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Földrengés Budapesten és vidéken

A revízió, remélem, 
még az idén bizonyos 
mértékben testet ölt!

’Á független kisgazdapárt nagyválasztmá
nya vasárnap délelőtt a Budai Vigadóban 
nagyfontosságu ülést tartott, amelyen

Eckhardt Tibor elmondta rendkívüli 
jelentőségű beszédét az öszcs bel- és 

külpolitikai problémákról
'Amikor Eckhardt Tibor, a független kis
gazdapárt vezére megérkezett, lelkes ová
cióval fogadta Őt a nagyválasztmány. Ez
után Szijj Bálint felsőházi tag, országos 
elnök rövid megnyitó beszédet mondott. 
Megemlékezett egyebek között arról, hogy 
most, amikor a párt föprogramja, a titkos 
választójog megvalósulása küszöbön áll, 
néhány képviselő jónak látta, hogy

cserben hagyja azt az eszmét, amiért a 
párt küzd

jis cserbenhagyja a párt vezérét, valamint a

Eckhardt az igazi és mondvacsinált 
egységről

Ezután Eckhardt Tibor, a független kis
gazdapárt vezére állt fel szólásra. A nagy
választmány tagjai felálltak és viharosan 
tüntettek a pártvezér mellett. Eckhardt né
hány üdvözlő szó után a következőket 
mondotta:

— Meggyőződésem, hogy a magyar élet 
'fordulópont elé érkezett. .

— Az utolsó két évtizedben, amióta a for
radalmak piszkos árja lezajlott ebben az 
országban, a magyar nemzet politikai szem
pontból mindig megmaradt a helyes utón, 
nemzeti irányban haladt a maga különböző 
kormányai alatt, de azt a másik nagy gon
dolatot, amelyik a huszadik századnak im
már a derekán valamennyi ország életében 
kitölti a nemzeti eszmét, amelyik tartalmat 
ad a nemzeti gondolatnak és ez

a szociális gondolat, a népi gondolatot 
a magyar élet nem tudta, nemcsak 

hogy megvalósítani,
de sajnos a nemzeti élet vezetésében ennek 
a gondolatnak még polgárjoga sem volt a 
legutóbbi időkig. 4 nemzeti politika nagyon 
sokszor üres kéreg maradt, aminek nem 
volt tartalma, ami a nagy tömegek életével 
semmiféle kapcsolatot fenntartani nem tu
dott. Nemzetiek voltrnk, de a népi érdeke
ket u vezetés nem tudta soha magáévá 
tenni és a magyar élet nagy szegénysége 
ebből származik. Nemcsak az anyagi sze
génysége, hanem a politikai, az erkölcsi, 
lelki kulturális szegénysége, egész vissza
maradottsága a magyar életnek abból a saj
nálatos tényből származik, hogv

Küzdelem a felfordulás erői ellen
‘— Én úgy látom, hogy a közjogi kér

dés elintézése közvetlenül küszöbön áll és 
kötelességünk ezért most már, hogy a köz
jogi kérdések után figyelmünket

as égetően sürgőssé vált gazdasági kér
dések megoldására 

választókat, akiktől ezek a képviselők a 
mandátumot kapták. Telték ezt akkor, ami
kor zűrzavar van világszerte, a politikai vi
szonyok fölött hullámok csapnak össze és 
veszélyeztetik a szabadsiágot.

Tildy Zoltán, a párt ügyvezető alelnöke 
felolvasta ezután a nagyválasztmánynak a 
kormányzóhoz intézett sürgönyét, amiben a 
kispazdapárt

a legmélyebb tisztelettel, hűséggel és 
bálával köszöntik az államfőt.

Hangoztatják, hogy hódolattal tekintenek a 
kormányzóra, mint a magyar nemzeti vágy 
megtestesítőjére, az egész magyar nemzet 
Istentől adott vezérére. Benne látják az uj, 
biztosabb, boldogabb magyar jövendő utjá
nak megteremtőjét és legfőbb biztosítékát. 
Végül Isten áldását kéri a kormányzó éle
tére és országlásáia.

a nemzeti és népi gondolat nem tudott 
oly mértékben összeforrni,

hogy az egész nemzetet valósággal egységgé 
tudta volna összekovácsolni. Mert kívülről 
erőszakkal, kényszerrel, mondvacsinált egy
séget lehet talán teremteni idcig-óráig, de 
azt az igazi egységet, amely a lelkek egy
másra találásából adódik, csak a nemzeti és 
népi gondolat együttes megvalósításával le
hel elérni.

A népi akarat 
szabad megnyilvánulása

— így jutottunk el Európának éppen azt 
kell mondani ebben a viharsarkában, ahol 
a magyar nemzet él, észak, kelet, dél és 
nyugat mindenféle politikai áramlása, eszme
áramlata találkozik, természetes határok 
nélkül, kiszolgáltatva ellenséges indulata 
szomszédok befolyásának, igy jutottunk cl 
oda, hogy

ma kétszeres kötelességünk ügyelni a 
magunk politikai hagyományaik ápolá

sára,

— Éveken keresztül mondottam .hogy 
amíg a népi akarat szabad megnyilvá
nulása nincsen biztosítva, addig a népi 
irányú gazdasági és szociális politika 

lehetetlen.

Ezért állítottam mindig előtérbe a becsüle
tes, titkos választójogot. 

koncentráljuk és minden erőnket ennek a 
célnak n szolgálatába állítjuk, mert való
sággal aggasztó és nyugtalanító az a helyzet, 
amelyet ma szerte kint az országban lá
tunk, ahol tömérdek nehézség, nagyon sok 
megoldatlan baj és sok mulasztás halmo
zódott fel. Végeredményban olyan kompri

mált feszültség van ma az országban, amely 
ha komoly irányban a bajok megoldást 
nem nyernek múlhatatlanul

robbanásig fog fokozódni.
A Független Kisgazdapárt nemcsak a gaz
dasági kérdések megoldásán, hanem egy
úttal a legnagyobb politikai érdek, a belső 
rend és nyligalom fenntartásán is fáradozik. 
Ha a mi kísérleteink eredménytelenek ma
radnának, akkor bármilyen sajnálatos le
gyen ez a jóslat, én tisztában vagyok vele, 
hogy a felfordulás erői fognak győzedel
meskedni, de abban aztán köszönet nem 
lesz semmi.

Elmondta ezután Eckhardt, hogy az el
múlt két. évtizedben két kísérlet történt, 
hogy a prolctárrétegek egy részét átvezes
sék a pogárosodás útjára. Az egyik a 
földreform volt, amit nem mondhatunk si
keresnek, mert nagyon szűkre szorittatott. 
A másik a magyar falu népének csak meg
nehezítette életét, mert az

az iparosítási politika,
amely a magas vámvédelem bevezetésével 
azt hirdette, hogy a gyáripar fogja felszívni 
a falu munkanélkülijeit, nem változtatott 
semmit a mezőgazdasági munkanélküliek 
helyzetén. A gyáripar nem képes a mező
gazdasági munkanélküliséget megoldani.

„Tűrhetetlen 
az aránytalanság..."

Eckhardt ezután kijelentette, hogy hozzá 
kell mindehhez tennie egy megállapítást, 
amelyet csak szégyelni lehet valamennyiünk
nek. Az eltelt húsz évben, amikor keresz
tény és nemzeti jelszavak, állandóan min
den ember ajkán voltak, a vagyon- és jöve
delemelosztás határozottan a keresztény 

Akik a husosfazéknál ülnek 
és vádakat támasztanak

— A kérdések túlnyomó részében — foly
tatta Eckhardt — a megoldás nem pénz
kérdés, hanem elhatározás dolga. Ha meg 
van az elhatározás, akkor lesznek eszközök 
is, de ha nincs meg a kormányzatokban, 
mint ahogy

nem volt meg az elhatározás,
akkor hiányoznak az eszközök is, a népi 
politika megvalósításához. Megdöbbentő és 
meglepő, amikor ma olyanok, akik 20 év, 
vagy 15 év óla ülnek a husosfazéknál, ma

felénk próbálnak vádakat támasztani 
ezeknek a kérdéseknek a megoldatlan
sága mialt, amelyért ők felelősek első

sorban.
Eckhardt ismertette azután a párt részlet

sikereit. A Kisgazdapárt munkája nélkül 
sohasem következett volna be, hogy vég
eredményben 5—fi százalékra mérséklődött 
a kamat. Több akció ismertetése után ki- 

1 jelentette, hogy
Itt van az egész kartellkérdés, amely

tömegek kárára változott meg. A frázisok’ 
közepette elsikkadt a lényeg.

Egyéni sikereket arattak talán demagóg 
sikerekkel politikusok, a széles töme
gek megélhetése azonban egyre nehe
zebbé vált, a plutokrácia uralma ma 
Magyarországon sokkal nyomasztóbb, 

mint volt 18—20 évvel ezelőtt.
Beszélt az állandósult pauperizálódási fo
lyamatról és leszögezte, hogy az ingó nagy-- 
töke néhány nagykézbe akkumulálódik Ez 
az egészségtelen állapot egy nagy ország
ban is veszélyes volna, ebben a kicsiny or
szágban pedig kirívó, fájó, bántó és tűrhe
tetlen az aránytalanság, amikor néhány 
kézben halmozódik fel. a nemzeti jövedelem 
túlnyomó része,

a dolgozó tömegek pedig a mindennapi 
megélhetés gondjaival sem tudnak meg

küzdeni.
*— Vegyük ehhez a helyzethez *— tette 

hozzá —, amelyet egyáltalában nem túl sö
tét színekkel festettem meg, azt a tényt, 
hogy itt a szomszédban, most már a közvet
len szomszédban egy hatalmas nemzeti szo
cialista német birodalom sorba megoldja az 
összes szociális és gazdasági problémákat és 
bebizonyítja a világnak, hogy igenis van 
megoldás ezekben a kérdésekben.

A következőkben elmondta, hogy nyolc 
évvel ezelőtt az említett problémák gyűjtöt
ték egybe ezt a tábort, mert tudták, hogy

ezekben a kérdésekben múlhatatlanul 
rendet kell teremteni

és ezért hirdette a kisgazdapárt mindig, 
nem a hatalomért való tülekedés jegyében, 
hanem a népi politika megvalósítása érde
kében, hogy rendszerváltozást kell végre
hajtani.

még megoldatlan, de ez a megoldatlan
ság soká már nem tarthat,

mert a párt országos közvéleményt terem
tett ezekben a kérdésekben. Az intézményes 
megoldás hónapokig sem késhet.

„Magyarorsz&g térképén 
nem lehetnek 
fehér foltok"

A jövő feladatai között — adta elő Eck
hardt — a párt első helyre teszi

a népi irányú földblrlokpolltlka 
megvalósítását. Itt folynak úgyszólván na
ponta perek a fiatul falukutatókkal szem
ben, akiknek csak a: a bűnük, hogy saját 
egyéni kezdeményezésből próbálták elvé
gezni azt, amit feltárni már régen köteles
sége lett volna a kormányzatnak. Bámula
ton arra, hogy

nlnr""" ’ feltárva és konkretizálva 
a bajok.
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Különböző megoldandó feladatokat ismerte
tett, majd megállapította, hogy a konkrét 
munka mellett és ezzel összefüggően nem 
gyűlölködéssel, de az izzó, becsületes ma- 
gyúr falaid elem jegyiben, a magyar fajta 
megerősödése jegyiben vannak bizonyát 
általános elvi kérdések. ts, amelyeket nekik 
Hsztázniok kell.' Az egészséges földcsere és 
földforgalom útjába nem szabad mestersé
ges akadályokat Állítani. Ennek következté
ben

tűr he leik n. hogy szántóföldre n htlblzo- 
mányl rendszer fcnntartassék.

Ahol bérletek vannak, ott nagybérlelek he
lyibe a kisbériét rendszere lépjen. Szükség 
van arra, liogy a uoltkézi birtok a célva- 
gyonok, n vagyonóllng megtartása melleit 
lehetőleg a örökbérlell rendszer feli tercl- 
/eaienek. Feltétlenül szükség van uj telepí

A gyáripari kérdésekre áttérve kijelen
tette:

nz öncélú knrlclgazdiíikodásnak tessék 
azonnal végetvetni.

Anglia példájára hivatkozol!, ahol — noha 
a nemzeti vagyon túlnyomó része az iparra 
<’s kereskedelemre esik — felállították a po
litikai és erkölcsi tételt; vámvédelemben 
csak olyan iparág részesül, amely közérdekű 
ellenőrzésnek és irányításnak veti magát 
alá. Ha az állam védelmet ad a nagyipar
nak, adjon védelmet a fogyasztónak is. Meg
állapította azonban, hogy az ipari áremel
kedés három évvel ezelőtt nagyjában meg
állót!, az aránytalanság azonban persze ma 
is fennáll,

As óriási jövedelmek halmozásának le- 
lie tősége Is változatlanul fennmarad,

sőt n nagy fegyverkezési program végrehaj
tása során még fokozottabb lehetőségek 
adódhatnak. Helyesli Imredy Béla elvét, 
hogy a fegyverkezési programból haszna 
senkinek sem lehet. Jobb szeretné azonban, 
ha kijelentené a kormányzat, hogy

A hadiipar menjen át nemzeti tulaj
donba, az energiaforrások kerüljenek 

állami ellenőrzés alá

A zsidókérdés megoldásának 
egyetlen útja

Kijeleníctte beszéde további során fark
hord t, hogy a magyar hltclszcrvezct és bank
rendszer túlméretezett és rendkívül nagy 
rezsiköltséggel dolgozik. Túlsók nz Igazgató, 
az adminisztráció. Ideje volna, hogy végre

koncentrálják a bunkókat és egészségek 
hllelszcrvczetet adjanak nz országnak 

és induljon meg az uj hitelezés is mert ez- 
időszerint falun nincs hitel. Az adósságren
dezést is meg kell végre csinálni és meg
szüntetni nz immobilizációt.

Ezután a falusi munkanélküliség leküz
désének fontosságát hangoztatta és annak 
módozatairól beszélt, majd igy foiytlata:

— Es tnéllózlassék elhinni, ha mindez 
inog lesz, amiről eddig beszéltem, akkor a 
zsidókérdés lényege is meg lesz oldva.

Az egész zsidókérdésnek Itt van a lé
nyege

és ezekről n kérdésekről nem mert beszélni 
rajtunk kívül egész Magyarországon senki. 
Köpködni merészelnek, ahhoz nem kell bá
torság, ahhoz csak Iclkilsmcrellenség kell.

Izgatni merészelnek, mert csodálatos 
mólion meg van nekik hozzá n szabad

ságuk.
De ezeket a kérdéseket komolyan napi
rendre tűzni eddig senki sem próbálta Ma
gyarországon rajtunk kívül. Pedig újból 
mondom, ez a zsidókérdés megoldásának az 
útja, az egyetlen ulja.

„ft magyar ifjúság 
ma sokszor elveszti 

helyes szemmértékSt*"
Azzal folytatta, hogy tudja: van a kérdés

nek más oldala is, innunk kulturális kér

„Kifelé függetlenség befelé 
szabadság"

Kijelentette ezután, hogy pártja minden 
erejével a nemzeti önkormányzat minél 
teljesebb kiépítéséért harcol.

Kifelé függetlenség, he feli szabadság, 
egyéni is l.'lkiismcretl szabadság, melyből 
öntudatos, férfias, koménv. határozott, népi 
magyar egyéniség fejlődjek. De mi a sza
badságot sohasem tekintettük korlátlannak.

A szabadság és felelőt ség együtt jár.
A jogok és kötelességek egy ensúlya és a

Monnrf ordít állomásnál
3 szobás lakás 
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tésre, még pedig sokkal szélesebb mederben, 
mint ahogyan eddig történt. Magyarország 
térképén nem lehetnek fehér foltok, lakat
lan latifundiumok.

Kijelentette, hogy
helyesli • kormány ezer millióé öt évre 

Irányuló befektetési tervét.
A pénzügyi politikában
meg kell szüntetni a falu 4s város között 

fennálló nagy arány ts lanságot 
a bánásmódban. Több újabb részletkérdés 
Ismertetése ufón hangsúlyozottan rámutatott 
a nagy aránytalanságra, ami az ingó és in
gatlan "agyon megadóztatása között fennáll. 
Követelésük, hogy ne legyenek névtelen adó
tárgyak is adóalanyok, ne legyenek anonym 
részvények, hanem csak névre szóló részvé
nyek. Ne legyenek titkos tartalékok, hanem 
csak bevallott, adóköteles tartalékok.

a hadiiparok nemzeti tulajdonba men
nek át, 

megfelelő megváltási eljárás rendjén. De 
nemcsak a hadiiparok, hanem a termelésnél 
nélkülözhetetlen cikkek, elsősorban az ener
giaforrások, mint a szén, az elektromosság 
állami ellenőrzés alá kell, hogy kerüljenek, 
vagy meg kell, hogy váltassanak a közösség 
érdekében.

A nyugtalanságnak Magyarországon nem
csak anyagi, de lelki indítéka is van.

A kisemberrel szemben van erély, a 
nagytőkével szemben azonban nincs. 

Megemlékezett a Phönix-ügyről és megje
gyezte, hogy még két biztositó is bajban 
volt és végeredményben valamennyit köz
pénzen szanálták. Most, hogy tisztába tel
ték őket, ismét visszaadják a többi bizto
sító-érdekeltségnek, akik eddig is ugyanezen 
formában vezették őket.

Megemlékezett ezután arról, hogy 
főleg a fővárosban túlteng a közvetítő- 

kereskedelem, 
amely megdrágítja a fogyasztó életét és 
megrövidíti a termelő keresetét Ennek ki
küszöbölését sürgette.

dések Is, de. itt sem tud más álláspontra he
lyezkedni, mint a pozitív népi és fajvédelmi 
álláspontra. Meg kell teremteni az igazi népi 
magyar kultúrát és a népi lelkiséget vissza
tükröző igazi fajvédő gondolatot.

— Azzal a stílussal — folytatta — amit 
az ő újságaikban és röplapjaikban lá
tok, meg lehet mérgezni egy nemzet 

lelkét,
de megmenteni csak a mi gondolatainkkal 
és módszereinkkel lehet.

Hangoztatta, hogy az ilyen gazdasági és 
szociális programmal szolgálják legjobban 
a nemzet védelmét, mert erős magyar nem
zedék csak népi gazdaságpolitikában neve
lődik. A magyar ifjúság ma sokszor elveszti 
a helyes szemmértékét. Nem tud rájuk iga
zán haragudni, mert

a reménytelenség. a kllátástalanság 
szörnyll perspektívájából nézik az életet.

Szörnyű dolog ilyen élet elébe nézni, ami
kor letterős fiatalember tisztában van azzal, 
hogy száraz kenyéren kivfll egyébre a mai 
magyar életben nem számíthat. Meg kell 
indítani a népi fejlődésnek motorjait. Eb
ben a tespedésben érthető a magyar fiatal
ság türelmetlensége. Mégis azt kéri a fiatal
ságtól, hogy amikor ők a rendért szállnak 
síkra, ami ma van, ne higyje a fiatalság, 
hogy ezért a rendért szállanak síkra. így 
folytatta:

— Mi akarjuk a rendel, uz alkotmány 
és a törvény uralmát.

De az a rend egyúttal erkölcsi rend, ez. a 
rend magyar rend is legyen. Mert akkor 
lesz Igazán nemzeti, népi ég akkor, csak 
akkor lesz keresztény ez u mai Magyar
ország.

polgári szabadság minden magyarnak, aki 
kötelességét önmagával, hazájával és istené
vel szemben teljesíti, ez volt és lesz a ma
gyar nemzeti ideál.

— Az önkormányzat első lépcsőfoka — 
fejtette ki —

n becsületes titkos választójog, amelyet 
a kormány tartalmilag túlságosan meg- 
azilkitclt és amellyel éppen ezért nem 

hajlandók azonosságot vállalni,
noha elismerik, hogy a kormány iparkodott 
becsületei eljárási szabályokat törvénybe 
indulni \ szabad fejlődés jegyében akar- 

kivp.ii ’u .1.’ önkormányzatot a községi, 
vármegyei, kamarai és érdekképviseleti élet- 

'ben is.

A népek 
önrendelkezési joga

Eckhardt ezután beszélt a pártjából ki lé- 
pésekről és hangoztatta, hogy elvi ellentéte 
volt a kilépetekkcl, hogy az egyik ezek kö
zül azt mondta, hogy a maguk elé tűzött 
politikát nem lehet erőszak nélkül megcsi
nálni. Az is elvi ellentét volt, hegy

az egyik kilépő azt hangoztatta, hogy 
az egyforma rabszlogaságot kell meg

valósítani.
örvendetes jelenség — fejtette ki ezután

Barátság a Német Birodalommal 
a revízió érdekében

Németországhoz való viszonyunkról aka
rok beszélni elsősorban. Általában Közép- 
Európa helyzetéről kell beszélni és itt még 
kell ismételnem, amit állandóan hirdettem 
és amit hála Istennek megvalósulva látok, 
hogy

a magyarság nemzeti politikáját ered
ménnyel csak akkor szolgálhatja, ha 
Közép-Európába lévő báróin nagyhata
lommal, Olaszországgal, u Németbiro- 
dalomma! éa Lengyelországgal szoros 
barátságot tart fenn a maga független
ségének minden tekintetben való fenn

tartása mellett.

— Az utolsó belekben egy lényeges ese
mény következett be és ez a lényeges ese
mény Ausztriának a Németbirodalomhoz 
való csatlakozásában áll, aminek következ
tében a Németbirodalom már közvetlen 
szomszédunkká lett, nemcsak közvetlen szom
szédunk, de Középeurópában kétségtelenül 
a legerősebb katonai hatalom és ezenkívül 
a legnagyobb piac a magyar mezőgazdaság 
részére. De van mindennél fontosabb szem
pont, amelyet nem hallgathatok cl. Ezt na
gyon alá akarom huzni, mert a jövő szem
pontjából döntő jelentősége van:

a Németbirodalom barátsága elkerülhe
tetlenül szükséges a magyarság részére, 
ha reviziópolitikájál sikerre akarja 

vinni.

— A magyar revízió sikeréhez a német 
erővel való jóviszony éa barátság elkerülhe
tetlenül szükséges. Éppen ezért már évekkel 
ezelőtt, még Gömbös Gyula idejében szám
talanszor kifogásoltam, hogy itt a harmadik 
birodalom politikájával kapcsolatban pro
pagandát tűrnek ebben az országban akár 
pró, akár kontra. Mert ha propaganda fo
lyik egy másik állam belpolitikai berendez
kedése körül, mindig lesznek, akik mellette 
és akik ellenre foglalnak állást.

— Nekünk tárgyilagos hírszolgálatra és 
a magyar nemzeti érdekek helyes felismeré
sére van szükségünk. Szükségünk van a Né
metbirodalommal való szoros jóbarátságra 
és legyetek meggyőződve róla, hogy én, aki 
a magyar revízióért annyit harcoltam a leg
különbözőbb helyeken, amikor arra kérlek 
benneteket, valamennyiötöket, hogy ebben 
a kérdésben is a magyar nemzeti politikát 
tartsátok szem előtt és semmi mást,

Hubay Kálmán győzött 
a lovasberényi pótválasztáson

Lovasbcrény, március 27.
f.l 11 él fői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

tartották meg a Griegcr Miklós halálával 
megüresedett lovasberényi választókerület
ben a pótválasztási: I'itz Arthur, az egye
sült kereszténypárt jelöltje és Ilubay Kál
mán szélsőjobboldali pártonkivüli jelölt 
között.

Ilubavék mintegy száz, autóval vonul
tak fel a lovasberényi kerületbe.

A reggeli órákban körülbelül 400 szótöbb
séggel vezetett Hubay Filz Arlhurral szem
ben. de délben már 1289 szótöbbsége volt.

I'itz. Arthur támogatására egyedül vitéz 
Makray Lajos országgyűlési képviselő volt 
lent a kerületben,

Hubayék autói nyllaskcreszles zászlók
kal száguldottak az egyik községből a

Belvárosi Színház
Szerdán, március 20-án, először 
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fiogy a tzlovák /óidon M W'fih 
yyat^gí) ntmetstg kősóit MyrciM « ba- 
rdti viszony is Helyreiill aj
a lelki kapna, ami kétségkívül jelenti, hogy 
legalább is meglazulnak azok » s'ú'“k- ™e‘ 
Ivek ezt a vidéket a múltban Prágához fűz
ték. Leszögezte, hogy mi, akik a magunk 
népi mivoltát mindenek fölébe helyettük, _ 

ugyanezt a jogót minden más népnek is 
természetesen koneenáljuk

és a tót nép feltétlen önrendelkezési jogait 
Is elismerjük.

semmiféle más szempontot nem köve
tek. mint a revízió' gondolatot, 

amely — azt remélem —, hogy ebben isg 
évben bizonyos mértékig testet fog ölteni.

Hangoztatta ezután, hogy egy szempon
tot szeretne tisztázni a kormány felé. Az 
utóbbi időben megdöbbenve észleltük, hogy 
egy kormányzat, nmelj’ a nemzeti egység 
programját irta zászlajára, nemcsak hogy 
nem tud egységet teremteni, hanem passzív 
vitása nyomán a széthullás tüneteit mutatja^

Nemzetiségi ellentéteket, felekezeti ellen
téteket támasztanak és nem tudnak rájönni, 
kit terhel ezért a felelőség. Az a veszedelem, 
fenyeget, hogy ezekben a történelmi órák- 
bán

legfeljebb párszázezer szélsőséges em
ber orditozása zavarja meg a rendet.
— A kormány menjen jobbfclé ameddig 

akar, de a jobboldal és a forradalom között
húzzon drótsövényt.

és állítson gépfegyvert melléje!
Azt a kérdést vetette fel, ki ellen akarnak' 

forradalmat csinálni? A Horthy Miklós ál
tal kinevezett magyar kormány ellen? Azt 
feleljük erre: bárki kíséreljen meg forradal- 
mát,

ott leszünk valamennyien!
— Az az érzésem, hogy a kormány nem

csak hosszú gyeplőn fogja a forradalmi erő
ket, de úgyszólván kiesik már kezéből a 
gyeplő.

— Ezt a figyelmeztetést intézem a kor
mányhoz, teremtsen rendet az országban 
és fogjon össze minden tisztességes párttal 
és emberrel, mert ellenben

sóját sírját ássa meg vele és félek, hogy 
ebbe a sírba az egész nemzet bele

pusztul.
Végül bejelentette, hogy a párt országos 

szervezésének jogát a jövőben magának 
tartja fenn. Az óriási ovációval fogadott 
beszéd után még többen felszólaltak.

Amíg 'Oh alszik 
a Darmol dolgozik. Nem zavarja 
az álmot és mégis estétől reggelre 
biztosan hat. Fájdalom nélkül hajt 
könnyű és teljes ürülést idéz elő. 
Kellemes enyhe c-n.VVJeXA 
és jó hashajtó, a

másikba
és vitték a hirt jelöltjük előretörésről 
A délutáni órákban mór Hubavnak behoz
hatatlan előnye volt s a választás azzal az 
eredménnyel végződött, hogy

Hubay Kálmánra 9171 szavazat eset, 
mig Fllz Arthur 6272 szavazatot kapott

Eszerint Hubay Kálmán lett a lovasberényi 
kerület képviselője.

Épitősztrájk
Debrecenben

Debrecen, március 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) A debreceni épitőmunkások né
hány nap óta bérrendezési mozgalmat foly
tattak. A munkások azzal érveltek, hogy a 
munkaadók nem léptették életbe a február
ban megígért 12 százalékos bérjavilást. 
azonkívül követelték a legkisebb munkabér
megállapító rendeletben előirt munkaidő 
pontos betartását is.

A munkások és munkaadók között foly
tatott megbeszélések nem vezettek ered

ményre,
a munkások szombaton gyűlést tartottak, 
elhatározták, hogy hétfőn nem veszik fel a 
munkát és igy az a helyzet, hogy

hétfőn reggelre ötszáz épilűmunkás 
szrájkba lép.

Kölcsey Sándor dr. debreceni polgármes
ter békéltető tárgyalást hivott össze és ezek
től a tárgyalásoktól várják ■' helyzet tisztá
zódását.
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Földrengés volt vasárnap 
Budapesten és sok vidéki városban 
Szombathely, Pécs, Pápa, Nagykanizsa, Dombóvár, Keszthely, 

Szigetvár, Szekszárd jelenti: megmozdult a föld!
' Vasárnap mcsBmoz<Mt a föld: heves löld- 
rengés vonult át Magyarországon!

Délben lizenkél óra 20 perckor különös 
jelenségek játszódtak le egyes budapesti 
lakásokban, a magasabb emeleteken

kinyíltak az ajtók, becsapódtak az ab- 
lakok, képek hulltak le a falról, szék- 

rények mozdultak cl 
fc senki sem sejtette az ijesztő események 
okát, A IV. és V. kerületben, ahol a föld
rengés leginkább érezhető volt, az emberek 
elhagyták a la'kásukat és riadtan telefonál
tak a Meteorológiai Intézetbe, ahol a követ
kező felvilágosítást adták:

A Mcterológiai Intézethez beérkezett je
lentések szerint Budapest egész területén 
földrengést észleltek. Különösen erősen 
trezhető volt a magasabb emeleti lakások
ban, mert az épület magassága erősen fel
fokozta a rengéseket.

Reng a föld!
Az intézet egyes dunántúli városokból és 

községekből is jelentéseket kapott. Nagy
kanizsáról délről észak felé irányuló föld
lökést éreztek, de hasonló jelentések érkez-

Szabotf árak!

tek Pécsről, Pápáról, Lentiből, Miliőidből, 
a Balaton vidékéről, Keszthelyről, Domb
óvárról.

Az észlelt jelekből következtetve, 
a földrengés Jugoszláviából terjedt át 

Magyarországra
és annak oka egyelőre kiderítetlen.

A délutáni órákban a Hétfői Napló szer
kesztőségébe egymásután futottak be a je
lentések a községeikből és városokból a 
földrengésről. A jelentésekből kialakult kép 
szerint,

a földrengést mindenütt riadtan fogadta 
a közönség.

Nem tudták okát találni a szokatlan jelen
ségnek, amely nem egy helyen meglehető
sen hevesen jelentkezett és pánikot okozott. 
Budapesten utoljára a közönség által is 
érezhető földrengés 1911 julius 8-án volt, 
amikor Kecskeméten érezték legheveseb
ben a rengéseket és erről a tudós világban 
kecskeméti földrengésnek nevezték cl ezt a 
természeti jelenséget.

A-DOHÁNYJÖVEDÉK
•ÚJDONSÁGA’A/ 

•TENYÉSZÁLLATVÁSÁRRA’

A mai nap folyamán általában dél-dél
nyugati irányból érezték a lökéseket, ami 
megerősíti a Meteorológiai Intézet fellövé
sét, hogy azok Jugoszláviából terjedlek át 
hozzánk. A földrengés időtartama

két-három másodperctől egészen egy 
percig jelentkezett

Magyarországon.
Az alábbiakban közöljük tudósítóink tc- 

lefonjclentcsét a földrengésről.

Pánik, ájulás, menekülés..
Vasárnap délben 12 óra 36 perckor egy 

percig tartó heves földrengést éreztek Pé
csen. A földrengések olyan hevesek voltak, 
hogy

pánik keletkezett és a lakosság nagy 
része az utcára tódult.

A pánikhangulat csak nagysokára csillapo
dott le. A lakásokban bútorok mozdultak 
cl, képek zuhantak le, telt boroshordók 
gurullak széjjel a pincékben.

Kerekes Amália tanítónő a rezgésektől 
ijedtében szívrohamot kapott

és a mentők a klinikára szállították.
A Felsömakár-utcában egy félszer össze

dűlt és a mellette épült istálló tetejét a le
zuhanó fal súlyosan megrongálta. Tctyc 
városrészben,

a Rókus-utcában több háznak a fala 
megrepedt.

A megyeri kertvárosban az egyik építkezés
nél a ház oromzatáról másfél négyzetméter
nyi fallerület levált és lezuhant. Az ipartes
tület Ferenc Józscf-ulcai, a Nőegylet Kos
suth Lajos-ulcai és a plébániaiak belvárosi 
házán a kémény leomlott.

Lcscncctomaj községben a postahivatal 
fala megrepedt s több házoromzat ledőlt.

A pápai postahivatalban megállt az óra 
és u hivatalnokok az émelygéstől szé

dülten támolyogtak ki az épületből.
Nagyatádon

és környékén délelőtt 12 óra 15 perckor 
érezték a földrengést, amelyet a föld mé
lyéből előtörő erős morajlás és dübörgés 
kisért. A föld felszínén 30—40 másodper
cig tarló bölcsőringáshoz hasonló mozgási 
észleltek,

a fák és a házak kilengése 30—40 cm 
volt.

A házakból pillanatok alatt a szabadba ro
hantak az emberek, a földlökés azonban 
nem ismétlődött. Emberéletben nem esett 
kár, mindössze néhány rossz ház fala repe
dezett meg. idős emberek szerint ölven év 
óta nem észleltek a vidéken ilyen földren
gést.

Somogy jódon ugyancsak 12 óra l.» perc
kor éreztek kél percig tarló erős inoraju 
földrengést. .4 házak meginoglak. Ember
életben kár nem történt. A földrengés 
semmiféle kárt nem okozott.

Megrongált templomok
Gyékényesen

12 óra 20 perekor éreztek nagy morajjal 
kezdődő erős földrengést, amely’ harminc 
másodpercig tartott.

A földrengés a község mindkét templo
mát és még néhány más épületet meg

rongált.
Somogyszilen 12 óra 18 perckor éreztek 

északdéii irányú földmozgást. A földrengés 
másodpercekig tartott, de kárt nem oko
zott. A tartályokban levő víz sokhelyütt ki
loccsant, a bútorok és az edények zörögtek.

Szigetváron
12 óra 20 perckor az egész városban, de 
különösen a város középpontjában észlel
lek néiány percig tartó erős földrengést.

a Zrínyi téren több házfal megrepedt,
a plébánia-lak épületének két kéménye be
dőlt. Igen sok lakásban leestek a képek a 
falról, az órák megálltak s a szekrények
ben csörömpölve íitödtek egymáshoz az 
edények,

a lakosság körében nagy izgalmat kel
tetlek a földlökések, sokan kiszaladtak 

az utcára.
Érdekes, hogy

Szigetváron délután sürii pelyhekben 
hullani kezdett a hó.

Pacsán negyed egy óra tájban érezték 
a földrengést. A lakásokban a tárgyak meg
mozdultak. Kár sehol somi örtént.

Tólszerdahclyen 12 óra 20 perckor érez
ték a földrengést,

Szekszárdon szintén kétlzben érezték a 
földrengést,

előbb 12 óra 15 perckor, majd 12 óra 19 
perckor. Mindkét földlökés több másodper

cig tartott és nagy riadalmat okozott a 
lakosság azonban később megnyugodott. A 
löldrcngés a legtöbb helyen

megmozgatta a faion függő tárgyakat.
Pécsváradon 12 óra 10 perckor négy 

földlökést éreztek. A hat másodpercig tarló 
erős földrengés kárt nem okozott.

Leszakadt csillárok, 
megrepedt házfalak

Balatongyörökön 12 óra 15 perckor érez
ték a földrengést, amely 14 másodpereiig 
latrott.

Szombathelyen vasárnap délben 12 óra 
20 perckor földrengést észleltek az egész 
város területén, amely 40 másodpercig tar
tott. Az utcai ivlámpák és a cégek reklám
táblái hatalmas Ívben lengeni kezdtek. A 
lakásokban mintegy

30 centiméternyire elmozdultak a heves 
lökésektől a bútorok, több helyen a csil
lár leszakadt, n képek és dísztárgyak a 
földrezuhantak, a főutca házsorának 

több fala megrepedt.
A földrengés ideje alatt -az ipirlestülclbcn 

közgyűlést tartottak. A közgyűlésen részt
vevő emberek émelygést éreztek és töme
gesen rosszul lellek. A vármegye területén 
Bogáti községben érezték leghevesebben a 
földrengést.

Jugoszláviából jött 
a földrengés

Bclgrád, március 27.
A vasárnapi földrengést a Dráva mentén'

Vasárnap főbelőtte magát
Bán Béla miniszteri tanácsos 

huszonkétéves főiskolás fia
megkérdezzék: mit tudnak azokról az eset
leges körülményekről, amelyek ilyen vég
zetes lépésre késztették a miniszteri taná
csos fiát.

A Budafoki-ut 17. szám alatt szép villa
épület van. A villa ablakai sötétek, csak a 
személyzet van otthon. Kétségbeesve hallják 
a megrendítő hirt, de néni tudnak semmi
féle felvilágosítást adni, mert elképzelni 
sem tudják, hogy mi lehet az öngyilkossági 
kísérlet hátterében. Mindössze annyit ta-

Vasárnap este félnyolc óra tájban hatal
mas revolverdörrenés verte fel a Nagy- 
boldogasszony-ulja előkelő csendjét. Áz 
elegáns villákból egymásután futottak ki a 
detonációtól megrémült lakók és megdöb
benve látták, hogy a kertészeti főiskola épü
lete előtt,

ii Járdán választékom eleganciáváI öltö
zött fiatalember fekszik eszméletlenül 

és a fejéből patakzik a vér.
Mellette a földön revolver feküdt.

Azonnal értesítették a ment iket, akik sú
lyos állapotban vitték a még mindig esz
méletlen fiatalembert a Rókus-kórházba. Át
kutatták a fiatalember ruháit, amiben Bán 
Dénes 22 éves kertészeti főiskolai hallgató 
nevére kiállított okmányokat és egy búcsú
levelet találtak, amelyet a halálba induló 
fiatalember

Bán Béla miniszteri tanácsosnak 
címzett a Budafoki-ut 17. sz. házba.

A rendőrség azonnal megkezdte a nyo
mozást annak megállapítására, hogy

mi lehetett az oka
a nyilvánvalóan gondtalan anyagi helyzetben 
élő urifiu öngyilkosságának. Detektívek 
mentek el a Budafoki-ut 17. sz. házba, hogy

pasztaltak, hogy a fiatalember — aki dél
után hagyta el szülei lakását—,

pár napja csendesen, bánatosan visel
kedik, mintha szerelmi bánata lenne.

Megnchezilelle a rendőrség munkáját nz is, 
hogy Bán Béla miniszteri tanácsos még a 
délltáni órákban pestkörnyéki kirándulásra 
indult és a háziak nem tudják, hol lehet őt 
megtalálni.

A rendőrség az öngyilkossági kísérlet kö
rülményeinek tisztázására tovább folytatja 
a nyomozást.

Felvilágosít ássál és képes tájékoztatóval szolgál a Németbirodalmi 
Vasutak Idegenforgalmi Irodája — Március 29-től — Váci ucca 3.

SVA'JCI SAPKA
erősen érezték. A földrengés számos helyen 
súlyos pusztítást is okozott. A legsúlyosabb 
Kopronca városa szenvedett. A városban, 
egyetlen ház sem maradt épen. A házak fa-*  
lai megrepedeztek és sok helyen beomlot
tak.

A gyári kémények úgy dőltek Ic, mint
ha papírból lettek volna.

Zágrábban magában a földrengés nem 
okozott nagyobb kárt. Belgrádhan is érez
ték a földlökéseket, amelyek azonban a fő
városban nem okoztak nagyobb kárt.

Kérck még ogy pohárka

MECSEKIT!



K
Belgrádból írják a Kltnaplónak: Pál jugo- 

szláv régensherccg védnökségével az uj ki
rályi palotában vasárnap nyílt meg az olasz 
művészetek kiállítása.

11.
Mocsárg Sándor császárt és királyi kama

rás teát adott a Tarján-éttcremben. A ven
dégek között voltak Darányi Kálmán mi
niszterelnök, Beöthy László ny. miniszter, 
'Mctzlcr Jenő vezérigazgató, báró Vojnits 
Miklós, Serbán Iván, Púikért Alajos állam
titkár, Mikszáth Kálmán és Medve Zoltán 
ny. főispánok, Jalsoviczky Zoltán miniszteri 
tanácsos, Kvassay Ltiszló követ ségi tanácsos, 
Wall a Ferenc huszárezredes a feleségeikkel, 
azonkívül Nagy Emil ny. miniszter, Mocsárg 
Dániel képviselő, Fraser angol ezredes és 
Jlerzog József levéltári főigazgató.

III.
Átadó lakások, eladó gőzkazánok, bérletre 

kínált birtokokról szálú hirdetések között 
olvastuk vasárnap reggel ezt 
„Konzulátus (Budapest vagy 
hellyel) középamerikai államból 
kintéfyes, minden információt 
feligére”.

a hirdetést: 
vidéki szék

átadó. Te- 
kibiró ur

IV.
A budapesti közönség nagy 

fogadta a komoly idők szavát, nagyon sokan 
ielentkctnrk légoltalmi kiklpzlsrc. Az ok- 
tatólanlolgamon most vizsgázott egtj fiatal 
ortiztokrata hOtgy la: gróf Bethlen Cízánt.

megértéssel

V.
Vasárnap, április 3-dn a szolnoki várme

gyeház dísztermében kiállítást rendeznek a 
tragikus hirtelenséggel meghalt Pólya Tibor 
festőművész hátrahagyott müveiből.,

VI.
Egy hete sincs, hogy két Hadik gróf bírói 

Ítélettel tilttatta el a Iladik-név használatá
tól a budai Hadilc-kávéház tulajdonosait és 
most szombaton ismét arisztokraták név
pőrével foglalkozott a bíróság. Tavaly ke
rült bemutatóra egy magyar film, amelynek 
egyik figurája Nyáry gróf néven szerepelt. 
Nyáry Miklós gróf és Nyáry Magdolna gróf
nő pert indítottak a filmvállalat ellen. — 
A filmen szereplő Nyáry gróf — mondották 
keresetükben — mulatságos szélhámosságo
kat követ cl, ezt nevünkkel és családi tisz
tességünkkel nem tartjuk összeegyczlcthetö- 
nek. ősrégi családunk mindig féltékenyen 
vigyázott hírnevére. A filmen most a ne
vünket mégis a közönség mulattatására 
bántó tréfa tárgyává tették. Már pedig az 
írói szabadság nem terjedhet odáig, hogy 
az író egy létező főúri család nevét akár
milyen keretben bántóan állíthassa be. — 
A gróf és a grófnő azt kérte: mondja ki a 
bíróság, hogy a filmnek ez a szerepe sérti 
személyiségi jogukat, töröljék tehát a film
ből a Nyáry-ncvct, azonkívül fizessenek ne
kik 6500 pengő erkölcsi kártérítést. A bíró
ság pénzbírság terhével megtiltotta a Nyáry 
gróf névnek a filmben való használatát, 
azonkívül kötelezte az alpereseket, hogy 
fizessenek Nyáry Miklós grófnak és Nyáry 
'Magdolna grófnőnek kétszáz pengő erköl
csi kártérítést.

VII.
’.t Királyi Magyar Automobil Club pénte

ken közgyűlést tart. A közgyűlés napirend
jén szerepel a többi között a: alapszabályok 
módosítása a tagfelvétel terén.

VIII.
Érdekes rendeletét adott ki vasárnap reg

gelre a kereskedelemügyi miniszter: félóra 
1/lefont engedélyezett a törvényesen bevett 
vallásfelekezetek lelkészei részére.

IX.
Gömöri Imre, sok remek karikatúra ki

tűnő szerzője szombaton nyitja meg a Fé
szek termeiben gyűjteményes kiállítását, 
amelyen ezúttal nem mint grafikus, hanem 
mint festőművész mutatkozik be.

X.
.1 Lipótvárosi Kaszinóban kedden közgyű

lés lesz: két Igazgatósági tagot, azonkívül 
harminc választmányi tagot választ a

l’énteken, április 1-ón, először

KÉKSZAKÁLL NYOLCADIK FELESÉGE
A légin ülni.lúgosabb francia vígjáték

Irta: Alfréd Bavolr Fordította: Holtai Jenő
Mexey MAria,

KAtkai, Delly, Dénes, HollAn A., Székely I.
('VÉSZ SZÍNHÁZ

Budi-pest, 1938 március

nuöilönvOk,
letöltőit, matereit

EDELHIANN

az Állatvásáron, 
csak! Oszt láttak-e

ottan hájjá egy

BAKTER: Szoppinlom nyalintom, kedves 
Lepcses szomszéd, fogaggyunk e‘ liter gyo- 
morjukasztó törköjpálinkába, hogy maguk 
mű megen Pesten vötök.

ÖRZSI: De még hozzá
RAKTÉR: No csak, no 

íújn állatokat?
ÖRZSI: Micsoda? Vöt

Xóniusz kanca, öltön gyönyörű kiállása vót. 
ha arra rá annak egy pesti rövid szoknyát, 
akár bálkirálnő is lehetett vóna.

BAKTER: Mán aztat ne mongya! Lú, 
accsak lú, a‘ nem ember !

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
eccer Ót varos Refonya Lukács levelet írt a 
lebenye érdelúbe annak a bikagrájzleros 
Máj jer Samúnak, de a kupertán nem úgy 
címezte, hogy hát marhanagykereskedö, 
hanem úgy, hogy: nagy marha kereskedő. 
— „Hinnye a tálintóját magúnak**  — mor
dult rája Majjer, mikor összetanálkoztak 
—, „máskor vigyázzon rá. hogy mit ír, 
mer bizony jól megsértett engem!" — 
„Pardony, hogy bocsánat**  — monta Ólva
ros Refonya —, „a gyüvőben csak aztat 
írom majd, hogy nagykereskedő, oszt a 
marhát fessen személessen odabiggyeszteni, 
ahova akarja.**

ÖRZSI: Igen jól monta.
BAKTER: Nono hát hiszen. — Oszt azon

túl mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?
ÖRZSJ: Sülök Dezső képvisellő úr a tisz- 

lőtt Házba mindenáron el akarta dönteni, 
van-o zsidókérdés, vagy se.

BAKTER: Mit köll azon eldönteni? Da
rányi apónk kimontö Győrbe, hogy' van.

ÖRZSI: De mire értette ű eztet?
BAKTER: Hát arra, hogy sokan vannak 

szegényebb illetők az órszágba, akik szíves
ben átvállalnák az izrajlilák pézit. inog az 
üzletylt.

LEPCSES: Errul eszembe jut, hogy mi
korába az a Tiknyomasztó Gúdor Jani há- 
zasonni akart, mckkérlc Vödörlopó Szolga 
Miháltul a jányát. Persze az öreg fukar 
menten fölkérdezte, hogy' vájjon mennyi 
föggye vóna a legénynek, amivel a házas
életet elindíltani szándékúnú. — „Hát**  — 
aszongva a völegény-gvelölt —, „vóna há
rom hód termő, meg másfél hód kaszúlló**.

•a-- «
Fontos légoltalmi rendeletek 

sorozatát adja ki 
a honvédelmi miniszter
Elkészült a magyar népgázálarc terve

a

a L.„-—------ .... ..
jellegét már az előszó is hangsúlyozta, 
légoltalmi utasítás r’ "

Szerte n világon óriási 
méretű előkészületek és 
nagyszabású munkála
tok folynak i légvéde
lem és légoltalom érde
kében. Magyarország 
természetesen eddig 

sem maradt ki ebből 
munkából, de most

a honvédelmi minisztériumban és ti kü
lönféle szakminisztériumokban nz utolsó 
simítások folynak egy rendelclsoroza- 
ton, amely nz eddig érvényben lévő lég
oltalmi utasítás helyeit véglegesen ren
dezi a légoltalom óriási jelentőségű pro

blémáját.
Most második esztendeje, hogy megjelent 
Légoltalmi Utasítás, amelynek ideiglenes .. .. . . «. A

..r. i...:../ nlnpján indult meg ná
lunk az elméleti és gyakorlati munka és 
ezek során leszürődlek a tapasztalatok, 
amelynek alapján az országos légvédelmi 
parancsnokság megszerkesztette a polgári 
légoltalom végleges jogszabályait.

Ennek az előkészítő munkának ulapján n 

— „No a*  szép**  — bólintott Vödörlopó —, 
„mer én is ippen annyit akarok anni hozo
mányul a jányomnak. Ha ahhoz hozzá
vesszük a tijédet..." — „Hopp, hó!" — 
szólt közbe Tiknyomasztó —, „az enyémbe 
mán beleszámítottam aztat, akit magátul 
kopnék.**

ÖRZSI: Ó, hogy a fénye tululla ki!
BAKTER: Hót abbul mi igaz, hogy o*  

pesti altós ember ecccre hat járókelőt gá
zát el?

ÖRZSI: Ügy vót biz az!
BAKTER: Asse lehet valami fájn érzés, 

mikor a büdöskocsi fclökleli az embert.
LEPCSES: Eccer nálunk is vót egy illen 

kataszlróka. Aztat a Kancsórágó Mikuska 
Mártonyt, mikor ippen hazafelé ballagott a 
Serke kocsmájóbul, az órszágúton igencsak 
ódalbataszajtotta c*  gépkocsi. No, másnap 
kérdi tiille a szomszéggya: — „Hát miilen 
érzés vót, koma? Fújt-c vagy egy keseny- 
nyég?“ — „A fájdalom nem számít — só
hajtott Kancsórágó —, „mer a kocsmába, 
ha kicsit összeszórakozunk, nagyobb főbe- 
roltyintások szoktak esni. Hanem hájjá, a 
végin e*  liter vizet öntöttek a pofámba... 
aszhittem olt halok meg menten!**

BAKTER: Nékem is az a nézeteltérésem, 
hogy ammár pocsék nagy baleset.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aplya.
BAKTER: No csak még eggyel: Igaz-e, 

hogy Pesten egy ember meztelenről sétált 
a Pozsonyi úton?

ÖRZSI: Igaz, bizony.
BAKTER: Bolond lehetett az!
LEPCSES: Vagy ki tuggya? Enilékszek, 

mikor eccer odaát Pápóczon egy bizonyos 
I ölhőrúgó Kapor Antal anyaszült meztelc- 
nyen ballagott végig az úccún, még hozzá 
e*  zimankós téli napon. Persze, az felvégi 
Bámulatos Szlmák Józsi igen elcsudálkozolt 
rajta, mikor szcmhctanálkozott vele. — 
„Hova, hova szomszéd, illen szellősen?" — 
kérdezte tülle. — „E*  kicsit sétálok**  — 
monta a nyakig mezetláb egyén —•, „hát 
maga hova igyekszik?**  — „Én mének adót 
tűzetni" •— felelte Bámulatos Szimák —, 
„No hájjá" — nevetett a mezteleny —, 
„dejsz akkor ulládzik mafia bolond!" — 
Oszt Isten álgya.

Légoltalmi Utasítás helyett a honvédelmi 
miniszter uz érdekelt táram húsz terek kel 
egyetértésben önálló részletrcndcletekkel 
fogja végérvényesen és jogerősen szabá
lyozni a légoltalom végrehajtását és

ezeket a rendeletckct néhány héten be
lül kibocsátják.

Sorozatos rendeletck közül négyet a hon
védelmi miniszter ud ki. Az első a légolta
lom szervezetének alapvető rendeleté lesz, 
amely a légoltalmi utasítás egyes pontjait 
helyettesit! majd. Ez a rendelet intézkedik 
az országos légoltalmi szervezetről, ennek' 
felosztásúról és alárendeléséről, a légoltalmi 
egységek, városok és más közületek légollnl- 
mának irányelveiről, feladatairól és hatás
köréről. Tartalmazza még

a légoltalmi készültségi és riadótervet, 
valamint n lakosság önvédelmére vonatkozó 
különféle hatósági intézkedéseket.

A második és harmadik rendelet a riasztó 
és elsötétítő szolgálat végrehajtására vonat
kozik és megszabja az irányelveket, ame
lyek a hatósági szervezetet és a lakosságot 
érintő kötelmeket foglalják magukban. Ezt 
a kél rendeletét minden tekintetben 
felelő szakutasitások egészítik ki.

A negyedik rendelet az ipartelepek 
talmára vonatkozik,

nz ipartelepek feloszlását, az üzemi 
oltalmi tervei, a szervezést és vezetést,

a légoltalmi alárendelést és a gyakorlatokon 
való közreműködést szabályozza.

A honvédelmi minisztériummal egyetér
tésben adja ki a sorozat cgy-egy rendeletét 
a: iparágai és a kereskedelemügyi miniszté
rium. Ezek a rendeletck a gázvédelmi és 
légoltalmi cikkek gyártósáról, valamint fór- 
galomhnhozatnláról intézkednek.

meg-

légoj-

A rendelitek szerint a legfontosabb gáz
védelmi és légoltalmi cikkek gyártását 
és forgalombahozatalát iparengedély

hez kötik.
A gyártásra vonatkozó iparengedélyek ki
adását uz alaki kellékeken kívül ahhoz is 
kötik majd, hogy a gyártani tervezett cik
kek pontosan megfeleljenek a légvédelmi 
parancsnokság műszaki előírásának. . Az 
iparügyi és kereskedelemügyi minisztériumi 
rendeletck intézkednek a műszaki előírások, 
vizsgálatok és ellenőrzések végrehajtására 
kijelölt szervekről is.

A polgári légoltalom kérdésének egyik 
legjelentősebb és legfontosabb pontja a nép
gázálarc kérdése. A honvédelmi miniszté
rium és n légvédelmi parancsnokság szak
emberei különféle más szervek szakértőinek 
bevonásával hosszú időn át kísérleteztek, 
hogy megtalálják a gázálarcnak azt a faj
táját, amely a legolcsóbban előállítható, 
hogy a legszélesebb néprétegek számára is 
könnyen megvásárolható legyen, de mégis a 
legtökéletesebb biztonságot nyújtsa. Ezek a 
fáradságos, nagy körültekintést és szakértel
met igénylő kísérletezések éppen mots ve
zettek eredményhez:

elkészült a magyar népgázálarc végleges 
terve és kétségtelen, hogy a magyar 
népgázálarc vcrhetetleniil az első lesz 
az eddig ismert hasonló álarcok között.
A magyar népgázálarc előreláthatóan 

majd csak néhány pengőbe kerül és fokozza 
az olcsóságát az is, hogy minden közbeeső 
haszon hozzászámitása nélkül, a legmini
málisabb gyártási áron juthat majd hozzá 
a közönség.

[•

Magyar uiságírónő 
Francó óknál

Nagy szenzációt kellett az egész világsajtó
ban, mikor néhány hónappal ezelőtt a magyar 
újságíró (sőt: ujságírónő) vállalkozott a lehe
tetlennek látszó feladatra, hogy: elindul a spa
nyol frontra és saját szemével fog meggyőződni 
arról, ami Iruntól Madridig és a sansebastiani 
világfürdő plage-ától az Alcazarlg tombol a 
vérfürdővé változott spanyol földön, így ka
pott egész különleges jelentőséget Megyery 
Ella, a világotjáró magyar ujságírónő merész 
vállalkozása, mikor 1037 októberében, a nem
zetközi ujságfróvilág reprezentánsainak búcsút 
mondva, felszállt a párizsi Quai d,Orsay-n az 
írun felé robogó expresszre, hogy Francóék 
főhadiszállásáig és a rommá lőtt ToJedóig meg 
se álljon.

Erről, az 
izgalmasan 
gyery Ella 
könyvében, 
forrásmunkának tekinthető a két év óta dü
höng spanyol polgárháborúról.

A „Franco Spanyolországában**  írónője, 
ellentétben a régi „harctéri tudósítókkal**,  — 
nem fordul vissza a (útvonalnál. Október vé
gén már a madridi front első vonalában ké
szíti jegyzeteit. „Lassan sötétedni kezd és mi 
még mindig benn szorongunk a fedezékben. Az 
ágyúzás közben megszűnt, a puskatűz azonban 
annál alaposabban ropog .. .**

De közben meglátja a repülőgép-bombák 
zápora alatt is tovább folyó színes spanyol 
polgári életet. A mulatságos kis spanyol szoba
lányt, a „beavatott" hotelportást, az angyali 
uccagyerekeket, n kis sevillai kávéházakat, min- 
dent feljegyez és lefényképez, ami érdekes, ami 
jellemző erre a két év óta egymást gyilkoló 
népre és a spanyol földre.

újságíró-bravúron messze túlmenő, 
érdekes útról számol most be Me- 

„Franco Spanyolországában'' című 
amely úgyszólván az első hiteles

— Olcsón és jól főznlsülhl. Ezt tanítják az 
Elektiomos Művek Honvéd ucca 22. szám alatti 
bemutatójának szerdán délután félhat órakor 
kezdődő fűzöclűadásán, továbbá a hétfőn, csü
törtökön és pénteken délelőtt pontosan féltíz 
órakor tartandó főzési gyakorlatain. A villa
mos háztartási készülékek ismertetése során 
képviselő-fánk, leveles-vajas tészu, kuglóf, tor
ták, valamint puddig, különféle húsételek és 
citromdzsem készítését mulatják be. Belépő- 
és ruhatárdíj nincs.

— Tiszta gyapjú női kötött ruha 14.80. Ezzel 
a páratlan jutányos ajánlattal kedveskedik 
vevőközönségének a Calvin téri Fenyves Aru
ház. Valóban tiszta gyapjú fonalból szőtt 
Igen csinos kötött ruhákról van szó, amelyek 
használatban kellemesen simulnak a testhez, 
rugalmasak, nem gyűrűdnek. Biztosan nagy 
meglepetésül fog szolgálni a jól öltözködő 
hölgyeknek ez a jó ruhadarab. Postán után
véttel is megrendelhető: Fenyves Aruház, 
Budapest, Calvin tér 7. szám alól.

— A mezőgazdasági kiállítás vidéki látogatói 
felhasználják nz alkalmat és felkeresik 
Schnddeg szfles szalonját (Párisi-utca 8), ahol 
most rendkívül előnyös áron vásárolhatnak 
gyönyörű, divatos s emellett feltétlenül érték
álló kék- és czüstróknkal, valamint minden 
egyéb szőrmekreációt.



HÉTFŐI NAPLÓ
Bosszúból ölte meg szerelmesét

A gyilkos Neszáros Lajos megrendíts vallomása
. ‘tílbcn a főkapitányság bűnügyi
ÍJZ ánAn Sllk?SSá8 bünlclle 'Imin Iclar- 
tózlatlák Mé>:áros Lajos 19 éves gyári 
munkást, aki szombaton este n Dérv utca 
10. számú ház lépcsőháziban lelSlte'Walko 
Margit 22 toe, Itínpr.
.*  gyilkos fiatalember az éjszakái a főka- 

pitunyság 200-as cellájában álmatlanul vir
rasztóim át és amikor délilőtl kihallgatásra 
vezették. elő,

teljesen megtűrve ailla elő borzalmas 
teliének előzményeit.

— A féltékenység teljesen elvette az esze
met — kezdte előadását a hosszú, sovány, 
meglehetősen jólöltözött Mészáros Lajos.

- Halálosan szerettem Margitotl és már 
régen sejtettem, hogy más íiatalember iránt 
érez szerelmi vonzalmat, azonban szomba
ton délután vesztettem el teljesen a fejemet, 
amikor a Ferenciek terén véletlenül meg
pillantottam épen akkor, amikor egy fiatal- 
emberre’ hucsuzkoüott és utána

cgyuus nyakába borulva, percekig csó- 
kolóztak.

— öt éve ismertem Walko Margitot. Éve
kig úgy volt, hogy hozzám jön feleségül. 
'Alandóan erről beszéltünk és tervezget
tük közeli boldogságunkat. Margit nemré
gen otthagyta az állasát, szobalány volt egy 
uricsaládnál. Nővéréhez ment lakni a Dcry 
utcába. Nekem is hol volt állásom, hol nem. 
az utóbbi időben éppen elsejére volt kilá
tás, hogy egy gyárban felvesznek munkás
nak. ügy volt, hogy ő is elhelyezkedik erre 
az időre. Szombaton délben egy órákor ta
lálkoztunk és három óráig a Hunyadi té
ren egy pádon üldögéltünk. Mind a ketten 
jókedvüek voltunk és ugylátszott, hogy 
Margit mégis csak szakit ujabbkeletü férfi
ismerősével és

hozzám jön feleségül.
Azzal váltunk el, hogy délután hat óra 
tájban ismét találkozunk. A Rákóczi téren 
beszéltünk meg randevút.

Most pár pereik elgondolkozik a tizen
kilenc esztendős gyilkos, azután nagyot só
hajt és tovább folytatja a végzetes délután 
történetét,

3

Négy uj idegenellenőrző kirendeltség:

Balassagyarmat, Makó, 
BiharkereszteSj Szombathely

Szemerjay-Kovács Dénes 
lesz az idegenellenőrzés kormánybiztosa

A parlamentben és a sajtóban egyre több 
szó esik az idegenellenörzés problémájáról 
és ezt a kérdést különösen a jobboldali kö
rök tartják a közérdeklődés előterében.

Az Idegenellenörzés terén most újabb 
nagyfontosságu intézkedések készülnek.

Az idegenellenőrzést hosszú idő óta buda
pesti székhellj'el a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Hatóság intézi. Tavaly a belügy
miniszter három vidéki kirendeltséget állí
tott fel. Ezek a kirendeltségek az ország 
északkeleti felében, a Nyíregyháza—Mis
kolc—Sátoraljaújhely háromszögben kerül
tek felállításra, mert a panaszok szerint fő
ként ezeken a határszéleken át szivárogtak 
be Magyarország területére tu úgynevezett 
nemkívánatos elemek. A három kirendelt
ség megkezdte a munkáját, Budapesten és 
néhány vidéki városban jpedig — mint is
meretes —, nagyszabású 

még nincs osztálysors- 
jegye, siessen venni vagy 
rendelni!

szereti a nyerési esélye
ket és önbizalmát fokozni 
akarja ne mtilaásza cl c 
figyelmeztetést megszívlelni.

HA
HA

HA
HA gazdag szeretne lenni, ne 

mulassza cl sorsjegyét nz 
április 9-én kezdődő húzós 
előtt kifizetni.

— Délután felkerestem a bátyámat, aki 
egy orvosnál inas a Kecskeméti utcában. 
Hosszasan elbeszélgettünk és

elkértem tőle a revolverét
azzal, hogy szeretném megvásárolni, mert 
valószínű, vidéken kapok állást és akkor jó 
ha van ilyesmi az embernél. Valójában 
másért volt szükségem a gyilkos szerszámra. 
Elhatároztam, utoljára felszólítom Margi
tot, hogy a feleségem lesz-e vagy sem és ha 
elutasító választ ad,

leszámolok vele, azután öngyilkos
leszek.

Bátyámtól lejövei, a Belvárosban sétálgat
tam és véletlenül a Ferenciek terére is el
jutottam. Ott az egyik átjáróház kapujánál 
megpillantottam Margitot egy fiatalember 
társaságában. Boldogan nevetgélve beszél
gettek egymással. A meglepetéstől jó dara
big mozdulatlanul álltam, annyira el volt a 
lány mélyedve, hogy észre se 
roztam, hogy gyorsan tovább 
majd megkérdezem tőle, hogy 
a Ferenciek terén. Hat órakor 
volt a Rákóczi téren, először 
tudni arról, hogy ő járt a Belvárosban, ké
sőbb azt mondta, hogy égj’ rokonával ta
lálkozott. Én, aki tudom, hogy nincs férfi-. v * .................. __
rokona, teljesen felháborodtam a szavaim j téri tanácsos állt. Folyovich Józsefet tavaly 
és már akkor elhatároztam, hogy •;t-—’ ~ ----- 1

bosszút állok a lányon.
Több mint egy óra hosszat járkáltunk 
együtt, az idő legnagyobb része veszekedés
sel telt el. Hét óra után Margit elindult 
hazafelé. Én utánamentem, fenn a máso
dik emeleti lépcsöházban

újból összevesztünk, mire döntött a 
méreg és elkövettem szörnyű tettemet.

— öngyilkos akartam lenni, de már erre 
nem volt időm. Nagyon megbántam a gyil
kosságot, most már azt sem bánom, ha fel
akasztanak, lakolni akarok bűnömért.

A fiatal cselédlány gyilkosát vasárnap 
délután rabszálliló autón az ügyészség 
Markó ulcai fogházába vitték.

veit. Elhatá- 
megyek és 

mit keresett 
pontosan ott 

nem akart

K

Idegenellcnőrző razziákat tartottak, 
amelyek során rengeteg embert igazoltatlak. 

A három vidéki kirendeltség klónként tá
jékoztatja munkájáról a központot és ezen 
keresztül a belügyminisztériumot, mostaná
ban pedig a központ néhány újabb vidéki 
kirendeltség leállításának tervét dolgozta 
ki. A tervezel a belügyminisztériumba ke
rült felülvizsgálatra, most áll 
alatt és

rövidesen

jóváhagyás.

kirendelt-

A tervek 
részen működő három 
most

Balassagyarmaton, Makón és Biharkc- 
resztesen

tehát keleten, délkeleten és északon Is fel
állítanak egy-egy idegenellcnőrző kirendelt
séget,

a negyediket pedig a nyugati határszé
len: Szombathelyen szervezik meg.

Ennek a négy kirendeltségnek a felállí
tása már véglegesnek tekinthető, a vezetőket 
is kijelölték rendőrtisztek személyében, de 
ezenlelül foglalkoztatja még az illetékes 
hatóságokat ötödik ' kirendeltség
terve is:

snlyt helyez arra, hogy 
állandó jó érzése és re
ménysége legyen, rendel 
jen azonnal egy sorsjegyet.

nem óhajt részlvenni az 
uj sorsjátékon, küldje 
azonnal vissza a kapott 
sorsjegyet, különben kárt 
és veszteséget okoz.

egyszerre négy uj 
séget szerveznek.

szerint az északkeleti ország
kirendeltség után

nem nyert eddig osztály
sorsjegyen, ne csüggedjen, 

-ne adja fel a reményt, 
mert a szerencse forgandó. 
Itt is kitartás a fontos!

...es egy perc múlva készen van 
a finom reggeli: a Knelpp-maláta- 
kávé, amelyet Franckkávépóflékkai 
ízesítünk meg. A kellemes reggeli 
— egész napra szóló jóhangulatL.^

Rendkívül olcsó árak! IV., Petőfi Sándor-utca 6

Válogatott ezüst-, kék-, polár-, keresztrókák, nerzek, 
keppek, bolerok és különleges párisi modellekből álló 

tavaszi kollekciója elkészült

ezt a kirendeltséget Pécsen vagy Sze
geden, tehát az ország déli részén állí

tanák fel.
A kirendeltségek szervezésétől függetle

nül még egy fontos intézkedés készül az ide- 
genellenörzési ügyek terén. Darányi Kálmán 
miniszterelnök győri beszédében is foglal
kozott az idegenellenőrzés kérdésével és en
nek nyomán elhatározta a kormány, hogy

kormánybiztost állít az Idegencllenőr- 
zésl ügyek élére.

A Külföldieket Ellchőrző Országos Ható
ság élén jóidőn át Folyovich József minisz- 

ősszel a vidéki főkapitányság vezetésével 
hízták meg és az idegenellenőrzési hivatal 
vezetését Pásztóy Ámon miniszteri tanácsos 
vette ál. A kormánybiztosság felállítása a

A református egyház azsidó hitközség 
és a Máv sértettként szerepelt 
a kisújszállási rablógyilkos 
szombati szolnoki tárgyalásán

Szolnok, március 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes 

és meglepő esemény történt szombaton a 
szolnoki törvényszéken, ahol özv. Barta 
Mihályné gyilkosának bűnügyét tárgyalták.

A múlt év november 3-án borzalmas rabló
gyilkosságot fedeztek fel Kisújszállás hatá
rában. A járókelők az úgynevezett I.őrfy- 
határrészen, Barta Mihályné 75 éves magá
nyos asszony tanyája előtt vérnyomokat 
pillantottak meg. Azonnal értesítették a 
csendőrséget. A járőr percek alatt a hely
színre érkezett s amikor feltörték a tanya 
ajtaját, megdöbbentő látvány tárult elébük. 
A konyha padlóján

összetört koponyával feküdt özv. Barta 
Mihályné.

Az egész lakás felvolt dúlva, ami kétségte
lenné telte, hogy rablógyilkosság történt.

A nagy eséllyel megindult nyomozás né
hány óra alatt eredménnyel járt. A gyanú 
a szomszéd tanya kocsisára, Jónás Károly 
28 éves földművesre terelődött, aki ezekben 
a napokban feltűnő módon költekezett.

Jónást előállították az őrsre. A fiatal ko
csis a keresztkérdések alatt hamarosan 
megtört és

beismerte, hogy ő követte el a rabló
gyilkosságot

Elmondotta, hogy behatolt a fanjára és egy | 
vastengellyel valósággal szétverte a magával 
tehetetlen öregasszony fejét. A gyilkosság 
elkövetése után — minthogy a tanyán pénzt 
nem talált —, kivette a halott asszony zse
béből .................................................................
a

kisújszállási lakói lakás kulcsait s 
gyilkosság felfedezéséig
minden éjszaka lement a házba s elvitte 

onnan az értékes holmikat.
A törvényszék szombaton tárgyalta nz 

ügyet s a rablógyilkos kocsist jogerősen 
15 évi fegybázra ítélte.

A főtárgyalás során feltűnt a hallgatóság

tervek szerint nem érinti a hivatal vezeté
sét, ebben a pozícióban továbbra is Pásztóy 
Amon marad. A kiszivárgott hírek szerint 

az idcgenellenőrzési ügyek kormány
biztosává állítólag Szemerjay-Kovács 
Dénes miniszteri tanácsost neveznék ki.
Szemerjay-Kovács Dénes jelenleg igen 

nagyjelentőségű állást tölt be, a belügymi
nisztérium karhatalmi osztályát vezeti és 
általános nagy megelégedésre végzi funkció
ját. Az eddigi hírek úgy szólnak, hogy kor
mánybiztossá való kinevezése után is

megmaradna a karhatalmi osztály élén 
és igy egyszerre vezetné mind a két fon

tos hivatalt,
amelynek irányításánál mindenképpen nagy 
előnyt jelentene Szemerjay-Kovács Dénes 
kiváló rendőri és közigazgatási képzettsége,

nak, hogy a bíróság
a református egyházat és a kisújszál
lási zsidó hitközséget, valamint az ál- 
lamvasut képviselőjét szólította sértett

ként maga elé.
özv. Barta Mihályné, akit a gyilkoságot 

megelőző hónapokban balsejtelmek gyötör
ték, kevéssel a tragédia előtt közjegyzőnél 
végrendeletet készilett. mely a következőket 
tartalmazza:

1. Mint hithíi református asszony minden 
készpénzvagyonomat is Ingóságaimat a re
formátus egyházra hagyom.

2. Évtizedeken át libacladással foglalkoz
tam. Minthogy vevőimnek legnagyobb része 
izraelita volt s vagyonom gyarapodását ne
kik köszönhetem, ennélfogva kisújszállási 
házamat a zsidó egyházra hagyom.

3. Boldogult férjem vasúti volt. A min
dennapi kenyeret tehát a MÁV adta nekünk. 
Éppen ezért a Szőrfy-határban lévő tanyá
mat és 10 hold földemet az államvasutak
nak adományozom.

Ezt tartalmazta özv. Barta Mihályné vég
rendelete.

Hir szerint a nem mindennapi végrende
letet néhány távoli rokona megtámadta.
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_ kiesni
rengeteg hölgy- és vigasz- 
a Hétfői Napló-verseny

tavaly és tavaly előtt oly

Április 2-án, szombaton fi órakor nyitja 
meg Ilormandy Géza ny. tábornok, a Ma
gyar Brldgc Szövetség elnöke az Idei szezon 
legnagyobb brldgeversenyét, a

III. VÁLLALATI CSAPATVERSENYT 
V Dunapalota uj dísztermében (volt Lloyd- 
palola, Mária Valérla-u. 12. az.).

A nevezési zárlat csak március 81-én lesz, 
<le móri*  megállapítható, hogy n mezőny a 
tavalyi rekordszámút, a több mint negyven 
csapatot is felülmúlja. A csapatok érthetően 
méltányolják, hogy ez a verseny milyen 
példátlan bőkezű díjazású és hogy nemcsak 
az abszolút sorrendben beérkező csapatok 
kapnak értékes tiszteletüljat, hanem díja
zásban részesülnek az egyes szakmák leg
jobban szerepelt csapatai Is. Ez nz n ver
seny, ahol nemcsak győzni, hanem 
Is érdemes! mert 
dijat osztunk kl 
résztvevői között.

A versenyen a 
kitünően bevált „svájci” rendszert alkal- 
mazzilk, amely módot nyújt nz esetleg gyen
gébb, ivagy mllnlrozatlan játékosokból álló 
csapatoknak Is a kitűnő szereplésre. Ami
kor ezeket a sorokat Írjuk, még nem nla- 
knlt kl a monslrcverscny végső képe, nagy
jában azonban az eddigi nevezések és je
lentkezések alapján a következő csapatok 
Indulnak:

BANKCSAPATOK: Hitelbank 2 csapattal; Ke- 
yeskrddml Rnnk, Pénzintézeti Központ. Orszá
gos Központi Hitelintézet, l’TOE, Pesti Hazai 
Bank.

GYÁRI CSAPATOK: Chlnoln, Goldbcrgcr-gyár, 
Ítfolfner bőrgyár, Weisz Manfréd-gyár, Ma- 

ynr Vegypapír (az 1936. évi győztes), Hungá
ria gumigyár, Cordatic Magyar Gumiabroncs 
rt., VadósztölténygyAr, Dr. Wander túpszergyár, 
Mocznlk konzervgyár. Kréta Vegyészeti gyár, 
Rokka kötszövőgyár (11*37.  évi győztes), Ma
gyar Parafadugógyár. G. M. B. borotvapenge
gyár, Braun Likőrgyár, Pesterzsébeti Szikviz- 
gyár.

ORVOSI INTÉZMÉNYEK: Dr. Benedek Ideg
klinika, Zsidókórházi csapat. Dr. Gliick szana
tórium orvosai, Újpesti Mentők, Szerelctkór- 
ház, MABI-orvosok.

BIZTOSÍTÓK: Adriai, An^r, Első Magyar, 
Fooctere, Gcnrali.

IPARVÁLLALATOK: Országos Sieszértékc- 
sitő, Níigyhálony-Ujlaki, Bnuxit, Rimamurányi- 
Salgótarjáni Vasmű rt.

KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI CSAPATOK: Grill 
könyvkiadó, Melocco építési vállalat, Nomolta 
—Balázs-cég, Snilcr építési vállalat, vitéz Ka- 
puvAry építési vállalat, Magyar Pénzügyi Gom- 
pass (Szenes László), Dán Testvérek, Egyet
értés Lnpvállalnt Monor, Tüzelési Technika. 
Városi Futár, Slrnub Sporlüzlel. „Grab"-fcte 
textilipar, Fővárosi Tisztviselők csapata, Gyé
mánt tcxlilvállalat. Ehrenwald fakereskedclmi 
sáltalat Újpest, Tihanyi gyógyáru rt. stb. stb.

A fenti névsor még nem teljes, hiszen n 
nevezési zárlat március 31, csütörtök este 
9 óra. Mindennemű felvilágosítást az állandó 
pcrmnnenclábnn lévő főrendezőség készsége
sen ad meg a délelőtti órákban a Hétfői 
Napló szerkesztőségében (13-08-00).

♦
A BUDAPESTI BAJNOKSÁG szombati 

sorsolásának eredményét a Hétfői Napló 
közli elsőnek:

Az első osztályba 10 csapni nevezett be; 
az első fordulóban játszanak: MTK I.— 
MTK II.. MAC—Unió, 1)SC 1. -DSC II., 
BI.KE BEAC. és nz OM/IC Diplomás. A 
csapatok felállításában nincs s,.k • ......
Érdekese, hogv a hölgyek is szerepelnek elő
ször ebben az I. osztályú bajnokságban: 
Arató I.njosné, a kitűnő, többszörös váloga
tott a DSC I. csapatában és a remek hölgy
pár, dr. Hudoverniq Lászlóné és dr. Scmes 
Dezsőné n A/.IC-ban. A Diplomás Club is 
erősített a bridgcz.ök kedvencével, a feltűnt 
uj tehetséggel: dr. Ilirsch Pállal.

A másodosztályban Í2 csapat nevezett, 
akik előbb kél csoportban (sorsolás szerinti 
küzdenek. A csoportok első két helyezettjei 
játszanak egy négyes döntőt 48 leosztásban. 
.4)-csoportban az első fordulóban: az Or
vosi Kaszinó—Unió //., BEAC II. BLKE 
II., ETC I -Újpest II. A B)-csoportban: 
Sakkozók—Újpest I . OMBC Junior ETC 
II.. Monor-BBTE. Az első forduló hivatalos 
napja, szerda, március 30-án lesz.

♦
A HÉTFŐI NAP1.Ó vállalati versenyére tre

níroztak csülöriökihi este dr. Molnár llárry 
pároaversenyét. A tréning győztese: Dlósl —-dr. 
Stelner (Tüzelési Technika). 2. Polnczner—Sel- 
meczl (Hitelbank I.), X Mlehcl—Vándor Mo- 
motta), 4. Csathó---ltalog (Grill).

♦
A MAGYAR BRIDGEftl.ET nemzetközi egyéni 

fcladntvcrsenye nngy érdeklődéi mellett zaj
lott te. lgm ”ép és tanulságos 16 partit állí
tott össze n bizottság, nagy elismerés illeti meg 
Oltlik Gézát a nagy munkájáért. A verseny 
budapesti győztesei: Esztiken (hármas holt
verseny) gróf Zichu Ede éO.VRO, Kondes 
l.&szló (DSC IA és fíi'na Pál (Grnerali). Kele
ten: Erdélyi litván (.MIK /.), dr. Kótzián Imre 
( n/' U ) /'■ ■< dl S Piti -O.VHP) és 
yttfon /<•>,",' GyőrgJ 1 < hini'it<>. \ kti'.lt'lili 
eredmények *fíécs  2 mezőny. Zágráb, Arad. 
Nagyvárad) még nem érkeztek

sok változás, lemből 100 milliónál többel

Vasárnap délben átkisérték 
a Markóba Bordás Lászlót, 
az ötszörös autós gázol ót

Vasárnap délben autótaxi állott meg 
ügyészség Koháry-utcai kapuja előtt, 
autóból egy sápadt arcú feketekabátos férfi 
szállott ki:

Bordás László gyógyárunagykereskedő, 
aki két nap előtt példátlan tömegkaram

bol t okozott.
Őt embert gázolt cl autójával a Nagymező
utcában. Hordás rendőr kíséretében sietett 
be a fogház kapuján és miután az előírásos 
formaságokon átesett, egyik elsőemcleti cel
lába kísérték.

Félórával később már Nagy Pál vizsgáló
bíró előtt állott a gázoló nagykereskedő.

Izgalomtól elcsukló hangon vallotta 
Bordás

vizsgálóbíró előtt:
— Megzavarodtam, nem tudom mit csi

náltam ... Pár pohár sört ittam, mielőtt a 
kocsiba ültem ...

A rövid kihallgatás során tisztázódott, 
hogy Hordásnak 
sítványa és ittas

A vizsgálóbíró

az 
Az

n

nem .volt autóvezetői jogo- 
fővel vezette a kocsit, 
intézkedett, hogy

KÖZGAZDASÁG
Ne kelljen mindenünket 

egy fogasra akasztani 
és ne diktálhassák az árakat

mondotta Mutschenbacher Emil az OMGE-ban 
fr 

gazdák semmit a kötvénylgéretek fejében.
— Az Anschluss gazdasági következmé

nyei — mondotta ezután Mutschenbacher 
— ma még beláthatallanok. Életbelépett az 
egységes német vámterület, Magyarország 
szomszédja lett a nagy német birodalom s 
ezentúl a közös osztrák-német forgalom 
egyöntetűen fog lebonyolodni. Németország
nak hosszú időn át nagy szüksége lesz 
mezőgazdasági termelvények bveitelére, sőt 
szükséglete a mainál is jobban fokozódni 
fog. Mi elénk csupán az a probléma mered, 
hogy az árak hogyan alakulnak. Német
ország idáig a mi kivitelünk 41°/o-át vette 
fel, de a mennyiségi oldal mellett most fel
merül az ellenőriek problémája. Nekünk

meg keli kapnunk azt az árat termé
nyeinkért és állatainkért, amely mellett 
rentábilis marad a mezőgazdasági ter

melés,
még akkor is, ha csak árut*  lehet cserélni 
áruért. A: aranyforgalmat ugyanis trombó
zis érte. Egyes helyeken megállt, másutt 
viszont vérszegénység lépett fel.

— Jövő héten indul Berlinbe külkereske
delmi delegációnk, amelynek nem adhatunk 
más tanácsot, minthogy igyekezzék azt a 
kivitelt biztosítani mezőgazdaságunk
mára, amelyben idáig részesültünk a két 
ország részéről. De arra is ügyelniük kell 
kivitelünk lehetőségeinek biztosításánál, 
hogy ne kelljen minden ingünket, ruhánkat 
egy fogasra akasztani s hogy’

ne diktálhassák az árakat.
Sikerűit Olaszországban, Lengyelországban, 
Hollandiában, Angliában, Skandináviában 
és Svájcban piacokra szert tennünk, ame
lyeket meg is kell tartanunk s minthogy 
eddig is meg voltak.

Mutschenbacher Emil ezután a Mezőgaz
dasági Kamara átiratát ismertette, amelyben 
a kamara tiltakozik az ellen, hogy a fővá
ros a meglévő vámrendszert tovább építse 
és a kormánynál tiltakozni fognak a fővá
rosnak ez ellen a terve ellen. Az OMGE 
hasonló állást foglalt cl.

Végül bejelentette, hogy a tógazdaságok 
panaszt emellek, hogy a kiszállított ponty 
ellenében Németország ugyanolyan mennyi-

sz:

A Mezőgazdasági Kiáliitással és n tavaszi 
gazdahéttcl kapcsolatosan az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület igazgató választ
mánya gróf Somssich László titkos taná
csos, felsőházi tag elnökletével ülést tartott, 
amelyen Mutschenbacher Emil felsőházi tag, 
az OMGE igazgatója, a jégtarifa-bizottság 
határozatairól telt jelentést, majd a mező
gazdasági kiállítás sikerének szép eredmé
nyeiről szólott, üdvözölve azokat a tenyész
tőket, akiknek munkássága segitette a ki
állítás vezetőségét oda, hogy ilyen magas 
színvonalra emelkedett a kiállítás, amely 
iránt a belföldi és külföldi szakértők egy
aránt elismeréssel adóznak.

— Fontos lépést kezdeményezett most a 
kormány — folytatta beszédét — honvé
delmi célok előmozdítására, valamint a szo
ciális bajok orvoslására és a mezőgazdaság 
helyzetének megjavítására. Egymilliárdnyi 
összegű anyagi áldozatról beszélt Győrben 
a miniszterelnök. 3.8 milliárd az a vagyon, 
amely után egymilliárdol kell áldozatul 
hozni és ez 25%-os megterhelésnek felel 
meg. Igaza van a közgazdasági miniszter
nek. hogy ezt az összeget nem lehet kira
gadni a meglévő vagyonból: a vagyonadó
nak mindenkor a jövedelemmel kell arany
ban állania. .4 300 milliós nemzeti jövede- 
................ "...................................f kivenni nem 
lehet x ez is csak úgy érhető el, ha megma
rad a gazdasági élet konjunktúrája. A me
zőgazdaságra évenkint mintegy 80 milliós 
szolgáltatás esnék, ami 5%-os mcgterhelte- 
tést jelentene az elkövetkező öt évben, amit 
azonban

nem tud elviselni a mezőgazdaság, ha 
nem sikerül a mezőgazdaság jövedel

mezőségét továbbra is fokozni.
A Hegedűs Lóránt-félc vagyondézsma idején 
is hozzájárultunk a terhek viseléséhez, de 
most junktimha kívánjuk hozni áldozatain
kat azzal a kívánságunkkal, hogy

nz rlső áldozatot hozzák kapcsolatba 
a mostan hozandó áldozattal,

mert hiszen sokan még ma sem kapták 
meg a váltságdíjat nz első áldozat alkalmá
val igénybevett földekért s nem kaptak n

A Hajdú—Daróczy film-márka diadalmas sikere.

Tőkés, Dayka, Csortos, Páger, Mély

Mától: Palace és Lloyd

a rendőrség részletesen hallgassa ki a 
szerencsétlenül járt embereket, akiket 

Bordás elgázolt.
Ha ez megtörtént, a vizsgálóbíró ismét 

kihallgatja Bordást
és dönt: letartóztatja vagy szabadlábra 

helyezi.
Vasárnap délben Bordás védője, dr. Lévai 

Jenő arra kérte a vizsgálóbírót: vizsgáltassa 
meg sürgősen védencének idegállapotát, 
mert Bordás a háború alatt gránátnyomást 
szenvedett és azóta súlyos beteg. A védő 
indítványáról is ma, hétfőn történik döntés.

A rendőrség vasárnap érdeklődött a gázo
lás áldozatainak állapotáról és azt a 
gositást kapta, hogy

valamennyien jobban vannak, de 
jóidéig kórházi ápolásra szorulnak 

kórházban kihallgathatok.
Hétfőn kezdődnek a kihallgatások a 
zakban és ugyanekkor a. vizsgálóbíró maga 
elé idézi a gázolás szemtanúit is, hogy min
den részletében tisztázza a súlyos balesetet

felvilá-

krtrhá-

[•

szállítani, ami
. tart pontygazdúlkodrt, tönkretételét 

Jelentené, 
éppen érért ar OMGE liltakotlk er ellen.

A beszámoló után Wekerle Sándor gróf 
Somttlch László elnöknek mondott u<Wll6 
szavakat, mint aki a jegybank alelnöki szé
kibe kerüli, ami a magyar gazdatorsadalom- 
nak nagy megnyugvást jelent.

Tolnai Km/Hu Ödön a vidéken egyre 
jobban terjedő

szélsőséges demagógiára
hívta fel a figyelmet, kifogásolta, hogy a 
parlamentben nincsen számarányához
ten képviselve a gazdatársadalom, majd 
arra figyelmeztette a nagygazdAkat, hogy 
különösen a falvak közelében tegyék lehe
tővé kisgazda bérletek alakítását, vagy par
cellázzák földjeiket az elégedetlenség szitá
sának mcggátlására.

A Magyar Főldbé'rlők Országos Szövet
sége vasárnap délelőtt tartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyen különösen a kisbérlő 
társadalom képviselői vettek nagy számban 
részt. Eszenyi Jenő elnöki megnyitója után 
Glaser Géza igazgató előterjesztette az évi 
jelentést, amelyhez vitéz Gyulai Ferenc és 
Kovács Lajos kisbérlő szóltak hozzá. Vitéz 
Oláh Gyula adósérelmeket tett szóvá, majd 
azt követelte, hogy a régi bérlőknek a bér
beadásnál biztositsanak előjogot. A közgyű
lés további során Kiéin Antal, Gallas: Ru
dolf országgyűlési képviselőket és Váróczt 
Mihály kisbérlöt a szövetség elnökeivé vá
lasztották. Végül Kiéin Antal nagy beszédet 
mondott, összefogásra intette n gazdatársa
dalmat, mert a széthúzás csak romlásba ve
zethet.

♦
A magkercskedelemben a szindikátusi tár

gyalások meglehetősen előrehaladott stádium
ban vannak. A magkereskedők az egymás kö
zötti kérdéseket nagyjában tisztázták és a 
szindikátusi részesedés arányában is megállapo
dásra jutottak, — a Mauthner céget kivéve. 
Mauthnerék — úgy látszik — önmagukkal 
sincsenek tisztában, tehát még kevésbé tudják 
megmondani azt, hogy mit akarnak és milyen 
részesedést kívánnak. Ez a cég, amely az utol
só években úgyszólván semmit sem exportált 
és még a zárt exportoknál sem tudta a meg
felelő mennyiséget kiszállítani, olyan 
elismeréséhez ragaszkodik, amelyeknek 
miféle alapjuk nincsen. Tekintettel arra, 
a Mauthner-cég állásfoglalása miatt az 
magkereskedelem nem kúrosodhatik: az 
kés ____
vonatkozó tárgyalásokat sürgősen meg 
kezdeni, ha másképpen nem, Mauthnerék 
kül.

jogok 
sem
hogy 
egész 

___________ ____ _____ ________ __ illeté- 
hatóságokkal a szindikátus megalakítására 

kell 
né/-

♦
Vasárnap már kora reggel a magán- és _ . 

autók, ezrei, zsúfolt villamosok és autóbuszok 
százai vitték a Mezőgazdasági Kiállítás nagy
számú látogatóját a vásárváros felé és a dél
előtti órákban a kiállítás látogatottsága tető
fokára lépett. A vásári forgalom vasárnap sem 
szünetelt és a még cl nem adott állatok nagy 
része elkelt. Ma reggel 8 órától kezdve még 
egész napon át nyitva van a kiállítás, sőt 1 
órai kezdettel még a lovasmérkőzéseket is meg
ismétlik. Este 8 órakor zárul a nagvsikerü ki
állítás hétfőn.

bír

♦
A Kőbányai Takarékpénztár vasárnap tar

totta 44. közgyűlését Horváth A. János el
nöklete alatt. Az igazgatóság által megálla
pított zárszámadások és a mérleg szerint 
jelentékeny emelkedés mutatkozik úgy a 
betétállományban, mint a mérleg egyéb ada
tainál. Mindez azt bizonyítja, hogy a hitelt 
kereső közönségnek a takarékpénztár Halter 
károly nlelnök vezérigazgató vezetése mel
lett nagyszerűen tudott rendelkezésére állni. 
A közgyűlés 2 pengő osztalékot állapított 
meg.

★

• .jJlunfalr,(Jn Export 1938 elmen angolnyelvü 
Külkereskedelmi propagandamunkát adott ki 
n Magyar Közgazdaság. Kunder Antalnak a 
Külkereskedelmi Hivatal elnökének előszava 
vezeti be a munkát s utána a magyar külke
reskedelem 1937. évi eredményeinek elemzése 
következik.

¥
mAiMaaA(’f'Ctleh ,Parbank r- L igazgatósága 
"lfircius l7-éu tartotta mérlegmegállapitó ülését. 
ÁoKoJ037' ÍV| ü*l®t®rodményböl  az intézet 
48.538 pengő 48 fillért leírásokra fordít és ez- 

70.511.36 pengő mu- 
,„ 'Sa/Katuság a március 29-ére össze
hívott közgyűlésnek javasolni fogja, hogv a 
hszta nyereség a tartalékok alapszabályaiért 
dotálása mellett uj számlára vitessék elő.

*
A Hungária Műtrágya, Kénsav és Vegyiipar 

rt. igazgatósági ülésén megállapította az 1037. 
uzlelévre szóló mérlegét, mely az előző évi 

kiv’“ hagyásával és AÍ/ÍÍkÁSÖkkcn?' a,bp dotálása után
868.909.95 pengő üzleti nyereséggel zárul. Aa 
igazgatóság az április 2-ára egybehívandó köz- 
gyűlésnek javasolni fogja, hogy az 1037. évre 
részvényenként 2 pengő osztalék fizettessék. A 
fenti üzleti nyereségene felül ebben a mérleg
ben nyer elszámolást és külön kimutattatik 
azon árfolyamkülönbözetről eredő könyvszerü 
nyTSí8kT.ncly ? külföldi adósságok részbeni 
r®»d®zéséből ered. Az igazgatóság javasolni 
OA?«ri"t.’íötfyö etcn M3.7M.32
pengő kitevő rendkívüli nyereség egy, n régi 
nyugdíjasok nyugdijának biztosítását célwf 
„nyugdíjalap • létesítésére fordittassék.
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Mikecz igazságügyminiszter 
sajtórendészeti törvény 
tervezetet készit
»?OnY®s ,sal’ó*ermékeket  kötelezni fognak 
az „előzetes bemutatásra**

. X szombati minisztertanács program iá
ból a beruházási terv, a belső kölcsön és 
nz ezekkel kapcsolatos gazdasági intézke- 
dések mellett

a sajtóval összefüggésben álló tervezett 
törvényes intézkedések 

azok, amelyek a belpolitikai élet gyújtó
pontjába kerültek és amelyeknek jelentő
sége még olyan politikai események mellett 

i képviselőházban
Eckhardt Tibor

sem halványul el, mint a 
folyó választójogi vita és 
.vasárnapi beszéde.

A legkülönbözőbb hírek 
készülő törvényjavaslatról. _......
az egyik az uj sajtótörvény lenne, a másik 
pedig intézkedne a sajtókamara felállításá
ról, s ennek keretében a hírlapírók szociá
lis helyzetének rendezéséről.

Az elterjedt hírekkel szemben
a szombati minisztertanács nem ezekkel 

a tervezetekkel foglalkozott.
Á sajtótörvényről és a sajtókamaráról in
tézkedő javaslatok, információnk szerint, 
még a legkezdetlcgcsebb tervezeti stádium
ban vannak és teljesen valószínűtlen, hogy 
a javaslatok a képviselőház nyári szünete 
előtt elkészülnének és benyújtásra kerülné
nek. A szombati minisztertanács — amint 
arról a Hétfői Napló munkatársa megbíz
ható forgásból értesült — csupán 

sajtórendészeti törvényes intézkedések 
tervével foglalkozott.

Régóta aktuális az a kérdés, amit első
sorban minősíthetetlen hangú szélsőséges 
röpiratok, továbbá bizonyos zugsajtóter-

terjedtek el két 
amelyek közül

a kormány felhatalmazást kap arra, hogy 
kimondhatja bizonyos sajtótermékekre az 
előzetes bemutatás kötelezettségét.

Ez az intézkedés tehát nem a napi- és 
hetilapok, vagy folyóiratok és nem tudomá
nyos, szépirodalmi, vagy szakkönyvek ellen 
irányul, hanem határozottan az a, célja, 
hogy a röpiratokat, évenként tízszer meg
jelenő lapokat megrendszabályozza, tehát

különleges felügyeletet gyakoroljon
ama sajtótermékek felett, amelyeknek hely
zetet nem rendezik teljes mértékben a 
fennálló törvények és rendeleiek.

A Hétfői Napló munkatársának vasár
nap nyert információja szerint, a kormány
nak az az álláspontja, hogy ezeknek a 
sajtórendészeti intézkedéseknek meghozása 
sürgős. A kormány a kérdést nem rendele
tileg akarja szabályozni, hanem

a törvényhozás utján
és ezért az igazságügyminisztériumban 
Mikecz Ödön igazságügyminiszter irányí
tása mellett haladéktalanul megkezdődik a 
törvénytervezet kidolgozásának munkája,

/

A vérző Spanyolország élethalál-küzdelméről ad pontos, Izgalmas 

helyszíni beszámolót Megyery Ella lebilincselően érdekes munkája

Ára fűzve 5.— P, kötve 6.80 P DANTE

Az

ETERNIT
MÜVEK

központi irodáját

u.. Berlini tör 5
alá helyezte átl

TELEFON; *115-363

INTERURBÁN: 121-292

mékek gyalázkodó cikkei hoztak előtérbe. 
Néhány hónapai ezelőtt Lázár Andor ak
kori igazságügyminiszter kidolgoztatott már 
egy sajtórendészeti törvényjavaslatot. Ez 
többek közölt intézkedéseket tartalmazott, 
amely szerint minden, engedély nélkül 
megjelenő nem időszaki sajtótermékre fenn- 
állana az

előzetes bemutatás kötelezettsége.
Annakidején az ellenzéki pártok, elsősorban 
az említett intézkedés miatt, élénken tilta
koztak a törvényjavaslat terve ellen, amit 
a kormány be sem terjesztett, tekintettel 
arra, hogy a választójogi törvényjavaslat 
vitája előtt nem akarta megzavarni a par
lament békés atmoszféráját és felborítani 
a politikai teruga deit.

Most, tekintettel arra, hogy ismét csak a 
felsorolt okokból, újra aktuálisak lennének 
a sajtórendészeti intézkedések,

foglalkozott ezzel a kérdéssel a minisz
tertanács.

Ismét elővették a Lázár Andor volt igaz
ságügyminiszter által kidolgozott javaslatot 
és ezzel kapcsolatosan előterjesztést telt 
\Mikecz Ödön igazságügyminiszter. Amint 
értesülünk,

Mikecz Ödön Igazságügyminiszter újabb 
sajtórendészeti törvénytervezetet készít 

most el, amely sulii tekintetben meg fog 
egyezni a Lilit Andor-félével. Az elSzeles 
bemutatás kötelezettségéről szóló . intezke- 
dés az uj tervezetből sem fog kimaradni, 
csakhogy abba mór megviilloiolt formában 
kerül bele. Előreláthatólag ezt a kérdést 
úgy oldják majd meg, hogy szükség eseten

TÖLTŐTOLLPAPIRHAZ
MINERVA Kossuth l^los-utc- to 

(Astoria szállóval wembin,'.

mert a javaslatot 
előtt be akarják 
tárgyaltatni.

még a Ház nyárt szünete 
terjeszteni és le akarják

Főtárgyalás előtt 
letartóztattak két
mert hamis útlevéllel akartak külföldre 
szökni, mielőtt monstre bűnügyeikben 
felelősségre vonták őket

bankárt,

Összeütközött 
két villamos 
a Podmaniczky- 
utcában

Üvegcsörömpölés, recsegés, ropogás, se
gélykiáltások zaja riasztotta fel vasárnap 
délután n Podmaniczky-utca járókelőit, A 
Podmaniczky-utcai

MÁV-kórház

Érdekes fordulat történt most egy monstre 
sikkasztási, csalási bűnügyben, amelynek 
Bárdos Miklós és Liblich Manó pesti ma
gánbankárok a főszereplői.

A rendőrségre nemrég egymásután érkez
tek a följelentések Bárdos cs Liblich bank
üzlete ellent. Megszorult, elszegényedett em
berek teltek panaszt, hogy kisebb-nagyobh 
értékű ékszereket, zálogtárgyakat helyeztek 
letétbe a bankároknál és azokra kölcsönt 
vettek fel. Amikor jelentkeztek a bankház
ban,

megdöbbenve értesültek, hogy az érték
tárgyaikat nem kaphatják vissza, mert 

azok eltűntek.
A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Bárdos és Libltch a bankházukban elhelye
zett értéktárgyakat ékszerügynökök, keres-

Jl

kedők utján eladták ét igy 
közel ötvenezer pengővel károsították 

meg ügyfeleiket.
Megindult a vizsgálat a Bárdosékkal össze
köttetésben álló ékszerészek ellen is, ponto
san összeállították a károsultak, panaszo
sok listáját, az ügyészség elkészült a vizs
gálatával, már kitűzték a főtárgyalást, ami
kor most meglepő fordulat történt. A rend
őrség megtudta, hogy

Bárdos és IJblIch hamis útlevelet szer
zett és igy akar kiszökni az országból.

A két bankárt, akik eddig szabalábon vol
tak, azonnat letartóztatnák ét az ügyészség 
Mackó-utcai fogházába kisérték. Itt várják 
most a főtárgyalást, amely április 3—10-ig 
fog tartani. A vádlottakon kívül száz 
kell kihallgatni a monstre bűnügyben.

■■C

tanút

Vasárnap felolvasták 
Bécs templomaiban a 

püspöki kar nyilatkozatát
(Német Távirati Iroda.) Bécs, márc. 27.

Valamennyi katolikus templomban az 
osztrák püspökök következő nyilatkozatát 
olvasták fel:

„Ausztria alulírott püspökei benső meg
győződéssel és szabad akarattal jelentjük ki 
Német-Ausztria történelmi eseményei alkal
mából :

Örömmel ismerjük el, hogy a nemzeti
szocialista mozgalom a népi és gazdasági 
újjáépítés, valamint a legszegényebb népré
tegek jóléti politikája terén kiváló teljesít
ményeket mutatott és mulat fel. Meggyőző
désünk az is, hogy

a nemzetiszociallsla mozgalom elhárí
totta az Istentelen bolsevizmus mindent 

elpusztító veszélyét.
A püspökök a nemzetiszocinlista mozgalom
nak ezt a hatását a jövőre áldáskivánságaik- 
kal kisérik és a hívőket is ilyen értelemben 
Irányítják. „ , .

A népszavazás napjan püspökeink szá
múra természetesen hazafiul kötelesség, 
hogy

mint németek a Német Birodalom mel
leit tegyünk hitet

és minden hivő kereszténytől elvárjuk, hogy 
tudni fogja, mivel tartozik népének".

GUring vasárnapja, 
Göbbels érkezése

(Inf.) fíörini) vezértábornagy vasárnap ün
nepélyes külsőségek közűit koszorút helye
zett et a Hofburg előtti Hősök Emlékművé
nek kriptájában, a világháború elesett hő
seinek emlékére. Körlnü vezértáhornagy kí
séretével tizenegy órakor hagyta cl nz lm-

pcriál szállót, hogy a Hősök-terére vonuljon.
Az útvonalon hatalmas embertömeg ál

lott sorfalat
A Hősök-terére érkezve a vezértábornagy a 
nemzeti himnusz hangjai mellett ellépdelt 
a díszszázadok előtt, majd lement a krip
tába, ahol

babérkoszorút helyezett el egy másik 
babérkoszorú mellé, amelyet a múlt hé
ten Hitler vezér és kancellár helyezett 

oda.
Az ausztriai nagy népszavazási propa-

Kérek még ggy pohárka

gandahadjáratba belekapcsolódik Göbbels 
dr. birodalmi propagandaügyi miniszter is.

Göbbels dr. szintén eljön Bécsbe, 
ahol kedden este a Hősök-terén rendezendő 
tömeggyülésen beszédet mond.

Gabonabehozatalra 
engedély kell

Bécs, márc?-,
(Inf.) Az osztrák tartományba vasárnaptól, 

március 27 tői kezdődően, csupán a jöldmiue- 
Ifsügyi minisztérium külön engedélyével lehet 
gabonát, hüvelyes véleményt és takarmányt be
hozni. Szénát és szalmái azonban továbbra is 
lehet i in portó In i, engedély nélkül is. A gabona 
és takarmány franzltszá/lilmányokat szintén be 
kell jelenteni a földmivslésügyi minisztérium
ban. és fjedig huszonnégy órával a határra ér
kezés elölt. A bejelentéshez mellékelni kell a 
kötlcvél másolatát. ■

előtt két villamos össze
ütközött.

felől jövő 8-as villamos de- 
Bulyovszky-utcáből a hurok"

A Városliget 
rékba kapta a 
vágányon kikanyarodó 23-as pótkocsiját*  
A pótkocsi összes ablakai betörtek és a 
szerterepülő üvegszilánkok

négy utast sebesitettek meg.
Juhász Júlia takarítónőt, Tüchler Jenő ke-*  
reskedő feleségét, özv. Deutsch Bertalanná 
magántisztviselőnőt és Fehér Kálmánné 
óvónőt.

A mentők két kocsival vonultak ki at 
összeütközséhez, szerencsére azonban ko« 
molyabb munkájuk nem akadt, a négy sé
rült nem sebesült meg súlyosabban. A men
tők a helyszínen részesítették őket első se
gélyben. A villamosösszeütközés ügyébe.n 
megindult a nyomozás, hogy a karambolért 
kit terhel a felelősség.

Magyar-román gazdasági 
tárgyalások

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A Buda
pesten tárgyaló magyar-román kormánybi
zottságok március 26-án tárgyalásaikat be
fejezték. A tárgyalások az 1938 június 30-án 
lejáró árucsere- és fizetési megállapodások
kal összefüggő kérdésekre vonatkoztak, igy 
nevezetesen

a Romániából Magyarországba szállított 
és Magyarországon kontingentált áru
cikkek jövő szerződéses évre szóló 

kontingenseinek a megállapítására.

A kormánybizottságok tanácskozásaikat a 
legközelebbi napokban folytatni fogják ab- 
1x51 a célból, hogy az eddig még le nem tár
gyalható kérdések is tisztázhatók legyenek*

PERL
FÉLFEHÉRIkenyer

FILLÉR



HÉTFŐI NAPLÓ

A Hlmfynck, nz uj Poldlnf-operájiak, 
nagy sikert jósolnak a kabalások. A szom
bati főpróbán llámory Imre hirtelen kisza
ladt a színpadról, otthagyott csapot-papot, 
boroshordót, prépostot... A rendező ijedten 
kiabált utána, inért nem tudta elképzelni, 
hogy ini történhetett. . Hámory ekkor meg
fordult egy pillanatra és megmutatta sza
kadt nadrágját. A feszes magyar nadrág 
ugyanis a próba hevében — kettéropedt. 
Néhány per'ccel később Patak g Kálmán, a 
Kikosarazott Himfy szerepe szerint, sértő
dötten kirohanl a szihpadról, ekkor követ- 
következtében sérült lábbal ma is a szana- 
kezett be a sajnálatos baleset, amelynek 
tóriumban fekszik. A kabalások most azt 
hangoztatják, hogy: Szakadt nadrág, dagadt 
láb — legalább száz előadás”,

*
Dauer Lilla vasárnapi táncmatinéja a Mű

vész Színházban a legmodernebb táncművészet- 
bői adott ízelítőt. Szuggeszliv és rendkívül ér
dekes figurája pompásan hatott különösen a 
műsor utolsó számában, a csábítás és mene
külés című pnntomimrészlctben, általában 
azonban a produkció kissé egyhangúan hatott 
a nem teljesen beavatott nagyközönség előtt. 
A kitűnő művésznőt azonban nagyon megtap
solták.

*
Tavaszi revfl a Komédiában. A Komédia Vén 

bárkát főcím alatt tavaszi revflt mutatott be. 
Mulatságos jelenetek, vidám tréfák váltogatják 
egymást. Az cnsainhtéban óriási sikere van 
Köti Sándornak, Solti Hcrminnek és Radó 
Sándornak.

★

A aevllllal borbélyinas. Lakner bácsi remek 
gyermekszinháza minden tavasszal apró jele
netekből álló revű-műsort mutat be. Az idei 
kabarémŰBorának központjában a Sevilliai 
borbélyinas cimü kis opera áll, amelybén 
ügyes cselekménnyel összefonva tizenkét nagy 
opera áriájával ismerteti meg kis közönségét a 
mindig tanítani óhajtó Lakner bácsi. A kis 
operának, nmclvbcn egy 8 éves kisfiú. Havas 
Endre énekli Figaró belépőjét, frenetikus si
kere van.

.bájttá.:
DÖNTÖ PILLANAT

Felhúzzák a függönyt, a reflektor rá
céloz a színészre, aki felett a kulisszák 
Hárpitegc, előtte egy ellenséges tömeg, a 
közönség, talpa alatt a legmegbizhatatla- 
nabb, de mégis a „világot jelentő „deszka" 
és ott áll ő, szegény egyedül: itt a döntő 
pillanat! — amelyről a jó Beöthy László 
elmondotta, hogy ekkor minden kiderül. 
Megszűnik a protekció, megszűnik a kom
münikédicsőség, ebben a dötő pillanatban 
csak a tehetség számit. A magyar film, 
amely eddig érthetetlen módon mellőzte a 
kulisszák színes,könnyesen nevető világának 
témakörét, most rátalált erre az örök 
anyagra. Egy kedves, tehetséges, fiatal szi- 
nésrpár érvényesülésének küzdelmes és 
drámai fordulatokkal teljes története pereg 
Jc előttünk n Ilim vásznán. A döntő pilla
nat. melyet Zsoldos Andor témájából ifjú 
Bókay János irt a film számára és Vajda 
László rendezett nemcsak kitünően, hanem 
a legaprólékosabb gonddal és a téma 
iránti rajongással — több mint magyar 
film. Európai mértéket véve alapul, a leg- 
kvalitdsosabb, legfinomabb fis a legmeg
lepőbb teljesítmény. Az első rész, amikor 
a nagyközönség számára kénytelen terje
delmesebben exponálni n kulisszák világá
nak miliőjét, a vidéki színészet sárbnful- 
Indó és ezer kicsinyes intrikától megbéní
tott életét, bár kissé vontatoltabb, de bő
ségesen kárpótol azért a második rész dü
börgő tempója, amely n magyar filmben 
még nem tapasztalt villamos feszültséggel 
szögezi a nézőt a székéhez. Ez az, amit 
Vajda László nemcsak eltanult az ameri
kaiaktól, hanem egy kitűnő operatőrje 
(Vass) segítségével túl is szárnyal. A film 
férfi főszerepében Páger Antal drámai vé
náját érvényesíti ezerszázalékos sikerrel. 
Kabos Gyuláról, aki egy aranyszívű színházi 
titkárt játszik, kötetes tanulmányt kellene 
Írni, nemcsak komikus, hanem a legna
gyobb drámai színészek egyike. Ajtay An
dor egy híres nőcsábósz színész kissé ellen- 
szentes figurájában rendkívül szimpatikus, 
nrl és mértéktartó. Tolnay Klári, akit úgy 
látszik, most máskép festettek és fésültek, 
néhány jelenetében szebb, mint bármikor. 
A film többi szereplői mind a helyükön 
vannak és a nagyszerű együttes sikerét 
szolgálják!

1. Irodalmi szatócsüzlet
a Vígszínházban

AZ URAMBÁTYÁMOS VILÁG joggal 
népszerű és fémjelzett Csat hó Kálmánja, 
aki a Nemzeti Színház háziszerzőségéből 
emigrálva „Fűszer és csemege” el- 
mű uj darabjában most irodalmi szatócs
üzletet nyitott a Vígszínházban, írói hit
vallásában is igyekezett valorizálni annak 
a két kisszakasznui távolságnak értékét, 
amely a Rákóczi-uttól a Szent István- 
körútig terjed. A pipázó Ladányi mesteri 
életrehivója a gént ry világ halkszavu, de
rűs és elegáns költője, mint a Vígszínház 
háziszerzője csatlakozik a kormánynyilat
kozatok. most divatos rezüméjéhez, és fenn- 
szávai hirdeti a kereskedői pálya úri elő
kelőségét. Ebben igaza is van az írónak, 
aki uj darabjában, (amenyiben ez ennek a 
tételnek igazságát van hivatva bizonyítani), 
nyitott kaput1 dönget éppen a Vígszínház
ban, amelynek törzsközönsége bágyadt le
gyintéssel tér napirendre mindama vezér
cikkszólamok felett, amelyek Csathó Kál
mánnak eme egyáltalában nem forradalmi 
meggyőződését hirdetik. Nem, valljuk be, 
a Vígszínház közönsége nem Csat hó Kál
mánra várt, hogy meggyőzze arról, hogy 
tisztességesen vezetett üzlet tulajdonosa el
foglalhat ja-e méltó helyét az úri társaság
ban és hogy bűn elherdálni azt a vagyont, 
amelyet a szorgalmas ősök a fűszer- és cse- 
megcüzletbcn a garasokat élükre rakva fel
halmoztak. Ahogyan napirendre tér Csathó 
Kálmán kissé idejétmúlt megállapításai fe
lett a Vígszínház törzsközönsége, ugyanúgy 
utasítja el magától az iró túlélés megjegy
zéseit az a geiitryosztály, amely még min
dig a földben, a birtokban látja az élet
lehetőség egyetlen formáját. Az is igaz, 
hogy Csathó Kálmán okos szóval hirdeti a 
föld szentségét, amely • csak annak terem, 
aki izzad, robotol rajta, nem annak, aki 
csak vadászik fis lovagol ezen, de a szín
padi figurák kissé mesterséges -összeválo
gat ásóval csak a könyclmü, csak a léha 
„uriosztályról” nyerhetünk képet. Csathó 
Kálmán irodalmi szatócsüzletében túlságo
san egyoldalú a kiszolgálás. A felvágottban 
túlsók a parizer és a szalámi, szóval a 
gyári áru, viszont kevés a sonka és sza
lonna, amely a maga Ízes tisztaságában ott 
függ a magyar kúriák kéményének füstö
lőin.

AZ ÁTREV1DIÁLT Csathó Kálmán 
azonban kitűnő darabot irt, kitűnő szere
peket, hiszen pompásan érti a mesterségét. 
Van egy jelenet, amikor a süket nagymama 
beszélget a paralitikus nagypapával. Szinte 
szó-, hang- és mozdulatnélkül értik meg 
egymást, csak a szemük villanása magya
ráz. Ez a jelenet csúcspontja Csathó Kál
mán drámairó tevékenységének. A figurái
nak rajza döbbenetesen elevenek és nem 
rajta múlott az, hogy a Vígszínház előadá
sában nem mindig hatottak ilyen tisztán. 
A szereposztása két főszerepet ille
tően teljesen elhibázott. Páger 
Antalra, egy ellenszenves, léha, uraskodó 
fiatalember szerepét bízták, aki nem tudja 
megbecsülni az ősök munkáját és aki a 
kercskcdöcsaládból huszártiszti gentryskedő 
allűrökkel vágyik felfelé. Csathó meg is 
jegyzi, hogy az a baj, hogy az emberek 
nem mindig tudják, merre van a felfelé és 
ez pontosan igaz a szerepre is. Nem az a 
jószerep, amely vaskos, hanem az, amely
ben a színész egyéniségével meggyőzi a kö
zönséget. Páger Antal nem hitt és nem is 
volt meggyőző szerepében. G r e g u s s Zol
tánra viszont a paraszti erőtől duzzadó 
alázatos, hű, kereskedősegéd szerelmes fi
guráját bízták. Milyen távol van ettől ez 
a színész. Szerény nézetem szerint a sze
re p e k felcserélésével már is óriá
sit emelkedett volna a darab, amelyet V i z- 
v á r y Mariska nélkül elő sem leheteti 
volna adni. Ez az egyre ragyogóbb szí
nésznő megmutatta, hogy nem kell patolo
gikuson hülyének lenni a színpadon egy 
süket nagymamának, hanem lehet ilyen 
bűbájos is. (Fel szereltem volna rohanni a 
színpadra és kezetcsókolni neki.) Som- 
lay Artúr, hiába, ide kívánkozik a jelző, 
a „bronzba vésett vvgyongyüjlő nagyapa”. 
Bensőséges, igaz, egyetlen hamis hang nél
küli nagyszerű színészi Bulla El ma friss, 

tiszta Jévegöt árasztott mqgakörűl, színját
szásának nemes egyszerűségével hatott. A 
szinlap nagy névsorából megdicsérjük még 
Kom,ár Juliska, Márkus Margit, Juszt Gyu
la, Eszterházi Ilona, Vért.es Lajos és Gár
donyi Lajos alakításait. Tarnay Ernő ren
dezte vígszínházt stílusban a darabot,

2. Az igazi csemege
IGEN, AZ IGAZI CSEMEGÉT az And- 

rássy Színházban tálalja meg a közönség, 
ahol Szilágyi László és Márkus Alfréd 
„Nem leszek hálátlan” cimü zenés 
vigjátékát mutatták be. Nem mondom, nem 
korszakálkotó a téma, amely arról szól, 
hogy a munkaügyi államtitkár saját frázi
sának áldozatául esik, amennyiben felesé
gül veszi azt a gépirólányt, akit: „Nők visz- 
sza a főzőkanálhoz” cimü jelszava miatt 
küldtek el állásából. De az, ahogy ez tör
ténik, az friss, eleven és sok helyen szati
rikus. A közönség, amely szívesen nevet a 
vicceken, szinte mellre szívja Márkus 
Alfréd dallámbő slágereit, amelyeket L o - 
s o ne zy Dezső vezényletével mesterien 
ont a kitűnő zenekar. Az előadás a 
legjobb a javából! Bár a szubretti 
szerepkörből, immár végérvényesen prima
donnává avanzsált Bársony Rózsit meg 
kell rónunk az első felvonásbeli gügyögé
séért és későbbi „hontyskodásáért” is, ame
lyekre semmi, de semmi szüksége nincs, a 
színpad eme bübájtündérénck. Fejes Teri 
a változatosság kedvéért ezúttal is kokott- 
szerepet játszik, de úgy, hogy karrikirozza 
a szerepkörét, ezzel nyer csatát. Szakács 
Zoltán ellen, aki emberi bonvivant, egyet
len kifogásom, hogy inkább titkár, mini 
államtitkár, Kabos Gyula viszont bár illő 
mértékkel, de alaposan gondoskodik a hu
morról és ebben segítségére van nyúlfark
nyi szerepéban ifjú La t ab ár Árpád. 
Mindent összevéve és beszámítva Lóránt 
rendezését, Berkovits ruháit és a ragyogó 
táncokat, megállapíthatjuk, hogy az And
rássá Színházban megszületett a nagy ta
vaszi siker.

3. ...és a gyarmatáru...

IMPORTDARAB Letraz mester „Pilla
natfelvétel' cimü müve a Royal Színház
ban, amelyet előzékenységből nem a szi- 
nészileg kiforratlan főpróbán, hanem a 
harmadik előadáson néztem végig, időt en
gedve a francia bohózatoknál létfeltétel
ként szükséges összjáték kifejlődésére. 
Hogy ez a „gyarmatáru” még a pörkölet
len kávé nyerseségével hatott, azért a tel
jes felelősséget áthárítom Szabó Klára 
kisasszonyra, a Royal Színház nagyon csi
nos műkedvelőjére, akit — mint hallom — 
egy színigazgató sietve három évre szer
ződtetett. őszinte gratulációm érte! A ked
ves és nagyon szép kisasszonyt ugyanis na
gyon meg kell még tanítani a színjátszás 
ábécéjére és erre a három év talán elegendő 
lesz. A többi szereplők Szabolcs Ernő 
kitűnő rendezésében ott, ahol a főszereplő
nő nem zavarta a játékot, egészen kitűnő 
bohózati stílust produkáltak, élen Szőke 
Szakállal, La t ah ár Kálmánnal, az an
gyali Sziklai Szerénával, a nagyon 
kedves Dán Etelkával.

——«■■■■•
A Pajor szanatóriumban vasárnap egész 

nap csengett a portásfülke telefonja. Pa
taki) Kálmán operaénekes állapota iránt 
érdeklődtek. A művész nagy fájdalmak 
között fekszik szanatóriumi betegszobájá
ban, nem fogadhat látogatókat. Vasárnapra 
kiderült, hogy komolyabb baj szerencsére 
nem történt, lábtörésről, bokaficámodás- 
ról szó sincsen. Palaky Kálmánt Elischcr 
orvosprofesszor kezeli, aki megállapította, 
hogy inszakadás történt, ami egyáltalában 
nem veszedelmes dolog, csak hosszadalmas 
és nagyon fájdalmas. Minden valószínűség 
szerint április 12-én megtartják a Himfy 
elhalasztott premiérjét.

IfEDDEII rendkívül
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I i nmknr A férfi, a békebeli bő-Az elcserélt emoer vérU vl(Jékl földbirtokos 
felveszi tartalékos tiszti 
egyenruháját és elmegy 
a háborúba. Szinte sér
tődötten, mert rosszné
ven vette a 'feleségétől,

hogy meglepte, amikor megcsókolta a szép ka
cér özvegyet. Elmegy, csak éppen homlokon 
csókolja ahelyett, hogy magúhoz szorítaná, 
mint a halálbaindulók. Az asszony galamblel- 
kének scbzetiségével halálrabántva, de mégis 
halálos szerelmesen néz az ura után.'Ahogyan 
Dajka Margit némán küldi sóhaját, tekintetét 
Kiss Ferenc után, aki az „Elcserélt ember- Be
nedek Péterét játssza, maga egy kis regény, 
sőt egy külön kis dráma, ami megfog, megráz 
és amit lehetetlen meg ncin tapsolni. Még egy
két. nagyon hatásos jelenet valorizálta Dajka 
Murgitot a fllmjútszsís drámai értékét, akit az 
utóbbi időben inkább komikai szerepre hasz
náltak fel. De keresve sem lehetett volna al
kalmasabb színészt találni Kiss Ferencnél 
Hőnyi Adorján nagyszerű filmjének ket
tős szerepére. Az a drámai erő amellyel' lelket 
ad Benedek Péter és Pongrácz István figurái
nak, amely később egy emberben teszi izzóvá 
a kél férfi különféleségéuek drámai váltóára
mát, valóban művészi s egyszcrsliségében, ön
tudatosságában hatalmas. Rajta fordul meg a 
különös történet elhihetősége s hogy ez sike
rül neki, egyben biztatásul szolgál a magyar 
fii rájátszásnak arra, hogy bátrabban keresse 
az uj Irányt a drámai feladatok felé. Mély 
Gerő, Vaszary Piroska, Ligeti Juliska, Símor 
Erzsébet a részleteiben jól átgondolt film fő
szereplői, akik Gcrtlcr Viktor rendezői vezeté
sével szintén kitűnő figurákat alkotnák.

Szülők harca Egy angyali k5sfiut lá“ u Iiaiua tunk( Pétcr Dannt meg.
kapó kedvességgel, enni
való kotnyclcskcdéssel. 
Minden szavát a mégha- 
tódottság, derű és kaca
gás kiséri. Kik a filmet

megnézik, csak őt látják, csak róla beszélnek! 
Ö az, aki miatt az apa nem tudja otthagyni 
a szép néni kedvéért az anyát, ö az, aki bé
bit egy elrontott házasságot. A felnőtt szerep
lők Willy Fritsch, felesége Jutta Freybe és a 
harmadik Gusti Hubcr. A szép és érdekes film
nek ezt a címet adnám: a szülők kibékülése!

Sveetheart A Fórum még a re- 
vüfllmck során is, 
amelyben pedig a leg
nagyobb verseny — ala
posan kitett magáért! 

A bűbájos, gordonka
hangú, pikánsarcu Alice

Fay első startfllmjét szervírozza, amely nem
csak, hogy rendkívül vouzó, kedves, vidám 
és látványos, de szinte a mozi nézőterére va
rázsolja annak a boldog, gondtalan Ameriká
nak fölényes Jókedvét, ami után itt olyan vá
gyakozva áhítozunk. A revü meséjének kere
tében néhány egészen ragyogó ötlet bukkan 
fel, ilyen például a befejezés is. A revü, sikere 
ugyanis a hires és szigorú kritikus hangu
latútól függ. Az első sorban Ülő kritikus elra
gadtatással tapsol niég akkor Is, amikor már 
régen vége van az előadásnak. Az ok? ezt 
nem áruljuk cl, tessék megnézni a filmet, meri 
igy még nem mulatlak. Alice Fay, aki nem
csak int énekes, hanem mint ragyogó táncos
nő is bemutatkozik, Hollywood legújabb tán
cossztárja, George Murphl karján olyan űr- 
döngős produkciót teljesít, amely tapsra kény- 
szerűi a mai idők legdeprlmáltaüb nézőjét Isi 
N ina PetrOVna Ferencz József Bécse 

elevenedik meg előt
tünk egy csodálatos 
szépen elkészített fran
cia film kockáin. Á film 
értéke a főszereplőknek

valóban nem mindennapi színészi teljesít
ménye, egv gyönyörű, rendkívül kifejező 
arcú színésznő Isa Miranda bemutatkozása. 
Ez a színésznő, aki jó keveréke Garbónak 
és Marlenc Dietrichnek, a szív minden húr
ján játszik. Nem csoda, hogy Hollywood 
már el is hódította. Tessék a filmet sürgősen 
megnézni!

3-lk hétre prolongálva x

Oroonaulrftizás
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A Hunniában csak egy produkció dolgo
zik jelenleg, de ez azután n javából. A Pik
tora film hatalmas német filmet készít „Ich 
kömmé nlcht zűr Abendcsscn" címmel, fő
szerepeit Magda Schneider. Hans Söhnker; 
Gcorg Alexander, Karin Hart játszók és 
Ráki József, Bolváry volt asszisztense ren
dezi.

'♦
A debreceni Csokonay Színházban nagy! 

sikerrel mutatták be Réti Sünáor Kccsege 
cimü színdarabját, amelyben nagy sikert 
aratott Pogány Margit és Ladányi FerenCj

V%25c3%25a9rt.es
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Elütötte a motor
kerékpárt és tovább 

robogott az autó 
Vasárnap hajnalban Gyón és Örkény kö

zött az országúton két férfit talált a csén- 
dőrjórör, akiket véres sérülések borítottak. 
Mind a két ember •

eszméletlen állapotban volt 
és nem messze tőlük egy összetört motor
kerékpár hevert az árokban.

Már az első feltevés is az volt, hogy a 
két ember motorkcrékpárszerencsétlenség 
áldozata lett. Az arra haladó Dg. 056. rend
számú magánautó sofőrje amikor látta az 
országúton fekvő súlyos sérülteket, leállí
totta autóját és felvette az eszméletlen álla
potban lévő férfiakat. Egy csendőr kíséreté
ben Pestszenterzsébetre, a legközelebbi men
tőállomásra vitte őket, ahol bekötözték sé
rüléseiket és sikerült

eszméletre téríteni
mind a két férfit. Ujj László és Légcr József 
budapesti mechanikusok voltak a sérültek, 
vidéken jártak és hazafelé jövet egy isme
retlen autó, amely nagy sebességgel és sza
bálytalan irányban száguldott az ország
úton,

elgázolta őket, azután tovább száguldott.
A súlyos fejsérüléseket és belső vérzést szen
vedett mechanikusokat a mentők a Szent 
Zs/udn-kórház sebészeti osztályára vitték, a 
gázolás után elmenekült autót pedig keresi 
a rendőrség.

— József Ferenc főherceg autójának ka
rambolja. Vasárnap este hét órakor a Va
dász utca és a Bank utca sarkán József 
Ferenc főherceg magánautójába, amelylet 
Tilke János 37 éves sofőr vezetett, bele
szaladt Sándor Imre BO. 079. számú kék- 
tazija. A két autó ablaküvege összetörött. 
Sebesülés nem történt.

— Meghosszabbították a svéd kiállítást. 
A Nemzeti Szalon művészeti egyesület he
lyiségeiben bemutatott svéd reprezentatív 
művészeti kiállítás anyaga a budapesti ki
állítás után Bécsben került volna bemuta
tásra. Az osztrák események következtében 
a bécsi kiállítás eltolódott s igy az igen 
nagy érdeklődéssel kisért svéd reprezenta
tív kiállítás március 29-én, kedden estig 
tekinthető meg Budapesten.

— A Sajótudományl Társaság felolvasó 
Ülése. A Magyar Sajtótudományi Társaság ma, 
hétfőn este fél hét órakor, a parlamenti mú
zeum tanácstermében felolvasó ülést rendez 
amelyen Dékány István tartja meg székfog 
Jaló előadását. Vendégeket szívesen látnak.

— Vadászszerencsétlenség. Füller Adóm 
68 éves jómódú földbirtokos Paks környéki 
hencsepusztai birtokán vadászat után fegy
verét tisztogatta. A vadászfegyver elsült és 
a sőrétek az arcába furádnak. Reménytelen 
állapotban vitték a paksi kórházba.

— A 40. M. Klr. Osztály sorsjálék első osztá
lyúnak sorsjegyei a játékban eddig részt vett 
felek részére már csak rövid Ideig tarthatók 
fenn, mert a számos megbízás elintézését to
vább halasztani nem lehet. Ezért nagyon kérik 
a főárusilók, hogy a beküldött és ki nem fizó- 
tett sorsjegyeket azonnal szíveskedjenek vissza
küldeni.

* ■ - Jegyet, viselt nihál fehérne-o műt író-, varró-, fényképezd.
«*pet  szőnyeget és mindent ve- 
gjek. eladok, divalszövelre is_ ,J „ek. eladok, divalszövelre is

ttcrélek. NUTOVITS, Nípadnbái u. M. T.i 141-447,

szenem mahvezerek 
utres

Szeged, március 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

/clentése.) A külpolitikai események a sze
gedi diákság körében is éreztették hatásu
kat s ennek legutolsó következménye egy 

véres kardpárbaj
volt, amelyet szombat délután két diákvezér, 
dr. Schneider Jenő és Somkuthy József 
vívott meg a szegedi huszárlaktanyában.

Az affér még a március 15-iki ünnepségek
alatt kezdődött. Dr. Schneider Jenő, a Tu
rul baj társak egyik vezére, beszédet mon
dott a szegedi Kossuth-szobor előtt és

kitért a legutóbbi külpolitikai esemé
nyekre is.

A beszédnek ezt a részét a diákok külön
bözőképpen fogadták és több vita keletke
zett, Ilyen vita alakult ki az. egyik egyesü
letben a beszédet mondó dr. Schneider 
Jenő és egy másik diákvezér, Somkuthy'
József között. Somkuthy először azt vetettéiért. A diákvezérek nem békültek ki a pár- 
Schneider szemére, hogy Ibaj után.

Éjszakai fagy, havazás!
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap délben:
Európaszerte esős, szeles időjárás uralkodik és a hőmérséklet mindenütt süllyedt. 

Hazánkban a hideg sarkvidéki eredetű légtömeg erős északnyugati szél, eső, havas eső 
és az északi megyékben zivatar kíséretében erősen csökkentette a hőmérsékletet.

Budapesten vasárnap délben a hőmérséklet 6 Cclsius-fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 7G0 mm, gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy órára:
Még élénk északnyugati, nyugati szél. Változó felhőzet. Időnként kisebb zá
porcső, esetleg zivntar. A hegyeken záporszerü havazás. A hőmérséklet még 

alacsony marad. A szélvédettebb helyeken erősebb éjjeli fagy lesz.

— A német vasutak helyettes vezérigaz
gatója Budapesten. Vasárnap Budapestre 
érkezett Klcinmann Vilmos államtitkár, a 
német birodalmi vasutak helyettes vezérigaz
gatója, hogy viszonozza a MÁV elnökének 
legutóbbi németországi látogatását. A keleti 
pályaudvaron ünnepi fogadtatásban részesí
tették Kleinmann államtitkárt. Vasárnap 
délben Ermansdorf budapesti német követ 
látta vendégül Kleinmannt és kíséretét, dél
után a budafoki állami borpincébe látoga
tott el. Az előkelő német vendégek tisztele
tére Bornemisza Géza kereskedelmi és ipar
ügyi miniszter és Láner Kornél MÁV-elnök 
is ebédet adnak a héten.

— Rézből készült „aranyórát*  árult — el
fogták. Mészáros József állásnélküli szoba
festő segéd a Teleki téren rézből készült órá
kat akurt eladni aranyórák helyett. Az ügye
letes detektív figyelmes lett a különös vásárra 
és Mészárost előállította az őrszobára. Mcg- 
motozúsakor nagymennyiségű rézből készült 
gyűrűt, órát és láncoknt találtak nála. Beval
lotta, hogy vidéki vásárokon, a rézholmikat 
mint aranyékszert adta el és egészen szépen 
keresett. Á szélhámost letartóztatta a rend
őrség.

— Szénné égetett egy villanyszerelőt nz 
áram. Dunaszentgyörgyön a magasfeszült-1 
ségii villamosvezetéken vasárnap egy elsze
nesedett férfiholttcslct találtak. Az egész 
villanyhálózatot ki kellett kapcsolni, hogy 
leemelhessék a holttestet. Megállapították, 
hogy a férfi Lencz Géza villanyszerelő, aki 
munkája közben hozzáért a vezetékhez és 
a villanyáram megölte.

— Veress Péter tanúkihallgatása a Vihar- 
sarok-pörben. Féja Géza, a Viharsarok szer
zőjének pőrében — mint ismeretes —, a 
tábla elrendelte a bizonyítást. A bizonyítás 
során most Debrecenben dr. Janka Dezső 
bíró tanúként kihallgatta Veres Pétert, a 
parasztirót. Veres Péter tanúvallomásában 
azt adta elő, hogy Féja Géza könyvében 
híven irta meg a Tiszántúllal kapcsolatos 
helyzetet.

— A Német Birodalmi Vasutak Idegenfor
galmi Irodájának megnyitása. A Német Biro
dalmi Vasutak Idegenforgalmi Irodájának bu
dapesti kirendeltsége hétfőn délelőtt tizenegy 
órakor nyitja meg ünnepélyesen uj helyiségeit 
n Váci utcában. A megnyitáson a német és 
magyar közlekedésügyi és idegenforgalmi szer
vezetek több vezetője megjelenik. Vasárnap 
délelőtt a sajtó képviselőinek mutatták be nz 
uj helyiségeket. Kncbel titkos tanácsos üdvö
zölte a megjelenteket, akik azután megtekin
tették a szépen berendezett termeke.

— Halálozás. Löfflet Henrik, a budapesti 
auL orthodox ízr. hitközség érdemdús főtit
kára és anyakönyvvezetője szombaton, 67 éves 
korában, rövid betegség után elhunyt. Az el
hunyt közel öt évtizeden át működött a hit
községnél és annak felvirágoztatásához kiváló 
képességeivel nagyban hozzájárult. Temetése 
hétfőn, 28-án délután '/« 1 órakor a németvöl
gyi régi orthodox zsidó temetőben (XII., Csörsz 
utca) lesz.

— Ismét kedves, ötletes meglepetéssel szol
gál a m. kir. Dohányjövedék n Tenyészállat
vásár látogatóinak. A boldog békeidők nép
szerű Cuba-szivarját hozza piacra modern, Íz
léses, 5-ös csomagolásom, a régi, pompás 
nrómával.

— Mit jelent az Igazi olcsóság? Sohasem azt. 
hogy valamit néhány fillérért vásárolunk! Az 
igazi olcsóság: a filléreinkért megszerzett érték. 
Például: az ízlelés, egészséges és tápláló va
lódi Francit kávépótlékkal ízesített Kncipp 
pialálakávé.

nincs magyar neve, később pedig nem- 
zethüségét is kétségbevonta.
viharos veszekedéssé fajult és kői 
provokálással végződött. A segédei 
feltételű kardpárbajban állapodta!

A vita 
csőnős 
súlyos 
meg.

A két diákvezér szombaton délután állót 
szembe egymással. Az első menetben mind 
kelten erősen támadtak, a második menet 
ben dr. Schneider

megsebesítette Somkuthyt:
öt centiméter hosszú vágást ejtett homlokán 
A sebet az orvosok kapcsokkal azonnal 
összefogták és a két diákvezér Ismét fel
állott. A harmadik menetben

Somkuthy sebesitette meg Schneider 
dr.-t.

Az orvosok most már megállapították mind
két fél harcképtelenségét és a párbaj véget-

fíácz Kálmán orszúg- 
és dr. Szende Dezső 

diszelnökökké válasz-

— ötszáz pengőt ajánlottak fel honvé
delmi célokra a házfelügyelők. A Házfel
ügyelők Nemzeti és Gazdasági Egyesülete 
vasárnap délelőtt megtartott közgyűlésén 
Erdei József elnöki megnyitójában és Sus- 
torovics Károly főtitkári jelentésében felso
rolta a budapesti és vidéki házfelügyelők 
sérelmeit, majd elhatározták, hogy ismétel
ten kérik a fővárosi lakbérszabályzat módo
sítását, az ingyenes lift- és központi fűtés
kezelésének megszüntetését, a kötelező beteg
ség- és balesetbiztosítást és kérik érdekkép
viseletként való elismerésüket. A tisztujitás 
során Usctty Bélát, 
gyűlési képviselőket 
kormányfőtanácsost 
tották. A közgyűlés végül elhatározta, hogy 
Darányi Kálmán miniszterelnök győri be
szédével kapcsolatban 500 pengőt ajánlanak 
fel honvédelmi célokra és ezt az összeget 
küldöttség juttatja el rendeltetési helyére.

—- Megalakult Nagykőrösön a Légoltalmi 
Liga. A Légoltalmi Liga nagykőrösi szervezete 
ünnepélyes külsőségek között alakult meg va
sárnap. Az alakuló közgyűlésen vitéz Lenty 
János nyugalmazott tábornokot választották 
meg a Légoltalmi Liga nagykőrösi elnökének.

— öngyilkosok. Szakáét György 31 éves fő
városi altiszt Bimbó utca 97. számú házban 
lévő lakásán morfiummal megmérgez.te inasát 
és mire az öngyilkosságot fölfedezték, már

I halott volt. — Takács Júlia a 18 éves háztar
tási alkalmazott a Gyulay Pál utca 0. számú 
ház második emeletéről az udvarra vetette 
magát. — A Kőbányai utón az Állami gépgyár 
elölt egv munkáskülsojü nő a 35-fís villamos 
elé ugrott. — Andracsck Kálmánná 24 éves 
háztartásbeli asszony a Nefclejtt utca 35. 
számú házban ismeretlen méreggel megmér- 
gezte magát. — Antonovics Mártonná háztar
tásbeli asszony Csepelen, a Magyar utca 10. 
számú házban lugköoet ivott. — Kovács Jenő 
33 éves gépkocsivezető Pestszentlőrincen, a 
Széchenyi utca 9. számú házban ammóniák
kal mérgezte meg magát. A mentők Szakács 
kivételével valamennyi életuntat a Rókus kór
házba vitték.

— A hadlrokkantak közgyűlése. X Hadi
rokkantok, Hadiözvegyek és Hadiárvák Or
szágos Nemzeti Szövetsége vasárnap az új
városházán országos küldöttközgyűlést tar
tott, amelyen vitéz Árvátfalvy Nagy István 
elnök részletesen beszámolt n szövetség 
munkájáról, majd Böder Vilmos, Bornemisza 
Géza és Szcndy Károly képviselőinek át
nyújtották a megválasztásról szóló díszok
levelet. A délutáni közgyűlésen számos in
dítványt vitattak meg.

— Halálra égett egy bezárt gyermek. 
Balogh László nagykőrösi földmives házá
ban vasárnap tűz ütött ki. Mire segítség ér
kezett, a födmivesnek a ház egyik szobájába 
bezárt hároméves kisfia szénné égett. Mikor 
a házban a tűz kigyulladt, Balogh a mezőn 
dolgozott.

— Senki sem mehet végig a Rákóczi-uton 
anélkül, hogy meg ne álljon az Astor ruhakira
katai előtt. Az Astor ruha ma már fogalom, 
mert akár méitékutáni, akár kési ruhái a leg
kényesebb Ízlést is kielégítik. Szabott árak. 
Irhát bizalommal vásárolhat mindenki. Astor 
ruha, Rúkóczi-ut 16.

— Az Eternit Művek Ilatschek IjiJos réc 
VJ., Andrússy út 33 síim alatt több mint 36 
óv óta fennálló központi Irodáját március 
26-án V., Berlini tér 5. szám alá helyezte út. 
Tclefónszámok : *115-363,  helyközi (interur- 
bán) beszélgetésekre pedig 121-202. |
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Olasz területen kigyulladt 
és lezuhant egy francia 

repülőgép
Róma, március 27.

A légügyi minisztérium jelentése szeriní 
egy többmótoros francia repülőgép a pén
tekről szombatra virradó éjszakán

a szardínia! partok felett kigyulladt és 
lezuhant.

A repülőgép szemelytete életét vesztette.
A légügyi minisztérium jelentése közli, 

hogy
vizAgúlat indult

annak kiderítésére, hogy a repülőgép milyen 
okból repült át éjszaka olasz területen. 
(MTI.)

S3TWH III —g

— Semmi gondja nincsen tavasztól őszig, ha 
szőrméjének nyári megóvását szakemberre 
bízza. Müller György sziiesmester szőrmcgőhdo- 
zója olcsó és biztos! Telefon 189-531.

— Estélyckrc-zsiirokra tortapapir, paplrszer- 
vlett, serpentine, konfetti, hólabda, tréfás be
ugrató jux-lárgyak: Minerva paplrház, Kossuth 
Lajos-utca 20.

— Művészi síremlékek Eichbaumnál, V., 
Rudolf-lér 3, (Margithíd.)
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A könnyű pénz, 
a könnyű szerelem, 
az elegáns dámák, 

a frakkos urak bűnös 
városában pereg le a 
sárga detektív legújabb 

kalandja:
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Forrponton a harc a bajnoki babérért

Eldöntetlen Potya és Spéci 
kulisszák mögötti harca, 
mégis a Hungária veszített (a bajnokságot is?)

A Ferencváros vezet s a jövővasárnapi derbi előtt 
az Újpest ékelődött az „örök-riválisok* 1 közé

',4 nap főcscménye ezúttal a Hungária küzdelme volt a prcsztizs-fulballra készült Elek
tromos ellen. Addig hegyezték a Latorca-utcában a fogukat az Elektromosok, mig végül 
is a Hungária foga vásott tőle. Egy pontot elvetlek bírói tévedés alapján a bajnoktól, 
de a mulatott játék jogerőssé tette a rablást. Komoly baj van a Hungáriában... s az 
elkövetkező derbik során alighanem átadja a bajnoki elmet a két konkurrens valame
lyikének. — Meglepetés a Kispest kiadós veresége és a Dudái váratlan győzelme.

Amikor a biró egy 
ronthat el...bajnokságot

ELEKTROMOS—HUNGÁRIA 1:1 (0:0)
Hátborzongató, labdát clsodró éles dunai 

szól borzolja az Elektromos pálya rendkívül 
kopott füvét és a téli északi szél finom 
dunai fövényét csap a hétezer főnyi közön
ség orrába, szájába. A szakemberek már 
előre sejtik, hogy a szépnek és izgalmasnak 
ígérkező mérkőzést a heves szélvihar el 
fogja rontani és ez a sejtelem valóra is vált, 
mert a játék nem bővelkedett a futball szép
ségeiben és a heves küzdelem ellenére

példátlanul alacsony színvonalon 
mozgott.

Rubint biró középre inti az

Tőrös Kardos

Zombori

egykapura

Át
Rákon

PálinkásMidler

Turay labdájával Kardon a játékosgylirü közepén töpreng a haditerven. míg végül egy

BOMBA A FELPREMIüMERT

Turay labdájával Kardos n Játékosgyürü közepén töpreng a linditcrvcn. míg végül egy kis 
résen Cseh Matyllioz játszik. Matyi testeseié MIliiért tiszta helyzetbe hozza és az linportcsatár 
Irtózatos bombája a kapus mellett a kapu közepén zug a hálóba. II. félidő 35 perc. 1:1. 

(Copyright by Hétfői Napló — Systcm Horváth)

rtigdalózó csapatokat. Elektromos: Rákon—I az utolsó pillanatban 
Fűzi, Pálinkás-................ ’
■ - Ruzássy, Tőrös, Szcndrődi, G. Tóth, Zom- 
bori. Hungária: Szabót -Kis. Riró—.Sebes, 
Turay, Dudás—Sas, Müllcr, Cseh, Kardos, 
Titkos. Az Elektromosok játszanak széllel 
bótlmn, de a Hungária vezeti az 
dást. A nehézsúlyú Cseh Matyi 
magát a balösszekötő helyén é< 
labdái Sashoz, akinek lövését Rákon kor
nerre öklözi. Ezután az Elektromos lép ak
cióba és Dudás az utolsó pillanatban ment 
Szcndrődi elöl. Az. iram lanyha, a passzok 
bizonytalanok és hosszú ideig középjáték 
folyik. Rirót faultolja a törésvonalnál Bu- 
zássyl. A szabadrúgásból G. Tóth gólt fejel, 
de a biró olszájdot lát és nem Ítéli meg a 
szerintük szabályos gólt.

Az Elektromos sokknl szebben és job
ban játszik és a Potya mester keze 
ulaíl nagyol fejlődőit nmalőrcsapat bá

mulatba ejti n Hungária híveit.
Lengyel a csapat tengelyében klasszissal 
múlja [clül nagynevű válogatott riválisát, 
Turayt. Erőtlen Hungária támadásból Mül
lcr Vudi uccahossz.nl a kapu mellé lő. A 
Hungária csatársor nem bir sehogysein ki
bontakozni. Müllcr addig kígyózik és siklik 
embereken keresztül a labdával, amig Tit
kos olfszájdra fut és a támadás megakad. 
Az Elektromos csatársor állandóan a Hun
gária kapu előtt tanyázik és a Hungária- 
védelem mindkét keze, illetve lába tele van 
munkával. Hogy ezek a süni támadások 
nem végződnek eredményesen, az különösen 
Riró érdeme, aki fejjel magaslik ki a me
zőnyből utolérhetetlen helyezkedéseivel és 
esélyével. Egy remek Müllcr-Cseh táma
dásból Matyi majdnem gólt mg, de a labda 
a kifutó kapusba akad. Riró erélyesen sze
reli Buzássyt. amiért szabadrúgás jár. A 
szabadrúgás nagyon veszedelmes helyzetet 
teremt a Hungárin kapu előtt, a labda már 
átkerül Szabó feje fölött, de Riró a kapu
vonalon angol hidegvérrel ment. Elektro
mos korncrb.il Szendrődy lövése a kapu 
mellett siivit el. A Hungária csak lerohanó
sokkal kísérletezik és Sas iveit beadását 
Matyi feugorva se méri cl. Ragyogó, hat- 
huzásos Elektromos akciónak tapsol a kö-

■ . ••• i ... ... •’ i szedi ki a sarokból.
Pázmdndy, Lengyel, Mátrai I Zombory, aki sz.cmmelláthalólag idegenül

1 mozog a neki szokatlan halszélső helyén, 
viharos gyorsasággal tör ki, de lövése a 
kapulécrőí kipattan a mezőnybe. Amikor a 
biró a félidő végét jelzi, fellélegzik a Hun- 
gária-lábor.

Szünet után a Hungária fut ki először a 
pályára és mintegy öt percig vár a der
mesztő szélben ellenfelére. A biró is fülyii- 
rész, de az Elektromosnak még hire-hamva 
sincs. Végre nagy kényelmesen megjelen
nek a kék-sárga játékosok és megkezdődik 
a pontokért menő gyilkos küzdelem. Min
denki azt várja, hogv a széllel támogatott 
Hungária ebben a félidőben legázolja az 
amatőlcsapalot, de csodák-csodájára az 
Elektromosnak ad szárnyakat az cllcnszél.

Az Elektromos csatársorában Ruzássy és

FERENCVÁROS—TÖREKVÉS 0:0 (t>:0)
— Gyurka! Gyurka! Gyurka! — igy zúgott 

a nézőtér, amikor a zöldfehér legénység so
raiban kéthónapi kényszerpihenő után is
mét megjelent a pályán Sárosi dr., a Ferenc
város üdvöskéje. Háromezer néző tombolt, 
volt is oka: a Ferencváros megfiatalított 
csatársora ontotta a gólokai. Az „öregek" 
közül csak Sárosi dr. és Kemény indult a 
tűzbe, a többiek: Riró, Kiss, Jakab — va-

zönség és a veszedelmes akciót Dudás csak 
keresztbefutva tudja kornerre menteni. 
Rubint biró elnéz cgv jó huszméteres 
offszájdot és maga Szendrődy is annyira 
meglepődik, hogy egyedül állva, gavalléro- 
san mellé lő.

HOL AZ ELEKTROMOS TÁMAD, HOL

Teljesen beszorul térfelébe a Hungária s 
az Elektromos-csatársor percenként vezeti 
attakjait. Szcndrődi fordulásból hatalmas 
bombát zúdít a kapu fölé, majd taccsdobás- 
ból G. Tóth váratlan lapos lövését Szabó

Sárosi dr. Orth babérair? vágyott 
és ontotta a kapufás lövéseket

Lázár

Lőrinc:!

1-ázár flegmatikus elöreadásúvnl Sároal dr. átkígyózik és jobiirnjátszik Biró elé. A fiatal 
szélső gyilkos erővel bombngólt lő. 6:0. II. félidő 33. perc. — (Copyright by Hétfői Napló — 

Systcm Horváth.)

Zombori helyet cserél és a helycsere reme
kül beválik. Rubint tévesen állítja le Sast 
ofTszájd címén.

SZÁNALMASAN JÁTSZIK A HUNGÁRIA

A második félidő első felében szánalmas 
játékot mutat a Hungária. A centerhalf he
lyén hatalmas lyuk tátong és Cseh Matyi 
sem avatkozik a harcba.

A rettegett Matyi minden mozdulata 
egy semlegesség! nyilatkozat.

Az Elektromos lámád állandóan, remek 
lapos labdákkal és végérvényesen megdönti 
azt a mondást, hogy szél ellen nem lehet... 
Mátrai remek beadását G. Tóth hatalmas 
rohamban hajszállal nielléfejeli. Gólt érde
melt volna a villámgyors, pazar akció.

EGYRE FOKOZÓDÓ GYILKOS HARCBAN
VEZET AZ ELEKTROMOS

Pálinkás Csúnyán elfaultolja Sebest, de a 
szabadrúgásból Matyi gyengén fejel. Ebben 
a 
a

támadásban könnyelműen előrchuzódnak 
Hungária-hátvédek és
Szcndrődi a félpályán ezerpengős passzt 
ad a leslziien helyezkedő Buz-ássynak. 
Buzássy feltartóztathatatlan lendület
tel rohan a llungárla-kapu felé, a taccs- 
biró kétségbeesel! zászlólengctéssel jelzi 
a lesúllást, de a bíró nem fuj s Igy Bu- 
zássy Hz. méterről a balsarok tövébe 
mesés gólt helyez. A Hungária-játéko- 
sok reklamálnak, a liatárblrót rángat
ják tanuságtételrc, de minden hiába. 

1:0.
IDEGŐRJITŐ FINISBEN A HUNGÁRIA 

MEGMENTI AZ EGYIK POTOT

Gól után mintha kicserélték volna 
Hungáriát, elkeseredett 

a
M___  __________  elánnal fogcsikor

gatva dobja magát a küzdelembe és ostrom-
gyűrűbe kerül az Elektromos kapuja. A 
nagy ostromnak a 35. percben meg is van 
az eredménye.

Turay Kardoshoz passzol és a Hun- 
gárla-észjátékosa néhány másodpercig 
négy emlzcr gyűrűjében gondolkodik a 
megoldáson, mig végre labdányi rést 
talál és ezen a résen Cseh Matyi elé 
játszik. Matyi rafflnátt lestcsellel tisz
tára játssza Milllert. aki minden elke
seredését beleüli a lövésbe és az irtó
zatos erejű bomba a kapu közepén fú

ródik a hálóiul. 1:1.
Csókolják egymást a játékosok a félpré
mium örömére. A játékidő további része
ben az Elektromos nagy szakértelemmel 
lnizza az. időt. Az utolsó percekben a kapu 
mögül állandóan még egy labdát dobnak a 
játéktérre és a két labda a Hungária ostro
mát állandóan zavarja.

ke-(amennyien a fiatal élharcosok sorából 
rültek ki. A pompás formában lévő Sárosi 
dr. már a 45. másodpercben zugó kapufával 
véteti észre magát. Elképesztő ferencvárosi 
fölény és kapufa-sorozat ijesztgeti a Törek
vés-játékosokat egész a 11. percig, amikor 
Sárosi védhctetlen fejese hat lépésről surran 
a hálóba. 1:0. Aztán Kiss tálalja a labdát 
Jakabnak s az a kapufáról vágódik a gólba. 
2:0. Pár perccel később Kemény beadását 
hárman is elrontják. Újabb kapufa-sorozat 
következik Sárosival és Kissel, mint szer-

LEGSZEBB AZ UTOLSÓ GÓL

(Játék; Gól Pont

1 FERENCVÁROS 20 76:31 35
2 ÚJPEST 20 74:24 34
3 HUNGÁRIA 20 70:23 34
4 ELEKTROMOS 20 44:33 26
5 KISPEST 20 58:45 25
6 PHÖBIJS 20 42:41 20
7 BUDAFOK 20 33:39 18
8 NEMZETI 20 42:55 18
9 SZÜRKETAXI 20 41:40 16

10 SZEGED 20 34:42 16
11 BOCSKAI 20 30:45 14
12 TÖREKVÉS 20 36:70 11
13 BUDAI „11- 20 24:50 9
14 GYŐR! ETO 20 19:79 4

zőkkel. Végül a 33. percben Riró és Kiss 
akciójából liusz méterről Jakab küldheti a 
labdát a sarokba. 3:0. Két perccel később 
Kemény beadását a Törekvés Kiss nevű 
kapusa rövidre üti ki, mire a konkurrens 
Kiss és Sárosi dr. egyesült erővel nyomja 
be az újabb gólt. 4:0. Jellemzésül csak any- 
nyit a gólszüretről, hogy a 38. percben 
tudja a Törekvés először elhagyni a fél
vonalat és vezetni az első támadást. Ez 
azonban a pompás Korányinak nem feladat. 
A 44. percben — nem csoda, hisz az ellen
fél amatőr —, Kemény komoré érintés nél
kül röppen a hálóba. 5:0.

A szünet után a sok gól megfekszi a 
Fradi gyomrát és nz iram lankad. A széllel 
játszó Törekvés most felőlied, néhány szép 
támadást vezet, de gólra már nem futja az 
amatőrcsatároktól. Közben Kiss tiszta hely
zetből, négy lépésről is a kapusba lövi a 
labdát, mad Sárosi dr. dupláz rá, amikor 
üres kapu előtt is bizonytalan és fölélövi a 
helyzetet. Humoros jelenetek tarkítják a 
játékot. A Fradi technikai fölénye ötméte
res körzetben szakadatlan körömpasszok- 
ban merül ki. Hogv a kapufa se unatkozz 
zék, Sárosi dr. bizsergeli meg a lécet egy 
bombával. Szép Törekvés-akció kecsegtet 
góllal, de. a center melléfejeli a labdát. 
Takácsi alapos faulttal intézi el Hámorit, 
akit kivisznek. De ez sem akadályozza meg 
a féltucat gólt, mert a 36. percben Sárosi 
dr. négy emberen vcrekszl át magát, azután 
kiad Kirónak, aki gyilkoserejü bombával 
zárja le a nem is meddő gól-vizsgás dél
utánt. 6:0. Az amatőrök lógó orral kullog
nak az öltözőbe.

Feltűnő volt a sok kapufás lövés. A nürn
bergi csata elölt minden idők legnagyobb 
futballistája, Orlli szórakoztatta a magyar 
válogatottat azzal, hogv oda lőtte kapufára 
n labdát, ahová akarták. Nyilván ez a mű
vészet ihlette meg a Fradi-csatárokat és 
Sárosit, amikor utánozni kezdték Orthot.. M

Jól kezdődik
a Budai halál-finise

BUDAI—SZCRKETAXI 3:2 (2:2)
Az úgynevezett szaktérlök tippjérc ezúttal is 

határozottan rácáfolt a Hildái, amikor rend
kívül kellemetlen ellenfele, a Szürketaxi ellen 
fölényes győzelmet aratott. Az Elektromos pá
lyáján elömérközésként játszották le ezt az 
érdekes mérkőzést Aschncr Pál bíráskodásával. 
Az Egyesült Izzó vezérének fiút nagy figyelem
mel kíséri a közönség és már a sorsolásnál 
megszületik az első bemondás. Felröppen a 
pénzdarab, mire egy hang beszól:

— Inkább csekkeket dobiéinál
A játék megindul és két percen belül góltól 

rezzen a háló. Kiszely szökteti Dardzst, akinek 
beadását Takács simán a hálóba csúsztatja 
0:1. Két lépésről Odry ront ezután, majd egy 
Janda—Vermes—Vértes-akcióban remekel a 
Budai, mig a Taxis Aradi a szabadstilusu bir
kózás habáraira pályázik. Úgy rúgja meg Vér
test, hogv

percekig fetreng fájdalmában
a budai játékos. A 28. percben Vermes góllal 
áll bosszút. Rodor kezére húzza a labdát, 
amiért nyomban tizenegyest lőhet Pósa. 1:1. 
Ezután Miklósi huszonötméteres borzalmas 
crejii szabadrúgásán hüledezik a közönség, 

i majd cgv érdekes gól képeszti el. A 35. perc
ben Aschner biró, akinek különös kedvtelése a 
szigorított szabadrúgás, labdahordozásért 14 
méterről lövet. .4 szokatlan esemény zavarba 
hozza a játékosokat, meg kell ismételni a rósz- 
szid sikerült szigorított szabadrúgást. Másod
szorra Janda körömpasszal tálalja a labdát 
Vermes elé s az érintés után érvényes gól sur
ran a hálóba. 2:1. A lefújás elölt Miklósi rette
gett szabadrúgása a félpályáról ivei a kapu 
felé, ahonnan a kapus hibásan fut ki és igy 
Kiszely üres hálóba rakhatja a labdát. 2:2

A szünet után pompás akciók szórakoztatják 
a tömeget, majd cgv újabb szigorított szabad
rúgás, hogy n 18. percben el is dőljön a Bu
daira nézve oly fontos mérkőzés sorsa. Lyka— 
Janda—Vadas-akció villdmlik végig a pólyán. 
Aradi szerelés közben hasraesik s a labda a 
túlsó oldalra jut, ahol Miklósi már csak kézzel 
tud szerelni. Ez is tizenegyes és ezt is Pósa 
küldi a helyére. 3:2. További Budai-fölény s a 
játék vígcfelé a Taxi néhány rohama fejezi bo 

| az érdekes mérkőzést.

uccahossz.nl
korncrb.il
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A kiváló szónokokból álló Kispest 
takaros vereséget reklamált össze 

Szegeden
, SZEGED—KISPEST 3:1 (OK))
‘ Szeged, március 27.

Nnpl6 tudósítójának telefonjelen- 
Tfse.) A negyedik helyre törő Kispest a szegedi 
Sárkánybarlangba nagy önbizalommal és a 
győzelem biztos tudatában ment le, azonban a 
szegediek oly pompás és remek játékkal ruk
koltak elő, hogy azzal szemben n Kispestnek 
meg kellett adnia magát. A sorsolásnál nagy 
vila keletkezik. Előbb Szegednek kedvez a sze
rencse, de reklamálnak. A bíró újabb sorsolást 
rendel el és most Kispest választhat. Igen nagy 
jelentősége van a választásnak, mert a hatal
mas szélviharban rendkívül fontos, hogy me
lyik térfélen játszik a csapat. A játék elején a 
Kispest szinte állandó támadásban van, mégis 
a szegediek előtt nyílik több gólhelyzet. Haran
gozó, majd Gyarmati kerül pompás helyzetbe, 
de mind a keltő elügyellenkedi a dolgát. A fél
idő közepe felé a Kispest visszaesik. Az utolsó 
percben mégis kapufát ér el Diri bombája 
nyomán. A félidő befejezése előtt pillanatokra

Varga és Déri egymásnak ront ■ pályán, 
a biró azonban nem állítja ki egyik játékost 
sem.

Szünet után a Szeged játszik fölényben. A 8. 
percben Gyarmati ideális labdát ad Nagynak, 
ő lefut és éles szögből gólt le. 1:0. Még ki sem 
fújja magát a szélső, mikor Bognár ad ki ha
sonló labdát. Most is nagyszerű iramban húz 
el a bekkek mellett és újabb gólt helyez el a 
kispestiek kapufában. 2:0. A Kispest teljesen 
letörik s reklamálásokban élik ki magukat a 
játékosok.

Serényi emiatt megjárja, mert ■ biró ki
állítja.

Mintha csak ez hiányzott volna a kispestieké
nek, mert magukhoz térnek s Nemes, majd 
Déri bombája majdnem gólt eredményez. Az 
utolsó három perc két gólt is hoz. Vig hatal
mas védelmi hibából gólt lő. 2:1. Majd az 
utolsóelőtti percben Gyarmatit fellökik s tizen
egyest Harangozó belövi. 8:1.

A nagyszerűség és a nevetségesség 
hintájában készült az Újpest a derbire

ÚJPEST—PHÖBUS 2:1 (1:1).
A Phöbus-pályán nehéz ütközet zajlott le 

az Újpest és a Phöbus között. P. Szabó az 
előzetes hírek ellenére sem játszott, helyette 
Tárnok volt a balszélsö.

Az Újpest a meccset úgy kezdte, mint
ha 20 gólig meg sem akarna állunk

ÍA 3. percben már berepül az első gól. Ko
csis beadását a nagy rössel rohanó Kállay 
csak pöccint ésnyire éri el, szintúgy Vince is, 
de ez az utóbbi pöccintés elegendő arra, 
hogy Csikós orra előtt a hálóba kerüljön a 
labda. 1:0. Az Újpest tüneményes. Annyira 
az, hogy amikor Zsengellér fordulásból 
újabb gólt durrant a hálóba és a biró ér
vényteleníti, senki sem panaszkodik, mert 
várják a gólözönt. Ehelyett az iram egyre 
lanyhább és végül is csak Zsengellér húzá
sai jclntik egyedül a futballt. A 35. percben 
Béky harcol Baloghal, majd bead. Solti 
fejére pottyanna a labda, de a szél Turay 
11. fejére sodorja, ö belepofoz homlokkal 
és Sziklai érthetetlen lelki dermedtsége miatt 
nem nyúl a labda után, amely igy kényel
mesen kiköt a sarokban. 1:1. A Phöbus vér
szemet kap, rákapcsol és Solti kapufát talál 
el. A labda innen a teljesen tisztán álló Tu
ray. 11. elé kerül, akit annyira megrémít a 
pillanat nagyszerűsége, hogy elesik és kapu 
mellé küldi a vezető gólra érdemes helyze
tet. Tehetik, hiszen bajnokok nem lehetnek, 
a kiesés pedig nem fenyegeti őket, mert a 
pontleadást elég későn kezdték meg ehhez.

A szünet utón valóságos
lelki fekélyt kap1 a közönség

a lehetetlen játéktól. Mintha kezdő vándor
legények álltak volna össze vak labdarug- 
dosásra. Solti kitörése paródiája Mcazza eré
nyeinek. Senki nem bántja, mégis hasra- 
csik a gól előtt. Az Újpest tehetetlensége és 
a Phöbus betonvédelmének újravirágzása 
jellemzi ezt a periódust. Nincs semmi akció 
és remény a további eredményre. A Phöbus 
már taccsra játszik, hogy az egy pontot 
mentse. A zavarodottság nöttön nő az Új
pestben. Még

a csatársort is felforgatják.
Vincze, Pusztai, Zsengellér, Kállay, Kocsls- 
formációban próbálkozik a lilafehér támadó 
ötös eredményt elérni, ami csak a 44. perc
ben sikerül. Adóm messze előreadott lab
dájára Csikós kifut, de Zsengellér egy pil
lanattal előbb éri el a labdát. Belefejel, át
ível a kapus felett s már-már kislklana a 
labda a léc mellett ,amikor valahogy mégis 
behull a sarokba. 2:1. Zsengellér már ott áll 
a kapufa tövében, amikor

Csikós utoléri és megüti, Wéber pedig 
a földrefcktetL

Ez azonban merőben más mozdulattal tör
ténik, mint ahogy például az anya fekteti le 
a flát. Zsengellér ottmarad és ölben cipelik 
ki az ájuldozó csatárt.

Hiába, nemes és szép játék a futball, ha 
sportszerűen játsszák , . t

A Nemzeti nem győz eleget veszteni
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.. caak125
148
125

SoLCtóifeÁ^ÁRUHAZA

Hölgyeknek
Műselyem- 
harisnya 

erős szálú, kis hlb.,bár
mely színben.... osak 
Tenniszzokni 
színes vagy fehér, kis 
hibával................. csak

erős macco fonalból, 
kis hibával......... csak

Cotten női harisnya
tartós, minden színben, hib. .. csak
Flór női harisnya 
csikós szélű, színekben, kis hlb. csak 
Cotten női harisnya 
erős müselyem, mindenszinben, ezüst 
Szinessarku harisnya 
egész vékonyszálu müselyem.. csak 
Térdharisnya 
telül gumival, müselyem, kis hibával

Bllór

58

28
58

6yermekzokni
faltér v. színes, hlb., bármely nagysás
Térdzokni
színes vagy fehér, hibás, 7 számi 
bármely nagyság

Uraknak
Strapazokni
fekete, szürko vagy drap .... osak 
Divatzokni 
mintás vagy sima ....... 
Zsakartzokni 
divatos, elegáns viselet < 
Divatzokni 
különleges szép minták . 
Maccozoknl 
mintázott vagy egyszínű, 
Flórzokni
elegáns, mintás vagy sima,... csak 
Sportharisnya 
zsakartmintá8, kis hibával 

Flór térdharisnya 
beszövött gumivál, kis hlb. 

Vadászharisnya 
lábfejjel, sportoláshoz

Gyermekeknek
Tenniszzoknl
minden színben, kis hlb 
Térdzokni 
Bírna vagy derby kötésű, kis hibával, 
bármely nagyság

.. csak

Vidékre utánvéttel 
szállitunk

Tavaszi képes árjegy
zéket vidékre ingyen 
és bérmentve küldünk

BUDAFOK—NEMZETI 3:2 (2:1)
Hűvös, szeles Időben n pestkörnyéki csa

pat saját otthonában a Nemzeti legénységét 
látta vendégül a mai fordulóban. Heves 
budafoki támadásokkal kezdődött a mérkő
zés. mégis a Nemzeti éri el az első gólt. A 
Budafok gyűrűjéből kiszabaduló Kisalagit 
elgáncsolják. Balog rzabadrugósa a sorfalról 
Palágpl elé pátion, akinek bemtónit Sztancslk 
a hálóba lóul. 0:1. Kél perc mólra egyenlít 
a Budafok. A 9. perrhen Szeder lefut tapos 
beadását Fodor a hálóba továbbítja. 1:1. A 
mezőnyben budafoki fölény alakul ki és

rá sem lehel Ismerni a nagyhírű Nem
zeti haltsorára.

A 10. pereljen Tompa szabálytalanul szereli 
Fodort a büntetőterületen betűt. A tizen- 
egyesi Szeder értékesíti. 2:1. A budafoki 
támadások nem lanyhulnak és Fézler éles 
lövése kapufán csattan. A Nemzeti csatár
sorában nincs elgondolás és igyekezet. Szü
net után a Budafok támad Horváth es ko
vács lövése mellé kerül, majd a 14. percben 
Fézler a kifutó Angyal mellett gólt ér el. 
3:1. Horváth veszélyesnek ígérkező láma
dósát Kisatngl és Molnár egyesült erővel 
rőt iák el. A 39. percben Szalag előreadja a 
labdát Sztancsiknak, alcl kitör vele és lövésé 
a kapufáról eléje pattan. S-ebchclyia nagy 
tumultusban Palágyi ele fejpcli a labdát, aki 
azt előírásosan a hálóba irányítja. 3:2. A 
Nemzeti erősen küzd a kiegyenlítésért, de a 
pontmentési akció nem sikerül.

Tüntetéssel kezdődött — 
ETO-vereséggel végződött 

a Bocskai meccse 
BOCSKAI—ETO áll (111) 

Dcbreeen, március 27.
fá Hitiül Napló tudtsltáldnak íelrfonlelen- 

tfse.) A debrrrent közönség sokat várt ettől a 
merközéstöl. mert ha még azt is elvaaztalte 
volna n csapat, úgy nagy in-legiik lelt volna a 
drukkereknek az elkövetkezendő tnérközósek 
alatt. így nagyszámú közönség keresi, fel a pá
lyát. melynek kapujában zajos jelenetek ját
szódlak le. Mintegy

1M főnyi egyetemi hallgató tllnlrt.lt a 
Bocskai vezetősége ellen.

mert nem kapták meg a srokásos kedvezmé- 
».'■« legyeket. Laseanként azonban elcsendcse-

dett a zajongás, hogy benn a pályán annál na
gyobb erővel törjön ki a Bocskait lelkesítő 
biztatás. A debreceni csapatban Teleki is ját
szott és igy már előre nyugodtak voltak a deb
receniek. A játék úgy is indult, mert már az 5. 
percben tizenegyeshez jutott a csapat. Nagy 
volt azonban a levertség mikor Belesik a ka
pus kecébe külde a labdát. Nem sokáig tartott 
azonban az elkeseredett hangulat, mert Ta
kács remek góljával újra kerekké varázsolta a 
debreceni drukkerek képét. 1:0. A győrieg azon
ban nem hagyták sokáig örülni a cíviseket, 
mert a következő percben Neigcr lejutott és 
pompás lövése kiegyenlített. 1:1. Bocskai táma
dásai most sorra sikertelenek. Teleki három 
méterről is kapu fölé küldi a labdát, mire meg
fordul a közönség hangulata s csaknem az 
egész pálya az ETO-t biztatja.

Az Újpest a konkurrens 
pályáján Játszik tavasszal

Érdekesen alakul az Újpest tavaszi programja. 
A késő őszig bezáróan nem játszik a pályáján, 
húr a sorsolás szerint még a tnvaszl fordulóban 
is két mérkőzést kellene otthon lebonyolítania. 
Mindkét mérkőzést a konkurrens újpesti csapat 
sporttelepén, a Phöbus-pályán fogja lejátszani. 
Az ok: a megígért füvesítést hz UTE-stadion 
talaján is végrehajtják. A kemény talajnak 
ekéket irányit nz újpesti vezetőség,

A görög lutball-tanoncok kellemesen 
gyenge amatőr-ellenfelet kaptak 

Szegeden
GÖRÖGORSZÁG — DÉLMAGYARORSZÁG

2:1 (1:0)

Szeged, március 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A görög együttest meleg ovációk
ban részesíti a szegedi közönség a mérkőzés 
elölt s ez az ünneplés állandóan tart a mér
kőzés alatt is. A rosszul összeállított amatőr

Szünet után Teleki sorra rontja a jobbnál- 
jobb helyzeteket. Nagyon akar játszani í»z 
ötösfogat minden tagja, fogcsikorgatva küzd 
mindegyik, de annál rosszabbul megy a játék. 
A szerencsétlen 13. perc az ETO számára je
lent rosszat: hatalmas kavarodás közben kapu
sát az ölösfogat besodorja a hálóba. 2:1. Az 
ETO fölényben van, szépen rohamoz, a Bocs
kai támadásait Dombóvári tüneményes védésé
vel a közönség tombolása között sorra semle
gesítik. Takács kapufát lő. Az utolsó tiz perc 
megnyugtatja a debreceni kedélyeket. Markos 
káprázatos tükkök után kicsalja a kapust a há
lóból s az üres kapuba lövi a labdát. 3:1. Majd 
egy régi jó időkre emlékeztető pazar összjá- 
tékból Boros bombalövése megszerzi a negye
dik gólt 4:1.

felszántják az egész pályát, 
gondoskodnak megfelelő termékeny altalajról 
és bevetik fűmaggal. Több mint féléven keresz
tül gondozzák, locsolják, hengerelik ts remé
lik, hogy ezalatt az idő nlnlt anyira megerősö
dik a gyep, hogy nz őszi szezón bajnoki küz
delmeire már teljes pompájában rendelkezésre 
állhat.

válogatott nagyon gyengén játszott s igy 
nem maradhatott el a görögök biztos győ
zelemé. A 25. percben Kristodoulu kapás
lövéssel szerezte meg az első gólt. 1:0.

Szünet után kezelés miatt megítélt tizen
egyesből Frledmann kiegyenlít. 1:1. A görög 
csapat hatalmas iramot diktál s a 28. perc
ben tizenegyesből Pierakos megszerzi n 
győztes gólt. 2:1.

Csepelre készül
a,, Bogár szemű Sheriff"?

Ismeretes, hogy P. Szabó és Phöbus köz? 
az utóbbi időben rendkívül elmérgesedett a. 
helyzet.—A kitűnő szélső nem játszik, hiva
talába sem jár be. Mint értesülünk, a „Bo- 
gárszemü Sheriff"-nek becézett játékos

a Caepel WMFC-bcn szeretne játszani, 
egyesülete azonban nem hajlandó elen

gedni.

A játékos és az egyesület küzdelme a be
avatottak szerint rövidesen eldől t— a játé
kos javára. ,

Limperger es kovács 
az NB-ben marad

K Nemzeti Bajnokságból kieső csapatok leg
jobb Játékosai rendszerint vándorbotot vesz
nek a kezükbe és szerencsésebb egyesületek 
együtteseit erősítik. Ez n ..természetes kivá
lasztódás" elve, ami a futballban is érvényes.

Az Idei kiesők között a győri ETO is olt van 
s a derék vidéki csapaton most már a csoda 
sóin segíthet. A győri vezetőség szintén abba a 
kényszerképzethe esett, hogy mint n legjobb 
vidéki amatőregyletnek, nincs szükségük erő
sítésre, profljútékosra. A tandijat most meg
fizettette velük az NB — egyévi szereplés utón 
elbúcsúznak n legjobbak küzdelmeitől.

Játékosaik közül egyik-másik komoly érlékt 
elsősorban is

Limperger,
aki aligha rúgja tovább a labdát Győrben. 
Több középegyesíilet sorában lenne helye a 
csatárként és cenlerhalfként egyaránt használ
ható játékosnak. így elsősorban a Phöbushnn, 
ahol a Fregoli-játékosoknak jelentős szerepük 
van.

Van még egy komoly tehetség az ETO-lmn:
■ fiatal Kovács,

aki még dióksorban volt az elmúlt évben. Moss 
gása vérbeli futballistára vall s a jószemü já
tékos-szerzők figyelmét aligha kerüli el.

Az egyetemes futballnak semmiesetre sem 
lesz kára belőle, ha ez n két tehetség tovább 
halad az érvényesülés utján.

tllnlrt.lt
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a ffo Meglepetésekkel 
teljes részvétlenség

kézben folyt le a boxbajnokság döntője

Vértigrisek, üvöltő sakálok és 
egyéb bérizomzatu sport

férfiak között ál néven birkózik 
egy volt UTE-versenyző

Magyarország 1938. évi egyéni bokszbaj
noki küzdelmeinek utolsó fordulóját vasár
nap este tartották meg a Fővárosi Nagycir
kuszban

teljen részvéllcnség mellett.
Részletes eredemények a kővetkezők:
I.ógaulybnii bajnok: Podány B-Vasulas, 

•ki a döntőben Urbán FTC ellen fölényes 
győzelmet aratott.

Biintanviiilyluin bajnok: Bondy B-Vasutas 
• nap legszebb küzdelmében győzi le Lo
vast (Beszkárl).

Pehelysúlyban bajnok: Frigyei, 2. MarA- 
czy MAC. Frigyes utolsó ellenfele Lakat 
FTC volt, aki szemhéjsérülése miatt kény

telen volt a versenyt feladni.
Könnyüsulyban bajnok: Harangi MÁV, 

2. Németh FTC. Harangi pontozással győ
zött Kővári II. Beszkárl ellen, Németh pe
dig klubtársát, Berkessyt győzte le.

A lengyelek elleni válogatottságért mér
kőztek Szabó egyleten kívüli és Monfera 
BTK.

A kUzdelem nagy meglepetésre döntet
lenül végződött

s igy tovább főhet a szövetségi kapitány 
feje n válogatott csapat egyik legfontosabb 
posztjának kijelölése miatt. A verseny lap
zártakor még tart.

A 2000 pengős Steve Klaus helyett 
három magyar mester ingyen trenírozza 
az ökölvívó válogatottakat

Budapeset időnként a profibirkózók gyüle
kezőhelye szokott lenni. A közeljövőben ismét 
a magyar fővárosba tömegeinek a bérizmok 
harcosai, hogy sorozatos nyögések után külön 
féle világbajnokokat avassanak. Kik utat hatat
lan okokból ezeknek a művészeknek rendkívül 
díszei és félelmelgerjesztő állatneveket adomá
nyozott a külföldi impresszáriók hada.

Vértigrisek, párducok, medvék, sakálok 
díszes seregében akadt bolgár oroszlán és 

sziléziai elefánt is.
Most újabb szállítmány érkezik belőlük s a 
nagy csoportban ott szerénykedik Mike Brendel 
neve is.

Kevesen tudják, hogy ez a korántsem ma
gyar hangzású név magyar fiút takar.

Orgoványl Mihály néven ismerték
azelőtt, amikor még az UTE szőnyegein ama
tőralapon izzasztotta a társait. Azóta megjárta 
a félvilágot. Volt Amerikában, elvetődölt Spa
nyolországba is. Itt alaposan tönkrement s 
mert bármily erős volt, az ágyúgolyókkal és 
tankokkal mégsem győzte a harcot. Anglia és

Franciaország proflversenyeinek színtereire 
tette át működését.

Most Pesetre jön az egykori UTE-blrkózó és 
bemutatja mesterségét. Érdekes sors..,,

Meglepő kardverseny — ismeretlen nagyság 
az élen. Vasárnap délelőtt rendezte a MAC a 
Műegyetem aulájában a József-nádor vándor- 
dijas kard versenyt. A versenyt óriási meglepe
tésre az eddig teljesen ismeretlen Bartos 
nyerte. Győzelme annál érdekesebb, mert a 
vert mezőnyben több elsöosztúlyu vívót talá
lunk. .Végeredmény: 1. Bartos Tibor BEAC 7 
gy; 2. Mikes LASE 6 gy. 3. Hidas UTE. 4, 
László MAC.

A Pénzintézeti Sportegyesület vasárnap ren« 
dezte József-téri vívótermében Hollós Ödön- 
vándordijas versenyét, amelyet a MOKTÁR 
csapata nyert meg.

'A boxolás berkeiben nagy a forrongás. A 
'Sportegykéz 1000 pengővel kevesebb segélyt 
adott, mint tavaly s emiatt az egész tisztikar 
lemondással fenyegetődzik. Segélyről, adomány
ról lévén szó, nehéz állást foglalni az ügyben, 
mert mindenki annyit adakozhat, amennyit 
akar, kényszeríteni aligha lehet. A boxolás 
egyelőre nem érti meg, hogy másfelé is szük
ség van a pénzre. Legalább egy tucatra való 
sportág van, ninely a legtökéletesebb ered
ménytelenséggel vegetál, de pénzt fogyaszt. A 
vita folyik, de valószínűen az lesz a vége, hogy 
• nnyiban marad.

Elősegíti ezt az a körülmény, hogy az ököl

vívó trénerek sportszeretettől mélyen áthatott 
módon önzetlen lépésre határozták el magukat: 
felajánlották, hogy

Bede Jenő, Magyar Sándor és Dobránszky 
István Ingyenesen ternlrozza ■ válogatot

takat.
Ez azért érdekes, mert a szövetség 2000 pen

gőért Steve Klaust, a külföldi mestert akarta 
leszerződtetni. A három magyar tréner legalább 
annyit ér, mint Steve Klaust s igy áldozatos 
ajánlatuk alapján 2000 pengőt megtakaríthat
nak. Ugv Játszik, a Sportegykéz ezt már bele
kombinálta a segélybe és Steve Klaus tisztelet
dijának a felét jnár megtakarította.

Satum nyerte az Infortunét

AZ ERZSÉBET ELl’OTTYANTOTT EGY 
PONTOT

Csepel WMFC—Váci Remény 3:0; Vác FC- 
Tokod 2:2; DVTK—Vasas 6:1; Szolnoki MÁV 
— Drogisták 8:0; Váci SE—Erzsébet 1:1; Ha
ladás—Álba Reflla 3:1; Salgótarjáni BTC— 
Simontornyni BTC 5:0.

A PTBSC ÉS A ZSE A BAJNOK?
'A vasárnapi amatőr bajnoki forduló bővel

kedett meglepetésekben. A sorozatos meglepe
titek után mind a két csoportban kezd tisztá
zódni a bajnok személye. A Pártos-csoport
ban a PTBSC Nll-esélyd növekedtek, a Bitó- 
csoportban pedig a ZSEc. Az eredmények itt 
következnek:

Perina csoprrl: MAIT. MÁVAG 1:1; PTBSC 
- EMTK 3:0; KAC. FTC 1:0; Ganz—BMTE 3:1; 
S7.FC Cs. MÜVE 2:1; MTK—Drasche 3:2;; 
SzAC—BSC 2:1.

Bíró-csoport: BSzKRT UTE 3:2; Goldbcrger 
—Vasas 11; B. Vasutas 1 BAK 3:2; ZSE— 
MSC 5:1; 11L, kér. 'I VE—Pamutipar 3:1: ller- 
minnmező-Teslvérsiég 1:0; Postás-BLK 4:0.

CÉGBAJNOKSÁG
I. osztály.

Révai—Chlnoln 2:0 (2:0). Vezette: Gruber. — 
Dunuvia—M. Acél 4:0 (1:0). Vezette: Bartók. — 
Budavldéki Posztó—Újpesti Posztó. Vezette: 
Kraft. — M. Pamut—Flóra 5:1 (3:0). Vezette: 
Skalitzer. — Wcrthelm—Kábelgyár 4:2 (2:0).
Vezette: Strompf. — Growe—Kispesti Textil 
3:2 (2:1). Vezette Miholovjcs. — Kemény és fsa 
—Hajós és Szántó 1:0 (1:0). Vezette: Tihaméry.

II. osztály.
Süss—M. Posztó 4:1 (3:1). Vezette Skultétl. — 

Vasfonal—Welss Manfréd I. 6:1 (3:1). Vezette: 
Hóri. — Engel—Gamma 2:1 (0.-0). Vezette: 
Muráró, — Shell—Gizella gőzmalom 6:5 (1:1). 
Vezette: Gerö F. — Löwy—Müller 3:2 (2:0). 
Vezette: Istenes. — Radiátor—Ilirmann 4:2 
(2:0). Vezette; Br. Gudenus.

III. osztály.
Fiat—Hrusovszky 7:0 (3:0). Vezette: Krntisz. 

— Beleli Zsinórgyár—M. Fémlemez 2:1 (1:0). 
Vezette: Rácz, — Csavargyár—Angol Magyar 
Cérna 1:0 (1:0). Vezette Rosta. — Intercant— 
Schember Mérleg 1:0 (1:0). Vezette: Székely.— 
Dr. Wander—Schiel 7:2 (4:1). Vezette: öima- 
cher. — Salgó Imre—Hulter-Flora 2:0 (0:0). 
Vezette: Tnusz F. — I’raina—Alaska 3:0 (2:0). 
Vezette: Pelcrka. — Kroluper—VJgodni 7:0 
(0:0). Vezette: Greguska. — Dreher-Haggen- 
muclicr—Zsolnay 2:0 (0:0*.  Vezette: Ehrenstein.

BELLÁK MÁSODSZOR IS AMERIKA-BAJNOK 
Philadelphia, március 27.

Bellák László, az Amerikábnn túrázó magyar 
asztali tenniszező szombnlon éjjel óriási küz
delem után 21:12, 21:14, 19:21, 21:18 arányban 
verte Schlffet és ezzel másodízben nyerte meg 
Amerika férfiegyes bajnokságát.

Kellemetlen hűvös időben, megcsappant lá
togatottság mellett folytak le a megyeri máso
dik nap versenyei. A nap főversenyében bemu
tatkozott a Rákosi-dij volt favorotja, Mannes- 
wort. A Németországból idcszármazott ugró 
ezúttal is nagy favorit volt, de a sokkal ügye
sebbet lovagolt Satumtól kikapott.

Az első izben lefutásra került gróf Szirmav- 
cmlékversenyben háromévesek végeztek elől 
s úgyszintén hároméves nyerte a Villám-dijat 
is, ami igen jó ajánlólevél az idei derby-évjárat 
számára.

Részletes eredmények:
I. Hadsereg! gátverseny. 1. Gyöngyvér (2%) 

Muhr fh. 2. Dévény (8:10) Slielly hd. 3. Négus 
(5) Matusk. hd. F. m.: Vihar (10) Mahansz h., 
Laboré (4) Dcmkó fh. 1% hossz, % hossz. 
10:22, 12, 13. Befutó: 63.

3. Sirály (6) Nagy G. F. m.: Fruit-Stali (14f 
Kajárl, Sibcr (8) Csömöri, Film (2) Rózsa, 
Pártfogó (6) Klimscha, Blondc Katherin (6) 
Keszthelyi, Hozomány II. (3) Gutái, Virulj (5) 
Horváth K. II. % hossz, nyakhossz. 10:49, 20, 
34, 24. Befutó: 442, 233.
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Fiókiroda: Budán, Horthy Mlklós-ut 18*

Telefonon Telefon: 268-788
feladott fogadásokat mindenkor azonnal klkézbesltOnk.

II. Gróf Esterházy Alajos emlékverseny. 1. 
Ron-Pas (6:10) Gedc. 2. Resista (2>í) Lajtos 
hd. 3. Swcetheart (4) Valko. 5 hossz. 10:14. 
Befutó: 21.

III. Inforluné fiátverseny. 1. Satum (10) Gál. 
2. Manneswort (4:10) Bal. I. II. 3. Wait-a-bit (10) 
Singcr. F. m.: Ma vart (3) Stecák. 1 hossz, 3 
hossz. 10:137. Befutó: 585.

IV. Hadscregl sík verseny. 1. Maros (5:10) 
v. Czánth fh. 2. Carmen (4) Demkó fh. 3. Ditró 
(6) Mahansz h. F. m.: Vénus (10) Slielly hd- 
Lubló (12) Matusk. hd., Dalnok (12) v. Muhr 
fh. 3 hossz, 0 hossz. 10:17, II, 11. Befutó: 29.

V. Gróf Szirmay Sándor emlékverseny. 1. 
Agripplna (4) Csuta. 2. Laci (12) Klimscha II.

VI. Villám-dIJ. 1. Díszpolgár (6) Kajárl. 2, 
Epizód (2) Gutái. 3. Minek? (6) Horváth K. IL 
F. m.: Dongó (1%) Fctting A- Kundry (6) 
Keszthelyi, Bodrog (12) Csuta. ötnegyed hossz, 
2 hossz. 10:63, 19, 15, 23. Befutó: 10:170.

VII. Fóti handicap. 1. Hcdic (1% Fetting 
A. 2. Bokréta (5) Esch T. 3. Páncél (25) Má
tyás. F. in.: Limanova (6) Krédler, Kannibál 
(12) Szele, Bonvivant (20) Bihari II., öhaj (2%). 
Pfendler. 3 hossz, háromnegyed hossz, 10:27, 
lő, 22, 33. Befutó: 10:188.

HÉTFŐI NAPLÓ
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Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
Felelői szerkesztő «a kiadó: Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet-klirut 38. 
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-308-M. Vas. d. v« 
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ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország lu fillér, Ausztria 20 Groscben. Fran
ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország 
15 PL, Olaszország 1 líra. Románia 5 lei. Csehszlovákia 
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HÉTFŐI NAPLÓ
klidóhlviitaUban, Vll„ HrMébcl-kOrut SS. Telefon: 130-8111

Az óv lognftsryobb 
bridgö-versenye' 

bridge-csaDatvérsenvet 
Április 2-3-An rendezi meg a Dunapnlota uj dísztér- UAIfAi NfilllA 
méhen (volt Lloyd-palota) Mária Valéria-u. 12, a llOllUI I1Q|IIU 

Hetven ragyogó tiszteletdíj!
Érdeklődés, meghivóigénylés a

VÍZSZINTES:
1, Hosszadalmas a kitöltése. 

12. Exolikus pálmafnjla. 14. 
Sápadt — németül. 15. Végte
len síkság. 10. Fél polgár. 17. 
Becézett női név. 18. Szamár 
— franciául. 19. Ez a költői 
szó Arany János „A walesi 
bárdok" c. költeményében for
dul elő. 20. O. A. N. 21. Erős 
északkeleti szél nz Adrián. 22. 
Ilnmlet nagy problémája. 24. 
Az elmélet kitin nevének fele.
25. Az egyik erő a fizikában.
26. A tea német neve. 27.
Snck, a világhírű koloralur- 
énekesnő keresztneve. 28. 
Vissza: ahhoz hasonló, 29. 
Zeneszerző. 30. Jelenleg 
Lakihegy dísze. 32. Magyar 
színésznő. Keresztneve: Margit. 
33. Ellenül kémlel. 34. Telje
sen uj. 35. Azonban. 37. Be
cézett |töi név. 40.........missi
est. 41. Elődje. 42. „A" nya
kon nyugszik. 43. Hozzájut 
valamihez. 44. A jó diák knp 
nz iskolában ez„l". 45. Wag
ner Richard-tól eredő kifeje
zés.

FÜGGŐLEGES:
1. Tánc. 2. Ceruza. 3. Egy kis duhnjkodás. 4. 

É. K A 5 Va párjn. 6. Hnrisnvaanyag. 7. A gomb 
szélei. 8. Egyletben található. 9. A túlvilág la
kói. 10. Disznója. 11. A kaszárnya Ideje lesz 
Ilyen a nóta szerint.*  13. Amerikai sarkulnzó. 0 
értő el elsőnek az Északi-sarkot. 14. A rádió 
műsorát sugározza ki. 10. Három — Idegen nyel- 
ven. 17. H. L. Ö. 21. A falevél ilyen. 22. A keres
kedő üzleti tevékenysége. 23. Á kereskedő. 25.

Német üdvözlés. 20. F. A. I. 28. York — része. 
29. A Magyar Távirati Iroda nevének rövidí
tése. 31. Nem az utána kövclkiző. 32. Birkózó- 
nnk van. 34. „Élet, erő, egészségi" 35. „Az" ngy 
székhelye. 36. Fedák néni. 37. A fizikában á 
mozgásvállozlalósok eredendő okn. 38. Névelői 
folyadék. 30. Az utód nlyjn. 41. Vallásrövidités. 
42. Francia prepozíció, avagy fonetikus betű.
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