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laiii-Curci a botránytól való félelmében 
vasárnap hirtelen elutazott Budapestről
Kijelentette, hogy imllszponún, nem hajlandó éneheinl 0$ minden 
Különösebb búcsú núlhüi mhagyta Mamiét - Sebestyén Géza a 
Qlrósóg és a szinügyi blzattslg elé viszi a Galli Curci botrányt 

visszafizetik a ..Sevillai borbély- jegyeinek érát

az izgalmas munkaits hiteles története
’Amelita Galli Curci vasárnap délután 4 

óra 30 perckor a maga részéről elintézte 
azt a különös és furcsa botrányt, amelyet 
szinte páratlanul álló bukása Budapesten 
okozott:

ma délután hirtelen elutazott Buda
pestről.

miután lemondta a hétfő estére hirdetett 
Sevillai borbé/g-előadást a Városi Színház
ban. Galli Curci menekülésszerű távozásá
val rendkívül sok elintézetlen ügyet hagyott 
Budapesten, amelyet minden valószínűség 
szerint nem a színházak irodáiban, sem a 
nézőtéren, sem a lapok hasábjain, hanem 
egyrészt a lovaglás pesti közönség lelkűte
kben, másrészt pedig a bíróság előtt fognak 
tisztázni.

Galli Curci tehát itthagyta a pesti közön- 
f’éget, ilthagyta a pesti színházigazgatót, 
aki a jelek szerint Ítélve, éppen olyan ál
dozat, mint a pesti közönség. Itthagyta a 
közvetítő ügynököket s most, amikor már 
a bécsi hoteljében piheni ki budapesti ut
jának fáradalmait és izgalmait, igazságo
san és pártatlanul rávilágíthatunk a Galli 
Curci-ügy rejtett és szövevényes hátterére.

Galli Curci bejelenti, hogy 
hétfőn nem énekel

A RigoMto-Maái, ismeretes fiiltyös bot- 
i'.myo teljesen összetörte a mosolygó és fölé- 
i'jes Galli Curcit. Előadás után a svábhegyi 
yanatóriumban lévő lakására vonult vissza 
és otthon

egyik strőgörcsből a másikba esett.
Férje állandóan vigasztalni igyekezett a 

művésznőt, de az szombat délelőtt meg
üzente a szanatórium titkári hivatalának, 
hogy

vasárnap feltétlenül elutazik Budapest
ről.

i szanatóriumban bár megkapták a szo- 
”ílk hivatalos felmondását, nem vették ko
molyan a művésznő ideges kifakadásait és 
^rt nem is jelentették Galli Curci elható- 
>o/asu| sem a Városi Színház igazgatóinak, 
'7“ pesti impreszáriójának, a Rózsavölgyi- 

'"%’bi/ottainak, akik szinte óráról-órára 
•’deklődtek Galli Curci állapota felől.

így történt, hogy vasárnap délelőtt Sebes
yen Géza, a Városi Színház igazgatója, a 
Hózsavölgyi-cég két megbízottjának kisére- 
" nph fölkeresték az énekesnőt a svábhegyi 
s*«natóriumban.  Galli-Curci rendkívül idege
in fogadta az urakat és minden felvilógosi- 

elől elzárkózva, a következőket mon
dotta:

— Rendkívül sajnálom, indiszponált 
vagyok, nem énekelek.

Bármennyire igyekezett kapacitálni Galli 
ujrcit Sebestyén igazgató, a művésznő kije- 
jentelte. hogy knlarnsn mélyebbre húzódott, 
i'llapota az izgalmak következtében rosszal)- 
nodott, így föllépése lehetetlenné vált.

‘•Hűi Curci ÖKszecsomngoltatott é« dél- 
‘•tán négy óra felé elhagyta a 9Mnató- 

riumot a 4 óra 30 perckor pedig a 
bécsi gyorssal elutazott Budapestről 

minden különösebb búcsú nélkül.
Kérdéssel fordultunk Sebestyén Gézához, 

aki a menekülésszerü távozásról a követke
zőket mondotta:

— Galli Curci többet a Városi Színházban 
nem lép feli

— Többet erről az ügyről nem mondha
tok, egész betege vagyok a történteknek. A 
Városi Szinház holnap este a Sevillai bor
bélyt játssza rendes helyárakkal,

a Galli Curci-jegyek árát a pénztár

Elhúzódnak a párisi tárgyalások, 
mert Loucheur kimaradt az uj francia kormányból 
és a csehek két jogosulatlan uj követeléssel léptek fel

Párizs, március 2. i
(A Hétfői Napló alkalmi tudósítójának 

telefónjelentésc.) A francia kormányválság 
a vasárnapi nap folyamán — legalább is 
egyelőre — megoldást nyert. Az uj francia 
kormány Tardieu elnöklete alatt megalakult, 
Loucheur azonban nem kapott tárcát.

Louchcurnek a francia kormányból való 
kimaradása azzal a veszedelemmel jár 
a magyar ügyre, hogy a tárgyalások 

további elhúzódásával kell számolni.
Francia politikai körökben azt a körülményt, 
hogy Loucheur már nem tagja a francia 
kormánynak, a magyar jóvátételi tárgyalá
sok közeli befejezésére nézve kedvezőtlenül 
ítélik meg. Felmerülhetne az a lehetőség, 
hogy Loucheur marad továbbra is a ma
gyar ügyben tárgyaló bizottság elnöke, mivel 
azonban Tardieu lett a miniszterelnök, ez 
nem valószínű. Tardieu ugyanis még a hágai 
tárgyalások idején a leghatározottabban ra
gaszkodott ahhoz a felfogáshoz, hogy ennek 
a bizottságnak a francia kormány egyik tagja 
legyen az elnöke és a tárgyalások irányítása 
az ő kezében maradjon. Ilyen körülmények 
között

néhány napi szünet fog beállón! ismét 
a magyar tárgyalások folytatásában, 

mert meg kell várni, amia,ae újonnan ala
kult francia kormány valamelyik tagját e 
bizottság elnökévé nevezik ki.

Ami a tárgyalások éroemi részét illeti, eb
ben a tekintetben

két fontos kérdés körül merültek fel 
nézeteltérések.

Mind a két ellenvetést csehszlovák részről 
teltek. A csehszlovák kormány nem akarja 
elismerni a hágni megállapodásoknak azt a 
szakaszát, amely szerint csak háromszázezer 
holdnyi kisajátított területnek nz ellenértékét 
fizeti meg az A-nlap és ezzel a megállapodás
sal szemben azt követeli, hogy az A-alapból 
kárlalgnitsák az egész kisajátított földterü
letet. ami ötszázezer holdra mg.

A cseh-szlovák kormánynak ez a követe
lése mereven ellenkezik a hágai megál-

vlssraflzctt.
Érdekes ennek a nagyszabású színházi 

botránynak hátterét megvilágítani.
Galli Curcival ugyanig Európa néhány 

színházi ügynöke
valóságos lánckereskedést űzött.

Egymás kezére adták és mire Budapestre ér
kezett, a 2200 dolláros Galli Cáréiból 6000 
dolláros énekesnő lett.

Galli Curci elutazott, de a bajokat itt
hagyta.

Ez az ügy szembeállította egymással Sebes
tyén Gézát és a Rózsavölgyi hangverseny- 

lapodás betű szerinti értelmével.
A nagyobbik nehézséget a cseh-szlovák 

kormány másik követelése okozza.
A csehek ugyanis a 250. szakasz teljes 

elejtését követelik, 
vagyis nem akarják elismerni, hogy ez a 
szakasz a földbirtokreformra vonatkozóan, 
a jövőre nézve is védelmet nyújt a cseh
szlovákiai magyar földbirtokosoknak.

Nem kétséges, hogy a cseh-szlovák kor
mány részéről támasztott nehézségek erő
sen kitolják a megegyezés terminusát.

*
Bethlen István gróf miniszterelnök haza

érkezését vasárnapra várták, mivel maga a

Tardieu vasárnap végleg 
megalakította kormányát

Párizs, március 2.

Tardieu szombaton késő éjjel befejezte 
tárgyalásait és elkészült uj kormányának 
megalakításával. Megelőzően Painlevé — aki
nek szintén tárcát kínált fel —- a politikai 
helyzetre hivatkozva és széleskörű koncen
tráció szükségére utalva, elhárította ajánlat 
tát. Ezzel szemben a radikálisok közül egye
sek a párt tilalmának ellenére egyénileg haj
landóknak nyilatkoztak tárcái vállalni. 
Elhatározásukban-az ország magasabb érdi
kein kívül az a szempont is vezette őket, 
hogy igen sok radikális távol tartotta magát 
attól a radikális pártértekezlcttől. amely 
visszautasító határozatot hozott. Tárcát ki- 
nált fel Tardieu I'ranklin-Bouillonnak is, ő 
azonban kijelentene, hogv nem akar meg. 
válni pártjának vezetésétől, de egyben teljes 
támogatásáról biztosította a dczrgnált minisz
terelnököt.

Tardieu előző kormányának tagjai közül 
kimaradt. töb|>ck közölt Cbéron pénzügy
miniszter, Lolu.hcur munkaügyi miniszter és 
Hűbéri igaz.ságügyminiszter. 

irodát. Sebestyén Géza, amint értesülünk 
a bíróság előtt akarja tisztázni a Galli 

Curcl-ttgy rejtett részleteit
és a bíróság előtt akar magának és színházá
nak anyagi és erkölcsi elégtételt szerezni.

Ugy értesülünk, hogy a Városi Szinház 
Galli Cnrcí-botránya rövidesen a főváros 
szinügyi bizottsága elé kerül, amely hivatva 
lesz bírálatot mondani arról, hogy vájjon 
Sebestyén Géza, a Városi Szinház igazgatója 
követte el a hibát a közönséggel szemben, 
vagy ő is az. elmulasztott színigazgatói gon
dosság áldozata.

Stób Zoltán

miniszterelnök a kormányzóhoz küldött hó
doló táviratában azt irta, hogy vasárnap ér
kezik meg. A miniszterelnökség azonban 
sem a délelőtti, sem a délutáni órákban

nem kapott értesítést Bethlen érkezé
séről.

A délután érkező gyorsvonathoz mégis ki- 
küldölték Kelenföldre a miniszterelnök autó
ját, amely azonban üresen tért vissza s a mi
niszterelnök az éjszakai Orient Er préssel 
sem érkezett Budapestre. \ késő éjszakai 
órákban szerzett információk szerint,

Bethlen István gróf valószínűleg ma reg
gel érkezik meg

• a 6 óra 20 perckor befutó párizsi vonattal.

Tardieu kijelentette, hogy kormánya szer-
dán mutatkozik be a kamarának. Kedden 
délelőtt összeül az államtanács, szerdán dél
előtt pétiig a minisztertanács tart ülést, ame
lyen megszövegezik a végleges kormány
nyilatkozatot.

Miniszterelnök és belügyminiszter: Tar
áiéit.

Igazságügy: Raoul Bérét.
Kíilügy: Bríand.
Hadügyi Maginot.
Tengerészet: Dumesnil. 
Pénzügy; Paul Reynaud.
Költségvetés: Germnin-Martin. 
Közoktatás: Matraud.
Gyarmntügy: Piétri.
Posta- és táviróügy: Mallarmc. 
Közegészségügy: Desiré Fcrry. 
Földmivclésiig.y; Fernand Dávid. 
Munkaügy: Pier’e Lávái.
Közmunkaügy: Pernnt.
Légügy: Laurenl-Eynac. 
Nyugdíjügy. Champelicr de. Ribt\
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Hindenburg és Alfonz spanyol 
király üdvözlőtáviratot küldött 
Horthy Miklós kormányzónak

A csonka ország minden rendű és rangú 
polgára a jobb jövőbe vetett hittel és re
ménységgel ünnepelte Horthy Miklós kor
mányzóvá választásának tizedik évforduló
ját. Kicsinyek és nagyok, falusiak és város
beliek, magyarok és külföldiek egyforma 
hódolattal tekintenek a jubiláló államfőre, 
aki a magyar sorsnak talán legnehezebb tiz 
esztendején át sziklaszilárdan állott a nehéz 
és felelősségteljes parancsnoki hídon. A ma
gyar élnia'.nrás, a kétségbeesést és cllanyhu- 
lást nem ismerő magyar életerő Horthy Mik
lós bátor vezérlete alatt kikerülte a zátonyo
kat, amelyek már-már süllyedő hajónk éle
tét veszélyeztették. A megpróbáltatások ke
serves esztendői voltak ezek, amelyekben 
nemzetünk kiállotta a legnehezebb próbát. 
S e próbatétel sikere legnagyobb részben a 
legelső magyar ember érdeme, akit ma nem
csak egy csonka ország, hanem egész Európa 
ünnepe).

A vasárnapi jubileumi ünnepségekről a 
kővetkező jelentéseket kaptuk:

Debrecenből
jelentik: Hajdúböszörmény megyei város kö
zönsége óriási lelkesedéssel ünnepelte vasárnap 
a kormányzó jubileumát.

Tegnap este s levente-egyesület rendezett 
fáklyás (elvonulást, vasárnap reggel zenés
ébresztő volt, majd minden templomban hála
ndó istentiszteletet tartottak a Inkosság nagy 
tömegeinek részvétele mellett.

Délben %12 órakor a város díszközgyűlést 
tartott. A képviselőtestület lelkeshangu hódoló 
leiiratot fogadott el.

Sátoraljaújhelyről
jelentik: A város képviselőtestülete Orbán Kál
mán javaslatára elhatározta, hogy a város főterét 
Horthy Miklós-térnek neveti el, hogy erz«l 
méltóképpen megörökítse Horthy Miklós kor
mányzó tízesztendős jubileumát.

Nagykanizsáról
jelentik; Nagykanizsa városának törvényható
sági bizottsága a kormányzó jubileuma alkal
mából tartott díszközgyűlésén elhatározta, hogy 
a nagykanizsai vasútállomástól a város főutcá
jáig vezető utat a kormányzó nevéről Horthy 
Miklós-utnak nevezi el, s a város közkórházá
nak nevét hasonlóképen a kormányzóról fogja 
elnevezni. Vasárnap délelőtt a nagykanizsai 
Zrínyi Hona Irodalmi és Művészeti Kör a Vá
rosi Színházban többszáz főnyi közönség előtt 
dlszgy/Hésen méltatta a kormányzó érdemelt. 
A többszáz főnyi közönség tomboló lelkesedés
sel ünnepelte a kormányzót.

A budapesti aut. orthodox izr. hitközség a 
kormányzó jubileuma alkalmából nemzeti szí
nekkel teldiszitett éa teljesen kivilágított Ka- 
zinczy-iitcai főtemplomában ünnepélyes isten

tiszteletet tartott. Az istentiszteleten, amelyen a 
hitközség összes intézményeinek képviselői 
óbudai Freudiger Abrahám hitközségi elnök 
vezetése alatt megjelentek és a hívők nagy
számban résztvetlek, áhítattal hallgatták a 
kormányzóért elmondott zsoltárimákat. Az ün
nepély zenei részét Holzer kántor teljes ének
karral látta cl. A nyitott frigyszekrény előtt 
Franki Adolf rabbi ájtalos Imát mondott cl. Az 
ünnepély a Himnusz és a Hiszekegy eléneklé- 
sével fejeződött be.

A külföld ünnepli 
Horthyt

Madrid, március 2.
Alfonz király űdvözlőtávlratot küldött 

Horthy kormányzónak a kormányzó tízéves 
jubileuma alkalmából.

Berlin, március 2.
Hindenburg birodalmi elnök tegnap 

Horthy Miklós kormányzóhoz tízéves jubileuma 
alkalmából a kővetkező táviratot intézte:

„Tizedik fordulóján annak a napnak, amelyen 
Főméltóságod, mint a magyar királyság kor
mányzója elfoglalta hivatalát, fogadja, kérem, 
legszívesebb jókívánságaimat. Főméltósógod ve
zetése alatt legyen része Magyarországnak bol
dogulásban és jólétben! Bajtársi köszöntéssel' 
Hindenburg birodalmi elnök."

Róma, március 2.
A Giornale d’ltalia az első oldalon közli 

Horthy Miklós kormányzó fényképét és két- 
hasábos cikkben méltatja érdemeit. A lap sze
rint a kormányzó providenciáiig államférflu, 
aki a nemzet válságos óráiban megszemélyesí
tője a magyar faj minden erényének. A LaTri- 
buna közli a kormányzói amnesztiáról szóló 
hirt, megemlítve, hogy az a nyolcadik amnesztia 
kormányzása alatt. A lap rámutat az osztrák 
kormány korrekt eljárására, amikor mély saj
nálkozását fejezte ki egyes osztrák lapoknak a 
kormányzót érintő durva cikkei miatt.

Ünneplés Parisban
Párizs, március 2.

A kormányzó jubileuma alkalmából a párizsi 
magyatság ma ünnepélyes istentiszteleteken 
nett részt. Délelőtt Vall órakor a külföldiek 
templomában katolikus, délután 4 órakor pedig 
a Sainte Marie-templomban protestáns Isten
tisztelet vplt.

As istentiszteleteken a párizsi értekezlet al
kalmával a francia fővárosban időző magyar 
delegátusok is résztvetlek, élükön Walko La
jos külügyminiszterrel. A párizsi magyar kö
vetség tagjai teljes számban jelentek meg Vil
lant Érigyes báró követ vezetésével. A párizsi i 
magyar kolónia igen nagy szómban jelent meg. I

Nyolcórás ülésekben 
tárgyalják a fővárosi reformot
Komoly zavarok

A képviselőház csütörtökön folytatja a fő
városi javaslat részletes tárgyalásai Mint
hogy a vita erősen elhúzódik, a kormány
pártban azt leivezik, hogy

nyolc órás, esetleg tizenkét órás ülések 
bevezetését fogják kérni.

Egyelőre nem sürgős a fővárosi reform 
vitájának a befejezése, minthogy tárgyalásra 
előkészített nagyobb térvény javaslata a kor
mány egyik tag jónak sincsen. A fővárosi re 
form tető alá hozatala azonban abban a pil
lanatban sürgőssé válik, mihelyt Párizsban 
aláírják a hágai megegyezésről szóló javas
latokat, mert ebben nz esetben a hágai meg
állapodás ratifikálásáról szóló törvényjavas

Izgalmas összecsapás
Becsben a Heimwehr 

és a kommunisták közt
Tömeges letartóztatások Felfűzött szuronyok kai 

verték vissza a kommunistákat
Béca, március 2.

A Bécs mellett lévő Schwcchat kis ipar
városban igen súlyos összecsapásra került a 
sor, egyfelől a hazafias szervezetek tagjai, 
másfelől a szocialisták és a kommunisták 
között. A bécsi Heimatschutzverband Schwe- 
chatban toborzó felvonulást és szabad ég 
alatt nagygyűlést rendezett. Amikor a haza
fias védöszövetség tagjai bevonultak a vá
rosba, az utcákon nagyszámban összegyűlt 
szociáldemokraták és kommunisták füttyei 
és pfuj-kiáltásokkai fogadták és szidalmaz
ták a bevonulókat.

A város főterén komoly összeütközésre 
került a sor a Helmatschutz tagjai és a 

szocialisták és kommunisták között, 
úgyhogy a csendőrség kénytelen volt feltü
zött szuronnyal a teret megtisztítani.

A gyűlés tartama alatt a szocialisták és 
kommunisták igyekeztek a szónokok beszé
dét megzavarni és olyan nyugtalanságot kel
teni, hogy pánik törjön ki a gyűlés részt
vevői között. A szocialisták £s kommunisták 
nem engedelmeskedtek a csendőrség oszlásra 
vonatkozó felhívásainak, úgyhogy végül is

feltüzött szuronnyal kellett őket a főtér
ről a mellékutcákba szorítani.

lesznek a képviselőbáz munkabeosztásában
latot kell napirendre tűzni. A képviseiőhát 
a vita elhúzódása miatt egyébként is kezd ki
fogyni az időből, mert hiszen rövidesen meg 
kelt kezdeni a jövő évi költségvetés tárgya
lását is. Ilyen körülmények közölt nem lehe 
tétlen, hogy

a nyári szünet előtt már egyetlen egy 
más komolyabb törvényjavaslat sem ke- 

'< riil a képviselőház elé,
legföljebb a gyülekezési jog szabályozásáról 
szóló törvényjavaslat fogja még a Házat fog
lalkoztatni. Annyi bizonyos, hogy a kép 
viselőház munkabeosztásában komoly zava
rok következhetnek be.

A gyűlés után a Heiinatschutz tagjainak 
elvonulásakor a szocialisták és kommunis
ták ismét szidalmazták a hazafias szervezet 
embereit, akik, amikor egy helyen kritikus
nak látszott a helyzet, nekimentek a szidal- 
inazóknak és visszaszorították őket. Az el
vonulás azután meglehetős rendben ment 
végbe.

.4 csendőrség több embert letartóztatott, 
akiket hatósági közeg ellen megkísérelt erő
szak bűncselekménye miatt vonnak felelős
ségre.

— Halálos motorkcrékpárszerencsétlenség, 
Balatonfüredröl jelentik: Halálos motor- 
kcrékpárszerencsétlenség történt vasárnap 
őskü község közelében. Kovács Gyula, 2$ 
éves, hajmáskéri gépész, motorkerékpárján 
Hajmáskérrői Székesfehérvárra igyekezett'. 
Egy éles kanyarodénál elvesztene uralmát a 
gép felett és motorkerékpárjává! együtt o 
mély árokba zuhant. Csonttörést és ayyráz 
kódást szenvedett. Eszméletlen állapotban a 
veszprémi közkórházba szállították, ahol a 
műtőasztalon meghalt. A csendőri nyomqzé*  
megállapította, hogy a szerencsétlenségért 
senkit sem terhel felelősség.
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Nagy tOz pusztított 
egy zaiauármegyei KSzséghsn

Gviiliogaus okozta a tüzet
Nagykanizsa. március 2.

(A Hétfőt Napló tudósító jótól.) Nagy tűz 
pusztított tegnap este a rn la vármegyei Ná
poly községben. A késő esti órákban ki
gyulladt Bálint Sándor földműves háza. A 
♦Íjz, nagy gyorsasággal tovaterjedt. Lángot 
fogtak a ház mellett lévő gazdasági épületek 
■ a nagy szélben

a tűz a szomszédba Is átterjedt
g Cikán László földműves háza s a portájá
hoz tartozó valamennyi gazdasági épület a 
tűz martalékává lett.

Nagyértékfl gazdasági szerszámok, álla
tok a a magtárba hordott termés elpusz

Lelőtte hitelezőjét egy tönkre
ment malomtulajdonos, majd 
rálőtt a községi főjegyzőre

A hitelezők gyűlése előtt történt a megdöbbentő vérengzés
Győr, március 2.

Megdöbbentő revolvere# dráma játszódott 
le a Győr melletti Dunaalmás községben. 

oalamikor dúsgazdag malomtulajdonos 
is földbirtokos a községházán rálőtt egy 
gazdálkodóra, majd a községi főjegyzőre, 
akiket súlyos sérülésekkel szállítottak kór
házba, mig a malomtulajdonost letartóztat 
ták és átkisérték a győri ügyészség foghá
zába. A malomtulajdonos vérengzése óriási 
riadalmat keltett az egész községben. Rövi
desen értesültek a tragédiáról Győrben és 
Komáromban is, ahol jól ismerik a tragikus 
események szereplőjét.

A rcvolveres dráma előzményei és részle
tei a következők:

Körülbelül tiz esztendővel ezelőtt, 1020 
feléjén tért haza orosz hadifogságból Mészá
ros József kereskedő. Mészáros a háború 
előtt jómódú gazdag ember volt, az Aflöldön 
volt üzlete, háza, miután azonban bevonult 
katonának és hadifogságba esett, mindenét 
(elvesztette és

lerongyolódva, szegényen érkezett haza 
az orosz hómezőkről a magyar Alföldre.
Rokonsága Mészáros támogatására sietett 

'és egyik bátyja, Mészáros Mihály komáromi 
malomtulajdonos állást biztosított neki vál
lalatánál- Esztendőkön keresztül dolgozott a 
malomban Mészáros József. Pedáns munka- 
szerető ember volt, ugy hogy rövidesen ón
álló vállalatot létesített. Bátyja, akinek 
Danaalmáson is volt malma, kisebb bérösz- 
szegért Mészáros Józsefnek adta át ezt a 
vállalatát, amelyet rövid idő alatt

virágzó, kitűnően jövedelmező, nagy 
üzemmé fejlesztett Mészáros József 

szorgalma és energiája.
'Mészáros Mihály ezenkívül fivére rendelke
zésére bocsátotta a malom mellett levő bir
tokát is, amely ugyancsak tekintélyes jöve
delmet biztosított számára. A nagy kon
junktúrát Mészáros József igen előnyösen 
és kedvezően használta ki. Olyan tekinté
lyes vagyont gyűjtött magának és olyan je
lentős vállalkozássá fejlcstzette a kis duna- 
almási malmot, hogy

az egész megyében dúsgazdag ember 
hírében állott

és üzleti összeköttetést tartott fenn vala
mennyi nagyobb környékbeli gazdálkodóval 
és földbirtokossal.

A nagy buzakrach és a mezőgazdaság vál
sága megrendítette Mészáros József malom
vállalatát is és

egyik súlyosabb veszteség ■ másik után 
érte Mészárost,

aki, hogy vállalatát továbbra is fentarthassa 
és fejlessze, nagy összegű kölcsönöket vett 
fel, súlyos terheket vállalt magára, amelye
ket azonban már sehogy sem tudott vissza
fizetni. Amikor már látta, hogy hitelezőit 
nem tudja máskép kielégiteni,

minden vagyonát pénzzé tette.
Eladta a házát, majd a malomvállalatot is 
értékesítette, megterhelte a földbirtokát is, 
hogy száz százalékig eleget tehessen a kö
veteléseknek. Mindez természetesen nyomot 
hagyott a szorgalmas, igyekvő üzletember
ben és a nagy Összeroppanás felborította 
lelki egyensúlyát. Körülbelül egy hónappal 
ezelőtt már cgyty*  többet beszélt ismerősei és 
hozzátartozói e'őtt arról, hogy

nem bírja elviselni összeomlását és ön

tult.
Az oltási munkálatokban a falunak úgy

szólván minden lakosa segédkezett, de csu
pán a tűz további terjedését sikerült a késő 
éjszakai órákban megakadályozni. A csend
őrség megindította a nyomozást. Olyan ada
tok merültek fel, melyek következtetni en
gednek arra, hogy Bálint Sándornak

egyik haragosa követte el bosszúból a 
gyújtogatást

A csendőrség a földművest előállította, az 
illető azonban tagadja a terhére rótt bűn
cselekményt. A csendőrség a nyomozást 
folytatja.

gyilkos lesz.
Hozzátartozói igyekeztek vigasztalni és 
megnyugtatni a kétségbeesett embert, de 
Mészáros kedélye egyre jobban elborult és 
egészen buskomorrá vált. Közben a malom
tulajdonos hitelezői valóságos szervező gyű
lést tartottak és elhatározták, hogy

peres utón próbálják érvényesíteni kö
veteléseiket,

miután Mészáros olyan lelkiállapotba ke- 
rii't, hogy’ attól tartottak, nem tud már ele
get tenni követeléseik kiegyenlítésének.

A hitelezői értekezlet vége: 
két revolverlövés, két súlyos 

sebesült
Néhány nappal ezelőtt
kidoboltatták a községben, hogy Mészá
ros hitelezői jelenjenek meg a község

házán,
ahol újabb hitelezői értekezlet lesz. A hite
lezők közül néhányan lakásán keresték fel 
Mészáros Józsefet és közölték vele a történ
teket és arra kérték, hogy követeléseinek te
gyen eleget. A malomtulajdonos szótlanul 
hallgatta hitelezőinek előadását, majd hir
telen felrántotta a szoba ajtaját és a község
házára rohant, ahol szembetalálkozott Csu
lyok István gazdálkodóval, aki ugyancsak 
a hitelezők között szerepel. Csulyok és Mé
száros között

szenvedélyes szócsata támadt,
mivel a gazdálkodó követelte Mészárostól, 
hogy mielőbb elégítse ki. A szóváltás hőé
ben Mészáros előrántotta revolverét és

egymásután kétszer Csulyok Istvánra 
lőtt.

.4 golyók, amelyek közvetlen közelről érték 
Csulyok Istvánt, állkapcsát zúzták szét. A 
szerencsétlen gazdálkodó

véresen, eszméletlenül terült el a föl
dön.

A revolverlövések zajára kirohant a szo
bájából Nemes Jenő községi főjegyző, akire 
a malomtulajdonos ugyancsak rászegezte 
revolverét, mire a főjegyző Mészárosra ve
tette magát. Pár pillanatig birkóztak s eköz
ben

Mészáros kezében újból elsült a fegyver 
és a golyó Nemes főjegyző veséjébe fú

ródott.
A revolvere# verekedés zajára kirohantak a 
községháza tisztviselői és az ott egybegyült 
hitelezők és rávetették magukat a revolver
rel hadonászó Mészáros Józsefre, majd érte
sítették a csendörséget, ahonnan

futólépésben siettek ki a községházára 
a csendőrök.

1 Mészárost azonnal a csendőrörsre szállí
tották, ahol azonban olyan izgatott állapot 
bán volt, hogy ki sem lehetett hallgatni. 
Csak ennyit mondott az izgalomtól elfulladt 
ember:

— Tönkre akarfak tenni... nem bír
tam már.. .

A csendőrök Mészárost Győrbe szállítot
ták, ahol

a vizsgálóbíró letartóztatta
és ma kezdi meg részletes kihallgatását.

Az egészséges üde arcbőr a hölgyek legdrágább kincse. Ez a 
kincs sikert. — diadalt jelenti Az Eíida Favorit Szappan 
rendszeres használatától az arcbőr szebb lesz, mint valaha! 
A legnemesebb parfém harmatával dúsan átitatott Elida Favorit 
Szappan enyhe és kellemes, kristálytiszta bőséges habja tisztit, 
ápol és üdít.
Egy díszes és ízléses burkolásit, kiadós darab ára . . 80 fillér.

ELIDAfeg^ SZAPPAN 
megtalálták Juhász András, 
a zalai mészáros holttestét

A csendőrök fartaskulyála akadt ra a kőrakás alá retten 
holttestre - Tetemrehiuást rendeztek a naiottasházttan, 

de a tntanusttoit tanad
Nagykanizsa, március 2.

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Igen érdekes és nagyjelentőségű 
fordulat történt Juhász András zalaszent- 
lászlói mészárosmester eltűnése ügyében, 
amely napok óta izgalomban tartja az egész 
megyét.

Juhász András néhány nappal ezelőtt ti
tokzatos körülmények között eltűnt. Másnap 
a község egyik jégvermében, amelyet Ju
hász András bérelt egy másik mészárosmes- 
terrel együtt, ráakadtak Juhász véres ruha
darabjaira, valamint egy véres mészáros
taglóra, amelyre rá volt tapadva az eltűnt 
ember néhány hajszála. Nyomban az volt a 
gyanú, hogy

Juhász gyilkosság áldozata lett, a let
tes a gyilkosság után földambolta az 
áldozat holttestét, valahol elrejtette, vé

res ruháit pedig a jégverembe dobta.
Annál is valószínűbbnek látszott a gyilkos
ság, mert a jómódú Juhász Andrásnál eltű
nése előtt nyolcezer pengő volt, s orra gon
dollak, hogy a tettes ezért a pénzért gyil
kolta meg. Rövidesen

gyanúba fogtak egy kör.ségbeti lakost, 
akit a csendőrök őrizetbe is vettek,

de az ölelő tagadta, hogy bármilyen köze 
is lenne Juhász András eltűnéséhez. A 
csendőrség nagy buzgalommal folytatta a 
nyomozást, amelynek elsősorban is az volt 
a célja, hogy élve vagy halva megtalálják 
Juhász Andrást

A csendőrök farkaskutyákat hozattak, 
megszagoltatok velük Juhász András ruha
darabjait, arra számítva, hogy a kitűnő 
szaglóérzékü kutyák ráakadnak majd Ju
hászra vagy legalább a holttestére. Napokon 
ál jártak a csendőrök a pórázra kötőit far
kaskutyákkal, mig végre tegnap sikerült 
nyomra akndniok. Az egyik farkaskutya, 
amellyel a község szélén cirkállak a csend
őrök,

hirtelen wükölni kezdett és a község ha
tárában levő kőfejtőtelep felé rohant.

Itt egy kőrakásnál megállt, ugatott, voní

tott és a lábával kaparta a földet. A csend
őrök nyomban ott termettek,

feltúrták a kőrakást, amely alatt egy 
összernnesolt fejű holttestet talállak, 
amelyben felismerték Juhász Andrást.

A holttestet nyomban bevitték a községbeli 
halottasházba, ohová a csendőrök azonnal 
elkísérték az őrizetben levő embert. A gya
núba fogott ember

a tetemrcblvásná] teljesen nyugodtan vi
selkedett

és állandóan hangoztatta, hogy neki semmi 
köze sincs Juhász meggyilkolásához.

A holttestet vasárnap felboneolták és meg
állapították, hogy

Juhászt taglóval ütötték agyon.
Bizonyos, hogy azzal a taglóval követték el 
a gyilkosságot, amelyet a jégveremben talál
lak. A csendőrség ugy rekonstruálja a gyil
kosságot, hogy a tettes a jégveremnél tagló
val leütötte Juhász Andrást, azután bedobta 
a jégverembe, majd maga is lemászott utána. 
A veremben kifos-tolta áldozatát, elvette a 
pénzét és a ruháit is lehúzta. Valószínű 
azonban, hogy a véres ruhákat már nem 
merte magával vinni, ezért a jégverembe rej
tette el azokat Attól tarthatott azonban, 
hogy a holttestet a jégveremben könnyen 
megtalálják, ezért a vállára vette,

as éjszaka sötétjében kivitte a község 
határába

és olt a kőfejtő-telepen elrejtette. Vosrfrrwrp 
újabb tetemrehiuást rendeztek a csendőrök, 
n gyanúba fogott ember azonban váltig tagad 
és mivel bűnössége mellett semmi tárgyi 
bizonyiték nincs, a csendörség más irány
ban is kutat a tettes után.

A nyomozásnak egyelőre csak egy biztos 
támpontja van. A boncolóorvosok ugyanis 
megállapították, hogy

a gyilkosságot olyan ember követte el, 
aki a tagló kezelésében jártas.

Valószínűnek látszik tehát, hogy hentes- 
nagy mészárosmesterséggcl foglalkozó ember 
volt a lettes.

Urbán Gyula

©refter Széni Erzsébet tápsör
Rossz időben megvédi egészségünket! 

Folyékony kenyér!
QBHBBHHBHBHBi Minden jobb fűszer- csemegeüzletben kapható!
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Maszabadlábrahelyezikazamnesztiásokat
E héten állítják

A kormányiói jubileum alkalmából ki
adott nyolcadik amnesztia az érdekeltek 
számát tekintve, a |egszéle*cbb  körű t'» ex 
•r első olyan közkegyelmi elhatározása 
Horthy Miklóa kormánvrónak, amikor az 
amnesztiában részesíthetők közül nem zár 
ki egyetlen bűncselekményi kategóriát sem. 
Eddig u vagyon elleni büncaelekmények 
miatt cJitéltck egyszer sem kaptak amnesz
tiát. a szombaton reggel megjelent kor
mányzói remidet azonban már nem zárja 
ki a lopás, betörés, sikkasztás miatt elítélte
ket sem, ha cselekményük miatt nem kap
tak sulvosahb büntetést és ha a bűncselek
mény elkövetése óta hosszabb idő — há
rom, öt ér — már elmúlt

Strache Gusztáv dr. királyi főügyész, a 
budapesti kir. ügyészség elnöke szombaton 
délelőtt átvette a< igazságügyminlsztérinm 
lészlelcs utasítását az anincszfiarendelet 
végrehajtására vonatkozóan. Mindjárt az
után Polcnyi Aladár dr. főügyész, elnökhe
lyettessel, valamint Schüszlrr Rezső dr. fog- 
házügyéssze] és dr. Ilartlia Jánossal, a bün
tetéseket nyilvántartó ügyésszel megbeszélte 
a sürgős tennivalókat. A tanácskozás alap
ján a kir. ügyészségen megkezdték az am

össze az egyéni amnesztiában részesithetök névjegyzékét
nesztiában részesithetök névjegyzékének 
összeállítását

Elsősorban azoknak a névsorát állttól 
fák Össze, akiknek a büntetése a nyolc 
napi fogházbüntetést nem haladja meg, 
tncrf ezek a csekélyebb cselekmények 
miatt elítéltek kivétel nélkül kegyelmet 

kaptak.
Ezzel a névsorral szombaton estére elké

szültek az ügyészségen.
Vasárnap Is erősen dolgoztak az 

flgyé^rségen 
ne amncsxtiarendclet végrehajtásán. Az egy 
hónapi fogházbüntetésre ítéllek névjegyzé
kéből ki kellett válogatni azokat, akik 

a bűncselekményt 1927 március elseje 
előtt 

követték cl, majd a hat hónapi fogházig ter
jedő elítéltek közül azokat, akik

1925 márrjus elseje előtt 
cselekedtek olyat, amiért a bíróság elítélte 
őket. Ebbe a kél kategóriába tartozók közül 
ugyanis csak azokra terjed ki az amnesztia, 
akik három, illetve öl év előtt követték el a 
bűncselekményt. Ezeknél minden esetben 
azt is meg kellett állapítani, hogv a három.

illetve öt év előtti bűncselekmény óla elkö
vetett-e az illető valamilyen újabb bűncse
lekményt, mert ebben az esetben nem kap
hat amnesztiát. Ezeknek a névjegyzékeknek 
az összeállítása nagy munkát adott a? or
szág legnagyobb vádhatóságának, a buda
pesti kir. ügyészségnek és a vasárnapi lázas 
munka eredménye az a sok „rendelvény*  el
készítése, amelynek alapján

már hétfőn reggel egész sereg elítéltet 
helyeznek szabadlábra a Murkó-utcal, a 

pest vidéki és a gyüjlőfogházbnn.
Hétfőn megkezdik az ügyészségen a fo

lyamatban levő ügyek revízióját, abból a 
szempontból, hogv ezek közül melyikben 
szüntethető meg a további eljárás az am- 
nesztiarendelet alapján. Minden ügyész uta
sítást kapott, hogv azonnal vizsgálja át a 
nála levő ügyeket ebből a szempontból és a 
legsürgősebben tegyen jelentést a vizsgálat 
eredményéről

Ugyancsak sürgős utasítást kaptak az 
ügyészek arra nézve is. hogy készítsenek 
javaslatot az

egyéni amnesztiában részes! illetőkről, 
mert ezeket az indítványokat azonnal át kell
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tenni w illetékes törvényszékekhez. Egyéni 
amneaztiúban részesithetök ugyani*  mind
azok. akiknek cselekménye ugyan nem il
leszthető az amnesztinrendelet kerttel kö
ré, de

saeinélyi viszonyaik éa magatartásuk 
folytán — bizonyos korlátok között — 

kivételesen közkegyelmet kaphatnak.
Az amnesztiarendeletnek ez a szakasza’ 

különben olyan tág keretek közötti rendek, 
kezésre nyújt lehetőséget az ügyészségek
nek, hogy

itt orvosolni lehet minden méltányos 
sérelmet Az egyéni amnesztiát fogják 
alkalmazni a sajtóvétségek minit elítél

tekre és a politikai bűnösökre.
Ezeknek a névjegyzékéi a jövő bélen készi. 
tik cl. Akik nem kerültek az egyéni amnesz- 
fiában részesithetök névjegyzékét tartal
mazó ügyészi javaslatba, azok kérvénnyé 
fordulhatnak a kir ügyészséghez és a tör
vényszék a kérvény alapján dönt majd ar
ról, hogy nz illető méltó-e az amnesztiára.

Agnoszkálták a Margltíd 
titokzatos öngyilkosát

Csonka Béla, a jbohémplncérc az finnyllkos
Két hétig tartó nyomozás után vasárnap 

sikerült a rendőrségnek megállapítani a 
Margit-hid titokzatos öngyilkosának a sze
mélyazonosságát.

Február közepén a József-téren meg
szólított egy taxisofőrt egy egyszerűen öltő, 
zött fiatalember és megkérdezte tőle, hogy 
két pengőért elviszi-e a Margitszigetre. Al 
sofőr tudta, hogy nem kerül két pengőnél 
többe az ut, igennel válaszolt, mire a fiatal
ember beült a kocsiba és a sofőr elindult. A1 
Margit-hid szigeti kitérőjénél egyszerre csak 
hirtelen kicsapódott a taxi ajtaja.

ar. utas kiugrott a kocáiból, 
a híd karfájához rohant és még mielőtt 
megakadályozhatták volna,

keresztülvetette magát a korláton.
A közelben állomásozó rendőri motoros őr
ség emberei utána eredtek, kimenteni azon
ban nenj tudták, ap öngyilkos elmerült é*  
holttestét elsodorta a viz. A kocsi ülésén 
megtalálták az útiköltségre szánt két pengőt, 

Vasárnap azután megoldódott a rejtély.
Megjelent az Akácfa-utca 22. számú hás 
egyik lakója a főkapitányságon és bejelen
tette, hogy albérlője,

Csonka Béla harmincéves pincér 
két hétté] ezelőtt eltávozott hazulról és az
óta nem adott életjelt nagáról. Csonka a 
egy Rákóczi-téri tejcsurnokba j dolgozott. 
Mivel a szefnélyleirása ráillelt a Margit-hid 
öngyilkosára, a rendőrség ebben az irányban 
kezdett nyomozni. A kihallgatott tanuk. kö» 
zöllfik a sofőr is, u személy-leírásból határos 
zottan

felismerték az őngvllkosban Csonka 
Bélát.

Csonkái bohém természetű embernek ismer
ték és ugy tudták, hogy az öngyilkosságot 
megelőző időben szerelmi bánatáról panasz
kodott. A vizsgálat minden kétséget kizá
róan igazolta, hogy a Margit-hid öngyilkosa 
Csonka Béla volt és ezzel lezárták a rejté
lyes ügy aktáit.
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Több mint tízezer 
pengőt sikkasztott 

a MAV-tól egy fiatal 
pénztároskisasszony 
Érdekes feljelentést lett ma délelőtt a buda

pesti főkapitányságon a magyar államvasutak 
ügyészsége. A feljelents elmondja, hogy Sko'- 
!i?th Anna pénztdrosnő nz lUUSz hivatalos MÁV 
menetjegytrodájának Baross-térl fiókjában volt 
alkalmazásban. A csinos fiatal huszonnyolcévá  .» 
pénztároskisnsszony ellen hosszú alkalmaztatása 
nlnlt semmiféle kifogás nem merült fel, úgyhogy 
főnökei később nagyon meghíztak benne és je
lentősebb üzleti ügyek leboni/olitásával is meg
öli Iák.

Néhány héttel ezelőtt a pénztárosnő felelt*-  
bcI gyanúsnak talállak egy nyűgét és hirtelen 

rovauesolást rendeltek el.
Napokon keresztül vizsgálták a könyveket ás p 
revízió azzal a megdöbbentő eredménnyel vég
ződött, hogy pontosan

11.4X0 pengő — hiányt állapítottak meg.
A pénrtárosnfl bár tudni aem akart arról, hogy 
a pénzt ő tulajdonította volna cl, igirle, hu(fy 
az ügyet rendezni fogja. A vállalat huszonnégy, 
órai haladékot adott neki erre, és mikor a ter
minus leteltével nem jelentkezett, egy Hsztvise*  
löt küldtek ki érte a lakására, A pénztáros kis*  
asszony azonban előző nap

összecsomagolt és eltávozott 
hazairól.

Felette*  hatóságai erre feljelentést teltek * 
főkapitányságon Skargeth Anna ellen 

lopás és sikkasztás bűntett*  miall.
A rendőrség a kiadott nyomozóiévá! alapja*  
elrendelte a körözését.
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vasárnap a Tiszába ugrott az algyői 
komprűl egy fiatal szegedi uriianv

A

Szeged, március 2.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgalmas 

jelenetben volt részük vasárnap az algyői 
Tisza-komp utasainak. Este hat órakor in
dult el a hódmezővásárhelyi oldalról a 
komp az algyői part felé.

Az utolsó pillanatban váltott jegyet a 
kompra egy elegánsan öltözőt! szép Ha

tat leány.
A Tisza közepén járt már a komp, mikor az 
utasok észrevették, hogy a leány eltűnt és a 
komp pallóján fekszik a sárga bőr ridikülje. 
Egy pillanattal később,

a komptól harminc méternyire a Tiszá
ban felbukkant a leány feje.

A komp két utasa Kalapis János ezredes és 
Klámer Ákos vezértitkár nyomban csónak
ban ültek és feléje eveztek. Pár erőteljes 
evezőcsapás után elérték és a csónakba 
akarták emelni. A fuldokló leány azonban 
eltaszitotta magától a segítő kezeket, majd 

mikor végül mégis csak sikerUlt a ha
jánál fogva megragadni és csónakba 
emelni, dulakodni kezdett megmentői-

vel, akik csak nagynehezen tudták ár
talmatlanná tenni a makacs öngyilkos

jelöltet
Visszaeveztek vele a kompra, ahol azonban 
ismét többször megkísérelte, hogy a Tiszába 
ugorjék. Az ezredes és a vezértitkár végül 
kénytelenek voltak lefogni és lefogva tartot
ták mindaddig mig Algyőnél partot nem ért 
a komp. Itt a csendőröknek adták át a fiatal 
leányt, aki azonban nem akarta megnevezni 
magát és egy szóval sem árulta el, hogy 
miért akart meghalni. A parton várakozó 
utasok közül azonban többen felismerték az 
öngyilkosjelöltben

egy szegedi vasúti főtisztviselő leányát 
akinek a családja köztiszteletben áll a 

szegedi társaságban.
Mivel a fiatal leány kijelentette, hogy nem 
hajlandó lemondani a szándékáról és amint 
teheti öngyilkos lesz, a csendőrök

a saját érdekében őrizetbe vették.
Az öngyilkossági kísérletről értesítették a 
szüleit és mindaddig a csendörségen tartják, 
amig hozzátartozói nem veszik ál.

diadalmas 
bevonulása

Negyvennyolc óra óta 
eszméletlenül fekszik a kórházi 

ágyon Gara Arnold özvegye

és az a lelkes fogadtatás, melyben 
a magyar textiliparnak ez a terméke 
a hölgy- és kereskedővilágnál része
sül, magyarázatát abban a sok elő
nyös tulajdonságban leli, amely a

A Rókus-kórház első emelet huszonhetes 
számú helyiségében, a női öngyilkosok zsú
folásig telt kórtermében, fekszik özvegy Gara 
Amoldné, a néhány, hónappal ezelőtt ön
gyilkossá lett ismertnevü festőművész öz
vegye, aki eddig még ki nem derített okok 
miatt, szombaton veronállal megmérgezte 
magát.

A harmincesztendös, csinos, fiatalasszony 
eszméletlenül fekszik a kórházi ágyon, ame
lyet rokonainak és ismerőseinek csoportja 
áll körül.

Negyvennyolc óra óta pillanatra sem tért 
magához >

Orvosi vélemény szerint kétséges, hogy a 
beteg szervezete legyőzi e a beszedett vero- 
náloldatot s

csak egy-két nap múlva lehet megálla
pítani, túl van-e Gara Arnold özvegye az 

életveszélyen.
A kétségbeesett hozzátartozók nem is sej

tik, hogy mi lehetett a csinos fiatalasszony 
öngyilkosságának oka A rokonok azt han
goztatják, hogy Garáné fogorvosi praxisából 
rendesen megélt, anyagi okok tehát nem 
késztették az öngyilkosságra, valószínűbb 
hogy

lelki megbasonlás
miatt követte el végzetes cselekedetét Garáné, 
akire rendkívüli hatással volt férjének el
halálozása, férje tragikus körülmények kö
zött történt elhalálozása óta visszavonult 
életet élt s gyakorta vett rajta erőt a bús
komorság.

más, hasonló gyártmányoktól meg
különbözteti, igy többek között:

A Flltex-Seviila 75 cm. széles.
A Flltex-Seviila fonala cca. 30%-kai fino

mabb más hasonló anyagok fonalánál, nyers
anyaga drágább és ára mégis csak P 3.90.

A Flltex-Seviila szagtalan.
A Flltex-Seviila mosható („garanti lavable"), 

szintaró.
A Flltex-Seviila tartóssága, ellenállóképessége 

végtelen.
A Flltex-Seviila nem egyenruha; számtalan 

mintában és színezésben készül.

A Flltex-Seviila mintái a párisi tervek elké
szülte után néhány nappal már forgalomba is 
kerülnek.

A Filtex-ScvilIa-t a nagy párisi divatszalónok' 
is felhasználják.

A Flltex-Seviila pályázaton minden vevő részt- 
vehet és egy ruhára való anyagot nyerhet. 
Ügyeljen a szegélyen lévő számokra. Pályázati 
feltételek minden szakmabeli üzletben kap
hatók.

A Flltex-Seviila vásárlók ugyanazon mintá
ból készült 3 P-s ridikült is kaphatnak.

Káríyaellenes egyesületet 
alapított Kaály Nagy József 

államtitkár
A belügyminiszter jóváhagyta az egyesület alapszabályait

A budapesti kártya-dzsungel sokszor szolgált 
már véres és szomorú szenzációkkal: sokszor 
derítette ki a nyomozás egy-egy feltűnő öngyil
kosság, vagy nagyarányú sikkasztás ügyében, 
hogy a tett elkövetésében milyen nagy szerepet

Uj
szabásminta
osztályunk w
az összes „beszélő" (minden szabás
részen szöveggel ellátott) Ullstein- 
szabásmintákat raktáron tartja

Gmvüí

Uj 
Mílonga-Crepe 
Prímavera-Voíle

cikkeink:
Toledo-sál
Magyar népviseleti ruhák

^tC4ar«. r. t.
Budapest V, Sttnt Istvín-téi 15.

játszott az illető kártya-szenvedélye. A külön
féle hangzatos címek alatt működő kártya
klubokban számos exísztencia pénz-alapja 
úszott már el és a tönkrement, kétségbeesett em
berek gyakran folyamodtak törvénytelen pénz
szerzéshez, vagy meneküllek a szégyen és kol
dusbot elő) a halálba. A közvélemény minden 
egyes ilyen eset kipattanásakor erélyesen köve
telt© a kártya-dzsungel kemény meg rend szabá
lyozását, ami azonban eddig ezen a téren tör
tént, nem javított valami sokat a helyzeten.

Most végre annyi szomorú kártya-tragédia 
után komoly, erőteljes

társadalmi mozgalom indult meg,
amely egyszersmindenkorra gátat akar vetni 
hasonló esetek megismétlődésének. A mozgalom 
célul tűzte ki magának a budapesti kártya
dzsungel teljes megtisztását és tzok az eszkö
zök, amelyekkel ennek a feladatnak megvaló
sításához fog, továbbá a mozgalom élén álló 
társadalmi egyéniségek elégséges garanciát nyúj
tanak arra, hogy ez a már sokak állal sürgetett 
mozgalom el is érje a célját.

A mozgalom szervezői
egyesületet alakítottak,

amelynek alapszabályait a minap hagyta jóvá a 
belügyminisztérium. Az egyesület neve:

„Szerencsejátékok Leküzdésére Alakult Tár
sadalmi Egyesület/*

Az egyesület élén dr. Kaály Nagy József nyugal
mazott államtitkár áll, az alelnöki tisztséget 
Szekér András nyugalmazott belügyminiszteri 
tanácsos tölti be.

Az egyesület már a legközelebbi jövőben meg 
is kezdi működését. Március hó végén

nagyszabású nyilvános gyűlést tart, 
amelyen felszólítja a budapesti polgárságot a 
kártya-dzsnnge.l ellent küzdelemben a csatlako
zásra.

Az egyesület 
panaszirodát

állít fel. Itt jegyzőkönyvet vesznek fel az egye
sület emberei minden olyan sérelemről, vagy a 
törvényes rendelkezésektől való eltérésről, amely 
egyes kártyaklubok működése folyamán fel
merül. Az egyesület minden konkrét esetben 

azonnal feljelentést lesz a rendőrségen.
Katasztert állítanak fel a pinkátok, croupierek 
és más kártyaklubbeli alkalmazottak személyé
ről, előéletéről, munkásságáról, vagyoni viszo
nyairól és ezt rendszeresen közlik a belügy
minisztériummal. Az egyesület

nyilvántart minden öngyilkosságot, sikkasz
tást, vagy más bűnözést,

amely a kárfgaklubok működésével kapcsolatos.
Ismerteti a pinkaberlök és a klubvczctőségek

közti szerződéseket és
lelepkxl, hogy milyen résaesedéseket kap

nak a klubvezérek a pinkából.
Az egyesület kétségtelenül legérdekesebb lé

pése az a beadvány lesz, amelyet számos társa
dalmi előkelőség és közéleti egyéniség aláírásá
val az igazságügyi hatóságokhoz nyújt be. Ez a 
beadvány felszólítja az igazságügyi hatóságokat, 
hogy a kártyaklubokban történt kártyaveszte
ségek következtében e lkövetiett sikkasztások, 
lopások esetében

a vádat terjesszék ki
a kártyaklubok bérlőire, továbbá a fölhajtókra, 
mint felbujtókra, vagy orgazdákra.

Az egyesület benső összeköttetései révén lépé
seket tesz a belügyminisztériumban egy

uj kártyarendclet kibocsátása ügyében.
Ennek az uj kártyarendeletnek tervezete már el 
is készült és hihető, hogy sikerülni fog Sci- 
tovszky Béla belügyminiszterrel is elismertetni. 
Az uj kártyarendelel-lervezet szerint az a klub, 
amelyben szerencsejáték folyik, azonnal felosz
latandó, szakegyesületekben semmiféle kártya
játék nem engedélyezhető.

A szerencsejáték ellen alakult egyesület mű
ködése elé nagy reményekkel néznek azokban 
a körökben, ahol már régóta sürgetnek erélye
sebb akciót a kártya-szenvedély terjedésének és 
kihasználásának megakadályozására.

öt kommunista fiatalembert tartóztattak 
le ismét Debrecenben

Debrecen, március 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A debreceni rendőrség bizalmas 
utón arról értesült, hogy ujabb kommunista 
sej trendszer kiépítésén dolgoznak Debrecen
ben. A detektívek végigjárták a kültelki kocs
mákat s megállapították, hogy egyes kocs
mákban eszperantó nyelv tanulásának 
ürügye alatt

estéről-estére kommunista fiatalemberek 
összejöveteleket tartanak.

A detektívek az öt fiatalembert előállították 
a rendőrségre, majd átkisérték őket a tör
vényszékre, hol Csáky János vizsgálóbíró ki
hallgatta őket és mind az ötöt, névszerint 
Gross Zoltánt, Jakab Istvánt, Pálfl Józsefet, 
Szabó Sándort, Muzsik Bélát letartóztatta. A 
kommunista fiatalemberek felfolyamodással 
éltek a letartóztatás végzés ellen és ügyüket 
ma tárgyalja a vádtanács.

Az öt ember letartóztatása után tovább 
nyomozott a rendőrség és megtudta azt is, 
hogy

a külvárosban legutóbb izgató tartalmú 
röpcédulákat osztogattak és plakátokat 

ragasztottak ki a bázak falára.
Minden valószínűség szerint a plakátokat és

röpcédulákat a letartóztatott fiatalemberek
kel összeköttetésben álló kommunisták ter
jesztették. Megállapította a rendőrség azt is, 
hogy

a plakátok és röpcédulák minden való
színűség szerint Budapesten készültek 

és innen csempészték őket Debrecenbe. A 
nyomozás tovább folyik hogy a plakátok és 
röpiratok terjesztőit is mielőbb kezrekerit- 
sók.
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A PapDenheim sitffl kastély 
gyújtogató, veszedelmes betörőit 
Budapesten Keresi a rendörsóg

Köreoetönek álcázott napom Budapesti Betörő gyújtotta 
tel papDonhelm Siegíried gröi kastélyét

A budapesti rendőrség néhány nap ól*  rend
kívül érdekes betörési és gyujtogatási ügyben 
folytat nyomozást a síékeefehérvéri rendőrség 
megkeresésére. Néhány nappal erelőtt ugyanis 
a fejérmegyei hzkaszentyyörgy községben 
riasztó és óriási károkat okozó tűzvész támadt. 
A községben van gróf Pappenheim Siegfriednek 
a kastélya és a kastély udvarán lévő hatalmas 
istállóban támadt tűzvész, amelynek folyamán 
az egész istállóépület és a benne volt állatok 
elpusztullak.

A kárösszeg megközelíti a százezer pengőt.
A titokzatos tűzvész ügyében erélyes nyomo

zás indult meg, amely — a Budapestre küldött 
jelentések szerint — rendkívül érdekes megálla
pításokra jutott. Eszerint

a veszedelme*  tözvészl betörők okozták, 
akik gróf Pappenheim Siegíried kastélyát 

akarták kifosztani
éa akik estefelé az istállóban rejtőztek el, hogy 
azután ax éjszakai órákban keresztülvigyék a 
tervüket. Minden valószínűség szerint, a betö
rök egyike nz indulás pillanatában eldobta a 
cigarettáját és ettől meggyulladt a szalma, majd 
kigyulladt nz egész épület. Ekkor már a betörök 
behatoltuk a kastélyba, egy erkélyajtón keresz
tül és mór hozzá is láttak a fosztogatáshoz, a 
vitrinek, szekrények feltöréséhez. A hatalmas 
lángokkal kltörö tűzvész azonban pár perc 

Izgalmas hangulatban folyt le 
az ügyvédi kamara vasárnapi közgyűlése

alatt alarmirozta az egész községet, é*  
a tűzvész oltására érkezők megzavarták 
munkájukban a betörőket, akik a nagy iz

galomban éa kavarodásban elszöktek.
A nyomozás megállapította azt is, hogy kik 

voltak ezek n betörők. Három fiatal Iparossegéd, 
kik már napok óta bolyongtak Iszkaszentgyörgy 
környékén, munkát kerestek és könyöradomá- 
nyokat gyűjtöttek. A valóságban azonban a be
törést készítették elő. Mindhárman sportsapkát 
viseltek. Egyikük egy vézna termetű, nyúlánk 
asztalossegéd volt, a másik lakatossegéd, a har
madik pedig szabósegéd. Mindenütt, ahol csak 
megfordullak, azt adták elő, hogy

Budapestről jöttek, 
ahol már megunták a sok koplalást és most 
vidéken próbálnak elhelyezkedni. A betörés és 
a tűzvész előtti napon három iszkaszcnlgyörgyi 
kisgazdánál Is megfordultak és mindenütt a 
Puppen/ieím-kastély iránt érdeklődtek. Mint
hogy a nyomozás adatai szerint

a három betörő Budapestre menekült vissza, 
a székesfehérvári rendőrség a pontos személy- 
leírások megküldésével erélyes nyomozás meg
indítására kérte fel a budapesti rendőrséget.

Vasárnap délelőtt mar hozzá is fogott a bu
dapesti rendőrség a három tettes felkutatásá
hoz. 

rost törvény javaslattal foglalkozott és annak 
hibáira mutatva rá. a mái közállapotok ki
növéseit ottorozta. A következő szónok

Gál Jenő
volt, aki beszédében általános gazdasági kér
désekkel foglalkozott Szóvá tette az optáns- 
ügyek elintézését és

aa Idehaza nyomorgó polgárság szomorú 
helyseiére hozott fel megdöbbentő 

adatokat
Fábián Béla

azzal kezdte felszólalását, hogy Wolffék tíz 
esztendővel ezelőtt a kisemberek isi ápol ásó
nak programjával tudtak mandátumot sze
rezni maguknak. Ezt a programot azonban 
mind a mai napig nem váltották be, sőt min
den alkalommal, ahol csak erre lehetőség

Rádióval keresik Budapesten 
egy lipcsei nagyvállalat; 

sikkasztó elegáns titkárnőjét
Kél svájci .pereskedő ellen is rádíőkSrSzés érkezett

A belügyminisztérium közbiztonsági rádió
állomása vasárnap kél érdekes külföldi kö
rözést vett fel.

Az első körözéssel a lipcsei rendőrigaz
gatóság jelentkezett. A rádiójelentés szerint

Metteriich Gertrud, egy lipcsei nagy
vállalat titkárnője, százezer márkát sik

kasztott
és eltűnt. A zaját nevére szóló útlevele van. 
Közölték a személyleirását is, amely szerint 
Metteriich Gertrud 170 cm. magas, fekete
hajú, feltűnően elegánsan öltözködik. Való
színű, hogy

Budapest felé szökött.
A másik körözést a zürichi rendőrigaz

van,
elgáncsolják a kisembereket

így volt ez legutóbb például a taxi ágy ekzsól 
is, ahol megint csak a nagytőkés törekvések 
érvényesültek. Vörösoári Miklós törvényha
tósági bizottsági tag, budapesti problémák
kal foglalkozott és a budai polgárság sérel
meinek gyors orvoslását sürgette. A követ
kező felszólaló dr. Nagy Lajos volt aki az 
ország külpolitikai helyzetét világította meg 
és Bethlen hágai, valamint párizsi tárgyalá
sait kritizálta. Zala Zsigmond záróbeszédé
ben a kormány gazdasági politikáját bírálta 
és azt hangoztatta, hogy téved a kormány, 
amikor azt hiszi, hogy az útépítések kiírásá
val eleget tett kötelezettségeinek. Az útépítés 
nem elég, a gazdasági programot ki kell 
építeni és tovább kell folytatni.

gatóság adta le. Ebben közli, hogy Gugyen- 
bűhl Adolf és Guggenbuht Jakab zürichi 
marhanagykereskedök csalárd bukást kö
vettek el,

félmillió svájci frankkal megkárosították 
ügyfeleiket és megszöktek.

A nyomozás szerint a Balkánon át Török
ország felé menekülnek, közben tehát

Magyarországon Is át kell utaanlok.
A budapesti rendőrségen nyomban meg

telték az intézkedéseket, hogy Metteriich 
Gertrudot és a GuiypenbűM-fivéreket elfog
ják, amennyiben valóban Budapesten át 
menekülnének.

Az ügyvédek küzdelme az ügyvédség jogaiért
I nralma*  hangúiéiban folyt le vasárnap 

délelőtt a Budapesti Ügyvédi Kamara éri ren- 
dea közgyűlése. A kamara Szomere-ulcai szék
házét szorongásig megtöltő hallgatóság előtt 
Papp 3ÖTM.I kamarai elnök, a Magyar Hiszek 
eggyel nyitotta meg a közgyűlést, majd

emelkedett hangú beszédben emlékeseit 
meg Horthy Miklós kormányzóslfigának 

tizévé*  fordulójáról,
utalván arra, hogy ezen az ünnepen a magyar 
ügyvédek is hődolatt'lles hálaérzettel kívánnak 
rfisztvennl.

Papp József elnök ezután a perjogi novella 
tervezetével foglalkozott és közölte, hogy n 
miniszter • bűnvádi eljárás egyszerűsítése 
ügyében készítendő törvényjavaslatával rekom
penzálni fogja ax ügysédeket azoknak a hát
rányos intézkedéseknek ellenében, amelyek a 
polgári perjogi novellában mutatkoznak.

Blaunsr Mór főtitkár ismertette ezután a 
kamara éri Jelentését s kiemelte, hogy mily 
forrongásba hozta az értékhatár felemelési 
renddel és n perjogi novella az. igazságszolgál
tatás nagy értékeiért remegő ügyvédi kart.

Blauncr Mór dr. főtitkár nagy tapssal foga-

Csúzos, 
köszvényes 

fájdalmaknál 
idcgzsáháknál, meghűlésből eredő szag
gatásoknál, kimerültségnél, nehéz be
tegségek utáni lábbadozásnál a fájó 
tagok bedörzsőlése, kenegetése, mnka- 
csabb esetekben pedig hosszantartó, 
erőteljes gyúrása (masszírozása) a 
valódi

DIANA 
sósborszesszel 

gyors enyhülést nyújt a szenvedő beteg
nek; csillapítja, rövidesen pedig teljesen 
mog is szűnteti a heves fájdalmakat; fel
frissíti a vérkeringést; a bőrt egészséges 
működésre serkenti s nz egész közérrésl 
szinte egy csapásra előnyösen mcgvál- 
loftntja.

Arak:
I hl*  üveg...................................  P Lift
1 közép üveg...................................P 3.20
1 nagy ttveg...................................P A.40 

dott beszéde után Kovácsy Dénes dr. szőtt az 
évi jelentéshez, s azt hangoztatta, hogy a hi
bákért nemi lehet »«n a vezetőséget, sem egye
seket okolni.

Erre a kijelentésére a teremben tartózkodó 
szociáldemokrata ügyvédek többen hangosan 
közbekiáltottak. Csak percek múlva 01 el a 
lárma s folytathatta beszédét a felszólaló. A 
szociáldemokrata ügyvédek azonban állandó 
közbeszólásaikkal zavarták a felszólalót s csak 
az elnök többszöri rendreutasítása után lehe
tett folytatni a közgyűlést.

Oppler Emil az évi jelentéshez szólott hozzá 
s azt sérelmezte, hoy kilenc év óla nem volt 
javaslat, amely ne csonkitolta volna meg az 
ügyvédek birtokállományát és munkaterületét.

Wekerdy Géza indítványt terjeszt elő, hogy 
a kormány közmegbázatásoknál a kirendelés 
jogát az árvaszékek és bíróságok kezéből ve
gye ki s ruházza az ügyvédi kamarára. Az in
dítványt a választmány elé utasították. Gletch- 
mann Lajos felszólalása után Dorogi Kálmán, 
majd Bodnár László szólaltak fel. Bárd Imre 
felszólalásában azt hangoztatta, hogy

az ügyvédségnek küzdenie kell az ország 
politikai demokráciája, aa esküdszék é*  a 

szabadságjogok érdekében.
Mazgon Sándor központi közlekedési bíró

ság felállítása érdekében szólalt fel, Árpád- 
falvi-h'agy István után pedig Vadász Imre je
lentkezett szólásra. Többen nem akarták vé
gighallgatni felszólalását, hangos felkiáltások 
hallatszottak, egyesek kivonultak a teremből, 
mások az előadói emelvény körül csoportosul
tak s a nagy zűrzavarban a szónok alig tudta 
beszédét befejezni.

Gerö Ödön . felszólalása az állandó közbeszó
lások és ellentmondások pergőtüzében folyt le. 
Végül vitéz Péteri Aladár terjesztette elő n 
zárszámadást, majd a közgyűlést az elnök be
rekeszt ette.

A demokrata-párt 
vasárnapi nagygyűlése 

a budai Vigadóban
A múlt héten lezajlott nagygyűléshez ha

sonló gyűlést rendezett vasárnap délelőtt a 
demokrata párt, ezúttal a Budai Vigadóban. 
A rossz, esős idő ellenére rengetegen gyűltek 
össze és

■ nagyterem zsúfolásig meglelt 
az érdeklődőkkel.

Tiz órn után néhány perccel Hahn Arnold 
fővárosi bizottsági tng nyitotta meg a gyű
lést. Ax elnöki megnyitó után

Bródy Ernő
emelkedett szólásra, aki beszédében a fővé-

Kiadd lakások!
BlmM-ulca 1-3-5. szlm

(szemben ti statisztikai hivatallal)
egy-egy 1, 3 és J.sxobás, ballal. 

marglt-kOrut 43. szám 
alatt egy 4-xzobAs Inkán ballal

Elegáns kivitel! Olcsó árak! Bővebbet a 
helyszínen, vagy telefonon: Aut 29S-20

Bosszúból megöltek 
egy cigánylegényt 

Holttestét az erdőben találtákmeg
Kapo«vár, márc. 2-

(A Hétföl Napló tudósitójától.) Néhány 
nappal ezelőtt Kaposvár közelében ax egyik 
erdőségben

oszlásnak Induló férfihoiltestet 
találtak. A helyszínre kiszállt rendőri bi
zottság megállapította, hogy a férfi 

gyilkosságnak
esett áldozatul. A kaposvári ügyészség el
rendelte a holttest felboncolását, ami teg
nap történt meg.

A boncolás során megállapították, hogy 
a halál koponyatörés következtében állott 
be s kétségtelen, hogy gyilkosság történt.

A csendőri nyomozás most kideríteni 
hogy az áldozat Árvái János barcsi cigány
legény. A cigány legény nek több haragosa 
volt s valószínű, hogy

■ gyilkosság bosszú műve.
A csendőrt nyomozás most megállapítani 
igyekszik, hogy Árvái János kinek a társa
ságában volt utoljára együtt.

Az Akadémia tanárainak 
Összecsapása lelentös 

következményekkel Járt
A múlt héten a jeles természettudósok heves 

vitája, ugy az ország, mint a külföld tudósai
nak ügyeimét a magyar természetbúvárok felé 
és a Magyar Tudományos Akadémiára irányí
totta. A nagyközönség nem igen szokott érdek
lődni ■ részletek iránt, amelyekről * tudósok 
az akadémián vitatkozni szoktak. A multheti 
incidens mégis széles körbon olyan hatást lett, 
hogy * müveit magyar közönség kiváncsi volt 
rá, hogy Méhely Lajos egyetemi tanár, aki leg
újabban az ászkardkok Ismertetésével bővítette 
tudományos irodalmunkat, tulajdonképpen 
miféle fontos, tudományos felfedezéseket tett, 
amikor az ásrkarúkokról kötetrevaló tudnivaló
kat egybegyüjtött. A tudásra szomjas emberek 
legtöbbje nem ér rá elfáradni a nngy nyilvános 
könyvtárakba, hogy ott a különböző tudomá
nyos csoportok rengeteg könyveiből kihámozzák 
azt, amire történetesen kiváncsiak. Ehelyett, 
akinek módjában áll, előveszi a müveit emberek 
hasznos segítőtársát,

■ teljes lexikont,
amely nem egyszer nemcsak szórakoztató, de 
hasznothoző munkatársa orvosnak, ügyvédnek, 
tanárnak, de minden foglnlkozásbeli egyénnek 
egyaránt. Ám akik még a háború előtt beszerez
ték lexikonjaikat, csalódottan telték vissza a 
hatalmas köteteket a helyükre, mert art tapasz
talták, hogy az utolsó 10—-15 esztendő rengeteg 
tudományos felfedezése, társadalmi, politikai, 
földrajzi eseménye érthető okokból

nem szerepelhet könyveikben.
Mindazok pedig, akik történetesen a Tudomá

nyos Akadémián folyón vitákkal párhuzamosan

A világhírű 
eredeti müncheni 

Saluatorsör„. 
nincsen verseny társa

«x uj tudományos megismerésekkel lépést 
■karnak tartani, akik az iskolántuM művelődé*  
hívei, mind szükségét érezték annak, hogy a 
háború után az nj kor nj lexikonja elkészüljön. 
A műveit magyar közönség rengeteg tagja ex al
kalommal is levelek özönét küldötte cl • Gn- 
tenberg könyvkiadó-céghez, megírván óhaitásn- 
kát. hogy szívesen látnák, ha ez a vállalat, ed
digi működéséhez hasonlóan, nagy apparátus i 
val, * vállalatuknál dolgozó tudósok, Írót 
közreműködésével

megteremtené art a lexikont, mely nem 
hiányozhat senki kttnyvszekrényéhőL 

A Gulenberg-cég sietett is közölni az érdeklő 
dök nagy számával, hogy már a Tudományos 
Akadémia nagy vitái előtt megérezték, hogy 
nagyon sokan vannak olyanok, akik nem tudtak 
még lexikont szerezni maguknak és felbecsül
hetetlen azoknak a szám*  is, akik régi, elavul! 
hasonló könyveik helyett legfrissebb adatokat 
tartalmazó nj, magyar nagy lexikonsorozatra*  
vágyódnak. Á könyvkiadócég már hozzá is fo
gott ennek a hézagpótló munkának az előké
szítéséhez. A kötetek rövidesen sorra mind meg 
is felennék. Valahány magyar tudót, egyetemi 
tanár, művész, iró vagy hasonló foglalkozásit 
férfi kitüntette magát tudományágában, vág' 
szakmájában, már mind megállapodást kötött*  
■ Budapesten működő Gutenberg-céggel s ezek 
valamennyien,

Wbberren, mind munkatársai
lettek a készülő, nj lexikonnak. Az egymásután 
nyomdába kerülő kötetekben tehát benne lesz 
az utolsó napokig történt eseményeken kivűl 
minden valamirevaló felfedezés, történelmi 
adat, a tudás legújabb kincshalmazata.

A magyar könyvkiadásnak az uj Gutenberg- 
lexikon azonban nemcsak azért lesz kimagasló 
eseménye, mert a régi lexikonokból hiányzó 
töméntelen adat az uj lexikonokban mind fel
dolgozásra kerül, hanem azért is, mert a Guten- 
berg-cég olyan óriási mennyiségben készítteti 
el lexikonsorozatát, hogy előállítási költségei 
ezáltal annyira csökkennek, hogy a lexikon 
füzetei úgynevezett „ingyen" feltételei mellett 
adja át « megrendelőknek.

Erdély és Bánát
legjobb és legelterjed
tebb magyar kisebb
ségi napilap i a az

ErdélyiIIírup
ARAD
Telefon 97.



KM Hs ®ák hancúrozás küzben 
a vízbe fulladt

Harmadik társukat egy 51
tragikus szerencsétlenség Ilire érkezett 

Aasárnap Tatabányáról Budapestre. A ka
tasztrófa szenvedő hőse három pesti kis
diák, akik közül kettő többszáz főnyi em
ber szemeláttára belefulladt a tatabányai, 
úgynevezett iszapoló tó vizébe, mig a har
madik társukat sikerült kimenteni a be
fagyott tó jégtáblái alól. Külön érdekessége 
a történetnek, hogy

■ bátor életmentő egy ötvenegy esz
tendős asszony volt,

aki gondolkozás nélkül vetette magát a 
vízbe, mikor látta, hogy a kis diákok el
merülnek.

Németh László és Szolvik Imre 12 esz
tendős diákok egy harmadik társukkal, V/tss József 10 éves tanulóval kimentek 
tegnap az iszapoló tóhoz. A kis diákok vi
dáman hancuroztak a közel hét méter mély 
tó gyengén befagyott széléin, amikor egy
szerre csak

az egyik gyerek alatt beszakadt a 
partmellefti paplrvékonyságu jégtábla, 

i a szerencsétlen fiú a vízbe merült. A má
sik két kisdiák, akik közvetlen mellette tar
tózkodtak, társuk segítségére próbálkoztak 
sietni s

a seg^ynyujtáa közben a két fia Is a 
tóba zuhant,

úgy, hogy néhány szempillantás alatt mind
hárman elmerültek a vízben. Kétségbeesett 
segélykiáltásaikra hatalmas tömeg verődött 
össze a tó partján, férfiak, asszonyok gyűl
tek össze a tóparton, s ijedt, kétségbeeséssel 
nézték a három fiú fuldoklását. A parton 
állók közül azonban senki sem akadt, aki 
a gyermekek segítségére sietett volna. Né
hányon már beszaladtak a községbe, hogy 
az önkéntes tűzoltókat értesítsék, amikor 
egy idősebb, jól öltözött asszony sietett a 
parthoz és amikor megtudta, mi történt, 
odaszólt a parton álló férfiaknak:

— Ha önöknek nincsen bátorságuk arra, 
hogy megmentsék a szerencsétleneket, majd 
megmentem én! |

enel ledobta magról « téllkabUt- I

Hármas ikreket szült vasárnap 
egy pesti magántisztviselő felesége

Virággal díszítette fel az ápolószemélyzet a Baross-atcai 
klinika kórtermét

Vasárnap reggel szokatlan esemény hozott 
derűs örömet és nagy meglepetést a Baross- 
utcai szülészeti klinikának. Az egyik szülé
szeti kórteremben ugyanis

egy fiatal pesti magántisztviselő felesége 
hármas ikreknek adott életet.

A klinika orvosai és ápolószemélyzete össze
szaladtak a hir hallatára és mindenki sietett 
gratulálni a fiatal anyának a szapora gyer
mekáldáshoz.

Néhány nappal ezelőtt kereste fel a nő- 
gyógyászati Klinikát Roboz Béláné, aki 
anyai örömöknek nézett elébe. A fiatal ass
zonyt a kórház egyik elsőemeleti kórtermé
ben helyezték el. Vasárnap reggel kezdődtek 
u»eg a szülési fájdalmai, mikor is azonnal a 
szülőszobába szállitoták. Reggel

kilenc óra után néhány perccel látott 
napvilágot a hármas iker közül az első: 

egy kisfiú.
Néhány perccel később követte őt kis iker

eves asszony mentene hl
ját és belevetette magát a vízbe.

Az idős asszony gyors tempókkal úszóit 
a gyermekek felé, akiket ekkor már elnyel
tek a hullámok.

Hosszas és izgalmas küzdelem után 
sikerült a bátor életmentő asszonynak 
az egyik kisfiút, Vass Józsefet ki 

mentenie
s a partra vonszolni, a másik két gyerme
ket azonban már nem tudta megmenteni. 
A kisfiú miután magához téritették, lebo
rult életmentője előtt és zokogva csókol
gatta a bátor asszony kezeit.

Közben Nyerges István bányász is a vízbe 
vetette magát, hogy a másik két diákot ki
mentse, majd megérkeztek az önkéntes tűz
oltók is, akik tutajjal indullak el a gyer
mekek keresésére. Közben már beesteledett 
s a tűzoltók

fáklyák fénye mellett csákányokkal 
kutattak a szerencsétlenül járt kisdiá
kok után, órákon keresztül keresték 

őket, de nem akadtak rájuk.
A szerencsétlenség hírére, az izgalmas 

életmentés láttára olyan óriási tömeg verő
dött össze a tó partján, hogy csendőröket 
kellett kivezényelni a rend fentartására. A 
két kisdiák holttestét a késő esti órákig 
nem találták meg. A tragikus szerencsétlen
ség híre csakhamar elterjedt egész Tata
bányán, s megállapították, hogy

a bátor életmentő Novák Lajosné 51 
éves tatabányai asszony.

A tatabányaiak most mozgalmat indítottak, 
hogy a bátor és önfeláldozó Novákné hős
tettét a legfelsőbb helyen is megtudatják és 

a bátor: életmentő méltó kitüntetésben 
részesüljön.

A szerencsétlenség ügyében megindult 
vizsgálat megállapításai szerint

a két gyermek haláláért nem terhel 
senkit a felelősség,

mert a gyermekek azon a helyen mentek a 
tóra korcsolyázni, ahol ez a legszigorúbban 
tilos s a tónak ez a része drótkerítéssel is 
körűi van véve.

testvére. aki ugyancsak fin. A szülésnél 
asszisztáló orvosok és ápolónők természete
sen azt hitték, hogy a szülés folyamata sza
bályszerűen befejeződött és

Roboz Bélúnét visszaszállították a kór
terembe,

ahol ágya mellett, az odaállitott kis bölcső
ben, helyet kapót a két pufók Ijis flu is. Alig 
volt azonban néhány percig a fiatal anya 
újra a kórteremben, mikor ismét szülési fáj
dalmak jelentkeztek nála. Az elősiető orvos 
utasítására

újra visszaszállították a műtőbe, ahol 
alig negyedórával később ujabb gyer

meknek adott életet.
Ez a gyermek is fiú.

Vasárnap délután a betegek és az őket lá
togató családtagok bensőséges ünnepséget 
rendeztek a fiatal anya betegágya mellett. 
Virágokkal rakták tele az ágyat, az éjjeli
szekrényt és a kis bölcsőt is, amelyet jelen

•Jta kalap.......................................................................P 29.—
Bemberg selyemharisnya G. F. B. kis hibával. . . .
Férfi-nyakkendő.....................................
Sima pouplining..............................................   . .P 8.—
Elsőrendű nngol poupllning szines
Angol la férfi-zsebkendő ...................................... P 1.10
Angol la női zsebkendő .P —.30
Pamutdelaine métere ...................

tékenye ki kellett bővíteni, hagy a három 
gyermek elférjen egymás mellett. Roboz Bé
láné sápadtan, erőtlenül, gyengén, de mégis 
túláradó boldogsággal szemlélte három gyer
mekét és bár anyagi viszonyaik nem is a leg- 
rózsásabbak, mégis nagyon örül nekik.

A klinika orvosai természetesen körül
tekintő gondossággl ápolják az anyát és há
rom gyermel ét és

remélik, hogy a kicsiny apróságok élet

Egy ismert pesti építész körözését 
rendelte el vasárnap az ügyészség

Érdekes megkeresést küldött a budapesti 
királyi ügyészség a főkapitányságra. A meg
kereséshez mellékelt nyomozólevél érdekes 
karrier végét jelenti. A budapesti ügyészség 
ugyanis megkereséséhez nyomozólevelei csa
tolt, amelyben

elrendeli Elsner Dezső építész körözését.
Elsner Dezső néhány esztendővel ezelőtt még 
a pesti társaságok és a pesti éjszakai élet 
igen ismert alakja volt. Nagyforgalmn építé
szeti irodája jelentős forgalmat bonyolított 
le és mindenki azt hitte, hogy vagyona meg
ingathatatlan bázisokon áll.

A rossz gazdasági viszonyok azonban ki
kezdték ezeket a szilárd oszlopokat és csak
hamar

megérkezett az ci.»A feljelentés Elsner 
Dezső ellen.

A jónevü pesti építész akkor megpróbált 
védekezni a rendőrség előtt és ígérte, hogy 
összes ügyeit tisztázni fogja. Mielőtt azonban 
ennek az Ígéretnek eleget tett volna, —

megszökött Budapestről.
Mikor ez a fővárosban köztudomású lett, 
tömegesen érkeztek a feljelentések a 
nagylakon élő, vivőr pesti építész ellen, 

így többek között a Tauszig és Wipler Rt. 

Tavaszi szövet akelű I
A legjobb posztógyárak férfi és női szövetkülönlegességei 

megérkeztek.

ViOre szívesen miniét!
Klmsiyü részletfizetési feltételek!

K&szpgnzlízetésnéi 10% engedmény!
3 mtr tavaszi térti divatöltönyszövet az egész . . . P 18.
Férfi saecoöltöny és felöltő munkáddá saját mérték 

szabásunkban, elsőrendű szabás gondos Kivitel..................... P 40. -
Tweed- és jumper-kelmék, divateipők dús választékban

Eredeti külföldi női tavaszi kabátmodelljeinket és az 
ezek után magyar munkáskezek általelkészitettujdon- 

ságokat vételkényszer nélkül bemutatjuk.
NŐI kabát, végig bélel ve, 19:0 divat....................................... P 29.—

Készpénzosztályunk ajánlata:
NŐI créme és fehér mosóbőrkesztyü, nettó................... P 6.80

A Magyar Köztisztviselők 
Fogyasztási, Termelő és Értékesítő 

Szövetkezet ruházati áruházai
Budapest, V,, Gróf Tisza István-u. 18. IX., Mester-u. 15—17.

I., Attila-u. 14.

ben maradnak,
mivel testsúlyuk és szervezetük teljesen nor
mális.

. A Baross utcai szülészeti klinika első eme
leti folyosóján vasárnap lábujjheggen járt 
mindenki. És mosolyogva gratulált az apá
nak, aki mint mondotta,

e©r ©-ereket várt csak ugyan, de ha már 
hármat adott az. Isten, az se baj, 

majd csak fölneveli valamennyit becsülettel.

tett feljelentést ellene. Az ügyészségen egve- 
silették az összes feljelentéseket és

csalás, valamint többrendbeli sikkasztó*  
vétsége miatt megindították a bűnvádi 

eljárást Elsner Dezső ellen.
A rendőri nyomozás nem tudta az építészt 

i sehol fellelni a fővárosban, éppen ezért most 
I nyomozólevelet adtak ki ellene és elrendel
ték nemzetközi körözését.

Bukás előtt a 
német kormány

Berlin, március 2.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Politikai körökben arról beszél
nek. hogy

a Miiller-kabinet bukás előtt áll.
A pénzügyi reformjavaslat és a munkanél
küliség kérdésében várják a kormány buká
sát. A német néppárt vasárnap ülést tartott, 
amelyen ezekről a kérdésekről tárgyalt A 
tanácskozás eredményeképpen minden való
színűség szerint Curtius dr. és Afoldcnnauer 
miniszter a héten beadják lemondásukat.

P 32.—
P 2.98
P —.00
P 11.-
P 14.—
P 1.40
P —.40
P —78
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HIKIK
Az asztalosmesterek 
országos nagygyűlést 

tartottak vasárnap
A*  Asztalosmesterek Országos Szövetsége 

vaaárnap délelőtt az Asztalos Ipartestület 
ssékházában országos nagygyűlést tartott, 
amelyen a kereskedelmi minisztérium, vala
mint a kereskedelmi és ipari érdekképvise
letek küldöttei is megjelentek.

A nagygyűlést Nagy Antal szövetségi el
nök nyitotta meg. Meleg szavakkal emléke
zett meg Horthy Miklós kormányzó tiz esz
tendős jubileumáról s indítványozta, hogy

• nagygyűlés hódolattal üdvözölje Ma
gyarország kormányzóját

S az Isten áldását kivánja munkásságára. 
Ezután az elnök az asztalosipar mai súlyos 
helyzetét vázolta * kifejtette, hogy a segít
ségnyújtás huszonnegyedik órája érkezett el.

Ezután határozati javaslatot fogadtak el, 
amelyben

M aazlaloflmunkák megindítását, az ex
portlehetőségek fokozását,

■ hitelkérdés megoldását, a k özszállitá.si 
panaszok orvoslását és a társadalombiztosí
tás terheinek csökkentését kérik.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va 
sámap az időjárásról a következő prognózist 
tette közzé: Ar időjárás rövidesen szára
zabbra fordul, az átmeneti nedves, ködös idő 
azonban még egy-két napig eltarthat.

— Titokzatos halott a miskolci vasúti 
cineken. Miskolcról jelentik: Vasárnap haj
nalban a gömöri pályaudvar mentén elhú
zódó vasúti sincken egy 35 év körüli férfi 
borzalmasan összeroncsolt holttestére akad
tak. A vonat gázolta el az embert, akinek 
a mozdony kerekei tőből levágták a bal
lábát, « fejét pedig fölismerhetetlenségig 
összeroncsolták. A halott személyazonossá
gát eddig még nem lehetett megállapítani. 
Megindult a vizsgálat, amelynek három föl
tevése van. Az első szerint véletlen baleset 
történt, más verziók szerint viszont lehet, 
hogy az ismeretlen férfi öngyilkos lett, vagy 
pedig bűntény történt és az áldozat már 
holtan került a sínekre. Holnap boncolják 
fel a holttestet és a boncolás eredményéhez 
képest folytatják a nyomozást.

— Reménytelen a svéd királyné állapota. 
Atokholmből jelentik: A svéd királyné álla
potában a tegnapi pillanatnyi javulás után ' 
ma ismét rosszabbodás állott be és a nagy
beteg királyné ereje egyre fogy. Ma több íz
ben súlyos légzési nehézségei voltak és az 1 
orvosok most már reménytelennek látják 
állapotát. i

— Megtalálták Mária Terézia főhercegnő ' 
nagyértékü nyakláncát. Londonból jelentik: 1 
Mária Terézia főhercegnő gyémántnyaklán- 1 
cát, amelyet a főhercegnő egy állítólagos 1 
ezredesnek adott át értékesítés végett, sértet- í 
lenül megtalálták egy newyorki ékszerész- ' 
nél. Az ékszerész azonban nem hajlandó 1 
megnevezni sem az eladót ,sem a vételárat. ' 
Az ékszerész viszont nem cáfolta meg azt a ' 
hírt, hogy állítólag 60.000 dollárt fizetett a ‘ 
400.000 dollárra becsült ékszerért.

— Lelőtlek egy vadorzót. Nagykanizsáról * 
Jelentik: A zalamegyci Kiscsehi község 1 
mellett elterülő Batthyány-Strattmann-féle 1 
fenyveserdőben tegnap egy vadorzó holttes- 1 
téré akadtak. A holttestet egy erdöőr fedezte 1 
fel, akinek kutyája vezette el az erdőőrt ah- ’ 
hoz a tisztáshoz, amelyen a holttest feküdt. 1 
A csendőri nyomozás megállapította, hogy a 1 
vadorzót hátulról lelőtték. Egyes feltevések J 
szerint, a vadorzóra bosszúból emeltek fegy- 1 
vert. A esendőrség a nyomozást megindította. 1

— leugrott a harmadik emeletről. Szomba
ton estefelé a Lehel-utca 6 szAmu hás harma-

emeletéről levetette magát Kullcska Jóxsaf- 
né 32 éves ápolónő. Életveszélyes, súlyos külső 
és belső sérüléseket szenvedett, de csodálatos 
módon még élt, amikor a mentők segítségére 
érkeztek. Be is vitték a mentőorvosok as ősz- 
sae-vissza roncsolt testű ápolónőt a Rókus- i 
kórházba, ahol vasárnap délelőtt meghalt. A fő
kapitányság nyomozást indított az öngyilkos- ! 
•vág ügyében s a detektívek art állapították , 
meg, hogy az ápolónő már hetek óta rendkívül 
idegesen viselkedett, a búskomorság jelei mu
tatkoztak rajta s minden valószínűség szerint 
súlyos rohamában követte el az öngyilkosságot. I

— A MÁV Dunakeszi „Magyarság" önképző ; 
körének hangversenye. Nagyszámú előkelő kö
zönség jelenlétében szombaton este tartotta 
meg az agilis dunakeszi egyesület hangverse 
nyél, amdy a legteljesebb siker jegyéiül ' 
folyt le.

— Elloptak egy autót. Nemet László magán- 
fltziriselő vasárnap este bejelentette a főkapi
tányságon. bogy » Király-utca 72. számú ház 
elöl elloplak lip. 26 692 rendszámú F/al-gyárt- 
mányu, ötüléscs gépkocsiját. A rendőrség az
autót és a tolvajt keresi.

Kezdete tél 9

Vasárnap a Hébel-kávéházban 
felismerték és letartóztatták 

Sehneller Mórt, a fecske-utcai 
halálgyár körözött igazgatóját

Vasárnap délelőtt a ferencköruti Hébel- 
kávéház egyik asztalánál nyugodtan reggeli
zett egy jól öltözött középkorú ur. Már ép
pen megitta kávéját, amikor hozzálépett egy 
államrendőrségi detektív és a következőket 
mondotta:

— ön Sehneller Mór Igazgató. Az 
Ügyészség gondatlanságból okozott 
emberölés büntette miatt körözi. Fel
szólítom, hogy kövessen a főkapitány

ságra.
A főkapitányságon Sehneller Mór 47 éves 

gyárigazgatót mindjárt
le is tartóztatták.

Sehneller Mór volt ugyanis a tulajdonosa a

— 42 másodperc alatt beretvált a fodrász
verseny győztese. Az Országos Fodrászipar- 
testület vasárnap este rendezte meg szoká
sos fésülési, borotválási és ondolálási verse
nyét. Délután 4—11-ig dolgoztak a verseny 
résztvevői, izgalomtól kipirult arcú borbély
segédek és tanoncok. Nagy publikum nézte 
végig a versenyt, amelyet zeneszóval fűsze
rezett a jazz-band. Este 11 órakor hirdették 
ki a verseny eredményeit. Eszerint a borot- 
uálás rekordját Szecskó László nyerte meg. 
aki modelljét 42 másodperc alatt beretváltk 
meg. Érdekes, hogy a tavalyi bajnokság 
győztese is Szecskó László volt, akkor 46 
másodpercnyi teljesitménnyel. A tanonchaj- 
végás diját Zatyki Dezső, a női hajvágás 
diját Major József, a férfi hajvágás diját 
Kanovitz István, a női hajvágás diját 
Schmidt Antal nyerte.

— Diákszövetségi találkozó. A ▼!., Nagy
mező-utcai felsőkereskedelmi iskola 1904-ben 
végzett volt növendékei minden hónap első 
hétfőjén este baráti összejövetelt tartanak. A 
legközelebbi társas összejövetel ma, hétfőn este 
9 órakor a Vigszinház-kávéházban lesz.

— 187 halász szerencsétlensége a Caspi- 
tengeren. Berlini tudósítónk jelenti telefo
non:. Moszkvából jelentés érkezett ide, amely 
szerint a Caspí-tengeren óriási vihar dühön
gött és az orkán 137 halászt a jégmezőkről a 
tengerbe sodort. A szerencsétlenül járt halá
szok kimentésére több hajó indult útnak, 
eddig azonban nem érkezett hir a mentési 
munkálatok eredményéről.

— Cigányzenével temették az agyongázolt 
bankvezérigazgatót. Debrecenből jelentik: 
Vasárnap délelőtt a részvét impozáns meg
nyilatkozása mellett temették el Létag Lajos 
bankvezérigazgatót, akit mint ismeretes, a 
gyorsvonat halálra gázolt. A temetésen szá
mos gazdasági testület képviseltette magát s 
mintegy négyezren vettek részt a temetési 
menetben, amelynek élén 90 tagú cigány
zenekar haladt, amely az elhunyt bankigaz
gató kedvenc nótáit játszotta. A sírnál dr. 
Bodnár Géza és dr. Ungár Jenő búcsúztatták 
az elhunytat, akitől több gazdasági és társa
dalmi egyesület képviselői is búcsút vettek.

— Egész megye csendőrsége keresi a sza- 
lántal gyilkosokat. Pécsről jelentik: A sza- 
lúntai rablógyilkosság tetteseinek kézrekeri- 
lésére egész Baranya vármegye csendőrségét 
mozgósították. A csendőrök lázasan kutatnak 
a gyilkosok után, akikről annyit sikerült 
megállapítani, hogy intelligensebb emberek 
lehetnek, akik bejáratosak voltak a posta
hivatalba. A nyomozást rendkívül megnehe
zíti az is, hogy a tetteseknek csupán egy ujj
lenyomatát és egy férficipő gumisarkának 
véres nyomát találták csak a helyszínen.

^zemorei Matkovich ny. rendőrtelügyeló 

nemzetközi nyomozó irodáié IV.. vaci-ntoa 20 Aut. 88O-S1
 Előkelő, dlezkrót. mogblabató.

— Az ifjukonimuntetáknál találták meg a 
Lipcséből rabolt fegyvereket (A Hétfői 
Napló berlini tudósítójának telefonjelentése.) 
Lipcsében, mint ismeretes, az elmúlt héten 
kifosztották egyik katonai épület fegyver
rak tárát és több száz fegyvert loptak el. Eré
lyes nyomozás indult a nagyszabású fegyver
lopás ügyében és most eredményre vezetett 
a vizsgálat. A lipcsei ifjú kommunisták helyi
ségeiben ráakadtak az ellopott fegyverek 
nagy részére, 125 darab fegyvert találtak 
ezekben a helyiségekben, megtaláltak ezen
kívül 219 darab könnyű gyalogsági fegyvert, 
39 géppuskát és nagymennyiségű töltény- 
szallagot. A fegyverlopás ügyében a lipcsei 
rendőrség egész sereg letartóztatást fogana
tosított .annak ellenére, hogy a kommunis
ták tagadják, hogy közük lenne a nagysza
bású fegyverlopáshoz.

fecskeutcai celluloid- és fésügyárnak, amely
nek pincehelyiségeiben 1923 őszén az emlé
kezetes és borzalmas robbanás történt. A 
veszedelmes exploziő s az azt követő tűzvész 
következtében több gyári munkás vesztette 
életét és az üzemnek majdnem valamennyi 
alkalmazottja súlyosan megsebesült.

Annakidején
a bíróság két éa félévi fogházra ítélte 

Sehneller Mórt,
aki azonban nem jelentkezett a büntetésé
nek kitöltésére és külföldre utazott, mire 
elfogató parancsot adtak ki ellene. A mai 
felismerés után letartóztatták és átkisérték 
az ügyészségre.

— Még nem lehetett kihallgatni a két el
gázolt rendőrt. Szombaton a késő éjjeli órák
ban két súlyos kimenetelű szerencsétlenség 
történt, amelyeknek áldozatai két közleke
dési rendőr. Az egyik Ragyelik István, akit a 
a Lipót-körut és a Csáky-utca sarkán ütött 
el egy autó, a másik Szabó VIII. Lajos, a 
Fehérvári-uton került egy eddig még isme
retlen rendszámú autó kerekei alá. Mindkét 
rendőrt a Kun-utcai rendörkórházba szálli- 
toták, állapotuk oly súlyos, hogy eddig még 
kihallgatni sem sikerült őket. Szabó VIII. 
Lajosnak mindkét lába eltörött és fején sú
lyos sérülést szenvedett. Ragyelik István 
szintén a fején sérült meg. Eddig még nem 
sikerült eszméletre téríteni a nagy vérvesz
teség következtében, az ő állapota is válsá
gos.

Ha kevés pénzért 
jól akar ruházkodni 
keresse fel László Sándor férflazabómeiter ki
tűnő hírnevű üzletét (Rákóczi-ut 50.), ahol az 
előrehaladott idény miatt és hogy munkásait 
foglalkoztatni akarja, saját műhelyében készít 
rendelésre mérték után többszöri próbával ele
gáns férfiöltönyöket a legdivatosabb szövetek
ből leszállított árban 80, 90 és 100 pengőért. 
Minden darab remek szabásban és kifogástalan 
kiállításban készül. Mintákat vidékre bérmentve 
küld. Az árakat ugy állapította meg fenti cég, 
hogy szétvigyék hírét az egész országban. Fel
hívjuk t olvasóink figyelmét ezen megbízható 
30 év óta fennálló cégre.

— A szorgalmi Időszak módosítása asaarvasl 
m. kir. középfoka gazdasági tanintézetnél. A 
középiskolai jellegű szarvasi m. kir. középfokú 
gazdasági tanintézetben ezentúl az oktatás 
szeptember 1-én kezdődik és a következő év 
junius végéig tart. A II., III. éves növendékek 
szünidei gyakorlati képzése ennek megfelelően 
julius, augusztus hónapban történik.

— EfJ sátoraljaújhelyi rendőr súlyos bal
esete. Sátoraljaújhelyről jelentik: Kojbek 
Mihály állami rendőrt vasárnap éjjel Tóm. 
pa-utcai lakásán eszméletlenül, vérző fejjel 
találták meg hozzátartozói. Kojbeket beszál
lították a kórházba, ahol kihallgatása alkal
mával elmondotta, hogy véletlenül sült el 
szolgálati fegyvere s a golyó fejébe fúródott. 
Más adatok szerint azonban lehetséges az 
is, hogy a rendőr, akinek hat gyermeke van, 
öngyilkossági szándékból főbelőtte magát. 
Kojbek Mihály állapota életveszélyes. Az 
ügyben folyik a nyomozás.

világhírű KerűiiDftrolf.^ros'p'" 
részletre le. 

„DIADAL" köáélébea. ^jegyzék ingyen.

dffHOt-1H1SZISPORICIHEK StfiSi 

<£°I>A SPORTÁRUHÁZ 
• ÜLLŐI ÚT 40. SZ. (József körtt 

tarkán) a Corvin SzínhAznAl

— Magyar babos-bffl. A Terézvárosi Jóté
kony Nőegylet 1930 március 15-én este 9 óra
kor a Hungária termeiben Magyar babos-bált 
rendez. A hölgyek a Filtex rt. által e célra 
gyártott kékfehér babos kelmében fognak meg
jelenni. A kelme kapható a Jótékony Egyesület 
elnökségénél. Az est folyamán a legszebb ruhá
kat a magyar Írótársadalom és művészek szine- 
javából összeválogatott zsűri döntése alapján 
díjazni fogják. A rendezőség művészi nívón 
álló hangversenyt is rendez és sok ötletes tréfa 
fogja a bál hangulatát derűssé tenni. A bál si
kerét 100 tagú rendező-bizottság garantálja.

— Elegáns, modern berendezésű egy, esetleg 
két utcai szoba, közvetlen fürdőszobával, intel
ligens két személy részére azonnalra kiadó. 
Cim: Lipót-körut 29. II. emelet 27.

R
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—A magyar hadviselte*  oraaAgcs í“JTrrár 
politikai pártjának nagygyfiléae. A magyar jsad. 
viseltek országos gazdaságpolitikai pártja ve- 
aámap délután négy órakor a párt kisparti cso
portjának helyiségében beszámoló nagygyűlés 
tartott, amelyen Bartha Albert ny. hadügymi
niszter, országom elnök, Májer Ferenc ny. alez- 
redes alelnők és Horváth Károly, a párt főm 
kára mondott beszédet.

— Megmérgezte magát a vauién^ 
Veszprémből jelentik; Boldizsár Fercnczta 23 
éves tatatóvárosi asszony a veszprémi vasútól- 
lom ásón szublimáltál megmérj este magát. Vál
ságos állapotban a kórházba szállították. Tef- 
Lének okát nem tudják.

—- Barbarian Boris ügye. Barbarian Boris 
szönyegkereskedő eltűnésének ügyénél kapcso
latban Törökország budapesti konzulátusa an 
nak a megállapítását kéri, hogy az eltűnt Bar
barian Boris nem törők állampolgár

— Éjszakai csendélet a Nefelejto-ateábaa. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka eav 
óra tájban a Nefdejts-utca és Garay-utca sar
kán többen összeverekedtek. Verekedés közben 
Nagy Kálmán 30 éves bronzművest az arcán 
Feldhaus János 34 éves asztalost fején. Hát 
János 36 éves kereskedősegédet a kezén mec- 
szurták. Nagy Kálmánt és Feldhaus Jánost a 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

— A Szabómesterek Országos Szövetsége a 
Royal-szállóban a kormányzó tízéves jubileuma 
alkalmából ünepséget rendezett, melynek során 
audai-Goldberger Leó, Fáy Géza, Szurdag Ró- 
bért vezérigazgatókat és Willerstorfer József 
igazgatót a szövetség tiszteletbeli tagjaivá 
avatta. Az ünnepségen a kereskedelmi minisz 
tórium, a székesfőváros, valamint számos ipari 
és kereskedelmi testület képviseltette magát. 
Vágó Jenő, a szövetség igazgatója ünnepi be
szédben méltatta Horthy Miklós kormányzó ér
demeit.

— Tettenért betörők. Vasárnap este Hannover 
Jenő 33 éves betűszedő felnyitotta a Vörös- 
marty-utca 62. azámu ház egyik lakását. Éppen 
a szekrényeket feszegette, amikor a lakás tu
lajdonosnőjének egy rokona megérkezett ée 
tettenérte a betörőt. Rendőrt hivott, aki elő
állította a tolvaj betűszedőt. — Ugyancsak 
lettenérték Luria József rovottmultu bádogos
segédet, amint a Horánszky-utca 22. számú ház 
egyik üzletébe be akart törni. A rendőrség 
mindkét betörőt letartóztatta.

— Halálos autógázolás. Gyuláról jelö
lik: Vasárnap délelőtt a Gyula télé vezető 
országúton vérbefagyva, eszméletlenül talál 
ták Gyulai Sándor gazdálkodót. Bevitték a 
békésgyulai városi kórházba és itt, mielőtt 
eszméletét visszanyerte volna, meghalt. Meg
állapították, hogy Gyulai Sándort egy isme
retlen autó gázolta el. A nyomozás megin
dult a gépkocsi felkutatására.

O A Magyar Általános Takarékpénztár Rt- 
igazgatósága megállapította az 1929. üzletév 
mérlegét, amely szerint a bruttó nyereség 
5,756.013.68 P (1928-ban 4,059.274.97 P), n
tiszta nyereség pedig 3,094.613.10 P (1928-ban
I, 889.177.78 P), miután már a mérlegen belül a 
nyugdíjalapot 185.000 P.-vel (1928-ban 140.00(1 
P) dotálták. A nyereségtöbblethez az 1928. évi 
tőkeemelésből befolyt ellenérték megfelelő ka 
matoztatása is hozzájárult Az igazgatóság a 
március 17-re egybehívandó rendes közgyűlés
nek javasolni fogja, hogy az 1929. üzletévre 
7 P = Í4% osztalék (ugyanannyi, mint az 1928 
évre) állapíttassák meg és hogy az osztalék a 
közgyűlés napjától kezdve kerüljön kifizetésre. 
Az évi összforgalom 0594 millió pengő (1928- 
bán 8453 millió pengő), a pénztárforgalom pe
dig 2684 millió pengő 1928-ban 2548 millió P) 
volt. A betétek állománya hitelezők nélkül 
87,325.560.92 P. A betétekből 53fi44.149.04 -■ 
619/t esik betétkönyvre elhelyezett betétekre 
(1928-ban 47,641.653.73 P), amely körülmény 
igazolja, hogy a takarékpénztár iránt a bizalom 
továbbra is erősödött. A könyvecskékre elhelye
zett betétek állománya az utolsó békeév taka
rékbetétkönyv állományának 150%-át megha
ladta. Az idegen tökék közül a hitelezők tétele
II, 029.782.64 P (1928-ban 12,600.443.70 P). A 
takarékpénztár az 1929. év folyamán 407 millió 
pengő értékű váltót számitolt le (1928-ban 389 
millió P), mig a tárcaállomány 62,563.166.98 P 
(1928-ban 57,968.875.38 P) tesz ki. Az adósok 
tételénél a mérlegben 31,480.480.54 P (1928-ban 
37,737.608.90) P) szerepel. A takarékpénztár 
vezetősége régi, tradicionális elvei alapján az 
elmúlt üzletévben is nagy súlyt helyezett a mo
bilitásra és likviditásra.

O A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár részvényesei Wolfner József Igazgató
sági elnök vezetése mellett tartották az 58. évi 
közgyűlést, amelyen az igazgatóság összes jn- 
vaslatait elfogadták és elhatározták, hogy a ki
mutatott 2.396.239.13 pengő nyereségből osztalé
kul az 1929. évre e hó 3-tól kezdve részvényen
ként, a tavalyival egyezően, 6 pengő fizettessék. 
A közgyűlés az igazgatóságba eddigi tagjait is
mét és uj tagul Bottlik József országgyűlést 
képviselőt beválasztotta.

O Az Angol-Magyar Bank Rt.-nak Károlyi 
Imre gróf elnöklete alatt tartott 39. évi rendes 
közgyűlése jóváhagyta az 1929. üzlelév mérlegét 
és az igazgatóság összes javaslatait elfogadva, 
elhatározta, hogy a kimutatott 3,482.618.92 P 
tiszta nyereségből osztalékul részvényenként 
7 pengő (14%) fizettessék ki. A közgyűlés elfo
gadta az Anglo-lnternational Bank Ltd. buda
pesti fióktelepének az intézetbe leendő beolvasz
tására vonatkozó javaslatot is. Az igazgatóság 
uj tagjaiul a közgyűlés Sark Pétert, a londoni 
Anglo-lnternational Bank vezérigazgatóját, Pa- 
laehe Albérlet, a Ilclberl, Wagg & Co. Ltd. lon
doni bankház társtulajdonosát és Haupt- 
Buchenrode István báró nagybirtokosi válasz
totta meg.

A Közgazdaság folytatása a 16. oldalon.

Igaz! otthon a város legszebb helyén

BAJOR PENZIÓ
VAei ucca 11. az. 1. emelet.

mef«aa, nívót, kltOnó ellátAi bejáró vendégeknek la. Která diMkw konyha, központi WUt. Telefon; AÍL K4-ZZ
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Gyapjúkéinak
Tweed tersei ,,n
gyönyörű nj minták 150 em Máién.-_______u./U

Ruha Tweed
teaa eportrnbákra 9C ess asélea —

Kosztilm és kabát Tweed
140 150 cm sséics tissta gyapjú minőségok...

Legfinomabb kamgarn Tweed
150 cm sséles koutfim- és kabátminőségek —

Női Tweed ruha
a rajz szerint minden méret-

Női és gyermekkabátok
Női tavaszi kabát 
a legdivatosabb tweed kelméből, a raja MarlnVi

Női tavaszi köpeny 
kitűnő kövérként kelméből — — — —

Női tavaszi köpeny
sötétkék éa fekete finom divatkelmékböl.........

Leányka intézeti köpeny
sötétkék kamgarn kelmékből, végig bélelve
3 évesnek....................................................................-
Sztanonklnt 3 pengő emelkedés

Tweed 
kelméd 
visel.

Calvin 
tér-7

Károly

Andrássu u 4/7Í

W3I1I

Mosókelmék

senson nagy d;

880

7.80

Selymek
Crepe Tiflis - on
gyönyört aprő tweed adatékkel — — _ — w(0v

Crepe georgette ...
a legdivatosabb színárnyalatokban — _ — — • •vU

Crepe de Chine
kiváló jó minőségek —. —. —

Crepe Satln
minden eafnárnyalatbaa __

_ —.75

6.80

9.50

MAselyem
divatos tweed mintákkal _ _

Mosó dóién
•ok saép dlvatmlntákksi — — —

Gyapjú delén
eredeti francia gyártmány... w

Crepon
a legieebb pongyola-anyag — _

290

__ Í60

A világhírű Ullstein szabásmintákat Calvin-térl áruházunkban árusítjuk.

17.—

Tweed Mseiből
Női ruhák__________
Női blúzok —

Keztyük—harisnyák
Női harisnya
kh-áló •elyenflor minőség, kia ssépaégblbá

Bemberg selyemharisnya
minden léteső dlvatssiaben, kis kikáva! ... — 1

N6i glasékeztyO
esép tavasai Minőkben, g-araatflt eladrandt 
minőség _ ... _ ... _ _ ... ...

Női mosóbőrkeztyfl
oaak amíg ezen kéaslet tart_ _ ______ — — '

1.80

2.90

490

590

Mintákat és képes árjegyzéket kívánságra készséggel küldünk.

Tenisz pullover em 
teljesen fehér és szines bor- tUU 
dŰrrel, tiszta gyapjú minőség ábra saerint

Cipők
Női drapp pántoscipő 
francia tárokká!, klifloő mtaösAg _ «; ü 1880
Női drapp trotteur cipő ,,.n
szépen dissltvo_______ — - -________* *

Női fekete antilop pántoscipő 
francia és trotteur űrökkel 18.50
Férfi fekete félcipő
franela és sngol forma... — ... . __ 19.50

Postán utánvéttel bérmentve szállítunk.

Amerikai parttal Áldozata lett 
egy eltűnt 15 éiies gimnazista

Hgvslmsztellak kOtalassAsadrai...
Rejtélyes eltűnésről tett bejelentést vasárnap 

■_ főkapitánvságun Szántó József vállalkozó. 
Előadta, hogy fia. Szántó Sándor 15 éves gim- 
Bi ziumi tanuló tegnap szüleinek Sóház-utca 12. 
ttzám alatti lakásáról eltűnt.

A kétségbeesett apa előadta, hogy fia, aki 
komoly magaviseletű, szerény, jőelőnienelelü 
Ekolai tanuló volt, az utóbbi időben teljesen 
■i gváHozott, gyakorta a megengedettnél későb
ben járt haza, s egyszer, midőn ezért édes
anyja felelősségre vonta,

a tlzenOtesztendőa fia art felelte, hogy sze
relmes s Ideálja társaságában töltötte az 

Időt.
A szülők ezekután az eddiginél is nagyobb 
figyelemmel kísérték gyermekűk útjait. Az 
utóbbi napokban Szántó Sándor rendkívül ide
gesen viselkedett. Szülei hiába kérleltek, hogy 
adjn magyarázatát idegességének, a Hatni diák 
vonakodott eleget tenni szülői kérésének.

Sronibal délután Szántó Sándor azzal*  ment 
el hazulról, hogy hcgedühuroknt vásárol s hat 
óra körül odahaza lesz. Késő este volt már, de

Botrányt okozott a vendéglőben, bekísérték, 
mikor kihallgatása után szabadon engedték, visszatéri a ven

déglőbe és leütötte az ellene tanúskodó vendéget
Vasárnap éjszaka zajos jelenetek játszód- 

t»k le a hégiposta-utca 5. szám alatti vendég
lőben. Az egyik asztalnál Montag Ármin 29 
ó'fs üzemvezető iddogált. A szomszédos asz
talnál nagyobb társaság ült, melynek tagjai 
közölt egy fiatal hölgy is volt. Az üzemvezető 
feltűnően nézcgetio ezt a hölgyet, ugyhogv az 
szólt is a társaságában levő férfiaknak, hogy 

az Idegen ember molesztálja őt.
Montag Ármin ekkor hirtelen felpattant, oda
ugrott nz asztalhoz és

öklével ugy aprón vágta nz előzetesen hu
zamosan megcsodált hölgyet,

^íty a: ájulton outi össze.
A mentők a Rókus-kőrházba vitték a nőt, 

■honolta) az éjszaka folyamán elbocsátották. 
Montag Ármint viszont rendőrök vitték a fő-

LEGJOBB 

a szülők' hiába várták fiuk hazatérését. Mikor 
- az éjszakai órákban sem érkezett haza, 

a kétségbeesett szülök egymásután rokonaiknál 
és ismerőseiknél keresték a fiukat, a fiatal gim
nazista hollétéről azonban senki sem tudott 
közelebbi felvilágosítást adni.

A kétségbeesett szülők átkutatták gyermekük 
iskolai holmijait, ruháit s régi iskolai füzetek 
között frissen írott levelet találtak, amelyben 
csak ennyi állott:

„Figyelmeztetlek kötelességedre! Március 1!
A szülők a levél alapján a főkapitányságon 

annak a gyanújuknak adlak kifejezést, hogy 
gyermekük talán

amerikai párbaj áldozata lett,
s az ismeretlen levélíró egy amerikai párbaj 
eredményeképpen figyelmeztette Szántó Sándort 
kötelességére, megjelölvén március elsejét, ami
kor is a fiatal diák a párbai konzekvenciája
ként az öngyilkosságot végrehajtani tartozik. A 
szülök feltevése szerint valószínűleg diákos 
szerelem rejlik az amerikai párbaj, illetőleg Iliik 
eltűnése mögött.

kapitányságra, ahonnan őt is elbocsátották, mi
után a Rókuskórhúz jelentése szerint a meg
támadott nő csak könnyebb sérülést szenve
dett.

Montag Ármin habozás nélkül visszament 
u régipöstaulcai vendéglőbe, amelynek ajta
jún éppen akkor lépett ki a vendéglő egyik 
vendége, aki nem tartozott ugyan az ügyben 
szereplő társasághoz, de tanúja volt a jelenet
nek és a rendőrök megjelenésekor

Montag ellen tanúskodott.
Az flzemvcictö most nekiesett ennek a vendég
nek,

ezt i» fejbe*  ágig,
úgyhogy az is összeesett, éppen ugy. mint előbb 
a megtámadott nő. A mentők megint kivo
nullak, az eszméletlen embert magához téri
tették. bevitték a Rókus-kórházbu, ahonnan 
bekötöző*  után elbocsátották. Montag Ármint a 
rendőrök megint csak

bevitték a főkapitányságra,
ahol mást már éjszakára ott tartották, nehogv 
mégegyszer visszatérjen a belvárosi vendéglőbe. 
Vusáriinp délelőtt azonban elbocsátották, mi
után kiderüli, hogy a vendéglő ajtajában le
ütött ember sem szenvedett súlyosabb sérülést. 
As eljárást lemówclcsca tovább folytatják 
pHene.

Inlekció-mérgezés 
következtében halt meg 
Epperlein Erzsébet a Stefánia 

Szövetség fiatal védőnőié
Vasárnap délután óriási részvét mellett 

temet lék el a farkasréti temetőben Epper- 
lein Erzsébetet, az Országos Stefánia Szö
vetség fiatal védőnőjét, aki 25 éves kora 
ellenére már igen nagy érdemeket szer
zett a szövetség emberbaráti tevékenysége 
terén. Az igen előkelő családból származó 
fiatal védőnő, aki

egész életét bumaultárlns céloknak 
Méntéllé,

állandóan ellenőrizte a Stefánia Szövetség 
csecsemő- és anyavédelmi intézményeit és 
egyike volt a szövetség legnépszerűbb és 
legagilisabb tagjainak.

A fiatal urilcány, aki rokonainál az Al
kotás utca 37. számit házban lakott, csü
törtökön délután

tragikus körülmények közölt Imit meg. 
Néhány nappal előbb torokgyulladást ka
pott és az orvosi kezelés során, miután a 
torokgyulladás krónikus jelleget kezdett öl
teni.

injekciót kapott.
Az injekció utón nagyfokú láz támadt, 

amely rövid néhány óra alatt teljesen 1«4 
verte u lábáról az urilcányt, aki ágynak 
esett és

huszonnégy órába nem telt bek*,  hogy 
lakásán kiszenvedett.

A tisztiorvos intézkedésére a szerencsét
len szövetségi védőnő holttestét u törvínv- 
széki orvostani intézetbe vittek, ahol Ba
lázs orvosprofesszor felboncol la. A bonco
lás eredménye annak a megállapítása lett, 
hogy

Epperlein Erzsébet halálát véraaér- 
gezés okozta, ami valószínűleg az In

jekció következtében állott be, 
eddig meg nem állapított módon.

Vasárnap délután temették el a tragikus 
körülmények között elhunyt védőnőt éa 
uganckkor a budapesti főkapitányságon a 
törvényszéki boncolás eredménye alapján

erélyes nyomozás indult a háláimét 
minden részletének tisztázására 

és annak megállapítására, hogy kit terhel 
a felelősség azért a gondatlanságért, amely 
halálos vérmérgezési okozott
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A Magyar Színház igazgatósága 
nem újította meg a jövő szezonra 

bérleti opcióját
Uj kombinációk a színház jövő évi bérletéről— Beregi Oszkár 

saját rezsijében rendezi klasszikus estjeit
A Magyar Síinház »ok eredménytelen kísér

jél után éppen most van nekilendülőben. A Vol
pone sikere jobb napokat hozott a Magyar Szín
házba, éppen ezért páratlanul érte a színházi 
köröket az n hir, hogy a Magyar Színház jelen
legi rezsimje nem élt azzal a jogával, hogy a 
jövő évi bérleti szerződést is magának bizto
sit ja.

Március l én. azaz szombaton járt le a Ma
gyar Színháznak az Unió csődtömegével kötött 
előzetes szerződése. Ez a szerződés március 1-ig 
biztosit jogot a Magyar Színház jelenlegi bér
lőinek arra vonatkozóan, hogy az 19.10 augusz
tus 1-én lejáró szerződését a további évekre 
meghosszabbítsa A Magyar Színház igazgatója,

Rá ex György azonban március 1-ig nem 
jelentett be opciós Igényt, 

•szerint a Magyar Színház augusztus 31-e után 
njra gazdátlan marad.

Ezzel kapcsolatosam máris a kombinációk 
tömege merült fel arra vonatkozóan, hogy 
Rácz György miért nem akarta a maga részére

AZ t'.I SZÍNHÁZ lEDKNTIs Március 6-án premier!
Március ő-án, csütörtökön este 8 órakor

„SZEGÉNY ANGYALOK44 
GELLERT LAJOS 3 felvosiásos színmüve.

FASZI.REPI/IK: Orrelya Eri«l, ürmllsiy Anikó, Hanónyl Ilonn, Toronyi L. Imre, Gellórt 
B.lrt FJemór, Bora), Gonda, lontay, Várad), Gárday, Sarlal. 

RENDEZŐ: BÁRSONY ISTVÁN.
A bemutatóig *«  anitAn i« az újdonsóffRnl felváltva a színim, lót nagysikert mósoídarabja, a

Lamberthier űr «« Bála, aki 26 éves
kerül színre.

Két színház átférje 
egy amerikai darab és Gaál 
Uranciska vendégjátéka miatt

Választott bíróság elé keriil a Belvárosi Színház 
és a Vígszínház harca

A nagy port felvert Palásthy Irén-ügyben 
március 5-ére, szerdán délelőtt 11 órára, 
tűzte ki a kihágási tárgyalást a VIII. kerü
leti rendőrkapitányság, mint rendőri bün
tetőbíróság. Az idézéseket már ki is küldték 
az érdekelt feleknek és a nagy botrányt keltő 
ügy minden tanújának. A tárgyalást igen 
nagy érdeklődés előzte meg, mert mindenki 
kiváncsi volt arra, hogy oldódik meg a túl
zottan kivágott ezüstlamé-ruha körül kava- 
rodott bonyodalom. Bizonyosra vették az ér
deklődök, hogy

a híressé vált ezüstszínű ruhát Palásthy 
Irén be fogja mutatni a tárgyaláson, sőt 

valószínűleg fel is ölti.

Már két hónapja annak, hogy Gaál Fran
ciska a Belvárosi Színházzal kötött szerző
dést, amely őt egy szerep eljátszására a szín
házhoz köti. Gaál Franciska szerződésében 
azonban kikötötte magának, hogy csak 
olyan darabban játszik, amelyet előbb átol
vas és ennek főszerepét vállalja. A Belvárosi 
Színház egymásután adta Gaál Francinak a 
daráitokat, amelyek azonban nem nyerték 
meg a művésznő tetszését.

Közben Révész színpadi kiadó cég egy 
Pattsy cimü amerikai darabot adott el a 
Vígszínháznak. A darab valahogyan Gaál 
Francihoz került, akinek nagyon megtet- 

|F vígszínház ’ 
I Hétfőn,szerdán, pénteken, vasárnap este 
|| R. c. mmn viiagMro tiramaia: 

Az út vége 
p (Journey’s End)

Kedden, csütörtökön, szombaton
Szomory Dezső színmüve:

Takáts Alice 
A hét legnagyobb sikere a 

hangos Buster Reálon 
A tfikOieiien hfizassfig 
(Buta ember szerencséié)

CAPITOI. CORSO

biztosi tani a jövő évi színházi azezóaü a Magyar 
Színházban. Egyik hir szerint Rácz György a 
Magyar Színház egész épületét akarja megvásá
rolni az Unió csődtömegétől és mint épület
tulajdonos akarja albérletbe adni a Magyar 
Színházat. Másik verzió szerint egy újabb tőke
csoport váltaná meg tök a Magyar Színház 
bérletének hátralévő részét és ez akar beren
dezkedni véglegesen a Magyar Színház vezeté
sére.

Ebben a csoportban réaztvenne Beregi 
Oszkár la,

a Magyar Színház kitűnő művésze, aki ha esak 
résziéteklx’n is, már belekóstolt a szinháxvezetés 
mesterségébe. Kiderült ugyanis, hogy a Beregi 
Oszkár által rendezett úgynevezett klasszikus 
estéket a
— saját rezsijében •
rendezi, s mint a Magyar Színház albérlője adta 
elő nagy sikerrel a Morflum-eA é» mint ilyen 
készül a Hamlet előadására is.

szett ez az amerikai vígjáték. Közölte a Bel
városi Színházzal, hogy

Íme meg van az a darab 
amelyben ő szívesen vendégszerepelne a 
Belvárosi Színházban.

Heltai Jenő, a Belvárosi Színház igazga
tója ekkor kéréssel fordult a Vígszínházhoz 
és személyesen kereste fel Jób és Roboz 
igazgatókat, hogy a Pattsy cimü darabot en
gedjék át a színházának. A Vígszínház azon
ban kitért a kérés teljesítése elől és kijelen
tette, hogy nekik is szükségük van a darabra 
és a főszerepét ők is Gaál Francival akarják 
eljátszatni.

Heltai Jenő sikertelen vígszínház! látoga
tóira után felkereste Marton Sándor szín
padi kiadót, hogy tisztázza a darab tulaj
donjogát. Marton erre Heltai legnagyobb 
meglepetésére kijelentette, hogy

ő la rendelkezik a darabbal
és azt készségesen átengedi a Belvárosi Szín
háznak. A darabot át is nyújtotta Holtai
nak, aki a Pattsgt már ki is szerepeltette.

Mikor Révész színpadi kiadó tudomást 
szerzett erről, Marton Sándornál

tiltakozását jelentette be ■ darab elő-

Révész amerikai szerződéssel igazolta, hogy 
a darab felett ö rendelkezik, Marton pedig 
egy amerikai kábelt mutatott fel, amely a 
darab tulajdonjogát ügynökségének bizto
sítja. Mivel a két színpadi kiadó és a két 
szinház ebben az ügyben békésen nem tud 
megegyezni, a közeli napokban választott 
bíróság dönt afelől, hogy Gaál Fronti hol 
játssza a Pattsgt, a Vígszínházban, vagy a 
Belvárosi Színházban.

H példátlan sikerű

A BESZÉLŐ FILMCSODA 
inÉfl csak pár napig a 

RHDIUSBRN
Elmarad a Palásthy Irén-
féle eziistlamé-tárgyalás

Nem tudták kézbesíteni az Idézést Palásthy Irén
nek, mert kUHöldön tartózkodik

Minthogy pedig a kihágási ügyekben Atrf 
hónapon belül beáll az elévülés, majdnem 
bizonyosra vehető, hogy az ügy minden tár- 

hogy a divatkritikusok és szakértők a rendőr- gyalás és minden újabb szenzáció nélkül fog 
bíróság előtt dönthessék el, hogy valóban I a feledés homályába merülni.

Beregi-esték a Magyar Színházban
Kedden: MORFIUM | Pénteken: HAMLET

Szokolay Olly 
súlyosan megbetegedett

Torokgyulladásból vesegyulladás — Szerepét beugrás- 
szerüen Szilágyi Marcsa vállalta bravúrosan

Hétfőn este érkezik cl a Fővárosi Művész- 
Színházban táblás házak mellett első jubi
leumához Márkus—Vadnai és Harmath mu
latságos operettje, a Csúnya lány. A jubi
leumon azonban nem vehet részt Szokolay 
Olly, a Csúnya lány sikerének egyik legna
gyobb részese.

Szokolay Olly ugyanis aulyoa betegen 
fekszik

Tátra-utcai lakásán.
A Csúnya lány első előadásai alatt Szoko

lay Olly meghűlt. Torkát kezdte fájlalni, 
azonban a dologgal nem sokat törődött, ha
nem tovább játszott. Egyik délelőtt azonban 
kétségbeesve telefonált be a színházba, hogy 
képtelen fellépni, mert a torka bedagadt és 
valószínűleg

súlyos torokgyulladása van.
A színházban nagy izgalommal vettek tudo
mást Szokolay Olly betegjelentéséről, mert a 
Csúnya lány sikere éppen akkor volt kibon
takozóban és félő volt, hogy megfelelő 
helyettest nem tudnak estig beállítani. A 
színháznak azonban szerencséje volt, mert

Szilágyi Marcsa, a Belvárosi Szinház 
kitűnő, fiatal művésznője, vállalkozott a 

adhatott-e megbotránkozásra okot a ruha 
merész divatja.

A nagy érdeklődéssel várt tárgyalás 
azonban egyelőre — mégpedig bizony 

tálán Időre — elmarad.
Palásthy Irén ugyanis a parázs botrány után 
elutazott külföldre, jelenlegi tartózkodási 
helye ismeretlen és a rendőrség az ügy leg
fontosabb ..primadonnájának**

nem tudta kézbesíteni as idésést
Márpedig nélküle n tárgyalást nem lehet 
megtartani.

lehetetlenre és estére bravúros beugrásé- 
val nemcsak megmentette az előadást, 
de Biztosította a további sikerszériát Is.

Néhány nap múlva Szokolay Olly egészsé
gesnek érezte magát és bejött a színházba. 
Ez a korai felkelés azonban súlyos vissza
esést jelentett Szokolay Olly betegségében. 
Torokgyulladása vesegyulladássá kompliká- 
lódott, ugy hogy most nagy betegen fekszik 
odahaza. Szokolay Olly szerepét továbbra is 
a bravúrosan beugró Szilágyi Marcsa vállalta 
el és ö játssza addig, amig Szokolay Olly fel 
nem gyógyul.

A SZENZÁCIÓS MŰSOR 
UTOLSÓ HÁROM NAPJA

Szerdán premier
Elővételi dll nincs:
Telefon: József 443-76

bethlen-térÍ "színpad

A színházak legnagyobb szenzációja 
a Magyar Színház vígjáték-előadása volpom: 

■w A PÉNZ KOMÉDIÁJA
Paaar kUUlltAil Nagyszerű cltiadáa!
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színházi napló
itkos Hona a héten Pozsonyban vendég- 

* szerepelt. Titkost pozsonyi kirándulása 
alatt úgyszólván az egész város ünnepelte. 
A színházat két este, amikor „Végre egy úri 
asszony" és „Dr. Szabó Juci" cimü darabok 
főszerepeit játszotta, zsúfolásig megtelt. Az 
előadás társadalmi eseménynek számító
dott. Szlovenszkő legelőkelőbbjei, igy Szlo
vén szkó minisztere is megjelent a Titkos
estéken.
n endkivül érdekes színházi válásokról és 

és házasságokról mesél a fáma. Az a 
sztárszinész, akiről ugyszólván minden év
ben elterjed a hir, hogy válik a feleségétől, 
most komoly, döntő lépésre szánta el ma
gát. A házastársak most már valóban bead
ták a válókeresetet egymás ellen, mert a 
sztárszinész olthatatlan szerelemre gyulladt 
egy kollégájának felesége — szintén szí
nésznő Iránt. Ez a fiatal hölgy, aki az egyik 
legszebb, de az egyik legkevesebbet foglal
koztatott pesti színésznő, már beadta a vá
ló keresetet férje, az igen tehetséges és szim
patikus színész ellen. Még azt kell csak 
hozzátenni, hogy a szerelem a moziban 
kezdődőit, ahol hasonló válási történet per
gett a film vásznán. Ugylátszik ettől kaptak 
kedvet.
D ravuros beugrással mentette meg • Király 

Színház vasárnap délutáni előadását Dobos 
Annié. Titkos Ilona ugyanis szlovenszkól ven
dégszerepléséből meghűlve érkezeit haza és igy 
a vasárnap délutáni Sisters előadását lemondta. 
A Király Színház Dobos Anniéra bízta Titkos 
szerepét és ez a fiatal, rendkívül tehetséges pri
madonna a délutáni előadáson váratlanul nagy 
sikert aratott. A Király Színház a beugrás után 
valószínűen szerződteti.

Vasárnap délelőtt tartotta a Bethlen-téri 
Színházban Erényiné Rossi Rosína növen

dékeinek vizsgahangversenyét. A változatos és 
terjedelmes műsort az uj nemzedékünk tok re
ményt keltő tagjai énekelték végig. Szirmainak 
híres dalát Ácslegény és a szinésznő-t Hajnal 
Irén énekelte bravúrral. Erényi Antal néhány 
szerzeményét Nagy Olga, Csorba Klára vitte si
kerre. Rendkívül tehetségesnek mutatkozik 
Petty Mara, Radó Manya, Szombati Anna, 
Seydl Slgrtd, Keréki Anna Mária, Varga Sári és 
Tar László, ügyes gordonkásnak bizonyult 
Pétery László. A jól sikerült táncokat Kovács 
Szilárd, a Rózsahegyi tziniitkola tanára taní
totta be.

’KTasárnap délelőtt a Zeneszerzők ét Szö- 
V vegirók Országát Egyesülete rendkívüli 

'közgyűlést tartott, amelynek úgyszólván 
egyetlen tárgypontja a zeneszerzők állás
jogi alá ta a hangosfilm ügyében. Eddig még 
ugyanit teljesen tisztázatlan a hangosfilm 
és a zeneszerzők viszonya és ebből rendkí
vül sok per támad. A magyar zeneszerzők 
azonban egyelőre nem foglaltak állást ebben 
a kérdésben, mert azt hiszik, hogy a han
gosfilm ét a zeneszerzők ügyét előbb kül
földön rendezik.

Tóth Árpád emlékmattnéf rendezett ma dél
előtt a Belvárosi Színház. A szépen sike

rült matiné keretében a főváros előadóművészei 
mattak nagy sikert.
JÜfákvlrág a slágere a Bethlen-térl Színház 

szerdai bemutatójának. Kellér Dezső és 
Hetényi-Heidelberg uj operettjében Dezsőfl 
László egy ligeti kikiáltót, Mende Klári egy kis 
cselédet játszik, kívülük pedig szerepet kap a 
szép és tehetséges Kapóst Kató, Rózsást Ági', 
Stentiványl Kálmán és Somiár Zsiga. Az uj mű
sor egyébként rendkívül jót Ígér, mert egy se
reg különböző tréfán, vígjátékon és drainolet- 
ten kívül uj slágerszólókat ad elő Sándor Stefi. 
Vidor Ferike és Verbőczi lla.

* ünnepi előadás március 15-én ■ Népszln- 
hir Nyugdíjintézete javára. Mint minden 
évben, az idén is. ünnepi előadást rendeznek 
a Népszínház Nyugdíj intézete és sz öreg nyug
díjas szülészek javára a Városi Színházban- 
Az előadás három részből áll, amelyet külön 
jelenet vezet be. A jótékonycélu előadás, 
amelynek Rlpka Ferenc és Sipöcz Jenő a véd
nökei, este 8 órakor kezdődik és a jegyeket 
1—12 pengőig terjedő árban a Városi Színház 
elővételi pénztáránál lehet megváltani.

JÓ!
JOBB!!
LFGJOBB!!!

TABARIW

Premier után...
AZ UT VÉGE. Sheriff drámája, amely 

egész kivételes sikert aratott Angliában é.s 
a többi győző államokban, nálunk is bemu
tatásra került. Ha ezt a rendkívül komor 
alaphangú harctéri drámát külföldön nagy 
siker kísérte, erre csak egy megjegyzésünk 
lehet: könnyű nekik, a történelem igazolta 
az áldozataikat. De mi képtelenek vagyunk 
szórakozni és tanulni sem tudunk a lövész
árkok romantikájából, vagy a kavernák bor
zalmaiból. Nekünk nagyon fáj még az „ügy“ 
és nem is csodálkozni szomszédnömön, aki 
fivérére, vagy apjára emlékezve, ijedt si
koltással bukott a zsöllye mögé, mikor egy 
színpadi gránát elpukkant. A Vígszínház elő
adása azonban ragyogó és ez magyarázza a 
darab szinrehozatnlát. Hegedűs, Törzs, Gótli, 
fíajnag a legpompásabb színházi együttes, 
amelyhez két fiatal feltűnése járult kelleme
sen, Somló István és Kovács Kálmán szemé
lyében. A rendezés nagy és komoly feladatát 
Hegedűs Tibor ízléssel és gonddal végezte.

HAIVANVSÁRGA RÓZSA, a nótáiról ii- 
mert zeneszerző, Sándor Jenő hasonló cimü 
dalát higitotta fel egy operett terjedelmére. 
De szívből fakadó, hangulatos melódiákat ho
zott magával, amelyek nagyszerűen érvénye
sültek Szenes Andor mulatságos és fordula
tos slágerszövegein. Szenes Andor az operett
librettó legfrissebb munkása, igen tehetséges, 
szellemes és ami legfőbb, újabb utakat ta
pos. Lóránt Vilmos rendező ezúttal valóban 
kitett magáért, gyönyörű képeket halmozott 
egymásra. Honthy Hanna, Rátkag Márton 
a sztárlénia egy vonalában küzdött a si
kerért. Síró Annával, Beke Alizzal, Békássy 
Istvánnal és Kertész Gáborral. A közönség a 
darabot tetszéssel fogadta, (a. z.)

GROCK JEGYÉBEN zajlott le szombaton 
a Royal Orfeum márciusi műsorának be
mutatója és ez egymagában biztosította azt 
a tomboló nagy sikert, amelyet a különben 
is csupa sláger-számokból összeállított mű
sor a premieren aratott. Egy órán át szóra
koztatta ez a kiváltságos, nagytehetségü 
magyar művész az orfeumot zsúfolásig 
megtöltő közönséget, amely szűnni nem 
akaró tapsokkal honorálta a világhírű 
Grock utolérhetetlen produkcióit és közvet
len mókáit. Kívüle a nagy műsorból külön 
említést érdemelnek Oltáré golyó-ek vili b- 
rista, Bért és James a kettöskorlát nagy
szerű artistái, Dagmar Heising csodás tánc- 
fenomén és a magyar szereplők valameny- 
nyien. Nagy sikerük volt a csoda-csimpán
zoknak is.

Csókvitézek
Néhány héttel ezelőtt, mikor „utolsó mohi

kánként**  a Kamara-mozi áttért a hangosfilmre, 
büszke programjában kijelentette, hogy az ame
rikai és európai filmgyártás legjavát fogja pub
likuma elé hozni. Douglas Fairbanks első han
gos produkciója után most újból nagy slágert 
hoz, amikor a közeli napokban bemutatja a 
Csókvitézek című filmet.

„A nagy szüret**  magyar bemutatója óta Bu
dapestinek is kedves ismerősei Fiagg és Wirt 
őrmesterek. Ennek a két kedves és jó humoru 
katonának további kalandjait hozza a Csók
vitéz. A két amerikai katona a változatosság 
kedvéért most Cubába és Szibériába marsol a 
csillagos amerikai lobogó alatt, hogy megverc- 
kedjenek az ellenséggel — és egymással. Mert 
katona körött.

az őrök ellenség! a nő megint csak egye
netlenkedést szór el a kél barát között, 

de a bőm után mindig újból kisüt a napsugár 
6s változatlan lesz a jóviszony a két győztes

A barátság glorifikálása, két férfi elválaszt- 
hatallanságának szimbóluma ez a film, amely
hez a rendező pazar kézzel szórta ar ötletek 
egész tömegét Fiagg és Wirt őrmesternek figu
ráját Vidor Mac Lagien és Ed m und Lomé ját
szók.

Külön kell megemlékeznünk a film női fősze
replőjéről. Hosszú szünet után újból Lilig Da- 
mitát láthatjuk a filmvásznon, ezt a nagytehet- 
ségü, kedves, jóhumoru és szép moziprimadon
nát. akinek már annyi produkciójában gyö
nyörködhettünk eddig is. A Kamara legújabb 
bemutatójával százszázalékosan beváltja azt < 
programot, amit a hangosfilmre való áttérése- 
kor ígért.
Régi nagy tényében ™gy»g márciusi 

magas nívójú mttsorAval és zenéjével 
Budapest lrgelökelőbb táncpalotája a

HOULIN IIOI GE
Műiiot 11-J-tg Nyitva reggel 5-ig

Fedők Sári Gyöngyösön. Gyöngyösről je
lentik: Fedők Sári ma este Szilágyi 

Imre dr. zenekarával fellépett és az „01- 
százéves magyar dal" bemutatásával viha
ros tapsokat aratott.

Amerikai turnénkról vissza
térve, a

Grill
márciusi műsorában 

fellépünk. Kőváry

Bemutató március 
6-án

100%-os németül 
beszélő és éneklő

Kedden nyílik az Ufa-Uránia
Hétfőn reggel érkezik Hans Schwartz a rendező és Dita Parió 

a Vasárnap délután primadonnája
Szombat délelőtt mutatták be a sajtó 

képviselőinek az átalakított és újjáépített 
Ufa—Uránia épületét. Az újságírók, akik előtt 
kitárult Budapest egyik legpompásabb uj palo
tájának interieurje, az elragadtatás fortisszimó- 
jával ajkukon beszélhetnek Budapest legújabb 
és egyben legszebb filmszínházáról. Amikor a 
régi Uránia átépítéséről szólunk, egyúttal

nagy építészeti feladat teljesítését kell el
ismernénk.

Az építőművészek szerencsésen alkalmazkodtak 
az épület meglevő szerkezeti és művészeti adott
ságához, továbbfejlesztették az Uránia hires és 
patinás mór stílusát és egyúttal a nézőtér befo
gadóképességét a duplájára emelték. Az Ufa— 
Uránia-filmpalota belső kiképzése oly tökélete
sen sikerült, hogy a teljes művészi egység képét 
kelti és nem olyan, mintha átépíteti, de teljesen 
uj épület állna előttünk.

Az Uránia nézőtere gazdag kék ás piros ara
nyozása valóban mesehangulatot áraszt. A

Ma hétfőn este

25-ször
Csúnya lány

Főszereplők Biller írén, Szilágyi Marcsa, Horváthy Elvira, Kabos Gyula 
Delly Ferenc, Gózon, Radó Vendrey, Heltai

Fővárosi Művész Színház

szinpompás falak, a ragyogó világítási berende
zések és gyönyörű fényeffektusok, a rendkívül 
kényelmes és nagyszabású büffé és dohányzó 
világvárosi benyomást kelt a nézőben. A néző
téren pedig ezerszáz piros bársonyfotőj várja 
kényelmes ülőhellyel a nézőt.

Az Ufa—Uránia ünnepi köntösének bemuta
tója egybeesik a legszebb magyart árgyu film, 
a „Vasárnap délután**  premiérjével. Szerencsés 
gondolat volt ezzel a gyönyörű

magyarul beszélő, magyarul éneklő filmmel 
nyitni

az Ufa—Urániát és ezzel is irányt mutatni a 
jövő programjára vonatkozóan. Itt kell meg
említeni, hogy a „Vasárnap délután**  zseniális 
rendezője Hans Schwarz és tüneményes szép
ségű föszercplőnöje, Dita Parlo hétfő reggel 
8 óra 50 perckor a Keleti pályaudvaron Buda
pestre érkeznek, hogy résztvegyenek az Ufa- 
Uránia és a filmjük díszbemutatóján.
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Féld Mátyást ismeretlen 
egyének megverték 

Nagyváradon
Román diákok zajos tüntetést rendeztek ellene 

a nagyváradi színházban
A Hétfői Naplő ma a következő táviratot 

kapta: „Oridxf magyarellenes tüntetést rendez 
tek a kilengő román diákok féld Mátyás te 
társulata ellen tegnap a nagyváradi színházban, 
leld betegen ma Pestre érkezik.14

Féld Mátyást. a Budapesti Szinhát igazgató- 
ját valóban betegen találtuk pesti lakásán. 
Valóban nagy izgalomban lehetett része, ha a 
sok megpróbáltatást kiállt színigazgatót az in
cidens az ágynak döntötte.

Féld Mátyás azonban tiltakozik.
— Nem azért vagyok beteg, különb viharokat 

is kiálltam, ellenben az eset után
egy sötét utcában körülfogott néhány em

ber óa megvert.
Mikor menekülni akartam kellemetlen helyze
temből. elestem. Azt hiszem, hogy sérvet kap
tam.
Féld Mátyás olövesii a Nagyváradi Naplót, 
amely htjen ót

óriási cikkben Írja I*  a különös színházi 
botrányt.

— Mielőtt hozzákezdene a cikk olvasásához, 
— mondja Matyi — tudni kell, hogy fél Romá
niát már nagy sikerrel végigjártam. Kolozs
várott például maga a román diákság ünnepelt 
és egyik előadásomat teljesen megtöltötte.

— Péntek este telt ház előtt kezdtem meg 
vendégjátékomat a nagyváradi színházban. Az 
egész társulat két kitűnő primadonnával, 
Lészay Katóval és Kósza Irmával, majd Bé- 
kássy Istvánnal és Erdélyi Mihállyal az élén 
nagyszerűt produkált Két felvonás alatt foly
ton súgott a taps, ezután tört ki a botrány.

De lássuk csak, hogy mit ir a Nagyváradi 
Naplő.

Egy husztagu csoport a karzaton fütyülni, 
majd lármázni kezdett. A színpadon levő Kósza 
Inna riadtan nézett a karzat felé. Szegényke 
sápadtan állt, nem tudott mit csinálni. A füg
gönyt leeresztették és a zsivaj nem akart alább 
hagyni. Ekkor a függöny elé lépett Féld Matyi 
és azt kérdezte a tüntetőktől, hogy hol van az 
udvariasság « nőkkel szemben, njirs azok 
durva sértésekkel lekiabáltak a színpadra, hogy 
menjen Innen, nincs szükség rá, megtudunk nú 
fenni nélküle is.

Féld Matyi azonban nem ijedt meg, tovább 
beszélt és követelte, hogy a függönyt újra húz
zák fel és az előadás folytatódjon. Valóban né
hány percig ismét játszottak, a zenekar is rá
zendített,

a tüntetők azonban lulharsogták a arlné- 
azek beszédét 

é" • függönyt újra leorcastetlék. A közönség, 
nmdy idegesen figyelte a zavargást, 

felállt a helyéről és menni készült.
féld Matyi azonban türelemre szólitotta fel a 
közönségei és ezek, látva Féld Matyi bátorsá
gát, helyükön maradtak és tapssal tüntettek a 
vendégszereplő társulat mellett.

Meg kell állapítanunk, hogy a nézőtéren 
helyet foglaló

román közönség |a ■ legnagyobb mérték
ben helytelenítette a tüntetést, 

igyekezett csendre inteni a karzaton kiabáló 
diákokat, több román előkelőség a tüntetés 
miatt felháborodva hagyta el a színházat. Dr. 
Lázár Aurél polgármester esalúdja pedig biz
tató lelkes tapssal követelte az előadás folyta
tását.

Közben azután megérkezett Ben ülés dr. 
rendőrkveszlor és Fodor Lőrinc rendőrigazgató, 
akik igazán azzal ax elismerést érdemlő eróly- 
lyel, amellyel Nagyvárad magyar és román la
kosságának harmóniájára mindig ügyelnek, 
percek alatt

eltávolították a tüntetőket 

NÁPOLY - BUDAPESTEN
Március 1-től E B R3 E V E ÉB I hír- í|| E "W zeneszerző 
délután és este | U W ■ H WI neves ULHwh zenekarával &

KIRÁLY NAGYKÁVÉHÁZBAN
Sxab*d  hemeaet AsstalreBdelést Telefon József ass-81

A primadonna is pályázik 
a szegedi szinház igazgatói állására

Szeged város közgyűlése ma írta ki a pá- a 
lyázatot a szegedi Városi Szinház igazgatói 
állására. Március 20-án jár le a pályázat, 
amelyre bárki jelentkezhet. A pályázati fel
tételek: részletes művészi program, az igaz
gató nyolcszáz pengő fizetést és lakbért kap, 
valamint a régi költségvetésből megtakarí
tott kiadások összegének 25 százalékát. A 
Hétfői Napló szegedi tudósítójának értesü
lése szerint a pályázaton résztvesz Tarnay 
Ernő, a régi igazgató, aki már három éve áll

a nézőtérről, akik körül 
kilencet előállítottak a rwdórségra, 

ahol elkobozták az Igazolványukat és megindít
ják ellenük az eljárást.

Mánap as Incidenssel foglakozott Nagy
várad város tanárja és nemzetiségi különbség 
nélkül élesen elítélték a tüntetés résztvevőit. A 
tanács átirt a rendőrségre, hogy ilyen esetle
ges incidenst a jövőben a legnagyobb erétlyel 
akadályozzon meg.

Féld Matyi azonban nem hátrált meg, mivel 
a második és harmadik előadásai*  is jócskán 
fogylak a jegyek, hajlandónak mutatkozott a 
vendégszereplést tovább folytatni. Fold Mátyást 
ugy a román rendőrprefektura dr. Reu illés 
rcndőrkveszlor részéről, mint Sós Kálmán dr. 
polgármester részéröl biztatást kapott, hogy az 
esetleget későbbi rendzavarást teljes mértékben 
elfojtják és az előadást a legnagyobb rendben 
végigjátszhatja. Egyben sajnálkozásukat fejez
ték ki a sajnálatos incidens felett. Dr. Janóidét, 
a nagyváradi magyar szinház igazgatója azon
ban

vls-majorra hivatkozva, megtagadta • 
vendégszereplés további folytatására való 

engedélyét.
Erre vonatkozólag Féld Mátyás a következő

ket mondta:
— Tekintve, hogy a román hatóságok résié

ről a legnagyobb előzékenységgel találkoztam 
és csak néhány felelőtlen elem tüntetéséről volt 
szó, nem áll Janovicsnak az a kifogása, hogy 
vis-major minit nem folytathattam a vendég
játékot. Tekintve, hogy Janovics eljárása miatt 
a román turnét nem tudtam folytatni, hátra 
voltak még Szatmár, Brassó, Nagykároly váro
sok, tízezer pengőre pereltem a nagyváradi szín
ház magyar Igazgatóját.

színház ólén.
Tolnay Andor bonvlvón, Bárdots Artúr, 

Faragó Ödön,
az Andríssy-uli Szinház főrendezője, dr. 
Németh Antal, a szegedi szinház mostani 
fiatal főrendezője, valamint

Harmath Hilda, a színház énekes prima
donnája.

Ezek a biztos pályázók, <le kívülük még töb
ben vesznek majd részt a pályázaton.

N^RC'US ,6.-tÓl
7

■ ■ > - • ■> ‘ 4> . •
HANGOS ?IGJÁtÉKj 

lü FELVONÁSBAN 
Rendezté^AOyi.ÁQÁLSH 

’v'lCTOR MC LAGLEN \'~

LILY OAMITÁ ; •
■ EDMUND LŐVE =

ja'ív’í r.w.

Vad orchideák
Az elkövetkező hét valódi gourmandoknaf 

való filmcsemegét hoz. Ma ugyanis ünnepi be
mutató keretében a Royal Apolló vásznára veszi 
Greta Garbó legelső hangosfilmjét, amelynek 
„Vad orchideák" a elme. Jáva szigetének buja 
flóráju őserdejében és egy keleti hercegi kas
tély fényűzően berendezett termeiben játszódik 
le ez az izgalmas szerelmi regény, amelynek 
Greta Garbó, ez a túlfűtött erotikája pompás 
primadonna játssza a főszerepét, aki ma talán 
az összes kontinenseken a legkedveltebb film- 
színésznő. A rendező igazán nem kímélte sem a 
költséget, sem az ötleteit, hogy olyan keretet 
adjon a nagyszerű primadonna produkciójához, 
amely őt tényleg megilleti. Némafilmben is a- 
elsők között szerepelne ez a legifjabb Greta 
Garbo-attrakeió, igy hát külön értéke, hogy 
még hangos is. A jóval templomi táncosok da
laitól kezdve az őserdők furcsa és hotborzon
gat óan misztikus zenéjéig hangban is elénk oe- 
titődlk az, amit a ragyogó, sohasem látott ké. 
pék mutatnak.

Greta Garbó mellett ugyancsak régi és ked
velt ismerősünket látjuk viszont a férfifősze
repben: Lcmis Stonc t. 6 játssza a férjet, aki 
vak nemtörődömséggel az örvény szélere ta
szítja a feleségét. Mesteri alakítás. Époly tet
szésre talált a publikumnál, mint Greta Garbó 
grandiózus játéka. A javai herceg figuráját a 
fiatal Nils Alsther kelti életre — kitűnően.' JV’-"

MA
KEROLELDOHTESRE: 
helyes-e, ha a férj nem 
veszi észre forróvérű 
felesége szépségét, he
lyes-e ha a fölényes 
férj, abban a nyugodt 
tudatban él, hogy csak 
övé az asszony és min
den gondolata. 6 rét a 
Garbó legújabb filmje 
veti fel ezt az örökké 
égő problémát. Greta 
Garbó ebben a film
jében vad orchidea, 
amely elkábit, finom 
erotikája lázba ejt . . . 
A szezón magas nívón 
álló tökéletes filmje a 
Royal Apollo premierje;

VAD 
ORCHIDEÁK

DELUTAR5 ÉRAKOR
díszelőadás keretében 
kerül színre Greta Garbó 

1 izzó társadalmi drámája, 
amelynek férfi főszere
peit a talpig gentleman 
Lewls Stone és fölé
nyes, szllajvérű Nils 
A s te r játsszák. Ugyan
ebben a műsorban kerül 
bemutatásra s Fox és 
Metró hangos híradói, 
amelyekben a magyar 
Bánk Bán táncjelenetét 
és a korcsolyázás világ
bajnoknőjét látjuk viszont. 
A mai előadások kezdete 
5, ü 8 és $10 órakor. 
Kizárólagos joggal csak a

ROYAL 
APOLLO
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Az első teljes bajnoki forduló krónikája:

Gólzáporral győztek a nagyok, a liga
bajnokság szegedi mumusát otthonában 
győzte le a 33-as és az Attila „átengedte" 

utolsó helyét a Nemzetinek
A második tavaszi bajnoki forduló is le

zajlott. A nagy csapatok, a favoritok, győz
tek annak rendje, módja szerint. .Mindamel
lett meglepetések is adódta L, ha nem is a 
győzelem. vagy a vereség tekintetében, ha
nem a gólarány kialakulásában és nagysá
gában. Újpest féltucat góllal győzött n masz- 

. szív, kitűnő védelemmel rendelkező Pécs- 
Baranyával szemben. A lila-fehérek tényleg 
imponáló játékot mutattak. A Ferencváros 
Takács II. sérülése miatt nehezen talált ma
gára s még a félidőben döntetlenre állt a 
meccs. Csak a második félidőben, Takács II. 
visszatérése után nyerte vissza n Ferencváros 
egységét és gól képességét. Egyebekben a 
zöld-fehérek játéka biztató volt s ugylátszik 
a csapat hamarosan eléri legjobb formáját. 
A Hungáriának nem volt kemény dió a III. 
kér. Kis szerencsével nagyobb gólaránnyal is 
győzhetett volna. A szegedi oroszlánbarlang- 
,ban született meg n nap legnagyobb megle
petése, a Budai 33-asok győztesen hagyták el 
Szegedet! A javuló Attila végre győzött saját 
otthonában n Nemzeti ellen s ezzel a két 
ponttal elkerült az utolsó helyről. A Bocskay 
kitűnő csatársora Kispesten is érvényesült s 
a debreceniek szép, nívós játékkal megérde
melten döntötték el a meccs sorsát. A teg
napi meccsek után a bajnokság állása a kö
vetkező:

A BAJNOKI TABELLA ÁLLÁSA:
1. Újpest 48: 18 23 pont
2. Ferencváros 44: 13 20 „
3. Hungária 33: 17 17 „
4. Bocskny 21:23 15 „
5. Báslva 32: 31 14 ..
0. III. kér. FC 21:25 14 „
7. Budai 33 21: 15 13 „
8. Kispest 12:21 13 „
9. Pécs-Baranya 15: 33 9 ..

10. Attila 13: 24 8 ,,
11. Somogy 15: 37 8

h, 12. Nemzeti 11: 32 8 ,,

A Budai 33-as 
megakasztotta a Bástyát 

diadalutjában 
Budai 33-as—Bástya 3:2 (1:2)

Szeged, március 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésr.) Szeged csapata: a Bástya a tavaszi sze
zonban a negyedik helyre került. Olyan telje
sítmény volt ez, amely méltán keltheti fel a 
sportközönség bámulatát. A szegediek lelkében 
azonban ar. ősszel egy fájó sebet ütött a Budai 
33-asoktói elszenvedett 7 :0 arányú vereség. A 
szegedi csapat presztízsén cselt csorbát készül
tek most kiköszörülni. A mód és a lehetőség 
erre adva is volt, hiszen a vasárnapi mérkőzés 
a megszokott környezetben, az áldozatkész ha
zai közönség elölt került döntésre.

(a.Lfll-IITl l'ÁI.Yt

Csütörtökön, március 6-án, d. u. 3 órakor

Ferencváros-ItóslyB
I. osztályú ligamérkőzés

A szegedi csapat tragikuma, hogy amikor a 
csapat hétről hétre egyre feljebb küzdötte ma
gát n bajnoki tabellán és á magyar futball va
ló rjri között emlegették,

éppen a Budai 33-asokkal szemben bu
kott el

és igv a rcvánsszomjuság kielégítetlen maradt.
Minden bajnak a kutiorrása: a szegedi véde

lem teljes mértékben csődöt' mondott Bvneda 
mind a bálom gólban hibás volt és egyedül Pé
ter produkált elfogadható játékot.

Ezzé] szemben a budai csapat nagyszerű han
gulatban és győzelmi reményekkel eltelve lé
pett pályára A védelem kitűnő volt, a fedezet
sor fárndhntntlan inunkat végzett, a csatársor 
pedig energikus, gólratörő játékot folytatott.

Már ni első percben a Bástya komért ért el. 
amely kiaknázatlan maradt. A szegedi csapat 
tovább támadott és

a 14. p ben Possák révén gólhoz is jutott 
(Osl).

A szegediek nem sokait örvendhettek a veze
tésnek, mert

••gy perc múlva Kárpáti TI kiegyenlített

Ezután több sarokrúgás esik. A 40. p-l»en Fos
sák keresztül dolgozza magát a budaiak védel
mén, Lantos kirohan eléje,

a .szemfüles rsalár azonban kezel közölt 
gólt lő (1 :2).

Szünet utón a közönség tüntet a biró ellen 
Változó mezőnyjáték Után

■ 26. p ben Sleiner kiegyenlít (2:2).
Most több tumultuózus Jelenet következik a 

pályán, a bírót téves Ítéletei miatt a közönség 
pfujolja. A 33. p.-ben a Bástya kapuja elölt fo
lyik a játék, a védelem kapkod és

Kárpáti II a ható*  sarkáról megszerzi a 
győzelmet jelentő gólt (3 ; 2).

Keltő perccel a befejezés előtt a szegedi csapat 
kiegyenlíthetne, mert a bíró 11 est ítél a bu
daiak ellen, amelyet azonban Schwarz a ka
pusba lő.

A Nemzeti veresége 
Miskolcon

Attila—Nemzeti 2:0 (2:0)
Miskolc, március 2 

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A mérkőzés a két csapaLnak a bajnoki 
tabellán elfoglalt helyzete alapján rendkívül 
izgalmasnak és élet-halál küzdelemnek igérke-

A vészmadarak rossz prófétáknak bizonyultak
Hungária—III. kér. FC 3:1 (2:0)

A Hungária-ulon mintegy tizenkétezer fő
nyi közönség elölt folyt le a mérkőzés. Az 
óbudaiakat a .sportsajté egész héten mumus
ként állította be s tényleg mindenki meglepetést 
várt c meccstől. Ám az óbudaiak oly gyenge, 
csapkodó, tervszerűtlen játékot produkáltak, 
hogy

a szintén gyengén játszó Hungáriának 
nem került nagy fáradságába a biztos győ

zelmet megszerezni.
A sáros, csúszós, mély talaj mindkét csapatot

A 27. pereljen Hirzer egy lépésről a kapufának 
vágta a labdát, de közvetlen utána

Blháml lövése már a kapuba talál utat (2:0)

Mmaen programmszerüen indul: 
a Ferencváros hat gólt rúgott vasárnap 

Ferencváros—Somogy 6:2 (1:1)
A Hungária üli pályán lejátszott mérkőzés 

arra enged következtetni, bogy a Ferencváros 
három-négy hét múlva felfut formájának te
tőpontjára. A csapat a közvetlen védelem ki
vételével máris elfogadható játékot nyújtott s 
ha figyeleml»e vesszük azt a körülményt, hogv 
csatársorának lenditő-kereke: Takács II. már 
a harmadik percben megsérült a Blummal 
történt összcfcjclésnél s csak a második fél
idő 13. percében tért vissza, az eredményt 
túlzott gólaráayunnk mondhatjuk. Amíg Ta
kács II. nélkül tiz emberrel játszottak a zöld
fehérek, addig a csatársor sehogy sem talált 
magára,

dr amikor Takács TI. visszatért. attól 
kezdve a csatársor nemcsak egységét

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi viza 
gálatokkal, külön felszámítás nélkül 
nvujt a FASOR-SZAN ATÓRR.M (VII. 
Vilma klrálynö-ul 9.) belgyógyászati be 
legeknek a háziorvos irányítása melleit 
kétágyas klinikai rendszeri) külön szó 

búiban.

zeil. A Nemzetit a kiesés rémének az árnyéka 
kísérte le a szinvaparti városija. Ugyancsak a 
kieséstől, tehát a megsemmisüléstől való féle
lem hajszolta rohamra nz otthon Játszó Attilát 
is. Nem csodálható tehát, hogy nz egyik fél a 
kivívott eredmény megtartására, a másik csa
pat pedig az eredmény megváltoztatására irá
nyuló törekvése közben a mérkőzés végküz
delme kissé kíméletlen volt. A két csapat dicsé
retes önfegyelme folytán azonban az izgalmak 
nem robbanhatlak ki.

Az Attila n hazai környezetben, közönsége 
buzdításának hatása alatt,

az első félidőben szerzett két góljával be
biztosította győzelmét és ezzel egyelőre el

került az utolsó helyről,
amelyet annak idején bizony érdemetlenül fog
lalt el. Hajós visszaszerződlelése határozott 
biztonságát jelentette a csatársornak, amely 
csodálatosképpen éppen az első félidőben — 
amikor a győzelmet jelentő két gól cselt — 
volt passzív. Általában egyenlő erejű két ellen
fél állott szemben és a meccs sorsát Galliná- 
nak. a Nemzetiek kapuvédőjének indiszpozi- 
ciója, valamint a vesztes csapat csatárláncának 
gyöngesége döntötte el. Az Attilának Miskolcit 
volt a főerössóge, míg a Nemzeti csapatában a 
védelem biztossága imponált.

Az első gólt a 25-ik percben érte el az 
Attila. Békésinek a félpályáról irányított sza
badrúgását Murányi bevágta. Újrakezdés után 
a támadó Hajós elől a védelem hálraadta a lab
dát, Gallina komerre ment és Hajós sarokrú
gása utat talál az ellenkező sarokba.

erősen befolyásolta teljesítőképessége kifejtésé
ben, mégis a tcchnikásabb és rutinosabb Hun
gáriától többet vártunk.

Erélyes III. kerületi offenziva után a Hun
gária csak a 6. percben jut szóhoz Hirzer ré
vén, akinek bombáját Fehér kornerra ütötte. 
A 8. percben Kocsis megsérült, de két perc 
múlva visszatért. A 24. percben

Hirzer—Blhámi-nkeló után Barálkl kapta 
a labdát, aki a kifutó Fehér kezei fölött 

szép gólt fejelt. (1:0).

Pár pere múlva Király lerúgta Barátkit és 
Drössler erélyes bclemcnésci miatt is gyakran 
volt szabadrúgás.

Szünet után ismét óbudai offenziva vezette 
be a játékot. Barátki fordulásból lőtt váratlan 
labdája, Konyor kapufalövése érdemel említést. 
A 17. percben előbb Drössler, majd Kocsis a 
kapu elölt kézzel parírozott egy lövést, de a 
biró nem állította meg a játékot. A 35. perc-, 
ben Barálki lövése ismét a kapufáról pattant a 
mezőnybe. A kővetkező percben Ticska bele
talpalt Wernerbe, akit kivittek a pályáról. A 39. 
percben

lllrzer közvetlen közelből lőtte a harma
dik gólt (3:0).

Ezután Fehér megrugla Hirzert, aki szintén 
kilámolygoll. Befejezés előtt pár másodperccel

Drössler révén sikerült szépíteni az óbu
daiaknak az eredményen.

nyerte vissza, de önbizalmát és gólképp- 
ségét Is.

A 12. percben a Somogy offszájdizü táma
dására a Ferencváros közvetlen védelme meg
állt. de minthogy Halász biró nem fütyüli,

Presovszky beadásából Sleiner nyugodtan 
gólba helyezte a labdát (0:1).

Váltakozó támadások után a 28. percben kor
pert érlek cl a zöld-fehérek.

TMnzvr iveit beadásét Toldi kapásból 
küldte n hálóim (1:1).

Lanyha mezőnyjátékkal tolt cl n félidő. Szü
net után, amint Takács li, beállt, már a kö

vetkező percben megszületett a Ferencváros 
vezető gólja. Táncxos, Takács, Turay—Kohul 
volt a labda útja s

az ntóbbi közelről, védhetetlrn lövéssel 
rendeltetést helyére juttatta ■ labdát (2:1).

A Somogy ezután visszaesett. A Ferencvárox 
fölénye percről-percre növekedett. A 24. perc
ben Takács lövését Kutassi kiütötte.

Kössetlenül ezután Tflnzer beadását Ta
kács II. elcaasEva. Toldi elé vágja ég a 

befutó Toldi léc alá küldi (3:1).

A 28. percben
Takács II. egyedül tör ki, még Kutass! ka
pust Is kldriblizve, lőtte be újabb gólját 

(4:1).
A 41. percben

Kohutot a védelem gáncsolta, a megítélt 
11-est Tfinzer lőtte a balsarokba (ö:l).

A 43. percben
Takács II. ar Ismét kifutó Kotassi mellett 

helyezte hálóba újabb gólját (6:1). 
A 45. percben

Somogyi szabadrúgását Amsei elnézte a a 
labda a hálóba perdült (6:2).

A Ferencváros csapatéban Bukovi, Kohat 
és Tantér nyújtott kiválót, mig a Somogy 
együttesében Kutassi, Blum és Szattyán voltak 
a legjobbak.

A Bocskay kapuja 
továbbra is gólmentes 
Bocskay—Kispest 2:0 (1:0) 
Az őszi fordulóban gyengén szerepelt Boes- 

kay tavaszi diadalulját Kispesten sem tudták 
megszakítani.

Harmadik meccsét játszotta a tavasig aae- 
x ón bán a Bocskay s mindhárom mérkőzés

ből győztesen került kL
Pedig ebből keltőt idegenben játszott le s a győ
zelmek mellett ott ál] egy nem kevésbé dicsé
retes körülmény:

a tavasz! szerónban még érintetlen a 
Bocskay hálója.

A Bocskay vasárnapi ellenfele, a saját ottho
nában, ellenfeleinek már oly tok kellemetlen 
percet szerzett Kispest volt, de ezúttal a gyor
san bekapott gól megzavarta őket s a hagyomá
nyos lelkesedés sem segitclt.

A Bocskay klasszisán! voH jobb ellenfelénél 
s nagy tudásbeli fölényét nem is fejezi ki 

híven a gólarány.
Teljesen homogén együttes benvomását kel

tette a Bocskay s a mély, sáros talaj is az ő 
nagyobb technikai tudásuknak kedvezett. Baum- 
gartner, Márkus és Teleki vált ki az együttes- 
ből.

A Kispest igen gyengén játszott. Dénes a 
gólok ellenére jó volt, de kívüle csak Purc.zel- 
det és Senkcy II.-öl lehet kiemelni.

AUg kezdték cl a Játékot, Semler arökteté- 
sévcl Mcrtln lefutott s éles lövéssel as első 

gólt lőtte (1.-0).
A félidő hátralevő réxzo a Bocskay fölényé

ben telt el, amelyet csak néha-néha szakított 
meg Kispest egy-egy lefutása.

A második félidőben veszélyes Bocskay-rohn- 
mokkal kezdődött a játék s szép kombincáció 
után

a 12. percben Teleki éles lövéssel a máso
dik gólt rúgta (2:0).

Ezután ellaposodott a j.Uék. A Bocskay nem 
ambicionálta újabb gól elérését, Kispest pedig 
belenyugodott a vereségbe.

Győztek a második 
profiliga sztárjai

Mizgalmas bajnoki forduló virrad fa 1T. ligára 
is. Elsősorban a Sabaria—Turul találkozója 
váltott ki nagy érdeklődést. Győzött az „állandó 
favorit" s ezzel a győzelemmel egyrészt jelen
tős lépést lett a bajnoki cím fe.Íé, másrészt 
végleg kizárta a Turult a konkurenciából. A 
Vasas biztosan győzött a feljavult BAK ellen s 
a 1V.4C FC Znlakanizsán alapos revánsöt vett 
az őszi döntetlenért A k *t  utolsó helyezett 
küzdelme nz egységesebb Terézváros győzelmé
vel végződött. Az eredmények a következők:

Sabaria—Turul 3:1 (0:0) — Vasns_Bak TK 
2:0 í1:0) — VacFC -Znln-Kanizsa 4.0 (2:0) — 
Soroksár—Kossuth 2:0 (0:0) — Terézváros—
Józsefváros 3:0 (1:0) — Megver—Merkúr elma
radt.



Újpest és Pécs-Baranya kötött a reális erő 
különbség: téltucat gól 

Újpest—Pécs-Baranya 6:0 (3:0)
Amflyun nehezen született meg az elmúlt há

tai Újpest győzelme, olyan biztos, fölényes 
diadalt aaralott lila-fehér együttes. Igaz: a 
Pécs-Baranya képessége korántsem üli meg ■ 
III. kerület nívóját, mégis a közel 6000 főnyi 
közönség egyérlejmücn állapította meg, hogy

Újpest vasárnap mutatott játéka minden 
ben méltó volt egy bajnokjelölt csapathoz.
Kitűnő volt az újpesti csatárkvintelt! Mind 

az öt csatár százszázalékos teljesítményt nyúj
tott s mig az elmúlt héten a gólképességgel volt 
némi baj, ezúttal e téren is jelentős eredményt 
mutathatnak föl. — Féltucat gólt! A fedezetsor 
Igen sokat nyert Volentikkel.

A Pócs-Baranya nem sokat mutatott. A vé
delem mógesak megtelte volna a magáét, de a 
csatársor minden igyekezete Teszler nehány 
messziről küldött lövésében merült ki. Egyéni
leg még Iváncsics és Halas volt a legjobb.

A Pécs-Baranya kezdett, de rögtön az Újpest 
támadott s P. Szabónak a kapu mellé s Stof- 
fiánnak a léc felé való fejelése jelentette az első 
perc eseményeit. Auernak a 16-osról küldött 
hatalmas oldalkapufa lövése után a 13 p-ben 
esett a? első gól. Ströck lefutott, beadását P. 
Szabó fejjel adta középre s Stoffián ugyancsak 
fejjel továbbitotta a kapura.

A labda azonban kapufáról pattant vissza, 
de a befutó P. Sznbó végleg a hálóba he

lyezte. (1:0)
Két perc múlva Borsányi taccsdobása Ströck- 

höz került, akinek beadását Auer balra továb
bította s

a befutó Spitz laposan a második gólt 
lőtte. (2:0)

Ezután némileg változó játék következett s az 
Újpest fölényét Pécs-Baranya lefutások zavar
ták meg. A 29 p-ben Stoffián szöktette Spitzet, 
de a kiugró csatárt Foór meglökte. A biró 
ij-est Ítélt, amit P. Szabó a jobbsarokba lőtt. 
(3:0)

Szünet után is Újpest a támadó fél s 1 ész
ter hatalmas mellélövésc után a 6 percben

P. Szabó lefutott s beadását Auer a sok 
védő között belőtte (4:0).

Az Újpest tovább is támadott s az ujabb gól 
minden percben esedékes volt. Hiába küzdött 
a pécsi védelem, a ineg-megujuló újpesti ro
hamok alatt megtört s a 14. percben Stof- 
jton átadását Auer a jobbkapufának lőtte, ahon
nan a hálóba pattant. (5:0). Az Újpest nem 
lankadt. Spitz érhetett volna el rögtön ujabb 
gólt. Mert átemelte a labdát Foóron, de a 
6-oson addig késedelmeskedett, amíg Iváncsics 
komerre szerelte. A kornerből nagy tumultus 
támadt, de Stoffián lövését a kapuvonalim álló 
Iváncsics mentette. Stoffián két meg nem adott 
ofszájd gólja után a 38. percben esett az utolsó 
gól.

P. Szabó lefutott, beadását Anw a kapu
nak bállal állva kapta a hátrahuzott lab
dája a felugró Iváncsics fejét aurolva Jutott 

a jobb sarokba. (6:0)
Tovább is Újpest támadott, de nem sikerült 

ajabb gólt elérnie.

Meglepetések 
az amatörök vasárnapi 

bajnoki fordulóján
Nemcsak a profik, az amatőrök is vasárnap 

játszották le első teljes bajnoki fordulójukat. 
És dicséretükre legyen mondva, meglepetések
ben sem maradtak el a nagyoktól — ha ugyan 
túl nem tettek rajtuk. Mert nézzük csak mi is 
történt? ősszel az UTE volt az egyetlen csapat, 
amelyik legyőzte a BSE-t, még pedig a Mille
nárison. Most a Stadionban került eldöntésre a 
mérkőzés és az UTE múlt évi szenzációs győ
zelme után várható volt, hogy ezúttal is 
győz. De nem igy történt. A BSE váratlan jó 
játékkal

fölényesen 4:2 (2:2) arányban győzött ■« 
UTE ellen.

Az élen levők közül azonban nem mindegyik 
csapatnak volt a BSE-hez hasonló jó napja. 
A Törekvés csak nehéz küzdelem után tudott 
®gy pontot megmenteni a Testvériségtől, a Fér. 
Vasutas meg éppen kikapott a sereghajtók kö
bölt kullogó Pestújhelytől.

Eredmények: .7.7 FC—Postás 3:1 (3:); FTC—

Sertés-, marha-, composzt- 
ós tőzeggel kevert fiikai 

trágyát 
ozlutányos ih’n > v.á'lit

íaS, Mlt:elmann Géza
321—28 VII.. Aggteleki-utca 2.A

BEAC 1:1 (1A»: TlrtlmAi—TtiMrUs 1:1 <0:0; 
PSC—F'r Vauit", 4:1 (1:1); BTC—III. líer. TVE 
S:1 (1:0): BESZKAB—MTK 1:2 (1:0).

A Műegyetem birkozóversenye
A MAFC birkózóversenyét, amelyet szomba

ton délután kezdtek, vasárnap reggel nyolc 
órától folytatták és este 9 órakor fejezték be, 
junior birkózóink részéről rekordnevezés érke
zett. A rendkívül precíz rendezésnek köszön
hető, hogy a versenyt még ma befejezhették. A 
százhetvcnkél benevezett birkózó közül száz- 
tizenhatan indultak cs a tornacsarnokban egy
szerre két szőnyegen dolgoztak. Eredmények:

Léjpu/y; 1. Szondi (B Vasutas), 2. Szepcsy 
(FTC), 3. Péter (Ganz). 4 Lengyel (EMTK).

Pehelysúly: I Czmtula (Beszkárt), 2. Fehér 
(MTK), 3 Hegedűs (MTK', 4. Vadász (MTK), 
5. Pálvi (MAFC).

Könny üsuly: 1. Bognár (UTE), 2. Takács 
(MTK). 3. Leskó (Nyíregyháza), 4. Varga 
(Ganz).

Kisközépsuly: 1 Horváth (MTK). 2. Szepesy 
(FTC), 3. Mányoki (Postás)

Nagyközépsuly: 1. Morei) (MAC), 2. Domokos 
(Vasas), 3. Szinok (Törekvés), 4. Élő (MAFC). 
Morell és Élő jó formát mutatott.

Kisnehézsuhj: 1. Göndör (Törekvés), 2. 
sány (MTK), 3. Gáspár (Vasas).

Nagynehézsuly: 1. Kovács (Kiskunhalasi 
2. Tódor (MTE), 3. Párezer (MAFC).

Kos

Jele Ferenc (Postataka
rék) a legjobb bank- 

tísztviselő-vivó
Pénzintézeti Sportcgyletek Ligája vasár
délután tartotta meg bankközi zárt kard
versenyét a Sai.telli-féle vívóteremben. A 

versenyben 19 induló vit, s ezek közül hatan 
kerültek a dóintőbe A pénzintézetek 1930. évi 
kardvivó bajnoka fs a postatakarékpénztár 
vándordíjának győztese Jele Ferenc (Posta
takarék) 5 győzelemmel, 2. dr. Páll István (Ke
reskedelmi Bank) 4 győzelemmel, 3. Gönczy 
Lajos (Magyar-Olasz Bank) 3 győzelemmel, 4. 
Serbán János (Pénzintézeti Központ) 2 győze
lemmel), 5. dr. Takács Endie (Pénzintézeti 
Központ) 1 győzelemmel, 8. Zsoldos Jenő 
(MOKTÁR) 1 győzelemmel

A kardverseny eredményének beszámításával 
a honvédelmi miniszter vándordíjáért folyó 
pontversenyben első Postatakarékpénztár 22 
ponttal, 2. Kereskedelmi Bank 18 ponttal, 3. 
Pénzintézeti Központ 17 ponttal, 4. MOKTÁR 
13 ponttal. 5. Magyar-Olasz Bank 8 ponttal.

6.

Dr. Rozgonyi Györgyné győzőt! 
a női tőrvivó-versenyen

Előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében 
rendezték meg vasárnap délelőtt a Fodor féle 
vívóteremben a női tőrvivó versenyt. A verseny 
győztese dr. Rozgonyi Györgyné lett, hat győ
zelemmel. 2. Orbán Magda 6 győzelemmel holt
versenyben. 3. Durand Cili 5 győzelemmel (16 
kapott tuss). 4. Szenesné Schutarr Magda 5 
győzelemmel, (17 kapott tuss). 5. Holtverseny
ben Erdős Manci, Lénárt Andorné és Gross 
Jancsi 2—2 győzelemmel, (23—23 kapott tus
sal). 8. Balázs Ilonka, győzelem nélkül.

A holtversenyben első helyre került dr. Roz
gonyi Györgyné és Orbán Magda között döntő 
asszót vívtak, melyet Rozgonyiné nyert meg 4:3 
arányban.

A Zrínyi-reálgimnázium 
növendékei a legjobb 

diákvivók
A budapesti középiskolai tanulók kerületi 

kard- és tőrvivóversenye nagy ée előkelő kö
zönség jelenlétében vasárnap fejeződött be. A 
versenyen megjelent dr. Rakovszky Iván nyu
galmazott belügyminiszter, a Vjvószövetség 
elnöke is, aki lelkes szavakkal mutatott rá a 
vívás nagy nemzetközi jelentőségére és elisme
réssel szólott a verseny sikeréről.

Ugy a kardveraenyen, mint • tőrben kerületi 
bajnok a VIII. kerületi állami Zrínyi Miklós 
reálgimnázium kard- és tőrcsapata. As egyéni 
vesenyre 56 kard- és 45 tőrvivó jelentkezett.

A kardverseny
részletes eredménye a következő: Bsjnok: Ró
nay (Zrínyi reálgimnázium), 9 győzelemmel, 
aki ezzel vereilenül kerületi bajnok lett. 2. 
Bedö (Eötvös reál), 7 győzelem, 13 tuss. 8. 
Palóci György (Toldy reál), 7 győzelem, 14 
fuss. 4. Bcrezelly (Bólyai reál), 6 győzelem. 
5. Kovács (Toldy reál), 4 győzelem, 5 tuss. 6. 
Nyáry (Zrínyi reálg.), 4 győzelem, 7 tuss. 7. 
Haraszty (Kegyesrendi glmn.), 3 győzelem, 7 
tuss. 8. Palóci (Cisztercita gimn.), 2 győzelem, 
3 tuss. 9. Lator (Zrínyi reálg.), 2 győzelem, 1 
tuss. 10. Nyilas (Zrínyi reálg.), 1 győzelem.

A tőrverseny
eredményei: Bajnok: Meisszinger (Kemény 
Zsigmond reál), 7 győzelem. 2. Palócé (Toldy 
reál), 7 győzelem 3. Palócé Ede ( Cisztercita 
gimn.), 7 győzelem. 4. Kolozs (Zrínyi reálg.), 
6 győzelem, 11 tuss. 5. Bedö (Eötvös reál), 6 
győzelem. 13 tuss 6. Berczelly (Bólyai reál), 
zelem. 8. Pősta (Kegyesrendi gimn), 1 gyö- 
5 győzelem. 7. Rótt (Vörösmarty reál), 4 győ
zelem, 8 tuss. 9. Vájná (Izabella reálg), 1 
győzelem, 3 tuss. 10. Töttössy (Cisztercita 
gimn.). 1 győzelem, 4 tuss.

DFUKAjpÁCSVszaliopvov
SBMBHHHBHHHMBHM rrn<Jel I0<**  •

zoeaeMzOrut •»«»•« Férfi ta níl betegeknek

f .*

A bárom bét múlva eldöntésre kerülő mezei 
bajnokság éreztette a hatását vasárnap. Teljes 
erővel megindult a mezei szerén a a MAC ver
senyén kívül még jénéhány verseny került el
döntésre ugy a fővárosban, mint a vidéken. 
Eredmények:

A szigeti szenior verseny:
Belloni Gyula (MAC)

Vasárnap délelőtt a Margitszigeten szenio
rok részére rendezte meg a MAC mezei verse
nyét. Az esőrehajló nyirkos időben megtartott 
verseny oly nagyszerű mezőnyt állított start
hoz, ami példátlanul áll az eddigi hasonló ver
senyek történetében. Igazi tömeg verseny volt 
ez, amelyen

minden számottevő egye.Uiletünk körül
belül 180 versenyzővel vett részt

A start az Alsó-Margitsziget sétányán volt, 
majd a pesti Dunaoldalon végig a Margit*  
hídig, onnan a budai részen fel a Felső-Margit
szigeti csúcsig, s ismét le a Margithid közelé
ben lévő célig terjedő 5600 méteres utat futot
ták be a versenyzők.

Az eredmények a következők:
Egyéni győztes: Belloni (MAC) 17 perc 37 mp,

2. Szabó (MAC) 17:51.4 mp. 3. Hevek (SAC) 
17:54 mp.

A csapatversenyben: 1. MAC (Belloni, Szabó, 
Cser, Kultsár, Gyulay) (14-2-1-74-12-1-16) --
38 ponttal, 2. Vasas (94-104-134-174"29) ~ 
78 ponttal, 3. MTK (04-84-204-234-31) = 83 
ponttal.

A il. osztályú versenyben: 1- Szabó (MAC) 
17:51.4 mp, 2. Hermann (Törekvés), 8. Lakos 
(Törekvés).

A //. osztályú csapatversenyben: 1. MTE 72 
ponttal. 2. Vasas 82 ponttal, 3. MAC 01 ponttal.

Az MTK ifjúsági versenye:
Krizsán Pál (Vasas)

A MAC szeniorok részére rendezett merei 
versenye előtt az MTK ifjúsági cross-counlry- 
versenye szólította starthoz az egyesületek ifjú 
sógát. A 3200 méteres távon rendezett verseny 
eredménye a következő:

Egyéni győztes: Krizsán Pál (Vasas) 13 perc
24.6 mp., 2. Görög László (UTE) 13:32.4 mp.,
3. Simon (MTK) 13:35.6 mp.

Az 1. oszt. ifj. csapatversenyben: 1. UTE 36 
ponttal, 2. Vasas A.) 48 ponttal, 3. MTK 91 
ponttal. „ . .

A 11 oszt. ifj. csapatversenyben: 1. Vasas A.)
39 ponttal. 2. UTE 43 ponttal, 3. MTK 90

A junior versenyben: 1. Vasas A.) 35 ponttal, 
2 UTE 52 ponttal, 3. MTK 85 ponttal.

A H. oszt, ifj- cgyéniversenyben: !• Krizsán 
Pál (Vasas). A juniorversenyben is Krizsán Pál 
futott be elsőnek.

Szakadó eaő a MAFC versenyéi
Egyénileg: 1. PodMeU (MAFC) 12:14.2 mp. 

2. Engel (MAFC) 12:26 mp. 3. Gelsler (MAFC) 
12:30 mp. — Csapatversenyben: í. MAFC (Po- 
doielz, Engel, Gelslar, Gyöngyösi, Kovács) 15 
pont. 2. TFSC (Ignátz, Paulin, Starkbaucr, 
Wcisz, Farkas) 53 pont. 3. EKAC 55 pont.

42 Induló Szegeden.
Sieged, március 2-

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Az SzMTE 4700 méteren rendelte meg 
versenyét s Kovács fölényes győzelmével vég 
ződött. 2. Onoza (SzMTE), 3. Kocsmár 
(SzMTE). — Csapatban 1. SzMTE a)-csapat, 2. 
SzMTE b)-csapat.

Az MTE ujoneversenye.
1. Reltner Árpád 8 p 31 mp, 2. Stecsina Ist

ván 8 p. 44 mp., 3. Erős Rezső 8 p 54 mp, 4. 
Gander Pál 8 p. 56 mp, 5 Szabó József 8 p-
59.6 mp.

A kormányzót ünnepelte

Magyar Országot Torna Szövetség vasár 
déieíőtt tartotta rendes évi közgyűlését. A

a tornaszövetség közgyűlése
A 

nap -----
közgyűlésen az OTT-t vitéz Rapaich Richárd 
tábornok, a Testnevelési Főiskolát dr Szuko- 
váthy Imre igazgató képviselte. Jelen volt még 
Holfeld Henrik és Andor Endre nyugalmazott 
államtitkár, Szenté Miklós kerületi elöljáró, 
stb. A közgyűlés a vezetőséget és tisztikart egy
hangúlag választotta meg. Elnök: Demény Ká
roly, társelnökök: Almási-Balogh Elemér, Hol
feld Henrik, Rapaich R'chárd, Szente Miklós, 
gróf Teleki Sándor, Aschner Lipót, Steyer 
György; alelnökök: Barlalits Aladár, Hollós 
János, Kiéin Elek, Kmetykó János, Nagy Ár
pád Béla, Pongrácz Albert, Schiller Rezső, dr. 
Simay Ernő, Tóth István. Főtitkár: Bély Mik- 
ló#. Titkár: Sándor Pál. Pénztáros: Neprosszel 
Károly.

A közgyűlés Demény Károly elnök javasla
tára a következő szövegű üdyözlőtáviratot in 
tézte Horthy Miklós kormányzóhoz;

„Kormányzóságának tizedik évfordulója al
kalmából hódolattal köszönti Főméltóságodai 
ét további munkásságára Itten áldását kéri a 
szebb magyar jövendőn munkálkodó Magyar 
Országot Torna Szövetség mai közgyűléséből: 
Demény Károly elnök".

A közgyűlés a Hiszekegy-gyed fejeződött be.

Bárány István dr. 1 percen belül 
aszott Berlinben

Berlin, március 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tété.) A nagy nemzetközi kétnapos wszőmitin 
gén reprezentánsunk, Bárány István dr. ki
tünően szerepelt. Szombati startja alkalmával l 
magyar rekordon jóval belül úszott 200 méte
ren, niig vasárnap ujabb pompás eredménnyel 
gyűlölt.

Ideje 59.8 másodperc!
2. Schubert 1 perc 02.1 mp A műugrást ur 
egyiptomi Simalka nyerte. A 4X100 méteres 
vegyes staféta a magdeburgi licllas zsákmánya 
lett 4 perc 49.2 mp.-es uj német rekorddá]. A 
toronyugrást is Simul ka nyerte. A 100 métere*  
hátuszúsban a német rekorder Kúpért 1 pert 
11 mp.-cel győzött az 1 perc 15 másodpercet 
úszó boroszlói Dahlem ellen. Végül Hcllas 
Magdeburg—Berlin válogatott vizipólómérkő- 
zés került sorra, melyet Hcllas nyert meg 8 • 2 
(2 ; 2) arányban.

Vasárnapi sporthírek
X A keleti kerület birkózó csapatbajnoksá

gai. DTE—Püspökladányi MÁV 6:1. Sóvár? 
győzött Fülöp ellen, Fábián (DTE) győzött Kiss 
'**  ej|en, MátyAs (DTE) győzött Deme

ellen, Erdei (DTE) győzött 
ellen, Papp (DTE) győzött 
ellen, Szőke (DTE) győzőit .........
ellen, mig Kati (P. MÁV) ellenfél

(P. MÁV) 
(P. MÁV) 
(P. MÁV) 
(P. MÁV) 
(P. MÁV) 
nélkül. — DMTE—DEAC 0: 1 Bakonvi (DMTE) 
győzött Soós (DEAC) ellem, Nagy (DMTE) gyö*  
zött Kállai (DEAC) ellen, Dóró (DMTE) győ
zött Pünkösdi (DEAC) ellen, Fcrenczy (DMTE) 
győzött Lázár DEAC) ellen, Ménes (DMTE) 
győzőit Darvas (DEAC) ellen, Ökrös (DEAC) 
győzött Kripkó (DMTE) elleni. — DVSC—Püs
pökladányi MÁV 6: 1. Sípos (DVSC) győzött 
Fülöp (P. MÁV) ellen, Tunyogi (DVSC) győzött 
Kiss P. MÁV ellen, Krátky (DVSC) győzött Víg 
(P. MÁV) ellen, Pászti (P. MÁV) győzött Török 
(DVSC' ellen, Tóth (DVSC) győzött Kozma 
(P. MÁV) ellen, Kacsófe (DVSC) győzött Fekete 
fP. MÁV) ellen, Daróczy (DVSC) győzött Kati 
<P. MÁV) ellen.

X Mérkőzések a keleti kerület ainatőrbaj*  
lóságáért. DVSC—NyTVE 3:1 (1:0). Góllövők 
Mondok. Szántó, Soltészky, illetve Berger. — 
DMTE —Nagykálló SE 2:1 (1:0). Góllövők: Fik- 
szel és Gulyás, illetve Hcmády.

X Kraszner Kató. A magyar sportközónség 
még nem felejtette el ezt a szépen csengő ne
vet. Az újjászületett magyar hölgyuszósport so
kat emlegetett úttörői között szerepel Krasznet 
Kató, a női báiuszóbajnok és rekorder neve. 
Dicsőségének állomáshelyei az NSC, a MUE 
és a III. kér TVE. A nyilvános szerepléstől 
akkor vonult vissza, amikor tudásának legjavát 
nyújthatta volna a magyar sportnak. Viszont 
azt mindenki tudta, hogy a népszerű Kató az 
énekművészet kedvéért fordított hátat a sport
nak. Tanulmányait évek óta folytatja és a je
les hölgyuszó nevét most az a körülmény teszi 
aktuálissá, hogy március 15én fog debütálni a 
hangversenydobogón, mint operaénekesnő, még 
pedig Thoma József zongoraművész és Zsám- 
boky Miklós gordonkaművész társaságában, a 
Zeneművészeti Főiskola kamaratermében.

Pászti 
Kozma 
Fekete

felváló minőség
divatos minták, az egész egy 
anyagból, 2 gallérra), dupla 
kézelővel 

tizen ingeket a földszinten 
főbejárattól balra — Árusítjuk-
Használja tel ezen előnyös vá
sárlást alkalmat
Tekintse meg Flór- 
utcoi kirakatunkat!
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KŰLFÖLBI SPORTHAPLÓ
Az olasz válogatott máris remek formátlan van

Olaszország—Németország 2:0 (0:0)
Frankfurt, március 2.

(A Hétfői Napiá tud nyitójának ti lejönjeién 
tése ) Aj óriási érdeklődéssel sári német olasz 
találkozás lezajlott. A mérkőzésnek igen nagy 
jelentősege volt egvrészt abból a szempontból, 
hogy a kontinens professzionalista nemzet "ivei 
nem érintkező Németország futballerejéről tá
jékoztasson, másrészt pedig a bojkott megtörése 
szempontjából. Búr Olaszország még ma sem 
vezette be a professzionalizmust, de Német
ország bojkotlhatározatál annak idején tudva
levőleg az erősen áhímnlőr olaszokra is kiter
jesztette. Fontos volt a mérkőzés Magyarország 
szempontjából is, mert a közelgő Európai Kupa 
döntőié előtt némi támpontot nyújt az olaszo
kat illetően

Negyvenhitlezcr néző a frankfurti Sta
dionban és tízezer kbitrckcdt a Stadion 

körül.
Az olasz néniét válogatott mérkőzést Né- 

metországhnn soha nem látott érdeklődés előzte 
meg. Már kora reggel küliinvonatok ontották a 
frankfurti főpályi 'rdcklíidők ezreit.
A Saarvidék és o <'gy-egy külön
vonatta) vonullak

Tizenkét fcllobogózolt kiilünvonat mintegy 
harmincezer ember szállított a városba.

A kora délelőtti órákban, verőfényes, napsü
téses időben, valóságos népvándorlás indult 
meg a gyönyörű fekvésű sportpálya felé.

A mérkőzés kezdete előtt félórával lezárták 
a pálya kapuit,

mert a negyvenkétezer főnyi közönség befoga
dására épült pályán négyvonbalezer néző zsú
folódott már össze. De több mint tízezerre te
hető azoknak a száma, akik a pályán kiviil re
kedlek

Elsőnek az olasz csapni futott ki s azonnal 
hlliangzoll az olasz nemzeti és a fasiszta 
himnusz. Egelvcrő lapsorkún fogadta ezután a 
német együttest. A csapatok a jelzett összeállí
tásban álltak fel, csak a német együttesben 
történt változás, amennyiben a jobbszélső 
Knöpkc helyére a drezdai Mantel került. Hihe
tetlen erős olasz otfenzivával kezdődött a mér
kőzés. Az olasz jobbszárny gyors támadásait 
egymásután szerelte le Shihlfaut kapus. A né
metek ellentámadása Pöttingcr kapu mellé 
lőtt labdájával végződött. Hullámzó, erős volt 
ezután is n játék képe. Az olasz, csapat rend
kívül lelkesen és hihetetlen gyors akciókkal 
dolgozott Constanlino brilliáns egyéni játék
kal Stvhlfuut kapuja elölt termeli s a német 
kaput csak a szerencse mentette meg a biztos 
góltól

A fürge olasz csatárok tefszésszcrlnl hagy
ták fnkcpnél a lassú német véilőjátéko- 

sokat.
Ilagen a szorongatott helyzetben a 16-oson 
belül hemhzct vétett.

A 11 est Orsi lőtte, hajszálnyira kapu fölé. 
Siirü olasz rohamozús jellemezte a goi nélkül 
végződött félidőt. Szünet után a 8. percben 
esett az olaszok első gólja

ConMnntlno ártatlanunk látszó beadása 
Barbicrlbcz került, majd MagnozzUioz, aki 
pompás fejessel Sliihlfaiil fölött a hálóba 

Irányította. (1:0).
A jótok ezután még hevesebb és hullúmzóbb 
képet öltött. Az erős fizikumú olasz csatárok 
Sluhlfaul kapusi löbbizben fcllöklék, aki négy 
alkalommal is kénytelen volt sebesülése miatt 
kapuját elhagyni. Á német csatársor bárom 
kornerl erőszakolt ki azután, do az olaszok 
szerencsésebbnek bizonyullak. A 30 percben

Magnnzzl passzál Mciizza cenfcrcsatár éles 
védlictct’cn lövéssel küldte a német ka

puba (2:0).
Az olasz csapat ezután is kezében tartotta a 
mérkőzést s csak a 41. percben kínálkozott a 
nemetek részére gólszerző alkalom, melyet 
azonban Frank nem tudott kihasználni. Ruoff 
kiró mindkét fél teljes megelégedésére látta cl 
tisztét.

A német íulhallszövctség 
kongresszusa

Vasárnap délelőtt tartotta ineg a német labda
rugó szövetség kongresszusát, amelynek tárgy
sorozatán a sportsajtéval és n napilapok sport
rovat vezetőivel vnló együttműködés szerepel. 
Majd Licnemann elnök referált a május 10-én 
Berlinben lejátszásra kerülő angol-nemet váló- 

mérkőzés körülményeiről, s bejelentette, 
az angolok az adók levonása után fenn

maradó bruttó brv. lel 50 százalékát kapják. A 
kongresszus nagy tetszéssel fogadta nz elnök 
ama hej h illéséi, hogy <r.- angolok ígéretet tét 
lek egy Londonban megtartandó revans mér
kőzésre. melyet azonban a május 10-iki mérkő
zés eredményétől és nívójától lesznek függővé.

A Viktória Zhkow a c.scb kupagyőztes.
Prága: \ •■'•■h kupadöntőt vasárnap játszotta 

le n:ig\.számú ké./ön-.g elölt a Slavia-pálván a 
Viktória Zrkow a Sport Klub Lieben csapatá
val A mé-rk-'zés a Viktória Ziskosv 3:1 (1:0> 
arányú megérdemelt gyöz.buével végződött.

Érv. h labdarugó, i' dménvek: í'.ecble Kariin— 
Slnsrij 5 1 |3:1 M’leor VIII Slnvoj Vili. 2:1 
(l:<l , hladna l’il-fn 1.2 (2:0), SK Kladlio— 
Prng Vili. 7:2 (3:1'

(2: 0), 
Borac - Jc-

4 : 2. Wacker 04—Viktória 4 : 3. Unión Potzdam 
—Wcissensee 2 : 4, Südatern—SC Charloltenburg 
3:1. Berlin SV 92 Brandenburg 0: 0. Stern 
1900 -FC Neukőln 2:0. Minerva -Liehlcnbergcr 
BC 6:0. Viktória-—Wilhelnisburg 2:3. (Hanno
veri kerületi döntő.) Sportfreunde Brcmen—- 
Holstein Kiöl 1:4 Dulsburg—Köln 4:1 (2:0) 
városközi mérkőzés. — Délkelet német bajnok
ság: SC 08 Bresiau—Viktória Forst 3:2, Preu- 
'cn Zaborze—Beutben 09 3:1. Cottbns 98 - 
Sportfreunde Bresiau 1:0. Balti bajnokság: 
VFB Síetfin Schupo Danzig 7:0. VFB Königs- 
berg Titania 3:0. (Va.) — Középnémetországi 
bajnoki: Preussen Langensalza— FC Greiz 7:2, 
VFL Bilterfeld- Germania Ilalbcrstadt 3 : 2. — 
Kupamérkőzések: Wacker Leipzig—Brandenburg 
Drcsden 3:2, VFB Leipzig—Spvgg. Erfurt 3:0, 
Borúsain Halle—SC Oberlind 6 : 2. VC Plauen— 
Fortuna Leipzig 3:0. Dresdner SC—Karlsbadcr 
FC 4 : 1 (1 : 1). .

Nagybeeslrerek: Obilb s- ORAO 5: 1
Radnicski —Vojvodinn 3:2 (2:0),
dinslvo 5:0 (3:0).

(Híresei Zenlai AC -Becsei
Újvidék: N’AK- Mifrovicai

(0:1). Bajnoki.
Szabadka: SAND—Verbászi

ROMÁNIA
Arad: AAC— Hakoah 5:3 (4:1), AMTE- Tri- 

eolor 2 : 1 (1:0), ATE—Bánátul 3:1 (1:1),
Glória CSR—Olimpia (7:0 (4:0).

Temesvár: TAG—Hajdú 2:0 (0:0), UDR—
Kadima 1:0 (0:0. TMTE -Polylechnica 2:0
(2:0), Kinizsi-Rapid 5:2 (3:2).

Zsombolya: Bánátul (Temesvár)—ZsSE 7 : 1
(2:1).

Nagyvárad: MAC—Makkabea 7:0 (3:0), Tö
rekvés Chrisana 7:1 (2:1).

AUSZTRIA
Becs; Osztrák ligacredmények: Austria— 

Kupid 8:4 (3:3), Admira—Ilerta 3:2 (1:1), 
Nicholson—Wacker 2:2 (1:1), Vienna—WAC 
4 : 2 ).

A Pozsonyban vendégszerepelt, ahol a
Bratislavát 2:1 (2:1) arányban győzte le.

NÉMETORSZÁG
Berlin: Kupamérkőzések: Tennis Borussia— 

l'nion Obschsvdc 2 :0, Herlha—BSC Kickcrs Fran^ais 0:3, CA XIV—St. Ouen 1 :1

Szoko 2:0 (1:0).
Gradjanski 2 I

SC 1:0 (0:0).

ne vesztegessen mot- 
mert önnek legjobban telel meg a 

TÁTRA AUTÓ
Gyártja Aa vezérkApvtaeU: 
„ZJMTAS“ 

uutomobllipar és keresked <(ni! t 
Gyár Bndapeat. V„ ZApoiya-utca 18.

s'Mlón: Budapest. VI., Nagymezö-utoa ia.

SVÁJC
Svájci labdarugó eredmények: Kupa elődöntő: 

FC Aarau - FC Zürich 2:1. Young Boys Bern— 
Carougc Genf 4:2. — Bajnoki mérkőzések: 
Lugano—Blue Slars Zürich 3 : 1, Winterlhur— 
Bríihl St Gálién 1 :0, Bern—Nordstcrn Basel 
3:0, Old Boys Basel—FC Basel 1:1, Cantonal 
Ncuenbqrg—Fribourg 2 : 0, (Va.).

BELGIUM
Lierschc SK -FC Brügge 3 : 0, CS Briígge— 

Racing Briissel 1 : 1, FC Antwerpen—Unión St. 
Gilloisc 6:2, Dar. Briissel—Breeschot AC 5:1. 
Standard Lüllich—Bernében Sport 4:0, FC 
Malines—Racing 5:1, Racing Malines— Ander- 
Iccht 1 : 0.

FRANCIAORSZÁG
Red Star Olympic—CA Paris 3 : 0, Stade 

Frangais—Ras. Club 2:1, US Suisse—Club 
• - “ -...................  - ' ' (Va.)

Zombori újabb győzelme 
Stockholmban

Stockholm, március 2.

(A Hétfői Napló távirata.) Az Európa-bir- 
kózóbajnőkságokat vasárnap is egész nap foly
tatták. Tegnap újabb magyar sikerről számolt 
be tudósítónk, amennyiben Zontbory Gyula az 
eszi Grünbaumot 4 perc 10 mp alatt dobta. 
Egyéb eredmények: Huuponen (finn) pontozás
sal győzött Mcler (dán) ellen, Sperling (német) 
pontozással Manda (cseh) ellen. A temesvári 
Földeák 35 tnp. alatt fektette két vállra a nor- 
vég Nillsont.

X Nagy Ernő (MAC) nyerte a Tiszti VC
tőrvivőversenyét. Vasárnap tartották meg a ; 8-án lesz megtartva.

Tiszti VC vivóversen vének a második 
a tőrvívást. A versenyt óriási küzdelem 
Nagy (MAC) nyerte meg, miután a döntésért 
vívott küzdelemben Pillért 5: 4 arányban győzte 
le. — Eredmény: 1. Nagy Ernő (MAC) 7 gv. 
2. Pillér (MAC) 7 gy 3. Hajdú dr. (SzVC) 6 gy. 
4. Rády (MAC) 4 gy. 5. Eckl (RÁC) 3 gy.

X A Terstyónszky-serlegért folyó magyar— 
olasz kardcsapa (verseny április 20- 21-én lesz 
Crcmonában.

X Az I. osztályú kardcSapatbajnokság má
sodik fordulója nem március 11-én, hanem

Lovasmérkőzések 
a Nemzeti Lovardában
Nagyszámú és előkelő közönség nézte végig 

a Nemzeti Lovarda márciusi mitingjének má
sodik napját. A vasárnapi program első száma 
kizárásos előkészítő díjugratás volt, amelyben 
csak olyan lovasok vehettek részt, akik még 
első és második dijat nem nyerlek. Ebben a 
szambán Hazslinszky Krull Géza szerezte meg 
' Iső győzelmét. A program második számát a 
lovasmérkőzések hőse Binder Oltó nyerte meg. 
A hölgyek díjugratásának első két diját l-áy- 
Halász Ida vitte haza, Lcdofsky Ágnes a har
madik helyen végzett. Szenzációs küzdelemmel 
végződött a program utolsó száma, amelyben 
legjobb ugrólovaink: T::’:: ' 
Optált (Schaurek Oltmár). 
Miklós gróf), Garabonciás 
Géza), '
(Binder Oltó) mértek össze erejüket, 
mérkőző ‘ ... .
lóO cm- 
küzdelmcl. Garabonciás, Apaiinka és Bajtárs 
már az első akadályokon kiváltak a küzdelem
ből, Terlinde és Optált holtversenyben nyerték 
a mérkőzést. A részletes credmé ..........
I. Kizárásos előkészítő díjugratás. Kél tisztelet
díj. 1. Szent György-istólló Garabonciás lov. 
Hazslinszky Krull G. 
Enyém lov. Jahn M. 
liszlclcl-dij ' "
lov. Binder Olló, .
tulajdonos. — III. Urlovasnők díjugratása. Há
rom liszlclcl-dij. 1. Nemzeti Lovarda Egylet 
Carmen lov. Fáy-Halász Ida, 2. Fáy-Halász Ida 
Fickó lova lovagolta a tulajdonos, 3. Transsyl- 
vania-islálló Apatinka lov. Lcdofsky Ágnes. — 
IV. Magasugratások. 1. Terlinde lov. Binder Ottó 
és Optált lov. Schaurek Ottmár holtversenyben.

Terlinde (Binder Öltó), 
Marcammy (Vay 

...... (Hazslinszky Krull 
Apatinka (Duducz István) és Bajtárs 

............ ________J ’ A hat
110 cm-es magassággal kezdte, majd 

i-r«‘l folytatta és 160 cm-rel végezte be a 
,,<•! f2nmhnnt*hía  Snnlinl'tf üs pníf/ii-e

1. S:

tény a következő: 
‘ ’ ti ‘ ‘

’örgy-istálió Garabonciás
Szent Györgv-istúllő 

II. Díjugratás. Két 
izent György-istálló Hajrá III.

2. Bálint József Dandy

LÓSPOKT

lov.

részét, 
után

Baka követte Ljubimacot támadta is. de táma
dása inkább neki ártott meg, mert kifáradva a 
befutóban kénytelen volt Malidnál maga elé 
engedni A verseny többi résztvevőjének 
semmi szerep nem jutott a versenyben. A meg
nyitó nap kedvezett a közönségnek, amennyi
ben legnagyobb reszt a favoritok győztek és 
egyedül Grimhus győzelme okozott kisehbszerü 
meglepő test.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Pusztnberényi ménes Milike 

(1%) Bernrieder, 2. Melinda (5) Marschall. 
Fin.: Leonidas, Kópé, Aladár. Tót.: 10:21, 22, 
20, olasz: 58. — II. FUTAM: 1. Puszlaberényi 
ménes Lord Ida (2’/í reá) Bernrieder, 2. Brutus
(2) Maszár I. Fm.: Coco, Orgovány, Boriska 
Tol.: 10:15, 12, 15, olasz: 30. — IÍL FUTAM: 
1. Weber A. Dárda (pari) Toké, 2. Dombóvár
(3) Fischer M. Fm.: Románc, Sybilla, Hanna 
M. Tót.: 10:20, 15, 14, olasz: 35. — IV. FUTAM: 
Tavaszi handikap. 1. Kaincndini ménes Ljuhl- 
mac (pari) Maszár F., 2. Malvina (3) Fischer 
M., 3. Úri Baka (6) Kovács I. Fm.: Naplopó, 
Vétek, Iwa, Rabonbán, G. Endre bácsi, Kuba, 
Pogány, Baba. Tol.: 10:27, 16. 24. 28, olasz: 67.
V. FUTAM: 1. Pompás-istálló Grimbns (3) 
Maszúr I.. 2. Uranak (2*/ í) Fisc.hor M., 3. Cl ay- 
lon (4) Wiesner. Fm.: Árnyas, Augeliea, Co- 
dero, Horpaés. Tót.: 10:56, 25. 24, 29, olasz: 72.
VI. FUTAM: 1. Deák I. Gjcrdan (2’4 reá) 
Deák, 2. Néha (2) Éried, 3. Diana (3) Tiinzcr 
Több ló nem futott. Tót.: 10:13, olasz: 16.

Start az Ügetőn
A favorit Ljuhlnuic nyerte a Tavaszi liandi- 

capot Slalvlnn és Úri Baka elölt.
Behord közönség elölt nyílt meg vasárnap 

délután a városligeti ügetőpályán a lóverseny- 
szezon. Az eső még ‘köztellenül a versenyek 
előtt is fenyegette a közönséget, a második fu
tam után azonban kiderült az ég és a nap fő
számát már napsütésben futották le. A meg- 
nvilónap eseménye az esztendő első clőrcfoga- 
dú.ios versenye a Tavaszt handikap volt, ame
lyet nemi küzdelemmel a téli favorit Ljubimac 
nyelte meg Malvina és Úri Baka elölt. A ver
senyben a start után hamarosan Ljublmac ke
rült az élre s cb iric Malvina, Úri Baka, Vélek 
év Ima futottak mögötte. A második körtől ffrí

AUTÓNAPLÓ
)( A modern motortechnika könnyű fém- 

dugattyúkat alkalmaz, melyek nagy tágulási 
koefficienssel bírnak. A dugattyúk, gyűrűk és 
szelepek tökéletes olajozása — vagyis azon ré
szeknek, melyek a forró kartellolaj által egyál
talában nem vagy csak elégtelenül éretnek el — 
csak felsőolajozással lehetséges. Felülről ola
jozni annyit jelent, mint néhány csepp „Wing- 
Oil“-I a benzinhez hozzáönteni.

)( Automobilista körökben nagy érdeklődés 
mellett tárgyalják napok óta a jelentősebb 
magyar olajkereskedelmi cégek szimpatikus ak
cióját. amely arra irányul, hogy e cégek össze
fogva kedvezőbb kondíciókkal álljanak majd 
az automobilista fogynszlóközönség rendelke
zésére. Régi panasz ugyanis a nagyfogyasztók 
táborában, hogy n világpiac felhabzsolására tö
rekvő nagy olajcégek, amelyek Budapesten is 
letelepedtek, gondolván, hogy itt üzleti szelle
müknek alkalmas vacuumot találnak diktátori 
eszközökkel és azzal az anyagi hátvéddel, 
amely biztonságot kölcsönöz számukra, nálunk 
is ugyanolyan kíméletlen üzleti eredményeket 
tudnak elérni mint sok országban. Ez az üzleti 
politika nem más, mint erős versenyeszközök
kel, a minőség rovására fokozottabb profitra

vennék, ha az efajta tőkeerős vállalatokkal 
.sjfemben a szolid üzleti alapon dolgozó magyar 
olajcégek igyekeznének megszerezni maguknak 
a . tpagyar olajfogyasztó közönséget, amely tu
lajdonképpen könnyűszerrel lekenyerezhelő. 
Nem kell mást nyújtani részükre, mint jó árut 
elfogadható üzleti haszon mellett.

)( Óránként 650 kilométer sebességet kíván
nak elérni a legközelebbi amerikai aulógyorsa- 
sági versenyen. F.s ehhez az elképzelhetetlen 
gyorsasághoz már cl is készítették a legújabb 
versenyautót, amely a Sunbcam autógyárban 
készült. Kaye Don, a híres versenyző iil majd 
ennek a gépnek a kormányköröké mellé s már 
legközelebb Floridában, a Daylona Bcach ho
mokpartján megkísérli a maximumot kihozni 
a gépből, ami a mérnökök számítása szerint leg
alább 650 kilométer óránként. Hogy mekkora 
ez a sebesség, annak illusztrálására közöljük, 
hogy amikor az első gyorsvonat megépült abból 
a célból, hogy óránként 60 kilométeres sebes
séggel haladjon, ama kor nagyhírű orvostudó
sai kijelentették: ezt a sebességet az emberi 
szervezet élve nem bírja ell

)( Franciaországban érdekes módon megvál
toztatták az autóadót. Engedélyt adtak arra, 
hogy az automobilok után, amelyek már leg
alább kilenc esztendősek, évente csak az autó
adók felét fizethessék.

)( A Magyar Touring Club Európa összes 
automobilista touring klubjaival teljesen kiépí
tette összekötő hálózatát, abból a célból, hogy 
aránylag a legrövidebb idő alatt befussanak 
Budapestre a különböző klubok által alaposan 
nyjlvántarlolt pontos utjelentésck. Ha tehát a 
magyar automobilisták külföldi túrára készül
nek, helyesen teszik, ha indulásuk elölt közvet. 
lenül, megbízható információkat kérnek a Ma
gyar Touring Clubtól, hogy merre vegyék Ht
jukat.

A Közgazdaság eleje a 8. oldalon.
0 Az Ingatlanbank február hó 27-én tar

totta mérlegülését Madarassy-Beck Marcel báró 
elnöklete alatt. A zárszámadásokat Halom 
Dezső vezérigazgató terjesztette elő. Ezek sze
rint a tiszta nyereség 1,012.096 pengő (tavaly 
917.146 pengő). Az eredményszámla lényege
sebb tételei közül megemlítendő, hogy a bruttó 
házbérjövedelmek összege 1.498.301 pengő (ta
valy 1.300.408 pengő) tett ki. mely kétharmad- 
részben adóköteles régi házakból, cgyhatmad- 
részben pedig adómentes uj házakból került ku 
A lebonyolított ingallanüzletek, kamatok és 
szelvények jövedelme 948 392 pengő volt. A hú-, 
zak után fizetett adók összege 418.519 pengő,- 
a karbantartási költségek 150.811 pengő, az üz
leti költség 278.300 pengő, személyzeti kiadás 
309.952 pengő, társulati adók és illetékek ősz
szege 316.610 pengő. Az igazgatóság azt fogja 
javasolni a közgyűlésnek, hogy ugy mint tavaly, 
részvényenként 14 pengő (27°/o) osztalék fizet
tessék. A közgyűlés március 18-án lesz, a szel
vények március 22-től fognak beváltatni.

O Nova-szhidikútus. Mint értesülünk, a 
.VoPrt közlekedési és ipari rt. többségi szin
dikátusához legutóbb a Részvénytársaság 
villamos és közlekedési vállalatok szántára 
(Trust) is csatlakozott.

O A Goldberger Sam. F. és Fial Rt. az el
múlt üzletévre 6.50 pengő osztalék fizetését 
fogja a március 3-iki közgyűlésnek javasolni, 
az előző évi 6 pengővel szemben.

O A Hungária Egyesült Gőzmalmok Rt. köz
gyűlése elhatározta, hogy az 1929-iki ütlelévre 
— ugy, mint az elmúlt évben — részvényenként 
2.50 pengő osztalékot fog február 25-től kéz- 
dödöleg a Magyar Általános Hitelbank utján 
kifizetni.
0 A Magyar Külkereskedelmi Intézet köz- 

gyűlése. A Magyar Külkereskedelmi Intézet Rt. 
císx’i rendes évi közgyűlése beszámolt az. évi 
működésről. A közgyűlés az alapszabályok ér
telmében egy évi időtartamra a visszavonult 
H’e/ss Fülöp helyébe Erney Károly dr.-t. a 
Pesti Hazai Takarékpénztár elnökét választott:*  
meg az. intézet elnökévé. Alelnökökké ismét 
Beck Lajos dr.-t és Horánszky Lajost válasrlot- 
ták meg. Az intézet működéséről szóló jelen
tésből kitűnt, hogy az Intézet külföldi hálóz >la 
örvendetes módon kiépült.

•I

JUGOSZLÁVIA:
Belgrádi .1ugo>*L>\i.<  .h-di.i Iva 5:1 (1:1 

Ohllirs—KVSK 2:2 u li.
Zonibor: Gradjanski 'l-.s/vk' -Zombori PK 

(2:11 (2: IV
Szakorvosi

i erdeié vár ás nemibelo- 
i|3k ré.'zdre. E»Ü*I  S.il 
var*an-oltii«  Rendelt*  
ege*./  nan. Hákncil üt :)2 
l. 1 RóKUssnl szemben
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Elhárítja a gv ertyadetektet 
Kapható m i n il z n szak ti/ leiben!

— Az egész éven út felgyülemlett férflszftvet- 
mnradékok, fekete, sötétkék, szürke, és barna 
szövelniaradékok teljes férfiöltönyre, hozzávaló 
bélésekkel együtt 35 pengőért szerezhető be 
László Sándornál, Rákóczi-ut 50. Postai rende
lések utánvéttel.

Az Idei országos mezőgazdasági kiállítás. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 
március hó 20 25 napjain rendezendő, díja
zással és vásárral egybekötött országos mező
gazdasági kiállítás a nehéz viszonyok ellenére 
a mull évinél is szélesebb kereteket fog fék 
ölelni. Az ideutazást 50% utazási kedvezmény

A trrrkeM'étéM ét kiudtUért telel:
Dr. ELEK HUGÓ

Kiadja:
„A ítéltél t.orvk- IJIUnilhlti
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