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Színpadra csábítják Ehrenfeld 
Magdát, a nyíregyházai bíinpnr 

akaratlan tnszereplűjét
Látogatás a nyíregyházai Ehrenleld-iatelep irodájáén 

ás a Rákáczi-utl szállodában
Sándor a Kőtéltől retteg

Nylregyhása, február 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Ma délben lezáródik a nyíregy
házai per az elsőfokú bírói fórum előtt: 
négynapos izgalmas fötárgyalás után Ítéle
tet hirdet a törvényszék Kiéin Sándor fe
lett.

Késő este volt szombaton, amikor az 
utolsó villanylámpát is eloltották az es- 
küdszéki teremben és az utolsó kíváncsis
kodó érdeklődő is eltávozott a törvény
széki palota kapujából. Vasárnap a kora 
délelőtti órákban hárman siettek fel a tör
vényszéki elnök szobája felé:

a három bíró, akiknek ítélkezni 
Kiéin Sándor felett.

Illés Andor kúriai biró, a nyíregyházai tör-

kell

vényszék elnöke, aki a főtárgyalást vezeti, 
birótársaival, dr. Horváth Dezsővel és dr. 
Rácz Istvánnal az elnöki szobában tanács
kozóit

Zárt
csaknem egész délelőtt és délután, 

ajtók mögött folyt a tanácskozás 
ítéletről.

---------- befejeződött a bíróság tagjainak 
megbeszélése, az elnök magához hivatta a 
törvényszék néhány tisztviselőjét és utasí
tást adott nekik, hogy az esküdtszéki te
remben pólpadokat állítsanak fel. Eddig 
ugyanis száz főnyi hallgatóság részére ad
tak ki jegyét, az Ítélethirdetésre azonban 
olyan ostrom indult meg jegyekért, hogy 
több jegyet kellett kibocsátani s közel kél- 
százfőnyi hallgatóság számára kellett he
lyet biztosítani.

Miután

fatelep. Félméteres sártengeren kell átver
gődni, amig befordulunk a telepre. A kapu
tól néhány lépésre kis fehér házikó: az 
irodahelyiség, ahol a gyilkosság történt.

Ehrenfeldék a fatelepet 1031. Január 
1.-től bérbeadták Ganz Miklós fakeres

kedőnek.
Az ajtó mellett olt a másfélméteres má
zsáié mérleg, a bctontalapzattal. Mellette 
alig egy két lépésre egy kis Íróasztal: ez 
volt Kicin Sándor asztala. Szorosan mellette 
áll a nagyobbik Íróasztal, amelyen Stark 
Andor dolgozott. A mázsáié mérleg, amcly-

nek vaskarjáról és betonlapjáról 
eltűntek már a vérnyomok, 

alig másfél lépés távolságra áll az Íróasztal
tól- Nehéz elképzelni, hogyan zuhanhatott 
Stark Andor a mérlegre, hogyan üthette bo 
fejét a betonkockába. Olyan szűk itt a helv, 
hogy szinte elképzelhetetlen az, amit Kiéin 
Sándor a főtárgyaláson elmondott a gyil
kosság mozzanatairól. Egészen más képet 
kap az ember a történtekről, ha jól szem
ügyre veszi a kis irodát és azt a másfél lé
pést, amely Kicin Sándor asztalát a mérleg
től elválasztja.

Nem kapok kötelet?

A szürke, ócska pamlag,
irodából nyílik a másik kis 
ez volt Kiéin Sándor lakószo-

Mialatt az elnöki szobában folyik a bí
rák tanácskozása, az esküdtszéki terembe 
pedig a padokat hordják be,

a fogházépület egyik cellájában gyors 
lépésekkel járkál fel s alá a sötétkék

ruhás, lakkcipűs fiatalember, 
akinek bűnéről most döntenek a bírák s az 
Ítélethirdetés külsőségeiről most gondosko
dik a törvényszék személyzete.

Kicin Sándor egész vasárnap fel-alá járt 
cellájában, egy pillanatig sem tudott leülni, 
olyan ideges, olyan izgatott volt. Akkor láb 

ilyen izgatott lelkiállapotban, amikor 
okozták ide. Azóta megnyugodott. Még 
a fötárgyalás tartama alatt is igen csönde
sen, szinte hangtalanul viselkedett. Vasár- 
'"'V reggel óta azonban egyre idegesebb lesz. 
1 ‘1 a haláltól. Amint egy szót válthat őrei
vel, ezt kérdezi:

Nem kapok kötelet? Ml lehel az Ítélet?
Heltcgve, a halálfélelemtől gyölörten 

><ria a hétfői napot. Egv pillanatnál to- 
'abb semmi sem tudja lekötni. Ma nem 
"yol a feljegyzéseihez. nem nyúl könyvhöz, 

<’/(7 scm j-i/k neki. 4 fogházban Jgye
itek megnyugtatni Kiéin Sándort és ős

re már valamivel nvugodtabb is volt, 
mikor azonban kialudtak a fogház villany
odéi és sötétség borult a cellákra,

Kiéin Sándor nem tudott elaludni, 
idegesen dobálta magát a priccsen.

Másnap sem volt más téma Nyiregvhá- 
mini n gyilkosság és az Ítélet. Min- 

onki erről beszélt, s mindenki ott akar 
11111 az Ítélethirdetésnél. Csak
^hrenfeldék nem kiváncsiak arra, hoav 
,nl’.ven büntetést szab ki a bíróság 

Kicin Sándorra.
Nem kértek jegyet a tárgyalásra, nem akar- 

ak ott lenni. Az Ehrcnfeld-cMd a vasár

napot otthon töltötte, rokonok jöttek láto
gatóba hozzájuk, velük voltak együtt az 
esti órákig.

Ahol a gyilkosság; történt
A Hétfői Napló munkatársa ellátogatott 

az Ehrenfeld-fé\e fatelepre. A kétkerekű 
lovas talyigán — Nyíregyháza ma is leg
népszerűbb közlekedési instrumentumán — 
öt-hat percig tart az ut. A széles, sáros 
Szarvas-utca végén, a laktanyasoron van a

Min-

szürke, ócska pamlag,

Az első 
irodaszoba: 
bája is.

A

amelyről oly sok szó esett a főtárgyaláson, 
a szoba másik sarkába került. A nagy fehér 
szekrény cserélt vele helyet, amelyből a 
gyilkosság után a kőtél került elő. Egy kis 
asztal, néhány szék és egy pénzszekrény: a 
szoba többi berendezési tárgyai. Ennek a 
szobának az ablakából végiglátni az egész 
telepen. De ott a roletta is, amely viszont 
arról gondoskodik, hogy a telepről ne le
hessen belátni az irodába.

L
A két kis irodaszöbából a telepre me- 
ünk ki. A hatalmas fatelep közepén ott
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Pontot helyszinrajz a 
nyíregyházi Ehrenfeld- 
féle fatelep irodájáról. 
Ebben a helyiségben 
ölte meg borzalmas 
kegyetlenséggel Stark 
Andor cégvezetőt Ktein 
Sándor, aki fölött ma 
mond Ítéletet a nyír- 
egyMu törvényszék.

állnak a nyílóit raktárépületek hosszú sor
ban. Az irodából pontosan 167 és félméter 
vezet el annak a raktárnak az oldalfaláig, 

ahol Stark Andor holttestét megtalál
ták.

A, hosszú raktárépületnek a kapu felőli 
sarkában földelte cl Kicin Sándor az áldo
zatát. Most hosszú lécek százai borítják cl 
a földes, nyitott raktárhelyiséget.

A hosszú laktanyasoron és a szomszédos 
utcákon végig fapalánk övezi a telepet. 
Kilencezer öles terület az Ehrenfeld-féle fa-, 
telep. M értéke? Ma nehéz felbecsülni. —. 
mondják a tisztviselők. — ...........
százezer pengőt ér. X bérleti összeg? Erre 
nem felelnek.

Üzleti titok,

Százötven-két-

A pesti szállodában beszél 
a szobapincér, a liftes ...
A fötárgyaláson csaknem minden tanulói 

megkérdezte az elnök: Mit tud Kiéin Sán
dor és Ehrenfeld Magda pesti tartózkodásá
ról?

Kiéin Sándor egyik Rákóczi-uti szállodá
ban lakott. Hogyan élt itt, mit csinált, egész 
nap? Beszéljenek erről azok, akik minden 
nap érintkeztek, találkoztak vele. A szoba-, 
pincér, akitől megkérdezzük, emlékszik-ó 
még Kiéin Sándorra, ezeket mondja:

— Múlt év nyarán liz napig lakott a szál
lodában Kiéin Sándor. Szolidan, úri módon 
viselkedett. Néha feltűnt, hogy

délutánonként óraszámra üldögélt a 
hallban

s tekintete csaknem pillanatonként az aj
tóra cselt.

Mintha várt volna valakit.
— Ilát járt hozzá valaki? — kérdezzük' 

a szobapincérl, aki azonban erre nem felel.
A liftes már többet mond. A második 

emelet 84. számú szobát bérelte Kicin 
Sándor. Sohasem ment fel gyalog, mindig 
Ijflen Járt.

Egy kisasszony Is fel szokta keresni.
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Hogy kicsoda volt u kisasszony, azt nem 
tudja.

— Ntkepi nem műt alkotott be, — 
mondja a liftboy

A második emelet 84: egyágyas kis szoba. 
Hátul a folyosó végén van. Agy, szelt ró ny, 
kis kerek asztal, két szék. Pamlag most nin
csen benne. A szobán.szony is emlékszik 
Elein Sándorra s emlékszik arra is, hogy 
bizony a borravalóval nem volt valami bő
kezű . . .

Szerződtetés! ajánlatok
A szépségkirálynők után, ugylátszik, n 

nagy bíjnperek főszereplői le komoly tán- 
ttokkal tekinthetnek a színpad felé. Nem i» 
olyan régen fejezte be pesti szereplését a 
feldarabolt hcnlesmesternek özvegye, Kodéi- 
káné, aki egy kávéház pódiumán népszerű
sítette azt a szomorú reklámot, amelyet a 
Léderer-gyilkosság után szerzett magának.

Most u nyíregyházai bünper egyik aka
ratlan főszereplője felé indult el a pesti' 
artistaügynökök érdeklődése.

Élelmes arthtaügynökök utazlak Nylr- 
egy házára é* kopogtattak a visszavonult 

Ehrenfeid-család ajtaján.
Az artistaügynökök szerződtetés! ajánla

tot hoztak. Az egyik ügynök nem kívánt 
kevesebbet, mint azt, hogy Ehrenfeid Magda 
lépjen fel egyik budapesti orfeum szín
padán olyan drámai revüben, amelyben 
életét és szenvedéseit Írják meg. Természe
tesen szimpatikus módon.

A másik artistaügynök pedig azt aján
lotta, hogy

táncszámokal taníttat be, amellyel 
Ehrenfeid Magda Budapesten, majd az 
ország minden részében óriási sikert 

arathat éa sok pénzt kereshet.
A hírnév és dicsőség délibábját csillogtatták 
meg a vidéki lány előtt, aki sohasem gondolt 
arra, hogy sex-appcl-je még országos érdek
lődés középpontjában állhat.

Ki ügynökök egyelőre negativ választ 
kaptak. Annál is biztosabban utasíthatja 
ylssza ezeket az ajánlatokat, mert

nagy vagyona van és anyagi szükség 
nem kényszeríti erre a lépésre.

Ettől eltekintve nincsen kizárva, hogy 
Ehrenfeid Magda végül mégis csak nem egy 
gyilkosság! bünügy tanuszerepében, hanem 
a rivalda fényében mutatkozhatik be a kö
zönségnek.

Vakmerő rablótámadás 
a hatvani országúton

E|.r, február 22.
(A Hittől Napló ludóillólónak teh/anltlrn- 

Uu.) A burUpe.l-hBlvnnl orizáguton vak
merő rabi., íldorala lelt Siódl/ Béla kispesti 
h.nteilnai. A nulalvmber gyalog Igyekezelt 
xUlelber Jíitberínybe. Asród é> Hatvan kO- 
zött az országúton

egy férfi csatlakozott hozzá.
'Az idegen tréfásan és barátságosan beszélge
tett a fiúval. A hentesinas bizalmas lett hozzá, 
elmondta azt Is, hogy azért nem utazik vona
ton, mert takarékoskodni akar, mindössze 
húsz pengője van ugyanis és azt haza aknrja 
vinni Jászberénybe.

Egy óvatlan pillanatban
•a Idegen leütötte a fiatalembert 

és elrabolta zsebéből a húsz pengőt. Az esz
méletlen állapotban lévő fiatal hontesinast egy 
Budapestről lialvanbu haladó autó sofőrje 
találta meg az országúton. Kocsijára tette és

bevitte ■ hatvani rendőrségre,
ahol nemsokára magához tért, mert orvosi se
gélyben részesítették. A nyomozás megindult 
as Ismeretlen rabló után.

Eltgvonaszenvem!
Az ügyészségre vitték 
a letartóztatott Balogh 

Konstantin bankárt
A Szt. Rókus lábsó 

uj lábat csinál!
Eltgrndó, ba esv esekály mennyiséget ebMI a láb 

sóból brletessftnk •«» lever melesvtibt éa óslatjab a 
fólóa lábal 10-15 percig Emi Kó múlva a táb dagadt 
sága. kitörés*. a klntó égető értések egv csapásra oseg 
asOnnek és többé u|ra el nem kérdődnek

llossrabb átlátás merpuhltja a tyukuemel és Mr 
keményedébe! annyira, hnav ások kganytaaarrel. bé- 
vagy boraira MUSI thávotubaiók.

A lagmekeesabb lábfájások. Ugrások elmúlnak. mer< 
a Saent Rókus tábsó a lábal tökéletesen u|j* alakllla 
hogy a srök cipó is éppen olyan kényelmet lesi, mimbe 
évabtg bordia volta M.gtiabadul a láb kOIMbóró bán 
latinaitól, annyit Járkálbai. amennyit akar vagy Aliba' 
egyhelyben Arákig fáradtság vagy fá|dalom legcMkélyebl 
értés* nélkül.

Eg> nagy eeomag teenl Rékát lábáé ára f F M all 
Ha valahol nem kapná, forduljon Srent Rókus gyógyszer 
Urboa. Budapest, Vll. Rákócjü-ul ».

Közel száz feljelentés érkezett ellene 
A kár meghaladja a másfél millió pengőt

Az utóbbi idők egyik icgnngyobb bankbuká- 
»ivá növekedett farádi Balogh Konstantin 
Baross-utcai magánbankházának a váratlan 
összeomlása. A nagyszabású nyomozás folya
mán, amelyet a rendőrség már napok óla 
folytat az ügyben, érdekes kép alakult ki a 
magánbank működéséről és a hetven eszten
dős öreg bankár összeroppanásáról.

Az egykor dúsgazdag' és még a legutóbbi 
időben Is vagyonos ember hírében álló Balogh 
Konstatin nem tudott szakítani azzal az üz
leti elvvel, amely u tőzsdei konjunktúra Ide
jén gyökerezett belé. A rendőri megállapítás 
szerint, noha a konjunktúra már régesrég el- 

“-BÜÍOR— 
Címre Ogyetnl i wii.Jözset-uicaw. «r. ügyelni
•I)'ArlmálJitAs. Dús raktár. Legkönnyebb Uzetísl feltétele*

múlott, Balogh bankár még mindig koszt- 
pénzszerü pénzügyieteket bonyolított le:

husz-huszonöt, sőt harminc százalék ka
matot Is fizetett a gyUmőlesttsIetés végett 

átvett pénzösszegekre,
holott a nini világban, amikor a bankok is 
csak 4—5 százalékot fizetnek a tőke után, 
ilyen óriási kamatot senkinek sem lehet fi
zetni.

Ez a furcsa pénzügyi gazdálkodás okozta a 
öa/op/i-bank katasz ti ótáját, amelyet a magán
bankár nem tudott elhárítani azzal sem, hogy 
összes ingatlanait, telkeit, házait értékesítette 
és uz igy befolyó hutahnas összegeket is mind

Tekintse meg FBIím Bála

Vlctoria BUTOR-szalön|ít
V limes csAasAr-nt B. Óriási választék I Rtes'sUs Is,

Lei egőembólia ölte meg 
a kocsmai verekedés áldozatát

Kfilttntt* módon halt meg egy Örkényi gasdalegdny, 
•Ut haragosa összeszurkált • kocsmában

(A Hétfői Nanpló tudósítójától.) Megren
dítő kimenetelű kocsmai verekedés történt 
önkényben Pekker József és régi haragosa 
Baranyi Pál között. A két férfi már régóta 
ellenséges viszonyban állott egymással. Ke
rülték egymással a találkozást, mert tudták, 
hogy nein lesz jó vége, ha összetalálkoznak. 
Örkény azonban kis falu és a két haragos 
összetalálkozott egymással a Valentin kocs
mában. A találkozásból veszekedés, majd 

verekedés támadt
ál megtörtént a szerencsétlenség. Pekker 
előkapta kését és hátbaszurta Harangi 
Pált. — A sérülés nem volt súlyos, Harangi 
saját lábán ment a községi orvoshoz, aki 
húsz napon belül gyógyuló sulyos testi sér

A szeged-felsővárosi 
„Fekete Kéz“ garázdálkodása

Huszonhat munkanélküli lovag •
Szeged, február 22. *

(A Hétfőt Napló tudósítójának tele fon jelen
tése.) A szegedi rendőrségnek már régebb idő 
óla tudomása van arról, hogy a Felsővárosban 
„Fekete Kéz” cim alatt egy fiatalemberekből 
álló társaság garázdálkodik, akiknek az volt a 
feladatuk, hogy a Felsővúrosba igyekvő fiatal
embereket esetleg erőszakkal is feltartóztassák,

mert meg akarják akadályozni azt, hogy 
a felsővárosi leányokhoz más városrész

ből való fiatalemberek látogassanak el.
A „Fekete Kéz" társaság olyan ügyesen vé
gezte a munkáját, hogy a rendőrség sehogysetn 
tudott a társaság tagjainak nyomára jutni, da
cára, hogy már több feljelentés érkezett be el
lenük a rendőrséghez.

Most azután vasárnap virradóra egy bátor 
fiatalember ügyessége következtében sikerült a 
társaság egyik tagját elfogni és természetesen 
az ő vallomása alapjón most már a rendőrség 
a legnagyobb eréllyel vetette rá magát a társa
ság többi tagjainak ártalmatlanná tételére.

Ugyanis egy fíelsmann Gyula nevű fiatal
ember vasárnap virradóra egy felsővárosi 
leányt kikért haza, amikor a Csonka-utcánál 
több fiatalember botokkal feUegyserkezve ál
lott elébe és barátságosan, -de-azért elég fenye
getően ’ "

felszólították arra, hogy távozzon el és ne

Magzatelhajtás miatt 
letartóztattak egy híres német 

színműíró-orvost
A rendőri nyomozás állítólag 150 esetet bizonyított már 

az orvos-iróra
Berlin, február 22.

fA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A német fővárost óriási botrány 
tartja izgalomban. Egy Stuttgartból érkező 
távirat szerint ugyanis ott

letartóztatták clr. Friedrich Wolff or
vost tiltott műtét és magzatelhajtás 
bűntettének nyomatékos gyanúja 

miatt.
A letartóztatott orvos ugyanaz a Frledrich 
Wolff, aki a „Ciankáll” és u„Cattaroi mát- 
rózlázadás” cimü, annakidején óriási bot
rányok mellett szinrekerült drámákat irta. 

tésről állította ki az orvosi látlelet. Baranyi 
hazament, lefeküdt — s

óra múlva meghalt.
Az eset nagy megdöbbenést keltett a falu
ban.

A csendőrörs jelentésére emődi Tóth Pál 
László dr. és Huszlicska András dr. a pest
vidéki kir. törvényszék két orvosszakértője 
felboncolta Baranyi Pál holttestét és meg
állapította, hogy

a halált nem a késszurás, hanem az
Igen ritkán, előforduló levegő embólia 

okozta.
A levegőembólia akkor fordul elő, ha a fö- 
inedencegyüjtőérbe levegő kerül, onnan a 
szívbe jut s percek alatt végez áldozatával.

r felsővárosi lányok védelmére 
merészeljen felsővárosi leányt hazaklsér- 

getnl.
fíelsmann Gyula alkudozni .kezdett támadóival 
és arra kérte őket, hogy engedjék hazaki sérni 
y leányt és azután rendelkezésükre áll. A 
fiatalemberek beleegyeztek ebbe, hamarosan 
mások is csatlakozlak hozzájuk és úgy kísér
ték haza őket. Amikor a leány lakása elé ér
lek, Reismann módot talált arra, hogy egy 
füszerüzlelbe menjen be és onnan telefonált a 
rendőrségre. Ezután kiment az utcára, ahol 
nyomban körülvették a fiatalemberek,

de még akcióba sem "léphettek, amikor 
megjelent a rendőrség.

A támadók erre menekülni próbállak", azonban 
Reismannak sikerült az egyiket, Kovács László 
lizcnkilencéves fiatalembert megragadni és a 
rendőr segítségével elfogni. Bevitték a rendőr
ségre, ahol részletesen elmondotta, hogy hu
szonhat, leginkább munkanélküli fiatalember 
csojporlosult a „Fekete Kéz” társaságba, azzal 
az elhatározással, hogy megvédik a felsővárosi 
lányokat a betolakodó Idegenek ellen. Kovács 
László különben vallomást lett társai kilété
ről is és a rendőrség nagy apparátussal vasár
nap éjszaka összefogdossa Őket és azután meg
indítja "ellenük a vizsgálntbt nemcsak fíelsmann 
megtámadásáért, hanem a már régebben tör
tént feljelentések ügyében is

Friedrich Wolff akkor hetekig állott a nyil
vánosság érdeklődésének homlokterében. 
Drámái, amelyek az aktuális politikai élei 
kérdéseit és éppen a magzatelhajtás pro
blémáit tárgyalták,

sorozatos botrányokra adtak alkalmat.
Friedrich Wolff-fa\ együtt egy fiatal stutt
garti orvosnőt, a huszonnégyesztendős dr. 
Else Klenle-Jakoboivltschot is letartóztat
ták bűnsegéd! bünrészesség miatt. A rend
őri nyomozás adatai eddig állítólag 

százötven esetet bizonyítanak rá 
a színműíró orvosra.

ÖRÖKLAKÁS
A mai modern követelményeknek mindenben meg« 
felelő, olcsó, eliőre.idQ kivitelű.

Tátra-u. és Bosnyák-ulcaf házakban. (Thőkőly-uf 
Mfötien közelében.) Bávebbef: G4B9R MIKLÓS 
mérnök, öröklakás- és klalakágépitő irodájában. 
V., Mérleg-utca 2..J. S. szám. Délelőtt 10-tőf |.jfc 
délután 4-té! é-lg. Telefon: 822-43.

belefektette ingadozó vállalatába. Mindez néni 
segített.

A hullámok összecsaptak Balogh Konstan
tin feje fölött

és a bankösszeomlás nemcsak előkelő ariszto. 
kratákat, hercegeket .grófokat károsított meg, 
hanem sok kisembert is, akiket a magas ka
ntat láb elszéditett és a megbizhatónak ismert 
Balogh bankárnak adták át megtakarított 
pénzüket.

Vasárnap Is egész sereg újabb feljelentés 
érkezett a főkapitányságra.

úgy, hogy eddig már több mint száz panaszos 
jelentkezett és a bej .lentett kárösszeg meg- 
haladja a másfélmillió pengőt.

Rendkívül érdekes probléma merült fel az- 
za! a kérdéssel kapcsolatban, hogy tulajdon* 
képpen mennyi a pontos kárösszeg. A káro- 
sutiak legnagyobb része főként

az ügyben szereplő gazdag arisztokraták, 
az elmúlt évek során a magas kamatban 
tulajdonképpen visszakapták már egész 

tőkéjüket.
vagy tőkéjük jelentékeny részét.

Énnek következtében — rendőrségi véle* 
mény szerint — ha pörre kerül a sor, egyálta
lán nem bizonyos, hogy egész követelésüket 
megítéli a károsultaknak a bíróság, mert hi
szen az óriási kamat visszatérítette tőkéjüket. 
Ha ilyen alapon számítják a tulajdonképpeni 
kárösszeget, akkor meglehet, hogy egy- vagy 
kétszázezer pengős differencia áll csak elő. 
Ezt azonban ma még nem lehet megájlapilás- 
ként venni, mert

a könyvvizsgálat még csak most kezdő
dött meg

és ennek eredményéről a rendőrség még nem 
kapott értesítést.

A teljesen megtört és lelkileg Is összerop
pant hetvenéves bankárt, akit sikkasztás bün
tette miatt tartóztattak le,

vasárnap délután két órakor átkisérték 
az ügyészség Markó-utcal fogházába.

A rendőrség azonban a nyomozást topább’ 
folytatja, mert a bankösszeomlás egész nagy, 
komplexumát fel kell még dolgozni, hogy tel
jes világosság derüljön farádi Balogh Kon* 
stantin bankári működésére.

Nem emelik 
a pékek 

a kenyér árát
Csak a gazdakenyér drágul

Szombaton olyan hírek terjedtek el, hogy, 
a fővárosi sütöipartcstület bizalmas tanács
kozásokat folytat a kenyér árának emelése 
céljából. Munkatársunk kérdést intézett a 
sütőipartestület egyik vezető tagjához, aki 
a nagyközönséget e közelről érdeklő kért 
désröl a következőket mondotta:

—. Teljesen alaptalanok azok a hírek, 
hogy a péklpartestület bizalmas vagy más 
természetű tanácskozást folytatna a kenyér
árak emelése érdekében. Tény az, hogy a 
gazdakenyérgyár az elmúlt héten többször 
fordult azzal a kéréssel az ipartestület egyes 
tagjaihoz, hogy a sütőipartestület emelje 2 
fillérrel a kenyér árát, ugyanakkor Ő 4 
fillérrel emeli.

A sütőipartestület a kérés elől a leg
határozottabban elzárkózott

s tudomásunk szerint ezt a 4 filléres áreme
lést a gazdakenyérgyár az ipartestülettol 
függetlenül hajtja bégre.

A sütőipartestület tehát a kenyérára
kat nem emeli

és az erről szóló tendenciózus hírek nem 
felelnek meg a valóságnak.

SEEEDStw'S'pSraUlui
Összetételénél fogva a világ legelső keserüvlw

Rablótámadás 
a lépcsőházban

Vakmerő retikülrablás történt este 9 óti 
tájban

a Török-utca 10. számú ház lépcsőházi
ban.

Egy ismert fővárosi ügyvéd özvegye, dr. Afan4 
goid Árminná hazatérőben volt lakására. am«4 
kor a félemeleti lépcsőn egy munkáskülsejth 
ismeretlen fiatalember ugrott elő a lépcsőn*’ 
oszlopa mögül, rárontott Mangoldnéra,

kilépte a karján vitt retikült éa elmtne- 
köll.

A retlkülhen 17 pengő készpénz volt, áfa* 
goldné hangosan segítségért kiáltott, a 
ler ki is rohant több lakóval együtt, de a tel 
tes akkor már rohant a lépcsőn,

kimenekült a kapun
és nem tudták elfogni. A személyleirás nlsP* 

jón most keresi a rendőrség.
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Tífuszjárvány 
Szegeden

Fertőzött tej idézte elő a járványt — A hatóság 
bezáratta a tejüzemet — Pár nap alatt 68 meg- 

b-tegedés történt
Szeged, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának ielcfon- 
’felentése.) Az elmúlt héten Szegeden elég 
szórványosan, majd mind tömegesebben, 
súlyos tifuszmegbetegedések történtek. A 
város tisztifőorvosi hivatala természetesen a 
mindsürübbé váló megbetegedések oka 
Iránt kutatást indított és megállapította, 
hogy

valamennyi megbetegedés fertőzött tej
től és tejtermékektől származik.

A megbetegedések száma már-már egy na
gyobb, veszedelmesebb tífuszjárvány tüne
teit mutatta, úgyhogy a város polgárai kö
zött bizonyos tekintetben meglehetős aggo
dalom és félelem keletkezett mindaddig, 
amig meg nem állapították a betegség ter
jedésének okát.

Jelentést tettek a népjóléti minisztérium
nak is, amelynek megbízásából

vasárnap délelőtt Szegedre érkezett dr. 
Horváth József miniszter! tanácsos.

Megérkezése után Somogyi Szilveszter pol
gármester hivatalában megbeszélést tartot
tak, amelyen résztvettek mindazok, akiknek 
a város közegészségügyének irányításában 
szerepük van. így többek között Ács Sán
dor dr., a tisztiföorvos helyettese, a kerületi 
orvosok és az egyetem orvoskarának kikül
döttei. Ezen a megbeszélésen megállapítot
ták a járvány továbbfejlődésének megaka
dályozására teendő intézkedéseket, majd 
megállapították azt is, hogy

a fertőzött tej és tejtermékek, amelyek 
az lnficiálást előidézték, Kiskunfélegy
házáról kerültek Szegedre az egyik ot

tani tejcsarnok utján.
A szegedi tisztifőorvosi hivatal természe

tesen sürgősen értesitelte erről Kiskunfél
egyháza városát, hogy az inficiált tejet és 
tejterméket szállító tehenészetet vegyék zár 
alá, aminthogy Szeged város tisztifőorvosi 
hivatala

lezáratta Szegeden, a Kölcscy-utcában 
azt a tejcsarnokot, amely a fertőzött 

tejtermékeket -forgatómba -hozta.

la Árpád-forrás melletti sekálv 
árokba fulladt euv asszony

Vasárnap reggel a bécsi-uti Árpád-forrás 
mellett elhúzódó alig f”„.í'.— 
árokban

vizbefulladva, holtan találták Hermann 
Ferenc gyári portás

Az asszony szombaton

félméter mélységű

47 éves feleségét.
__v _____  . este 9 órakor ment 

el Bécsi-ut 267, sz. alatt lévő lakásáról, 
azzal, hogy szemüvegét kell elhoznia a kö
zeli látszerésztöJ. Férje éjszakai szolgálat
ban volt és csak reggel tért haza, amikor 
már a rendőrök megállapították, hogy az 
árokba fulladt asszony a gyári portás fele* 
fiége.

A halálesetet bejelentették a főkapitánv 
Ságnak, ahol Risztics Lázár rendőrtanácsos 
intézkedésére erélyes nyomozás indult meg 
az ügyben, mert

Véres késpárbaj közben 
halálragázolt a vonat 
két viaskodó legényt

A töltésen viaskodtak és nem vették észre, hogy jön a vonat
Miskolc, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Szombaton a késő éjszakai órák
ban rejtélyes szerencsétlenség nyomaira 
bukkantak a Sátoraljaújhely—budapesti va
sútvonal mentén, Tiszaluc és Hernádnémeti 
között.

A vasúti pályafelvigyázó a szokásos esti 
útja alkalmával a vasúti töltés melletti árok
ban

két élettelennek látszó, véres, össze
vissza zúzott tagú, szakadtruháju fér- 
 fii látott feküdni.

Minden este MAGYAR SZÍNHÁZ m*"-"

LÁMPALÁZ

Ennek a tejcsarnoknak különben a veze
tője is megbetegedett az inficiált tejtől és 
súlyos állapotban van. A tejcsarnok egész 
berendezését kocsira rakták és elszállították 
a fertőtlenitő-intézetbe.

A vasárnap délelőtti értekezleten külön
ben elhatározták,

hogy az ujszegedi járványkórházat 
azonnal üzembehelyezik és a Bulcsú
id cai fiókkórházat Ideiglenes járvány

kórházzá alakítják át 
és ezekben a kórházakban helyezik el 
tiíuszbetegeket.

Somogyi Szilveszter dr. polgármester 
száklanácskozás e határozatait

a

„v _________  „. r_.o_______ r a
száklanácskozás e határozatait azonnal 
végre is hajtotta, illetőleg utasította az illet
tékes közegeket a' két járványkórház 
üzembehelyezésére.

A tituszrnegbetegedések különben a leg
több esetben nagyon rosszindulatuak,

úgyhogy a bejelentett 68 beteg közül Is 
többnek az állapota nagyon súlyos.

Természetesen számolnak azzal is, hogy 
a bejelentett betegeken kívül még több ál
dozata Is van a fertőzött tejnek, de valószí
nűleg ezeknek az állapota nem oly súlyos, 
és éppen ezért a tisztifőorvosi hivatal ezek
ről nem szerezhetett tudomást, Most azon
ban a megtett intézkedések között szerepel 
az is, hogy a tlfuszgyanus betegekről is je
lentést kell tenni a tisztifŐarvosi hivatalnak.

A járványszerüen fellépő megbetegedések 
természetesen meglehetős ijedtséget okoz
tak Szeged város polgársága körében, most 
azonban, hogy kétségen kívül sikerült meg
állapítani a járvány okát,

a megtett Intézkedésekkel megakadá
lyozták, hogy a fertőzött tehenészetből 
való tejtermékek továbbra is bejuthas- 

, sanák Szegedre.
Ez a tény bizonyos megnyugvást keltett 
város lakossága körében, aminthogy Sze-a ____  ______

ged város tisztifőorvosi hivatala is reméli, 
hogy most már sikerült a járvány tovább
ierjedésének gátat vetni.

teljesen érthetetlennek látszik, hogy 
Hermann Ferenené hogyan fulladhatott 
bele az alig félméter mélységit árokba, 

amelynek vize alig magasabb 30—40 cen 
timéternél.

A szerencsétlen asszonyt arccal a vízbe- 
bukva találták s annyi bizonyos, hogy az 
árok gyér vizébe fulladt bele. Nem tartják 
lehetetlennek, hogy a hibásszemü asszony, 
akinél ném találták -meg szemüvegét,

belezuhant az árokba és annyira meg
rémült, hogy szlvszélhüdést kapott, 

vagy elvesztette eszméletét. A rejtélyes 
ügyben erélyes nyomozást indított a rendőr
ség, uniely elrendelte Hermann Ferenené 
holttestének a felboncolását.

Azonnul értesítette a községi orvost és a 
csendörséget. Az orvos megállapította, hogy 
az árokban fekvő két férfi közül az egyik 
már halott, a másik pedig koponyaalap! tö
rést szenvedett, s még van benne élet. 
Nyomban autóra tették s a miskolci Erzsé
bet kórházba szállították.

A csendőrség megindította a nyomozást 
annak felderítésére, hogy mi történt u késő 
éjszaka a vonatsinek menten. Az első felte
vés az vcfit, hogy gázolás történt. A Buda
pest felé tartó 401. számú gyorsvonat gá- 
^oihatti^eiakétférfH^Ajvésőbb^d^s^J 

során megállapították személyazonosságu
kat. Kiderült, hogy a halott Kallós Mihály 
25 évei Verpeléti dohánykertés?, az Erzsé
bet kórházban fekvő pedig Valcsák Károly 
25 éves verpeléti dohánykertész, mindket
ten a Tiszaluc melletti Bazsi tanyán dolgoz
tak. A tanyán köztudomású volt, hogy

a két legény rossz viszonyban 
mással

s szombaton este hetiflzetésükkel 
tiszaluci kocsmába, ahol szintén 
tek, majd ismét megbékültek s 
voztak el.

beüllek a 
összevesz- 
együtt Iá

A további nyomozás során az árokban, i anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, 
ahol a két kertészlegényt megtalálták, egy' vasárnap este meghalt.

Két fiatal mentűoruos 
önfeláldozó hősi kalandja

Az orvosi kölelcsségtudás valóságos hősköl- 
teménye játszódott le tegnap délután a Fehér- 
vári-ulon, amelynek

két fiatal budapesti mentőorvos
a hőse.

Délután két órakor megszólalt a telefon a 
mentők Markó-utcai palotájában. Egy rendőr
poszt jelentette, hogy a Fehérvári-ut 187. számú 
ház előtt szerencsétlenség történt:

a villamos elgázolt egy férfit és kérte, hogy 
a mentők azonnal jöjjenek.

A következő percben már két ügyeletes mentő
orvos ugrott az utrakészen várakozó autóba:

Dömjén I^jos dr. és Nagy József dr. 
mentőorvosok.

A mentőautó búgva, szirénezve vágott neki az 
útnak, vitte a segítséget. A Fehérvári-uton jár
tak már, mikor súlyos baleset történt. A sebe
sülthöz igyekvő mentőautó összeütközött egy 
teherkocsival. A baleset súlyos következmé
nyekkel járt.

A mentőautó alaposan megrongálódott és a 
két mentőorvos súlyosan megsebesült.

Mindketten agyrázkódást és többé-kevésbé sú
lyos zuzódásokat szenvedtek, úgyhogy elöntötte 
őket a vér.

Nagy riadalom keletkezett, a közönség ösz- 
szecsődült és riadtan látta a mentőautó karam
bolját. Dömjén Lajos és Nagy József, súlyos

hanem egyre mondották:
— Tovább kell menni, segítséget kell vinni 

az elgázolt embernek
A két derék mentöorvos kiadta a parancsot 

a sofőrnek, hogy a legközelebbi nyilvános ál
lomásról telefonáljon uj mentőautóért, maguk 
pedig

ugy, ahogyan voltak, sebesülten, véresen, 
szédülve, támolyogva beültek egy autótaxiba 

és robogva Indultak tovább,
a villamosbaleset helye felé.

Pár perc alatt meg is érkeztek és első segít
ségben részesítették a villamosbalcset sebesült
jét, Mlistk Ede 54 éves munkást..

Mire a kötözéssel végeztek, megérkezett a 
Markó-utcából, a segítségül küldött pót-autó és 
ezen az autón azután a Rókus-kórházba vitték 
Husik Edét. A két mentőorvost ugyanez az autó 
a mentők székházéba vitte, de az állapotuk 
olyan súlyos volt, hogy sürgős kórházi ápolásra 
volt szükségük és

azonnal a Bökay-kllnlkára kellett szállítani 
őket,

ahol súlyos állapotban fekszenek.
Az önfeláldozó, kitűnő fiatal mentőorvosok 

__ ........ _ _____ _ ___ - iránt •— akik hősies viselkedésükkel csak öreg
sérüléseik dacára sem vesztették el eszméletü-»bitették a budapesti mentők közismert híme
ket, sőt a lelkibátorságuk sem hagyta cserben1 vét — nagy elismerés és részvét nyilvánul meg.

A tizenötéves fiú szerelem
féltésből meggyilkolta 

negyvenötéves szerelmesét
A kereskedőt saját fiával csalta meg a házvezetőnője

Zágráb, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő, s az utóbbi eszten
dők bünkrónikájában talán páratlanul álló 
féltékenységi dráma történt vasárnap dél
ben egy zágrábi dúsgazdag kereskedő házá
ban, ahol t

egy tizenötesztendős flu több késszu- 
rással megölte 45 éves szerelmesét.

A gyilkosság, előzményei és részletei a kö
vetkezők:

Néhány esztendővel ezelőtt elhunyt a jó
módú kereskedő felesége s az asszony ha
lála után a kereskedöék házában mint ház
vezetőnőt alkalmazták Julies Josipa asz- 
szonyt. A ncgyvenötéves asszony és az öt
venéves kereskedő közölt nemsokára sze
relmi viszony kezdődött s

■ kereskedő ugy élt együtt a házvezető
nővel, mintha felesége lett volna.

A házvezetőnő azonban hűtlen lelt hozzá és 
amint a kereskedő később megtudta,

tlzenötéves, fiával csalta meg őt a negy
venötéves asszony.

A méglepő felfedezés után-az apa elkergette 
házából a fiát és a házvezetőnőt, akik most 
már összeköltöztek.

Pár hétig éltek együtt, amikor az asszony 
unszolására a flu felkereste édesapját és 
könyörögni kezdett neki, hogy vegye vissza 
házába. Az apa engedett a flu kérésének, 
visszafogadta őt is és a házvezetőnőt is 
lakásába. Néhány napig voltak otthon, ami
kor az apa és fíu között parázs veszekedés 
támadt a házvezetőnő miatt. Később ezek a 
veszekedések csaknem mindennap meg
ismétlődtek s most már azért is támadt fia 
ellen az apa. mert a házvezetőnővel együtt 
pénzért zsarolták. A szomszédok egy ízben 
felhívták a rendőrség figyelmét is a keres
kedő házában történő különös eseményekre,

H* tartós, 
és ssóp

ét Mrsénél szeres? e be.
IV, Kam mer major K.u. 1, Központi városháza épületében 

nyitott pengéjű éles bicskát találtak. Arca 
gondolnak most, hogy a két legény a vasúti 
töltésen összeverekedett, a verekedés köz
ben előkerült a bicska is,

a töltésen élet-halálrumenő birkózás ke
letkezett közöttük, amelynek hevében 
nem vették észre a közeledő gyorsvona

tot,
amelynek lökelháritója az árokba dobhatta 
őket.

A tragédia Erzsébet-kőrh&zba szállított 
áldozatát sem sikerült kihallgatni, mert 

őket. Kimásztak a megrongált autóból, 
de nem az volt az első gondjuk, hogy a 

maguk ápolásával foglalkozzanak, 

legutóbb pedig már a bíróság is foglalkozott 
a kereskedő és fiának ügyével, mert az apa 
és fia kölcsönösen egész sereg becsületsértési 
följelentést tettek egymás ellen.

Vasárnap újabb szóváltás, majd verekedés 
támadt apa és flu közt. Amikor a fiút apja 
többször arculülötte, a 15 éves gyerek be
rohant a másik szobába, ahol felkapott egy 
kést és a késsel rátámadt a házvezetőnőre.

— Hát már megint az öreget szeretedl — 
kiáltott a flu az asszonyra s

a következő percben mellébe döfte a 
kést.

Az asszony elvágódott a padlón, de a flu 
tovább szurkába késével a szerencsétlen 
asszony testét.

Az apa és a házbeliek rendőrért rohan
tak, majd megérkeztek a mentők is, akik 
azonban csak azt állapíthatták meg, hogy

Julies Josipa már halott.
A fiatalkorú gyilkost, akinek nevét nem köz
ük, előállították á. rendőrségre és a késő 
éjszakai órákban kezdték meg kihallgatását.

akar ön.

SÁNDOR
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veres bűntényt leplezett le Francia 
országban egy magyar urileány

Rettentően mohait, nagyon vérzett - mondotta magyarul 
a (randa vasútállomáson egv titokzatos lent

Rendkivül titokzatos ügyben indilotl nyo
móséit vasárnap délelőtt a budapesti fő
kapitányság, amely sürgős táviratban érte
sítette nz ügyről a púrizsi rendőrigazgató- 
ságot is.

Megjelent ugyanis a főkapitányságon egy 
vidéken élő nyugalmazott miniszteri taná
csos, tizenhat éves Irányával együtt és a 
következőket adták elő:

A fiatal magyar urileány nevelőnőjével 
Franelaorsságban járt.

Néhány belet töltött Párizsban, majd Mar- 
seillcba akartak utazni és a monlpellieri ál- 
k.máson várakoztak vonatuk megérkezé
sére. A fiatal leánynak feltűnt egy micisap
kát, kopottan öltözött harminc év körüli 
fiatalember, aki egy cifrán öltözött nőypl 
szintén a vonatra várt.

A fiatalember és a vele levő nő 
magyarul beszélgettek,

ami felkeltette a magyar urileány érdeklő* 
dósét. A beszélgetés meglehetős izgatottan 
folyt és a férfi, aki nem sejthette, hogy va
laki ért magyarul a francia pályaudvaron, 
többek között azt mondotta a nőnek:

— Rettentően kiabált, nagyon vérzett, 
kénytelen voltam betömni a száját...
A miniszteri tanácsos és leánya szüksé

gesnek tartották, hogy ezt a különös esetet 
tudomására hozzák a *.
mert a fiatal leányban az az impresszió tá
madt a jelenet láttára és a szavak hallatára, 
hogy

valami véres bűntényről lehetett szó.
A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek 

fel az ügyről ős
részletes táviratot küldtek a párizsi 

rendőrigazgatóságnak, 
ahol az ügyben majd megindítják a nyo
mozást.

főkapitányságnak,

A magyar kormány tiltakozása 
a cseh-szlovák lapoknak 

a kormányzó ellen intézett 
sorozatos támadásai miatt

Benes külügyminiszter sajnálja a támadásokat, de nem 
hajlandó a cseh-szlovák sajtóban nyilatkozni

Prága, február 23.
A magyar kormány az utóbbi időben azt 

tapasztalta, hogy a csehszlovákiai lapok 
olyan módon és hangon foglalkoztak a 
kormányzó személyével, amely a nemzet
közi életben teljesen szokatlan és példátlan. 
A magyar kormány utasítására a prágai 
magyar követség vezetője, Maiirevich Szi
lárd meghatalmazott miniszter

Írásban és szóban tiltakozott ?z ellen a
szokatlan eljárás ellen

és ezzel kapcsolatban figyelmeztette a cseh
szlovák kormány külügyminiszterét a nem
zetközi jogszokásoknak c flagráns megsér-

lésére és egyidejűleg rámutatott arra, hogy 
különösen azok a lapok használják a leg
szokatlanabb hangot a kormányzóval szem
ben, amelyek köztudomásúlag a cseh kor’ 
mányhoz közel állanak.

A cseh külügyminiszter. szóbeli válasza n 
mngyar követ tiltakozására az volt, hogy

a csehszlovák kormány a maga részé
ről a legteljesebb mértékben sajnálja a 
csehszlovákiai lapoknak ezt az el-

Járását,
azonban ninoa módjában azt megakadá
lyozni. , ............ ‘r

Érre-a kijelentésre a magyar követ rá-

Fekete sztárok
ezenkívül sok érdekes cikk, színházi beszá
moló, riport, tárcák, humoreszkek, gyönyörű 
mélynyomásu illusztrációk, karikatúrák

Forró Pál szenzációs regénye: 
Loiiengrin kisasszony

DÉLIBÁB

elő-<vimutatott arra, .h 
zetes sajtócenzuti 
mánynak meg v< 
hogy ezeket a támadd: 
lyozza, akkor azt meg ím 
azt kérdezte a magyar ki
mánytól, hogy a szóbelileg kinyilatkoztatott 
elitélést hajlandó-e hirlapilgg is, publikálni. 
Erre a kérdésre a csehszlovák kortnény 
ezldeig még nem válaszolt. ' '

Megbízható helyfii.
szerzett Információink szerint az a véle
mény, hogy a cseh kormány nem is fogja 
a csehszlovák sajtóban ezt a nyilatkozatot 
megtenni, niár pedig ebben az esetben a 
csehszlovákiai sajtó továbbra Is folytatni 
fogja ezeket a támadásokat, mert azt hiszik, 
hogy eziel kedvében járnak a kormánynak.

Á mostani legutóbbi időben történt tá
madások súlyosabbak, mint régebben, mert 
most már a csehszlovák kormány hivatalos 
orgánumai is olyan modorban foglalkoznak 
Magyarország intern dolgaival és az állam
fő személyével,

amely a legteljesebb mértékben veszé
lyezteti a most még fennálló barátod-

Badaptit, IMI fdfrrtf Sfc
BMPapMiUMMMnmmMmBzaaMaBamaaeaBnnsauaaaaBHaMmMNMB

B, el4- ,o. MoauMI rtuonyl.
tA< « vótaniny eíehulovik ma^yarbarit 

ptHtikal en is, hogy a csehszlovákiai
qpjlónak ez as eljárása két körülményre 

■ vezethető s Issza.
Elsősorban arra, hogy a csehszlovák 
kormányt nagyon idegesítik a magyar 
kormánynak Bécsben is Berlinben fik 

árt sikerei,
másrészt pedig a revíziós propaganda mlnq 
hatásosabb előretörése.

Prágai politikai körökben sokat beszél* 
nek most Benes külügyminiszternek né* 
hány héttel ezelőtt tett kijelentéséről, amely* 
ben azt mondotta, hogy

eljött most már az Idő arra, hogy 
Magyarországra rátegyék a hŐvelykno- 

rltókab
Ez a kijelentés valószínűvé teszi azt, hogy, 
ezek a hüvelykszoritók egyelőre a külön* 
böző éles nyilatkozatokban jelentkeznek, 
amellett, hogy a magyar államfő ellen inté
zett támadásokban és a magyarországi tót 
kérdés megteremtésében akarnak hatéko* 
nyan megnyilvánulni. ,

Elgázolta az autó Samu bácsit.,, 
Ionban, a sebészeti osztályon tőbbedmagával 
a földön

szalmazsákon.
Pótágy sem volt, a terem egyik zugában sike^ 
rült csak helyet szorítani neki.

Szombaton délelőtt meglátogatta beteg kol
légáját Glück József, aki szintén a Hungária 
előtt posztói már évek óta De amint benyi
tott a betegszobába, megdöbbenve látta, hogy 
Samu bácsi könyörög, rimánkodik az orvos 
urnák, hogy itt maradhasson, mert nlnc* neki 
a világon senkije, aki ápolná. De nem volt 
könyörüld, nem volt pardon;

Guttman Sámuel 88 éves kömolgát bal
lábán friss törésnél kitették a kórházból.

Utolsó ötven fillérjéhez Glück József (akt 
„Nózinger" néven örvend népszerűségnek Pest 
közszolgái között), adott hozzá szűköt fillé
reiből két pengőt és elvitte Samu bácsit a Dob
utca 39. I. emelet 8. szám alatti szobakonyhá* 
lakásba, ahol az Öregember ágyrajóró volt.

Meglátogattuk Samu bácsit a Dob-utca! 
kvártélyon, ahol egy szegény vásári árué as 
albérlő. Az ápolásra szoruló Öregember mel
lett nincs egész nap senki. A tőbérlő asszony* 
aág reggel ötkor megy, este, későn ér haza*

Szerdán délelőtt Is ott állt Samu bácsi, illetve 
hivatalosan: Guttmann Sámuel 646. számú 
közszolga a Hungárla-szállő bejáratánál, vár
va a jó szerencsére, ami néha bőrönd, vágy 
levél alakjában jelentkezik.

Negyvenöt esitendeje közszolga már Samu 
bácsi

és több mint tíz év óta posztolt a Hungária 
előtt. Szerda délelőtt 11 óra feN akadt elő* 
szőrre kereset: egy külföldi posztógyár uta
zójának mintákkal teli sulyos bőröndjét kel
lett egy bálványutcai nagykereskedőhöz szál
lítania. örült az öreg hordár, előző nap jófor
mán semmit sem keresett és.ft külföldi utazó 
ur gavallér ember volt. Samu bácsi előre vitte 
a bőröndöt az üzenettel, hogy ás utazó ur 
csak később érkezik.

Vidáman baktatott át a Vőröstnarty-téren, 
hátún a i terhével, de alig haladt fi a Szózat 
költőjének szobra előtt, hirtelen minden elsö
tétüli előtte,, rárobant egy nagy szürke ma
gánautó,

átgázolt a szerencsétlen emberen, 
majd ahelyett, hogy megállt volna, nagy se
bességgel tovarobogott.

összeszaladtak a járókelők, odavltték égy 
közeli padra a jajgató öreget, meg a nehéz bő
röndöt. Orvos akadt mindjárt, aki megállapí
totta, hogy

Samu bácsi ballába eltörött
Orvos akadt, de rendőr nem... még Jó hím 
perccel a gázolás után .sem... A Vörösmarty- 
téréi, a Belváros egyik . legforgabuasabb pont
ján dél felé nem volt rendőr. Agátoló hagy 
szürke magánautó nyofnffil'sntt! elroboghatott.

A törés nem volt nagyon sulyog, Samu bá
csinál móit 'is : .

első volt a kötelesség.
Nagy kínok között clbotorkált a bőrönddel 
a bálványutcai kereskedőhöz, ahol összeesett.

A mentők a Szent János-kórházba száll!- ________ .—--------
totlák. Gipszbe tették a hatvanhároméves tő- csak egy ember.., 
rött lábat. Ott feküdt Sumu bácsi a B.-pavíl-

Közben, akár meg is halhat Samu bácsi... - 
A Szent István-kórházt an beszéltünk dr< 

Szellőczey alorvossal, aki kezelte Gnttmann 
Sámuelt:

-- KéYent, ml nem tehetünk róla. Kevés a 
hel&, az állam redukálta ■ többi kórházakban 
a fekhelyeket. Guttmann Sámuel nein volt 
súlyos eset, otthon! ápolásban Is részesülhet.

— De kérem doktor ur, a beteg otthoni 
helyzetének körülményei okvetlen kórházi 
ápolást igényelnek.

•— Kérem, semmit sem tehetünk
a rövid válasz.

Igaza van az alorvos urnák: súlyosabb be
tegeknek kell a hely, Samu bácsinak csak 
lábtörése van és Samu bácsi csak egy hordár.^

Erdőst Sstttottter.

hangzik

Borvendéi Ferenc tanácsnoknak felkínálták 
a Gázgyár vezérigazgatói állását 

Nagy izgalom az Idősebb fOtlsztvlselík mellőzése miatt 
Na |ár le a tanácsnoki állásokra blrdetett pályázat

Az alpolgármesterválasrtást, amit Ripka Fe- /ét küszöböljék ki a pályázók közűi. Borven* 
renc főpolgármester március 4-re tűzött ki, dég Ferenc tanácsnok még nem adott végleg** 
nagy izgalmak előzik meg. Mindenekelőtt az i választ, de a városházán bizonyosra veszik, 
kérdés okoz izgalmakat, vájjon o. két Jelenlegi hogy nem fogja elfogadni a felkínált gázgyári
alpolgármester ts számithat-s a megválasztásra, 
vagy pqtílg c»alt uj jelölték. jöhetek KRnbt- 
nációba/ A Hétfői Napló munkatársának fel
tétlenül megbízható helyről szerzMt informá
ciói szerint tte/ejfUM Mnpmir lehgT’ tekintem,

lenlegl. alpolgármestert !* JeHUal

legújabb számában

Ara 20
Mindenütt kaphatófa

hogy
a két Jelt 
fogják, raj— — 
négy tanácsnok Is »’ . _____ ____
Borvendég Ferenc, Lamotte Károly, Gal

lina Frigyes és pber Endre.
4 közgyűlési pártok vezetőinek elsősorban azt 
kell eldönteniük, vallon a jelenlegi alpolgár
mestereket megtartják e. Az eddigi diszpozí
ciók srerlnt számítani lehet arra, hogy a két 
Jelenlegi alpolgármester nem fogja tudni mog- 
sterezni a többséget, mert főként a keresztény 
pártban azt hangoztatják, hogy minden vezető 
pozícióba fiatal erőket kell ültetni. Buzáth 
János alpolgármesternek már lejárt a szolgá
lati Ideje, sőt azt meg Is hosszabbították. Ilyen 
körülmények között legfetfebb Bérctől Jenő 
számíthat Ufubb megválasztásra.

A tanácsnokok kMI a legtöbb esélye 
Borvendég Fereacpeh van,

akit minden oldalon tehetséges, agilis és eré
lyes főtisztviselőnek tartanak. Egyedül a kor
mány városházi pártjában hoHa<MM»sh hon- 
gok Borvendég Fempc 
ellen. Innen magyarázató,*, 
napokban ' '' •

hivatalos hefaftl felajánlották Borvendég

r‘"« '“W«u
aminek az elfogadása azt 
vendég beront d polgé 
egyenlő jövedelmet Ilid na 
biztosítani. Nem kétsége*, hogy a Gázgyár 
vezérigazgatót állását éppen azért kínálták fél

.vezérigazgatói állást — már csak azért sem# 
mart alpolgármesterré választása biapnyosnak 
látszik. A főváros nem nélkülözheti Borvendég 
Ferehc szakértelmét és munkaerejét.

Külön izgalmakat okos a tanácsnoki és 
főjegyzői állásoknak a betöltése Különösen á 
tanácsnoki állások betöltése körül folyik szén- 

korteskedés, amely a« utóbbi időben 
ttom egyszer személyes össielflaésekre adott 
alkalmat a városházán. Itt Is azt a kérdést 
kell elsősorban eldönteni, hogy az idősebb 
főtisztviselőket újra megválasztják-e, vagy pe
dig az egész vonalon a fiatalahb ambíciók 
érvényesülésének engednek helyet. A helyzetre 
jellemző, hogy ű tanácsválasztást megelőzően 
a jobboldali pártok vezetői egyértelműen azt 
hirdették, hogy az Idősebb fötlsrtniselőket meg- 
hagyják állásukban, amikor pedig a tanács- 
választás befejeződött, egyszerre frontot vál
toztatlak. Ma már mindenki arról beszél a 
városházán, hogy az Öt legidősebb tanácsnokot 
mellőzni fogják.

A tanácsnoki és főjegyzői állásokra hirde
tett pályázatoknak ma, hétfőn délben Jár 

le a határideje.
A kijelölt választmány a jövő hét folyamán 
fog összeülni, hogy a pályázók közli! klválász- 
sza a jelölteket

Látványossága
- bútoripart Rt 

lakMberMtaéBt klilUliM. ahol U 
ujirányu és stílbútorok nagy vdlass- 
tékban, előnyös álban kaphatók. 
Saját tervezőiroda
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A főkapitányság sérülési osztályán egy 
rendkívül titokzatos és homályos ügyben 
folyik a nyomozás. A nyomozás előzménye 
az, hogy még tavaly novemberben Budán, 

a Hóvirág-utca 6. számú telken átlőtt 
szívvel holtan találtak egy jólöltözött 

fiatal férfit.
Semmiféle irás nem volt nála, órát, tárcát, 
gyűrűt sem találtak és a személyazonossá
gát nem lehetett megállapítani. A kabátjá
ban nem volt monogram, de amikor jobban 
átvizsgálták, a télikabát bélésében egy pa
pírdarabot tapintottak ki.

Fölfejtették a kabátbélést és előkerült 
égy osztálysorsjegy.

A sorsjegy száma 69828 volt. Ezen az 
len nyomon elindulva kellett azután 
nia a rendőrségnek a halott kiléte 
Sikerült is megállapítani, hogy a 
számú sorsjegy fíosenberg Margit 
sorsjegyelárusiló üzletéből került ki.
lottat lefényképezték, a fényképet elküldöt- 
ték Győrbe, a győri rendőrség pedig föl
mutatta fíosenberg Margitnak, aki 

visszaemlékezett arra, hogy tavaly no
vemberben egy ilyen külsejű fiatal
ember valóban vásárolt nála sors

jegyet.
Rövidesen megállapították, hogy a sorsjegy
vásárló Locsánszky Lajos harmincegyévé5 
gépszerelő volt. Most már tovább folyt a 
nyomozás és igen különös dolgok derültek 
ki. Megállapították, hogv Locsánszky Lajos 
két nappal azelőtt jött el Győrből, hogy hol
tan találták u Hóvirág-utcában. Azzal ment 
el hazulról, hogy Budapestre jön. Locsán-

egyet- 
kutat- 
után.

69828 
győri 

A ha-

»zky Lajost érdekes terv foglalkozatta. A 
fiatalembernek elismerten jó hangja volt és 

az volt a szándéka, hogy az Operában 
vagy valamelyik színházban énekpró
bát tart és megkísérli, hogy az énekesi 

pályára Jusson.
Eltávozásakor értékes aranyóra és nyolc- 
vanhét pengő készpénz volt nála, azonkívül 
az ismerősei tudják, hogy különféle apró 
holmik, igy a többi között tárca is volt a 
zsebében. Azt még nem sikerült megállapí
tani, hogy hol merre járt Budapesten és 
gyanússá teszi a dolgot, hogy

már két nappal a fővárosba való ér
kezése után átlőtt szívvel, holtan akad

tak rá a fiatalemberre,
aki nagy reményekkel eltelve jött el Buda
pestre. Még titokzatosabbá teszi a dolgot, 
hogy

sem az aranyórát, sem a pénzt nem 
találták meg nála,

hiányzott a tárcája és hiányoztak a zsebé
ből a többi apróságok is.

így azután fölmerült az a feltevés, hogv 
Locsánszky Lajos halálát valami titok

zatos esemény előzte meg
és nem lehetetlen, hogy bűntény áldozata 
lett. A holttest megtalálásának a körülmé
nyei azt mutatják, hogy öngyilkosság tör
tént, ebben az esetben azonban kézenfekvő 
az a föltevés, hogy

a halottat valaki kirabolta.
A rendőrségen most folyik a nyomozás a 
titokzatos esel hátterének tisztázására.

tem Akarok a lelklianeretemen — mon
dotta.

Ezután a bevezetés után a nagybcleg ember 
elmondotta, hogy a kommiin alatt e Miskolc 

, környékén szolgálatot teljesített vörösőrség 
lagüja volt. Áprilisban két társával sorra járták 
a Miskolc közelében levő községeket. Autón 
mentek és az volt a céljuk, hogy véglgsarcolják 
a falusiakat. Mór nagyobb pénz és élelmiszer
zsákmányra tettek szert, amikor

eljutottak egy újabb községbe, amelynek 
a nevére most tizenkét esztendő múltán 

nem emlékszik Zéler Ferenc.
— Vatta, Felső- vagy Alsóvadász volt a köz
ség neve, ha emlékezete nem csal, de lőhet, 
hogy más községről van szó — vallotta Zéler 
Ferenc.

Itt felkeresték a község plébánosát és pénzt 
meg élelmet akartak tőle ..rekvirálni''. A plébá
nos azonban kiutasította őket a házából. Erre

megkötözték a katolikus lelkészt és belök
ték az autóba.

Azt mondták neki, hogy Miskolcra hozzák a 
forradalmi törvényszék elé, mert kommunista
ellenes kijelentést tett. Először tényleg az volt 
á szándékuk, hogy behozzák Miskolcra, ami
kor azonban elhagyták a községet és az autó 
a határban robogott, ugy határozlak, hogy az 
útközben megkínzott embert rögtön kivégzik. 

Az országúton végre is hajtották a gyilkos-

PANNÓNIA SZÁLLÓ vendéglő)* *• kévéháaa 
értesítem az igen tiszteli közönséget, 

hogy a Pannónia szálló vendéglői és kávé
házi üzemeit február elseje óla magam ve
zetem és ezentúl is legfőbb törekvésem sz 
lesz, hogy fenlarlsam n régi nívót.

Számolva a nehéz gazdasági helyzettel, 
áldozatkészen mérsékeltem az árakat.

Az étieremben minden este Rácz Béla 
muzsikál, aki Radics Bélának tanítványa és 
méltó utóda.

Tisztelettel kérem a I. közönség pártfo
gását továbbra is. Pelzmann Ferenc.

Ságot. Fához állították a szerencsétlen plébá
nost és célbavették.

Perceken keresztül lövöldöztek rá, míg 
végre sikerült eltalálni az agyonkinzott em
bert, aki holtan esett össze. A holttestét 

azután ott a fatövében elásták.
Erről a bestiális gyilkosságról kért sürgős 

információt a miskolci rendőrségtől a kassai 
rendőrigazgalóság. Az átirat érthetőleg nagy iz
galmat kellett a “‘5'“
nyomozás annak a kiderítésére, hogy hol tör
ténhetett a Zéler r..c..v -- ‘-ír:-! 
tett gyilkosság.

rendőrségen és megindult ■ 
„ !_■' *"r«
Ferenc és társai által elköve

Rejtélyes autórombolás
Ismeretlen tettesek bosszúból ellopták 

és példátlan vandalizmussal üsszerombolták 
Stób Zoltán hírlapíró autóját

Tolvaj cigányok részvény
társasága ellopott egy bányát

a

Vagónszámra bányászták ki a szenet a Rima adói 
szén bánya területen

Miskolc .február 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A lopások 

történetében egyedül áll az a lopási esel, ame
lyet az ózdi csendőrség napokon át történő 
nyomozás ulán most jelentett be a kir. ügyész
ségnek. Bányalopásról van szó, amelyet heteken 
keresztül nyíltan űztek az arlói cigányok. A 
Rimamurány-Salgótarjáni Részvénytársaság ka-^ 
rára követté kel a feltűnő lopási az arlói ci
gányok, akik valóságos kis

részvénytársaságot alapítottak a bányaterü
letek kiaknázására.

Néhány hét leforgása alatt több mint 20 vágón 
szenet sikerült is kilermelniök. A Rimamurány- 
Salgótarjáni Részvénytársaságnak Ózd és Arló 
között nagy bányaterületei vannak, amelyeknek 
a kiaknázására eddig nem kerüli sor. A hánya
területen, amelyek a völgyekben fekszenek, igen 
dús szénréteg van, helyenként szinte áttöri a 
föld kérgét. Az arlói cigányok nemrégiben fel
fedezték ezeket a szénterületeket és hozzákezd
tek a bányászáshoz.

Harminchat arlói cigány nap-nap mellett 
kint dolgozott a völgyekben és aknázta a 

szenet.

Már húsz vagont elszállítottak, amikor a Rima
murány-Salgótarjáni Részvénytársaság ózdi 
gyártelepének az igazgatója tudomást szerzett 
a cigányok garázdálkodásáról.

Csendőrök vonultak ki a völgybe, 
ahol a cigányok serényen dolgoztak a szén fel- 
szinrehozatalán. Arra a kérdésre, hogy mit 
csinálnak itt ,a cigányok naiv egyszerűséggel 

‘válaszolták:
— Bányászunk!
— De hiszen ez a bánya a gyáré — válaszol

ták a csendőrök.
— Azt nem tudtuk — mondották a cigányok 

— azt hittük, hogy a szén azé, aki kiássa u 
földből.

Csak nagynehezen sikerült megmagyarázni 
nekik, hogy büntetőtörvénykönyvbe ütköző cse
lekményt követtek cl. Siránkozva vették tudo
másul, hogy

a bányát elzárták előlük
és arra kérték az ózdi főszolgabírót, hogy mi
után egyetlen kenyérkereseti lehetőségüktől 
megfosztották, most a főszolgabiróság adjon 
nekik munkaalkalmat. A cigányok ellen az 
ügyészség lopás miatt folytatja az eljárást.

Az utóbbi időben valósággal divattá vált, 
hogy az utcán várakozó gazdátlan autókat 
ismeretlen tettesek elhajtják és amikor a 
gépkocsin jól kiturázzák magukat, reggelre 
otthagyják a kocsit valamelyik utcában, 
anélkül azonban, hogy a kölcsönvett autó
ban különösebb kárt okoznának. Szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka azonban 

nlyan példátlan autólopás és érthetet
len autópusztitás történt, ami még nem 
fordult elő a rendőrség prakszisában 

és az autózok világában.
Stób Zoltán hirlapiró szombaton este

Lajos-utcai Sipos-vendéglöben vacsorázott 
és Bp. 23—436. rendszámú Citroen gyárt
mányú autóját a vendéglő elölt az utcán 
hagyta a vacsora ideje alatt. Amikor a hír
lapíró tizenegy óra tájban távozott a ven
déglőből, nqgy meglepetéssel vette észre, 
hogy

autója nyomtalanul eltűnt.
Azonnal följelentést lett a rendőrségen és 
a főkapitányság központi ügyeletén meg- 
tették az ilyenkor szokásos intézkedéseket.

Hajnali négy órakor azután megkerült az 
autó, egyenesen fantasztikus körülmények 
között. Az óbudai Raktár-utcában állomá
sozó rendörörszem egyszerre csak azt vette 
észre, hogy

egy soffőr nélküli autó robog az utcán, 
nekivágódik a Járda szegélyköveinek «• 

azután felborul.
Szinte kísérteties volt ez a lá,v4"£ ™er* m 
rendőr semmiféle embert nem la ott sem 
az autóban, sem az autó körül. Még na 
gyobb volt a rendőr meglepetése, amikor 
látta hogy a rettenetesen usszeszabda l 
autóról a hátsó pneumatikok hiányoznak

és
a gazdátlanul robogó autó tulajdonkép

pen a kerekek vasvázán haladt, 
amikor nekiütközött a járdának és felbo
rult. Benn, az össze-visszaszabdalt, törött 
tengelyű kocsiban ott voltak a leszerelt 
autógumik is, sót megtalálta a rendőr a 
vandál kegyetlenséggel szétszabdalt belső 
gumikat is.

Csakhamar kiderült, hogy ez a példátlan 
gonoszsággal elpusztított autó Stób Zoltán 
hírlapíró eltűnt Citroen kocsija volt.

A siralmas állapotban megtalált kocsit 
bevontatták a főkapitányság udvarára, ahol 
többek között megállapították azt is, hogy 
a kocsin talált két első kerékpneumatik 
tulajdonképpen a kocsi tartalékkereke volt, 
amit az autóbanditák nagy szakértelemmel 
szereltek fel a leszerelt első pneumatikok 
helyére, amelyeket azután szintén össze
vagdaltak és bedobtak a kocsiba. De más 
súlyos sérülések is vannak a hirlapiró autó*'' 
ján, amelyeket a jelek szerint,

szándékosan neklvezettek a legkülön
bözőbb akadályoknak, 

hogy ilymódon össze-vissza rombolják.
A rendőrség feltevése az, hogy valószínű

leg
bosszúról lehet szó, valaki felbérelt 
autóhoz értő embereket, akik az éj
szaka folyamán végrehajtották ezt a 

vandál pusztítást
és mindössze csak az autó óráját s a sző
nyegeit vitték el magukkal. Az autó nem 
volt biztosítva.

Stób Zoltán följelentésére erélyesen__ ___ _______ ___ - fu
tatja a rendőrség az éjszakai aulónusztitás 

tetteseit. 

Halálos operáció előtt lelep
lezte önmagát a kórházi ágyon 
egy katholikus pap gyilkosa 
Mielőtt meghalnák, könnyíteni akarok a lelkiismeretemen 

— vallotta a gyilkos

A lavinaomlás áldozata lett Grác 
mellett egy fiatal pesti fogtechnikus

Az öttagú turistatársaság egy másik tagja is ott pusztult 
a hegy szakadékban

(ur<.l««e«ne.«len,é?,hire

Mlskolc, február 22.
M Hétfői Napló miskolci tudósítójától.) A 

hidasnémeti határkirendeltség közvetítésével 
érdekes átirat érkezett a miskolci rendőrség
hez. Az átirat igen nagy izgalmat keltett a 
rendőrkapitányságon, mert a kassai rendöJ’ 
igazgatóság arról értesíti a miskolci rendőrsé
gét, hogy

sikerült lelepleznie egy még 1919-ben tör
tént rablógyílkosaájnak a tettesét,

aki önmaga ellen vallóit a kórházi ágyon.
A kassai rendőriég értesítése szerint a rab- 

lógyilkosságnak, amely 1919 áprilisában Mis
kolc közelében történt, egy fiatal római kato
likus plébános esett áldozatul, akit az ország
úton a vörösörök agyonlőttek és holttestét egy 
fa tövében elhanlolták

A kassai rendőrség részletesen leírja nem
csak a plébúnosgyilkosság körülményeit, hanem 
azt Is, hogy jutott nz eset tudomására. Csillag
tökön n kassal kórház igazgatósága arról érte
sítette a kassal rendőrigazgalóság bűnügyi osz
tályát. hogy a kórház sebészeti osztályán fék- 
«zlk Zéler Ferenc jelenleg kassal lakos, aki 
1920 óta él a városban. Zéler életveszélyes 
gyomoroperáció előtt áll és

csak ugy volt hajlandó magát alávetni a 
veszedelmes műtétnek, ha előbb lehetővé 
teszik, hogy betegágyánál megjelenjék a 
rendőrbfróság^ amely,onl0* ***’

Hogv miről akar vallomást tenni, azt nem 
volt hajlandó elárulni a k6****,B orV°]°íujL 
akiknek a betegágyónál röviddel M *Jl*JJ*J 
után meg Is j?letit a kassal rendőrigazgalóság 
háromtagú bizottsága.

_ Uraim, én IMt-ben rablógyllkosságot 
kivettem ti fa dilelőtt meghalnék, könnyl-

Egv Crácból érkező távirat arról értesítette 
a budapesti születésű buszonütvéves

Rlnger Vilmos fogtechnikus 
hogy fink Nettben mellett a Mintha! 
rrylk szakadékábnn lavinaomlás áldó- 

zata lelt.
A fiatal fogtechnikus négy barátjával 

Béceböl indult el hosszabb luristautra és 
uópcéljul a Neuberg melletti Alpok mep- 
mdszdzn ás lermtnetesen nagyobb «l,,reP'4 
bejdrdm volt. Az öt fiatalember teljes ép
ségben érkezeti meg ütjük végső pontjá
hoz és napokon keresztül a környék min
den szép pontját bejárták. Vén eken dél
előtt ujabh túrára indultak, erről azonban 

már esik hárman tértek viasza.
A neubergi menedékházbnn uzonnal mentö- 
éxpediciót szerellek fel, amely o 
cnitlrnül kél mdsik lurtllo /tlkulalá- 
iára Indult. Többórai keresés ulán

nz egyik szakadékban rá la bukkanlak 
mindkettőjükre, azonban már egyi

kükben sem volt élet.
fítnger Vilmos, a Italai pesti fogtechnikus

diák lavinaomlásnak estek áldozatul. Euró
pának úgyszólván valamennyi hegységében 
néhány nap óta életveszélyes a helyzet, 
mert

a ’-’-telen olvadás a hótömegek lavináit 
zúdítja alá 

és a lavinák elöl nincs menekülés. Egy 
ilyen hirtelen hógörgeteg érte utói az öttagú 
turistatársaságot és a szerencsétlenül járt 
két embert a szakadékba sodorta.

A szerencsétlen pesti fiatalember holt
testét a család hazahozatja és itt temek 
teti el.

BÚTOR’***•.
KSflMB
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HÍREK
Forradalom Peruban

BOMM-Alm, február 22.
Limai jelentés szerint Peru fővátosólxtn 

’ hivatalosan közölték, hogy
Arlquipn helyőrségében láudii tőrt ki.

A felkelők állítólag megölték a parancsno
kot és hatalmukba kerítették u várost. A 
tegnapi „egynapos f<>rradalom"-bun való 
részvétel miatt harminckilenc embert, köz
tük Martinez tábornokot. fogságba vetettek. 
Limában éa Colieóban hír szerint nyugalom 
Van.

— .Szelet, csapadékos Idő várható. A 
hétvégi tavasziasnn enyhe időjárást vasár
napra baiátságtclan, esős Idő váltotta fel. 
Egész nnp megszakítás nélkül szemelt az 
eső A Meteorológiai Intézet prognózisa 
szerint havas, estis Idő várható megélén
külő északnyugati szelekkel és lehűléssel.

— Bankett a bécsi dalosak tiszteletére. A 
Budapesten időző Wiener Mánnergesangsuerein 
tugjnlnak tiszteiére vasárnap délben y ^jeliért- 
elállóban ünnepi bankettet tartottak, amelyen 
díszes, előkelő közöuség vett részt. Az ünnepi 
bcszé'ivi Bircz.-U Jenő mondotta, amelyre dr. 
óperi Hans udvari tanácsos, a bécsi egyetem 
tanára válaszolt. Az osztrák vendégek » vasár
nap esti gyorssal utazlak vissza Bécsbe.

— A sMalesI gazdagyUlés követelte a busa 
áresésének megakadályosáaát. Yasárnap délután 
gHzdngvtilds volt Szentesen az otartl színház
ban több mint 2000 főnyi résztvevővel. A gyűlé
sen. mely mindvégig izgalmas hangulatban folyt 
le, megjelentek: Szeder Ferenc János. Csizma- 
;:a András, Greskovits József, Krúdy Feyenc 
orsz. képviselők. A FöldmlvelésOgyl Miniszté
rium képviseletében Grabovszky Miklós min. 
tanácsos, továbbá Barkas Béla főispán, Csergő 
Károly dr. alispán, valamint nagy tömegben 
Szentes, Csöng rád, Mindszent, Szegvár. Oros
háza Tótkomlós, Békéscsaba is Gyula kisgazda 
társadalma. Szabó Sándor, a szentesi egységes
párt elnöki megnyitója után Szeder Ferenc Já
nos a kerület képviselője szólalt fel, majd Fór 
Géza főtitkár felolvasta a határozati javaslatot, 
Snely a búza ára további csökkenésének meg- 
akadályozását követeli, valamint kéri a kor
mánytól a termelés rentábilissá tételét. Töb
bek felszólalása után Grabovszky Miklós mi
niszteri tanácsos a búza és a hitel kérdését fej
tegette.

— Tugértckczlet az ügyvédi Kamarában. 
'A Budapesti Ügyvédi Kamara vasárnup dél
előtt Papp József dr. udvari tanácsos elnök
lete mellett tagértckezletct tartott, melyen 
a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló tör
vény intézkedéseit vitatták meg. Az értekez
leten fíoda Ernő dr. ügyvéd volt az első elő
adó. aki pr. egyszerűsítési törvény polgári 
jászét ismertette, majd Venczel Árpád dr. n 
törvény büntető részével foglalkozott. Töb
bek felszólalása után határozati javaslatot 
fogadlak el, amelyben nz ügyvédség kéri u 
bírósági Végrehajtói állás államosítását, az 
árverés szabályozását, olymódon, hogy a 
felesleges költségek megtakarítása mellett a 
foganatosítás hatásossága biztosíttassák. El
határozták továbbá, bogy memorandumot 
udnak be nr. igazságügyi kormányhoz, 
U melyben feltárják n törvénynek nz ügyvéd
ségre vonatkozó sérelmeit és kérik annak 
iiouelldris utón való orvoslását.

— Györki Imre beszámolója. Debrecenből 
’jtlejillk. Vasárnap délelőtt tartotta Györki 
Imre Debrecen város egyik képviselője beszá
molóját a Munkásotthon nagytermében. Györki 
m munkanélküliségről beszélt s kijelentette, 
hogy burokrnliku’ lassúsággal késleltetik a 
közmunkák kiadásúi, pedig a közmunkák 
munkaalkalmat jelentenek.

A terézvárosi kereskedők és Iparosok 
gyűlése. Vasárnap délelőtt a Terézvárosi 
Kereskedők ée Iparosok Egyesülete a lxűt- 
és tnühelybérek leszállítása érdekében 
nagygyűlést tartott, amelyen n főváros ke
reskedő és iparos társadalma úgyszólván 
teljes számban megjelent. Witlemberg Ist
ván elnök nyitotta meg a gyűlést, s bejelen
tette. hogy negyvenhárom érdekképviselet 
és testűiéi Jelentette be csatlakozását n te
rézvárosi kereskedők és iparosok akcióié
hoz Kínos feltűnést keltett a: a körülmény 
hogy a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara nem képviseltette magát a gyűlé
sen. Felszólallak dr. Perlnky György’, Bródy 
Ernő országgyűlési képviselők, Zala Zsig
mondi igazgató, Biltner János, n hentestpar- 
tcslfllet elnöke.

— Dr. Radó Sándor ügyvéd irodáját II!.. Tn- 
vasi-utca 1. szám helyasta ál. Tataion
Uálfoza'binul: Aul. 625—13.

— Értrkezlrl a mértgatdMftgl kéuietak ér- 
tőkésítéséről. Február 23-án Bécsben • mező- 
gazdasági készletek értékesítéséről nagyszabású 
konferencia lösz, melyen a magyar kormány 
részéről wtnehkler István miniszteri osztály* 
tanú.sos két szakértővel együtt vesz részt, Le- 
hrhégep, hogy ezen a tárgyaláson valami kft 
isii dé* ‘ fec történni a eseh-silovák kormúnv 
mcghizotlaivtil is, anwnnylben Nlekt Alfréd 
meghal «lm a zott miniszter is részt vesz ezen a 
tárgyaláson, aminthogy rést vesznek oson 
Ferenczy Itsó és péchy Tibor is a magyar kor
mány meghirásúMl.

l> — Scötök Iskolája. A Magyar Szülők ütő- 
ve’Migf ádal rendezett előadássorozatban feb
ruár |4-én kedden este ft órakor Fodor Fotoné 
dr egyetemi tanár tart ..Honismeret" elmen 
előadást a Vili., Mária Tcrézia-lér >. »iónt 
alatt tévő Pedagógiai Szemináriumban.

Ötvenezer pengő adós 
hátrahagyása után megsz 
Szántó Arnold butorkeresk

n sem 
dlfibra

Vasárnap délelőtt egytnósütún jelentek 
meg a főkapitányságon, ujpc.Mi uszlalostnes-. 
terek, akik bűnvádi tóljelcnlést lettek 
Szántó Arnold 47 éves bútorkereskedő el
len, akinek n Dob-utca 12. száma házban 
van az üzlelhelyiségo s aki az újpesti aszta
losmestereket érzékenyen megkárosítva, is
meretlen helyre tűnt el.

Vasárnap délutánig összesen tizenkét új
pesti nsztalosincstei telt bűnvádi füljelenlÁst 
ez ügyben. Előadták, hogy

Sídnló Arnold több mint ötvenezer

pengő értékű bútort rendelt és szállít
tatott le 

váltófedexet mellett, azonban a határidő le
járásakor 'honi teli eleget kötelezettségének, 
sőt az asztalosmestereknek az a gyanújuk, 
hogy a bútorokat eladta, és igy nincs is 
már mód arra, hogy káruk megtérüljön.

A főkapitányságról deteklivekct küldtek 
ki a dobulcai üzlethelyiségbe és a keres
kedő lakására,

de Szántó Arnoldot sehol sem találták.
A rendőrség rádió utján körözi most a meg
szökött butorkereskedőt.

CÁ Héifdi Napló tudósit Ójának tele fon jelen
tése.) Jdentc’ttc a Hétfőt Napló, hogy Sztklay 
István simonfal körjegyzőt hivatalos visszaélé
sek és sikkasslások miatt letartóztatták. h- 
tartóztatást a nagykanizsai törvényszék v!zs. 
gálóbirája is helybenhagyta. A vizsgálóbíró 
döntését a letartóztatott körjegyző

megfelebbeste ■ törvényszék vádtanicsához. 
■st kérve, hogy — ha másképpen nem — 
úgy kaució ellenében helyezzék szabad

lábra.
A kaució összegének meghatározását a vád
tanácsra bízta a körjegyző, akt ellenérték fejé- 
ben apósa birtokára való bekebelezést ajánlott 
fel. A nagykanizsai törvényszék vádtanácsa 
szombaton foglalkozott a letartóztatott kör
jegyző felfolyainodásával és azt elutasította.

A halottnak hitt vádlott 
megjelent a főtárgyaláson

Tévedésből jelentették be, hogy meghalt

a „Yestor” a körmérkőzé-
7 sen első helyre érkezett be!

Sportolókat ós sportbarátokat visz 
diadalra a

Yestor é telizel! tő-huski  vonat!
Az idegrendszerre frissitőleg hat és 
izomképző hatása közismert!

Gyártja: liircifl Estimám mnBruflW kapuu&rÉrdekei ielrnvtntk, voít u jmpokban szin- 
hclvc a fahla égvik tnrgy'nlólí'rroe.

A Xflc/ldr-tnnúcs egyik élctbiztositó-intézet 
Ügynökének, Schultcisz Istyánnuk ügyét tár
gyalta. Az Ügynök n Phönix Biztosító Intézet 
oikalinnrásúban állott. Amiatt került a bíró
ságra, hogy

hamis ígéretekkel vette rá u feleket a biz
tosítás megkötésére.

Az ügynök ugyanis azt ígérte mindenkinek, 
hogyha nagyobb összegű ólclbizlosilást kötnek, 
akkor a biztositóinlézct kölcsönt folyósit nekik.

A csábitó Ígéreteknek sokan hitelt adtak és 
biztosíttatták magukat. Az Ügyletek megkötne 
után Schulteisz az intézeténél

felvette a neki Járó jutalékot
és a csalás csnk akkor derült ki, mikor az. 
intézet a kötvényeket klkézbesitelle a biztosi-' 
toliakhoz, nkik azt addig nem voltak hujian-.

dók átvenni, mig a beígért kölcsönt nem folyó
sítják.

A Phönix erre
csalás

minit feljelentene az ügynököt, akit a bíróság 
első fokon kéthavi fogházra Ítélt. Fellebbezés 
folytén most került nz ügy a Zachár-lanács elé.

Schulteisz ügyvédje a tárgyalás kezdete elölt 
bejelentette n bíróságnak hogy védencének egy 
másik tárgyalásra érkezett értesítése szerint 

a vádlott meghalt.
A bíróság már tudomásul vette a bejelentést, 

mikor kinyílott a tárgyalóterem ajtaja s 
belépett a halottnak hitt vádlott.

A bíróságon most azt igyekeznek kideríteni, 
hogjtt miként jöhetett Schulteisz haláláról érte
sítés. Az ügyben egyébként nem hoztak Ítéle
tet s uj tárgyalási határnapot tűztek ki.

__ Robbanás a csepeli Welss Manlréd- 
gyárban. Vasárnap délelőtt a csepeli Weisx 
Manfréd-gyár egyik telepén generátor javítás 

közben a gázvezető cső eddig meg nem állapí
tott okokból felrobbant. Nagy riadalom tá
madt, de a szétvétödő cső .repeszdarabjai 
senkit sem sebesitettek meg. A nyomozás 
megindult annak megállapítására, mi okozta 
a balesetet.

— Fodor Miklós: Hollywood kulisszái közt. 
Végre erről a témakörről: a könyv. Nem q/j/ 
könyv, hanem a könyv. Amit a hollywoodi 
filmvilágról összeírlak, az mind nagyobbára 
vagy limonádé, erőszakolt sztrúrkultura, hazug 
romantika, vagy üzleti célzatú reklám.

Fodor Miklós elvezeti az olvasót egy hideg, 
téli napon New Yorkból Hollywoodba, ahol 
tavasz van, bizsergetö, langyos meleg s ahol 
ott kavarog nemcsak a világ egyik, legszebb 
részének — Kaliforniának — érdekes,' spines, 
kultúrájában is egzotikus, csendes óceánparii 
élete, de a csodák világa: a fllm-eldOTádó is.

E világ életét — a legkisehb megnyilvánulás
tól a legnagyobbig, a trükköket, a sikerek esz
közét, n magánéletet 's örömöket, szenvedése
ket. Nem ilyen Hollywood, hanem ez Holly
wood. Fodor Miklós’ Hollywood elismert sce- 
nárlumirója, saját tapasztalatait Írja, leírja az 
összehasonlítást, . hiszen első szereplője volt a 
londoni filmvilágnak is. Amellett istenáldotta 
tchetségfii iró, aki jól Iái, egyénien gondolko
dik s érdekesen, lebilincsclően ír. A könyvhöz 
Kun Andor dr., az Amerikai Magifar Népszava 

,.............- budapesti szerkesztője irt előszót. A könyv
éves korában meghalt. Re- | npjj Igen nagy lesz a sikere és kelendősége.

KIS 
FRÖHLICH

A BUHACORSOBARBAN
— Halálozás, Riidnói és divégujfalusi 

Hudnag Béláné született nemes Ilirly Ilona, 
fíudnay Béla nyugalmazott budapesti fő
kapitány felesége hetvenéves korúban el
hunyt. A halottban Rudnay Lajos szófiai 
kővel és meghatalmazott miniszter édes
anyját gyászolja. Hétfőn dólttlún négy óra
kor temetik a kcrcpcsi temető halottas
házából. — Ferenczg Béla, » pozsonyi ma
gyar konzulátus utlcvélosztályúna,k tisztvi
selője Budapesten meghall. Temetése hétfőn 
délután lesz, és a magyar külügyminiszté
rium épületére a gyászeset alkalmából ki
tűzték a gyúszlobogót.

— öngyilkos lett a harctéren szerzett
Idegbaja miatt. Kél nappal exe'.őlt bejelen
tették a gödöllői csendőrségnek és a Buda
pest! főkapitányságnak, hogy a güdöUüi 
rona-uradaloin egyik alkalmazottja, a ^7 
éves ifj. Iienkoviés Józ.Mf küjde.-
téabcn Budapestre utazott, de nem téri 
viista (JödötJöie. Benkuvies kél hapig bo
lyongott n fővárosban, rfzuláh vasárnap reg
gel h Lajos-utca 12(k számú ház e'ölt egy 
5-ös jelzésű vílkuuos elá vetette, magát, Ami
kor Bcnkovics Józsefet^ kocsi‘kerekei alól 
kiemelték, még volt benne élet. A kihívott 
mentők autójukba emelték, hogy a Rókusba 
robogjanak vele, a szerencsétlen ember 
azonban szállítás közben beléhqlt a borzal
mas sérüléseibe. Kabát zsebében pár soros 
cédulát találtak, amelyen azt Irta, hogy 
harctéren szerzett gyógyithátnBan Idegbaja 
miatt unta tneg éleiéi. Holttestét n törvény
széki orvostani ihicietbc vitték.
e— -TTL. ■ előkéiilt polgárt «•

S* |9 kozépiRkoUI magán.^SUlUUS ^Rákm.trttMBl- 
Wwllww ww ww rc.VJJ'f hánv-u. M

— Papp Gábor festőművész haldia. Szegedről 
jelentik: A szegedi egyetem ideggyógyászati
klinikáján teljesen elhagyottan meghalt Papp 
Gábor festőművész, akt körülbelül húsz évvet 
ezelőtt Kolozsvárról telepedett lo Szegedre ós 
ott különösen művészi portréival nagy sikere
ket aratott. I'app Gábor különben lefestette 
doorni magányában Vilmos német császárt is 
és utolsó müve az elhunyt Vass József arcké
pének megfestése volt. Az utóbbi években so
kat betegeskedett. majd végül súlyos idegbaj- 

szegedi klinikára kerüli, ahol azután 
után meghall. Szegeden 

n klinika ’jófór- 
linlálóról, — igaz. 
•— nőnem, amint 

temették, oh 
kórházi 

rára annak. 
Papp Gábor 

nminlhogv 
„ .. iilöt le
magyar festőin (ivókról

ital 
hossza* szenvedi 
nagy (eltűnési kelleti, hogy 
mán senkit sem énesllélt 
hogy rokonai nem Tolták 
Szegeden mondják: „istenesen" 
ahogy a teljesen szegény, elhagyott, 
betegek cU S/o|tMk citál 
hogy a srógedl knHorpafel 
néhány értékéé h tM'’!
Papp Gábor, amig a betegsége ki nem 
kezéből az veséiét, - '* ”
egyik értékes talentuma volt.

— Rcsovszky Béla tenictésc. Resovszky Béla
kormányffilanácsos, a Magyar Királyi Keres
kedelmi Múzeum főfelügyelője pénteken^ szlv- 
gyöngcségben 51 é.__ ”* r
sov.izki] Béla a kereskedelmi minisztérium 
szolgálatában évtizedek óta nagyon értékes és 
különleges munkát végzett, ö rendezte annak
idején az első tnvaszi vásárokat, amelyek tu-^ 
lajdonképpen a kezdő lépései voltak a mos
tani nemzetközi vásároknak. Ezenkívül a mi
lánói és a harcelónal kiállításokat, azonkívül 
egész sereg külföldi • magyar kiállítást szerve
zett meg és legutóbb két hónapig tartózkodott- 
Ankarában a magyar kiállítás előkészítése 
ügyében, azonban jnnuár havában betegsége 
minit visszajött Budapestre. Az elmúlt héten 
májtályog-operádót végezlek rajta, utána szív- 
gyöngeség lepte meg és pénteken délelőtt ki
szenvedett. Temetése nngy részvét mellett vá
sárnál) délután félnégy órakor ment végbe a 
farkasréti temetőben, ahol Szabó Imre refor
mátus lelkész meghaló imája után örök pihe
nőre helyezték.

— A Plneéraittvetség rendkívüli köigyülése. 
A Magyar Pincérek Országos Szövetsége feb
ruár 26-án. csütörtökön délután 4 órakor VII.. 
Dob utca 10. szájín alatti helyiségében rend- 
kivdtt közgyűlést fart.

Eltflnt efy fiatal feő. Vasárnap délelőtt 
njcgjgjept a . főkkpittlnyságon fíeictn Gyula 
dr. tövároM ü>fy»é<i bej.l.ntettc, hoRy n 

la, Rejtő Rcich Jenő író 
pt őd. izém r’-----------

huszonhatéiig
wkMl. KAd n'ata íombir, atom haton nem térH 

haza és szülei nem tutfják mi történhetett 
vele. A rendőrség megindította a nyomn 
jlitjnóiöiióffYtBirMWi s

— Az egri háztuIajdonoMk panaszai. 
Egerből jelentik: Az egri háztulajdonosok 
a nini sulyos házadóterhek mellett még 
külön óriósi és már kibírhatatlan terheket 
kénytelenek viselni n nemrég megépített 
vízvezeték és csatornamű tulmagas dijai
nak alakjában. A háztulajdonosoknak igen 
nagy része csak alig vagy egyáltalán nem 
képes megfizetni a reá kirótt vizdijat és 
csatornadíjai. A tulnagv terhek miatt el
keseredett házigazdák vasárnap délelőtt a 
Kaszinó nagytermében értekezletet tartot
tak a helyzet és a leendők megvitatására. 
A gyűlés elnöke Nagyecsérl- Kdnltz Dezső 
vezérigazgató, elöndóju pedig Szongott Ti

vadar ügyvéd volt.
— Halálon sserenc-étlrnséget okozott a meg

repedi gátcsft. A Me.sler-utca 32. sz. házban 
Szegedi Gábor biztosítási főfelügyelő lakásán 
vasárnap reggel holtan találták Nemes Ilona 
30 éves niindertesleúnyt. A rtndőrorvos meg
állapította, hogy Nemes Ilona gázmérgezésben 
hall meg. A nyomozás sorfn kiderült, hogy a 
gázórára szerelt gummicső megrepedt, egész 
éjszaka szivórgült railn n gáz, nini azután n 
mindenrsleány halálát okozta. A rendőrség 
mogindilolla u vizsgálatot, hogy kit terhel n 
felelősség Nemes Hona haláláért.

0 A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltóbank 
folyó hó 18-ún báró dr. Madarassy-Bcck Mor
céi elnökiele alatt megtartóit ül. rendes köz
gyűlése elfogadta nz 1930. üzletévre vonatkozó 
mérleget és zárszámadásokat s egyhangúlag 
hozzájárult az Igazgatóság által clőterjeszteit 
összes javaslatokhoz. Ezek alapján a 2,507.659.50 
pengőt kitev-ő tiszta nyereségből a 61. szánni 
részvényszelvény — ugv, mint nz előző évben 
— részvényenként 7 pengővel 114%) fog folyó 
hó 19-től kezdve beváltásra kerülni.
O A Magyar Országos Központi Takarékpénz
tár ignzgatóságn megállapította nz 1930-iki év 
mérlegét, mely 2,Ml.161 pengő tiszta nyereség
gel zárul az előző 1929-iki év 2.375.8SÖ pengő 
tiszta nyereségével szemben.

Az igazgatóság a közgyűlésnek azt fogja 
javasolni, hogy tekintettel arra, hogy a válság 
előreláthatólag az 1991-iki évet sem fogja meg
kímélni, a rendkívüli időkhöz mérten rend
kívüli Intézkedéseket tegyen s helyeasen a ta
valyi 250.000 pengő helyett 65Q.0Q0 pengőt tar
talékba és ennek lehetővé tétele végetL-hetávoz
zon ugv, hogy a tavalyi 6 pengő My'tit 'ő 
pengő osztalékot fizet. Az intézet régi nyugdíja
sai nyugdíjénak átértékelési arányszámát a 
törvény értelmében 65%-ta emelt* feli •
o Á Nemzeti Hitelintézet Rt. igazgatósága

<

r* 5%

alatt levő Jaká- muit Wlen tartotta méricgiftegállgpjtó ül 
i haton nem téri Ag _ jelentékeny belső tarUHUl

.... ul6n _ 233 509.32 P nyereséget mulat W‘s
in

után — 233 509.32 P nyereséget mull 
osztalékot fog fizetni.
o AZ Első Budapesti Gösmalial Bt. Fellner 

Henrik felsőházi tag elnöklete álhit <W-lk Yen- 
drs közgyűlésén / 50 pengő osztalék kifize
tése határoztatott el. A szelvényeket folyó hó 
23-tól kezdödőleg a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank váltja be ______________

mosdót 
kfs gyért hlbrtva, BAI. iNT-náb 

L ;i IV., Magyar utca l. azAm (Kooouta
Lajos Utca farok) Melón Kw -w

O Utolsó hat nap. E hét végén fejezi be a 
Fenyves Áruház az immár közismert „Fenyves 
Fehér Februárja" árusításút. Mint nz’áruház 
mai hirdetéséből látjuk, a cég előre bejelenti, 
hogy nem lesz meghosszabbítva és’így á fend-, 
kívüli kedvezmények i,s a hét végén megszűn
nek. A F enyves Fehér Februáija árusítás alatt 
a Kiváló fehérneiniick, vásznuk igen mérsékelt 
áron kerülnek eladásra, ezenkívül hirwpfé'0 
különböző meglepetésben részesíti • Fény' 
cég vevőközönségél. I Ingven hímezi W P 
<leí> vásárolt fehérneműbe, aszlttf-'éj. ágynemi’ * * ■l*KL r,Tj2

iyves- 
niin- 

____ . Aübe. 
a .kívánt monogramot. 2. A n ői fehérnemű- 
nátfály pénztára minden vavönek, Tlsizaléritl a 
kUktetctt összeg felét egv vásárlási bfelTftnnyal. 
Ezen utalvány ellenében az áruhw többi oszlá- 
IvWÍn bármi vásárolható, .3. PórmelvBi tfal'ér: 
vagy zsebkendő vételénél 2 darab helyett 3 dara-! 
bot szolgálnak ki. A torlódás miatt tanácsos 
mir ■ déleUUi ór.k.t vi.trli.ra felhMinitai.
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Budapesten törtek a merénylet elölt11 lámariAi yiamaoot
mstsn Keresztül ahartakA sikeres merényiét után 

keletre szűk
A Bécsben tartózkodó albán király ellen 

megkísérelt és .halálos áldozatot követőit me
rénylet ügye még mindig élénk izgalomban 
tartja az európai közvéleményt. A bécsi rend
őrség nagy eréllyel nyomoz a most már mind 
nagyobb valószínűséggel biró széleskörű poli
tikai összeesküvés szálainak teljes kibogozása 
ügyében,

Érdekes, hogy 
a két volt albán tüzérilszl, akik a bécsi 
opera bejárójánál golyózáporral árasztot
ták Cl a színházból kilépő albán királyt, — 
nem Is olyan régen a magyar fővárosban Is 

megfordultak.
A két tüzérliszt az egyik előkelő dunaparti ho
telben lakott, az albán ellenforradalmi szerve
zet vezérének, Pristina bégnek társaságában. 
Hasszán Pristina bég egy esztendővel ezelőtt 
menekült el Albániából, mert állítólag Zogu 
király halálra kerestette. Az elegáns, magas, 
hatvan év körüli, öszeshaju ur feleségével és 
néhány bizalmas hívével — közöttük a merény
let során szereplő tüzértisztekkel —- előbb Ro-

mdnMóa, majd onnan Budnpestre jött. Mintegy 
hat hétig lakott Pristina bég

álnéven a budapesti hotelben és feltűnően 
szép fiafal feleségével gyakran jelent meg 

a szálló éttermében Is,
A bég, aki n külföldön élő albán emigránsok 
vezér! szerepét vette át, sokat tárgyalt Buda
pesten Bécsből és Berlinből érkező politikai 
híveivel. Pristina bégnek törökországi birtokai
nak jövedelme nyújt fényes megélhetést és 
állítólag felesége_ az, aki Őt intenzív politikai 
tevékenységre biztatja.

A bég kíséretével együtt csakhamar Buda
pestről Bécsbe költözött. Hogy a két tiizértiszl- 
nek, akik a merényletet elkövették, az osztrák 
császárvárosban is megmaradt-e bizalmas 
nexusa a béggel és hogy vájjon az albán emig
ránsok vezére tudott-e a király ellen szervezett 
merényletről, — erre semmi bizonyíték nem 
merült fel. Érdekes viszont, hogv a bécsi ren
dőrfőnökségről kiszivárgott hírek szerint 
a merénylők Budapesten keresztül akartak 
a merénylet elkövetése után Keletre menekülni.

Fenyves Fehér Februárja
!e hét végén befejeződik. 
Nem hosszabbítjuk meg!

Kedvezményeink: "W

Titokzatos vérfoltok 
és husfoszlányok a budapesti 

trieszti gyorsvonaton

Női fehérnemű osztályunk 

akifizetettösszegek 
felét visszatéríti 

egy vásárlási utalvánnyal. 
Ezen utalvány ellenében 
többi osztálya nkon bármi 

vásárolható.

111 = 3
Gallérok ős zseb
kendők vásárlásánál

2 darab helyett 
3 darabot 

szolgálunk ki 

bármelyik 
minőségünkből 
Áraink:

INGYEN 
hímezzük Pfaff-gépeinken 

monogramját 
a vásárolt fehérneműkbe, 

asztalneműkbe, 
ágyneműkbe, törülközőkbe 

és konyharuhákba

Vasárnap délelőtt 11 órakor robogott be 
a trieszti gyorsvonat a Délivasut budapesti 
állomására. Az utasok leszálltak és a vona
tot már vissza akarták tolatni, amikor a 
pályaudvari személyzet nagy megdöbbe
néssel fedezte fel, hogy

az egyik másodosztályú vágón lépcsőit 
vér borítja és a lépcső fokaihoz véres 

husfoszlányok tapadnak.
Nagy Izgalom támadt és azonnal 
ték a főkapitányságot, ahonnan 
szállt ki a délivasuti állomásra. A 
vizsgálat során nem lehetett semmi pozití
vumot megállapítani és a trieszti gyors ka-

érlesi lei
bizottság 
helyszíni

lauzainak a kihallgatása sem vezetett köze
lebbi eredményre. Nem lehetett tehát meg
állapítani, hogy

gázolás történt-c, vagy pedig valame
lyik utas öngyilkosságot követett el.

Mivel a rendőrség azt sem tartja lehetet
lennek, hogy esetleg valamilyen állatot gá
zolhatott el a vonat, a vágón lépcsőjéről 
fölszedték az összes husfoszlányokat és 

megküldték az anatómiai intézetnek, 
hogy olt állapítsák meg, hogy emberi, vagy 
állati test maradéka-e az a csomó husfosz- 
lány, ami a trieszti gyorsvonat lépcsőjéhez 
tapadt.

— József Ferenc főherceg előadása a 
Technikusok Egyesületében. A Hungária 
Magyar Technikusok. Egyesülete vasárnap 
délelőtt ünnepi közgyűlést tartott a mű
egyetem aulájában^ amelyen’ József kirá
lyi herceg és József Ferenc dr. királyi her
cegek is megjelentek. liohringer Sándor 
műegyetemi tanár nyitotta meg a közgyű
lést, majd József Ferenc dr. király 
Gazdasági válság és elhelyezkedés 
előadást tartott, amelynek során 
tette a világválság hatásait egyes 
gokra, majd a speciálisan magyar 
kozásu kérdésekkel foglalkozott. ’ 
között kijelentette, hogy joggyakornoki 
mintára a gyárakban két-három mérnök- 
gyakornokot is tartsanak, hogy ezáltal 
az esetleges későbbi biztos exisztcncia a 
mérnökök számára lehetővé váljék.

— A közigagatásl bíróság dönt a nagy
kanizsai választások ügyében. Nagykanizsá
tól jelentik: Ismeretes dolog, hogy a múlt 
év telén megtörtént nagykanizsai tisztujit£s 
során az ellenzéki párt aratott döntő győ
zelmet, úgyhogy az ö emberei kerültek ve
zető pozícióba. A tisztujitást dr. Dómján 
Lajos nagykanizsai ügyvéd megfellebbezte a 
vármegyei kisgyüléshez. A kisgyülés most 
tárgyalta a fellebbezést és azt elutasította. 
A peticionáló ügyvéd végső fokon most a 
közigazgatási bírósághoz fordul panaszával. 
Nagykanizsán nagy érdeklődéssel várják a 
bíróság döntését.

— A Tisza István Társaskör közgyűlése. 
A Tissa István Társaskör vasárnap délben 
tartotta rendes évi közgyűlését Berzeviczy 
Albert elnöklésével. Az elnök rövid meg
nyílója után dr. Bíró Béla titkár felolvasta 
a kör működéséről szóló évi jelentést, majd 
Itakovszky Menyhért indítványára egyhan
gúlag megválasztották a Társaskör uj tiszti* 
karát.

’ herceg 
címen 
ismer- 
orszá- 
vonat- 

Többek

— Köszönetnyilvánítás. Ezúton mondok 
köszönetét mindazoknak, akik fivérem, 
AfunJb £An<lör halála alkalmával részvétü
kéi,, fejezték ki. Mami Hugó.
. A zágrábi tüntetések. NIírTt Ismeretes, 

szombaton éjszaka Zágrábban szerb tünte
tők beverték a magyar konzulátus hivatalos 
helyiségeinek az ablakait. Illetékes helyről 
vett információink szerint a magyar kor
mány nagyon sajnálatosnak tartja ezt a 
tüntetést, amely tulajdonképen abból ered, 
hogv az egész jugoszláv sajtó minden ok 
nélkül féktelen propagandát folytat Magyar
ország ellen. A magyar kormány megvárja 
a tüntetésről szóló hivatalos jelentést és 
azután Alt Waldemár, belgrádi magyar kö
vet utján mindenesetre felvilágosilást fog 
kérni a jugoszláv kormánytól. Mértékadó 
magyar politikai körökben az a vélemény, 
hogy ezek a tüntetések valóban a Jugoszlá
viában folytatott izgatások következményei, 
amelyek semmiesetre sem alkalmasak arra, 
hogy n két állam közötti barátságos viszonyt! 
megjavítsák.________________________________

BÚTOROK 
legjobb és legolcsóbb beszerzési forrása ké
nyelmes. hosszú részlelflzttétre is. Bútorter
melő és Értékesítő Rt. Eőiizlel: Vili., Kis 
fnludy ucca 18, Fióküzletek Vili., József 
körút 54 (Baross ucca sarok), VII.. Wesse- 
lénvl ucea ’6 szóm

£en- és pamutvásznait,
Madapolan siffon „

kelengyemlnóuépeh ... P 1.10.—.98,
Pamutvásznak
Batiszt siffon X" 

Lepedő különlegéssőg
tartó*, dupiaoéler métere . .. ... ............... P

Kész lepedő JX 

Papianlepedő creton j,” P
Ágynemű damaszt jó mlateóg.

niury minUválMstékban... P
K3I13VRSZ Mintarió »»ép minták _ — ? 

IflICt langint tolláló, bóreró* minótagben — e 

Raye Cöpper
Férfíingflnyag Hnom t>a mintásánál —. P 

Darázsfészek törülköző
erős aiövéafi, jó nioőeőg *alne» bordfirrM—P 

Konyhatörülközö ■téllel, métere — ? 

Törülköző uoteeer. Dórerős, negv. . 

Damaszt törülköző „rd.
minőség azép mintáaattdi ... ......... _ C

Lendamaszt törülköző 50— tOO cm.,
Igen )o kelengye minőség ». .. ............... P

Frottír törülköző iXírrfwl1 
Finné port őrlő. P
Edénytörlö
Pohártörlö .“r”.'”. P
Feher abrosz

1(0-140 cm aeeeve darabja m .. M *. • 
Damaszt abrosz

gyönyörű minták. láOwtlOorn ...

Damaszt szalvéta P
Étkészlet _p
Damaszt étkészlet d etemélyea.

■elyemienyQ. neiengjeromőség ................  P
Kávéskősz at S. 8 <>iemélyM — — f 

Damaszt Kaveskészlet .ItM.
■aélfi «Mp mintáHk* ..

Alouros k á vés készlet
Minőén 6 saemdljrM .

Azsuros csemegekendő
minden izlnben .......... ..

—.48 
—.88
1.50
1.65
3.30
2.28
1.75 

—.5)2 
—.78
1.28 

—.5)8
—.58 
—.75

P —.88
1.15
1.60
1.75 
-.28 
-.(58 
—.78
3.-
4.50 
-.80
7.80

r

10.80
4.70
7.50
8.50

.35

Ágynemiiek
léio ndrna lKen erö» pamat vászonból l\lö pdnid 40 M nagyság ... ........... P
Nagy párna JS,_ P 
Papianlepedő “í’í™™ A p 
|/íq nárna eleőrangn pamntvássonbói. 
ívta pai na him,eU a, aigUf mintával . P 
Nanv nárna elaérangu pamnt vászonból,P<M»ld bimiett és auar mintával P 
Anwlróavla* kitűnő pamut vásionbói, t 
nyyaua^lcl tiimiett és aziur mintával P-

I ágykészlet áll:
1 papianlepedő 130,180 nagyság 
í nagy párna 78 100 nagyság 
i kis párna 48'60 nagyság

1.35
250
5.90
2.70
3.5)0 

24.90

Kiüt pSpIflll mind kőt oldalán míi-míi « Q Kfk
Mlnfl finom klottból. moit etilt ... ... ... P *

Virágos Satin paplan ÍÍC.."'“‘“P 17.50
Női reform nadrágok

Selyem nadrág Kíp'l,‘X.» 
nekhen ... ................ '... ____ p

Csíkos milanes nadrág u, P 
Sarmös tricot
Táli nadrón «fl«elyemmet átraóva, beiülI Bll IldUI dy bolyhozva. egeik nehét Jó 

meleg minőség .. ._ ... _ ... .. .. ... „. ... P

KesscíyUk —
Női és férfi nappa________P
Női és férfi klassé  _____r
Női mosóbőr IeQtT .. _ r
Női és férfi ■sarvaabör etánaa' . __ P
Selyem harisnya 5K.£“" P 
Selyem harisnya JK

sdnektica. garantált hlhátlan minőség .. .. P
Sport harisnya .uw, P
KltŰnÜ maCCO mind... minden ..inbe. E*

1.25
1.58
290
2.90

Harisnyáit
4.80
4.80
5.50
1.80 

—.98
1.58
1.25 

—.95

—98
2.50
4.80

— Megint gázolt és elrobogott egy autó. 
A Váci-ut 106. számú ház előtt vasárnap 
hajnalban egy ismeretlen rendszámú autó 
elütötte Kálvády Gyula 33 éves gépinunkást, 
aki az Eszlergomi-uton lakik és aki súlyos 
sérüléseivel eszméletlenül terült el uz út
testen. A gázoló autó elrobogott anélkül, 
hogy számát megfigyelhették volna. A sú
lyosan sérült munkást a mentők az Uzsoki- 
utcai kórházba vitték. A szerencsétlenül járt 
ember sem tudta pontosan megjegyezni az 
autó rendszámát, azt sem, hogy budapesti 
vagy környéki autó gázolta-e el, de azt ál
lítja, hogy az autó száma 22.445 volt. A 

i rendőrség keresi a lelki ismeretlenül elmenc- 
llután Berlinben több • külö soíTŐrt.

— Belé állomást kap Miskolc. Miskolc
ról jelentik: Miskolcon hetekkel ezelőtt mi
kor nyilvánosságra került, hogy Budapesten 
uj rádió adóállomást építenek és ezzel kap- 
caolQtbnn vidéken négy kisebb reléadó állo
mást szerelnek fel, mozgalom indull meg, 
hogy u négy relé egyikét Miskolcon állítsák 
fel. A mozgalom eredményes volt, vasárnap 
ugyanis Miskolcra a főispáni iHvatalba meg
érkezett a postavczérigazgatóságtól az érte
sítés, hogy a reléállomást Miskolcon fog
ják felállítani, abban nz esetben, ha Miskolc 
város egy holdnyl területet borsát n relé
állomás céljaim. A város a kért földel ter
mészetesen megudja, igy tehát rövidesen 
megindul Miskolcon uz építkezés.

-----■—áruházamban legplőnvöseb
|M I ■ ben beszerezhetők rOR/letrc lFnuroroHrgigMMHs.y

— Véren vasárnap Berlinben. Berlinből 
jelentik: Vasárnap ,dél 
helyen gyűlést tartóit a Birodalmi Lobogó 
Szövetség hétéves fennállása alkalmából. A 
gyűlések sok helyen véres verekedéssé fajul
tak. A zavargók közül tizenkilencet előálli- 
’olt a berlini rendőrség.

— Rablótámadás az uicáu. Győrből jelen
ük: Vasárnap a késő esti órákban vakmerő 
rablótámadás játszódott le Győrött. Csele 
Jánosné 55 éves asszonyt Ismeretlen tetle- 
fcck megtámadták az egyik népiden utcán 
naRy bunkósbottal leütötték és ötven pengőt 
tartalmazó retiküljét elvették tőle. Csele Já- 
”osné súlyos sérüléseket szenvedett és a 
győri közkórházba szállították. Állapota 
életveszélyes.

Müselymek es grenadlnok
eyónyórS minták, egységes áron, méterje P •Uo

160 cm. szeles Tweed
dlvátoa

Jersei 2.90»prc MfntAb mátnrid ■

Féri! /e0émemUeXc
Férfi ing .
Férfi ing P
Fórfi inn •onne mintán pnpllebói,rém íny menul . . p 
Frakk ing -j*-"-***!*; 
Férfi halóing .
Férfi rövid nadrag

r

_ r
„ . p

Férfi nadrág SX3 P
Férfi pyjama öltöny P

3.60
5.50
6.5)0
8.50
3.90
1.40
3.45
6.5)0

Kölöticllclcelc
Gyermek pulóver 1<f ■

Haámonkáni 20 fillér erfieikedásaai
Női tenisz pulóver P
Női pulóver EX "Ma _P

Sxönyeg és iiiggifny 
Etamin Bommes Femmes

1MXSA0 cm méretben. btmMtt motivvai f
Futőszőnyeg í;.p’p°

oalkotással ........... ........................P —
Rojtozott ágyelő S.'íp'ÍX” 2 9()

6.50
1.25

futta zsanilia ágyéit “JilS » so 
gyHyőrfl perzsa minták kai... ... . p

Flanel takaró 3.90
Rojtozott sezlon átvető , , 

Feher ős ecrü függöny grenadin
100 em a«4lM . P

FérflxoKnl
Kitűnő minőség „ "... P

Műselyemmel átszőve P —.88
Legfinomabb flór minőség . ...

■ok «aep dnaimmtákkm...........................- r 1»ÖO

| Harisnya (hosszú) 1-35 |

Calvlrt*

..............................1 1.28
ISO am ««áien . _ P 1.95

Női- és férfi cipöTk 
Különböző fazonú lakkcipők, 

oarna e» fekete Mmetie antilop, fekete át Saru oörclpők, francia e» iroiteur cárokkal, 
kllflnó mfafitágak a legdivMoeahh formákban, | n 
■Indán pár euvMoitan Jó mlnóoág. egységár P • —

Cégünk különleges farsangi
olcsó árajánlata:
pántot i-e Maion estélyi cipók a Ivgdiva- <k W/X 
toaabb kivitelben ...............................P ''•C’V

FórfioinAir • Fekete b»x (Hócipő, divaton
tartón ló mlnflné<,"^mnfnkn*b"?' ..T.r*n.jÍ>‘ 14.50

Andrássy*ut 4.j-tén 7. Vámház-körut 6. ._____ „„
Postai rattísláseket utánvéttel bármentve szállítunk. 
Kívánságra mintákat és képes árjegyzéket küldünk.
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SZÍNHÁZ - MOZI
Kőszegi Terézt az Orökimádás rendje 

eltiltotta az utolsó nyilvános szerepléstől 
Ányos Laci jubileumán kellett volna fellépnie

Zsúfolásig megtelt vasárnap délután a 
Zeneakadémia nagyterme, ahol Ányos Laci, 
n népszerű dal- és nótaköltő huszonötévé* 
jubileumát tartották meg. A legkülönbö
zőbb egyesületek, köztük a Zeneszerzők és 
Szövegírók Országos Egyesülete, n .Magyar 
Ar lista egyesüld, a főváros hivatalos képvi
selői köszöntötték fel Ányos Lacit huszon
ötéves munkássága jubileumán és ezután 
kezdődött meg n díszelőadás. Azonkívül, 
hogy négy teljes legcisőrendü cigányzene
kar kísérte a legkitűnőbb pesti művésze
ket, köztük Palló Imrét, Gázon Gyulát, Víg 
Miklóst. Kompólhy Gyulát, László Andort, 
a hölgyek közül pedig Berky Lilit és Dayka 
Mán -öt, rendkívül érdekes müsorszámnak 
ígérkezett

Kőszegi Teréz operaénekrsnő utolsó 
világi szereplése.

A művésznő, amint ez közismert, elha

Nagy harc és pereskedés 
a bécsi „Viktória" körül 

A Theater art dér Wien le akarja venni műsoráról
A magyar közönséget is rendkívül érde

kelheti az a különös és szokatlan per, amely 
a Bécsben nagy sikert aratott „Viktória" 
cimü Földes -Ábrahám-operett körül dúl. 
A Theater an dér Wien mutatta be az elmúlt 
hetekben a .,Viktóriá"-t, amelynek bevételei 
az egyik fél állítása szerint meghaladták n 
szinház eddigi rekordbevételeit, amelyet a 
Mnrlca grófnővel elérte. Az operett ma
gyar ügynöksége éppen ezért a legnagyobb 
csodálkozással értesült Búbért Marischka 
igazgatónak arról az elhatározásáról, hogy

as operettet leveszi műsoráról és a lei
közelebbi Időben Oskar Strauss uj ope 

rétijét tűzi műsorra.

A színházi ügynökség erélyesen tiltakozó 

Csütörtökön hozzuk 
az év slágerét:

Szomaházy regénye,
Békeífy—Lajthay operettje után

mesén az 
írógépről

Zenéjét szerzettet

Abmhsm Ml 

m KULIO HIÚIM

tározta, hogy visszavonul teljesen a szín
padtól és kolostorba megy. A világi életből 
való búcsú*” és a kolostorba vonulás előtt 
azonban egy bizonyos idő, az úgynevezett 
próbaidő eltelte szükséges. Kőszegi Teréz, 
amikor bejelentette az „Orökimádás rend
je" főnök nőjének, hogy Ányos Laci, a ki
váló népdalszerző huszonötéves jubileu
mán még részt szeretne venni, a főnöknő 
nem ajánlotta, hogy ilyen módon búcsúz
zék a világi élettől. Kőszegi Teréz ezért 
maga helyett egy levelet küldött a jubi
leumra Ányos Lacinak, amely a követke
zőképpen hangzik:

, Aranyos Ányoska! Sajnos, nem tehetem 
meg, hogy fellépjek estélyén. Nagyon bol
dog nagyok, hogy teli háza lesz és én is 
színből kívánok sok sikert az estélyéhez és 
boldogságot jubileumához és kérem, ne ne
hezteljen rám lemondásomért. Nagyon sok 
üdvözlettel, híve Kőszegi Teréz.

levelére Búbért Marischka azzal válaszolt, 
hogy kénytelen levenni a Viktóriát a mű
sorról, mert Oskar Strauss-szal már cgy 
előbbi szerződése van a március elejei be
mutatóra és hogy éppen ennek a szerződés
nek értelmében a népszerű zeneszerző el
hagyta Hollywoodot és már Bécs felé köze
ledik. A magyar színpadi ügynökség azon
ban nem nyugszik bele ebbe a magyará
zatba és saját szerződésére hivatkozik, 
amely szerint bizonyos bevételen felül az 
operettet nem lehet levenni a műsorról. 
Ezzel egyidejűleg

pert Indított Ilubert Marischka ellen 
és most ennek a magyar világsikernek bé
csi sorsa az osztrák színházi törvényszék 
előtt fog lezajlani.

Pénteken, február 27-ón bemutató

az
III Színházban

CstitUrtUkttn este a RAZZIA nvilv. föpróbAja

Ujjongva fogadták vasárnap 
a pesti gépirókisasszonyok 

a „Mesék az írógépről" cimü filmet
Érdekes díszelőadás a gépirókisasszonyok részére

Még egyetlen szépségkirálynöválasztáson 
sem láttunk annyi szép leányt, mint vasárnap 
délelőtt a Kamara filmszínházban; egy egészen 
eredeti és különös esemény alkalmával. A 
filmszínház Igazgatósága ugyanis flgyelmesség.- 
hől legelőször a pesti gépirókisasszonyokat 
hívta meg a filmnek díszbemutatójára, amely 
róluk szól és életük vágyát: a jól férjhezme- 
nőst tartalmazza.

Szép lányok, szőkék, barnák és feketék 
minden árnyalatban és változatban özönlöttek 
kettesével-hármasával a Kamara filmszínházba. 
Lovagjaik, akik a hölgyeket kisérték, szomo
rúan távoztak és nem juthattak az előcsarnok
nál tovább, mert a Kamaraszínház igazgatói — 
Hirsch és Tsuk igazgatók — valamint a Me
sék az írógépről cimü film magyar adaptálója, 
Mihály István, a kiváló drámaíró

kizárólag zártkörű női előadást tartottak, 
ahová pedig férfi nem teheti be a lábát.

Az előcsarnokban már a film pompás Ábra- 
hám-slágerei fogadták a közönséget, hamaro
san zsúfolásig megtelik a nézőtér is nevelő, 
kedvesen mosolygó leányfejekkel.

Az igazgatóság különengedélyéve! mi Is be
jutunk a női előadásra. Egy nagyon csinos 
kislány mellett kapok helyet — és máris sö
tétség borul a nézőtérre.

Szinte kár, hogy kezdődik az előadás, 
mert olyan szép a publikum.

Érdekes magyar- és Fox-hiradók után követ
kezik a várva-várt esemény. Egyelőre azon
ban a rúzs- és puderpuffni dolgozik, mert

Bsthlen-UH
Színpad jSset’áa- jb

SZÍNHÁZI napló
Tlasárnap délután négy órakor filmopera- 
* tőrök és fényképészek pergőtüzében a 

Keleti pályaudvar perronjára lépett Tas- 
nády Fekete Mária, Miss Magyarország, a 
legszebb mosoly európai birtokosa, aki 
franciaországi séjourja után ismét vissza
jött a szürke hétköznapokba. A kis Tasnády 
valóban bájosan mosolygott és nem takaré
koskodott nagy kincsével. Csak az volt a 
baj, hogy közönség nem sok akadt, ennek 
azonban nem ő, hanem az eső volt az oka. 
A zuhogó eső ugyanis szétkergette a Keleti 
pályaudvar előtt várakozó tömeget és csak 
néhány ember csoportosult a perronon.

Szombat délután színészek számára volt 
előadás a Belvárosi Szinházban. A szi- 

nészközönség a legnagyobb élvezettel hall
gatta Szép Ernő játékát. A második felvonás 
elején azonban sulyos affér zavarta meg az 
előadást — a nézőtéren. Éppen fel akarták 
huzni a függönyt, hogy a második felvonást 
megkezdjék, amikor a közönség hangos szó
váltásra, majd csattanó pofonra lett figyel
mes, amely a zsöllye nyolcadik sorából hal
latszott. A szlnészközönség konsternálva .for
dult hátra és meglepetéssel látta, hogy két 
privátember, aki — nem tudni hogyan — 
jegyhez jutott, veszett össze a színészek elő
adásán. Csakhamar kivezették ezt a két 
fiatalembert és az előadás nyugodtan folyt 
tovább.
A szezón legnagyobb sikere kétségtelen a 

Magyar Szinházban szinrekerülő Lámpa
láz. A mai színházi világban szinte szokatla
nul nagy érdeklődés nyflvánul meg e rend
kívül kedves, szellemes, ügyes és ötletes ope
rett iránt, úgyhogy esténként táblás házzal 
látsszák. Az elmúlt héten ünnepelték 
meg a „Lámpaláz" gyors karriérjének 
első állomását: a huszonötödik előadást, 
amelynek bankettjén három érdekes ven
dég vett részi. Egy milánói, cgy berlini és 
cgy bécsi színházi ügynök, illetve színigaz
gató. Mind a hárman lekötötték a darabot. 
A bécsi ügynökség azzal a feltétellel vette 
meg a darabot, ha nzt Bécsben is a két La- 
lab(ir-fiú játssza, akik mint táncattrakciók 
is jó névnek örvendenek Bécsben. A két 
Latabár-fiu már alá is irta bécsi szerződését, 
fj étfőn délután öt órakor lesz az őfelsége 
** n szerelem cimü nagysikerű film századik 
előadása a Fórum filmszinházban. Az előadást 
magas vendégek fogják megtekinteni. Erre való 
tekingeti cl kéri n mozi igazgatósága a közömé 
get. hogy ez előadás Idején pontosan jelenje 
nek meg, meri az ollók zárva marodnak is 
ntm bocsátják be u késönjövőket. 

fényképezik a nézőteret. Azután Lakner Ar
túr szellemes és nagy tapssal fogadott konfe- 
ránsza után megszólal Ábrahám fülbemászó 
muzsikája. Sűrű tapsvihar szakítja meg min
den gépirónö legmerészebb álmának kedves 
meséjét. Lelkes, sőt viharos tapsok jutalmaz
zák a filmbeli gépirókisasszony, a végtelenül 
finom és bájos Renate Müller, majd a rend
kívül vonzó és elegáns Hermann Thimig és a 
nagyszerű humoru Félix Bressart játékát, 
amelynek közvetlensége a legszigorúbb kriti
kát is kiálló művésziessége magával ragadta a 
publikumot. Abrahám Pál zenéjéről kü
lön kell megemlékeznünk. Ez a kiváló 
zeneszerző változatlanul tovább fejlődik: mos
tani muzsikája is olyan kedves és pattogó, 
hogy az előadás végén már a fllmszercplőkkel 
együtt dalolta a hölgyközönség a slágereket. 
Mihály István szellemes és magas irodalmi ní
vón álló feliratai uj hangot jelentettek a film
felirat terén.

Dehát egyszter mindennek vége van: a gép- 
irókisasszony is megcsinálta a karrierjét és a 
kipirult, nevető könnves leányarcok arról ta
núskodtak, hogy

mégis csak szebb dolog ez, mint ■ szép
ségverseny.

A bájos, szomszédnőmet közben meginterjú
voltam. Róna Árnynak hívják, tizenkilenc éves, 
de részletesen nem óhajtott nyilatkozni, mert 
ő is résztvesz a mozikritika-pálvázaton és csak 
annyit árult el, hogy isteni volt és még egy
szer megnézi.

De most már nem egyedüli

Mály Gerő felléptével

Az ember komédiája 3 részben. Irta: KorcsmAros Nándor 
BUDAPEST SZÍNHÁZI EZENZÁCIÓJA

Választott bíróságot kért Beregi Őszkár a 
Magyar Szinház ellen, ez azonban még nenf 

került tárgyalásra. De Beregi Oszkár máris le* 
szerződött az egyik színházhoz, ahol Berky Li* 
livel együtt egy detektivdrámát fognak játszani 
Tfrdckes bemutatót hozott a Székesfővárosi 

Zenekar vasárnapi hangversenye. Zsass- 
kovszky József vezényletével friegnek cgy ed* 
dig nálunk nem ismert zenedfitmáját, az „Olav 
Trygvasori'-t adták elő. Az érdekes mű. amelg- 
ben a Palesztiina-kórus. a zenekar és a szót 
listák: Elek Szidi. Gregor Vilmos és Sztojano* 
vits Lili operaénekesek tudásuk legjavát adtáig 
nagy sikert aratott.

Mzx Reinhardt táviratot küldött Budapestre, 
amelyben a Belvárosi Színháztól opciót 

kér Szép Ernő költőien szép darabjára, ax 
Aranyórára. A nagy német színigazgató és vi
lághírű rendező táviratában jelezte, hogy a 
legközelebbi napokban Budapestre érkezik 
művészeti igazgatója, dr. Horch, akt a darabot 
megnézi és leköti.
Az elmúlt héten az egyik írónk felesége, ki 

™ arról nevezetes, hogy szeret szirtésztár* 
saságot vendégül látni, egy estére hívta ma-> 
gához Honthy Hannát, Vaály Ilonát és fér* 
jét, Kertész Dezsőt. Az est rendkívül kinn* 
san telt el, mert Írónk kitűnő felesége nem 
tudta, hogy a két primadonna már hosszabb 
idő óta nem szót, legföljebb csak mérges 
pillantást vált egymással. A helyzet sehogy 
sem volt menthető, mert a felek nem óhaj* 
tottak békűlni.

(*) Vigyázat! Legkésőbb folyó hó fiő-lg 
küldjön egy, a saját elmével ellátott válnsz- 
borítékot és mellékeljen 8 filléres bélyeget és 
ml azonnal küldünk önnek valamit, amivel 
nagyon meg lesz elégedve. Vidékiek is. Royal 
Orfeum, Budapest.

Uieiier Mim 1

márc. 1-1 és 2-1 hangversenyeinek
MONSTriE-MÜSORA.

I. EST MOSÓBA.
BEETHOVEN: IV. szimfónia.
MOZART: Eine kleine Nachtmusik. 
MUSSORGsKY—RAVEL: Bfldcr einer AussteUutH. 
WAGNER: Meiatcrsinger, nyitány.

II. EST MŰSORA:

jTgótSS R..- Tód und Verklirung 
STRAUSS R.: Salomc tánca
A március 1-1 vaaitraapl hangverseny fél á-kor: 
A március 2-íkl R-kor kezdődik a Vigadóban. 
Jegyek mindkét hangversenyre (klstermick h> • .Xdv- 

ccrl -cél. V>1 u!ca Td.; 81-öí. Jegyárusítás vasár, 
nap délelőtt is.
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Mennyit keresnek a pe

’A Hétfői Napló számtalan cikkében sür
gette a síinházi törvényjavaslatot, um¥ly 
évék óta né nitud tető alá kerülni. Mióta a 
színházi törvényjavaslatot megszerkesztet
ték és ez az „illetékes helyen” hevert, sok 
minden folyt lb a Dunán. A színházi tör
vényjavaslat legnagyobb része a változott 
viszonyok folytát^ már elavult és nem al
kalmas arra, hogy a színházak nagy töme
geinek érdekeit védjék. Tehát azt az öröm
hírt, hogy végre a színházi törvényjavaslat 
tető alá kerül, a székesfőváros s a kultusz
minisztérium illetékes faktorai már a leg
komolyabban foglalkoznak azzal, hogy a 
törvényjavaslatból törvényt csinálnak, nem 
üdvözölhetjük olyan őrömmel, mint amikor 
ezt sürgetríi kezdtük. 1

A színházi törvényjavaslat legfőbb 
pontja; a színész védelem, 

viszont a színigazgatók kötelező anyagi, 
művészi és erkölcsi garanciáján kívül, nem 
látjuk a'színházi törvény igazi célját:

a színházi kultúra védelmét.
Nagyon helyes a színházi törvényjavas

latnak az a része, amely szabályozza a jog
viszonyt a tag és színigazgató között, akik 
tudvalévőén évről-évre kötik meg szerződé
süket, olyan labirintikus kollektív szerző
dés alapján, amelyből Igen sok esetben a tag 
kisemmizése, nagyon gyakran pedig perek 
származnak, tehát valóban Szükség van egy 
egységes törvényre, amely — éppúgy mint 
az Ipari és kereskedelmi munkások jogvi
szonyait — szabályozza a színpadon műkö
dők jogát és kötelességét. Nagyon-nagyon 
kell egy ilyen színházi törvény, mert hiszen 
a színpad apró munkásai, akik a legnagyobb 
számban vannak, ki vannak szolgáltatva 
nemcsak az igazgató, hanem elsősorban a 
sokat kereső és a mát viszonyok között el
képesztően nagy gázsit zsebrevágó sztárok 
szeszélyeinek. Ha a színházi törvény csak az 
apró kis színészek, a 100—300 pengőt kere-I 
sők jogviszonyait biztosítja az igazgatóval 
szemben, akkor a színházi törvény ínár el
érte a célját, de

semmi szükség sincs arra, hogy a. sztá

? - KIvédi

rok mammutjövedejjnét külön Is biz
tosítsa.

Ma már ott tartank, hogy a sztárok ellen 
kell, színházi törvényt hozni, még pedig a 
színigazgatók védelméről Alig van igazgató, 
ak.nek autója és villája lenno és aki az 
utolsó fillérét is ne reszkírozná azért, hogy 
ugy-fchogy valahogyan megéljen. Ellenben 

cgy egész sereg színészt és színésznőt 
látunk fényes Limousine-okon cikázni a 
körutakon és egy egész sereg színész és 
színésznő éli a „disznók" és „dísz
férfiak" ragyogó életét saját villájá

ban, házában.
Ez ellen nem lehetne kifogást emelni, hiszen . 
legtöbbnvire megdolgoztak érte, de törvényt 
hozni védelmükre — kissé mégis csak túl- 
íás. A színházi törvény első pontjának kell 
lennie annak, amely megvédi a színházi kul- 
tarát a sztárok mértéktelen étvágya ellen. 
Törvényileg kell maximálni a sztárgázsit, 
hogy azt a büntető perrendtartás miatti fé
lelmében sem hághassa át egyetlen Igazgató 
és sztár sem.

A sztárok még ma Is ebben a nyomo
rultan szegény színházi világban többet 
keresnek, mint Magyarország miniszter
elnöke vagy egy sereg rendkívül ko
moly és nagy munkát végző tudós, Iró, 

sőt bankvezér Is.
Csak úgy kapásból állítunk össze egy kis 

lirtát arról (nem az adóhivatal részére), 
iU’gy mit kérnek és mit kapnak a pesti sztá
rok a budapesti szegény közönségtől. Fedák 
Sári legutóbbi fellépései alkalmából száz dol
lárt, azaz 570 pengőt kötött ki esténként. 
Mikor „Az okos marna" a Fővárosi Operett
színházba átment, akkor olyan szerződést 
Kötött, amely szerint az első ezer pengő be
vétel után száz pengőt, a kétezer pengő után 
háromszáz pengőt, a négyezer pengő után 
ötszáz pengőt és az ötezer pengő után nyoic- 
száz pengőt kap felléptidija fejében. A 
szinház bevételi képessége 6300 pengő. A 
gázsilistán utána azonnal Gaál Franciska 
következik, aki esti 350 pengőn alul nem

szerződik sehova. Honthy Hanna szereplé
sének esténkénti ára 300 pentf. Péahg1 Ér
ni 240 pengőt kért, Btller Irán 200 pengőt 

“kap, 'ugyanennyi Lábast Juci fellépéseinek 
ára Is. Titkos Ilona 240 pengőn alul nem 
lép fel esténként, Bajor Gizi pedig egy egy- 
felvonásom eljátszásáért a kabaréban is 150 
pengőt kap. Egy égést sereg színészünk és 
Színésznőnk van, akik 120 pengőn alul nem 
lépnek föl és a valamelyest neves színészek 
és színésznők ára

80 pengőnél már presztízskérdésből
sem lehet kevesebb.

Tehát vannak színészeink, akik havi 2400 
pengőtől egészen 15.000 pengőig keresnek 
havonta. Hol van még egy pálya, ahol eny- 
nyit mernek kérni és ahol ennyit kénytele
nek fizetni valamilyen munka elvégzéséért.

Már előre is hallom a sztárok védekezé
sét: reprezentálni kell, vagyont, fényt kell 
mutatni kifelé a közönségnek,, hogy higy- 
jen bennünk. Azonkívül a pályánk is csak 
rövid csillogásra van berendezve, azután pe
dig mi lesz velünk. Erre vonatkozólag csak 
az a megjegyzésünk, hogy a közönség, amely 
Munkanélküli Péterekből és Kisfizeíésl Pú
tokból áll és havi kétszáz pengőkből ten
geti életét és

dühhel hordja össze ■ nyolc-tiz pen
gős zsöllyéket és keserűséggel olvassa a 

színházi intimplstáknak jelentését
arról, hogy X. Y. művésznő autót vagy vil
lát vett magának az ő filléreiből. A színházi 
disznőknek ez a luxusa sehol a világon

Premier után
KATÓKA. Hát már uj operettmesét le

hetetlen írni? Hát már ügyes, ötletes for
dulatot nem várhatunk egy operettirótól? 
Miért háritanak ezek az urak mindent a ze
neszerzőre, a rendelőre, no meg a színé
szekre. österreicher urnák, aki a K-tőkát 
Bécsben elkövette, szerencséje van, mert 
szövegéhez az egyik legdivatosabb és leg
nagyszerűbb komponista, a világslágereket 
gyártó Stolz Róbert irt muzsikát és a ma
gyar előadást pedig Ízlésesen, sőt kelleme
sen rendezte Szabolcs Ernő, a főszerepeket 
pedig a nagyszerű, elragadó, bűbájos Biller 
Irénen kívül az épkézláb-férfi, Delly Fe

renc, a boszorkányosán ügyes Fejes Teri 
és a nagyszerű humoru, kitűnő táncos Szik
lay József és Pártos Gusztáv játszották a 
Fővárosi Operettszlnház szombat esti pre

wia»ziináz
Nzombaton, 1*81. február 18-Ml elösaór

A KIS KÖZPONT
(Colé d’Azur)

Vígjáték 3 (elvonásban
Írták; Andre Birabeau én George DoUey 

Fordította: Lakatos László
Főszereplők:

Gaál Franciska, Tiirzs Jenő, Hegedűs Gyula, 
Rajaal Gábor, tézUAgyi Marcin.Simon Gizi, 
Gárdonyi Lajos, Makláry tOttón. Bárdi 
ödua, Mátray József. Dózsa István, Szegó 

Endre
Jeny t k az elfő előadásra n Ar válthatók.

nincs meg és fiktív vagyont sehol sem mu< 
fogatnak úgy, mint nálunk. A másik kifo
gás pedig, hogy rövid a csillogás, rövid 
ideig tart a szerződés, szintén megdől ak- 
kor, amikor Kisfizetésű Péter bemegy a 
hivatalába és húszéves munkája után fel* 
mondŐlevetet talál az asztalán Vájjon kinek 
a szerződése van élete végéig biztosítva?

Tehát színházi törvényt kérünk, nem a 
sztárokért, hanem a sztárok ellen, szűnjön 
meg végre ez n rahlógarázdálkodás a szins 
házak körül és mentse meg a törvény a sze
gény színigazgatók életét is, akik nemsokára 
bátran besorozhatók a létminimumot sta* 
tiszták mellé.

Stób Zoltán.

mierjén. A közönség jó) elszórakozott.

FEHÉR ORCHIDEÁK. Kedves rém- 
regény-operett, sok igyekezettel. Ez K. Ha* 
lász Gyula és Kiszely Gyula munkája. Egy
előre a zenéről és a szövegről többet nem 
mondhatunk, de minden dicséretünk á Vá
rosi Színházé, amely — amint mondani 
szokták —•! mindent elkövetett a sikerért. 
A legszebb színpadot, a legjobb előadást 
nyújtotta, Lábass Jucival, a priinadonna- 
redivivával az élén, akit ez évben először 
üdvözölhetünk uj darabban. A kö
zönség sokat tapsolt neki. Utána rangsor
ban mindjárt Kun Magda következik, aki 
egykettőre betáncolta magát a közönség 
szivébe. A jelen uj szubrettje. Szedő Miklós 
mint operettbonviván is jól állja meg a he
lyét Erczkövy László a humorról gondos
kodott szerencsésen. Szirmai Imre és Sik 
Rezső kapott még sok tapsot.

Mi számolunk 
minden fillérrel!

1 pár Izlap, vagy 3 darab angolcsat vagy
50 db. varrótű, aranyfűlü (2 levél), vagy
3 db. kis cslpkemotiv, vagy 1 db. nagyobb, vagy 
1 db. nlkkelgyüszü, vagy 1 tcL blztosltótü, vagy
1 db. gumi harisnyacsat, vagy 1 db. bluzzsinór.vagy
2 pár paszomány-kézelőgomb, vagy
2 db. óraszalag, fekete, szürke, barna, vagy
1 m. antik aranybortnl, vagy 5 db. acél Inggomb

1 db. divatosai, dupla, vagy 1 db. varrókészlet, vagy 
5 m. köpperszalag, fehér, 1'/9 cm. széles, vagy
2 db. gumlpatnl, vagy 2 db. doublé Inggomb, vagy 
1 pár Ingujjlartó, vagy 1 m. szőnyegszegö, vagy
1 db. centiméter, vagy 1 m. antlkbortnl, vagy
2 db. matróz-ruhajelvény, kétféle, vagy 
2 db. szalagos harisnyacsat, vagy
1 m. ruhabortnl, vagy butorszegő rojt

4 pár cipőfűző, vaatonal, vagy a pár vállpánt, vagy 
2'/» m. selyem vállszalag, vagy 1 m.antlkbortnl, vagy 
1 m. párna-, vagy pongyolazslnőr, vagy
1 db. nyakkendőszorító, vagy 1 db. tőre 40 gr., vagy
5 m. batlsztszalag, fehér 1'/» cm. széles, vagy
1 db. gumiszalag, fodros, vagy 1 pár izlap, vagy 
1 db. matrózsapka-szalag, hímezve, vagy 
3 m. gumIperUI, fehér vasfonalből 

• db gépvarrófonal „PaplUon**, vagy
8 stoppoló, selyemfényű, vagy 1 harisnyagumi, vagy 
10 paplangomb, vagy 1 strasz-dlvatcsat, vagy
1 db. duvellne-dlvatőv, k. b. 3 cm. széles, vagy
1 lakőv, k. b. 3 cm. sz., vagy 1 pár kézelőgomb, vagy 
1 db. harlsnyalartó rész, gumlcsaftal, vagy
3 m. gumlportll, vagy 1 paszományóralánc, vagy 
1 pár Izlap, fehér baűsztból, gumilappal

Ifif

]6í
Maradékok

____ árusitóaa a U. onrolatón Jobbra

Ullstein-szabásmintákat
■ legújabb tavaszi és nyári modorlok utón minden 

nagysághoz állandóan raktáron tartunk

Ha Rövidáru-osztályunkon déli 12 
óráig 5 pangón felül vásárol, 
Ingyen kap egy szép nagy elsőrendű 
guml-látszólabdát, míg a készlet tart
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a ligabajnokság második 
tavaszi fordulója is

Győzött a Hungária Debrecenben, de a peches Ferencváros 
birói tévedéssel, egyetlen góllal vesztett

A vasárnapi négy mérkőzés nehéz felie
teket hajtott a csapatok fölé. Bizonyos volt 
az, hogy

nem múlhat el a nap meglepetés nél
kül,

ele nz viszont már tisztára a futball szeszé
lyének müve, hogy a meglepetés ott követ
kezett be. ahol azt a legkevésbé várták.

A Ferencváros vereséget szenvedett a 
III. kerülettől

a ezzel az Újpesttel szemben három, a 
Hungáriával szemben pedig öt ponttal ma
radt el. A vereség kétségtelenül az irreális 
talaj rovására írható, de mindenesetre hiba 
terheli a zöld-fehéreket, hogy a talajjal 
szemben nem tudták megtalálni ugyanazt 
nz orvosszert, amelyet a Hl. kerület kezdet

től fogva alkalmazott.
Fatális balszerencse mutatkozik azon
ban abban, hogy a III. kerület győzel
met Jelentő gólja a legtisztább offszájd- 
helyzetből adódott s Igy a Ferencváros 
vereségét ezúttal bírói tévedésnek „kö

szönheti.**
Debrecenben a Bocskai és a Hungária 

ütközött meg nz első komoly vidéki derby 
kereteiben, de ezúttal elmaradt a Bocskai 
már-már megszokottá vált debreceni győ
zelme s igy a Hungária vereség nélkül to
vábbra is a bajnoki tabella élén halad.

Az Újpest a lista legalján kullogó Kis
pestet kapta partnerül s aminthogy ez elő
relátható volt, az Újpest gólaránvjavitó 
délutánt rendezett a — kispesti számla ter
hére.

A Ferencvárost a régi „Fradi-finis" 
még frontba hozhatja 

III. kér. FC—Ferencváros 1:0 (1:0)
Festői dresszben futott ki n Hl. kerület a 

pocsékká ázott pályám, ninid utána n Ferenc
város, törzsközönségének hatalmas éljenzése 
közben. Méregetik a sarat.

• ferencvárosiaknak schogysem tetszik ■ 
terep,

de aztán nincs mentség, vitéz Karsatj elindítja

Amsei Berkesig

a mérkőzést. Az első tiz perc nz óbudai csa
paté s a csatársor néhány bombója komoly 
munkát ad Amseinek, aki az egyetlen fix pont 
n Ferencváros csapatában. A fölény azonban 
nem tart sokáig, a puskapor elázik s végre n 
Ferencváros is belelendül, Tánctér bombája 
nzonhan léc fölött süvit cl.

A feli óbban ás nem tart sokáig s most már 
tisztán látszik, hogy búj van a zöld-fehér 

csapatban.

lőtt az offszájdon álló Fenyveseihez, akt 
két lépést téve habozás nélküí lő. Amsei, 
megsejtve a veszélyt, hirtelen roblnzonád- 
dal próbál segíteni n helyzeten, ökléről 
azonban a labda nem csusilk a vonalon 
túlra, hanem a kapufának ütközik és on

nan a hálóba pattan. 1:0.
Vitéz Karsay nem is gondolkozik a helyzeten, 
habozás nélkül megítéli a gólt. A birói téve
dések sorozata nzonhan még nzután sem szűnik 
meg s az amúgy is nagy nehézségekkel küzdő 
zöld-fehéreket sújtja inkább.

Így azután n III. kerület végig fölényben 
van s nz első félidő jellemzője, hogy

a nagy sár ellenére Is Fehér még a 45. 
percben is — fehér.

Szünetben még tnrt a bizalom s a közönség 
a III. kerület kapuja felé tódul, mondván: Na. 
most látjuk maid a Fradi-gólokatl De jön a 
replika Is: Kicsit korán jöttek ki — majd jú
niusban!

Pedig a félidő ugg indul, hogy a Ferencváros 
ismét megtalálta önmagát és vehemens táma
dásokkal ostromolja a sziklaszilárd óbudnl 
védelmet. De aztán jön Karsay. Többek kö
zölt

egy kornerjelenetnél a nagy rössel érkező 
Berkessy fellöki Szedreseket s erre a bíró 
habozás nélkül szabadrúgást Ítél a Ferenc

város ellen.
Ez végleg kedvét szegi a zöld-fehéreknek, úgy
hogy a 10. percben hatalmas gólhelyzet adódik

'A nehéz tulaj megöli a technikai finomságokat, 
Toldi nem tudja összetartani a szárnyakat és 
Bukóid ereje nem elegendő n talaj nehézségei
nek legyőzéseiére. Ezenfelül pedig a védelem
ben Kronenberger érthetetlenül elveszti hig
gadtságát s egyik hibát a másik után követi 
cl. Vitéz Karsay azután még a maradék hig
gadtságot is kiöli a ferencvárosinkból, mert 
egyik hibás ítélkezést a másik után diktálja s 
végül is senki sem tudja, hogy mit. mikor * 
nierrcfelé fütyül le. A közönség lármája még 
Joliban megzavarja, úgyhogy a 93. percben el
követ egy hat<dmás s ezúttal meccsdöntő hibát.

Bukási éa I.utS össseesapásából ■ kémé- 
nyebbkőtéoü óbudai halt kerül ki győzte
sen, a labdát Magyarhoz passzolja, aki 
kapásból átküldi az ellenkező oldalra. 
Kronenberger zavarodottan próbál az Ivett 
labda után nyúlni, úgy látszik, mintha 
érintené, ám a labda elslkllk a lába fő-

n Ferencváros kapuja elölt, amelyet csak 
Amsei biztos tempóérzéke ment meg. A közön
ség Be h rí nyer remek csukafejeseit tapsolja s 
közben lassan megindul a vándorlás a kapuk 
felé, mert ugylátszlk, hogy a Ferencváros tech 
nikai fölénye végleg a sárba fulladt. Az utolsó 
negyedórában még fellángol egyszer a félelme
tes Fradl-flnls, ,

Lázár szabadrúgásból tisztán kap labdát, 
csak a hálóba kellene küldeni,

de — amint az Ilyenkor lenni szokott — nem 
megy semmi, még a „ziccereket" is kihagyják. 
Ej történik Lázár nagy helyzetében Is. Ezzel 
azután vége Is .van a nehéz mérkőzésnek 
Csüggedten indul a közönség haza, alig bu 
rsuzva a csapatától, nmely minden balszerencse 
ellenére is nincs még eltemetve, mert nz egy
kor oly rettegett Fradi finis nz utolsó percek 
ben még mindent behozhat.

Kispest négy gólt rúgott, 
de kettőt a saját kapujába

Újpest—Kispest 6:2 (4:2)

Fossák
Nyolc megadott gól, négy érvénytelen gól, 

két öngól —- azt hinné az ember, hogy valami 
nagyon Izgalmas volt az Újpest—Kispest-mér
kőzés. Pedig egyáltalán nem volt az. A gyosran 
elért első gól után a biztos győzelem tudatá
ban nem nagyon törték magukat a lila-fehérek, 
mikor azután segítséget kaptak a góllövésben 
a kispesti védőjátékosok személyében, akkor 
meg éppen alábbhagyott az erősnek sehogysem 
mondható iram.

El is szürkült ezután a mérkőzés és csak a 
meg nem adott gólok miatt volt némi kis iz
galom. némi kis pfujozás... de kit izgatott 
ez különösebben, amikor az Újpest feltartva, 
fölényesen győzött?

Általában, a mérkőzés tartama alatt úgy ját-

Senkey II. Volcntik

szott az Újpest, mint aki biztos a dolgában, 
mint aki holtbiztosán tudja, hogy nem lehet 
baj, hogy ha támad is néha az ellenfél, a gólo
kat ö fogja rúgni. És igy is volt. Mert

ha le is futott a Kispest, a labda mindun
talan visszakerült a Illa-fehér csatárokhoz.
Azután támadott, állandóan támadott az 

Újpest és ha formája, játéka nem h volt valami 
meggyőző, mégis

klasszlskülőnbség volt a két csapat között.
Már az első percben nagy gólhelyzete volt az 

Újpestnek. P. Szabó beadását Auer magasan 
felugorva fejeli, de a labda a kapuvonalon álló 
Rozgonyiról kipattan. A 4. percben azonban 
már megszületik az első gól. Ströck beadása 
Volentikhez kerül, a centerhalf lő.

Spitz beteszi a lábát és a labda a bal
sarokba gurut 1:0.

Azután Auer ugrik ki, de Possák passzív les
állása minit kárbavész a jó helyzet, majd Auer 
kerül jó helyzetbe, de fölé lő. Lassan a Kispest 
is felnyomul, de csak két kornerrel veszélyez
tet. A ifi. percben esik a második gól.

A labda a kaputól 25 méterre álló Szalay- 
hoz kerül, aki kapásból lő s a labda Dé

nes alatt a kapuba jut. 2:0.

Két perc múlva szabadrúgással kerül a kis
pesti kapu elé az Újpest, a labdára Spitz. fut 
rá, Dénes kiugrik, de a labda kicsúszik a ke
zéből és bár Raix is szorongatja Spitzet, a csa
tár lába kinyúlik és a labda Raix lábáról az 
üres kapuba jut.

öngól! 3:0.
Az Újpest most nagyon megkedveli a gól- 

lövést — igaz, a kispesti védők is segítenek 
ebben. Mert a 26. percben

Possák • lövésszerü beadását a futva ér
kező Rozgonyi gyönyörűen és védhetetle- 

nül a saját hálójába fejeli.
Még egy öngól és 4:0.

Auer 30 méteres szabadrúgása felső kapufá
ról pattan vissza. P. Szabó középre fejel, Pos- 
sók 3 ember között is a kapuba rúgja, de a 
biró annullálja a gólt — fault miatt. Két perc 
múlva Krausz révén a Kispest jut hasonló 
sorsra — csak lesállás miatt.

A félidő végén a Kispest gólszerző perceket 
rendez

A 39. percben Csendes a taccsvonalról vágja 
középre a labdát s

Paczolay 10 méterről kapásból lövi a 
hálóba. 4:1.

Ezután Spitznek két lépésről sikerül elta
lálnia a felső kapufát, sőt utána a hálót is, de 
a biró lesállást lát ezúttal is
Ehelyett a 41. percben kavarodás után Dudás 

Darvasba rúgja a labdát s
■ kispesti szélső pedig a hálóba. 4:2.

Az utolsó percekben Dénes és Spitz kiugratja 
Possákot, aki szép gólt lő.

A bíró előbb lesállást Ítél, azután mégis 
megadja a gólt. 5:2.

Emiatt áll is 3 percig a játék, de végül mégis 
ró lehet venni a kispestieket, hogy játékba 
kezdjenek* P. Szabó mindjárt lő is gólt, nodc 
ott van a biró, aki tekintet nélkül a háborgó 
kedélyekre, ismét nem itél gólt,

Dénes állandóan Franzl-stilusban véd s ősz- 
szeroncsolt kezével is sikerül megakadályozni 
az Újpest várt gólözönét. Csak a 29. percben 
esik gól, amikor Auer kitör, a ráfutó Dénes 
elől középre ad és

Possáknak már csak az üres kapuba kell 
gurítani. 6:2.

Újpest legjobb része kétségkívül a fedezetsor 
volt. Volentík végigállta a mérkőzést és Bor- 
sányl is nagyszerű volt. A csatársor is úgy 
ahogy, megfelelt, a védelemnél azonban már 
bajok vannak. Különben nem tudott volna a 
kispesti csatársor két gólt lőni. A Kispest játéka 
megfelelt a várakozásnak: ez a csapat nem tud 
jobb játékot produkálni.

A debreceni pálya sem 
rossz kabala már 

a Hungáriának 
Hungária—Bocskai 2:1 (1:1)

Ticska
Debrecen, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen
tése.) A nagyerdei pályán hatezer főnyi re
kordközönség fogadta a Hungária csapatát. A 
meccs megkezdése előtt megindultak a tippelé- 
sek, vájjon a Birótesület melyik tagját találta 
alkalmasnak a bajnoki tabella első és második 
helyezettje között játszandó fontos bajnoki 
mérkőzés vezetcsére.. Nem "keltett nagy megle
petést, amikor Boronkay Gábor hatalmas alakja 
megjelent a pályán, mert a tippelők nagyrétre 
tényleg a BT titkárát választotta volna bí
róul. A meccs borús, de szélmentes Időben és 
kitűnő pályán folyt le és a mutatott játéknak 
megfelelően

a Hungária megérdemelt győzelmével vég
ződött.

A Hungária Sebes helyén Kalmárral, a jobb- 
szélen pedig Vargával állott fel. de ez a változ
tatás a csapatnak előnyére váll, mert a kitü
nően játszó Ka'már'és a mögötte fényesen sze
repelt Nándi a Bocskai veszélyes jobbszárnyát 
meglehetősen semlegesítette A Bocskai csapa
tában jól sikerül Fábiánnak, az uj kapusnak n 
debüje, de a mull héten hemutatkozott Moharos 
is kitünően látta el feladatát.

Ha a Hungária győzelmének realitása semmi 
körülmények között sem vonható kétségbe, 
tény, hogy a Bocskait meglehetős pech Üldözte: 
n csapat egyik oszlopa: Möóré a második fél
idő 25. percében megsérült, egyidőre kiállt, 
majd visszatért és a Jobbstélen statisztált. Az 
utolsó húsz percben azonban már n«m Is vett 
résat a játékban, úgyhogy a Bocskai tulajdon
képpen csnk tíz emberrel játszott.

A Hungária tAnirdásalvnl Indult a meccs. A 
7. percben BarAtky kapufát 15, a 8. percben

Hirzer lövése a kapu mellett talál kiutat. Á 
10. percben Skvarek kézzel ütötte be a lab
dát a hálóba, de a hands in-gólt az éber biró 
észrevette és nem Ítélte meg. A Hungária to
vábbi támadásait Fábián tette ártalmatlanná. A 
pesti vendégcsapat óriási iramot diktált, de a 
debreceni védelem pompásan védekezett. Ez
zel szemben a Bocskainak már az eíső táma
dása sikert hoz. A 30. percben kavarodás tá
mad a Hungária kapuja előtt és a nagy tu-

Skvarek T cleki

múltúiban
Horváth Telekihez Juttatta a labdát, aki 

art a hálóba továbbította.
A publikum nagy örömmel fogadta a gólt, «« 
örömtüzek azonban nem sokáig éghettek a «°- 
mekben, mert

egy percre rá Ticska kornere érintés nél
kül kerül a Bocskai kapujába.

Ki van egyenlítve. A félidő végéig gyors
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iramú, változatot játék folyik minden külö
nösebb esemény nélkül

A második félidő első perceiben a Hungária 
támadásai folytatódtak.

Ticska a 9. percben ujabb komért rúgott, 
amelyből a Hungária megszerezte a máso

dik gólt.
A Bocskai flidselni próbál, de három eredmény
telen sarokrúgáson kívül egyebet nem tud pro

dukálni a debreceni csapat. A huszonötödik 
percben Moóre megsérült, kivttték a pályáról 
majd visszatérve, rövid ideig a jobbszélen sán- 
tikált s aztán véglegesen ktállt. A debreceni 
csapat tíz emberrel is többször támadott, ám a 
komplett Hungáriával szemben eredményt nem 
tudott elérni, a Hungária viszont már nem for
szírozta a góllövést és igy az eredmény a mér
kőzés végéig nem változott. MEGBÍZHATÓ

Hz játékossal is kiverekedte a győzelmet 
a Budai „11**

Budai „11“—Vasas 2:0 (1:0)
A meccsrajongók tegnap reggelre arra éb

redtek, hogy az utóbbi napok tavaszlas idő
járása hirtelenében az őszbe fordult. Az eső 
szünet nélkül esik s az üllöl-uti pálya talaja,

Stanczl Stanciik

amely szombaton kifogástalan állapotban 
volt, vasárnapra majdnem teljesen hasznave
hetetlenné vált. A kellemetlen idő sok druk
kert távoltartott a kettős ligabajnoki mérkő
zéstől, ennek ellenére közel négyezer néző 
volt kiváncsi a Budai 11—Vasas találkozójára. 
A játék valóban meg is érdemelte az előlege
zett bizalmat, mert

a nehéz talaj ellenére végig Izgalmas, 
idegölő küzdelem folyt, amelyben az Ön-

bizalmát visszanyert budai csapat várako
záson fölüli Jő Játék mellett megadásra 
késztette a veszélyes piros-kék együttesi.

A játék elején már hatalmas ciánnal fekszik a 
küzdelembe a budai legényrég s a támadáso
kat főként a feltűnően friss Schmidt vezeti, 
ccnterezéseit azonban a belsők nem tudják ki
használni. A Vasas-csapat alig jut szóhoz, de 
akkor veszélyes.

A 8. percben komért csikarnak ki a piros
kékek, amelyből Dán fejese a felsőidéről ke
rül a kapu mögé. A választámadásnál Lyka 
ügyesen kiugratja Schusztert ő azonban re
mek helyzetben a kapu fö’e vágja a labdát. 
Rottler hatalmas szabadrúgása nehéz munkát 
ad Lantosnak, aki csak az utolsó pillanatban 
ment Dán elől.

OLLÓI-ÚTI FALVA,
Vasárnap, március lén:

Forencuaros-vasas
Előtte:

Budai 11—Kispest
kettős 1. out. bajnoki ligamérkőzés.

A 23. percben Schmidt beadáta Kulik kezé
ben megakad, a bíró azonban nem lát szán
dékot az esetben. Közvetlen utána Polgár ha- 
lalmas bombája az oldallécröl vágódik visz- 
sza. A budai ostrom most alábbhagy s a Va
sas-csapat fokozatosan följön. Lantos előbb 
bravúrral kornerre védi Remmer fejeséi, majd 
tgri labdáját parírozza.

A 41. percben Polgár kiadását Schmidt 
elviszi Kutrlk melleit, éles lövését Be- 
reesky nem tudja tartani, • labda balra 
pörög • befutó Ember elé, aki az üres 

bálóba vágja (1:0).
Két perc múlva Stanczl kedvező helyzetben • 
kapu fölé lő.

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa éa anádtelepel* 

számára.

Szünet után a Vasas-csapatot mintha kicse
rélték volna, egyre-másra vezeti a veszélyes 
támadások egész sorát, amelyet a fekete-fehé
rek védelme csak nehezen tisztáz. Lantos több 
Ízben bravúrral ment.

A Budai „11" szórványosabb támadásait fő
ként Schmidt vezeti, bár Stancsik és Lyka is 
jeleskednek. A 20. percben Lyka két lépésről 
hibáz. Most Ismét a piros-kékek jönnek föl s 
előbb Remmer éles lövését kornerre menti 
Lantos,. majd pedig Rottler hatalmas bombá
ját parírozza, miközben rövid fél percre rosz- 
szul is lesz. Kovácsi megránditja a lábát és 
kiáltani kénytelén, ami méginkább frontba 
hozza a Vasatokat.

A fekete-fehérek teljesen a védekezésre ren
dezkednek be, de Így is csak a legnagyobb iz
galmak közepette tudják mentesíteni a góltól 
a hálójukat. Az óramutató a 45. percbe fordul 
s a közönség kórusban zug, hogy letelt az idő. 
A hangorkán egyre tart, amikor Schmidtet 
kiszökteti Ember s

a budai jobbszélső egyedül fut le és 
szinte az Időt huzva, erőtlen lövést küld 
Bcreczky kapujára, amelyet a Vasas
kapus éppen olyan könnyelműen akar 
fogni, de a labda közben falsot kap s 
mire Bereczky föleszmél, tuljut a gól

vonalon.
A bíró kettőt fuj — a Vasas-játékosok hiába 

reklamálnak — kettő—null arányban a Budai 
„11" győzött.

Az Újpest a második a bajnoki 
tabellán

A bajnoki tabellán a vasárnapi mérkőzések 
után

az Újpest elfoglalta a második helyet, míg 
a Bocskai az Újpest csapatával cserélt 

helyei
Érdekessége a bajnoki táblázatnak, hogy a 
Bástya és a Vasas egyenlő pontszámmal és gól
aránnyal a nyolcadik helyet foglalják el.

A bajnoki tabella a vasárnapi mérkőzések után 
igy fest:

1. Hungária 22 pont 49—18 gól
2. Újpest 19 40—21
3. Bocskai 18 36—28
4. Ferencváros 16 28—16
5. III. kér. FC 16 27—21
6. Sabaria 14 19—16
7. Nemzeti 12 18—22

8—9. Bástya 22—32
8—9. Vasas 9 22—32

10. Budai 11. 9 16—21
11. Pécs-Baranya 6 17—36
12. Kispest 4 20—40

A Jövő heti mérkfisések
az alábbi párosításban kerülnek lebonyolításra: 

üllől-ut: Ferencváros—Vasas és Budai 11— 
Kispest.

Millenáris: Nemzeti—Hungária.
Újpest: Újpest—Bástya. 
Debreceni Bocskai—Saharla.
Pécs: Pécs-Baranya—Ili. kér. FC.

ll-esből szerzett góllal 
nyerte az Attila a II. liga 

derbijét
Attila—Somogy 2:1 (0:1)

Miskolc, február 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Miskolc egész sportközönsége lázas izga
lommal várta a vasárnapi Attila—Somogy derbi
mérkőzést. Mindenki az Attila győzelmére es
küdött, amely ha végeredményben be is követ
kezett, rendkívül nehéz, kemény küzdelem ered
ménye volt.

Az Attila nem volt jobb és a Somogy 
egyenlő ellenfele volt.

Nyílt volt a mérkőzés, amikor a Somogy ve
zetett, nyílt volt amikor az Atilla kiegyenlített 
és végül akkor is nyílt volt, amikor a közönség 
üdvrivalgása közben 11-csböl Vadász megsze
rezte a győzelmet jelentő (ólt. Mint érdekesség 
megemlíthető, hogy az első félidőben, amikor 

az Attila támadott, a Somogy lőtte a gólt, 
mig szünet után, amikor a Somogy volt fölény
ben, az Attila lőtte a gólokat.

Kezdés után mingyárt az Attila támadott és 
Rudas, majd Hajós lövését kellett védenie Ku- 
balának.

A 11. percben Kohut megszökött, lapos be
adását Galambos szintén laposan továbbította 
kapura.

Németh vetette magát, de ■ labda felug
rott és feje fölött a hálóba jutott, 0:1.

Szünet után a 13. percben egyenlített ki az 
Attila.

Hajós átadásából Rudas nehéi szögből 
a hálóba lőtt, 1:1.

Ezután egészen a 35. percig a Somogy táma
dott s a 39. percben ll-esből szerezte meg a 
győzelmet jelentő gólt az Attila. Pimpi beadását 
Pesovnik kézzel ütötte el Rudas elől.

A megítélt 11-est Vadász rendeltetési helyére 
juttatta.

A II. liga másik két mérkőzése közül a VÁC 
FC 6:0 (1:0) arányú fölényes győzelmet ara
tott a Rákospalota fölött, mig a Turul csak el
keseredett küzdelem után győzött 5:4 (3:1) 
arányban a Soroksár ellen.

A BAK FC 4:1 (3:0) arányban győzött Mag
lód ellen, mig a Terézváros—Józsefváros-mér- 
kőzés 3:1 állásnál félbeszakadt.

Az amatőrök tavaszi 
premierjén a listavezető 
BSzKRTsúlyos vereséget 

szenvedett a BSE-től
Az amatőrök tavaszi szezónja tegnap In

dult meg és az első forduló máris hatalmas 
meglepetést hozott, amennyiben

a listavezető BSzKRT váratlan, Igen ér
zékeny vereséget szenvedett ■ nagy lel

kesedéssel küzdő BSE csapatától.
A multévi bajnok Törekvésnek a 111. kér. 
TVE lett volna az ellenfele, ez a meccs azon
ban elmaradt a pálya használhatatlansága

Megfosztják az uszósport ifjúságát 
a tréninglehetöségtöl

Ma este tanácskozik az OTT és a MUSz a kultuszminiszterné 
leendő tisztelgésről

Tévedlek azok, akik abban a reményben 
ringatták magukat, hogy a világ egyik leg
szebb fedett újpalotájának felépítése után 
nyugvópontra jut a magyar uszósport leg
nagyobb problémája:

az uszodakérdés.
Ez a gyönyörű sportintézmény eddig csak 

a Közmunkatanácsnak jelentett anyagi és er
kölcsi javakat. A tanács, amely talán a leg
kisebb áldozatot hozta az államnak és a fő
várossal szemben a természet kincseinek át
engedésével, az elmúlt

három hónap alatt közel tízezer pengőt 
vett be a fedett uszoda révén, 

ugyanakkor, Amikor a fedett uszodában ren
dezett versenyek nagyrésze ugy a szövetség, 
mint a rendező egyesületek számára sorra de
ficittel végződött.

Alig csendüllek el a szigetre való belépés 
engedélyezése körül csapkodó hullámok, most

A MAC csapata megnyerte 
a Dobogókői vándordíját

A Magyar Turista Egyesület vasárnap ren
dezte egyik legnagyobb álversenyét a dobogó
kői vándordíjért, amelyen tizes csapatok indul
tak. A versenyre 109 versenyző 174 nevezést 
adott le. öt egyesület 7 csapattal nevezett. A 
rendezőegyesület két csapattal, a Magyar Si 
Klub két csapattal, a BBTE, MAC és a TTE 
egy-egy csapattal indult.

Dobogókői vándordíj-verseny (táv 12 km). 
1. MAC (gróf Zichy, Zombory, Szépei, Bánk, 
Balaton, Dezső, Lóránt, Elcőd, Beiczy, Bel- 
lony) 9 óra 20 perc 17 mp összidövcl, 2. .Ma
gyar Si Klub 9 óra 34 perc 55 mp., 3. Termé
szetbarátok Turista Egyesülete, 4. Magyar Tu
rista Egyesület A., 5. Magyar Turista Egyesü
let B.

Igni.indi«>n^Q3SSE ED dőltként la vér
nyomást, megszünteti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést

Egyénileg (abszolút sorrendben, táv 15 km):
1. Szendey András MSK 1 óra 09 nerc 21 mp.,
2. Bellony Gyula MAC 1 óra II perc 48 mp.,
3. Hermann Richárd BBTE 1 óra 12 perc 27 
mp, 4. Szepcs Gyula MAC 1 óra 13 perc 45 
mp., 5. Iglauer László MSK 1 óra 14 perc 55 
mp., 6. Elefld Huba MAC 1 óra 15 perc 37 mp.

Hölgyek versenyében (abszolút sorrendben, 
táv 4 km): 1. Kopcczky Anna MTE 18 perc 30 
mp., 2. Németh Ferenené TTE 21 p. 56 mp.,

[miatt. A tartalékos FTC-nek a BTC fölött 
aratott fölényes győzelme kissé meglepetés
számba megy, ugyanígy váratlan eredmény
nyel végződött a Fér. Vasutas—MTK találkozó 
is. A részletes eredményeket az alábbiakban 
adjuk:

BSE—BESzKRT 4:1 (1:1).
FTC—BTC 4:1 (30).
Fér. Vasutas—MTK 3:2 (1:1).
UTE—BEAC 3:0 (3:0).
„33" FC—URAK 2:2 (1:3).

Az évad első mezei versenyén 
a Vasasok győzlek

Az MTE Hesz József-emlékverscnye volt az 
idén az atlétika szezónnyitója a mezőn. Az 
első mezei verseny résztvevői — ifjúságiak és 
szeniorok — szakadó esőben gyülekeztek a 
(elázott Népliget mutatványos bódéi között 
rögtönzött öltözők körül. Az első cross- 
country eléggé népes volt és a szövetséget 
képviselő Moldoványl István dr., valamint az 
MTE kipróbált rendező-gárdája mintaszerű 
precizitással bonyolította azt le.

Az első cross-country tizen csapatverseny 
volt és a Vasasok kerültek ki abból győz

tesként.
A Hesz József-emlékverseny egyéni győz

tese és második helyezettje is Vasas-atléta volt, 
mig az ifjúsági junior csapatversenyt a Törek- 
vés nyerte.

Hesz József-emlékverseny. Táv: 5500 méter, 
58 induló. Győztes: a Vasas csapata 117 pont
tal. 2. Az ESC 144 p 3. Az MTE 218 ponttal. 
Egyéni győztes: Krizsán (Vasas) 19 p 43.4 
mp. 2. Balogh (Vasas) 20 p 23.4 mp. 3. Eper 
(ESC) 20 p 26 mp.

Ifjúsági junior ötös csapatverseny. Távf 
3500 m. 63 induló. Győztes a Törekvés csa
pata 57 ponttal. 2. Soroksári AC 69 p. 3. Va
sas 86 p. 4. MTE 90 p. 5. FTC 98 p. fl. ESC 
123 p. 7. Dorogi AC 148 ponttal. Egyéni győz
tes: Albert (Törekvés) 12 p 05 mp. 2. Kőszegi 
(Dorogi AC) 12 p 09 mp. 3. Eislich (Sorok
sári AC) 12 p 09 mp. », 

ujabb izgalmakat hozott a Közmunkatanácg 
legújabb terve, amelynek értelmében

meg akarják szüntetni a trenírozó úszók 
részére engedélyezett 12 filléres tréning

jegyeket.
Ez a most készülő intézkedés nem jelent 

egyebet, mint hogy
el akarják venni a fedett uszodát ar 

uszósporttól.
Ugy az OTT, mint a MUSz nagy megdöbben 

néssel fogadta ezt a tervet. A MUSz elnökség® 
ma este ebben hz ügyben megbeszélést tart 
Karafláth Jenő dr.-ral, az OTT elnökével és a 
két sporthatóság kedden együtt tisztelegnek 
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszternél az 
alapítványi levélben az uszósport javára biz
tosított jogok tiszteletbentartása ügyében.

Értesülésünk szerint akció Indult oly irány
ban is, hogy a Közmunkatanácsot kapcsolják 
ki az alapítványi igazgatóságból.

3. Gombőcz Magda MTE 25 perc 07 mp., 4. 
Bóna Ilona MTE 25 perc 32 mp., 5. Hilkcne 
Fülöpné NSC 26 perc 05 mp.

Vájná (Izraelila reálgimnázium) 
nyerte a KISOK tőrbajnokságát

Tegnap tartotta meg a Tavaszmező-utcai 
gimnáziumban a KISOK budapesti kerületé* 
nek egyéni törbajnokságait, amelynek ered
ményei a következők: 1. Vájná (Izr. Alapít
ványi Rg.) 8 győzelem. 2. Feledi (Ag. Ev. gim
názium) 8 győzelem. 3. Nyilas (Zrinyi Rg.) tt 
győzelem. 4. Rónai (Zrinyi Rg.) 6 győzelem*
5. Ságvári (Gyakorló Gimnázium) 5 győzelem*
6. Rádi (Kegyesrendi Gimnázium) 4 győzelem.
7. Szecsődi (Toldi Rg.) 3 győzelem. 8. Spádl 
(Ágostai Evangélikus Gimnázium 3 gy. 9. 
Welsz (Rákóczi felsőkereskedelmi) 1 gy. 10* 
A utal (Ferenc József Fiúnevelő) 1 gy. A 
döntő asszóban Vájná 5:3-ra győzte Feledit s 
igy a bajnokságot megnyerte.

X Hoower a losangelesl ollmplász fővéd
nök*. tioomer, az Egyesült Államok elnőke( 
átvette a losangelesi olimpiász fővédnökségéi*

X A Vád SE boxakadémlája. A Váci Sport
egyesület fiatal boxolói, akik ősz óla tanulják 
Ardalean Mihály tréner vezetése alatt az ököl
vívást, tegnep délután háziverseny keretében 
mulatták be tudásukat. A versenyt Unterecker 
József olimpiai tréner és Kovács Károly, a« 
FTC trénere közötti akadémia előzte meg. A 
verseny után Ardalean slafétaboxolást mutatott 
be négy tanítványával
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Pillér György győzött 
az NVC jubilárís kardversenyén

Vasárnap délelőtt délután rendezte meg a 
Nemzeti Vivő Club jubiláris kardversenyét. A 
nagy számban megjelent közönség zsúfolásig 
megtöltötte a Műegyetem auláját és végig iz
galmas. szebbnél-szebb küzdelmekben gyö
nyörködhetett. A versenyt a rendezi egyesület 
kiesési rendszer alapján bonyolította ír. amely
nek sikere volt. Már a délelőtti küzdelmek so
rán több hatalmas meglepetés volt, melyek kö
zött legnagyobb a ‘ »

többszörös bajnok Garay, továbbá dr. 
Tóth Péter kiesése volt.

Délután következett be azután a verseny leg
nagyobb meglepetése, amennyiben

a kétszeres Európalmjitok, dr. Gombos

Sándor Is kiesett.
A versenyt Igy

Pillér György százados nyerte meg,
aki ezzel a győzelmével Ismét bebizonyította, 
hogy a legjobb magyar kardvivó.

A verseny részletes eredménye:
1. Pillér György MAC,
2. Nagy Ernő MAC,
3. Dr. Doros RAG,
4. Hechs MAC,
5. I)r. Gombos NVC,
0. Gerevioa MAC,
7. Gönczi MAC.
8. Maszlay TVC.

KÜLFÖLDI SPORTHÜPLÓ
Középeurópában még mindig 

verhetetlen az olasz válogatott csapat
Olaszország—Ausztria 2:1 (1:1)
Milánó, február 22.

‘ (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeleti- 
fisé.) Mn jálsrxitták le az olasz—osztrák mér
kőzést. amely iránt hatalmas érdeklődés nyílná- 
null meg. A meccsre az autók százai ontották 
a közönségei, amely csaknem zsúfolásig meg
töltötte a stadiont

Az első félidő ín percében Ausztria csapata 
szerezte meg a vezetőgólt Horváth révén, de a 
rendkívül szemfüles Meazza még szünet előtt 
kiegyenlített. Helycsere után a 8. perc újabb

gólt hozott az olaszoknak, amelynek szerzője 
ismét Meazza volt. Az azúrok egyik veszélyes 
támadásánál Hiden faultolja Meazzát; 11-es, 
de ezt Hiden parírozza.

Az olasz csapat megérdemelte a győzelmet, 
mert többet volt frontban, mint az osztrák 
együttes, amely egyébként messze mögötte ma
radt az olaszoknak a kondíció tekintetében is. 
Az olasz csapat minden egyes tagja tudásának 
a legjnvát adta, szemben nz osztrákokkal, akik 
közül csnk Schramseis és Klíma felelt meg.

VÁROSI SZÍNHÁZ
Egére héten minden relé fél 8 ómkor,' péntek kivételével, 

a nagy sikert aratott Igád nagy operett

Lábasa Juci é. Szedő Miklós felléptével

FEHÉR ORCHIDEÁK
Főszereplők*

Kun Magda Szirmai Imre Érczkövy László
Rngjogó kiállítás, 00 tagú Mfll llailhfln szimfonikus jazz- 
zenekar és a világhírt! UUI UtiUUOI zenekar felléptével.

belgrád és Zágráb revánsmérközése
Belgrád: Belgrád-^-Zágráb 5:1 .(4:0). A mult 

héten Zágrábban találkozott a két csapat, s 
akkor Belgrád 3:l-re győzött, mig most Bel- 
grádban a várakozásnak megfelelően, Belgrád 
biztos győzelmével végződött a mérkőzés. 
Szabadka: Bácska—Sokol 2:2 (0:1). Bajnoki 
mérkőzés. Zágráb: BSK—Zágrábi Sport 4’2 
(2:1). Barátságos mérkőzés. Újvidék: Macsval 
—NAK 3:0 (1:0); Makkabi—Pélerváradi 
Gradjanski 2:2 (2:0)1
A STUTTGARTI FEDETTPÁLYA ATLÉTIKAI 

VERSENYESEMÉNYEI
Néhány elsöklasszisu atléta részvételével fe- 

dettpálya atlétikai versenyt rendezlek Stutt
gartban. A versenyszámok közül a sprint- 
triallont König nyerte meg Jonath és Lem- 
mers ellen; az 1000 méteres síkfutásban Peltzer 
2.37 mp.-es idővel győzött a mult évben nálunk 
is járt Wichmann ellen, 3000 méteren pedig 
fíoltze győzött 9.06.7 inp.-es idővel Heller I. 
ellen.

X A BTC nyerte Magyarország korlátcsapat, 
bajnokságát. A Tornász Szövetség megbízása, 
ból a VÁC rendezte meg vasárnap Magyar
ország korlátcsapatbajnokságát, amelyet 159.30 
ponttal a BTC (Pelle, Péter, Lenz, Cserney, 
Antal, Sallay) csapata nyert meg. 2. VÁC, 3. 
MTE.

X A vasárnapi blrkózóverseny. Ma este fe
jezték be a századosuti sporttelepen a Beszkárt 
II. osztályú szenior birkózóbajnokságait, me
lyen 46-an vettek részt. A verseny eredményei: 
Légsuly: 1. Végh Ganzgyári SC, 2. Kolláth 
Ganz SC, 3. Pető Ganz SC. Pehelysúly: 1. Kis 
FTC, 2. Vargha Ganz SC, 3. Papp MAC. Köny- 
nyüsuly: 1. Kovács Törekvés, 2. Sallj UTE, 3. 
Korányi MTK. Kisközépsuly: 1. Ferenczy Ganz 
SC, 2. Kiss Herminamezői AC, 3. Dancsó 
BcSzkárt, 4. Fogoly Testvériség. Nagyközépsuly: 
Richetzky MÁV, 2. dr. Bánky Beszkárt, 3. 
Szabó Testvériség. Kisnehézsuly: 1. Bóbis Kecs
keméti TE, 2. Kovács Kiskunhalasi AC, 3. Bog
nár Ganz SC. Nehézsúly: 1. Lamba Beszkárt, 
2. Német Beszkárt, 3. dr. Pálfy Ganz SC.

Kertész II. két temesvári
Temesvár, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése ) Kertész II. csapata: a Rlpensia, vasárnap 
Aradra rúndult ál, ahol az Olympia volt nz 
ellenfele. A válogatott játékosokkal szerepelt 
aradi csapat jól Inrtolla magát, de mégsem 
tudott a Ripcnsiúval szemben cllentálláát tanú- 
rifanl és 6:0 (3:0) arányú vereséget szenvedett. 
A legtöbb gólt a volt szegedi játékos: Schivarz

csapata győzött vasárnap
és Semler lőttek.

Győzelemmel abszolválta vasárnapi mérkő
zését Kertész II. másik temesvári csapata: a 
Bánátul is, nmely a Polylechnikát verte 3:0-ra. 
A romániai futball vasárnapi meglepetése, hogy 
a bajnok TMTÉ kikapott l.-0-ra a reslcai UDR- 
től. A TAC u Gyapjuipart győzti 
mig a Kinizsi a Kod ima felelt i 
kodéit.

VASÁRNAPI A Nemzeti Lovarda 
lovasmérkőzései

[e le 4:0-ra, 
gytízcdelmes-

SPORTHÍREK
X A Pécs-Baranya alig tudta legyőzni

Magyar győzelmek 
a berlini főiskolai kard

bajnoki versenyen
Berlin, február 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) óriási érdeklődés melleit ina bonyolítot
ták le a főiskolai kardbajnokságot, amelyen 
két magyar fiú, Vngár és Vidn győzött.

Ismét Thunberg 
a korcsolyázás világ

bajnoka
Ma fejezték he Hehingforsbnn a világbaj

noki gyorskorcsolyázás küzdelmeit. A világ
bajnokságot a védő C. Thunberg nyerte, aki 
1500 méteren 2.24.4 mp.-es idővel győzött, mig 
10.00(1 méteren hetedik leli. Végeredmény: 
Világbajnok: Thunberg (finn) 203.97 pont. 
Evcnson (norvég). 3. Ballnngrund (norvég).

2.

a bajnok

100 méteres

VILAGSZEMLE
A MANITOBA DAWOSI 10 GÓLJA

A kanadai Manitoba, a jéghokki világbajnok, 
mn Dawosban az EHC Dawos harmadik csapa
tával mérkőzött és azt fölényes játék után 
$0:1 (4'0. 4:0, 2:1) arányban legyőzte.

PRÁGA SEM MARADT MEGLEPETÉS 
NÉLKÜL

Prága, febr. 22.
(A Hétfői Napló tud ósilójának tclcfonjclen- 

lése.) Prágában viivárnap hatezer ember előtt 
Indult meg n komoly tavaszi futball és mind
járt a bevezetőié 
Meatélyes szerencse. 
DFC-I 4:2 (1:0) . ............ .. ...................... .......
mérkőzésen a Slavia és a bécsi Ausztria talál
kozóit Slepnnovsrky bíráskodása mellett s n 
Rnra (2), valamint Soltys góljaival 3:0-ra ve
rető Slavia kénytelen volt 3:3 arányú döntet
lennel beérni a jól flnisclő Ausztriával szent
ben.

Egyéb eredmények: Náchod—CAFC Prága 
3.2 (1:2), barátságos mérkőzés. SK Rakomnik 
—Teplltzcr EK 5 4 (2:1). Ceskc Sluvo serleg
mérkőzés.

LEGYŐZTÉK A NÉMET 103 MÉTERES 
GYORS! SZÓ-BAJNOKOT

Nagysikerű nemzetközi uszóversenyl rendez
tek vasárnap este a berlini hullámfürdőben. A 
verseny fénypontja n 100 méteres mellúszás 
volt, amelyben a német Hűdig 1-I5.9 mp.-es 
idővel győzőit nz 1:10 mp. cl finn rekordot 
üsző ReingoLI ellen. ,

A verseny legnagyobb szenzációja n 100 mé 
teres gyorsuszós volt, ahol a Antal német úszó- 
generáció egyik nagy tehetségű tagja.

Hmi üldttklő kücdclem után 1.02.3 mp.-es

Idővel, karcsapással győzött 
Dcrlchs ellen.

Nem kevésbé, volt izgalmas a 
hátuszás, ahol Dcutsch és Schumburg holtver
senyt úsztak. Idejük 1.14 mp. volt.

Vizipóló: Hcllas—Wciscnsec 5:0

TILDÉN KONTRA KOZELUH
Tildén amerikui turnéján harmadizben | 

lek este Bostonban játszott. Tildén ismét 
cseh Karéi Kozeluh-hai mérkőzött, akit, mint 
ismeretes, az elmúlt napokban kétszer is 
megvert. Tildén a harmadik találkozáson meg
érdemelten 6.4, 2:6, 6:2, 7:5 arányban győzött.

AMATÖR RÉSZÉRE NINCS NÁSZAJÁNDÉK
A Trnnsvaal-i (Délafrika) tennisz szövetség 

külön ülésében úgy határozott, hogy Miss 
Heine, a legjobb délafrikai hölgytenniszező es
küvője alkalmából a szövetség részéről ajándé
kot nem kap, mert az amatőr-szabályzat ezt 
nem engedi meg.

A SPARTA BECSBEN
A bécsi futball szabadnapján a WAC a prá

gai Spartát fogadta, amelytől 5:2 (2:2) arány
ban vereséget szenvedett.

A LA PLATA DÖNTETLENJE LIPCSÉBEN
Az argentínai La Plata Escrima vasárnap 

Lipcsében játszott n Vfb-Fortuna kombinált 
csapatával. A mérkőzés 0:0 arányban döntetle
nül végződött.

DREZDA—BÉRŰN 5:2
A Berlinben játszott mérkőzésen a drezdai 

csapat csatársorát Sackcnheim helyett Schlös- 
ser dirigálta. A csaputban a Dresdcner SC 9 já
tékosa játszott, igy nagyobb megértéssel ját
szottak, mint Berlin válogatottjai és megérde
melten győztek.

pén- 
t a

, - — ______________ V —___
Nemzeti tartidékcsapatáL Pécs-Baranya—Nem
zeti 1.0 (0:0). Barátságos mérkőzés.

A Pécs-Baranya igen rossz formában van és 
érdemctlcnül győzött a Jói játszó Nemzeti tar
talékcsapat ellen. Az egyetlen gól a II. félidő 
41. percében esett: Kovács beadását Kocsis a 
hálóba fejelte. A Pécs-Baranya csapatában több 
új játékost próbáltak ki.

X Előkészületek a munkásollmplászra. A 
Munkás Testedző Egyesület vasárnap,, március 
1-én, monstre mezei futóversenyt rendez. A 
munkásoplimpiászra való előkészület jegyében 
megtartandó versenyen indulhat minden mun
kás (alkalmazott, tisztviselő, stb.),' aki mig 
nyilvános versenyen nem indult és polgári 
egyesületnek nehi tagja. A verseny távja kb. 
2500 méter, színhelye a Népliget. A verseny 
résztvevői pompás díjazásban részesülnek, 
amennyiben száz induló esetén az első húsz, 
kétszáz indulónál pedig az első ötven részesül 
díjazásban. Nevezni az MTE helyiségében 
(VII., Peterdy-utca 8.) lehet minden pénteken 
este 7—8 óra között, ahol minden egyéb fél- 
világositást; részletesen megadnak. Nevezési dij 
személyenként húsz fillér.

X Kerékpáron igazolványok megújítása. A 
in. kir. belügyminisztérium rendeleté értelmé
ben a Magyar Kerékpáros Szövetség fényké
pes tagsági igazolványai a rendészeti közegek 
állal az uj közlekedési szabályrendeletben 
előirt személyazonossági okmányként fogad
tatnak cl. Az 1930. évi tagsági igazolványok 
csak február végéig érvényesek és eddig az 
időpontig uj, kékszinü 1931. évre érvényes 
igazolványokra cserélendők ki. Március 1-fŐl 
kizárólag csak ezek az uj kékszinü igazolvá
nyok érvényesek, amiről a belügyminiszté
rium az összes rendészeti hatóságokat rende
letileg értesitette. A MKSz ezért ismételten 
felhívja összes tagjait — különösen a pártoló 
tagokat, az esetleges igazoltatások kellemet
lenségeit elkerülendő, — hogy uj tagsági iga
zolványaikat a jelzett időpontig feltétlenül 
váltsák ki a szövetség titkári hivatalában 
(VII., Szabó József-u. 3., Millenáris-sport
telep I. emelet 31.), minden hétköznap d. u. 
4-7-id.

A Nenjzeti Loyarda kétnapos lovasmérkőzé- 
seiqek befejező napja a teljes siker jegyében 
folyt le vasárnap. A vasárnapi program esemé
nyei az urlovasok és az urloyasnök korlálug- 
rt.lásai voltak, amelyeknek akadályait fokoza
tosan addig emelték, amig minden résztvevő 
hibát nem csinált. Az urlovasnők korlátugra
tását Fáy Halász Ida fölényesen nyerte Fickó 
nevű lovával. A 130 cm-es akadályt még hat lo
vas vette, végül Fáy Halász Ida és Réczey Ist
ván vívtak remek küzdelmet, amelyből Fickó
val ismét Fáy Halász Ida került ki győztesen.
Nyeretlen lovak díjugratása: Indult 25 ló. 1, 
Perczel Olivér Tulipán-ja, lov. Parázsó Zoltán. 
2. Parázsó Zoltán Hamislány-a lov. tulajdonos. 
— Díjlovaglás: 1. vi{éz Ireghy'Imre Galléros-e, 
lov. tulajdonos. 2. Nagy Lehel Agglegény e, lov. 
Mindéi Rudolf. — Urlovasnők kor lát ugratása: 
Indult 6 ló. 1. Fáy Halász Ida Fickó-ja. — 
Korlátugratás: Indult 8 ló. 1. Fáy Halász Ida 
Fickó-ja. 2. Holtversenyben: vitéz Réczey Ist- 
ván Bonyhád-ja és Nemzeti Lovarda Carmen-jc.

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. 1. Fischer M. Hiába (2% reá)' 

Maszár J., 2. Dombóvár (2) Benkö. F. m.: 
Kopó, Töhötöm, Tol.: 10:15. Olasz: 19. — II. 
FUTAM. 1. Fischer M. Epos II. (2 reá) Maszár 
J., 2. Keringő (2) Wiesner. F. m.: Avanti G. 
Lady of Pamuk, Dante, Pergő. Tót.: 10:15, 12, 
19. Olasz: 40. — in. FUTAM. 1. Fischer M. 
Levendula (6) Maszár J., 2. Krampusz (4) 
Benkö. F. m : Sárgarigó (mint 2-ik diszkv.), 
Coco, Vétek. Tót.: 10:42, 16, 18. Olasz: 32. — 
IV. FUTAM. 1. Rosemarie-ist. Fényes (l1/*) 
Benkö, 2. Sátán (2H) ifj. Baranyay. F. m.: 
Kitty, Irma, oZrica, Nótús. Tol.: 10:22, 15, 17. 
Olasz: 50 — V. FUTAM. 1. Federer S. Pogány 
(3) Kovács II., 2. Comtcsse Pro Patria (2). 
Kallinka. F. m-: Clayton, Medea, Mályvácska. 
Tót.: 10:32, 16, 28. Olasz: 39.

mcglepelósscl Is szolgált a 
A Viktória n tartalékos 

iránvban legyőzte. A másik

Motor- és Autókellék Rt., VI, Lázár-u. 7.

PUGGED
AZ UJ
ÉVTIZED

PNEUJA

:— Békésgyula egymillió pengős közmun
kája. Gyuláról jelentik: Tárgyalások foly
tak Jánosi Gyula békéscsabai polgár
mester és dr. Samarjay Lajos, a MÁV. 
clnökigazgatója közölt, hogy támo
gassa a MÁV elnöke a pénzügyminiszter 
előtt Békéscsaba kérését a városi közmun
kák és főleg nz uj vasúti állomás v építési 
költségeinek érdekében. Szombaton délután 
a békéscsabai polgármester és dr. Samarjay 
Lajos megjelentek Búd János kereskede
lemügyi miniszter előtt, nki egymillió pen
gős közmunkára adott Jánosi polgármester
nek engedélyt. A közmunkák pályázatait a 
jövő hét elején írják ki és április közepén 
kezdik meg a békéscsabai uj állomás épí
tését.

— Magyarok zarándoklása Rómába. A Re- 
rum Novarum jubileumi ünnepségeire Rómába 
Magyarországból Serédt Jusztinján dr. bíboros 
hercegprímás vezetésével május hó 10-én or
szágos nemzeti zarándoklat indul. A zaráhdo- 
kok május 14-én külön ünnepséget rendeznek 
a Magyar Szent Koronát ajándékozó Szilveszter 
pápa síremlékénél, majd május 18-án a her
cegprímás vezetésével elzarándokolnak Pá- 
duábn Szent Antal sírjához.
~ A segódhlvatall tisztviselők nangyÚ&'e. 

Vasárnap déldőll a MOVE nagytermében n 
Segédhizalali' Thftiviscfők Országos Szövetsége 
nag.vgvölérí fartőit, amelyen hahzáznál több 
segédhtvaiali tisztviselő jelent meg, de réizt- 
vetlek- még az ülésen több országgyűlési kép
viselő is. Kiss Szilárd elnöki megnvitójn után 

beszédei.
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