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Éry Usztó szekszárdi bankia csddbelulottés a törvényszék elfogató
parancsa alapién semmeivieis-utcai lakásán letartóztatták

Budapestről Szekszárdra kísérték Éry Lászlót
A budapesti főkapitányságon tegnap 

délután a legnagyobb csendben szenzációs 
letartóztatás történt, melynek hire vasárnap 
délelőtt terjedt el az előkelő fővárosi körök
ben és mindenütt óriási feltűnést keltett.

Az történt ugyanis, hogy a főkapitányság 
detektivjei

előállították a rendőrségre Éry László 
34 éves bankigazgatót, Éry Márton or
szággyűlési képviselőnek a flát és á 
rendőrségen azonnal kihirdették előtte 
az előzetes letartóztatásról szóló végzést, 
majd átküldték az ügyészség fogházába, 

ahonnan azután két detektív kíséretében a 
szekszárdi törvényszék fogházába szállítot
ták.

A szibériai fogságtól 
a szekszárdi bankig

Éry László nagy feltűnést keltő letartóz
tatásának messzenyuló előzményei vannak. 
A fiatal bankár, aki a háborút végigküz- 
dötte.

szibériai fogságban volt 
és a kínai határon keresztül menekült, való
ságos világkörüli utón ért végül haza 1920- 
ban.

Leszerelés után hazament Szekszárdra és 
olt próbált exisztenciát teremteni magának.

Édesapja Tolna vármegye alispánja volt 
és a társadalmi összeköttetések révén re
mélhette, hogy sikerül eredményes vállalko
zásba kezdeni. A nagykoncepcíóju fiatal
ember elhatározta, hogy volt tiszttársai és 
bajtársai bevonásával bankot alapit és ha
marosan sikerült is megvetni alapjait a szek
szárdi Éry-bankháznak, amelynek vezetését 
Éry László Porges Ferenc igazgatóra bizta.

O maga a bank megalapítása után Buda
pestre költözött és

n Semmelwels-utea 10. számú házban 
pesti fiókot nyitott 

szekszárdi bankjának.
Közben a bank egyre nagyobb arányok

ban dolgozott, egyre több részvényest és ér
dekeltet vont be a vállalat kötelékébe. Ezzel 
egyidejűleg a bank betétállománya is egyre 
jobban növekedett, ugy hogy

az Éry-bankház egyike lett a legvirág
zóbb vidéki kisbankoknak.

Éry László 1923-ban Budapesten meg
nősült,

a főváros legelőkelőbb politikai és tár
sadalmi köreivel jutott kapcsolatba 

és a rendkívül rokonszenves fiatal bankárt 
mindenütt a legszívesebben látták. Senki 
sem gondolta, hegy ebben az időben már

'álságos helyzetbe került a szekszárdi 
Éry-bankház

*s ezzel együtt Éry László exiszlenciája is. 
1926-ban az Éry-bankház tovább terjesz

kedett. Megvásárolta Szekszórd közelében a 
' "/A- és Zimmer-I őbányáf abban a remény
ben, hogy ez a vállalkozás még jobban fel 
ogja virágozlalni a bankintézetet. Itt azon

ban óriási csalódás érte Éry Lászlót. Bankja 
hatalmas összegeket fizetett rá

a kőbányára,
ugy, hogy ez a nem kellőképpen meggondolt 
üzleti vállalkozás elkerülhetetlenül maga 
után vonta a bukást. A virágzó bank min
den jövedelme, sőt lassan-lassan

tőkéje is elúszott 
az elhibázott vállalkozáson és 1929 őszén 
bekövetkezett a szomorú összeomlás.

Mintegy háromszázezer pengő hiány 
mutatkozott az Éry-bankház elszámolásai
ban és Éry László akkor kényszercgycsségi 
eljárást kért. A károsultak, főleg pedig a 
bankbetétjeiket féltő felek közül

többen bűnvádi utra terelték

Elfogatóparancs és letartóztatás
Szombaton azután bekövetkezett a várat

lan fordulat. A szekszárdi törvényszék 
elfogatóparancsot bocsátott ki a Buda
pesten rendes bejelentett lakásban élő 

Éry László ellen 
és a budapesti főkapitányság detektivjei fo
ganatosították is az elfogató parancsot. De

Ősszel feloszlatják a Házat 
és uj képviselőválasztás lesz

A külföldi kölcsön miatt is szüksége van a kormánynak az uj választásra 
Be keli bizonyítania a kormánynak, hogy megvan még a többsége

Politikai körökben mind erősebben tartja 
magát az a hir, hogy

ex év őszén feloszlatják a képviselőhá
zat és kiírják a választásokat.

A Hétfői Napló beavatott forrásból szer
zett értesülései szerint, a képviselőhöz mun
karendje ennélfogva olyképen alakul, hogy 
a kartell törvény tárgyalásának befejezése 
után, kisebb jelentőségű törvényjavaslatokat 
intéznek el, körülbelül március vége felé 
már a- képviselöház bizottságai előtt lesz az 
1931—32. évi költségvetés, amelynek tárgya
lását a Ház plénuma husvét után körülbelül 
április közepén kezdi meg, úgyhogy a ház
szabályok által előirt két hónap alatt, lehál

junius közepére a költségvetés már tel
jesen letárgyalható lesz.

Utána következik a Ház nyári szünete és az 
eddigiek szerint a nyári szünet után már 
feloszlatják a Házat és

kiírják az uj választásokat.
A kormány körében ugyanis a lehető leg

nagyobb aggodalommal látják azt a nyugta- 
lanságot, nmelv n vidéken a sulvos gazda
sági válság következtében fennáll s mind
jobban fokozódik. Ezenkívül kélségfe'en, 
hogy erőteljes szervezkedés indult meg kü
lönböző ki’enzdnfrnkciók részéről, ugvhfgv 
a mostani időkben azoknak meglehetős si
kere is van.

Mindezek a szempontok szükségessé te

a dolgot, följelentést tettek az Éry-bankház 
ellen, minek következtében az egyezkedés 
lehetetlenné váll és 1929 novemberében 

megindult a csődeljárás, 
amely jelenleg is folyamatban von.

A bankbukás ügye, amely Szekszárdon és 
a város környékén száz és száz ejnbert érin
tett érzékenyen, igen nagy feltűnést keltett, 
de ugy látszott, hogy sikerül megoldási ta
lálni az ügyben, annyival is inkább, mert 
Éry László az illetékes hatóságok előtt is 

igyekezett beigazolni jóhiszeműségét 
és azt hangoztatta, hogy őt nem vezette 
semmiféle szándék az érdekelt felek meg
károsítására.

tektívek jelentek meg a Seminelweis-utca 
10. számú házban és előállították onnan a 
rendőrségre Éry Lászlót. A fiatal bankár, 
aki bankjának bukása óta mini egy orgona
gyár képviselője kereste meg a kenyerét 
családja számára, a főkapitányságon 

ártatlanságát hangoztatta.

szik, hogy a kormány ne várja meg 
1932 januárját, amíg a mostani képvi
selőház élete lejárt, hanem közvetlen az 
őszi betakarítás után, amikor minden
esetre kedvezőbb az atmoszféra, mint 
esetleg egy nehéz tél után, tartsa meg 

a választásokat
és igy vágja nz útját annak, hogy esetleg a 
jövő tél közepén az ellenzéki frakciók szer
vezkedése mind erőteljesebb és hatékonyabb 
lehessen.

Ezenkívül — jó forrásból vett értesülé
sünk szerint, — a kormány számol azzal is, 
hogy a folyamatban lévő külföldi kölcsön- 
tárgyalások sokkul nagyobb eredménnyel 
kecsegtetnek a kormány részére,

ha egy uj választáson bebizonyosodik, 
hogy n kormány erőteljes többséggel

A belügyminiszter ankétje 
az öngyilkossági járvány ellen

Az utóbbi időben szinte epidemiaszerűen 
emelkedik az öngyilkossági járvány Magyar
országon. Alig van nap. hogy legalább tiz 
önkéntes halálbninduló ne lenne n mentők 
szomorú listáján. A rossz gazdasági viszo
nyok és oz ezt nyomonkövető idegössze- 
omlások termelik ki az uj járvány, áldoza- 

I ismételten kijelentette, hogy a bank ügy- 
| menetéért nem őt terheli a felelősség, mert 
| hiszen a szekszárdi főintézet ügyeit Porges 

Ferenc igazgató irányította.
A főkapitányságon azonban a dolog ter

mészeténél fogva nem mehettek bele az ügy 
vizsgálatába és természetesen

Porges Ferencet sem hallgatták ki, aki 
egyébként exidőszcrlnt súlyos betegen 

fekszik egy fővárosi szanatóriumban.
Éry László előtt kihirdették az előzetes le
tartóztatásról szóló végzést, majd deteklh 
vekkel átküldték az ügyészségre, ahonnan 
azután ugyanazok a detektívek

az esti vonattal Szekszárdra szállították.

A budapesti hatóságok nem tudnak kö
zelebbi felvilágosítást adni arravonatkozóan, 
hogy miért történi meg most ez a letartózta
tás, mert az elfogató parancs errenézve nem 
tartalmaz közelebbi részleteket. Azt sem 
tartják lehetetlennek, hogy Éry László eset
leg nem jelent meg Szekszárdon valamilyen 
idézésre és ezért rendelték el letartóztatását.

rcndclkezik,
mert ma ugy áll a helyzet, hogy bizonyos 
oldalról, — ahonnan szívesen keresztezik a 
kormány szándékait a külföldön — sikerült 
éppen azokban a külföldi pénzügyi körök
ben, amelyeknek a kölcsön sikerénél szere
pük lehet, elterjeszteni azt a hiedelmet, hogy 

u kormány nem rendelkezik most már 
a nemzet többségének bizalmával.

Ha már most az uj választások — amint 
kormánvkörökben remélik — újból a kor
mánynak hoznak többséget, abban az eset
ben sikerülni fog eloszlatni azt a hiedelmet, 
mintha a kormány helyzete bizonytalan 
lenne. Igy tehát a külföldi kölcsön felvéte
lének lehetősége is sok tekintetben altól 
függ, vájjon a: uj választásokon sikerül-e a 
kormánynak újból megszerezni a többséget.

fait, akiknek ijesztő szaporodása
gyors intézkedésre készteti az Illetéke

seket.
A hivatalos kormánykörök, a rendőrség és 
a társadalmi egyesületek összefogását és 
nagy akcióját fogja maga után vonni ez a 
Moinoru kórtÜQci ót



2 HÉTFŐI NAPLŐ Budapest. 10S1 februdr t,

a héten ónkéira gyűlnek ttsoze a hrl- 
llgyinlnlsr.lírlumbun, 

hogy megvitassák azokat a módozatokat, 
amelyeknek wgilH’gévcl az epidémiát, ha 
inogájlilnni nem is, de talán áldozatainak 
számát lecsökkenteni lehetne.

A bel ági/misztériumban minden valószí
nűség szerint Seltouszky Béla belügyminisz
ter személyes elnöklete alatt

szerdán vagy csütörtökön lil össze az 
ankét,

hogy felvegye a harcot a mind jobban gzapo- 
ródd öngyilkosságok ellen. Ezen uz anké-: 
Ion megjelenik T.iber Endre tanács
nok, u főváros népjóléti és szociálpolitikai 
ügyosztályának vezetője, a Vörös Kereszt 
küldöttje, a nyomoienyliilésscl foglalkozói

vasárnap nem uoit halálos 
áldozata az influenza
járványnak Budapesten

Csordás ttsztiföoruos az ulabb megbetegedésekről es a 
járvány terjedéséről

A hónapok óta tartó influenzajárvány 
érthető érdeklődéssel és aggodalommal fog
lalkoztatja nz egész ország lakosságút. Ed
dig ugyan aránylag csak igen kevés halálos 
áldoznia volt a járványnak, a könnyebb 
megbetegedések mégis folyton szaporodnak 
s csaknem mindenki átesett már influenzán. 
Európa és Amerika nagyvárosaiban erősen 
pusziit a járványos influcnzalvctegség.

A llét/Ől Napló munkatársa vasárnap az 
influenzajárvánnyal kapcsolatban kérdési 
intézett

dr. Csordás Elemér 
egészségügyi főtanácsoshoz, a székesfőváros 
tisztifőorvosához, aki a következő fclvilágo- 
lllúsl adta:

Tudomásom szerint
vasárnap nem fordult elő nagyobb 
számmal komolyabb megbetegedés és 
halálos áldozata sem volt a járványnak.
— Bár ugv u könnyebb természetű lázas, 

huruton, mint a szövődményes influenza- 
meghotegedések szórna legutóbb emelkedett. 
a halálozások szerencsére elég ritkák. Ar. 
elmúlt hetek ♦npaszlalolal egyébként azt

Háromévi {egyházra Ítélték kilencvenrendbeli 
váltóhamisítás miatt a csató fííkönyvelőt

Miskolc, február 8.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának lelefón- 

jelentése.) A miskolci törvényszék Csorba
tanácsa kétnapos tárgyalás után szombaton 
a késő délutáni órákban hirdetett Ítéletei 
Szabó Andor, a Noxzvajl Hitelszövetkezet 
főkönyvelőjének sorozatos csalási ügyeiben. 
Az előkelő borsodmegyei családból származó 
(lalalcmbcr éveken keresztül úgyszólván 
egyedül vezette n hitelszövetkezet adminisz
trációs ügyeit és közben

■ csalások egész sorozatát követte el.
Az egy évvel ezelőtt megindult vizsgálat 
megállapította hogy Szabó

Nyolcvanezer pengőt költött 
egy Hölgyre a letartóztatott 

Inig! Crema
Egy vitiaros szerelem dtlomdsai: Milano—Monté Carlo— 

Budapest—Marüó-utca
A Markő-Utcnl fogháznak egy hét óta egv 

olást lakója van: l.uigi Crenia, milánói keres
kedő, aki ellen mint ismeretes a főkapitányság 
idcgeiicllcnőrző lii' ilnla indilolt eljárást. Luigi 
Crema amerikai útlevéllel jelentkezett u hiva
talban, ahol felfedezték, hogy visszaélést köve- 
lett el. Szeriéit ugyanis egy más névre szóló 
amerikai utlovelct. kivette belőle az. eredeti fény*' 
képet és a saját lotogrúná.iót lőtte n helyébe. 
Mikor ezt leleplezték azt vallotta, hogy a fele*

MENDEPftL*—.
leltári árusítását

■ nagy érdeklődére való tekintettel

meghosszabbítja I
Néhány klvmelkedA árajánla'o ■

Angol pmiplln- és oxtórdlno a b- 
sajAt műhelyemben kóazOli .. .. t JLAN#

Tiszti selyemnyakkenrtdK
a szokott mln6z6gbcu i* II. - licyctt 1*

Angol harisnyák___________ p 5*5°
Tavibb* pls«am*k, plMdelr. kalspnk, «nur>l Átmeneti ka 

'•a'”’'* ’-r/huk rendkívül kMálltiott arabon térni éxtlirdr, mullj, u>ranU|). a mrg.iokoll 
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társadalmi egyesületek megbízottai és arról 
is szó van, hogy a különböző pórink egy-cgy 
képvíselőlagját is felkérik a: ankélon való 
részvételre.

A tanácskozáson
néhány egyetemi orvostanár, pszichiá

ter és ideggyógyász Is résztvesz.
a rendőrséget pedig dr. ’Szimon István rcn- 
dőrknpilány, a főkapitányság életvédelmi 
osztályának vezetője képviseli.. Meghívót 
kapnak az ankélra

különböző egyházak vezetői is, 
mert legelsősorban nz ő közreműködésükre 
számit a: akció. Az egyház papjai feleke
zeti különbség nélkül fognak a templomok 
szószékeiről szózatot intézni a hívekhez az 
öngyilkosság bűne ellen.

mutatják, hogy
legnagyobbrészt igen enyhe lefolyásunk 

a megbetegedések.
Ami a járvány terjedését illeti, kockázatos 
dolog jóslásokba bocsátkozni, a betegség 
enyhe lefolyása és külföldről érkezett jelen
tések azonban arra engednek következtetni, 
hogy komoly veszedelemtől nem kell tar’ 
tani.

Kát győri iskolát bezártak 
az influenza miatt

Az influenzás megbetegedések, melyek 
járvánvszcrücn terjednek, a győri iskolák 
tanulóifjúsága között is egyre szaporodnak. 
Az. influenzás tanulók száma egy-egy isko
lában olyan nagy volt, hogy emiatt

a llsztlfőorvosi hivatal elűterjes/.lésére 
ezeket az. iskolákat bezárták.

Amennyiben a betegség az ifjúság körében 
tovább terjed, mds iskolákban is megszün
tetik a tanítást. A megbetegedések egyébként 
könnyebb lefolyásnak, szövődményes in
fluenza nagyon csekély számban fordult elő.

Mint köztudomású, néhai .Vasa József nép
jóléti miniszter körülbelül másfél évvel ez.elött 
szabadságol adott Wels István népjóléti minisz
teri tanácsosnak, hogy a Falu Országos Föld- 
míves Szövetség ügyvezető igazgatói állását el
foglalja és ezen minőségében reorganizálja a 
szövetséget.

Weis István nagy lelkesedéssel fogott Is 
hozzá a Falu Szövetség újjászervezéséhez, azon
ban fáradozását, talán az anyagi eszközök hiá
nyában is, néni kísérte az a siker, amelyet ő 
maga is remélt és amelyet a Falu Szövetség ve
zetősége tőle várt.

Közben takarékossági szempontból a szövet
ségnél bizonyos leépítések is történtek, bár 
közben sikerült a szövetségnek olyan anyagi 
eszközöket szerezni, amelyekkel

a Báthory-uteában hatalmas székházét Is 
vásárolt meg magának, 

még pedig aránylag olcsó áron. A székház léte-

Debrecen, február 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délután telefonon jelen
tették a debreceni ügyészségnek, hogy Püs
pökladány és Kaba között az országúton 
halálos gázolás történt. Egy sebes iramban 
száguldó,

budapesti rendszámtáblával ellátott 
autó

nekirobant az országúton Szabó Mihályné 
63 eves gazdálkodónö kétlovas szekerének.

nem kevesebb, mint kilencven darab 
váltót hamisított élő és nem élő embe
rek nevére és Ilyen módon több mint 
harmincezer pengővel károsította meg 

az intézetet.
A bűnös utón szerzett pénzt utolsó fillérig 
elköltötte. A törvényszék a töredelmes be
ismerésben lévő vádlottat bűnösnek mon
dotta ki kilencven rendbeli okirathamixilás 
és csalás bűntettében és ezért őt

húrom évi (egyházra Ítélte.
Az Ítéletben ugy az ügyész, mint a vádlott 
megnyugodtak, ugy, hogy az jogerőre emel- 

I kedetl.

sége megszökött tőle, üldözi és
■gyón akarja lőni a hűtlen asszonyt.

Ax amorikai útlevélre azért volt szüksége, hogy 
a gyilkosság után könnyebben megszökhessen. 
Töltőit pisztoly! is talállak nála. Luigi Cremál 
egy ideig n rendőrségen tartoták, majd az ul- 
Icvélügy mialt

oklratluindsllás elmén letartóztatták
és a Mnrkóutcni fogházba szállították.

l.uigi Crenia dr. fíeiszl.tj Károly ügyvédet, a 
budapesti olasz követség jogtanácsosát bizla 
meg ti védelmével. Ax olasz kereskedő inoxl 
*zahadlábrahclyezését kérte és előadta az csel 
történetet, amelyből

egy viharos szerelmi história
körvonalai bontakoznak ki,

Crema előadta, hogy Milánóban megismerke
dett Cgv fíini Angéla nevű hölggyel. Elmentek 

l Mople C.nrlóbn és szorinlc ismeretségük alatt 
aáO.OOO tinit, magyar pénzben tehát körülbelül

«<».PfU» pengőt költött rá.
nini Angéla azonban egv szép napon faképnél 
hagyta és eltűnt Monté Cáriéból. Megtudta, 
hegy

Blnl Angéla Budapestre Jött és egy duna- 
parll hotelben bérelt előkelő lakosztályt.

A faképnéj hagyott gavallér annyira elkesere 
<l< lt, hogy iihlősőhe vette azzal a sróndékkul. 
hogy végez vele, de

mire Budapestre érkezett, a hölgy már lo- 
sább utazott,

nem tudja hová.
Most azonban már lecsillapodott és kijelenti, 

hogy # .
lemond gyilkos tervéről

éi kiszabadulása után azonnal visszautazik Mi
lánóba. ......

A védője azon a elmen kéri a szabadlábrahc- 
lyezést .hogy itt nem okiralhnmhltázról, hanem 

esek hamis név használatáról van azó, 
már pedig ez csuk kihágás és ebben az esetben 
nincs helye n letartóztatásnak.

A vizsgálóbíró rövidesen dönt majd a f/enve- 
délyrs Luigi Crema további sorsáról

Weís István 
miniszteri tanácsos megválik 
a Falu Szövetség vezetésétől
Visszatér újból a népjóléti minisztériumba — Igen érdekes 

hír pattant ki vasárnap a politikai körökben

Gázolt, azután elmenekült egy budapesti autó 
a debreceni országúton

Kemenes Oszkár kormány* 
főtanácsos és Erdős Ferenc dr.

ügyvéd csalási bünpörét 
szerdán tárgyalja a törvényszék

A bünletőtörvényszék SíemdA’-lanácsa szer
dán kezdi tárgyalni Kemenes Oszkár dr. kor- 
mányfőlanácsos és Erdős Ferenc dr. ügyvédek 
bünpörét, amely a Holdinger-bank emlékezetes 
összeomlása körül keletkezeti.

A Holdlnger-bank, amelynek Sváb János az 
Ismert nagybirtokos volt a főrészvényese, vál
ságba jutóit é.s bűnvádi feljelentések keletkez
tek. A bank jogtanácsosa kemenesei Kemenes 
Oszkár dr. kormányfőtanácBOs ügyvéd volt, a 
bűnügyekben pedig Erdős Ferenc dr. ügyvéd 
képviselte Sváb Jánost. Az ügy később rende
ződött el. Erdős Ferenc dr. ügyvédi honoráriu
ma körül pör keletkezett. Ennek során Sváb 
János kijelentette, hogy Erdős Ferenc tőle

300 millió koronát vett föl
arra hivatkozva, hogy a nénzre azért van szük
sége, hogy az ügyészségen fekvő feljelentések 
más referenshez kerüljenek.

Erdős dr. csért rágalmazásért beperelte 
Sváb Jánost.

A rágalmazás! pör tárgyalásán elhangzottak 
alapján azután nz ügyészség csalás minit eljá
rást indított Kemenes Oszkár dr. és Erdős Fe
renc dr. ellen. Az ügyészség azzal vádolta a két 
ügyvédet, hogy

Sváb János szorongatott helyzetét kihasz
nálva 300 milliót csallak ki tőle azzal az 
ürüggyel, hogy az ügyészség számára kell 

a pénz és az összegen megosztoztak.
A rágalmazás! pört a csalási bűnügy befejezé
séig felfüggesztenék és megindult a vizsgálat.

Igen érdekes momentuma az eljárásnak, hogy
Tokftae aaeg 1Földes H óla 

Vtctorta BUTOR-szalön|át 
Vilmos ctósaAr-nt B. óriást választéki Réaz'atTe fa.

MAGYAR 
KISIPARI BÚTOR—..,
Óimra ügyeiül , Vili. Jtzsst-uioaiB. mre Ofyelnl , 
Bvyárlsszálliiás. Dós raktár. Ie«kOnnyebb fizetési feltétele* 

BITOKOK
IrK.lol,), f. Irgolrjóbh Iw.imísl forrA.a ké- 
nyrlm.'i, hosszú rósil-IRivlí, re is. Bútnrler. 
mrlfl és Erltkrsllö Rl. Föüzlfl: Vili., Kis 
íaludy orra ÍR. Flókilrlrlcl Vili. József 
körül 54 (Baross ,IT1 sarok), VII., Wcssrr. 
ívnyi ucca 10. szám.

Hölgyek jelszava:
Minden cikket legjobban

KLEIN ANTAL
divatáruházAban vásárolhatunk 

Király-utca M. (Akácta-utca sarok)

silése mindenesetre Weis István miniszteri la. 
nácsos érdeme, azonban egyébként a Falu Szö
vetség — talán a mostani súlyos gazdasági vi- 
szonyok következtében is —, nem tudott olyan 
eredményeket elérni, amelyek kielégíthetők 
lennének.

Mint a Hétfői Napló megbízható forrásból 
értesül,

Wels István a legközelebbi napokban meg
válik a Falu Szövetség ügyvezető igazgatói 

állásától,

újból visszatér a népjóléti minisztériumba, an
nál is inkább, mert a minisztériumban történt 
változások reményei szerint nagyobb előre
haladást biztosítanak részére.

A Falu Szövetség a napokban már uj ügy. 
vezető igazgatót kap, akinek feladata lesz égé- 
szén más irányba terelni a Falu Szövetség 
eddigi működését.

Szabó Mihályné kizuhant a szekérből éj 
olyan szerencsétlenül esett, hogy

szörnyethalt.
A szekér teljesen összetört és a két ló kit 
múlt. A budapesti autó a gázolás után

megállás nélkül továbbrobogott.
úgyhogy a rendszámát"wár wem sikerűit 
megállapítani. Megindult a nyomozás a 
halálautó felkutatására.

n bank iratai közölt találtak egy utalványt 3M 
millió koronáról és ennek az utalványnak a 
hátlapjára ez van ráírva:

„az ügyészség részére**.
A vád egyik legfontosabb bizonyítéka ez az utal* 
vány, de a bank egyik főtisztviselője legutóbb 
azt vallotta, hogy „az ügyészség részére" sza
vakat

Sváb János utasítására Irta az utalvány 
hátlapjára.

A vizsgálat már befejeződött, az ügyészség 
vádiratot adott ki és a biijjteiőlörvénysttk 
Szórnák tanácsa szerdán kezdi meg a bünpőr 
nagy érdeklődéssel várt főtárgyalását.

sooo kianite

1600 árucsoporttal

24 országMI

veti részt u IMI. évi

Lelpzigl
Tavaszt Vásáron 

mely minden kArOltekintá brrtskedá 
Kj.Tá.r" .■» „egyetlen tájékozódja! éd 
bevásárlási alkalmat nyújtja- 

Kezdete mArcius 1-én I 
duiWr fcedvrsmény Kálónvonat

VI ”tA1Z L - OTT? Budapest,
t«- I- 2. Telefon: 23»-«l ti a Lcipztgcr Mcuamt, Leírtig.
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Sulyos bonyodalom 
a szolnoki kettős gyilkosság elfogott 

gyanúsítottja korül
A lübecHi rendőrség állítólag a körözött Krámer Antal 

helyett egy másik Krómért tartoztatott le
Szolnok, február 8.

(A Hétfői Napló szolnoki tartósító  jótól.) 
‘A Hétfői Naplóból tudták meg Szolnokon a 
szenzációs hirt, hogy a lübecki rendőrség el
fogta Krámer Antal 27 éves lakatossegédei, 
;ikit azzal gyanúsít a szolnoki rendőrség, 
hogy a mull év aguszlus 3-áról 4-ére virradó 
éjjel megölte és kirabolta Szolnokon özv. 
Krktsnyánszky Jánosnc birtokosnőt és ennek 
hálótársát, özv Berta Jánosné 70 éves asz- 
szonyt.

Azóta a lübecki rendőrség rádióértcsilést 
küldött az elfogatásról, amely nagy örömei 
okozott Szolnokon, ahol példás készültség
gel és lelkiismeretességgel nyomoztak a két
szeres rablógyilkosság tettese után, de — a 
tanuk bizonytalansága és sokszor rosszindu
lata miatt — hiába.

A Hétfői Napló szolnoki tudósítójának dr. 
Dolobócs Béla rendőrfogalmazó, a nyomo
zás vezetője elmondotta, hogy Kramcr Antai 
ebben az időben munkanélkül élt Szolno
kon. mégis jól élt és többször mondotta is
merősei elölt, hogy

sorsa jobbra fordult, mert egy öreg 
asszony kegyeibe fogadta.

Ez a tény, amely Krómért gyanúba hozta 
és ezt megerősítette az, hogy a gyilkosság 
titán eltűnt Szolnokról és azóta nem látták.

Tény, hogy Krámer Antal

Pintschoff László özvegye 
tárgyal a biztosítókkal
Vasárnap lezárta a nyomozást az ügyészség 

Ma délután lesz a temetés
Vasárnap a királyi ügyészségen is lezá

rultak az aktái annak a vizsgálatnak, amely 
Pintschoff László nagykereskedő tragikus 
halála ügyében indult meg.
. Mint ismeretes, az elmúlt héten Pintschoff 
László a Budai Céilövész Egyesület helyisé
gében gyakorlatozott fegyverével és eköz
ben megbotlott, fegyvere elsült, a golyó szi
vébe fúródott és Pintschoff pillanatok múl
va meghalt. Miután a tragikus halálesetnek 
közvetlen szemtanúja nem volt,

a rendőrség megindította a nyomozást, 
hogy megállapítsa, nem öngyilkosság, vágj' 
bűncselekmény okozta-e a nagykereskedő ha
lálát. A rendőri nyomozás megállapítása 
szerint

kétségtelen az, hogy baleset történt 
és sem öngyilkosságról, sem bűntényről 
nem lehet szó. E megállapítás szerint 

vasárnap az ügyészségen is befejeződött 
a vizsgálat 

a tragikus baleset ügyében.

Rendőrségi razzia a pékek és szenesek ellen
Szombathely, február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A szombat
helyi rendőrség a fogyasztóközönség érdekei
nek fokozott megvédése céljából süni razziával 
igyekszik teljes rendel teremteni a közszükség
leti . cikkek körül.

Legutóbb
a szénárusoknál tartott razziát a kapi

tányság.
A razzia eredmémyeként megállapították, hogy 
egyik szombathelyi nagykereskedő — Mészáros 
Mór — nevével ellátott tizkilós csomagolt szén 
körül bajok vannak. Nagyon sok csomagot 
talállak, mely a feltüntetett súlynál kisebb

Kunszentmifitós élet-fialál 
Harca egy vádaskodó

ftógalomfiadjdrat fegyelmi feljelentéssel, pöröfáel, 
Rasxinöi fiixdrdssal és tömeges pcovotidldsoftóa!

Kunszentmlklós, február 8.
Kunszenlmiklósnak, a Kiskunság egykori 

székvárosának, évek óla megbolygatott nz élete, 
» torzsalkodás izzó tüze lángol a szürke feb
ruári ég alatt. Lucskos, bokáig érő sárral tele
szórt utcái népidének. Senki sem tudja, hogy 
mit hoz n holnap és a pár emberből álló klikk 
kit hurcol a vádlottak padjára.

Egy politikai ambíciókkal rendelkező, de re
ményeiben csalódott fiatal ügyvéd, a törvény
hatósági választások után

támadást vezetett • község és a járás vezető 
emberei ellen.

A támadások ezután a járás közszeretetben 
■Hó főbírója, Markó Jenő dr. ellen indullak.

Először társadalmi utón molesztálták őt:

Lübeckben nem tett beismerő vallomást 
és egészen bizonyos, hogy könnyen nem 
fogja magára vállalni a kötéllel fenyegető 
kettős rablógyilkosságot. Már pedig a szol
noki rendőrségnek idáig három gyanúsított 
ellen volt ebben az ügyben több bizonyítéka, 
mint Kramcr ellen.

De van egy másik baj is, aáii még az elő
zőnél is jobban fenyegeti a rendőrséget.

Kél évvel ezelőtt Szolnokra jött és egy 
évig a „Szolnok és Vidéke" cimü lap nyom
dájában dolgozott egy

Krömer Antal nevű nyomdavezető.
Ez a nyomdász egy évvel ezelőtt eltávozott 
Szolnokról azzal, hogy Németországba uta
zik,

sokak szerint éppen Lübecket emle
gette,

mert német felesége hazakivánkozik, nem 
tud itt megszokni.

Könnyen lehetséges tehát, hogy
a körözött Kriimer lakatossegéddel 
összetévesztette a német rendőrség a 

nyomdász Krömrrt 
és akkor újra holtponton áll majd a szol
noki kettős rablógyilkosság nyomozása, 
nem beszélve arról, hogy egy ártatlan em
ber szörnyű meghurcol ásón megy keresztül 
addig, amig kiderül, hogy nem követett el 
semmit.

Miután mindez tisztázódott most már és 
a vizsgálat az ügyészség elölt is befejezést 
nyert, Pintschoff László özvegye érintke
zést keresett a biztosító társaságokhoz, mi
után férjének két nagy biztositó vállalatnál 
volt nagyobb összegű életbiztosítása. A 
nagykereskedő a két társaságnál

körülbelül negyvenezer pengőre bizto
sította életét.

Az életbiztosítások dollárra szólnak. Most 
folynak a tárgyalások a biztositó társasá
gok. és Pintschoff Lászlóné között az élet 
biztosítás ügyében. Az özvegy természetesen 
ragaszkodik ahhoz, hogy teljes egészében 
kapja meg az életbiztosítás összegét.

Vasárnap egyébként, miután az ügyészség 
is lezárta a nyomozás aktáit és megadta a 
temetési engedélyt,

kitüzfék Pintschoff László temetésének 
időpontját.

Az elhunyt nagykereskedői ma, hétfőn dél
után felnégykor helyezik örök nyugalomra.

mennyiséget tartalmazott. A forgalomba hozó 
ellen

árdrágítás
miatt indított eljárást a rendőrség.

Ugyancsak szigorú ellenőrzés alá vették a 
pékmühelyeket, melyek körül elszomorító dol
gokat tapasztallak. A szombathelyi 25 pék- 
mühely közűi tízben olyan állapotokat talált a 
razzia, hogy a tulajdonosok ellen 

egészségügyi kihágás
és a sütőipari rendelkezések áthágása miatt 
kellett eljárást indítani.

A razziákat a rendőrség a közel jövőben 
folytatni fogja.

Minié naponként provokálgatták.
Először a politikai reményeiben csalatkozott 
fiatal —véd jelent meg mint lovag, majd szép 

sorjában jött a klikk többi tagja, hogy meg
verekedjenek a hatgyermekes családapával.

Sőt ez nem volt elég. Naponta ment a feljelen
tés a főbíró felettes hatóságához, ahol az alap 
tálán vádakat szigorúan megvizsgálták és kivé
tel nélkül elutasították.

Majd 
a község főjegyzője. Székely Sándor követ

kezett.
Ha nem sikerült a feljelentés. jött a lovaglás 
ügy. így kezdődött és így folytatódik ez mind a 
mai napig Bálint Ferenc Ib. szolgnbiró napon
kénti feljelentéseivel.

A lovaglás ügyek és a feljelentések váltják 
egymást.

a báltérben pedig mindig egy és ugyanazon 
ember: a megbukott klikkvezér.

A klikk
legújabb botránya a kaszinó-ügy, 

amelyet szintén egy lovagias ügyből kovácsol
tak össze. Vöröst Sándor ginin. igazgatót hur
colták meg ártatlanul. Ezt az idős úriembert 
mindenki szereti és tiszteli a községben és még 
véletlenül sem volt eddig rosszakarója. Egyet
len ember, aki felül áll a napi politika nem 
mindég tiszta hullámain. Kikezdték őt is. Máról- 
holnapra

provokálták,
de nem azért, mintha ő bántott volna meg va 
lakit, hanem azért, mert állítólag hozzátartozói 
sértettek meg valakit.

A lovagias ügy szabályszerűen lezárult. Nem 
volt elég! A bíróság elé vitték az ügyet, de az 
ítélet elölt visszavonták, mert nem merték meg
várni a független bíróság ítéletét. Pár nap 
múlva újra kezdték az ügyet a kaszinóban.

Az ogvík havas januári délután választmányi 
ülést hívtak össze a kaszinóban, — jól vigyázva, 
hogy azon csak a klikktagok legyenek jelen: — 
olt nagy suttyomban,

minden alap nélkül kizárták a kaszinóból 
Vöröss Sándort.

A község megszokta már a botrányokat, ám 
erre a vakmerő lépésükre lett olyan felzúdulás 
és elkeseredés, amilyen ebben a sok vihart lá
tott községben még nem volt. Mint egy ember 
állott talpra a község a méltatlanul megbántott 
Vőrös.t Sándor igazgató mellett és a kaszinó 
többsége azonnal írásban szólította fel a le
mondásra a jogosulatlanul bíráskodó 9 ember
ből álló csonka választmányt, ahol

a szóvivő Isméi csak a fiatal ügyvéd volt, 
írásban kérte a felháborodott többség a köz
gyűlés összehívását is, azonban erre választ 
nem kaptak. Vöröss Sándor igazgató az elégté
telt meg fogja kapni a bíróságnál és a kaszinó
tagok többsége őt fogja elnöki székbe is ültetni.

Vajúdik, forr itt minden, mert nem akad 
erélyes kéz, amely belenyúlna a dzsungelbe és 
rendet csinálna. Áz illetékes hatóságok annyi
szor megígért rendcsinálása vájjon miért ké 
sikf Vagy közömbös nekik, hogy

pár emberből álló kis csoport évek óta za
varja a község nyugalmát,

azét a köségét, amely évtizedes letargiából 
éppen most akart felébredni és a jótékony fej
lődés útjára lépni.

M. F.

Vasárnap izgalmas 
tanácskozások 

folytak a tanácslisták 
összeállításáról

Nem sikerült létrehozni az egysé
ges ellenzéki listát

A főváros törvényhatósági bizottsága ma, 
hétfőn délután 5 órakor közgyűlést tart, amely
nek napirendjén a belügyminiszter két módo
sítása szerepel, amelyeket a tanácsválasztási 
szabályrendeleten eszközölt. Ma délután egyéb
ként a pártok vezetői folytatják azokat a ta
nácskozásokat, amelyeknek a célja a tanács
listák összeállítása.

A vasárnapi nap folyamán Izgalmas tanács
kozások folytak a tanácsllsták összeállí

tásáról,
ezek a tanácskozások azonban nem vezettek 
a kívánt eredményre. Ar. ellenzéki pártok veze
tői részéről ugyanis felmerült az a kívánság, 
hogy egységes ellenzéki lista állittassék össze.

Az egységes ellenzéki lista összeállítását 
célzó tanácskozások meghiúsultak, 

ugyhogy ma délután, a közgyűlés alkalmából, a 
pártok vezetői uj tanácskozásokat kezdenek. A 
vasárnapi tanácskozások során teljesen kiala
kult a helyzet. Ma már bizonyos, hogy

a WolfT- és a Kozma-párt közös listával 
Indul a tanácsválasztáson.

Ezen az egységes jobboldali listán kivid két 
ellenzéki lista vesz részt a küzdelemben.

A Rassay-párt a keresztény ellenzékkel 
szövetkezett.

A Rassay-párlnak 15 mandátuma v.an, ezekhez 
csatlakozott Friedrich István a maga 10 man
dátumával. Együttesen tehát 25 szavazattal ren
delkeznek, ami két tanácstagságot biztosit. Ez 
a két tanácstag Rassay Károly és Friedrich Ist
ván lesz. A másik ellenzéki listát a szociál
demokraták és a demokraták együttesen nyújt
ják be. A szocialistáknak 37, a demokratáknak 
lő szavazatuk van. A szocialisták, ha külön 
mennének, 3 tanácstagságot nyerhetnének cl. 
A demokraták azonban a maguk szavazataival 
hozzájuttathatják a szocialistákat a negyedik 
tanácstagsághoz is. Egy tanácstagság elnyerésé
hez ugyanis 12 szavazatra van szükség. A két 
párt együtt 53 szavazntot képvisel és igy a 4 
tanácstagság elnyeréséhez szükséges 48 szava
zaton felül marad egy 5-ös töredék, ami eset
leg megszerezheti az ötödik tanácstagságot. Ez 
n lista a következő lesz: 1. Peyer Károly, 2. 
Büchler József, 3. Brődy Ernő, 4. Révész Mi4 
hály, 5. Bánóczl László.

A két jobboldali párt még nem döntött arról, 
bogy kiket helyez el a posszibilis helyeken. 
Annyi bizonyos, bogy tanácstag lesz a keresz
ténypártból Wolff Károly, Petrovácz Gyula, 
Csilléry András. Budai Dezső és Lázár Ferenc, 
a kormánypártból Kozma Jenő, Vsctty Béla, 
Gaár Vilmos, Sclieuer Róbert és Glücksthal 
Samu. A tanács tagjainak a száma a főpolgár
mesteren, a polgármesteren és a két alpolgár
mesteren kiv-iil 2ft. Ezek közül hatot a főpol
gármester nevez ki, húszat választ tehát a köz
gyűlés. Ez a tanácsnálaszló közgyűlés pénteken 
lesz. Még egyelőre bizonytalan, hogy az ellen
zék hány timácslng^ágot tud <• 20 közül meg
szerezni. A XVollT-pártnak 74, a Kozma-pártnak 
52 tagja van. a közös lista tehát 120 szava

zatra számíthat, ami 10 teljes tanácstagságot 
és egy 6 os töredéket jelent. A közgyűlésnek 
azonban 31 tisztviselőtagja is van. A jobboldal 
és a baloldal közötti arány kialakulása tehát 
attól függ, hogy ennek a 31 tiszfviselőtagnak a 
szavazatai miként oszlanak meg. Wolffék szá
mítanak valamennyi tisztviselőnek a szavaza
tára. Ha WolfTéknak ez a számítása beválnék, 
ami nem valószínű, akkor ar ellenzék legfel
jebb 7 tanácstagságnt szerezhetne meg, de

az ellenzék joggal számíthat arra, hogy 
egyes tisztviselők szavazatai hozzásegítik a 

nyolcadik tanácstagsághoz.
A két oldal között tehát a tanácsban 7:13, 
vagy 8:12 lesz az arány.

OlcsOáraliihKaluezellinH!
Most vásároljon!

14 napos edényvásárunkon az összes 
árakat a legmélyebbre leszállítottuk!
uatotii fehér porcosán, könnyll:
Sültestál

minden nagyságban
Salátástál

minden nagyságban
Főzclékestál

minden nagyságban
Tésztástál

minden nagyságban
Levesestányér

darabja....................
Teáscsésze

darabja ....................

ilaiodl színes porcellán, KönnyU:
Sültestál

minden nagyságban
Salátástál

minden nagyságban
Főzelékcstál

minden nagyságban
Tésztástál

minden nagyságban
KészJettányér

darabja....................
Kávésbögre

darabja P —.35 H

ktla 

kg la 

kg la 

kg Ja

. . . . . .  2.70
. . . . . . P 2.70 
. . . . . . , 2.70
... r 2.70

„Grann** porcellán;
6 személyes étkezőkészletek

ízléses mintákban P 18.— P 20.— és .
16 részes füszerkészlet 

állvánnyal, magyar mintával • • , 
5 részes mosdókészlet 

színes, gyönyörű kivitelben . , « a
1 pár színes teáscsésze . .
1 darab mély tányér . , ,

pW.2G 
pifl.gtt 

., 7.98 

.,-.38
P-.24

Háztartási osztály:
Török kávéfőző

rézből .................... •
Kávédaráló

jó minőségű, fehér színben . a , » »
Valódi rézmozsár

elsőrendű, minden nagyságban kg |a .
Húsdaráló

la minőség .
Konyhamérleg

5 kg. réztányérral. minden színben . .
Burgonya- és gyümölcsprés

Ónozott......................... ...................................
.Nagy kenyérkosár

Fehérre lakkozott........................................

p-.ac 
p 2.48 
? 3.20 
,4.85 
p 8.28 
p 1.46 
p—.98

Nehéz. piros zomanceoeny:
(fazék vngv lábas) Vj-15 literig kg ja P 2.76

Valódi 
Valódi 
Valódi 
Valódi
Valódi 
Valódi 
Alpax

flipaccaosztatu:
Wellner evőkanál . ., —.67
Wellner evővllla . ,, —.6/
Wellner evőkés » « ., 1.28
Wellner kávéskanál . P—.36
Wellner levesmerő . . p 3.5(1
Wellner tejmerő , . p 2.—
levesmerő . ■ , • -.96
aiuminium-csziaiu

nyeles lábas
P LM és . . .

Nehéz
P 1.28.

Nehéz lábas, 2% lit. . , . . p 2.8(
Nehéz fazék:

•/. ül. 1 üt. !■/< Ii(. 2% lit. 4 lit.
P 1.40 1.80 2.40 2.95 3.90

Nehéz kávéfőző, 1 literes • . P 2.50
Alumínium bögre . . . . p -.36
Alumínium Iáhas, fekete füllel:

a tit. t % üt. 2 lit.
P —.06 1.50 2__

IJkőrkészlet, 2.-szép, 6 személyes, csiszolt . . . . . p

Az összes itt fel nem sorolt cikkeink a fenti 
árainkhoz mérten legolcsóbban kerülnek el

adásra! — Tekintse meg 11 kirakatunkat!
Vidéki megrendeléseket utánvéttel pontosan 

szállítunk!
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Scitovszky Béla belügyminisz
ter nem akarja jóváhagyni 

a három uj tanácsnoki állást
Szenvedélyes korteskedés a városházi fötfsztvlselök között 
a vezetöpozlelókért — A harmadik alpolgármesteri állás meg
szervezésének nem lesz akadálya — Jobb belátásra akarják 

bírni a belügyminisztert

a hol f változatlan

SUGÁR-nál
TSS Férfi, női luxus* és
BERLINI-TÉR 4. sfraD3-CÍDŐk .................. IldGl PENGŐ

A városházi tisztviselők körében fokozódó 
Izgalommal é# idegességgel beszélnek n köze
ledő tisztújítóról. Az Idősebb tÍMlvhelők altól 
farínnak, hogy a tiazlujilásnól mellőzni fogják 
őket, a fielnhibbnk viszont altól félnek, hogv « 
belügyminiszter nem fogja jóváhagyni « 3 ik 
uj alpolgármesteri és a három uj tanácsnoki 
állás megszervezéséről szóló közgyűlési hálám 
-nlot. A kereszténypárt részéről hivatalos nyi
latkozatok jelentek mrg olyan írtelemben, 
hogy a régi érdemes főtlsztvlselőket meghagy
ják állásukban, nem lehetetlen azonban, hogv 
erek a nyilatkozatok megtévesztő szándékkal 
hangzottak cl. nehogy nz idősebb főtisztviselok 
u tanAcsv.ól.iszláson az ellenzéki listák valame
lyikére szavazzanak.

Annyi bizonyos, hogy
n kulisszák mögött szenvedélyes korteske
dés folyik a vezető városházi pozíciókért. 

Ez a korteskedő soljszor nem mentes a legéle
sebb személyeskedéstől sem. l óként az alpol
gármestert állú'Qk körül folyik nagy harc. 
Minden attól függ, hogv erre o két alpolgár 
mesteri állásra kiket fognak jelölni. A város
házén bizonyosra veszik, hogy n két állasra 
a 3—3, összesen 6 jelölt a következők lesznek: 
Buzáth János és Bérezel Jenő alpolgármeste
rek Borvendég Ferenc, Gallina Frigyes. La- 
molle Károly és Liber Endre tanácsnokok.

Fokozza nz izgalmakat n fiatalabb főllsztvi- 
•élők elégedetlensége. A városházán ugyanis 
már ivek hosszú sora óta nincs előlépési lehe
tőségük a tisztviselőknek Minden attól függ 
tehát, hogy $citovszky Béla belügyminiszter jő- I

A pesterzsébeti arató szekta 
prédikátorának bűnügye

A rajongó hívek a fogházba is bevitték a papi tízedet a 
letartóztatott prédikátor számára

Most tárgyalta n pestvidéki törvényszék Síé- 
kely tnnAcwi Munteanu Györgynek,

a pesterzsébet rajongó arató szekta
prédikólorónak bilnügyéI.

A prédikátornak a vád szerint az a bűne, 
hogy kiforgatta 'vagyonából Pala József és fe
lesége, pesterzsébeti lakosokat Paláik a szekta 
megbízásából

Brassóba utazlak Munleannért, hogy Pest
erzsébetre hívják.

Munteanu azonban csak azzal a feltétellel vál
lalkozott n pesterzsébéti' prédikálorságrn, ha 
Paláik szinlegesen róirntjók pesterzsébeti há
zukat. m< rt csak igy lehel reménye arra, hogy 
Magyarországon letelepedési engedélyt kapjon. 
Paláik, mint a szekta többi tagjai, rajongó cm- 
berek, úgy hogy mikor Munteanu megígérte ne
kik. hogv pesterzsébeti házukat még ki is épít
teti. emeletet huzat rá, nagy gyülóstcrmet épít
tet, amivel nagyban növeli majd a hívők sza
mát.

belementek egész vagyonuk átengedésébe, 
annál is inkább, mert Munteanu életfogytig 
tartó öröklakást I# ígért számukru házukban.

A szinleges vételár 5 millió korona volt és 
az adásvételi szerződésbe belefoglalták, mint 
kötelezettségeket, Munteanu összes Ígéreteit is. 
A román prédikátor azonban, miután Pester
zsébetre megérkezett, huzta-halasztotta a szer
ződéses kötelezettségek teljesítését, majd mégis 
rászánta magát a ház átalakítására, de csak 
kisebb változtatásokat vitt keresztül és ezeknek 
nz átalakításoknak a során kisajátította a gyű- 
léslerem céljaira Paláik lakását.

Pala Józsefet és feleségét pedig nr átalakí
tott mosókonybábnn helyezte cl.

Később üres lapot Íratott alá Palával, hogy azt 
ueutón nr öröklakásról való lemondási nyilat
kozatával töltse ki, a

banda nyilatkozat

Magyarországon keresztül vezetik 
a london—stambuli nemzetközi 

automobilországutat
A Tomin:’ Clubok Szövetségének döntése szerint Budapestet, 

Győrt és Szegedet érinti az ut
Mngvnrország Idegenforgalma szempontjából 

Igen nagyjelentőségű akrió foglalkoztat ja most 
a Touring Clubok Nemzetközi Szövetséget.

h szövetségben rövid idővel ezelőtt felve 
tettek a tervet, hogy a nemzetközi nulomobi 
llrmus előmozdítása céljából cgy remekül meg
épített utat kellene létesíteni, amely ut végig- 
vetetne egész Európán. A szövetséghez tartozó 
tourlng klubok tárgyalás alá vették a dolgot é# 
mir végleg kialakult a terv:

csökken'! a vér- 
nyc má«t, megs iln otl a fejfájást ős meggátolja 
az órelmesy.efedést

aa autóul megszakítás nélkül Calaistól 
Slambullg vezetne.

Tulajdonképpen London—Slntnbul lenne az 
útirány, de az autókat hajón kell áthozni a La 
Manche csatornán. Így is azonban a

Grand Rcute London—Staubul 
nevet kapja majd nz ut. Arra számítanak 
ugyanis, hogy a Cafeíz-Doioeralagut pár éven 
belül megépül é# akkor Londontól Stambulig 
keréken lehel megtenni nz utnt

Nemzetközi viszonylatokban igen nngyfon

• összetételénél fogva a világ legelső kcsorüvlzei

Vasárnap n kora reggeli órákban a fő
város különböző pontjain, különösen a peri
fériákon

Ismeretlen fiatalemberek nagymennyi
ségű kommunista röpcédulákat szórtak 

azét.
Az izgató tartnlmu röpcédulák, arra szólítot
ták fel a munkanélküli munkásokat, hogy 

ma reggel !) órakor rendezzenek 
tüntető felvonulást ■ körutakon.

A röpcédulalerjesztök közül egy fiatalem
bert — aki a Mária Valcrin-telepen „dolgo
zott" —, elfogta a rendőrség. Ezt előállítót- 
Iák a főkapitányságra, ahol 

őrizetbe vették.
A szétszórt röpcédulákat rendőrök és de

tektívek hamarosan összeszedték és igen

Itó hatása páratlan. Ne fogadjon el helyei to iwáat

váhagyja e az uj állások megszervezését. Telje
sen beavatott kormánykörökből azt az infor
mációt kapta a Hétfői Napló munkatársa, 
hogy

Scitovszky Déln belügy miniszter a 3 ik al
polgármesteri állás megszervezését engedé
lyezni fogja, ellenben nem hajlandó arra, 
hogy a bárom nj tanácsnoki állást Is meg

szervezze n főváros.
.4 belügyminiszter felfogása szerint ugyanis a 
városházi adminisztráció túl van méretezve. A 
főváros jelenlegi vezetősége mindent elkövet, 
hogy a belügyminisztert felfogásának megvul- 
foilatására bir/a. Un sikerül is a belügymlnisz- 
iert jobb belátásra hangolni, a jóváhagyás ak
kor Is csak a tisztújító# után történik meg. 
A A’ormmpárt részéről ugyanis helyesebbnek 
vélik, ha a belügyminiszter csak későbbi idő
pontban dönt ezeknek az uj állásoknak az en
gedélyezéséről. meri igy mód nyílik majd a 
tisztújító# során bekövetkező sérelmek orvos
lására.

A tisztújító# terminusait még nem állapítot
ták meg.

Polgármcsterválasztás előreláthatóan a 
jövő bét közepén, február 18-án, szerdán 

lesz.
4z alpolgármesterek választására azonban csak 
február végén, a tisztuiitás megkezdésére pe
dig március elején kerülhet sor. Március végéig 
is eltarthat tehát, amig a tisztújító# izgalmai 
levezetődnek.

és a szinleges adásvételi szerződés birtokában 
pedig 5300 pengőért eladja a házat Spitzer Jó
zsef pesterzsébeti lakosnak.

A tárgyaláson Munteanu mindent tagadott, 
ekkor az’ elnök elrendelte a megidézett tanuk 
kihallgatását. Forintos József, nz első tanú azt 
vallotta, hogy Pala, aki neki adósa, már Bras
sóban ót akarta Munteanunak adni pesterzsé
beti házát, mert

■ > volt a eólfn. l>oSy M.KynrOTSzilgon ki- 
szélesítse a szektát.

Apósa kötelezte magát arra is, hogy heti 70—80 
pengő keresetéből tizedet, dézsmál fizet a pré
dikátornak.

__ Maga Pala teljesen megbolondult — szólt 
az elnök Palához. McgáHabitolla azután az el
nök, hogy Forintos is rajongó hivő a szektá
nak és igy tanúvallomása elfogult.

Luddcsi Gyula, aki szintén a szekta tagja, 
mcnlövnllomást telt Munteanura, amennyiben 
nzt vallotta, hogv Munteanu 5 millió koronáért 
vásárolta meg Paláik húzót. Elmondta inég, 
hogy

a hívők még a fogházba Is utána vitték
Munteanunak a szerintük kötelező papi 

tizedet.
Ilyen embereket, amilyen maga Is, könnyű 

volt a vádlottnak elbolonditania — állapította 
meg az elnök.

Pintér Béla, a Rófh-bank tisztviselője azt 
vallotta, hogy ő diktálta gépbe Paláiknak nz 
öröklakásról való lemondási nyilatkozatát. 
Munteanu ezt a gépírásos nyilatkozatot vitte 
Paláikhoz aláírás céljából. Paláik azonban a 
szembesítés során megmaradtak amellett, hogy 
ők egy kitöltetlen fehér lapot írlak alá.

A bíróság ezután a tárgyalást elnapolta. A 
legközelebbi tárgyaláson ujnbb tanukat hall
gatnak ki, azután Ítéletet hirdetnek. 

lossúgu ennek nz útnak a megépítése, de foko
zottabban jelentős a mi részünkre most, hogy 

a Tourlng Clubok Nemzetközi Szövetségé
nek legutóbbi gyűlésén a nagy ut útvona
lát Magyarországon keresetül jelölték ki.
A Grand Iloule London—Stambul útvonala 

így alakult ki: Calais, Brüsszel, Köln, Nürn- 
berg, Passau, Linz, Becs, majd átvág a hatá
ron és
m Gyűr, Budapest és Szeged érintésével 
átmegy Jugoszláviába, azután Belgrádon, 
Szófián és Drinápolyon át vezet Stambulha.

Az útvonalnak ez a kijelölése Magyarország 
idegenforgalma számára

felbecsülhetetlen előnyt jelent.
Eredetileg ugyanis Becs után Laibnchon ke

Fényes nappal nyílt utcán agyonlőnek 
mocedűn forradalmárok egy bolgár 

politikai vezért
Szófia, február 8. lalkozó blzalmiférfia nz utóbbi évek során Is*

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vakmerő po
litikai gyilkosság történt vasárnap fényes nap
pal nyílt utcán. Két macedón

a Pirotska-utcában agyonlőtte Giurkoff 
Jordán nevű honfitársát.

A két gyilkos lettének elkövetése után elmene
kült. de hamarosan elfogták őket. Giurkoff 
bizalmas munkatársa volt Iván Michailoffnak, 
az Imro nevű politikai alakulat vezérének és 
mint az Iniro-nak a külföldi propagandával fog-

Véres verekedés
egy gimnáziumi igazgató özvegyé
nek lakásában — hetven fillér miatt

Egy füszeresszámla hetven filléres differen
ciája olyan eseményeket produkált, amelyek a 
mentőknek, a rendőrségnek és a bíróságnak is 
munkát ndlak.

özv. Ferenc: Lajosne, cgy fűgimnáziumi Igaz
gató özvegye állandó vásárlója volt Joó László 
Berlalan-utcai fűszeresnek. Az igazgató özve
gye rendszerint a hó végén egyenlítette ki szám
láját és legutóbb 5 pengő 70 fillér differencia 
mutatkozott a számlánál. A fűszeres elküldötlc 
Fcrenczné lakására egyik alkalmazottját, mire az 
igazgató özvegye átadott a füszcrcssegédnek 5 
pengőt azzal, hogy

70 fillért már megfizetett tartozásából az 
egyik segédnek.

Nem sokkal később, hogy a füszerkoreskedő 
alkalmazottja eltávozott Ferenczéktöl, beállított 
a lakásba a füszerkcrcskedő segédjével és iz
gatott hangon követelte a hetven fillért, mert ő 
a segédjétől nem kapta meg n pénzt.

Fcrenczné méltatlankodni kezdett, hogy a 70 
fillér miatt molesztálják, a füszerkcrcskedő vi
szont haragosan jelentette ki, hogy neki sokkal 
kellemetlenebb ilyen csekélység miatt üzletét 
otthagyni. Szó szót követett s a vitába beleavat
kozott a füszerkcrcskedő segédje is.

uasáraau lázit® psutratoint 
terjesztettek a kommunistán

resztül akarták vezetni az utat Jugoszlávia 
felé, igy azonban

az Idegenforgalom átterelődik Magyar
országra.

Fontos az is, hogy Budapesten kívül két vá« 
rost is bekapcsol a nemzetközi idegenforga« 
lomba és igy

Szeged és Győr fellendülése várható.
A szövetség határozata után most már az egye# 
érdekelt nemzeti touring klubok megkezdték aa 
akciót, hogv kormányaik hozzájárulását meg. 
nyerjék. Nálunk is

folynak már a tárgyalások
és remélhető, hogy rövidesen eredményre ve. 
zetnek.

métellen járt a külföldön. Giurkoff nemrégen 
még

a bolgár hadsereg tagja volt századosi 
rangban.

Giurkoff megöletése nagy veszteséget jelent sz 
Imro-nnk és máris attól tartanak, hogv még 
erősebben fel fogja szítani a két macedón poli
tikai irányzat közötti küzdelmet. Valószínű, 
hogy Giurkoff meggyilkolása bosszú müve; a 
tettesek nz Imro valamely hasonló politikai me
rényletéért akartak bosszút állani.

70 fillér miatt,
amikor a lármára kijött az egyik szobából özv* 
Ferencz Lajosné fia, Ferenc: Zoltán autóíuva* 
rozási vállalkozó.

— Azonnal távozzanak el a lakásból, mert 
különben magánlaksértésért feljelentem mind
kettőjüket! — szólt rá Ferencz Zoltán a füsté, 
résre és segédjére, akik erre ingerülten azt kiál
tották:

— Szégyen .gyalázat, hetven fillér miatt igt 
akadékoskodni.

Ferencz Zoltán újabb ingerült szóváltás után 
odaugrott a fűszeres segédjéhez, akit arcul 
ütött,

A segéd és Ferencz Zoltán között most már 
verekedés támadt és a segéd verekedés köz
ben zsebkését előrántva, Ferenci Zoltánt 
arcán megszűrte, úgyhogy elöntötte a vér.
A véres verekedés zajára most már az egeit 

ház felfigyelt, mentőket hívtak, akik első se
gítségben részesítették a megsebesült férfit, majd 
rendőr jött, aki végül rendet és csendet terem
tett a lakásban.

A hetven fillér miatt támadt véres verekedés 
most került a járásbíróság elé, ahol magánlak
sértés, testisértés és becsületsértés elmén vonják 
felelősségre a verekedés szereplőit.

nagy mennyiségben szállították be a főkapi
tányság központi ügyeletére, amely az eset
ről azonnal jelentést tett a politikai oiztdlV* 
nek. Itt azután minden intézkedés megtör
tént arra, hogy

a rendőrség, ha esetleg ezl a tüntetést 
tényleg megkísérelnék, a felvonulást 
megakadályozza és minden rendzavarást 

csirájában fojtson el.
Éppen ezért mára az egész rendőriéi! 
permanenciájdt rendelték el és a detektive- 
ken kívül kettőzött rendörőrszemek fognak 
vigyázni a pesti utcák rendjére, úgy, hogy 
a közönségnek aggodalomra nincsen oka.



Budapest, 1931 február 9. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Súlyos autószerencsétlen
séget okozott a hóvihar
A siirii hófúvásban a vasúti sínekre hajtott a soffbr 

es a mozdony elkapta a megrakott teherautót
Szombathely, február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A teg
napi hó'ihar sulyos szerencsétlenséget 
okozott Szentgotthárd közelében. Kicin, 
zalaegerszegi tojáskereskedő teherautója 
tegnap délután Kóbor József soíTőr vezeté
sével, többezer tojással megrakva, Grác 
felé igyekezett.

A, hatalmas teherautó este tiz óra felé ér
kezett a rátóti vasúti átjáróhoz, melynek 
sorompója le volt eresztve. Az erős hófú
vásban a soflor

nem vette észre a leeresztett sorompót 
és teljes sebességgel belehajtott. 

Ugyanakkor keresztezte az átjárót a Szent- 
gotthárd felől Szombathelyre haladó esti 
személyvonat.

A vonat mozdonya elkapta a teherautót, 
és addig tolla maga előtt, mig az pozdor- 
jává nem zúzódott. Mire a mozdonyvezető 
lefékezett, az autó roncsai annyira belega
balyodtak a mozdony kerekei közé, hogy a 
mozdony se előre, se hátra nem mehetett.

A kormány is érzi, 
hogy a Tisza vidékén segíteni kell 
— mondotta Klebelsberg a szolnoki kongresszuson

Z Duna—Tisza köze problémáinak megoldására 
hitelt Ígért a kultuszminiszter

Szolnok, február 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc-

lenté.se.) A Duna—Tisza-közének égetően 
sürgős problémái megvitatására ma ült 
össze Szolnokon az oly nagy érdeklődéssel 
várt tiszai kongresszus. A napirend tárgyso
rozatában valamennyi kérdés olt szerepelt, 
amelyek sürgős megoldásra várnak, a ter- 
mésértékesités, az utak javítása és létesítése, 
a tiszai hajózás megoldása, az Alföld iparo
sodásának elősegítése és még ezer más 
probléma. A 'kongresszust, amelyet ma' dél
előtt a városháza nagytermében tartottak 
meg, a Szolnoki Kereskedelmi Társulat hív
ta össze s azon

megjelent Klebelsberg Kuno gróf kul- 
tuszmlniszfcr, a felsőház és az ország
gyűlés számos tagja, a gazdatársadalom 

kiküldöttel,
a környékbeli városok és az érdekképvise
letek megbízottai is. Kádár Gyula cukor
gyári igazgató, majd Sesztina Jenő, a deb
receni kamara elnökének megnyitó beszéde 
után dr. Kerekes Sándor főjegyző és Kle
belsberg Kuno kultuszminiszter szólaltak 
fel. Klebelsberg hangsúlyozta, hogy

ucm mint miniszter, hanem mint a 
szegedi delegáció tagja, mint Szeged

Littke Kkzmár 
vasárnap délben kiszabadult

A uizsgéiőbírű eirecdeite szabadiábrabeigezesét, 
amelyhez az ügyészség Is hozzájárult 

es Linné elhagyta a tognazat
Vasárnap délben újabb érdekes esemény 

következett be az építkezési panamák ügyé
ben. Mint ismeretes, nz Ítélőtábla néhány 
nappal ezelőtt szabadlábra helyezte Vay 
Kázmér miniszteri tanácsost és sógorát. 
Haldssg Géza műépítészt. Vay és Halassy 
szabadlábrahelyezését követő napon kisza
badult a fogházból Czillér Antal építőmes
ter is.- Ezek után a panamaügy főbb letar
tóztatottjai közül már csak Littke Kázmér 
építész maradt fogságban. Littke védője, dr. 
Hóna Gyula ügyvéd beadványt intézett a 
vizsgálóbíróhoz és ebben

kérte védencének azonnali szabadlúbra- 
hclyczését.

A vonat személyzete az utasokkal sietett 
az autóhoz, melynek romjai alól

kihúzták □ súlyosan megsebesült sof- 
fört.

Ideiglenesen bekötözték, majd a vonattal 
bevitték Szombathelyre, ahol a közkórház
ban helyezték el. Kóbor állapota sulyos.

Egy nappal ezelőtt ugyancsak a szentgott
hárdi vonal mentén

másik autószerencsétlenség Is történt, 
mely szerencsésebb kimenteid volt.

Tánczos Sándor sofTőr családjának tag
jaival hazafelé tartott Szentgotthárdról. Út
közben leszakadt kocsija alatt a talapatkai 
országút egyik kis hídja.

A kocsi az árokba fordult.
A közeli vasutvágányok melletti vámőrsé
gen észrevették a balesetet. Segítségére 
siettek az autósoknak éppen a kellő időben, 
mert a kocsi motorja néhány perc múlva 
felrobbant volna. Az utasokat kisebb- 
nagyobb sérülésekkel a szentgotthárdi kór
házba szállították.

város képviselője jött el,
hogy ezen a kongresszuson résztvegyen, 
mert véleménye az, hogy a Duna—Tisza-köze 
problémáin cselekvő szándékkal és terv
szerű programmal lehet is segíteni. A kor
mány is érzi, hogy a Tisza vidékének kér
déseit meg kell oldani. Ehhez megfelelő 
hitelre és megfelelő közvéleményre van 
szükség.

Hitelről gondoskodik a kormány, a köz
véleményéről pedig a kongresszus.

Dr. Balkányi Kálmán után dr. Elek István 
városi főorvos szólalt fel és a Duna-Tisza 
csatorna megépítésének szükséget hangoz
tatta. Tonclli Sándor

a vasúti farifa leszállítását követelte, 
majd dr. Radó Rezső beszélt a Tiszántúl be
kapcsolódásáról a vízi forgalomba. Borbély 
György felsőházi tag felszólalása után Ba
lassa József hódmezővásárhelyi társu’atl el
nök a Szeged—Hódmezővásárhely közötti
komput megjavítását sürgette. Varannay 
Aurél a búza márkázásáról tartott előadást. 
Ezzel a kongresszus véget is ért. Déli két 
órakor a Tisza-szállőban bankett volt, ame
lyen számos felköszöntő hangzott el. Dél
után négy órakor Klebelsberg Kuno gróf 
kultuszminiszter visszautazott Budapestre.

A védő hivatkozott arra, hogy a legújabban 
készült szakértői vélemény Littke szerepét 
is az eddiginél kedvezőbb beállításban 
tárja fel.

A vizsgálóbíró vasárnap délelőtt döntött a 
Mzabadlábrahelyezési kérelem ügyében. A 
vizsgálóbíró döntése úgy szólt, hogy

elrendeli Littke Kázmér azonnali sza- 
badlábrahelyezését

Az erre vonatkozó végzést nyomban közöl
ték a védővel és Littke Kázmérrnl is. A 
szabadlábrahelyező végzés indokolása fog
lalkozik a szakértői véleménnyel, majd a 
következőket mondja;

csak február 9-18-ig
2,90 Viscose miiselyem- <, 

harisnya'■'•■'aI

4,80 Atlasz csíkos nadrág 4-80 
■ehta minőié^   P 2.5.0, tsO, B

6-80 Női nadrág svájci »««>■ — 4L80
eomblmA oAjcl Uzon,.... P 2.40 I

W8ÍSZ Samu (Ankcr-palota)

Gyermek k&tött 
pnllover t-~ _____

Kötött pullover
10—15 P helyeit _ ______ _ _____

Gyapjumellény
dfvatazJnekhen, 10—19 t helyett 9.M ée

— Littke Kázmért szabadlábra kellett 
helyezni, mert

a várható büntetés nem lehet olyan 
nagy, amely a további fogvatartást 

szükségessé tenné,
Littke Kázmér szökésétől pedig tartani nem 
kell, mer! Lilikének rendes foglalkozása és 
állandó, bejelentett lakása van Budapesten.

Az ügyészség a maga részéről hozzá
járult Littke Kázmár szabadlábra* 

hciyezéséli ex 
és igy vasárnap délben már a Markó-utcai 
fogház vezetősége is értesítést kapott arról,

Kitűzték a klinikai panama ^tárgyalását
EsztendMIo tarló vizsgálat után 15 vádlott kerül a Patay-tanács elé

Esztendők óta foglalkoztatja már a közvéle
ményt a klinikai szállítási visszaélések ügye. 
Mint ismeretes, a rendőrség bizalmas feljelen
tések alapján elindulva

súlyos szabálytalanságokat
fedezett fel néhány budapesti klinika has- és 
szénszállítása körül.

Megindult a nyomozás, amelynek során ősz- 
szesen tí

49 embert fogtak gyanúba részint csalás, 
részint megvesztegetés miatt.

Több letartóztatás is történt és a gyanúsítottak 
csak hosszas vizsgálati fogság után szabadul-

Az ügyészség 39 gyanúsított ellen adott ki

Betörőnek nézte és agyon
lőtte a leánya szobájának 
ablakán bemászó udvarlót

Tudfa-c Marton János, hogy ki az éjszakai vendég?
Érdekes bűnügyet tárgyalt tegnap a pestvideki 

törvényszék. Marton János pestkörnyéki gaz
dálkodó állott a bíróság előtt szándékos ember
ölés bűntettével vádoltan, mert

a mult év tavaszán vadászfegyverével 
agyonlőtte Kocsis István kárpltossegédct, 

iJM a ház egyik nyitvulévő földszinti ablakán 
bemászott.

A tárgyaláson meglepő részletei derültek Li 
ns szomorú ügynek és kiderült, bogy annak 
hátterében tulajdonképpen szerelmi történet 
húzódik meg. Marton János ugyanis kihallgatá
sakor elmondotta, hogy az ominózus estén ép
pen keresztülhaladt az udvarán, hogy bezárja 
a kaput és kieressze a kutyákat, mikor arra lelt 
figyelmes, hogy a háza kertrenyiló, földszinti 
traktusának egyik ablakán, ahol

éppen a leánya hálószobája van, egy férfi 
mászik be.

Természetesen arra gondolt, hogy betörővel 
van dolga, éppen azért berohant a házba, szo
bája faláról leakasztotta kétcsövű vadászfegy
verét és lánya szobája felé sietett. Lenyomta a 
kilincset,

az ajtó azonban zárva volt.
Nem akart lármát ütni, nehogy a szobában vé
leménye szerint garázdálkodó betörő elmene
külhessen, éppen ezért újra kisictett a kertbe 
és most már

maga Is az ablakon keresztül mászott be 
leánya szobájába.

Mikor az idegen férfi a fegyveres gazdát meg
pillantotta, dulakodni kezdett vele éa minden
áron — még pedig, hogy a felismerhetőség ve
szélyét elkerülje, kalappal rejtve cl arcát —, 
szökni próbált. A garda kiszakította magát n 
fiatalember kórjai közül és rácdlzotl fegyveré
vel. A puska elsült és

a golyó a fiatalember szivét járva keresztül, 
annak azonnali balólát * ■-

Csak mikor már a kalaszlrétfa 
rült ki, hofcy « szerencsétlen 
István kárpitossegéd

nem rablás! szándékból tört 
ucm csak a garda tljenkllencéves Mária 

nevű leányát „látogatta meg*.
Segíteni azonban már nem lehetett, a gyorsan 
előhívott községi orvoz csak a beállott halált 
konstatálhatta.

kr. első tanú: Marton Mária sírva tesz vallo
mást. Elmondja, hogy régóta benső viszony ál
lott fenn körte és a kórpilossegéd közölt, köl
csönös vonzalmukat azonban titkolni kellelt, 
mert

az apa schogysem akart beleegyezni terve
zeti házasságukba.

A flu ugyanis nciu keresett annyit, hogy a va

ohocla. 
megtörtént, dc- 
áldozat Kocsis

■ liáiba, ha-
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hogy Littkét szabadlábra helyezték. Vasár
nap, a déli órákban közölték a vizsgálóbíró 
döntését Littke Kázmérral, aki

nagy örömmel és Izgalommal kezdett 
hozzá, hogy holmijuit összecsomagolja. 

Liftkc villámgyorsan szedte össze ruháit és 
vette út értéktárgyait a fogház irodájában, 
azután gyors léptekkel sietett ki a kapun és 
ugrott be a rá várakozó taxiba.

Littke vasárnapi kiszabadulása után a 
nagy panamaügy valamennyi szereplője te
hát már szabadlábon várja a főtárgyalást, 
amelyen majd számot kell adni a számolal- 
lan tízezrekről.

vádiratot.
A vádtanács uj vizsgálatot rendelt el és enneV 
lefolytatása után több gyanúsított ellen meg
szüntették az eljárást és csak

15 vádlott maradt, köztük Szabó Béla 
klinikai Igazgató, Stern Jenő részvénytár
sasági igazgató és Romén József nagyvágó.

A vádlottak felfolyamodással éltek, de a tábla 
jóváhagyta a döntést. Az ügy átkerült a tör
vényszékre és

Palay István dr., a bttntclőtörvényszé.k 
másodelnöke már kitűzte a főtárgyalást, 

amely március 21-én kezdődik és előrelátha
tóan hetekig tart majd.

gyonos gazdálkodó leányát illő módon eltart
hatta volna. A fiatalok szerelme azonban nem 
ismert akadályt, ezért tehát a férfi az é] leple 
alatt látogatta meg a leányt, még pedig oly
módon, hogy

a szándékosan nyitva hagyod ablakon ke
resztül egyszerűen bemászott a szobába.

A gyilkosság estéjén hiába sikoltozott apja nem 
hallgatott rá és mielőtt még felvilágosíthatta 
volna Mártont a tragikus tévedésről, a gazdál
kodó kezében eldördült a fegyver.

A vádlott védekezésével szemben a vádat kép
viselő királyi ügyész azt kívánta bizonyítani, 
hogy

Marton tudta jól, ki mószlk be lánya szo
bájának ablakán és ő nem a betűről, ha
nem a házától eltiltott hívatlan kérőt akarta 

agyonlőni. «
Ilyen értelmű bizonyítási indítványt is terjesz
tett a törvényszék elé, aminek a bíróság helyt 
is ádott és elrendelte Marton János több szom
szédjának, valamint a helyszínre elsőnek érkező 
körorvosnak kihallgatását és s célból a tárgya
lást elnapolta.

BÁMULATBA EJT
minflenKit olcsó araival a

15 napos

Beregi ruhavásár
VII., Rákóczi út 52.

Győződjön niyg. vótclkényszcr nél
kül ezen példátlan olcsó árusílársól. 
A sok közül néhány tájékoztató ár: 
Férfidivatöltön v .... 2*1.80 lói 
Kék és (eketeöltöny . . . 82.50-IM 
Sportöltöny..............................33.50-töl
Meleg átmeneti kabát • » 2fM!0-lól 
Fekete lélikabát .... 39.80-tói 
Hosszú Huberlus-knbát . . 23.80-tól 
Gyermek iskolaruha . . • 8.90 I öl
Férfidivalnadrág .... F40-IŐ1 
Kockás sportnadrág . . . 9.80 tői 
Mindenkinek saját érdeke, hogy ezen 
kedvező vásárlási alkalmat kihasz

nálja.

Beregi Ruhaház
VII.9 Rákóczl-ut 52. is.

lent%25c3%25a9.se
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Vasárnap izgalmas gyűlésen 
Kisiván János kisgazdát 
Jelölte hivatalosan az egységespárt 

a nagyatádi kerületben
Nem engedélyezték az ellenzéki kisgazdák jelölőgyiilését

Nagyatád, február 8.
(A Hót/öl Napló kiküldött tudósítójától. Va

sárnap délelőtt tartotta a nagyatádi egységes- 
párt jelölő nagygyűlését a Bdrdng Sándor 
ofszággyülésj képviselő clhalnlozdsávid meg
ürült nagyatádi választókerület mandátumáért. 
A térdig író hó ellenére, amely nz összes uta
kat hcfulta, úgyhogy a uasutkőzlckcdis meg 
akadt, a kerület majd minden községéből

tömegesen jöttek át Nagyatádra a választó* 
polgárok,

hogy résztvegyenek n gyűlésen.
A fővárosból Nagyatádra érkezett Szabó Sán
dor dr.. az egységespárt nlelnöke, Sámik József 
felsőházi tag. valamint több országgyűlési kép
viselő. A jelölő nagygyűlést Sámik József elnök- 
lése mellett a moziban tartották- Az elnöki 
megnyitó utón Patacsi Dénes, a megboldogult 
nagy ngrárvrzér nagyatádi Szabó István cmlfi 
kére hívta fel a figyelmet és hangsúlyozta, 
hogy ebben n kerületben hagyomány hogy a 
mandátum elnyeréséért helyi jelöltet állítanak. 
Csizmadia András beszédében kijelentette, hogy [ 
a magyar tftrvényhozáznnk igenis

szüksége van a csizmás képviselőkre.
A teremben ekkor már túlfűtött a hangulat 

s A hátsó sorokban hnngosan éltetni kezdik 
Klsloón Jánost, a hivatalos jelöltet,

de sokan éljenxlk Ambrus Jánost, az ellen

Kohner Willy bárót kibuktatták 
az Ügető választmányából

Bticcs-szerÜen, viharos közgyűlésen buktatták ki Kohner bárót, 
aki rengeteget dolgozott az ügetősportért

Vasárnap délelőtt tartották meg a Buda 
pcslí ügetőverseny Egyesület évi rendes 
közgyűlését. A sima lefolyásúnak és min
den érdekesség nélkülinek ígérkező gyűlé
sen váratlanul

hatalmas vihart tört ki.
At izgalmakra nz adott okot, hogy br. Koh
ner Willvt, aki negyven évig működött az 
egyesület vezetőségében s annak céljaim 
anyagilag is sokat áldozott,

puccsszerűen kibiiklutiák a választ
mányból.

Fokozta a túlfűtött hangulatot, hogy Koh 
tier báró helyére

Orosz György ezredest, a Magyar-Német 
bank volt alelnökit választották meg, 

akinek lmt év előtti Igazgatói működése 
alatt a Magyar-Német bank összeomlásával 
1 milliárd 400 milliós kár érte nz. egyesületet 
amely összeget éppen Kohner báró pótolt az 
egyesületnek.

A közgyűlés legfontosabb tárgyai az el
nökség és n választmány fngjainnk megvá
lasztása volt, miután nz elnökség tagjai vala
mennyien, Sztranyavszkg Sándor dr. bel- 
tigvi államtitkár, mivel nz uj pálya megvaló
sulásáig tisztjét inkompatibilisnek tartja — 
s a vele szolidáris Solymosy Jenő báró és 
Kohner Willy báró alclnökök lemondásban 
v annak.

Az igazgatóság megállapodása az volt, 
hogy nz elnökséget egyelőre nem töltik be, 
hanem nz öttagú igazgatóság vezeti az ügye

Reinhardt Miksa harca a le
bontott császári páholyok miatt 
egy berlini színházigazgatóval

Berlin, febr. 8.
(A Hétfői Napló tudásitójának telefonje- 

lentésc.) Érdekes por került tárgyalásra a 
berlini törvényszéken. Reinhardt Miksa, nz 
európai hirii színigazgató perelte be dr. Ró
bert Kiéin színházigazgatót, aki Reinhardttdl 
» Dm Is éhes Künstlcr Thcatert bérli. Rcin- 
hardt azért inditptt.pert színházának bérlője 
ellen, mert Kiéin

lebontatta színházában u volt csásiárl 
páholyokat, 

s ezeknek helyébe ülőhelyeket építtetett, 
■F"................................

Borzalmas gyermektragédia
Bér", február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres fivér- 
mektrngéchn zajlott le Tralstnnncr községben 
vasárnap délelőtt, A tirenölcsztcndős Jo- 
hnnn llttd péktanone é» a tizo.nhétéves Jo
hanna l'ftruju

a at. pöltriii Meuiélyvonal ele vetélték

zék emberét, 
valamint Ment Ferencet is.

Ehn Kálmán idézetet olvasott fel Bethlen Ist
ván miniszterelnöknek nagyatádi Szabó István 
sírjánál elmondott beszédéből. Simon András 
dr. beszéde után llrn: Ferenc indítványozza, 
hogy mondja ki a jelölő nagygyűlés, hogy

a mandátum hivatalos jelöltje Kialván János 
kisgazda

legyen aki már negyvennégy esztendeje mint 
a megyei bizottság tagja vesz részt a közélet
ben, A jelölő nagygyűlés nagy lelkesedéssel igy 
is határoz.

A kerület mandátumáért különben n Gaál 
Ganlon—Szijj Bálint-félc Független Kisgazda 
és Földmüvcspárt is fölveszi a harcot.

Az ő JelUlőgyUlésüket ■ főszolgabíró ugyan 
nem engedélyezte,

de ők mégis Ambrus Jánosban látják azt a 
helyi kisgazdát, aki eredményesen meg tud 
mérkőzni a hivatalos jelölttel. Ambrus János is 
tekintélyes gazdaember, ő is tagja a törvény- 
hatósági bizottságnak és igen népszerű a kerü
letben. Nagy Ferenc kisgazda é.s Németiig Vil
mos dr. pártlitkárrnl együtt járja a kerületet, 
hogy kipuhatolja a választási küzdelem esélyeit.

ket, a megüresedett hat választmányi hely 
közül kettőre

Kohner Willy bárót és Solymosy Jenő 
bárót jelölik,

n hivatalos listán Szakáéit Ernő dr., Dadányl 
Sándor dr., Salgó Lajos és Gaál Andor mel
lett.

A megállapodás ellenére nagy meglepő 
tésre a megállapodást aláirt egyik igazgató

Hanzély János Orosz György ezredes 
beválasztását indítványozta a közgyű

lésnek.
Az indítvány ellen Kovacsevics Milos foglalt 
élesen állást, amely után

hatalmas vihar 
tört ki.

Az egyesület 103 tagja közül csak 19-en 
voltak jelen, meri a tagok értesüllek az igaz
gatóság megállapodásáról s azt helyeselték.

A pueeAzeriten előkészített Indítvány 
sikert aratott, mert a megejtett szavazáson 
—- bár csak egy szavazat többséggel — 
Orosz Györgyöt beválasztották a választ
mányba. Miután Orosz Györgynek vezető
szerepel szántak, az egyesület tagjai nagyré 
szében nagy

ellenzést váltott ki a választás 
és éppen azokban, akik a hat év előtti már 
végzetes hanyatlásából kivezették a B. C. 
E.-t s akiknek köszönhető az ügetősport 
nagy fellendülése és kontinensszerte elért 
sikerei.

hogv ezzel is fokozza bevételét.
Reinhardt keresetében előadta, hogy neki 

olyan szerződése volt bérlőjével, hogy a csá
szári páholyok minden este az ő számára le
gyenek fenntartva, s igv Kiéin 

jogtalanul bontotta le ezeket.
Ezzel szemben Róbert Kiéin azzal védekezik, 
hogy neki mint bérlőnek

joga van a színház bevételeit bármilyen 
módon fokozni.

A napokban hoz Ítéletet n bíróság és dönti el 
azt, hogy vissza kell e állítani a Deulschcs 
Künstler Thcatcrbcn a császári páholyokat.

magukat és a kerekek mindkettőjüket 
hulúlra gázolták.

A két Antal minden kétséget kizáróan sze
relmi okok miatt követte el az öngyilkos- 
sógol.

A péktanone és a nála kél esztendővel 
idősebb sarrólónv. mint nhogv azt egv r 
zsebükben talált búcsúlevélben elmondják, 

azért mentek közös elhatározásból a ha
lálba, mert

„teljesen kilátástalannak" találják a 
Jövőt

és semmi reményük sem volt arra, hogy 
házasságra léphessenek egymással.

Búcsúlevelükben azt is elmondják, hogy

Vasárnap egy apácakolostor
ban meghalt D’Annunzio 

szerelme, Olaszország egykor 
legszebb asszonya

Páris, február 8.
64 Hétfői Napló tudósitójától.) Aszavojai 

hegyekben hirtelen
meghalt a leghíresebb francia karme
lita nő, Maria de Jesus apátnő, aki húsz 
évvel ezelőtt tüneményes szépsége és 
óriási vagyona miatt egész Európában 

ünnepelt személyiség volt.
Az apátnő di Rudin! olasz márkinak, Olasz
ország többszörös miniszterelnökének volt a 
leánya s 18 esztendős korában ment férjhez 
egy Carlotti nevű multimilliomoshoz. Gáb
riellé D'Annuzio, a világhírű olasz író, 

szerelmes volt a gyönyörű asszonyba, 
akiről egyik regénye főhősnőjét mintázta.

Elgázolta a mentőorvost 
a mentőautó vasárnap Bécsben

Tömeges szerencsétlenségek a síkos járda miatt
Bécs, február 9.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az oszt
rák fővárosban újra beköszöntő hideg idő
járás következtében az utcák annyira sí
kossá váltak, hogy

vasárnap egyik baleset a másikat kö
vette.

A mentőknek körülbelül harminc ízben kel
lett klvonulniok, hogy első segélyben része
sítsenek szerencsétlenül járt embereket. Az

Mimi Költ, a híres bécsi 
primadonna vasárnap 
megmérgezte magát

Bécs, febr. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Bécsben óriási feltűnést keltett a 
bír, hogy Mimi Költ, a híres osztrák prl- 
mmlonnn lakásán öngyilkosságot kísérelt 
meg. A világsajtót tavaly előtt és tavaly 
löbbizben bejárták már a Mimi Költ ön
gyilkossági kísérleteiről szóló hírek. Két év
vel ezelöll Párizsban, tavaly pedig Berlin
ben próbálkozott az öngyilkossággal, mind
két alkalommal azonban megmentenék az 
életnek.

Vasárnap a késő délutáni órákban hozzá
tartozói 

Csavargóbankettet rendeztek 
a párisi „vagányok" tiszteletére

A legkiválóbb művészek szórakoztatták a meghívott rongyos 
vendégsereget

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
Nem mindennapi bankett" folyt le a minap 
a Montmartre egyik vendéglőjében valame
lyik páris egyesület rendezésében. A „ban
kett" többszáz főnyi vendégserege kizárólag 

csavargókból, koldusokból, „vagányok
ból állolt,

akiket napokon át öles plakátokon hívtak fel 
az ingyenes diszebédel, való részvételre. A 
furcsábbnál furcsább öltöz.ékü vendégek

Legitimista gyűlés Pécsett. 64 Hétfői 
Napló tudósitójának tclefonjelentésc.) A Ma
gyar Nők Szentkorona Szövetségének pécsi 
csoportja vasárnap délelőtt tartotta alakuló 
gyűlését, melyen a központ részéről Zichy Jn 
nos gróf és’ Grált Gusztáv nyugalmazott mi 
niszterck jelenlek meg. Odescalchi hercegné, n 
Magyar Nők Szentkorona Szövetségének or
szágos központjának képviseletében Törökné 
Kovács Hcrmin jelent meg. A Pannónia szi llé 
hatalmas terme zsúfolásig megtelt a város kö
zönségével. társadalmi, felekezeti és osztálykü
lönbség nélkül. Az alakuló gvülés a Hiszekegy 
eléneklésével kezdődőit, maid r központ nevé
ben Törölné Kovács Hrrmin nvllotla meg az 
alakuló ffvű’éat, mejd Zlehn János gróf szólalt 
fel, ul»l kHelcrtet'r, horv őrül annak, hog” a 
nők vették kezűkbe a helvl ejnnort mep"»1aku- 
lását. meri ny a meervőrődése, hogv n nőknek I 
sikerül majd a férfiak tömeget megnyerni a ’ 

már egyszer megkísérelték az öngyilkossá^ 
got. A bécsi Stadlparkban

egy pádon revolverrel akartak véget 
vetni életüknek.

A rozsdás fegyver azonban csütörtököt mon
dott és a két fiatal szerelmesnek nem volt 
bátorsága még egyszer megrántani a ravaszt.

Az asszony arról is közismert volt, hogy has 
talmas vagyonából mindig óriási összegeket, 
gyakran milliókat fordított jótékonysági cé
lokra. Amikor hirtelen egymásutánban el
veszítette rajongásig szeretett apját és 
bátyját, elvált Carlettitól és

lemondott a világi életről.
Apáca lett. Most mint apátnöt arra kérte 
Cambrey érseke, hogy a szavojai hegyek 
egyik háromezer méter magas csúcsán, az 
ott lévő ősrégi kastélyban kolostort rendez
zen be. Maria de Jesus útnak indult, útköz
ben azonban agyvérzést kapott és néhány 
óra múlva meghalt.

egyik ilyen alkalommal a mentőautó maga 
is megcsúszott az úttesten, majd olyan hely
zetben állt meg, hogy nem tudott elindulni. 
A kocsiban ülő inspekciós orvos kiszállt, 
hogy segítsen az autó elindításán. Az autó az 

orvost egy gázlámpához szorította,
ugy, hogy a szerencsétlen ember súlyos sé
rüléseket szenvedett.

A tűzoltóknak is több Ízben ki kellett 
vonulniok.

eszméletlen állapotban találták a pri
madonnát

és miután a gyorsan előhívott orvos sem 
tudta magához téríteni, a mentőket hívták, 
akik a primadonnát a Fürf/i-szanatőriumba 
szállították. Az orvosi vizsgálat megállapí
totta, hogy Mimi Kött ezúttal

veronúllal mérgezte meg magát
és nagyon kevés reményt fűznek életbenma« 
radásához.

Mimi Kött az utóbbi időben állandóan be< 
tegeskedett, hosszabb idő óta orvosi kezelés 
alatt állt. Mindem valószínűség szerint ez 
keserítette el annyira, hogy megint meg akart 
válni életétől.

nemcsak nagyszerű étrendben részesüllek, 
hanem a Montmartre-kabaré'nak legkiválóbb 
előadóművészei és énekesei, szintúgy éne
kesnői szórakoztatták.

A három fogásból álló diszebédet 
bőségesen felszolgált bor és feketekávé egé
szítette ki. A „bankett' nagyszerűen sikerült? 
az. ugyancsak megjelent ujságirők számos 
kitűnő riporttal, intervjuval a zsebükben tá
voztak.

Bzent ügy szolgálatának. Utána Gratz Gusztáv 
beszélt. Majd Farkas Gyuln szabndszentkirályi 
kisgazda hangoztatta a magyar nép hűségét * 
királyi család iránt, majd dr. Gábriel Pál, a 
püspöki tanítóképző igazgatójának felszólalási 
után megalakították a tisztikart. Elnök lett: 
herceg Montenuovo Nándorné, társelnökök 
Fischer Bélúné, Baranya vármegye alispánjá
nak felesége, Ncndtvicn Andorná. a pécsi pol
gármester felesége és dr. Éne: Bélóné egyetemi 
tanár neje. Tisztujilás után a gyűlés a Himnusz 
hangjaival végétért.

— Újabb földrengés U.lzélandban, Loitf 
donból jelentik- Ujz.élandból érkező jelentő
sek szerint Hastings, Napler és Waiora vá
rosokban szombat éjszaka és vasárnap 
újabb földlökéseket éreztek. WaÍróra tnel- 

földlökések következtében, fgJ5 
híd beomlott.
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Megölte fiatal feleségét, 
azután agyonlőtte magát 

Farkas Léránt jegyző 
Hatheti házasság után, vidám vasárnapi ebéd 

közben történt a titokzatos családi dráma
Miskolc, február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő és rejtélyes kettős 
családi dráma történt a Miskolc melletti 
Szirma községben, ahol vasárnap délután 
házában átlőtt fejlet, holtan találták Farkas 
Lóránt községi adóügyi jegyzőt és fiatal fe
leségét.

A fiatal adóügyi jegyző mindössze 
hat héttel ezelőtt nősült 

és gyermekkori szerelmét: Schmeitzer Bősbe 
jí módú miskolci leányt vette feleségül. IIosz- 
szu udvarlás előzte meg a házasságot, amely 
azért nem következhetett mindezidáig be, 
mert a vőlegény anyagi viszonyai nem tud
tak kielégítő keretet nyújtani. Néhány héttel 
ezelőtt azonban végre megkötötték a régen 
várt házasságot és

a fiatal pár Budapestre utazott nászúira, 
amelynek végeztével az adóügyi jegyző újra 
elfoglalta hivatalát.

A legnagyobb boldogságban és egyetértés
ben kezdődött meg a fiatalok uj élete és 
senki sem tud arról, hogy akár csak egyet
len percre is, valami civakodás lett volna 
közöttük.

Vasárnap délelőtt az adóügyi jegyző meg
jelent hivatalában és a legnagyobb jókedv
vel intézte el hivatalos ügyeit, majd a fő
jegyző feleségét arra kérte, hogy délután be
mutathassa néki az újdonsült asszonyt. A 
föjegyzöné természetesen szívesen hívta meg 
a fiatalokat.

Délután a szirmai tanító autót bérelt, 
hogy Miskolcra menjen és miután nem tu
dott a főjegyzőnél tervezett látogatásról, be 

akarta hívni a városba az adóügyi jegyzőt 
feleségével együtt. Éppen ezért néhány so 
ros levéllel

egy kisgyereket küldött a jegyző laká
sára.

A gyerek egyideig hiába zörgetett az ajtón, 
azután pedig benyitott a lakásba, amelynek 
konyhájában

nagy vértócsa közepén, átlőtt halánték
kal találta a jegyzőt.

Rémülten szaladt a gyerek a főjegyzőhöz, 
akinek intézkedésére aztán csendőrök és or
vos sietett a jegyző házába. A bizottság 
tagjai a konyha melletti szoba küszöbén 
ugyancsak

holtan találtak a fiatalasszonyra, aki
nek szivét járta keresztül a golyó.

A községi orvos már egyiken sem tudott se
gíteni, megállapítása szerint a halál pilla
natok alatt következett be.

A nyomban megindult esendőn nyomo
zás megállapította, hogy a tragikus szóváltás, 
amely a drámát előidézhette, ebéd közben 
folyhatott le, mert a nyomok szerint a 
fiatal pár a levest már elfogyasztotta,

a hús azonban még érintetlenül állott 
a tálon.

Civódás közben kaphatta elő a fiatal férj 
pisztolyát és miután feleségével végzett, 

maga ellen fordította a fegyvert. Felmerült 
az a gondolat is, hogy talán anyagi okok 
miatt előre megtervezett kettős öngyilkosság 
történt. Erre azonban a házaspár viselke
dése és tervei tökéletesen rácáfolnak.

Rejtélyes módon 
meghalt egy szegedi 

uríasszony
Szeged, február 8.

A rendőrség nyomozást Indított egy szegedi 
uriasszony rejtélyes halála ügyében. Az ismert 
szegedi minő néhány nnppnl ezelőtt 

meghalt a szegedi sebészeti klinikán.
Az orvosok hashárlyagyulladás tüneteit észlel
ték rajta és halála okául is ezt állapították 
meg. Most

felboncolták
a holttestét és a boncolás megállapította, hogy 
az uriasszonyon nem sokkal halála elölt

tiltott miit étet
hajlottak végre és ennek következében hash.ír- 
lyagyulladási és vérmérgezést kapott, ami ha
lálát okozta.

A boncolás után indult mórt meg a rendőri 
nyomozás, annak megállapítására, hogy

ki végzett tiltott műtétet 
a tragikus végű uriasszonyon.

február 14-ls meghosszabbítva
a KűztlsztuisetöK Fogyasztási szövetkezetének ruházati áruházaiban
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ben. erősszálu, regyogó minőség, /*
melyén garantálunk, méterje.. P "

Részletre .. ................. P 2.60

Női hálóing 9 58l
decene szabás fts díszítés, divat- Z*WO
színekben ....................................  P “

Részletre .... .............. P 2.P8 | 1 Gyerntekbaüszt-zsebkendő -.99
színes szegéllyel, elsőrendű minőség P vu
Részletre .... ................. P —.86

|||LAC7tűm elsőrendű sötétkék,* lllJttmlUlII llBZta g\npju kant 4fi OA
mgarnszövetből, nngyságazámon- l||'“v
kom 1 - P áreinelkedássei .. F IV

Részletre.................................................. : t> 18.-

Paplanlepedft • 51
szálú. sürüszóvésf), selyemfényű A,UI

Rés íef l8° Cm Kéle8’ mé,or-° F P jj.9o

Női müselyemruíia fi-84
rendkívül dús választékban — „IV

Részletre . .. ..  P 7.00

Zsebkendő SJVTiUSi _ K
használati minőség ......................P TftJ 1

Részletre .................................................. F -.50 |

Skl-Bltöny
sötétkék gyapjú lodenszövetből, IlM’**"
fóríi és nói .................................t VcZ

Részletre ............................................... P 77.—

Inlet .
komplett 80 eni széles, bőrerős, rfcW
sűrüszövésü anyag........................ P *

Részletre .................................................. P 1.40

Goldsna Beiiiüernsclyctn 9-88
maradékok méterje 3.60 helyett.- P Li

Részletre........................ .. .. P 8.20

Férflzsebkendö r.Xv"6“ -•'íj.
vetelos ára .. .. .. .........................P V k 1

Részletre ...................................................P -.60

NŐI Cipő ÍO 'U
kipróbált minőségben, lakk, fekete | »
és b«rna, páDtos........................... P

Részletre ............................................... P 13.00

Agynemflkanavász . n
széfességben. garantált ezlntartój j*’ 

Részette.. ° .. *• 1.80

Crepe Pastoraie Beimrgseiyeiii V2
3—3 n. maradékok r 5.90 helyett ni.-je V

Részletre ... P 8.80

Női batls/.tzseDkendö cql
fehér os színes, selyemfényű, első "“‘Osl 
rendű minőség ............................P v V

Részletre .................................................. F -.701

rcrílcipö 40 ón
fekete, ntagasszáru, tüzös, slváló
használau minőség ......................P

Részletre...................................................P >4.50

RayeköperkOlönlegcsség pg
finom,sürüszövésüanyag P 1

Részletre ........................ . t’ 1.88

Mousselíne ftmouretie Bemberoseliem 9-24
3—óm cs maradékok 6.80 helyett m.-je v
Réazletre................... .. F 8.50

Bembergselyem-barlsnya
csak szürke és fekete színben, 
csekély gyárt hibával............ . _ í5 ■

Résziéire......................................................... P i.rsI

Futószőnyeg f.33
tartós minősig cca 65 cm széles t A

Részletre .................................................. P 1.48

Ingzotlr nalványszinü, decene 4 QR
mintákban, ezeo minőség reális r’°
é teke cca P 3.20 ..................... P *

Rő-zfetre .................................... P 2.20

ílTford.fnn *Eé' külön eellérrai decens /J-ÍJUA1UIU H'u mintákban, elsőrendű mi 11 öl 
nőségért, kompiéit szabásért szavatolunk V
Résziéire .... .... P 7.00

Női harisnya 7S
teljeien hibamentes, minden párért ch !••0 
rantálnnk, az összes divmszlnokben P- 

Részeire ...................................................P 1.08

Futószőnyeg <57
tartós minőség ccaOOem széles F m

Részletre .................................................. P 2.08

Ingoxford n te
Réme rí ..........................................e 2.ÍO

7oflr.lnn 2 *ö,on Raüerrai. belő t mól- n.4® Zivlll IUJJ fel,inmpa-ztntl, rendkívülit-B 
nőm anyag, kompi, szabás, gondos munka V
Részletre .. P 7.20

Gyermckguminadragtartó f.j
több nagyságban .. .. P "vf

Részletre ...................................................t .08

Agyelöszőnyeg
ízléses szép mintákban, tomplett 
nagyság............................................ P "

Résziére .................................................. P 2 00

Étkészlet j2
Ó személyes kertet. hőfetfer.sflrü- 111 
•tövéaü, szép mintákban------- r av

Ráta ötre............................................ •• l».8O

Chlffon-lng R.31
rendű minőségben P V

Résziéire -.............. P 5.60

Fértlguminadrágtarto
Részié re .................................................. F .08

t’crzsamlniás ágyelő 4.32 h
60x 120 cm . .. .. P * u

Részletre .................................................. k 4 8° |Rj

^Konyharuha és pohártOrló 0Q
KfM! -öö

FérO-bálóIng e 311
sűrűszövésü anyagból,rendkívül gon- I) S
dósán elkészítve . .. - P v 1

Részletre ..............................................P «.»t»|10 Zoknitartó ................P -43
Részeire .. .............................................F -.48

llanelltakaró c,, |
rendk vüi nagy választékban, ié ■
n.vegeseo a reális ára alatt .... r v S

Részletre .............................. .... r 5.80 H

Konytmruna .Kál
b vált tartós minőség.. P 

eve ..............................p - .08 |
n KöziiszíyiseiűK Fogyasztási szöuítetóiieH ruMzaii áruházai:

| Budapest V., Gr. Tisza latvAn-utca IS, IX., Mester-utca 15/17
Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs. Szeged, Székesfehérvár

Gyermek flanelnakcro 0.251
igen 10 minőség, csak a k'fezfe r ■* K

Részletre ................................................P 2.50
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III SIKKMegalakult a csepeli rontharcosok csoportja
„A csepeli frontharcosok vasárnap délelőtt 

tizenegy ómkor alakuló gyűlést tarlónak, ame
lyen a frontharcos szövetség budapesti kőt- 
pontjának képviseletében vitéz Aronffy Mihály 
ezredes Czelller Károly alezredes, .J-'iló Gusztáv 
<lr. ós Gabiin Ferenc, jelenlek meg.

Az alakuló közgyűlésen a csepeli frontharco
sok elnökévé Jenő őrnagyot. túrt'Illőkké
vitéz Mo.'nrfr Ákost, ulolnökké Veret Andort, 
titkárokká: Actíl Ignácot és Rajczy Györgyöt, 
ellenőrökké: 5:«/*ó Gésát és Kutas Gézát. 
• gyésizé dr. Kövez Jánost és orvossá dr. Ka- 
nó'-x Dénes tanársegédet választatták meg.

A megalakulást vitéz Aronffy Mihály ezredes 
h központ nevében melegen üdvözölte. majd az 
alakuló gyűlés a Himnusz rléneklésével véget 
ért. l iáiin kivonultuk a csepeli hő’ők emlék- 
művéhez, ahol Izsó őrnagy helyezett hatalmas 
koszorút nz emlékműre, majd a műnk ávdalárda 
énekével a hazafias ünnepély véget ért.

¥
.4 Frontharcos Szövetség megalakult a 

I errnt városban. Vasárnap délután a Bőrárué
iért Elevátnr-kávéházbnn alakuló közgyűlést 
tartott az Országos Frontharcos Szövetség fe
rencvárosi csoportJn. amelyen lingelbach Ala
jos ezredes üdvözölte a központ kiküldötteit, 
majd dr. Juhász Ödön i<mcrtelte a Fronthnr 
cos Szövetség céljait. Faragó László tanár !*• 
sréde utón dr. Thlrrig Kálmán előterjesztette 
nz uj vezetőség névsorát, amit a gyűlés egyhan
gúlag fogadott cl. Elnök lelt Kngtlbacli Lajos 
ezredes, kerületi liszt dr. Thirrig Kálmán, tit
károk Silány! Dezső és Nddosrg Vidor.

— A pápai koronázás évfordulója. Va
sárnap délelőtt 10 órakor dr. Setéd! Jttszli- 
nián, Magyarország Ínboros hercegprímása 
ünnepi hálandó istentiszteletet ponliíikált 
XI. Pilis pápa koronázása kilencedik évfor
dulója alkalmából n budavári koronázó 
Mátyás-templomban. A templom zsúfolásig 
megtelt a knlholikus egyház, a politikai és 
társadalmi ólel számos előkelőségével. A 
szentbezzédet Krlxan Emil városmajori plé
bános tartotta, majd a hercegprímás ponti- 
flkálta ai ünnepi misét nagy segédlettel.

— Bellltolták n szociáldemokraták merŐ- 
berényl gyllléaét. Gyuláról jelentik: A Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt mezőbe- 
rénvl szervezete vasárnapra nagygyűlést 
hirdetett Mr züheré rgben, amelyen több szo
ciáldemokrata őrs z.6gi»y ölési képviselő fel
szólalását jelezték Dr. Mo/r/oudnyí János 
békési főszolgabíró azonban értesítette a 
gyűlés összehívóit, hogy a népgyiilés meg
tartását nem engedélyezi. A betiltó végzés 
után a nagygyűlést nem is tartották meg.

— A háztulajdonosok a lakások kötött
sége ellen. Ernszl Sándor népjóléti miniszter 
tudvalévőén a ké.pvisölőház egyik ülésén 
kijelentette, hogy megfontolás tárgyává 
teszi, hogy esetleg a lakásokkal való sznbad 
rendelkezési jog tekintetében visszafejlcsztö 
intézkedésekei tesz. A népjóléti miniszter 
ezen kijelentése a Háztulajdonosok Orszá 
gos Szövetségében nagy feltűnést keltett. A 
Szövetség halározalilag kimondotta, hogy 
küldöttség utján memorandumot ad át a 
nónjóléll miniszternek, amelyben tiltako
zik ar ellen, hogy n lakások kötöttsége a 
már megszabott határidőn túl továbbra is 
fennmaradjon.

— Elmarad a debreceni munkanélküliek gyű
lése. Debrecenül jelentik- A debreceni munka 
nélküliek hétfőre n:>"vgvüt.'s mrRtr.rtóséra kér
lek engedélyt a rendőrségtől. A debreceni kapi 
lányiig vezetője, Sóghy Latos rendörfőtaná 
esős nem adta meg az engedélyt azzal az indo 
kulással, hogy komolyan tartani lehet attól, 
hogy a zavargó elemek rendbontásra használják 
fel a Bvülést. A gyűlés igy elmarad. Lcgkőze'ebb 
Gyárii Imre dr. D< brcc.cn szociáldemokrata Wn- 
viselőié kér engedélyt és csuk nz A garanciája 
mellett engedik meg a gyűlés megtartását.

— Háláim forráata magát agy kisgyermek.
Nagykanizsáról jelentik: Tegnap borzalma: 
gvormeklragédin történt Kiskoniáromban. Tóth 
Lajos garda egyéves kisfia egvedül játszadozott 
a konyhában, ahol a tűzhelyen egy fazékban 
tej font A klsllii I* akarta venni a tejet c 
körben a fazekat magára rántotta. K forró teitö! 
elvan •flyos <‘gó*i sel eket szenvedett, hop1 kór 
kórhárl a’vóllilottúk, segíteni már nem lehetett 
rajta. Rövidesen kisronvedett._________________

ZsUflOSgQÍ
— Olcsón — jött A mai nehéz gazdasági vi 

szunyok mellett mindjobban érvényesül és kell, 
he „y érvényesüljön nz a törekvés, hogv a est 
kélyehb keresethez mérten kiadat! pénzért min- 
(I nkor a legjobbat, leglai lósnhbnt és Icgcflsze- 
li'blMl vásároljuk. Ennek a fontos elvnek st-'oi 
el ll InrlA-ával került forgalomba u ma már ál- 
lalAn.issAghnn kedvelt és használt Pertlh *:•»•- 
(n/ntc-i rvbrlcm és rá’IAnnéd. amely a le; 
h .-szabb élettartamot és I. "nagyobb fényerő*- 
ii'jtM nyújtja

Járvány fenyeget, 
megvéd a

Lysoform

gyilkosság gyanula miatt Köröznek 
Köt fiatalembert

Az a gyanú, hogy Franciaorszaghan magoltak egy baratlukat
A rendőrségre most érkezett meg a pécsi 

királyi törvényszék nyomozólevele, amely
ben két pécsi születésű fiatalember kinyo
mozását és letartóztatását kéri. Gyilkosság 
gyanítja miatt keresik a két fiatalembert:

Ifj. Bárány Géza 28 éves timársegédet 
<» Ifufnágcl Ferenc 27 óve« pincért.

Bárány Gézát és Hu faág el Ferencet a 
nyomozóiéval adatai szerint azzal gyanúsít

Felbontották dr. Székely Pál 
megrázó búcsúlevelét

„Nem remélhetünk semmi jót“ — irta a Banán Kenyérgyár 
öngyilkos igazgatója

Vasárnap délelőtt nagyszabású nyomozás in
dult meg n főkapitányságon dr. Székely Pál 
kenyérgyári igazgató öngyilkossága ügyében. A 
39 éves kenyérgyári igazgató a Banán Kenyér 
gyár társtulajdonosa, szombaton délben Baross- 
ulrnl lakásán vadászfegyverével agyonlőtte* ma
gát és ez nz öngyilkosság megdöbbentő vissz
hangot keltett az egész pék társadalomban.

A főkapitányságon 
felbontották Székely Pál búcsúlevelét.

F.Bben a megrendítő utolsó Írásában többek 
között a kővetkezőket Irta a halálba készülő 
ember:

„fin és korlórsaim teljesen reménytelennek 
és céltalannak látjuk ezt a küzdelmet a mai 
viszonyok közölt. Nem remélhetünk semmi jót 
és ezért nincs más választás számomra, mint
hogy végezzek magammal.“

A rendőrség megállapította, hogy dr. Székely 
Pál összesen százezer pengőt fektetett bele a 
Banán Kenyérgyárba, melynek társtulajdonosa 
lett. Vagyonát husz-huszezer pengőnként adta a 
vállalkozáshoz, amely a nagy forgalom mel
leit is

mind a százezer pengőt felemésztette.
A rendőrség ebben az Irányban Is kiterjesztette 
vasárnap délelőtt a vizsgálatot és kihallgatta a 
pékipartestület több vezető tagját. Egyenesen 
megdöbbentő adatok derültek ki. A péktársada
lom szakértői elmondották a rendőrségen, hogy 
három nappal ezelőtt dr. Székely Pál mar anv- 
nyira tőke nélkül állott, hogy le akarták álli- 
tani üzemét, mert nem volt annyi pénze sem,

A KIS 
FRÖHLICH

A DUIIACORSOBARBAH
— A sáskái gyilkosság a zalaegerszegi tör

vényszék előtt. Nagykanizsáról jelentik: Mult év 
novemberében történi, hogy eltűnt Raberhoffer 
Mihály sáskái lakos. Az eltűnést a csendőrség 
gyanúsnak találta és a megindított nyomozás ke
gyetlen gyilkosságot fedezett fel. Az ügyészség 
vádirata szerint, Raberhoffer Mihályné, aki be
teges férjétől szeretett volna megszabadulni, fel
bujtotta Kalmár János gazdálkodót, hogy Ra- 
berhoffert megölje. Kalmár a mit sem sejtő fér
jet vadászatra kísérte a sáskai erdőbe, ahol 
agyonlőtte és holttestét elásta. A bíróság igen 
sok környékbeli tanul Idézett meg.

— A Nyugdíjas Magánalkalmazottak Orszá
gos Szövetséginek akciója. A Nyugdíjas Magán
alkalmazottak Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt Wolff Vilmos elnöklete mellett ülést 
tartott, amelyen foglalkozott a Kereskedelmi és 
Iparkamarának a betegellátás terheinek csök
kentésére, valamint ar öregségi biztosítási tör
vény felfüggesztésére vonatkozó állásfoglalásá
val. A szövetség a maga részéről csatlakozik a 
Kamara akciójához és egyúttal átiratot intéz 
dr. Magynry Zoltán kormánybiztoshoz, amelyben 
a Rokknntegvlct mult évi közgyűlése elleni pa 
nnsz elintézését kéri

— Vigyázzon, mert megölik — telefonál
ták dr. Scliwarti Ernő orvosnak. Vasárnap 
délelőtt a főkapitányságon megjelent dr. 
Schtnarlz Ernő orvos, akinek » Báthory- 
utca 0. szám átall van a rendelője és beje
lentette, hogy szombaton este egy ismerd 
len férfi felhívta telefonon. Amikor az orvos 
megmondta a nevét, az ismeretlen férfi a 
következőket mondotta, fenyegető hangon: 
__ Vigyázzon, mert ma vagy holnap meg
ölik! A következő pillanatban az ismeretlen 
telefonáló már le is tette a kngylót. Dr. 
Schmnrtz Ernő nem ijedt meg. nem vette 
komolyan u furcsa bejelentést és vasárnap 
c*ak azért jelentette be az esetet a rendőr
ségnek, hogv a rendőrség, ha lehet, nyo
mozza ki a titokzatos telefonálói s vegye cl 
kedvét hasonló rossz tréfák elkövetésétől.

— Egyetemi hallgatók fnnulmilnyotjal. A 
Mefhovs március utolsó napjaiban három tanul
mányutat rendez. Egyet Olazrorstágba. egyel ii 
Balkánra és egyet P.íris érintésével a Riviérára 
A tanulmányutak 21 naposak Részletes ícivilá 
gositással a rendi tő egyesület szolgál.

Drl VlfetMYieS
ver-, bér- és nemI-bcteg-kneii rendel ecrsr nsa 

l»a. |. »m. «. Rebws' ru»k 

ják, hegy franciaországi tartózkodásuk alatt 
együtt és közösen

meggyilkolták egy barátjukat. Bárány 
Lajos vasesztergályos!, 

aki munkát keresett Franciaországban.
A körözés alapján a rendőrség most

mindenütt keresi
a gyilkossággal gyanúsított fiatalembereket.

hogy a napi sütéshez szükséges lisztet megvásá
rolja.

Emiatt annyira kétségbeesett, hogy 
az Iparteslülelbe ment és ott tárta fel 

kétségbeesett helyzetét, 
rámutatva arra hogy a magas üzemköltséget, a 
kíméletlen versenyt nem bírja tovább és hogy 
már a hitelét is teljesen meg akarják vonni.

Mór akkor hangoztatta bizalmasabb barátai 
előtt, hogy nem bírja tovább az idegőrlő izgal
makat. A pékek ipartársulata éppen azon a 
napon tartott Izgalmas gyűlést, amelyen szóvá- 
lelték, hogy a legelőkelőbb és legrégibb pék
dinasztiák egymásután mennek tönkre. A liá- 
romszázhatva.n budapesti péküzeni közül het
ven százalék fizetésképtelen,

száznyolcvan péküzem feketelistán van, 
ami annyit jelent, hogy a malmok nem adnak 
nekiu hitelt

A pékmesterek, akik vasárnap délelőtt dr. 
Székely Pál tragikus ügyében a főkapitánysá
gon jártak, a rendőrség előtt adatokkal bizonyí
tották be, hogy Székely annak a válságos hely
zetnek nz áldozata, amelybe a viszonyok kö
vetkeztében az egész péktársadalom került.

Egyébként a főkapitányságon vasárnap dél
előtt hozzájárultak Székely Pál boncolásának 
mellőzéséhez,

kiadták a temetési engedélyt.
A pékek iporlár.sulata dr. Székely Pált saját 
halottjának tekinti és ő gondoskodik temeté
séről, amely kedden délután három órakor lesz 
az uj köztemető halottasházóhól.

— A Duna—Tlszakflzl csatorna építése njból 
elmarad. Tudvalebőleg évtizedek óta készen 
vannak a Duna—Tisza-csatornára vonatkozó ter
vek és költségvetések, azonban anyagi fedezet 
hiányában sohasem jutott a kormány ahhoz, 
hogy komolyan foglalkozzék ennek a gazda
sági szempontból nagyfonlo.sságu viziutnak n 
megépítésével. A csatorna építése, az eddigi költ
ségvetések szerint, körülbelül nyolcvanmillióba 
kerülne és legutóbb egy angol pénzcsoport, 
amelynek körülbelül kétszázmillió pengő állott 
volna rendelkezésre, foglalkozott a csatorna 
megépítésének a tervével. Dr Kenéz Béla egye
temi tanár, országgyűlési képviselő elnöklőjével 
egy bizottság is foglalkozott ezzel a nagyfonlos- 
ságti problémával, azonban — mint a Uctfvi 
Napló jó forrásból értesül— nz angol pénzcso
port immár visszavonta erre vonatkozó ajánla
tát és igy a Duna—Ttsra-csatorna megépítése is- 
nu-t beláthatatlan időkre clódáződott.

— A ctikorrépHlcrmelök éa cnkorgyáronok 
ügyét Bnd mlnhztcr fogjn elintézni. Tudva
levőleg a cukorrépntermelők és cukorgyá
rosok közölt hónapok óla tárgyalások foly
nak, amelybe beleavaikozolt energikusan 
az OMGE is. A cukorrépatermclök eljártak 
n földmivelésOgyi miniszternél és a pénz
ügyminiszternél is nzirányban, hogy a cu- 
korgyárosokat elfoglalt álláspontjuk rbe$- 
változtnlására bírják. Amint értesülünk, 
Wekcrle Sándor pénzügyminiszter azon az 
állásponton van, hogy a felmerült ellentéte
ket a közgazdasági miniszternek kell elin
tézni, ennélfogva — miután ez az álláspont 
a kormány tagjai körött is érvényesült — 
Rúd Jánós, mint közgazdasági miniszter 
fogja felvenni a tárgyalásokat n cukorrépa
termelőkkel és cukorgyárakkal, hogy a 
fennálló ellentéteket elimindljn.

Elloptak tgv antót a Vadástkürt sr.áiló 
elől. Szombaton éisrnkn n Vadárzkürf-szóltadn 
cici i-merdkn frtle^k ->lh» tolták .Vrir’.'/s Si. 
mc i gyárigoz"ntónak Ro. 29- !5l« rendszámú 
hathengeres Citroen autóját. . Az ellopott autó 
vasárnap folyamán sem került meg. A rendőr
ség értesítette nz összes tilcnl őrszemeket, de 
rcylkÜK sem látta s gépkocsit, igy valószínűnek 
lóiszik, hccv a tettesek meg szombaton éj
szaka tnd'kre robogtak nt ellopott autóval.

— I meg I az S: A Fenyves Fehér Februárja 
alatt u Fmyves Áruházak (Calvin tér 7. And 
rússy-ut I.. Vámház-kfrut B.) 2 drh gallér vagy 
rsebket.dö rásárlisáhú! 3 darabot szolgálnak ki 

o A Magyar Nemzeti Bank VII. rendes évi 
közgyűlése tudomásul vette a főtanács évi 
jelentését és elfogadta fezt a javaslatot, hogy 
a részvényesek számára 12%-os osztalék, azaz 
száz aranykorona névértékű részvényekért 12 
aranykorona (13.90 pengő) fizettessék ki • 
7-es számú részvényszeivény beszolgáltatása 
ellenében összes intézeteinél február 4-től kéz- 
dődő’cg. A közgyűlés az elhunyt Meskó Pál 
főtanácsos helyébe Koós Mihályt választotta 
meg. F.rney Károly, Szurday Róbert és dr. her
ceg Eszlerházy Pál főtanácsosok újra meg
választanak.
0 A Pest! Magyar Ker^ckedelmt Bank Wciss 

Fülöp elnöklete platt e hónap 4-én tartotta 
meg 89. rendes évi közgyűlését, amely az igaz, 
galóság összes javaslatait elfogadta s igy a 
részvényenkénti 7 pengős osztalék e hónap 
5-től kerül kifizetésre.
0 A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye- 

sülét 01-ik évi rendes közgyűlése az igazgató, 
súg valamennyi javaslatát egyhangúlag elfo
gadta és ennek alapján elhatározta, hogy a 
3,821.702.55 P tiszta nyereségből a különböző 
tartalékokra, az Elismert Vállalati Nyugdíj
pénztár és nyugdijtartalék-alapra összesen 
580.000 P, a tisztviselők külön jutalmazására 
130.000 P forditlassék, osztalékul pedig részvé
nyenként — a tavalyi évhez képest változatla
nul — 14 P fizettessék azzal, hogy az osztalék
szelvények f. hó 6-tól kezdve kerüljenek bevál
tásra. A közgyűlés ezenfelül megelégedés?el 
vette tudomásul az igazgatóságnak azt az 
elhalórozását, amellyel az intézet régi nyug
díjasainak nyugdijátérlékelési arányszámát — 
f. évi január 1-i hatállyal — 60%-ról 65%-ra 
emelte fel. A közgyűlés a felügyelőbizottságba, 
a mandátumok lejárta folytán, az eddigi tago
kat újra egyhangúlag megválasztotta, mig a 
választmányban a megüresedett két tagsági 
helyre ifj. gróf Erdődy Rudolf és Szcgcdy- 
Masiák AIadár urai ra rsc11 a választó*.

elegendő. Használati utasítás minden palack
hoz mellékelve

— A budapesti Rudolf Mosse r.-t. hirdető- 
vállalat igazgatósága Reich Sándor eddigi fő
könyvelőt cégvezetővé nevezte ki.

— A hadirokkantait bálja. A HONSz józsefvá
rosi csoportja folyó hó 15-én, a Józsefvárosi 
Polgári Kör helyiségeiben bált rendez. A bál 
iránt a kerület ifjúsága részéről nagy érdek
lődés nyilvánul meg.

— Nemzetközt ngrárértekezletek. A különböző 
nemzetközi agrárérdekeltségek már a legköze
lebbi időkben több konferenciát tartanak. így 
többek közöli március 5-én Rómában lesz nem
zetközi buzaknnfércncla, ezt követőleg Prágá
ban a nemzetközi gazdaszövetség tart ülést, 
majd Póriéban a megmaradt gabonakészletek 
értékesítése tárgyában tartanak megbeszéléseket, 
utána pedig,a mezőgazdasági hitelkérdést vitat
ják meg Rómában. Különben 'Schandl Károly, 
az OKH alelnök-vezérignzgalója most ugyancsak 
nemzetközi agrárkonfcrcnciu tárgyalásain vesz 
részt Genfben.

— Állandóan javulnak a Túlra-autók eladást 
statisztikái. Tagadhatatlanul gyászos éve volt a 
magyar autókereskedelemnek az elmúlt évben. 
Igen sok képviselet megszűnt, de amelyek meg
maradtak, azok is csak szükebb keretok között 
folytathatták működi síiket. Annál örvendetes 
sebb jelentég, hogy ilyen viszonyok dacára is 
volt autómárka, melyből 1930-ban többet sike
rült eladni, mint 1929-len. 1929-ben ugyanis 63 
uj Tátra auló, mig 1930-ban már 77 darab je
lent meg a magyar utakon. Közönségünk telje
sen tisztán látja, hogy a kis Tátra-autők meny
nyire tcljesilőképesek, megbízhatók és aránylag 
milyen kevés üzemanyagot és benzint fogyasz
tanak

— A rBndapest'‘ Sport Egyesület motorko- 
rékpárosztálya február 15-én (megfelelő hóvi
szonyok cselén) motorkerékpárok részére nyit 
megbízhatósági túrát rendez. A túra útvonala a 
következő: Filatori-gáttól Budakalász, Lupama- 
jnr, Pomár. Csobánka, Pillsvörösvár (ellenőrző
állomás), Pilisszentiván, Solymár, Pcsthldegkut, 
Hidegkuti-ut (ellenörzöállomás), Nagykovácsi- 
nton, a nagyréttel szemben torkolló úton ót. 
Delmár kesergő, a Szép Juhászáéhoz, Tündér-* 
hegyi-utón és Jánoshegyi szerpentinen át a 
noshegyi Erber-vendéglönél lévő célig. Oldalko
csis motorkerékpárok tartoznak legalább egy 
60 kg súlyú utast magukkal vinni. Vtas holt 
súllyal nem pótolható. A turáni nevezési határ
ideje: február 10-én este 6 óra. Szóló motorke
rékpárok nevezési dija 10 pengő. Oldalkocsis 
motorkerékpároké 15 pengő.

—- „Dayka Margit és a kedves fáradlak"- 
Ezen a címen a Hétfői Napló egyik legutóbbi 
számúban egv mulatságos kis esetet közöltünk. 
Arról volt szó a cikkben, hogyan folyt le egy 
végrehajtás Dayka Margitnak, a Belvárosi Szín
ház kitűnő művésznőjének lakásán. Cikkünkre 
most levelei kaptunk Cseresznyés Zoltán kir. 
bírósági végrehajtótól, amelyben Csereszny'i 
kijelenti, hogy nem volt szüksége semmijéle. 
cselre ahhoz, hogy a művésznő lakásába be
jusson. Ezt készséggel konstatáljuk s megálla
pítjuk. hogy az erre vonatkozó Információink 
tévesek voltak. De megállapítjuk azt Is, hogy 
cikkünk távolról sem akarta megsérteni Cse
resznyés Zoltán végrehajtót s nem akarta az ó 
hivatalos funkciójút és hivatali tekintélyét 
csorbítani.

>- Különös öngyilkosság. Győrből jelentik! 
örv. Hurka Istvánná győi-szentmártonl özvegy* 
asszony furcsa módon akart megválni az él'b 
tói. Elkeseredésében levágta nz orrát és a tiy<h 
vét. Állapota sulyos.

— A Mu problémdia fi de kés könyv jelent 
meg Szolnokon ur. Elei: István, Szolnok város 
főorvosának tollából. A főorvos a Ma problémája 
cimü könyvében, foglalkozásátéd eltérően, ké'1* 
gazdasá'?! problémát*kel foglalkozik éa avatott 
tollal világítja meg a Duna—Tisza-kőzénelc i'3< 
iudó problémáit, amehek gvorr segítséget lf^‘ 
nyelnek. A főorvos könyvében elsősorban * 
Duna—Tisza csntoroa megépítésének szükség* *' 
ségét hangoztatja és állításait olyan megg)-»;H 
érvekkel támasztja alá, amclvek megérdemlik 
az Illetékesek legodaadóbb érdeklődését.

brcc.cn
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magánlaksértés miatt letartóztatták 
Ferenczy PáljtakonakereskedOt 

Harc a Kisgyarmekfirt a nagyszülőn lahfisan
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon ma

gánlaksértés miatt letartóztatták Ferenczy 
Fáit, akinek édesapja ismert nagy gabona
kereskedő volt és aki Ilönich Henriknek, a 
Concordia-nialoni tragikus sorsú igazgatójá
nak unokaöccse. Fcrenczyt családi viszály
kodás körül keletkezett ügyben tartóztat
ták le.

Ferenczy hat évvel ezelőtt feleségül 
vette egy előkelő budapesti Ügyvéd 

leányát.
Házassága ^ból kisleányuk született, aki most 
hároméves. A feleség szülei és a vő között 
mostanában ellentétek keletkeztek, aminek 
az lett a vége, hogy

Fcrenczyné múlt vasárnap kisleányával 
együtt visszaköltözött szüleihez.

Később a gyermekszoba bútorait is n nagy
szülőkhöz szállították. Ferenczy, akit két- 
ségbeejtett, hogy rajongásig szeretett kis

— l’jabb havnzás várható. A szombatesti 
hóesés vasárnap délutánra megszűnt és 
csak délelőtt huvazolt egy keveset. Az idő
járás egész nap elég kellemes volt és ha a 
csatakos pesti utcák járókelői nem is élvez
ték a télies havas időt, a síelők, ródlizók és 
egyéb téli sportok hívei annál jobban örül
tek a friss hótakarónak. A Meteorológiai 
intézet prognózisa szerint mérsékelten hi
deg idő várható ujabh havazással, amely 
azonban holnapra megszűnik.

— Izgalmas zsebtolvajknland a Lipót-köruton. 
Vasárnap délután dr. Csillái Miklós, a MFTII 
tisztviselője, a Lipót-köruton villamosra vára
kozott. Közben föltűnt neki, hogy valaki a zse
bébe nyúl. Elkapta a zsebében kotorászó keze. 
Az idegen zsebbe nyúló ember menekülni pró
bált, ki is rántotta magút dr. Csillái kezéből, 
hosszas hajsza után azonnal sikerült a zsebtol
vajt elfogni, Schcll Sándor 43 éves szerelősegéd 
személyében, akit azután a rendőrségen letar
tóztattak.

— Magyar-jugoszláv bizottság Szegeden. 
Hétfőn délelőtt Szegedre érkeznek a ma
gyar jugoszláv határbizottság tagjai. A bel
ügyminisztérium részéről Jeszenszky An
dor miniszteri tanácsos vezeti a bizottsá
got, amelynek tagjai: Takácsi Konstantin i 
külügyminiszteri osztálytanácsos, Meríts Ró
bert és Bodó Sándor miniszteri osztályta
nácsos. Jugoszláv részről a jugoszláv kül
ügyminisztérium három-négytagú bizott
sága érkezik és a szegedi földmérési hivatni 
helyiségeiben tartják tanácskozásaikat. A 
bizottság elsősorban a trianoni határkövek 
ügyét vizsgálja felül és erre vonatkozólag 
tesznek javaslatokat kormányaiknak. Sze
geden nagy érdeklődései várják a jugoszláv- 
magyar bizottság tanácskozásainak eredmé
nyét.

— Gázzal megmérgezte magát egy Idős url- 
asszony. A Margít-körut 30. számú házban 
Crosz Mik&dné 65 éves magánzónő, vasárnap 
délután, mikor hozzátartozói hosszabb időre 
<gyedül hagyták a lakásban, gázzal megmér- 
!tez(e mayát. A lakás valamennyi gázcsapiát ki
nyitotta, úgyhogy hazaérkező családtagjai a 
konyha kövezetén eszméletlenül találták. A 
mentők súlyos állapotban szállították az idős 
uriasszonyt a Rókus-kórházba.

— Védekezés az influenzajárvány ellen. 
A Budapest Székesfővárosi Közlekedési 
Részvénytársaság tudvalévőén hirdetmé
nyeket függeszlelctt ki a kocsikban, ame
lyekben kéri nz utasokai, hogy a kocsik
ban való köpködésre vonatkozó tilalmat 
szigorúan tartsák be és köhögésnél vagy 
tüsszentésnél zsebkendőjüket tartsák az ar
cuk elé. A BESzKÁRt egyúttal elrendelte, 
hogy a kocsik tisztogatását a végállomá
sokon és a remízekben fokozott gondosság
gal végezzék s a székesfőváros tiszti főor
vosi hivatalának felhívására utasította for
galmi közegeit, hogy a kocsik szeilőzteté- 
tfre Is gondot fordítsanak.

gyermekét nem láthatja, elrohant apósának 
a lakására. Éppen akkor hozták az elszállí
tott bútort. Ferenczy szállítómunkást hozott 
s vissza akarta vinni a gyermekszoba búto
rait. Közben kiszaladt a folyosóra a kisleánya 
és szeretettel üdvözölte az apját. A kisleányt 
azonban

kiragadták a kezei közül
és visszavitték a lakásba.

Ferenczy annyira felindult, hogy berohant 
apósának a lakásába é.s az egyik családtagot 
is bántalmazta. A veszekedés olyan heves 
volt, hogy egy öreg hordárt, aki a hurcol* 

i kodásnál segédkezett, lelöktek a lépcsőről. 
Fcrcnczyt végül rendőr távolította el és

a főkapitányságra kísérte,
ahol vasárnap az apósa lakására való erő
szakos behatolás miatt, magánlaksértés ci- 

! mén letartóztatják.

— Párbajvétaégért 5C0 pengőre ítéltek egy 
földbirtokost. Nagykanizsáról jelentik: Mull 
év folyamán Keszthelyen Mdnd.y Pál föld
birtokos és l'orster Lajos között lovagias 
aíTér támadt. A segédek kardpárbajban ál
lapodtak meg, amelyet a felek legnagyobb 
titokban folytatlak le. Az ügy a titkolód
zás ellenére a hutóság tudomására jutott és 
ma vona Mándy t és Forstert párbajvétség 
miatt felelősségre a nagykanizsai törvény
szék. Minthogy l'orster Lajos a tárgyaláson 
nem jelent meg, Mándy ügyét elkülönítve 
tárgyalta a bíróság. Mándy ellenfele provo
káló magatartásával éü a társadalmi kény
szerrel védekezett. A törvényszék a föld
birtokost 500 pengő pénzbírságra ítélte.

— Tavasz ébredése n Károlyi-parkban. Ily 
címen a Hétfői Napló egyik számában közle
mény jelent meg arról, hogy a Károlyi-park
ban a serdülő ifjúság részéröl bizonyos rend
ellenességek történnek és a közleményben 
érintve volt Blaschek Ferenc, a park őre is. 
mint aki szelídségével elnézte volna a fiatal
ság helytelen viselkedését. Meg kell állapíta
nunk, hogy meggyőződtünk orról, hogy a park 
őre a legmesszebbmenőén teljesítette és tcb’e- 
i.iti kötelességét, aminthogy a cikk nem is 
érintette őt személyében.

— Ma délután temetik Tittonit. Rómából 
Jelentik: Hétfőn délután temetik Tittoni szená
tort, a nagy olasz politikust. Vasárnap reggel 
óla a szenátor dolgozószobájában áll a díszes 
ravatal bársonnyal, koszorúkkal födve. Tittoni 
mellén az Annunziata-rend és vaskeresztje. A 
szenátus elhatározta, hogy Tilt ovinak szobrot 
emel.

— Egy négyéves kisleány tűzhalála. Sátor
aljaújhelyről jelentik: Vasárnap délelőtt az 
abaujmegyei Nyíri községben, Bátyó József 
gazda négyéves Ilona kisleánya a konyhában a 
takaréktüzhcly mellett játszadozott. Kinyitotta 
a tűzhely ajtaját és kirántotta egy égő papírda
rabot. A lángok megkapták kezét és pillanatok 
alatt ruhája is tüzet fogott és mire segítségére 
sietlek, a kisleány súlyos égési sebeket szenve
dett. Bevitték a sátoraljaújhelyi közkórháziul, 
ahol kiszenvedett. A sátoraljaújhelyi ügyészség 
felboncoltatja a hullát és megindítja a vizsgála
tot, mert rövid idő alatt ez már a második ha
lálos végű tüzbaleset a községben.

— Megszüntették nz eljárást Tllrsch Mi
hály mnlomképviselő ellen. A Hétfői Napló 
annakidején hirt adott arról, hogy a Mo
hácsi Malomipar Rt. följelentette Hirseh 
Mihályt, a malom képviselőjét. A feljelentés 
szerint Hirseh harmincezer pengőt sikkasz- 
tolt volna tőlük és egy másik mohácsi cég
től pedig hatezer pengőt. Hirseh Mihályt 
annakidején letartóztatták, de a törvény
szék szabadlábra helyezte, mert beigazolta, 
hogy egyik alkalmazottja bűnös manipulá
cióinak áldozata volt. Most tárgyalta n 
Hirseh Mihály ellen emelt vádat Mestik 
Lajos bünletötörvényszéki cgyeslnró. A tár
gyaláson a tanuk beigazolták Hirseh ártat
lanságát és azt, hogy egyik alkalmazottéi 
sikkasztotta el a hiányzó összegeket Dr. 
Kurovszky Lajos ügyészségi alelnftk a tanú
vallomások alapján elejtette a vádat Hirseh 
Mihály ellen, mire a törvényszék dr. Rendes 
Miklós védő kérelmére az eljárást jogerősen 
megszüntette Hirseh Mihály ellen.

— Egv Romogymcgycl nagykereskedő és kör
orvos rágnlmarást pere. Kaposvárról Jelentik: 
Anti Ödön fclsömocsoládl nagykereskedő ellen 
dr. Léh Jenő gnniásdi körorvos rágnlmarád 
pert indított, mert Anti súlyos kijelentéseket 
tett oz orvos működésére vonatkozóan. A já
rásbíróság és törvényszék a kereskedőt rali havi 
fogházra és 1000 pengő pénzbírságra Ítélte. A 
pécsi Tábla most megváltoztatta ezt nz Ítéletet 
és Anf/.ödönt jogerősen Í000 pengő pénzbírságra 
ítélte cl.

— Meghalt dr. Leasner Rlrlidrd. Nagy meg 
döbbenésscl fogadták Budapesten dr. Leesne t 
Richárdnak, a Raasensfein és Vogler Rt. bír 
dctőlroda elnökének halálhírét Elhunytét fele
ségén és (ión kívül előkelő rokonság gyászolja. 
Holttestét Bécsbe szállítják, ahol a kremató
riumban el fogják hamvasztani.

—Betürtek az ádándl katolikus templomba. 
Nagykanizsáról jelentik: Ma reggelre virradó 
éjszaka Ismeretlen fellesek álkulccsnl behatoltak 
az ádándi katolikus templomba és ellopták nz 
ollárlszenlségfarté.t és a miséző kelyhel. A szé
leskörű nyomozás, amelyet a cs^ndőrség és a 
nagykanizsai rendőrség karöltve folytat, mind- 
ezideig eredménytelen.

Fény ve

kiváló jó vászon 
és fehérnemű

szsbad megtekintésre ez asztalokon.
Minden egyes ajánlatunk külön-külön meglepetés. 

Művészi kirakataink és áruházunk káprázatos belső díszítése 
nagy látványosság.
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Pamutvásznak Vttt'iao.
Batiszt siffon ...p
Lepedő kü;öniegésség

tartós, duplaszéles métere .................. ;.. ... P

Kész lepedő
Paplanlepedő creton p
Ágynemű damaszt B

nagy mlntaválasztékbaa... „ ........

KailSVá3Z nlntartó szép minták ... — — P 

Intet tangin) tolláié, bőrerös minőségben _ P 

Rayé Cöpper :Jt*X?,".’í-r 

Darázsfészek törülköző
erős (sfivósB, Jó minőség, silnes bordűrrel . P

—.48
—.SS
1.35

1.65
3.30
2.45

1.75 
_  <)O 
—.78
1.2S

—.58
KonyhatörűlKözö SKK'“ ... ? --tő
Damaszt törülköző -

minőség, szép mintázattal ..................... ... ... P

Lendamaszt törülköző , ,.n
kelengye minőség..............   P *

Frottír törülköző SKTM""!; 175
Edénytörlő pIrM r —.35
Edén/törlő ” ... r —-(!S
Pohártörlő P —.80
Fehér abrosz J6 m,nMg, •» 

140X149 om szegve, darabja ... ... ... _. _ P

Damaszt abrosz H,yn. . ,n
gyönyörű minták, 140X140 cm.................... — p

Étkészlet ,
Kávéskészet tsélü, ti személyes _ ... P

Damaszt kávéskész’et
•iáid, szép mintákkal ........................ . ... P

Ajouros kávésktszlet Biná„
•sínben, 8 ssomélyes....................   P

Női ing erő* ssála (trónból, blmsett 
mintával...................

Női nadrágkombiné
ból, ajonr- és hímzett mintával .................. P

Női nadrágkombiné •S3USS5S5
bél, gazdagon csipkéire ajonr- és hímzett min
tával ........... .. ... ... -. ..................  P

7.80
4.70

7.50

8.50
0.88

1.60

1.80

Kesztyűk
Női és férfi nappa________r 4.80
Női é3 férfi klassé________r 4 80
Női mosóbör ,.M„.., 5.50
NÖÍ éS férfi „trrMMr aUnul---- P 1.80

Fértizokni
Igen jó téli „ha, ,ny*sbít... p .38
Míise.yemmel átszőve —.55
Legfinomabb flór minőség ,

sok szép dlvsfmlntákkal ......................  P

fHarisnya (hosszú)^a.y^l-35 |

Postai rendeléseket utánvéttel b&rmantve szállítunk. 

Kívánságra mintákat és képes árjegyzéket küldünk.

i

Női hálóing
Női hálóing “í::, r
Női szoknyakombiné

•csűr- és hímzett mintával... .......................- P
llÁl hóló:nri L-omisii njjal, erős, tartós slfón- 
l'iJI llüljaiy Ml, azwnr-és hímzett mintával, 

dns díszítésre! .....................................  P
Műi hálóinn ho,Mn •»!»«• pMztelssind ísUl IldlUlilJ mosóanyagbol, ajonr-és blmaett 

mintával............................................  P

Női pyjama-öltöny 
Gyermek pyjama-öltöny 

dlvatwintás fián iliól, t-es ssám ......................P
Pz'imonként 0.4<* fillér emelkedés 

K:e nóc-ta cr<1’ P»®nt vászonbóll8 pari.a 4Qy(;2 nagyság.............. _ P

•'■d.yy puma nagyság........... ........P
Pan nn'pnndd 'ít‘(JnA pamutvászonból, I ap>aníBpBUU megbízható, Jó minőség P 
l/íc nórna elsőrangú pamutvászonból, 
iXío púi itíl bimzett és atsnr mintával_ P
Natív nórna elsőrangú patent vástonbél, Rí Agy parna himMtt éa awnr mintával P 
Ánvíéó«7|af kifénö pamut vászonból, < /AtiyóvSZIcl hímzett és azsur mintával P‘

I ágykészlet áll:
1 paplanlepodö 130/180 nagyság
8 nagy párna 76/100 nagyság 
1 kis párna ivjM nagyság
:nrt tökéletes szabása, 
*'!U kitűnő fehúrnomflanyagbó! _. P 
:_n szlu"( mintás rzye anyagból, 

bélelt mullel ... .. ............ _ P
isin kiváló, színes mintás puplinból, 
híg bélelt mellel ............................   P

elsőrangú slffonból, angol fihhé

erős szálú sí ttonból, 
diezpánttal ..

2.20
2.90

2.20

3.10

3.60
4.70

2.45

1.35
2.50
5.90
2.70
3.90 

,24.90

3.60
5.50
6.90
8.50
3.90
1.40
3.45
6.90

Klet paplan 12.50

Férő
Férfi
Férfi
Frakk ing
Férfi hálóing
Ferii rövid nadrág
Férfi nadrág K; ,
Férfi pyjama öltöny Ultiéiból .... P

r
r

Műselymek és grenadinok _ qs 
gyönyörű minták, egységes áron, méterje P

160 cm. széles Tweed kelme
divatos, apró minták, méterje ............  ... — P

Fehér és ecrü függöny grenadin
tov cm széles ... ................... — — — ... — P

2.90

1.28
1.95150 cm széles . __ r

Nöl harisnyák
Selyem harisnya ... r —-98
Selyem harisnya Jjj"4 ±125 “11" , s a 

Sport harisnya , 1.25
Kitünű macco Din,,,*,tnb.n p .9o

Kötöttcikkek
Gyermek pu'over .......  P —.98

Számonként 20 fillér emelkedéssel

Női tenisz pulóver 'SS,P 2.50 
Női pulóver KJ,'4.80
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A legnagyobb titokban, zárt ajtók mögött ideje, hogy fiatalkori
tárgyal a Nemzeti Szinház igazgatósága cgy 
olyan nagy irodalmi, sőt politikai szenzá- 
t iójól, mely egész bizonyosan « magyar 
közélet legszélesebb rétegei! is meg fogja 
mozgatni. Arról van ugyanis szó, hogy

Arturo Forzano, Iámért olasz dráma
író társaságában Mussolini, Olaszország 
inlnlszterelnüke Napóleon cimen dara
bot Irt és ennek előadásáról kell dön
tenie ■ Nemzeti Színház Igazgatósá

gának.

csodásán fölfeléMussolini 
jól mint újságíró kezdte. Már 
ragyogó (ollósai és zseniális 
luxával. Azt azonban a legkevesebben tud
ták, hogy újságírói hivatása mellett irodalmi'. A 
ambíciói is voltak és most, amikor nagy ’ és az előadást — ez nem kétséges — a leg- 
politikai pályáját befutotta, számos nagy- | nagyobb érdeklődéssel várják az irodalmi, 
fontosságú teendők mellett arra is jutott i művészeti és politikai körök. s. z.

Ívelő pályá
nkkor feltűnt 
irodalmi bil

VÁROSI SZÍNHÁZ NÉPSZÍNMŰ-CIKLUSA
1.

Rr.erdÁn, február II én e«t« tél 8 órakor 
Molnár Arankn 

ff ózta hegyi Kálmán >■» < nelényl József 
fellép ével

A CICÁNY
Jegyek 80 flllértó) fl p

A Gróf Rómeó justizmordja
Amikor a zeneszerző zárlatot akart kérni saját zenéjére — Aka

dályverseny .Az okos mama" körül
Szegény Rómeó, amikor átmászott a Capu- 

hllick kertjén, egészen bizonyosan nem gon
dolt arra, hogy kéjö századok múlva milyen 
-óig fogja érni őt, a drámai színpadok örök
ít ju hősét; a: operctlszlnpadon csunyán elbu
kik. Hogy mi ennek az oka, azt a legravaszabb 
színpadi rókák is csak találgatják. Senki sem 
tudja megmondani, hogy ez az épkézláb szö
vegű, mgvogó kiállitósu, pazarul dekorált, 
elsőrangú művészek által játszott operett miért 
mehetett csak tízszer a Fővárosi Operettszin- 
házban és Rómeó tollas barátja miért repült 
Ilyen gyorsan a lomtárba.

♦
Már a próbáknál kell kezdeni. Szántó Tiva

dar. a Rómeó komponistája, az ötödik-hatodik 
I róbúra érkezett be a színházba. Valamilyen 
muzsikál Játszott nz orkcszlcr és Szántó Tiva
dar megkérdezte• Kié ez a muzsika?

— Az öné — válaszolt a direkció cgy em
bere

— Az enyém? — kérdezte. — De én nem 
írtam jazzszámokatl Én cgy romantikus nagy
operettet irtani Szilágyi Lászlóval, talán nem 
ezt próbálják nz uruk?

Miután Szántó Tivadart, a „Tájfun" curópni 
nevű szerzőjét felvilágosították arról, hogy ma 
n jazz kell és egv ilyen szatirikus tendenciájú 
operett jazz-számok nélkül lehetetlen.

Szántó Tivadar rettenetes Indulatba jött 
éa kikérte magának, hogy nzámait önké
nyesen meghamisítsák, mnjd nagyobb affér 
alán bejelentette, hogy zárlatot kér saját 

muzsikája ellen.
A zárlati kérelem azonban elmaradt, Szántó 
Tivadar nem Igen mutatkozott n próbákon, 
mert azzal nyugtatták meg, hogy a nngy siker

VÍGSZÍNHÁZ• béiffl Szegedy Annié
10Sedd Feeeieszíru cseresznye

11
orerda Szegedy Annié

IS
COfltAHAk Szcgedy AnniéIS 

nénién Faketoszéru cseresznye
14

orom hat Szegedy Annié
február15 vasárnap

d C. 11 ó. A nótáé kap lány
lUyernicke.ósziao

d. n. ó. FekrirnzÁeu eAereeznye
(Mérsékelt hely Árak kai) 

eate 8 ó. Szeged* Annié

MARLENE DIETRICH
mai születésnapja atkáiméból

A KÉK ANGYAL 
csak hétfő, kedd, szerdán 

az UFA-szinházban

álmait megvalósítva 
A színdarab témája 

Mussolini politikai
— színdarabot Írjon, 
szerencsésen hasonlít 
pályájához is, hiszen

u Duce politikai és 
ról, a nagy Napóleonról irt darabot.

hadvezért idcáljá-

l'gy értesülünk, hogy n Duce darabját, 
amelyről n legjobbakat halljuk és egészen 
uj megvilágításba helyezi a korzikai hőst, 
először Milánóban adják elő s azután indul 
világkörüli útjára.

A budapesti Nemzeti Színház az. első, 
amelynek példánya van Mussolini „Na- 

poleon“-darabjáról.
l’gy értesülünk, hogy a Nemzeti Szinház 
igazgatóságának hétfőn estig kell döntenie 
Mussolini darabjának előadásáról. A döntési

it.
VMárnep. fnbraár 15 én eate fél 8 Arakor

S. FAv HvcrAna — Molnár Aritnka 
<>AI Gyulii én Cseléuyl József 

lelteidével
A TOLONG

n g 6 I r 

és az anyagi jarak reparálni fogják a zene
szerzőn esett sérelmeket.

♦
A Gróf Rómeó — ez tagadhatatlan — a leg

jobb auspiciumok mellett került színre. Tapsos 
főpróba után vibnros premier következett és 
azután — pesti nyelven szólva — mintha el
vágták volna K spanyolos, influenzás időben 
más okozott lázni, nem a szerelmes hős a pesti 
kislányoknál. Katasztrofálisan zuhant nz érdek
lődés a Rómeó Iránt, a pesti közönség ártatla
nul halálra ítélte ezt a kedves, kellemes, ro
mantikus figurát

Jusztlzmurdot követett el vele srembm.
Vasárnap játszották utoljára. Hétfőn bevonult 
Az okos mama Fedák Sárival nz. élén. Úgy- 
látszik, nemcsak a saját csnládjábnn, hanem 
n színházaknál is kisegít a bajból nz okos 
mama. ♦

Már két héttel ezelőtt szó volt arról, hogy a 
Király Színház veretlen sikerű darabja. Az. 
okos ninrnn más hajlékot keres. Lázár Ödön 
igazgató azonban, bár levéllé a műsorról Az 
okos mnmát,

nem akarla más színháznak átengedni 
darabját.

Majdnem per kerekedett ekörül, de a gordiusi 
csomót megoldotta nz. hogv Rátkai Márton az 
Amerikai lányok főpróbáján szerencsétlenül 
járt és igv még egy hétig Az okos mama ural
kodott a Király Színházban. Ezután már Lázár 
Ödön is beadta a derekát, megengedte, sőt 
hozzájárult ahhoz, hogy Az okos mama ré
szint királyszinhází szereplőkkel és király
színházi díszletekkel átvonuljon a Fővárosi 
Operettszlnházba — kisegíteni. Azonban ez 
nem ment simán.

♦
Egynéhány szereplőt pótolni kellett a Fővá

rosi Opereliszinháznak. Így például
Bársony Rózsi szerepét először Fejes Te

rinek kínálták föl —• eredménytelenül.
Ezután Stokolay Ollyt keresték meg a Fővárosi 
Operettszinház részéről, de 01!y sem óhajtott 
a prolongált Okos mamában résztvenni. Igv 
került a szerep Szilágyi Mnrcsához, aki egész 
biztosan tehetségesen fogja megoldani felada
tát mint Fedák Sári kisebbik leánya. Hasonló
képpen járt a bonv.ivánszereppel az Operett* 
színház Természetesen Dcllyt kérték fel a férfi 
főszerep alakítására Délig azonban szintén 
nem vállalkozott erre. A megszorult direkció 
Miskolcra sürgönyzölt Kompóthy Gyuláért, nki 
boldogan és örömmel jött Pestre. De mire 
Pestre ért a vonatja, már Dolly próbált nz 
Opercttszinházbnn.

Az okos mama mégsem hagyja magóll

Premier után
SZEGEDY ANNIÉ. Szomory Dezső költői 

erejével, fantáziájának nagyszerűségével, 
nyelvének sokszínűségével és csillogásával 
megteremtette, a várva-várl vígszínházt si
kert. Vasárnap játszották harmadszor Szo
mory „Szegedy Annic“-jét és csodálatos: ez 
az előadás is premier-számba menti A pre
mierről kiszorult szmókingosok és toalett
fantáziába burkolódzó hölgyek tömege ült a 
vasárnapi nézőtéren is és lankadatlan hév
vel tapsolták a nagy költő majdnem minden 
mondatát. Szívesen ismerjük el, hogy az elő
adás méltó volt Szomory Dezsőhöz. Gomba
szögi I'rida, ahogy tavaly a „Takács Alice“- 
ban állapítottuk meg, az idén a „Szcgedy 
Annie”-ben vitte tökélyre a színjátszás mű
vészetét és mellette viszont a legnagyobb szi- 
r.észsiker a vendég Somlay Artúré. Ez a 
fékezett Indulatu, elementáris erejű nagy 
színész ebben a szerepében a legnagyobb. A 
szinház többi tagjai, igy elsősorban Hegedűs 
Gyula, Makláry Zoltán, Rajnai Gábor és a 
rendkívül tehetséges és komoly mértékkel 
mérhető gyermekszinész: Gürtler Évi az 
előadás igaz értékei.

♦

A KÍNAI LEÁNY. Lengyel Menyhért szeren
csés kézzel nyúlt ismét az orientálta témához. 
Igaz, hogy néha-néha grand guignolba siklik át 
a színdarabja, de Lengyel Menyhért ezúttal le
mondott oz irodalmi sikerről. Szórakoztatni 
akart és ezt eléri. A Nemzeti Szinház kitűnő 
előadása segíti ehhen. Tőkés Anna, Pethcö At
tila, Csortos Gyula, Aczél Ilona a színpadi siker 
részesei.

♦

BOTRÁNY A SAVOYBAN. Az U] Szinház 
uj rezsimje szerencsésen startolt. Kelemen 
Viktor „Botrány a Savoyban" című vig játéka 
— ez nem kétséges —, szerencsésebb sínekre 
fogja gördíteni az Uj Szinház mozdonyát, 
amelyet Vitéz Miklós művészeti igazgató te
hetsége és egy egész sereg kitűnő fiatal szí
nész lelkesedése fűt. Siker van az Uj Szín
házban és ez az iró, Kelemen Viktoron ki- 
vül Orsolya Erzsébet, Baróti József, Czobor 
Imre és Boray Lajos érdeme.

♦

AMERIKAI LÁNYOK. Amint múlt héten 
már jelentettük: Rátkai-siker. A szellemes 
és gördülő versek Szenes Andor javára íran
dók. Tihanyi Vilmos rendezése mintaszerűen 
elsőrangú.

Filmpremierek
AZ ELLOPOTT MADONNA-KÉP

címet viselt a Corvin- és Corso-mozi legújabb 
slágere, amely ma kerül először a publikum 
elé. Az Ufa vidám bűnügyi filmje keretében 
egy Rafael-kép izgalmas ellopatásának törté
nete pereg le előttünk rengeteg mulatságos 
helyzetkomikummal tarkítva. A nagy német 
filmgyár legjobb fiatal erőit állította csatasorba 
a siker érdekében, hogy győzelemre vigyék ezt 
a filmet. A cselekmény színhelye egy múzeum, 
ahonnan ellopják Rafael világhírű Madonnáját 
és a rendőrség lázas nyomozást tndit a tettes 
kézrekerttésirc. Igen ám, de a bűnszövetkezet 
egyik tagja srlnészember, akt az átváltozás 
művészetének valóságos mestere, igy hát szá
mára mi sem könnyebb annál, minthogy ma
gára öltse a nyomozást vezető rendőrtisztviselő 
maszkját és helytelen irányba terelje a detekti 
veket. Rengeteg bonyodalom után derül csak ki 
ar igazság és kerül vissza végre régi helyére az 
ellopott műkincs. A rendező ügyesen végezte 
feladatul, n szereplők valamennyien férgesen 
állják meg a helyűket. A filmet különben kedd 
túl kezdve a Palócé mozi is bemutatja.

KICSERÉLEM A FELESÉGEM 
a Kamara vásznán szinrekerülő Anny Ondra 
sláger volt a legnagyobb eseménye az el
múlt mozihétnek. Ez az ördöngős Ügyes
ségű, táncosláhu, bájos vígjátéki színésznő 
újólag bebizonyította, hogy mennyire kiér
demelte a „női Chaplin" jelzőt, amellyel 
megajándékozták. Játéka, gesztusai, ötletei 
mindenben a humor királyára: Chaplinre 
emlékeztetnek. A „Kicserélem a feleségem" 
előadásait eddig táblás házak tapsolták vi- 
gig, ami nem kis mértékben a film rende
zőjének is érdeme, aki az ötletek egész ar
zenálját zsúfolta össze a vidám történet je
leneteiben. Anny Ondra mellett a német 
filmgyártás legnagyobb erősségei szerepel
nek a „Kicserélem a feleségem" szinlapján. 
Elsősorban Siegfried Arno, a német vígjáté
kok ellenállhatatlan humora, groteszk 
amorosoja, de különösen Félix Bressart, 
akinek száraz humora valóságos nevetőor
kánokat fakaszt a nézőtéren. A Kamara 
ezenkívül még Stan és Pan legújabb és leg
jobb burleszkjét is bemutatja, amely szin
tén rengeteg munkát ad a nevetőizmoknak.

A FELESÉGEM BABÁJA 
az Ufa és az Uránia csütörtöki nagy slágere, 
amely tulajdonképpen a Ilempelmann cimü 
film. Ez a vidám német sláger hosszú hónapo
kon keresztül szerepelt a berlini és bécsi mo
zik vásznán. A főszerepet Mar Hansen játssza, 
ő a „gépember", aki a városligeti Motto troso 
berlini unokatestvére és rengeteg mulatságos 
kaland után mint „gépember" kerül az imá
dott nő hálószobájába. Mnx Hansen inellett a 
német lalkie egyik legszebb és fiatal primadon
nája, Liano Deyers játssza a főszerepet és je
lentős szerep jutott régi kedves ismerősünk
nek: Szőke Szakádnak is. A sajtőbemutató 
hangulatából Ítélve, a pesti közönség nagyon 
sokat fog nevetni a gépember kalandjain. Nem 
szabad kifelejtenünk a beszámolóból a filmnek 
azt a nagy erősségét, amely zeneszámain ke
resztül is biztosítja számára a sikert. Két olyan 
dala van Max Hansen legújabb produkciójá
nak, amely napok alatt slágerré nő a pesti asz
falton.

Szerdán reggel jelenik meg & 

színházi élet 
HHssEurűgajzéina

Hogyan jutott Misa Magyar
ország Európa legszebb 
hét loanyo közé 7
Izgalmasan érdekes képes be- 

faS számoló a párisi nagy szépség 
versenyről.

Városi Szinház 
GUGLIELMETTI 

szenzációs sikert aratott 
pénteken a Rigolelio-ban

GUGLIELMETTI
bujgufeílépése kedden

TR AVB ATA
Fartnerei: Szedő Miklósa Kovács Denő

Jegyek 1 pengőtől 10 pengőig

íí'íí: TÁNC
kim Jancsi dalszerző jazz-zenokara
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Defromzálfák az uj 
Miss Európát, mert kiderült 

hogy kisfia van
Ki less a trónfosztóit szőpségkiráiynő utódja?

A Neues Wiener Journal vasárnapi száma 
Igen érdekes híradást közöl egy Párisból ér
kező távirat alapján. A nagy osztrák napi
lap tudósítása arról számol be, hogy 

detronlzálják az Idei Miss Európát, 
akit tudvalévőén csak néhány nappal előbb 
választottak meg. Igen érdekes okai vannak, 
hogy miért fosztották meg Európa legszebb 
lányát ettől a dinétől. A választás után 
ugyanis kiderült, hogy

Miss Európának egy négyliónapos fiú
gyermeke van

s éppen ezért a választás szabályzatai értel
mében nem vehetett volna részt a lányok 
versenyében.

Köztudomású, hogy
nz idén Miss' Franciaországot válasz

tották meg a legszebb európai lánynak, 
azzal a céllal, hogy az „öreg világrészt" kép
viselje az Amerikában megtartandó Mis* 
Univcrse választáson. A legszebb francia 
lány és egyúttal Európa legszebb lányának

címét ezúttal
egy párisi dlvatszalón csodálatosan azép 

19 éves direktrisze nyerte el, 
külön örömére a párisi skabónőknek. 
szépségkirálynő kíséretével együtt Parisból 
Nizzába utazott és e pillanatban is ott tar
tózkodik. Ott fogják tehát véle közölni, hogy 
uralkodása csak pünkösdi királyság volt és 
kénytelen lesz átengedni helyét a boldog 
utódnak. Hogy az uj Miss Európát milyen 
formaságok között fogják megválasztani, 
erről még nem döntöttek.

Miss Európa ezekután kutathatja majd, 
hogy

ki volt az az Indiszkrét hölgy vagy 
úriember,

aki a választás c’ ’ökségének a nagy győze
lem után tudomására hozta a szegény kis 
francia honpolgár létezését, aki akaratlanul 
ilyen nagy hlamázst okozott a mamának. 
Minden valószínűség szerint a lemaradt ri
vális szépségkirálynő-jelöltek között kell az 
informátort keresni.. „

Adhaf~e pénzt a szerző 
a primadonnának?

A Színigazgatók Egyesülete feljelentést tett a Színpadi 
Szerzők Egyesületénél, mert egyik tagja pénzt " 

primadonnának, ha darabjában fellép
kínált a

Ezt a háborút is csak n pesti színházi viszo
nyok szülhették. A színházigazgatók spórolnak 
a szerzőnek. Illetőleg meg akarják tiltani azt, 
hogy tanitémjíihől fgy ■ Júióanyuaa. özzaagotleod- 
jón a primadonnának, aki nem akart a maxi
mált sztárgázsiért fellépni. Az egyik operell- 
szinház ugyanis tárgyalásba bocsátkozott Gaál 
Franciskával és fölkínálta neki legközelebbi 
operettje főszerepét. Csakhogy azóta már meg
született a színigazgatók ismeretes kartellje, 
amely kimondotta, hogy legfeljebb kétszáz pen
gőt fizethetnek esténként cgy-egy primadonná
nak. Gaál Franciska pedig nem akart kétszázért 
fellépni, sőt a duplájáért is alig. A szerző pedig 
ragaszkodott Gaál Franciskához, mondván, 
hogy a darabja sikere függ tőle.

— Inkább a tantlémemből vonják le — 
mondotta — azt nz összeget, amelyet a' 
kétszáz pengőn felül kér u primadonna.
Mikor meghallották a színigazgatók ezt « 

kartelltőrö Ígéretet, nagy haragra gerjedtek és 
menten igazgatósági ütést hívtak össze a prima
donna és a szerző ellen.

— Kikérjük magunknak, — 
színigazgatók —, hogy a szerző 
primadonnát a mi rovásunkra! _ ___ n.v.
ténik, akkor hiába minden, ismét égig nőnek 
a sztárok. ■

Ezután a Színigazgatók Egyesülete bizalmas 
határozatot hozott és átiratot intézett a Szín
padi Szerzők Egyesületéhez, amelyben az 
illető színpadi iró erélyes megrendszabályozását 
kérték, egyben határozatot is szeretnének pro
vokálni a Színpadi Szerzők Egyesületétől, hogy 
hasonló eset, kizárás terhe mellett, a jövőben 
ne fordulhasson elő.

A Szerzők Egyesületének legutóbbi ülésén 
szóbakcriilt ez a dolog. Ekkor fölállt a szerző 
és a következőket mondta:

— Én pedig kikérem magamnak, hogy a 
színigazgatók beleavatkozzanak abba, hogy 
én hová teszem a pénzemet. Legközelebb 
majd azt Is meg fogják szabni, hogy a 
feleségemnek mennyi háztartáspénzt adjak...
A vita abbamaradt és nem dőlt cl, vájjon 

adhat-e pénzt a szerző a primadonnának?

hajtogatták a 
fizesse meg a 

Ha ez megtör-

Sfe&tí a,Qjueó 
Hja/aet-feefu!

Erről írtak az utóbbi napokban 
az összes budapesti újságok

aiopofjr
DONNA

c. Ufa-filtnből meggyőződhet a valóságról
Héifőtdl

CORSO é. CORVIN
Keddtől

PALACEis

fx Juhi Marcell igazgatók a legnagyobb elra
gadtatással nyilatkoztak róla, kiszerepezték a

SZÍNHÁZI napló
{Yyan világot élünk, sajnos, amikor egu-egy 

színháznál már egy baklövés is katasztro
fális helyzetet teremt. Elmúltak azok az idők, 
amikor a színházigazgatók dúskálhattak a leg
kitűnőbb darabokban, a legjobb szereplőkben. 
Ez a kellő együtt ma a legritkább esetben adó
dik és ha találkozik, akkor a közönség az ér
deklődésével hálálja meg az igazgató szerencsés 
munkálat. Éppen ezért hihetetlenül hangzik az 
alábbi történet. Az egyik színházi ügynökségünk 
névtelenül a Vígszínháznak benyújtott egy víg
játékot. A darabot annak rendje-módja szerint

elolvasta Komor Gyula, a szinház dramaturg 
igazgatója és a darabról a Irgragyogóbb jelzők
kel ellátott írásbeli jelentést adta a direkciónak. 
Miután a színházi ügynökség a dramaturgi je
lentés birtokában volt, felfedezte a színháznál 
az iró személyét. Ez pedig nem más, mint Ilur- 
math Imre, aki ötven operett és néhónyezer 
versszöveg brilliánslollu szerzője. Ezután Jób 
Dániel igazgató hetekig hevertette olvasatlanul 
a színdarabot, mig Harmath Imre megunta a 
huzavonát és elvitte a darabot. Jób Dániel köz
ben előadatta a Tésasszony és a Lipótváros 
című darabokat a Vígszínházban — ismert ered
ménnyel. Ilarmath Imre vigjátéka ezután a 
Magyar Színházba került, ahol Faludi Sándor

Mától kezdte®=    1   —•

la okos mama
Fiwosl Hereiszíoíii
folytatja diadalutját, február 15-ig bezárólag 80—87, előadás

•j’Kiiuiu.töui iiyiiuiMiiiun rviu, KisiervpesiCK a 
darabot és azonnal műsorra akarták tűzni. A 
színház cyy harmadik vezetőembere azonban 
tiltakozott az előadás ellen és Harmatit Imre 
megbántva, visszavette a darabját. Azonnal pos
tára adta, kiküldte Berlinbe és két nap múlva 
minden válasz nélkül kétezer márka előleget 
kapott rá Zsoldos Andortól, aki Berlinben szín
padi- és filmvállalkozó. A vígjátékot Berlin 
egyik nagy színháza már próbálja is és a legrö
videbb idő alatt be is mutatja. Budapesten pe
dig lámpással keresnek egy jó darabot.

A jubileumok áradatában is meg kell 
**■ állni néhány percre Ányos Laci, a leg
népszerűbb magyar dalszerző és zeneszerző 
működésének huszonötéves jubileuma mel
lett. Ányos Lacinak, aki huszonöt éve dalolja 
a legszebb xirva-vigadó magyar nótákat, 
végre elhegedülik az „ő nótáját" is. Barátai 
és tisztelői összeállnak és hatalmas program
mal egy nagy hangversenyt rendeznek tisz
teletére.

Az Operához legközelebbi terve Lengyel 
Menyhért „A csodálatos mandarin" 

cimü pantomimjének bemutatója. Ez a pan
tomim mór három éve kiséri az Operaház 
műsortervén, de egy Pesten ismeretlen, tra
gikus bukás akadályozta meg, hogy az Opera
ház műsorára kerüljön. Három évvel ezelőtt 
ugyanis a pantomimet Kölnben mutatták be. 
4r ottani Operaház előadása botrányba ful
ladt, mert a németek a pantomim meséjé
nek néhány részletét Ízléstelennek és er- 
kölcsrontónak tekintették és a kritika is 
súlyosan ledorongolta. Az Operaház emiatt 
nem merte műsorra tűzni A csodálatos man
darint, amelynek zenéje valóban szép. A 
cselekményét akarták átdolgoztatni előbb, 
Lengyel Menyhért azonban sokáig húzódo
zott ettől a feladattól. Most végre kötélnek i 
állt és A csodálatos mandarin muzsikájához 
uj mesét komponált, amelyet az Operaház 
cl is fogadott és most már be is mutat. Na
gyon érdekes, hogy A csodálatos mandarin 
az Operaház fiatal balettgárdája tagjainak 
közreműködésével fog szinrekerülni.

flóron Gyula — nagypapa lett. 6, nem az 
életben, hanem a színpadon futotta meg ezt 

a karriert Szép Ernő „Aranyóra'* cimü színmű 
vében. Gázon Gyuláról érdemes feljegyezni, 
hogy talán nincs egyetlenegy szerepkör sent. 
ahol ez a kitűnő művész ragyogóan meg nem 
állta volna a helyét. Mikor a szinilskohibót ki
került, Nagyváradon drámai hős volt és mint 
Sasfiók aratta sikerét. Utána az operai szakra 
tért át és mint operaénekes is feltűnt. Majd a 
budapesti Népoperába került mint bonviván, 
innen a kabaré-színpadra ment át, ahol énekes 
és láncos színész lett belőle, majd pedig a Bel
városi Szinház, Beöthy László igazgatása alatt, 
komikust faragott Gőzön Gyulából. Uj szerepe 
erősen drámai, egy öreg aranyozómexfert ját
szik, egy majdnem tragikus szerepet, a mai kor 
munkanélküt tengődő emberét.
KTirfchy Emília, az Operaház vált primabal- 

'■ v lerinája iskolájának vasárnap volt vizsga
előadása. A növendékek művészi teljesítményén 
meglátszott a kitűnő prímaballerina pedagógiai 
készsége. 1'eltíintck Lengyel Kató, Piroska Fe 
renc és Solt Erika és Lilla. Ezek már kész tánc
művésznők. A Zeneakadémia nagytermében 
vasárnap este impozáns számú publikum előtt 
tartotta meg ezévi estjét „ego". A kitűnő írónő, 
a női lélek alapos ismerője, a mai nő problé
máit dolgozta fel commedia dcll'arte formájá
ban. A személyesen is szereplő írónőn kívül Ha
rasztiig Mid, az igen tehetséges Thury Mária 
és Baló Elemér érdemelték ki a közönség sűrű 
tapsait. — Tegnap tartotta szerzői estjét Ger- 
(tclyff'J Gábor iró, az Országos Gárdonyi Iro
dalmi Társaság tagja. Az értékes és kiváló Írá
sokat elsőrangú fővárosi művészek tolmácsol
ták nagy sikerrel.A Nemzeti Szinház próbatdblájára holnap 

reggel Móricz Zsigmoml neve kerül, aki 
Bornemissza Péter magyar Elektráját dol
gozta át. A Nemzeti Színházhoz hasonlóan, a 
Kamaraszínház is magyar reprizre készül, 
llerczeg Ferenc egyik darabját akarják fel
újítani.

Acsádi Károly Ufhor címmel legújabb ver
teit gyűjtötte kötetbe. A fiatal költő mély 

Ural átérzessel vetíti papírra párizsi utasításai
nak emlékeit, amelyek versek — még pedig jó 
versek megírására ihlették. Aesádi Károly köte
tével előkelő helyet vívott ki magának a: uj 
magyar költők Parnasszusán.

FedáK Sári 
felléptével a Király Színház és Fővárosi Operetf- 
szlnhá' együttes előadásában. Jegyek már vált
hatók. Helyárak: 1—7 pengőig.

Lámpaláz
eilássiKei1
MfifiYftR SZIKHEZ
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A tavaszi futballévad első 

nemzetközi mérkőzése 
döntetlenül végződött

Nemzetközi, Magyar Kapa éa barátságos mérkőzések az évad
nyitó programfán

Érv hói tel u bajnoki küzdelem megkez
dése előtt érthető okokból igen nagy érdek
lődéssel nyilvánult meg az élcsapatok for
mája s ezzel kapcsolatosan a Slavia— Hun
gária, valamint a Ferencváros* —Újpest ta
lálkozója iránt Is. A rossz Idő ellenére is 
ötezer néző vándorolt ki a Hungáríii-ufrn. 
hogy sportszenvedélyének áldozva, tisztába 
jöhessen a koratavasz esélyeivel. A helyzet 
uz, hogy nagyjában mindenki meg khet elé
gedve a látolfakkal, sőt mondhatjuk azt is, 
hogy

nem volt még a profcMzIonalIzmu* óla 
olyan formakészsége és kondíciója 
egyetlen csapatnak sem a tavaszi start 
előtt, mint amennyit a három nagy csa

pat vasárnap mutatott.
A Ferencváros szinte megdöbbentő elánnal 
tudta fölényéi az Újpest felett gólokra vál
tani s ezzel a megingott bizalmat majdnem 
százszázalékig behozta. A Hungária a baj-

3
A cseh bajnokjelölt szereplése Budapes

ten mindenkor az érdeklődés középpont
jában állott. Fokozta ezúttal ezt az érdek
lődést nz a kettős körülmény is, hogv egy
részt a magyar bajnok jelölt volt a: ellenfele 
a cseh bajnokjelöltnek, másrészt ezzel a 
mérkőzéssel kellett a Hungáriának harci 
felkészültségét és bajnoki aspirációinak 
komolyságát bebizonyítani.

Bemutatkozott a csehek félelmetes tech
nikai és taktikai képzettsége, a nagyobb 
súly fontos szerepe és bemutatkozott a sok 
hiba ellenére is a Hungária harci kedve. A 
második félidő 40. percében még 3 : 1-cs 
vereség réme kísértette a kék-fehéreket, de 
nz utolsó öt perc, ha kevés is volt a győze
lemhez, az ezzel felérő döntetlent azonban 
meghozta.

A mérkőzés szenzációs jő talajon, a csa
patok következő összeállításában kezdődött 
meg:

Hungária: Újvári—Nagy, Mnndl—-Klébcr. 
Wcbcr, Sebes—Ticska, Barátky, Skvarek. 
Kalmár, Hirzer.

Slavia: Planicka—Zenitek, Novak—Schu
bert. Simnersky, Cernicky—Junek, Soltys. 
Svoboda, Bara, Jóska.

A mérkőzést Góbéi bécsi bíró vezette ki
fogástalan precizitással.

A Slavia vezet 
a félidőben

k Slavia kezdi meg a támadások pergőtÜréf, 
amelyből röglön kitűnik, hogy a Hungária el- 
fogódollan áll szemben nagy ellenfelével. NagyMUriDÜRIR - 5LRUIR
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ugyan ért sem respektálja i már az első perc- 
b< n Buráikjt alaposan lerúgja.

Tumultust pofonok.
A bíró azonban gyorsan sséirlastIja a társasá
got é< a mérkőzés mór fut Is tovább

l>e fut Jóska Is Jó tlcmétere* ellátójáról

ü L L 6 I ■ U T I FALVA.
Vaaáraao, február lb én dSIntán 8 arakor:

Fsrancuaros-Sabaria
FIA te i fttakor:

Hungária—Bástya
keti4« alrttoaxtSIya liríbalw*! mértSz**. 

nokjclftlt Slaviávol szemben állta meg félsi- 
kerrcl a sarat s ha

valamivel előbb ötllk eszébe, hogy a 
Slavia ellen milyen fegyverekkel kell 
harcolnia, a biztos győzelem sem ma

radhatott volna el.
így azonban a Slavia ugy búcsúzik Buda
pest közönségétől a tavasz folyamára, hogy 
félelmetes hírét és képességeit öregbítette.

A harmadik mérkőzés, amely iránt nagy 
érdeklődés nyilvánult meg, a Bocskay és a 
Kispest Magyar Kupa-küzdelme volt, omely

a meghosszabbítások után Is döntefle- 
niil végződött.

Arra azonban mindenesetre jó volt, hogy a 
Bocskay készülctlenségét igazolja. Ha gyors 
formajaviilás nem következik be, akkor a 
két hét múlva elkövetkező Hungária—Bocs- 
kay-mérkÖzés a debreceni csapatot előkelő 
második helyéről bizony alaposan vissza 
fogja vetni.

:3
s tiszta szerencse, hogy Újvári, közeli lövéséi 
védeni tudja.

Valami baj van hátul
9 ez az IMödík percben mór látható eredmény 
alakjában Is mutatkozik: Soltys és Svoboda 
mesteri összjálék után

a nagytestű center védhetetlenül küldi há
lóba a labdát.

Nagy gól volt. 1:0. Átmeneti mezőnyjáték, majd 
Svoboda keményen ugrik Újvárinak és Kozarek 
módjára majd a nyakát tekeri ki a vékonytestü 
kapusnak. Már a 10. percnél tartunk, de a 
Hungária, műnyelven szólva:

sehol sincs.
Sőt Svoboda Sebes mellett .feneket tisztára 
játssza, ennek passzál viszont Mandl nézi nagy 
ólmélkodással s

a befutó Bara kényelmesen, de élesen küldi 
a labdái közvetlenül a léc alá.

Lógnak nz orrok. Ha a Slnvia igy bírja tovább 
nz iramot, akkor példátlan vereségre van kilá
tás. De n Hungária is érzi az elkövetkező per
cek döntő fontosságát, hatalmas erővel dobja 
csatársorát n küzdelembe s a lő. percben Kal
már rettenetes nagy lövése tart n kapu felé, 
Plnnicka tehetetlen, a kapufa, azonban föl
tartja a lövést és Skvnrek helyezett labdájába 
Zcnisck Idejekorán tud belelépni. De meg ebben 
a percben n nagy nyomásnak megadja a Sla
via nz árút.

Sebes Hincrhei passzol, ő Schubert elől 
Kalmárhoz emeli át a labdát, aki rögtön 
vlssxapofozza és Hirzer kapásból élesen és 
laposon ■ kapuin tövébe küldi a labdát. 

2:1.
Ezután ismét tumultus következik, a 17. perc
ben ugyanis Skvnrek és Planickn közölt némi 
barátságos érintkezés adódik, amelynek követ-
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kezményekóppen Planicka egy ideig a főidőn 
fetreng.’ Az egész Slavia hátrafut,

pofonok tejá csendül ■ tribünök felé, 
ségül ismét a bíró boxfudománya álltlja helyre 
a rendet. A 25. percben Ticska megy át reme
kül két emberen, bombalövése azonban a kapu 
fölött száll el. F.llől kezdve a Hungária fölénye 
domborodik ki. A 3Q. percben például gyönyörű 
helyrét adódik. Skvnrek mesterien játssza tisz 
tár* Knlmárt, akinek szédítő lövése Ismét ka
pufáról pattan viasza. Majd korner lesz a nagy 
tumultusból, de ez eredménytelen. A szemmel 
láthntó nagy fölény értékel azonban mélyen le 
ichlja az. hogy a Hungária half som é* csatárai 
szinte érthetetlenül keveset értenek a passzn- 
lóihoz. Kínos helyzetek szüleim k igy, s a kö
zönség szorong. Á 43. percben Darűlkynak van

helyezte, Planick* leüti a a lövés az üres kapa 
fölött száll el. Még két erős Slaviá-lámadás kö
vetkezik, azután vége a félidőnek.

Az izgalom fokozódik: 
a Hungária kiegyenlíti 

a gólelőnyt
A hideg mind erősebb lesr, a szünetben tehát
• B-tribün formás bemelegítő gyakorlato

kat tart,
amelyek néhány másodperc múlva szörnyű 
közelharccá alakulnak. Ódnál a Ferencváros és 
a Hungária hívei próbálják egymást „súlyos" 
argumentumokkal meggyőzni, de a rendőr
legénység attakja csillapít. Ezután a buzgó félt
vágy ujabh cselekvésre készteti a fázó közön
séget és megindul a hógolvóharc. Pergőtűz- alá 
fogják a pálya szélén sétáló reklámembercket 
s óriási derültségre

az egyik aajtreklámembcr kezéből egy 
pompásan helyezett hólabda kiveri a sajtot.
Nemsokára megjelenik a Hungária. Hosszú 

és kínos perceket tölt dideregve a pályán, amig 
azután megjelenik a Slavia is. Kezdés után a
2. percben már négy helyzet támad a Hungária- 
kapu előtt. Ezt tisztázzák* s azután megindul az 
ostrom. A 6. percben Ticska helyezeti sarkos 
lövését Planicka fantasztikus ügyességgel tolja 
kornerre. Utána Simpcrsky próbálja Kalmárt MUNEfílGin-SLOUIR
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harcképtelenné lenni, ami egy időre sikerül is. 
A 10. perctől kezdve pedig kizáróan a védeke
zésre rendezkedik be a cseh csapat. Ez termé
szetesen frontba dobja a Hungáriát, egyik 
támadás a másikat éri, de valahogy nem sike
rül semmi. Az izgalom percről percre fokozó
dik, a csehek mozdulni sem bírnak az erős 
ostromzárból, a 25. percben pedig már-műr a 
kiegyenlítés is megszületik.

Ticska pauszára Skvarek kiugrik, éles lö
vését Planicka fogja ugyan, de kiejti.

Most nagy hentergés következik a földön, de 
Zenlsek még idejében ki tudja kaparni a go- 
molgagból a labdát. Rögtön ezután ellentáma
dásba lendül a Slavia s egy csodálatosan szép 
felépítésű góllal rémíti meg, legalább egyelőre, 
a Hungáriát és a közönséget. Jóska és Bara 
pokoli ügyességgel passzolnak egymáshoz, Jóska 
magára vonja előbb Sebest, majd Nagyot, utána 
jó helyzetbe játssza Borát, aki az ellenkező 
szélre vágja át a labdát s

miközben Svoboda testtel tartja Manóit, 
Soltys nyugodtan löhelt élés labdáját a léc 

alá. 3:1.
Ezzel mintha megpecsételődött volna a Hun
gária sorsa, mert nemcsak az egyenlítés nem 
sikerül, de még növekedett is a Slavia előnye.

A döntetlenül végződött kupamérkőzés 
gondja a nagy szezónra marad,.. 

Kispest— Bocakay 1:1 (1:0, 1:1, 1:1}
Vendégmnrasrtaló sár fogadja a gyanútlanul 

Kispestre érkező sportembert s csak akkor cso
dálkozik el még jobban, amikor a pályára érve, 
majdnem kifogástalan állapotban találja a fut- 
h all pályát Csak a közönséget nem tudta az 
első futballvnsárnap kicsalni: alig jelentek meg 
a meccsen kétszázan.

A Játék sok kívánnivalót hagyott hátra. 
Szembetűnő volt n Kispest jó játéka, de még 
igy is kihint, hogy legrosszabb tulajdonságukat 
sikerült „át menteniük" nz uj szezónra: nz ered
ménytelenséget A Bocskay semmit sem mufa- 
fott. A védelem nagyon szimplán dolgozott, a 
fedezetsor hamar kifulladt, a csatársor meg tá
madott ugyan, de ... elvégre a gólok döntik cl 
manapság n mérkőzések sorsát

Bocskai támadásokkal indult n mérkőzés, n 
támadások azonban sorra elakadtak a kispesti 
viédelem offsráid-taktikáián. A Irt. percben eset! 
az első lövés. MálétTy Ifi méterről lőtt, a lnhdn 
mór túljutott uénésen. de a bal kapufáról 
vi«srnnnttant.

Telitalálat volt s nyomában jö csomó hó hnl- 
' lőtt le n kapufáról. A 21. percben esett a Kis

pest vezctőgólja
Scnkey II Jó azöktetéaael lefutott, beadása 
'főárétól Kevlczkyhca kérőit, akt fejtei men
teni akart, de Paezotwyhoi került * labda, 
akt középre kanyarodott, átjátszóit három 
Bncskny-Játékost ék • kifutó llübner hasa 

alatt • hálóba lőtte a labdát. — 1:3.
Gól után a Bocskay lendül támadásba, de csak 
kornerekcl tudott elérni, ezek egyikéből Teleki

Egy ideig letörten dolgozik az egész kék-fehér 
csapat, azután a 35. percben, szinte' érthetetle- 
nül, finisbe kezd. Teljesen beszorítják a Slavint 
a térfelére s a két Hungária-bekk jóval a .fél
vonalon túl foglal helyet. Elszánt védekezésbe! 
kezd a Slavia, egyik szabadrúgás a másik után, 
egyik támadás a másik után, de erőtlenek. A 
40. percben megszületik a hosszú idő után ese
dékes Hungária-gól. Ticska komért rúg, a nagy 
káoszban Zenisek és Barátky harcol a láb- 
dóért, de Barátky még lövőhelyzetbe is kerül, 
lövését Planicka múr-már fogja, amikor

Skvarek ■ keze elöl hirtelen ■ hálóba 
pöccinti ■ labdát 3:2.

A közönség tombol s a Hungária szinte szár
nyakon száll és küzd a kiegyenlítésért. Ideg- 
izgató pillanatok ezek, hiszen mór csak három 
perc hiányzik a játék befejezéséhez. A Hungá
ria hátvédjei egymásután küldik rohamra a 
csatársort, amikor a 43. percben Nagy lövése 
tart kapu elé. Skvarek testtel tartja vissza 1 
kézzel-lábbal hátraiparkodó Zeniseket s igy 
Barátky akadály nélkül roboghat előre,

be la éri ■ labdát egy utolsó ugrással a 
még mielőtt Planicka odaérne, a megtol

dott lövés hálót ér. 3:3.
Sikerült a nagy feladat, a kiegyenlítés.

A mérkőzés számarányát a két védelem 
közötti különbség döntötte el.

Amig a csehek védelme szinte átiörhetetkn 
falat alkotott a kapu előtt, addig a kékfehérek 
hátvédpárja, az igen nagy klasszisa Slavia- 

csatársort nem tudta kellő eredménnyel feltar
tani. Az első két gól még az elfogódottság ide
jében született meg s ez elegendő lett volna a 
Slaviának a győzelemhez, ha azután a Hungária 
csatársora az utolsó percek kétségbeesett 
mind egy"-évet p nem fekszik a küzdelembe. 

Bizonyos az, hogy ezen a mérkőzésen a Hun
gária csatársora szinte egészen egyedül állolt 
ti nagy feladattal szemben, mert a halfsorától 
jóformán semmiféle hasznos támogatást néni 
kapott. A passzok vagy ellenfélhez kerültél, 
vagy olyan tumultusba, ahol a legnagyszerűbb 
csatártudomány sem használhatta azokat Eb
ben a hibában a főrészes Wéber volt. A csatár
sor egysége volt a mérkőzés első félidejében 
kifogástalan, ami főként Ticska jobboldali sze
replésének és Kalmár gyenge kezdésének tud
ható be. Ezzel szemben a csehek csatársora 
kifogástalan munkát Végzett s IcIjeSilmériyéro 
mi sem jellemzőbb, mint hogy

az adott öt gólhelyzetből hármat értéke
sített Is.

Kondícióban talán egy fokkal mögötte marad
tak a magyar csapatnak, ezt azonban pokoli 
technikájukkal és nagyszerű helyezkedésükkel, 
de nem utolsó sorban jobb súlyúkkal is ellen
súlyozni tudták.

a hatosról kapásból, lőtt, lövése alig valamivel 
került knpu fölé. A félidő végén a Kispestnek 
volt napson jó helyzete, de Krausz tiszta hely
zetben a labda mellé rúgott.

Szünet után mindjárt az első percben Senkey 
húsz méterről kapósból lő, de Hübncr szenzá
ciós eh'etéssel kornerre ment. Kispest most na
gyon szorongatja a Bocskayt. A 4. percben Pa- 
czolav lő kapásból, a labda kapufát é.r és megint 
egy kis hólnvina hull le a kapufáról. Most a 
Bocskay erős iramot diktál s a 15. percben Te
leki szép lövését Dénes csak elvetéssel, hehe- 
zen tudja védeni. A Bocskay nem tágít a k>*' 
pesti kapu mellől és még ugyanebben a percben 
kiegyenlít.

MátéfTy magas labdát ad középre, Markos 
nagylilctelen ott terem és ballábbul kapás

ból kiegyenlít. — 1:1.
Gól után ismét a Kispest támad. Percekig ott la- 
nvá^ik^^ocskavJta^n^clötL^tc^^satárSöi^^

Szárazelemek és telepek 
-'-eblámpa és anódtelepek 

számára. 
raljesiUmónyük felfllmulhataffMi. 
Mfmtan unMilettai kathaMb 
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keletien és bizony nem akad, aki gólt lőjjön. A 
93. percben Senkey beadását Paczolay kapásból 
csúsztatja kapura, Hübner elvetéssel védi, ki
ejti ugyan, de még idejében utánanyul és el
kapja. A 35- percben Stelncr Jó szorongatott 
helyzetből, de lövése (első kapufáról pattan 
vissza, mire a kapufáról leomlik sz éjszakai ha- 
vart* Utolsó maradványa. A kispesti védelem 
ismét offstájdra játsiik és hiába támad a Bocs
kay, nincs eredmény. A meghosszabiláx vesző- 
deíma mindjobban kísért. Paczolay ugyan meg
kísérli, hogy eldöntse a meccs sorsát, de Huh- 
rier nem ismer irgalmat a szegény nézők iránt- 
elvetéssel véd. Azután Csárdás fütyül,

megköss aabbit&s.
A kétszáz emberből tíz céltalannak találja a to
vábbi didergést és hirtelen elhatározással haza
megy. Mire az agilis rendezőség beengedi a hat
főnyi potya-publikumot. Helyreállt a megbillent 
egyensúly. A meghosszabbítás első félidejében 
• Kispest támadott és a Bocskay csak véde

Tizennégy gól a Ferencváros—Újpest 
szezonnyitó mérkőzésén 

Ferencváros—Újpest 9:5 (7:3}
A Hungária-uti pályát az éjszakai hóesés 

után csaknem teljesen megtisztították, úgyhogy 
az ezévi és az ex-bajnokcsapat próbagaloppján 
a játékosok teljes tudásukat kifejthették. A 
zöld-fehérek a kapuban Amseit játszatták, aki 
igen jó helyezkedő, biztos kapusnak bizonyult 
ezúttal is. A két hátvéd, Takács és Korányi sok 
taktikai hibát csinált, mig a halisorban ezúttal 
fiukovi is szóhoz jutott, igaz, hogy csak az első 
félidőben, amikor az egész csapat kifogástalanul 
funkcionált. A két szélsőfedezet; Lyka és Dér 

FERENEUlfc[]5-LJŰPE3T f
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kessg is jól állták meg helyüket. Táncos mintha 
nagyobb kedvvel játszott volna, mint ősszel, ki
tünően megértette magát Takács Jl.-vcl. Turay 
helyét Szedlacsck töltötte be, aki az öreg rutiné 
minden jó tulajdonságát megcsillogtatta. A bal
szárnyat a Toldi—Ldzdr-pár alkotta, amely ez
úttal még mérsékelt teljesítményt nyújtott.

Újpest csapata az első félidőt könnyedén vette 
• csak akkor eszmélt fel. amikor a Ferencváros, 
már gólokkal vezetett, Huber igen szép védése- 
két produkált, de még az első félidő 33. percé
ben megsérült, amikor is helyét P. Szabó fog
lalta ej a kapuban. Szünet után pedig az újpesti 
vezetőség tartalék-balhalfját, Gárdonyit állította

Vizsgatétel a futballbirói pályára készülő ifjaknak: 

potonvághatja-e a kapus a saját 
*. hátvédjét?...

A szegedi biró nem avatkozik a „családi viszályba" 
Bohrt SC—Bástya 6:4 (4:2)
Szeged, február 8.

(A Hétfői Napló tudósító jónak tele fon jelen
tése.) A Bástya a békéscsabai amatőr bajnok
együttesi látta vendégül a bajnoki szezón meg
indulása alőlti vasárnapon. A nagy hóesés ne
hézzé varázsolta a talajt s ennek tudható be, 
hogy a meccs vaskos meglepetéssel végződött. 
Az tfjszcyedi pályán alig 300 főnyi közönség 
gyűlt össze s elégedetlenségéi fejezte ki a Bástya 
játéka láttán. A Bohn nagy lelkesedéssel ját
szott S rászolgált a hízelgő eredményre. A Bohn 
Engclhnrdt két góljával (4. és 10. perc) már 
2:0-rp vezet, amikor a Bástya Krónberger II. és 
Kitti góljaival egalizál, sőt Kertész révén ismét 
vezetéshez, a nagy ámulatára a közönségnek. 
közvetlen befejezés előtt újabb gólhoz jut (4;2).

Szünet után mindenki hatalmas Bástya fö
lényt vár, mely azonban csak egv negyedórán 
keresztül tart, nmikoris Wahl és Kitti újra ega
lizállak. Ekkor furcsa jelenet játszódon le a pá
lyán:

• Bohn-gyár kapusa Rayer, a kiegyenlítés 
feletti dühében arculütötte saját kekkjét, a 

kiváló Mágorlt.
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lemre szorítkozott. A második tizenöt percben a 
Bocskay felé mosolyog a szerencse, r *rt Má- 
téffy szenzációsan kiszökik és már a hatoson van 
amikor lő, de jaj: fölél Egyéb esemény nincs 
is ebben a félidőben és Csárdás legnagyobb ré
mületet keltve, kétszer tízperces meghosszabbL 
tást rendelt el; de csak egy percet játszanak, 
mert erősen alkonyodni kezd és a bíró végre 
végeivel a küzdelemnek ...

Budaill—-Turul 4:3 (1:0)
A Hungária-u’on, déli kezdéssel játszották le 

az esedékes Magyar Kupa-mérkőzést, melyen a 
budaiak csapata már 4:0 arányban vezetett. A 
budaiak góljait Sxtancsik, Polgár, Lyka és Kár
páti II lőtte. A második félidő közepén a bu
dai csapat kissé lefékezett és ekkor a Turul is 
többszőr szóhoz Jutott, amikor is Fábián két hi
báiéból két gól cselt, majd tizenegyesből érte el 
:i Turul harmadik gólját.

a kapuba. Ez az intézkedés azonban nem talál
kozott a közönség tetszésével, mert sokan a ve
reség ilyetén módon való leplezését vélték benne.

A nagy gólözönnek nz okát bajos oltalálni, 
mert nem mondhatjuk azt, hogy a védelmek te
hetetlenek voltak, de azt sem állíthatjuk, hogy 
3 csatárok lövöképessége javult volna fel ily 
óriási mértékben. Az 5. percben Takács II. sr,e- 

| rezte meg a vczetőgóll, mnjd két perc múlva 
Toldi, újabb egy porc múlva pedig ismét Takács 

I II. lövése révén

• Ferencváros 3: 0 arányban vezetett.
A 22. percben Auer lövése ért hálót, majd köz
vetlenül utána Berkcssy gólja repült a lila-fehé
rek kapujába. Ezután P. Szabó egymásután két 
gólt szerzett, mellyel i: 3-ra szépítette az ered
ményt. A 36., 37. cs 40. percekben Takács II. 
két gólja és Szcdlacsek egy gólja repült Újpest 
hálójába.

Szünet után a 14. percben Auer 7;4-re, majd 
néhány perc múlva Possék közvetlen közelről 
lőtt gólja 7:5-re javítja nz eredményt. A 25. 
percben Takács IL, a 45. percben ismét Takács 
II. gólja állítja be a végeredményt.

A közönség jót mulatott a nem mindennapi lát
ványon, a mérkőzést vezető biró azonban nem 
avatkozott a „családi1* viszályba. Ezután a 
Bástya nagy elánnal küzdött, azonban csak né
hány kornerl tudott elérni- Mágori hátvéd szinte 
egymaga tartotta vissza a Bástya egész csatár 
sorát. A 29. percben a békéscsabaiak ellentáma
dása nyomán Engclhnrdt, majd közvetlenül n 
befejezés elölt Kertész gólja pecsételte meg a 
Bástya vereségét.

Sártréning volt 
a Béke-utcában

III. kér. FC—Vasas 1:1 {0:0)
Igazi szezoneleii mérkőzés volt u két csapat 

barátságos mérkőzése. Igaz viszont, hogy a 
Vasas-palvn talaja Is ludas volt némileg a do
logban. Mert a hónak és sárnak olyan keveréke 
fogadta n pályára lépő csapatokat, hogy óbban 
futballozni szinte majdnem lehetetlen volt.

A mérkőzésen végig a III. kér. FC volt fö
lényben.

Sűrű támadásait nem kísérte szerencse. .4 
Vasas ritkábban, de veszélyesen támadott. A 
Hl. kcr. FC-ből a csatársor, különösen Borbély, 
n Vasasból a balfsor tűnt ki.

Eredménytelen első félidő után Borbély szép 
lövéséből a III. kér. FC szerezte meg a vezetést, 
amil a Vasas a félidő végén Slenzl révén egali
zált.

Megbukott az uj rezsim 
az amatőr futballszövet- 

ségben
A Zsarnőczay János kibuktatására szövetke

zett elentétes sportpollikai felfogású pártok — 
mini az előrehátható volt — nem tarthatták ma
gukat. Hónapokon keresztül folyt a belső harc 
a legnagyobb magyar szövetségben, mig végre 
a pénteki viharos tanácsülés után, szombaton 
este felrobbant a bomba:

Nádas Ödön főtitkár visszaadta megbízatá
sát az országos tanácsnak,

de vele együtt távozott Dh>6 Alajos dr. is, aki 
ugyancsak tagja volt az országos tanácsnak.

Csak napok kérdése, hogy az elkedvetlenedett 
Nádas Ödön elhagyja a főtitkári székel is, ame
lyet a sportidnúlisla lelkesedésével csak nem
régen foglalt cl.

Meglehetősen kellemetlenül érintette ez a le
mondás a profiszövctsi'get, amely n volt elnök 
ellen indított harcot, ha nem is irányítottá, de 
teljés erejével támogatta.

Zsarnóczny hívei az elmúlt hónapok alatt lá
zas gyorsasággal szervezkedtek. Nem lehet te
hát csodálkozni azon, hogy a Vilmos császár
üli futball központban meglehetős nyugtalanság 
uralkodik.

Lengyelország 
az asztali fennísz világbajnok

ság tizenkettedik résztvevője
Az asztali tennisz-világbajnokságokért ked

den indulnak meg ötödször a küzdelmek. Az 
Aszlalitennisz Szövetség a múlt hétfői nevezési 
zárlatig beérkezett jelentkezések alapján, a hat 
világbajnoki szám komplikált sorsolását már 
megejtette, mikor pénteken pótlólag befutott 
még Lengyelország nevezése is

A csapatvilághajnol:ságér! 12 nemzet veszi 
fel a küzdelmet,

ami 66 mérkőzést Jelent.
A több, mint negyven tiszteletdij közül nz 

örökös vándordíj: a csapatversenyre kiirt 
Stvaytliling-Cup, a férfi egyes St. Brid esetlege 
és a női egyes Geist-kupáju remélhetően újból 
a magyar védők kezeibe kerül. Először kerül 
kiírásra a Popper Béla adományozta Andréka 
vándordíj, amelyet az egyéni számokban leg
több pontot szerzett nemzet kap háromszori 
védés után.

Tisztclctdijakat adományoztak József főher
ceg, özv. Geist Gáspárné, a belügyminiszter, a 
külügyminiszter, a kultuszminiszter, nz OTT, 
Aschncr Lipót, Hatvány Endre báró, nz MLSz., 
a PLASz., az MBSz., a MÖSz., a TltBE, n fő- 
város, a Pénzintézeti Sportliga és ifj. Geist 
Gáspár.

Kaposvár birkózói 3:2 
arányban győztek 

Zágráb ellen
Kaposvár, február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap délután mintegy négyszázfőnyi 
közönség jelenlétében bonyoliották le n kapos
vári Turul-szálló nagytermében a második 
Kaposvár—Zágráb városok közötti birkosó- 
versenyl, melyet a kaposvári birkózók nyertek 
meg 3:2 arányban. Ar eredmények a kővetke
zők:

Légsuly: Szckfü (Kaposvár) a 4. percben 
suplex-szel győzött a jugoszláv Tóth ellen.

Pehelysúly: ülés (Kaposvár) a 12. percben 
karáthuzással győzte le Merlét.

Könnyihulp. Markoviig (Zágráb) a lő. perc 
ben győzött Szilárd ellen, aki a mérkőzést láb- 
ficamodé s minit feladta.

Kisközépsuly: Galambos (Kuposvúr) ponlo 
zással győzött Kossal szemben.

Nagykösépsuly: Metzner (Zágráb) tussal győ
zött Somogyi (Kaposvár) ellen.

A BBTE klasszikus tőrversenyé
nek győztese: Hajdú János dr.

A BBTE Atlila-ulcai tornacsarnokában vasár- 
nap bonyolították 1c a budai egyesület országos 
nvilt hírversenyét. Ezt a versenyt már évtizedek 
óta minden évben kiírja a BBTE s mint minden 
alkalommal, most is előkelő cs válogatott kö
zönség és szakértők élénk érdeklődése mellett 
zajlott le.

A versenyt dr. Hajdú János nyerte meg.
2. Tóth Péter holtverseny után, 3. Gerevich 
Aladár, 4. Hat: József, 5. Eckl.

Ha wtémsre van 
szüksége
budapesti vagy bndapoa’-Xdrnyékt bárra. ’elekre *• 
ónltkozAire, gyorsan C-s előnyösen kaphatta 
hosszabb tUrlcsrt^sre

SOLTI LAJOS
Tfaaa látván (volt FUrrlti-utca) Itt.

Megkezdődött 
a lillafüredi téli sporthét

Lillafüred, február 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelen- 

tése) Vasárnap kezdődött meg a Magyar Si 
Szövetség téli bporllvle Lillafüreden. Az első 
nap versenypregramjának legfőbb pontja a 

katonai járőrverseny
volt. Jó viszonyok mellett, napsütéses, szélmen
tes időben, délelőtt íiz órakor indult az első 
járőr a Kerekhegyen lévő síugró sánctól s a 
többi járőr tizenötperccs időközökben követte. 
A verseny távja tizenkét kilométer volt, s az út
vonal változatos terepen vezetett keresztül. A 
verseny eredménye a következő: 1. a honvéd 
sportoktató tanfolyam II. csapnia 1 óra 33 p. 
07 nip, 2. a miskolci 13. honvédgyalogezred 
járőre l órn 42 p. 3 inp. alatt. 3. A honvéd 
sportoktatói tanfolyam I. járőre 1 óra 42 p. 
36 mp , 4. az egri 14. honvédpyidogezred járőre
I óra 55 p. 18 mp., 5. a budapesti 1. honvéd
gyalogezred járőre 1 óra 59 p. 5t mp., 6. a 
miskolci VII. csendőrkerület járőre 2 óra 1 p.
II mp, 7. a salgótarjáni VII. kerókpárszázad 
járőre. 8. a pécsi 8. honvédgvalogczrcd járőre, 
9. n salgótarjáni vámőrszakasz járőre. A nagy- 
kanizsai 6. honvédgyalogezrcd járőre 11 versenyt 
feladta.

A program második része a lovas sí jő ring 
verseny volt, melyben 1. Kisvárday-Papp Lajos 
Iüzérszúzados 1 p. 4-1.8 mp., 2. Estei Brúnó szá
zados 1 p. 37.4 mp., 3. Nagy Bódog huszár, 
alezredes 1 p. 41.8 mp. A versenyt ezerötszáz 
méteres nyílegyenes szakaszon bonyolították le, 
melyet kétszer kellett lefutni

Befejezték Németország 
tedeftpálya-tennisz- 

bajnokságát
Bréma, február 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fonj elein 
tése.) A német fedellpálya tenniszbajnokságo- 
kát vasárnap este fejezték be. .4 férfi egyes 
bajnokságot a párisi Landrtj nyerte, aki a dán 
Ulrichot 6 :3, 6.0 és 6 : 3 arányban győzte le. 
A női páros bajnokságot a Kraivinkel-Paitz- 
pár nyerte 6:4, 6:1 arányban, a norvég
Wcring—Andersen pár ellen. A vegyes páros 
bajnokságot a lloffmann—Mackenthum-pnr 
6:1, 6:1 arányban nyerte a Spcrlig-Lorenz- 
pár ellen..1 férfi páros bajnokságot az Ulrich— 
Oestbcrg-pár hóditolta magához 6 : 4, 6 :3
arányban, u Landru—Brogutdís-púrral szem
ben. A női egyes bajnokságot a védő Kraudnktl 
6:2, 6:3 aranyban nyerte Bőst kisasszony 
ellen. ___________

FBrflím. niosilöSi
kis gyftrl blbdva’ BAf.lNT-tiAL 
IV., Macyar titea I. w.tm (hosswU 
l,a|oa utca »arok> felelőn ~1<

<0*

Ontttö kád^

>BÚTOR
Ip-rmflvének Al'al terveze’t Muri én po’cár' lakberendező- 
•scktállitáu. Nagv ' rlowál'ltás! Dús r-k T I ee'ön'-yrbb 
unttal Miének 1o a s p a r, Mw wn, ’Wut ilw.

■KlBh _ ’ó éa nlreó rőaaletre

BLUMENTHAL
ra'fl " e»sr:<*ny:.utca

WWfB Bejárat a Nagy dlóbrutx^by
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kOlfőlhii spobtnapló
Edith Cooper az uj női százas 

Európarekorder
Tarís megszorítva, 1 p. 01.6 mp.-cel győzött

Fdilzs, f< br. 8.
(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon- 

jelentése.) A Club Natalion nemzetközi úszó- 
versenyén rcszlvcít Franciaország többszö- 
lös ^printer-bajnoka, Túrit is, aki ellen Né
metország legjobb rövid távuszója, a kölni 
licrichs betegsége miau nem állhatott ugyan 
starthoz, de a lialal német rövid távuszó ge
neráció két tagja llaas és Sclunurl: mcglehe- 
t.»s-n megszorította a franciák sprinl-bíisz- 
keségét. Tarts! legjobb Icljcsilményérc kény- 
treritcllék, azonban

1 p. 01.0 inp-ccl győzött n kölni Ifaas 
ellen, tininek Ideje 1 p. 03 mp. volt.

A hurraadik I.elven a -zinh'n kölni Schivartz

Ausztria csapata nyerte 
a jéghokki Európa-bajnokságot

A helyezési sorrendben Ausztriát Lengyelország, 
Csehország és Svédország követi

Krynica, febr. 8.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telcfonje- 

lenlésc.) Magyar szempontból már nem volt 
túlságosan érdekes az Európa-jéghokki-baj- 
nokság vasárnapi fináléja. Az utolsó nap 
délelőttjén

Ausztria 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) arány
ban gyűzOtt Svédország ellen és e mér
kőzésével meg Is nyerte az Európa-baj- 

nokságof.

Ma este érkezik a francia válogatott 
jéghokki csapat

Krynicából nyert értesítés szerint a francia 
csapat tagjai: Tournicr, Minit:, Quaglia (a fran
ciák gyorskorcsolyázó bajnokai), Kimond, Mól 
lard, Cliarlct, Couucrt és dr. Ilaslcr

hétfőn este n Kassa felöl 10 órukor jövő 
vonattal érkeznek a magyar csapatnak még

Az Orgonista Szalay pár Zürichben is győzött
Zürich, február 8.

(A Hétfői Napló tudósltójdnak telefonjclen- 
lése.) Vasárnap nemzetközi műkorcsolyázó ver- 
t -nv volt Zürichben, amelyen magyar részről 
uz Orgonista—Szalag Európabajnok pár vett i

Kanada a ieghokki világbajnok
Kanada —USA 2:0

(A Hétfői Napló tudósilójának távirati 
jelentése.} A jéghokki világbajnokság küzdel
meit vasárnap este fejezték be n lengyel
éi szági Krynicában.

A világbajnokság győztese czuttal Is 
Kanada lesz, amely a döntőben Amerika 
együtteséi 2:0 (1:0. 0:0, 1:0) arányban 

győzte le.

láarathoni sifutóverseny 
Kassán

Kassa, február 8
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap folyt le a Kassai Atlé
tikai Club 50 kin.-es mnrnthoni sifutóver- 
senve, Kassa és Gölnicbánvn között A ver
sen v ragyogó napsütésben, kitűnő porhóban 
folyt le s n 22 induló közül 20 ért célba 
részletes eredmények: 1 o. 1. Ruzstnszkv 
4 25 p 47 mp. Rekord! 11. o. 1. Rollnnd 
(KACi 1 óra 20 p 17 mp., 2. Jacziba (KAC) 
4 óra 40 p., 3. Virost 1 óra 56 p. 03 mp.

Jugoszlávia asztali tenniszezöi 
hétfőn hajnalban érkeznek 

Budapestre
Smbadka, febr. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
té. ei Jugo-zi.iv ia válogatott asztali lennisz csa
pna vasárnap éjjel tizenkét órakor indult cl 
Szabadk r« I s ma reggel hat ómkor érkezik 
Budtipistte. 1 csapat valamennyi tagja Zombor 
ból való s legutóbb a jugoszláv országos bajnok 
tágban valam1 nni/i ellenfelüket napi, fölénnyel 
h győzve. első vilink. A esnpnt Soréit--r József 
serei- ével utazik a írngvnr fővárosba. Soréit- 
zer a Hi l'ój Napló sznhndl rí tudósit-ja elölt n 
kö1 cl* •'Z.őki’pprn ovii: Ikn.-ntf

— T,dr a sorsol* reudkiv i •rtrcsél'enill 
ütött ki >tófv.iinlra, mivel a : .l<>; tárnoki kü: 
•leírni I. ehó napján n háromszoros csnpatvilág 
bajnok Magyarország reprezentánsaival kerü 

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MCT.NTÉZET R.T.

végzett 1 p 01.4 mp-cel.
A 200 méteres gyorsuszást is Tarts nyerte 

2 p. 18.0 mp-cel. 2. Jlnas 2 p. 30 inp-es idő
vel. 3. Schwarlz 2 p. 30.4 mp-cel.

A hölgyek két rekordot állítottak fel:
n 100 méteres gyorsm zásb.in iiz angol 
Edith Cooper 1 p. 10.10 mp-es idővel uj 

női Európa-rekorder lett.
'Régi rekord: líraim: Hollandia, 1 p. 11.8 
mp-cel.) A 200 méteres hölgy hátuszásban a 
párisi lllondeau 3 p. 17 mp-cel uj francia 
rekordot úszott. A vizipóló-mérkőzések so
rán n kölni Poseidon 0:2 arányú fölényes 
győzelmet aratott a Club Natation felett.

A fontos mérkőzést a belga Poplimont 
vezette. A délben játszott mérkőzésen

Eengyclo.-sz.ág 0:0 arányban döntet
lenül végzett Csehországgal.

A jéghokki Európa-bajnokságban a végső 
helyezési sorrend a következő:

Bajnok: Ausztria.
2. Lengyelország.
3. Csehország.
4. Svédország.

Krynicában maradt tagjaival együtt.
A francia és n magyar csapat 0:1 küzdelme 
után a kedd esti mérkőzés rendkívül érdekes 
lesz, mert a két csapat játékereje egyformának 
mutatkozik. A mérkőzés kedden este pont 7 
órakor kezdődik.

részt s győzött a fíaste házaspár ellen. Vadas 
Marcell, a vándordijas férfi seniorversenyben 
győzött a berlini Hertl-M szemben. Reviczky 
Piri n női juniorversenyben a bécsi Landbeck 
mögött a második helyen végzett.

Kanada tudatában volt a meccs fontosságá
nak s pompás gólratörö játékot mutattak be. 
Amerika játékosai nagyszerű védekező játé
kukkal megnehezítették Kanada .győzelmét. 
A vezető gólt Macken ütötte, mig a második 
gól a mérkőzés utolsó percében esett Morris 
lövéséből. A mérkőzést a belga Loicq ve
zette.

Iánk össze, mindazonáltal remélem, hogy csapa
tom a többiekkel szemben megállja a helyét és 
a: első öt között vége: a csapatbajnokságban.

VILÁGSZEMLE
ZAMORA — REDIVIVUS

Zamora. a spanyol futballhérosz, aki Kar
ján három hónappnl ezelőtt megsérült és 
emiatt karrierjének végét jósolták, újból 
játszik és gondoskodik arról, hogy az embe
rek ne feledkezzenek meg róla.

A SPARTA REVÁNZSOT VETT FRANCIA 
LEGYŐZŐJÉN.

Prágából jelentik, hogy a Sparta vasárnap 
6:0 (3:0) arányban legyőzte a Stade Francaisd 
amelytől téli túróján vereséget szenvedett.

A VASÁRNAPI JUGOSZLÁV FUTBALL- 
EREDMÉNYEK

a következők:
Bclgrád: Jugoslavia—-Soko 3:2 (0:2) — Zi 

mony: Zimonyi Sparta—Belgrádi Obilics 4:2 
(2:1). — Újvidék: Bcngradski S. K.—Vojvodina 
5:2 (2:1). — Szabadka- Sand—SMTC 3:2 (2:1).

X Sl-slafétavrrseny a Svábhegyen. A Pun 
nonia Turista Egyesület ma délelőtt tartotta a 
Svábhegyen 20 km es országos ötös sí-staféta- 
versenyét, amelyen hét csapat indult A terepet 
alul jeges hó. felül pedig 10 cm es porhó bo
rította. Eredmények. I. Magvar Sí-Club A) csn- 
nal 2 ó. 9 p. 52 mn. 2. IMTE 2 ó. 15 p. 48 mp. 
3 Tvrniószctbnrólok Turista Egyesülete 2 ó. 20 
p. 55 mp. 4. MAC, 2 ó. 20 p. 58 mp. 5. Buda
pesti Egyetemi Turista Egyesület 2 ó. 29 p. 
19 mp.

KŐRF0RG0GÉPE1N,

Kimmerlíng pompás uj országos 
rekordod állított fel 500 méteren

A BKE vasárnap este 9 órakor rendezte meg 
nemzetközi és országos gyorskorcsolyázó verse
nyét, melyen a Wiener Etslauf Véréin verseny
zői nagy számban vettek részt. Az eredmények 
a következők:

Nemzetközi 500 méteres gyorskorcsolyázó 
verseny: 1. Kimmerlíng József BKE 45.5 mp. 
belföldi országos rekord. (A külföldön elért leg
jobb magvar eredmény 45-4 mp.) 2. "Windtner 
István BKE 45.6 mp 3. Shndler Zoltán BKE 
46.9 mp. 4. l’rbán Rudolf Wiener EV. 47.1 mp.
5. Moser Frigyes Wiener EV és Blazsejovszky 
Rudolf BKE holtvc rsenvben 47 3 mp. 6. Eötvös 
Zoltán BKE 47.4 mp 7. Vida Béla BKE 47.8 
mp. 8. Vita Andor BKE 47 9 mp. 9. Lindner Ge
deon BKE és Sógor Andor BKE holtversenyben 
48 mp. lt. Preindl Fcrdinánd Bécs 48.1 mp. 12. 
Reiter Rudolf Bécs 49.9 mn. 13 Schilling Ernő 
Bécs 49.8 mp. Kimmerlíng ideje európai viszony
latban is elsőrendű, n régi belföldi rekordot 
ugyancsak ő tartotta 46.3 ir^-el.

1000 méteres országos kizárásos verseny.
1. Ifj. Leviczky Károly BKE 1 p- 43 mp.;

2. Herrmann Alfonz BBTE, Lessl Tivadar BKE 
és Szelnár Aladár BKE, holtversenyben 1 p.
43.2 mp.; 5. Kakas Ferenc BKE, 1 p. 43.7 mp.;
6. Masánszky Ervin, BKE I p- 46 5 mp.: 7. 
Brodszky Károly BKE 1 p. 48.1 mp.; 9. Moln- 
nár Ferenc BKE 1 p. 50.4 mp.

1500 méteres ncmzetk-zl verseny.
1. Eötvös Zoltán. 2 p. 321 mp.; 2. Moser Fri

gyes, Bécs 2 p. 33 mp.; 3. Vita Andor BKE 
2 p. 33.9 mp.; 4. Kimmerlíng József BKE 2 p.
34.3 mp.: 5. Windtner István BKE 2 p. 34.4 mp.; 
6. Schneller Zoltán 2 p. 34.6 mp.; 7. Sógor An
dor BKE 2 p. 35.3 mp.; 8. l’rbán Rudolf, Bécs 
2 p. 36.2 mp.; 9. Erdélyi László BKE 2 p. 
38.1 mp.; 10. Reiter Rudolf. Bécs 2 p. 38.3 mp.; 
11. Schilling Ernő, Bécs 2 p. 40.1 mp.; 12. 
Preindl Fcrdinánd, Bécs 2 p. 42 mp.

Műkorcsolyázó bemutatót \ 
tartott Tértük Elemér, Imréd! Magda, Kertész 
Ferenc, Nyilas Vilma, továbbá a Nemesué— 
Nemes-pár a Rotters—Szollás-pár. Valameny- 
nyiökct a közönség nagy ovációban részesítette.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Nemzeti—Soroksár 6:0 (3: 0). Vasár
nap a Nemzeti is nekilátott az utolsó simítá
sokat elvégezni a start előtt. A „teknőnek" 
becézett Millenáris-pálya nehéz talaján So
roksárt látta vendégül s próbálta ki rajta a 
góllövés tudományát — teljes sikerrel. A 
Nemzeti nagyszerű formát játszott ki, külö
nösen a csatársora mutatott sokat. A véde
lem jól szerepelt, a hal f sor bán pedig Belesik 
emelkedett ki. A Soroksár a vereség elle
nére is összeszokott, jól mozgó együttesnek 
bizonyult. A gólokat Vadas (3), Bihámi (2) 
és Célényi rúgta.

X A kőbányai sportegycsülctck központja, 
amely a kerület 16 sportegyesületénék szoros 
együttmüködépére alakult, szerdán este 8 óra
kor beszámoló-értekezletet tart a kőbányai ka
szinóban. Az értekezlet egybehivása a kerület 
sportszükségletcinek a legszélesebb körben le
endő ismertetését célozza. A Király Dezső test
nevelési tanár elnöklése alatt álló egyesülés me
morandumban fogja feltárni azokat a megváló- 
sithaló terveket, amelyek Kőbánya sportkultu- 
ráj't a legmagasabb színvonalra emelni al
kalmas

X Réder a Somogybán. Kaposvárról jelenti 
a Hétfői Napló tudósitója, hogy Rédert, a Pécs- 
baranya jóképességül hátvédjét a pécsi profi
csapat vezetősége a közeli napokban átengedi a 
Somogynak s igy Réder a tavaszi szezónt a má
sodosztályú bajnokaspiráns kaposvári együttes
ben fogja tölteni.

X A délnyugati vlvőkerlllet knrdcsnpn{baj
noksága. Pécsről jelentik; A Magyar Vívó Szö
vetség megbízásából a Pécsi Atlétikai Club ma 
bonyolította le a délnyugati kerület kardesapat- 
bajnoki versenyét, amelyen négy pécsi csapat 
indult. Eredmények: 1. Zrínyi Akadémiai Sport 
Egylet 3 győzelemmel. 2. PEAC 2 gv. 3. PÁC 
1 gy. 4. PSC 0 gy. — A ZASE-PEAC-mérközés 
8:8 arányban döntetlenül végződött, a tussarány 
49:48 volt a ZASE javára. A PEAC a mérkőzés 
eredményét megóvta.

X Németország gyorskorcsolyázó bajnoksága. 
Berlinből jelentik, bogy Németország gyorskor
csolyázó bajnokságainak első napján nz 500 
méteres futamot a berlini Barma nyerte 49.9 
mp-cel. Az 5003 méteres futamot szintén Barma 
nyerte 9 p. 40 3 mp-cel.

X Magyar Kupa-mérkőzés. Bcszkárt -Salgó
tarjáni SE 4:1 (2:1).

L udapesti ügetőversenyek
Érdekes küzdelmekkel s a második és az 

ötödik futamot kivéve népes mezőnyökkel foly
tak le a vasárnapi ügetőversenyek. A nap fő
számát Avanti II. nyerte meg Comtesre Pro 
Patria előd, nmeivel tisztátalan ügetése miatt 
diszkvaliükáltak Izgalmas finissel végződöd az 
eladoversenv és a hnndicap Az elndóvcrseny- 
ben Sárgarigó, Avanti II, Cigánybáró és Patyo
lat II. a handirapban Mikulás II.. Fényes és 
Dante vívlak erős harcot. A részletes eredmény 
a következő.

I. FUTAM I Fricdmnnn É. Fuss (4) Jónás,
2. Áruló (2) Kallmka. F. m.: Töhötöm. Hullám. 
Éber B. Horánv Tót: 10:60 27, 26. Olasz: 41. 
- H. FUTAM. 1. Weber M Dárda (2 reá) 
Kovács J. 2. Epo* H (2l Mnszár .1. F. m.: 
Kedves. Cyklcr Tol 10:15. Olasz: 21 — II. 
FUTAM. 1. \Vel»»‘r M. Cigánybáró (4) Kovács 
J.. 2 Avar ti I) (8) Knllinkn. 3 Patyolat 11. 
(8) W.irsncr F m ; Dombóvár, Orgnvány, Er- 
nanl, Krampusz. Sárgarigó. Tol.: 10:40, 20, 27,
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19. Olasz: C9. — IV. FUTAM. 1. Kanizsai ht 
Mikulás II. (l’A reá) (Dózsa, 2. Fényes (4)J 
Kovács J. 3. Danié (2) Kovács II. F. m.: Kádon- 
cia, Ebadla. Keringő, Lady of Panniik. Tot.í 
10:20, 11, 15, 12 - V. FUTAM. 1. Fischer M. 
Avanti II. (2 r >á) Feiser, 2. Öcskös (6) Wies- 
cia, Ebadta, Keringő, Lady of Pamuk. Tot.t 
10:15. Olasz: 23.

Befejeződött a vizsgálat 
a dorozsmai Badiöxvegyeá 

ügyiben
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfeleru 

lése.) Kéthly Anna képviselő nz elmúlt szerdán 
interpellációt intézett a népjóléti miniszterhez 
a dorozsmai hadiözvegyek- illetményei körül 
elkövetett szabálytalanságok miatt. A népjóléti 
minisztérium vizsgálóbizottságot küldöd ki 
Dorozsmára, amely háromnapi vizsgáiul után 
vasárnap fejezle be munkáját, ü rülbclül két
száz hadiözvegy asszony közül

húsz asszony panaszát vették jegyző
könyvbe.

A vizsgálatról dr. Dózsa István főszolgabíró a 
következőket mondotta a Hétfői Napló munka
társának:

— A vizsgálat során megállapiItatott, hogy 
valószínűleg Kutik Géza számvevő követett el 
hibákat a hadiözvegyek illetményei körül. Katik 
Géza évekkel ezelőtt mint leszerelt katonatiszt 
került a községbe és a családos embernek 140 
pengő havi fizetése van. Három helyre is tör
tént feljelentés ellene. Feljelentenék őt nálam 
— mondotta a főszolgabíró —, majd a HONSz- 
nál és a népjóléti minisztériumnál.

A vizsgálat adatai alapján elrendeltem ellene 
a fegyelmi! megelőző vizsgálatit, erről értesí
tettem az alispán! hivatalt is, azonban már 
most megállapít ható, hogy

scmmlcsctre sem követett el olyan súlyos 
vétséget, amelyek állásvesztéssel járhatná

nak,
éppen ezért nem is függeszteltem fel állásától, 
hanem más beosztást adtam neki. Kijelentem, 
hogy scpimiféle presszió nem történt a felje
lentések visszavonására. Miután pedig az el
nézésből és felületességből okozod károkat 
megtéritették, igy a hadiözvegyeket semmiféle 
károsodás npm érte, Dorozsma közönsége nyu
galommal várhatja a vizsgálóbizottság munká
jának eredményét.

Citroen. Chevalier és 
Marcel Pagnol fize
tik a legtöbb adót 

Párisban
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Óriási ér

deklődés kiséri azt a listát, amelyet most 
tettek közzé és amely

az 1930. esztendőben legtöbb adót fize
tett állampolgárok neveit 

tartalmazza. Az első három helyen ezen a 
listán André Citroen, a világhírű automobil
gyáros, az ugyancsak világhírű Maurice Che- 
valicr dalénekes és filmszínész, valamint 
Álarcéi Pagnol, a hircs színpadi iró állanak. 
Citroen

évi jövedelme a hivatalos kimutatás 
szerint 1930-ban huszonkét millió frank 

volt.
Utána Chevalier következik húszmillióval, a 
harmadik helyen pedig Pagnol áll tízmillió 
bevétellel. Marcel Pagnol nemrégiben még 
szegény tanár volt, akinek első darabját az
után a világ valamennyi kulturnyelvére le
fordították és színdarabjait ma is valameny- 
nyi európai színpadon játsszák. „Topáz" 
nevű színmüve Budapesten is jetentös si
kert aratott. Érdekes, hogy Domergue, a 
francia köztársaság jelenlegi elnöke Cheva- 
licr jövedelmének alig négy százalékát kapja 
évi fizetés gyanánt.

— Két szenzéációs bankbukás Francia
országban. Strassburgból jelentik: A Banque 
Populaire Alsacienne helyi pénzintézet fize
tésképtelenséget jelentett be. A passzíve hu
szonötmillió tesz ki. Kicin igazgató Német
országba menekült. Hátrahagyott levelében 
bejelenti, hogy öngyilkos lesz. — Párisi la
pok jelentése szerint a vizsgálóbíró a Bar.guc 
de Guycnnc ct Boucrgue párisi pénzintézet 
két igazgatóját hűtlen kezelés címén letar
tóztatták, mert a bankban elhelyezett leté
teket illetéktelenül használták fel. A köny
vek átvizsgálásánál kitűnt, hogy a banknak 
mintegy húszmillió passzívája van.

— A Beregi ruhaáruház (VII., Rákóczi ul 52.) 
miként a múltban, ezúttal is a közönség érde
két óhajtja szolgálni akkor, amikor 15 napos 
férfi- és fiuruhavásárt rendez. A kitűnő cégnek 
sikerült egy nagy tétel árut oly olcsó árban 
beszerezni, hogy módjában áll ezeket valóban 
hallatlan olcsó árban árusítani. Ezeknek az 
áruknak olcsóságuk mellett még nz a kiváló 
tulajdonságuk is van. hogy jő minőségűek, ki
tűnő szabásunk és kidolgozásuk minden igényt 
kielégít.

— Az olcsósági hullám legjobban az edény
szakmában érezteti hálósát. A Világcdényáru- 
ház (VIII., Népszinház-utcn 29.) ezidei 14 na
pos téli vására valóságos (érfoglnlást jelent az 
olcsóság felé vezető országúton. A cég hirde
tése, mely lapunk más helyén jelent meg, tá
jékoztatja oh ásóinkat hihetetlen olcsó órairól.

A szerkesztésért és kiadósért fele’
Dr. ELEK HUGÓ
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