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Álarcos utonállúk 
megtámadták Tvlrilow Teolll 

budapesti gyáros autóját
ilasdoronggal töllegyuerkezett álarcos támadók meg
állították autólát az aszódi országúton — A csokotádá- 
ggáres szerint egy uj találmányát akarták elrabolni tőle

Reuoluerharc az országút sSttllfiben
Izgalmas kaland hőse volt a vasárnapra 

virradó éjszakán egy ismert budapesti cso
koládégyáros az aszódi országúton, ahol

gépkocsiját álarcos, felfegyverzett uton- 
állók támadták meg.

Hosszú küzdelem fejlődött ki a rablók és a 
gyáros között, aki lélekjelenlétének köszön
heti, hogy végül is revolverének golyóival 
tyeg tudta futamitani az utonállókat.

Tyiriloiv Teofil, a Hindu csokoládégyár 
tulajdonosa Budapesten a Szvetenay-utca
20. számit házban lakik, itt is van nagysza
bású üzeme. A csokoládégyáros hetenként 
egyszer autóján vidékre szokott utazni, 
hogy ellen"rizze az ország nagyvárosaiban 
dolgozó ügynökeit. Ezeket nz üzleti kirán
dulásokat már évek óta végzi és egy-ket napi 
távoliét után tér azután vissza mindig a fő
városba. Tyiriloiv most is elutazott rendes 
szokása szerint egyedül.

Bp. 29—151. rendszámú Whippet 
gyártmányú hat üléses amerikai gép

kocsiján,
amelyet a gyáros maga vezetett. Tyiriloiv 
elsőnek Salgótarjánba ment, majd üzleti 
dolgait elintézve, Hatvanon cs Aszódon ke
resztül sietett Budapest felé. A Hindu cso
koládégyár tulajdonosának Aszódon is vol
tak elintéznivaló ügyei és késő estére járt 
már az idő, amikor üzletfeleinek megláto
gatása után Whippet autójával kifordult a 
Budapest felé vezető országúira.

Támadás 
a sötét országúton

Alig hagyta el azonban az autó Aszód 
utolsó házait és szaladt néhány száz métert 
űz országúton, amikor a sötétből, az ország
ul széléről kiáltozást hallott,

— Álljanak meg! Álljanak meg! — kiál
tozták, — leesett egy nagy csomag!

A lolán mellett ülő csokoládégyáros gya
nútlanul fékezett, annál is inkább, miután

nz autó hátsó poggyásztartóián tényleg 
nagy csomó áru. becsomagolt csokolá

dépor volt elhelyezve.
A gyáros leszállt a kormánykerék mellől 

‘s Megköszönve a még mindig a sötétben 
Tojtözködö járókelőknek vélt emberek 
ugyclnieztctését, n kocsi mögé ment. Lég- 
naivabb meglepetésére azonban a csoma
gokat teljes épségben találta. Mégis legug
golt egv pillanatra, hogy a csomagtartó-kö
teleket megerősítse és épnen fel akart emel
kedni guggoló helyzetéből, amikor

két álarcos jlatnlembcr vetette rá
• majmát.

— Adja ide a csomagját, akkor tovább 
mehe,! — kiáltottak rá. — Ha ellenszegül, 
("jyonütjük! — fenyegetődztek az utonál- 

lók, magasra emelve a kezükben szoronga
tott vasdorongokat.

Revolveres harc 
az utonállókkal ■

A csokoládégyáros nem veszítette el lé
lekjelenlétét,

dulakodni kezdett a támadóival 
és egy másodpercre' kisiklott kezeik közül. 
A következő pillanatban már ott termett a 
kor>..ánykerék mellett és

előkapta az ülés mellé rejtett revolverét.
Egy pillanattal később pedig már lőtt is — 
a levegőbe.

A revolverlövések zajára a két támadó 
meghökkent, de még mindig kitartottak és 

egyikük mindenáron az autó poggyász
tartóján lévő csomagokat akarta Ieol- 

dan‘
mig a másik felemelt bottal rohant a gyá
ros felé, hogy kiüsse annak a kezéből a 
fegyvert. A revolver most másodszor is el
sült, ezúttal

° golyó a támadó füle mellett süvített 
cl,

amire az hanyathomlok menekülni kezdett 
és másodpercekkel később el is tűnt az éj
szaka sötétjében.

Most már a megtámadottból lett támadó 
és

revolverét lövésre tartva, Tylrilow a 
másik útonálló felé tartott.

Természetesen erre ez is felhagyott a rab- 
lási kísérlettel és menekült, amerre látott.

A gyáros, aki egyedül volt, nem akarta 
őrizetlenül hagyni gépkocsiját és miután

csak könnyebb sérüléseket szenvedett 
kezén a rablókkal való dulakodás során, 

nem indult üldözésükre, hanem autóján to
vább folytatta útját Budapest felé, ahol fe
lesége és hatéves kislánya már nyugtalanul 
várták.

Beszélgetés 
Tyirilow Teofillal

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap fel
kereste Tyiriloiv Teofilt a Hindu csokoládé
gyár Szvctenay-utcai telepén. A hatalmas 
gyártelepen

vasárnap Is zugnak a gépek, nz egész 
üzem dolgozik.

A gyároson látszik, hogy még nem piheni'- 
ki az éjszakai kaland izgalmait, bár már 
mosolyogva ad részletesebb felvilágosítá
sokat.

— Nekem nz az impresszióm. — mondja. 
— hogy az útonálló k- egész különös okból 

támadtak rám. Autómon ugyanis minta
csomagokat vittem állandó vevőimnek egy 
uj készítményből. Eddig a legnagyobb titok
ban tartottam ennek az uj cső kóládé pór
nak összeállítását, amely csak hetek múlva 
kerül a piacra. Azt hiszem, hogy

a konkurrencla bérelt fel embereket 
arra, hogy tőlem Ilyen módon szerez

zék meg a mlntacsoniagokat.
Az egyik támadóban* az álarc ellenére 

egyik nemrégen elbocsátott alknhnazot-

Rohammal verte szét 
vasárnap a rendőrség 

Madridban a tüntetőket
A tUntető tömeg kiakarta szabadítani a fog

házból a politikai foglyokat
Madrid, február 16.

(Havas.) Szombaton este királyi icndelct 
jelent meg, amely

felfüggeszti a választásokat és a poli
tikai gyűléseket.

Ma délelőttre a választási hadjárat megindu
lásával kapcsolatban több politikai gyűlést 
hívtak egybe. A közönség még nem tudott 
a gyűlések felfüggesztésére vonatkozó rende
letről és nagyobb számban jelent meg a 
gyűlések színhelyén. Amikor a gyűlések el
maradását közölték, a tömeg zajongani kez
dett, majd

tüntető menetben járta végig a város 
utcáit.

A rendőrség a város több pontján rohammal 
oszlatta szét a tüntetőket. Egyesek a köz-

Vakmerő revolveres rablás 
Miskolcon, nyílt utcán

A Szántó-léte ruhaüzlet két alkalmazottjára négyszer 
rálőtt egy bandita és kirabol a őket

A budapesti rendőrség vasárnap reggel a 
miskolci rendőrségtől ródiógramot kapott, 
amely nrról számol be, hogy vakmerő és 
izgalmas revolveres rablótámadás történt 
Miskolc egyik nyílt utcáján.

A rádlójelenlés , szerint szombaton dél
után öt óra tájban egy busz-huszonöt év kö
rüli fiatalember jelent meg Miskolc egvik is
mert ruhnáruüzletében, melynek tulajdonosa 
Szántó Béla. A fiatalember kiválasztott egy 

tamat véltem felismerni,
aki még a múlt héten nálam dolgozott és 
akinek ncnto.i információi leheltek nrról, 
hogy én mikor merre utazom. AnnóI gya- 
nusabb a dolog, mert az illető tudomásom 
szerint éppen egy Aszód melletti községben 
lakik. Holnap Aszódra utazom és ott

megteszem a följelentést
a támadók ellen, bár tulajdonképpen ká* 
rom nincsen ...

ponti fogházhoz akartak vonulni, ahol a 
politikai foglyokat őrzik, de a karhatalom 
útjukat állta. Több embert letartóztattak.

A madridi lapok a politikai válságnak 
egész hasábokat szentelnek. Az El Liberót 
kifejti, hogy Bomanones, Marcin Prieto és 
Zambo nagy szolgálatokat tettek, amikor a 
rendes parlament cgybehivását megakadá
lyozták. A kibontakozást azonban azokra a 
szélsőbaloldali pártvezérekre kell bízni, akik 
mindig rendíthetetlen hívei voltak az alkot- 
mányozó gyűlés egy behívásának. Elsősorban 
Guerra, Alvarez és Álba jöhetnek tekintetbe,

A katolikus Debatc nemzeti kormány ki- 
alakítását sürgeti, amely tekintélyével biz
tosítaná az általános gazdasági, társadalmi 
és politikai megnyugvást.

szmokingot, egy zakóöllönyt és egy télikabá
tot és

a cég főnökének azt mondotta, hogy a 
kiválasztott ruhát küldesse hoia Mé
száros-utcában lévő lakására, ahol majd 

kifizeti.
A fiatalember Kerekes néven mutatkozott 

be. A főnök azt ajánlotta, hogy várja meg, 
amig a kiválasztott ruhadarabokat becsoma
golják és azután a cég alkalmazottai vele 
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Pflxült mindjárt cl is mennek n Méazároa- 
iitrai lakására, hogy az üzletet vele lebonyo
lítsák. A két ruhái és n téllknbátot mindjárt 
beit csomagolták és o Szántó cég két sikál- 
pia zott ja: llicl.ter Dezső és Hrimisch József 

elindullak nz állít.tn-gos Kerekeméi 
elsüti ■ Mészáros-utca felé.

Amikor a Mészáros-utcába értek, n fiatal- 
ember hirtelen előrántott cgy kélmílliméle- 
rés forgópisztolyt és

két lépés távolságról rálőtt Rlchtcr De- 
z*őrr, akinek a fekete keménykatapjút 
fúrta ál n revolvergolyó. A megrémült 
kél fiatalember cldohé.lfn csomagjait és 
lélcks/.nkadva, hangos segélykiáltások 

közben menekülni kezdett.
A revolvere.* fiatalember nőin elégedett meg 
ezzel az eredménnyel, egymásután még há
romszor n menekülők után lőtt, azonban 
Szerencsé. -> Cgvik golyó sem talált. Közben 
a fiatalember összeszedte nz utcán heverő 
riiháscsoumgoknt és azzal elmeneküli, noha 
ekkor már

a fellúrmázoft utca népe Üldözőbe vette, 
azonban nem sikerült utóiéról.

A miskolci rendőrség összeállította a 
pontos szemédylcirást a revolverei rablóról. 
Eszerint 20—22 éves, 170 centiméter kö
rüli, szikár, egyenes tartásit, barna hajú, 
borotvált arcú, barna szemű, keskeny ajkú 
és gyort'beuédii fiatalember, aki ruházata 
titán Ítélve, vagy

hivatalnok, vagy jobb Iparoslegény 
lehetett.

A rádiógrnmmot megküldték nz ország min
den rendőri és csendőri állomásának, úgy, 
hogy most országszerte keresik a miskolci 
revolvere* banditát.

Elmebetegnek 
nyilvánították a Tanítói 
Almanach szerkesztőjét

Miskolc, február 15.
(A Hétfőt Napló miskolci tudósítójától.) Egy 

esztendővel ezelőtt apróhirdetések jelentek meg 
n miskolci lapokban, amelyeket Novak János 
nyoguhniizott elemiiskolai igazgató adott fel 
Írásbeli munkára való jelentkezésre hívta fel a 
diákokul és a B-lislás tisztviselőket. Természe
tesen nagyon sokan jelentkeztek Kovák János 
lakásán, ahol megtudták, hogy az igazgató
tanító

• Tanítót Almanachot akarja elkészíteni 
és ennek a szerkesztéséhez szükségesed a má
solatok.

Különböző névsorokat és egyéb Írásbeli mun
kákat adott dl másolás céljából a jelentkezők
nek, akiktől garanciaképpen 25—50 pengős ősz- 
ssegckcl kért. Rövidesen több mint

százan kerültek vele összeköttetésbe.
Eleinte rendesen fizette az Írásbeli munkákért 
járó honoráriumokat később azonban beszün
tette a fizetéseket, sőt nz óvadék visszaadását 
is megfogadta Tömegesen tolók ellene bűnvádi 
feljelentéseket és n nyomozás során kiderült, 
hogy

a Tanítói Almanach csupán pénzszerzést 
trükk volt Kovák János részéről

és alkalmazottai között mindig ugyanazt a lis
tát osztotta ki másolás céljából

Ar Igazgató-tanítót letartóztatták, majd ké
sőbb szabadlábra beívelték. Az ügyészség

00 rendbeli bűncselekmény 
miatt emelt vádat ellene és szombatra tűzték 
ki a törvényszéken bűnügyének a főtárgyaló- 
sál. Ítélethozatalra azonban nem került sor, 
mert a biróság az orvossznkértök véleménye 
alapján megszüntette ellene a« eljárást. Az nr- 
vosszakérlök ugyanis Növök Jánost beszámít
hatatlan elmebetegnek nyilvónitoták.

Felakasztotta magát Kovács 
Miklósáé iskolaigazgatónő

Nagykunlzsa, febr. 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöbbentő 

öngyilkosság tartja izgalomban Nagykanizsát, 
özvegy Kovács Miklósné, az egyik kanizsai 
elérni iskola igazgatónője ma hajnalban

felakasztotta magát.
Az Idős urlnsszony hossza idő óta betegeskedett. 
már háromszor operálták meg s n jövő héten 
kellett volna negyedszer is alávetni sulyos ope
rációnak. Ax igazgatónő azonban annyira

félt az újbóli operációtól,
hogy inkább a halálba menekült.

Vasárnap este, mikor egyedül maradt laká
sában. magára zárta nx ajtót és n ruhásszekrény 
fogására felakasztotta mngát. Mire rátalállak, 
már hatolt volt.

TOSCAFI. ■ V AMfUrk A*«a
Kov»c»Hr»m

Jegyek 2 pengőtől 
M pengőig.

A Váci utcában elfogták 
a pesti albérleti szobák rémét

Jcrbics Maliid könyvlárosnő megismer
kedett az elegánsan öltözködő Frlcd István 
volt tőzsdebizományossal, aki báró Anday 
néven mutatkozott be és

gazdag földbirtokosnak adta ki magát. 
Frled nem sokkal az ismeretség után ki- 
csalta a lány összes ékszereit és eltűnt. A 
pénztárosnő azonban n Váci-utcában szem
ben találkozott ni ékszercsaló álbáróval, 
azonnal rendőrért sietett, aki igazolásra szá
ntotta fel. Éried különböző iratokkal báró 
Anday néven próbálta magát igazolni, de a 
rendőr előállította a főkapitányságra, ahol

A belügymiimszter hozzájárult 
a szellemi szükségmunka 

akció meghosszabbításához
Tudvalevő, hogy a szellemi szükségmunká

sok foglalkoztatására előirányzott 250.000 
pengő vasárnap, február tő-én elfogyott, mert 
nz eredetileg 000 személy foglalkoztatására 
megindult akcióban 1550-re emelkedett a szük
ségmunkások várna. Ezért fogyott cl két hó
nap alatt az a fedezet, amelyet tulajdonkép
pen az ó-hónapos akcióra szavaztak meg.

A fővárosi pórink egyhangú kívánságára 
nzonbun a szellemi sziikségmunkát tovább 
folytatják és

Ktiionos monon derűit Hl egy 
elfeleitett gyilkosság rejtélye

Hírom hónenlg ártatlanul tilt a Eiörtönöen. míg az igazi gyilkos 
jelentkezett

Halnlchen, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hainichen 

környékén az utóbbi időben gyakran elő
fordult, hogy

magányosan sétáló leányokat egy férfi 
zaklatott.

A rendőrség végül is letartóztatta Dlltrich 
Ottó 32 éves munkanélkülit, nki valóban 

belsmerté. hogy ő támadta meg Hai
nichen környékén a fiatal leányokat. 

llittrich nzt m> bevallotta kihallgatása során, 
hogy múlt év november 15-én

ő gyilkolta meg Düheinken Schultz egye
temi hallgatót.

llittrich úgy mondta cl a gyilkosságot, hogy 
erkölcstelen merényletet akart elkövetni az. 
ellen a leány ellen, akinek társaságában a

Riadalom a Dlána-uti katolikus
templomban

Szengfizmérg8zéstö! tettben elájulták mise közben
Vasárnap délelőtt a Svábhegyen n Diáná

ul! katolikus templomot a hívek zsúfolásig 
megtöltötték.

Mise közben
nagy riadalom támadt a hívek között, mert 
néhány lány és fin hirtelen összeesett, majd 
néhány perc múlva Keglovlts Antal 27 éves 
kántor is elvesztette az eszméletét.

Nyomban értesítették a mentőket, mert 
közben

egymásután többen is rosszul lettek.

Vidéken terjed az influenzajárvány
Egyszerr n

Budapesten szil nőiéiben van az influenza
járvány, a vasárnap érkezett vidéki jelenté
sek azonban arról számolnak be, hogy vi
déken terjed a járvány.

Debrecenben
harminc százalékkal emelkedett az in
fluenzamegbetegedések száma. Szombaton 
nem tartották meg a tanácsülést, mert a vá
ros legtöbb fölisztvisclöjc betegen fekszik.

halt mcp influenzában egy öreg házaspár

Első fellépése ma, hétfőn este
C • 0 t ft r t 6 k ette:

CARMEN
> *»••* ----------- -- F L K T A
n»cn .................. .......... Anday I'l rosta

VÁROSI SZÍNHÁZ

kiderült, hogy
az álbárót különböző lopásokért már 

kilencszer megbüntették.
Éried báró Andnynak adva ki magát, egy
másután albérleti szobákat bérelt ki, ahol 
adandó alkalommal teljesen kifosztotta a 
főbérlő lakását. A hatóságok most foglal
koznak azzal, herty

a kiadó albérlet szobák rémének bün- 
lajsfromát összeállítsák

és megállapítsák, hány újabb lakásfoszto- 
galás s csalás terheli lelkiismeretét.

a belügyminiszter tegnap értesítette a pol
gármestert, hogy az. akcléi egy hónappal 

való meghosszabbításához hozzájárul.
Igy tehát március 15-ig biztosítva van az 15ó0 
szellemi munkanélküli további foglalkoztatósa. 
Az. ehhez, szükséges 130.000 pengőt a főváros 
más fedezet hiányában a meglévő pénzkész
letekből fogja előteremteni. A pártok követe
lik, hogy legalább április közepéig tartson 
idén is a szükségmunka. Erre nézve rövidesen 
döntést történik.

diák volt, előreszegzett revolverével azon- 
ben nem akarta meggyilkolni Schultzot, 
hanem

c.sak rá akart ijeszteni, hogy megfu
tamítsa.

A diák nzonbnn verekedni kezdett vele és 
eközben a fegyver anélkül, hogy akarta, 
polna elsült. ílittrich eme állításának ellene 
mond az a tény, hogy Schultz testében két 
golyót találtak: egyet a hasüregben, egyet a 
fejében. A diák társaságában levő leányt a 
lettes a gyilkosság után a földre tepertő és 
fojtogatta, a leánynak azonban sikerült ki
szakítania magát és elszaladt. Dittrich val
lomása alapján most Broese munkást, akit 
decemberben gyilkosság gyanújával vizsgá
lati fogságba helyeztek, szabadon bocsátot
ták.

Néhány percen belül megérkeztek a mentők 
és első segélyben részesítve az ájult embere
ket, megállapították, hogy

széng.izmérgezés
történt, amit nz egyik eldugult fűtőtest oko
zott. Első segély után az ájult emberek 
nagyrésze saját lábán hagyta el a templomot, 
de Túri Ferenc 10 éves, Hádersberg Erzsé
bet 7 éves és Kimpel Ilona 0 éves elemi is
kolai tanulók sulyos mérgezést szenvedtek. 
A mentők lakásukra szállították őket.

Pakson
.1 járvány olyan nagy arányokai Sllötl, 
hogy StfumM Oszkár alispán n polgári ós 
iparoslnnonclskolákat további Inh'zkcdósíg 
bezáratta.

Nagykanizsa
mellett Eszlernye községben cgy idős há
zaspár egyszerre halt meg influenzában. 
Kovács Ferenc nyolcvanötéves vagyonos 
gazdálkodó influenzában megbetegedett. A 
betegséget elkapta tőle nyolcvanhárom esz
tendős felesége. Vasárnapra

Papagáj műsora a legjobb!!
Minden este 11 órakor:

IMöi birkózó
ra ó r kőzés!

mindketten meghaltak,
A férj mindössze egy órával élte túl felezd 
gét.

pestmegye nem fizeti m 
a megszavazol!

jölóKonysáBlsegűiyeKM
Ok: nincs pdnzc a uármegyanek

Pestvármegye tehetségéhez képest mindenkor 
támogatta a megye területén működő társa
dalmi. karikativ és jótékony célú egyesületeket, 
intézményeket és ezek részére legutóbb is kőid 
százezer pengős segélyt szavazlak meg a múlt, 
évi költségvetésben. Az összeg kiutalása azon- 
hun egyre késeit, mert a vármegyének nem 
volt fedezete a megszavazott segélyek kifizetem 
síre. Egyik hónapról a másikra

halogatták a pénz fizetését,
bár az egyesületek nagyon rá voltak utalva a 
kilátásba helyezett segélyekre.

Több küldöttség járt nz alispánnál, akinél 
megsürgették a kiutalásokat, de ígéretnél többet 
nem kaptak. Most azután úgy fordult a hely- 
zet, hogy a vármegyei egyesületek hosszú időre 
kénytelenek lemonadani a megyei támogatásról, 
mert

a vármegye súlyon anyagi viszonyai mellett 
nem képes a már megszavazott összegeket 

sem kifizetni
és ezért elhatározták, hogy a multévl költség
vetésben előirányzott összes segélyeket törlik 
és idén sem adnak cgy fillért sem jótékony 
célra.

így többek között a Stefánia Szövetség, nz 
egyetemi hallgatók, a Hagyat Nemzeti Szövet
ség, n diáknyomor enyhítő mozgalom, a siket
némák intézete, a hiriapirók nyugdíjintézete, a 
Szilágysági Egyesület, a Gyógypedagógiai Tár
saság, a vidéki lapok országos egyesülete, a 
Népművelési Szeminárium, a vármegyei mentő- 
egyesület, a hadirokkantuk és egy sereg más 
Intézmény, számos szoboralap, igy a Rothcr- 
mere lord szoboralap sem kapja meg az elő. 
irányzott segélyösszeget. A vármegye alispánjá
nak előterjesztésére hozott határozat többek' 
között ezzel indokolja meg az egyesületi segé
lyek törlését:

— Amikor a felsorolt segélyeket és anyagi 
támogatásokat a vármegye törvényhatósági bi
zottsága megszavazta, a vármegye gazdasági és 
anyagi helyzete olyan volt, hogy joggal lehetett 
számítani arra, hogy a reá, mint az ország ve
zető vármegyéjére háruló feladatoknak és kö
telezettségeknek eleget tud tenni egyes ncmes- 
célu egyesületek és intézmények támogatásával 
is Ámde

a folyton fokozódó és országosan érezhető 
gazdasági válság vármegyénk háztartását Is 

igen súlyos anyagi helyzetbe hozta.
— Az egyes adófizetők nem tudván fizeted 

kötelezettségüknek eleget fenni — folytatja a 
megokolás —, a köztartozások nem folynak 
be, aminek következtében a városok és közsé
gek nem fizették be vármegyei hozzájárulásu
kat és a megye olyan helyzetbe jutott, hogy

a törvényhatósági bizottság közgyűlése ed
dig 2,400.000 pengő folyószámlakölcsön fel

vételét volt kénytelen engedélyezni.
Ilyen körülmények között helyesnek találjuk 
az alispán ur ama eljárását, hogy a fent emlí
tett támogatásokat nem utalta ki, mert csak a 
szükséges és köteles körültekintés hiányában 
lehetett volna a kamatfizetési kötelezettséggel 
felvett kölcsönből segélyeket folyósítani. Mi
után pedig ezek a költségvetési tételek

a jövőben többé már nem folyöslthatók, 
a törvényhatósági bizollsógnak e létetekre vo. 
natkozó határozatait hatálytalanítottuk.

Budapesti ügetőversenyek
Kis mezőnyök startoltak vasárnap az ügelön, 

a versenyek ennek ellenére érdekesek voltak. 
Különösen szép volt a második futamban 
Epos ll., Kedves és Avanti D., nz amatőrver
senyben Éber B., Krampusz és Cyklon, a nap 
főszámában Jutalom és Comtesse Pro Patria 
küzdelme. Az amatőrversenyben a favorit 
Matyóka utolsónak érkezett volna a célba, de 
közvetlenül a cél előtt megbotlott és (elbukott, 
magávalrántva sulkvját. A baleset komolyabb 
baj nélkül végződött. Igen Ügyes fiatal urkocsis 
mutatkozott be a mai versenyeken: Ifj. Ba
ranyai István, aki első két szereplését mindjárt 
győzelemmé avatta, de Sátánnal, mert az tisz
tátalanul ügetett, diszkvaliflkálták. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Mctropolc-ist Vétek (3) HolT- 
mann. 2. Dante (2) Kovács II. F. m.: Áruló, 
Keringő, Lady of Pamuk. Tol.: 10:43, 24, 20. 
Olasz 23. II. FUTAM. 1. Rcmete-lst. Kedvet 
(6) Haas. 2. Epos II. (1H reá) Maszár J. F. 
m.: Avanti D., Pergő. Tót.: 10:45. Olasz 29. 
III. FUTAM. 1. Stcinitz M. Éber B. (lPí) Ifj- 
Barnnyay. 2. Cyklon (6) L.audon. F. m.: Sárga
rigó, Matyóké, Ebadta, Krampusz. Tol.: 10:38, 
17. 27. Olasz 4t. IV. FUTAM. 1. Nefelcjtsi’t. 
Leopárd (2) Vorst. 2. Kilty (8) Rusz. F. m.: 
Irma. Fényes. Sátán. Tót.: 10:22, 19, 23. Olasz 
68. V. FUTAM. 1. Steln J. Jutalom (1K reá) 
Fciscr. 2. Comtesse Pro Patria (1%) Kallinks- 
F. m.: öcskös, Clayton. Tol.: 10:18. Olasz 32.
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A kormányzat elvesztette 
az ország bizalmát 

— mondotta Gaal Gaszton a kisgazdák 
vasárnapi impozáns gyűlésén

11 1 1 —I—M—r.
Az ifjúmunkások meg akarták zavarni a gyűlés rendjét

'A budapesti Vigadó helyiségei nem igen 
láttak még olyan közönséget, mint aminő 
vasárnap délelőtt ott összegyülekezett. A 
fényes parkettet termek és karzatok meg
teltek vidéki csizmás magyarokkal, akik ko
moly türelemmel várták a Független Kis
gazdapárt zászlóbontó gyűlésének megkez
dését. Féltizenegy órára volt hirdetve a 
nagygj’ülés, azonban az elnök, Szijj Bálint 
vonatának késése miatt csak körülbelül fél- 
tizenkét órakor nyitották meg a gyűlést. Az 
elnöki emelvényen azalatt összegyülekeztek 
a párt vezető emberei, valamint olt láttunk 
több más pártbeli országgyűlési képvise
lőt is.

Mint érdeklődő megjelentek a képviselők 
közül fíassay Károly, Kun Béla, Fakot s Jó
zsef, Meskó Zoltán, Baracs -Marcell, Mojzes 
János, mig a Független Kisgazdapárt, élén 
a vezérrel, Gaal Gasztonnal teljes számban 
és pedig: Iieischl Richárd, Förster Elek és 
Farkas Tibor.

Amikor megérkezett Szijj Bálint felsőházi 
tag, nyomban megnyitották a nagygyűlést. 
Szijj Bálint nagy lelkesedés közepette indít
ványozta Horthy Miklós kormányzó üdvöz
lését, majd kijelentette beszédében, hogy 
tiszta, jó magyar szándék az uj párt pro- 
grammja, amelyért emelt fővel és tiszta 
fegyverekkel fognak küzdeni.
- Ezután lelkes éljenzés és taps közepette 

Gaal Gaszton állott fel szólásra.
— A, válságok idejét éljük — mondotta 

beszédében. Nemcsak gazdasági válságról 
akarok beszélni, hanem arról a válságról is, 
amelybe politikai életünk jutott. Meg kell 
állapítani, hogy az a párt, amely hivatva van 
parlamenti helyzeténél és többségénél fogva 
fenntartani az. ország politikai egyensúlyát, 
a legmesszebbmenő válságba jutott válasz
tóival szemben.

Gyiikérte'.enül áll a parlament sivár 
talaján, nincs a háta mögött a közbiza

lomnak hatalmas ereje.
Kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy van 
egy óriási többség, amellyel szemben az el
lenzéknek legigazságosabb, országos szem
pontból legszükségesebb kívánságai is teljes 
fiaskót vallanak. (Viharos helyeslés.)

Gaal Gaszton ezután arról beszélt, hogy a 
földbirtok elpusztulásával pusztul el minden 
foglalkozási ág, a kereskedelem, a kisipar, 
még az intelligens osztály is. Ezen tulmenö- 
leg

a felduzzasztott költségvetés, a felduz
zasztott bürokrácia

mind olyan gondokat okoz az államnak, 
amellyel szemben nem tudni, hogyan fog 
boldogulni.

Gaal Gaszton beszéde közben egyesek ál
landó közbekiáltásokkal akarják megzavarni 
a gyűlést. A terem végén

az ifjúmunkások kísérlik meg zavart 
okozni,

a rendezők azönban felsietnek és hamarosan

NE KÍSÉRLETEZZÉK!
/■________________' ■

EZÉRT ISMÉTELJÜK:

A jó varrógép gyártása 
preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyár 
varrógépet előállítani!

Singer varrógépek 
azonban évtizedes tapasztalatok alapján, 
kizárólagosan varrógépeket 
gyártó üzemben készülnek!

NÉ KÍSÉRLETEZZÉK!
SINGER VARRÓGÉPEK 

világhírűek!
Singer varrógép részvénytársaság

eltávolítják ezeket a zavarlkeltőket. Gaal 
Gaszton ezután a

bizalmi válságról
szól. Akárhogy akarjuk is szépíteni a dol
got, kétségtelen, hogy a jelenlegi kormányzat 
elvesztette az ország népének bizalmát — 
mondotta.

— Vigyáznunk kell azonban — folytai la 
—, hogy megőrizzük higgadtságunkat, ha az 
országot a válságból kivezetni és meggyógyí
tani szándékozunk. Mi megalakítottuk a 
pártot, kijelöltük a programot és iparkod
tunk kiküszöbölni minden olyan kérdést 
ebből a programunkból, amely az ország 
népét

vallásfelekezet!, foglalkozási vagy bár
milyen más tekintetben egymástól elvá

laszthatná.

Rejtélyes eltűnési ügyben indult meg a 
nyomozás a budapesti főkapitányságon. A 
Bérkocsis-utca <31. sz. ház lakói bejelen
tették, hogy a házban lakó Boroezky Erzsé
bet 73 éves magánzónő két nap óta nyomta
lanul eltűnt. Boroezky Erzsébet, aki jómódú 
asszony volt,

pénzkölcsönzéssel és pénzkihelyezéssel 
foglalkozott, 

de azért albérlőket is tartott, hogy jövedel 
mét ezáltal is fokozza.

A 73 éves öregasszonynak nem volt hoz
zátartozója és teljesen egyedül lakott a bér
kocsis-utcai háromszobás lakásban. Két 
nappal ezelőtt feltűnt albérlőinek, hogy 
háziasszonyunk nem mutatkozik, de eleinte 

azt hitték, hogy csak látogatóba ment 
valahová

s majd csak visszatér lakására.

Borocstfiy Erzsébet 73 éves 
banűárnö rejtélyes eltűnése

Bűntényt sejtened ax eltűnés Hátterében

Bestiális HűlDV kosság áldozata 
lelt egy brazil ai magyar kisfiú

Egy miskolci származású uüianyszereiot gyanúsítanak 
a sz rnyü DUnnei

Miskolc, február 12.
(A Hétfői Napló miskolci tudósítójától./ 

A napokban diplomáciai ut megkerülésével 
érdekes levél érkezett a miskolci rendőrség 
bűnügyi osztályához. A levelet Rio de Ja
neiro rendőrfönöksége egyik detektivje

Ha végül megkérdezi lölünk az ország köz
véleménye, hogy mi a szándékunk, erre 
csak egyetlen szóval felelünk: az ország kö:- 
javát akarjuk.

Hosszú percekig zug a taps és harsog az 
éljenzés a teremben, a hallgatóság felállva, 
lelkesen ünnepli Gaál Gasztont.

Ezután Eckardl Tibor ismertette nagy tet
szés közepette a párt külpolitikai program
ját és állásfogalalását. Tiltakozóit az ellen a 
beállítás ellen, hogy a titkos választójogra 
még nem érett volna meg a magyar nemzet.

Ezután a vidéki kiküldöttek jelentették be 
a gazdatársadalom csatlakozását a párthoz. 
Végezetül Bartolf Márton ügyvezető alclnök 
ismertette a pártszervezés mai állását, majd 
a gyűlés a Kossuth-nóta elénoklésc után lel
kes hangulatban véget ért.

Mikor napok múltán sem .adott magáról 
életjelt, az albérlők és a házbeliek gyana
kodni kezdtek és megtették bejelentésüket a 
főkapitányságon. A házbeliek annak a gya
nújuknak adtak kifejezést, hogy

a 73 éves magánzónő eltűnése mögött 
valami biinügy lappanghat, 

mert Boroezky Erzsébet, aki állandóan na
gyobb pénzösszegek kihelyezésével foglal
kozott s aki rendszerint néhány ezer pengői 
hordott magánál, semmiesetre sem akarta 
otthagyni bérkocsis-utcai lakását és ottma
radt értékeit.

A rendőrség messzemenő intézkedéseket 
lelt Boroezky Erzsébet felkutatására, a va
sárnap folyamán azonban

nem sikerült még semmiféle nyomra 
akadni

a rejtélyes és titokzatos hátterű ügyben.

adta fel.
A detektív Stern Miklós Dezső volt mis

kolci villanyszerelő előélete után érdeklő
dik egy bestiális kéjgyilkossággal kapcso
latban. A rió de janeriói rendőrségnek

az a gyanúja, hogy a kéjgyilkosságot 
Stern Miklós Dezső követte el, 

aki három év óta él kint Brazíliában.
A kéjgyilkosság, amellyel a volt miskolci 

villanyszerelőt gyanúsítják, január 14-én 
történt,

áldozata egy 11 éves magyar fiú, 
Bokor Arthur kivándorló gyermeke.

A kisfiút a Rue Visconte de Sao Vicenti 
80. szám alatti házban ölték meg. Bokor 
Arthur és hozzátartozói a gyilkosság nap
ján valamennyien munkahelyükön voltak. 
Bokor József a tizenegyéves kisfiú délután 
egyedül tartózkodott a lakásban. Január 
14-én az esteli órákban hazaérkezett szülők 
hiába keresték gyermeküket, a kisfiú el
tűnt. Harmadnapra azután megoldódott a 
rejtélye. A Bokorék házához tartozó kam
rából erős, átható szag szivárgott ki, átku
tatták a helyiséget és a farakás eltakarítása 
után megdöbbentő . leletre bukkantak. Olt 
feküdt

az eltűnt kis József bestiális kegyet
lenséggel összevagdalt, oszlásnak In

dult holtteste.

Rögtön érlesitctték a rendőrséget és az or
vos megállapította, hogy a szerencsétlen 
gyermek ellen merényletet követtek el, 
majd utána baltával ölték meg.

A rio de Janelrói detektív levele szerint 
a nagy créllyel megindított rendőri nyomo
zás során

MODIANO- 
pályázat.

Folyó évi január hó 24.-én hirde
tett pályázatunk aíábbi feltételeit a 
résztvenni óhajtó művészek újbóli 
szíves figyelmébe ajánljuk:

1. 1931. március hó 2O.-a előtt és 
1931. március hó 31.-e után feladott 
„Pályázati** rajzok nem vétetnek 
figyelembe.

2. Ugyancsak nem képezik pályázat 
tárgyát azok a rajzok, amelyek 1931. 
március hó 20.-a elölt a MODIANO- 
gyár tulajdonában voltak.

3. Jogában áll minden pályázónak 
a meghatározott maximális húsz da
rab rajz keretében tetszés szerinti 
mennyiséget beküldeni.

4. Újból nyomatékosan hangsúlyoz
zuk, hogy csakis magas művészi 
nívón álló és ötletes rajzok jöhetnek 
számításba.

Budapest. 1931. február 14.

MODIANO S. D. 
Szivarkapapírgyár R. T. 
Budapest, VII. Miksa-ucca 4.

a gyanú Stern Miklós Dezső villany
szerelőre terelődött,

aki hosszabb időn keresztül lakott albér
letben Bokoréknál, néhány héttel ezelőtt 
azonban Bokor Arthur kiutasította a ház
ból. Stern Miklós Dezső a bűntény után 

eltűnt Braziliából.
A rendőrség megállapította, hogy miskolci 
származású a kéjgyilkosság gyanúsítottja 
és a detektív ezért fordult a miskolci rend
őrséghez, hogy esetleg fényképet, vagy ujj
lenyomatott kaphasson róla, illetve, hogy 
előéletéről adatokat szerezhessenek be.

A szörnyű bűnténnyel gyanúsított mis
kolci villanyszerelőt

aokan Ismerik a városban,
de hihetetlennek tartják, hogy ő lett volna 
a^tettese _a__bestiális kéjgyilkosságnak. A
rendőrség a rio de janeriói detektivnek 
csupán azt az értesítést tudta küldeni, hogy 

Stern Miklós Dezső feddhetetlen elő
életű

és itteni múltjában semmi olyan adat 
nincs, amely a kéjgyilkosság gyanúját alá
támasztaná.

Bethlen miniszterelnök 
kalandos utazása inkére

Nagykanizsa, február 15.
(A Hétfői Napló tudósitájának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt a budapesti 
gyorsvonat égjük elsőosztályu fülkéjében 

Nagykanizsára érkezett gróf Bethlen 
István miniszterelnök.

A miniszterelnök érkezéséről telefonon érte
sítették a kanizsai rendőrséget és az álló-* 
másfőnőkséget. A Budapest felöl jövő gyors
vonatot Molnár Lajos dr., nagykanizsai 
rendőrkapitány várta, ö fogadta a miniszter
elnököt s értesítette arról, hogy

Inkéről a nagy hófúvás miatt nem tud
tak szánt küldeni elébe.

A miniszterelnök nem akart Kanizsán ma
radni, ugy hogy az ottani méntelepről kér
tek kölcsön szánt, amelyen a miniszterelnök 
Inkére hajtatott, a rossz ut miatt

a szántóföldeken, mezőkön keresztül.
A miniszterelnök a hosszú, kalandos ut után 
délután három órakor érkezett meg Inkére.

I
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Faiul alapítanak 
a magyar vegetáriánusok

Egy aktív miniszteri tanácsos lesz a falu bírája 
Szentendre meglett épülne fel a vegetáriánusok községe

A budapesti vcgcláriánuaok száma az utóbbi 
Időben feltűnően emelkedett. Muzcum-körull 
éttermükbe egyre többén járnak. A kényes 
gyomrii vagy más betegségben szenvedő embe
rek rájöttek arra, hogy az étrendjük mrgvól- 
tartatása nagymértékben előmozdítja a gyógyu
lást.

A blr.sérdlzmus túlzásai nálunk nem vertek 
gyökeret, 

de annál inkább szaporodik azoknak a száma, 
akik áttérnek a növényevésre és teljesen kikü
szöbölik étrendjükből n husi

Budapest vegetáriánusai most Igen érdekes 
és nagyjelentőségű lépésre szánták magukat:

vegetáriánus községei akarnak alapítani, 
ahol egészséges, napos, levegős, sajátos stílusú 
hnznkbnn, egészséges, természete .1 életmódot

Gázolás után gyilkosság 
és súlyos kártérítési pör 

a főváros ellen
Az Éíelmíszcrüzcm autója elgázolt egy hentest, aki 

a gázolás után embert ölt és az áldozat családja 
a fővárostól követel kártérítést

Példátlanul érdekes és bonyodalmas kártérí
tési pör indult n székesfőváros ellen egy aulú- 
gázolási üggyel kapcsolatban.

Forlfos László volt henlesmesler kerékpárján 
haladt a I imnei ulon, mikor elgázolta a Köz
ségi Élelmiszerüzcm egyik teherautója Tarkót 
súlyos sérüléseket szenvedett. Megindult a bűn
vádi eljárás, n bíróság megállapította, a soffőr 
vétkességét és

pénzbüntetésre ítélte a gázolás miatt.
A bünletötörvényszék ítélete után Torkos 
László, dr. Altorjay Sándor ügyvéd utján

IS ezer prngft kártérítésre beperelte a fő
várost

azon a elmen, hogy a gázolás következtében 
elveszítette munkaképességét,

A törvényszéken még folyt n per, mikor vá
ratlan és megdöbbentő eset következett be. 
Torkos László egy budai vendéglőben kárlyúz- 
gnlott néhány ismerősével. Kártya közben ősz- 
szeveszett egyik partnerével Markos Albertiéi.

A pssii alvilág 
reléméi
Thalsz WHanitany uralma alatt

A főkapitány összeköttetései 
O’'.4 az alvilággal. A mikor Budapest 
Wjjg, a nemzetközi kalandorok és 

gyilkosok találkozóhelye volt

HfitfűttH, fehrudr 16-túl
kezdve napi folytatásokban 
közli az

vesvs meg mindennag az Esti Kurtrtt

akarnak folytatni.
A tervek szerint Szentendre mellett,
a Dunánál épül fel ■ vegetáriánusok falva, 

ahol n külföldön létrehozott túlzások nélkül 
folyna az élet. Olcsó családi házakat akarnak 
építeni, az építkezésnél elsősorban is a nap
fényt és levegőt tartják szem előtt. A községi 
bírói állásra már jelölt is van:

egy aktív miniszteri tanácsost akarnak a 
falu bírójává választani, 

aki természetesen maga is vegetáriánus.
Rövidesen
a belügyminiszter elé kerül a köz.ségalapl- 

tús terve
és alighanem még ebben az évben megkezdőd
nek nz építkezések, amelyeket egy budapesti 
vállalat hajlandó hitelbe lebonyolítani.

A veszekedés egyre hangosabb lett,
Torkos végül is kést rántott és markolatig 
Markos nyakába döfte. A szerencsétlen em

ber rövidesen elvérzett.
A volt hcntcsmestert a rendőrség letartóztatta 
és nz ügyészség* szándékos emberölés miatt 
vádiratot adott ki ellene. Rövidesen a bíróság 
elé került az ügj. Torkos Altorjay Sándor ügy
védet bízta meg a védelmével, aki védencének 
orvosi megfigyelését kérte. A törvényszék cl is 
rendelte a megfigyelést.

Németh Ödön dr. egyetemi tanár, törvény
széki nrvosszakérlő azt a véleményt terjesz
tette elő, hogy Torkos László

beszámíthatatlan állapotban
követte el tettét. Az orvosszakértő szerint 
ugyanis az a helyzet, hogy Torkos László

a Flumel-uton történt elgázolás alkalmával 
olyan sérüléseket szenvedett, amelyeknek 
következtében ágybéli elváltozások léptek 
fel és ennek tudható be, hogy a legeseké-
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lyebb Izgalom esetén elveszti az Önuralmát, 
A szakértői vélemény alapján a törvényszék 
kimondotta, hogy Torkos beszámíthatatlan ál
lapotban ölte meg Markos Albertét és ezért 

felmentette.
Torkos részére ezzel befejeződött az ügy, de 

a főváros számára nem. Az Ítélet alapján 
ugyanis most már

a vendéglőben megölt ember hozzátartozói 
Is kártérítési port Indítottak a főváros ellen.

Azzal érveltek, hogy Torkos a bírói ítélet sze
rint azért gyilkolt, mert a gázolás következté

Öi napra vagy ötven pengőre ítélték 

Rózsa Miklós koporsókereskedőt
A X. kerületi elöljáróság, mint elsőfokú 

rendgrbiróság tegnap tárgyalta Rózsa Miklós 
Ráday-utcai koporsó- és kegyszerkereskedő 
ipnrkihágási ügyét. Rózsának esztendőkön át 
kegyszer- és koporsókereskedése volt. 1925-ben 
megszüntették az iparjogát. Rózsa kérvényezte, 
hogy adják vissza, üt esztendeig tartott, amig 
végre

tavaly novemberben a kereskedelmi mi
nisztériumban megkapta az iparigazol

ványát.
Ennek alapján újra megnyitotta az üzletét, de 
rövidesen különös bonyodalmak keletkeztek. 
Azok az üzletfelek, akik koporsót vásároltak 
tőle, átadták neki a temetkezési illetékeket, 
hogy azokat fizesse be a Községi Temetkezési 
Intézet pénztárába. A meglepetés az volt, hogy 

a Községi Temetkezési Intézet nem fo
gadta el Rózsa Miklóstól a temetkezési di
jakat és Igy megtörtént az, hogy a halot

takat ki kellett temetni a koporsóból
és más vállalkozóhoz kellett fordulni, hogy elte
methessék őket.

A bonyodalom oka az volt, hogy a székes
főváros álirata alapján időközben megsemmi
sítették Rózsa Miklós iparjogát azon a cimcn. 
hogy az iparengedélyt

Elégedetlenség a Birói 
és Ügyészi Egyesületben 

Wolff Károly elnöki működése miatt
Több bíró kilépett az egyesületből

. Amig Wolff Károly, a főudvarnagyi bíróság 
elnöke a politika frontján egyre fokozódóbb 
működést fejt ki, addig a közszereplés egy má
sik területén, ahol azelőtt teljes ambícióval 
igyekezett fellépni, a legutóbbi időben úgyszól
ván teljesen visszavonult. Az Országos Biró- és 
ügyészi Egyesületről van szó, amelynek Wolff 
a háború befejezése óta elnöke Ez az előkelő 
testület, mely az ország összes bírált és ügyé
szeit egyesíti mngában, évtizedeken keresztül 

elválaszthatatlan volt Wolff Károly szemé
lyétől.

Wolff Károlyban nz egyesület tagjai nem Is 
annyira a gyakorlati jogászt, mint inkább a be
folyásos és nagytekintélyű politikust akarták az 
elnöki székben látni. Az volt a birói és ügyészi 
társadalom elgondolása, hogy azok a kívánsá
gok, amelyek megvalósítása a kar egyetemes 
érdeke,

Wolff Károlyban hatalmas szószólót fog- 
nak találni.

Wolff Károly hosszú éveken át minden al
kalommal személyesen vett részt az egyesület 
közgyűlésein és minden olyan alkalommal, 
amikor az egyesületet más akcióknál képvi
selni kellett, sohasem mondott le a sxemélues 
fellépésről.

Körülbelül egy éve nronban 
egyre elégedetlenebb hangok hallatlanak 

Wolff elnöki működésével kapcsolatban.
A« egyesület számos tagja ugv találta, hogy 
Wolff Károlyt u: országos és fővárosi politika 

ben agybeli elváltozások léptek fel nála, tehát 
közvetve a főváros felelős anyagilag a gylL 

k osság következményeiért.
Már pedig Markos Albert családfenntartó volt 
és igy a fővárostól követel kártérítést a család.

Torkos László 18 ezer pengős ügyében Bánit 
György dr. törvényszéki bíró már kitűzte a tár* 
gyalust és rövidesen a bíróság elé kerül a iná* 
sik kártérítési pör is, amelyben

arról kell dönteni majd a törvényszéknek, 
hogy a főváros felelős e egy gyilkosságért, 

amelyet más követett el.

szabálytalan módon kézbesítették ki
a számára.

Ezenfelül még iparkihágás miatt eljárás is 
indult ellene és ezt az ügyet tárgyalta tegnap 
az elöljáróságon Scheuermann Béla dr; tanácsi 
fogalmazó. Rózsa Miklóst Grodg Jenő dr. ügy* 
véd képviselte. A tárgyalás megnyitása után 
az ügyvéd

elfogultsági kifogást emelt as elsőfokoa 
ítélkező elöljáróság, valamint a másod
fokon ítélkező tanács ellen, azzal a meg- 
okolással, hogy a temetkezési üzemnek 
szoros érdekkapcsolata van a fővárossal, 

tehát ez a két fórum nem ítélkezhet az ügyben.
A tárgyalás után az elöljáróság ót napra 

vagy ötven pengő pénzbüntetésre Ítélte Rózsa 
Miklóst és egyben elrendelte, bogy az üzletet 
be kell zárni.

Rózsa Miklós ügyvédje megfellebbezte az ilé* 
letet és kijelentette, hogy ügyfele nem tárja 
be a boltját. A tanácsi fogalmazó ekkor közölte 
vele, hogy amennyiben az ügyfél siem tesz ele* 
get a hatósági végzésnek,

karhatalommal zárják be az üzletet.
így azutón a napokban alighanem érdekes bo
nyodalmak következnek majd a bezárásra Ítélt 
koporsókereskedés körül.

annyira leköti, hogy nem tud elegendő időt 
szentelni a birói társadalom ügyeinek él el
vesztette a közvetlen kapcsolatot azokkal * 
társadalmi rétegekkel, amelyek az egyesületbe 
tömörültek. Ezeknek nz volt az óhajuk, bőgj*

az egyesület élére olyan nagynevű bíró ke
rüljön, aki teljesen tisztában van ■ gyakor

lati Igazságszolgáltatással, 
moga is aktív biró és igy közvetlen köreiről, 
saját egyéniségén keresztül át tudja érezni a 
kar helyzetét é- sérelmeit. Mozgalom indult 
meg tehát, arr‘ nek célja nz volt, hogy a leg
közelebbi tisztújítót alkalmával Wolffnak 
olyan ellenfelet állítanak, aki a kitűzött célok 
megvalósítását gyorsabb tempóban tudja lehe
tővé tenni.

Ezek a jelenségek újabb lökőerőt adtak a 
csendesen szervezkedő mozgalomnak.

Az egyesületnek számos tagja stkedbetle- 
nedve nézte az ügyeknek ezt a fussa mértté 
és ezért, amire azelőtt nem igen volt példa, «z 
elmúlt év folyamán

több bíró be Is Jelentette kilépését as egye
sületből.

Azok, akik most az egyesület működésének fo
kozását tűzték ki célul és a gyors megvalósi* 
távért lépnek sorompóba, főleg ezekkel a mo
mentumokkal érvelnek és azt aknrják, hogy a 
legközelebbi közgyűlésen megejtendő elnök- 
csere az egyesület tevékenységét haté konyábbá 
tegye.
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vérbosszút állt a fiú 
meggyilkolt édesapiáOrt

Miskolc, február 16.
A szicíliai vérbosszúk emléke elevenedik 

fneg egy bünpörben, amely most kerül a 
miskolci törvényszék Do/inop-tanácsa elé; 
Boly ki Zoltán ózdi munkás a pör vádlottja, 
akit gyilkosság miatt helyeztek vád alá, 
mert tavaly szeptemberben kegyetlen mó
don megölte Varga András kisbirót.

Huszonnégy évvel ezelőtt Bolyki Zoltán 
édesapja féltékenység miatt összeveszeti 
Varga Andrással, aki akkoriban szintén 
munkás volt. A veszekedés hevében

Varga agyonszurta Bolyki Zoltán édes
apját.

Boly ki Zoltán akkor hétesztendős kisfiú 
volt.

A fiún kisül még két leány maradt árván 
és a legnagyobb nyomorúságban éltek. Var
gát a bűncselekmény miatt

hétévi fegyházra ítélték,
amelyet a váci fegyintézetben ki is töltött. 
Ez az Ítélet azonban ugy látszik nem elé
gítette ki a felcseperedö fiút. Esztendőkön 
keresztül érlelte magában azt a gondolatot, 
hogy

bosszút kell állnia édesapja haláláért 
Vargán,

aki időközben Bolyok község kisbirója lett. 
Valósággal beidegzette a vérbosszú gondo
latát és csak annak a gondolatnak élt, hogy 
leszámoljon apja gyilkosával.

A dráma bekövetkezését még csak siet
tette az a körülmény, hogy szeptember ele
jén elvesztette az állását. A munkanélküli

gyárimunkás ezentúl 
gondosan készült a leszámolásra.

Először baltával akarta agyonverni Vargát 
és napokon keresztül leseit rá. Azután re
volvert vásárolt, hogy ezzel oltsa ki a kis
biró életét. Végül is ugy határozott, hogy 
konyhakéssel szurkálja halálra Vargát, mint 
ahogyan Varga is agyonszurta az édesapját. 
Napokon keresztül állolt lesben a község
háza környéken, mig végre szeptember 14-én 
este 7 óra tájban megpillantotta a kisbirót, 
amint kezében a petrolcumos üveggel a fii- 
szerüzletbc igyekezett. Megbújt egy kapu
mélyedésben és amikor a kisbiró odaérke
zett, előugrott rejtekéböl, torkonragadta és 
t» következő pillanatban beledöfle a kését.

— Ezt nz apámért kapod!
— kiáltotta. A kisbiró összeesett, merény
lője azonban rátérdelt és

tizenhatszor forgatta meg a kést a föl
dön fekvő ember testében.

A házakból kirohantak az emberek és Bolyki 
Zoltán elhajítva a kést, elmenekült. Varga 
holtan maradt a vértócsa közepén. A me
rénylő menekülni akart, másnap reggel 
azonban a putnoki állomáson felismerték és

izgalmas hajsza után elfogtuk.
A vizsgálat során bevallotta, hogy kicsiny 
korától kezdve foglalkozott azzal a gondo
lattal, hogy bosszul áll édesapja haláláért. 
A bűnügyben több mint negyven tanút hall
gat ki a törvényszék Bolyokon. A főtárgya
lási az egész vármegyében nagy érdeklődés
sel várják.

Titokzatos módon eltűnt 
Reisner Károly autókereskedő

Autón Budapestről Nyíregyházára indult 
és azóta nyomaveszett

’A főkapitányság eltűnési osztálya rejté
lye* ügyben nagy apparátussal kezdte meg 
a nyomozást vasárnap délelőtt. A főkapi
tányságon ugyanis megjelent fícisncr Ká
roly, fővárosi autójavitőmühely tulajdonos 
felesége, aki bejelentette, hogy férje ll-'én, 
szerdán autójával

Nyíregyházára indult 
azzal, hogy másnap reggelre visszatér a 
fővárosba.

■A kitűzött időpontban azonban 
nem jelentkezett.

Vasárnap reggel érkezett meg Reisncrné

címére a kutatások eredménytelenségét 
közlő nyíregyházi távirat, mire Reisncrné 
a főkapitányságra sietett és ott

országos nyomozás elrendelését kérte 
férje felkutatására.

A főkapitányságon meg is tették az intéz
kedéseket és az ország minden nyomozó 
hatóságának megküldték Reisner Károly 
személyleirását, hogy ily módon próbálják 
megállapítani, mi történhetett az öt nappal 
ezelőtt nyomtalanul eltűnt fővárosi vállal
kozóval.

Borzalmas szerencsétlenséget 
okozott a fésülködő-lámpa

nagy birtoka van és erre kétezer pengő köl
csönt kér.

A Somogycsurgói Takarékpénztárban hír
ből ismerték a jómódú gazda hírében álló 
Porcsa Mihályt és váltó ellenében 

kifizették neki a kért kétezer pengőt.
Személyazonosságát nem igazolták, mert az 
állítólagos Porcsa Mihály teljes bizalmat 
keltett és váltóján szereplő kézaláirás is 
két jómódú porrogszentpáli gazdától eredt 
— legalább n látszat szerint. ■

Az állítólagos Porcsa Mihály még három- 
izben járt a takarékpénztárban. Május 26-án 
újra 2000 pengőt vett fel, majd julius 16-án 
2200 pengőt, augusztus 7-én pedig 2800 pen
gőt. Fedezetül mindig

szabályosan kitöltött váltókat adott át 
és október 20-án levélben küldött be a taka
rékpénztárnak 200 pengőt a váltók kamatai 
fejében. Ez a kamat sokkal több volt, mint 
amennyi a takarékpénztárnak járt volna és 
ezért a takarékpénztár

levélben értesítette Porcsa Mihályt, hogy 
személyesen fáradjon be 

alkalmilag, hogy a kérdést rendezzék.
Porcsa Mihály, a jómódú földbirtokos, 

aki soha semmiféle kölcsönt nem vett fel, 
nagy meglepetéssel olvasta a somogycsurgói 
takarékpénztár levelét és azonnal behajta
tott Csurgóra, hogy utána járjon a dolognak. 
Itt azután kiderült, hogy a takarékpénztár
ban

egy furfangos szélhámos járt, 
aki Porcsa Mihály nevében hamis váltó és 
hamis aláírások segítségével tízezer pengőt 
vett fel a takarékpénztártól.

A szélhámosság kiderülése után a taka
rékpénztár megtette a csendőrségen bűn
vádi följelentését nz ismeretlen szélhámos 
ellen, aki a takarékpénztár tisztviselőinek 
leirása szerint körülbelül 175 centiméter 
magas, barnásszőke hajú, gazdakülsejü em
ber, akinek feltűnő ismertető jele, hogy felső 
fogsorában két aranyfoga van. A csendörség 
kétségtelennek tartja, hogy a szélhámos csak 
így környéken élő ember lehet, aki jól is
meri a porrogszcntpáliakat, mert nemcsak 
Porcsa Mihály nevét választotta jól ki, ha
nem a kezesként szereplő odavaló gazdá
kat is.

Megint gázolt, 
azután elmenekült 
egy lelketlen solfőr

A rendőrség ismét egy gázoló és elmene
külő sofőrt vagy úrvezetőt keres, aki az 
éjszaka a Lajos-utcában gépével elütött egy 
kerékpárost s azután fokozott sebességgel 

elszáguldott a baleset színhelyéről.
A gázolás a vasárnapra virradó éjjel történt. 
Borok István 21 éves péksegéd kerék árján 
igyekezett Óbudáról a Margithid felé, ami
kor n Lajos-utca 22. számú ház előtt

egy ismeretlen személyautó hátulról 
nekirohant és elütötte.

A péksegéd hatalmas Ívben zuhant az út
testre, a fején és a vállán sérült meg sulyo-

A TELI SZEZONBÓL
visszamaradt

800 DARAB 
GYAPJÚ

női és férfi pulloverek. kötött 
kabátok, köfött mellények 

egységárban^S^ va pengőjével

Azonkívül:
NŐI fehér TENNISZPULLOVER,

tiszta gyapjúból ...... F
Chnrmru.se SELYEMNADRÁG, 

hibátlan P 2.98, kis hibával . . . . P 
SELYEMNADRÁG, atlaszcsikos, 

príma mi.iöség. kis hibával . . . . P 
SELYEM HARISNYA, 

divatszinek francia tnosómflselyemből P
SELYEMHARISNYA 15 színben,

francia mü clyeniből.......................... P

SELYEMHARISNYA 18 színben,
„Viscosa" azsurnvilas..............................P

„NIXE“
Unom vékony 
helyett

„GR ISTA L“ 
finom vékony 
helyett . . .

„OSET A“-harisnya,
ismert márka, különböző színekben . F

FÉRFIZOKNI, finom anyagból,
sima csíkból kötve...................................P

FÉRFIZOKNI, selymezett
kötésű, inén tartós ..............................P

FÉRFIZOKNI, dupla talp
és sarok, egyszínű cérnából kötve , . P

FÉR FI HARISNYA, magasszáru, 
cérna szolid minták ..............................p

FÉRFIHARISNYA, magas,
finom simulékony, alkalmi vétel . . P

MOSÓBŐR NŐI KESZTYŰ,
fehér- és krém színben.............................. P

A petróleumlámpa lángjától meggyulladt egy fodrásznő 
haja, az édesanyja a segítségére sietett, de mindketten 

életveszélyesen összeégtek
■Vasárnap reggel a Stvetenay-utca 32. sr. 

házban Csepler Róza 16 éves fodrásznö pet
róleumlámpa mellett fésülködött. Haja hir
telen lángot fogott és

a megrémült leány kétségbeesett kiál
tozással égő fáklyaként kezdett futká- 

roznl a lakásban.
Édesanyja, az ötvenötéves Csepler Józsefné, 
aki egy pékmesternek a felesége leánya se
gítségére rohant, azonban az ő ruhája is 
toeggyulladt, úgyhogy most már 

mindkettőjüket pillanatok alatt elborí

totta a láng.
Kétségbeesett sikoltozásaikra berohantak a 
házbeliek, akik megmentették őket a teljes 
összeégéstöl. A kihívott mentők megállapí
tották, hogy mindketten

súlyos égési sebeket szenvedtek fejükön, 
arcukon és testükön.

A mentők teljesen eszméletlen, 
életveszélyes állapotban 

szállították be a szerencsétlenül járt anyát 
és leányát a Szent István-kórházba.

Tízezer pengőt csalt fii 
a tafiaréfipénztártól álnéven 

egy furfangos szélfiámos
Furfangos bankcsalást követett el egy 

vidéki gazdálkodó külsejű ember a Somogy- 
csurgói Takarékpénztárban, amelyet kerek
számban tízezer pengővel károsított meg a 
kitűnő trükkel operáló és nagyvárosi csaló
nak is beillő vidéki szélhámos.

Még a múlt év áprilisában történt, hogy a 
Somogycsurgói Takarékpénztárba beállított 
egy jól öltözött, igen jó megjelenésű vidéki 
gazdaember s azt mondotta, hogy őt

Porcsa Mihálynak hívják, porrogszent- 
páli földbirtokos.
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Nem sele'tes, hanem a nálam meg- 

szokott Jó minőségek

narisnyaház, Kazinczy-utca 7.
Fontos a névre rzftmra, —« 

éa a f ügyelni

san. A gépe pózdorjává tört. A mentők Ba- 
reket súlyos állapotban szállították a Mar- 
git-kórházba.

A járókelők közül többen szemtanúi vol
tak szerencsétlenségnek, de senkisem tudta 
megjegyezni az automobil számát, amely 

teljes sebességgel elrobogott

a gázolás sziiihelyéröl. A rendelkezésére álló 
kevés adat alapján igyekszik most fe’ku- 
tatni a lelkiismeretlen kocsivezetőt.

Huszár Aladár esztergomi 
főispán távozik állásából

Változások a főispán! karban
Mindenütt nagy feltűnést keltett az a hí

rünk, hogy őszre uj képviselőválasztásokra 
lehet számítani. Mint értesülünk, a kormány 
előbb letárgyalja n költségvetést, majd a 
kerületi beosztásokról szóló rövid törvény
javaslat következik.

Most azonban
a főispán! kar nagy részének kicserélés- 
az első lépés a választások elrendelésé

hez.
Ez a folyamat különben már meg is kezdő
dött, mikor a napokban Nógrád-Hontmegvc 
főispánját, Pályi Edét fölmentették állásától

A legközelebbi főispánválasztás Eszter- 
gom-Komárom vármegyében fog meg
történni, mert Huszár Aladár főispán 
fölmentése már nemsokára megtörténik.

Huszár Aladár azonban nem vonul vissza 
a közélettől, hanem — mint értesülünk —, 
ő van kiszemelve a most betöltetlen népjó
léti minisztériumi államtitkári állásra.

Huszár Aladár helyzete ugyanis Eszter

gomban bizonyos mértékben tarthatatlanná 
vált. Egyrészt a polgármester ellen megin
dított vizsgálattal kapcsolatban nagyon sú
lyos támadások érték a főispánt, másrészt 

a prímás közvetlen környezetével van
nak a főispánnak olyan konfliktusai, 
amelyek lehetetlenné teszik, hogy to
vábbra is a prímás! udvarral harmoni
kusan kormányozhassa a vármegyét és 

a prímás! várost.
Ezenkívül más változások is várhatók a 

főispáni karban. Mint értesülünk, kicserélik 
Balku Gyulát,

Bács-Bodrog vármegye főispánját, továbbá 
Zalamegye fői.wánját,

Gyömöre.v Györgyöt.
Ezekben a vármegyékben legutóbb időközi 
választások voltak és mindkét helyen a hi
vatalos jelölttel szemben éles választási küz
delem során az ellenzéki jelölt győzött.

A főispán-változásokon kívül egjéb behő 
adminisztratív intézkedések is alátámasztják 
a választások közeli lehetőségét.

Chnrmru.se


6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1031 febrnár IS.

iwgy gyanús budapesti fiatal
ember autóiét feltartóztattak 

a romon határ menten
A szegedi ügyészségre kísérték Okét

.Szeged, február 15.
é.4 Hétffíi Napló tudósítójának telefon- 

jelenléte.) Vasárnap délután n kiszombori 
esendőrségrr jelentés érkezett, amelyben ar
ra utasították a csendőrM'get, hogy tartóz
tasson föl cgy gyanús autót, amely

Budapestről halad a román halár felé.
A csendőrök nz utasítás alapján elálltéi k nz 

országutat. Rövidesen bufutott Kiszombor 
alá egy Fiat-autó. Az autó

Budapestről jött ős négy fiatalember 
ült benne.

A csendőrök feltartóztattok a kocsit és 
igazoltatták az utasokat. i

A négy budapesti flntiilcmbcr megta

Csalás, sífi fiasstas és ofiiratfiamisitás 
midit fiötifaőlevelet aátafi fii 

Léva? Sándor papirfieresfiedő ellen
Tizenötrendbeli biincseleUmdnnyel vddoljáfi Ldvayt, 

a fii most Pátisban öl
A bünlelötörvényszék tegnap nyomozóle

velet bocsátott ki Lévay Sándor 58 éves 
papirkercskcdő ellen, akit a bűncselekmé
nyek egész sorozatával vádolnak.

Pár esztendővel ezelőtt ismert kereskedő 
volt Budapesten Lévay Sándor. Virágzó pa- 
pirnagykereskedése volt és a társasági élet
ben is sokat szerepelt. Az üzlete később 
tönkrement. Utóbb megint üzletet nyitott, 
de ebbe a vállalkozásába is

belebukott.
F.z a bukás azonban nem múlt el simán. Hi
telezői és üzletfelei közül föl.ben

bűnvádi útra terelték a dolgot.
Megindult az eljárás és a vizsgálat évekig

Ajánlatroham a szegedi 
szinház bérletére

50 ezer pengő kauciót kell letenni a bérlőnek
Szegedről jelentik: A szegedi közgyűlés — 

mint annakidején jelentettük — megszüntette 
m szintiéi’ városi kezelését és országos pályá
zatot hirdetett n bérletre. Március 10-én jár lo 
it pályázat, amely Iránt igen nagy az érdeklő
dés. Eddig mór benyújtotta pályázatát: A’őrf/iy 
György jelenlegi igazgató, Tolnán Andor bon- 
vivánl, aki Sziklay Jenő főrendezővel társas 
tilapon pályázik, Fodor Oszkár pécsi, Kardos 
Mihály debreceni színigazgató, Görög Sándor,

Reisz Jenő magántisztviselő szörnyű, 
idegrázó kalandja a Sing-Sing fegyházban

összetévesztették cgy halálraítélt gyilkossal 
és vlllamosszékben

Vngvár, február 15.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egy ung

vári flntnlcmber furcsa kalandjáról érke
zett most hir n városba. Filmdrámába illő 
részletei vannak ennek a különös kaland-

Fent és lent...

Hivatalban, 
irodában, 
boltban, 
műhelyben

idmar-krt, mnn'i kl'xda
lem folyik a lótúrt

Szahitson tehát 
az idegpusztitó 
nikotinnal és 
szívjon 

gadta az igazolást ős semmi felvilágosí
tást sein voltak hajlandók adni arról, 
miért Indultak Budapestről a román ha

tár felé.
A csendőrök ezután az autó vezetőjét hall

gatták ki. A sofőr elmondotta, bog}' a négy 
fiatalember Dudapesten fogadta fel őt azzal, 
hogy vigye őkel a román határra, az ütjük 
céljáról semmit sem tud. Miután a fiatal
emberek megtagadták a közelebbi felvilágo
sítást,

a csendőrök Szegedre kísérték és átad
ták őket u királyi ügyészségnek.

Holnap részletesen kihallgatják a titokzatos 
fiatalembereket.

húzódott, mert igen bonyolult ügyeket kel
lett tisztázni. A rendőrségről az ügyész
ségre, azután a vizsgálóbíró elé került az 
ügy.

tlzenőtrcndbeli csalás, sikkasztás és ok- 
irathamisitús

Tlzenőtrcndbeli csalás, sikkasztás ős ok
iján Lévay Sándor eltávozott Budapestről 
és ismerősei szerint

Parisban telepedett le.
Lévay különféle fórumok elé kapott idéző
leveleket, de nem jelent meg, mire

most köröz.őlcvclet adtak ki ellene
és elrendelték a letartóztatását.

a szegedi színház titkárja. Várják, hogy Sebes
tyén Géza is benyújtsa a pályázatát!

Szeged közvéleménye kívánatosnak tar
taná, ha Tnrnny Ernő és Bárdos Arthur 

Is megpályáznák a bérletet.
A bérlet egyik föltétele, hogy ötvenezer pengő 
készpénz óvadékot kell letétbe helyezni és ez 
a kikötés bizonyos tekintetekben bizonytalanná 
teszi a pályázat kimenetelei.

i akarták kivégezni
nnk.

Reisz Jenő ungvári magántisztviselő már 
esztendőkkel ezelőtt azzal a tervvel foglal
kozott, hogy Newyorkba vándorol ki. A 
fiatalember megpróbálkozott, hogy útleve
let szerezzen magának, azonban minden 
kísérletezése eredménytelen maradt,

sehogy sem tudott útlevélhez jutni, 
amellyel kivándorolhatott Észak-

Amcrikába, Közben több érkezett
hozzá, amelyben New-Yorkban élő ismerő
sei nagyszerű Ígéretekkel halmozták el — 
ha ki tud kerülni Amerikába. Rcisz Jenőt 
ezek n levelek most már annyira csábítot
ták Amerika feló, hogy elhatározta, hogy 
minden körülmények közölt ulnak indul.

Az ungvári fiatalember nem sokkal ké
sőbb cl is utazott és egyelőre

Kanada felé vette útját, 
Knnndáhnn azután, ahogy megérkezett, 
megpróbálkozott New-Yorkba szóló útle
vélhez jutni. Egy frissen szerzett kanadai 
ismerős vállalkozol! arra, hogy illő hono
rárium fejében megszerzi Reisz Jenő szá
mára a netvporki útlevelet. Másnap már be 
is mulatta Reiszet egyik barátjának, aki 
hallandó volt útlevelét átadni, sőt arra is 
vállalkozott, hogy

hindién nő köteles 
■rémben hogy csinos, mulatós széni mióta nálunk is kapható 
nre lh<t u trrmésietndtn hí- roskin ránc.cltün’.f tő krém, mert a 

tó’.1?."

'égé önmagával s?
Icgvcn és amennyire lehet.

'iR 1----- iwMvwn UUIU ni) Cgv-Kcuori
eltüntetése a legelső, Ma már ex nagyon cgy- nugyobb hibájától,

Végleg meqsiünik!

EUMS mit CSUK 20IWFI6!
A sok ezer méterangol szövetet, selymet, vásznat, damasztot, a legfinomabb Liliomárukat és a rengeteg 3—4 m. maradékot
minden áron eladom!

Fieischmaiiii Áruház
IV., Károly-körut 18. szám

az útlevélbe majd Kelsz képét Illeszti 
bele.

Az üzlet létrejött, Rcisz Jenő néhány nap
pal később boldogan utazott el New- 
Yorkba.

Alighogy partra lépett.
kőt rendőr őrizetbe vette Kelsz Jenőt, 

miután útlevelét átvizsgálták.
A rendőrök bekísérték Reiszet egyik rend
őri fogdába, ahonnan azután másnap a 
Sing-Sing {egyházba szállították. A fegyház- 
igazgató rövidesen maga elé vezettette 
Rcisz Jenőt és közölte vele, bőgj’ — 

két nap múlva lesz a kivégzése.
Az ungvári fiatalember megdöbbenve vett 
tudomást a fegyházigazgató értesítéséről s 
csakhamar megtudta, hogy esztendők óta 
többrendbeli rablógyilkosságért körözik és 
már halálra is ítélték azt a férfit, akinek 
útlevelével Neuz-Yorkba utazott. Az ung

A Községi Takarék 15 millió pengős 
kölcsönt folyósít a fővárosnak

Lamotte Károly pénzügyi tanácsnok nyilatkozik az uj 
tranzakcióról — A Községi Takarék egy összegben előlegezi 
az államkincstártól járó 300.000 pengős részleteket — Deficites 

lesz a főváros múlt évi zárszámadása
A fővárosi számvevőség most dolgozik n 

multévi zárószámadások összeóllitásán. A hely
zet rendkívül sulyos. mert már az eddigi ada
tokból is meg lehet állapítani, hogy

a főváros multévi zárszámadása deficites 
lesz.

A deficitet főként az a körülmény okozza, hogy 
a bevételek nem folytak be az előirányzott 
mértékben, de kedvezőtlenül befolyásolja a 
zárszámadás alakulását az is, hogv a kiadások 
a multévi költségvetésben rendkívül szűk kere
tek közé szorullak és igy alig sikerült egv-két 
tételnél megtakarítást elérni. A deficit legfőbb 
oka az a hiány, ami a községi alapban az állam 
kórházi tartozásai címén jelentkezik. Az állam
kincstár hosszabb idő óta tartozik bctegápolási 
dijakkal. Ez a tartozás, — ha hozzászámítjuk 
a bctegápolási dij alacsonyabb megállapításából 
származó differenciákat is, — 25 millió pengőre 
szaporodott fel. Ez az összeg cfTektive hiányzik 
a főváros pénzkészletéből. A főváros vezetősége 
tárgyalásokba bocsátkozott a kormánnyal és 
sikerült is megállapodást létrehozni, amely úgy 
szól, hogy az államkincstár megfizeti ugyan ré
gebbi tartozásait, de a különbözeiét megtéríteni 
nem hajlandó. Végeredményben

14 és félmillió pengős megtérítésben álla
podlak meg,

a fővárosra nézve azonban ez a megállapodás 
már csak azért is kedvezőtlen, mert az állam
kincstár ezt a 11 és félmilliós pengő tartozását 
havi 300.000 pengős részletekben fogja csak 
megfizetni.

A fővárosnak egy összegben volna szüksége 
erre a 14 és félmillióra.

Lamotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok cgy 
ötletes tranzakcióval oldja meg a problémát, 
amennyiben elhatározta, hogy a törvényható
sági tanács elé javaslatot terjeszt, amely szerint 

a főváros a Községi Takaréktól vegye fel 
‘‘főösszegben ezt a 14 és félmillió pengőt, 

a Községi Takarék azután közvetlenül az állam
tól kapja meg a havi 300.000 pengős mcgtérl- 
teseket. Gondot itt csupán a kamatkérdés okoz. 

Ha nénzre van
szüksége

Mtdaaest-kArnvMcl

SOLTI LAJOS WíKíSTéVffiit
Ti«ra lat*A* (volt Fürdő-utca) 1*.

.............. — ..........' nz nmcrlknl He-
I'"'V" k"1"' hiw

«•----- .__1 a< arcbőr lég-
az arc és szcmalatti ráncoktól.

vári fiatalember
börtönében valósággal őrjöngeni kez

dett, idegrohamokat kapott.
így következett el a kivégzés napja. Né« 
hány óra választotta cl már Rcisz Jenöt a 
villanyszéktől, amikor végre vizsgálat alá 
vették az ügyét, elhalasztották a kivégzést 
és megindították a vizsgálatot annak meg* 
állapítására, hogy Rcisz Jenő valóban ha* 
mis útlevéllel utazott el Kanadából Neto« 
Yorkba. Miután a vizsgálat során kiderült, 
hogy az ungvári fiatalember nem azonos a 
rablógyilkossal.

a „halálraítélt" Kelsz Jenő előtt végre I 
megnyílt a Sing-Sing fegyház cellája- I 
nak ajtaja és New-Yorkból Kanadába 

deportálták,
itt pedig a hamis útlevél megvásárlásáért 
elítélték és a büntetés~kitöltése után nypmt 
bnn útnak is indították Ungvár felé.

Lamotte Károly dr. pénzügyi tanácsnok* 
akit ebben az ügyben megkérdeztünk, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatársán 
nak:

— A főváros 1930. évi zórószámadásal most 
készülnek, egyelőre tehát még nem lehet kiala
kult képről beszélni. Ami az. államkincstártót 
járó kórházi megtérítésnek kölcsön utján egy- 
összegben való felvételét illeti, valóban azt tér* 
vezem, hogy a Községi Takarék folyósítsa köl
csön formájában a fővárosnak a szóban forgó 
li és félmillió pengőt. Minthogy azonban a fő
városnak égetően szüksége nincsen erre az ösr- 
szegre, még nem döntöttem, hogy tervemet kon
krét javaslat formájában mikor terjesztem a« 
illetékes tényezők elé.

özv. Mann Sfindorné, született Slem 
Olga, úgy a maga, mint gyermekei: Ottó 
és Trade, valamint testvérei és a nagy
számú rokonsága nevében fájdalomtól 
megtart szívvel jelenti, hogy férjo

Tcmcléso kedden délután 3 órakor 
lesz a rákoskeresztúri római katolikus 
ujlemclő halottasházából.

életének 51. esztendejében nagy térelem
mel viselt sulyos betegsége következté
ben vasárnap reggel csendesen elhunyt.

,e,t A.r%,n1* Aranka mint
oi?rt!i.Na Wd min’ ve,e’ Kohn
Ndlal? v4',01?. Kutiea mint menye, Nrufeld 
M.nÁS? n Emedv Zoltánná. WoltManón*, Nrufrld Ertcíbat, Kohn Aranka 
víí’a4 NrafoM U|"°kv 11 Zol,í" NMrfeM

ifv h - testőrt szívvel tudat
jók, hoay Áldott sztvü legfőbb npjuk, nagyapjuk, 
<lé(.npjuk és felejthetetlen rokonuk, 

Kohn i. József 
Ulatuerkfsiftff,

de’-n^cllíunr ív^bfn’ rovl(1 »»<“"védés után csen- 
* Ar“01 br,l?!lvnkM to>«4r hé IMa d u. JU 
halotlásM»íbJAlk * ’‘ákf’»kercsrturi izr temető
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Eltemetett a lavina 
egy fiatal magyar mernSköt 

az osztrák Algokkan
Bécs, febr. 16.

Ó4 'Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap egy Antal magyar mér
nök megdöbbentő katasztrófájáról érkezett 
hir Ausztriából Budapestre. A napokon ke
resztül tartó hófúvások rengeteg szerencsét
lenséget, balesetet okoztak az osztrák hegy
vidékeken és ezeknek

a sorozatos katasztrófáknak most áldo
zatául esett egy magyar fiatalember is.

Weis: István, egy budapesti kereskedő 28 
esztendős fia még esztendőkkel ezelőtt ke
rült ki külföldre, ahol egyetemi tanulmá
nyait végezte. Németországban fejezte be 
stúdiumait, majd miután mérnöki diplomát 
nyert, Olaszországban telepedett le és Milá
nóban helyezkedett el a fiatal magyar mér
nök. Néhány héttel ezelőtt

egy nagyobb társasággal Ausztriába 
utazott Wcisz István,

hogy a téli sport örömeinek hódolhasson. 
Bejárta mindazokat a helyeket, ahol alka
lom nyílik nagyobb sítúrákra és legutóbb 
Willach környékén időzött társaságával és 
innen rendeztek nagyobb kirándulásokat. 
Két-három nappal ezelőtt a fiatal magyar

álarcos banditák kifosztottak 
egy legyverneKi földbirtokos lakásét

Szolnok, febr. 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vakmerő álarcos rablótámadás 
történt egy fegyvernek! földbirtokos házá
ban. Atamek János földbirtokos délután el
távozott lakásából, ahol csak 23 éves leánya 
tartózkodott. Nem sokkal Atamek távozása 
után kopogtattak a lakás ajtaján. A föld
birtokos leánya gyanútlanul ajtót nyitott és

az ajtón keresztül két álarcos férfi ron
tott be a lakásba,

megragadták a leányt, akit letepertek, kezeit 
összekötözték, majd kötéllel a hálószoba 
egyik ágyának lábához kötötték, száját pe
dig rongydarabokkal lömték. be.......................

A nyíregyházai gyilkos 
bizalmas önvallomásban 

megírta a gyilkosság „diszkrét" részleteit
Nyíregyháza, február 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Nyíregy
házának nagy szenzációja van: szerdán áll 
a törvényszék elé Kicin Sándor könyvelő, 
hogy számot adjon Stark Andor cégvezető 
borzalmas haláláról. Kiéin Sándor szeptem
ber 18-án a nyíregyházi Ehrcnfcld-íé\e fa

mérnök társasága ismét egy nagyobb tú
rára készülődött.

A társaság hajnalban útnak is Indult az 
osztrák Alpokba és n Stckjhutte csúcs 

volt a kirándulás célpontja.
Két napja voltak távol a kirándulók, ami
kor megdöbbentő hirt kaptak a társaságnak 
azok a tagjai, akik nem tartottak a mér 
nőkkel:
Weisz Istvánt és társai! a Stelnhutle- 

csucs közelében eltemette a lavina.
Azonnal mentőexpediciót szerveztek, amely 
elindult a szerencsétlenül járt turisták lei
kutatására. Éjszakába nyúló, hosszas, izgal
mas kutatás ulán sem sikerült Weis: Istvánt 
és a társaságában lévő két turistát megta
lálni. Minden valószínűség szerint

már csak holtan kerülnek majd elő a 
szerencsétlenül járt kirándulók.

Weisz István tragédiájáról 
vasárnap értesítették pesti hozzátarto

zói?,
akik kétségbeesetten veitek tudomást a sze
rencsétlenül járt fiatal mérnök katasztrófá
járól.

Az álarcos rablók ' ezután hozzáfogtak a 
lakás kifosztásához. Fölfeszitették az összes 
szekrényeket, amelyekből

ékszereket és ruhancmüekef rabollak el.
Atamek János összekötzött leányát a ház

beliek szabadították ki és a rablótámadás
ról azonnal jelentést tettek a csendörségnek, 
amely nyomban megindította a nyomozást. 
A csendőrök röviddel a följelentés után

kézrekeritették a tetteseket: két fiatal
korú eigánylcgényt, 

akik kihallgatásuk során beismerték, hogy’ 
ők követték el az álarcos rablást. A fiatal
korú álarcos rablókat a csendőrség letar
tóztatta.

telepen kegyetlen módon meggyilkolta vc- 
télytársát, Stark Andort.

Vasdarabbal szétverte a fejét, azután 
elásta

és két nap múlva megszökött Nyíregyházá
ról. Olaszországba utazott de a lelkiismeret- 
furdalás visszahozta. A határon túl, Nagy

kanizsán elfogták és azóta az ügyészség fog
házában várja további sorsát.

Nyíregyházának talán még sohasem volt 
ilyen izgalmas eseménye, amit még csak fo
koztak az utána történtek:

a nyíregyházai rabbi az áldozat sírjánál 
kiközösítette a felekezetből a gyilkost, a 
minap pedig a fia utáni bánatában bele

halt az áldozat édesanyja.
Illés Andor dr., a nyíregyházai törvény

szék elnöke tárgyalja az ügyet. A vádat 
Paksy István dr. királyi ügyész képviseli, 
mig n védelmet Kiéin Aladár dr. ügyvéd látja 
el. Példátlan érdeklődés nyilvánul meg a 
tárgyalás iránt. A törvényszék elnökét napok 
óta (Ktromolják a jegykérők. Közel félezer
nyi jelentkező van a száz férőhelyre. Illés 
Andor dr. törvényszéki elnök

nőknek nem adott engedélyt a tárgyalás 
meghallgatására.

Az izgalmasnak ígérkező főtárgyalás leg
kiemelkedőbb mozzanata alighanem Elircn- 
feld Magda tanúkihallgatása, valamint a 
gyilkos vallomása lesz. Ugyancsak szenzá
ciósnak ígérkezik

a vád és védelem összecsapása.
Az ügyész ugyanis előre megfontolt szándék
kal elkövetett emberöléssel vádolja Klelnt, 
mig n védelem azt igyekszik bizonyítani, 
hogy a könyvelő erős felindulásban gyil
kolt.

hlcin Sándor az utóbbi napokban nyu
godtan viselkedik, higgadtan beszél védőjé
vel a főtárgyalásról. Röviddel azután, hogy 
a fogházba került,

hozzáfogott memoárjainak megírásához, 
és terjedelmes iratban vázolta a gyilkosság 
történetét és főként azt igyekezett valószínű- 
siteni, hogy önkívületi állapotban volt, mi
kor tettét elkövette.

Memoárját — amelyben a legdiszkrétebb 
részletekre is kitér, — átadta védőjének és 
lehet, hogy

felolvassák a gyilkos önvallomását

a tárgyaláson, amely előreláthatóan két na
pig tart.

Bangha páter,
akit beperelt egy könyvügynök

Érdekes ügyben szerepeli Stökkcr dr iá- 
rásbiró előtt a központi járásbíróságon P. 
Hangba Béla, a Jézustársasági atyák rend- 
házának főnöke, a neves hitszónok.

Jánoska István könyvügynök perelte be 
Keresetében előadta, hogy a Péóféta könyv
kiadóvállalat előfizetők gyűjtésével bízta 
meg a Katolikus Lexikon részére, 35 száza
lék jutalék ellenében. Jánoska szépszámú 
előfizetőket gyűjtött és mire hazajött vidéki 
körútjáról és fel akarta venni a jutalékot, 
ami 1200 pengő lett volna, a Próféta vállalat 
tulajdonosa, Fellner András már átadta az 
üzletet és a lexikonterjesztés jogát P. 
Bangha Bélának.

Bangha páter nem fizette meg Jánoská
nak a jutalékot, 

aki erre követelése erejéig megindította a

Olvassa el

LEBLAXÍ
3 uj detoktivregényét: 

Arséne Lupin, a nők lovagja 
Nyolcat üt az óra 
A kastély titka 

Minden kötet I’ t.so 
DANTE KIADÁS

pert. A bíróság előtt Bangha Béla azzal vé« 
■dekezett, hogy nem felelős jogelődje üzleti 
tartozásaiért. Elismerte, hogy a Katolikus

Tiltakozott nz ellen, hogy ő kereskedő 
és hogy üzletátruházás esete forogna fenn, 
mert semmiféle üzlettel nem foglalkozik, a 
Katolikus Lexikon terjesztése sem üzleti 
jellegű.

Ezzel szemben Jánoska István bizony!* 
tani kívánta, hogy

Bangha páter 8000 pengőért vette meg 
Fellnertől a lexikon terjesztési Jogát

Hosszú jogi vita után a bíróság elnapolta 
a tárgyalást

elrendelte n bizonyítást, 
amelynek során kiderül, kereskedő-e Bangha 
Béla páter, vagy sem.

Hatalmas sikert aratott

2FEHÉP-HÉT
7 v Közel100.000 ember

vett részt ezen sikeres akciónkon, melyet most szigorú elveinktől el
térően ez alkalommal 5 nappal meghosszabbítjuk.

Tehát nem 16-án (hétfőn), hanem 21-én (szombaton) zárjuk a 2 fehér hetet 
A raktárak felfrissítéséről gondoskodtunk. Áraink változatlanok.

21-éig beérkező postai megrendeléseket szintén a fehér heti árakon szállítjuk 

DIWcsadNOK 
Budapest, Rákóczi-ut 74.
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iiiitiii
Vasárnap volt 

a Somogyi-Bacsó- 
gyilkosság tizedik 

évfordulója
Tizenegy esztendeje annak, hogy Somogyi 

Bélit. n Népszava szerkesztőjét és Bacsó Bélól, 
a ' .'pszava munkatársát Ismeretlen teliének 

ormi meggyilkolták.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt min- 
den évben inegünncpli kit márt Írj a emlékét. 
Az idei Somogyi—Bacsógyászűnnenflyekel ru 
tartották meg országszerte a szociAldemokrnta 
párt s/crverdékben. Budapestrn a Vasmunkás- 
áll honban rendeztek nngysznbásu gyászünne- 
pélyl, ahol a nagytermet zsúfolásig nirgtöltö 
munkások elölt Buchinger Manó tartott emlék- 
beszédet. Dóltilón pedig Somogyi én Barzó 

tikjához, vonult ki a Nzorláldcmokrot a 
munkásság.

’A gyáazünnepu’g sörön n dalkor éneke titán 
l.z.tcrgályoz János mondott beszédet, hangoz
tatva, hogy

a munkásság még ma la követeli az ádáz 
gyilkosság megtorlását.

A .simái, ahol a munkásság százai jelenlek mejj, 
nagyszámú rendőri kirendeltség Őrködött, azon
ban rendzavarás sehol nem történt.

Apponyl Rómában. Rómából jelentik 
(írói Apponyl Albert pénteken este feleségé
vel Rómába érkezett. Az Állomáson a ciuirl- 
náli és vatikáni magyar követség tngjai tel
jes számban megjelentek üdvözlésükre. 
Hóry András quirinnli kővet szombaton 
ebédet adott Apponyi gróf és felesége lisz- 
leletére. K

— Meghalt a francia Kién á tus korelnöhe. 
Páritból jelentik: Paul Flcury szenátor, nki n 
legidősebb Ingja és ezen n rímen állandó kor- 
flnöke n szenátusnak, 91 éves korában elhunyt.

— „Turul" gyufa. A nyugati és északi 
államok gyű fa fogy asztói ma már csak nz 
úgynevezett impregnált svédgyufát használ
ják, amelynek nz nz előnye, hogy a gyű fa
szái leégés után nem izzik, rögtön elszene
sedik, illetve akár asztalkendőre, akár ru
hára vagy szőnyegre leesik, azt nem égeti 
ki. Ezekben az államokban a gvufnfogyasz- 
<ás túlnyomó része már csak impregnált 
Svédgyufában bonyolódik le.

A hazai gyufagyáruk most ezen példára 
„Turul" címkével 

zöld színű, ugyancsak impregnált svédgyu
fát hoznak forgnlotnbn, mely a fenti köve
telményeknek megfelel. A .,Turul" gyufa 
doboza alacsony, elegáns kivitelű és fo
gyasztói ára azonos a nálunk forgalomban 
levő rendes svédgyufával. A zöld színű im
pregnált „Turul" gyufa minden fűszer- és 
rseincgeüzletben, dohány nagy- és kistőzs* 
ílében dobozonként 6 fillérét kapható.

— Bolnndrstély- Hagyományos szokás yzrrint 
ni i<lén is megrendezik a szokásos fnrsnngvégi 
álarcos, jelmezes, butclejtö bolondestélyl. Feb
ruár 17-én. kedden éjjel a Pesti Vigadóban ezer 
móka és bolondság közepette fölvonulnnk Kar
nevál hercegnői és hercegei, hogy búcsút ve 
gyének nz idei farsangiét!. Éjfél után „Misa 
Vigadó,, választás lesz, előkelő zsüli ítélkezése 
szerint. Belépőjegyeket n forgalmasabb tőzs
dékben, az Ezermester-határban (VHE, József- 
körül 17) és este a helyszínen árusítanak.

— Autógázohís nz Andrássy-uton. Vasár
nap este nz Andrássy-ut és Nagymező-utca 
sarkán a Bp. 10—061. számú automobil, 
amelyet Pipelldr József sofőr vezelett, el
ütötte Gergely Zsigmnnd 53 éi»rs tnagán- 
tlszlviselőt. Gergelyt a mentők a kereskedni 
mi kórházba szállították. A szemtanuk álli- 
tájii szerint Gergely vigyázatlansága okozta 
a szerencsétlenséget.

-- A Petőfi Társaság illése. Vasárnap délelőtt 
felolvasó ülést tartott a Petőfi Társaság a Ttf- 
damányos Akadémián, Császár Elemér elnök
lésével, ak! megnyitó beszédében megemléke
zett a Palin Ignác és Arnaldö Mussolini szer
kesztésében megjelent olasz nyelvi! antológiá
tól, amely harminc magyar novellát tartalmaz. 
Lamp/rth Gém főtitkár jelentése után Jankó- 
i'ics Marcel tartott székfoglalót. Gáspár Jenő 
var«>'il<ö| olvasott fel. Aa ülés Császár Elemér 
rárósznvaival ért véget.

A fösdmsl kötvénytulajdonosok érte
kezlete. A Fővárosi Kötvénytulajdonosok 
Egyesülete Zala György elnöklete alatt érte
kezletet tartóit, amelyen elhatározták, hogy 
küldőttségilcg kérik lel Ripka Ferenc fő- 
po'garmcstcrt. hegy n fővárosi kötvények 
miclől hl átértékelését vigye keresztül. Az 
érlekczkt elhatározta, hogy n további lépé
seket <-;v legközelebbi értekezleten — ame
lyet a főpolgármesternél tett előterjesztés 
után tartanak — beszélik meg.

A zsidó hadi lseitek gyűlése. Vasárnap 
rirbiő.l n zsidó hadviseltek /rdrkképviselete 
iia-.'sgyiilért (irtott a |»rr, h'lcrkávóhár külön
ít rí.íl • n. fbir.'os Ernő i Inőkh's.'xel. Az ctnöl.i 
megnyitó <’s tölb felszólalt'a után rlhntiro/ta a 
gyiih's az országos szervezkedés inegindltá&ót, 
mrtvc-k vezetésére öttagú Intézőbizottságot vá
lasztolt.

— - Ingven útmutató a gvömöleskerlésrcknek. 
A l'öldmivelésügyi Minisztérium Sövény védelmi 
és Sövényfurgalmi Irodá'a a gyümölcsfák téli 
l.ezrlíséröl szóló útmutatót adott ki. amelyet 
bárkhvk ingyen küld meg 1'uv<»lnt<'n a hozzá- 
fordulónak készséggel ad felvilágosítást minden 
gyümölcstermeléssel kapcsolatié, ügyben.

Rágalmazást per agg sulyos 
sportszaroncsetianseg miatt

Emlékezetes az a súlyos kimenetelű sze
rencsétlenség, amely Karma László motoros 
versenyzőt érte n BSE állal rendezett mo
toros Grnnd Prix-t megelőző tréning alkal
mából. Kozma László a Fővárosi I’avillon 
előtti nagy kanyarban gépével együtt a járda 
szegélyének vágódott és három gerinccsigo
lyája eltörölt, Farkasházy Tibor, a Nemzeti 
Sport autórovatvezetője néhány perccel a 
szerencsétlenség megtörténte után a hely
színére érkezett és jóbarátjának szerencsét
lensége láttára felháborodásában ekként 
kiáltott fel:

— Gyilkosok! Ezért meglakoltok!
Farkasházy e kijelentéséért a BSE vezető

ségének megbízásából annak elnöke. Kovács- 
házy Vilmos székesfővárosi főjegyző

rágalmazásért följelentette Farkasházy 
Tibort.

Sportkörökben nagy érdeklődéssel nézlek

Szövetkezeti bankká szervezik át az OKH-t

Schandl Károly genli tárgyalásai hosszúlejáratú gazdakölesönök 
felvételéről

A szövetkezeti mozgalomnak legégetőbb 
problémája: a tőke kérdés nz elmúlt héten 
vezető szövetkezeti körökben ismételten be
ható megbeszélés tárgyát képezte. Azon az 
értekezleten, amelyen a hitel és fogyasztási 
szövetkezeti központok vezetői vettek részt, 
élénken portraklálták

Schandl Károly dr.-nak, az OKH. alel- 
nök-vezérigazgatójának genfi útját, 

amelyhez messzemenő reményeket fűznek. 
A hírek szerint Schandl Károly Genfbcn 
nagy külföldi pénzcsoportok vezetőivel tár
gyait egy nagyobb kölcsön felvétele céljából, 
amelynek segítségével a hitelszövetkezetek
nek módjukban lesz

a magyar gazdaközönséget hosszúlejá
ratú amortizációs és kedvező kamato

zású kölcsönnel ellátni.
Schandl Károly genfi aljával kapcsolatos 

pénzügyi tárgyalások eredményei még nem 
ismeretesek, azonban illetékes helyen azt az 
információi nyertük, hogy a kölcsön felvé
tele elé nem tornyosulnak különösebb aka
dályok. Addig is azonban, amig a kölcsön 
a magyar pénzpiac rendelkezésére áll, fel-

Halálozás. Marin Sándor hosszas szen
vedés után életének 51. évében vasárnap 
Budapesten elhunyt. Mann Hugó, lapunk 
szerkesztője az elhunytban fivérét gyászolja. 
Mann Sándor temetése kedden délután .7 
órakor lesz a rákoskeresztúri római ka
tolikus ujtenutő halottá:házából.

— A győri háztulajodonoisck a iakásfor- 
gulom felszabadításáéit. Győrből jelentik: 
A háztulajdonosok szövetsége beadványt 
intézett a város törvényhatóságához s ebben 
azt kérte, hogy a törvényhatóság írjon fel a 
kormányhoz a lakásforgalom felszabadítása 
érdekében. A város vezetősége e héten fog
lalkozik a háztulajdonosok beadványával.

— Sibnleset a Svábhegyen. Vasárnap dél
után a Svábhegyen, a Konkoly Thege-utca és 
M.árinremete-nt kereszteződésénél Konyu Pál 15 
éves tanuló gyors iramban siklott a lejtőn. Az 
iHcakercszteződcMiél nekivógódott egy fának és 
feibukott. Sulyos agyrázkódást szenvedett. A 
mentők az Uj Szent János-kórházba szállítot
ták.

— Orgar.daaágért őrizetbe veitek egy ke
reskedő házaspárt. Vasárnap este a főkapi
tányság központi ügyeletére előállították 
Drechsler Soma 53 éves cukorkakercskedöt 
és feleségét, mert nz a gyanú ellenük, hogy 
betörésekből származó ékszereket vásárol
tak. A házaspárt a rendőrség orgazdaság 
gyanít la miatt őrizetbe vette s további sor
sukról hétfőn döntenek

— TŰBE hangverseny. A Takarékpénztárak 
és Bankok Egyesületében tömörült pénzintéze
tek tisztviselőiből alakult zenekar Ábrányi 
Emil knrnagy vezénylésével nagysikerű ver
senyt rendezett, melyen Sebeők Márta operaén* 
kosnő mellett G. László Ilona fiatal hegedümíi- 
vt'sznő.Vcnde/»obn.- Hegedűversenye hriliiáns 
előadásával aratott zúgó tapsokat és elismerést 
•i nagyszámú müértő közönség részéről.

A Fenyves Áruház az utóbbi időben több 
különböző, igen kedvező vásárlási alkalommal 
kedveskedett a közönségnek; mai hirdetésük 
ben azonban olyan különleges ajánlattal lepik 
meg olvasóinkat, nmi minden képzeletet felül 
mül. A Fenyves Áruház ugyanis most rendezi 
a min len év februárjában megismétlődő „Fény- 
*'*s Fehér Februárja" árusítását. Ebből az 
alkalomból kifolyólag, mint az Európa nagvobb 
városaiban mór évek óta szokásét, nz áruház 
ágy kívülről, mint belül gyönyörűen fehérrel 
van dekorálva. Ez a dekoráció maga is lát
ványosság. de n ..Fenyves Fehér Február iá"- 
nnk nem ez n fő vonzóereje, a fő vonzóereje 
• sok finom fehér vászon, asztalnemű, knnvba- 
ruha, törülköző és fehérnemű, melyen ez al
kalommal egész jutányos Arakon kerülnek 
dadáira.

n per kimenetele elé, amelyet most tárgyúit 
Végh járásbiró. Farkasházy Tibor előadta, 
hogy a tragikus szerencsétlenség okozta fel
háborodása késztette kijelentésének meglé
teiére, azonban ő nem szószerint értette és 
legkevésbé gondolta azt, hogy a BSE veze
tősége a szerencsétlenség közvetlen élőidé 
zője lenne. A kihallgatott tanukat arra vo
natkozólag kérdezte meg a főmagánvádló 
és a vádlott hírlapíró képviselője, hogy a 
Grand Prix-t rendező BSE vezetőségének 
hanyagsága idézte elő a szerencsétlenséget, 
vagy pedig más külső körülmények okoz
ták azt.

A tanúkihallgatások és perbeszédek után ’ 
dr. Végh járásbiró Farkasházy Tibort rá
galmazás vétségében bűnösnek mondta ki s 

ötven pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Farkasházy és védője az Ítélet ellen a bű
nösség kimondása miatt felebbezett.

vetődött ismét
a szövetkezeti központok koncentráció

jának gondolatik 
mnelv a dolog természeténél fogva nagyobb 
tőkemegtakaritússa! járna a szövetkezeti 
intézményeknél. A szövetkezeti központok 
szervezeteinek egyszerűsítése, az adminisz
tráció csökkentése óllal nyert tőkefeleslegek 
— legalább átmenetileg — segítenének a 
nyomorba került gazdatársadalom sulyos 
helyzetén.

A központosítás lebonyolítására a leg
megfelelőbb szervnek, nz Országos Központi 
Hitelszövetkezet látszik.

Arról van szó, hogy
az OKH-t esetleg szövetkezeti bankká 

alakítják át,
amely hitelellátó szerve lenne a hitel
fogyasztó- és termelőszövetkezeteknek is 
A közvélemény élénk érdeklődéssel kíséri 
azokat a tárgyalásokat, amelyeket egyrészt 
az országban a szövetkezetek központosí
tása céljából indítottak, valamint érdeklő 
déssel várja Schandl Károly dr.-nak genfi 
ul jóval kapcsolatos pénzügvi eredményeit 

K. H.

— Kittenberger Kálmán lesz az Állatkert 
uj igazgatója. Lcndl Adolf távozása óta az 
Állatkert igazgatói állását ideiglenesen Nád- 
ler Róbertre ruházták. Nádler ideiglenes 
igazgatói állása nemrég járt le. Értesülé
sünk szerint Nádiért nem véglegesítik állá
sában, hanem az Állatkert uj igazgatójává 
Kittenberger Kálmánt, az ismert afrikai uta
zót nevezik ki, aki legutóbb Horthy Jenő és 
ifjabb Horthy István társaságában járt va- 
dászuton Afrikában.

— Feketehimlőben megbetegedett Mária 
jugoszláv királyné. Belgrádbót jelentik: Va
sárnap délután hirtelen nz a hír terjedt el 
Belgrádban, hogy Mária jugoszláv királynő 
Bukarestben feketehimlőben (varicella) 
megbetegedett. A hir futótűz gyanánt ter
jedt tovább és nagy aggodalmat keltett. Il
letékes helyen csakhamar megerősítették a 
hirt és kijelentették, hogy a betegség első 
tünetei három nappal ezelőtt jelentkeztek 
a királynőn. A betegség lefolyása normális.- 
Egyelőre semmi jel sincs, amiből kompliká
ciók veszélyére kellene következtetni. Mária 
királynő a jugoszláv királyi pár Zágrábban 
tett látogatása után egyenesen Bukarestbe 
utazott, ahol néhány hetet szándékozott töl
teni az udvarnál, mint édesanyja vendége.

— A veszprémi háztulajdonosok ülése. 
Veszprémből jelenti: A veszprémi háztulaj
donosok a házadó emelése ellen gyűlést tar
tottak, melyen résztvclt a kerület képvise
lője, Dréhr Imre is, aki tulajdonképpen a 
kerüld egyik községében, Vörösberényben 
akart beszámolót tartani, azonban a pén
teki és szombati hóvihar miatt oda semmi
féle közlekedési eszközzel eljutni nem tu
dott.

— A főváros ebédet adott ■ norvég repre
zentatív kiállítás résztvevői tiszteletére. Vasár
nap délben Budapest Székesfőváros a Gellért- 
szálló különtermében ebédet adott a norvég 
reprezentatív képzőművészeti kiállítás részt
vevői tiszteidére. Ai ebéden megjelent Chcel 
Arnc berlini követ, n norvég király képvise
lője, Tblis Jens oslói múzeumi igazgató, é* 
mások. Olt s-olt nz ebéden Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter is s a házigazda tisztét 
Bérezd! Jenő nlpnb'ármestcr töltötte be.

— Az olcsó vásárlás titka. A mai rossz vlszo 
nyok troliéit mcglejMÍ, hocy a Kazinczy utca 7. 
szóm nini! Hi-ilig I atisnvnhazbon reggeltől estig 
<znkndatlnnul nyilogutják az ajtót a vevők. 
Ebben nz üzletien meglepően olcsók az árak 
Jó árut kap a vevő olcsó pénzért. Az olcsó 
órákon meglepődő vevők nem gvőzik kutatni 
a nagy olcsóság okát. A magyarázat pedig na
ivon írvjz.erfl: mellékutcában H«chb a rezsi. 
I hőbbek ns árak is. A We/Mo-harisnynhá» 
amit a rezsin megtakarít, nem zárja a késszé- 
jiha, hanem a vevőknek juttatja az olcsóbb 
arak formójátun.

JŐ BÚTORT
t-s»k •harendtt minőségben e*oda oletda visirolhstt 
KeményhhátA farasásaal pengfttól, remek ebédlők. 
)ú!6níé]« garnitúrák, vashutorok, aerlónok, matracok. 
Konyhák >24 pengőiéi. Vassodrony 17.59 P, « drh 
matrac 41.— P. Minőségért régünk 31 éves közismert 

múltja felel.
Részletosztály

EICHEL MIKSA és FIAI áruházainak
bútor osztály a, üllői-ut (ML szám

BANKMÉRLEGEK
A Magyar—Olasz Bank Rt. igazgatósága meg

állapította nz 1930. évi mérleget. A mérlegben 
kitüntetett vagyontételek összege nz 1929. évi 188 
millió pengőről 196 millió pengőre, a takarék
könyvecskékre elhelyezett betétek összege 38.6 
millió pengőről 41.7 millió pengőre, a folyószám
lán és csekkszámlán elhelyezett betétek összege 
pedig 31.7 millió pengőről 30.1 millió pengőre 
emelkedett. A betétállomány 10.5 millió pengőnvi 
emelkedésével párhuzamosan a váltótárca 60.4 
millió pengőről 68.8 millió pengőre szaporodott. 
A jelzálogkölcsön-állomány 45.1 millió pengőről 
14.7 millió pengőre csökkent, minthogy az esz- 
közölt visszafizetések felülmúlják az újonnan 
folyósított kölcsönök összegét, ellenben a forga
lomban levő záloglevelek összege 25.5 millió pen- 
gőről 28.9 millió pengőre emelkedett, minthogy 
sikerűit a belföldön is zálogleveleket elhelyezni. 
A bank vezetőségének az a következetes törek
vése, hogy az intézet működését a saját érdekelt
ségek fokozatos csökkentése során a bánkszeni 
tevékenységre korlátozza, az elmúlt évben is to
vább haladt, aminek tanúbizonysága, hogy az ér
dekeltségek elmén felvett mérleg-tétel 5.2 millió 
pengőről 3.5 millió pengőre csökkent Az üzlet- 
eredmény-számlán a tiszta kamatjövedelem 3.4 
millió pengővel (1929-ben 3.6 millió pengő), a 
különféle jutalékok tétele 1.08 millió pengővel 
(1.05 millió pengő), a nyereség értékpapírokon, 
külföldi értékeken és egyéb jövedelmek 1.9 mil
lió pengővel (1.7 millió pengő), a házbérjövede* 
lem 155.47361 pengővel (159.331.06 pengő) ize- 
repcl, a kiadások között pedig a tisztviselők és 
alkalmazottak fizetései 1.8 millió pengővel (1.7 
millió pengő), a költségek és adók tétele 2.16 
pengővel (2.17 millió pengő) szerepelnek. A válla, 
lati nyugdíjpénztárnak a mérlegben kimutatott 
vagyona az előző évi 1,873.636.55 pengőről 
2,454.063.71 pengőre emelkedett. A mérlegszerű 
tiszta nyereség az előző évi 2.925.520.11 pengő
vel szemben 2,931.115.63 pengőt tesz ki. Az igaz
gatóság a t. é. március-S^úr* cgybehívolt rendes 
közgyűlésnek azt a javaslatot fogja tenni, hogy a 
tiszta nyereségből részvényenként változatlanul 
5 pengő, vagyis a részvény névérléke után szá
mítva, 10% osztalék fizettessék.

O Az Angol-Magyar Bnnk Rt. Igazgatósága 
megállapította az 1931-i (negyvenedik) üzletév 
zárószűmadásait, melyek szerint a tiszta nyere- 
ség 3,408.055.38 P (az előző évi 3.482.61R.92 P- 
vcl szemben). A nyereség felosztása tekinteté* 
ben az igazgatóság azt a javaslatot fogja a feb
ruár 28-ra egybehívandó 40-ik évi rendes köz
gyűlés elé terjeszteni, hogy abból osztalékul 
2,530.000 P (tavaly 2,520.000 P), vagyis részvé
nyenként 5.50 P (11%) fizettessék ki (a tavalyi 
7.— P-vcl szemben), a tartalékalap gyarapítá
sára az alapszabályokban előirt 59.853.79 P do
táció helyett 250.000 P, a nyugdijtartalék nö
velésére — tantiéme-mentesen — 325.000 P fór- 
dittassék (miáltal a nyugdijtartalék 2.000.000 
P-re emelkedik), az igazgatóság alapszabály
szerit tantiétnejére 119.707.59 P használtassák 
fel (a mult évi 190.457.62 P-vcl szemben), míg 
a fennmaradó 183.347.79 P (tavaly 172.161.30 
P) az 1931. üzletév számlájára vitessék át

— Leszúrta a vclélytársát. Békéscsabáról je
lentik: Vasárnap haldokolva szállították be a 
gyulai közkórházba Gál Mihály 22 éves mező- 
gyáni gazdalegényt, Gál, mint a csendőrség nyo
mozása megállapította, összeverekedett régi 
velélylársával, Deák Imrével, nki késével több 
szúrást ejtett Gálon. A csendőrség Deákot !«• 
tartóztatta.
o At Első Budapesti Gőz közgyűlése. Az 

Első Budapesti Gőzmalom r.-t. igazgatósága 
közgyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy 
a fe.bruór 11-én tartandó rendes közgyűlésen 
javasolni fogják, hogy a 30-as üzletévre részvé
nyenként 1 P 50 fillér osztalékot fizessenek. A 
közgyűlésen úgyszintén a vállalat nyiigdijalnp* 
jut 2,600.000 pengőre emelik, amelyből minden 
jogos igényi kielégíthetnek.

— A m. klr. osztátysorsjálék 5. osztályánok 
húzása holnap, kedden kezdődik és Inrl már
cius 19-ig. Figyelmébe ajánljuk a résztvevők
nek, hogy a megújítási betét (’/i = 24 P, *Á
12 P. % = 6 P, ’/a = 3 P) és az előirt 30 fillér 
költség még ma megfizetendő, ellenesetben * 
nycrcniényigény. valamint minden, a sorsjegy* 
gyei összefüggő jog megszűnik.

. áruházamban let elfln> öseb* 
ben beszerezhetik részletre is 
Földes Bertalan 
VII, Károly.kiírni U.M-

BÚTOR
fp-rmflvészek ál'nl 'ervezett Muri és petgárt takberendex^ 
ux kiállítása. Nagy áriesninitás ! DOarakár! legkönnyebb 

gaiptr, BUSapeM, Vm.Oud.-UIH.tL!
Tektntar meg FVidea l. éla

Vlctona BÚTOR szaiónjál
Vllmea co&aaér-al •. óriást választákt RészJetro í»|
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Elvált férj és feleség 
hálószoba-pöre a válás után

A kúria Westermayer tanácsa most hozott 
ítéletet egv pftrhen, amelynek előzményei n 
pór évvel ezelőtt a budapesti társaságban nagy 
feltűnést keltő válóper, amely

Kufflcr Dezső nagybirtokos és felesége 
között folyt le. A házasfelek megegyeztek ab
ban, hogy egymástól békésen fognak elválni 
és a vagyonjogi kérdéseket is rendbehozzák 
egymással. Közjegyzői okiratot vettek fel, 
amelynek értelmében a férj ax asszonynak 
vagyonjogi igényel címén 250.000 pengői kész- 
pénzben kifizet, ezenfelül elismerte azt, hogy 
az asszonyt megilletik n házasságba vitt ősz- 
»zes bútorai, felszerelési tárgyai, kelengyéje, 
összes ruhái, fehérneműi és ékszerei. A férj n 
megegyezés értelmében a jelentékeny összeget 
tényleg ki is fizette és kiadta a szerződésben 
emiitett tárgyakat is,

egy hálószobaberendezés 
kivételével, amely eredetileg az asszony hozo
mányát képezte, amelyet azonban maga nz 
asszony adott el még a házasegyüttélés tar
tama alatt. A hálószohaberendezésért 2600 
pengőt kapott annakidején az asszony, ezt 
azonban nem adta át férjének, hanem magá
nál tartotta vissza.

A KIS 
FRÖHLICH

A DIIHACORSOBRRBAN
— Pro domo. Dr. Elek Hugó, n Hétfői 

Napló felelős szerkesztője és kiadója kül
földre utazott s távollétében a szerkeszté
sért és kiadásért Mann Hugó szerkesztő fe
lelős.

—- A nagyatádi választás. Nagyatádról Jelen
eik: A nagyatádi választókerületben lázasan ké
szülnek a képviselőválasztásra. A két képviselő
jelölt, Ambrus József és Kis Ivón, vasárnap 
több községben is programbcszédet mondott t> 
{javában folyik az aláírások gyűjtése. Kiss Iván 
János eddig már több mint ezer aláírást gyűj
tött össze, azonban valószínűnek tartják, hogy 
Ambrus József, nz ellenzéki jelölt is össze tudja 
gyűjteni az induláshoz szükséges aláírásokat.

—• Nemzetközi mezőgazdasági kongresz- 
Vzus Rómában. A jövő hónapban a világ 
Jnezőgazdasági intézeteinek vezetői nemzet
közi kongresszusra gyűlnek össze Rómá
ban. Ezen a kongresszuson a magyar kor
mány képviseletében Mayer János földmi- 
kelésügyi miniszter és Károlyi Gyula gróf 
külügyminiszter vesznek részt.
■ —- Grabovszky Miklós lesz a faluszlivetség 
Vezetője. A Hétfői Napló jelentette, hogy a 
Falu Országos Földmivesszövclség ügyvezetője, 
Weis István miniszteri tanácsos megválik állá- 
fiától és visszatér a népjóléti minisztériumba. 
Ez a változás már be is következett és Weis 
István mór el is foglalta állását a miniszterium- 
han, úgyhogy a Falu Országos Földmivcs Szö
vetség jelenleg vezető nélkül van. Amint érte
sülünk, formálisan nem is töltik be ezt az ál
lást egyelőre, hanem a faluszövclscg közvetlen 
Irányítását Grabovszky Miklós miniszteri taná
csos, a földmivclésügyi miniszter elnöki osztá
lyának vezetője fogja ellátni, aminthogy most 
*nár bekapcsolódik a Faluszövetség működési 
körébe a vidéki gazdatitkárok szervezése is, 
amelyet eddig Tokaji Nagy László, az Erdélyi 
Gazdasági Egyletnek évtizedeken át volt orszá
gos nevű igazgatója látott cl.

Újdonság!
A Központi Tejcsamok fiókjaiban cuk
rozott „Központi” kakaó teljesen elké
szítve, ízletes, tápláló és olcsó reggeli vagy 
uzsonna , pa,ack „ decl ,2 ,il|ér 

1 palack */» liter 24 fillér

— A békésmegyei kereskedelmi teslUletck 
vándorgySlésr. Békéscsabáról jelentik: A bé
késmegyei kereskedő testületek vasárnap tar
tották országos vándorgyűlésüket, amelyen 
résztvett nz OMKE. központja részéről Balkanyi 
Kálmán és Vértez Emil és megjelentek « bé
késmegyei kereskedő társadalom képviselői is. 
A vándorgyűlést megyei körzctgyüiós előzte 
bieg, amelyen' éles felszólalások hangzottak el 
a kormány gazdasági politikája ellen. Ezután 
tartották meg a vándorgyűlést, amelyen hatá
rozati javaslatot fogadtak cl. Ebben azt követe
ik, hogy n kormány szüntesse meg a fényüzési 
és forgalmiadót, szállítsa le az ilzletbfreket, 
módosítsa a kartellt örvény 17. szakaszát.

— Halálos szerencsétlenséget okozott a 
hófúvás. Nagykanizsáról jelentik: Halálos 
fizerencsétlenséget okozott a napok óta dúló 
hóvihar Nagykanizsán. Vasárnap hajnalban 
négy pályamunkás dolgozott n Déli Vasút 
töltésén. Heves északkeleti hófúvás volt s a 
pályán dolgozó munkások nem vették észre 
<g.v. a fütŐházból kirobogó mozdonyt. Az 
egyik vasúti munkás, Szmódlcs József, a 
mozdony kerekei közó került. Borzalmas si
koltozását meghallotta a mozdonyvezető, 
lefékezte a mozdonyt azonban a szeren
csétlen munkás ekkor már halott volt. Vizs- 
gélóbizotlság szállt ki a helyszínre s meg
állapították, hogv a tragikus szerencsétlen
ségért nem terhel senkit a felelősség.

Mégis, amikor az anyagi ügyek lebonyolí
tására került a sor, az asszony azzal érvelt, 
hogy neki a kiházasitásul hozott hálószoba
berendezés ellenértéke jár. Rámutatott a szer
ződés szószerinti szövegére, amelyben benne 
van, hogy -neki mindazok a bútorok, amelye
ket annakidején férje házához vitt, visszajár
nak.

A férj megtagadta
a kérelem teljesítését, úgyhogy a dologból per 
kit.

Az elvált házasfelek vitája a Kúria Weszter- 
mayer tanácsa elé került, amely kihirdetett 
Ítéletével a keresetet elutasította. Az ítélet in
dokolása szerint

nem a szerződés szavait, hanem annak 
szellemét kell tekinteni.

A közjegyzői okiratban, amelyet a felek an
nakidején készítettek, benne van nz, hogy a 
hosszadalmas és kínos elszámolások helyett 
állapodtak meg a 250.000 pengőben, mint ke
rek összegben. Ilyen körülmények között nem 
valószínű, hogy nkkor, amikor a szerződést 
megszövegezték, azt szándékolták volna, hogy 
a rágós-régen eladott hálószobaberendezés el
lenértékét a férj pótolni legyen köteles.

— Csapadékos idő. Vasárnap barátságta
lan, nedves idő volt és a havazást esőzés 
váltotta föl. A Meteorológiai Intézet prog
nózisa szerint továbbra is csapadékra hajló 
idő várható nyugaton havazással, később 
hősüllyedésscl, keleten pedig esőzéssel.

— Mikes János gróf szombathelyi püspök 
házat vett Budapesten. Amint értesülünk, Mikes 
János gróf sógornőjével, Mikes Árminná gróf
nővel együtt megvette a Kasselik Ferenc ala
pítvány tulajdonát képező Gróf Károlyi-utca 18. 
szám alatti házat, amelynek egyik hatszobás 
lakásába Mikes János gróf megyéspüspök már 
be is költözött és Budapest tartózkodásai alatt 
ott is lakik.

— Márciusban kezdődnek a német-ma
gyar kereskedelmi tárgyalások. A Bethlen 
István gróf miniszterelnök berlini látogatása 
alkalmával megindított gazdasági tárgyalá
sok, amint értesülünk, március elején fog- 
nuk tulajdonképpen folytatódni Berlinben, 
amikor a magyar kormány megbízottai ősz- 
fizeiilnek a német kormány képviselőivel,, 
hogv a fenforgó gazdasági és kereskedelmi 
kérdéseket letárgyalják.

— A tisztvlseiőtelcpl ifjúság hangver
senye. A Kalkbrunner Antal kitűnő vezetése 
alatt álló tisztviselötelepi magyar királyi 
állami Széchenyi István reálgimnázium if
júsága az állami vas-, acél- és gépgyárak 
munkástelepének dísztermében műsoros es
télyt rendeztek, amelyen az intézet növen
dékei különböző hazafias szavalatokat ad
tak elő és művészi hangversenyt rendezlek 
a közönség nagy tetszése mellett.

— Nem sikerült a szombathelyt szegényügy 
rendezése. Szombathelyről jelentik: A város ve
zetősége Eger város mintájára olyképpen 
akarta rendezni a szegényügyet, hogy szegény
katasztert állít fel. A kataszter összeállítása 
meg is történt, de a szegénytlgy rendezése még 
sem vezetett sikerre, mert a befolyt adományok 
jórészét felemésztette az adminisztráció. A sze
gények pedig akik egy hónapra 2—10 pengős 
segélyekben részesültek, rövidesen visszatértek 
a jobban jövedelmező kolduláshoz.

zsoldos elSkésslt polgári *a 
középiskolai magftn- 
vizsgákra, IrsrMft- 
pe.V.I,JkbAny-n. 14

— Ehenhalt egy hétéves kisleány. Debrecen 
bői jelenük: Bagamér község elöljáróságától 
tegnap átirat érkezett a debreceni ügyészséghez. 
Az ólirat egy hétesztendős kisleány megdöb
bentő halálesetéről számol be. .Szűcs János 
földműves hétesztendős Júlia nevű leánya na
pokkal ezelőtt elhunyt, az orvosi vizsgalat azt 
állapította meg, hogy a gyermek a szó szoros 
értelmében éhcnhalt. Az ügyészség megindította 
u vizsgálatot, amely ugyancsak azt Állapította 
meg, hogy Szűcs János olyan nyomorban ten
gődött, bőgj’ fclcMgóvcl és gyermekével együtt 
napok óta nem evett s a kisleány éhhalállal 
pusztult el.

— Véres családi dráma. Csurgóról jelentik: 
A somogymegyei Szülök községben Felber Ist
ván hetvenéves gazdálkodó összeveszett férjnél 
levő leányával, Koósz Mlhálynéval. A veszeke
dés hevében nz öreg egy fadarabbal ugy fejbe- 
verte a leónydt, hogy az összeesett és meghalt. 
A hetvenéves gazdát a csendőrség letartóztatta.

— Megölte az alkohol. A Bnjza-utca 25. 
számú ház pincéjében vasárnap reggel hol
tan találták Pitzinger János 62 éves fuva
rost, a ház egyik lakóját. Rendőri bizottság 
szállt ki a helyszínre és a rendőrorvos véle
ménye alapján a bizottság megállapította, 
hogv nz öreg fuvaros nz este részeg fővel 
tért haza, mámorában lebotorkált a pincé
be és ott el vágódott és alkoholmérgczésbcn 
halt meg. Holttestét n törvény széki orvos
tani intézetbe vitték.

Fenyves Fehér Februárja
árusításunk alatt vett fehérneműkön, asztalnemükön, 
ágynemükön és törülközőkön monogramját, továbbá 
az utolsó 2 héten, február 16—28-ig női fehérnemű 
osztályunk pénztára C3 iclfiSZGlGÍÍ ÖSSSSeff 
feléi ViSSXafériíi egy vásárlási utalvánnyal. 
Ezen utalvány ellenében többi osztályainkon 

bármi vásárolható.
Finom kelengyék beszerzésére 

a Jegjoöb alkalom!
Rlantl áraink csak a FENYVES FEHÉR FEBRUJtRJH 

árusítás alatt érvényesek s
Fen-és pamutvásznak,1 Agynemtlek

léié nós*na Ufen orÖR vászonbólI\I3 punid 40-02 nagyság................._ ... P

Nagy párna 76,W nagyság  ... _ ? 

Pap an’opedő p
léié nárnn el«őran?n pamutvászonból, 
ixlo |Jdí llíl hímzett éa arsur mintával ... P 
M-inu nórna elsőrangú pamut vászonból, 
raagy párna hímzett és »/»ur mintával r 
AnvViác-vlef kitűnő pamut vászonból. < Agyxeszici himictt és arsur ml útival P

I ágykész'et áll:
I paplanlapedó tSO/180 nagyság 
t nagy párna 78400 nagyság 
1 kis párna 43'80 nagyság

Aszíalnemiiek
Madapolán sifton mept>izMato >> 

Irelengyemlnőséyek ........ _ P 1.10. —,e8.
Pamutvásznak ,lrtlí' MW, 
Batiszt siffon
Lepedő különlegésseg 

tartós, dnpiassálés méter* ... — — ._ — — P
Kész lepedő
Paplanlepedö creton !5 -
Ágynemű damaszt M „,nh^

nagy mlntaválasztókbaa.. — — — — — — P 
Kanavász rzlntartó nép ■taták...____?

ínlet anglm tolláié, bőrerős mlaöségiiea «. P 
Raye Cöpper J.XXí’p 
Férfiinganyag n.on ,i» ... ?

Darázsfészek törülköző
érj. „fi.taB, W nlnőrtg ..In., brrlílrr'ií ..T 

Konyhatörülköző ,
Törülköző hófehér, NJrorős, Megró .» _. P 

Damaszt törülköző Onosa tanós 
minősig, szép mintásaiul ............. — — l*

Lendamaszt törülköző 86—160 em., 
igoa jó kalangya ■lataég — ... — .............. F

Frottír törülköző szavatolt jó anyag P 

Flanel portörlő .lBŐUr _ _ P
FdénytörlÖ pirog tták kockás, darabja P 

Edénytörlő 66 x46 m p

Pohártörlö Íí4*.0-- p
Fehér abrosz megtuható ;ó minMg.

110X140 cm ssegvo, darabja P
Damaszt abrosz

gyönyörű minták, I4OV140 ont .. „ — P 
Damaszt szalvéta S«í,W'á<.a, e 

Étkészlet _ <•
Damaszt étkészlet

ealyemfóuyfl, kelcngyominőség..................
Kaveskeszíet :fS. 7X7,. 
Damaszt káfeskészlet szinte

esólű. szép mintákkal ?
Ajouros kávéskeszlet

sala ben. 0 saemélyes ............. — **

—.48 
—.88
1.50
1.65
3.30
2.45
1.75 

—.92 
—.78
1.28 

—.98
—.58 
—.75 
—.88
1.15
1.60
1.75 

—.28 
—.35 
—.68 
—.78
3.—
4.50 
-.80
7.80

P 10.80
p 4.70

7.50
8.50

Müseíymek és grenadinok
gyönyörű miutAk, egységes árou, méterje P •470

160 cm. széles Tweed kelme o()() 
divatos, apró tniniák, méterje — P

Féríl fepérnemlieJc
FópJÍ ín fi ^kötetes naftáin, 
rli II lliy t-itdaö fehórnomOanyngbdt P 
Fórfi ina ,,llnei oilsUs rays anyagból, rern ing ro.^nei . ... _ p
Fórfi inn "'■váló, szlaes eilatáa pnpllnból, rerii ing h*iau meiui . .......  . . p
Frakk ing
Férfi háióing _ r
Ferii rövid nadrág :XW”. r
Férfi nadrág <■
Férfi pyjama öltöny <•

FérflxoKnt
igen jő teli mtnAaág tartó* an.va«M| 

Müse;yemme. átszőve 
Legfinomabb flór minőség

sok s»ép divatmintákkai ...  P

3.00
5.50
6.90
8.50
3.90
1.40
3.45

r 
r

1.35
I Harisnya (hosszú) l.»» | Fór .'.cipőit:
I _ - n » tartós J6 minősé

. Pekefo boa fí'afla cipő, divatos
• angol forrná.an, garantált, 11 Jííl 

tlnAaág. kóslm-tnka ..........- _ P1 *.«7V7

Calvln-tér 7. Vámház-körut 6. Andrássy-ut 4.
Postai rendeseket utánvéttel bárnsántva szállítunk. 
Kívánságra mintákat es képes árjegyzéket küldünk.

1.35
2 50
5.90
2.70
3.90 

,24.90

Kiüt píipicin mindkét oldalán máe-raáa | O Kíl 
színű Unom klottból, most csők ...  ... P *

1.25
1.5S 
2 90
2.90

4.80
4.80 
.5.50 
l.SO

Női 
Női 
Női 
Hői

Virágos Satin paplan tökbanml,^P 17.50
Nőt reform nadrágok

Selyem nadrág EIXp’tt'XSl’S:
nekben -...............................  — P

Csikós milanes nadrág h,M„, P 
Sarmös tricot "‘l 
Téli natlrón műhelyemmel átszőve, belül 
ILII IldUiay bolyhozva, egész nehéz Jó

meleg minőség .. ...........    ... u. P

Kesszíyiilc
és féríl nappa________ t
és férfi klassé________ r
mosóbőr tt„,,,rt. _ p

éS férfi u,rr„Wr aíáoiu _ — H

Női harisnyák
Selyem harisnya .. r
Selyem harisnya :;;‘í 

szíriekben minden párért garancia _ _ _ P
Sport harisnya ,
Kiflin,) macco min-,-,,

K ötöttcHclcelc
Gyermek pulóver f

Faámonként 20 fillér emelkedéssel
Női tenisz pulóver '::íX*7‘Lr 
Női pulóver -r

Sxőnyeg és tUagöny
Etamin Bommes Femmes

150X250 cm. méretben, hímzett rnotivval ... P
Futószönyeg “7?.^,,

csíkozással ...................    P
Rejtőzött ágye'ö

tokban ......................      ... — P
Flane! takaró komplett méretben .„ P

Rójtozott sezlon átvető 14 

Fehér es ecrü függöny grenadin .
100 am szélen ................      - _ _ P
(Műm ------------------------------- ... , 1.95

Nőt- és íérfl cipők

-.98
1.58
1.25 

—.95

-.98
2.50
4.80

0.50
1.25
2.90
3.90

k'oÍi i Különböző fazonú lakkcipők,
“•*717 barna és fekete samrtte antilop, fekete 4s 

barna börolpők, francia i» irottenr sarokkal, 
kitűnő minőségek a legdivstosabb formákban, | Q , 
mjnifnn pár szavatoltan Jó minőség, egységár P *

olcso árajánlata: feketB„iM
pántot és szalon estélyi cipók a iogdíva- () 
tosabb kivitelben................................ P ".w
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HOZ!
SZÉP ERNŐ SZÍNHÁZA...

Alpár Gitta telefonon hívta
Rátkai Mártont a„ Montmartrei ibolya11 

berlini előadásának főszerepére
Tényleg, ■ színház nem halhat meg. Idelg- 

óráig elnyomorithatják, leszakíthatják vég
tagjait a hozzá nem értő durva kezek, de a 
szív tovább él és regenerálja, újranöveszti 
és életretámasztja a. szinház testét, lelkét. 
Az attrakciók kora elmúlhat! A technikai 
csodák köznapivá szürkülnek, de a szinház 
mindig uj, eleven és meglepetés marad a 
közönség számára akkor, ha a színházat — 
művészek csinálják. Ezt elsősorban az Íróra 
értem. De művésznek kell lenni a színész
nek is, rendezőnek is, a rendezőnek, sőt a 
: zlnigazgatónak is, nkinek általában nz a 
hite, hogy a mai világban el kell venni ke
zét a zsebétől akkor, ha művészetet ereszt a 
színházába.

Szép Ernő megcáfolta a dekonjunkturális 
idők színházi tézisét. Szép Ernő, n költő, nz 
tivantgárdisln színpadi szerző igaz színhá
zat, igaz művészetet és igaz sikert hozott a 
Belvárosi Színháznak.

♦

Jól emlékszem arra az időre, amikor Bel
lái Jenő átvette a Belvárosi Szinház igaz
gatását és pár mondatban elmondotta ter
vét éa célját.

— A régi színházat akarom uj formában 
s issza. Az igaz színházat, az Irodalom és a 
művészet otthonát, ahol szóhoz engednek 
jutni mindenkit, aki a magyar színpadi kul
túrát gazdagíthatja.

licitál megtette a kötelességéit Szép Ernő 
.Aranyórája” szinrekerült a Belvárosi Szin 
házban.

tositja be, ugv, hogy a közönség, amelyet ta
lán csak Mihály István „Béla aki huszonhat
éves” cimü darabja tanított meg a mába 
látni, megrészegedett ennek kábító illatától.

♦

Hát ez a színház, hát ez a szép és jó da
rab, amire oly sokáig hiába áhítoznak a kö
zönség intellektuálisaid) részéből. Nem tanít 
olyan szerelmet, amely nincs meg, nem ve
zeti féle a nézőt, nem ringatja olyan időkbe, 
amelyek sohasem voltak és sohasem lesznek, 
a ma sulyos, komor levegőjét engedi a 
költő biztosilő szelepén keresztül n szín
padra, hogy látni és érezni tanítson. Hogy a 
gyermeki szeretet apoteozise ez a darab, 
vagy csnk egy rendkívül ügyes és nagyszerű 
színpadi ötlet azzal nz aranyórával, amely 
tragédiát hoz mindenkire és amelyen ke- 
i észtül az emberi sorsok nyiladoznak meg 
előttünk, az nem is fontos. A fontos az, 
hogy költő beszél a színpadon, emberek szá
júból, amely szájakhoz olyan emberek tar
toznak, akik ma élnek és akik útbaigazítás
sal láthatják el a tévelygőket. Szép Ernő 
Aranyórája prófécia is egy kissé, elsősor
ban az igaz és művészi szinházban hívők 
próféciája!

♦

Hatalmas gázsi, nagyszerű kilátások

♦
Ott ültem s nérőféren, n vakító ékszerek, 

rslélyiruhák és szmokingok társaságában. A 
Hol- és Lipótváros mammuthjei vonultak föl 
i's olt üllek a Nemzeti Kaszinó tagjainak 
társaságában a piros plüssfotöjökben. Le
szögezve, ámultán, kábultan, egy kis ma- 
zochtzmussal tűrték a finomszavu költő os- 
torcsapásait, amelyeke! a mai nyomorúságos 
munkanélküli idők sóhajaiból font és olt 
csattogtatott az anyagi kiválasztottak hálán. 
Szép Ernő hü maradt magához. Nem alku
dott meg azért, hogy darabja nem Berlin 
r.vanlgárdista otthonában kapott hajlékot, 
hanem a legfinomabb levegőjű pesti szin 
házban kerüli színre Szép Ernő költészete 
a mai lápas idők virágait alakítgatja és illa-

Itt kell feljegyezni Gőzön Gyula nevét, 
aki méltó társa Szép Ernőnek a színpadon 
és aki felejthetetlen emlékkel ajándékozza 
meg a nézőt. Ha a színész csak szekundér 
értéke lehet a színházi komplexumnak, ak
kor Gázon Gyula kivitel. Amit ő, az öreg, 
az életben elesett, munkanélküli aranyozó 
figurájában teremt, annak primir jelentő
sége van! Örömmel Írjuk Gázon Gyula ne
vét Szép Ernő és Méltat Jenő neve mellé, 
akikhez még Dayka Margit ájuldozó leány- 
súga, a mocsár felszínén úszó, de végül alá
bukó életecskéje, Vágóné Margit megdöb
bentő nyomor-portréja. Kovács Károly ki
élezett mai selyemfiu-figurája, Bondy István 
felvillanó tehetsége, Bródy István rendezői 
munkája illik.

Szombaton éjjel megszólalt Rátkai Márton 
telefonja: Alpár Gitta jelentkezett Berlinből.

— Kedves Rátkai — a Rotter-fivérek, a ber
lini Metropoltheater igazgatói megkértek en
gem, hogy a nevükben szerzödtetési ajánlattal 
felkeressem. Arról van szó, hogy velem együtt 
a Metropoltheater legközelebbi újdonságának 
főszerepét játssza cl. Ez pedig Kálmán: Mont 
martrei ibolya cimü operettje.

— Köszönöm, kedves Gitta — válaszolt Rát
kai — és a feltételek?

Ekkor Alpár Gitta egy magyar viszonyokhoz 
mérten szédületes számot suttogott a telefonba, 
de azután gyorsan hozzátette:

— Hétfőn reggel kellene utaznia, mert 
márelas 3-án van a premier.

Rátkai néhány pillanatig gondolkodott a te
lefonnál, aztán már válaszolt is:

— Vérzik a szivem, de ismét nem mehetek. 
Nem hagyhatom cserben a Király Színházat 
ahol az Amerikai lányok” cimü darabban ját
szom. Mit csinálna a társulat és Lázár igaz
gató, ha hirtelen kiugranék a darabból? Ezt 
nem lehetem. Talán máskor...

Ezzel a beszélgetés véget is ért. Rátkai Már
ton letette a kagylót és talán visszagondolt 
arra a balsiker-szériára, amely őt ebben az év
ben üldözi és meggátolja abban, hogy fényes 
karriért csináljon külföldön!

Rátkai Mártont ismét a tisztessége tartotta 
idehaza, az a tisztessége, amelynek már-már

de Rátkai marad
áldozata lesz ez a kitűnő művész.

Kél éven belül ez a hatodik meghívása kül
földre Rátkalnak<

de ezek a meghívások mindig olyan szeren
csétlen időben történtek, amikor Rátkai kép
telen volt csapot-papot itthagyni és csak sa
ját érvényesülését tartva széni előtt, elutazni. 
Jól emlékszünk még — hiszen a Hétfői Napló 
is beszámolt arról —, hogy a Fővárosi Ope- 
rettszinház „Nőtlen férj” cimü darabjának pró
bái alatt

Reinhardt egyik bécsi színháza részére 
akarta szerződtetni Rátkalt.

Rátkai azonban kénytelen volt maradni, mert 
nem akart szerződést szegni. A „Nőtlen férj” 
előadása azonban nem igazolta, hogy Rátkai- 
nak miért kellett külföldi karrierjét odadob
nia. A „Nőtlen férj‘-et levették a műsorról, 
majd a Király Szinházban hosszú hetekig pró
bált, anélkü', hogy a felléptidijas Rátkai este 
valahol játszott volna és kárpótolhatta volna 
magát anyagilag is. Elérkezett az Amerikai lá
nyok főpróbája, ahol Rátkait sulyos baleset 
érte és emiatt egy hétig nyomta az ágyat. S 
most, amikor az „Amerikai lányokban" döntő 
sikert aratott és esténként nevétől visszhangzik 
a szinház, most jön ez a berlini ajánlat, ame
lyet fájó szívvel, de innét kénytelen volt visz- 
szautasitani. Fel kell ezeket jegyezni, mert ke
vés olyan lelkiismeretes színészünk van, mint 
Rátkai.

BAJOR GIZI
az Andrássyuti Színház csodás műsorában

Filmpremierek
ŐFELSÉGE A SZERELEM 

hangosfilm-lágernek, ugylátszik, szűk 
i Royal-Apolló, ahol ez a múlt héten

Szép Ernő minden tartózkodó lírája elle
nére, forró, reális sikert irt a Belvárosi Szín
háznak.

Stób Zoltán

előadásain a

Kamarában
Kálmán Imre és Ábrahám Pál 

afférja a szövegíró miatt

S. 13.
A Corufn-filmszinház néhány nap múlva mű

sorra tűzi az Atlantié és a Submarine testvér
filmjét, az S. 13. cimü filmet. Ez az amerikai 
hangosfilm is a tengeralattjárók életét tárja föl 
egy megrendítő tragédia kapcsán. Ar S. *“ 
ugyanis a világháborúban tragikus módon 
hunyt Kitchener angol tábornagy halálának 
ténetét vetíti elénk. Remek filml

A vasárnapi 
zeneesemények 

torlódó halmazában időrendi elsőbbségénél 
fogva először a Filharmónikus hangversenyrőt 
emlékezünk meg, amelyet a drezdai főzene
igazgató, Busch Frigyes vezényelt. Busch ha
talmas intellektus, oki a nagy átfogó vonalak' 
fölépítésénél nem feledkezik meg az apró rész
letek gondos kicsiszolására sem. A hangver
seny szólistája M. Hir Sári, a kitűnő zongora* 
művésznő volt, aki maradéktalanul alkalmaz
kodott Busch nagyszerű irányításához. A Hu* 
genották tavalyi balsikere3 operaházi reprize 
után fokozott érdeklődés előzte meg a mai fel
újítást. Az érdeklődés elsősorban a „vendég4 
Pataky Kálmánnak szólt, aki hosszú szünet 
után megint hazalátogatott, hogy emlékeze
tünkbe idézze: milyen kár volt őt a pesti ope* 
rátái elengedni/ Mindjárt a Hugenották-nál tű
nik ez ki a legszembeötlőbben, amely a legtöbb 
operaházban amiatt került le a műsorról, mert 
Raoul szerepére nem találnak — tenoristát. 
Pataky azonban teljes joggal hivatott az opera- 
literalura eme legnagyobb tenorszerepénck el* 
éneklésére. Gyönyörű, fényes ez az értékes or
gánum, de még fényesebb az a magas cnckkul- 
túra, amelyet Pataky ma ismét elkápráztatott 
és amelyet — ismerjük cl —, Pataky igazán 
csak Bécsben szerzett meg. A Vigadóban ismét 
zsúfolt terem fogadta a hegedűsök koronázat
lan fejedelmét: Hubermann Rroniszjávot, aki 
immár harmadik koncertjét adta az idei sze
zonban. Hubermann ma különösen értékes mű
sort játszott.

13. 
el* 

tör*1

cimü 
volt a ...... -
bemutatásra került. Mától kezdve a Fórum- 
Filmszínház is játssza ezt a bűbájos, aranyos 
filmet, amelynek egyik főszerepét a Berlin
ben élő magyar filmsztár: Nagy Kató játsz- 
sza. A közönség rengeteget mulat és igen 
jól szórakozik most már nemcsak a Royal- 
Apollóban, hanem a Fórumban is.

A BETÖRÖK.
A „Mesék a benzinkutról” cimü film sikerét 

nem felejtette el még a pesti közönség. Ez a 
nagy siker kisérte végig ezt a fllmoperettet az 
egész világon és ez késztette nz Ufót arra, hogy 
a „Mesék a benzinkutról'' teljes cnsemblejából 
megalkossa a legújabb filmremekét, a „Betörő
ket”. Louis Vernenil irta a Betörök szövegét. A 
filmet Lilian Harwey, Willy Fritsch, Rühmann 
játsszák. Ez az együttes ismét csodát produkál 
Hollönder, a nagyhírű zeneszerző, akik a Kék 
angyal cimü filmben Marlene Dietrichnek irta 
a nagy slágert, egészen uj hanghatásokkal dől 
gozó zenéjével rendkívül nagy sikert aratott 
Parisban néhány nappal ezelőtt a- Théatre Coli 
lécben és a Cinéma Pantheonban mutatták be 
ezt a zenés fllmvlgjátékot olyan óriási sikerrel, 
amely a nehezen lelkesedő franciák részéröl fa 
szinte páratlan meglepetésnek számit. Általános 
elismeréssel beszélnek az Ufa legújabb remeké 
rőt, amely a közeli napokban fog a budapesti 
Vfa-szinházban is szlnrckerülni, még pedig cgy 
rendkívül érdekes magyarnyelvű kulturfilmmel 
együtt. Az Ufa első magyarul beszélő kultur- 
filmje is elkészült „Lux és Maki” címmel, amely 
ai állatok rendkívül érdekes barátkozásairól és 
együttérzéséről beszél — magyarul.

A HRLÁY PARANCSOL
Néhány héttel ezelőtt beszámoltunk arról, 

hogy Berlinben milyen hullámot vert fel a 
Flőienkonzert aus Sans-Souci cimü filmóriá’t 
premierje. A berlini szélsőséges elemek tün
tetésre használták fel a Nagy Frigyes német 
császár koráról készített gyönyörű hangosfil
met, amelyben a szocialisták a német mili- 
tarizmus dicsőítését látták. Mi, akik láttuk 
ezt a filmet, bizony egészen mást állapítot
tunk meg erről. Elsősorban pompás csclek- 
ményü hangosfilmet láttunk, amelynek kü
lön erőssége a csodálatosan szép felvételek 
tömege. Nagy tömegek mozognak a filmen 
és mégis lehelletfinom szerelmi történet a 
film főcselekményc. És mi a legfőbb erős
sége a filmnek: csodásán szép muzsika árad 
minden filmkockából, amely muzsika rövi
desen meg fogja hódítani a pestieket. A Flö- 
tenkonzert Budapesten ,,A király parancsol” 
címmel fog szinrekerülni, főszerepében Re
náta Müllerrel, az egyik legnagyszerűbb né
met drámai sztárral, Reinhardt neveltjével, 
aki egyesíti magában a hangosfilm-színész
nők minden erényét: szép, fiatal, csodásán 
beszél és gyönyörűen énekel.

Grünwaldon kiviil, úgy látszik más nem tud 
Írni Bécsben? <•
amelynek magyar szövegét Földes Imre Írja 
„Hamui rózsája” címmel. Most, amikor a 
nagyjából elkészült operett-szövegkönyvet el
küldték Bécsbe Fritz Bcdának és Alfréd Grün- 
svaidnak és ez a két kiváló német libreLtista 
hozzáfogott ennek elkészítéséhez, váratlanul sú
lyos bonyodalom tört ki.

Kálmán Imre, a Bécsben élő híres ma
gyar komponista ugyanis tiltakozást jelen
tett be az ellen, hogy az évtizedek óta vele 
együtt dolgosó szövegírók, akiknek vele to
vábbi operettek elkészítésére szerződésük 
van, Idegen zenesaerső muzslkájábos írja

nak librettói.
álmán Imre felszólította Alfréd GrOnwaldot és 
ritz Bcdát. hogy hagyják abba a munkát, Il
ivé válasszanak közte és Abrahám Pál között, 
két szövegíró hivatkozott Abrahám Pállal kö

lti szerződésükre és kijelentették, hogy kényto- 
■nck folytatni Ábraháin Pál „Hawni rózsája" 

librettójának német átdolgozását. Hogy ez a 
áboruság. amely Kálmán Imre és két llbrettis- 
ijn között kitört, vájjon teljes szakításra fog é 
esetni, art egyelőre nem tudjuk, de minden- 
setrv furcsának találjuk két magyar rencszerső 
özötti háborúságot, amely akaratlanul Is azt 
angsulvosra ki, mintha Pécsben nem talál 
otnn a két kitűnő áron kfoűl jó szövegíró is. 
'agy talán olyan Jók voltak az eddigi Kálmán-

operettlibrettót
A bécsi színházi körökben nagy háborúság 

támadt kél kiváló magyar zeneszerző körül. As 
affér egyik főhőse akaratlanul is n most Pesten 
időző Abrahám Pál zeneszerző, oki néhány hó- 
i np alatt csodás karriert futott be Bécsben és 
Berlinben. Egy nagy berlini kladócég Ábrahám 
Pálnak megbízást ndolt cgy uj operett elkészí
tésére, egyúttal azonban kikötötte, hogy

ar operett német szövegét Alfréd Grílnwald 
én Frifa Beda írják közösen.

Abrahám Pál hozzáfogott az operettjéhez.
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ARANYÓRA"
A Belvárosi Szinház eseményszerű sikere!

(gregor)

• Békeffl László ma tartotta a Zeneakadé
mián II. konferanszestjét a kormányzóné ínség
akciója javára. Az est kiváló szerepűit: Relle 
Gabriellát, Somogyi Erzsit, Abrahám Pált, Ka- 
rlnthyt, (.aurisin Lajost, Rálkait. Turay Idát, 
Pirovlch Sonját, Pártost, Lászlót, Petit és Bé
keffl szellemes konferánszait a közönség lelke
sen tapsolta.
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Ez ízetlenség, uraim * * * 
mondotta Nagy Endre' a Nyugat-költők bálján, mert 

a „poéta laurcafusok" szegyeitek megjelenni a dobogón
A Nyugat körül tömörült irók tegnap tar

tották meg szokásos évi báljukat a Britarí- 
pia-szálló különtermében, ahol válogatottén 
előkelő közönség jelent meg. A bál a leg
jobb hangulatban fölyt, amikor az egyik 
programú)ponthoz, Nagy Endre tréfás kon- 
feránszához érkeztek el. Nagy Endic, elő
zetes megbeszélés alapján, felállt az emel
vényre és egy szellemes konferánszot mon
dott arról, hogy a Miss Hungária-választá- 

k apropójából, meg kell választani itt a dí
szes irók gyülekezetéből a „póeta laurc- 
atust", a Mister Hungáriát.

A közönség természetesen óriási tapssal és 
kacagással fogadta a kedves és humoros in
dítványt, különösen amikor Nagy Endre 
egymásután szólította fel a teremben levő 
kiváló írókat, igy Kosztolányi Dezsőt, Ka
rinthy Frigyest, Móricz Zsigmondot, Fenyő 
Miksát, Gellért Oszkárt, Szabó Lőrinczet, 
Komlós Aladárt s többeket, hogy lépjenek 
az emelvényre és kezdődjön meg a válasz
tás. vwv. v.iuiuyyii, vf.yv.ai,

A hangulat ugy latszik nem ért a tetőpont- úel/cnsép uraim, — mondotta és megbántva, 
t I sápadtan elhagyta a dobogót.

A Nvugatosok tovább táncoltak.
jóhoz, mert

Nagy Endre szavaira egymásután tűntek

színpad
uj nitlsorn Mály Gerő féllépté ve':

KETREO
Komédia. Irta: UoreamAros Nándor

és M uj íah.ir^milKor, _________ Előndrtsok kezdete: fél « és fél 9.

Hatan kisérték F let át 
Budapestre

Vasárnap délben nz egyórás bécsi gyorssal 
érkezeit Elein Budapestre. Elein ezúttal magá
val hozta feleségét is.

Fleta feleségén kívül egész fejedelmi udvar
tartással jött

Mindenekelőtt az tmpreszáriója, azután a tit
kára, anyagi ügyeinek az adminisztrátora, a 
zongorakisérőnője cs az orvosa jött vele. El
mondja Fleta, hogy azért utazik ilyen kíséret
tel, mert ebben a hattagú kis spanyol kolóniá
ban mindig otthon érezte magát. No, de tellett 
a költségekre, mert amint megtudjuk, Fleta 
mindenütt n bruttó bevétel 50%-ál kapta hono
ráriumképpen, azzal a kikötéssel, hogy ez a 
honorárium 4000.d.ollátnáL.Lp.vCAPhl'» itfiu lehet. 
Így Délamerikában, ahol legtöbbnyirc 15.000 
dollár volt a bevétel, hét és félezer dollárt ka
pott egy estére. Az impreszáriója azonban 
megnyugtat, hogy

Európában „csak" 30v0 dollárt kér es
ténként.

Egyúttal arra kér bennünket, hogy közöljük a

Őfelsége a Szerelem!
FÓRUM ROYAL APOLLO

Péchy Erzsi a bíróság eíőíí
A székesfehérvári törvényszék csütörtökön tárgyalja 

Péchy Erzsi autókatasztrófájának ügyét
A székesfehérvári törvényszék előtt csü

törtökön Péchy Erzsi, a népszerű színésznő 
áll vádlottként. Péchy Erzsinek emlékezetes 

nyári autókatasztrófája miatt kell a bí
róság elé állnia.

Hónapokkal ezelőtt történt, hogy Péchy 
hrzsi, nővére és két ur társaságában auto
mobilon Siófokra utazott. A székesfehérvári 
országúton

« gépkocsi, amelyet a művésznő veze
tet!, belcrohant egy előtte haladó autóba. 

Mindkét automobil súlyosan megrongáló
dott, különösen Péchy Erzsi kocsija, ainely- 
ork első része úgyszólván darabokrn törölt 
szét. A művésznő és utasai súlyos sérülése
ket szenvedtek, mig a másik autó utasai 
csak könnyebben sebesültek meg.

A karambol ügyében megindult a vizsgálat, 
■melynek eredményeképpen Péchy Erzsi 
ellen

gondatlanságból okozott testi sértés 
miatt vádiratot adott a székesfehérvári 
ügyészség. A rendőrségen és a vizsgálóbíró

Járvány fenyeget, 
megvéd a

Lysaform

el a teremből az Írók, 
akiket Nagy Endre mint jövendő poéta 
laurcatusokat aposztrofált. Kínos percek 
teltek H, Nagy JEndre hiába hangoztatta nz 
indítvány vicces és kedves oldalát, ilyen 
válaszokat kapott:

— £'n a Pen klub magyar elnöke vagyok, 
én nem vehetek részt az ilyen dolgokban, — 
mondotta Kosztolányi.

Móricz Zsigmond is hasonlóképpen nyi
latkozott, Karinthy Frigyes is, egyedül 
Szabó Lőrincz és Kondás Aladár vállalko
zott arra, hogy részt vegyenek Nagy Endre 
tréfájában. Mikor Nagy Endre látta, hogy 
reménytelen a helyzet, onnan a dobogóról, 
élesen kifakadt azok ellen, akik öt ennek az 
indítványnak elmondására felkérték és most 
cserbenhagyták.

Körülbelül ezeket mondotta:
— Nem hittem volna, hogy eme nagy 

magyar írókból ennyire kihalt volna a hu
morérzék. így cserbenhagyni engem, ez

közönséggel azt, hogy ez nem sok. Mert minden 
művész annyit érdemel, amennyi bevételt a 
színház vele el tud érni. Azonkívül egy ilyen 
világsztár clele sem fenékig tejfel. A Metropo- 
tilain-Opera ugyanis 1927-re is leszerzödtetle 
Firtat 1500 dollár esti felléptldijjal. Közben 
azonban Fleta Délamerikában sokkal előnyösebb 
szerződési ajánlatot kapott, amely 4000 dollárt 
biztosított neki. Fleta tehát nem ment a Metró* 
politainbc, amire a Mctropolilain beperelte. 
Fleta azzal védekezett a perben, hogy ö katona
köteles lévén, nem kap Spanyolországból ki
utazás! engedélyt. A Mctropolilain sem volt 
rest és z

egyenesen Primo de Rivera akkori spanyol 
diktátorhoz fordult az engedélyért. 48 óra 
alatt megérkezett Primo de Rivera kábel- 
váiaszR, amelyben megadta az engedélyt.

Miután Fleta mégsem ment (cl Newyorkba, igy 
a Metropolitain megnyerte a pert és Fletát az 
amerikai bíróság 20.000 dbllár megfizetésére 
kötelezte.

elölt Péchy Erzsi azzal védekezett, hogy az 
előtte haladó autó szabálytalanul haladt s ez 
zavarta meg öt annyira, hogy autójával be
lehajtott a másik gépkocsiba. A tanuk vi
szont másképpen adják elő a történteket.

A csütörtöki főtárgyaláson
Péchy Erzsi kihallgatása után kihall
gatják tanúképpen a két autó utasait, 
valamint a szemtanukat is és ítélet 
előreláthatóan csak a délutáni órákban 

lesz.
Székesfehérváron nagy érdeklődés nyilatko
zik meg már most a főtárgyalás iránt, 
amelyre Péchy Erzsi ezúttal nem autón, ha
nem vasúton utazik le.

A világhírű uj Sáolae operett magyar elme
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SZÍNHÁZI napló
A magyar lapok bőségesen beszámoltak a 

legújabb berlini magyar sikerről, a „Mesék 
az Írógépről" című Szomaházy—Abrahám ope
rett szinte példátlan berlini sikeréről. Egy pil 
lanatig sem kételkedtünk a két kiváló szerző 
és a filmre termett téma átütő erejében, de 
mégis érdekes utánanézni, hogy miként ir egy 
kimondottan magyar sikerről a szigorúságáról, 
sőt majdnem a kíméletlenségéről híres berlini 
sajtó. A legnagyobb berlini bulvárláp, a 
„Tempó" art írja, hogy hála Istennek isméi 
egy este, amikor szívből nevettünk és vidámak 
lehettünk. Renata Műller és a többi főszereplő 
mellett elsősorban igen kedvezően ir Abrahápi 
Pál muzsikájáról. A „Moryenpost" hangja 
majdnem lírai. Különösen IIérmem Thlmiget, a 
Reinhardt-szinházak kitűnő színészét emeli ki, 
akt a vezérigazgató szerepét játssza. A „B. Zei 
tung am Mittag" szinte külön tanulmányt ir 
Félix Bressardröl, aki uj „stílust1' teremtett a 
filmkomikum terén. Ehhez hasonlóan ir az 
„Achtuhr Abendblatt" és az összes komoly 
berlini filmlapok. Nem kétséges, hogy rövidesen 
Budapestre is kerül ez a nagy magyar siker, 
amely csak erősödni fog. mert ugy tudjuk, 
hogy ez a film Mihály István, a kiváló fiatal 
magyar drámairó felirataival fog szinrekerülni, 
ami a magyar szcrvlrozás nívóját máris biz 
lositja.

Szombaton este mutatta be u) műsorát a 
Bcthlen-téri Színpad, amelynek külön ese

ménye Korcsmára* Nándor „A ketrec" cirnü 
háromképcs szatirikus vigjátéka. Az erősüfemű 
és gyorsanpergő, izgalmas cselekményü, lebi- 
lincselően érdekes darabot a közönség rend 
kívül melegen fogadta és a szereplőket, élükön 
Máig Gerövel, a színház illusztris vendégével, 
László Lillyvel, Petényi Sárival, Iványi Dezső
vel, Sárossy Mihállyal, Somiár Zsigmond dal és 
az egyre jobban fejlődő Hajnal Irénnel sok 
tapssal jutalmazta. A műsor első része kabaré
számokból. áll, amelyekből kiemelkedik Inna- 
cent Ernő és Hetényi-Heidlbcrg szcenirozott 
dala, amelyet László Kató és Sárossy Mihály 
adott elő kedvesen. A kis darabokban Kemény 
Olly, Ormós Béla, Kapossy Kató, Székely Dóra, 
Vajda Tilda és a kedves Gergely Vilma jól ér
vényesült. Szentiványi Kálmán konferdnsza 
kitűnő.
A Vígszínház, amely holnap kezdi meg 

Gaál Franciskával a „Cote d'Azur" 
cirnü Mirabeau-vig játék próbáit, elhatározta, 
hogy ezután már a tavaszi operettjét fogja 
bemutatni. Palásthy Irén ugyanis Becsben 
elhatározó nagy sikert aratott egy amerikai 
operettben. Ezt az operettet akarják Pa
lásthy Irénnel a Vígszínházban is játszani.

Az Andrássy-uti Színházban vasárnap volt 
Lengyel Menyhért háromfelvonásos nagy

sikerű vígjátékénak, a „Tihamér“-nak ötvenedik 
előadása. A jubiláris előadáson táblás ház tap
solt a fordulatos és ötletes vígjáték szereplői
nek, különösen pedig Bajor Gizinek, aki szí
nészi pályafutásának egyik legsokszinübb ala
kítására talált alkalmat a „Tihamér" női fősze
repének eljátszásánál.
A Neivyork bár Farsangi revü címen mu

tatta be e héten uj műsorát. A rendkí
vül mulatságos kis révül Kellér Dezső irta 
és zenéjét pedig Brodszky Mikló's állította 
össze, aki különben a revü egyik legagili- 
sabb és legkedvesebb főszereplője. A sze
replő színészeken, a bűbájos Kun Magdán, 
Pethcs Sándoron, Badó Sándoron, Pártos 
Gusztávon kívül mint „színészt" kell ki
emelni Silbcr L. Bandit.
A B. Z. am Mittag vasárnapi száma nagy 

karrikaturát közöl az ismert magyar hu
moristáról, Vad női Lászlóról és a kép alá a 
következő szöveget nyomtatták! Vadnai László, 
a „Die grösstc Sensation" szerzője, akinek 
darabjában óriási sikert arat a Klcines Komé- 
dia-ban Ilans Moscr."
JF ét éve nem volt Zerkovifz-opereff Buda 

pesten. Jelenthetjük, hogy elkészült a lég 
újabb Zerkovitz-operett. amelynek „Sláger" 
a címe. Szövegét Szilágyi László és Anday Ernő 
Írták közösen. A „Sláger" szövege felfedi az 
operettirás titkait. Főhőse egy operctliró, a 
menyasszonya és egy fiatal zeneszerző. Termé
szetesen a fiatal zeneszerző elszercti az operett- 
iró menyaszonyát. Ekörül forog, a darab. A 
második felvonás a Fészek-klubban játszódik 
le, ahol alkalom adódik az operettben ismert 
figurákat szerepeltetni. A szerzők most tárgyai 
vak két színházzal az előadásra vonatkozólag. 
Kél feltételük van: az egyik Ilonthy, a másik 
Rátkal.T7 asámnp este a Városi Srinhát tzinpa 
’ dóról rendkívül érdekes előadást tar

tott Porzsolt Kálmán, a kiváló iró és esz
téta a magyar népszinmüvckről. Porzsolt 
huszonöt éve a Népszínház direktora volt, 
annak a Népszínháznak, amely a magyar 
népszínműveket megkedveltette a magyar 
közönséggel. Jól ismeri tehát a népszínmű
veket Porzsolt. — ez derül ki előadásá
ból. Számos kitűnő és pompás tulajdonsága 
mellett a magyar falu kóros elváltozásai is

S tolat Róbert, 10 szenzációs slágere
Ríller Irén
Fejes Teri, Somogyi Niul 
De Ily Ferenc
Habos Gyula, Nzlklay Józael 
Harmati) Imre ötletes átdolgozás

PREMIER, 
KEDDEN

meglelhető!: egyes népszínművekben. Itt 
van például a „Tolonc“ — mondta Por* 
zsolt — amelyben Tóth Ede már pár év* 
tizeddel ezelőtt megírta a tiszazugi arzénét 
boszorkányokat.A nyos I.aci, aki a napokban fogja meg* 

ünnepelni huszonötéves működési ju* 
bileumút, a művészkörökben állandóan 
csipkelődés központjában áll. /t napokban 
nyikorgó cipővel állított be a Nemyork- 
kávéházi 'törzsasztalhoz. Sarkadi Aladár 
odaszól neki:

— Ugylátszik, nem fizetted ki a cipődet, 
nyikorog.

Ányos Laci egy pillanatig gondolkozik, 
de máris visszavág:

— Ezen az alapon a ruhám is nyikorog* 
hatna...

SPIRA
ur.divat, IV., Kossuth Lajos-utca 15

Gerard fortier harisnya
még egy pár napig p9.50

A Fővárosi Opcrettszinház próbatáblájára 
n tegnap egy házassági értesítőt függeszt 
telt ki a portás:

Minden külön értesítés helyett: Délig Fe
renc házasságot kötött llarsányi Mária ur* 
leánnyal.
JAlincs baj — van utánpótlás. A Rákosi Szidl< 
* ■ iskola növendékei a Mágnás Miskávat 
vizsgáztuk. Apor Klári, Andrássá Márton, Soós 
László, Kanizsa// Böskc, Bimbó Attila és Ne
mes György jó reményekre jogosítanak. Csi
kós Rózsi kitűnő táncszáma, Karácsonyt Éva 
angol tánca kapott sok tapsot a jól sikerült 
vizsgaelőadáson.

FILM

Rendező:

DUPONT>
(í
<
z

Színészek:

C0NRAD VEIDT 
FRITZ KORTNER 

HEINRICH GEORGE

Premier^

kedd
február f7

SASCHA . FILM
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H ÉTFOl SPORTNAPLÖ
Izmot ölő, híg sárban 

taposták le csapataink az 
első „tavaszi" fordulót

yl favoritok győztek — csak 
betöréssel — Harminc

Soha ilyen tapaszt!... mondják a szak
körök az uj szczón beharangozójaként. Az 
uj szczón megkezdődött, a tavasz azonban 
még nyomokban sem volt felfedezhető a 
szörnyű állapotban lévő futballpályúkon.

Latyakos, Izmot ölő, híg sár feküdte 
meg o küzdőtereket, 

amelyben minden labda elakadt s amely 
ellen csak rutinos csapatok tudták meg
találni az ellenszert: a labdának állandóim 
magasban való tartását. Ami másszóval azt 
jelenti, hogy

■ mérkőzések nem egészen reális kö
rülmények között zajlottak le 

s nem nyújtottak elegendő alkalmat ahhoz, 
hogy a mulatott formák után a tényleges 
teljesítményt, minden számszerüséglől füg
getlenül, meg lehessen állapítani.

Arra azonban mégis elegendő volt, hogy 
a bajnokság felé törtető Hungáriánál felfe
dezhessük a nagy hibát és pedig azt, hogy 
a labdát n legfinomabb passzokkal nem is 
a sárban akarta továbhjuttatni, hanem a 
•— föld alatt. Ennek ellenére győzött, győ
zelmének számaránya azonban nem rajta 
mull, hanem a Bástya védelmén.

A másik mérkőzés, a Ferencudrot— 
Sabaria küzdelme már inkább volt küzde 
lem s nyíltságára jellemző, hogy

bármelyik csnnnt megszerezhette volna 
a győzelmet,

amelyet végeredményben is a zőldfehérek 
egyre javuló együttese harcolt ki.

Újpesten a Vasas próbált szerencsét, a 
próba azonban próba maradt, szerencse 
nem kísérte. Kevesebb volt a Vásár felké
szültsége, nz

Újpestben viszont több volt a méreg 
a múltbeli tréningvcrcség miatt s ezt a 
mérget a Vasason töltötte ki.

Kispesten a Nemzeti igyekezett újabb 
pontokat szerezni, n kiesés rémétől hajszolt 
Kispest azonban minden erejét beleadva, 
egy pontot nngynebezen meg tudott mén-

a „szombathelyi rém" fenyegetett 
gól a vasárnapi teljesítmény

leni, ez azonban a tényleges helyzetén mit- 
sem könnyített, mert továbbra is nz utolsó 
helyen maradt.

Vidéken egyetlen mérkőzés került lebo
nyolításra és pedig Debrecenben, ahol n 
Bocskai látta vendégül Pécs-Baranyát és ru
házta fel, egyebek hijján, tekintélyes meny- 
nviségii gólokkal.

A bajnokság tehát újra mozgásba hozta 
a futball kiterjedt közönségéi, amely az 
időjárás és az influenza miatt ezen a vasár
napon még nem jelenhetett meg olyan 
számban, mint azt* nz elmúlt szezőnban 
tette. A vasárnapi nézőközönség számából 
tehát ma még időszerűtlen volna levonni 
azt a következtetést, hogy a professziona
lizmus iránti érdeklődés csökkenőben van. 
Kétségtelen, hogy nz. uj szczón a legerősebb 
teljesítményre kényszeríti valamennyi csa
patot s már ez maga elegendő ahhoz, hogy 
a bajnokság varázsa ismét visszahódítsa 
azt n nagy tábort, amely az életbcnmara- 
dásához feltétlenül szükséges.

A 35. perctől kezdve ismét a Sabaria uralja a 
helyzetet s egy alkalommal Belkó hatalmas 
bombája fenyeget veszéllyel, ám Amsei a lövést 
biztosan fogja. Ügyre erősebb az iram. Válta
kozva vezeti mindkét csapat a támadásait, 
amelyek közül a rutinosabb Ferencvárosé a 
veszélyesebb. A S7. percben Lázár őt lépéssel a 
kapu előtt tiszta gólhelyzetben van, de a tikos 
talajon tul/ut a labdán s igy mentik a gólt. A 
40. percben viszont n zöld-fehérek kapuja fo
rog veszélyben: Iglódy azonban késlekedik s a 
labdájából csak kornér lesz. Ezt azután Amsei 
szépen kibokszolja. A 40. percben ismét Sa- 
baria-helyzet, de ofTszájdon akad el a komoly 
támadás. .4 félidő döntetlenül végződik s ez az 
adóit körülményeknek teljesen megfelel.

A második félidőt a Ferencváros erélyesen 
kezdi.

A 3. percben hntalmas tumultus támad AVein 
hardt kapuja elölt, majd Toldi lő s Welnhardt 
a veszélyes labdát csak kornerre tudja tolni. 
Ez azután meghozta a meccsdöntő gól is.

Lázár kornerét Bukovl kapu elé fejeli, 
Welnhardt nagy rávctéscl dobja magút a 
labdára, de a szinte olajossá változott labda 
kisiklik az ölelésből úgy, hogy a résen álló 
Szedlacsek nyugodtan hálóba püeluthctL 

1:0.
Most ugv néz ki, hogy a Sabaria elkészüli. Ked- 
veszegetten mozog egy ideig, de azután ismét 
lábrakap s ettől kezdve végig jobb a Ferenc
város csapatánál. A fi- percben Beiké kerül 
menthetetlennek látszó gólhelyzetbe, de elbír- 
telenkedi. A 10. percben ismét Belkó robog le,

Takács I. elől az ellenkező oldalra vágja 
a labdát, ahová Iglódy Idejében érkezik és

védhetctlenlil a hálóba küldi.
A Sabaria-játékosok mámoros ölelkezéssé! és 
csókolódzással örvendenek a kiegyenlítő gólnak, 
de aztán jön a biró, aki

Belkó nffszájdja miatt annullálja a gólt.
A Sabaria diihödten támad s Belkó ismét front
ban van, lefut,

Takács I. kíséri, majd szereli, de Belkó 
nem hagyja lerázni magát, ám ^Mari 
néni" egy erélyes kézmozdulattal elhárítja 
maga elől az akadályt s a labdát kirúgja.

.4 tribün zug, tizenegyest reklamál, Klug bitó 
azonban hagyja fűlni a játékot, közben nyűgöd, 
tan a kapu mögé sétál s csak aztán fütyül: ff. 
zenegyes. Itt az egyenlítésre ismét nz alkalom. 
Szorongva figyeli a tribün mindkét tábora a 
fejleményeket. Vámos áll a labdához,, jól he
lyezi, de Amsei ugylátszik kitalálja a labda irá
nyát, pontosan abba a sarokba vetődik. Ideje 
nincs megfogni a labdát, ez visszapattan, de

a befutó Kovács II. szelesen kapu mellé 
rúgja a labdát.

Ezzel azután vége is minden kísérletnek, öriásl 
izgalom támad, de támad a Sabaria is. A Fe- 
rcncváros egv ideig még frontban van és úgy 
tartja, hogy nz. offenziva a legjobb védekezés. 
Ebben a periódusban Toldi, majd a 30. percben 
Takács került pompás helyzetbe, de szerelik. 
Eettől kezdve azután végleg a Sabariáé a te
rep, de hiányzik a rutin s a csatárai nem tud- 
nnk kapura lőni. A 40. percben egy hosszú 
labda után Táncos—Toldi—Takács-akció kő- 
vetkezik, Takács hálóba is vágja a labdát, de 
közben Klug már lefütyülte. Offszájd volt. Az 
utolsó percekben a Sabaria megadja magát, a 
néhány ferencvárosi támadást Welnhardt pre
cíz munkája teszi eredménytelenné.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Hungária 47:17 gólarány, 20 pont
2. Bocskai 35:26 20 „
3. Újpest 31:19 20 „
4. Ferencváros 28:15 16
5. III. kerület 20:21 14 „
6. Sabarin 19:10 14 „
7. Nemzeti 16:20 11 „
8. Vasas 22:30 9 „
9. Bástya 20:30 „ 8 ..

10. Budai 11 14:31 7 „
11. Pécs-Baranva 17:37 6 „
12. Kispest 18:34 4

Valamennyi csapat 12—12 mérkőzést ját
szott.

A JÖVŐ VASÁRNAP PROGRAMJA:
III. kerület—Ferencváros, Kispest—Újpest. 

Bocskai—Hungária, Nemzeti—Bástya, Budai 11 
— Vasas.

A Pécs-Bnrnnya—Sabarin mérkőzést már 
clus 22-én játsszák. Az előlállók a pályaválasz
tók.

A gól, amelyért a Ferencváros több energiát 
fogyasztott, mint a multheti kilencért

Ferencváros-Sabaria 1:0 (0:0)
Agyontaposott, mély sárban kezdődött az 

t'llői-ut programjának főattrakciója: a Ferenc
város— Sabaria mérkőzés. Elsőnek a Sabaria 
csapnia futott ki a pólyára. Pompás drrssriik 
láttán azonnal megszületett a közönség bon- 
mot-jn: sokat mutat a Sabaria, legalább most 
az elején. Arra ugyanis mindenki el volt ké- 
•zülvc, hogy n különböző hétközbenl híreszte
lések komolyak és a Sabaria. minthogy tré
ninggel egyáltalán nem rendelkezett, nz. első 
pcr<ek után nem fog a lábán állni, Hát ennek 
épp az ellenkezője következett be.

A Sabaria veresége ellenére la teljesen 
egyenrangú ellenfele volt a megújhodás felé 

tarló Ferencvárosnál*,
•öt lulyenk'nt az iram fokozásával, a munka 
és i tr’mpéiblrós; sál még felül i« múlta a zöld- 
feb. rekel. Lsnk percre a nagy sietséggel Pestre 
küldőit szükségcsapat csatársorából hiányzott 
az a régi és finom rutin, amely n Sab árkit n 
magyar professzionalizmus egyik legvestélge- 
sebb csapatává avatta. Ha egy vasárnap még 
lett volna, erről a meccsről feltétlenül győz- 
les’ nt távozott volna.

l a természetesen nem art Jelenti, hogy a 
Fc renevére* nem |dtssi;|t jól.

A czfih-rsor mif leil megleli, auút Irreális ta 
lajon meijtchetetl,

A Bástya hilencvenpcrces erőlködése 
a sárral és a Hungáriával

Hungária—Bástya 5: 1(2:0)
Feneketlen sártenger fogadta a pályán a va- hibátlanul látta el a Hungária védelme Is. 

sárnapi kettős bajnoki mérkőzés első párját: a 
Hungáriát és a Bástyát. Mintegy ötezer fizető 
néző volt ' ‘ ' • * " *----- ' * '
zésére és

A vezető-gólt Hirzer érte el a 27. percben, 
majd 6 perc múlva Ticska góljával már 

2:0-ra vezet a Hungária.
A második félidő 7-ik percében jutott egyetlen

kiváncsi n szezon első kettős mérkő- 
a tribünön ott volt mindenki, aki az

utolsó 
nézve, 
Íjára.

őszi meccsen szent fogadalmat tett arra 
hogy soha, ebben az életben nem lép pá- 
A publikum csakhamar felfedezte

• litván plng-pong-csapatot, 
ugyancsak futballt akart éhezni ezen anmely ... 

sáros délutánon.
Függetlenül az erőviszonyoktól, a rosSz talaj-

góljához a Bástya, még pedig úgy, hogy Hot* 
mai lövését Újvári bekaparta a kapuba. A lab
dát Hernádi még be is biztosította.

A szegedi fiuk szemében felcsillan a remény
sugár: hátha ... De a Hungária nem hagyja 
szóhoz jutni az ellenfelet és a 25-11* percben 
Wébef akciója hozza meg a Hungária harma-

de vele szemben ott állott a Janesó—Prém 
—Weinhardt-védclcm, amely a inni for
mák alapján az elképzelhető legjobb vé

delem.
A mérkőzés a Sabaria hatalmas Iramával 

kezdődik. Percekig tanyázik a zöld-fehér kapu 
elölt, de a helyzeteit clhirtclenkcdi. Mór ek
kor kitűnt, hogy nz irreális tnlajon a finom 
technikai képzettség nem érvényesülhet s mn 

csak annak a csapolnak van jövője, nmely
a labdát magoson tudja tartani.

,4r ehd negyedórában a Sabaria volt e: a csa 
pót. A 10. percben mégis áttör a Fcrcncvóros,

Lázár. stíl a tőid-fehér együttes mai csa
patának legtöbbet ígérő tagja,

lefut, de labdáját Takács II. nem lövi azonnal 
s igv szerelik. Gólhelyzet volt. A 12. percben 
Ismét a Ferencváros támad, de a Toldi— 
Takács páros támadása ofTszájdon végződik, 
körben Weinhardf Is véd. At első negyedóra 
utón állandósulnak a ferencvárosi támadások, 
n szombathelyi védelem azonban imponáló fö
lénnyel utasítja vissza a próbálkozásokat Egy 
másutón görögnek a támadások Wcir.hardt k.v 
púja elv. ahogy mondjuk:

a levegőben n gól sragn terjeng, 
eredmény azonban ennek ellenire sincs. Sőt!

UUNGftQIB . BIÍ5Tyq

viszonyok
már előre eldöntötték a mérés sorsát.

A Bástya csak védekezésre szorítkozhatott és 
különösen akkor követett el mindent hogy dön
tetlennel, avagy kis vereséggel ússza meg a 
meccset, amikor 9:!-re állt a játék. Ez azonban 
nem sikerülhetett, meri, ha a Hungária hibá
zott, legalább kétsrerannyl hibát követelt el a 
sregedi csapat. amelynek kapusa:

Beneda legalább három gólban benne volt
A sregédi csatársor kirívó hibái mór fel sem 
tűnhettek, óiért út ellenfél védelme erre nem la 
adott MkalmM. ”

A uh z l ibi|\iszonyok k,Wt feltűnő volt 
Hirzer és Ticska fürgesége. Könnyít feladatát

dik gólját, a 36-ík percben pedig Kalmár 
adásából Hirzer rúgja a negyedik gólt. Az Ölő* 
dik gól a tő ik pereben született meg egy 
rallan akcióból.

ű L L Ö I ■ U T I P A L Y A.
Vasárnap, február tt éa délután 8 érakor:

Ferencváros—lllKerFC
Flé'te 1 érakor*.

Budai 11-Vasas
kettős tajrokJ mérkőzés.
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A Vasas kitűnő formában vívta meg első meccsét 

Uívest ellen 
Újpest— Vasas 5:3 (3:0)

Szepes Gyula nyerte a sibajnokságot

A 81. percben 
klszöktetett P. 
harmadik (jóit

Újpest bombacsápattal állt ki a bajnoki mér- 
kőzésre. Első ellenfeléül a Vasast kapta, amely 
váratlanul megemberelte magát és bár tech
nikai készségben korántsem tudta nagy ellen
felét megközelíteni, mégis kemény ellenfélnek 
bizonyult. A felózott pólya természetesen Új
pestnek, a nagyobb technikai játékerőt kép
viselő együttesnek kedvezett, $ ennek megfele
ljen a mérkőzés túlnyomó részében nagy fö
lényben volt. A meccs első akciója mégis a Va
sasok részéről indult ki és Remmer n 16-os vo
nalról alig hajszálnyira lő a kapu fölé. Újpest 
erőteljes támadással felel és a 6. percben

egy Fossák—Török-akcióból Avar kap 
labdát, aki Berecz kezel között a hálóba 

Juttatja.
A gyorsan elért gólra a Vasas támadásokkal 
felel, két veszélyes lefutása azonban veszen
dőbe megy. A 23. percben

Splta vezet támadást s kitűnő helyzetből 
Poasákhos passzol, aki megszerzi a máso

dik gólt.
nagy helyzetbe Jut Újpest. A 

Szabó ebből az akcióból már a 
szerzi meg. A félidő végén, a

Pontot szerzett Kispest 
az első bajnoki vasár
napon, mégis az utolsó 

helyen maradt
Nemzeti—Kispest 1:1 (1:1)

Nem. irlgylésreméltő ember az, akit igy tél
víz idején arra kárhoztat a rossz sorsa, hogy a 
kispesti sáron gázoljon keresztül a KAG pó
lyáig. Igaz, c tekintetben a játékosok sem igen 
panaszkodhatnak. Mert a kispesti pólyán teg
nap csak a széleken lehetett hosszas kutatás 
után némi száraz helyet felfedezni, egyébként 
azonban

hatalmas vlztőcsák tarkították a pálya 
nagyrészét!

Csoda-e, ha Ilyen körülmények között az 
első félidőben még fel-fellángoló harci kedv a 
második félidőben teljesen eltűnt.

Magáról a játékról szólva, megállapíthatjuk, 
hogy

ez eredmény hű tükre a mutatott Játéknak 
és mindenben megfelel az erőviszonyok

nak.
’A Nemzeti többet, a Kispest szórványosan, de 
veszélyesebben támadott. A Nemzetinek Czété- 
ngii\ek egy tiszta helyzetből lőtt kapufája je
lent pluszt, amit azonban kiegyenlít a Kispest 
néhány kiaknázatlanul hagyott gólhelyzete.

A korai szezon, de meg az abnormisan rossz 
Í>álya miatt is a formákról beszélni nem igen 
ehet. A Nemzetiből igen jó volt a halfsor, kü

lönösen Bura, mig a Kispestből Császárt, Pur- 
ezeldet és Paczolayt lehet megemlíteni.

A mérkőzés első megemlíthető mozzanata Bi 
liámi mellélövése, de egyelőre csak a két tá- 
bor mérkőzik meg a tribünön — hanggal.

Az 5. percben éri cl a Nemzeti a vezető gólt.
Török szabadrúgását Horgonyt elvéti, a 
labdát Czétényi kaparintja meg, lép vele 
még kettőt, aztán lő. Dénes vetődik, fogja 

Is, de az éles lövés a hálóba perdül, 1:0.
Gól után Kispest támad. Steincr beadására 
Gallina kifut, a labda mellé üt, de nincs, aki 
kihasználja a jó helyzetet. Flóra haza akar 
adni cgy labdát, de a labda a sárban elakad: 
Paczolay elfogja, kitör vele s Flóra csak az 
utolsó pillanatban tud menteni. A 18. percben 
a Nemzeti csak szerencsével kerüli cl a biztos 
gólt. Paczolay kitör, a 6-oson Gallina a lábára 
véti magát. Es míg mindketten egy pocsolyában 
való hempergés földöntúli gyönyöreit élvezik, a 
labda árván áll a 6-oson, mígnem a nagylihegve 
érkező Flóra felszabadit.

Pár perc múlva a változatosság kedvéért a 
Nemzeti szalaszt el jó gólhelyzetet. Bihámi a 
félpályán Opatának adja a labdát, mire Vadas 
— Megyek, Zoli! — felkiáltással útnak indul. 
Opata labdájával ki is szökik, de a 16-osig kifutó 
Dénes feje fölött egy paraszthajszállal kapu 
fölé lő. Nagy helyzet volt! A 25. percben törté
nelmi nevezetességű pillanathoz érkezünk: meg
születik az első korner. Czétényi azonban túl 
hátraadja s igy a folytatásra nem érdemes szót 
vesztegetni. Két perc múlva egyenlít a Kispest. 
A labda a félméteres rugósok nyomán Gallina 
kapuja előtt vánszorog, mig végre Paczolay 
minden erejét Összeszedve, jól eltalálja, hogy 
az lassan, de biztosan

a Jobb sarokba gurul, 1*1.
Gól után beszorul a Nemzeti • csak az utolsó 
percben támad ismét, de Czétényi kapufát lő.

Lanyhán indul a második félidő s nagy ho
zsanna fogadja az első Jelentősebb eseményt: 
Búza kettős bukfenccel összekötött önkéntelen 
fürdőjét. A 13. perc Hossónak jelent balszeren
csét. Fautölja Pálit, de ö sérül meg.

A játék ezután változatos lese, de nagyon 
ellaposodik.

TUNGSRAM
MEGBÍZHATÓ

41. percben Újpest részéről ismét a hólóba ke
rül a labda, ezt azonban a bíró oUszájd címén 
nem adja meg.

A második félidőben a Vasas nagy erővel 
fekszik a játékba. Dón kapufát lő, majd a 0. 
percben

StanzI lefut, labdáját Dán Remmernek 
adja, aki hirtelen stoppol és védhetetleo lö

vésből gólt szerez. 3:1.
Újpest sorozatos támadásokat indít és Spltznek 
sikerül is a kapust kicsalni a kapuból és

a kifutó kapuvédő mellett az újpesti bal
összekötő bepiasszlrozza a labdát.

A Vasasok ofTenzIvóba kerülnek s ennek ered
ményeként Remmer kerül gólhelyzetbe, de 
labdája a kapufáról visszapattan. A következő 
akciója mégis sikerül Remmernek és ezzel meg 
it szerzi a második gólt. A 31. percben Bor- 
sányi a íö-oson belül elvágja Egrit, a kitűnő 
helyzetben StanzI lő, de újból kapufa hárítja 
cl a veszélyt. A 35. perc meghozza a Vasas
csapat harmadik gólját, mig a végeredmény a 
45. percben alakul ki, amikor a Török által, 
előkészített helyzetből Posták megszerzi az 
ötödik gölt.

Nem is akad több feljegyezni való esemény és 
amikor a bíró a meccs végét jelzi, a Szentlőrinc 
felöl fújó szelek nyomán szolid hullámzásba 
kezdenek a petsólyák . . .

A Pécs-Baranya első 
tavaszipontjai a debreceni 

sárba fulladtak
Bocskay—Pécs-Baranya 

6:3 (3:2)
Debrecen, február 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap délután verőfényes tavaszi nap
sugár köszöntött az alföldi metropolisra és a 
koratavaszi idő

2500 főnyi közönséget csábított ki a sport
pályára,

ahol a Bocskay első tavaszi mérkőzését ját
szotta a Pécs-Baranyával.

A Bocskay megdöntötte azt a régi futballista
kabalát, amely szerint az uj dressz vereséget je
lent. A közönség sem tartott ettől, mert lelkes 
ovációban részesítette az uj dresszben pályára 
lépő csapatát, mely

•:3-ra verte első tavszl meccsén a pécsi csa- 
— patot.

A pálya ellenben csak szemre volt jó. Amint 
a csapatok ráléptek, bokáig merültek cl a Jó
fajta debreceni latyakba. Az influenzában fekvő 
Mertint Horváth helyettesitette, mig a hátvéd 
posztján megjelent a Ferencvárostól szerzett 
Moharos.

A debreceni csapat már az 5-ik percben érte 
el első gólját.

Markos szélsebesen lefutott és beadását 
Mőtéffy kapásból továbbította a hálóba.

A játékosok mindkét részről teljes mértékben 
kihasználták testi erejüket. Az erős játék kö
vetkezményeként Markos és Teleki néhány 
percre kiállani kényszerült. A Pécs-Baranya a 
37-ik percben szerezte meg a kiegyenlítő gólt. 
Kovácsot Moharos a lő-oson belül elvágta.

A megítélt tizenegyest Foör bevágta. (1:1)
Három perc múltán gyönyörű akciót dolgo

zott ki a debreceni csatársor. A labda útja: 
Teleki—Vincze—Markos.

Az akciót Markos fejezi be, aki lefutva, 
újból vezetéshez juttatja csapatát. (2:1)

A Bocskay azonban nem sokáig örülhet a si 
körnek. Csak két percig:

Tumultus keletkezik a debreceni kapu előtt. 
Halas lövését Hubai kivédi, de a labda 
visszapattan és Teszler a hálóba juttatja.

Újból ki van egyenlítve. A Bocskay a kapott 
gól után azonnal támad. Telekit azonban gól
helyzetben clbiiktatják. A 16-osról megítélt sza
badrúgást Markos védőjátékosnak lövi, de 

a résen álló Máléffy gólt fejői.
3:2-re vezet a Bocskay és ez marod a félidő 
eredménye is. A szünet utón Somogyinak, a 
Pécs-Baranva cenlerhalfjának régi sérülése ki
újul és a játékos kénytelen a halszélen statisz
tálni. Halon megy centerhalfnak, de a pécsi 
csapaton már látszik, hogy elkészült erejével. 
A csapat ezzel cl is lőtte puskaporát. A 26. perc
ben

Mátéffy lepasszol a korncrvonalon álló 
Markosnak, aki lehetetlen szögből szerezte 

még a negyedik gólt.
Még egyszer fellángol azonban a kifulladt 
pécsi csapat támadó kedve is. A 20-ik percben 

rajtaütésszerűen szerzi meg Pécs a harma
dik gólt

A csapt ezzel el Is lőtte puskaporát. A 26. perc
ben Teleky, a 3. percben pedig Vincze alakit- 
fák ki a 6:3 arányú eredményt.

J

Lillafüred, febr. 13.
(Saját tudósítónktól.) A téli sporthét utolsó 

napján vasárnap délelőtt rendezte meg a Si- 
szövetség Magyarország ezévl síugró bajnok
ságát. A versenyen, amely nagyszámú közönség 
előtt folyt le, lengyel, bajor, osztrák és cseh 
versenyzők is indultok és azt

a köd miatt egyldőre fel Is kellett füg
geszteni.

Részletes eredmények a következők:
Magyarország 1931. évi síugró-bajnoka: 

Ványa PáJ TTE, 103.3 ponttal, 36 m. 35.5 mé
teres ugrással, 3. Szepes MAC 177.7 ponttal. 
36J» méter 35.4 méteres ugrással. 3. MAC 
BBTE 170.2 ponttal.

Start a II. ligában
Csonka fordulóval kezdte a tavaszi bajnoki 

kampányt a második liga. A Somogy pihent, 
a VAG-ék hálóztak szombaton, szóval a meg
maradtak viaskodtak csak ezúttal a bajnoki 
pontokért. A legnagyobb érdeklődés kétségkívül 
az Attila mérkőzését kísérte. A bajnokjelölt 
azonban ezúttal nagyon kitett magáért. Mert 
igen nehéz pályán, remek játékkal

6:0 (2:0) arányban győzött Soroksár ellen.
A soroksáriak mentségére szolgál, hogy előbb 

a kapusuk, Bórsav, azután Meslyanrk sérült 
meg, végül pedig Schmicdtet a biró Állította ki. 
Ügy, hogy

a Soroksár végeredményben nyole ember
rel fejezte be a mérkőzést!

Az Attila góljai közül kettőt az újonnan szer
ződtetett és nagyszerűen bevált Béres lőtt, mig 
a többin Rudas és Pimpi osztoztak.

Egyformán bél-bét gólt lőtt ellenfelének 
a Megyer és a BAK FC.

De mig a Terézváros hármat vissza is tudott 
adni, addig Rákospalota erejéből nem futotta 
góllövésre. így az eredmények Megver—Teréz
város 7:3 (4:2); BAK FC—Rákospalota 7:0 (3:0).

Hölgyek a planson
A Fodor-iskola rendezésében vasárnap tar

tották meg a Magyar Női Vívó Club és a Buda
pesti Hölgguszók Vívó Clubja és az FTC hölgy
szakosztálya részvételével az első nagyobbsxa- 
bősu hölgy vívó versenyt.

A hétközbeni selejtező mérkőzések után a 
vasárnapi döntőre dr. Rozgonyiné, Orbán 
Magda, Kéri Kató, Szenesné, Erdős Manci, Dl- 
randt Cili. Gross Jolán és Gerera Hús maradlak 
állva, illetve közöttük Durant Cili és Gerera 
Ilns betegsége miatt fekve maradt.

A döntőt tehát az lamert hat hölgy Intézte 
el egymás között.

A verseny iránt Igen nagy érdeklődés nyilvá
nult meg. mint a szakértők, mint pedig a kö
zönség köréből

Káprázatos elegánciával öltözötten Jelentek 
meg a hölgyek,

sőt a divatversenyből a ptans sem maradt el.
Rozgonyiné berakott fehér szoknyában je
lent meg a planson ami merész újítás je
lent, s amely a hölgyek szerint eldöntötte a 

ptans divatját 1931-re.
A pazar tisztelcldijakkal megrendezett ver

seny zsűrijét a MVSz tagjai látták el.
A versenyen az összes sportágak hőlgyközőn- 

sége megjelent, de legtöbben mégis az úszók 
voltak.

A verseny helyezési sorrendje a következő: 1. 
dr. Rozgonyi György né. 2. Erdős Manci. 3. Kéri 
Kató. 4. Szcnesnó Schwarcz Magda. 5. Orbán 
Magda. 6. Gross Jolán.

A diákok korcsolyázó
versenye

A KISOK rövidkorcsolya, egyéni- és csapat
bajnokságait vasárnap reggel bonyolították le 
a BKE városligeti műjégpályáján. A verseny 
igen rossz időben folyt le. A négy korosztályba 
sorozott versenyzők közül kiemelkedett a ke- 
gyesrendi gimnázium együttese, mely csaknem 
valamennyi egyéni és csapatbajnoki számot 
megnyert.

Egyéni bajnokság: l. korosztály (300 méter):
1. Czukor (Kegyesrendi gimn.) 44.7 mp., 2. 
Pólya Tibof (Kegyesrendi gimn.) 45.6 mp., 3. 
Minder Rezső (Kegyesrendi gimn.) 48 2 mp. 
f/. korosztály (300 m.): 1. Lantos (Szt. László 
reálgimn.) (11.7 mp., 2. Kopp (ág. hitv. ev. 
gimn.) 42.4 mp., 3. Gcigcr (ág. hitv. ev. gimn.) 
43 mp. 111. korosztály (500 m.): 1. Miklós Sán
dor (Kcgyesrendl gimn.) 1 p. 06 mp., 2. Hircsak 
(Kegyesrendi gimn.) 1 p. 08.6 mp., 3. Holtver
senyben Dőgl és Berta (mindkettő Kegyesrendi 
gimn.) 1 p. 12.1 mp. — IV. korosztály (500 m.):
I. Csernn (Krgyesrendi gimn.) 1 p. 07.5 mp. 2. 
Vágó (Werbőczy reálgimn.) 1 p. 08.2 mp., 3. 
Miklós László (Kegycsrendi gimn.) 1 p. 15.4 mp.

Csapatbajnokság: 1. korosztály: 1. Kegyes
rendi gimn. (Czukor, Pólya, Minder), 2. Izr. 
reálgimn. 11. korosztály: 1. Ágostai hitv. ev. 
gimn. (Kopp, Geiger I. és Geiger II.), 2. Izr.
reálgimn. 111. korosztály: 1. Kegycsrendi gimn. 
(Miklós, Hircsak, Berta), 2. Izr. reálgimn. IV. 
korosztály: 1. Krgyesrendi gimn. (Cserns, Mik
lós, Vértessy), 2. Izr. reálgimn.

a „Yestor” ' ■ kMrm«rk«a4- 
Ben elM helyre érkezett beI 
Sportolókat 6, Bportbarátokat vtu 
diadalra a

Yestor étellzesittf-huskivonat!
Az Idegrendazem M«witól«r bat é« 
lzomkcpzd hatAra közismert I

Ojírtja; isrcti Eitsrktzi mnirmtr MnNr.

Magyarország 1931. évi Ifjúsági síugró baj* 
noka Tamássy MTE 191.3 pont. (34 m.) 2. Mar. 
sík MSK 150 pont (32 méter). 3. Kötél BBTE 
1394 pont.

Magyarország 1931. évi sibajnoka Szépéé 
Gyula MAC, 655.7 ponttal. (Futóversenyben 3, 
lesiklóversenybcn 10, ugróversenyben 2). 2.
Ványa TTE 607.3 pont. 3. Kozma BTC CO4.3 
pont.

Ifjúsági sibajnok Marslk MSK 63 9 pont. 2. 
Tassonyi BBTE 533.4 pont. 3. Kadvány BBTE 
532.2 pont.

A nemzetközi ugróversenyen 1. Schvrab 
Ansrtria 222 pont (41 m.). 2. Fröhlich Ausztria 
205.5 pont. 3. Nőbl Ausztria. 4. Bauer Bajor- 
ország.

A szegedi bokszolok 
nyerték az SzTK kupáját

(A Hétfői Naplő tudósítójának tclefonjclen- 
fésc.) Vasárnap délután Kecskemét és Békés- 
csaba ökölvívóinak bevonásával versenyt rende
zett a Szegedi TK. a Rókusi tornacsarnokban. 
A verseny az SzTK kupáért folyt, amelyet a 
rendező egyesület nyert meg 28 ponttal, de több 
győzelmével a KSC és a B. MÁV ellen. —- 
Eredmények: Légsulg: 1. Lök ős KSC. — Bon- 
tamsuly: 1. Diós KSC. — Könnyűmig: 1. Fe
kete KSC. — Pehelysúly: 1. Faragó SzTK. —t 
Wcltersuly: 1. Burghardt SzTK.

Újonnan berendezett

elismert, kiválóan jó

ebéd
déli 12 4-lg

mely áll: ízletes levesből (áruházunk Ismert 
különlegessége), legjobb minőségű finom 
sültből, körettel, tészta és feketekávéból

P 1.80, bérletben p 1.60

délutáni
uzsonna

délután 5-7-lfl
1 pohár haboskávé, tea, vagy csoko

ládé, kaláccsal .............................. P 60
-001 adag haboskávé, tea, vagy csoko

ládé, kaláccsal « ( • • • ( * P

Az 

uzsonna
hangversenyt 

délután 5-7-10 
a hírneves Mahner-féle művész-zenekar 

szolgáltatja.

Legmodernebben felszerelt konyhánknt 
készséggel mulatjuk be t.vendégeinknek

Cukorka
osztályunk 

különleges ajánlata;

FŐZŐ- ÉS ÉTCSOKOLÁDÉ, Jó minő- _ f|Q
■égd ... 1 tábla = 20 deka P ’HO 

CSOKOLÁDÉPOR VAGY KAKAÓPOR, 
Stühmer-féle OQ
Ys kg. 1.40, «/< kg. —.70, 10 deka P XU 

BAKFIS CSOMAG, cellophan-zacskó.
bán, 4-féle Stüluucr-cuknrka .110

kb. 17 deka~ TrU 
CSOKOLÁDÉS-DESSERT, Sttihmer- _ OO 
féle...................................10 deka P ,UÜ

SELYEMCUKOR, töltetlen, Stühmcr- _ QO 
Kle ... 1 kg. 1.00, 20 deka P VL

CORVIN 
ÁRUHÁZ
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Extázisbán tomboló közönség
előtt, ídegízgalmak közepette,
Szabados lett a világbajnok
Második: Barna, harmadik: Kovács és Madjaroglou holtversenyben

Az idegek nagy csatája véget ért
gát és a következő szetteket Söilö- és 13-ra 
megnyerve, győz.

A vigaszdíj döntőjében Lovas# és. Házi ke
rültek szembe. A mérkőzést Lovass nyerte meg 
23:21, 15:21, és 21:17 arányban.

Véget ért az idegek nagy csatája. Hál’ Is
tennek, hogy véget ért, mert már

*cni a közönség, sem a versenyzők nem 
soká bírták volna a szédítő izgalmakat, 

a melyeket ez a világbajnokság hozott.
A nngy erőpróbának vége s amint az vár

ható volt:
a magyar asztalitcnnlszezők tudománya 
még 1631-ben is páratlanul áll a vilá

gon.

A többiek egyre nőnek, egyre nehezebb dió 
lesznek,

a magyar erő és ügyesség azonban fel
töri a legnehezebb diókat Is.

.1 magyar győztesek mn az egész ország 
sportközönségének hálájával gazdagabbal:. 
az ország viszont gazdagabb ismét

Iliit világbajnoksággal s hogy tökéletes 
legyen a hegemónia, valamennyi étám
nak — a női egyes kivételével — Is ma

gyar versenyző a birtokosa.

Magyar-japán asztalítennísz
mérkőzés létrehozásán fáradozik

Az nszlnlilennlsz világbajnoksággal kapcso
lóiban vasárnap délelőtt tartotta meg nemzet
közi kongresszusát n Nemzetközi Asztali Ten- 
nisz Szövetség, Ivor Montagu elnöklétével. A 
kongresszuson részlvetlck a világbajnokságon 
megjelent tizenegy nemzet delegátusai, akik a 
késő délutáni órákig tanácskoztak nz egész vi
lágon egyre népszerűbbé váló asztali tennisz 
spoi lügvfiről.

Jvor Montagu előadásában rendkívül érdekes 
esetek kerültek megvilágításra. Heszámolt pél
dául az elnök arról, hogy

Amerlkáhnn nz asztali tennisz szövetség n 
Farkor Ilrothers cég neve alatt működik.

Ez egy nagy ncwvorki áruház, amely löbbek- 
köjött ping pong felszerelések árusításával is 
foglalkozik és ez a cég fedezi az asztali tennisz 
szövetség összes kiadásait. Súlyos probléma 
volt, nmeivel végül a kongresszus úgy hidalt 
ál. hogy megvárja az ellenszövelség megalaku
lását és majd ekkor fog érdemben foglalkozni 
az Egyesült Államok asztali tennisz szövetsé
gének fölvélcléiel.

A másik probléma: Japán.
A felkelő nnp országában — mondotta Montagu 
—- nem kevesebb mint

kétszázezer ember ping pongozik.
ö már u londoni japán követség utján érintke
zésbe lépett n japán ping-pongozókkid és igen 
valószínűnek tartja hogy rövidesen napirendre 
kerül Japán fölvételének kérdése. A japán sza
bályok némiképpen ellenkeznek nz általános 
nemzetközi játékszabályokkal, ezt azonban igen 
könnyen, egyeztetni lehel. Kellemes nicglcpeles-

Magyarország csapata a veretlen 
és verhetetlen világbajnok

ünnepi külsőségek között, több mint 
ezerfőnyi közönség jelenlétében bonyolítot
ták le az asztali leniiisz-i il.i;:bajii'>k';i P>k 
döntőméi közöseit. A Deszkái t földiszitclt 
tornacsarnokában a társadalmi előkelőségek 
sorában ott láttuk Bezcgh-Huszágh Miklós 
főkapitányt, Búzát h János nyugalmazott al
polgármestert, Múzsa Gyulát,, az OTT olim
piai szakbizottságának elnökét, valamint a 
társadalom és a közélet sok niás előkelő- 
»ó|él.

Mindenekelőtt lebonyolították nz. utolsó 
csapatvilágbajnoki mérkőzéseket, amelynek 
során

Magyarország csapata 5:1 -re győzte le 
Lettországot.

Nagy meglepetést keltett, hogy
I innberg legyőzte Szabadost 21:17, 

21:17 azeltnriínnynl.
.4 magyar csapat többi tagjai megnyerték 
mérkőzéseiket. A további mérkőzések során 
Németország 5 3 ra győzött Csehszlovákia 
ellen, Svédország 5:2 re Románia ellen 
Anglia 5.1-re Ausztria ellen.

A esuputvilágbajnokságot Magyarország 
veretlenül liz győzelemmel nyerte meg.

A további helyezési sorrend u következő:
2. Anglia ó Csehszlovákia 8—8 győze

lemmel holtversenyben.
4. Svédország 7 győzelemmel.

^.Rirrnn LERAKAT
Ciinerc flm-clnl > Vllt( J$ZSC!*UÍC819. mrt ''F)r|n'
• ’> irlc’M I l'íf I t:r rsktfi- ' V.i rnjel li ltzelíslh l'.Ctr!e>

loghfib és legnlc-/|.|i beszerzési forr.i.n ké 
nvc'nv s hosszú ré-zh-lllz. t< »re • ». Hútortrr 
meló és Értékesítő Hl. I í>, /l« ' Vili, Kjs 
fnltfdv ucra iH. I iókíirhl<4 VUI József 
k >rút 51 ll’aross iki a sarok), VII. Wcsse 
léim u< < a 10 »<tóm.
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ként hatolt nz élnök azon bejelentése hogy 
magyar-japán asztali tennisz mérkőzést 

készít elő.
Angliában összesen nyolc plng-pong szövetség 

működik. Miután azonban egy nemzetet csak 
egy szövetség képviselhet, itt is sok munka vár 
a nemzetközi szövetségre. Wnlest már régeb
ben elismerte a nemzetközi szövetség, most pró
baképpen Írországot \eszik fel egyelőre egyéves 
időtartammal. Belgiumból levél érkezeti Mon- 
tagú címére, amelyben bejelentik a belga szö
vetség megalakulását. A kongresszus távirati
lag üdvözölte a belgákat.

Elhatározta a kongresszus, bogy
nz a csapat, amelyik a Swaythling Cup-öt 
háromszor egymásután megnyeri, az meg

kapja a kupn kicsinyített mását.
Végül kimondották .hogy a jövőévi világbaj

nokság megrendezésére elsősorban Angliának, 
másodsorban Csehszlovákiának van igénye. A 
következő évi világbajnokságra Ausztria pályá
zik.

A játékszabályok módosítása során a kong
resszus megállapította a játéktér méreteit. A 
határozat értelmében a jövőben a játéktér 
hossza 9 méter, szélessége "pedig 4 méter lesz 
az asztaltól számítva.

A kongresszuson megjeleni Mező Ferenc dr., 
az. amszterdami szellemi olimpiász bajnoka, 
aki latin nyelven üdvözölte a kongresszust, 
amelyet nrra kért, hogy indítson akciót az 
nrsztali tennisznek az olimpiai standardprog
ramba leendő beiktatása céljából.

5. Németország 6 győzelemmel.
6. Lettország és Ausztria 5—5 győzelem

mel.
8. Románia 3 győzelemmel.
9 Jugoszlávia 2 győzelemmel.

10. Litvánia 1 győzelemmel.
11. India 0 győzelemmel.
Nngy érdeklődés előzte meg a női 

világbajnokság döntőjét, amelyen
nyánszky Mária állt szemben Mailemével. 
Óriási küzdelem volt a két női sztár között 
és végeredményben

Mcdnyánszky nagyobb technikai kész
ségével a maga javára döntötte cl a 

mérkőzést.
Szctarány: 21:8, 16:21, 21:8, 21:13. Végered
ményben tehát

világbajnok: Mcdnyánszky Mária,

egyes 
Med-

K. Mcdnyánszky Mária

2. Müllerné, 3. Sípos Annus, 4. Gaál Magda. 
I'/után következett a fűrfiegyes elődöntője, 

amelynek során Szabados 19 21, 21:16, 
21:13 arányban legyőzte Kovácsot.

\ túlsó szárnyról Barna és Modjaroglou ke
rülnek szembe n féríiegves világbajnok súg elő
döntőjével. A nénit;he oltott görög flu fagyos 
nyugalommal dolgozik és Barna szerencsésen 
elveszíti az első kél szettet 10:2l-rr és 16.21-re 
\ harmadik szett már Barna javára végződik 

21:8 ra. A magyar fiú ekkor megembereli ma

A nagy meccs ...
Idegfeszitő izgalmak közepette

a férfiegyea döntőjére.
került sor

Szabados Miklós

Szabados hihetetlen nyugalommal dolgozik 
és 25:13-ra nyeri az első szetet,, 2i:22-re a

A vegyespáros világbajnok: 
a Szabados-Mednyánszky-pár

A világbajnoki versenyek utolsó száma 
a vegyespáros 

volt. A Szabados—Mcdnyánszky pár állt 
szemben a Barna—Sípos Annus párral.

A világbajnokságot a Szabados—Mcd
nyánszky pár nyerte 21:13,21:18,16:21 

és 21:18 arányban.

iij. Horthy Miklós és Kéler Tibor 
Ítélőtáblái biró az Uszószövetség* 

ujj társelnökei
A Testnevelés Házának nagy tanácstermében 

vasárnap délelőtt folyt le nagy érdeklődés mel
lett a Magyar Úszó Szövetség rendes évi köz
gyűlése, amelynek ünnepi külsőségeket köl
csönzött az. a körülmény, hogy a MUSz ezúttal 
választotta meg vezéreivé ifj. Horthy Miklóst, 
az alround sportembert, valamint Kéler Tibor 
dr. Ítélőtáblái bírót, a legelső magyar vizipóló- 
jálékosok egyikét és a vidéki uszósport meg
teremtőjét.

A közgyűlést Homonnay Tivadar dr. ország
gyűlési képviselő, a szövetség elnöke nyitotta 
meg, később azonban az elnöki széket áten
gedte Komjádi Béla ügyvezető alelnöknek, aki 
az elnöki székben is zseninek bizonyult, mert 
később a nagy viharokkal kecsegtető átigazo
lási paragrafus tárgyalását oly ügyesen kormá
nyozta cl, hogy az végül közmegelégedésre, 
hosszadalmas vita nélkül oldatott meg.

A közgyűlés vita nélkül vette tudomásul a 
főtitkári és pénztári jelentéseket, utána simán, 

meglepetés nélkül zajlott te n választás, 
amelyen n hivatalos lista jutott diadalra.

Mialatt a választás folyt, küldöttség kereste föl 
a szövetség uj elnökségi tagjait: ifj. Horthy 
Miklóst és Kéler Tibor dr.-t, akiket a szövetség 
nevében Komjádi Béla üdvözöli keresetlen sza
vakkal. Ifj. Horthy Miklós nicghalotlan kö
szönte meg az ovációt:

— Kötelességünk dolgozni — mondotta az 
uj társelnök — hogy az uszósport világraszóló 
eredményeit necsak megtartsuk, hanem azt to 
vább fejlesszük.

Kéler Tibor dr. állott fel ezután szólásra és 
miután régi ismerősökként köszöntötte baj
társait, nzt mondotta, hogy hogy ha nem tud
juk beváltani a reményeket, amelyeket a tö
megnevelés terén tőlünk várnak, akkor hitelét

A BSE megbízhatósági 
motorkerékpáros versenye

Abszolút győztes: Sieti Miklós (1200 Harley)
27 induló, 23 beérkező

Vasárnap futották le 27 induló részvételével 
a BSE 1931. évi országos nvilt téli megbízha
tósági moborkorékpárversenyíl. A túra utfo- 
nala a FilnlorLgúttól a jánoshegyi szerpenti
nen út, nz Elbcr vendéglőnél lévő célhoz veze
tett. A délelőtti havas cső igen erősen akadá
lyozta a versenyzőket tudásuk tökéletes kifej
tésében, rengeteg bukást és i«rn sok sérülést 
okozott n csúszós, havas cső dacára fagyott 
útvonal.

.4 litravcrscny abszolút győztese StefT Miklós 
BSE 1200 kém. Harlcy— Dnvidsohn idő: 1 óra. 

másodikat és 2í:!3-ra a harmadikat, óriási 
izgalmak között folyt le ez a mérkőzés 
Amelynek különösen a második szetje volt 
rendkívül izgalmas. Barna már 16:10-re ve* 
zetett, 18-nál befogta Szabados és ezután 
űtésröl-ütésre szorosan egymás nyomában

Barna

voltak. Az izgalom a tetőfokra hágóit, ami* 
kor a harmadik szét befejeződött.

A közönség valósággal tombolt az izga
lomtól és az izgalmakat csak a meccs 
után fölhangzó Himnusz hangjai csön- 

desitették el.
A közönség nngy ovációban részesítette a 
világbajnokot.

A férfiegyes világbajnokság végereds 
ménve tehát a következő:

Világbajnok: Szabados Miklós,
2. Barna Győző,
3. Madjaroglou (német) és Kovács (ma* 

ÍJUar).
♦

Megkérdeztük Szabadott Miklóst, hogy minek 
köszönheti a döntőben kijátszott nagy formáját, 
mire a következő választ kaptuk:

— Az utolsó mérkőzések előtt ideges voltam 
és nagyon sokat dohányoztam, azonban ez 
sem ártott meg kondíciómnak, mert a cigaret
tákat a nagyszerű bonicot-tal mentesítettem a, 
nikontintól.

Második a Barna—Sípos Anna pár, 3. a 
Bellák—Komáromi pár és a Glanz—Gát 
Magda pár.

A világbajnoki versenyautón mégegyszer 
eljátszották a Himnuszt, utána pedig Mm 
zsa Gyula, az OTT olimpiai szakbizottságát 
nak elnöke kiosztotta a dijakat.

vcsztl a magyar uszósport, amelyre még nagy 
feladatok várnak. Ö egyébként továbbra is a 
vidékre és az ifjúságra támaszkodik.

A szövetség a következő tisztikart válasz- 
tolta meg: Társelnökök, ifj. nagybányai vitéz 
Horthy Miklós, Kéler Tibor dr. ügyvezető al- 
cly nők: Komjádi Béla. Alclnökök: Fehér L 
István, Kelcnfi'y Gyula dr., Kolár Nándor, 
Speisegger Ernő. Főtitkár: Méray János. Tit
kár: Fadgyas Miklós árjegyző: Bródy István, 
Uszókapitány Kugler Sándor. Vizipólókapi* 
tány: Komjádi Béla. Pénztáros: Náday Imre, 
Ellendőr: Pollinszky Gyula dr. Ügyész Kis* 
falvy István dr. Orvosok: Gáspár Ferenc dr., 
Licbner Ernő dr. és Naschitz Gusztáv dr. Ház* 
nagy: Slampfcr Sándor.

Választottak még 28 fővárosi, 12 vidéki ta
nácstagot és 6 fővárosi, valamint 3 vidéki pót
tanácstagot.

A választások után került sor a kemény 
dióra, amelytől mindenki félt. Arról volt szó 
ugyanis, hogy az olimpiász végéig cszközlendő 
átigazolási tilalmat, amelyet még n nyóron el
rendeltek, a nagyegycsülelck közül sokan ki
fogásolták, fcnnlartsák-c vagy szigoritsák-c, 
avagy töröljék. A vitában nagyon sokan akar
lak részlvenni, ám az elnöki székben ülő Kom
jádi kidriblizte a közgyűlést. Olyan ügyesen 
manövrirozolt, hogy a kérdés rövid negyedóra 
alatt általános megelégedésre elintéződött, még 
pedig olyképpen, hogy

n közgyűlés elfogadván Dárdav Zoltán dr. 
javaslatát, 1932. szeptember 1-lg foganato
sította az átigazolási tilalmat, de csak első
osztályú úszókra és elsőosztályu vizipóló- 

j álé kosokra.
A közgyűlés ezzel véget is ért.

Oldalkocsis motorkerékpárok: 2. Pápai Ist
ván 500 keni Caltorpc. 3. Czujba Mihály 750 
kein. HMM.

Solo motorkerékpárok: Abszolút győztes: 
Kiss László Puch 250 keni, idő 1.05 perc.

175 keni; 1. Mnrllnek István, 2. Zborny 
renc DKW, 250 kém.. Kiss László 
kém. 350 keni.: Kovács János Callorpe 
kein.: Winklc József Rudge.

Fe-
Puch 250

500

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

NYOMDAlGAZGATÖi HAVAS M.


