirmöfiy Ottó fiókpéi.zlúr nligazgatót fiók 
pénifArl tóN'ff,l,Avá és Oyuretó Zoltán tisztvi
selőt fiókpánslárl aligazgatóvá nevezte ki

M
A I.rlptlgi Tatiaui Vdsdr (míireiua 6-^-U) IA- 

tvgatása műiden kereskedőnek, minden i)»em 
és gyártulajdonosnak elsőrendű érdgkg. A ki- 
utazás megkönnyítésére kiilönbözö kedveimé- 
nycklw-n részesül a vásárlAlogató és az ott- 
tartózkodás olcsóbbá  tétele cellából minden 
utns 600— RM igénylésre jogosult, felár né/- 
kid, A vásórhivalall Igaznhwnyak kaphatók a
I. clprigl Vásár megyarorsrógi kirendeltségénél, 
Budapest, IV., Váci-utca |—3. (Bcjámt: IV., 
Tflrr latváes-ulvéz 8, félem. 4.) Tfteíuni 160—540.

♦
őclhnrag ptefszéli guakorlatl tanfolyam*!,  

tnelv a napokban kezdődik, valamiül apró 
háziállat lanyésslésj esti tanfolyamat rendez 
az rsznkpcilvármeíycl—Bddapesll Gyümölcs 
és .Szőlőtermelők Egyesülete. Beiratkozás és 
mlnrtcimeniü fe|vlhig<>silás az Egyesület híva 
talos helyiségében, BudapesJ, |v., Gerlóczv-u.
II. III. 2.. d. e. 0—2 óráig, vagy telefonon 183— 
t<0 alatt. Méhészeti tanfolyam már megkezdő 
dÖU. jelentkezni még lehet.

— A Ww VgéM»é<védrlme • nsrzőgasdaségl 
kiállításon, A közérdeklődés előterében á||ő fa
lusi egészségügy kérdégénrk as Idd mezőgaz
dasági kiállllásnn külön csarnoka lesz. A csar
nok egyik felében baleseti és mentő vonatko
zású. a másik felében a falusi közegészségügy 
szolgálatába állított inunkávságol szamléltatő 
kiállítási anyag tárul a kiállítóé vidéki és vá
ron látugoióitsak »*ems  álé.

— Mit tanulhatunk esen a héten a Nép
művelési Bizottság háztartási telepén, a Géz- 
mdv«k V|„ Vilmos császár At 3 srAm alatti 
Itenvitalöhelylségébent Fvbrurfr fA-án, hétfőn 
d. u. *-~Ö-(of  fitilt Leontln: a terítés esztéti
kája. Főiöbemulaló. sajttal. sónkéval töltött 
sóé teasAlemények. Máreíui t-éi», szerdán d. u.
4— A-ifi- MArict Margit: Afrika asssonyal (Va
liiéit képekkel- Fözöhcniutató- Bárányzültek 
késsitése. Méretűt I-dn, csdtőrtóáAis d. u.
5— IMfr hr Góezgné HoWdr Margit. A kttlAn- 
bí.sA dslsiakaituk lényege. FA|öbcp»u|ató; 
M'| felhasználása. leve*,  omlett, átölel, púd
éin*.  pástétom Merítésénél. .Vdrcte*  A In, ttom- 
boton d. u- b— 5-íf.' XsR1 Lanolin: Gyei.nck- 
saúr At tekolásgyrrznrk srndégtatáM Főző- 
bemutató: t*nn<pi  torlék, esoknIAdéa sütemé
nyek készítése. aa egyes előadások belépő
ére M Aliit. Március I én. kedden óe március 
|<én. pontokén détatán k Arakor íArAbemutaló 
a takarékos gázhasazrátetrók BelépAdiJ ainca.

Al Országos Baross Gábor Kör vasárnap 
tartotta ötödik jubilárís közgyűlését. A 
közgyűlés elölt ünnepélyes külsőségek kö
zött megkoszorúztak Hamu Gábor szob
rát, majd az uj városháza zsúfolásig telt, 
zásgjökkaj dlwitóU üléstermében tartották 
meg a közgyűlést, Zajgóváru A. Károly dr. 
orsságoz elnölt nagy beszédben ismcrlett® 
a kör működését ép (.-élkitiUéteit- Qröinmel 
állapította meg, hogy a Sárost Gábor Kor 
ÍWMtofdf, a fi'cm:éti ön<illósif<ifi Alapot 
mtgoaláiitottálí Minél löbb önálló rnágyar 
egtórieneiára vbi« szükség, akik megakadá- 
lyoízák, hogy az or»aág id«««» kabmíiorok- 
»,gh. az ályaróbázi tegyen és most

az önálló keresztény exiaztenalák lehe- 
tottewte tofiik •»«, hogy Mugyarorwág 
egy uj lmi«*al«sluidjárul  Alvomdó terü- 

tetévé váljop-
Meglepő kijelentéseket tett • Baross 

Sifínetiéggel kapetolatban isi azt hangoz
tatta, hogy

a Baross Gábor Kör nem ismert azt a 
„Barosa-masnét*',  amely a tagok egyéni 

éráakett képviseli,
a kör Báron Gábor izellepiit képoheli ét 
a kör tag/aí Báróit Gábor elveit vállfák, 
A zsidókérdést Js megeinlileite. Többek 
közölt azt mondotta, hogy a Baross Gábor 
Kör nem híve a zsidókérdés hangoztatásá
nak, mert amit ma sokan a MÍdÓkérdéárőJ 
mondanak, az nem más, mint a lustaság
nak a bevallása.

Ha kivonulnának a zsidók az ország
ból, ürntóPjWr—s, gyr^kérdéB, vagy 

germánkérdés lémadna,
amennyiben a némtet nem tud kinevelni 
olyan generációt, amely

alkalmas u önálló gixtoAégi pályákra.

Á Báróit Gábor A’őr-nek gs a hivatása, 
hogy a nemzetet átgyurja és átnevelje: nem 
rombolás, hanem épilés a célja és mun
kára szólítja fel a keresztény magyar 
fiaialságol.

— Talán éppen fi Ifhet pz oka annak 
mondotta, hogy a magyar fiatalságnak 

ctuk kisebb ét jdzanabb réeif van felen a 
teremben, talán, ha tüntetést rendesnénk 
ét demagóg jeltsavakat harinynánk, akkor 
errek tüntetnének itt,

A nagyhatású beszéd után Stemjóby 
Staub Elemér beszélt. Végül a vjdéki kerü-

k 7lo^fsógas Mwummmh,!
A felsorolt 10 Jelzőt a FÍVOlre

AC
facft ajakruzsok színeit jelentik. Az 
A, 8, C, tökéletes erejű is míly- 

séjü átváltozó színek 
koráll, narancs is úgy
nevezett természetes 
>. árnyalatokban * Az 
\ 1-estől a 7-esig pedig 

] a tacA rúzsok u. n. 
normál színskálája 
szőkétől kreolig31

^5

1

Színében 
fényhatásában L: 
tartósságában 
utánozhatatlanok a

lelek elnSkel ««««•*  « • «
lisztujitóst.

Vasárnap délután a Zeneakadémián 
Baross Gábor emlékpstet repdezeH • Köf, 
majd ünnep) vacsorával fejezték bt a Jubi
láns ünnepségeket.

Ma este i Újságíróbál
óriási érdeklődés nyilvánul meg a hétfő esti 

Újságíróbál iránt. A rendezöbizottság naponta 
olyan tömegben intézi el a megh|v6igényléseket, 
jegyrendeléseket és asztalfoglalásokat, amelyre 
még a tavalyi bál nagy sikere utón aem számí
tottak. Az Újságíróból rendezöbizottsága már 
moll közli p küMÖngéggal g bál PQfltM HWHet, 
rendjét. A bálon megjelenik az egész kormány, 
Darányi Kálmán minBzterelnök agwtóáívgl. Ott 
less Budapest éa a vidék társadalmi életének 
csaknem valamennyi kiválósága.

Az előkelőségek érkezése |0 Ara da Vall között 
fog lefolyni. Nyolcvan frakkoz, pálcás öjflágiró 
sorfala kögölt vonulnék fal •« előkelőségek « 
Vigadó kistermébe, ahol BetMaa Margit grófnő, 
a bál vpictö háziasszonya fogadja őket- Parányi 
Kálmán miniszterelnök és a bál magas védnö- 
keinek érkezés# utón felhangzik A harsonasző 
és a pálcások sorfala között az előkelőségek 
bevonulnak a nagyterem tükörfolyosóján el
helyezett diszemelvényre. Ekkor kezdődik meg 
s műsor. Pajzs György zenekarának muzsiká
jára Ottnibay Mdind#, Ver*  Ilona, ifj. Bradp 
Rezső é> Harangozó Gyula, ag Operabál ezAlő- 
táncosái adják elő a Sybfll és Gloconda nagy; 
Víilcerjét- A két rövid szám «tóP a 16 legszebb 
királynő a Pefri# Brúnó óltól betanított szalag
láncot mutatja be. Mikor a két müsorszám be
fejeződön, ag Újságíróbál elnöksége engedélyt 
kér a miniszterelnöktől s bál megnyitására. 
Ekkor lép pdg a szplzgtóno 16 résztyeyőjóhez 
az Idei hálok 16 legjobb tóneosa, • distemel- 
vény elé vonulnak, ebben a pillanatban Partiz 
Pali rázendít Ahrahám ujságlrócaárdásár*.  A |6 
pór megnyitó tánca után kezdődik el az J03B- 
évi Újságíróbál. A bálbizottjág nagyon kéri a 
közönséget, hogy az előkelőségek érkezésére 
való tekintettel legkésőbb ’/zlO óráig foglalja el 
helyét a Vigvtó nagytermében. Egyébként min
den ügyben fplyilágQsitóst ad az Erzsébef-körnt 
o—1|, alatt működő bálirpda, Személyesen, dp 
teltfenon is- 142—026. szám alatt. Ugyanitt 
válthatók jegyek és eJőjcgyezhetők éjtermi 
asztalok.

7S *>>
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Beiktatták
a pécsi törvényszék 

uj elnökét
Fto, február 27.

, í »«/« JVoftt MW#M telefonié. 
ImMreJ Ünnepélye, kllW|t>k k8zSlt v'a. 
aárnap iktatták he Kiss György táblabirót, 
a pécsi törvényszék elnöki szűkébe. Az ün
nepségen a pécsi törvényszék uj elnöke 
nagyhatású beszédet mondott, amelyben ki
fejtette, hogy

a bíróság akkor áll hivatása magasla- 
tán, ha biztosítja a jogrendet 

és ha a megzavart Jogrendet helyreállítja.

Sztojadinovics váratlanul hazautazott 
Ankarából. A balkájjj szövetség ankarai ér
tekezletéről váratlanul elutazott Sztojadino
vics jugoszláv mlpísztorelnök és még vasár
nap este vlaarntárt Belgrádba. A JugosiUv 
miniszterelnök elutazását kqiönböaö hglaiat- 
hatatlannA '*|t  üff-’élt OltaUláie tesil szűk- 
légessé.

— Egyesületet alakítottak Tapolca barátai. 
Tapolca és Hegyvidéke Barátainak Egyesülete 
vasárnap tartotta alakuló közgyűlését. Elnökké 
választották dr. Berkes Róbert korniányfőtaná- 
esost, a Köwontt Sajláuállaiat igazgatóját, 
Társelnök Hajós Pál nv. postaffllgasgató. As 
uj egyesület célja a Balatonnak és vidékének 
propagálása.

— .Szerelmi dráma Sopronban. Háth Mihály- 
pé gazdag soproni magápzónö már régebben 
revolverrel rálőtt vplt vőlegényére, Kovács Jk- 
nos nyugalmazott postatisztre. Róthnét akkor 
Mihónapi fogházra Hálták. Közben Kovács 
megnősült, Róthni, amikor kiszabadult, meg
leste n férfit, (s megint rájött és súlyosan 
megsebesítette. A merénylő asszonyt a soproni 
törvényszék ötéül fegyhásrn ítélte. A győri 
tábla most jogerősen helybenhagyta az Ítéletet,

— Súlyos gyári szerencsétlenség. A lövői 
késgyárbau a lendltőstij elkapta és falhoz uágta 
Tóth József 23 éveg gvárl munkást. Hátgerinc- 
töréssel haldokolva vitték kórházba-

— Influenza-Járvány Győrött. Győr városában 
az utóbbi Időben nagyarányú inllummjárvány 
tárt ki- Több súlyos spauyolnáthamegbetcgpdéí 
Is történt- Haláleset eddig még nem fordult elő-

yJ ÖStfTfK
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Ti” í TÍMá JáiYán Társaskör kürayüié»e. A 
zisra hívén Társaskor vasárnap délben tartotta 
óvj rendes közgyűlését. Horánszky Lajos ügy
vezető igazgató üdvözlő beszéde után a meg
jelentek egyhangúlag báró Skerleei Iván v. b. 
t. t. választották meg a közgyűlés elnökévé. Az 
elhunyt választmányi tagok helyébe Szén Jó- 
zsef bolilgyminiBzhrt, Pptri Pál ny, államtitkárt 

k'áy Kálmán ny. közmtmkalanácsi alel- 
nöfcöt választották meg.

— A japánok előretörtek. A japán csapa
tok Sanzi tartományban napokig tarló vé
res harc után vis»zaszoritották a kínai 
csapatokat, amelyek most déli irányban vo
nulnak vissza, Ugyanakkor Sanzi tartomány 
délkeleti része felöl egy másik japán had- 
owJop tör előre és közvetlen közelről fenye
geti a kínaiak visszavonulásának útját.

____ Szenzációs amerikai ujdpnság.

Nem szeled le s szem herlsnyéjáróll 
A harisnyát tartósabbá t«*zl.  
Es$c»»pp n»m látszik meg rajta,

30 fillér Mindenütt kapható
VsitrHpv. Bp., Mviiallnl-lér |. Kom*!

— Olaszország nem követeli magának a 
Szuezi cMlnroa ellenőrzését. Az olasz sajtó 
a Slc/ám-irodának azzal a cáfolatával fog
lalkozik, amely szerint nem felel meg a 
valóságnak az a híresztelés, hogy Olasz- 
ország a Szuezi csatorna katonai ellen- 
őrzését követeli a maga számára. A lapok 
egybehangzóan azt írják, hogy ez a híresz
telés nem más, mint annak a szervezett 
sajtáhadjáratnak egyik megnyilvánulása, 
amely az olasz-angol tárgyalások sikerét 
akarja meghiúsítani.

■ A kormány győzött az észt válaazlá- 
son. Észtországban vasárnap tartották meg 
a képviselőválasztás! választásokat. A kor
mány a választáson nagy győzelmet aratott. 
Mindössze 17 ellenzéki képviselötagja lett 
az uj képviselőháznak. A választás ered
ménye igen nagy jelentőségű, mert a kor
mány számára lehetővé vált az uj alkot
mány megvalósítására.

— Összetaposták a megvadult lovak. Sági 
Lajos 32 éves kisoroszi gazdálkodó hazafelé 
tartott kéllovas kocsiján. A bakról lovai közó 
esett ás a megvadult lovak összaliporták, A 
járókelők találtak veres testére. A vármegyei 
mentők válságos állapotban szállítottak a 
a Szent Margit kórházba.

r- öngyilkosok. Márkus Imre kereskedő hu
szonöt éves felesége, a Király-utca 56. számú 
házban ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. — Weissmann Józsefné 26 éves varrónő, a 
Reiler Ferenc-utca 40. számú házban laminál- 
lal mérgezi*  meg magát, A Rékus-kérhúzbaii 
ápolják őket-

Autógázolások. Poszlloulcs György hádo- 
gosmester a József-köruton autójával elütötte 
Ehrlich Adolf GO óvás keroskadőt, akit a men
tők lúbtörésscl vittek a Rókus-kórhézba. — A 
Ranoldcr-utcában Juhász András gépkocsi
vezető autójával elgázolta Adorján Jenő hat 
éves fiúcskát. A kisgyermeket súlyos állapotban 
a Szent litván-kórházban áttolják.

— Hirtelen halál as utcán. Peststenllőrincen, 
Ridner Miklós nyugalmazott MÁV tisztviselő 
vasárnap, amikor a templomba ment, az u,c*n 
öaszoosolt. A mentők már csak a pesisaantlö- 
ripcl temető Imlollashásábn vitette, ahol a 
boncolás állapítja majd mes a halál okát.

— Kwszalurúk a budakeszi köraéffháién. 
Vasárnapra virradó éjjel a hudokuszi köz
ségházán betörők jártak, akik megfúrták n 
Wertheim-kasszát és zsókmúnyukkal elme
nekültek. A caendörség a tetteseket keresi.

— Bajtársi találkozó. A volt es. és kir. (Mól- 
linárv) gyalogezred tisztikara és legénysége 
rnár7ius6S-án (csütörtökön) este 8 érakor baj
társi vacsorát rendez. VJ//., Ftrterházy-u.A-sz. 
alatt a Tisztviselői Kaszinó éttermében. Tariték 
p |.öó. Jelentkezések Gílosi Sándor főfel
ügyelő, V., Sas-u. 10.

Eltűnt a legújabb fipusu 
angol bombavető 
repülőgép

London, február 27.

Négy napig 1»rtó szakadatlan futtatás 
után föladták a reményt, hogy sikerül fel
találni art a bombavelő repülőgépet, amely 
csütörtökön startolt és azóta nincs hir róla-

Ab angol légiflotta egyik legújabb típusú 
bombavető gépéről van ssó, 

•melynek eltűnésével kapcsolatban vasár
nap a légügyi minisztérium hivatalos Jelen
tési adott ki. Eszerint a hárommotoros gép 
három katonai pilótáját halottnak kell te
kinteni, mert semmi remény sincs arra, 
hogy élve meg lehessen őket találni.

A vasárnapi lapok feltűnő beállításban 
közük p bombavető gép eltűnésének rejtő- 
lyes esetét, A Wcltcstey tlpysu repülőgép 
szerkezetét

a legszigorúbb hadi titoknak tekintették.

A Sundou Express annak a gyanújának ad 
kifejozést, hogy egy

rejtélyes kémkedési eset történt.
A lap lehetségesnek tartja, hogy a repülő
gépet kémek kerít ették hatalmukba, hogy 
megismerjék a féllve őrzött szerkezeti tlt-

30 év ófa 
bírja a Dvtwl BOk millió ember 
bizalmát Et 9 legjobb bizonyíték, 
hogy a Darmol milyen jól bevált 
hashajtószer. - Székrekedés ellen 
a jó és kedvelt 
hashajtószer, a yjiJ'**'-* 11

— Szénnéégelt n cigaretta miatt egy gazda. 
Előszállás községben Takács Mihály gazdál
kodó égő cigarettával aludt el az ágyában. 
A cigaretta parazsától kigyulladt az ágy
nemű, lángbaborult a ház és Takács Mihály 
•zénnéégett.

— A kalocsai kereskedők ttnnowe, A kalo. 
csal kereskedők egyesülete vasárnap tartotta 
ötvenedik jubiláris közgyülézét Sebők Mihály 
clnöklésével. A közgyűlés diszlaggó választotta 
dr. Farkas Géza kalocsai polgármestert, majd 
megválasztották újra a régi tisztikart.

— Előadások. Dr. Qrsságh Sándor tőzido- 
tanácsos nagysikerű előadást tartott a Cobden 
Szövetségben „Amerikai fjondak" címmel- Nagy 
szaktudással és alapos helyrajzzal fejtegette az 
előadó az Egy tsült Államok gazdasági világát. 
— Perínyt Zsigmond báró. m. kir. titkos taná- 
esős, koronaőr március 1-in tart előadást a 
Cobden Ssövslsig szemináriumában a „Maí/ga- 
tok kai/ölilön'' címmel. Az előadást as Ernszl 
múzeum előadótermében tartják %7 órakor. —• 
Hétfőn, február hó 28-án este órakor a 
Royal szálló különtermében a Hétiül Társaság 
előadást rendez, dr. Kiélj István a Metügatda- 
fágl Ipar fít> vezérigazgatója „A világ nyers
anyag ellátónak problémát" címmel (art elő
adást. — A Magyar Külügyi Társaság március 
S-án délután A órakor a Parlamenti Muzeum 
nagytermében felolvasó ülést rendez Gróf Ro- 
mer Ádám v. lengyel mtaisztexdnöksécl sajtó
főnök a varsói „Cras" c. politikai napilap kül
politikai szerkesztője „Das Slegretche liurch- 
haltén Des Talentumé in Ijrti Fremdherr- 
schaltsgebleterí' címmel előadást tart.

Klspdrnahuiat JJSÍÍítf”.. —.48 
Nagypárnahuzat ,JototSi. , _o

Paplanlepedő ’S'm™... 4.80 
Alsólepedő ar.,n,’'t.“ 3.40
Hímzett ágykélzlet

I 'anluslansHn. u iiiifintrns, i klspáraalé-OU 
Agynemű damaszt

►elypnifényü, uiéh-pt . . , . , - ,
Alcélepedő gyo'ct íí!w,, 
Paplanlepedő krétán

kb. om izéiéi .... .................
Ágynemű kretQnLbé:e.0 i."a 
Pamutdamaszt 
ótkezöabrosz

Indanthren asztalterítő
magyar -zoltaa ■■ *aa  véiAvni......

A.ztolt.rltő 
Zzűrterítő'áWJI?'
6 dsrub Polldrtör.ő MzhzOttas 
Othrsb Borbé.ykendő IflmM
8 darab Törülköző méhkai , , . .

AZ ÉNEKLŐ FŰRÉSZ. (Boros Ele
mér regénye). Boros Elemér a <;in- 
pad . szóÁi7no/u/ó és o ma prablémájúual 
komolyan, foglalkozó iró cziiilgj regény 
formájában közli értékes és izgalmas 
mondanivalóit. Egy magános, a világtól 
elszakadt és csak a teóriáiban élő figurái 
dilit szembe egy kispolgári család növekvő 
tercbélycsségével, magyarázva azt a világ- 
jelenséget, amely a család felbomlásában 
jelentkezik mindenfelé, Elméletien és fájó 
igazságokat vág az olvasó szemébe, olya
nokat is, amelyeknek aktualizálásától nem 
is fél az iró. Ilyet mond például; „Az 
igazság nagyon relatív, nyolcmillió ember 
üvölt valamit, ugyanazt húszmillió vagy 
száz tagadja, de a verdiktet majd az igaz 
Isten mondja kl.‘‘ Mély, komoly As tar
talmas irás Boros Elemér elnö nagy 
regénye, amely neonban nem nélkülözi a 
cselekmény fordulalasságát, színeinek 
élénk tarkaságát és az igazi irodalmi nyelv 
minden zamatját. 4 Sinpcr és Wolfner 
cég kiadásában jelent meg a könyv, Ízlé
sesen, gondosan, mint egy művészi útlevél 
Boros Blepiér nagy jövőjű regényírói 
pályafutására. (s.)
— HALÁLOSVftGÜ ÜTKÖZET A KOM- 

LÓRHEGYI ERDÖÖR ES A CIGÁNYOK 
KÖZÖTT. Miskolc mellett, a komlóshogvl 
erdőben vasárnap egv csoport cigány fái 
szedett, Krotos József erdőőr cl akarta 
venni tőlük u fát, hogy megijessze őket, két
szer a levegőbe lőtt, A cigá’iycsoport fenye
gető magatartást tanúsított, amire Krotos 
közéjük lőtt és golyója Sztankó János lö 
éves cigánygyereket eltalálta. A cigányok 
ezután rátfimadtak az erdőörre, akinek a 
közeli házakból emberek jöttek segítségére. 
Valóságos ütközőt fejlődött ki, amelynek 
során többen megsebesültek. Amikor n 
csendőrök végre megjelentek, a cigánycso- 
nort elmenekült. Sztankó kórhárb« szállítás 
Közben meghall. Ar. erdőört letartóztatták.

— összemartM gazdáját a veszett macska. 
Braun Hennán hajul bádogost összrmorta a 
macskája. Mcgállapitottiik, hogy az állat vc- 
«zctt, mire IcbunkóelAk. Braunt Budapestre 
vitték * P«i/ciir-inií«ctbc.

— OrvosbO Ilatatonfüceden. Eblvn az év. 
ben, mójus 15-töí 21-lg lesz a hagyományos 
orvoshét Balatonfiireden Délelőtt orvosién'Írok 
tartanak előadásokat, délután tanulmányt ki 
rándulások lesznek a résztvovő orvosok és 
családtagjaik szólnám s lxniutat|Ak a balatoni 
gyógyténverókal. Jelentkezni lahet Balaton- 
füzeden az Ignxgalósáznál.

w A Pesti Chevra Kadlsa március hó 3-án, 
szardán délután Kö órakor a Romhach-utcal 
isinag'igjban alapítási ünnepélyt rendez,

— A Prágai Ncmzetküjl Vásár budapesti 
képviselete, a Magyar—Csehszlovák Kereske
delmi Kamara kérelmére a Magyar Namzeli 
Bank megengedte, hogy a vásór látogatóinak a 
Jogosltoti pénzintézetek a vásárlgarolvány és 
yasutl jegy felmutatása ellenében személycn- 
|Unt M>0 esshkoronát utaljanak ki.

6 drb női zsebkendő 68
6 db női baliiztzsebkendő

•tises . ......... t.os, 1.4B — .98
4 db fehér női batlszt- 

isabkendő.....................   1.95
6 db férflziebkendő

színes cshksl ............... , . !.•», ».♦• l."—
b db férfi bafl»t»ebkendő

hilnei alspeo     2.95
Muszlin zsebkendő ,lw-8.ei, -.••—•78

Kombiné “ébcrni-má anyuból . 1.98
Kombiné rsrmöz mfl»ely«mMW 2.98
Kombiné ■■rméz mb>ei'yembfll . . 3.95
NŐI hélélng Uhtrncmfl •ry«ft>ól 2,93
Női hálóing .. 3.95
Női hélélng Hiosb. niűiélyemhől 4.40
NŐI hélóing la.abl raO.el.emW 8.90
Női táncnadrág „íp —.98
Gyermek tarmöznadrig "HíS—.98

Feflyenclázadás? -
Paraszlzendiilés?

Hl««. február 37.
Idcérkozelt jelentések Merült a; orosz

eszi határon tegnap vad lövöldözés folyt le, 
amely elől az eszi területen dolgozó favá
gók alig tudtuk menekülni. Szo'vjetornsz te
rületen gépfegyverekkel vad lövöldözést 
vittek véghez.

A lövöldözés pontos okát még nem Isme
rik. Az egyik verzió szerint

a GPU óllal őrzőit fcg.vencek, akik 

kényszermunkát végeitek, fellázadtak.
Ezek a munkások a haláron épülő erődít
ményeken dolgoztak. Egy másik verzió sze
rint

parusztzcndillés tört ki.
A földjüktől és házuktól megfosztott pa
rasztok át akartak jutni észt területre s az 
orosz határőrök a vad gépfegyvertünel 
megakadályozták az áljulásl.

— Nagy feltűnést keltett a hölgyek körében 
az az ainerlkni újdonság, mulyvt nálunk Fiksz 
barisnyoiuipregnáló néven hoznak forgalomba 
és amely a gyakorlatban, úgy hírlik, szenzáció
san bevált.

— Kérek még egy pohárka .Mecsekit.
— „Nöturtds" cím alatt dr. Gerő Ernő buda

pesti ügyvéd tollából hasznos, gyakorlati könyv 
jelent meg. A szprzÁ a vqló élethez hűen vilá
gítja meg a nölartás anyagának ezernyi kri
tikus jogi, lélektani, szexuális és guzdnságl kér- 
désiit többek közt a nótárius felemelése, le
szállítása és megizünlctésa; a vIssr-uhíváH é» 
vissza nőni lérús; n nőnek rnunkakötolezettségo; 
S női erkölcs ellenértéké stb. izgalmas kérdé
seit. Eredeti a szerző állal felállított nőtartási 
táblázat i«, mely szerint n nőtarláa mértékét a 
házassági együttélés Időlntarlauiához és a há
zasfelek munknképesiégéhez, Illetve munka
képtelenségéhez emelkedő, illetve csökkenő 
líUics szerint óllapilja meg. A könyv óra 4 
pengő Knphntó az. összeg beküldése ellenében 
a szerzőnél; dr. (leró Ernő, Budapest, VII. 
RőttcnUIHer ucca 27.
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9 SLÁGER!
Hatvány I.HI hoHywon<11 teve-'e, 
A FAreek Dél ravalnadefa,
Helhlrni Margit riportja a pesti Iteanaa 

nurhln-ról,
MArai Nándor tarltlkAfr. FchrnArróL 
Gathv It laka pártat dlvaHevele, 
Start -n heroelaU. a Kent herceg éa 

(Paciette Colbeit sítalpakor*.
Naabailoa plng>pong«balDo'x rlfegyvésa 

egy sidnev-t mtlltomos'AnQvak
Na<>ke N,iákéit filmeséit a legjobb kitt*  

midi vicceket,
I'etiahnfiar Attila sport re vltje

• Színházi Élet
Darabutailéklet i A rossz assaony



HÉTFŐI NAPLÓ

J'iblHIÓ Békrffl ■ Pódiumban. Békeffl J.úuló, 
mint színész és Iró, ugv hozzátartozik Buda- 
panlhrr. hunt 4 Lánchíd, vagy n Citadella. 
A magyar kabaré Izodalom domináns egyéni- 
n<g< aki I .tor szóval, /Irt szatírával, tőrbe- 
tfilrn hité vel, áll nuir huszonöt éve n pódiumon, 
illetve unni * pódiumról hirdeti tnuvészl hit- 
vall'•ól Hogy a műfaj még most Is létjogosult, 
art Bél<Hhn<’k köszönhetjük,' illetve köszöni az 
a nagyközönség, amely arerrtctlel ragaszkodik 
bőrré. A pódium uj műsora méltó n Jubiláns- 
bor, remekbe készült kit tréfák, politikai sza
tírák között kiemelkedik a „kávéházi film- 
fjpárfdi" 1 leleplező Jelenet sorozat. Görög 
László. Piitmav JenA, IÁszIó Aladár, Szántó 
Arnold írták Bé-kcffln kívül az uj műsort, 
amelyben KnmMi Vilmos. Ilrrcteg JenA, Andal, 
a ragyogó Kiss Manyi, a friss tehetségű Mar- 
forl Rózsi, a Mloa .Somogyi Éva, a kedves Be
nedek Erzsi, Gór; Erzsi, majd gyönyörű chan
sonjával Kondor Ibolya aratóit nagy sikert.

Vasárnap dvleíAII kitérlelkép a Színművé- 
sieti Akadémia növendékei u| darabot mutat
lak be . O/rid regény" rímmel a Nemzeti Szin
ti z matinéján, Góth Sándor növendékei kiváló 
előmenetelről trtlrk tanúságai, kAzőtlük dicsé
rettel említjük meg a női főszerepben Szende 
Besayt. Szende operaénekes lányát és a férfi 
főszereplőn pedig kitűnőnek mutatkozott Ke- 
neiirg Ferenc.

♦
Ilródl Juci, Bródl István volt színigazgató 

lánya, aki egy dunaparti bárban, mint dizőz 
szerepel nagy sikerrel, egv nyári operett pri
madonna szerepére szerződött.

*
Hatalmas mö» ész mai Iné lesz március A-án a 

K iyal Apollóban A Magyar Fllmtisrtvlselők 
lg esűlrle rendezi a matinét, amelynek mű
során a magyar színpadok és magyar filmek 
kinuiynsIA sztárjai szerepelnek. A két és fél- 
ór. s vidám műsorhoz Jegyek már kaphatók a 
Borai pénztáraknál.

*
Vrhllág a elme a legújabb magyar hangos

filmnek. amelynek forgatását hétfőn kezdi el 
a llmhtprtt-flim. Bónyl Adorján regé rívó hál 
készült a film forgatókönyve, rendezője Garllet 
Viktor, a főszereplője pedig Góth Sándor. A 
kitűnő művésznek ez az első vezető férfi
főszerepe a filmen. A film női főszereplője 
Mnmr Erzsi, de főszerepet játszik a filmben 
még t'rog Tivadar és a kis Puskás Tibor Is.

*
A 20 lh Century Fna-film körépeurópal 

kiingrrMMiaa vasárnap kezdődőit Budapesten 
Mlggins Brnjdmln európai vezérigazgató elnök- 
lésével. Ez alkalommal bemutatták a Fos jővő 
é»l anyagának tnár elkészült produktumait. 
Mlggltis személyesen hozta magával a Jövő 
szezon nagy attrakcióját, nz ,,/n Old (.hlcapo"-l, 
■melyben a rhlragól tűzvész grandiózus felvé
teleit lúlhntt. k a kongresszus tagiéi, csakúgy, 
mint a l.loyds nj London című filmet, amely
nek magyar ríme Lord Nelson győzelme és 
■mely hétfőn már a Fdtum-fllmszlnhárban l»e- 
mutatásra kerül a nagyközönség előtt is.

Bajor Gizi és Peéry Piri 
előadása 

a szabadegyetemen
Kedden este érdeket előadás lesi ■ tudó- 

mánvegvetrmen rtndatcreailett sanbtidegye- 
temen Btt/or Gizi rt színjátszás problémájá
nál tart előadást. A művésznő

nem kéaaill rlfire zmintlanlvalőlval, 
hanem ezt csevegés formájában közli bízó
in ra nagvwámti hallgatóságával. akik n 
iia-y drámai csillagot így clöadöpódiumon 
láthatják és halhatják most. Ugyanakkor 
Port/ Piri, a Nemzeti Színház igazgatójá
nak felesége, aki nemcsak kitűnő színésznő, 
hanem ismert Iránti is. a ...Vdtzésrí nopg- 
•rké' című tanulmányát olvassa fel.

DUÓ
IMontleur l.amb«rthler) 

Vrrarull remsk színmüve a
Belvárosi Színházban

Fordította: Bárdos Artúr 
Bemutalát esaiŐKAkán, aiőrrlus B-áa.

A világhírű színmű különleges érdekessége, 
hogy mindössze esak két szereplője van, akik 
.•gvms-iAbsir játsszák végig as égést nagy, 
polifőp drásnál, melynek izgalma sokkal sü 
l (tettebb. teljesebb, mintha nagy személy irt 

JSlszaná a darabol
A Belvárosi Szlnhásbaa két nagy 'aalnáw,

HKIY yiiHlUTs. 
KEltKUf miZk'ín

bravúros mAsásil teljesítménye at előadás 
ItendrzA Vajda Pál Ijisil.llerveiA Gora loMAa 

Jrgs rendelés’. IHA4-O7.

1. Kicsi a Bors, de nem erős
KIVÁLÓ BARÁTOM, Hunyadg Sándor 

hajnalokba nyúló éjszakákon,. miközben 
szivarlát dühösen rágta, gyakran tartolt 
szabad előadást nékem az Írói őszinteség
ről éi arról, hogy az író életlehetőségének 
első, sőt egyetlen parancsolata: a meg nem 
alkunál. Inkább nem írok darabot 
mondotta nem egyezer —, inkább ott pusz
tullak el, de belőlem nem csinálnak síin- 
mOlparost.l El is telt két-három év, Hu- 
nyady keményen állta szavát, és sajnál ál
lni nélkülözte At at a publikum, amely 
megkapta minden évben Molnár Ferencé!, 
Fodor Lászlóját, de éppen ilyen izgalom
mal leste-várta az uj Hunyadyt Is. Amint 
hírlik, az igazi Hunyady-darab közben be 
Is kopogtatott a Vígszínházba, a kártyázó 
asszonyokról szól, biztosan ki mél ellenül és 
őszintén, de az a láthatatlan , cenzúra, 
amely egyre sajnálatosabban és egyre több 
kárt okozva pusztít a színigazgatói lelkek
ben, ugyiátszik ezt a darabot nem találta 
„célravezetőnek'' bemutatni. Helyette seb- 
bcl-lobbal a legeslegújabb Hunyadyt tűzték 
műsorra és miután ez a kiváló, őserejil iró 
is csak ember, sfinpadra szülte a derék 
Bors Istvánt, amely három mondatnyi tar
talmán kívül nem más, mint egyetlen szí
nes, sokrétű szerep Páger Antal szá
mára.

PEDIG AMIKOR az íróban megfogant 
Bors István témájának magva, dehogy is 
gondolt volna arra, hogy gondosan kihor
dott magzatából lipótvárosi népszínmű
figura lesz és a vad nekirugaszkodások, 
amelyekkel ennek a zsellér Borsnak ereje 
lett volna megdöngetni a méllóságos-uri 
világ kasztjának omladozó kínai falát, 
már-már eyy operette, bonvivánoskodó tan
gólépéseivé enyhülnek. Tartozom Hunya- 
ágnak azzal az Őszinteséggel, hogy elhlgy- 
jem neki: nem, ö nem ezt akartai As fpdz- 
kocsis zabigyerekböl háromezer holdéit 
földesurrd nőtt figura összeülkötése azzal 
a zárt világgal, amelyet a falukutató Írók 
mostanában annyira aktuálisan tűztek tol
lúk hegyére, ha nem is mély drámát, de 
vérzőbb szatírát, fajsúlyosabb tmgikomé- 
diát rejt magúban, mint azt, amit a Víg 
színház előadásának közönsége — ismer
jük be —, viharosan megtapsolt. Ez a taps 
azonban egy mosolygós, pehelykönnyű 
színházi est hangulatában szülédéit azok
nak a finom Írói detailloknak következ
ményeképpen, amelyek egy-egy jó mon
dás, egy-egy finom meglátás, egy-egy fel
csillanó ötlet, egy-egy jól megfogott ka
rakterfigura alak fában jelentkeztek. Hu- 
nyady az iga: Iró erejével, ízes, gyönyörű
séges magyarságával tűzdeli teli Bors Ist
ván vékonypénzű történetét, a költészet 
szlvet-lelket derítő . kerti virágaival, ame
lyeknek illata valóban szerencsésen ringat 
minket városiakat a magyar vidék egyszer 
Isldllószagu, majd rozmaringot, levendulás 
hangulatába. Hunyadg színműve felett 
még ott ragyog az anyai mártirium gló- 
riás fénye, amelynek égi magasságát bra
vúros színpadi jeleneiben csillogtatja egy 
mindennapi epizód tükrén keresztül. Mi
ként az ö anyját egykor a fötdesur, ugyan
úgy parancsol la be manóhoz a kis béres
lányt most a csámpát praxt, aki legény
ember és olcsón akar szeretőt magának. 
Egy darab használt kis szagos szappannal 
fizeti ki a nőt ártatlanságot. Ahogy bics
kát ragad Bgrs István erre a rűcskösképü 
ragadozóra, ahogy fölébe hajol és suttog a 
szégyenlős kis parnsztlány fülébe, ahogy 
simogatja kócos szőke haját és megvere
geti a gyenge kis vállait — a saját anyjára 
emlékezve, ez a darab legszebb jelenete és 
ebben nőtt igazán nagyra Páger Antal, aki 
különben primhegtdüse, karmestere és 
... és tangótáncosa nz egész előadásnak.

PÁGER ANTAL mellé állítom Bihari 
József ,^üit paraszt- figuráját, azt a sunyi 
él ósdit, aki egykori igdstársa, mostani jó
módjának morzsáit csipegeti szorgalmasan. 
Ez a színész egyszer sem téved el a nép
színmű l'ongtilaídban. maga as élet, min
den korlátoltságával és ravaszságával 
Nőm lóg Artúrról szemben volna még 
néJ.dny dicsérő szavam, mert mögötte meg- 
éreztem annak a nogfonátpesztett 1 örök
ségre rdggd gentryosztálynak fájdalmát, 
el ke tér édesét, kemény dühét, ameln drd 

mai magva lehetett volna Hunyady Sándor 
darabjának. Három úri kisasszony csipo
gott a színen, akik közül csak az izet- 
beszédű K o má r Juliska volt a helyén. 
Ligeti Juliska szép beszédét jó vol*  hal
lani, de elismeréssel említem meg Hege
dűs Tibor gondos és a részletek finomsá
gára törekvő rendezését is.

2. Jvleteorolcqíai dráma
PEJU JAVOROV elhunyt bolgár iró 

„Zivatar" cimü drámáját Patkós György 
fiatal játékmester ugyancsak erős meteoro
lógiai rekvlzttumokkal rendezte a Nemzeti 
Színházban. Az égszakadás, földindulás, 
fülsiketítő mennydörgés és csattanó vil
lámlás, amelynek vakító fénye kettéhasitju 
nemcak az ég, de a múlt kárpitját is, és 
kegyetlen fényében megmutatja a férjnek 
a feleség múltjának egyetlen foltját, amiért 
az asszony huszonhárom évig vezekelt. 
Három emberbe vetett hite omlik össze 
egyszerre, a felesébe hűsége válik sem
mivé az életével védett barátja iránti biza
lom és a fiára halmozott apai szeretető fc- 
neklik meg, hiszen a fia sem az Övé. Olyan 
zivatar ez egy férfi lelkében, amely a 
színfalak mögötti üstdobve- 
rés nélkül is megrázó. Ennek a 
lelkiállapotnak megvázolásában Javorov 
olyan zr.éhifekete színeket használt a szen
vedély rikító clnóbervörösével keverve, 
amit egy délszaki bolgár íróról nem is té
teleztünk volna fel. Ezzel a bolgár iroda
lom egyáltalában nem előnytelenül jelent
kezett a magyar közönség előtt. A darab 
egyenetlenségeit az előadás egészben, és o 
szereplők külön-kütön engedelmesen il
lusztráltak. Ez a fiatal rendezőnek legna
gyobb hibája, amit képességeit elismerve, 
nyugodtan megmondhatunk neki. Sajnos, 
a fiatalok általában gyengék voltak, a ré
giek pedig jók. Csórt os, mint a férj jé 
Iclinetes tudott lenni, Tas nád y Hona 
finom passzivitása, a néma játékban el- 
tulozódott a szenvedésben, de beszéde 
tiszta, üde élvezet. Es ze nyi Olga kissé 
bizonytalanul ingadozott, Apát hl Imre 
alakításán a betanultság erőszakos ize ér
zett, N úgy Adorján pedig acélos kemény
ségével hasogatta a kulisszát. Meteorológiai 
jelentés: Múló Uivatar, enyhe tapscsapa
dék, remélhetően nemsokára derültebb ég 
a Nemzeti felett.

3. ‘Pénzügyi tündérmese
VACSORA A RITZBEN a Müvészszinház 

újdonságának elme. Szerző leként Paul 
C o r n e l i u s t tünteti fel a szinlap, a 
magyar átdolgozóul pedig Lakatos 
Lászlót. Paul Cornettust nem Ismeri a 
szinmüirodalom. Fodor László nyilatko
zott, hogy nem azonos Cornellus úrral és 
enyhe célzásképpen Bárdos Artúrra, a 
színház igazgatójára keni a társszerzőség 
dicsőségét, vagy ódiumát. Ezennel megfej
tem a rejtélyt: Paul Cornelius például 
egész nyugodtan lehelne Földes Imre is, 
akinek ,Jlju Horváth Pál" cimü darabp. 
hasonló tartalommal került színre tavaly 
a Nemzeti Színházban. A gyármentö ifjú 
Horváth Pál mérnökből most Petrovics 
titkár lett, aki — miként a kis Móricka 
elképzeli — huszonnégy óra alatt a minus 
ötmillióból pliis Ötmilliót csinál. Megmenti 
a s:dzhus:ét»cs gyárat azzal a közgazdasági 
axiómával, hogy nem okvetlenül az effek- 
tlv pénz szükséges, hanem elég annak a 
látszata is. A darab láthatóan magánvlscli 
Lakatos László szatírájának és francia 
szellemének sziporkázóan elmés Írói stig
máit, anélkül azonban, hogy a papírból 
formált figurákból élő emberek válnának 
n színpadon. Ezutthl Nagy György sem 
tetszett, mint gyármentő Petrovics, tér 
méstetellenes magas*  hangon beszél állan
dóan kissé énekelve, sokat gesztikulált és 
gyakorlott dialektikával akarta pótolni a 
szerepéből, alakításából hiányzó szint és lel
kesedést. E g ry Mária alakja vértelen és 
nagy kontúrjaiban is teljesen elmosódott, 
ö az a matlttti-milliomoslány, aki örül, 
hogy szegény lett. (Hát ezt tényleg nagyon 
nehéz elhitetni.) Ellenben ragyogó Góth 
Sándor, az elszegényedett milliárdos bon- 
homirls figurájában, R ál k ni Márton, az 
ideges kormány főtanácsos, bankvezér meg
mintázásában és S z d s t Lili, aki néhány 
s:m>dn«l a pesti City uj-méltóságosasszo- 
nyl típus karrikatiirájót hozta szerencsé
sen.

SZERENÁD
Komoly a téma, meg

oldása pe<li£ művészi 
___________________ feladat. Egy flalalasz*  
szonvról szól n történet, ki második fele
sége lesz egy hegedOműv.S. nek, akiben 
azonban az elhalt asszonya iránt érzett 
szerelme még mindig él. Az uj asszonynak 
azonban nemcsak ezzel az érzéssel kell fel
vennie a harcot, hanem a régi házban a 
mult emlékeivel is. A házban él az első 
feleség édesanyja és kisfia is. Az ebédlő 
falát az első feleség képe díszíti s a gramo
fonon nz első feleség hangja szólal meg. Á 
mult kísérletei harcolnak a szerelmes, szű
ziesen fiatul nsszony érzéseivel. Hogy ez a 
szerelem tragédiás áldozatokkal miként 
győzi le a kísérteteket, miként les? úrrá az 
emlékek felett, szóval az élet miként dia
dalmaskodik, ez a film problémája, tar
talma és cselekménye, amelyet Willy Forst, 
a Mazurka, n Burglheater immár európai 
hírű rendezője oldott meg mesterien. A’ 
pim németül beszél, de lehetne francia is! 
Ezzel talán kifejeztük elragadtatásunkat és 
jellemeztük azt a művészi munkát, amely
nek eredményeképpen n közönség höluy*  
tagjai könnyező szemmel, szipogva hagyják 
el a nézőteret. Az ezer apró nüanszot gon
dosan kidolgozó rendezés szinte főszerep
lőié a filmnek, amelyet csadálalosan szép 
felvételek serege tarkit és néhány színészi 
alakítás valóban a legjobb szórakozássá 
avat. Willy Forst uj föl fedezettje: Hilde 
Krahl a női főszereplő. Se nem szép, se 
nem csúnya, de lelkes szemei élnek, öröme, 
mosolya felderít, könnye, bánata őszintén 
meghat. Kitűnő színésznő, akire nagy jövő 
vár. Igó Sym komoly, őszülő fejével, mér
téktartó, szimpátikus játékomodorával ala*  
kitin a halott és az élő asszony férjét. El
mélyült művészi munka az övé is. A Sze
renád a legszebb filmek egyike, amit az 
utóbbi időben láttunk a Corsóban és a 
Royal Ap< Hóban.

A7 TITnk Pa,cr sP,,,mann Wpea
AZ UKUIX III Uh redőnye, a „Gyómfol tl- 

_____ *°h  áldozata" nyomán 
magyar ülni készült nb- 
l’éd a megrázó, szívbe*  

Es««BtnBEiHBl markoló történetből, 
amelynek hőse egy ár

tatlanul gyilkossággal vádolt pap, aki hő
sié*  történetével példázza a bit és szeretet 
örökkévalóságát. Túl a film vallási vonat
kozásán a történet maga izgulmasan érde
kes és olyun levegőt varázsol a fényszin- 
padra, amelyet magyar filmnél még nem 
éreztünk. Nem tulznnk, a film néhány apró 
hibájától eltekintve, szinte minden kocká
jában élmény és ezért Canpik Gyula, vi- 
téí! Somogyváry Gyula a filmreirók, György 
István a rendező, de épp úgy Koudela 
Géza, a finom kísérő muzsika szerzője ér
demli meg u legteljesebb elismerésünket. 
Óriási tömeget mozgat a film, amelynek 
külön értéke a végre Pesten Is alkalmazott 
extra-rendszer. Ez abból áll, hogy a leg
kisebb figurákat is nagy gonddal az arra 
alkalmasakból válogatták össze. A fegyenc- 
dalárda például kísértetiesen valószer!!. 
Gárda.v I^.'os a gyilkos sekrestyés alakjá
éban, akinek figurája minden Izében ro
busztus, megh-isonlúsában szinte démoni 
erejű, a film legnagyobb művészi teljesítmé
nyévé nőtt. Harsónyl Rezső, a megh r- 
colt, de hitében sohasem kételkedő plébá
nos alakjában visszahozta „Az abbé**-bán  
teljesített emlékezetes alakítását, egészen 
nagyszerű Fedák Sári pap-gazdasszonya, 
aki csupa szív, lélek, szókimondás és meg
hatottság. A szereplők nagy seret'éből mél 
Toronyi Imre, Vértes Árpád, gu
lyák Mária figuráira emlékszünk szívesen, 
í “eCírde,n*,|» nngy sikert aratott az 
Urániában.

Te csak pipálj Ladán-i
amely arról szól, hogy 
nz clpipált, elvendóges- 
kodéit vidéki kúria ml- 
kép keríti vissza egy 

. ,, ,, okos és a mai életet fel
ismerő kislány penzióján, tehát szintén a ven- 
dégeskedíscken kercsztiíl régi tulajdonosaihoz 
rom kerülte el a sorsát: magyar film lett bc 
» 1 1««k humorral és drá-
ma erővel Rózsahegyi Kálmán játszotta, visz- 
szaldvive Nemzeti Színházi amúgy is feled- 
hatetteo emlékét. Turay Ida játszotta a va- 
gyónt vhszastertő Udányi-lánv alakját (néh.

Mnp.rílUkl), |,„lr.„ri
Imr., VíHr. U,„:. Bórr. FJ.,, K»<«,
a a mosotygó. flaziharackhamvasságu Dalbukát 
Ilona. A filmet Keleti Mórion rendezte
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Nyíregyházán sikkasztott, 
Budapesten pezsgőzött: 
a Markóba került 
a mulatótkedvü pénzbeszedő

Vasárnap délelőtt a rendőrség letartóz
tatja Weisz György huszéveá kereskedöse- 
gédet, akit a nyircházai törvényszék stk- 
ktisztás miatt körözött.

A fiatalember egy oltani divatáru cég al- 
kcli.iarottja volt és többnyire ő végezte a 
kinnlévőségek behajtását is. Hat héttel ez
előtt nyolcszáz pengőt vett fel és ezzel az 
összeggel megszökött Mint most utólag ki
derült,

a pénzzel Budapestre jött és a nyolc
száz pengőt két nap alatt nők társasá

gában, mulatóhelyeken elpezsgőztc.
Amikor egy fillér nélkül maradt, elhatá
rozta, hogy valami uton-módon pénzhez 
jut. Különböző álneveken lakásokat bérelt 
ki, de egy-ket napnál tovább sehol sem 
maradt és a főbérlő távollétében mindenütt 
ellopott valami ériékes holmit és azokat el
zálogosította.

Tizenöt helyen követett el ilymódon lo
pásokat a sikkasztó nyíregyházai kereskedő- 
se/’éd, mig

vasárnap délelőtt az egyik károsult az 
utcán felismerte és rendőrnek adta át.
Weisz György a főkapitányságon töredel

mes beismerő vallomást tett. Kihallgatása 
után átvitték az ügyészség fogházába.

Giczy Mária drámai 
vallomása a kórházban 
a csecsemő haláláról

CefMBmSfk, február 27.
Hétfői Napló tudósilójától.) Vasárnap(A Hétfői Napló tudósitójától.) Vusárnnp 

autón Cclldömölkre érkezett Simon Ferenc 
rcndőrfogalmazó, aki a gyermekgyilkossá^ 
budapesti nyomozáséi végzi, hogy kihall
gassa a meggyilkolt gyermek édesanyját, a 
celldömölk—kemenesaljal kórházban bete
gen fekvő Glczy Mária varrónőt.

A leányanya a kórház földszintjén, külön- 
szobábnn fekszik, állandó őrizet alatt.

Glczy Mária ugyanis öngyilkossági ter
vekkel foglalkozott a art hangoztatta, 
hogy nem éli túl szégyenét, inkább 

meghal.
A kihallgatás drámai jelenetek között 

folyt le, Giczi/ Mária
azt hangoztatta, hogy gyermeke a Szent 

István-kórházban élve jött a világra, 
hogy azután mi történt vek, nem tudja.

Mikor vallomásában Idáig ért, dr. Bernül 
József igazgatófőorvos megkérte a fogalma
zót, hogy hagyja abba a kihallgatást, mert 
a leány állapota nem engedi meg a további 
vallomástételt.

A budapesti rendőrtiszt
kihallgatta azt a celldflniölkl orvost, aki 
Glczy Máriát Schwartz Zoltánhoz 

küldte.

Az orvos azt hangoztatta, hogy Budapesten 
egy kórházi tanfolyamon találkozott dr. 
Scliwartz Zoltánnal és nem tudta azt, hogy 
nincs nosztrifikálva a ' diplomája. Különben 
is csak vizsgálatra küldte hozzá a szülés 
előtt levő anyát.

A fogalmazó még Celldőmőlkőn maradt, 
több embert fog kihallgatni és délelőtt tele
fonon tesz jelentést a budapesti főkapitány
ságnak.
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Aranyklncs egy 
^százéves házban

TfendÁ^^i. ■'greijer
BESSY eneKei es hegedül
a fflarltovits-mmzDan

•— A kisújszállási református egyház 150 
éves Jubileuma. A kisújszállási református 
egyházközség ez évben ünnepli alapításának 
másfél évszázados évfordulóját. A több na
pos ünnepség előkészülete már folyik, 
amelyre meghívják a Kisújszállásról—Pa- 
csérre költözött többszáz reformátust.

— öngyilkosság * miskolci kórházban. Va
sárnapra virradó éjszaka a miskolci Erzsébet- 
Jcórház belgyógyászati osztályán Habala Pál 
ápolt felakasztotta magát. Mire észrevették az 
öngyilkosságot, addigra már halott volt.

— Tizliter víz — három fillér Kisújszállá
son. Kisújszállás megyei városban évek óta 
nagyfokú vizszegénység van. A várost mind
össze két kút látja el ivóvízzel. A vizet a vá- 
rög távolabbi részeire lajtokkal hordják és 

-tttliterenliént húrom fillérért árusítják.
_ Lugköves csészéből Ivott a lakodalmas 

vendég. Csonka Károly monostorpályl gazdál
kodó vasárnap a község egyik módos gazdá
jának lakodalmán vett részt. Egy porcellán 
csészében borral kínálták. A gazdálkodó fel- 
hatotta az italt, a kővetkező pillanatban 
összeseit és néhány perc múlva szörnyű ki- 
nők között meghalt. Kiderült, hogy véletlenül 
íugköves csészéből adtak inni a szerencsétlen 
Embernek. Az ügyben a csehdörség nyomozást 
Indított.

__ Csongor és Tünde — németül. Mohá
csi Jénő, aki Az ember tragédiájának né- 
inét fordításával már rendkivid nagy szolgá
latot lett a magyar irodalomnak, most ismét 
feltárta egy magyar remekmű előtt a kül
földi érvényesülés tehetőségét: lefordította 
németre Vörösmarty Mihály drámai költe
ményét, a Csongor és Tündét. Minden dicsé- 
letét és elismerést megérdemel az a szinte 
Önálló költői értékkel bíró munkásság, 
amellyel Mohácsi Vörösmarty költeményé
nek éppen legnagyobb értékelt, nz ezer szín
ben pompázó nyelvezett sajátságokat né
metre átültette. Az ember tragédiája után 
most a Csongor és Tündét ts bemutatja a 
bécsi Burgtheatcr.

— öngyilkosság — vasvlllával. Borza Ven
del baranvahertelendi gazdálkodó vasárnap 
Vísvlllával mellbeszurta magát. A villa egyik 
ógn a szivét szúrta keresztül és nyomban meg 
halt. Azért akart meghalni, mert a feleségível 
Összeveszett.

— A bollyvoodl gengszterekről, Gaál Fran- 
(laka karrierjéről 6a a nimrktoi l<a> arrtr. 
érdekes uj cikkben számol be Hatvány Lili 
bárónő a Színházi Élet e heti uj számában. A 
Színházi Élet szontádós képes cavalcade-ot ad 
* Fészek búiról, kilenc slágercikket, rengeteg 
fotográfiát és olvasnivalót közöl. Darabmellék- 
iet: A rossz asszony-

— A pécsi Baross Szövetség közgyűlése. A 
Baross Szövetség pécsi fiókja vasárnap tar
totta évi rendes közgyűlést Fllléry Péter dr. 
konnánvfőtanácaos. királyi közjegyző elnök
lete mellel!. A közgyűlés igazgatóvá Gos.tonyi 
Elemért, főtitkárrá Zsolnay-Mattyasovszky 
Miklóst és titkárrá Lelkes Jenöt választotta 
meg. 1

— MEGERŐSÍTETTÉK A GRÁCI HELY
ŐRSÉGET. A grácl helyőrséget bécsi katona
sággal megerősítették. Ez a rendelkezés óvó
intézkedést jelent n nemzeti szocialisták vár
ható további tüntetéseivel szemben. A grácl 
horogkeresztesek vasárnap tiintető sétál 
rendeztek a városban, de összeütközésre, 
rendzavarásra nem került sor. Zernatto mi
niszter maga vette kezébe a stájerországi 
Hazafias Arcvonal ügyeinek irányítását.

— Magyar iparművész készítette Faruk 
egyiptomi király trónját. Mohácsra vasár
nap levél érkezet Kairóból Pálya László 
iparművésztől, egy mohácsi tanár fiától. 
Kiderült a levélből, hogy Pólya László ter
vei szerint készítették Faruk király trónját.

— Elkoboztak egy lengyel lapot Csehszlo
vákiában. A Lengyel, Távirati Iroda jelentése 
szerint az illetékes csehszlovák hatóságok el
kobozták a Maerlsch-Ostrauban megjelenő 
..Dziennik Polski" cimü lengyel lapot, Henltin 
Komáddal. a ssűdélanémel pórt vezérével 
folytatott beszélgetése közlése miatt.

— Kieseti ■ vonatból két lllas ember. Tehet 
József és NavratU János lókuti munkások it
tasan szálltak fel a személyvonatra és Eplény 
közelében eddig még tisztázatlan módon mind
ketten kiestek a vonatból. Tehclt sulvos, Nav 
ratilt könnyebb sebesülésekkel szállították a 
veszprémi kórházba.

— Kassza farók garázdálkodás*  * buda
keszi községházán. Vasárnap ismeretlen tet
tesek ál kulccsal felnyitották a budakeszi 
községházának irodnnjtaját s n helyiségben 
lévő páncélszekrényt megfúrták. A kassza
fúrók azt hitték, hogy a hónap vége felé 
összegyűlő adópénzeket a páncélszekrény
ben találják, de a községházán mindössze 
175 pengő váltópénz volt. A megindított 
nyomozás során ujjlenyomatokat találtak, 
amelyek alapján remélik, hogy hamarosan 
elfogják a tetteseket.

— Súlyos baleset gróf Apponyl Rezső bir
tokán. Gróf Apponyi Rezső kópolnapusztal 
birtokán Engedi János lovász fiatal lovak 
„betörésével" foglalkozott. Egyik ló megbokro
sodott és ledobta hátáról a lovászt. Engedi 
lába fennakadt a kengyelben. A megvadult 
álhit /eljes óra hosszat hurcolta magával. Vé
gül sikerült megfékezni.. A lovászt .éjetvpszé- 
fyé'i Állapotban a’ szekszárdi kórházija vitték/

— Meghalt Lerouge francia regényíró. 
Gustave Lerouge francia regényíró, nki Paul 
Vcralinc barátja és munkatársa volt s hn- 
lálos ágyán ö fogta le szemelt, hetvenegy
éves korában meghall Párísban. Az elhunyt 
sok kalandos regényt irt Jules Verne min
tájára.

— öngylkoMág. A Francia-ut 41. szánni 
házban vasárnap délben holtan találták Gredl 
Mária 54 évei szakácsnőt. Patkányirtó szerrel 
mérgezte meg magát. Öngyilkosságának oka 
Ismeretlen.

Debrecen, február 27.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonja 

leütése.) A debreceni főutcán a Hangya egy 
háromemeletes Üzletházat épít és a telken 
lévő ötszázéves házat most bontják. Szom
baton a munka befejezésekor a kőművesek 
egy befalazott üregre bukkantak, amelyben

hatalmas vasládát találtak.
Csákánnyal szétverték és legnagyobb meg
lepetésükre

nagy tömeg régi bankót és Mária Téré- 
zlás aranytallért találtak.

A régi bankóknl, amelyek teljesen értékte
lenek, szétdobálták az 
dlg szétkapkodták.

Késő éjszaka kapott 
az értékes kincslelelről

csak IS darab arac

aranytallérokat pe-

jelentést a rendőrség 
ugy, hogy már
•I tudtak megmen

teni.
A lebontás alatt álló ház 1849-ben a 

Debrecenben tartózkodó ____
belügyminisztériumának és titkos rendőr. 
Bégének

magyar kormány.

■ székház*
majd a szabadságharc leverése után Pás- 
kieuics orosz tábornok átállt meg benne.

volt,

Minden munkaadó PiT".'?" 
alkaltnaaott adat- *»  (zabadiSmylIvtnUrtSat vezetni. 
Árusítja könyv vagy kartoték formában:

MINERVA

Melegebb idő
A Meterologiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Középeurópa egén magas pehclyfelhök jelentek meg, de az időjárás száraz ma

radt és az éjszakai lehűlés még igen erős volt. A napsütés lartnma tegnap általában 
nyolc-tlz óra volt. A mngasnhb hegyeken a hó nappal olvadt, éjjel újból ősszefagyott.

Budapesten vasárnap délben a hőmér séklct plusz 5 Celsius-fok, a tengerszintre 
átszámított légnyomás 778 mm, gyengén sülyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő húszon négy órára:
Élénkebb délnyugati, később nyugati légáramlás. Ma kevés hő. Héttőn né
hány helyen cső, főleg nyugaton és északon. Több helyen köd. A hőmér
séklet kissé emelkedik

— A Royal Szálló Étterme ismét szenzációs 
atrnkcióval szolgól vendégeinek. Az Európában 
teljesen egyedülálló délnmcrikal Marimba-zene
kart szerződtette Korányi Zoltán és egészen 
bizonyos, hogy ez a zenekar nálunk még telje
sen Ismeretlen, csodálatos hangszereivel felejt
hetetlen élményt fog rvtiftnnl n Rovatban szóra
kozó közönségnek március 3-tól kezdve.

— A tehcrárufelvélel általános megnyitása. 
A teherárufclvélclt as áruforgalom számára 
már megnyitott állomásokon kívül n dunai 
menetrendben közzétett összes többi állomáso
kon is — kivéve a Budapest—Döntős és Szol
nok—Szeged közölt fekvő állomások helyifor
galmát —■ azonnali hatállyal megnyitjuk. A 
menetrendszerű teher- és motorba Kijáratokat 
folyó évi március hó t-évcl mtflnditjuk. Me- 

I nrtrendek az igazgatóságoknál és n külszolgá- 
I lati helyeken kaphatók.

— Elengedik adőját at idén Is annak, aki 
március 1-én, farsang utolsó keddjén a Pesti 
Vigadóban a bolondestélyen személyesen meg
jelenik, mivel a*  adó n belépőjegy árában már 
bcnnfoglallatik. Kedvezményes áron Mpható 
néhány nagyobb trafikban él at Ezermester 
Határban (VII!., Jözsef-körut I?.)

— Nemzi'tkiJzl országul éa autóverseny
pálya épül Berettyóújfalu melleit. Püspök
ladány és Nagyvárad között nemzetközi or
szágút épül n tavasz folyamán. A nagyfon- 
losságu országút Földes—Berettyóújfalu 
közötti szakaszán 14.500 méter hosszú és 
10 méter széles nyílegyenes, hajlás, törés és 
emelkedés nélküli au tóversenypályát építe
nek. A nemzetközi országul teljes hossza a 
trianoni magynr határig körülbelül nyolc
van kilométer.

— Kidóit a villanyoszlop — agyonütötte a 
szerelőt. Bevecser közelében Nngyalásong 
községben két munkáját végző szerelőre rádölt 
a villanyoszlop. Pál Gyula azonnal szörnyet
halt, László Jánost súlyos állapotban vitték a 
veszprémi kórházba. A vizsgálat folyik, hogy 
felelős e valaki a szerencsétlenségért.

— Hálálná tiltott műtéti Winek Antalné 
28 éves bácsalmási asszonyt vérmórgezés 
tünetei között vitték a bajai kórházba. Nem 
lehetett rajta segíteni és meghalt. Nyomozás 
indult, mert az adatok szerint a kórháiba 
szállítást tiltot műtét előzte meg.

— PÜSPÖKLADÁNY HATÁRÁBAN FEL
BORULT EGY ROMÁN AUTÓ — NÉGY 
SÚLYOS SÉRÜLT. Püspökladány határában 
egy román rendszámú autó az országúton 
felborult és négy utasát maga alá temette. 
Mindnyájan súlyosan megsérültek, Berettyó
újfaluba szállították őket kórházba.

— Főzőtanfolyamok Budán. Márciusban Bu
dán a következő gázfőző-tanfolyamok nyílnak 
meg. /. Különlegességi tanfolyam: Meleg és 
hideg előételek, halételek, aszpikkésrltéa, dí
szítés, angol és magyar pecsenyék, torták, sü
temények készítése, díszítése, fondant, gázok, 
páriáitok és különböző italok készítése. 1. Az 
i'irihölgyek tanfolyama március 8 án kezdődik 
és négy hétig tart, minden kedden és pénteken 
ti. a. 5—8-lg, Tandíj 12 pengő. 2 A háztartást 
alkalmazottak tanjolyama március 2-án kezdő
dik és hat hétig tart, minden szerdán délután 
5—8-lg. Tandíj 8 pengő. II. Kezdők tanfolyama 
f hölgyek részére): Az egyszerű polgárt konyha 
ételeinek elkészítése. A tanfolyam márrius 
l én kezdődik és hat hétig tart, minden ked
den és pénteken d. e. 10—i-ig Tandíj 20 
pengő. A beírást díj és anvagmeglérités a tan 
díjban l.ennfoglnltalik Beiratkozni lehet na
ponként délután 5 -7-lg a Volt hkolotársnök 
Szövetségében (IL, Batthyány u. 8. arám. Pol
gári leányiskola).

Ez egyszer ennek örül mindenki! Olyan kitűnő a

Pillanatnyi pénzzavar
a RADIUS &

következő műsorában Erdélyi Híd, Kabos Gyula, Saolocxky Zita, Básthy Lajos mókáin 
nevet tv.r agéss város

ÁTRIUM



Nem tehet szemrehányást egymásnak a két „nagycsapat"

Verejtékesen, kínlódva győzött 
csak a Hungária és a Ferencváros

Győrben lelohasztották az Elektromos mellbőségét — 
A Kispest féktelen csatában kilenc emberrel vesztett

Vet ellik rí küzdelmet hatolt ez a forduló a nagycsapatok részére A nagy csapa
tok közül egyedül az Ufptst vitte át simán a budai gátat még szombaton, amikor 4:0 
arányban Icgyözle a Hudail. l.'gy a Ferencvárosnak, mint a Hungáriának keservesen 
meg kellett dolgozni a: ériékes kél bajnoki pontért a kitünően és lelkesen játszó 
Slűrkelasi, illetve Nemzeti ellen. llcndkívül értékes és szinte meglepetésszámba menő 
győzelmei aratott a fel javult Phöbus a KK-babérokra törő Kispest ellen. A Törekvés 
saját otthonában alapos revansot vett a Budafokon őszi vereségéért. Két értékes 
pántol szerzett a Bocskai Debrecenben Fortuna istenasszony segítségével a Fradii
dét A Szegeddel szemben. A forduló legnagyobb meglepetését a győri amatőrcsapat 
stolyáltalla azzal, hogy elvett egy pontot az Elektromosok kitűnő együttesétől.

A Ferencvárosnak a tengelyétvesztett 
Szürketaxi Is tulnehéz ellenfél volt
lERENCVARfMi—SZCRKITAXl 3:2 (1:1)

Ragyogó lavovrí napsütés fogadja a Hungá
ria úti pályán sütkérező hatezer nézőt. Felvo
nul teljes számban a Hungária drukkergárdája, 
hogy Iwniint öntsön a rivális ellen küzdő 
Szürketaxiba. A Taxi valósit. Már az első 
percben Sárosi Ilinek szerelnie kell a kis 
Takácsot. A Tart határozottan erélyes tómű- 
■fásokat veret. Kístfly a legjobb taslcjatár. re
mek támadásból irtózatos bombát zudit kapu 
fölé. Korányi megcsípi a kapusra támadó Da
rázsi, de a bíró nem látja meg a „darázscsl- 
pést". Tánczos fut le biztatóan, do beadását 
l.ázár n romlásba driblizt. Majd Tánczos tálal 
a kapufa tövéből beadást nz ellenfél tányér
jára. Hosszú Ideig középjólek folyik, majd 
Aradi vállalkozik n mrvwhordó ágyú szere
pére. Félpályáról hatalmas lövést ereszt n ka
pura. A Fradi-csatórsor egyelőre kényelmes, 
l.ázár térölelő „luft" után vérszegény lövést 
gurít a kapura. A 20. percben bekövetkezik n 
nirgle|>rtés. Darázs fut ti a jobbszélen, átadja 
a labdát Kovácsnak és a halszél só magas, fal- 
scs beadást küld a /óbb kapufa elé, uhol Ko
rányi menteni akarja a helyzetet, de mentés 
helyett magas ..gyertyát" rag. Darázs belefut a 
leeső ..gyertyába" és a kapuba fejeli. 0.-1. Nagy 
az öröm a Hungária táborban, do ez as öröm 
nrm tart sokáig. Toldi csodás szökdeléssel 
küldi Keményt rohamra, aki véglgftd a pályáit 
és I él maya*  beadásai Lázár elcydtuan a hálóba 
feleli. III. Szép mezőnyjáték alakul ki és 
mindkét csapat bőven kiveszi részét a táma
dásból. Lázár artlstnsreiü kiadása nagy közön
ségsikert arai, de Kcmeiiv irsúiiása niegakn 
dálvozza a helyzet kialakulását. A 35. percben 
kornert rúg Tánczos. Amíg a látnia békésen 
száll magas ívben a kapu elé,

Kárpáti szabály na bokszmérkőzést v|v Kiss- 
ael. A veszedelmes kornert Izsó kapus as 
utolsó pillanatban kivédi ugyan, de Gnrnboa 
btró, aki észrevette Kárpáti horogülését. a 
II-ea pontra mutat éa Kárpátit Irküldl a 
pályáról. (Irtást botrány tör ki a bíró főt
éréivé. ítéletére. A Tasi játékosat a bíró 
híré sereglenek, kézzel-lábbal magyaráz
nak éa a játék mintegy három p-relg szü- 
netel. hősben kárpáti busán leballag a pá
lyáról és Sárosi III. áll a labda elé, hogy 
aa ítéletet végrehajtsa. Mlndet kl erős lö
vést vár as ágyuslábu Mélától, de általá- 
nos elképedésre gyengén -lövi a II-est és 

Izsó elcsípi a kapura szálló ISvegel.
Az elkeseredett taxl)út< kosok tiz emberrel fog
csikorgatva támadnak. Mikii si szabadrúgása 
kornert hoz. Az utolsó Percekben nagv a fe
rencvárosi nyomás, de Toldi közelről a kapus 
kczélie fejeli. Szünetben nagv izgalommal tár
gyalják az eseményeket és

Gombot bírót hibáztatja a közönség több
sége.

mell mimikét játékost ki kellrlt volna küldeni 
a pályától Szünet utón a Fradi aa ur a pá
lyán Toldi hárommiTerea offszájdon all. de u 
megzavarodott biró elengedi Ovry faultot vél 
a tac« svnnal köreiében .Vopdu sralmdrugásitu 
Irsó ügyetlenül jön ki a kapuból és rövidre 
Irtiklzolja a feléje tarló labdát A nnpg tumul
tusban mdahogy I tddi bibo elé kerül n labda,

aki azt óz üres kapuba kotorja. 2:1. Szinte egy 
kapura játszik n Fradi és a Taxi szívósan vé
dekezik. Lázár kitör, n félpályán egyedül fut 
u kapu felé, de közvetlenül a kapu előtt el
veszti ii labdát. Izsó a becsületes megtaláló és 
a megtalált labdát vbszatovábbitja a mezőnybe.

A Taxi lerohanásokkal kísérletezik s egy ilyen 
lerohanátnál Kovács lövése már gólnak látszik, 
de centiméterrel a kapufa mellett surran ki a 
labda. Toldi hatalmas kapufái lő. Egymásután 
éri el a Fradi a kornercket, de a csatársornak 
nincsen átütő ereje. Miklósi szabadrúgása a 
lelső sarok mellett süvít cl. A 35. percben el
dől a meccs sorsa. Hámori labdájával Kemény 
elfut és bár közben elesik, fekve is hatra tud 
látszani Toldihoz. Izsó persze kisétál a kapuból 
iveek-endeznl s igy Toldi lövése a kapuban 
álló Miklósi térdéről pattan vissza. Toldi a 
visszapattanó labdát Kcménu elé látssza, aki 
félmagas beadást küld oldalra. Kiss feje ott 
van a csomóban és a labda fejéről a hálóba 
pattan. 3:1. A meccs már elveszti érdekességét 
és teljesen ellanyhul a játék, amikor a 43. 
percben Kovács udvariatlanul faképnél hagyja 
Magdát, a kapura húz és lapos lövése a hálóba 
talál. 3:2. A gólon fellelkcsedett 
gázzal támad, de már nincs idő 
lésre.

Íven Eu-tfpa legjobb kapusának formája, 
Kétütcmf meseszép védéssel teszi ártalmat
lanná Horváth labdáját. A kék-fehér csapat 
25. percen keresztül tanyázik a Nemzeti tér
felén, de nem tud egy gólt összehozni, ami
ben nemcsak a saját tehetetlensége, de a 
Nemzeti halfsora is erősene benne van. A 
hosszú fölényt egy heves Nemzeti-attak sza
kítja meg, Biró kénytelen átjönni az ellen
kező oldalra. De vesztére, mert

a labda Sztancsikhoz röppen, majd 
Kisalagihoz. A nyurga center pompás 
mozdulattal kapásból és védhetctlenül 

lövi a hálóba a gólt 2:1.

Félelmetes hangorkán zug, a Ferencváros 
hívei teljes hangböséggel igyekszenek a 
Nemzetit győzelemre lovalni. Valósággal 
hörög a nézőtér, különösen amikor a nagy
közönség biztatására a fekete-fehérek szilaj 
ostromba fognak. Tiz percen út

moccanni sem tud a Hungária, Hz em
berrel védekezik,

olykor-olykor korner ellen is. Az izgalom 
a tetőfokra hág és minden hungárista meg
könnyebbült sóhajjal fogadja a játék végét 
jelző bírói füttyöt. Ezzel a formával Kis
pesten aligha terem sok babér ...

Taxi teljes 
a kiegyenli-

EGY KÖRÜLMÉNYES GÓL RAJZRIPORTJA

Kemény
Kemény

Hámort
Miklósi

ha-
------ __------------..----------------------------------- «_ —,— -------------------_------- - és 

nyomban kapura lö. A löveg Miklósi térdéről visszakerül hozzá, de most már Keményhez 
játszik. A szélső lövésnek szánt labdája a szabadonhagyott Kiss fejéről jut biztos révbe. 3:1.

II. félidő 33. perc. (Copyright byltétfői Napló — Systcm Horváth.)

Hámori labdájával Kemény elfut, dr elesik. A főidőn fekve sem pihen a kitűnő szélső, 
nem hálraad Toldinak. A bombagyároa felhasználja Izsó kapus weekend-k(rándulását

BOCSKAI—SZEGED 2:0 (1:0) 

Szeged, február 27.
Hétfői Napló tudósitójának telejón-
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Kitűnő reklámot adott a Hungária 
a kispesti

HUNGÁRIA—NEMZETI 2:1 (2:0)

Tízezer néző elölt indul meg a játék és az 
első tiz percben a bajnokcsapat a potya
néző szerepét játssza. Szinte állva nézik, 
hogy gördülnek a jól felépített Nemzeti
támadások, mintha ki akarnák kémlelni az 
ellenfél jálékmodorút. Kiszdizgi kiugrik, a 
biró úgy látja, hogy offs.ájdon áll és bele- 
fuj a sípjába. A center fütty után a labdát 
óriási erővel a hálóba lövi. A gól élvényte- 
Iczi ugyan, de llertzka biró nyilván tévedett 
a lesállás megítélésénél. Az érvénytelen gól 
felrúzza egy kissé n Hungáriát. A Sas-Mal
ter repiilöszárnv végre huszáros attakot in
dít a Nemzeti kapuja ellen, de Müller la
pos bonilláját Angyal elfogju. Balogh több 
lúinudást kézzel akadályoz meg s u közön
ség azt hiszi, hogv a jeles centcrhalt kézi
labdát játszik. Óriási derültséggel fogadja a 
közönség Kardos hatalmas „luftját" u kapu 
előtt. Óv/ép Kalmár-Titkos támadás indul, 
de u befejezés elmarad. Turay egyelőre se
hol sem látható. A benfentesek körében 
valóságos megdöbbenést kell, hogy Turay 
dressze a legtisztább. Formája teljében fe
hér nadrágjára rá sem lehetne ismerni. 
Horváth lerohan, a kapu felé húz és puhán 
eltelt jM-udósót Kisalagi irtózatos erővel 
lövi u sarokra. Szabó a veszedelmes bombát 
macsknüggességycl teszi ártalmatlanná. 
A 21. percben Müller ügyes szárny váltással 
szökteti Titkost. A avélsö lerobog és

magas beadását Kardot*  közvetlen kő
iéiből a báli ba fejeli. 1:0.

Most mór magára tálát a Hungária és szép 
támadásokat vezet. Mutter-Sas támadás kor
nert hoz Majd Titkos rohan le régi formá
jában, beadására tumultus keletkezik a 
kapu előtt, de

Kardos a sok láb közölt isteni nyuga
lommal a jobb sarokba küldi a labdát.

2:0.
Sebes csap fel széMnrk és csak beadásáról 
lehet észrevenni, hogv nctu .Sas szaladt í: 
jobboldalon. Egy Hungária támadóstul 
Kulzndr össtccsap l'lórával és elterül a f.si 
tlön. F-gypcrcnvl kezelés után visszatér. Soa 
robban ki a cső móltól szinte bámulatos re
püléssel Lapos laitdál tálal Kardos elé, aki

meccsnek
könnyűszerrel hetehetné a kapuba a be
adást, de a labdazsonglőr néni akar egy
szerű gólt rúgni, hanem falsósan akarja a 
labdát a kapuba pergetni. A nagy pergetés- 
ben a labda a léc mellett fut ki.

A szünet után tovább tart a Hungária 
meddő fölénye,

nagyon tudnak ezek a kék-fehérek fut
ballozni, csak éppen eredményre nem 

törnek.
A nagy fölény közben azért alkalma nyílik 
Szabónak arra, hogy újból bemutassa: mi-

(A . .
jelentése.) Megnőtt érdeklődéssel fogadta 
Debrecen sporttársadalma a szegedi pap- 
rika-vitaminos csapatot, mert a Szeged FC 
nimbusza nagyot nőtt Debrecenben a Fradi 
legyőzése óta. Hatezer néző előtt folyt le a 
mindvégig érdekes és izgalmas küzdelem és 
a helyi csapat igaz, hogy nagy szerencsével, 
de legyőzte a régi riválist. A Szeged csapa
tában Harangozó nem játszhatott, mert a 
mérkőzés előtt a cipő feltörte a lábát és he-< 
lyébe a veterán Somogyi ugrott be. Ezután 
a rossz előjel után indultak meg a szegedi 
támadások és a kitűnő tiszaparti csapat abt 
szolut fölényt harcolt ki. Állandóan a Sze
ged támadásai gördültek és mindenki azt 
hitte, hogy többgólos vereséget szenved a' 
sorsüidözött Bocskai, de ezúttal a szerencse 
a nagymultu debreceni csapat mellé állt. Az 
állandó szegedi támadások ellenére Finta 
Békési beadását a 16-os vonalról kapásból a 
hálóba küldte. 1:0. A Szeged elkeseredetten 
támadott tovább és is Bognár hatalma; ka
pufát lőtt. A szegedi fölényt csak kornerek' 
jelezték, de a tehetetlen csatársor gólt nem 
tudott elérni. Szünet után ugyanez a hely
zet: állandóan a Szeged támad, sőt Gyarmati 
látva n csatársor eredménytelenségét, előre-*  
huzódik a csatársorba. A 20. percben Gyar
mati egy kitörésnél összeütközik Kertes ka
pussal és kénytelen elhagyni a játékteret. 
Ezután a Bocskai is szóhoz jut és több ve
szélyes támadást vezet. Markos rohan le a 
szélen, Szojka támadja, de rutinos szélső a 
hátvéd elől Takács elé ad és Takács erős 
lövése a kapufáról a hálóba vágódik. 2:0. 
A gól után erőteljes támadásokba fog a 
Szeged, de a balszerencsével és a Bocskai 
lelkes védelmével szemben tehetetlen.

A Phöbus vergődött,
a Kispest szónokolt

PHÖBUS—KISPEST 3:2 (1:2)

A mai forduló kétségtelenül legérdeke
sebb mérkőzése mintegy 2000 fön^l közön
ség elölt kezdődött meg a Berlini-utcai 
sporttelepen, ahol a gyászos periódusból éb
redni és menekülni akaró Phöbus a győ-

Szikár

Monostori

Olajkár /,

Turay II.

fiáikul

zclmi szériában levő Kispesttel mérte össze 
erejét.

A talajvíztől felázott, sáros pályát a játé
kosok már az első percekben feltúrták, ami 
a Kispestnek kedvezett. A kispestiek kapás
ból továbbított lövései sorra a „címzetthez**  
kerültek, ennek ellenére mégis a Phöbus 
éri el az első gólt, már a 2. percben. P. 
Szabó elfut a szélen, pontos beadása a tisz
tán álló Turay H. felé röppen és a nyurga 
összekötő éles fejese védhetctlenül száll 
fíerő kapujába. 0:1. Ettől kezdve a Phöbus 
csatársora nem mutat semmit, nincs egy ko
moly akció, Solti a nemrég betegségéből fel
épült center kíméli magát, tartózkodóan 
játszik, a többiek pedig alibi-futballt igye
keznek bemutatni — kevés sikerrel. Annál 
jobb a kispesti csatársor, pompás iramot 
diktál és ha ma Csikós nem lenne ragyogó 
formában, a csata már el is dőlt volna. A

Titkot n.

Wiber

Titkos II. Taray II bőt fejeli. A kh „Csiszár- a labdái kapom feleik 
í.iÍ,e’*í‘ • middtetésl helyet Jól meg'előlal s a késbealtés Szikárból kertit. A kislermeta 
csatár magasba ugorva csavart labdát küld a koraervonalról a kapa torka felé s az a hálóba 

csavarod*.  2:2. II. féltdó 12. pert. (Coplryyht by Hétfői Napló. — Sgslem Horváth.)
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menti a U ót n klspe.tt góloktól. A meg- 
megújuló kispesti rohamok végül gólbin 
gyümölwőznek. A 28. percbe.-. Serényi lab
dáját Nemes mellel maga elé ejti, hogy on
nan a zsinóron húzott labda védheletlenül 
szálljon Csikós kapujába. Az önfeláldozó 
kapus a csatár elé fut, de célt téveszt és a 
labda már a hálóba futna, ha a berobogó 
Fekete taccsra nem tugná. Közben azonban 
kézzel is segített, mire

■ bíró haladéktalanul lt-est itél.
A közönség fdháborodottan tiltakozik az 

ítélet ellen, mert tipikusan rálött labda 
esete volt. A biró hajthatatlan és nem vál
toztat Ítéletén. A büntetőt Nemes éles lövés
sel juttatja r hálóba. 1:1. A pompás lendü
lettel dolgozó Serényi előtt W'éber hibájá
ból nagy helyzet nyílik, de a párdaciugal- 
masságu Csikós megzavarja a széköt és a 
lövés a kapu mellé kerül. Egyre tőb>. a kis
pesti húzás, egyre Jobban támolyog a Phö
bus védelmi formációja a gyilkos kispesti 
rohamok alatt, nem csoda, ha a gól meg
születik. A 38. percben pompás belső ado
gatás után a Phöbus védelme kézzel-Iábbal 
nyomja el a kispesti csatárokat, a nagy tu
multusban Déri szerzi meg a labdát, Serényi 
elé csúsztat és a szélső hálótszakltó bombája 
lelohasztja a Phöbus reményeit. 2:1. A „be- 
tonvédelcm" a hátralévő időt reklamálások
kal húzza ki. A sportszerűtlen viselkedés 
nagy visszatetszést vált ki a közönségben. A 
pillanatnyi szünetek azonban mégis haszno
sak, mert a többiek ezalatt erőt gyűjtenek, 
különösen a futballparódifit bemutató Tit
kos II. élvezi nagy gyönyörűséggel ; 
nőket.

Szünet utón a Phöbus közönsége l 
váratlanul küzdelembe veti magát s : 
rázs lelkesítő szózattal rukkol ki, I 
Phöbus játékosai akarva-nem akarvt ,
fölénybe kerülnek. A 12. perc váratlan gólt , 
eredményez. Titkos 11. fejesét Turay ll. ka- , 
púra akarja fejelni, de komervonal felé pat- , 
tan a labda, éppen az odarobogó Szikár elé, i 
aki magasra ugorva, a hálóba csavarja a i 
labdát. 2:2. A Phöbus most mintha szárnya- , 
kát kapna, egymásután vezeti a támadásait. ( 
Gergő nagyszerűen védett kapuja ellen. Wé- 
ber szabadrúgásával Solti u két bekk közt ( 
kiugrik, nagyszerűen küldi a labdát kapuléc ■ 
mellé, de Gergő ragyogó formában elvetés- ■ 
se! megkaparintja a labdát. Serényit fel
lökik s mert a birótól nem kap elégtételt, 
legközelebb ugv ^ellöki Gombkötőt, hogy ki 
kell vinni a pályáról. Percekig zug a tömeg 
emiatt. Gombkötő néhány perc múlva vissza 
jön s rögtön 'pompás labdát küld a tizen
egyes pontra. A két bekk egymásra vár, Tu
ray II. kiugrik a labdával s éles lövése sa
rokba talál. 3:2. A kispesti játékosok elkese
redetten rohamoznak, de a Phöbus védelme 
ezekben a percekben ismét a régi. Nemes 
ijesztgetni akarja Feketét, feléje rúg. mire 
a bíró kiállítja. A kispesti játékosok közre
fogják Szigeti bírót, vitatják a kiállítás jo
gosságát, de o bíró hajthatatlan. Nemes már ; 
indul kifelé, mikor Vig megmondja a véle- « 
ményét a bírónak. Ez a véleménynyilvánítás ’ 
nem lehetett a leghizelgöbb a bíróra nézve, 1 
mert erélyes mozdulattal kiparancsolja n 
játékost a pályáról. A Kispest letargiába me
rül most s szinte nem is fejt ki ellenállást. ‘ 
Solti nagy tumultusban gólt lő, de az ,ír -1 
vénytelen, mert Turay II. a gólvonalon 
lesben állt. Egyedül Gergő küzd elkeseredet
ten, minden mozdulata nagyszerűen kiszá
mított s egymásután menti még a menthe
tetlennek látszó labdákat is. Ujabb nagy 
tumultusban Béky lö most kapura, de a 
kapuiéért találja el. Serényi hallatlan ener
giával küzd s mikor egy reménytelen labdát 
is elfog a jobboldalon a komersnrok mellett 
s beadásából majdnem gól születik, lelkesítő 
példáján fellángol a kispesti virtus s ettől , 
kezdve a kilenc emberrel játszó Kispest mel- | 
lett a Phöbus szinte szóhoz sem jut. Olajkár | 
nagyszerűen húz kapura, W'éber a góllövés i 
pillanatában fellöki, a biró egyedül nem I 
mer tizenegyest Ítélni, a laccsbirókat néze
geti s mikor ezektől nem kap n tizenegyesre 
biztatást, továbbot jelez, ami miatt percekig ( 
fütyül n kispesli csapat drukkerserege. Egy- , 
mást érik most a kemény belementsek. Fc- , 
kde nz utolsó perrekhen lábára kapott rú
gás mialt n drukkerek ölében kerül ki n pá
lyáról.

Tömegverekedés, 
vad csata 
a Blharl-uton

TÖREKVÉS—BUDAFOK 2HI (•:•)
A kieséi veatélyébee lévő caapatok Blharl-sU 

találkozója iwgy küzdelmet, helyenként tul- 
kemény játékot hozott — megérdemelt rörtk- 
V\ffsvost’ÍMo']L\ támadással Indul a mór- 
közéi. A 7. percben Horvól 20 b* ”" ,
bája fagyasztja meg először a rö"'kví,.^;',‘; 
kerek ereiben a vért. A 16. Prn'^:n r 
először magáról a vaautaácsapat. 
majd Szűcs lövése lesil jróbara Vági tndomé*  
mányát. Most ujabb piros kék roham.,k kö- 
vetkeznek A kiváló formában lévő ,.ós ad 
jobbnál jobb labdákat a csatároknak, de 
otthon hagyták j góUőr. • >nőjüket: még az 
ötösről IS fölé lőnek, s w pcW •-« n buda
foki Fétler menti meg bittó*  ttflto la Törek- 
vés-kapet. Fodor lövés*  már n háló’-o Wtne

A második félidő 54. másodpercében pará
dés akcióból születik meg a Törekvés vezető
gólja. Róják ragyogó kiadásával Nemes le/ut, 
beadását elegánsan emeli át a beleken, Készéi, 
majd takácsi elé ad és az összekötő r.em hi
báz. 1:0. A 2. percben Sós összecsap Takácsi
val. mind a kettő üt, de Sós ütése a nagyobb: 
"■ \kácsl elterül, mire n biró Sóst klállitja, 
K..zben a földön fekvő Takácshoz vagy tiz civil 
rohan be, a játékosok is odafutnak, párokra 
oszolva

szabályos boimeccset folytatnak,
Gerő biró mindebből nem lát semmit, ő 
Sóssal van elfoglalva, aki nem akar lemenni. 
Befut nz ügyeletes rendőrtiszt is, végül két- 
percnyi szünet után folytatódik a Játék, per
sze a tulszigoruan kiállított Sós nélkül, aki 
zokogva hagyja cl a pályát a Budafoki veze
tők karján. Most a Törekvés támad, a Budafok 
lulkeménycn védekezik. A 10. percben .elje- 
sedik be a piros-kékek sorsa Császár szabad
rúgásából Koják és Vági ugrik, a csatár gór-

j?
1 K’LŐ „ANTÓNIA,**  MA

ELSŐRENDŰ r>% ZSIRTARULML UJ f

SZINSZAPPANÖL
(I VEVŐNEK tO KM.ÖI0)

* parisí nagy AhuhAz
sabb és gurulós lövéssel biztosija a gy6lei
met. 2:0. Ami ezután következik -nnak nincs 
sok közo a futballhoz, a 'ékösok rafir nem 
nézik a labduj csak egymás, — és a biró nem 
lát semmit...

RendőrgyiirO védt^ Kis
a győri közönség dühe ellen

ELEKTROMOS—ETO Isi (1:0)

Győr, február 27.
Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

’9.) Az Elektromos majálisnak szánta

a pihe-

teljesen 
oly pa- 
hogy a 

•u nagy

a győri kirándulást s hogy jókedvet szerez
zen közönségének a tavaszi szezón további 
mérkőzéseihez, különvonatot szerzett a szá
mukra. Így is csak kétezer főnyi közönség 
gyűlt össze az ETO pályáján az érdekes 
mérkőzésre, amely végeredményben az ETO 
részére sikert hozott: sikerült megmentenie 
így pontot.

Az első percekben az Elektromos olyan 
fergeteges támadásokat indít a győriek ka
puja ellen, hogy a győri közönség sápa- 
dozva várja a gólok sorozatát, ügy is in
dalt, mintha az Elektromos lelépné a lign 
utolsó helyezettjét, mert a 4. percben máris 
megszületett az első gól. Tóth, a győriek 
kekkje, egy kapuba tartó és biztos gólnak 
látszó labdát 'kézzel dilit meg, amiért Kiéin 
Árpád biró habozás nélkül tizenegyest itél 
s ezt Pákozdy nagy lövéssel góllá értéke
síti. 1:0. Folytatódik a nagy iram, a győri 
védelem csak szédeleg az állandó támadá

sok súlya alatt, de a győri halfsor a félidő 
közepetáján magáhoztér s egyre nagyobb 
erővel dobja támadásba csatársorát, úgyhogy 
a félidő második fele már jórészt az Elekt
romos kapuja előtt játszódik le.

Szünet után folytatódik az ETO pompás 
játéka, ami a 10. percben gólt eredményez. 
Kovács Löblhöz küldi a labdát, ő Neigert 
szökteti, a szélső lövésszerü beadására Ba
kon elvetődik, de Juhász ott terem s a ka
pus orra előtt a hálóba küldi a labdát, Ili. 
Az ETO közönsége a gól után lelkes biz
tatással küldi harcba a játékosokat, úgy
hogy a második félidő jórészében az Elekt
romos csak szórványos, de annál veszélye
sebb támadásokkal veszélyezteti az ETO ka
puját és állandóan levegőben lóg az ETO 
győztes gólja. Az utolsó percek

botrányt hoznak.
Kiéin Árpád biró lesállás miatt megállítja 
a győri csatársort s mivel a taccsbirók nem 
jeleztek lest, a közönség egetverő fütyülés
ben és zajongásban tör ki, úgyhogy a játék 
végéig el sem áll a zajongás. A mérkőzés 
végén Kiéin Árpádot rendőri „diszkisérel" 
menti meg a közönség dühd elöl.

a r

Páratlan öltöző, ahol a — vetközés a fontos
Ádám-kosztiiin, gumicsizma, 

villanyszék, masszázs és gőz
— ezzel születnek u||á a Törekvés játékosai a második félidőre

legénysége Jobbára öreg harcosokból áll. Évek' 
óin ugyanazok a nevek „terepeinek s hu néha-: 
néha uj erő tűnik fel. annak okát nyomban 
megtaláljuk, ha a — sportszanatórium vendég*  
könyvébe pillantunk.

Már megszoktuk, hogy a válogatott csapáiban 
bérelt helyek vannak s nagyjában az! Is, hogy

Itt vált .> 71 legfeljebb a végclgyengfl'ía 
okozhat.

Az egyesületekben szélsőségesen kihasznált já
tékosok nyakába még egy ujabb terhes Játék
tréninget varrni, egyértelmű lenne a mesterség 
ges sorvasztással. Ha meg nem komoly a 
munka, akkor szükségtelen ii.

A nagyválogatott tagjainak elsősorban le 
pihenőre van szükségük.

Amennyire alaptalan a trénlngkövetelés t 
„nagyok**  számára, annyira alapos a „csikók”* 
elhanyagolásának ostorozása. Több mint hiba, 

egyensen bűn az a mellőzés, amiben a fiatal 
tehetségek részesülnek.

Számtalan alkalom nyílnék a válogatott után*;  
pótlásának foglalkoztatására, ezek az alkalmak' 
azonban rendre kihasználatlanul maradnak.

Rejtélyes kezek és okok Játszanak közre 
abban, hogy a csikócsapat nem jut szóhor. 

Intrika, féltékenykedés, mondvacsinált érdek*  
érv és főleg a minden kezdeményezéstől irtózó 
futballpasék szűk látóköre áll útjában annak, 
hogy ujabb tehetségek edződhessenek meg a 
harcok füzében. A közönségnek már csömöre 
tton az uniformizált, lassankint már lépni is 
alig tudó válogatottaktól. Semmi frissesség, 
invenció, újítás, fiatalság nem élénkíti a pro
gramot.

Ezért felelős as MLSz, a Nemzeti Liga, < 
szövetségi kapitány és a nagyegyeaületl kertel. 
Az „aggok" Iréningjéért, amelyek már a múlt
ban is nevetségességbe fúltak, aligha érheti 
gáncs őket. Éppen nz a baj, hogy tíz év óta' 
játszik együtt ugyanaz a csapat s ha közülük 
az élet örök törvényét szerint egyik-máslk Já
tékos jobblétre szenderül, alig találják meg a 
helyettesét. Ezeket az idős labdarugó Iparoso
kat (igy tartja nyilván őket az OTT) és labda*  
rugómüvészeket összeszoktatni szükségtelen.

Annyira ÖMzeszoktak már, hogy talán job
ban unják egymást, mint őket a közönség.
A fiatalokat, a csikókat vegyék elő. Azokban 

van fantázia és — erő is a tréninghez.

Európában egyedülálló rendszert és építke
zést indít meg már a közeljövőben a Törekvés, 
a vasutasok híres futballcsapata. A tervek ké
szen állnak: tt/ Öltözőhelyiséget kapnak a játé
kosok.

Ab uj öltözőben elsősorban Is — • vetítő*  
zés a fontos.

A mérkőzés szünetében a fáradt Játékosok le
dobják az izzadt dresszt és vízhatlan csizmát 
húznak. Ez minden öltözékük, amellyel egy

gőzkabinba

mennek. Itt két percig tartózkodnak, majd két 
percig gőztclen fürdő következik. A pihenő után

vDlatiyozőgép
veszi munkába őket, hogv utána a masszőr 
következik. A masszírozás befejeztével teljesen 
friss dresszt öltenek és Igy indulnak — újjá
születve — a második félidőre.

Az uj módszernek — állítólag — páratlan 
hatása van. Ha sietve megvalósítják, talán még 
az NB-ben Is bennmaradhat a csapat...

r—i

Érthetetlen lemondások
a kézilabdaszövetségbcr

A legfiatalabb sportág, a kézilabda a leg
utóbbi idők során fejlődésének magaslatára ér
kezett. Természetes, hogy ez a rohanásszerü 
fejlődés magával hozta azt. hogy a szövetség
nek is minden téren fejlődnie kell. A sportág 
fejlődésével a szövetség eddig mindig lépést 
tartott, de az idei közgyűlés már azt mutatta, 
hogy n fejlődéshez szükséges nngy erők nem 
ily módon fejtenek ki tevékenységet, ahogy azt 
a kézilabdasport megkívánná, hanem egyéni cé
lok és érdekék elősegítésére. A kézilabdátok- 
nól olyan események fordullak elő, ami sokak
ban aggodalmat keltett.

A fellebbezési bizottság legutóbbi ülésén u 
bizottság nem kapta meg kellő Időben o« ira
tokat, mert a pénztáros, akinél az iratok vol
tak, éppen akkor előadást tartott a válogatott

——

keret tagjainak a emiatt
néhány perel gvárni kellett volna rá, mire 

afellebbeaésl bizottság tagjai elnökös’QI 
nyomban lemondtak tisztségükről.

A szövetség életében szokatlan indokolásu le
mondás nugy megdöbbenést keltett az elnök- 
ségbene, de még fokoztn a csodálkozást, hogy 

az egyik alelnUk le lemondott egyesblról 
tisztségéről, mert nem kapta kézhez a meg

felelő szabályzatot.
A furcsa lemondások érthető meglepetést 

keltettek a szövetségbene. így fokozott érdeklő
dés előzi meg a legközelebbi tanácsülést, me
lyen sukun szenzációkat várnak nz*  ügyek hát
téré! cn.

A tréníngkövetelók
és a nagyegYletek harca

A magyar válogatott csapat idei számlája 
rendkívül sivár, ha f» portngi’oh ellen elszen
vedett súlyos Vereséget és .< pitdlhcli párisi ________ ____  ,, _r„,H -r,
eldöntetlent tekintjük Bár ezt a két eredményt oszlott már Is. smi ujabb gvujlóanya." i je|r-nt
nem a nagyválogatnlt „hatcolta" ki és igy nem 
is teihell érte felelősség, a szakemberek eg, • 
résre és a sajtó töredékcsoportja

vad pergőtüzet zúdított • wzOvetségl kapi
tány ellen.

Rendszeres válogatott tréninget követetne! és 
ettől -árják n sikeres szereplést. Ezzel szem 
ben " nagsegyletek. amelyek n válogatott (sa
rat játékosait adjók.

cr . ........................- " legélesebb lármában tlllakoar wl.
ííperdw'a labda! Tovább is a Budafok támadt*«  futballisták ujabb Igénybevétele ellen.

RENDKÍVÜLI MEGLEPETÉSEK AZ AMATŐR
NYITÁNYON

Vasárnap kezdték meg nz amatőrök a tavaszi 
szezont. Meglepetésnek számit a MÁVAG pönt- 
vesztesége, az MIK győzelme az amatőr „örök, 
derbin" és a PTBSC nagy győzelme Csepelen.

Pártos-csoport: MTK—FTC 1:0; SzAC— 
MÁVAG 1:1; WSC—EMTK 8:2; Ganz—DSE 
4:2; MAFC—KAC. 4:1; PTBSC—Csepeli MOVE 
4:1; BMTE-SzFC 3:2.

Bíró-csoport: Bszkrt—Postás 1:0; Vasas- 
Testvériség 1:1; Pamutipar—MSC 4:0; ZSE—< 
URAK 2:0; Goldbergcr—III. kerület 8:1; UTE 
—MAC 8:2.

A harc kitört és számítani lehet arra te. 
hogv rövidesen elfajul és a személyes,' 
területére téved A sportközönség ítél -áb.,.,, 
“•“'r*.*  ;;.í; !r.. ... 7Í, ,,l
< különféle loihn.hu*«,  un.’ A lH>(i>arti‘-.ok és 
ti Ötüinevszés alapján h*-venkedő,  ugynevo 
vett „szakértők" nem c«eké:y örömére. A meg
indult folyamat — nem kétséges — 

esak ártalmára van a sportnak.
A szövetségi kapitányt újságcikkekkel aligha 
lehet r.anak at álláspont iának feladására bírni, 
nminrk rlrpjnit bfcní n elméletek, ba.nem a 
vnlósflg és n kélsigtclei.ill fennálló nagveqre- 
Mileti érdekek szálnak meg. Felesleges és ve- 
Méhes lehat a harc folytatása.

Aligha tagadható, hogy r magyar ■—ugatott

A nők már megkezdték 
az atlétikát

Tarka képet mutatott vasárnap reggel a 
Szentkirály-utca környéke. Hosszú cstélyiruhás 
hölgyek, formaruhás Iskoláslányok igyekeztek 
kis táskákkal a Nemzeti Tornacsarnok, az. 
évad első atlétikai versenyének színhelye felé. 
Mert hiába van február és hiába van farsang, 
ft hölgyek lelki szeme előtt már a szeptemberi 
bécsi Európa bajnokság rózsásszinü ködben 
lengedező körvonalai lebegnek. Ide — a szö
vetségi kapitány kijelentése szerint —, nem 
protekció, hanem szigorúan csak a tudás alap
ján fognak n magyar színek képviselői fel
utazni. Ez volt tehát a főoka annak, hogy a 
rno délelőtti NTR-versenynek 104 indulója voltl 
El a szám, nem csak fedett pályán, hanem 
szabadtéri mé:etekben is rekord. Ha ehhez 
hozzávesszük az érdeklődők száznit, akiknek 
bironv kicsi volt a .„sportcsarnok", tttv szép 
reményekkel és önbizalommal nézhetünk a 
hölgyek gazdag tavaszi műsora elé.

Már as első számnál a helyből lávolurrái- 
nál kiderül, hogy Idén megszűnik as Olgmpla 
egyeduralom a női atlétikában. A rendező NTE 
már ebben az alig kultlvált számban ü Meg- 
7’1 ’•:« oroszlánkörmeit, a világbajnok Csák 
íi.r'"' >ivül is l'vá’ó gárdája. A helyből tá- 
’oluornst Csák Ibolya nyeri ’íuB centiméterrel, 
az élete első versenyén szer«olő TE ista Sö- 
marjai előtt. A magasugrás .lé nagy ^..(ho
zással tekint a közönség, de itt míg napyen 
szezóneleji a forma. 1 Csák Ibolya lőtt cm. 
2. Fehér 185 cm. 8 Sron/dfc 130 cm.
Helyből hármasueróst Szon/dk nyerte 653 ctr. el 
Senorjai előtt, aki 651 rm-t ugrott.

A labdahafitás a nap leghümorozab1' raáma. 
A versenvt Regddnszkg nyerte 13.55 m el. A 
8X40 méteres staféta az NTE diadalát hozta, 
ami főleg Nagy Edit érdeme.
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A BBTE tornacsarnokában vasárnap rcn- 
'drrt/k • Budapest kerület Ifjúsági csapatba j' 
r>okl versenyét, amelyet ■ Zrínyi gimnázium 
nyert »»»«■#

A Pestújhelyi KC nrirágo*  asHalilenl*/  ver 
MMft *ssárntp  fojezlék I «■ Férln r 
5A»' UTE. női rryethtn Mlhóczky Széchényi. 
*eaye*t'to«b«n  Simon Phöbu*.  Sót UTE. 
fórfipúroiban Fítrher I BSL, TI1I MTK gyó 
ttó'.l.

KtylhMa feremhaImdo-Agt /<•</(’ HStKRT 
NTE 9.9 i»3). női/ Csyn-.pia -VÁC 21 I (11:1.)

A PaMAíufc ulMclerudj*.  Vasárnap délelőtt n 
Városi Színházban reiolezle a 1‘oslós SK szoká
sos dhtlornájál*  A rsufolá»lg snegldt nézőtéré:; 
,.tt írathattuk Hornemitza Géza ipar <» keres- 
keddcmflgyl miniséiért. a posta. a közélet és 
m sport Igen tok mát előkelőt/;' í. Csíllík Mar
git MIHotta flss/c a müsa-rt /» czl nagy Zirc- 
reltrl laptolla végig a köri'^s/g.

A második tálofalnlt tüvclyóverscnyf ren 
•fezte vasárnap a llonuéd Ti*;ll  Vívó Klub 
V6<i ul«a| helyiségében. A délelőtti elömérkó- 
a/M-k után a döntőbe a kővetkező vívók jutot
tak: Matrlav. Hútsrcry Jórsrf, Mrszlényl. Ke 
*ry. Hotnoródy, Máléffy, Bedft (HTVK), Palóci 
UTE <s (tafobích MAC. Lapzártakor Masrlny 
vérei i győzelemmel veretlenül. Ilátveghy 
József ét Gérevlcli előtt.

A Magyar Turlala Egyesület vasárnap dél 
eláll ragingé*  napfényben, jó havon rendezte 
n dobogókői f«n»!kmi 10 kincs tizet vándor- 
dí.'at <tapaliérvényét. A MAC csapnia győzött 
t> óra 01 perc 5(í másodpercet illővel.

Pro/l/fon Salgótarjáni BTC Vári Remény 
5.0. Haladó*--Tokod 4 0. Erzsébed - DVTh 
3.2. Szolnoki MÁV- Vasa* |0:l: Var FC—Sí- 
mnnlornyal BTC b:t; Csepel WMFC—- Dregis- 
Iák. 5:0; ARAK Váci SE 4 1.

Betelt a mérték;
Göteborgban is vesztettek a veterán magyar boxolók

CDteborH, február 27.

M llítlől Napin tudósítójának telelőn- 
jelenléte.) A m-gyár v>b>|jHoH ökölvivó- 
csnpal szombaton tdí Götebo-gban mér
kőzött. Résr'.del c'cdmények a kővetke
zők: légsuly: Podány pontozással győz Han
tot? Őrlett, peheiysu mkvitzl pontozás-

Rombadönti a korhadt bőrrendszert 
a BTK és a MAC

A vá ofjlott ökölvívó csapatat!1* elszomorl- 
tóan gyenge szereplése rcndkhül ?gy elkese 
redr ;< . -Halt az egyesületekben

A gyászlura sorozatos vereségei teljesen 
lejáratták a magyar bossport jó nevét

s niR már — mint a lipcsei lemondás is mu
tat jn — nem attrakció a magyar botolók kül
földi szereplése. Mint értesülünk, az egyesüle
tek nagyrésze egyáltalán nincs megelégedve a 
vezetéssel, ami nem jeleni kevesebbet, mint 
url, hogy

a legközelebbi tanácsülésen előkerülnek a 
harci bárdok.

A baj okát abban látják nz egyesületek, 
hogy n vezérkar elzárkózik n fiatal tehetségek 
srcrepclletéao elől, csökönyösen ragaszkodik 
ni öregekhez. Emiatt tör ki a legközelebbi 
napokban a nagy harc a zöld asztalok világá
ban. de megkezdődik nz újjáépítés n ringben 
is. A BTK és a M 4C érdekes módot talált ki 
arra, hogy a vezérkart figyelmeztesse n Hala 
lók szereplésének fonosságórn: április és má
jusban nagyszabású lengyel német túrát kölöt- 
lek le. amelyre

az alsó négy súlycsoportba a BTK. a felső 
négybe pedig a MAC adja a versenyzőket 

Az igy összeállítóit együttes mint Budapest 

sál gyŐ3 Fdíyea fele’t, könnyűsulg: An- 
derson svéd pontozással gvőz Harangi fe
lett, weltersuly: AllMrand pontozással győz 
Mándi feléli, kisközépsuly: Anderson ki
ütéssel győz Jákics felett, nagykővé psuly: 
Szigeti pontozással győz Sjöbolm felet.', 
nehézsúly: Nagy pontozással győz Zeller- 
ströin felett.

vMigatottja látogat el a jelenlegi legjobb 
omoló nemzethez, a lengyelekhez s olt akarja 
megmutatni, hogy a fiatalokkal sokkal jobb 
eredményt lehet elérni, mint az clfásult öreg 
versenyzőkkel. —

Mi történt Zsarnóczay
és Nagy Marcell között?
Elénk érdeklődést váltott ki a hir arról, 

hegy az MLSz elnökségének tanácskozásán 
heves incidens játszódott le Nagy Marcell, a 
futball pénzügyminisztere és Zsarnóczay Já
nos dr. közölt.

Zsarnóczay, aki felé n családjában történt 
második tragikus haláleset miatt az egész 
sporttársadalom a legmélyebb, részvéttel tekint, 
óllitólcg a legélesebb formában tiltakozott 
volna Wales válogatott csapatának budapesti 
szereplése ellen.

Utánajártunk a gyanúsan valószínűtlen hír
adásnak és kiderült, hogy incidensről, szóvál
tásról szó sem volt a két sportvezér között, 
annál kevésbé, mert Wales fogadásának kér
dése hivatalosan még nem is szerepelt az el*  
nökség előtt. Ülésen kívül, barátságos beszélge
tésijén került szóba' a probléma s mig Zsar
nóczay nem tartotta valószínűnek a mérkőzés 
sikerét, addig Nagy Marcell gyakorlati tapasz
talatai alapján jó sportcsemegét sejtett az an- 
go’ok felvonultatásóban.

összecsapásról szó sem volt.

FRANCIA LABDARUGÓ-EREDMÉNYEK:
Olympique Marseille—FC Sochaux 2.0, Ra

cing Paris—Olympique Lile 1:0, Rouen—Racing 
Strassbourg 3:0, Excelsior Roubaix—FC Anti- 
bes 2:1, US Valenciennes—Racing Lens 1'3, SC 
Fives— Red Star Olympique 3:0, AS Cannes— 
Racing Roubaix 2:3, FC Metz—FC Sete 1:1.

JUGOSZLÁV KLUBCSAPAT LEGYŐZTE 
AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETET!

(A Héttől Napló bécsi szerkesztőségétől.) 
Az osztrák válogatott keret a zágrábi Grad- 
jansklval játszott tréuingmérközést. Nagy 
meglepetésre a jóképességü zágrábi együt
tes 2:1 (1:0) arányban legyőzte az osztrák 
válogatott keretei. Góllövők: Lesnik és 
Wölfel Illetve Neumer.

BOMBAMEGLEPETÍ.S A CSEHSZLOVÁK 
BAJNOKSÁGBAN: KIKAPOTT A SLA/iA

Nachod—Slavia 5:21 Nagy meglepetés t 
Sparta—ratislava 3:1, Viktória Pilsen SK 
Pilsen 2:1, Kladno—Moravska Ostrava 3:1, 
Pardubilz—Viktória Zizkov 3:0, Zidenice— 
Prostejov 5:1.

SZÁMOS UJ RÉSZTVEVŐ A CLL- 
BAJNOKSÁGBAN

Megírtuk, hogy a Cégcsapatok Labdarugó 
Ligája az. elmúlt év folyamán rekordot ért 
el fejlődésének aránya terén. Az év során 
olyan nagyszámú uj vállalat nevezte be a 
csapatát a bajnokságba, amire még más 
sportszövetség történetében sem volt 
példa. Ez az örvendetes fejlődés még a 
CLL vezérkara eltilt is meglepetés volL

Még csak nz elmult héten adtunk hirt, 
hogy a harmadosztályú bajnokság 10 10 
résztvevővel fog megindulni. Azóta az el
mult hét folyamán több uj egyesület je
lentkezett felvételre s ma már az a hely
zet, hogy a harmadik osztály résztvevői a 
két csoportban összesen 2-1-es létszámmal 
kezdik meg a jövő szombaton a tavaszi 
szezont.

„Ferde szemmel1* kereszt
rejtvényünk ötödik fordu

lójának nyertesei:
Ajtay Mária. Bankó Alajoi János, Kozma 

Fáin*.  Nyáry Győrgv, Alttnann Ignác. Mohiár 
Ilonka. Ágh Géza. Barlos Miklós. Grür.aurr 
Jenő. Maczonka Piroska, tutikor György, Dal
in*  Mária. Deák Alfréd. Éber Amália. Erdélyi 

Radic*  József. Ránóczy
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Ilonka, budapesti lakósok és Reisner Miklós 
Csepel, Sándor Lajos Miskolc, Springer Elemér 
Raja. Slern Szilvia Hódmezővásárhely, Szili 
Rezső Alsódabas, Török Jolán Alberti Irsa, 
Znlnhegyl Ilonka Pécx, Korivá Juliska Mátyás
föld, dr. Deutsch Sóndorné Sxlgetszentmiklói. 
dr. Kovács Mlklósné Pécs. Ifj- Sznbadváry 
György Ujhalvan, Tolnai Edith Kistoresa.

A budapesll és környékbeli nyerteseket kér
jük. hogy nyereményük átvétele végett csütör
tökön és pénteken délelőtt 10—1 óra közölt 
megfelelő igazolássá I kiadóhivatalunkban je
lentkezzenek. A vidéki vs külföldi nyertesek
nek az ajóndékot postán küldjük el.

címre nyomtatványként
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Fejtse meg a rejtvényt? Keresse 
meg benne dllós irónpbnn, vagy 
n::nl pórhuzomosan a bellikkel ki- 
irl 2 szómat. Ifja be azokat (szó- 
makkal s nem beinkkel) a móso- 
óik oldalon levő „Ferde szemmel"

szelvénybe ■ killdje be „Héttől Napló", Erzsébet kőrút 2A 
csillörlökig 30 értékes ajómlék. Késztetés teltételek a január 24-f számunkban

VIUKlNTfWi
.. Az iskola tanulói köz' 

vétet fel, 11. Nem lehet tudni 
hogv kicsoda. 12. Ztlbvásái 
színhelye Ihidapeslen. 14. A 
vlllanykapctolAn fordít ejyat 
Ift. Jog van Ilyen. IC Vissza- 
kémlel. 17. Ilire*  sarkutazó, 
aki elsőnek érte cl az Északi 
Sarkot 18. Emberek — an
golul. 18. Istrnke nyíllal. 20. 
II Z. A. 21. Asszony lesz be 
lóit, mikéül n bimbéljól ró 
• sa 22. A mellény a népdal 
bán. 23. Lyukas hnjóna' 
vannak 25. At egyház halba 
latlaniai. '.’8. Egy olasz vó 
ro» vegéről csupán ezt a ké 
hétül hagytuk Itt el: ,.mo 
80. Budapesti kerrakedeln' 
hknla népszerű neve. 3" 
Ati-ol sziget, hajógyártás' 
ról neveidet (névelővel I 82 
Goya — eleje 2X Le sir. le 
könv&rög 34. Egy f.anci. 
vieela.n nevében fordul éli 
e» a uó. 83. Ilire*  gyémánt 
M. M I V.
ta. Enáttatáa 
el a dolgon. 
♦Ic4 ,.nano«' 
vannak kelleni 
irtásai (ná*eli  
Mell!

1.

Elmés kikapott

r(GG01AG»-Si
Amit. 5, P’. pálinka é» — la'

lr*«t  — a sta A Étiden kikötő 4. Fuudz 
■senkiin A. I.z a kf’iöí aró At.»ny János . 
uai »i bárdok ’ e. i 3?1em‘n\.1- i (urdut < ’ 
• JlspA A emlősállat t. Játék nngtsh 
(Itt magyar nívélővet» A, I e-ts,) srzért tgy

növelik. *. -Illatok és Izek. .4. A foszfora*  
gyufa magyar feltalálója HL Függőkért ja hi
tes volt. IX Krisztus idejében tó volt. IX A 
brit 17. A cierkészeknek kell mindig „ezen ’ 
lenni. HL L«^el üt reila M. Alku szár. 21. 
Éktelen föl; ‘orosaágl hiány. 24. Folyó Dél 
\ mer .kába:.. 15. Msyvsr l:ó. 34. Lángelméié
vel alkotott müve. W, Kihordott. 24. Hal. Ná- 

! lünk nincs dheilum M. Francia folyó. IX A 
i siAv/i fonás i’’.. ~~ __ ’

As olaj ideern n<-ve. 34. Vodka rési*.

Elrné-s Idei bemutatkozása volt a nap sport
szempontból legjelentősebb eseménye. A ta
valyi derby-gyözles nagyon jó versenyt futott, 
egész utón fölényes nyerőnek látszott, de a 
befutóban kiütközött rajt a tréninghiány és a 
most nagy formában lévő Junak megverte 
Nagyszerű versenyt futott a nugy iérháfrúnnyai 
indult Galagonya is, mely szoros harmadik
ként végzett.

Ritka eset adódott elő a Mechanikus handl- 
capben. A verseny finisében Hyperol hajlója 
kiesett a sulkyból. A hajlójától megszabadult 
ló elsőnek órt a célba. Az eddigi gyakorlat 
szerint a hajtó nélkül beérkezett lovakat ugy 
tekintették, mintha nem vettek volna részt a 
versenyben. Az uj szabályok azonban azt Ír
ják elő. hogy a hajiéi nélkül beérkezett lovak 
diszkvallfikálandók. Erre a sorsra jutott 
Hyperol is, melynek fogadói igy a tótónál 
visszakapták tétjoiket.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek véraenye. 1. Cirill F. (10) 

Jónás. 2. Lucifer (2) Földi 3. Rozmaring (6:10) 
Zwillingcr. F. ni.. Wlllv (2M| Feiser. Bank
rabló (10) Iiéyizi. Biztosan. 10:65, 30, 26. Be
futó: 10.472. Idő- 36 4.

II. Ddrldó dl|. 1. Mlkola (8:10) Kovács II. 
2. Danilo (5) Maszár F 3. Lisclotte (2) Zwillin
gcr. F. in : Salto (4) Kovács J., Lutri (12) Far
kas, Ildikó (8) Maszár L, Tóni (6) Feiser, 
t.’rsus (8) Ravmer. Biztosan. 10:16, 12, 13, 11. 
Befutók: 10:52, 19. Idő: 31.2.

III. Ketlesfogatu handicap urkocslverseny. 
I. Biztos—Sterling (1 ’/«) Dóra. 2. Jósnő—Pasa 
(5) Fáy I. 3. Chalimar—Imréd II. (2) Wampc- 
tics I. F. m.: Elsőm—Gladiátor (2K) Baranyai. 
Biztosan. 10:24 Befutó: 10 87. Idő: 42.4.

IV. Mechanikus handicap. 1. Edömér (Ift) 
Maszár E 2. Bcata L. (4) Jónás. 3. Föur (10) 
Simkó. F. m.: Palóc (6:10) Kovács II., Búza
kalász (10) Jónás J., Hyperol (5) Székely, 
Margit (10) Feiser, Paris (f. n.) Kovács F. 
Biztosan. 10:25, 13, 13, 18. Befutó: 10:114. Idő: 
31.

V. Eber dij. 1. Trlumpf (2) Kovács II. 2.
Balti Khan (pari) Marschall. 3. Bohém (3) 
Suldos. F. m.: Dundi (4) Baik, Üli (14) Marék 
Groo Peggy (8j Féltéi, Tanoda (5) Dózsa. 
Könnyen. 10:13, 14, 15, 20. Befutó: 10:138.
Idő: 30 I

VI. Nemzetközi handicap. I. Pusztaberény 
(pari) Feiser. 2. Győző (4) Benkő 3. Mátkn 
(4) Mnszár 1. F. m : Doreen (14) Földi. Mag
vas (2K) Jónás, Oda (20) Marék, Muscicapa 
(2) Steinitz. Erős küzdelem. 10’21. 13, 16, 18. 
Befutó: 10:114. Idő: 31 2.

VII. Nemietkőil verseny. 1. Junak (4) Fel
ser. 2. Elmés (7:10) Kovács II. 3. Galagonya (8) 
Kovács F. F. m.: Lasta (6) Fityó, Epilóg (6) 
Baik, Tilly (8| Marschall, Bájos (3) Treso, 
András (2) Hauser. Küzdelem. 10 94, 20, 15, 
40. Befutó: 10:193, 7N. Idő: 27 8.

Vili. Farsangi handicap. 1. Sscssétve*  (5)

2. Varázs (12) Kovács J. 3. Varázsfuvola (2) 
Kovács II. F. m.: Dancsi (10) Feiser, Marina 
(4) Jónás, Spilka (20) Hauser. Könnyen. 10:19, 

,17. 24. Befutó: 10:138. Idő: 32 4.
X. Határhegyi díj. 1 Slrocco (2) Kovács J. 

2 Bessy L. (10) Jónás J. 3. Doha (pari) Krei- 
ter. F. m.: Öhaj (16) Fityó. Czifra (6) Hor
váth, Jónás (5) Dózsa, Csalárd (10) Wlesner, 
Nikla (10) Benkő, Pandúr D. (12) Steinitz, 
Tempó. (5) Feiser, Bimbi (12) Hévízi, Lenke 
(6) Gállá. Biztosan. 10:47, 14, 50, 15. Befutó: 
10:504. 83. Idő: 35.1._____

Március 1, 3 és 6-án d. u. H3-kor

Ugetöversenyek
Tavaszi handicap
A tényleges versenyszezon megnyitó esemé

nye kerül vasárnap eldöntésre. Az alapítása óta 
rendkívül népszerű versenyben ezidén is nagy 
mezőny várható starthoz, csak az a kár, hogy 
a néhány év óla 1.32 másodpercre felemelt 
alap miatt a jobb klasszisu űgelők nem jutnak 
benne esélyhez. Valószínű indulók:

2120 Fityó 
2130 Wlesner 
2140 Marék 
2140 gr. Vay 
2150 Fetaer 
2150 Raymer 
2150 Tomann

x 2150 Simkó 
2160 Steinlts 
2170 Benkő 
2190 Síró

esélyeit ille’l, kétségtelen, 
hogy n helVzet kulcsa Felser kezében van, aki
nek mindkét starthoz várható erackje esély. 
Akár Groo Peggy, akar Lali lesz a champlon 
hajló választoltja, őt kell megverni annak, 
aki nyerni akar, feliéve. hogy formát fúlnak. 
Ai ellenfelek sorából Törzsfőnök javuló for
mákat mulat. Elsőm pedig jól dolgozik, mig 
a többiek közül még Egeriának volna esélye, 
ha végre egyszer formát fűim Reálisan 
azonban nem lehet mást várni, minthogy

Grro Peggy 
nVerl az Idei Tavaszi bardi-noet

Maszár I 2 Mimóza (pari) Feiser. 3. Lord of
Patnuk (fii Simkó. F. m Pajtái (10 Kováéi*
il. I.ücrly llanovrr <2) Dórin, Arvakgénv (101 
Maiiár F.. Onolva (3) Jónás. Küzdelem. 10.57,

Elsőm
Bokros 
Lali 
Toll
Groo Pcggy
Egerla 
Gyarmati 
Ix»rd of Pamuk
Bolond 
Tőrzsfőnök
Csákány

Ami a verseny <

he írni napix)
Ste, leütik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
FcitlOa azerkeiuló 4s kiadó: Dr. KI M HIH2Ó 

StvrkeutMa 4a kiad4hivatal: Ezaatbet kínai 14.
TeMaa Mtkfttnap H »a*  déli H-li: I 40R-H. Vaa d.
1 4r4tol 'Aradl-a 1. Gl»bua-n>-inda • <Vsa. 4. a. ....................... ?

saoljriUiábsn áll. M. Sesta’ W. 14. IS, 19 Befutó 10:287 Idő: 50’J I
“ - IX Bahémdij. 1. Margit s. .pari) Marschall. I

.riál-a t. (ilxbvs-nrunda-: I IW U, I IU«. 
ü' 141 tspoirlMi: « ttt 41. |1H 41. I IW 44, 
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BLÓHmOt Api Bw «vre S pemí _ EGYES SZÁM 
les- Mui«r<>r»nis It: hliír. Ausztria ja Gmarbeii Frsa- 
elanrtiii 1.50 fraak. Ja«-.-.t14«la 2.M dinír. Ninctorssáf 
15 Ct . Olatznruí*  | Ura. Homlnia 5 teu (stbtz’nrákls 
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