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MÍKLAS lemondott
Az első uj törvényi megtörtént az Anschluss

Bevonultak Bécsbe a német csapatok 
Lemondott Skubl államtitkár, a Reichspost 
főszerkesztője és a Burgtheater igazgatója 

Népszavazás: április 10-én!
Hitler vasárnap nem ment Bécsbe
Megalakult Blum népfront-kormánya

Bécs, március 13.

Miklas Vilmos március 13-iki hatály- 
lyal visszalépett szövetségi elnöki hi
vatalától. Az 1934. októberi alkotmány 
77. paragrafusa értelmében ügykörét 
Seyss-lnquart szövetségi kancellár 
veszi át. (Inff.)

A Magyar Távirati Iroda hivatalos közlése szerint a lemondás Seyss- 
lnquart felkérésére történt.

Az Anschluss megtörtént!
Becs, március 13.

(Információ.) Az Anschluss a mai napon 
megtörtént. Seyss-lnquart kancellár, közvet
lenül azután, hogy átvette az elnöki teendők 
ellátását, a következő törvényt irta alá az 
1934. évi osztrák alkotmány harmadik sza
kaszának 2. bekezdésére való hivatkozással:

A hivatkozott szakasz arra vonatkozik. 
ho*y  az alkotmány keretén belül rendkívüli 
Intézkedéseket lehet foganatosítani.

1. Ausztria a Német Birodalom országa.
2. Vasárnap, 1938 április 10-én szabad és

Német repülőgépek 
Csehszlovákia, felett

Prága, március 13.
A Csehszlovák Távirati Iroda a következő 

közleményt teszi közzé:
Március 12-én és március 13-ára virradó 

éjszaka érkezeit jelentések szerint néhány 
német katonai repülőgép bizonyos szaka- 
azokban csehszlovák területet repült át és 
Németországba tért vissza. Aa ügyet 

diplomáciai utón haladéktalanul a né
met kormány tudomására hoztuk, 

•mely olyértelmü határozott biztosítást 

Bevonul az első zárt hadosztály
Béca, március 13. I zászlóalj ma reggel 2 óra 30 perckor 

Egy felderitő-osztag és megérkezett
«gy müncheni motorkerékpáros vadán- la bécsi Bannwegen levő kaszárnyába, ahol

titkos népszavazással a húsz éven felüli 
ausztriai német férfiak és asszonyok dönte
nek Ausztriának a Német Birodalommal való 
újbóli egyesítéséről.

3. A népszavazásnál a leadott szavazatok 
többsége dönt.

4. A jelen nlkotmánytörvény végrehajtá
sához és módosításához szükséges lépéseket 
rendeleti utón teszik meg.

5. Ez az alkotmánytörvény a kihirdetés 
napján, vagyis ma életbe lép. Végrehajtására 
a szövetségi kormány kap megbízást 

adott, hogy ha német katonai repülőgépek 
tényleg átrepültek csehszlovák területen, ez 
az adott szigorú parancsokba ütközik és 
hogy

az ügyet behatóan meg fogják vizs
gálni.

Eszerint várható, hogy az ügy kielégítő 
elintézést nyer ég hogy hasonló esetek, ame
lyeknek egyébként a német kormány kije
lentése szerint nincsen politikai vagy kato- 

. nal jelentőségük nem fognak megismét- 
llődnl. (MTI)

a hármas gyalogezred diszszázada sorako
zott fel fogadtatásukra Zászlóval és katona
zenével. A német csapatok ünnepélyes fo
gadtatása alkalmával a parancsnokok köl
csönösen szívélyes üdvözlűbeszédeket vál
tottak.

A német elővéd megérkezése után há
rom órával bevonult az első zárt had

osztály
n szövetségi fővárosba.

Bécs ragyogó vasárnapi időre ébredt. A 
levegőben állandóan kisebh-nagyobb repülő
rajok keringenek. Mint a lapok írják, a va
sárnapi nap folyamán összesen körülbelül

száz német bombavető repülőgép érke

Innitzer felhívást intézett 
Ausztria katolikusaihoz

(Magyar Távirati Iroda.) Bécs, márc. 13.
Innitzer biboros-érsck, a bécsi érseki egy

házmegye főpásztora, a következő felhívást 
intézte a hívekhez:

A bécsi érseki egyházmegye katolikus 
hívőit felkérem, hogy vasárnap, március 
13-án, Imában mondjanak Istennek kö

A keresztény 
munkásszervezetben 

ellenállást kíséreltek meg
(Magyar Távirati Iroda.) Bécs, márc. 13.

A bécsi munkáskamarák és a keresz
tény munkásszervezetek székházát a 
Wiener Neueste Nachrichten jelentése 
szerint

• német tornászszövetség osztagai 
megszállották. A keresztény mun
kásszervezet székházában a tisztvi
selők egy része ellenállást kísérelt 

meg. Ezeket letartóztatták.

Egyik lezárt szoba ajtaját a tornászsző- 
vétség tagjai feltörték és az ott elrejtő
zött három tisztviselői átadták a rendőr
ségnek.

A kancellári hivatal a hazafiul arcvo
nal vagyontárgyait ■ német—osztrák

zett az aspernl repülőtérre.
Az első gépek már » hajnali órákban meg
jelentek a repülőtér felelt, olyan nagy ra
jokban, hogy egyszerre nem is tudtak le- 
szállni. A délutáni órákig a repülőtér szo
kott képe teljesen megváltozott.

Az egész hatalmas térségen sűrűn állot
tak egymás mellett a horogkereszltcl el

látott hatalmas német gépek.
Emellett azonban az utasrepülőgép-forga- 
lom is minden zavar nélkül bonyolódott le.

A lapok további jelentése szerint a vidéki 
osztrák repülőterekre is körülbelül ugyan
ilyen számú német repülőgép érkezett.

szönetét a nagy politikai átalakulás vér- 
telen lefolyásáért és imádkozzanak 

Ausztria boldog jövőjéért.

A hívek természetesen szívesen és készség, 
gél engedelmeskedjenek a hatóságok min
dennemű rendelkezésének.

nép vagyonának nyilvánította azzal, 
hogy a nemzeti szocialista mozgalom 
veszi át kezesként a vagyon kezelését.

A Hitler-lf|uság 
nem gondol bosszúra

Bécs, március 13.
(Magyar Távirati Iroda.) Az nutszrin Ilit*  

ler-ifjtiság országos vezetősége felhívást in
tézeti tagjaihoz, hangsúlyozva, hogy a je- 
Inlegi sorsdöntő órúkbun

ne a múltra tekintsenek vissza és ne 
gondojanak bosszúra.

hanem az előttük álló nagy feladatra és 
munkára. A kiáltvány felszólítja azokat az 
ifjakat és leányokat, akik eddig lávolállot- 
lak a szervezettől, hogy csatlakoz tanok *
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nyében található két számjegy •................
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Beküldte

PQB1Q. Cl,n*n  fcirfll mmOi| m JTn.m írl." .?') 1
*''•«« munkára a Hitler-lfjnság nagy tábo
rához.

Thurn-Walsasinn gróf, az eddigi hivatalos

Megváltozott az osztrák sajtő arca
Bécs, március 13,

(Magyar Távirati Iroda.) Vasárnap reggel 
a napilapok közül a csehszlovák barát Tag 
többé már nem jelent meg. Hír szerint á 
h*tfől  lapok közül a hasonló irányzatú 
Norgen szintén nem fog többé megjelenni.

A némctHIcnc*  írásmódja miatt tegnap*  
előtt megszűnt Telegraf „NS Telegraf" 

néven Jelenik meg újból, 
n lap elme mellett horogkeresztes jelvény- 
nyel.

A katolikus Reichspost mai számában be
jelenti, hogy Fundcr Frigyes állaintanácsos, 
a lap eddigi főszerkesztójo lemondott álla
sáról és a hivatalos sajtószolgálat vezetőjé
vel történi megegyezés alapján Howorka 
Olló, n szerkesztőség egyik tagja lelt a fő
szerkesztő.

A Stcycrmühl-müvek
lapkiadó vállalat élére nemzeti szocia

lista biztost helyeztek

A vezető színházak igazgatói 
átadták helyűket

Bécs, március 13.
A rendszerváltozás érdekes személycseré

ket hozott magával n színházaknál.
A Neues Wiener Tagblatt jelentése szerint
Röbheling Ilcrmann, a Burgszlnház 
Igazgatója lemondott és helyébe Jellu- 

alch Mirkó költőt nevezték ki.
'Jclluslch igazgató szudéta-német szárma
zású.

A lemondott Röbheling Igazgatót 1931 vé
gén hívták meg a Burgszlnház élére Német
országból, ahol azelőtt a frankfurti, majd a 
hamburgi színházat vezette.

A magánszínházaknál is személyi változá
sok állanak küszöbön. A llcichspost értesü
lése szerint

a Theater un dér Wlcn-nél Hcllmcr Igaz
gató, n Scala-szlnháznál Beér dr. Igaz
gató, a Theater In dér Josefsladtnál 

1-othar udvari tanácsos Igazgató 
másoknak adják át helyüket. A két opera

Gyorsfénykép
Bécs, március 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Napsütéses vasárnap virradt 
Becsre ma, a nemzeti szocializmus uralmá
nak második napján. A város képe nem so
kat változott: mindenütt hatalmas horog- 
keresztes lobogók lengenek. Horogkeresztes 
zászlókat tűzlek ki a házak ablakába, a bol
tokra s kis horogkeresztes lobogók lengenek 
a gépkocsik hűtőjén, a motorkerékpárok 
orrán, sőt a villamosokon is. Az utcákon 
állandóan nagy tömeg hullámzik s

a Járókelők lépten-nymnon füleméit 
karral, az úgynevezett német kÜKzlliités- 

sel ildvüzlik egymást.
Nagy üdvrivalgás fogadja mindenütt azok
nak a gépkocsiknak a megjelenéséi, ame
lyeknek utasaiban az utca közönsége német 
katonatiszteket ismer lel.

Különösen élénk a forgalom a bécsi bel
városban. Ez merőben szokatlan képet ad 
Bécsnek, mert hiszen vasárnap Bécs lakos
sága mindig nagy tömegekben megy kirán
dulni • *úro.s  közelebbi és távolabbi környé
kére, úgy, hogy különösen ha olyan szép az. 
idő, mint ma. éppen a belső kerületek va
sárnaponként teljesen kihaltak. Most fel és 
alá hullámzik a tömeg, itt is, olt is csopor-

Hitler vasárnap reggel 
szüleinek sírjához 
hajtatott

Linz, március 13.
Mint a Bécsi Távirati Irodának Linzből 

jelentik, már a kora reggeli órákban nagy 
tömegek hullámzottak a város utcáin és ün
nepelték sí átvonuló német csapatokat. 
K A szálloda körül*  ahol Hitler lakik.

ifjúsági szervezetek vezetője.
bucatmózatot intézett at otetrák Ifja- 

sághoz, 
azzal a felszólítással, hogy ne álljanak félre, 
hanem lelkiismeretűkkel számot vetve, lép
jenek be annak az ifjúsági szervezetnek so
réba, amely most előtérbe lép.

Vasutasok*  
akik visszatérnék

Béw, március 13.
(Magyar Távirati Irnda.) Az államvasutak 

igazgatósága felszólította azokat a volt vas
utasokat,

akiket nemzeti szocialista felfogások 
miatt rendelkezési állományba he

lyeztek, 
hogy Jelentkezzenek szolgálat! helyeiken.

Eichbergcr Henrik újságíró személyében. A 
vállalat kiadását >an megjelenő Neues Wie
ner Tagblatt és a Volkszeitung bejelenti, 
hogy n lapok változatlan terjedelemben to
vábbra is megjelennek és a vállalat teljes 
ilezmét fenntartja „a valódi német és szo
ciális Ausztria gondolatának odaadó szolgá
latában".

A Wiener Neuesten Nachrichten mindig 
közel állott a nemzetiekhez és éppen ezért 
az előző rendszer kormánybiztost helyezett 
a lap élére. A lap vasárnapi száma bejelenti, 
hogy

a kormánybiztos működése megszűnt.
A lapvállalat vezetőségéből és szerkesztősé
géből kiváltak azok, akik az elŐ2ő rendszer 
politikáját képviselték a lapnál s a lap ezen
túl a nemzeti szocialista mozgalom szolgá
latában áll.

lljabb rendelkezéssel megszüntették a 
nagyobb betűtípusok használatánál eddig 
fennállott korlátozásokat.

vezetőségében szintén változások lesznek. 
(M. T. I.)

Fe!e]thetetien 
mérföldkő...

Bécs, március 13.
(Magyar Távirati Iroda.) A hivatalos 

Wiener Zeitung „Nagynémet hajnal hasadás" 
cim alatt vezércikket közöl, amely többek 
közt a következőket mondja:

Az utóbbi napok u német nép történe
tében felejthetetlen mérföldkövet alkot
nak: március 11-e meghozta a nagy

néniét birodalom újjászületését.
A március 11-én történt megoldás véget ve
tett nemzedékek küzdelmének és a tépelő- 
‘lésének, a német nép felébredt és bekö
szöntött a német nép tavasza. Feltámadt a 
nemzeti szocialisták által hőn óhajtott nagy
német birodalom.

Bécs uj arcáról
tokba verődik:

az emberek hangos beszéddel taglalják 
a mai nap nagy kérdését: jön-e Hitler?

Mikor jön? Ma úgyszólván mindenki Becs
ben maradt, mert Hitlert várják. Egy dél
előtti rúdiójclenlés azonban még csak azt 
adta tudtul, hogy Hitler Adolf a felsöausz- 
Iriai Lconding városába utazott. Itt vannak 
szülei eltemetve és a kancellár ellátogatott 
szülei sírjához.

Magyar vendégek
is vannak Becsben a mai történelmi vasár
napon, mert nz elmúlt napokban még né
hány autóbusz érkezett Budapestről és ezek
nek utasai egyelőre Becsben tartózkodnak. 
A nagy történelmi esemény magyar tanult 
is megéljcnzi a közönség, ahol feltűnik cso
portjuk.

A nyilvános épületek előtt a nemzeti 
szocialista rnhainosztagok és védőoszla- 
gok emberei teljesítenek őrszolgálatot.

Nagyrészt polgári öltözéket viselnek, ugv, 
hogy hovatartozandóságuknt csak karsznlag- 
juk tanúsítja, amelyen vörös alapon fehér 
körben fekete horogkereszt ékeskedik. Vál
lukon katonai puskát hordanak.

Lenn Andor

olyan nagy volt n tolongás, hogy az 
épületet nagy körzetben cl kellett zárni.

A kordon körül tízezrek vár :kozn;:l. a kan- 
cellái megjcle::.' .Óíc,

Mint Linzből jelentik.

Tavaszi szövet- és selyem-
külOnlegewégelm neférteztekl V||_MOS *0  <k,SÍ^”On°'n’°

Hitler birodalmi kancellár reggel kilenc 
óra után gépkocsin Linztől nem messze 
fekvő Leondlngbe utazott és az ottani

Hitler kancellár következő állomásai 
Salzburg

Magánértcsülés szerint Hitler vezér és 
birodalmi kancellár a leondingi temetőben 
tett kcgyelctes látogatás után

▼igazéiért IAnzbe,
ottani szállodában levő lakására. Program
jának további lebonyolítására csak ezután 
kerül sor.

A kancellár szülei sírjának megkoszorú
zása után

Lambachba utazik, ahol annakidején 
több évet töltött, majd tovább megy 

Salzburgba,

ahol az éjszakái tölti. Az még nincs végle
gesen megállapítva, hogy a kancellár további 
útja Salzburgból Stájerországba vezet-e to
vább. Lehetséges, hogy a kancellár Karin-

Hitler táviratozott Mussolinihoz
(Inf.) Bécs, március 13.
Hitler kancellár a szombatra virradó 

éjszaka linzi szállásáról nagyjelentőségű 
táviratot intézett Mussolinihoz. A kancel
lárral a késő éjszakai órákban közölték 
a fasiszta nagytanács határozatát, amely 
tudomásul veszi az Ausztriában beálló

Hitler vasárnap nem érkezik Bécsbe I
Bécs, március 13.

(A Hétfői napló tudósító jónak tele fon je
lentése.) Az esti órákban hivatalos közle
mény jelent meg, amely tudtul adta Bécs 
város népének, hogy

Hitler Adolf vezérkancellár a vasár
napi nap folyamán nem érkezik Bécsbe.

Hogy mikor történik meg Hitler Adolf 
Bécsbo való bevonulása, amelyre nagysza
bású előkészületek történlek, arról nem 
szól a közlemény.

Vasárnapra virradó hajnali félhárom óra: 
et az a történelmi időpont, amikor

az első német csapatok elérték az 
osztrák fővárost.

A német katonaság élcsapata a VII. mün
cheni felderitö-osztag és a II. müncheni 
motoros lövészszázad volt. A német katona
ság a Rennweg-kaszárnyába vonult, ahol 
a III. osztrák gyalogezred diszszázada 
várta az ezredz.ászlóval és zenekarával. A 
zenés fogadtatás ubán az osztrák és a né
met katonaság parancsnokai lelkes hangú

Hitler testőrgárdája 
vasárnap este bevonult 

Bécsbe
Bécs, március 13.

(A Hétfői Napló tudósilójúnak telefon
jelentése.) 7 óra 15 perc. Skubl Mihály 
közbiztonságügyi államtitkár, Ausztria 
rendőrfőnöke, aki Schuschnigg kor
mányzata idején is ezt nz állást töltötte 
be és rangját megtartotta Seyss-Inqunrt 
nemzeti szocialista kormányában is,

a vasárnapi napon közblztonságUgyl 
államtitkári állásáról lemondott

s igy nem tagja többé az osztrák kor
mánynak.

A rendőrfőnöki állást azonban, a je
lek szerint megtartja Skubl dr.*  

minthogy errevonatkozólag a hivatalos 
közlemény semminemű utalást nem tar
talmaz.

Amikor ezeket a sorokat diktálom, ka
pom a hirt, hogy

Hitler vczerkanccllár tcstőrgárdája

Kérek még egy pohárka

MECSEKIT!

I temetőben meglátogatta azfllel ilrját.
Hitler további programjának részleteit

1 később fogják közölni.

tiába is elmegy. Bécset csak legvégül fogja 
meglátogatni.

Bécs, március J3.
Salzburgban kora reggel óta mindenki tal

pon volt, mert
úgy hlrlcif, hogy a kancellár Leonding- 

ből egyenesen Salzburgba jön.
A várost fellobogózták s mindenki az utcán 
tolongott, hogy lássa a kancellár bevonulá
sát. A városban olyan nagy kereslet nyilvá
nult meg horogkeresztes jelvények és zászlók 
iránt, hogy

n Jelvény ára egy nap alatt 30 garasról
1 schillingrc szökött fel s ugyancsak 

háromszorosra drágult a zászlószövct 
ára is. A hatóságok kénytelenek voltak' 
közbelépni, hogy megakadályozzák az ár
drágítást.

fordulatot. Ez a határozat annyira meg
indította Hitler Adolfot*  hogy még az 
éjszaka folyamán a következő rövid táv
iratot adatta fel Rómába:

— Mussolini! Ezt sohasem fogom eh 
felejteni önnek!

Adolf Hitler.

beszédben üdvözölte egymást.
L. A.

Himmlert Unneplik 
Becsben

Bécs, március IS.
(Inf.) Hitler kancellár környezetéből va*  

sárnap este közölték, hogy
a kancellár vasárnap már nem jön

Bécsbe.
A nemzeti szocialista párt bécsi Szervezetei 

este fél 7-kor ünnepélyes fogadtatásban ré
szesítették a Hazafias Front egykori szék
hazában az Atn Hof palotában, amely most 
a nemzeti szocialista párt székháza lett,

a német nemzeti szocialista néposzta
gok birodalmi vezérét, Himmlert,

aki a nemzeti szocialista vezérek közül első
nek érkezett szombaton hajnalban Bécsbe.

Az osztrák rádió vasárnap dél óta

„Németosztrák rádió**
névvel jelentkezik.

Ipprn most bevonult 
nz osztrák fővárosba.

León Andor.

Schuschnigg 
Tatatővároson ?

Budapest, március 13.
Bécsi jelentést közöl a Pesti Hírlap vasár

napi száma arról, hogy — magánérteslilés 
szerint Schuschnigg volt kancellár közvetlen 
kíséretével Tatatóvárosra utazott, ahol gróf 
Esterházy Ferenc tatai kastélyába száll meg, 

Szonihaton, a délutáni órákban, Pozsony
ból már meg Is érkezett Tatára egy gépkocsi*  
amely — hírek szerint — Schuschnigg pogy- 
gyászát herttu az Esztcrliázy-kastélybn, 
Tatatővároson ugy tudják, hogy szombaton*  
az esti órákban Schuschnigg tényleg oda ér
kezeit.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
érdeklődött (utal hatóságoknál. Azt a választ 
kaptuk:

— Nem tudunk Schuschnigg megérkezésé
ről.

Mindeddig nem érkezett sem határozott 
cáfolata, sem megerősítése e feltűnő Űrnek.
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Schmidt Guido állítólag Budapestre 

érkezett
Budapest, március IS.

Magánhelyről szerzett információnk sze
rint, vasárnap késő délután

Schmidt Guido volt osztrák külügy-

miniszter Budapestre érkezett.
A hir szerint, az egyik dunaparti szállóban 

szállt meg. A volt külügyminiszter érkezésé
nek hírét nem erősítették meg.

Az osztrák nemzeti szocialisták 
vezetőjét politikai vélemény- 
alakítás miniszterévé nevezte 

ki Miklas
. Berlin, március 13.

Becsből jelentik a Német Távirati 
Irodának: Miklas szövetségi elnök 
Clausner Hűbéri szolgálatonkivüli őrna
gyot, a nemzeti szocialista párt ausztriai 
országos vezetőjét a politikai vélemény
alakítás miniszterévé, államtitkárokká

pedig Kaltcnbrunner Ernő dr. védőosz
tagparancsnokot, Wimmer Frigyes dr. 
miniszteri titkárt és Angelis Miksa ve
zérkari ezredest nevezte ki.

Skubl eddigi közbiztonsági államtit
kár beadta lemondását.

Wimmer államtitkár a szövetségi 
kancellári hivatal ügykörében a külügyi

és közbiztonsági Ügyek kivételével látja 
el a teendőket, Kaltcnbrunner álllam- 
tltkár a közbiztonsági ügyeket látja el, 
Angelis államtitkár a nemzetvédelmi 
ügyeket intézi.
A betiltott diákszervezet 

Ismét működik
Berlin, március 13.

Bécsből jelentik a Német Távirati Irodá
nak: Dr. Freisleb'-n Hűbérinek, az osztrák 
főiskolai diákszervezetek vezérének közlése 
szerint

a német diákszervezet,
amelyet az osztrák szövetségi kormány 
1933-ban betiltott, most ismét megkezdte 
működését. (MTI.)

Az első katonavonal 
Bécs határában

Berlin, március 13.
Bécsből jelentik a Német Távirati Irodá

nak: Délután két órakor berobogott a liüt- 
teldorfi pályaudvarra az első német katona
vonat, amely nyomban folytatta útját Bécs 
Matzleinsdorf felé. (MTI.)

Blum megalakította 
kormányát SVÁJCI SAPKA

'(Információ.) Páris, március 13.
Franciaországban feltámadt az 

eredeti népfront kormány.
León Bilim uj kormányát a radikális párt, 
a szélsőbalodali polgári pártok és a szocia
lista párt alakítják meg. A radikális párt 
képviselői, szenátorai és elnöki tanácsának 
tagjai vasárnap délben egyhangúan kimon
dották, hogy

teljes mértékben támogatják León Blum 
dczignált miniszterelnököt 

abban a törekvésében, amely az 1936 jú
niusában megalakult első Népfront-kor
mány feltámasztására irányul. León Blum 
most már a leggyorsabban megalakítja a 
kormányt.

Blum kijelölt miniszterelnök hir szerint 
a következőképpen alakítja meg kormá
nyát: Miniszterelnök és pénzügyminiszter 
Blum, hadügyminiszter Deladier, külügy
miniszter Paul Boncour, belügyminiszter 
Dormoy. Késő esti jelentés szerint a Blum- 
kormány megalakult. (MTI.)

Paris, március 13.
(Információ.) Az uj francia kormány 

összetétele a következő: Miniszterelnök és 
pénzügyminiszter: I.éon Blum. Állammlnisz- 
ter: Paul Faurre (szoc.), Violclle (szoc.), 
Sarraut, Steeg (radikálisok). Helyettes mi
niszterelnök és államniiniszter: Daladier. 
Kiilügy miniszter: Paul-Boncour. Belügymi
niszter: Dormoy (szocialista). Haditengeré
szet: Campinchi (rád. szocialista). Légügy: 
Guy La Chambre (rád. szoc.). Kereskede
lem: Plerre Cot (rád. szoc.) Földmivelésügy: 
Monnet (szocialista). Postaügy: Lcbas 
(szocialista). Nyugdíjügy: Kiviére (szocia
lista). Közmunkaügy: Moch (szocialista). 
Gyarmatügy: Montét (radikális szocialista). 
Közoktatásügy: Zay (radikális szocialista). 
Propngan:!aügyi miniszter: Frossard (radi
kális). Munkaügyi miniszter: Serol (szociá
lis unió). Közegészségügyi miniszter: Guer- 
lin (radikális). Miniszterelnökség ügyelnek 
egységesítésére kiküldött miniszter: Vincén! 
Auriol.

nagy nyugalommal ítélik meg.
Március 12-ét, mint a birodalmi kancellár 

nagy személyes sikerét könyvelik el. Az u 
politika, amelyet Schuschnigg a legutolsó 
napokban folytatott,

Németországgal szemben a kihívás poli
tikája volt.

Az a tény, hogy a német csapatokat a hi
vatalban lévő bel- és biztonsági miniszter 
kérte, azt jelenti, hogy

a csapatok bevonulását nem lehet kato
nai közbelépésnek tekinteni.

A kormányhoz közelálló Kurjer Czer- 
wonny megállapítja, hogy a nemzeti szocia
lizmus németországi hatalomra jutása óta 
különösen

erőteljes lett az Anschlussra Irányuló 
kívánság.

Ennek meg is volt a természetes alapja.

sNincs feszültség Németország" 
és Olaszország között*"

A Maginot-vonal erődítményeibe 
bevonult a földalatti állások 

legénysége
Páris, március 13.

(Információ.) Daladier nemzetvécdlmi 
miniszter péntek este hosszabb megbe
szélést folytatott a francia szárazföldi, 
tengeri és légihaderő vezetőivel.

Még szombaton bevonultatták a

Maginol-vonal erődítményeibe a 
földalatti állások legénységét, amely 
normális időkben a Maginot-vonal 
mögött fekvő helyőrségi városok

ban állomásozik.
Az összes helyőrségekben visszavonták a 
szabadságolásokat.

Páris, március 13.
(Információ.) A vasárnapi párisi lapok 

oldalas cikkekben számolnak be az ausztriai 
eseményekről Vezetőhelyen közük a párisi 
lapok Hitler kancellár Mussolinihez intézett 
levelét is, amelyet történelmi jelentőségű
nek mondanak, tekintettel arra, hogy Hitler 
Adolf ebben a levélben kijelentette, hogy

a Brennert tekinti Németország és 
Olaszország határvonalának.

Hitler kancellár ebben a levélben azt is 
megemlíti, hogy a Brenner-határt óp úgy 
garanátlja, mint a német-francia határt s 
több párisi lap ebből a kijelentésből meg
nyugtatást merít arravonalkozaón, hogy

Franciaországnak nem kell tartania a 
német terjeszkedési törekvésektől. 

Más lapok viszont azt olvassák ki Hitler

leveléből, hogy a rónia—berlini tengely so« 
haséin volt olyan erős, mint most és hogy 
csalódtak azok, akik abban reménykedtek, 
hogy a Németausztriai események feszültsé
get idéznek majd elő Németország és 
Olaszország között. A Petit Journal példát
lan jelentőségű diplomáciai okmánynak 
mondja Hitler kancellárnak Mussolinihoz 
intézett baráti levelét és megállapítja, hogy, 
a német kancellár ebben a levélben

megingathatatlan biztosítékot adott 
Olaszországnak.

A párisi lapok érdeklődésének előterében 
természetesen az angol és francia kormány 
között folyó rendkívüli élénk eszmecsere 
áll, amelynek célja állítólag az, hogy a 
legszorosabb együttműködést hozza létre 
Anglia és Franciaország között a közép
európai kérdésben. >

Hatalmas tömegtüntetés 
Londonban Ausztria füg

getlenségéért
(Inf. London, március 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap az esti órákban Lon
donban

óriási arányú tömegtüntetés kezdődött 
Ausztria függetlensége érdekében.

A Trafalgar Squaren százötvenezer 
főnyi tömeg gyűlt össze, amely hangosan 
kiáltozva tüntetett és

„Követeljük Ausztria felszabadítását!" 
felirásu táblákat hordozott magával. A rend
őrség egyelőre tehetetlen a hatal
mas tömeggel, amely

tiltakozik az angol kormány tétlensége 
ellen 

és erélyes fellépést követei Németország 
ellen.

London, március 13.

hant hatalmas tömegtüntetés résztvevői han
gos szóval szidalmazták nemcsak Német
országot, hanem Olaszországot is. A tünte
tők tömegéből minduntalan szónokokat 
emeltek a magasba, akik rendkívül éles
hangú beszédekben tüzelték a tömeget.

A Trafalgar Spuarcrűl a 150.000 ember 
előbb az osztrák, majd a csehszlovák kö
vetséghez vonult és ott rokonszenvét nyilvá
nította a két ország iránt. Innen a német 
nagykövetséghez akartak vonulni, ezt azon
ban a rendőröknek sikerült megakadályozni.

Lengyelország 
nyugalommal ítéli meg 
a helyzetet

Varsó, március 12. 
(Német Távirati Iroda). Lengyelország ve

zető köreiben az ausztriai helyzet .kibonta-

HETEDIK HÖNAKJAMEGY BUDAPESTEN 
t-j A LEGNAGYOBB ÉRDEKIŐDÉ&MflICT

(Információ.) A Trafalgar Squaren klrob- kozását

*“ A budapesti 750-ik előadás a

HOLLYWOOD filmszalonban
héttőn délután fél 5 órakor.

Jeanette Macdonnld ésNelson Eddy 
hangja először telefongyár! 
Wids Rangé készüléken

Élőárnak 2, !*l  5, 7. fél 10.
i Első előadás mlndennmi mérsékelt helyárakkal

Csehszlovákia biztosítását 
sürgeti a francia sajtó

Páris, március 13. I 
(Információ.) A francia kiilügyminiszté I 

rium — Írja az Echo de Paris — mindenek
előtt arra szeretné rávenni Angliát, hogy a 
Berlinben átnyújtott jegyzék kiegészítése
képpen

figyelmeztesse a német kormányt arra, 
hogy Anglia nemcsak az ausztriai be
avatkozást tekinti jogtalannak, hnnem 
a csehszlovák ügyekbe való esetleges 

német beavatkozást is.
Chamberlain angol miniszterelnök — írja 
e lap — érzi, hogy most már valóban tenni 
kellene valamit, nagy

kérdés azonban, van-e bátorsága ahhoz, 
hogy nyíltan szolidaritást vállaljon 

Franciaországgal és Csehszlovákiával.
A külügyminisztériumhoz közelálló Petit 

Párisién a következőket Írja:
Semmi sem tudja megakadályozni többé 

a végső Ansehlusst.
Most már csak arról lehet szó, hogy meg
állapodjanak a szükségesnek mutatkozó in
tézkedésekben. amelyekkel

meg lehetne akadályozni hasonló ese
mények kirobbanását más államokkal, 
elsősorban pedig Csehszlovúikával 

szemben.
Delbos külügyminiszter már részletesen 
megvitatta ezt a kérdést Sir Ede Philipps 
párisi nngol nagykövettel. Franciaország cl 
van tökéivé arra, —: írja a félhivatalos 
lap —, hogy

adott esetben teljesíti vállalt kötelezett
ségeit szövetségeseivel szemben. Nem

fér kétség ahhoz sem, hogy Ilyen maga
tartást tanúsítson a Szovjetbirodalom 
ilyen esetben. Most már csak Angliánál 
kell elérni, hogy végre valamivel tevé
kenyebb formában érdeklődjék a közép

európai ügyek Iránt 
és nyíltan kijelentse, hogy ha Csehszlovákia 
ellen is az erőszakot kísérelnék meg, akkor 
Anglia feltétlenül beleavatkozik. A félhiva
talos lap azzal fejezi be cikkéi, hogy érte
sülései szerint a felelős angol és francia kor
mánytényezők minden figyelme jelenleg erre 
a kérdésre irányul, amelynek létfontossága 
van a béke szempontjából. _____

Váratlan szerencsére
a legnagyobb reményt ma az 

osztaiysors’egyek nyúlnak

A Bethlen-utcal

Korzó kávéházban 
Bobár Kató hegedUI

Csöpl énekel Telefon: 13B 381

Kétségtelen, hogy a: 
osztálysorsjálék a leg
becsületesebb számos 
spektdáci és játék 
között, anélkül, hogy 
veszélyt rejtene ma
gában. Az osztály
sorsjáték esélyei egy
formák minden részt
vevőre, minden egyes 
sorsjegynek egyenlő 
az áia és mindenki
nek — foglalkozásra, 
nemre, korra, rangra, 
vagyonra való tekin
tet nélkül — egyenlő 
a joga és nyerési esé
lye.

Ha osztálysorsjegyei 
vásárolunk, szenve
dély nélkül /drxrunk, 

mindig csak a vi
szonyainkhoz képest 
befektetett csekély ősz
szeggel a játék ér

dekel bennünket. Ha 
a húzás napján, ami
kor esetleg csak má
sok szerencséjéről ér
tesülünk, nyugodt egy
kedvűséggel állapítjuk 
meg: a szerencse vak 
és véletlen útjai és 
szeszélyei kiszámítha
tatlanok.

Mindenesetre azon
ban mi sem áll útjá
ban annak, hogy a 
szerencse ma vagy 
holnap ne kopogtas
son a mi ajtónkon is! 
De a szerencsét Is 
keresni kell és nem 
szabad az alkalmat 
elszalasztani senkinek, 
mert a szerencse for- 
gamló és n remény
ség nem bizonyosság! 
Hinni, bízni, remélni 
kell tánlorlthatatlanal!
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a hlsnaplonak: 
nagy munka folyik. <4

Londonból Írják 
"limbassy-szlnházban 
„Passión B" című társadalmi vígjáték olva
sópróbál folynak. A próbatáblán, a színész
bejáró folyosóján ott áll a próbacédula, 
amely feltünteti a szerző nevét is, emlgycn: 
Vanslttarl. A „Passión B" szerzője nem 
más mint Sir Bobért Vanslttart, Edén volt 
külügyi államtitkára, az angol kormány je
lenlegi diplomáciai főtanácsadója, óh, bol
dog Atblon,. ■

H.
A híres pezsgődlnasztla egyik illusztris 

'tag'a estélyt rendezett a minap a Gellért- 
szálló különtermében. Az estélyen természe
tesen a ház márkáját szolgálták fel. A ven
dégek ki is tettek a márka becsületéért: 
kétszázhetven üveg pezsgőt szállítottak a 
raktárból, kétszázhatvannégy üres üveg so- 
raknzott hajnalra. A megmaradt hat üveg 
pezsgőt a pincérek kapták.

Hl.
Tapsolunk a kereskedelmi kamarának, 

amely okos módon fellépett a helyesírás 
érdekében. A kamara felkérte az érdekelt 
szakmákat, hogy a jövőben fokozottabban 
ügyeljenek a kirakatokban és cégtáblákon 
szereplő idegennyelvű feliratokra, amelyek 
bizony, valljuk meg őszintén, sokszor olyan 
szavakat sorakoztatnak egymás mellé, ame
lyeknek láttára égnek mered a jámbor kül
földi vendég minden hajaszála. Még a cim- 
festők ipariestidclévcl is érintkezésbe lépett 
a kamara és felajánlotta, hogy ha a cégtáb
lák szövegénél valami kétség merül fel, for
duljanak a kamarához, szívesen rendelkezé
sükre áll, hogy tanácsot adjon. A kamara 
egyelőre csak főleg az idegen szavakról be
szél, de nem ártana, ha ezt a kis helyesírási 
akciót kiterjesztenék egyik-másik hivatalra 
is. Például hogy csak úgy „kapásból" em
lítsünk egyet, a Beszkártnál Is elkelne egy 
helyesírási tanácsadó, mert akkor elmaradna 
a villamosokról az ilyenfajta plakát: „Az 
ajtót elől betenni".

TV.
Baleset érte Bczegh-Huszágh Miklós volt 

'főkapitány feleségét, elesett és balkarját 
törte Szerencsére nem súlyos a törés. Be- 
zegh-Huszágh Miklósáé állapota javult.

V.
Bűbájos, első szótól utolsóig igaz házas

sági és apanázstörténet jár szájról-szájra. A 
dúsgazdag vállalati vezér ifjú leányába bele
szeretett a kitűnő megjelenésű uriflu, aki 
sokat szerepel a bálokon és atlétaverse- 
nyéken, akinek azonban eme kiváló tulaj
donságain felül mindössze havi 250 pengő
vel dotált tisztviselői állása van. A hivatá
sából kifolyólag kitűnő közgazdasági érzéÁ’-l 
Ac/ megáldott atya mérlegre tette a dolgot 
és kifogásokat emelt. Eteknek a kifogások
nak legsulyosabldka az Ifjú csekély jöve
delme volt. A fiatalok azonban megmarad
tak szándékuk mellett és a szerelem min
dent legyőz elve alapján addig kapacitálták 
a: apát, amíg végül engedett Beleegyezett 
a házasságba, de egy kikötéssel: a staffirun- 
gon kivill egyéb hozományt nem ad a leány
nak, ellenben apanázst rtt/tijf. Minden hó
napban olyan összegű csekket küld, amilyen 
éfsszcq az uj férj fizetési lajstromán szere
pel. Rajta múlik, hogy mennyi lesz az apa
názs.

egyedlil álló A/a- 
táncmvzslká Jávái, 
bámulntba ejti n 

közönséget.

VI.
A cannesl Palm Beach-Caslno dédelgetett 

kedvence, az Európában 
rimba-zenekar ragyogó 
különleges hangszereivel 
7?oy<d-éllcrmcit látogató

V//.
Párisból Írják a Minapidnak: A nagy 

szalónok tavaszi sclycmkollekciójdban érde
kes uj minták szerepelnek. Gyufafcj-nagy- 
ságu betűkből összerótt szavak, egész 
mondatok, verssorok, jeligék, regényekből 
vett Idézetek alakulnak csíkba, kockába, ka
rikába, virágmintába. Érdekes, hogy ahány 
verssor, ahány mondat, ahány idézet — mind 
a szerelemről szól. Házasságról, háztartás
ról szó sincs.

Vili.
A bécsi magyar idegenforgalmi iroda uj 

vezetője: gróf Montccuccoll Alfonz.

IX.
Száról-szóra ez a hirdetés jelent meg 

egyik napilapban. „Berlinből elköltözött 
bankhluatalnok bizalmi állást vállalna, csak 
tekintélyes, régi cégnél. Lehetőién nyugdíj
kénes állást foglalna cl. „ötvenéves, izr." 
jeligére a kiadóhivatalba".,. Vannak még 
optimisták!..

BAKTER: Ihaj szottyom, Lepcses szom
széd, igaz-e, hogy megen csak Pesrtül gyün-
nck?

ÖRZSI: Onnan hát. . .................   „......................
BAKTER: Oszt má meg mivégett jártak’káronkodott, csapkodott. Persze a felesége 

odafent? I -———• —j , ■
onzsi: El M Nrrl. h. megtajjo. Darányi | -Jn W™ bele ebbe . Oldal é elbe -

miniszterelnök úrnál tisztelhettünk.
BAKTER: Dinnye a tátintóját, anmán 

nagy szó! Mit akarlak 
apánktul?

LEPCSES: Nem kértem 
még adni akartunk neki.

A

maguk Darányi

semmit, ikább

kegyelmes úr-

tuggya, mostandég, 
pengőt beszedi nz

BAKTER: Maguk?? 
nak??

LEPCSES: Hát. Mer 
hogy íí az egymilliárd 
Országiul, annak a kezelésére szegődtette a 
kórmónyba az Imrédi kegyelmes urat. Oszt 
óvastuk az újságba, hogy a szegény Imrédi 
lárca nélküli miniszter. De mondok, a ke- 
serűségit neki, ha mán ennyi péz lesz a 
közire bízva, legalább legyen mibe rakni, 
lehállan föívltlem azt az öreg péztárcámat. 
hogy köccsönadom arra az öt esztendőre.

BAKTER: Igen szép, hazafijai eljárás 
vót magáiul Lepcses szomszéd. S azontúl 
mi újság Pesten?

ÖRZSI: Bünlelgetik a röpcédula-osztoga- 
!ókat. Megin elítéltek kettőt.

BAKTER: A szenvedésit neki! S mivel 
védekeztek?

ÖRZSI: Hát hogy ük csak mentek a jár
dán, oszt itt-ott megajándékozták a járó
kelőket á cédulájukkal.

BAKTER: Észre se vették, hogy az tilos? 
LEPCSES: Ippen mint ez a Csáléajkú 

Döme Józsi, mikor a tehenyit fölhajtotta 
Szombathelre. Igen sok nltó futkározott le 
s fel, tellátlan a járdára vezette a jószágot 
$ úgy iparkodott tovább. Persze rögvest ott 
termett a rendőr, rá is bujántotl mérgesen:
- „Hé, hájjá" — monta a biztos úr —, 
„vigye le innen eztet az állatot, a járda a 
gyalogjárók részire van." — „Hát osztán"
— csudálkozott Csáléajkú Döme Józsi — 
„tán az én tehenyem biciglin jár?"

ÖRZSI: Igaza vót neki A tehénv után 
is köll füzetnyi kövezetvámot, tehátlan an
nak Is jogos a közlekedés.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Ahhoz mit 
szól Lepcses szomszéd, hogy Ösztrijába a 
nemzeti coclállsták átvették az uralmat?

LEPCSES: Minden okos ember előre 
látta.

BAKTER: Oszt nz ángolok, meg a fran l Zacskó 
dák mit mondanak ehhöz?

Hajtó Antal,
a lelőtt rendőr meggyógyult 
és kijött a kórházból
„Szeretne már újra kiállni a posztra..."

Azóta pedig Hajtó Antal állapota is egyre 
jobbra fordult, a gondos orvosi kezelés és 
ápolás visszaadta az egészségét, szombaton 
reggel pedig lezajlott az utolsó vizit, megál
lapították, hogy

Hajtó Antal fölépillt, nem szorul további 
kórházi ápolásra és hazamehet.

Délután behozták az uniformisát. Hajtó 
Antal levetette a kórházi csikós ruhát, fel
öltötte az uniformisát és meggyógyulva, bol
dogan ment haza a Miklósteleprc, Fazekas 
Agoston-utcai lakására, kis családjához.

A meggyógyult rendőrhöst azonban nem
csak a családja fogadta nagy örömmel és 
boldogsággal, hanem a bajtársai, barátai és 
ismerősei is tucatjával látogatták meg va
sárnap hogy gratuláljanak a kitüntetéséhez 
és szerencsés fölgyógyulásához.

Hajtó Antal hálálkodva köszöntő meg a 
szerencseki vonatokat és amikor megkérdez
ték tőle mit csinál majd most, természetes 
hangon felelte:

— Megyek továbbszolgálni. Szeretnék 
már ii’ra kiállni a posztra ...

A kötelességtudó, bátor ren 'ör kívánságé 
nuk azonban alighanem csak az első része 
teljesedik Hétfőn a rendőrfőorvosi hivatal
ban megvizsgálják, hogy megállapítsák, mi
lyen fokú szolgálatot enged meg az álla- 
pota. Szolgálatba lép újra, de még nem mc-

Kissé sápadt arcú, de mosolygós, rendőr
egyenruhás féri) lépett ki tegnap délután a 
Szent István-kózh&z A-sebészeti pavilonjá
nak kapuján: Hajtó Antal rendőr főtörzs
őrmester, a Sairuas-csárda udvarán lezajlott 
revolveres betörőkaland hőse aki csodálatos 
módon fölépült súlyos sebéből.

Január 23-áről 24-éro virradó éjszakán a 
pestszentlőrinci Sraroaz-csárda udvarán tét- 
lenkapott betörök rálöttek a cirkálóidon 
járó Hajtó Antalra. A golyó a hasába fúró
dott. Hnjnaltájbnn érkeztek vele a mentők 
a Szent István-kórházba. Az első orvosi vizs
gálat eredménye ijesztő volt: a golyó súlyos 
roncsolásokat végzett és

alig volt remény arra, hogy felépüljön a 
derék rendőr,

akit kötelességteljesités közben terített le a 
golyó. Pálya professzor osztályén vették 
ápolás alá és

az orvosok odaadó gondoskodása való
sággal csodát müveit,

negyvennyolc órával később már kijelentet
ték nz orvosok, hogy Hajtó Antal túl van az 
életveszélyen.

A lelőtt rendőrt n kórházban megláto
gatta Étiássy Sándor főkapitány és Törők 
János főparancsnok, majd nagy kitüntetés 
érte: a kormányzó személyesen jelent meg 
a betegágyánál és átnyújtotta neki a magyar 
ezüst érdemérmet., , , , , .kw"- irp ujra, (ic inig nem mc-

Közben a detektívek, csendőrök és rend-, hét ki a posztru, egyelőre valószínűleg köny-
Orok Kárainak fordulatokkal leli nyomo-1 ngröti „ntgáloti bnutM kap, ami, végka .. .. .....
rásn eredményi horolt: elfogták a lövöldöiő kiheveri n revolvere., merénylet követkor, n! ' rejtvény nwgt,Jtf,ével lépnek
betörőket ér . merénylők lakat alá kerültek, ményeil. merénylet köretkor. be , „rwnybe. A meafeilérek hekflldj.l h.>ae.

ÖRZSI: Kapkodnak főhöz-fához.
LEPCSES: Akárcsak az a vaksi Me

nyecskerágó Rogyák Albert. Mer egy nap 
igen mérgesesn járt-kelt a házba, éktelenül

Ijetten kérdezte, hogy mi a baj? — „A nya- 

kajabáít Menyecskerágó —, „elvesztettem 
az okullárcmat, oszt amíg meg nem taná
lom, még keresni se tudom!"

ÖRZSI: Igen nagy katasztróka az e‘ rósz 
szullátó embernek!

BAKTER: Az igen. — Hát arrul mi a né
zeteltérése Lepcses szomszéd, amit Darányi 
apánk az izrajlitákrul mondott? Hogy hál 
a hazaji zsidóságnak sajátos diszpozíciója 
van.

ÖRZSI: Biz én asse tudom, hogy a' mit 
jelent!

BAKTER: Magam se, pedig én vasútas 
vagyok.

LEPCSES: Nézze, hájjá, eccer a pápóczi 
kisbiró, neve szerint Csupanadrág Begyegő 
András, beállított a Cvájfúsz Samu fűsze- 
reshöz s aszongya neki: — „Hát Cvájfúsz 
úr, be se pöröli a póstamester urat, amér 
aszonta magárul, hogy autentikus egyén?"
— „Hm" — aszongya a fűszeres —, „tugy- 
gya maga, mit jelent az, hogy autentikus 
egyén?" — „Tunni nem tudom" — felelte 
Csupanadrág kisbiró —, „de abba a véle
ménybe vagyok, hogy ha eccer magárul 
monta, accsak igen süllős becsületsértés le
het."

ÖRZSI: Magam is illenformán gondulom.
— Oszt gyerünk, aptya.

BAKTER: Várjon csak. — Igaz-e az 
Lepcses szomszéd, hogy Szent István ór- 
szúgalapíló nagy kiválunk emlékét együtt 
ünnepli majd a protestáncs dijákság a ka
tolikus dijákokkal?

ÖRZSI: Igaz bizony, összefogtak szépen.
LEPCSES: Ez a heles eljárás. Mer lilén 

szent dógoknál nem lehet 
mint ökrök az igában. 

, BAKTER: Nem hát.
LEPCSES: Mer az ollan 

lünk huszórkoromba eccer 
Koppantó Mártony fölkérdezett e‘ legru- 
tát: — „Mondd meg nékem közhuszár Gő- 
bölös András, mi a haza?" — „Alássan je
lentem" — csapta össze sarkantyúját a 
kérdezett —, „a haza az én idesanyám". — 
„Jól van fijam!" — monta cukszférer úr 
*s odébblépve fölkérdezte közhuszár Zacskó 
Pétert. — „Hát te tudod-e, mi a haza?" — 

| „Igenis, jelentem alássan" — kurjantott 
-, „a haza Gőbölös Andris ides- 

annya!" — Oszt Isten velünk.

kétfelé húzni,

vóna, mint ná 
cukszférer úr

Budapest, 1038 mdrcltu ti.

Pusztító tűzvész 
a Batthyány hercegség 

uradalmában
Nagyknplzaa, március 12.

A Bánfa-pusztai uradalomban, amelyet a 
Batthyány-hercegségtől Hatlak Emil bérel, 
kigyulladt a major hatalmúi istállója. A ti
zennégy tehénből csak négyei sikerült a 
lángokból kivonszolni, a többi bftinégett.

Közben négy gazdasági cseléd égési se
beket szenvedett.

Az állatok a cselédek tulajdonai voltai’. Le
égett a sertésistálló is, amelyben az urada
lom tenyészete volt, innen azonban az ál
latokat még idejében sikerült kimenteni.

Az épület teljesen a tűz martaléka lett. 
A tűz oka még ismeretlen.

Hajnali kaland
a Víztoronynál

vasárnapra virradó éjszaka két társaság 
szórakozott a Stefánia-utón, a Víztorony kö
zelében lévő vendéglőben. Az egyik társa
ságban három férfi, a másikban három férfi 
és egy nő ült. A két társaság között már a 
vendéglőben szóváltás keletkezett, mert a 
csak férfiakból álló társaság

erősen fixirozfa a másik társaságban 
lévő nőt,

sőt oda is invitálták asztalukhoz.
A vendéglős, hogy elkerülje a botrányt, 

fizetésre szólította fel mind a két asztalnál 
ülőket. Kinn az uccán azonban tovább foly
tatódott a veszekedés, sőt verekedés keletke
zett a meglehetősen ittas állapotban lévő 
férfiak között.

A társaság egyik tagja, Kiéin Sándor sze
relő, kezén sérült meg, valaki megszórta, 
azután

földretepcrték a vérző embert, levették 
a kabátját és a zsebében lévő 28 pengőt 

valaki ellopta.
Kiéin segélvkiáltúsaira rendőr került elő, 

aki értesítette a mentőket és felvette a 
jegyzőkönyvet a történtekről.

A mentők bekötözték a szerelő sérüléseit, 
de mivel megállapították, hogy sérülése 
könnvü, a helyszínen hagyták. Mialatt a 
mentők Kleint első segélyben részesítették,

mé*t  két férfi jelentkezett náluk, akiket 
kisebb-nngyobb sérülések borítottak.

Kerekes István 27 éves szerelő. Kiéin tár
saságának egyik tagja volt a sérült. Ismeret
len egyén balkezének mutatóujját meg
harapta.

Megsérült Wclss Jenő, az Unitas autó
fuvarozó vállalat soffőrje is. Weiss kocsijá
val a Víztorony felé haladt és amikor látta, 
hogy nagy verekedés folyik,

azét akarta választani a verekedőket, de 
de valaki a verekedők közül őt Is meg- 

szurta.
A rendőrség most azt igyekszik megállapí

tani, hogy kik voltak a verekedés kezdemé
nyezői és ki lopta el Kiéin Sándor zsebéből 
a pénztárcáját.

Jövő héten befejezzük 
„Ferde szemmel" 

keresztrejtvényünket
A „Ferde szemmel"*  keresztrejtvényünkkel 

kapcsolatban tömegesen érkezett hozzánk olva
sóinknak az a kérése, hogy a huszonhat for
dulóra tervezett versenyt

fejezzük be rövldebb idő alatt.
Az ilyen kéréssel hozzánk fordulók legnagyobb- 
része két szempontot világított meg levelében. 
Első sorban azt panaszolták, hogy túl sokáig 
kell összegyűjt eniiik és megőrizniük a megfej
téseket és n szelvényeket, a másik szempont 
pedig az a kérés volt, hogy rendezzünk inkább 
olyan hat nyolc hétig tarló versenyt, amelynek 
megfejtése hétről-hét re összefügg és valameny- 
nvi keresztrejtvényben elrejtett mondat végül 
Is összetartozó szöveggé alakul.

Mint mindig, úgy most is első és legfonto
sabb kötelességünknek tartjuk, hogy

olvasóink kívánságát a legmesszebbmenőén 
teljesítsük

és ezért közöljük, hogy a „Ferde szemmel" 
versenyünket, amslynek eddigi fordulóin már 

többuáa értékes nyereményt osztottunk 
ki a megfejtők között,

már most befejezzük.
Ezen a héten közöljük a*  ntotsóelőttl, a 

jövő héten pedig az utolsó rejtvényt
Már most figyelmeztetjük olvasónkat, hogy a 
két utolsó rejtvény ..kemény dió" tesz, amely
nek megfejtése sok fejtörést fog okozni. Az 
eddigiektől eltérően

nem két két számot, hanem többel re] 
tettünk cl bennük, tehát több szánul

kell megkeresni és beküldeni. Végül még arra 
hívjuk fel olvasóink figyelmét hogy a Frede 
szemmel" rejtvénysorozatot megkoronázó utolsó 
nagy fordulóban azok is részlvchelnek, akik 

------- -■ .j ■ ocvci irpnoM 
be a versenybe. A megfejtések beküldési határ
idejét jövő számunkban közöljük.
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Gőring;

Ausztria népe felemelkedett 
és elűzte kínzóit

Berlin, március 13.
miíutT" >rí."'ra'' Görln!> Wbornagy 

’ fí£e,n8k ” mai llösök 'mlíknopja ai- 
”Z é,Jaml.J°P'rtl>»n tarlóit ünnep- 

•ifién no.™ beszedet mondott. Először is 
rnegcmlckezelt a nlmet katonáknak a há
ború negyedik tűiben , Iraneiaorsságl ta- 
vas.i csalóban megnyilvánult hősies küzdel- 

március 21-én van a hu- 
Szadik évfordulója.

— A sors — mondotta Gőring — akkor 
bátorság és hősiesség ellenére is elle

nünk határozott.
Eveken át úgy látszott, hogy mindez a küz
delem, a vér és a halál hiába volt. Ma azon
ban tudjuk már, hogy

nem volt hiába.

„Schuschnigg meg
szegte aldlrott szavat"

Gőring ezután utalt arra, hofiy a hősök 
emléknapja azért van márciusban, mert ez 
■ hónap a német történelem során igen 
gyakran

nagy elhatározások hónapja volt, 
majd igy folytatta:

— Ismét
egy márciusi nap hozta meg Németor
szág számára az utolsó és legteljesebb 
beteljesedést. Németország ismét eggyé 

! vált,
Ismét egy nép, szétválaszthatatlanul össze- 
fórrva szükségben és bajban, szerencsében 
.és örömben.

Diadalmas ujjongás, amilyet a világ 
még sohasem látott, tombol ma Német- 

Ausztrlúban.
'A világ államférfiainak csodálkozással kell 
látniok, mennyire tévedésbe ejtette az osztrák 
'nép igazi érzelmeiről egy kis, hatalomra- 
vágyó kisebbség hamisan festett képe. A 
vezér mindent megpróbált, hogy az ausztriai 
német népnek megadja belső békéjét. De 
már néhány nap múlva

megszegte Schuschnigg aláíróit szavát és 
megkísérelte, hogy Ausztria igazi érzel
mét minden igazságosságot kjgunyoló 
erőszakkal, vakmerő választási a niás- 

.1 sál és hamis szavazással megtagadja.
* •* — Hol van hát akkor a népek megszép
ült önrendelkezési joga?

J Ausztria német népe, mint egy ember 
felemelkedett és elűzte kínzóit.

(■— E legnagyobb szükségben
a nép a mostani szövetségi kancellár 
hivatott szájával német testvéri segít

ségért kiáltott 
legnagyobb becsületbeli

kötelességünk volt, hogy a hívásnak 
eleget tegyünk és igy a német hadsereg 
és légi haderő egységei — megindultak 

osztrák földre.
Tíinck van Joga beavatkozni, ha németek 
németekké akarnak lenni. Melyik államot 
érinti vagy károsítja ez? Itt egyedül csak a 
német nép határozhat a maga egészében. 
Most

Ausztria német népének a borzalmas 
békeszerződések óta először lesz al
kalma, hogy a legteljesebb nyilvánosság 
elölt szabadon és becsületesen, minden 
korlátozás nélkül az egész világ előtt 
kijelentse, miképpen óhajtja életét ala

kítani.
De hogy hogyan alakul Ítélete, ma már az 
egész világ tudja, amely ezt a diadalmas 
ujjongást hallja és ezt a szent meghatottsá
got átélheti.

Szétszakithatallanui összekötve mara
dunk.

A világ egyetlen hatalma sem tud bennün- 
ket szétválasztani. Talán

elképzelhető, hogy Németország elpusz
tul, de elképzelhetetlen, hogy valaha Is 

ujjól szétválik

„A Berlin—Róma—Tokió 
háromszög kezeskedik* 1

Gőring további fejtegetéseiben Olaszor
szágnak a német nép egyesüléséhez elfog
lalt álláspontjával foglalkozott.

— Németország barátságos lelkesedéssel 
ünnepelte a barátságos fasiszta Itália vezé
rét berlini látogatása alkalmából. Ez az 
öröm több volt, mint magától feltörő lelke
sedés. Ez a barátság elégtételt is jelentett 
egyszersmind azért, hogy

Mussoliniban harcostársunk van a világ 
baloldali erői ellen vívott harcunkban. 
A Berlin—Róma—Tokió világpolitikai 
háromszög kezeskedik a mindent bom
lasztani kívánó bolsevlzmus elleni harc 

belső egységéért.
Barátságos szövetségben üdvözöljük azokat, 
akik e harcban együttartanak. Különöskép

pen megemlékezünk azokról is, akik Spa
nyolországban délüket teszik kockára a 
kultúra győzelméért a világforradalom bom
lasztó erőivel szemben.

Németország a becsület és Igazságosság 
békéjét akarja minden nemzettel, 
egyenlő Joggal és egyenlő szabadsággal.

Németország
tovább erősíti véderejét

•— A német nép számára ez a kijelentés 
szent és komoly. Ebben a tekintetben már 
többször megmutattuk, hogy

békére Irányuló akaratunk nem üres 
szólam.

Ez látható Lengyelországhoz való viszo
nyunkban és a múlt évben kötött uj meg
egyezésben, amely a kisebbségek kérdését a 
kölcsönös megértés szellemében kezeli. Ezek 
a szerződések éppen olyan bizonyítékok, 
mint

az 1936-ban kötött német-angol hajó
hadszerződés és ennek 1937 Júliusában 

kötött kiegészítése.
Meleg szívvel üdvözöljük minden ország 
tüzharcosszervezctének törekvését, hogy ha
láraikon túl a békés megértés szellemében 
kapcsolatokat kössenek. Ugyanígy üdvözöl
jük minden nemzet ifjúságának fáradozá
sát, hogy kölcsönössen megértsék és megis
merjék egvmást. ('/szintén örülünk, hogy 
külföldön élő néptársaink a megértés és 
béke szellemében mindjobban összekötő ta
gokká válnak a nemzetek közölt.

Németország nem akar és nem fog vala
milyen más ország viszonyaiba bele
avatkozni. Meg kell azonban állapítani, 
hogy a német birodalom minden tekin
tetben minden német védőjének és véd
nökének tekinti magát a birodalom ha

tárain kívül Is.
Éppen ezért más országokkal való békés 
megegyezések utján sikraszáillunk a né
metség fenntartásáért és a német kisebbsé
gek életviszonyainak javításáért. Ha azon
ban programunk minden tekintetben a bé
kére is irányul, tisztában vagyunk azzal is, 

Róma, március 13. 
(Stefani-iroda). A fasiszta nagytanács ülé-
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hogy ez a béke csak akkor marad és lehet 
valóság, ha erős, öntudatos és egyenjogú 
partnerek kezeskednek érte. Németország 
ezért el van szánva, hogy

véderejét, mint a világ békéjének keze
set tovább' erősiti és erejében meg

tartja.
Ez a véderő tudatában van a vezér által rá
szabott feladatnak

Gőring végül a világháborúban elesett né
met katonákról emlékezett meg.

— Megemlékezünk azonban — mondotta 
a továbbiakban — a hősies és lovagias ellen
felekről is, akik a harcban népükért velünk 
szembenálltak és hősi halált haltak.

Népszavazás! április 10
Lapzártakor jelenti Bécs: Április 10-érc, virágvasárnapra kitűzték az osztrák 

népszavazást az Anschluss kérdésében. (Inf.)

Ribbentrop vasárnap 
elutazott Londonból

London, március 13. (MTI)
Ribbentrop német külügyminiszter 

vasárnap délután féikettőkor repülő
gépen elutazott Londonból.
A francia követ Kioltanál

Prága, március 1£
Lacroix prágai francia követ szombaton meglátogatta Krofta csehszlovák kUlQgy*  

minisztert.

Hindssi közös érdeket kielégítő 
angol-olasz megegyezést vár Róma

•Az EMBERFELETTI 

EREJŰ UJ TARZAN

UJ KALANDJA

CRDEKEJEBB éj 

IZGALMASABB MINT 
EGY KALANbORFILM 
ÉJ EGY bZSUNGELFILM 

együtt!

rORD 
LINCOLN

IWW-fODD
1938-as legújabb modelljei 
az ízléses áramvonal legszebb 

típusai 
.a'márcfüs hő 18-án megnyíló 

AalomeDil- 
Mállitáson

Tekintse meg!

sén Clano gróf az osztrák események tárgyá
ban elhangzott nyilatkozata után

Jelentést tett a római angol nagykövet
tel történt első két megbeszélése kielé

gítő lefolyásáról.
A fasiszta nagytanács Clano gróf jelenté

sét tudomásul vette és azt a hő óhaját fe
jezte ki, bárcsak vezetnének a további meg
beszélések

a két ország érdekének megfelelő egyez
mény kötéséhez, 

amely alkalmas lenne arra, hogy minden za
varó Jelenséget kiküszöböljön a két ország 
közötti viszonylatból

Olasz ország hozzájárult!
(Információ.) Róma, március 13.

Az egész olasz sajtó a legnagyobb lelke
sedéssel üdvözli a fasiszta nagytanács hatá
rozatát, amellyel Olaszország

hozzájárult Nagynémetország megala
pításához.

A fasiszta nagytanács — Írják az olasz la
pok — azért határozott így, mert az utóbbi 
napok eseményei után semmi kétség sem 
fért többé ahhoz, hogy

az osztrák nép túlnyomó többsége nem
zetiszocialista és Anschluss párti 

"Mussolini lapja, a Popolo Itatta megálla
pítja, hogy Hitler a német és az osztrák 
nép egyesítésével

befejezte Rlsmarck nagy müvét
A partikuláris dinasztiák bukása után 

felszabadult az ut a szellemi és terü
leti német egység felé, 

s ez a« egység most a nemzeti szocializmus 
jegyében jött létre. Ausztria nem volt haj
landó tovább folytatni eddigi lealázó életét, 
amelyet a Versailles! békediktálum kénysze- 
ritett reá. Az osztrák nép a többi német 
néptőrzszsel egyetemben egg államban és 
egy vezér irányítása alatt akar élni. Az el
múlt napok eseményei végleg megadták a 
kegyelemdöfést az igazságban és életkép
telen páriskörnyékl békeszerződések rend
szerének.

A szudéta-németsk 
igent mondanak

Prága, március 13. (Havas.) 
(Magyar Távirati Iroda.) A Die Zeit cimü 

szudétanémet lapban Scbekovskg, a szudétn- 
német párt vezető tagja Ausztria isméi né
met" címmel a következőket írja:

Ami Ausztriában tört.'nt, az 
nem volt más, mint elkeseredett harc az 
egységes népakaraton nyugvó állam-

(FOLYTATÁSA A 11. OLDALON)



Április 2-án, szombaton 0 órakor nyitja 
tneg Dormandy Géza ny. tábornok, a Ma
gyar Brldge Szövetség elnöke, na idei azé- 
non legnagyobb brldgeversenyél, a

ÜL VÁU.AI.ATI CSAPATVERSENYT

• Gellért dana parti dísztermében.
A meghívókat a rendezőség e héten küldi 

izét, de máris megállapítható, hogy a verse
nyen rrkordmezóny fog Indulni. A csapatok 
érthetően méltányolják, a verseny példátla
nul bőkezű díjazását és azt, hogy

nemcsak az abszolnt sorrendben beér
kező csapatok kapnak értéken tisztelet
dijat, hanem az egyes szakmák legjob

ban szerepelt csapatai la.

A verseny zsűrijének elnökei dr. Pétery 
Jenő szövetség! kapitány. A zsűri tagjai: Ba
lázs Jenő, Báron Sándor dr., Bokor Imre, 
Cohen Rafael, dr. Dvorschák Rudolf, dr. 
Majóg Imre, dr. Kőfalán Imre, dr. Kan Mik
lós, dr. Molnár Harry, dr. Pető Andor, Sal
ler István, Szabó Nándor, dr. Szigeti Pál 
ée gróf Zichy Ede. —- Mindennemű felvilá
gosítást készségesen meg ad a Hétfő Napló 
kiadóhivatal (1308—06) Erzsébet-kűrut 28.

*

EGY IGEN MAGAS alapon Játszó (10 fil
léres, azaz egy tizes robber 100 pengő) par-1 
Uhun fordult elő az alábbi kiosztás, amely 
azt Igazolja, hogy ha „nagy dohányról" van 
szó, as ügyes játékos a legkélságbecjtőbb 
helyzetben is megkeresi a megoldást!

♦ A84
V 8 05 4 8
0 _
♦ D B 9 4 2

ÍSZAZ

nftL

♦ K B 02
V A 10 7 
0 K 5 4 8
♦ K 3

DÉL NÉGY PIKKET JÁTSZIK A KONT
RÁVAL, indulás Mró bubi! Mikor az aszialB 
fcltorült a felvevőn kis szédülés vett erőt s j 
csák azért nem kezdett azonnal partnerével I 
„murit", nehogy elárulja magát. A felvevő- < 
kártya aduban gyenge, de egyébként sem túl 
„izmos!"

Felvevő beütött nz adu négyessel és trefTol 
hívott nz asztalról. Kelet spekulálva kezdett, 
de a felvevő — akinek kellemes lett volna, 
ha azonnal ül nz ász —, Kelet tépelödését be 
■em várva, rögtön bedobta a kézben levő ki
rályt. Kelet a horgot bekapta és ütött nz ász- 
szál. Kört hlvolt, ülőit nz ász, kétszer treff 
következett, amire a felvevő eldobta egyik 
körjét, sőt a harmadik trolira is (Kelet ká
ról dob) kört dobolt. Nyugat aduval ütött és 
kárót hívóit. Ezt már a felvevő kiengedte! 
Kelet üt nz ásszal és kört hív. Felvevő lopja, 
lehívja a káró királyt, káról lop és végül is 
Grand-Coup-vnl teljesít: Keletnél van a pikk 
dáma-tizes. Nagy stratégiai érzékről tesz ta
núságot a felvevő, nz első káró hívás aduval 
való beütésénél! Sürgős n treff szabaditól. 
Ha most üthetne az ellenfél, kört bontaná és 
n treff ász beütésnél már a magas körjeit 
játszhalja le. lírává Zrínyi!

★
VEGYESPAROSGALAVERSF.NY lest szom

baton és sasé:nap n Fészek Művészek Klubjá
nak dísztermében. A szezon legelegánsabbnak 
Ígérkező versenyére március 18-ig lehet ne
vezni. páronként í? pengőért. Értékes gyönyörű 
tisztelcldijakról a Fészek elnöksége gondosko
dik. A verseny meglepetése a rendezők figyel
me: tréfás (otalizator. *

♦
A MAGYAR BRIDGE SZÖVETSÉG fiprl- 

Bs 7-én este Iié| órakor tartja rr. évi rendes 
Nkgyüh'aét na OMBC helyiségében. A köa-H 
gyűlés után tánasvucsorát tendernek. A 
lagrgyrsillctek hangulata nldn ítélve, való
színű, hogy ne c-jlh fonton poszton válto
tta lesz a tisztikarban.

★

a Pénzintézeti 
által rendezett

A7. OKTI CSAPATA nyerte 
Tlazb loelök Sport cftyMÜlete 
eaapahcraenyl. A Lili', nő csapat összeállítása a' 
kővetkező solti dr. Srriu'as í yUrgyué, dr.1 ----- ------.. — ......™_...............  «...
Szomjas György, Gallé tstvfv, Kősóra Miklós,ftekertctekcl nz OMKE vidéki flókszervozetelnck 
Pór András, •ratmáry KMinón. Mórodig lett n (keretében, amelyeken mindenkor megjelentek 
Magyar Általános Hitelbank I. csapata, nmelyjna OMKE országos központjának kiküldöttjei 
a versenyt c-yenleles formában Igen Jól ob-Jés az országos elnökség egyes tagjai. A Dunán- 
szekálta. A hölgyserseny győtlesei a P«nrln|é-3fuf és n Tisztáidul magyar kereskedői ezeken 
jeti Körpont hölgyei. A harmadik helyért ■ ’rr értekezleteken egyhangú lelkesedéssel állást 
Kereskedelmi Bank és a Magyar Általános Tn< foglaltak amellett, hogy a magyar kereskedő 
h.rtkpía.14, Bem Mjtalltt l< • kU«lehoeL |lAr»d.fomnak ebben n évben i.helöleg telje.

_____________ HÉTFŐI NAPLÓ

Diadalmasan nyomul előre
hódító útján a magyar föld páratlan kincse 
éi újabban Ausztriában, Caehiilovákiában. 
Lengyelországban, itb, la kapható a Mlra 
glauberaóa gyógyvíz, as epe-, gyomor-, cukor
bajok, túlhfzás nagy gyógyhatású küravlze.

A Good Templar-rend érdekes 
beadványa a főkapitányhoz egy 
„halállal fenyegető” borivóversenyről

a kockázatos versengés kétes értékű dicsőségét, 
— folytatja — hatósági beavatkozást igénybe
venni már csak azért sem lehet, mert az ilyen 
ivásokat nem szokás előre bejelenteni. Ott 
azonban, ahol a vendéglős azzal buzdítja az 
ivókat versengésre, hogy minél többet fogyass- 
zzanak, mert a fogyasztott ital ára egy órán 
belát változatlan és így minden Ivónak érdeke, 
hogy minél rövidebb idő alatt minél többet fo
gasszon, ott, felfogásunk szerint, egy olyan, 

a közegészségügy szempontjából veszélyes 
módszerről van szó,

ahol a közegészség ügyre hivatalból felügyelni 
hivatott hatóság közérdekből közbelépni köte
les. Teljesen felesleges közelebbről fejtegetni, 
hogy a rövid időn belül elfogyasztott nagy
mennyiségű szeszes italunk könnyen halálos
végű következményei állhatnak be. Nem sza
bad bevárni, amig halálos áldozatok fogják a 
hatóság figyelmét felkelteni. Ezért mi már 
most, mikor még ilyen szerencsétlenségek be 
nem következtek, hívjuk fel az illetékes ható
ság figyelmét és . kérjük közbenjárását, hogy az 
órarendszerü itatás hatósági beszüntetése iráni 
szükséges rendelkezések késedelem nélkül meg
létessenek.

— Egyesületünk a részegítő Italok okozta 
pusztítások ellen küzd, legfelső feladnta azon
ban az, hogy elejét vegye a részegítő italok 
haláltokozó pusztításának. Ez a feladatunk 
késztetett bennünket fenti közérdekű előter
jesztés benyújtására — fejeződik be a Good- 
Templar-rend beadványa, amelynek eredmé
nyéről eddig még nem kaptunk jelentést, éppen 
úgy, mint arról sem, hogy akadt-e már valaki, 
aki megdöntötte volna az óránkénti kilenc és 
félliteres rekordot...

KÖZGAZDASÁG
Dr. Fabinyi Tihamér a Hitelbank vezérigazgatója

A budapesti Good-Templarrend képviseleté 
ben dr. Robltsek Béla ügyvéd, az alkoholizmus 
ellen küzdő Intézmény egyik vezetője érdekes 
beadványt Juttatott a főkapitányhoz.

A beadvány előadja, hogy a Good-Templar- 
rend tudomása szerint egy budapesti vendéglős 
uj rendszert vezetett be az italmérés terén:

nem llterasáma, hanem óraszámra méri a 
bort, a vendégek óránként 1 pengő 60 fil
lért fizetnek és ezalatt az óra alatt annyi 

bort ihatnak, amennyit tudnak.
A Good-Templar-rend úgy találta, hogy erre 
az italmérési módszerre a közegészségügy és 
közbiztonság szempontjából fel kell hívni a 
hatóság figyelmét.

A beadvány előadja, hogy Good-Templar- 
rend tudomása szerint a vendégek között való
ságos ivóverseny indult meg, amelyből győz 
teaként az került ki, aki

egy óra leforgása alatt kilenc és fél liter 
bort fogyasztott, 

a második helyezett öt és negyed litert, a har
madik pedig négy és fél litert fogyasztott.

— Az Ivásra való buzdításnak ezt a mód
szerét komoly aggodalommal kisérjük és köte
lességünknek tartjuk erre a figyelmet felhívni, 
— mondjál a beadvány. — Sajnos, nem ritka 
eset, hogy az ivók virtuskodásból versenyt isz
nak. Az ilyen versengéseknek

halálos áldozatai Is lehetnek, 
még pedig mind az Ivók, mind pedig as álta
luk megtámadottak között. Ezenfelül a mér
téktelen ivás rendzavarást és más törvénybe 
ütköző cselekményt vonhat maga után.

— Ott, ahol az Ivók minden külső buzdító 
befolyás nélkül, pusztán hősködésből vállalják

A Magyar Általános Hitelbank Igazgatóságá
nak f. hó 0-én délután tartott ülésén dr. Sci
tovszky Tibor vezérigazgató bejelentette, hogy 
azt a feladatot, amelyet a bank kebelében maga 
elé tűzött, befejezettnek látván, arra az el
határozásra Jutott, hogy régebbi szándékát 
megvalósítva a vezérigazgatói tisztről lemond. 
Az Igazgatóság legmélyebb sajnálattal vetlo 
tudomásul dr. Scitovszky Tibor elhatározását' 
és köszönetének, elismerésének és hálájának 
ndo|t kifejezést Irányában azon kiváló és oda
adó tevékenységéért, amelyet tizenhat éven át. 
nehéz gazdasági viszonyok közepette Is. a 
bank javára kifejtett. Az Igazgatóság dr. Sci
tovszky Tibort alelnökóvó választotta meg és 
nagy örömmel vette tudomásul azt a közlését, 
hogy bár az Intézet közvetlen vezetését ezentúl 
nem vállalhatja, a jövőben is kész a bank 
ügyeinek irányításában, mint az igazgatóság 
tagja és alelnöke résztvennl.

Az Igazgatóság a dr. Scltovszky Tibor lemon
dása által megürült vezérigazgatói tisztre dr. 
Fabinyi Tihamér m. kir. titkos tanácsost hívta 
meg, mint aki az lgozgatóság meggyőződése 
szerint rendkívüli képességei, tudása és gazda
sági tapasztalatai folytán, kiváló mértékben 
alkalmas a Hitelbank vezetéséra és annak a 
kibővült üzletkörnek Irányítására, amely a 
Hitelbankra vár.

Az igazgatóság továbbá elhatározta, hogy az

Áz egész ország kereskedelme részt fog 
venni az idén a Nemzetközi Vásár 

második vasárnapján, május 8-án tartandó 
OMKE-közgyiilésen

A még egyre fokozódó gondok és nehézségek 
■z évben spontán erővel vetetlek a kereskede

lem tömörülésére. A kereskedők az egységes 
eljárásban látják a kivezető utat és épp ezért 
Örömmel ragadják meg mindazokat nz alknl- 
'.nnktU, amelyeket nz OMKE erős vidéki szer
vezete nyújt, hogy a tömöritett egység hangján 
■•.iállsák kormány, ipar és fogyaszlóközönség 
cló panaszaikat.

Ar utóbbi Időben Nagykanizsán, Balnssagyar- 
'naton, Miskolcon. Kaposváron, Veszprémben, 
Orosházán éa Nyíregyházán toriotlak ilyen ér-

Orvoai tanács szerint tartion 4—6 hetea ta- 
vaazi Ivókúrát, mellyel a normális anyagcse
rét, eméaztést, vérkeringést biztosítja és egész 
szervezetét felfrissíti. Kapható literes, zöld 
cfmkéa üvegekben mindenülll

Intézet részvényeseinek folyó hó 29-én tartandó 
közgyűlése elé Javaslatot terjeszt a Magyar 
Általános Takarék pénztár Rt. beolvasztása 
iránt. E javaslat értelmében a beolvasztó Ma
gyar Általános Hitelbank a beolvadó takarék
pénztár részvényeseinek öt darab Magyar Álta
lános Takarékpénztár Rt. részvény ellenében 
egy darab saját részvényét adja cserébe.

Az Intézet igazgatóságát a fúzióra vonatkozó 
iavaslat megtételénél az a felismerés vezette, 
hogy ez a mivclet jelentős lépés a hitelszerve
zet kereteinek egyszerűsítése felé, mely r kor
mány gazdasági programjának is Integráns ré
sze és hogy a legutóbbi időben létesült tranz
akciók következtében Is adva vannak mind
azok nz előfellétekk, amelyek a mobilitás te
kintetében éppúgy, mint minden egyéb vonat
kozásban biztos alapot szolgáltatnak e mivclet 
keresztülvitelére és a Hitelbank kibővült üzlet
körének ellátására.

Ennek megfelelően a Magyar Általános Ta
karékpénztár Rt. igazgatósága 1938 március 
9-én tartott ülésében ugyancsak elhatározta, 
hogy nz Intézet részvényeseinek f hó 29-re 
egybehívandó rendkívüli közgyűlése elé javal
latot terjeszt nz Intézetnek a Magyar Általános 
Hitelbankkal való egyesülése Irónt olymódon, 
hogy nz Intézet a Msjvar Általános Hitelbankba 
beolvad.

szómmal fel kell vonulnia a Sesztlna Jenő or
szágos elnök állal a magyar árumintavásár 
második vasárnapjára, május 8-ára Budapesten 
hirdetett országos OMKE közgyűlésére, mert 
nemcsak a kereskedőket képviselő vezető té
nyezők egyéni súlyával, hanem n kereskedők 
tömegeinek felvonultatásával is ki kell dom
borítani, hogy a hazafias magyar kereskedelem 
egységes nz öt eddig ért és a Jövőre még ki
látásba helyezett sérelmek elutasításában. A 
magyar kereskedők szívesen fogják felhasz
nálni ezt nz alkalmat orra, hogy újból szemé- 
ívesen lépjenek érintkezésbe a Budapesti Nem
zetközi Vásár keretében felvonuló ni agyar 
gyáripar vezdölvcel, egyfelől n termelésben és 
nz árkinálathan mutatkozó újítások megisme
rése, másfelől pedig azoknak n szempontoknak 
Ictárgyalása végett, amely a termelő társadalom 
közös érdekel szempontjából mindenkor egy- 
séges honiba tömöritették a hazafias magyar 
ipart ce kereskedelmet.

Bud.pMt, 103*  mtlrcliM :<■

A Belvárosi Takarék közgyűlése
* BMro.l TakaríkptnUt.

1038 rnSrdus 12-én !í!?*  4^'jri
kir. kormányfőtanácsoz elnöklete alatt

“ meg-

nylrütge 333.335.13 pengM t,| é’,“ 
,«ég lehelöH lenni ■■ owt»l«<riiet«»L Ml 
.wnAltal - Igaeg-b'.ég P-n’1’l4™ '
gyűlj, mellöíle «x 0>íl«MW»>*W.  mert • g»«- 

tói eltekintve, figyelemmel volt arra a körű! 
ménvr. la hogy a közel jövőben megvalósítandó 
állampénzügyi tervek a Belvárosi Takartttpénj’ 
tár réseiről Is fokozottabb k'doeatokot í*">'>  
nők. Az elmúlt ívbon olórt nyereség MozzUzk 
tekintetében » ktSzgyOléz ■■ , "X
l„t. értelmében úgy határozol! hogy « nyerj, 
jégből 100.000 pengő »/'"*>  .jS.V
nengö se insallan-írMc^tken/il lnrlal3Map 
jzvárn fortlillossík; 2S.OOO pengői lesz ki az 
Eílsmerl Vdllataft Nyagdllplnitár >»■’“ P'"' 
Köt a tisztviselői Jóléti olopok a!á , ’
IM.M5.1I> pengő pedig a ha,M.°űí
fnlyUr az 1038. lizlelévre vllelll. ét. - Majd a 
választások során a lelépő igazgatósági, felügyelő- 
bizottsági és választmányi tagok újból megyá- 
Inszlallak, ezenkívül a választmány u| tagJolvA 
választattak: Bárdos Féltoronyi Zdtán, Frt/efft 
Antal, Halász Ármin, Issekutz Gyula, Miklós Fe
renc dr. Simonyi Simon dr. urak.

Ab Oesterrelcblsche Credllanatalt—Wiener 
Bankverein Igazgatótanácsa 1938 március 6-én 
ülést tartott, melyben előterjesztetett az 1937, 
üzletév mérlege, mely a múlt évi nyereségűt- 
hozát levonása után S 11,512.758.46 tiszta nye
reséggel zárul. Javasoltalnl fog a f- é. március 
25-én megtartandó közgyűlésnek, hogy a 
S 11,512.758.46 mérlegszerű tiszta nyereségből 
az általános tartalékalap javadalmazására S 
8,000.000 fordittassék, az elsőbbségi és törzs
részvényekre 5 százalék, a forgalomban levő 
törlesztési jegyek után 5 százalék kamat fizet
tessék, továbbá törlesztési jegyek visszavásár
lására S 2,500 000.— használtassák fel és az 
nlapszabályszerü levonások után fennmaradó 
összeg, az 1936. évi nyereségáthozal hozzáadá
sával, összesen S 1,979.842 03 uj számlára vites
sék elő.

♦
Reményl-Schneller I-aJoe búcsúja a Föld

hitelintézettől. Az Országos FöldhiteUntózct 
Igazgatósága szombaton tartott ülésén vett bú
csút a pénzügyminiszterré történi kinevezése 
folytán lemondott vezérigazgatójától, dr Re*  
tnényl-Schneller Lajostól. Az igazgatóság nev4» 
ben dr Pesthy Pál ny. igazságügyminisztar, 
elnök, meleg szavakkal búcsúztatta a távozó 
vezérigazgatót, méltatta azt a nagy munkát, 
amelyet az Intézet életreMváaával, meg
alapozásával és fellendítésével végzett, és egy
úttal örömét fejezte ki pénzügyminiszterré 
történt kinevezése alkalmából. Végül a távo
zása fölött érzett sajnálkozással mondott kö
szönetét a volt vezérigazgatónak az Intézet ér
dekében kifejtett munkájáért és kérte to
vábbra is megértő támogatását. Dr Reményl- 
Schneller Lajos meghatott szavakkal mondott 
köszönetét az elnök meleg üdvözléséért éa biz
tosította az igazgatóságot arról, hogy az Or- 
szógos Földhitelintézet további fejlődését útia
dig szívesen fogja figyelemmel kísérni. Az 
Igazgatósági ülés után az intézet tisztviselői 
kara élén dr Demel Aladár vezérigazgató- 
helyettes mélyen átértett, meleghangú beszéd
ben vett búcsút a volt vezérigargatótóL

♦
Scitovszky Tibor — titkos tanácsos. Á 

kormányzó a miniszterelnöknek a minisz
térium nevében telt előterjesztésére dr. 
nagykéri Scitovszky Tibor nyugalmuzolt 
külügyminiszternek, a Hitelbank vezérigaz
gatójának a haza szolgálatában szerzett ki
váló érdemel elismeréséül a magyar királyi 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta.

♦
A Magyar Kereskedelmi Hitelbank—Schop- 

per J, G. r. t. Igazgatósága f. hó 8-án tarlóit 
ülésén elhatározta, hogy a f, hó 22 én tartandó 
közgyűlésnek a P 275.610 14-t kitévő nyereség
ből részvényenként P 2.50 osztalék fizetését 
fogja indítványozni.

★
Újítások az országos mezőgazdasági ki

állításon. Az országos mezőgazdasági kiállí
táson és tenyészállntvásáron az idén számos 
érdekes újítás lesz. Üj csarnokban lesz a 
baromfikiállllás. Ezt a csoportot az idén a 
gödöllői baromfitenyésztés! szakiskola és a 
pápai mezőgazdasági szakiskola oktató jellegű 
kiállítású Is kiégésd’l. Magyar ezüslrákákat is 
bemutatnak a kiállításon. A kutyakiállltáeon 
a kutyabemutatók a mull évinél nagyobb ke
retek közölt folynak majd le.

NYILT-TÉR
(As • rovatban kMAItekárt • lap semmiféle te1eMaa4g«|

Nyilatkozat.
A sajtóban meglelem különféle hírekkel 

kapcsolatban lojális kötelességemnek tar
leni kijelenteni. hog\ n gról K mlvi féle 
érdllgcti parcellázás ügyeit teljes és ki- 
zúrólagos felelősséggel én iiiiipnm int. /lem 
és intézem, azokra gróf Károlyi Imro urunk 
soha semmi néven nevezendő ingercnclájn 
nem volt és ő az ügyek vitelébe soha be 
”"nl f"lv' Or. MAté PAi 

flevTSd
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Meglepő fordulat 
történt vasárnap Balázs mérnök
nek a magyar bauxit világhírű 
felfedezőjének halála ügyében

NAPLÓ

»8rt?ntnB^m'íl'P/en ”'n*4cló» fordulat 

SS:

tolta " éS ’ vh!Sála' «l "'“P!-
tolta meg hogy minden valószínűség azé- 
nnt gazzal megmérgezte magát.
.. ®sár.n1aP a büntetőtörvényszék vizsgáló- 
duWárók k’P°" ‘ "yomozáj “^for-

Báláz, Jenő nem kdratelt el Öngyilkos-
Ságot, hanem szivbénulás következté

ben halt meg,
UUnW? ?or?u mérnök n magyar bauxit- 
i. .k J?,fedezés® körül bonyolult peres
kedést folytatott. és egy millió pengőt köve
telt a kincstártól. A törvényszéken elvesz- 
tette perét és

■ táblánál most kellett dönteni: elren- 
dell-e az uj bizonyítást. 

íííf*.?*? 0 rendkivűH ^alommal és ér
deklődéssel várta a táblai tárgyalást, ame- 
ye* ® napokban tartottak volna meg. Min- 
denki, aki Balázst ismeri, kizártnak tartja,

A törvényszéken elvesz-

f|ogy éppen most nagy perének döntő for
dulata előtt dobta volna el az életet macá
tól.

A törvényszéki boncolás eredménye is 
megérkezett vasárnap a törvényszékre. Nem 
mérgezés, hanem szivbénulás okozta a ha
lált — állapították meg a boncoló orvos
professzorok.

Azt is tisztázták, hogy a gázvezeték csö
vei teljesen rendben voltak a Casino-utcai 
házban. Balázs lakásában sem véletlenül 
sem készakarva előidézett gázömlés nem 
történt.

Vasárnap délben a vizsgálóbíró és 
ügyészség

megadta a temetési engedélyt 
Balázs Jenő holttestét vasárnap már a 
koskereszturi temető halottasházába szállí
tották és délután megtörtént a csendes, szo
morú temetés. A közvetlen hozzátartozókon 
kívül

néhány meghitt jóbarát kísérte utolsó 
útjára

a magyar bauxittelepek tragikus sorsú fel
fedezőjét.

az

rá-

tak ■ betörési detektivesoport emberei, hogy 
kézrekeritsék ■ banda többi tagjait iá. Va
sárnap reggel 9 órára már valamennyien 
kézrekerüMek.

A délelőtti kihallgatás során 
harminckét betörést Ismertek be.

Tizenhat betörést Budán, a másik tizen
hatot pedig a pesti oldalon követték el. Pon
tos kimutatást készítettek azokról a lakások
ról, ahol látogatást tettek, sőt még

a lopott holmikról la leltárt vezettek.
Zsákmányuk egy részét elzálogosították, 

másik részét két orgazdának, Verbélyi 
György kereskedőnek és Juháss István piaci 
árusnak adták el. Bevallották azt is, hogy' 
amikor szombaton este Pichler bement te
repszemlére a pálutcai házba, Bergerné őr
ködött az utcán, ö volt az, aki azutá . a 
szomszéd utcában tartózkodó többi betörőt 
értesítette Pichler elfogatásáről. Akkor vala
mennyien segítségére igyekeztek elfogott 
társuknak.

A rendőrség az orgazdákat is előállította r 
késő déli órákban és azok is letartóztatásba j 
kerülték.

/naA-ta-, vedet muj 
imly/ma. a mwvudl*.  
'hak.waJL otj jét 

iívaJÁ /veJídcti.

NAGY PÉTER LEVÁGATJA 
A BOJÁROK SZAKALLÁT 
Ezt az egykorú karikatúrát, mely 
a legzseniálisabb, egyben leg
kegyetlenebb „forradalmár" cár 
egy reformját gúnyolja ki, A. 
Tolsztoj nagysikerű történelmi 
regényéből, a NAGY PÉTER-ből 
kézöljük.

Élesen támadták a kormányt 
a „Nemzeti Front“ vasárnapi 

gyűlésén
A >.Nemzeti Pront" vasárnap nagygyűlést 

tartott a Budai Vigadóban. Feltűnt, hogy a 
Nemzeti Front szürkeinges párthivein kivül

megjelentek a gyűlésen gróf Festetics 
Sándor vezetésével a gróf pártjához 

tartozó nyllaskcresztcsck Is.
fíajniss Ferenc országgyűlési képviselő, 

az első szónok, mindenekelőtt a fajelmélet
tel foglalkozott és speciális magyar fajteó
riát ismertetett. Ezután a demokráciát, a li
beralizmust és a zsidóságot támadta, majd 
tiltakozott a „polgár" elnevezés ellen. Ez
után a kővetkező kijelentéseket tette:

— Akik ordító fájdalmukban Írtak vala
mit, azokat hónapokra Ítélték, inkább

azt a tojáskereskedőt kellene elítélni, a 
Samut,

aki röpiratot adott ki arról, hogy — „Igaz
ságot Magyarországnak, de előbb a zsidó
ságnak".

A következőkben fíajniss közölte, hogy 
hozzájuk a „szélsőségesek" közelebb állnak,

mint a „nem-szélsőségesek". Szerinte ő és 
párthívei mutatják meg a helyes irányt és 
nem Bethlen vagy Makray pap tanácsa.

Palló Imre, Vágó Pál és Budlnszky László 
felszólalása után Salló János, a párt sokat 
szerepelt vezetője, rendkívül éles hangon

támadta azokat, akik miatt nem történt 
meg Idejében a magyar fegyverkezés, 

majd bejelentette, hogy a Nemzeti Front 
mostantól kezdve háborús propagandát üz< 
Amíg fíajniss beszédében csak néhány ki
rohanást intézett a kormány ellen. Sállá 
már rendkívül éles volt és azt követelte, 

távozzék a kormány, 
ha nem valósítja meg a zsidókérdéssel kap*  
csolatos ígéreteit, mert akkor ezt a problé*  
mát majd megoldják ők.

A Budai Vigadóban és környékén nagg 
rendőri készültség ügyelt a gyűlés előtt, a 
gyűlés közben és azután is. A gyűlés befeje
zésekor a hallgatóság rendzavarás nélkül 
oszlott szét.

Betörő-bünszövetkezet
került rendőrkézre

' Tegnap este a Pál-utca 3. számú ház ház-| 
(felügyelője észrevette, hogy az egyik föld-1 
•zinli lakás ajtaját egy fiatalember fesze-l 
geti. A tettenkapott betörő rátámadt a ház
felügyelőre, dulakodni kezdett vele, azután 
kirohant az utcára. A házfelügyelő utána 
szaladt és a jlfdna-utca Sárikánál elfogta a 
menekülőt.

A nagy zajra két rendőr is került elő, 
akik azután a házfelügyelő segítségére siet
ték és a betörőt összekötözve, elő akarták 
állítani a kerületi kapitányságra. Ekkor

a rendőröket kél férfi és egy nő meg
támadta,

ki akarták szabadítani az összekötözött be
törőt. Mint utólag kiderült, az elfogott be
törő bűntársai voltak a rendőrök támadói. 
A rendőrök azonban elkergették támadóikat 
és előállították a fiatalembert a Vili, kerü

leti kapitányságra. Onnan később a főkapi
tányságra került.

Vallatása során kiderült, hogy Pichler 
Rudolfnak hívják, húszéves péksegéd. Meg
nevezte bűntársait is. Elmondotta, hogy pár 
héttel ezelőtt Gyergyó János 22 éves keres
kedősegéd, I.ebnitzky József 19 éves nap
számos és Mészáros Béla 19 éves pincér ba
rátaival együtt

szövetségre léptek, hogy sorozatos be- ! 
töréseket fognak elkövetni.

Később bevették a betörőtársaság tagjai 
közé Berger Jenöné 28 éves állásnélküli ta
karítónőt is, akinek az volt a szerepe, hogy 
a lakások előtt őrködött, inig odabent a tár
saság tagjai dolgoztak.

Pichler töredelmes beismerő vallomása 
után vasárnapra virradó éjszaka talpon vol-

Meghalt Gulyás János, 
a szállodai szerelmi dráma 
egyik áldozata

Vasárnap reggel a fióAus-kórház értesí
tette a főkapitányság bűnügyi osztályát, 
hogy Gulyás János 50 éves gazdatiszt,

az éjszaka folyamán belehalt sérülésébe.
Gulyás János 50 éves alberlirsal gazda

tiszt, a múlt vasárnap este lejátszódott sze
relmi dráma főszereplője volt. Gulyás — 
mint megírtuk — Szepesi Ilona 23 éves al- 
bertirsai leánnyal szobát bérelt a Baross- 
léri József /ő/icrceg-szállodában és ott

revolverrel a leányra lőtt, azután saját 
maga ellen fordította a fegyvert és főbe

lőtte magút.
A rendőri bizottság az éjjeliszekrényen kis 
cédulát talált, amelyen Gulyás és Szepesi 
Ilona aláírásai szerepeltek. Azt Írták, hogy

közös elhatározással mennek a halálba, 
mert nagyon szerették egymást, de nem le
hettek egymáséi. Szepesi Ilona úgy szere
pelt a szállodai bejelentőben, mint a gazda
tiszt felesége és csak a búcsúlevél adta ma
gyarázatát tulajdornképeni kilétének.

A leány különben máig sem nyerte 
vissza az eszméletét, élethalál között 

lebeg.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy a 
gazdatiszt, aki nős ember, már régebben 
udvarolt a leánynak, el akart válni feleségé
től, de mivel nem sikerült és a leány szülei 
is ellenezték a köztük lévő ismeretséget, 
azért követték el közös elhatározással az ön
gyilkosságot.

.. 2.90

. 3.90

.. 9.80
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Színházi hét
r FeltUnő ex-lilmenhlr n legelőkelőbb pró
zai színházunk tájékáról. A nagy drámai 
színésznő (nem Bajort) válik férjétől, aki 
előkelő orvos. A hírek szerint a férj már 
elköltözőn n kőzői otthonból. Az okot sen- 
kisern tudja.

♦
A színészet utánpótláséra tette le * tlMti- 

Vlzsgól nz Országos Szlnészegyesiilet Royal- 
■rinházbcll vasárnapi előadása, amikor Jakohi- 
operettje, a LeAnvváaár került bemutatásra. 
H< i, B./p kl<4. voltak s főleg boldog békeidők, 
••mikor . zubrettnek is kellett valamiti>.r, ^KupranncK is xeiieti vniAihit 
•ejteni a koloraluráról. Kntnilli Judit kellemes]
énrkhiingu, ügyes primadonnábajtáa. Egv«HJr<5 
vidékre Utasítjuk, ügyes táncosnőnek ígérteik 
Jó vubrett vidámsággal Sugár Sári, csakúgy, 
mint, partnere. Fehér György, aki máris kitűnő 
tánrkoinlkus. Ágai Emil jóvógásu gyerek a 
bonvivnn szerepben, míg a többiek: Oszlányi 
László, Kozák Elemér, Vértes Edit, Kis József 
ts hasznosan ügyeskedtek. — A Nemzeti Sain- 
hdzban Hellyel Aranka növendékei vizsgáztak 
ál Antigonéból és eey ftostand tersesjótékből. 
a „Két PlctHtbóT. Meg kell dicsérnünk Szende 
Bftosyt, aki szép színpadi jelenség, Lontay Mar
iitól. aki jól beszél és Bánygörgyi Károlyt, 
majd Xádony Györgyit és Sréctl Ferencet.

Független Színpad néven tömörült fiatal mfl 
Vészek érdekes kísérletét honorálta vasárnap 
az angyalföldi és a Pestről a Terézvárosi Szín
házba kivándorolt közönség. Angol példát kö
vetve. nz úgynevezett seltloment mozgalom 
jelszavát írták zászlójukra: kevés pénzért adni 
klassiikus darabokat a külvárosoknak. Most a 
Szent Lúszló uton játszották Shaw Candidáját, 
Molicre Botcsinálta doktorát és Ibsen Kísérte
tek cimü drámáját. A közönség tapsokkal ju- 
Ulmnzín a színészeket s a mozgalom vezetőjét, 
Hont Ferencet, a rendezőt.

♦.
Felhívjuk * közönség figyelmét, hogy ma, 

hétfőn este zajlik le a Városi Színházban Har
mat h Imre hatalmas jubileumi estje.

♦
Gellérthegyi kaland a elme Körösi Zoltán 

darabjának, amelyet március iB-án mutat be a 
pécsi Nemzeti Színház.

♦
Nagy Ijedelem volt vasárnap a Belvárosi 

Színházban, hogy nem lehel megtartani nh 
„Duó" előadását. Makaf Margit alaposan be
rekedt és félő volt, hogy másnapra lemondja 
az előadást. Makuy azonban nagy bravúrral 
kikurálta magát és vasárnap délután él este 
is föllépett.

• Orgonái Irágtáa 750, Hétfőn délután a 
Hollywood Flli.iszalón-btm 750 edszer hangzik 
cl nz Orgotinvlrégzás mindenfelé ónrkéll nép
szerű (liiln. a Siverthnrl, amelyet Jennefle Mac- 
Donald és Nelson Eddy tellek Budapesten a 
hgnngyobb slágerré. .Szeptember 2-án került 
először n pesti közönség elé ez a film, amely 
igy most már hetedik hónapja nem kerül le 
n/ előkelő Irpdapekti mozik műsoráról 
lywuod Filmszalón műsorában 
750 cs jubileumig.

Könyv Nagy Péterről 
. Saórnyll volt a Rurgban az Italom. Fiit a

Píldütlan do- 
° L ^SÍín.'k ‘'iar,“ ™8''1 li'«IAH«tnl 

? ’’“)öácaI '“W «« H haJÓSca. aki 
ímistermimbkn tanulta ki „ h,j6íp|lís Mhí 
omíók'bji Jn|l”!k''“l ""Syhorölg, sót minden 
, H rr d° '■ Ceópoklus c.4-

szári öfeWjfínak bizony neki, testvérinek 
-lismerni, felkeni fejedelemnek! Felség titulus- 
'>al i,lelni ezt az emberi...

Í . az évek, de Béeshdl „ak non,
Jönni a felsége, cint elismerése. Maival'- 

orvson pedig kiütött a Hákóczl-fíla mosgalom.

.let ém>. Itt a dönló pillanat! Fogadj, Btr. 
'Rókóczi kévetőt, sót ssemélyosen talál- 

.lel Rákóczival, annak Jaroszlöl knslé- 
l yíbnn. Itt ígér Rákóczinak mindent, hogy 
'rnygel hrályl Czfnáí belli,, Igaz, hogy csj£ 

lakkor, ha a francia király, XIV. Lajos Is 
atagéévé lesri Rákóczi dolgát.

Nemrelilnk sorsának legmélyebb értelmét 
min India, aki nem Ismeri ennek a lángcszil, 
-...rebiló, erSsnikos, de ónludalo, nagy oross 
■•írnak nz éleiéi, egy, ahogy most megírta 
'’cf.rto/ Átesel gról. a nagy Tolsztoj unoka
öccse, Nngy Píler clmil könyvében. A Dante 
kiadó ed ja ki a könyvet.

L M.

Fedák Sári a folytonos partnercsere 
miatt mondotta le a Művész 

a művésznő Színházban vállalt szerepét 
»gg Bécs melletti SdOléhelyre utazott nyugodalmas kúrára

Nagy feltűnést keltett a hé le- hogy Fe
dák Sári, aki két hete prJMlta mar Payle-i 
ron „Aho’ unatkotMik" dtttö színmüvének 
női főszerepét, hirtelen abbahagyta a próbá
kat és kijdentette, hogy 

non játaih a darabban.
A wtaláji Fedák Sárrna*  w.i a lépését az 

ph2L>«atban a mii visító betegségére 
való hivatkozással indokoltnak tekintette. Ez 
tényleg részben igaz Is, amennyiben Fedák 
.“iri

TiUksi étit. ín tártért na varak
ban *seat*,J.

az orvosok ép<pen ezért rendkívüli nyugal
mi-.' ajánlatai', számóra. Ezt a nyugalmat 
azonban nem Hih'lia meg a Művész Színház
ban, ahol

• mrepoartáa körűi támadtak differen
ciál

Bárdos Artúrral, a színház igazgatójával.
Az történt ugyanis, hogy a darab egyik 

női fő zerepét Bárdos Artúr Szende Máriára, 
a nemrégiben felfedezett fiatal színésznőre 
osztotta, aki néhány napig póbálta s a sze-

Bocsánat, 
hogy az olvasó beleszól...
Kedvet Szerkesztő url
Engedje meg, hogy megszorítsam ke

zét átokért at őszinte kritikáért, amit a 
Corsó uj francia filmje, a Névapartl 
nász jelelt gyakorolt. Gaby Morlay, ez 
a kifejező készséggel olyan gazdagon 
megáldott Dernstcin-szinC ixnŐ és Vidor 
Francét, akit az Asszony a hadihajón 
című filmben megszerettünk, most kü
lönösen szivünkhöz nőttek, igaz művé
szetükkel. élem is róluk van Szó, hanem 
a filmről, és arról a filmszínházról, ame
lyek ezt a filmet bemutatta. Egyre töb
ben vagyunk Budapesten, akik az utá- 
nozhatatlnn francia filmművészetet 
főbbre bccsfHjiUt a pesti filmpiacot mind . 
jobban elárasztó giccs-árunál. De vi
szont éppen mert magasabbrendü mű
vészeiről Van szó, a noblesse obiige 
olyan kötelezettséget ró a Corsó film
színházra, amelyet ennek vezetősége 
zaj nos nem tud méltányolni. Megelég
szik azzal, hogy beszéljen a film ma
gáért, De mégha a filmet magát hagy
nák beszélni! De nem hagyják, hanem 
megtoldják olyan magyar feliratokkal, 
amelyekről talán jobb lenne nem be
szélni. Kérem Szerkesztő nrl .4 Corsó 
mozi közönsége egy francia film pre
mierekor megtelik Pesten élő franciák
kal és mintán a mozi a belvárosban fek
szik, bizonyára sokan látogatják a fran: 
clául kitünően tudó kulturált magyarok 
is. Ezek elvárnák, hogy a fitm felirat
iről legalápb is tudjanak úgy franciáid, 
mint ők. Kétségbeejtő olvasni azokat a 
magyar szövegeket, amelyek sokszot

Írepet. Fedák Sári ezzel izemben azt szerette 
volna, ha est a szerepet a darabban egyéb
ként más figurát játszó Egri Mária kapja. 
Bárdos azonban

ragaszkodott előbbi elképzelésében 
bár időköziién Szende Máriától a szerep I 
Simon Zsuzsához került. Fedáknak most] 
már uj színésznővel kellett próbálni. Annál | 
nagyobb volt azután a meglepetése, amikor! 
másnap bejött a színházba és most már Sze- 
pes Lia próbálta ugyanezt a szerepet Fedák 
Sári végigpróbálta a délelőttöt, majd próba 
után bement Bárdos Artúr igazgatóhoz és

„betefliéftére való hivatkozással kérte 
szerződése felbontását,'*

Ez történt hírek szerint Bárdos Artúr azon
ban nem hagyta annyiban a dolgot,

beperelj Fedák Sárit,
aki szerinte minden ok nélkül hagyta ott a 
színházat, bár Fedák Sári betegségét igazo
landó, reggel egy Bécs melletti fürdőhelyre 
utazott nyugalmas kúrára. Az időt minden
esetre legjobbkor választotta meg.

homlokegyenest ellenkező módon mást 
mondanak, mint a film szereplői fran
ciául. A magyar felitat ilyenkor egyene
sen meghamisítja a jelenetet és félre
vezeti a franciául nem tudó nézőt. Más
kor is tapasztaltunk már ilyesmit angol 
filmekkel kapcsolatban is, de sohasem 
volt ez olyan „choguant", mint a Néva- 
partl nászban.
Legyen szabad ehhez az amatőr-kriti
kámhoz hozzá tennem, mint a Váci
utcai lakosnak, privát panaszomat ts. 
Évek óta kénytelen vagyok tűrni a mozi 
tőszomszédságában levő lakásomban a 
CorSó-mozi hangos leadó jónak hangos B
mivoltát, amely délután 5-től éjfélig 
szakadatlanul harsog, zenél, beszél. Va
gyunk a szomszédos házakban vagy őt- 
venen, akik már félig idegsokkot kap
tunk, mert a Corsó igazgatósága feles
legesnek tartja, hogy gépházát hangszi
getelővel lássa el. Ez az a szűklátókörű 
önzés, amely a síflk kapualji bejáratot 
még üvegkirakatokkal teszi még-szü- 
kebbé, ami Viszont Isten ments, egy 
pánik esetén üvegszilánkokkal tetézni 
a szerencsétlenséget. Úgy tudom, hogy 
a ház tulajdonosa kilenc kiskorú druti. 
akiket egy ügyvéd gyámjuk képvisel 
lloztó fordulok panasszal és Önhöz ked 
vei Szerkesztő ur, köszönettel, hogy he
lyet engedélyezett ezeknek a dühös, de 
jogos soroknak és szeretném azzal tárni 
a levelemet, hogyha a Corso-mozi igaz
gatósága nem is, de az illetékes ható
ságok végre meg fogják szívlelni ezeket 
a panaszokat. EGY 11Ü OLVASÓJA. I

T 0 V A R 1 S Iskolapéldája ■ jd 
filmnek Dévai ragyo
góan szellemes vigjá- 
téka, amelyről as el
múlt héten már rész
letesen beszámoltunk;

azzal, hogy ez: a siker! Valóban az, hi
szen a 1 öző.tség valósággal ostrom alatt 
tartja a Vőrem mozi pénztárát. A síkéi tit
kát nem is nehéz megfejteni. A Warncr- 
fllmgyár, amely ezt az angolul beszélő, de 
a szó legnemesebb értelmében Izzlg-vérlg 
franciás filmet elkészítette, ügyelt arra, 
hogy az író ne maradjon ki t seetiárlumból. 
Dévai minden SMva, gunyoros, nyelvöltö- 
<?ető ötlete és ai élet súlyos problémáit 
annyira emberien elintéző, költőien egy
szerű megoldásai, drágakövekként csillog
lak a filmen, amelyet a két legragyogóhb 
és legdivatosabb hollywoodi francia szí
nész, Claudelte Colbert és Charles Boyer 
művészi játéka hitelesít. Mókáik mögött ott 
lüktet az eleven élet, amely valljuk be, sok- 
ssor ugyanolyan játék csak, mint amit a 
Tovarls hősei csinálnak... Élmény ea 
a film, aki nem látta, sürgősen nézze meg.

Szeretjük, szeretjük és 
mint lapunk más helyén 
olvashatja a közönség, ki 
is állunk a magyar film*  
írt. A „Harapós férj1' saj^ 
nos azok közé tartozik, 
amelyet nem tudunk hév-i 

vei megvédeni. Bár szüzséje épkézláb és fór-*  
dulatos mese, Keleti Márton rendezése bá
gyadt, erőtlen, fotográfiái (ó Kurzmayerl) néha' 
a feltűnőbbnél is rosszabbak. Hogy lehet ezt 
az angyali Bársongi Rózsit is megcsufitani? 
Természetes néhány egészen kitűnő momen
tuma is van * filmnek és ezért Dajka Margi
tét (borzalmas szőke frizuráját vájjon ki kre
álta ?), Rajnai Gábort, Köpeezt-Bóctot, 
Vaszary Piroskát, as izesbesíédű lgnátz Rózsit 
dicsérjük meg. Van azonban egy táncszám, 
amelyet Troyanoff mester rendezett és amelyet 
Bársony Rózsi Szilárd Pállal együtt ad elő, — 
Hrtii egészen kitűnő. Dehát az egész film bi- 
Sony csak időtöltés azok számára, akik jobbat 
nem tehetnek.

A szsrelsm vádlottja d'1 Wo-wt
1 ebünk van határozottan. 

Bég -i láttuk ezt a győ- 
nyöi ü egzotikus sexappel- 
sztárt. De nem igy akar
tuk viszontlátni, meglehe
tősen homályos és tava- 
keretében.

Hat lagalma*  éra l«r- 
Hacle Játaaddlk la a 
vásznon, ebben a hat 
órában akarja össresürl- 
tefll A "zabadságos ka- 
[ona u őt,, ln|„,kn 

ia . - ürömét, véghez nknrfa•Inni a Icgfonfosabhnak tartott dolgait és kl- 
slkurni a sorstól « legjobbat, iétfleHéSelihét 

•niíi * oxn/,,ú,,v <ira á<,hn*-  A katona kötelessé*-  í . M a' “'k T"'““ amXnrt
. Clié,5J’c.n cfy Jőszlvü hadnagy hat órára sza- 
’ií’S 11 kalonáhiak bcMllletsaór^ li,iBV *,  
- t M Ml minden Uralta
Vlw 'Tallna h"’v"" IHckzcl
.a kalnník mrglartjitk-n .Tavukat 
s hadnagyuk mcgmenekUI-e a legsulyosahh 
Műsségro vonás elöl, „röí Mól S a film 

,R?,er vn,óbnn kitünően és maT- 
; ánsI vonásokkal rendezett. Minden eiér’nll .

fdtün‘W

ros bűnügyi történet

Bb c s 01 e ts z ö r a
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film ellen
'*  MAGYAR FILMGYÁRTÁS rendkívül 

Jtomolff probléma, örtási jelentőségét csak 
Hók ismerik fel egészben, akik nem kizá
rólagosan pesti szemmel vizsgálják, hanem 
tudják art, hogy Magyarország 669 mozi

támadása a magyar

jában a műsor túlnyomó résiét magyar 
filmekből állítják össze. Mindez csak agy 
volt lehetséges, hogy néhány év alatt száz 
magyar film készült. Minden nem
zet, amelynek önálló filmipara van, kínos 
féltékenységgel vigyáz arra, hogy a hazai 
műhelyből kikerült minden filmkocka mű
vészetet jetentsen, semmi esetre se korrum- 
pálfa a tömegtzlést, legfőképpen pedig ne 
kompromittálja magát a nemzet kultúráját. 
Megfelel-e ennek a minimális követel
ménynek a magyar filmipar vagy sémi 
Ezt a kérdést vett fel a Pódium kabaré uj 
műsorában Békeffy gyilkos szatírája kon- 
ferdnszában és rögtön tag adó an felel 
erre a kérdésre. Ezt a válaszát erélyes ki
állással Ismétli estétÖl-estére, Békeffy László 
kiváló konferanszié, mesterségének valósá
gos virtuóza, akiben a közönsége hisz, akit 
megtapsol és akinek Ítéletében bizik. Ez a 
tény teszi súlyossá ezt a kérdést és testi 
Indokolttá azt, hogy napirendre tüzzük.

BÉKEFFY MONDANIVALÓIT két részre 
kell osztani. Az első részben véres-komo
lyán Intés meglepően éles támadást a film
szakma egyes vezetői, de egéSzbenvéve a 
magyar filmgyártás ellen. Mikor ezt el
mondotta, a következőket jelenti ki:

— Amit eddig mondtam, az véresen ko
moly és igaz, ami pedig ezután következik, 
as játék, kabaré, szatira. Ezután jelenet- 
sorozat következik arról, hogy három le
rongyolódott, toprongyos figura, miután 
semmihez sem tudnak kezdeni, elhatározzák, 

■ hogy magyar filmet csinálnak. Ebből a célból 
vezetőjük, Schmoll Karcsi kifoszt egy ve
zérigazgatót, leszerződtet néhány kenyeres
lányt. Ami a ttéfát Illeti és a személyi uta
lásokat, ehhez semmi szavunk sem volna, 
az Illetők kibírják s igaza van Békefjynek, 
aki jó kabarét akart csinálni (és csinál is). 
Viszont mondanivalót első részéhez, amit 
komolyan mond és ami veszedelme
sen alkalmas arra, hogy a magyar filmek
től elvegye a magyar közönség kedvét, 
volna néhány komoly szavam.

MERTHÁT, KÉREM... Békeffynek eb
ben egyáltalában nincs igaza, bármi
lyen bravúrral és tetszetősen csoportosítja 
a magyar film elleni vádjait. Napokkal ez
előtt felkeresett néhány magyar filmgyártó, 
akik beszélő számokat tettek 
elém. A számok szerint a hangosfilm
gyártás ideje óta száz magyar film készült, 
körülbelül tizen négymillió költ
séggel. Egyetlen kezdő iparágunk sincs, 
amely Ilyen hatalmas ősszeget vitt volna a 
magyar gazdasági élet vérkeringésébe úgy. 
hogy ennek az Összegnek szinte kilencven 
százalékát magyar művész, író, színész, ze
nész, mesterember kapta. Legalább h á-
rommllllóra tehető az az összeg, ame
lyet az utóbbi ívekben a színészek a leg
utolsó statisztától a legnagyobb sztárig ke
resték a magyar filmgyártástól, azok a szí
nészek addig hangosan követelték a film
gyártást • akiknek egyébként felkapott

volna az álluk, ha a magyar film nem jött 
volna segítségükre.

2. Összeférhetetlenségi 

lejelentés

4 Magyar filmgyártók, tiih mát- 
nap összejöttek, hogy elnökséget válassza
nak, határozatképtelenség miatt nem tart
hatták meg ülésüket, de felmerült köztük 
a terv, hogy H é k e f f y László ellen levél 
formájában őssreférhetetienségl bejelentést 
tesznek a Sz. in észszövetség el
nökénél, Békeffy Lászlónál. A két Sze
mély: a konferanszié és a szövetségi elnök 
ugyanis azonos. A magyar fi! mgyárt ók fel
hívják at elnök ur figyelmét arra, hogy 
Békeffy, mint konferanszié, az elnöksége 
alatt működő egyesület tagjainak kenyere 
ellen naponkint élesen kirohan. Békeffy 
ugyanis a sok magyar film gyár 
t ás a ellen foglal állást, már pedig minden 
egyes magyar fitm nemcsak egy külföldi 
filmet szőrit ki Magyarország mozijainak 
műsorából, hanem jelentős tömegű színész
nek ad jódarab kenyeret. A levélben állító
lag felteszik a kérdést, vájjon Békeffy 
miért támadja a magyar filmgyártást, amely 
őt is foglalkoztatta? Felhívják a Szinisz- 
szövetség elnökének figyelmét arra is, hogy 
az utóbbi időben tizennyolc magyar film 
jutott ki Amerikába, szemben három 
cseh filmmel s harmincnégy magyar filmet 
játszottak az utódállamok, azok, amelyek 
a magyar színészek játszási engedélyét 
rendszerint meg szokták tagadni.

A SZELLEM SZABADSÁGÁNAK mindig 
Ilivé voltam és néhány héttel etelött ép
pen ezen a helyen dicsértem meg Békeffy
nek .bátor kiállását, más kérdésekben — 
ahol igaza volt. De vegye tudomásul, abban 
nincs igaza, ha szót emel az ellen, hogy ha 
a kis szegény Magyarország Európa film
gyártásában a negyedik helyen áll, 
szemben a jóval gazdagabb Belgiummal, 
Olaszországgal, Skandináv államokkal, 
Ausztriával, Csehországgal, ha ez a film
gyártás duplagázstt űzet a színészeknek, 
duplákért a munkásainak minden szakmá
val szemben, ha ez a filmgyártás életké
pessé teszi a halódó és leromlott vidéki 
mozikat. Objektivek vagyunk: tagadhatat
lan sok ba j van a magyar film 
körűi, amely kis nyelvterületünk miatt, nem 
gyárthat olyan pompázatos, nagykiállitásu 
filmeket, mint a nyugati nagyhatalmak, 
igaza van abban is, ha a filmben szereplő 
ugyanazon arcok ellen tesz éles kifogást. 
Valóban elképesztő ostobaság, hogy a 
filmgyártók kevés kivétellel hogy I d e- 
genkednek az uj és friss arcok
tól, igaza van, hogy néhány teljesen 
hozzá néni értő ember különböző külső 
befolyásokra szerződtet vagy nem szer
ződtet színészeket, színésznőket, ebben a 
kérdésben nemcsak stupid butaság, hanem 
az egyéni érdek és a külső erő szakos 
b e f oly ás'érvényesül, de nincs Igaza, 
hogy ezt a filmesek nagy átlaga tgy akarja. 
Bármilyen furcsának hangzik, a közönség 
akarja ezt, mert a filmgyártóknát úgy kö-

EGYET TEGYEN: JEGYET VEGYEN
kozdhotl a betett

EGY LÁNY ELINDUL
rijir. Mrliwi In. menü, csortos. mzumbvi. Bűzön, maiv
mától kizárólag palace

” giéadUok: 4, M í° órakor - Aa első előadáson félhelyárak

• vidéké mozisok « filmet, hogy be w 
es jdtozíi benne. Fedő Jsegg *órw,  

tény, hagy szüksége van friss levegőre a 
magyar filmnek, amely, ismerjük el, bá
mulatot áldozatokkal, hihetetlenül szívós 
munkával és fantesrtikus merész kockázat
ta! nemcsak csucrttljesUméngelben, de 
nagg átlagban is elérte art a nívóé, amire 
esek büszkék lehetünk.

, REMÉLEM, HOGY AZ AFFÉR nem szé
lesedik kt, az összeférhetetlenségi bejelen
tést csak megfogalmazták, de nem küldik 
el, viszont Békeffgt Is tartom annyira lo
vaglóénak és genilt/nan-ellenfélnek, hogy 
e tények ismeretében lemond a magyar 
film elleni további hadjáratáról és hamis 
tanokat nem hirdet a Pódium stószékké 
magasítóit pódiumán, amely viszont nagy
szerű gőrbetúkről tud mutatni mindenről, 
többek között a magyar filmről is. De 
akkor a közönség tndja, hogy ez vicc, 
tréfa, szatira, csak görbetÜkŐr, ahol az 
igazság lencséje nem a valóság gyúj
tópontjában fekszik, hanem a humoré
ban,

3. Két premier
VOLPONE: gurut a pénz évezredek óla 

korokon, Időn, téren át s a pénz körűit 
eszeveszett tánc torz flntoru metsző gúny- 
kacaja komédiáját vetette papírra Shake
speare korláttá Ben Johmon, a szellemi 
élet renatssanceának azzal a szabadságá
val, amelyet még évszázadok után le első
sorban bátorságáért és frissességéért tap
solunk meg. A Magyar Színház, 
amely Stefan Ztveig átdolgozásában már 
régebben egyszer bemutatta ezt az őrök 
komidtól, most ismét uj szereposztásban 
műsorra tűzte V ászár y János kitűnő 
rendezésében. Az állatnevekkel szereplő, 
állati maszkot Imitáló s állati tulajdonsá
gokkal felruházott figurák, sajnos, igen 
is merőt emberekké tettek a szín
padon. Törzs Jenő a Volpane címszere
pében ismét klasszikus magasságot ért el. 
Róka maszkján, a fiuilkos falánksága, pénz
ét kéjsóvárgása kísértetiesen Ütközik ki. 
Egyetlen kifogásunk, hogy altkor Is kissé 
szenilissé teszi tzt a figurái, amikor en
nek épp ellenkezőjét kell bizonyítania. 
Méltó társa Szigeti Jenő, aki az öreg 
uzsorás figurájában mintázott egészen ln- 
fernális alakot és Bilicsi Tivadar, aki a 
szemtelen, lihtlfő, bajkeverő képletes fi
guráját teremtette elénk szinte olaszos 
könnyedséggel és svddával. Néhány mon
datának szavalásáról azonban le kell 
mondania. Vatzary Piroska angyalian 
humoros volt, anélkül, hogy a sexappcl 
hiányzott volna belőle. Sőt/ Turay Ida 
mint Columbina elragadóan édes butuska 
volt és különösen nagy hatást váltott ki a 
közönség himnemü tagjaiból merészen és 
talán tutmerészen dekáitól! stilruhájával, 
vagy pontosabban nem is éppen a ruhájá
val! Néhány dicsérő szavunk van még 
Pataki Miklós, Bánhidl László, D á- 
v i d Mihály, Pártos Gusztáv, az egészen 
ragyogó lendületes Földénél számára 
és Upor Tibor díszleteire. Megállapítjuk: 
a Magyar Színház nagy sikert aratott.

HARANG ÉS KALAPÁCS. Anday 
Ernő kedvesen nedű játékot Irt at 1843-as 
évek nagg kokott járói Lola M o n t e z tán
cosnőről, akinek Lajos bajor királlyal való 
kapcsolata és egy kis jegyző Iránt táplált 
szerelme végzetes összeütközésre adót okot 
legalább is ebben a darabban. Ezt, valljuk 
be, sokkal szívesebben láttuk volna finom 
gavotteokkal, keringŐkkel tálalva, mint ope
rettet; Anday toltál az értelmes romantika 
híg levébe mártotta, alakjai Inkább leve
lezőlap figurák, mint emberek, de e két kel
lékkel szórakoztató, kellemes üdvözletei 
küld a közönségnek. Tőkés Anna Lola 
Montét figuráját Ösztönös művészettel, 
egyéniségének varázsával ékesítette, nagyon 

* tetszett Abonyt elegáns, halkbestédü, 
szerelmes szlvü királya és Jávor Pál — az 
első apa szerepében Gázon Gyulai- 
Berki Lili angyali kettőse, G o bbl Hilda 
klisé túlzott öregasszony-alakításával nyert 
plasztikus portrét. A kritika rezüméje: nem 
kondit Juk meg a harangot a Nemzeti 
Színház újdonságáért, de nem Is vesztük 
elő a k al ap ác s ot, hogy lebunkózzuk. 
Így békésen egymás mellett elég szép gye
rekjáték a felnőtteknek.

/táti**!

Flers.Caillavet
világsikert aratott vlgjátéka filmen

Gaby Mortiy

Inkognito
- LE ROI —

R A I ttl II

Inkognito
- LE ROI —
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Kenyérháboru Baján
márciui 13.

(A Hét föl Napló tudósitó/ónak tele
fon jelenté se. Nagy izgalmat keltéit, hogy 
a bajai pékek kilónként népy fillér
rel megdrágították valamennyi kenyér
fajta árót. A hatóságok erre felszólították a 
pékeket, hogy terjesszék be kalkulációjukat, 
milyen alapon drágítottak. A pékek előter
jesztették a kalkulációt, n hatóságok azon
ban úgy találták, hogy túlzott mértékben 
drágítottak, ezért

■ polgármester kijelentette, hogy ha nem 
szállítják le az árakat, hatósági sütődét 

állít fel
és Így töri le nz árakat.

A pékek a polgármester erélyes kijelenté- 
aérc n barna kenyér árárt 2 fillérei leszállí
tották. Azzal érvelnek különben, hogy a mi
nimális munkabérmegállapitás miatt kellett 
drágít untok.

Lallnovlca János főispán utasította az 
Illetékes hatóságokat, hogy folytassanak 

további tárgyalásokat, 
mejt még mindig drágának látszik a kenyér.

Kérek mév •ÍV pohárka

MECSEKIT!
— DARÁNYI KÁLMÁN ÉS IMRÉDY 

BÉLA ÜDVÖZLÉSE. Szatmár-Bereg-Ugocsa 
vármegyék törvényhatósági bizottsága rend
kívüli közgyűlést tartott Péchy Szabolcs fő
ispán elnöklésével. A közgyűlés törhetetlen 
ragaszkodásáról és támogatásáról biztosi
tolta Darányi Kólmán miniszterelnököt és 
kormányát. A miniszterelnököt és a kor
mány uj tagjait táviratban üdvözölte a me- 
gycgyiilés. — Jászberény város képviselő
testülete rendkívüli közgyűlésén elhatározta, 
hogy n város volt országgyűlési képviselő
jét, Imréiig Bélát, közgazdaság! miniszterré 
történt kinevezése alkalmából a város kö
zönsége nevében feliratilag üdvözli.

— A Petőfi Társaság ünnepi nagygyűlése. 
A Petőfi Társaság vasárnap a Tudományos 
Akadémia dísztermében ünnepi nagygyűlést 
tartott, amelyen megjelent József Ferenc 
királyi herceg. Nagyszámú, előkelő közön
ség ha11'?attn meg Császár Elemér elnöki 
megnyitóját és Havas István nlelnök-főtlt- 
kár jelentését. Majd lloránszky Lajos tisz
teleti tag Tisza Kálmán koráról tartott ér
dekes székfoglaló előadást. Délben a Duna- 
palota különtermében bankettet rendeztek, 
amelyen Jankovich Marcell Jeveiezötag 
mondott ünnepi beszédet.

— A Nemzeti önvédelem Frontiának pla
kátjait a rendőrség betiltotta. Mull héten 
alakult meg a Nemzeti önvédelem Frontja 
rímmel egy politikai párt, amelynek célja 
rgv táborba tömöríteni a polgárságnak azt 
a részét, amely a szélsőségek ellen véde
kezni akar. A párt megalakulását Payr Hugó 
országgyűlési képviselő — akit az alapítók 
az ügyvezetéssel és szervizéssel megbíztak 
— a képviselőházbon bejelentette s így a 
Nemzeti önvédelem Frontja parlamenti 
képviselettel bir. Az alakulásról a pártveze
tőség plakáttal akarta a nyilvánosságot tá
jékoztatni. A plakátot a törvény értelmében 
a városházán bemutatták s ott a kiragasz
tásra az cn-cdélyt szabályszerűen megadták. 
A belügyminisztérium szombaton a város
háza illetékes ügyosztályóval nz engedélyt 
visszavonulta és a mór folyamatban lévő 
kiragasztást a rendőrök megakadályozták, 
n már kiragasztott pinkátokat pedig a ház
mesterekkel az éjszaka folyamán levakar- 
tntlák u falakról.

— Légvédelmi gyakorlat Karcagon. Va
sárnap nappali légvédelmi gyakorlatot és 
légiriadót tartottak Karcagon Görgey Mihály 
tüzoltófőparancsnok irányításával. Pillana
tok alntt a város forgalma megbénult. A 
lakosság teljes fegyelmezettséggel fogadta a 
gyakorlatot és a tűzoltók, mentők tökélete
sen teljesítették kötelességüket.

Székrekedés 
zavarólag hat az emésztésre és a 
vért Is beszennyezi. Émelygést, 
fej- és derékfájást. idegességet 
és egyéb bajokat okoz. Ilyenkor 
sogit önnek Is
• |ó hashajtó:

— Ölesén és jól íő/nl sütni. Ezt tanítják 
az Elektromos Művek Honvéd ucca 22. szám 
alntti bemutatójának szerdán délután félhnt 
órakor kezdődő főzőelöndáaán, továbbá a hét
főn. csütörtökön és pénteken délelőtt pontosun 
fílllz ómkor tartandó főzési gyakorlatain. A 
villamos h; rtnrlósi készülékek Ismertetése so
rán képviselőink, leveles vajas tészta, kuglóf, 
torták, valamint pudding, különféle hűsítelek 
és rllrptrdzsem készítését mulatják be. Be
lépő és ruhatárát} nincs.

— Művéül síremlékek Elchbaumnál, V„ 
Rudolf lír 3. (Marglthld.l

— Tomboló siker a Bethlrn-uteaí Korzó- 
Wvthótban {Bethlen utca R), ahol Bopdr Kató 
Btuiielközi női zeiK-karávaj játuik.

Tizennyolc halálos ítélet 
Moszkvában!

Moszkva, március 19.
A nagy politikai per utolsó óráiban me

gint drámai jelenetek játszódtak le. Bu
charin, amikor az utolsó szó jogán felszó 
iáit,

beismerte bünfeaégét, hogy „összees
küvést**  szervezett a jelenlegi szovjet

rendszer ellen.
Vállalta azt is, hogy haznáruló űzelmekben 
vett részt, terrorcselekményeket és fegyve
res felkelést készített elő. A vád többi pont- 
ji.it azonban leghatározottabban visszauta
sította és kijelentette, hogy „jobboldali 
trockista csoport” olyan formában, amint 
ebben a perben ecsetelték, valójában soha
sem létezett. Csak a vádiratból hallotta, 
hogy egyáltalában léteznek olyan nevű em
berek, mint Sárán, Govlcs, Maximon vád
lottak és mások.

Szemébe vágta ezután az államügyésznek, 
hogy az olyan vádak, mint például Mén- 
singszki, Gorkij vagy Peskov — állítólag a 
„csoport” utasítására történt — megöletése 
„teljesen képtelenek". Hasonló határozott
sággal esztelennek és hihetetlennek mondta 
Bucharin azt a vádat, hogy már 1918-ban

— REJTÉLYES HOLTTESTET HÚZTAK 
KI A DUNÁBÓL. A szigetmonostori csen
dőrség értesítette a főkapitányság életvé
delmi osztályát, hogy vasárnap reggel egy 
negyven év körüli munkóskülsejü férfi holt
testét fogták ki a Dunából. A halottnál sem 
miféle iratot nem találtak és mintegy két- 
liárom hete lehetett a vízben. Nyomozás in
dult az ismeretlen halott kilétének agnosz- 
kálásóra.

— Gázolt, azután elrobogott a motor- 
hlclkll. A Baross-téren egy ismeretlen mo
torkerékpáros elütötte Temesvári Mihály 
szegedi JI/ÁV-lntézö feleségét, azután to
vábbrobogott. A szerencsétlen asszonyt sú
lyos sérülésekkel a MÁV-kórházba vitték.

— FABINYI TIHAMÉR PÉCSETT. Fa
binyi Tihamér, volt pénzügyminiszter, va
sárnap Pécsre érkezeit, hogy búcsút vegyen 
választópolgárságától. A Katolikus Körben 
rendezett gyűlésen hálás köszönetét mon
dott a város ragaszkodásáért és megígérte, 
hogy mindenkor szivén viseli Pécs érdekeit.

Nappal melegebb lesz, 
de az éjszakai fagy erősödik

A Meteorologlal Intézet jelenti vasárnap:
A napok óta tarló heves északi szél Európaszerte gyengült és hazánk egyes vi

dékein tegnap este óla egészen Te is csillapodott. Néhány helyen futó záporesö, illetve 
záporszerü havas cső volt, a hegyeken azonban nem havazott. Az éjjeli fagy erősödött.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet plusz 4 Celsius fok, a tengerszintre át
számított légnyomás 774 nini, mérsékelten emelkedő irányzatú.

Várható időjárás n következő huszonnégy órára:
Mérsékelt légáramlás. Néhány helyen — főleg a délutáni órákban — záporeső 
vagy záporszerü havas eső. Erősebb éjjeli fagy. A nappali felmelegedés kissé 

fokozódik.

— Motorkerékpárbalcset n Ferenc-téren: 
kél sebesült. A Fcrenc-téren Szteinerer József 
rsámbékl nyergesmester motorkerékpárjával el
ütötte Maycr Sándor altisztet. A motorkerék 
pár felborult, utasa koponyaalapi törést és agy
rázkódást szenvedett Életveszélyes állapotban 
vitték n Szent /sfurfn-kórházbn. Mayer Sándor 
sérülései könnyebb természetűek, öt is kór
házba vitték.

— A tisztaság és frissesség érzését elsősorban 
az ápolt száj adja meg. A helyes szájápolás 
kelléke nz Odol fogpép. Az Odol fogpép ra
gyogó fehérré teszi a fogakat és megőrzi ép
ségüket.

AUTOMOBIL
Motorkerékpár és Motorcsónak

KIÁLLÍTÁS
Városliget—Iparcsarnok
1938 márc. 18-tól márc. 27-

Lenin életé .ellen tört.
Bucharin azzal fejezte be szavait, hogy 

a megbánás jegyében akar meghalni.
Utána Jagoda szóiéit fel. Jórészt papírról 

olvasta kijelentéseit. Tartása szánalmas és 
megtört volt. Mint mondotta, többször meg
kísérelte ugyan, hogy bűneit még hivatali 
ténykedése idején ismét jóvá tegye, de. ez 
nem sikerült neki. Éveken át gyalázatos 
kettős szerepet játszott: az egyik Jagoda a 
kormány és a párt bizalmi embere volt, a 
másik összeesküvő és gonosztevő.

Jagoda ezután kegyelemért ktinyörgött:
— Arra kérem a bíróságot, kímélje éle

temet. ha azt a forradalmi célszerűség meg
engedi. A polgárokhoz, a birákhoz, a nép
hez a cseka tagjaihoz és Sztálinhoz fordu
lok azzal a kéréssel: bocsássátok meg ne
kem, ha tudtok.

Ezzel befejeződött az utolsó tárgyalás. A 
bíróság visszavonult, hogy az Ítéletről „ta
nácskozzék".

Tizennyolc vádlottat a bíróság halálra, 
Plctnevet huszonlilévi, Rakovszklt húsz- 
évi, Bessorovot tlzenötévi börtönbün

tetésre Ítélte.

'Dreljer %£*,
— NÉMET HÖSÖK EMLÉKÜNNEPE 

VOLT VASÁRNAP. A világháborúban el
esett német hősök emlékezetét vasárnap 
ünnepelték meg. A rákoskeresztúri katonai 
temetőben vasárnap előkelőségek egész 
sora jelenlétében kegyeletes gyászünnepsé- 
'get tartottak Báró Wrede német ezredes, 
katonai attasé németnyelvű beszédben kö
szönte meg a magyar honvédségnek és a 
polgári hatóságoknak az emlékművet és az 
ünnepség minden évben való megrendezé
sét. Ezután a honvédség, a nemet követ, 
továbbá számos testület és egyesület nevé
ben megkoszorúztak az emlékművet.

— Tragédia a szekszárdi szellőben. Nagy 
Ferenc fló éves szekszárdi nyuga'míizfitt posta
alkalmazott szombaton este a szelőjéből haza
felé tartott. Útközben megbotlott egy csapdá 
bán. amelyet az orwadászok n nyulaknak ál
lítottak fel, elesett és belezuhant egy hegyes 
karóba, amely valósággal fölnyársalta. Nagy 
Ferenc véresen egy közeli házhoz tárnolygoti. 
bekopogtatott és segítséget kért, de a ház tu
lajdonosnője becsapta előtte az ajtót, órákig 
feküdt vérében, míg végre ráakadtak és a szek
szárdi kórházba vitték, ahol a halállal vívódik

— A DEBRECENT ÜGYVÉDI KAMARA 
MEGSZAVAZTA A NUMERUS CLAUSUST. 
A debreceni ügyvédi kamara vasárnap rend
kívüli közgyűlést tartott A tárgysorozaton 
n numerus clausust kérdése szerepelt. A 
Debrecen és környéki ügyvédek nagy több
séggel a numerus clausus mellett foglalt 
állást. A numerus clausust 4:1 arányban 
szavazták meg, ami annyit jelent, hogy n 
jövőben uj tagot csak minden négy régi tag 
törlése után vesznek fel a debreceni ügy
védi kamarába.

MM ponyva
speciális készítője

Lőwy Oszkár
Budapest, Wekerle Sándor-u. 24. — Telefon
Díjtalan ajánl**

A román király 
nem mondta le 

londoni útját
London, március 13.

A londoni román követség a Bukarestben 
elterjedt hírekkel ellentétben közli, hogy

Károly király hivatalos londoni látoga
tását nem halasztották el

és a király az eredetileg tervbevett időpont
ban érkezik az angol fővárosba.

— Megalakult a Légoltalmi Liga debre
ceni kerülete. Vasárnap délelőtt ünnepélyes 
külsőségek között megalakult Debrecenben 
a Légoltalmi Liga debreceni kerülete. A 
vármegyeháza dísztermét zsúfolásig megtöl
tötte a közönség. József királyi herceg, a 
Liga országos elnöke nagyhatású beszédben 
mutatott rá a légvédelem rendkívüli fontos
ságára és a Légoltalmi Liga magasztos fel
adataira. Vitéz Both Gyula tartott ezután 
elnöki székfoglalót. Délben diszebéd volt az 
Aranybika szálloda termeiben.

— Kedden temetik Óváry Ferencet Vasár- 
nap virradó éjszaka 89 éves korában meghalt 
dr. óváry Ferenc volt országgyűlési képviselő 
és a felsőház volt tagja. Veszprém város dísz
polgára. Temetése kedden lesz Veszprémben.

ZENE
A népszerű Virágh Gyula igazgató veze

tése alatt álló Népművelési Bizottság műkö
désének tizenötesztendős évfordulójára ün
nepi hangversenysorozatot tartottak, ame
lyen a IX. szimfóniát, a Missa Solcmnist 
és Kodály Zoltán Budavári Tcdeurpát adták 
elő. A hangversenyeket megelőző disz-*  
gyűlésen báró Wlassics Gyula államtitkár, 
vitéz Moor Gyula, Gcrevlch Tibor egyetemi 
tanárok, Isoz Kálmán, Pintér Jenő és a tár
sadalmi és művészeti világ sok más előkelő
sége üdvözölte a bizottságot.

A biedermeier elbűvölő hangulatába 
ringatott bennünket Fleischer Antal, az Ope
raház kitűnő karmesterének és feleségének 
házi zenedélutánja Ott láttuk Mme. Műu
grást, a francia követ feleségét, de Le Lett- 
nuer belga követet és feleségét, Langlet 
Waldemárt, a svéd követség titkárát, Oláh 
Gusztávot, Komáromi-Katz Endréékct, Flei- 
scheréket és sok más illusztris vendéget, 
akiknek nagy művészi élményt nyújtott 
Fleischer, Szent-Győrgyi és Hütter triója. A 
műsoron Brahms c-moll, Dvorak f-moll és 
Beethoven variációi szerepeltek.

Pless Imre nagy lendülettel dirigálta a 
Zeneakadémián a Magyar Szimfónikus Ze
nekart. Gazdag zenei fantáziájával sok érde
kes drámaiságot és érzelmi kapcsolatot tárt 
fel zenekari hangversenyén Ugyanaznap este 
hallgattuk a Kamarateremben az Akadémia 
operavizsgaeíőadását. A sok értékes művész
jelölt közül gyorsan leírjuk Varga Lívia 
nevét. Szépen csengő hangon és meglepően 
nagy kultúrával énekelt.

Dr. Lclsen László

Farsangi muiaisagoa. mzídm
Saerpontln—Konfetti—Hólatida Jnx tárgyak

MINERVA
— 200 kocsi as Automobil Kiállításon. Már

cius 18-án délelőtt 10 ómkor nyitja meg nagy
bányai vitéz Horthy Miklós Magvarország kor
mányzója a X Jubiláris Automobil Kiállítást. 
A kiállításra rendelt gépek nagy része mór 
útban van Budapest, felé hasonlóképen ma in
dítottak útnak Cnrncciola vtlágrekorder Mer
cedes Benz kocsiját és az Auto-Unlon Grand 
Prix kocsit. Közel 200 koesl kerül bemutatóra, 
amelyek külön külön Is képviselik a legmodcr- 
nehh automobilkonstrukclót.
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“P’W*  ...Jrn.pl b. 
tataalö> Mrnaa, PH , M<y,illonyi kwfl. 
Ul kominypJrti képviselője „rtlngp| r<(ioi 
4«r<nd kő»é,ben beseőmolóbeseédet tartott, 
amelyben (őkém a kormány uoclálh törvény-' 
Javaslataival t, . kűIpoKHkm be/pset „drtaM 
Mortkerménpelort (ogMkorolt, majd (elhívta 
a polgáreégpl a wélsöaégek elleni küzdelemre. 
rtamv.^'n'*! 10* “ e,w“Z“““M»t a spanyol 
? U A.spanyol nemzeti csapatok fő
hadiszállása jelenti: Csapataink folytatják 
előrenyomulásukat. Átkeltek az olletel hí
don, elfoglalták a Martin folyó balpartján 
levő területet Mailé de lo, Collado, faluual 
it Montalban környékével együtt. Egy el
lenséges zászlóaljat teljesen szétszórtak. 
Elfoglalták a sanjuani remetelakot, az 
brlga hegycsúcsot, Muela de Abadillát és 
Valdeconejost. A Martin folyó jobbpartján 
Álcáin átellenében csapataink elfoglalták a 
Guardia hegységet, továbbá Albálete dél 
Arzobispo, Azaile és Escatron falvakat.

Baja, március 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Dunafölduár határában dolgozó 
halászok hálójába egy zsák akadt. Mikor 
felbontották,

három-négy napos csecsemő holtteste 
kerül elő a zsákból.

A csendőrség azonnal meginditotta a nyo
mozást. Az eddigi adatok szerint

egy budapesti urilány Rácalmás vagy 
Dunaadony körül valamelyik községben 
titokban megszülte a gyermekét és hogy

— A Budapesti Önkéntes Mcntőegyesillet leg
közelebbi első segítségnyújtási tanfolyama. A 
BOME legközelebbi első segítségnyújtási tanfo
lyamát 1938. évi március 28—április 2-ig (hét
főtől szombatig) mindennap délután 6—¥»8 
óráig tartja. Jelentkezni lehet levelezőlapon, 
vagy a tanfolyam kezdetekor (V., Markó-utca 
32. I. em.).

— Felvétel a Vakok Intézetébe. A Vakok Jó
zsef Nádor Klr. Orsi. Intézete az 1938—39. tan
évre felvesz vallás-, nemzetiség és nemre való 
tekintet nélkül világtalan és csőkkentlátásu 
gyermekeket, kik 4. életévüket betöltötték, de 
a vakságon kívül nem szenvednek olyan testi, 
vagy szellemi fogyatkozásban, mely eredmé
nyes nevelés-oktatásukat meghiúsíthatná. Fel
veszi 1 4éves korukig azokat a gyermekeket is, 
kik az iskolai oktatás folyamán veszítették el 
látásukat, vagy mint vakok nyilvános Iskolá
ban, esetleg magánúton végzik tanulmányaikat 
A felvételi kérvényhez szükséges nyomtatvá
nyok az intézet igazgatóságától díjtalanul sze
rezhetők meg.

— Bajtársi találkozó. A volt es. és klr. 4. és 
18. srámu hegyitüzérezredekbe tartozott baj
társak a Tenyészállatvásár alkalmából nagy
szabású összejövetelt tartanak e hó 24-én, csü
törtökön este 8 órai kezdettel Budapesten, 
VII., Akácfa-u. 12. sz. a. Raposa-vendéglőben. 
A gyűlésen bemutatásra kerül az ősszel felállí
tandó emlékmű eredeti modellje, melyet Csor
ba Géza neves szobrászmüvész-bajtárs terve
sett, továbbá tanács nyerhető a Károly csapat
kereszt megszerzésére vonatkozólag.

t- Bányarobbanás 47 halottal. Mint Hajdera- 
bűdből Jelenti, a slngarenii szénbányában tör
tént robbanásnak negyvenhét halálos áldozata 
ás negyven súlyos sebesültje van. A halottak 
között három európai is van.

— Szabadlábra helyezték a veszprémi testvér- 
SrIIkost. A győri tábla vasárnap szabadlábra 

elyezle Herczeg Imre veszprémi bércséplöt, 
•ki rövid idővel ezelőtt egyetlen késszurással 
megölte Lajos nevű öccsét A testvérgyilkost 
2300 pengő óvadék ellenében helyezték szabad
lábra.

— Tőrbecsaltak és lelőttek egy lengyel 
határőrt. Varsóban hivatalos közleményt 
tettek közzé arról a lengyel-litván határ
incidensről, amely a szombatra virradó éj
szaka történt és amelynek során litván 
rendőrök agyonlőttek egy lengyel határőrt, 
aki üldözőbe vett két, a határon titokban 
átkelt embert. A közlemény szerint az Inci
dens áldozatát törbecsalták. A lengyel kor
mány — mondja a közlemény — fenntartja 
a jógot, hogy c súlyos ügyben megtegye a 
szükséges intézkedéseket. Közük továbbá, 
hogy a határon átlépők egyikét a lengyel 
határőrök letartóztatták.

— A MOSZKVAI HALÁLUSTA. A 
moszkvai nagy pernek tizennyolc halálra
ítélt vádlottja között van Bucharin, Rikov, 
Jagoda, Kresztinszki, Ivanov, Csernov, 
Grinkó, Rosengolz, Zelenszkl, Ikránov, Sá
rán govlcs, Szubarev és Levin.

— Erdőtűz a Zugligetijén. Vasárnap reggel a 
zugligeti végállomás közelében, a Csermely-ut
cánál elhúzódó erdőségben tűz keletkezett. Két 
őrség félóráig dolgozott, mire sikerült eloltani 
az erdőtüzet.

— Trafikbetörés Pcstszcnterzsébetcn. Kotrá
sét Sándor dohányárus, PcsUzenterzsébet, Ba- 
ross-utca 83. számú házban lévő üzletében Is
meretlen tettes álkulccsal behatolt és onnan 
nagymennyiségű dohányárut vitt cl.

— A .Szilágyság! Egyesület Wesselényi-em- 
lékünnepe. A budapesti árvíz századik évfordu 
lóján, vasárnap a Szilágyság! Egyesület buda 
pesti székházéban emlékünnepélyt tartott. Ba
logh Károly elnöki megnyitója után Papp Vik
tor ny. miniszteri tanácsos mondott beszédet 
Wesselényi Mikidéről, a Szilágyság nagy szü
löttjéről. Az emlékünnepély után az egyesület 
tagjai megkoszorúzták a Ferenciek-temnlomá- 
nak oldalfalában elhelyezett Wesselényi dom
borművel.

— Előadás Lengyelországról. A Magyar- 
Lénnyel Egyesület ülésén dr Smőling Béla el- 
elnök tartott előadást Lengyelország mai ál 
laméletéröl és gazdasági viszonyairól. A kö 
zönség soraiban végighallgatta az előadást 
Namyslotnskl lengyel konzul Is.

— Töltőtoll javításokat, alkatrészek pótlását 
S7ak'-"rüen Intézi: Minerva Pnnirárnház, Kos
suth Lajos utca 20. Aslorla-szállóval szemben.
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Újabb csecsemő 
rémdráma!

Eckhardt, Sigray
vasárnap a külpolitika 
nagy eseményeiről beszéltek

Lovasberény, március 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Grlger Miklós halálával megüre
sedett lovasberényi választókerületben va
sárnap valamennyi párt jelöltje beszédet 
mondott. A leglátogatottab gyűlés a függet
len kisgazdáké volt, amelyet Nagy Ferenc 
képviselőjelölt beszéde után

Eckhardt Tibor tartott nagy beszédet a 
külpolitikai eseményekről.

•— Az osztrák sors fölött érzett részvé
tünk — mondotta Eckhardt Tibor —, nem 
befolyásolhat bennünket a most már köz
vetlen szomszédunkká vált Németországhoz 
való viszonyunkban és irányában fennálló 
barátságunkban.

Németország jelentősége a magyar nem
zet szempontjából mélységesen fokozó

dott,
mert bekövetkezett az, hogy az európai kon
tinensnek legerősebb katonai hatalma köz
vetlen szomszédunkká vált.

— A helyzetnek le kell vonnunk a követ
kezményeit.

Es az első következmény, hogy az egész 
magyar külpolitikának alapja, a római 
paktum, amely Olaszország, Ausztria és 
Magyarország között jött létre, többé 
nem áll fenn, mert a három fél közül 

az egyik megszűnt létezni.
Ebből a helyzetből csak azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy Magyarországnak Olasz
országhoz való viszonyát és barátságát — 
ha ez még lehetséges —, az eddiginél szoro
sabb formában, uj alapokon kell megkon
struálni.

Ezután Eckhardt Tibor Horthy Miklós 
kormányzó lengyelországi utjának jelentő
ségét méltatta.

Tolnatamási, március 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése. Vitéz Mnkray Lajos, tolnata- 
mási-i választó kerület országgyűlési kép
viselője vasárnap délelőtt tartotta beszámo
lóját, amelyen a kereszténypárt számos elő- 

HOVÁ UTAZZUNK HUSVÉTKOP?

4® vonattal
(Útlevél nem szükséges) M. W. Bmüi sw-m. m.

Fenti utazásokat rendezi n » 8 J/S
OPAIUjAáG UíAZÁSI IRODA

BUDAPEST, VI. ANDRÁSSY-ŰT 16. TELEFON: 128-981

szégyenétől acabaduljon, a Dunába 
dobta.

Az üggyel kapcsolatban már kihallgatások 
is folynak.

Ugyanabban az időben
a mohácsi kikötő mellett Is egy Jól fej
lett csecsemő holttestét fogták ki a 

Dunából
és kétségtelennek látszik, hogy itt is bűn
cselekmény történt; a lelketlen anya megfoj
totta és a Dunába dobta újszülöttjét. A csend
őrség ebben az ügyben is erélyesen nyomoz.

kelő tagja vett részt.
Makray beszámolójában foglalkozott a 

külpolitikai helyzettel. Megállapította, hogy 
Ausztria sorsa beteljesedett. Részben a 
páriskörnyéki békék, részben a szociálde
mokrata köztársaság sodorták Ausztriát a 
Német Birodalomhoz. Azután hangoztatta, 
hogy

Magyarországnak belül egységet kell 
teremtenie,

kifelé pedig Olaszországgal, Németország
gal és Lengyelországgal való barátsága le
het csak a jobb jövő záloga és biztosítéka.

Ezután Slgray Antal gróf szólalt fel 
s ugyancsak a külpolitika nagy eseményei
ről beszélt:

— Hogy Ausztria sorsa miképpen alakul, 
azon nem változtathatunk. Le megmond
hatjuk a hatalmas nagy német nemzetnek, 
hogyha már igy döntött a sors,

ml a jövőben is jóbarátok, jószomszédok 
akarunk lenni, de nem leszünk soha 

Németország szolgál.
Mi legitimisták setn csináltunk soha német
ellenes politikát, nem avatkoztunk Német
ország belügyeibe és tiltakoznunk kell az 
ellen, hogy más ország a mi belügyeinkbe 
avatkozzék. További beszédében Sígray 
Griger Miklóst méltatta.

— Az OMIKE és a MIEFHOE márciusi önné 
pélye. Az Országos Magyar Tzr. Közművelődési 
Egyesülőt és a Magyar Izrneliln Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Egyesülete már
cius 15-én délelőtt 11 órakor a Goldmark-tc- 
rémben (VII., Wesselényi-utca 7) tartja már
ciusi ünnepélvét, amelyen az ünnepi beszédet 
dr. Buday-Goldbergcr Leó felsőházi tag, az 
OMIKE elnöke m >ndja. Az ifjúság nevében 
Singer Oltó, a MIEFHOE elnöke beszél.

— Kutbaölte magát egy öreg koldusauzony. 
Kiránduló diákok Csév község határában a 
közlegelö kuljában egy idős nő holttestére 
bukkantak. A vizsgálat megállapítása szerint 
özv. Fekete Jánosnó 70 éves pilisvörösvári kol
dusasszony ugrott a kútba.

TUDÓSÍTÁS ELEJE AZ 5-IK OLDALON 

vezetésért.
A döntés most már megtörtént. Ez a dön

tés a német nép győzelme, de az európai 
rend gondolatának győzelme is. A szudéta- 
németek ehhez felelősségük tudatában, 
amellyel a középeurópai békének tartoznak 
és fontosságuk felismerésében, amelyet a 
szudétanémetség a csehszlovák köztársaság 
számára Jelent, nyílt és örömteli igent mon
danak.

A berltn-rAmal tengely 
bevehetetlen

Berlin, március 13.
(Német Távirati Iroda). A birodalom fő

városa és az egész német birodalom vasár
nap reggel óta gazdag zászlódiszben pompá
zik abból az alkalomból, hogy

Ausztria német lakossága megtalálta 
<*Kységes  hazáját,

továbbá a világháború halottainak tisztele
tére és ezzel egyszersmind ■ régi német
osztrák fegyverbarátság emlékére Is.

A német sajtó külső képe teljesen Hitler 
régi hazájába történt diadalmas bevonulása 
hatása alatt áll és igen sok képet közöl.

Itteni politikai körökben
Igen nagy figyelemre méltatták

Alfieri miniszter tegnapi állásfoglalását ar 
ausztriai eseményekhez, amelyet Rómában 
a fasiszta nagytanács befejezése után mint 
hivatalos olasz állásfoglalást olvasott fel. 
Kiemelik, hogy ezzel

a két birodalom világnézetének közössé
gén kívül a Duce multévl berlini látoga
tása alkalmából Hitler és Mussolini kö
zött létrejött bajtárslasság Is újból kife

jezésre jutott.

A berlin-római tengely a nemzetközi béke
zavarások ellenére az európai biztonság és 
műveltség bevehetetlen bástyájának mutat
kozik.

HAZAJÖTTEK A TÁTRÁBÓL A BRID- 
ZSELÖK

HAZAJÖTTEK a magyar csapatok a Tdt- 
rdból. A csapat szereplésével és az arról el
terjedt hírekkel kapcsolatosan kérdést In
téztünk az egyik budapesti szakértőhöz. 
(Nem játékos!) Kérdésünkre megcáfolta az 
elterjesztett rosszakaratú híreket, mert sze
rinte ■ két magyar csapat szereplése nem 
_volt várakozáson aluli. Hangsúlyozta, 

hogy inkább balszerencséjüknek köszön
hették, hogy nem hozhatták haza a kupát, 
de még inkább n tizenkélleosztásos mérkő
zések irrealitásának. Ennek igazolására In
formátorunk azt a példát hozta fel, hogy a 
Fészek é:0-ra (59:0 meccsponttal!) verte 
meg a kupagyőztes pozsonyiakat és az MTK 
utolsó mérkőzésén — amelybe kénytelen 
volt teljes gőzzel bemenni —, ha nem mond 
be egy impasszos szlemet, úgy győztesként 
hagyja el a küzdőteret.

— A két magyar csapat a hírekkel szem
ben mindvégig a legnagyobb egyetértésben 
cs barátságban vett részt a küzdelemben! — 
lelcntctte kiinformáló szakértőnk. — A so
kat emlegetett egymás elleni mérkőzésen 
történt zsürlkérdés elvi kérdés volt csupán, 
amely inkább volt a verseng rendszerével 
összefüggésben, mint a játékosokkal. A Fé
szek az utolsó meccsén a legnagyobb for
mában verte ellenfelét csak azért, hogv nz 
MTK lehessen nz első és ezzel tanúidét 
adta annak, hogv sportszerűen küzdött a 
magyar színekért Egy Ilyen tlzcnkélleoxz- 
tásos vlllámtornán kikapni nem szégyen!...

Érdeklik Önt a vtláneseményck ? 
Akkor béreljen Vermes cénnél rádiót.

H., Margit-ltUrut 4. Telefon.

— Az osztálysorsjáték a reménytelenekbe re
ményt. a bizalmatlanokba bizalmat önt. For
tuna Istenasszony nz osztálysorsjáték révért 
nemcsak vagyonokat teremt, rte Intenzíven 
közreműködik nbbnn n munkában, nmekben a 
kereskedelemnek, iparnak, közlekedésnek, 
mezőgazdaságnak, szóval az egész gazdasági 
kultúránnk haszná van a amely munka fel 
sem mérhető hatással szolgálja szokni a tö
rekvéseket, amelyek n fejlődést, n szellemi és 
nnyagi gazdagodás ügyét előbbre viszik.

— örülnek az ausztriai magyarok, mert kint 
Is kapható a Mira glaubersós gyógyvíz, mely 
a magyar orvosi kar praxisában nz epe , gyo
mor , rukorbajok gyógyításénál kitűnően be
vált Vezérképviselő A Űriek, VI, Marvhclti*  
gnsse 14. Literes üveg, zöld címke.

— Mit tnnulhnlunk ezen a héten n Népművelési 
Bizottság háztartás! telepén a Gázmüvek VI., 
Vilmos császárul 3 szám alatti bemutató helyi, 
légében: március ti én. hétlön </ u. 5—fíig Szili 
'.conlin: Az ötletes és szép maradékkonyha. 
'’őzőbciTiUtntó: tojás . tészta és zöldségmaradé
kok felhasználásn Március Itt án. szerdán d ti, 
’» fi la 4nght Hajnalka- A 'ián háziasszony 
ézlnrlósn Főző' -m látó; hustekercs szilvával 

töltve, tojásos galuska érles öntettel kocsonyá
éit! gyümölcslé. Március Fi én. csütörtök d. u. 
5-flig dr. Gőrr-né l'aviár Margit rfr.: A 
háziasszony egészségéről életszakaszok szerint, 
Főzőbemutal tojásos ételek készítése Az 
egyes előadások belépődíja fitt fillér. Március 
tő-dn, pénteken délután 5 árakor főxöbrmutaté 
a takarékos gázhasználatról. Belépődíj nincs.



A két nagycsapat
az HegykeM híve 

Verejtékesen, kiújuló botrány hangorkánjában győzött 
egy-egy góllal az éllovas Hungária és a Ferencváros 
Durva és gyenge színvonalú bajnoki forduló

Az ujabb forduló már szombaton megkezdődött — némi végzettel. Végzetszerü 
vereséget szenvedett ugyanis a Budai a Bocskaitól s ezzel — csaknem bizonyos — 
kiesett az XII -bői. .4 vasárnapi mérkőzések közül kiemelkedik a Hungária és a Fe
rencváros közös keserves vesszőfutása — csak egy góllal tudlak győzni. Az Újpest 
drámai mérkőzés keretében győzte le a Törekvést, a Nemzeti kissé megtépázta győ
zelmével a túl hangos Kispestet s igy cselekedett a Szürketaxi is a Szegeddel. ?t Phö- 
bús szokás szerint ismét vereséget szenvedett, ezúttal a gyengélkedő Elektromostól.

Cseh-repriz... és verejtékes 
küzdelem a Budafok és a biró ellen

HUNGÁRIA—BUDAFOK 1:0 (1:0)

■ A Kispest veresége fölölt kárörvendő Hun- 
ftára-publikum izgatottan várja a csapatot 
és különösen a csatársor összeállítására ki
váncsi. Csakhamar feleletet kapnak a kí
váncsiskodók, mert az aluljáróban megjele
nik a Hungária csapata: elöl Cseh Matyi, 
nyakán melegítő. A gyakorlott szemek Sast 
kutatják —. hasztalan. Kilencezer néző elölt 
állanak illáihoz a csapatok és a Hungária 
csatársora a kővetkezőképpen áll fel: Mül
lcr, Kardos, Cseh, Kalmár, Titkos. A Buda
fok kezd és a Hungária széllel hátban ját
szik. Kardos azt hiszi, hogy Outens áll a jobb- 
szólón, mert tulhosszu szöktetést ad ki. Mül- 
ler természetesen nem tudja elérni a labdát. 
Minden szem Cseh Matyii figyeli, de egyelő
re nem kerül hozzá labda. Kalmár hatalmas 
lyukat rúg. Az. első percekben középjáték 
fölyna, |

ha Játéknak lehetne nevezni azt, ami a 
pályán történik.

‘Berclvás végül negyvenmélcrcs bombát 
ereszt meg és az irtózatos erejű lövedék vé
szesen siivit a B-közép hangorkánja köze
pette a Hungária kapujára. Szabó ösztönö
sen nyúl a hatalmas lövés után s az utolsó 
pillanatban ujjheggyel kornerre tálja. Mint
egy tiz percig a Budafok /ámad és a Hun- 
gária-közönség Cseh Matyit félti, hogy a kö
zépvonalon tétlenkedve megfázik a csípős 
szélben. Kalmár indít jó támadást, Cseh elé 
játszik. Matyi ördöngős trükkel átengedi a 
labdát, amely Kardos elé kerül. Kardos dőlt 
Idvogatóan tátong az üres kapu, de a remek 
labdái utolérhetetlen művészettel, hat lépés
ről melléguritja. A Budafok veszélyesen tá
mad és a kis szőke Fodor a jobbszélen kör
nél! harcol ki. A komért nehezen hárítja 
el a Hungária-védelem. Müllcr labdájával 
Matyi ki akar ugrani, de hárman is buktat
ják a lábadozó középcsatárt. A biró szabad
rúgást Ítél a tizenhatos vonalról és Turay 
lövése eló sorfalat áll a Budafok. Irtózatos 
lövedéket ereszt, meg Suttyó és

■ sorfalból Soóxt valósággal kilövi.
A hatalmas termetű ccnterhalf a porondon 
marad, lelőve. Szeder minden megmozdu
lása és támadása veszélyt jeleni a Hungária 
kapura és egymásután két komért erőszakol 
ki. A masszív budafoki védelemnek nincsen 
dolga és látszik a kekkeken, hogy szeretné
nek labdába rúgni, de a Hungária csatársor 
nem segíti hozzá őkclc. Budafoki támadás
ból Király kapu főié lő. Végre megszületik 
az első jól átgondolt Hungária-lámadás. 
Müllcr—Kardos—Cseh és Kalmár lábán ke
resztül vándorol a labda Titkos elé és a 
nagy rössel futó balszélső hatalmas lövést 
küld n kapura, de Vági elfogja a bombát. 
Szeder és Fézler apró passiókkal szédítik 
Sebest, aki szédelegvc forog a B-közép gunv-

„Vollgáz" helyett félgáz is elég volt
SZÜRKETAX1—SZEGED 2:0 (1:0)

A Hungúria-nton vasárnap ritka ese
mény következett be: három bajnoki mér
kőzés izgalmai várták n csípős hideg időben 
a nézőket. Az első mérkőzést a Szürketaxi 
játszotta a Szegeddel, játszotta mint apa a 
fiával, vagy hogy a motortechnika mellett 
maradjunk: félgázzal is könnyen nyert. A 
mérkőzés pedig nem igv indult. A Szeged 
rettegett hírnevéhez méltó viharos támadá
sokkal igyekezett megtörni ellenfelének lel
két, amiben a vezérszerepet

Harangozó, a higanycsatár játszotta.
Egyik pompás jelenei a másikat követi, 

valamennyinek a cseles Harangozó-gverek a 
bőse. Hatalmas lövései, ügyes driblijei és 

kacaja közölt. Már az ötödik komért éri el 
a Budafok és a Hungária csatársor még 
mindig mélyen alszik. Matyi csinál néhány 
szép húzást, de komoly támadás csak nem 
akar kialakulni. Matyin látszik az igyekezet 
és ki is szökik cgv Ízben, de a, pechjérc a 
ráfutó kapus lábába akad a labda.

A tribünön parázs botrány támad, vere
kedés, pofozkodás

és a .közönség inkább nézi a pofozkodást, 
mint a játékot, mert az sokkal érdekesebb. 
A 38. percben eldől a mérkőzés sorsa. Cseh a 
kapunak háttal állva szökteti Kalmárt és a 
szőke labdamüvész átmegy két budafoki 
védőjátékoson. Vági is elébefut, de Kalmár 
kicselezi a kirohanó kapust és a háólba gu- 
rit ja a Hungária első ét utolsó gólját. 1:0. 
Klasszismunka volt! Titkos remek beadását 
Cseh közelről a kapu fölé lövi.

— Hej tüdőidét... tüdőidéi! — sóhajt
ják a hungaristák.

A félidő végén feljön a Hungária is, de 
semmi sem sikerül a csatároknak. Szünet 
után már lelkesebben támad a Hungária. 
Müllcr szabadrúgásából Titkos Királyt le
lövi. A Hungária-csatársor tanyát ver a 
budafoki kapu előtt, de a budafoki védelem 
most nagy szerencsével tisztáz néhány iga
zán meleg helyzetet. Közben a Budafok is 
ellátogat a Hungária térfelébe s ezek a lá
togatások nagyon izgalmasak. Szeder lefutás 
után remek beadást ivei a kapu elé, a falsos 
labda a bal felső saroknál pereg, végre 
Szabó a sok fej fölött elfogja a kellemetlen 
beadást. Cseh ragyogó akcióból oíTszájdgólt 
lő. Majd Kardos éles lövése siivit cl a léc. 
fölött. Bagyogó Kalmár—7’Mos-akcióból 
Titkos kirobban a csomóból, régi napjaira 
emlékeztető módon húz befelé, de beadása 
két Hungária-csatár feje elölt fut el. Most 
már jobb a Hungária, mert Turay is feléledt. 
Az. iram is élénkebb. Müllcr szép puhán ejt 
cgv beadást Kardos elé, de az összekötő 
hat méterről ismét mellé gurit. Ezután em
berre menő játék alakul ki. Titkos ki akarja 
Vági kezéből rúgni a labdát, de véletlenül 
megrágja. A játék áll,

a B-közép mindent elkövet hogy fel
tüzelje egymás ellen a csapatokat.

A mesterséges uszításnak van is eredmé
nye. mert n véletlen fault után több buda
foki fault csúszik ki megtorlásképpen. A 
hangulat melegebbé válik a tribünökön. Féz- 
ler egy támadásnál Szabó kapust rúgja meg 
revánsként. Majd Turay Berctvást talpalja 
le. A Budafok mintegy tiz percig támad. A 
B-tribün hangorkánjálól biztatva. Beliért 
biró, aki eddig hibátlanul látta cl feladatát, 
melléitél. Bemek Kalmár—Csch-akcié)ból

Matyi ragyogó gólt lő, de a bíró általá
nos elképedésre ofTszújd elmén annul- 
lólja a teljesen szabályosan elért gólt.

Mérkőzés végén a Hungária kerekedik fe
lül, de további eredményt nem tud elérni.

akciói méltán váltották ki az elismerést. 
Gyurcsót egyszer nagy lövőhelyzetbe hozta 
és csak Kutasi kapuson mullolt a gól. A 23. 
percben aztán megtörik a szegediek fölénye, 
•S’.-Hasi hibáz s a labdát Bodor kapja cl. 
Harmincöt méterről hatalmas bombát enged 
kapura, amire Pálinkás kifut, majd maga
san felugorva Takács elé bokszolja a lab
dát. .4 kis Toki lő, de nem találja et a ka
put, n labda ott pattog, mig végül Tóth ka
parintja meg s az alsó sarokba csúsztatja 
1:0. Viharos fölény után gólt kapni, sok meg 
a Szegednek is, nem csoda, ha megzavaro
dik. Pálinkás jár ebben elől, egyik lehetetlen 
kifutása a másik után igazolja, hogy ezúttal 
messze van hircs formájától.

A szünet után rögtön a kezdéskor Bognár 

villámszerű kitörése már egyenlítéssel fenye
get, amikor Kutasi némi szerencsével is védi 
a lövést. A 12. percben elintéződik a mérkő
zés sorsa: Takács 11. közelíti meg a szegedi 
kaput, ahonnan Pálinkás kifut.

Pálinkás ma a legnagyobb magyar 
„kifutó**

és öklöző is, mert most meg Darázs elé 
boxolja a labdát, aki az elfekvő kapus mel
lett bombagóllal biztosítja meg a taxisok 
győzelmét. 2:0. A Szeged most már gátlások 
nélkül játszhat, erősít is, de dribli tultcngés- 
ben szenvednek a csatárai s igy nemcsak a 
remények., de az akciók is a jó Szürketaxi

Szllasl ajúndékpasszát Bodor nagy erővel továbbítja kapura. A kifutó Pálinkás öklözése: rövidre 
sikerült, kis-Tnkács nyomban kihasználja a helyzetet, villámgyorsan lő, a kapus lábáról lepat
tanó labda Tóth elé perdül, akt az ellenkező sarokba bombagólt lő. I. félidő 23. perc* 1:«.

(Copyright b’j Iiéfői Napló — Systcm Horváth.)

A Kispest csak a hazai gránáttölcséres 
futőhomokon veszélyes

NEMZETI—KISPEST 2:1 (0:1)
A Hungária-uti hármas műsor második 

csemegéje már hatezer néző előtt zajlott le: 
a Hungária-vcrő Kispest karakán fogadko
zással füvespályán is megakarta mutatni, 
hogy nem irreális a multvasárnapi lehetet
len pályán elért győzelme a Hungária felett. 
Az elején igyekezett ezt mutatni, a végén 
azonban nem sikerült, mert a Nemzeti ko- 
rántsincs olyan ijedős anyagból gyúrva. Az 
első erős kispesti nyomást hibátlanul ki
állja a fekete-fehér csapat, aztán máris 
Molnár fut Kisalagi labdájával, hogy Sztan- 
esik fejese szisszenve fusson kapu mellé. A 
Kispest játszik a széllel, igy többet támad
hat, de a veszélyesebb támadások a Nemzeti 
rohamcsapntáló! indulnak cl. Sztancsik 
huszonötméteres bombáját alig védik.. Fo
kozódnak az izgalmak, majd kirobban a 
taps, amikor Kincses stoppos beadása röp
pen a középre. Hullámzik a játék, szabá
lyos intermit következik be: hol a Kispest, 
hol a Nemzeti szorul a kapuja elé. Már ré
gen eredmény lenne, ha Horváth, a Nem
zeti szélső nem parodizálná ezt a posztot. 
Nem tud a lábúval mit kezdeni, pedig lenne 
alkalma rá. A másik oldalon három gyá
szos csatár csetlik-botlik a pályán:

Serényi, Déri, Nemes, a múlt vasárnap 
hősei, rájuk sem lehet Ismerni.

Kezdetleges akcióikat kineveti a közönség. 
De aztán nincs.mil nevetni a 40. percben,

Poffon-dömping a bajnokjelölt viharos 
izgalmakban bővelkedő meccsén
ÚJPEST—TÖREKVÉS 5:2 (1:2)

Vasárnap a Bihari-uton vendégszerepelt, 
a lilafchérek bajnokságra törő csapata. 
Senkisem hitte volna, hogy a nagy formá
ban lévő újpestiek csak

a legviharosabb izgalmak
után tudnak győzni. Nem rajtuk múlott, 
hanem a mérkőzés bíróján, aki minden le
hető helyzetben igazolta, hogy formán kí
vül van. Változatos játékkal kezdődött meg 
a mérkőzés s mindjárt az elején már meg
remegett a Törekvés kapufája Zsengcllér 
négylépéses bombája nyomán. Azután az 
újpesti drukkerek szive remegett meg, ami
kor Nemes és Virág ossz játéka után ismét 
Nemesé lelt a labda, bombája kapufáról 
vágódott vissAi, hogy Császár simán helyez
hesse a hálóba. 0:1. Ez is jól kezdődött! 
Hát még a folytatás! Két hatalmas vasutas
helyzet riasztja az újpestieket, akik várat
lan akcióval egyenlítenek. Zsengcllér és 
Kállai passz játéka után Kocsishoz kerül a 
labda s a fürge szélső lehetetlen szögből, 
szinte n vonalról durrant ja a léc alá. 1:1. 
Az Újpest belefekszik, de hasztalanul, mert

|jAték| Gól (Pont

1 HUNGÁRIA 19 69:22 33
2 FERENC VAROS 19 70:31 33
3 ÚJPEST 19 72:23 32
4 KISPEST 19 57:42 25
5 ELEKTROMOS 19 43:32 25
6 PHÖBIJS 19 41:39 20
7 NEMZETI 19 40:52 18
8 SZ0BKET4X1 19 39:43 16
9 BUDAFOK 19 30:37 16

10 SZEGED 19 31:41 14
11 BOCSKAI 19 26:44 12
12 törekvés f 19 36:64 11
13 BUDAI „11“ 19 21:48 7
14 GYŐRI ETO 19 18:75 4

falanxába fulladnak. Miklósival az élén a 
dereik soffőrök jól tartják a frontot és meg
érdemelten viszik haza a két pontot.

KAPUSHIBA — MINTAGÓL

amikor Olajkár II. a félpályáról indul el, 
átmégy a fedezeteken, sőt a védőkön is és 
a tizenhatosról zsinórbombával küldi a 
labdát Angyal mellett a hálóba. 0:1. Kapus
hiba. A gól megduplázódhatna, de Serényi 
tiszta helyzetben sem tudja a hálóba jut
tatni a labdát. így azután már csak nz iz
galom kedvéért is a szünet után a Nemzeti 
veszi át a dirigens szerepét. Bevezetőül 
Kisalagi felsősarkos lövését kell Gergőnek 
bravúrosan védenie, aztán csillogni kezd a 
Nemzetinek technikája, Horváth oxfordos 
beadása tapsot kap, ugyanezt érdemli Olaj
kár felhőfejesc is. A 28. percben tart n já
ték, amikor Kisalagi meccslabdát gurit a 
kapu mellé, pedig senkisem zavarja. Két 
perccel később azonban nem marad el a gól. 
Horváth kornere a kapu elé csavarodik és 
addig pattog a hatoson, mig végül a fölnyo
muló Szálai belsővel bepofozhatji a hálóba^ 
1:1.

A gól összetöri a Kispest maradék lelki
erejét is, beszorul cs a sors iróniája, hogy 
mindkét bajnoki pontját öngóllal veszíti el« 
Sztancsik hatalmas lövését talán még vé
dené a kapus, de Varga doktor lábán vá
ratlanul irányt változtat s ez ellen nincs 
mit tenni, a bajnoki tabellába bevéshetik a 
vesztett mérkőzést. 2:1. Hogy Sztancsik 
bombája öngól utján került a hálóba, nem 
szégyen, amit nyomban bizonyít is a gól 
után, amikor egy újabb hatalmas, ckrazitra 
töltött labdát a felső lécre csattant.

néhány perc múlva Nemes vezeti a rohamot, 
Takácsihoz passzol, akit Futó szerel. De a 
labda rövidre sikerül, ismét Takácsi csípi cl 
s a nagy lövési bár Sziklai fogja, mégis lab
dástul fordul be a hálóba. 1:2. A Törekvés 
most pokoli erővel támad s az Újpest a 
nagy nyomásból csak lassan bontakozik ki. 
Egy ellentámadás során Dezső vitathatatlan 
hendszet vét, a biró azonban nem Ítél tizen
egyest. Vincze a fogadatlan prókátor szere
pében vádbeszédet tart, de megjárja, mert 
kizárják a játékból. Ez kell csak u közön
ségnek!

A tribünökön egymásba akaszkodnak, 
folyik a vérpezsdítő pofozkodás s csak 
okkor csitul cl, amikor rendőrök roha
mozzák meg a hajbakapott drukker

hajat.
A Törekvés a tiz emberre csonkult Újpest 
ellen szédítő erővel lép fel s ujabb gólt ér
hetne cl, ha Keszeg nem lőné félre a nagy 
helyzetet. A lilafehérek csak a második 
félidőben tudják megfordítani a csata sor
sát. Nyomban a kezdés után Zsengellért 
Kiss kapus akarja szerelni, de hasztalan,

nincs.mil
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’ 'eWené'kOH Baloghol rúgja 
bokán s büntetésből kisétálhat a pályáról. 
A Törekvói továbbra Is veszettül támad, 

a faultok úgy esnek, mintha nyári zá- 
por lenne,

de Lehel bíró mindebből semmit sem lát. 
A 33. percben lövik a legszebb gólt, Dsen-

Bécs, március 15.

At osztrák belpolitika! eseményekkel kap
csolatban gyors átalakuláson ment keresztül 
az osztrák sportélet Is. Legfelsőbb sport
tényezővé Fritz MUllert nevezték ki, aki az 
Osztrák Sport- és Torna Front szervezetének 
az élén vasárnap kiáltványt bocsátott ki, 
amiben körvonalazta a követendő progra
mot A kiáltványt „Heti Hitleri-felkiáltás
sal zárta be. Ugyancsak nyilvánosságra ke
rült az az Üdvözlőtávirat Is, amelyet Fritz 
MUller az osztrák sport nevében von 
rschammern und Osten német sportführer- 
bez Intézett.

As osztrák sportélet élén bekövetkezett 
személyi változás semmiben sem akadá-

lyozta meg a kitűzött versenyek megtartó*  
sót, igy program szerint bonyolódtak le a 
bajnoki mérkőzések, sőt a Budai 11 és a Ra
pid nemzetközi találkozója Is.

Beavatott osztrák sportkörökben mégis 
számolnak a közeljövőben azzal, hogy Auszt
ria legismertebb sportágában, a futballban 
mélyreható változások lesznek, ügy tudják, 
hogy a párisi világbajnokságokon az oszt
rák Wundcnrsnnschaft már nem jelenik 
meg, sőt szó van arról Is, hogy a legkiválóbb 
osztrák játékosokkal erősítik meg a német 
válogatott csapatot. Ellenőrizhetetlen hírek 
szerint számolnak azzal, is, hogy a legjobb 
osztrák játékosok közül néhányan külföldre 
távoznak.

5 akkor hagy föl a céltalan rugdalko- 
zással, amikor Adóm váratlan labdáját Ko
csis négy méterről góllá értékesíti. 5:2. 
Most már nincs több esemény, legföljebb a 
bírót fenyegeti veszély, mert a yasutas- 
csapat közönsége vasárnap

lincselő kedvében
Tolt. A tettlegesség elmarad, de a szitkok 
özöne hosszan kíséri a rossz napot kifogó 
Lehet bírót.

A Fradi vesszőfutása 
Győrött

csemege már-már érdekességet hoz a já
tékba, de Solti beadása megmenti a hölgy
közönséget az elpirulástól. Tőrös hatalmas 
lövése a kapufáról Szendrődi felé pattan, a 
center rohanna is, de a két bekk kétkézzel 
fogja a nadrágját. A szende center félti a 
becsületet és nem meri kitépni magát, Ille
tőleg a nadrágját a bekkek keze közül. A 
biró szemérmesen behunyja a szemét... 
Solti remek beadását Bakon kiejti, Tőrös II. 
ráront és fejberugja a kapust. Megint össze 
áll a népgyülés, megvitatják az esetet a 
kapu tövében. Néhány perc múlva Mellcha- 
rik is elterül, de Potya mester beront a pá
lyára és úgy szidja az ájuldozó játékost,

a

hogy az szemlesütve kullog a helyére. A 23. 
percben Béki a taccsvonal tájáról a kapu elé 
küldi a labdát. Mindenki látja, hogy ez 
beadás akar lenni. Turay II. zavarja a bek- 
keket, azok a kapusra bizzák az elintézést, 
Bakon azonban meg sem mozdul, mert ét 
csak lövést köteles védeni s igy a kapuba 
csavarodik a labda. 2:1. Pázmándy 40 mé
teres szabadrúgása a kapufán csattan el, 
Szendrődi odaront és a léc fölé fejeli a lab
dát. Az Elektromos most egyidőre beszorul. 
Csikós a pálya közepe táján csatangol. Tő
rös II. a meccs végén fölemeli a lábát s 
Mellcharlk száját találja cl, majd az utolsó 
percben Sztrigán is leteriti a kis halfot.

—msmMK

FERENCVÁROS—ETO 1:0 (0:0)

Győr, már. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Fradi nevének legendás vará
zsa a csípős hideg szélben is 4500 főnyi kö- 
zönséget csábított ki és meg kell állapítani, 
hogy a nagyszámú közönség a mérkőzésről 

kiábrándultán távozott,
mert, a Fradi még Ízelítőt sem tudott nyúj
tani kupagyőztes formájából. Az első fél
időben a győri csapat játszik szél ellet) é| 
nagy elánnal dobja magát a küzdelembe. 
A 4. percben Kiss hatalmas lövését Dom
bosára vetődve teszi ártalmatlanná. A hal
szélen jól szereplő Gyetvai egymásután 
három komért erőszakol ki. Az 5. percben 
jut először szóhoz az ETO, de n szép táma
dásból Lantos kapu felé durrant. Kiss-Sárosi 
ÖsS2játékából az ágyuslábu Béla nagy 'ö- 
vóse a kapu fölött süvít el. Az ETO is tá
mad és Lobi lövését Háda bravúrosan védi. 
Majd biztos kézzel teszi ártalmatlanná 
Lantos közeli lövését Is. A 10. percben ve
szedelmes helyzet adódik a győri kapu 
előtt, de fl kupatörő Gyotvalt Tóth az 
utolsó pillanatban szereli. A 26. percben 
Táncos rohan a kapu felé. Már ugylátszik, 
hogy feltartóztathatatlan az öreg szélső ro
hama, de Tóth egy kis szabálytalansággal 
segít magán. Hátulról átngalábolja kézzel 
a kapura törtető játékost. A szabadrúgást 
sikerül a győri védelemnek elhárítania. A 
33. percben

hatalmas füttykoncertet
rendez a közönség a határbiró és Juhász 
dr. tiszteletére, mert egy ETO-támadást té
vesen állítanak meg offszájd címén Félidő 
végén nagy rössel s a közönség éktelen biz
tatására emberfeletti lelkesedéssel támad az 
ETO cs Lantos hatalmas bombája a kapu
fán cxplodál. A 37. percben Lőbl hatalmas

| gólhelyzetből mellélővi a labdát. Szünet 
után széllei hátban játszik a Ferencváros 
és 15 percig alig jut szóhoz az első félidő 
finisében elfáradt amatőrcsapat. Az 5. perc
ben dől el a mérkőzés sorsa. Tánczos ront 
a kapura és mintaszerűen ejtett beadását 
Toldi kapásból, védhetetlenül a háló jobb
sarkába irányítja. 1:0. Ezzel a góllal ki is 
adta minden erejét a világhírű Fradi-csatár- 
sor. Teljesen megváltozik a játék képe és 

a naiv nézd azt ülhetné, hogy az ETO 
pályázik bajnoki babérokra.

A percben Lö&f-és Lantos lövései
alig kerülik e! a Fradi hálóját. A 25. perc
ben Limpergcr lövését Háda fogja. Szinte 

egykapura játszik az ETO
és a Fradi szicíliai védekezésre rendezke
dik be. A kiegyeniltés minden pillanatban 
a levegőben lóg és a győri közönség extá
zisbán tombolva dobja csapatát állandóan 
fibntba. Toldi egy ferencvárosi lefutásnál 
gáncsolja a kifutó Dombóvárit, majd a 
földön fekvő kapusba beleugrik. A közön
ség hatalmas füttykoncertet rendez és a 
bírótól követeli Toldi kiállítását. A bíró 
azonban nincsen szigorú kedvében és be
éri Toldi figyelmeztetésével. Fradi-támadás- 
ból Jakab lövését robinzonáddal védi ki a 
válogatott formát mutató Dombóvári. Az 
ETO tragikus erőlködésébe egy kis derű is 
vegyül. Sárost III. ugyanis a játék hevében 
elveszti a cipőjét és általános derültségre 
harisnyában fut az ETO-kapu felé tartó 
labda után. Az utolsó percekben is az ETO 
rohamoz, a Ferencváros szinte eltűnik a 
pályáról. Az utolsó percben is kiegyenlít
hetne az ETO, de Lobi lövését Iláda vető
déssel fogadja. A közönség a mérkőzés 
után pfujolja és fütyüli Toldit. A Fradiban 
csak Gyetvay, Sárost III. és a két hátvéd 
mutatott elfogadható játékot. Az ETO csa
patának minden tagját dicséret illeti a lel
kes és jó játékért.

A Budai Bécsben 
nagycsapat, 

itthon meg kiesik a ligából
BUDAI 11—RAPID 2:2 (1:2)

Bécs, március 13.
Hétfői Napló tudósítójának telefonejlen- 
A mérkőzésen meglátszottak azok a tör-

(A
tése.) ......
ténelml események, amelyek IJécsben folynak, 
mert alig 2000 főnyi közönség nézte végig az 
érdekes nemzetközi mérkőzést A NB sereg
hajtója ugyancsak kivágta a reset és a félel
metes hiril Rapid ellen döntetlen eredményt 
tudott kiharcolni, ami becsületére válna bár
melyik nagycsapatunknak. A vezető gólt a 
Budai 11 éri el a 2. percben: Vermes lövése

védhetetlenűl vágódik a Rapid hálójába. 1:0. 
A gól utón a Rapid erősen szorongat és a 7b 
percben Peser beadását Schornch a kapuba 
fejeli. 1:1. Váltakozó támadások folynak a fél
idő végéig és a 34, percben egy Rapid táma
dásból tumultus keletkezik a magyar kapu 
előtt s a zavarosban Pcsscp megszerzi avesető 
gólt. 1:2.

Szünet után fölénybe kerül a Budai csapat 
és a 17. percben Vadas beadásából Vermes 
megszerzi a kiegyenlítést. 2:2. A közönség ál
landóan a magyar csapatot biztatja és a Rapi- 
dot kifütyüli.

Perlavina és fegyelmi fenyeget 
Elektromosok ellen intézett 

rendkívül éles és durva támadás miatt

Hátborzongató futball és kísérteties 
csontzene a Phöbus pályáján

ELEKTROMOS—PHÖBUS 2tl (2:0)
A Phöbus pályáján mintegy 2000 ember 

várta fogvacogva a mérkőzést. A két csapat 
gyengécske játékot mulatott s majdnem a 
fején találta a szeget az egyik néző, aki a 
meccs végén azt mondta, hogy

a két csapat Játékosaiból egész jó má
sodosztályú amatőr középcsapatot le

hetne Összehozni.
Az amatőrök kéksárgában vonulnak ki, 

mig a Phöbus mumusnuk öltözik; lllafeliór 
a dressz. Az E/eA'fromoí-drukkerek nem 
örülnek a lila színnek, mert nz Vjpest ellen 
sohasem volt szerencséje a csnpatnak. A 
Phöbusban nagy újság nz összeállítás:

P. Szabó helyén Solti Játszik a halszélen.
Az első busz perc szánalmasan gyenge játék 
jegyében zajlik le. Nemhogy életrevaló ak
ciót, de inig egy rendes rugóst is ritkán le- 
hol látni. A 23. percben jcllcmió gól kell 
érdeklődési: Burául, bcaááiát G. Tóth unot
tan Srendrödg elé küldi, a center Titkai ll-t 
Ideiéiért, de útjában áll IVéber. 01 ti áll 
haldia, de megint ut/ában van Fekete.-A 
kapui Is felije lön, mire a center o’tlt, arnl 
leír" jelsráual kapu felt rúpia a labdát i 
at a lak láb költ kínai tanúidnál a kapuba

vándorol. 1:0. Csikós hajmeresztő hiba után 
levegőben úszva fogja Tőről lövését, majd 
Solti remek kornere utón kiesi n rakást ját
szik vagy 10—12 játékos n kapu torkában s 
végül is hatalmas bomba száll a tűzoltó csá
kója felé.

A félidő vége felé Buzássy a 10-os sarkán 
Feketével kerül szembe. A szélső Zoro Aga 
fiatalkorában is vén trükkel elmegy a válo
gatott bekk mellett és ballal olyan nagy 
bombát zúdít a felső sarokba, hogy at 
ágyuslábu Szendrődi is elpirul. 2:0. Á taccs- 
bíró összovész a labdával és a taccszészlóval 
jól elpáholja, amint jót novet a közönség. 
A Phöbus összo-vlssza csereberéli a játéko
sait, de igy még rosszabban megy a játék, 
bár sokon azt mondják, hogy rosszabban 
mór nem is lehet Játszani.

Szünet után a közönség meglepődve veszi 
észre, hogy a Phöbus Ismét a régi össtcálli- 
tásban játszik. Turay II. leteriii G. Tóthot, 
uki úgy forog, mint egy ventillátor. Valósá
gos népgyülés von a pályán, szónoklatokban 
sincs.

Ha a Phöbus játékosai úgy tudnának ját
szani, mint szavalni, most legalább tíz gól
lal vezetnének. Lengyel uf nadrágot kér, de 
hosszú ideig nem tudja kicserélni. A pikáns

Az egyik városházi szaklap habásbjain ismé
telten rendkívül éles támadás érte az Elektro
mosok ligacsapatát és vezetőségét. A támadá
sok hangja annyira szélsőséges, hogy már csak 
azért is kétség .férhet a tárgyilagosságához. Vi
szont a célját elérte, mert városházi körökben 
„ügy lett" a hadakozásból, ami részben a hi
vatalos fegyelmi fórumokat, részben a bírósá
gokat foglalkoztatja majd.

A vádak részben anyagi természetűek, 
részben a futballcsapat tagjainak viselke

désével kapcsolatosak

s egyes kitételeikben a becsületsértés ős rágal
mazás határain is Itilmcnnek. A vezetőség te- 

Jidt feltétlenül megindítja az eljárást a lap ellen, 
amely nem kevesebbet követel, minthogy

as Elektromosok futballszakosztályát első
rendű közérdek elmén nyomban szüntes
sék meg, ■ csapatot oszlassák fel és a 
Nemzeti Bajnokságból hivatalosan törül

jék.

Hogy mi lesz a polgármester álláspontja

tik at ügybe és Igyekszik egyik nagyjflvőjíl 
csapata érdekében a maga súllyal rendelkező 
szavát érvényesíteni.

A 
bán

a 
viharos ügyben — nem tudjuk. Azt azonban 
annál inkább, hogy nz Elektromosokra a ma
gyar fvtballnak nagy szüksége van. Kezdetben, 
amikor még újoncok voltak a ligában, itt-ott 
kihívták maguk ellen a kritika haragját, az- 
óla azonban annyira lehlggndtnk, nz erélyes 
vezetőség olyan sportszerű fegyelemre kény 
szcrilctle a játékosokat, hogy a futball barátai 
őszintén örvendhetnek a gyors és gyökeres át
alakuláson.

Csaknem érthetetlenül áll a futball 
dalma

■ pcrgőtUzes támadásokkal 

szemben, amik kedvezőtlen hangulatot 
lenek a főváros egyetlen reprezentóbijis 
csapata ellen,

Értesülésünk szerint az MLSs is belravatko-

VÁG vasárnap délelőtt a Városi Szinház- 
rondezte évi diszlornáját zsúfolt nézőtér 

előtt. Párkány Frigyes dr. hazafias elnöki 
megnyitója utón került sor a gyermek-, női és 
férfitornúszok bemutatójára. Különösen nagy 
sikert aratott Erdős Klára volt korcsolyabajnok- 
nö lalajlornngynkorlatával, valamint Fischer 
István, a legöregebb magyar tornász, aki 85 
éves kora ellenére szertornán szerepel. A férfi
csapatot Sárkány István vezette.

¥
— Sexappcol és áramvonat. E keltöt nem ne- 

héz kapcsolatba hozni. Az autók scxappealja 
az órnmvonul, mely kívánatos, gyönyörű for
mákba burkolja a mótorcsodákat. A március 
18-án megnyíló autóklállllás szenzációi a Ford- 
gyártmányok. A közismert és közkedvelt 4 és 
8 hengeres típusok mellett most először mu
latják ho Fordék ú Lincoln Zephirl — a
modern áiamvnnol tökéletes megtestesítőjét, 
valamint a magyar gyártmányú MÁVAG Ford- 
kocsikat.

terem- 
üzemi

HAL íLOS BIRKOZÖMÉRKÖZÉS
Tragikus módon fejeződött be Belgródhan 

egy nehézsúlyú profi birkozómérközés: G.-o 
Pjto ellenfelét. Drágán Mileticset úgy fejbe- 
ütötte, hogy szerencsétlen ellenfele ma reggelre 
meghalt.
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Megkezdődtek
a Cégliga bajnoki mérkőzései

r X Cég!igában a bajnoki év a naptári évvel 
tzonos. A mull héten nz I. oszt, kezdte meg a 

ajnoki mérkőzéseket, szombaton 
teljes „üzem".

A Cégliga örvendetes fejlődéséről 
tünk be, umikor az 1938-as bajnoki 
1, egy II.' és két III osztályban

54 csapat Indult a bajnoki küzdelemben.
A Cégi iga titkársága több mint egy hónap 

óta, élén l ensves Miklós főtitkárral, Bíró Ja 
iios, Földes Lipót, Strompf Sándor titkárokkal 
és Major Pál háznaggyal, szinte emberfeletti 
snunkát végeztek, hogy a meg- du!;is sima nie- 
urlét biztosíthassák.

Ha fentiekhez hozzávesszük, hogy a közel
jövőben megindulnak a második csapatok ré
szére kiirt Ligadíj mérkőzések, májusban az 
uj csapatok részére kiirt Elnökségi dij, a ta
vaszi idény befejezése után nz élcsapatok ré
szére kiirt Vágó Károly Cép/rnpn, az őszi idény
ben n Hétfői Napló vándordij-tnérkőzósek, ak
kor megtörténhetik, hogy az cv végén beszá
molhatunk n 100-n,s csapatlétszámról és a le
igazolt játékosok száma elérheti a “ '

A titkárság nieiktt óriási feladat 
a megnövel < .lett létszám a Cégliga 
tőit is.

A Cégliga vezetőségének komoly

t ionos, 
ajnoki pedig a

számolha- 
évben egy

3000-et. 
elé állítja 
játékvezc-

kéé*  III, Babrányi és Pólya (öngól), Illetve 
Kálmán és Kisz. Káb-'gyár—Révai nyomda 4.0 
fl.OI A két ujo.c csapatból a Kábel n^egér- 
demcll n könnyen győzőit. Góllövök: Kemény 
(3j és Vichoim. Jók voltak: Beer, Keltve Dom- 
sits. Chlnolr.— Ujp. Posztó. 5:3 (3:1). Az egy
ségesebb Chinoin jobb csatársorával könnyen 
győzött. Góllövők: f-ausak (2), Rozáli, Holbock 
és Somogyi 11-esbői, liléivé Irázi 11-ősből, 
Halmos! és Mező. Groiue—M. Pamutlpar 2:2 
(2:0). Az óbudai derül nagyvonalú játékot ho
zott .A Growe többet támad, de a Pamut, sze
rencsésebb. A 'Srowo végig jobb volt. GóHö- 
vők: Soszták és Moscheim jllotve Kapok 11- 
csböl és Csuti. Werthcim—Magyar Acél.. 2:1 
(1:0). Egyenlő c lenfelek küzdelme, a szeren
csésebb győzött. M. Acél egy 11-est nem ér
tékesített. Góllövők: Stokbauer, illetve Jera- 
bek. Kemény és Társa—fíudavldékl Posztó. 
7:1 (1:0). Sima megérdemelt győzelem. Góllö
vök: Kovács II (2), Kiss (2), V’égb, Kovács I 
(2), illetve Nagy

Dénes a legjobb hároméves

munkáját 
dicséri nz, hogy a szombnti mérkőzésen az I. 
osztályban egyetlen kiállítás sem történt. 
Ezért dicséret illeti nz egyesületek vezetőit és 
a játékosokat is.

A bajnoki mérkőzések eredményei:
I. Osztály

Kistcrt - Hajós és Szántó 4:0 (1:0). A mull 
évi bajnok szép játékkal, nagy fölényben 
győzte le n mull évben sokáig hnji'oksógót ve
szélyeztető ellenfelét. Góllövő; Olajkár II. (2), 
Szőke és Izsák. Danubla—Flóra fí:2 (2:1). Az 
első félidőben még birla az. iramot az újonc 
Flóra de a második félidőben clké-1
Szült Góllövö: Fekccs II (3), í‘c-1

11. ösztúly
Shell—VVeiss MauWd I. 2:1 (1:1).
Mülle'r—Gizella Gőzmalom 5:3 (3:1). 
Hirmann— Süs 5:0 (3:0).
Gamma—M. Posztó 8:4 (5:0).
í.övy—M. V: siónál 1:1 (1:1). A nuilt évi 

Hétfői Napló vándordíj győztese a M. Vasfonal 
jóképességü ellenfelével nagyszerű játékkal ör
vendeztette meg híveit. A játék végig változa
tos, izgalmas volt. Mindkét csapatban a védel
mek remekeltek. Móré (Lövy) a mezőny ’ 
jobbja. Az eredmény igazságos.

Hl. Osztály
Fiat—I.eipzlger 7.0 (3.0).
Reich Zsinórgyár—Intercont. 6:1 (4:0).
Óbudai Fehérítő—Ilrusovszkv 4:2 (0:0). 

Csavargyár—Schember M. Mérleg 4:2 (t;0).
Dreher-Haggenmacher—Huflcr-Flóra 6:1' (3:1) 
Sertésvágóhíd—Krolupper 5X) (1:0).
Frama—Vigodni 2:2 (0:0).

lég-

Major Pál
[•

Groteszk határozat
a főiskolai kosárlabda-válogatott 
jövőheti római mérkőzésében

Ritka kitüntetés érte az elmúlt héten a fő
iskolai sportol. A jövő vasárnap Rómában tar
tandó sportünnepségekre meghívta az olasz 
szövetség a magyar főiskolai kosárlabda csa
patot Ez n meghívás azért értékelhető olyan 
nagyra, mert tudott dolog, hogy nemcsak Euró
pában. de talán nz egész világon a magyar ko
hói labdasport a leggyengébb. Ez a sportág, 
amely külföldön tízezres nézőközönséget vonz 
és minden országnak a legfőbb lélisporlja, 
nálunk nem tud gyökeret verni. Ennek okát 
azonban nem n gyenge játéktudásunkban ke
reshetjük, hanem kizárólag a vezetésben.

A kosárlabdasport az Alléiikni Szövetséghez 
tartozik <’s n MASz. bizony nem sokat törődik 
nzznl, hogy van-e n k >s: rlabdásokmik meg- 
felelő trénerük, kapitányuk. így azután nem 
csoda, hogy

19u4 ólu egyetlen nemzetközi győzelmünk 
sincs.

ív

Ismeretes az is, hogy nz olasz kosáiiabdasporl 
nem áll valami nrig.n fokon és még magyar 
paritáson sem mcgvcrhclellen. Nyugodtan hit
ték tehát kosárlubdiiberkekhen azt, hogy a IŐ- 
Iskolai szövetség, mint eddig mindig, cl fogja 
kérni a polgári egyesül‘lekben szereplő főisko
lás játékosokat cs velük fogja megpróbálni 
Hóméban egy esetleges győzelemmel a magyar 
kosárlabdasporl szekerét kiemelni a kátyúból.

Sajnos, nem igy történt. Az uj főiskolai szű

vétség egyik furcsaságot a másik utón csinálta, 
kezdve n közgyűléssel, ahol a sporszövetség 
történetében szinte egyedülállóan nem fogad
ták e| a főtitkári jelentést, most is elhatároz
ták, hogy

föl skálái sziliekben csak azok a versenyzők 
küldhetnek, akik tagjai a főiskolai egye

sületeknek.
Ez a határozat groteszkiil hangzik, hiszen — 
sajnos — köztudomású, hogy a főiskolai hall
gatók legnagyobb része a tanulmányai folyta
tásához szükséges összeget saját kezével keresi 
meg. így aztán előfordul, hogy olyan vállalat
hoz kerül a főiskolás játékos, amelynek van 
sporlalnkulnla és ha nem is kötelezik arra, 
hogy nálunk versenyezzen, de rossznéven ven
nék, ha másutt — még ha főiskolai egyesület 
ben is — sportolna. Ezeket tehát semmiképpen 
som lehet hátrányba szorítani, mert nem fő
iskolai egyesületi tagok, de főiskolások akkor, 
amikom a magyar színek képviseletéről van 
szó. Reméljük, hogy

az MFSE módosítani fogja álláspontját,
ha azonban ez nem történne meg, úgy bízunk 
az OTT közbelépésében, mert nem szabad az 
amúgy is gyenge lábon álló magyar kosár- 
labdaspcrlot egy újabb biztos kudarcnak ki
tenni két három zárkózott vezér hibás elgon
dolásának keresztülvitele érdekében.

T. I.

el

Bécs angol trénerének 
célfutball-mentes 
szerződtetése

Kitűnő iáptalalra bukkant néhány humorista, 
amikor a nagy olajkuta'ók példáján okulva ad
dig fúrt a futball öslalajába, amíg felbuggyant 
a kettős forrás: a célfntball meg a magyarítást 
akció.

A? egyik forrásból dúsan bugyborékolt a 
meredek passz, a I armonikázás. a zárt sisak. 
« U’- . nz M~, a V'A/—, az M\V, sőt az ajoé- 
formáció, mindmegannyi rejtelmes szakkifeje
zés, amihez utóbb némi értelmet is kiagyaltak. 
A másik forrásból pedig tömegével zúdullak a 
kínos szófacsarások mulatságos légiói, Itipsz- 
rapsz-böge, szövény, erőnlét, part és mart, 
sultyom-zulty, hát ilhás, a bőr, amely a hom
lokról pattan a hálóba, a szélház és ezer más 
tarka jövevény, ami mind csak fokozta a za
vart. .1 humor koronáját mindenesetre a: a 
szakcikk kaphatja, amely a célfulballról szél 
és az uj szaknyelven Íródik. Meg is kapta a 
koronát — fíécsből

Az osztrák válogatott részére leszcrződtellck 
egy angol trénert. Amikor ennek a híre meg
jött, a céljtilball humoristái nyomban lecsap
tak a csemegére és győzelmi indulót fujatlak: 
íme .az észfulball llécs átveszi az angol cél- 
futball iskoláját, meredek passzát és a többi 
csodabugaratl Angol trénert szefződletlek — 
Vége az undok észfutballnak! Nem sokáig ké
sett a válasz, llécs szépen megüzente, hogy nem 
kell félni, nincs semmi baj az ész futballal.
Az angol trénert csupán azért szerződtették 
hogy a válogatottak kondíciójára ügyeljen. 
Taktikát, finomságokat, trükköt, szellemességet 

tanítania — részi.! ••■.ért ezzel születni

kell, részint mert ehhez angol tréner nem is 
ért hét.

Szt'ntal a célfntball humoristát megégették a 
kezüket és ismét a molymegóvóba rakhatják a 
tantéleleket.

A CSEPELT BAJNOKSÁGHOZ SEGÍTI A VÁC
Salgótarjáni BTC—Vád SE 1:1 (1:1). Gól

lövök: Nyerges, illetve Virág.
Var—Szolnoki MÁV 3:2 (0:0). óriási megle

petés! A vívók győzelme László ragyogó játé
kának köszönhető, aki egymaga rúgta csapata 
góljait. A Sr. MÁV góllövöl: Kollálh II. és Ko
rom.

Csepel—Slmontornya! BTC 3:0 (1:0). Góllövö: 
Pintér 2 és Szuhni. Rökk egy 11-est nem érté- 
kesitclt.

Tokod—Váci Kemény 1:0, Erzsébet—Vasas 
0:1, DVTK—Haladás 4:0 (I), AIíAK—Drogisiák

A nap főversenye, a Nemzetközi verseny, el
maradt. A nap sporlszempontból legérdekesebb 
versenyévé igy a Háromévesek versenye avan
zsált, melyben az évjárat legjobbjai indullak. 
Ebben a versenyben a favorit Wilt Mária he- 
lyezetlenül végzett, a tavalyi pályarckorder még 
nincs formában.

A nap versenyeinek nagyohb részét favoritok 
nyerték, csak a Nemzetközi handicap és a na
pot záró Pótverseny' eredménye meglepetés.

Részletes eftdmények:
I. Háromévese kversenye. 1. Dénes (3) Ray- 

mer. 2. Délceg (\%} Wiesner. 3., Dombrád (6) 
Mauser. F. in.: Bankrabló (10) Földi, Wilt 
Mária (pari) Kovács II., Miidy fia (6( Maszár 
F., Rúró (6) Maszár I. Biztosan. 10:48, ,n 
28. Befutó: 10:767. Idő: 31.2.

II. Körmend! díj. 1 Dancsi (pari)
2. Nyénye (8:10) Kovács II. 3. Orpheus (4) 
Zwílliiiger. F. m. • hisiko (f. n) Gállá. Biztosan. 
10:24. Befutó: 10:45. Idő: 31.9.

III. futam elmaradt.
IV. Mechanikus handicap. 1. Főur (1>£)

Simkó. 2. Varázs (3) Kovács J. 3. Mátka (3) 
Maszár I. F. in.: Libcrty Manőver (5) Dózsa, 
Lali (2) Fei3cr, Chalimár (8) Benkő, Siheder 
(16) Tomann, Poczok (16) Raymer, Helios (20) 
Fityó. Könnyen. 10:26, 15, 14, 16. Befutó:
10:45, 65. Idő: 30.9.

16, 16.

Feiser.

Kovács II. 2. Lord of Pamuk (2) Simkó. 5. 
Doreen (5)' Földi. F. m.: Groo Peggy (3) Fei
ser, London (16) Hauser, Szeszélyes (16) Ma
szár 1., Glória (16) Fityó, Győző (6) Benkő, 
Magvas (5) Jónás. Oda (20) Hoffmann, Csá
kány (8) Siró, Pusztaberény (20) Marék, 
Muscicapa (4) Sfeinitz. Biztosan. 10:89, 12, 18, 
22. Befutó: 149, 488. Idő: 28.0.

VJI. Nemzetközi verseny. Elmaradt
VIII. Handicap. 1. András (7:10) Hauser. 

2. Varázsló (2) Tomnnn. 3. Gladiátor (8) Vort. 
F. m.: Penny (4) Jónás, Edömér (6) Maszár I.» 
Simba (10) Marok. Küzdelem. 10:14. 11, 11. Be- 
l'ufó: 24. ,dő: 28.1.

IX. Gyelamcn-dlJ. 1. Jósíjff (1%) Wiesner. 
2. Gyalla (7:10) Vorst. 3. Léha (3) Feiser. 
F. m. Margit (10) Maszár I. 10:22. Befutó: 
10:28. Idő: 30.4.

X. Ipoly völgyi díj. 1. Urpétcr (6:10) Vorst. 
2. Várta (2) Zwillinger 3. Czifra (10) Horváth. 
F. m.: Gyémánt (3) Benkő, Csárda (12) Wies
ner, Bufclejtő (3) Sfeinitz Küzdelem. 10:13, 12, 
15. Petőt' : 10:31 .Idő: 35.8.

XI. Pótverseny. 1. Pusz’a-Kürtös (4) Kovács 
F. 2. Kelevéz. (2) ífaymer. 3. Dajka (10) Siró. 
F. m.: Dáridó II. (3) Kovács J, Bessv L. (4) 
Jónás, Bajadére (2) Kovács II., Céda (10) Fei
ser, Buzakalász (10) Jónás J., Lutri (12) Far
kas, Imréd II. (5) Benkő, Ugyanis (20) Marék. 
Biztosan. 10:79, 39, 25, 46. Befutó: 10:267, 953. 
Idő: 35.9.

Március 15, 17 és 20-án d. u. HS-kor

V. Erlch U.-dlj. 1. Tempó (2%} Raymer. 
2. Pika (t'/f} Feiser. 3. Bokros (2) Wiesnei. 
F. m.: Orgina (6) Kovács J., Sophié (4) Vorst, 
Varázsfuvola (12) Kovács II., Bohém (8) Sol- 
dos. Könnyen. 10:27, 12, 13, 11. Befutó: 10:109. 
Idő: 29.6.

IV. Nemzetközi handicap. 1. Kundry (5)

A MSrz bandlcapet, a bécsi ögetőszezon meg
nyitó napjának főversenyét, Donna S. (Wcrner) 
nyerte Nokiesse (Fischer E.) és a favorit Quad~ 
rat (Willshire) ellen. A győztes 1.28.7-es átlag
időben ügette be a 2220 méteres távolságot.
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FERDE SZEMMEL"
8. kereszfrejívényc

Fejtse meg a rejtvényt! Keresse meg benne átlós irányban, vagy azzal párhuzamosan 
a betűkkel kiirt 2 számot. írja be azokat (s;ámokkal s nem betűkkel) a második oldalon 
levő „Ferde s:cmmcl"’szelvénybe s küldje be „Hétfői Napló", Erzsébet-kőrut címre
nyomtatványként csütörtökig. "n

VÍZSZINTES:
1. Francia mérnök. Zseniá

lis vasszerkezel alkotó. Szá
mos merész épilményo van. 
Pesten is rászívott a Margil- 
hid építkezésében. Világhírét 
a párizsi Mars mezőn épített 
és róla elnevezett toronynak 
köszönheli. 11. Nem él már. 
12. Nemcsak olyképen. 14. 
Német változata a magyar 
Máriának. 15. Külföldi drá
mairó. Pesten „Ki vagyok 
én?" című darabját játszotta 
a Nemzeti Színház. 16. Spa
nyol neve az aranynak. 17. 
Például a kék. 18. Német sze
mélyes névmás. 19. A zárak 
Orvosa. 20. Olasz helyeslés, 
egyébként téli sporteszköz. 
21. Az égés terméke. 22. Ki
rály ül rajta. 24. Lajhár. 25. 
Müvet hoz létre. 26. Részlet 
a nyílból. 28. A földet ásod. 
30. Olivérkc, tulbecézve. 31. 
Az ilyen anyag a kertészet
ben játszik szerepet. 
H. Z.T. 33. Női név. 
Francia nőnemű névelő. 
Köréje, eléje rövidebben. 
Samarium vegyjele. 37.
várossal van szoros összefüggésben. 38. Kézben 
fog. 40. A. U. I. 41. Nem lehet róla vitatkozni 
— mondja egy latin szólásmód (ék. hiba.) 42. 
Játékos öröme. 43. Táska. 45. A hosszabbik 
utat választja. 46............vagy ezen térj vissza!
(a spártai anya intelme harcbainduló fiához.) 
47. Becsületes megtalálóvá válik.

FÜGGŐLEGES:
1. Vas — németül. 2. Borodin operájában a 

herceg neve Az Operaház mutatta be nemré- 
gén. X F. V. Y. 4. Gyakori szláv családnév, 
(egy jeles futballista neve is.) 5. Eső eleje. 6. 
összevont német prepozíció. 7. A cowboy hasz

DÖNTETLEN AZ AMA . 'R-DERP.I
!‘<irtos csoport: PTBSC—MÁVaU 1:1, Drasche 

-C-’peli MOV£ 2-2. MTK-Ganz, 4:1, Vidor — 
mii t jeleztük — játszott nz MTK ben, SzFC— 

■KAC 2:1, SzAC—BMTE 1.0.
Ilírő csoport: Pnmtiiipar- ■ . Vnsuta:. 2:0, 

/.SE- 1H. kér. TVE 5:3. Bo,-:>..yos mérkőzés. A 
h<ró 3 budai játékost kiállított, HAC—bLK 1:1, 
l'TE- TcstvériMR 3:1, Postás-Goldbcrgcr 3:3, 
v 1 MR ti). HS-KRT MSC 3:0

30 értékes ajándék.

nálja. 8. Csen. 9. Nem csak mi 10. Az oktató. 
11. Vőlegény vigyáz reá. 13. Tapasztalatot me
rít az cselből. 14. Férfinév. 16. Mutatónévmás. 
17..........gráfia. ... péd cipő. 19. A küldönc
hozza cz„t". 20. Ajtót tár szélesre. 21. Egye
temi csarnok. 22. Közéje. 23. Ige van ilyen. 
24. Tolhatja. 25. AAAAA 26. Idejében Jut a 
földszintre. 27. Létrejön. 29. Petőfi édesanyjá
nak leánykori neve. 30. Intelem Pistikéhez, fej- 
csóyálás kíséretében 32. Gyilkosává válnak 
vájjon? 33. Ala.ska nagy része. 35. Zenei hang. 
36. Göngyölcgsuly (ék. hiba) 37. Ugyanez a 
mássalhangzói nélkül. 38. A pince irányába. 
39. Csaknem elesik. 41. Névelő. 42. A távolba.

Olvassa el közlésünket a negyedik oldalon

„Ferde szemmel* 1 kereszt
rejtvényünk hetedik fordu

lójának nyertesei:
Ikotics Ágoston, Nó|0 László, Walder Ernő, 

Káldor Imre, Lamm Irén, Marcali Hugó, Mezei 
Mária, Nagy István, Ott László, Rákos Miklós, 
Sebestyén linréné, Sólymos Rezső, Szabó Ár
pád, Szilasi János, Újvári Dezső, Varga Béla, 
wciss Lili, Wcinberger Sándor, Altmann Er
zsibe, hfdmescti lakosok és Steincr Gvőrgv 
Újpest, Csillag Ferenc Alag, Wivner Erzsébet 
Gynmo, Horváth József Győr, Részegh György 
György Monor. M-daras Tibor Szckszárd, Lo 
sass Jenő Mczöh»rény, Kozma Lajosnc Isa I 

Kelemen László Békéscsaba, Jáger I

Magda, Kaposi András Hegyeshalom.
A budapesti és környékbe!, nyerteseket kér

jük, hogy nyereményük átvétele végett csütör
tökön és pénteken délelőtt 10—1 óra között 
megfelelő igazolással kiadóhivatalunkban je- 
lontkczzenek A vidéki nyerteseknek az aján
dékot noslán küldiük el. J

iierroi wai-1,0 
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelői uerkeittö te kiadó: Or. EI.EM HUGÓ 

T.uíer|‘íSI’1'’-s‘,g él kl«'|óliiTSUI: Eruébet-körul M. Teltlnn hv.xomap fa vas déli 12-la- I1M-M <1 a. 1 órótól (Aradi u njomdnJ^4.%, ?-»« £
Vas. d. u. H’-tól laptórióie: l lNeZ. I IM-41, I-1H44 

EUlFIZETRSl AR. Egy évre s penwó — EGYES SZÁM 
óra; Magyarxiaft;: In fillér, Ausrtria 20 Groachen Frao- 
1*  rí., Olastorarai, j líra. Románia s lei, Csehazlovókia
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