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Tömeges mérgezés
a Coruln-nruttáz biilfélében

Fsi-tdzMI jellel HCszIM tagúiéit es más eleiek okozták a tömeges 
mérgezést - fl rendőrség lefoglalta Cs a uegyulzsgálC intézetbe 

küldte a gyanús edényeket

Tizenhét súlyos beteg fekszik a Rúkus-kórházban
A vasárnapra virradó éjszaka megszólalt 

a telefon a főkapitányság központi ügyele
tén. Egy budapesti magánorvos jelentkezett 
és a következőket mondotta:

— Fölhívom az urak figyelmét, hogy az 
éjszaka folyamán több családhoz hívtak, 
ahol az egyes családtagokon gyomormérge
zést konstatáltam. Mivel az éjszaka folya
mán más kollégáimat is hasonló esetekhez 
hívták, az a gyanúm, hogy itt tömegmérge
zésről van szó.

Alig pár perccel az örvös telefonjelentése 
után

a mentők, majd a Rókus-kórház is je
lentette a rendőrségnek,

hogy a fővárosban szórványosan gyomor
mérgezés tünetei között többen megbete
gedtek.

A mentők Markó-utcai palotájában egy
másután jelentkeztek férfiak és nők, akik 
rdsszullétről panaszkodtak. A mentők meg
vizsgálták őket és minden egyes esetben 
gyoniormérgezést konstatáltak. Ugyanekkor 
rövid egymásutánban egész sereg helyre 
hívták a mentőket hasonló esetekhez. Szinte

percenként gördültek ki a mentőautók 
és vitték a segítséget a rosszul lett em

bereknek.
A legtöbb esetben szerencsére csak köny- 
nyebb természetű gyomormérgezést konsta
táltak, de igy is sok esetben sulyos állapot
ban találták a pacienseket, úgy, hogy kö
zölök

többet kórházba kellett szállítani.

Munkában a mentők 
és a privát orvosok

Éjszaka egy órától két óráig tartott a 
mentők munkája. Ez alatt igen sok embert 
részesítették első segítségben és

éjszaka két órakor már tizennyolc be
teget szállítottak a Rókus-kórházba, 

akiknek az állapota olyan sulyos volt, hogy 
kórházi ápolásra szorultak.

A kórházba szállított betegek névsora a 
kővetkező: Takács Júlia háztartásbeli Róth 
Katalin háztartásbeli, Csalt Lajosné háztar- 
•ásbeli, Szekendi Mária háztartásbeli, Kunszt 
Teréz, Biró Gladys, Jandics Róza, Breyer 
•Sándorné, Baracskay Anna, Briesofszky 
Margit háztartásbeliek, Gcdinai Ilona hiva- 
t-dnoknö, Matkovits Ilona háztartásbeli és 
Matkovics Irén tanuló.

A betegek túlnyomó része nő, 
mindössze egy férfi van köztük: Péter Ká
roly magántisztviselő.

Ezeket a betegeket a Rókus-kórházban 
ápolják. A Szent István-kórházba is szállí
tottuk négy betegei: Jancsek Mátyást, a fele
ségét és kisfiát, valamint I'odor Jánost 
Ezeken

busmérgezés

tüneteit konstatálták. A Jancsek-család 
tagjai egyszerre betegedtek meg.

Még egy család szerepel a betegek lis
táján:

Rendőri bizottság' a Corvin Áruházban
A Rókus-kórházba szállított betegeken 

egyformán .át
heveny gyomormérgezést állapítottak 

meg az orvosok.
Mikor a jelentések befutottak a főkapitány
ságra, Zimmermann Endre dr. kapitány 
vezetésével rendőri bizottság ment a Rókus- 
kórházba és

kihallgatta a betegeket.
Természetesen az volt az első kérdés: mi 
okozta a gyomormérgezést. A betegek vala
mennyien elmondották, hogy a szombati 
napon

a Corvin-áruházban jártak és közülök 
a legtöbben a cukrászati osztályon fagy

laltot fogyasztottak.
Volt közöttük azonban olyan is, aki nem 
fagylaltot, hanem más élelmicikket fogyasz
tott. A betegek között van az áruház több 
alkalmazottja is.

Mivel valószínű volt, hogy
a tömeges gyomormérgezést a Corvin- 
áruházban elfogyasztott fagylalt okozta, 
vagy pedig az edényekkel volt valami 

baj,
a főkapitányságon nyomban megtették a 
szükséges intézkedéseket.

Hajnalban három órakor 
rendőri bizottság ment a Corvin-áru- 

házba,
fölverték az éjszaka szolgálatot teljesítő 
személyzetet, azután sürgősen az áruházba 
hivatták Steiner Henrik igazgatót, aki a cuk
rászati osztályt vezeti és információt kértek 
tőle. Steiner Henrik igazgató elmondotta, 
hogy a cukrászati osztály büfféjében 

tegnap körülbelül 150—200 ember szá
mára szolgáltak ki fagylaltot.

A tegnap készített fagylalt utolsó cseppig el
fogyott. A rendőri bizottsággal érkező detek
tívek átvizsgálták azt a helyiséget, ahol a 
fagylaltot kimérték. Fagylaltot már nem 
találtak, ellenben 9 darab olyan pohárra 
akadtak, amelyet még nem mostak el és 
ezeknek a poharaknak az oldalán és a fe
nekén leülepedett fagylaltmaradékot talál
tak. Fölfedeztek még egy poharat, amely
nek az aljái, barnás folyadék volt leüle
pedve.

A Hz darab poharai, valamint a büffé- 
ben talált edényeket, amelyekben a 
fagylalt készült, a rendőrség lefoglalta 

és a főkapitányságra szállíttatta.
Vasárnap reggel tovább folytatták n ki

hallgatásokat a főkapitányságon. Beidézték 

Komor Imre mérnök felesége, aki hatéves 
Évi nevű kislányával és házvezetőnőjével. 
Korányi Adói ínéval egyszerre betegedett 
meg. őket a lakásukon vették ápolás alá.

a személyzet tagjai közül azokat, akiknek 
valami szerepe volt a fagylalt előállításában 
és kiszolgálásában és ezeknek kihallgatásával 
igyekeznek tisztázni, hogy tulajdonképpen 
mi történt. • Az első föltevés az, hogy

alighanem a fagylalt elkészítésére hasz
nált rézcdényekről lepattogott a boritó 

lemez
és ennek következtében rézmérgezést kaplak 
azok, akik a fagylaltból ettek. A lefoglalt 
poharakat és fagylaltkészitő edényeket

az országos ^egyvizsgálati állomásra 
kUldték,

ahol szakértők fogják megvizsgálni és ez a 
vizsgálat deriti ki majd, hogy mi okozta a 
mérgezést.

Fertőzött tej okozta 
a mérgezést

A rendőrség különben utasította az áruház 
vezetőségét, hogy azon az osztályon, ahol a 
mérgezés történt, a további intézkedésig

a fagylalt és más hasonló gyártmánya

A nyár elején lesznek 
a választások

Indemnitást kér a kormány
Az elmúlt héten a magyar politikai élet 

tényezőit meglehetős intenziven foglalkoz
tatta a közelgő választások kérdése, amely
ről tudvalevőleg már hetekkel ezelőtt be
avatott forrásból szerzett értesülésünk alap
ján hirt adott a Hétfői Napló.

Szóbnkerült ez a kérdés a képviselőház 
folyosóján Bethlen István gróf miniszterel
nök előtt is, aki azonban semmiféle olyan 
nyilatkozatot nem tett, amely alkalmas 
lenne arra, hogy a választások korábbi idő
pontját tisztázza. Sőt a miniszterelnök utalt 
egyik régebbi beszédére, amelynek értelme 
az, hogy a választásokra csak a ciklus be
fejeztével kerülne sor.

A miniszterelnök dodonai kijelentései 
azonban nem nyugtatták meg azokat, akiket 
a közeli választások teljes joggal aggoda
lomba ejthetnek. Nem nyugtathatták meg 
azért sem.

mert hiszen a kormány különböző In
tézkedései azt a meggyőződést erősítik 
meg, hogy igenis hamarosan benne le

él k kék kiszolgálását függesszék fel
Vasárnap estére nagyjából tiszt:’ 

hogy tulajdonképen mi okozta a m 
Az újabb orvosi megáUupilás szei 
rézoxidmérgezés, hanem

tej fertőzés történt.
A föltevés az, hogv a Corvin-áruház kony
hájára véletlenül fertőzött tej került és igy

nemcsak azok betegedtek meg, akik 
fagylaltot fogyasztottak, hanem mind
azok, akik a fertőzött tejjel készült 

másféle ételekből ettek.
A rendőrség ezért nyomban intézkedett, 
hogy még vasárnap este foglaljanak le az 
áruházban minden megtalálható tejmeriy- 
nyiségef, hogy ezt szintén vegyvizsgálat alá 
vehessék.

A főkapitányságra különben holnapra meg
idézték Speller Henrikéi, a cukrászipartes- 
liilet elnökét, hogy tőle is szakvéleményt 
kérjenek az cselről. Vasárnap este a Rókus- 
kórházban tizenhét embert ápoltak, de igen 
sokan magánorvosokat kereslek fel, úgy 
hogy

a tömeges mérgezés betegeinek a számát 
pillanatnyilag nem lehet véglegesen 

tudni.
A Szent István-kórházban ápolt négy beteg
ről nem tudj k biztosan, hogy a Corvin- 
Aruházban jártak-e, lehet, hogy a mérgezé
sük mástól következett be.

szünk az általános választásokban.
Vannak bizonyos hírek arról, hogy a minisz
terelnökségről már a főispánok bizalmas 
rendelkezéseket is kaptak. Az egységes párt 
szerdai értekezletén a Wekerle Sándor pénz
ügyminiszter által előterjesztett gazdasza
nálási terv is már választási eszköznek ké
szült és ezt követte most az Országos Ggü- 
mölcsszcs:forgalmi Részvénytársaság állan
dóan sérelmezett monopóliumának vasár
naptól kezdve történt megszüntetése.

A képviselöházban most tárgyalás alatt 
lévő iparfejlesztési törvény ja vaslat is, a 
gazdák adósságainak rendezéséről szóló 
törvénytervezettel együtt olyan hatalmi 
eszközt ad a kormány kezébe, amely a vá
lasztások alatt erősen befolyásolhatja úgy a 
gazda közönség, mint az iparosság állásfog
lalását.

A francia kamara külügyi bizottsága az 
elmúlt héten egyhangulag elfogadta a há
gai egyezmény ratifikálására vonatkozó 
törvényjavaslatot, amelyet — hir szerint —» 



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 március 2,

már ezen a héten n francia kamara is le 
fog tárgyalni. A ratifikálás azt jelenti, hogy 
végre komolyan gondoskodhatik a kormány 
a régen várt külföldi kölcsönről és igy ezen 
a réven is kedvezőbb atmoszférát teremt
het a maga részére, aminek azután a hutása 
a választásoknál ugyancsak megfelelően ér
vényesülhet.

Mindezek a jelenségek arra vallunak, 
hogy a választások közel vannak 

amit inegerösit nz a körülmény is, hoj 
iparfejlesztési törvény és a gazdák adóssá
gainak rendezéséről szóló javaslat letárgya- 
lása után

a kormány — hír szerint — Indemnl- 
tást fog kérni, amely javaslatot tudva
levőleg a házszabályok értelmében a 
kép viselőház négy nap ulatt köteles le

tárgyalni.
Az indemnitás valószínűleg három hónapra dókról még korai volna beszélni.

Buzáth János tesz 
a Gázgyár vezérigazgatója

Bérezel Jenő a Községi Takarékpénztárnál kap igazgatói 
állást — A két régi alpolgármester kibuktatásának követ
kezményei — r

Szerdán, március 4-én, délután 5 órakor 
izgalmas harc színhelye lesz a főváros tör
vényhatósági bizottságának a közgyűlése. 
Ezen a napon választják míg ugyanis a fő
városnak a polgármester után legmagasabb 
rangú főlisztvisclőil, köztük a két tej alpol
gármestert. Az alpolgármester - kérdésben 
sokáig tisztázatlan volt a helyzet, amennyi
ben a kormány városházi pártjának vezetői 
mindenáron ki akarták buktatni Borvendég 
Ferenc tanácsnokot — már n jelölésnél is.

Ez azonban a kereszténypártnak és az 
ellenzéki pártoknuk egyértelmű ellenállása 
következtében nem sikerült. Végül is Wolff 
Károly és Kozma Jenő közölt közvetlen tár
gyalások indullak meg, amelyek azzal az 
eredménnyel végződtek, hogy kölcsönösen 
tudomásul vették egymás jelöltjét.

A keresztény párt jelöltje Borvendég 
Ferenc, a kormány városházi pártjáé 

pedig Liber Endre.
'A helyzetre jellemző, hogy az ellenzéki pár
toknak egyformán jelöljük úgy Borvendég 
Ferenc, mint I.iber Endre, akiknek alpol
gármesterré választása ezek szerint bizo
nyosra vehető.

Szerdán választják a két alpolgármestert

Egy pesti banktisztviselő 
követte el a félmillió sillinges 

bécsi ékszerlopást
Sehwartz Pál a 327 brilliánssal letartóztatása napján 

akart Budapestre szökni
Tegnap délután igen érdekes jelentés ér-1 letésü magántisztviselő volt a vezetőjük.
........ - --------,A.AntAi n..^„ Óriási feltűnést keltett az osztrák fővá

rosban az a betörés, amelyet a múlt hó 
(J-ára virradó éjszaka követlek el a fíing- 
slrassen-Hotel halijában. Az előkelő szálloda 
előcsarnokában Moritz Kratis ékszernagy- 
kercskedő cég hatalmas vitrineket állított 
fel és az éjszaka kivilágított üvegablakok

kezet! a bécsi rcndörigazgatóságtól Buda
pestre.. A jelentés szerint néhánynapos nyo
mozás után

slkerUlt elfogni a bécsi RlngstraMcn* 
Hotel halijában elkövetett óriási ékszer

lopás tetteseit,
akiknek, mint kiderült, cgy budapesti szü- 
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fog szólni, tehát julius, augusztus és szep
tember hónapokra, úgyhogy azután semmi 
közjogi és alkotmányos akadályu sincs 
annak, hogy a kormány — ha úgy tetszik — 

feloszlassa az ors/ággyUlést és kiírja az 
uj választásokat.

Az első hírek szerint bizonyosra vehető, 
hgy ezek a választások a legjobb esetben 
ősszel, az aratás és a betakarítás titán tör
ténnének meg. Most azonban már komo
lyan tartja magát a hir,

hogy a választások nem ősszel, hanem a 
korán nyáron fognak megtörténni.

Parlamenti körökben arról is beszélnek, 
hogy kik fognak biztosan kimaradni a kor
mány akaratából a mostani képvisclőház- 
ból. Neveket kolportáinak, indokokat sora
koztatnak fel, azonban ezekről a konibiná-

Nagy meglepetést keltett a Városházán, 
hogy a két régi alpolgármestert: Buzáth 
Jánost és Bérezel Jenőt kibuktatták és pe
dig úgy, hogy egyszerűen nem jeflölték Őket 
A Hétfői................................................................  '
szerint

mind u

Napló munkatársának értesülése

Gáz*

vissza*

két régi alpolgármestert rekom
penzálni fogják

azzal, hogy nyugdíjaztatásuk után megfe
lelő működési tevékenységet biztosítanak 
számukra Teljesen megbízható helyről szár
mazó értesülésünk szerint

Buzáth Jánosnak ajánlják fel a 
gyár vezérigazgatói állását,

amit Borvendég Ferenc tanácsnok 
utasított. Bcrczel Jenő számára is állást 
keresnek, hir szerint a Községi Takaréknál 
fog aktív igazgatói szerepet kapni. A fővá
rosi törvénynek van egy szakasza, amely 
szerint nyugdíjazott főtisztviselök csak ab
ban az esetben kaphatnak állást a főváros 
üzemeinél, ha kivételes szakértelmük nél
külözhetetlen. l’gy látszik, hogy a többségi 
pártok egyértelmű állásfoglalása legyőzi ezt 
a törvényes tilalmat.

közölt
rengeteg drágaságot halmoztak lel.

A karcsú üvegvitrinek polcain hatalmas ér
léket képviselő brilliáns ékszerek, karkötők, 
platinaórák és egyéb drágaságok néztek far
kasszemet a kiváncsiakkal. Az ékszerek 
mintegy

500.000 sehllling értéket képviseltek.
Ezeket a vitrineket a február 6-ára virradó 
éjszaka ismeretlen tettesek feltörték és ki
rabolták, magukkal vivén valamennyi drá
gaságot.

A bécsi rendőrség óriási apparátussal in
dította meg a nyomozási a tettesek kézre- 
kcrilésére. Mindenekelőtt megállapították, 
hogy a betörést

csak m hotel bárjának vendégei követ
hették el,

akik fclsökabát nélkül, észrevétlenül sétál
hatlak az éjszaka néptelen hallban. A nyo
mozás csakhamar eredménnyel is járt és si
került elfogni a tetteseket

Sehwartz Pál 27 éves budapesti szüle
tésű állásnélküli magántisztviselő ég Jó
sé! Schweigler facér pincér személyében.

A két gyanúsított hamarosan beismerte, a 
betörést. Elmondották, hogy Schweigler az
előtt a Ringstrassen-Hotel bárjában volt 
pincér és igy lett figyelmes a gazdátlan vit
rinekben felhalmozott ékszerekre, összebe
szélt hát barátjával, Sehwartz Pállal, aki 

néhány évvel ezelőtt még egy budapesti 
nagybank tisztviselője volt, ott azonban 
leépítették és akkor került ki Bécsbe, 

ahol teljesen lezttllött.
Sehwartz és Schweigler elegánsan felöl
tözve,

szmokingban mentek cl a Rlngstrassen- 
Hotcl bárjába,

ott a ruhatárban levetették felsőkabátjukat. 
Éjfél felé Schweigler lesbeállt az ajtónál, 
Sehwartz pedig kisétált a néptelen hallba és 
elkövette a betörést.

A vakmerő betörés tettesei az ékszereket 
ezután egy Kari Kiéin nevű ékeszrészhez vit
ték, ahol a köveket kitörték foglalatukból, 
az aranyat pedig nyomban beolvasztották. 
Nem kevesebb, mint

A pótkávéháboru a Kúria előtt
A Franck-gyár lett a győztes a Kőbányai Polgári 

Serfőzdével szemben
fejeződött be a 

a háborúság, 
polgári serfőző 
rt., másfelől a

Évekig tartó harc után most 
Kúria OswaZd-tanácsa előtt az 
amelyben egyfelől a Kőbányai 
és Szent István tápszermüvek 
Franck Henrik fiai rt. állottak egymással szem
ben ellenfelek gyanánt.

Amint ismeretes, hosszú éveken keresztül a 
Franck-cég monopolizálta a kávépiacot. Később, 
amikor a Polgári serfőzde is áttért erre az ipar
ágra és egyúttal cégébe felvette a „Szent István 
tápszermüvek" jelzést is, a sörgyár óriási költ
séggel és propagandával népszerűsíteni Igyeke
zett a Szent István pótkávét, amelynek dobo
zán kívül Szent István képét helyezte el.

Ezelőtt két évvel a Franck részvénytársaság 
pótkávéjában reklámcédulákat helyezett el, 
amelyek a budai Halász-bástya ábrájával vol
tak díszítve, még pedig a Halászbástyának az a 
része volt rajta feltüntetve, amelyen

Szent István szobra volt látható.
Ez alatt a kép alatt apró belükkel oda volt 
írva a magyarázó szöveg: Budapest, Szent Ist
ván szobor.

Amikor a sörgyár erről értesült.

Felhívjuk az Izzólámpafogyasztők figyel
mét arra, hogy TUNGSRAM izzólámpáin
kat nem házalók, hanem a legális keres
kedelem utján hozzuk forgalomba.

A cégünk nevében való bemutatkozás
sal a házalók bizonyára azt célozzák, 
hogy az általuk kínált lámpákat drágáb
ban adják cl, vagy pedig a fogyasztót 
megtévesztve, silány minőségű áru át
vételére bírják.

Szíveskedjék izzólámpaszükségletét a 
legális kereskedelem utján beszerezni, 
ahol a TUNGSRAM izzólámpákat gyári 
garancia mellett megszabott olcsó árakon 
számítják.

A házalókat, akik cégünk nevével vissza
élnek, kérjük igazoltatni és további meg
torlás végeit nekünk bejelenteni.

Egyesült Izzólámpa 
és Villamossági Rt.

Újpest 4.

327 darab brllliánskövet találtak
Sehwartz Pál lakásán egy papírzacskó

ban eldugva.

A lakáson tartott házkutatás alkalmával élőt 
került a volt pesti magántisztviselő útlevele 
is,

mellette egy Budapestre szóló másod
osztályú vasúti jegy.

Sehwartz Pál az ellopott értékekkel éppen 
aznap akart Budapestre szökni, amikor lei 
tartóztatták.

tisztességtelen versenyt
látóit fennforogni a Franck-gyár részéről és kei 
resetet adott be ellene, amelyben kérte a bitói 
ságot, kötelezze a Franck-céget arra, hogy 
gyártmányaiból a Szent István képét ábrázoló 
reklámcédulákat ezentúl hagyja ki. A sörgyár 
érvelése szerint a Szent István elnevezésű pót
kávét a sörgyár hozta először forgalomba és <5 
is népszerűsítette, ennek a gyártmánynak a sör
gyárral való Összefüggése minden vevő előtt is* 
meretes, hiszen a Szent István pótkávé elneve
zés utal ts a sörgyár pontos és teljes cégszőve* 
gére, amelyben a Szent István szó ugyancsak 
megtalálható. Nyilvánvaló, hogy a Franck-mü- 
vek az ő pótkávéjukban csak azért helyezték el 
a Szent Isiván képét ábrázoló reklámcédulákat, 
hogy n vevő, ha a csomagot otthon felbontja, 

abban a hitben lehessen, hogy Szent István 
pótkávét vásárolt

és ezzel a Szent István tápszermüvek, illetve 4 
sörgyár üzleti érdekelt veszélyeztette.

A Franck-gyár a kereset elutasítását kérte él 
arra hivatkozott, hogy

Szent István nimbuszát éa képét ■ sörgyár- 
nlncsen jogosítva kisajátítani.

Szó sem lehet arról, hogy a két gyártmányt a 
vevő összetéveszthesse,

A budapesti törvényszék, majd a budapesti 
ítélőtábla a tisztességtelen verseng fennforgását 
megállapította és a keresetnek helyt adva.

kötelezte
a Franck Henrik és fial részvénytársaságot 
arra, hogy a Szent István képével ellátott rek- 
lámcédulákat a dobozokból mellőzze. Az ítélet 
indokolása szerint, bár a Franck-gvár pótkávés 
dobozán semmiféle utalás nincsen Szent István
ra, a skatulya felnyitása után megpillantható 
Szem lstván-kép a felületes vevőben könnyen 
keltheti azt a benyomást, hogy a Polgári ser
főzde, illetve a Szent István tápszermüvek 
gyártmányúról van szó. Minthogy semmiféle 
{“HM* szükségesség nem indokolja ezt az eljá* 
járást, nyilvánvaló, hogy a Franck-gyár István 
király képét csak azért állította az üzleti pro* 
paganda szolgálatába, hogy ezzel a két gyárt
mány összetéveszthetőségét előidézze.

Felülvizsgálati kérelem folytán most kerül az 
ügy a Kúria elé, amely az alsóbiróságok dönté
sét megváltoztatta és

■ keresetet elutasította.
Az ítélet indokolása szerint a 11sztességlele11 
verseny nem forog fenn, mert mindkét pótkávé 
csomagolása olyan

szembeszökően különbözöl
hogy jellegzetességüknél fogva Összetéveszthető- 
ségük kizártnak tekinthető. Igaz, hogy a Pol
gári serfőzde védjegyeztette a Szent István 
kávépótlék megjelölési, ezzel aronbun még 

nem szerzett kizárólagos jogot Saent Ist
ván nevéhez és képéhez

és nem zárhat el senkit sem átlói, hogy Szent 
István nevét és képét mrfz ábrázolásban és más 
kapcsolatban ne használhassa.

A Franck-gyár tehát nem követett el tisztes* 
ségtelen versenyt és ezért n sörgyár nem köve- 
telheti tőle azt, hogy Szent István szobrát áb« 
rázoló rekláincédulút többé saját dobozaiban 
ne helyezze el.
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Csödöt kértek Windischyraetz Lalos 
herceg ellen

VíDrohaltást vezettek ellene, de kiderült hogy nincs 
vagyona, mindenét a fisnak aiandekozta

' rA budapesti királyi törvényszéken tegnap 
'délben két nagy feltűnést keltő beadványt 
nyújtottak be. A feltűnést keltő beadvá
nyok csődelrendelést kérő kérvények vol
tak. Barakonyi Jenő dr. és Tibor Henrik dr. 
ügyvédek nyújtották át a kérvényeket, 
amelyekben a

magánjogi csőd elrendelését kérték 
Windischgraetz Lajos herceg budapesti 

lakos ellen, négy hitelező nevében.
A csődkérés előzményei különféle hitel

üzletekre vezetnek vissza. Tibor Henrik dr. 
ügyvéd megbízást kapott három ügyfelétől, 
hogy a Windischgraetz herceggel szemben 
fennálló váltókövetelésüket hajtsa be. Josef 
Pfeffcr brünni, Leopold Kunig olleschaui 
és Maria Katzer wieni lakosok összesen

69.400 osztrák schiliingnyi váltótartozást 
követelnek Windischgraetz Lajos hercegen. 
Barakonyi Jenő dr. pedig a Champlon Kul
túrák budapesti cégtől kapott megbízatási 
arra, hogy Windischgraetz Lajos hercegtől 
hajtson be egy

1677 pengő 91 filléres tartozást.
Ez a tartozás ugy keletkezett, hogy IVin- 
dischgraetz Lajos herceg gombatenyészetet 
rendezett be sárospataki kastélyának vár
pincéjében és az ehhez szükséges gomba
kultúrákat a Champion Kultúrák cég szállí
totta, a herceg azonban adós maradt az áru 
értékével.

Windischgraetz Lajos herceg nem 
lett, mire pörre került a 
Jenő dr. ügyvéd

végrehajtást vezetett 
Lajos herceg

fize-
sor és Barakonyi

Sáros- 
Ékkor

sem

Windischgraetz 
ellen.

Az ügyvéd a végrehajtó kíséretében 
patakra utazott és foglalni akart, 
azonban kiderült, hogy

Windischgraetz Lajos hercegnek
ingó, sem ingatlan vagyona nincs.

A herceg ugyanis még 1928 júniusában 
minden inrtó és ingatlan vagyonát fiának, 
Windischg rutin Lajos Aladár hercegnek 
ajándékozta. Az ajándékozási 
megkötésére tanúként nevezte 
Ferenc dr. ügyvédet.

A végrehajtás tehát Sárospatakon ered
ménytelen maradt. Az ügyvéd visszajött 
Budapestre és Windischyraetz herceg vár
beli palotájában akart foglalni, de kiderült, 
hogy ezt is a fiának ajándékozta. Végül is 
a végrehajtás igen szűk térre korlátozódott. 
Megállapították, hogy u hercegnek az Irá
nyi-utca 27. számú házban, a Windisch- 
graetz-féle borpincészet irodahelyiségeivel 
összefüggően,

háromszobás berendezett lakása van.
Miután a lakás az ö nevén áll, itt foganato
sították a végrehajtást és 6300 pengő ér
tékre becsült bútorokat foglaltak le. Ekkor 
azonban ujabb meglepetés következett.

Windischgraetz Lajos Aladár herceg 
ugyanis kiigényelte a lefoglalt bútoro
kat azzal, hogy ezek szintén az övéi, 

nem pedig az édesatyjáé.
Néhány nappal ezelőtt tartották meg a tár
gyalást az igénypörben. A bíróság kötelezte 
Windischgraetz Lajos Aladárt, hogy mu
tassa fel azt a szerződést, amelyben édes

szerződés 
meg Ulain

NE KÍSÉRLETEZZÉK!

ezért ismételjük-

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

Singer varrógépek 
azonban évtizedes tapasztalatok a lapján., 
kizárólagosan varrógépeket 
gyártó üzemben készülnek!

Né KÍSÉRLETEZNE#!
.SINGER VARRÓGÉPEK 

vilóghiruek!
Singer varrógép részvénytársaság

atyja minden ingó és ingatlan vagyonát 
neki ajándékozta és ezzel a tárgyalást ápri
lis 15-rc halasztották.

Ilyen előzmények után történt, hogy Ba
rakonyi Jenő dr. és Tibor Henrik dr. négy 
ügyfelük nevében csődkérvényt nyújtottak 
be a törvényszéken. Megkérdeztük Barako
nyi Jenő dr. ügyvédet, aki a következőket

Rejtélyes módon eltűnt 
egy fiatal leány

Két fiatalember autón egy gellérthegyi villába vitte, 
és azóta nyomaveszett

Tegnap a késő esti órákban egy ijedt idős 
asszony jelent meg a főkapitányság eltűnési 
osztályán s bejelentette, hogy huszcsztendős 
leánya,

Szhicskó Katalin,
aki a Dohány-utca és Kertész-utca sarkán lévő 
Fischcr-féle vendéglőben volt alkalmazva, szer
dáról csütörtökre virradó éjszaka eltávozott 
munkahelyéről s azóta nem ad életjelt magá
ról.

A rendőrség az eltűnés ügyében 
megindította a nyomozást.

A Hétfői Napló munkatársa elment Szlricskó 
Katalin Örömvölgy-utca 26. számú házban levő 
lakására, ahol a leányukat sirató Sztricskóék- 
nőt ott találta az eltűnt leány barátnőjét, Hor
váth Husit, aki együtt dolgozott a vendéglőben 
Katóval és aki elmondotta, hogy

szerdán éjszaka a vendéglőben két fiatal
emberrel találkoztak,

akiket már régebben ismertek ugyan, de csak 
az egyiknek keresztnevét tudták. A fiatalembe
rek, akiknek autójuk is volt

A debreceni bajtársi egyesületed 
társadalmi bojdott alá fielyestéd 
a szépségversenyeden résztvevő 

leányodat és családtagjaidat
Debrecen, március 1.

Hétfői Napló tudósitó jónak telefon-(A . .
jelentése.) A debreceni egyetemi hallgatók 
bajtársi szövetsége vasárnapra meglepő ha
tározatot közölt Debrecen város polgársá
gával. Ez a határozat azt mondja, hogy 

a bajtársi egyesületek által rendezett 
mulatságokra, összejövetelekre nem 
hívhatók meg azok a leányok, sem leg
közelebbi hozzátartozóik, akik valami

lyen szépségversenyen resztvettek.
A bajtársi egyesület megtiltja a tagjainak, 
hogy a jövőben

akár az utcán, akár nyilvános össze
jöveteleken érintkezzenek azokkal a 
lányokkal, vagy családtagjaikkal, akik
nek valamilyen szépségversenyen aktív 

szerepük volt.
Ez a határozat a legnagyobb megdöbbe

nést váltotta ki Debrecen polgári társadalma 
körében, annál is inkább, mert a legutóbbi 
szépségversenyen Debrecen egyik legelőke
lőbb urileányát választották meg Miss Deb-

•-

mondotta:
— Megfelel a valóságnak, hogy a csőd

kérvényt ‘.benyújtottam.
/2. ('.. 33037,1931. A .
szerint

Windischgraetz Lajos herceg a fiával 
kötött szerződésben havi háromezer 
pengős járadékot biztosított magának. 

Ha ez megfelel a valóságunk, a járadék 
ősszege természetesen a követelések fedezé
sét fogja szolgálni. A bíróság néhány napon 
belül megtartja a tárgyalást és

Windischgraetz Lajos hercegtől fölfe
dező esküt vesz ki, 

amelyben nyilatkoznia kell majd arról, 
hogy az elajándékozás ulán maradt-e még 
valami vagyona.

Az iktntószáma II 
hitelezők értesülése II

aulóturára hívták őket.
A meghívást elfogadlak s négyen együtt 

kirobogtak a Gellérthegyre.
— Az nulót egyik elegáns gellérthegyi villa 

elölt megállilolták — mondotta Horváth Husi, 
s arra kertek bennünket, hogy látogassuk meg 
ökoi. Van gramofon és táncolni fogunk — mon
dották. — Mi felmentünk és hajnali félnégyig 
gramofonzenére valóban táncoltunk is.

— Engem félnégykor az egyik fiatalember 
autón hazavitt, Szlricskó Kató azonban tovább 
is ottmaradt. Azzal búcsúzott el tőlem, hogy 
reggel a vendéglőben találkozunk. Ez csütörtö
kön hajnalban történt,

ettől kezdve senki sem látta Szlricskó 
Katót.

Az eltűnt leány barátnőjét kihallgatták a 
rendőrségen, ahol kijelentette, hogy

nem tud visszaemlékezni arra, hogy merre 
mentek fel a gellérthegyi villába.

A különös eltűnés ügyében a rendőrség foly
tatja a nyomozást.

recennek és aki legutóbb még zavartalanul 
részlvchetett Debrecen egyik legelőkelőbb 

bálján, a Joyászbálon. De annál feltűnőbb 
a bajtársi egyesületek határozata, mert hi
szen a múlt évi szépségverseny győztese 
ugyancsak cg ydebreceni urileány Szaplon- 
cszay éva volt.

A határozat következtében a bajtársi egye
sület tagjai máris megkezdték a visszahúzó
dást az egyes polgári családoktól, aminek 
következtében — miután azok nem mindig 
a legtapiillatosabb formában történtek — 

számos lovagias ügy keletkezett 
és igy előreláthatólag Debrecen polgárainak 
társadalmi békéjét komolyan veszélyezteti 
a bajtársi egyesületeknek ezen határozata. 
Minden tényező az egyetemi tanács közbe
lépését várja cs Debrecen polgárai, — akik 
erejükön túlmenő áldozatot hoztuk az 
egyetemért, — remélik, hogy az egyetemi 
tanács felügyeleti jogánál fogva megérteti 
az ifjúsággal, hogy nem lehet ilyen a pol
gárság érzületével szembehelyezkedő hatá
rozatot hozni és végrehajtani.

A „Harmincévesek Nemzeti Szövetsége" 
vasárnap délelőtt (ártotta első nyilvános ülé
sét a Kamara mozgóban, amelyen jelentős 
számmal képviselte magát minden foglalko
zási ágból nz élen, dolgozni akaró harminc
éves, háboruntáni magyar fiatalság.

A mindvégig izzó hangulatban lefolyt gyű
lésen megjelentek: Albrecht királyi herceg, 
Dréhr Imre, nyug, államtitkár, Friedrich Ist
ván, Pakots József és Fábián Béla ország
gyűlési képviselők is.

A bevezető előadást Borbély Andor hirlap
iró tartotta, ismertetve nz alakulat célját, 
mely minden párt és felekezeti érdek nélkül, 

az uj magyar társadalom megalkuvás 
nélkül való boldogulását akarja szol

gálni.
A nagv tetszéssel fogadott beszéd után fel

szólallak: Wilkey Papp Elek, magántisztvi
selő, Messinger Károly kereskedelmi alkal
mazol !•, Németh Andor gépészmérnök, Fab- 
riczky Andor igazgató, 'Szentirmai Imre dr. 
tanár és Vásárhelyi Béla szolgablró, aki ki
jelentette, hogv a vidék fiatal közigazgatást 
tisztviselői is bejelentik csatlakozásukat.

Többek felszólalása után Pünköstl Andor I 
zárósznvaiban ért véget u harmincévesek első 
gyűlése. 1

Csak az használjon

parfőmöt,
aki disztingválni tud 

és értékeli a jót.

Coty „L’Aimant**
Édeskés, bóditó álom, tró
pusok forró éjszakája.

Coty „Chypre"
Az agyonutánzott és soha 
el nem talált üde, valódi 
„Chypre", a cipruserdők 
színestől!ú madárdala.

Coty „L 'Origan*
/t párisi Coty cég világ
hírű kreációja, az elismert 
név megteremtője. Tompa
fényű bárhangulatok 
sikolya.

Eredeti üvegekben kis P 6.50 
Eredeti üvegekben közép 1’ 10.50
Eredeti üvegekben nagy P 18.— 
és luxus-csomago ésainn P 31.—

Coty „Styx“

halk

Coty „Paris*'
Egy külföldi utazás 
nyörei. Előkelő szállók 
jónak egy-egy elsuhanó fel
hője. Izgató illat.

Coty „Émeraudé*
A megtestesült eszményiség. 
Arisztokratikus titok. Nagy 
dámák csábillata.

Coty „La Jacée**
A büszke tekintetű, 
közelitheletlen úrnő 
kelő tekintélyt szerző, 
illata.

hűvös

Világhírű művésznők, sztá
rok nemes prémjének gaz
dagságát jelentő, nemzet
közi illata. Különös nehéz 
illat.

Coty„LOr“
Játékasztalok guruló ara
nyainak, a változó szerencse 
izgalmának excentrikus il
lata. Érdekes alkalmi illat.

Coty „ Violetté* 
„Lilas** 
„Cyhlamen* 
„Irisft
Provencc mezőinek üvegbe- 
fojtott csokra.

Utánozhalatlanok,
legyőzhetetlenek, 

fenségesek

Minden szaküz’.etben 
kaphatók.

Magyarországi központ: Mihály Olló 
gyógyáru-nagykereskedés Budapest, 

Vt, lodinaniczky-utca 43
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Két leány véres verekedése 
a Garav-téren 

konyhakéssel és életveszélyes sérüléssel
Véres esemény színhelye volt vasárnap a 

kora reggeli órákban a Gnray-téri piac, 
• hol két haragos szolgálóleány összeszólal
kozott. összeverekedett, majd az egyik egy

nagy konyhakéssel oldallnisziirta az 
ellenlábasát.

A késeid szolgálóleány Schneider Éva 26 
éves mindenes, aki Bencsik Zsuzsanna 34 
éves cselédleányt sebesitette meg életveszé
lyben. A merénylet megtörténte után 
Schneider Éva elmenekült a Garay-térrŐl, 
a piac népe azonban üldözőbe vette és 
hosszas hajsza után a Thököly-uton sike
rült is elfogni a leányt, akit rendőröknek 
adtak át. Az eszméletlenül összeeső Bon

Elfogatóparancsot adott ki 
a vizsgálóbíró egy budapesti 

ügyvéd ellen
Sikkasztás bűntettével gyanúsítják

’A büntető törvényszék vizsgálóin rája egy 
budapesti ügyvéd ellen adott ki elfogató
parancsot, amely most érkezett meg a fő
kapitányságra, ahol vasárnap elrendelték 
az ügyvéd országos körözését.

Sikkasztás bűntettének gyanúja miatt 
bocsátottak ki körözőlcvclet dr. Gom

bos Gáspár ügyvéd ellen.
Az 54 éves Gombos Gáspár dr. Sátoralja
újhelyről került annak idején Budapestre 
és itt nyitotta meg irodáját. Egészen az 
utóbbi időkig Gombos dr.-ról úgy tudták 
ismerősei, hogy kedvező anyagi körülmé
nyek között él és irodája elég jól jövedel
mez. Az ügyvédnek nemrég anyagi termé
szetű differenciái támadtak Vargha József 
gazdálkodóval, aki

uz ügyészséghez fordult az ügyvéd ellen 
és bűnvádi följelentést tett.

Feljelentésében sikkasztás bűntettével gya
núsította meg nz ügyvédet. A feljelentés 
alapján megindult n nyomozás az ügyvéd 
ellen, akit többször idézlek kihallgatásra,

Párbaj készül Szmrecsányi György, 
Windischgrátz Lajos herceg 

és Pallavicíni György őrgróf között
Szmrecsányi lovagias útra tereli az affért

Tegnap került nyilvánosságra, hogy a ki
rályi főügyészség jogerősen megszüntette az 
eljárást Szmrecsányi György ny. főispán ellen 
abban az ügyben, amely miatt Windisch
grátz Lajos herceg és Pallavicíni György 
őrgróf feljelentést teltek ellene. Az eljárás 
megszüntetésével egyidejűén

Szmrecsányi György nyilatkozatot telt 
közzé,

amelyben kijelenti, hogy mivel a főügyész
ség határozata jogerős, most még nyolc nap

GÁZHÁBORU A VEREBEK ELLEN

Tömeggyilkossággal vádolják a pesti verebeket
A székesfőváros egyik hivatalában napok óla 

háborús tanácskozások folynak* háborút készt 
fenek elő ebben a hivatulbun. Gyilkos háborúi, 
amely ha bekövetkezik, tízezrével szedi majd 
az áldozatokat.

GAzháboruról van szó, 
amelyet a pesti verebek ellen akarnak Indítani a 
nagyközönség panaszára.

Budapesten az utóbbi esztendőkben óriási mó
don elszaporodtak a verebek Azelőtt az Erzsé
bet-tér volt n sokszor megénekelt tanyájuk, 
mostanában pedig az Andrássy-utnnk nz Opera 
körüli részén, a Mester-utca, a Károly-kÖrul, 
n Belvárosban pedig a Vörösmarty-tér és a város- 
parancsnokság környékének fáit szállták meg. 
Reggeltől cslig verébcsiripeléstöl hangos ez a p<ir 
hely. Ez még nem volna kellemetlen, azonban 

caik Zsuzsannát a mentők a Rókus-kórház- 
ba vitték, ahol még nem nyerte vissza esz
méletét.

A főkapitányságon kihallgatták Schneider 
Évát, aki elmondotta, hogy Bencsik Zsu
zsanna

régi haragosa, 
de nem volt szándékában ellene merényletet 
elkövetni. Azt állítja, hogy nem is sejtette, 
hogy találkozni fog a piacon Bencsik Zsu
zsannával, arra vonatkozóan azonban, hogy 
miért vitte magával a konyhakést, nem tu
dott semmiféle felvilágosítást adni. A szur- 
káió cselédleányt a főkapitányságon őrizet
be vették és tovább folytatják az ügyben a 
nyomozást.

majd amikor nem jelentkezett, elrendelték 
elővezetését.

Detektívek mentek ki Gombos dr. Vil
mos császár-uti lakására, ahol azonban 

hiába keresték az ügyvédet.
Itt csak annyit tudtak róla, hogy nemrég 
elköltözött, hogy azonban hol tartózkodik, 
azt nem tudták. Az ügyvéd felesége sem tu
dott felvilágosítást adni Gombos dr. tartóz
kodási helyéről, mert

az asszony törvényesen elvált férjétől 
és a válóper befejezése óla nem hallott róla. 
Közben a nyomozás tovább folyt Gombos 
ellen és miután megállapították, hogy ala
pos a gyanú, hogy az ügyvéd sikkasztást 
követelt el, a vizsgálóbíró kiadta ellene az 
elfogató parancsot.

A főkapitányság a vizsgálóbírói elfogató 
parancs alapján vasárnap intézkedést tett, 
hogy ha Gombos Gáspár dr.-t bárhol felis
mernék, azonnal állítsák elő a legközelebbi 
rendőrőrszobára.

van hátra, amely alatt a feljelentők esetleg 
átvehetik a pótmagánvádat és ennek a meg
történtéig nem akar érdemben nyilatkozni.

Szmrecsányi György főispán környezeté
vel ismerős helyről most azt az információt 
kaptuk, hogy ez a nyilatkozat egy előrelát
hatóan sulyos feltételű lovagias ügynek a 
bejelentése. Mint értesülünk

Szmrecsányi lovaglás útra tereli a dol
got

és elégtételt kér Windischgrátz Lajos her- 
I cégtől és Pallavicíni György őrgróftól.

nemcsak a csiripclésről van szó, hanem az a 
baj, hogy

a verebek Illetlenek és nem szobatiszták.
így azután valóban veszélyes a közlekedés eze
ken a helyeken. Tiszta kalappal vagy ruhával 
alig kerül ki a járókelő a verebek főhadiszállá
sának környékéről.

A székesfőváros köztisztasági hivatalához 
rengeteg szóbeli és írásbeli feljelentés érkezett 

a verebek ellen,
azért, mert illetlenül viselkedtek és kárt tettek a 
közönség ruhájában.

De komolyabb bajt is okozlak már, egy ismert 
idősebb arisztokrata, a Behárosban, a verebek 
miatt legveszélyesebb helyen sétáit és,

hogy kikerülje a felülről várható légttáma-
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ÁRVERÉSRE KERÜLNEK: Műbecsü 
festmények, szobrok, ötvösmunkák, 
porcellánok, keled szőnyegek mű
vészi és közhasználatú bútorok, ék

szerek. könyvek stb.

dést, lelépett a gyalogjáróról.
Éppen akkor haladt arra egy kis pesti sportautó. 
A vezető majdnem ráhajolt az arisztokratára és 
hogy az elgázolást elkerülje, hirtelen fékezett. Kt 
arisztokratának nem Is történt baja, a kocsi 
azonban megbillent., felborult, összetört és

az autóvezető Is megsebesült.
Az autós a kezelési költségei és az összetört autó 
megjavításának fejében beperelte az arisztokra
tát, aki viszont védekezésében a verebekre há
rítja a felelősséget.

így állt elő az a helyzet, hogy
a verebek illetlenkedése miatt keletkezett 

kárt a fővárossal akarják megfizettetni.
A hivatalos madárvédők sem pártfogolják a 

verebeket. A szakértők ugyanis azt mondták, 
hogy a veréb káros. A székesfőváros a par
kokban mesterséges etetőket, fészkeket, odúkat 
állított fel uz énekes cinkék és rigók számára, 
hogy télen legyen hol meghúzódniuk. A verebek 
sokkal izmosabbak, erősebbek, mint ezek az éne
kes madarak és kiverik őket az odúkból. Rajos
tul lepik el az odúkat,

csőreikkel agyonvagdalják a cinkét és a 
rigót,

a holttestüket szalmával betakarják és elfoglal
ják az odúkat.

A székesfőváros, de a madárszakértők sem 
nézik jó szemmel ezeket a gyilkosságokkal ösz- 
szekötött erőszakos lakásrekvirálásokat, amelyek

Erdélyi Béla perujrafelvételi 
kérvényét rövidesen a törvényszék 

elé terjesztik
Filó József is perújításért folyamodik — Erdélyi aktái a váci 

fegyházban...
Miután a Kúria előtt is lejátszódott az élet

fogytiglani fegyházra ítélt Erdélyt Béla bűn
ügye, védője Gál Jenő dr. nyomban hozzákez
dett annak a terjedelmes beadványnak meg
szerkesztéséhez, amelyet a napokban terjeszt a 
törvényszék elé. A védő ugyanis perújrafelvé
tel! eljárást kér a bűnügyben és kérvényében 
hosszasan fejti ki Erdélyi Béla ártatlanságát.

A perújrafelvételt kérvény most már csak
nem teljesen készen van és azt rövidesen 

a törvényszék elé Is terjeszti a védő.
Erdélyi védője egész sereg uj tanú kihallgatá
sót kéri, uj adatokat sorakoztat fel. Számos 
külföldi orvos professzornak szakvéleményét is 
magában foglalja a perujitási kérelem, amely
nek sorsáról néhány héten belül döntés lesz a 
törvényszéken.

Erdélyi Bélát egyébként már átszállították 
■ gyüjtőfogházból a váci fegyházba.

Tegnap indították útnak Erdélyit a váci (egyház 
felé, ahol megkezdi büntetésének kitöltését. Er
délyi Béla a váci fegyintézetben már

a fegyencek durva szövésű, szürke ruháját

Külföldi kölcsőnajánlat 
a Tabán felépítésére

Már a tavasszal megindulhat az építkezés
Az elmúlt héten nagyjelentőségű köl

csönajánlat érkezett Sipöcz Jenő polgár
mesterhez. A kölcsönajánlatot egy külföldi 
pénzintézet telte, amellyel a főváros már 
hosszabb idő óta kapcsolatot tart fenn. Ez 
a kölcsönajánlat a Tabán felépítésére vo
natkozik. Alternatív megoldási módról le
het szó a Tabánnak ezen az alapon való 
felépítését illetően. Az egyik ajánlati forma 
úgy szól, hogy a kölcsönt nyújtó cég maga 
gyümölcsözteti az általa létesített szállodá
kat és magánházakat, amelyek 35 év eltel
tével .szállónak át a főváros tulajdonába. 
Arról is szó lehet, hogy

a főváros amortizációs kölcsönt kapjon 
és a maga elgondolása szerint hajtsa végre 
a Tabán újjáépítésére vonatkozó terveket.

Ami a kölcsőnajánlat részleteit illeti, 
ezekről a városházán nem óhajtanak köz
léseket tenni. Sipöcz Jenő polgármester 
csupán arra hajlandó, hogy az ajánlatot 
bemutassa a főváros törvényhatósági taná
csának, amely azután állást foglal az elfo
gadhatóság tekintetében. Tekintettel arra a 
körülményre, hogy Budapest fürdőváros 
tervei már teljesen elkészültek,

rendkívül üdvös volna, ha a Tabán 
felépítéséhez szükséges tőkét bármilyen 

formában elő lehetne teremteni.
A kölcsőnajánlat elfogadása esetében mór 
a tavasszal megindulhatnak az építkezési 
munkálatok. A Tabánban több penzió-rend
szerű szállodát akarnak építeni, amelyekbe 
bevezetnék a termálvizet és igy a Tabán 
valósággal fürdőszállók városává fejlődhet
nék.

Ettől a kölcsönajánlat tói teljesen függet
len a fürdővárostervek végrehajtása. Ezek 
a tervek

különben is azzal fenyegetnek, hogy az énekes 
madarak kipusztulnak a fővárosból.

Szóval sok a panasz a verebek ellen és emiatt 
elhatározták az illetékesek, hogy akármilyen 
uton-módon, de segítenek a helyzeten. A város- 
házán folyó tanácskozásokon az a vélemény ala- 
kult ki, hogy

gázzal kellene elpusztítani a verebeket
Végleges döntés azonban még nem történt és 
igy nem lehetetlen, hogy a gázháboruból semmi 
sem lesz és a verebek tovább csiripelhetnek a 
pesti utcákon, ha egyébért nem, azért, hogy a 

kupléénekeseknek legyen témájuk.

viseli, lény Írták haját is, 
szemüvegét azonban meghagyták neki, mert az 
orvosi vizsgálat szerint olyan rövidlátó, hogy 
szemüveg nélkül szinte tájékozódni sem tud. 
Erdélyi a váci fegyházba magával vitte azokat 
nz Írásokat és azokat a „bizonyítékait'*, ame- 
Iveken hetek óta dolgozott. Erdélyi Béla úgy- 
látszik maga sem bízott abban, hogy a legfel
sőbb birói fórum előtt kedvezőbben dől cl 
ügye, mint az alsófoku bíróságoknál és ezért

már a Kúria Ítélete előtt ő is szorgalmasan 
dolgozott perújítást kérvényén

és az erre vonatkozó „aktáit** vitte magával 
Vácra. Most a három egybehangzó birói ítélet 
után Erdélyi a perújításban reménykedik — 
nem sok kilátással.

De nemcsak Erdélyi Béla, hanem egyik vád- 
•lőtt- társa • Fi W--József- is -legújabban' perújítással 
próbálkozik. Védője, dr. Róth Béla ügyvéd ut
ján, aki, mint az Ítélet megállapította, a ravasz 
váltóhamisítást szélhámosságban volt segítő
társa Erdélyinek és ezért többhónapi fogházra 
Ítélték el jogerősen.

a Gellérthegytől az Erzsébet-hidlg ter
jedő Dunapartnak a rendezésére, 

fedett sétány megépítésére, a Rudasfürdő 
környékének esztétikus kiképzésére és 
esetben a Rácz-fürdőnek a megvásárlására 
vonatkoznak. A főváros útépítési üggosztá* 
lya azt tervezi, hogy utat épít az Erzsébet- 
kávéhúz mellett a Gellérthegy oldalán, ami 
a Rákóczi-utnak egyenes folytatása volna 
a Gellérthegyen túli budai környék irányá
ban.

Megegyeztek 
a cukorgyárosok 

és cukorrépatermelök
Hosszú hónapok óla folytak a tanácskozások' 

a cukorgyárosok és cukorrépatermelők körött 
és már-már úgy látszott, hogy véglegesen szem
bekerül egymással a két érdekeltség. Éles nyi
latkozatok hangzottak cl az OMGE-ben is a cu
korkádéi ellen, de közben a kereskedelmi mi‘ 
niszter vezetésével nem szüneteltek a tárgyalá
sok, hogy megkeressék a kiegyenlítés útját. Va
sárnap virradóra hosszú, órákig tartó, beható 
tanácskozás után, amelyen a cukorgyárosok 
részéről Fellner Henrik és dr. Htrsch Albert, a 
cukorrépatermelők részéről pedig Purgly Emil. 
Serván Iván, Balogh Brúnó és Fabritius Endre 
vittek részt,

megtörtént a végleges megegyezés.
Ezek szerint az eddigi területi szerződést feb 

bontották és mennyiségi szerződést kötöttek, 
amelynek értelmében

■ cukorkádéi 12.640 millió métermáwa 
cukorrépát vesz át 2 pengő M filléres 

egységáron.
A végleges szerződést az érdekeltek o hét fo
lyamán fogják aláírni.
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veresre verten az Engel villamossági gyér 
igazgatói irodaiéban egy rOdidkeresKedöt

K főkapitányság sérülési osztályán pél
dátlanul álló, egyenesen fantasztikus ügy
ben indult meg nagy apparátussal a nyomo
zás, amely óriási izgalomban tartja az egész 
elektromossági szakmát és rádiókereskedel
met. Az történt ugyanis, hogy egy ismert, 
régi fővárosi villanyfelszerelési és rádió
kereskedőt

véresre vertek,
állítólag boxerrcl leütötték, egy nagy elek
tromossági gyár központi irodájában, még 
pedig azért, mert nem tudta megfizetni a 
háromezer pengőt, amivel a kereskedő a 
gyárnak tartozott.

A példátlanul álló véres esemény nz En
gel Károly elektromos szerelési anyagok és 
készülékek gyárának a Vörösmarty-utca 16. 
szám alatt levő emeleti irodahelyiségében 
játszódott le

az egyik legnagyobb fővárosi villamos
sági és rádiógyár Igazgatói szobájában.

A különös eset szenvedő hőse Fürchtgott 
Gyula 40 éves fővárosi kereskedő, akinek a 
Dohány-utca 63. számú házban van másfél 
évtizede elektromossági és rádió üzlete.

Fürchtgott Gyula, akinek az általános vi 
szonyok következtében az utóbbi időben 
fizetési nehézségei támadtak, körülbelül há
romezer pengővel tartozik az Engel Károly 
cégnek, amelynek tulajdonosai dr. Holit- 
scher Pál kormány főtanácsos és Komját 
Ernő igazgató. Az Engel cég többször fel
szólította Fürchtgottot, hogy tegyen eleget 
fizetési kötelezettségeinek. A dohányutcai 
kereskedőben meg is volt a jószándék, azon
ban kinnlevőségei nem folytak be és igy 
nem tudott fizetni. Február 25-én megjelent 
Fürchtgott üzletében az Engel cég Kemény 
nevű könyvelője és felszólította Fürcht
gottot, hogy másnap délelőtt féltiz óráig 
rendezze tartozását, mert ha nem fizeti ki a 
háromezer pengőt, annak

súlyos következményei lesznek
Ez a beszélgetés a Fürchtgott-cég összes 

alkalmazottainak jelenlétében történt.
Amikor Fürchtgott azt a megjegyzést 

•• •■tette,-* hogy talán -csak nem' akar az Engel 
cég ilyen ügyben a rendőrséghez fordulni, a 
könyvelő azt válaszolta:

— Ennél sokkal súlyosabb következmé
nyei lesznek a dolognak.

Másnap délelőtt Kemény könyvelő újból 
telefonált Fürchtgottnak, hogy föltétlenül 
menjen el az Engel cég irodájába, mert fon
tos dologban beszélniük kell vele. Fürcht
gott autóján először az Oríon-gyárba ment 
el, s azután onnan Morlay igazgatóval együtt 
hajtatott a Vörösmarty-utcába, az Engel- 
iroda elé. Először az Or/on-gyár igazgatója 
ment be Komját Ernő cégfőnök irodájába, 
majd az ö távozása után Fürchtgott kerüli 
Borra.

Hogy mi történt Komját Ernő főnöki 
szobájában, azt pontosan e pillanatban még 
nem lehet tudni. A történteket a rendőrség 
hivatott minden részletében megállapítani 
Annyi bizonyos, hogy Fürchtgott Gyula az 
igazgatói irodából

agyba-főbe verve, vérrel borítva, össze
vissza törve került ki.

Azóta igen súlyos állapotban fekszik Rá- 
kóczi-ut 59. HÍ. 6. szám alatt levő lakásán. 
Az orvosok megállapítása szerint

agyrázkódást szenvedett, orrcsontját 
összezúzták, szemhéját, arcát, nyakát, 

hátát össze-vissza verték,
ugy, hogy a szerencsétlen ember a rejtélyes 
és borzalmas esemény óta jeges tömlővel a 
fején, 

tüdővérzéssel fekszik 
fíákóczi-uti lakásán.

Munkatársunk fentjárt a súlyosan sérüli 
embernél. Fürchtgott Gyula alig tud be
szélni és izgalomtól elfulladt hangon, szag
gatottan mondja el a történteket:

— Amikor beléptem Komját szobájába, 
rögtön belépett utánam Kemény könyvelő 
is. Ila jól emlékszem, rajta kívül még ya 
laki belépett a szobába, amelynek ajtaját 
kulccsal becsukták. Mindezt nem is tudtam 
higgadtan megfigyelni, mert Komját nyom
ban rámtámadt ezekkel a szavakkal:

— Maga gazember!
Azonnal láttam, hogy veszedelmes hely

zetbe jutottam. Kijelentettem, hogy ilyen 
hangon nem vagyok hajlandó tárgyalni, ki 
akartam menni a szobából. Kemény köny
velő azonban elkapta a karomat, visszarán
tott, nekivágódtam az ajtónak,

nekem estek, valamelyik boxert rán
tott, azzal vágott az arcomba, 

összezúzta az orrcsontomat, beverte a szem
héjamat, dőlt a vér orromon szájamon. 
Védekezni sem tudtam, mert hirtelen szív- 
görcs fogott el és nekidőltem nz ajtónak. 
Mozdulni sem tudtam, mire még jobban 
ütöttek. Végül mikor látták, hogy teljesen 
tehetetlen vagyok, az egyik támadó kinyi
totta az ajtót s

kilökött az előszobába,

ahol kcreszlüleslem egy széken s csak nagy- 
nehezen tudtam felkelni. Telefonálni akar
tam a mentőkért, de

kikapták kezemből a telefonkagylót.
Nem engedtek telefonálni, pedig még min
dig dűlt a vér orromon és szájamon. Végül 
egy alkalmazott vizet és törülközőt hozott, 
lemostam magam, levánszorogtam az utcára, 
beültem az autóba és a VII. kerületi kapi
tányságra mentem, ahol megtettem följe
lentésemet. A rendőrorvos megvizsgált és a 
látlelet megállapítása szerint tompa tárgy- 
gyal ütötték arcomon, orromon, vállamon 
és hátamon azokat a sebeket, amelyek

busz napon túl 
gyógyulnak meg.

Az orvosok megállapítása szerint Fürcht
gott Gyula agyrázkódást és tüdővérzést is

Pénzbüntetésre ítélteti a Martió 
uccai reáíistioía tornatanárát, 

mert arculatéit egy diátiot
4 jogerős ítéletet a bíróság megtiüldi a tiultusxminisxterneti

A

Kirscht Ágost dr. budapesti ügyvéd feltű
nően durva becsületsértés és közcsend elleni 
kihágás miatt még a múlt évben feljelentést 
lelt Buday Gyula tanár, a Markó-utcai Bo- 
lyay állami reáliskola tornatanára ellen. Az 
ügyvéd a feljelentésben mint kiskorú 12 éves 
gyermekének, ifj. Kirscht Ágostnak képvise
lője szerepel. A feljelentésben előadja az 
ügyvéd, hogy fia, aki a reáliskola II. a) osztá
lyának tanulója 1930 szeptember 17-én tíz
perces szünetben tanulótársaival az iskola 
udvarán játszott. Az óraközi szünet eltelte 
után azonban, amikor a csengetésre a tante
rembe akart szaladni, egy nyolcadosztályos 
tanuló megfogta,

Buday Gyula tornatanár elé cipelte, aki 
behúzta a tanári szobába és ott, anélkül 
hogy a gyereket szóhoz engedte volna 

jutni, kétszer arculütötte.
feljelentés Rzerint a gyerek az ütésektől 

fejével a szekrénynek esett, majd amikor az 
ütések zuhataga elöl, amelyről nem is tudta, 
hogy miért kel! azt elszenvednie, menekülni 
igyekezett a tornatanár nagy lendülettel 
nyakcsigolyájára ütött és rákiáltott:

— Ha egy szót mersz szótant, kitapo
som a beledet!

Előadta azután a feljelentésében az apa, hogy 
fia bevánszorgott a tanterembe, ahol azon
ban hiába hívta ki a német tanár felelésre, 
mert nem tudta kinyitni a száját. Néhány 
órára ugyanis

beszélőképességét és emlékezőtehetségét 
elvesztette.

A szünet alatt is csak zokogott a flu és a hit
tanórán sem tudta elmondani leckéjét, noha 
előző este apja mindenből pontosan kihall
gatta. Amikor a gyerek hazament, arca fel 
volt dagadva és a tanár kezének nyomai még 
este is meglátszottak rajta, éjjel és másnap 
is lázas állapotban volt.

A büntetőjárásbiróság előtt
Buday Gyula tornatanár beismerte, hogy 
a diákot valóban kétszer arculütötte.

Azt mondotta, hogy a fiút szünet közben ma
gához hívta, ő azonban elszaladt és ezen a 
többi gyerekek feltűnően nevettek. Ez a 
nevetségessé tétel öt tanári minőségében oly
annyira megsértette, hogy efölötti felindultsá- 
gában ütötte meg a fiút.

Kihallgatta a bíróság Bozzay Zoltán cím
zetes főigazgatót, aki így vallott:

— Saját hatáskörömben nyomoztam és 
megállapítottam, hogy ifj. Kirscht Ágost a 
tízperces szünetben ki akart jönni a terem
ből. Kívülről a többi fiuk fogták az ajtót, 
ezért ő nem tudott kijönni, hanem lábbal 
rugdosta az ajtót. Az intézetnek ezáltal va
gyoni kárt okozott, amelyért a legsúlyosabb 
büntetés jár: az intézetből való eltávolítás.

Schweiger Sándor német tanár azt vallotta, 
hogy valóban felszólította a fiút felelésre, 
azonban arra nem emlékszik, hogy osztályo
zott-e vágy sem.

A tornatanár védője a tanúkihallgatások 
után azt kívánta bizonyítani, hogy Buday 
Gyula tornatanár a harctéren gáznyomástól 
betegséget kapott. Dr. Kirscht Ágost erre

I 111 ion II a Statisztikai Híva-LAnflSOH
II I A n II II n- •• házban 8,8 ésK I U II II K 5 szobás hallos,
II I H II U II modern kivitelben. 

Központi fűtés, melegvíz. 
Bővebbet a helvs’lnen vaiy

Katona, Székely és Molnár
♦piőa-mérnökftk irodé ólán 
N»rmélvattk.nfca •— It. ■■
leleten J8-19 éa tSB-41. wAtn. 

kapott a rettenetes ütlegelések következté
ben és a jelek szerint beletelik jó egynéhány 
hónap, amig ismét visszanyeri egészségét.

A fantasztikus ügyben Fürchtgott Gyula 
ügyvédje, dr. Romlási Károly a történtek 
után elment az Engel Károly céghez és ott 
beszélt Komját Ernő cégfönökkel, aki nem 
tagadta, hogy Fürchtgott Gyulát az ö szo
bájában össze-vissza verték, de kijelentette, 
hogy

ö nem vett részt a bántalmazásban.
A helyszín azonosságát bizonyitották egyéb
ként

a szoba padlóján még mindig látható 
hatalmas vérfoltok.

Komját igazgató kijelentése szerint Fürcht
gott Gyula agresszíven viselkedett és alkal
mazottait bizonyára ez a viselkedése hozta 

kérte a tanár elmeállapotának megvizsgálá
sát, a bíróság azonban az indítványokat el
utasította.

A büntető járásbíróság végül
bűnösnek mondta ki Buday Gyula torna-

Olcsói
szerdára- 

aEzqfwaottaabb női. csférfi szöveteidet  Is naed 
szöüdosztófyuQfepéQztá4X!iweraa3TaapoQ 
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egyVÓsárfóst uiötóaotjat.Clz 
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FENYVES 
Calvin-tér 7.

JÓ BÚTORT
csak elsőrendű minőségben csoda olcsón vásárolhat! 
Keményfaháló faragással SW pengőtől, remek ebédlők, 
különféle garnitúrák, vasbutorok, seilónok. matrac©*. 
Konyhák Ili pengőtől. Vassodrony 17JJ P. 6 drb 
matrac »!.- P. Minőségért cégűnk 31 éves kőriamert 

múltja felel.
Részletosztály

EltHEL MtKSA is Flll iriffiil 
butorosztálya, üllöl-ut 65. szám

ki sodrukból.
A főkapitányságon a különös ügyben dr. 

Vécsey Béla ügyvéd tette meg a bűnvádi 
följelentést súlyos testi sértés büntette és 
személyes szabadság megsértése miatt és a 
sérülési osztályon vasárnap délelőtt kezdték 
meg a példátlanul álló ügyben a nagysza
bású nyomozást. A hétfői nap folyamán be
idézik a főkapitányságra mindkét cég összes 
alkalmazottait a tényállás teljes tisztázása 
végett és ez a rendőri nyomozás fog vilá
gos képet adni arról, hogy tulajdonképen 
mi törént a Vörösmarthy-utcai iroda igaz
gatói szobájában.

a

tanárt becsületsértés vétségében, a bün
tetés alól azonban felmentette, mert a 
becsületsértés elkövetésére a gyerek ki

hívó magaviseleté adott okot.
A tanár ebben az ítéletben megnyugodott, 
sértett ügyvéd azonban felebbezést nyúj

tott be. Szombaton bírálta el a felebbezést a 
büntetőtörvényszék Bigner-tanácsa, mint fex 
lebbezési bíróság. Az első bírósági iratok is
mertetése ulán

a törvényszék megváltoztatta a járásbí
róság ítéletét és Buday Gyula tornata
nárt száz pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

Egyben elrendelte a törvényszék, hogy ezt az 
Ítéletet, mely jogerős, közöljék a tanár leg
felsőbb fegyelmi hatóságával, a kultuszmi
niszterrel.
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Két és fél évi börtönre 
ítélték és nyomban le
tartóztatták dr. Almást 

Antal ügyvédet,
aki egy exelédleűny gyermekének pénzéből 

sikkasztott és okiratot hamisított
Veszprém, március 1.

Hét f fii Napló tudósítójának telefon
jelentése. Vasárnap óta uj fogollyal szapo
rodott a veszprémi törvényszék fogháza, 
/.'f/y volt budapesti ügyvéd a: uj fogoly, akit 
tegnap sikkasztás és okiralluiinisifás bűn
tettéért ítélt cl és tartóztatott Jc nyomban 
n veszprémi törvényszék.

Df. Almást Antal ügyvéd, aki azelőtt Bu
dapesten praktizált, az ügyészség vádirata 
szerint egyik ügyfelét súlyosan megkárosí
tottál

Almási dr. cgy csclédlciíny gyermeke 
részére kiutalt pénzből sikkasztott.

A gyermek részére ugyanis az árvaszék 
4 millió koronát folyósított annakidején az 
ügyvéd kezeihez. Almási a négymillióból

J rendőrség fiatat ja Zsebeöfi 
Mária öngyilfiosságánafi títfiát

Szeged, március 1.
(A IIétffii Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Nagy feltűnést kellett Szegeden 
az ismert, köztiszteletben álló Zsebeők Fe
renc* nyugalmazott százados Mária nevű ti- 
zenkiiencéves leányának rejtélyes öngyil
kossága, aki tudvalevőleg pénteken este 

arzénnel niegmérgezte magát 
és szombaton virradóra kiszenvedett.

A szegedi rendőrség a legszélesebbköríi 
nyomozást indította meg a titokzatos öngyil
kosság körülményeinek kiderítésére és pe
dig elsősorban elrendelte az öngyilkos leány 
holttestének felboncolásál, ami vasárnap 
reggel meg is történt. Ezután azt a körül
ményt akarják tisztázni.

hogy miért jelentették n pénteken este 
történt öngyilkosságot a rendőrségnek 
csak szombaton, amikor már a lialál- 

l> eset megtörtént.

Éles a pengéje,
de élesen Is mnrad a sok borotválkozás után n I pnn, ecset használatát feleslegessé tévő dr. 
Morlpon borotvapenge, mert a legjobb svéd Morisson borotvakrémnek, mert csak jó pengé- 
ncélból lesz gyártva. A Morisson borotvapenge vet lehet 3 perc alatt víz, szappan cs ecset nél- 
Idcgészilője uz egész világon ismert s a víz, szap-1 kiil borotválkozni.

Festi figarók izgalmas verseny- 
borotválása a Gellért-szállóban
A győztes 51 másodperc alatt

A vasárnap délutánra hirdetett fodrászbálra 
felvonult a Gcllérl-szálló termeibe
h főváros és a vidék egész borliélytársndalnui. 
úri fodrászok, segédek, tnnőneok és modellek 
ungv számban, akik izgatottan készülődtek u 
műsorban hirdetett érdekes versenyekre.

A budapesti borbély-fodrász és parókakészi- 
fők iparteslülete, élén Kontró János elnökkel 
nagy körültekintéssel készltelta elő a versenye
ket. amelynek során a tanoncok hajvágóverse- 
nye, női hajuágóverseny. férfi hajvágóverseny, 
nőt fésülöverseny,

verseny borotváiéi
és — ahogy a program mondja — tartós gép
hullám „demonstrálás" szerepelt. Ez utóbbi an
nál érdekesebb, mert ez már erős „beavatko
zást* Jelent a női fodrászok területére.

Pontban I órakor rázendített Kóczé Antal ci
gányzenekara cgy ropogós csárdásra, mire el
sőnek a

hároméves tnnoncok álltak „starthoz*1.
Az ifjú. figarók nagy zsivajjal kezdenek mun
kához és harminc perc alatt szörnyű ollóénál* 
t< glnlások közepette megszületnek a frizurák. 
,.A versenyt megnehezítették" — lihegi mellet- 
t< m cgy jóképű kis borbély inas. - „mert csak 
nyakban szabad gépet használni". A férfihaj 
vágóverseny és a női fésfllőocrseny után a leg
nagyobb érdeklődésnek a

„verseny borul sálás**

• világhírű müncheni

Saluator
Idénysör - különlegesség.
Voiérképvl.elct: Meze.v Tárna
VII, EfftCBsy-Ut iP.C. . . IcIcAm; Z. W-71

bárom milliót megtartott s csak egymilliót 
űzetett ki a gyerek anyjának,

a pénzről szóiéi hivatalos iratot pedig 
meghamisította, 

nehogy a sikkasztását felfedjék.
Igy került sikkasztás és okirathamisitás 

bűntettével vádolva a veszprémi törvény
szék elé dr. Almási Antal, akit a bizonyítási 
eljárás lefolytatása után bűnösnek mondott 
ki a törvényszék és

két és fél évi börtönre ítélt.
Az ítélet kihirdetése után az ügyész indít
ványára

dr. Almási Antalt a törvényszék nyom
ban letartóztatta

s a tárgyalás után egy fogházőr kisérlc le 
az elitéit ügyvédet a törvényszék fogházába.

Erre vonatkozólag többször kihallgatták dr. 
Vilos újszeged! tisztiorvost is, aki azután 
részletes felvilágosítást adott a haláleset kö
rülményeiről. Annyit megállapítottak, hogy 
az öngyilkos urileány

hosszabb ideig egy hódmezővásárhelyi 
orvos mellett segédkezett

és körülbelül cgy héttel ezelőtt tért vissza 
Szegedre. A rendőrség tisztázni akarja az 
öngyilkos leány hódmezővásárhelyi tartóz- 
kodásának körülményeit Is, mert igy remélik, 
hogy a minden felvilágosító írás nélkül 
halálba ment urileány végzetes elhatározásá
nak indító okait megállapíthatják. Az ön
gyilkos

Zsebeők Máriát vasárnap délután te
mették el

Szeged város polgárságának nagy részvétele 
mellett.

borotválta simára modelljét
örvendett. Itt az a győztes, aki kifogástalanul 
és leghamarább elkészül a borotvdlassal.

A modellek 2—3 napos szakállal ültek le 
a székekre,

majd megszólalt a csengd és a szappanos pa
macsok működésbe jöttek. Mindez pár másod
perc, mert szappanozásra nincs idő: megragad
ják az élesrefent borotvákat s csakhamar

tükörsima arcok mosolyoglak.
a boldog versenyzőkre. A közönség lázasan tom
bol, ii zenekar tusát húz.

A zsűri azonban már hirdeti is az eredménye
ket. A tanoncversenyben első: Pálffy Kálmán. A 
nőt hajváaóversenyben: Rottstein Sándor. A 
férfi hajvágőversenyben: Horváth Emil. A női 
fésülőversenyben: Novinszky Alajos. A verseny- 
botot válás eredményei uzonbun messze mögötte 
maródiak a tavalyinak. Az első helyen Fükky 
István végzett, aki öl mp alatt „hozta le" áldo
zatát. Az igazság kedvéért meg kell emlileni,

hogy az egyik versenyző 37 mp alatt vég
zett a bőrotvitással, de a modell csúnyán 

össze volt kaszabolva.

SCHWpTHAUERFTOJSGEBke''crüv,zcsodA- természetes wambiMisai latos és páratlan 
összetételénél fogva a világ legelső kcserüvizo!

Miután pedig még nagymennyiségű szakállt is 
felfedeztek ti zsűritagok <i modellen,

disskvallHkálták
a versenyzőt.

A versenyző nagy elkeseredéssel „szőrszál- 
hasogatásnak" minősítette a zsűri döntését és 
nagyon szomorú volt. Csak Jóval később láttuk 
viszont a táncolópárok között az illetőt, amint 
szorgalmasan járta a táncot a hagyományos bor- 
In'lycsArdásra: a „göndör hajain rövidre lesz le
vágva" fris dallamára.

Emist Henrik.

ÖRÖKLAKÁS
A mai modern Mwlclménycknefc mindenben mén 
ideié. <>|nú, eltört.ulu kivi elQ.

eruiiauMM Kaphatón uuiwrwr orittuu ■
Tstra-u.-é« Itótn.vtó ulcni bétákban < Thölölv-iii 
kó/v tlcn kör-tcb. « * Báveblx-i SIR «H MIKÍ.Os 
mérnök, öröklak.éi klsinkl-épliö irn<ÍAiAI>nn 
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Erős választási küzdelem 
a szegedi ípartestíilet 

elnökségéért
Szegett, március 1.

(A Hétföl Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hetek óta tartó választási agitáció után 
vasárnap tartotta meg az ország egyik legna
gyobb iparteslülete, a szegedi, tisztújító köz
gyűlését.

A szegedi iparlcstületben tudvalevőleg évek 
óla

különböző pártok harcolnak
és elsősorban a mostani választási harc is Kör
mendit Mátyás főrendiházi tag, az ipnrtestület 
eddigi elnökének megbuktatására indult meg.

öt lista, tehát
öt párt indult a választáson

és az elnöki állásra Kfírmendy Mátyással szem
ben Rácz Antal, szegedi nyomdatulajdonos volt 
a legkomolyabb ellenjelölt.

A választás teljesen megbolygatta Szeged vá
ros külső képét. Kora reggeltől kezdve kocsikon, 
autókon szállították az egyes pártok az ipartes
tület tagjait a választási helyiséghez. Este nyolc 
órakor zárták le a szavazást és kezdették meg 
a beadott szavazólapok összeszámlálúsát.

Az éjféli órákban már megállapították, hogy 
az elnöki állásra •

ismét Körmendy Mátyás felsőházi tag 
kapta meg a szavazatok többségét.

Az elöljáróság többi tagjaira annyi változtatási 
lettek a. különböző listákon, hogy a szavazatok 
megállapítása hajnalig is el fog tartani és igy 
uz eredmény csak hétfőn a kora hajnali órák
ban lesz ismeretes.

Viharos köz
gyűlés a hentes- 
ipartestületben
A hentesipartestület vasárnap délelőtt 

viharos rendkívüli ülést tartott 
Bittner János elnöklete mellett
A közgyűlésre az adott okot, hogy a Községi 
Élelmiszerüzem legutóbb leszálitotta a sertéshús
árakat .amit

a heneteslparosok sérelmesnek, tartanak.
Felolvasták Vájná Ede közélelmezési tanácsnok 
levelét, amelyben közli az iparlestülettel, hogy az 
élelmiszerüzem az Országos közgazdasági érde
kekből és felsőbb megbízás folytán termelt ser
téshúst, hajlandó a husiparosok részére áten
gedni ,ha ahhoz a földniivelésügyi miniszter hoz
zájárul és kéri az ipartestületét, hogy a földmive
lésügyi minisztériumban hétfőre összehívott ér
tekezlet határozatáig tartsa függőben állásfogla
lását.

a levél felolvasása közben állandóan zajos 
klfakadúsok hallatszottak, úgyhogy már-már 
attól lehetett tartani, hogy az egész közgyű

lés botrányba fullud.
Bállá Miklós alelnök határozati javaslatot ter
jesztett elő, majd szenvedélyes hangon a ható
ságok iparellenes magatartását hangoztatta, 
amellyel szemben szerinte a budapesti husiparos- 
ságnak nem marad más hátra,

minthogy kimenjen az utcára, az országház 
elé, sőt ha kell, a Várba Is.

Keszler Ferenc arról beszélt, hogy a hentes
iparosság igyekezzen maga is három-négy fil
lérrel leszállítani az árakat, ezt az ajánlatot 
azonban a jelcávoltak valósággal lehurrogták. 
Mnjd többek felszólalása után elhatározták, 
hogy a mészáros iparleslülct jövő vasárnapi 
közgyűlésen foglalkoznak az ipar sérelmeivel.

— Az Országos Magyar Dalosszlivctség köz
gyűlése. Vasárnap délelőtt tartotta a városházán 
rendes évi közgyűlését az Országos Magyar 
Dalosszöveség, dr. Sipőc Jenő polgármester cl- 
nöklése mellett, aki meleg szavakkal emléke
zett meg arról, hogy a közgyűlés harmincezer 
főnyi dalostársadalmat reprezentál. Majd indít
ványt terjesztett elő, hogy a lemondott ügy
vezető elnököt, Gerlóczy -Bélát érdemei elisme
réséül a közgyűlés tiszteletbeli elnökké válassza 
meg. Gerlóczy Béla megköszönte a bizalmat, 
majd Barsy Jenő szólalt fel és Sipőcz polgármes
ter elnöki munkásságát méltatta. Utána Sipőcz 
Jenő azt hangoztatta, hogy büszke arra, hogy ö 
Miitolta helyre az egyetértést a fővárosban és a 
Dalosszövetségben. Ár évi jelentés tudomásul
vétele után megválasztották a tisztikart. Ügy
vezető elnöknek Frühuiirt Mátyás országgyűlési 
képviselőt választották meg.

~ Kimerültségét megszünteti a pezsgő Pilavln fenyő
fő idő.

Latuanvossao a 
mobutoriparíRt. 

lakásberendezési kiállítása, ahol az 
ujirányu és stílbútorok nagy válasz
tékban, előnyös álban kaphatók. 
Saját tervezőiroda

VI., Liszt Psreno-tAr sz

AZ IDŐK JELE 
SZÍNT ISI VAN EUIORISARNOK 
t •gkeidtc oicró táróiért ritkít <»ekel> havi iősziéin

PaplanokTíxfftT'
TClfiMED pi* Ksrttai-utca 3a
I SIvIImI jütr, Átdolgozásokat vállai, _>!•

Egv üeraskedö Mnvteien 
helyiseget a négyszeresére 
megnagyobbítani.

Üzlethelyisége az utóbbi időben ki
csinek bizonyult. Vevői egyrésze sok
szor félóráig is kénytelen volt vára
kozni.
Az újonnan és modernül berendezett 
raktáramon
nincs tömegöru, mondja 
IVÁNYI cipökereskedö, 
Calvin-tér 6. (a Fenyves-áru
házzal szemben), hanem ki
zárólag elsőrendű, forma
tartó és márkás cipők, 
amelyekminden párjáért szava
tosságot vállalok és dacára 
ennek, már P 13.5O-től min
den Igényt kielégítő nőt- 
vagy uricipő vásárolható.
Elvem: hogy az a vevő, aki nálam 
egyszer cipőt vásárol, állandó vevőm 
maradjon. Ez tette lehetővé a lénye
ges megnagyobbitást.

A Hazai Bank mérlege
Szécsi Pál, a Hazai Bank ügyvezető igazgató

ja munkásságának negyedszázados fordulóját 
ünnepli, ez alkalomból a bank igazgatósága, 
meleg ünneplésben részesítette. A kiváló pénz
ügyi szakember jubileuma alkalmából kiilön- 
dözö jótékony intézmények számára százezer 
pengős adományt telt. Ebből az összegből a 
Magyarországi Hírlapírók Nypugdijegyesiileté- 
nek tízezer pengő jutott.

■k
A Hazai Bank Részvénytársaság igazgatósága 

elhatározta, hogy rendes közgyűlését, melynek 
az 1930. üzletévi mérleget jóváhagyás végett elő 
fogják terjeszteni, folyó évi március 14-ére hívja 
össze. A mérleg az előző évi 3,367.519.35 pen
gővel szemben 3,257.901.86 pengő bruttó nyérc- 
séget tüntet fel. Ezen bruttó nyereségből sze
mélyi kiadásokra 835.609.34 pengő, dologi ki
adásokra 821.208.44 pengő, nyugdijakra és1 
nyugdíjpénztári hozzájárulásokra 163.022.— 
pengő és leírásokra követelésekből 8593.— 
pengő hozandó levonásba, úgyhogy a mérleg 
1,429.469.08 pengő tiszta nyereséggel zárul (az 
előző évben 1,546.934.45 pengő). A nyereség 
csökkenése a kamatinarge kisebhedésén kívül 
azokból a leírásokból ered, amelyek a tőzsdei 
árfolyamok általános hanyatlása következtében 
a ■ bank- -tárcájában * levő 'Vgyttk* Vártlfftatt* Yé«Vé< 
nyéknél is szükségessé váltak.

Az igazgatóság elihezképest indítványozni 
fogja a közgyűlésnek, hogy a tiszta nyereségből 
minden 40 pengő névértékű részvény után ősz* 
talékra 4 pengő = 10% (az előző évben 4.50 
pengő), vagyis összesen 1.000.000 pengő fordít- 
tassék. Indítványozza továbbá, hogy a nyugdíj
tartalék 50.000 pengővel, a tartalékalap pedig 
az alapszabályszerii 82.628.59 pengő helyett 
200.000 pengővel javadalmazlassék, miáltal á 
nyilt tartalékalapok 7,600.000 pengőre cmeh 
kednek.

A Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár közgyűlése

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
részvényesei Wolfner József igazgatósági elnök 
vezetése mellett február 28-án tartották 59. évi 
közgyűlésüket. Metzler Jenő dr. vezérigazgató
nak az üzleti jelentéssel kapcsolatban elmond 
dott, a részvényesek óllal nagy tetszéssel foga- 
dőlt beszéde után az igazgatóság összes javasla
tait a közgyűlés változalalnul elfogadta és el
határozta, hogy a kimutatott 2,431.516.95 pengő 
nyereségből (tavaly 2,396,239.13 pengő) az 1939, 
évre március 2-tól kezdve részvényenként 5 
pengő, összesen tehát 1,500.000 pengő íizelles- 
sék, u tartalékok javára pedig 650.000 pengő 
fordíttassék.

Az Angol-Magyar Bank 
közgyűlése

Az Angol-Magyar Bank Rt.-nak Károlyi Imre 
gróf elnöklete alatt február 28-án tartott 40. évi 
rendes közgyűlése jóváhagyta nz 1930. üzlelév 
mérlegét és az igazgatóság összes javaslatait 
elfogadva, elhatározta, hogy a kimutatott, 
3,408.055 38 P tiszta nyereségből osztalékul 
2,530.000 P, vagyis részvényenként 5.50 pengő 
01%) fizettessék ki március 2-től kezdve, a 
tartalékalap gyarnpilíisórn az alapszabályokban 
előirt 59.853.79 P dotáció helyeit 250.000 P. a 
nyugdijtarlalék növelésére 325.000 P forditlas- 
$ék, az alapszabályszcrii levonások után fenma- 
rndó 183.3t7.79 P pedig az 1931. üzlelév szám
lájára vitessék ót.

Tekintse meg I'Uldea l.éla

VlctoHa BUTORszalónJít
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Uéres szerelmi dráma 
a Szmrecsányi-birtokon

Kiéin Ernő bárldt szereiemtáitásbOi lelőtte egy szobalány
Kassa, ruárc. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése. Veres szerelmi dráma történt 
szombaton a sáro.smegyei Daróc községben.

Kiéin Ernőt, a Szmrecsányi-féle birtok 
fiatal bérlőjét féltékenységből lelőtte 

Tirda Ilona szobaleány.
Az eset előzményei visszanyúlnak arra az 
időre, amikor még Tirda Ilona Szmrecsá- 
nyiéknál volt alkalmazásban, mint szoba
leány. A mult év elején történt, hogy Kiéin 
Ernő kibérelte a Szmrecsányi-féle birtokot 
és ekkor ismerkedett meg Tirda Ilonával. A 
bérlő és a szobaleány között szorosabb vi
szony keletkezett. Kiéin Ernő azonban csak 
futó viszonynak tekintette a szobaleánnyal 
való ismeretségét és

nemrégen eljegyezte egy előkelő eper
jesi család leányát.

A szobaleány még az ősszel elhagyta szol
gálati helyét és azóta Kiéin Ernő támogatá

Kardlappal oszlatták szét 
a rendőrök a Millenáris pálya 

vasárnapi közönségét
A veszekedő drukkerek megtámadtak egy rendőrt

Vasárnap délután izgalmas jelenetek ját
szódtak le a Millenáris sportpályán, ahol a 
Hungária—Nemzeti futballmérkőzést tartot
ták meg. A meccs tartalma alatt igen izgatott 
hangulat uralkodott a nézők között, úgy
hogy a feszültség akkor sem engedett, ami
kor a mérkőzés végeztével a közönség ki
felé tódult a pályáról. Itt is, ott is

nézeteltérés támadt a két párt hívet 
között.

olyannyira, hogy az egyik kijárati kapunál 
a tömeg összetorlódott.

A kifelé igyekvők közül néhányan egymás 
ellen fordultak, másodpercek alatt

pofonok csattantak,
olyannyira, hogy rendőr sietett a verekedők 
szétválasztására. A felizgult tömeg azonban 
a rendőrt sem respektálta, szidalmazni kezd
ték, sőt valaki még

Vasárnap újabb hatalmas 
területeket öntött el az ár

Eredményesen folynak
Győr, március 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcn 
tise.) A napok óta tartó áradás vasárnapra 
virradó éjszaka újabb hatalmas területeket ön
tött el s a Győr melletti községek egész sorát 
ma is veszélyezteti az árvíz, bár a mentési 
munkálatok nagy energiával és eredményesen 
folynak.

Vasárnapra virradó éjszaka riasztó hírek 
érkeztek Győrbe az árvíz pusztitásáról.

— Víz alatt állnak a községek! Rofokban he
vernek házak százai! Földönfutóvá lett a la
kossági

A győri megyeházán és a Rábaszabályozó 
Társulat helyiségében, ahol most éjjel-nappal 
inspekciót tartanak, azonnal érintkezésbe lép
tek a veszélyeztetelt községek vezetőivel és 
csakhamar megállapították, hogy ezek a hírek 
túlzottak. Az árterület ugyan szombatról va
sárnapra virradó éjszakán ismét megnagyobbo
dott, ilyen katasztrofális méreteket azonban 
nem öltött az áradás.

A győrmegyel árvizet vollaképen a Marcal 
ég a Rába folyó áradása okozta.

A Marcal már pénteken kilépett medréből s a 
megáradt folyó

vasárnapra már több mint tízezer hold 
területet öntött el.

Az éjszaka folyamán fáklyafény mellett a mun
kások és a katonák százai dolgoztak a védő
gátak létesítésén. Egész vasárnap is folyt a 
nagy munka, hogy n kiáradó víztömeg elé gá
takat emeljenek. A megáradt Marcal folyó 
azonban

vasárnap délelőtt áthatolt az egyik gáton 
és délre egy másik helyen is gátszakadást 

jeleztek.
A munkások délutánra azonban a két veszé
lyeztetett ponton megjavították a gátakat. Amig 
8 gátépítés nagy munkája folyik a Marcalnál, 
addig n Rába folyónál uj zsilipekkel próbálják 
a vizet levezetni. Ez a mentő munka sikerrel 
kecsegtet s 

Stzr 2 zenekar: KEKMADAR Es KATOHAZENE
játszik n KIRÁLY KAV£HAZBAN. Esténként,

KEKMADáR Valentin karmester vozotiaa 
malist! hangversenyei. Polgári árak

sából tartotta fenn magát. Most, hogy meg
tudta Kiéin eljegyzését és azt, hogy nemso
kára megtartja az esküvőjét is, Tirda Ilona 
meglátogatta őt a birtokon, ahová pénteken 
este érkezett meg.

Kora reggel a bérlő lakásán levő cseléd
ség fegyverdörrenésre lett figyelmes és ami
kor berohantak a bérlő hálószobájába,

ott találták fején vérző sebbel Kiéin Er
nőt, mig inellette feküdt, ugyancsak su
lyos sérüléssel eszméletlenül a leány, 
aki görcsösen szorongatta kezében a 

még füstölgő revolvert.
Nyomban beszállították mindkettőjüket az 
eperjesi kórházba és megoperálták Kiéin 
Ernőt, akinek azonban állapota olyan su
lyos, hogy felépüléséhez alig van remény. 
A szobaleány enyhébben sérült meg, azon
ban kihallgatni vasárnap még nem tudták, 
mert nem tért magához.

jobbszeme alatt meg is ütötte.
Addigra már a pályán szolgálatot teljesítő 
többi rendőrök is figyelmesek lettek a cse
tepatéra és Varga felügyelő vezetésével szo
rongatott társuk segítségére siettek. Miután 
s tömeg az első felszólításnak nem enge
delmeskedett, a rendőrök végül is

kardlappal oszlatták szét az embereket.
A tumultuózus jelenetek során egy köny- 
nyebb sebesülés is történt. Gandel Jenő 
negyvenhároméves főpincér, aki különben 
vasárnap este a főkapitányságon is megje
lent, hogy panaszt tegyen, a jobbkezén sé
rült meg.

Az ügyből kifolyóan előállították Karli 
Ferenc huszonhároméves iparossegédet, aki 
ellen az a gyanú, hogy résztvett a rendőr 
bántalmazásában.

a mentési munkálatok
vasárnap este az a helyzet, hogy sikerült 
a Rába további áradását megakadályozni.
A két megáradt folyó mellett elhúzódó kisebb 

patakok is fokozták az áradást. Nyolc győr- 
megyei község fekszik a megáradt folyók és 
patakok mentén s ennek a nyolc községnek a 
házait és lakóit veszélyezteti a nagy áradás. 
Megdöbbentően siralmas látványt nyújtanak az 
elöntött hatalmas területek. Van olyan hely, 
ahol

a fák koronájáig ér a víz,
mós helyütt pedig az országúira is olyan ha
talmas víztömeg zudult, hogy lehetetlenné váll 
minden közlekedés.

Méteres vízben állnak az országutak, 
a szónlóföldek a veszélyeztetett községek men
tén. A legsúlyosabb a helyzet Kisbabát köz
ségben. Ezt a falut annyira elöntötte a víz, hogy 
vasárnap ismét több ház dőlt romba.

Eddig harmincnál több kisebb nagyobb 
ház és gazdasági épület hever romokban.

A lakosságot egyelőre a községházán helyezték 
cl. Kis- és Nagymoróchida községekben is nngy 
volt a veszély vasárnap. Itt törte ót a gótat a 
megáradt Marcal folyó s itt is ellepett a viz 
mindent.

Csorna nagyközség egy része Is víz alatt 
volt vasárnap

Kcszcgér-palnk áradása miatt.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap érdek

lődött
a győri megyeházán

nz óradásról és a következő felvilágosítást 
kapta:

A Rábnszabályozó Társulatnál
is érdeklődtünk és itt ezt a felvilágosítási 
adták:

— Vasárnap estig beérkezett jelentések sze
rint Kishabót községben okozott nagyobb 
pusztítást az árvíz. Itt

Összesen 31 ház és gazdasági épület dőlt 
össze.

A mentési munkálatok folyamatban vannak

Miért maradt el 
a tőzsde rendkívüli közgyűlése?

„A közgyűlés nem adhat utasítást a tanácsnak"
A tőzsde elnökségének egyik utolsó tény

kedése nyilatkozik meg abban az átiratban, 
amelyet most kézbesítettek ki Kelemen 
Géza tőzsdetagnak.

Amint ismeretes, rövid idővel ezelőtt 
mozgalom indult meg a tőzsdén, amelynek 
az volt a célja, hogy a régebbi leszámolási 
rendet állítsák helyre, emellett az akció ve
zetői kifogásolták a tőzsde vezetőségének 
eljárását a gabonakereskedelem szempont
jából is és a másik kívánságuk az volt, 
hogy a tőzsde vezetősége tegyen lépéseket 
a gabonakereskedelem szabadságának hely
reállítása érdekében. Bár a tőzsde szabályai 
szerint elég, ha a tagoknak csupán tiz szá
zaléka kívánja a rendkívüli közgyűlés ősz- 
szehivását, a mozgalomnak annyi híve 
akadt, hogy a tőzsdetagok jelentékeny ré
sze aláírta a közgyűlés összehívását célzó 
Ivet.

A kérelmet azulán eljuttatták a tőzsde el
nöksége elé, amely, mielőtt a közgyűlést 
összehívta volna, az ügyet a tőzsdetanács 
elé vitte.

Február 20-án zajlott le ez az ülés és en
nek eredményét tartalmazza az összehívók
nak most kikézbesiteft értesítés. Ebben 
Végh Kálmán elnök, dr. Adám miniszteri 
biztos és dr. Fngel főtitkár aláírásával közli 
a tőzsde elnöksége, hogy

a rendkívüli közgyűlést összehívni nem 
hajlandó.

Amint az átirat mondja, a tőzsdetanács tár
gyalás alá vette a kérelmet és úgy találta, 
hogy az

semmiképen sem teljesíthető, 

ARAIMRA

még pedig azért nem, mert a tőzsde alap
szabályai a tőzsdetanácsra bízzák azt, hogy’ 
az értéküzleti leszámolás rendjét megálla
pítsa. Ebből a tanács felfogása szerint az 
következik, hogy ebbe a kérdésbe senki, 
más, mint maga a tanács bele nem szólhat. 
A tanács etekintetben teljesen függetlenül 
és szuverénül jár el és a közgyűlés sincsen 
hivatva arra, hogy a tanácsot bármiféle uta
sítással ellássa. Minthogy tehát ez a téma 
nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, 
emiatt rendkívüli közgyűlést sem lehet 
összehívni.

Ugyanez az álláspontja a tőzsdetanácsnak 
a gabonakereskedelem felszabaditása tekin
tetében előterjesztett indítvány tekintetében 
is, mert a tőzsde alapszabályai szerint a 

SCHHIDTHAUERtermészetes I
keserüvizo 
csökkenti a vérIgmándi

nyomást, meg87.ün:eti a fejfájást és meggátolja 
az érelmeszesedést 

tőzsde összes ügyeinek vezetése a tanácsot 
illeti, aminek az a konzekvenciája, hogy

a tanácsot a közgyűlés semmiféle irány
ban nem utasíthatja.

Ezek szerint a tőzsdetanács azt tesz, amit 
akar és az a közgyűlés, amely a tanácsta
gokat megválasztotta, a választás pillanatá
tól kezdve semmiféle befolyással nem bir 
és akaratát keresztül nem viheti. A tőzsde
tanács döntése természetesen nagyban fog
lalkoztatja az érdekelteket, akik elhatároz
ták, hogy ha a tőzsde elnökválsága megol
dódik, akkor újabb lépéseket fognak tenni, 
mivel u történtekbe belenyugodni nem tud* 
nak.

Eseményszerű siker a

Belvárosi 
Színházban
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HÍREK
Munkában a kasszafurók

Bachmann Károly karmester 
kisfiát súlyos villamos
szerencsétlenség érte

Vasárnap n ké*ö  délutáni órákban meg
döbbentő villamosszerencséllcnség történi az 
Oktogon-téren. A 0-os jelzésű villamos első 
perronjáról egy kis diák akart leugrani, 
azonban

ai ugrás nem sikerüli és a flu u pótkocsi 
lépcsője alá került.

A villamos vezetője észrevette a szerencsét
lenséget é| nyomban fékezett. A szerencsét 
lenség láttára összefutott járókelők emelték

ki a szerencsétlen gyermeket a pótkocsi 
lépcsője alól.

A mentők a Rókus-kórházba szállították, 
ahol megállapították, hogy

balcomb és balbokatörést szenvedett.
A fájdalomtól elvesztette eszméletét, ugy 
hogy kihallgatni sem sikerült, de a zsebé
ben talált iratokból megállapították, hogy 
Bachmann Bélának hívják, s hogy Bach
mann Károlynak, az ismert jazzband kar
mesternek 13.éves fia.

Magyar szerelmespár 
véres tragédiája 

Brazíliában
A vőlegény megölte menyasszonyát, 

azután öngyilkos lett

Vakmerő betörés törtónt vasárnap a Magyar 
Nuggynnlagynr Kerepesi utl lejqién, A központi 
Iroda épületén ugyanis betörök felhúzták uz 
Irodnljtlyjióg redőnyeit, betörték nz ablakot és 
tzen n résen behatoltak nz Irodába. Az ott lévő 
ttagv páncélszekrényt elhúzták a faltól, meg- 
fordítottuk ég

megtűrtök.
Körülbelül lf.»OO pengőt zsákmányoltak c»ak, 
ínért n páncélszekrény álló részébe, ahol n«- 
gy<Á>h összeg volt és igy többek között a tiszt 
viselők március havi fizetése is.

nem tudlak hozzáférni.
A rendőrség megindította n nyomozást » any. 
liylt megállapítottak máris, hogy

a betörők hárman vagy négyen lehettek, 
mert különben n nagyon súlyos páncélszek
rényt a helyéből nem tudták volna elmozdítani.

Szeles, csapadékos hlő. Vasárnap ba
rátságtalan. esős idő volt egész pap, A Me- 
teorólogiai Intézet prognózisa n következő: 
A Tiszántúlon zápor cső és lehűlés várható 
nyugati szelekkel, a Dunántúlon és a Duna- 
Tisza közén pedig szeles, csapadékos Időre 
van kilátás részben havazással.

— At OMKE vasárnapi gyűlése Győrben. 
Gy/írből jeltntík; A< OMKE vasárnap n város
ban gvfllést rendezeti. A gyűlésen Magyar Ber
talan, Vértes Emil és dr. Balkányt Kálmán fel- 
Mffólaliisaikban a gazdasági válságról, a társa- 
daloniblzlosiló tcrhelről, a megdrágított posln- 
tarifáról bögréitek.

-• Egy béexl bankigazgató hirtelen ha
lála. Szombaton váratlanul agyszélhüdés- 
ben meghalt Lemberyer Ernő, a Gebrildcr 
3. A M. Heitzcs bécsi Ismert bankcégnek n 
főnöke, akinek itt Budapesten is nagyon 
élénk Összeköttetései voltak n magvar pénz
ügyi körökkel és többek közöli a Magyar 
Általános Takarékpénztár Igazgatósági tagja 
is volt. Az elhunyt igazgató mindössze öt- 
vennyolcéves volt és hosszú évek óta ve- 
Wtte a Reilzcs-cégel. de amellett mindig 
élénk érdeklődéssel ég meleg szeretettel vj. 
Etetett magyarországi összeköttetései Iránt 
is. Gyakran megfordult Budapesten és a ma
gyar pénzügyi körökben közszeretetnek és 
Xözbecsü lésnek örvendett.

•— Egy kispesti autó elütötte nz őrszemen 
rendőrt. Vasárnap este Kispesten a 20—005. 
rendszámú szcmélyautomobik amelyet Po- 
dohzky Jőrset sofőr vezetett, elgázolta ut ut
cán posztóid Bérűt János rendőrt. A rendőr 
elvágódon az utca kövezetén és fején súlyos 
sérüléseket szenvedett. Borúst a Mosonyi-ulcal 
rondőrkórházba szállították,, n sofőrt pedig 
olőállilollák a kispesti kapitányságra.

— A keresztény Iparosok nagygyűlés*.  A 
Keresztény Iparosok Országos Szövetsége va
sárnap n Cukor utcai elérni Iskola tornatér 
méhen nagygyűlést tartott. Czettler Jenő nyi
totta meg a gyűlést, majd Műller Antal, az 
iparosok sérelmeivel foglalkozott, Utána Ka
tona János és Buday Dezső Ismertették nz 
•párosok kívánságait s azután a nagvgvüiés 
véget ért.

— Megindult a válasitásl harc a Pesti 
Izraelita Hitköiséaben. A Pesti Izraelita Hitköz
ség képviselőtestületi választása március 8-án 
Jesr. A különböző pállok nagy erővel Indították 
meg a választási küzdelmet. Vasárnap délelőtt 
jeTenlékcnysrámu közönség elölt a hitközség 
ellenzéki pártja tartott ülés, amelvcn dr. Seheök 
Dezső ismertette a párt program lát. Elmondotta, 
hogy a párt nem személyek ellen, hanem esz- 
mákért és a kisemberek érdekében küzd. Első 
követeléseik köré tartozik, hogv u hitközség al
kalmazottait tisztességesen én becsületesen fixes- 
f.ók. Dr. Iiurger Dénes, dr. llermann Emil. Rácz 
Sándor, dr. Kiár Zoltán. Vn*  Pál és dr. Boros 
Pál szólaltak még fel a gyűlésen.

— Agvonsiijtotta a villanyáram. Nagykani
zsáról jelentik: Lengyeltóti községien Dudás 
József uradalmi fökertész egy fa klásóviil fog
lalatoskodott. miközben a mellette álló vll- 
tunypózna kidőlt, rázuhant az o|f lévő kerí
tésre, amely tovább vezette n vlllanypóznában 
lévő magasfeszültségű áramot. Dudás munka
körben megcsúszott, hclokapnszkodoll n kori
lésbe. Alighogy hozzáéri u ^erités drótjához, 
holtan esett össze.

— A postatakarékpénztár uj akciója. A posta 
árverési csarnoka legújabb aukciójának kiállí
tását február 27-én kezdte meg. A háromnapos 
kiállítás után, amelyet az. érdeklődő közönség 
nagy tömegei nézlek végig, hétfőn iéggel kezdik 
meg nz aukciót.

Roehlilz ellentengernagyot aulyoaan 
elítélték Kamin tanuzdaért. Herlint tudsitánk 
telefonálja: Rochlllt nyugalmazott cllenten- 
gernngy akinek a nevét nz Erzbergcr gyil
kosság ügyében többsör szóbahozlák. hamis 
tanuzás bűntettével vádolva állott n bíróság 
elé. A vád nz volt ellene, hogy egy válóper 
ben hamisun vallott s vallomására meg is 
csküdötl. A tengernagyot a bíróság egy évi 
fogházra Ítélte s a tárgyalás utón nyomban 
leturldxlali'i.

— ÖngyílkosMíg ii Normafánál. Vasárnap 
délután ti Normafánál u kirándulók egy 
ötven év körül férfi oszlásnak indult holt
testére akadtak, Rendőri bizottság ment ki 
a Normafához ■ megállapította, hogy a férfi 
öngyilkos lett: revolverrel főbe!fitté magát. 
A görbében talált iratok hói kiderült, hogy 
takács József u neve, inngiíntiiils iiselö 'olt 
g foglalkozása. Takács a R Indára került é» 
elkeseredésében lett öngyilkos, mert nem 
Bapyll állást. UoUtestét a törvénytzéki nr« 
soltani intézetbe szállították.

Miskolc, márc. 1.
(A llctföi Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megrendítő szerelmi tragédia Ilire 
érkezett vasárnap Miskolcra. Fackt Leó 
miskolci nyugdíjág állami tisztviselő leánya 
Kató, egy esztendővel ezelőtt kivándorolt 
Brazíliába. Perusi városában egy vendéglő
ben kapott állást a

huazesztendős, feltűnően szép leány, 
aki több idegen nyelvet beszélt.

A vendéglöüzem konyhájának a vezetésót 
bízták rá. Ht megismerkedett Komjáthy Al
bertiéi, aki

egy budapesti bank tisztviselője volt, 
de B-lisára került, kivándorolt Braziliába s 
miután másként nem tudott elhelyezkedni, 
gyári munkás lelt belőle.

Komjáthy a feleségével együtt élt Perusi- 
ban. Három gyermekük volt. Az asszony 
kél évvel ezelőtt meghalt és az özvegységre 
jutott férfi a gyermekeket rokonoknál he
lyezte el. Komjáthy és a leány ismeretségé
ből rövidesen szerelem fejlődött ki és már 
régóta mint

— Az Örkényi gyilkosság. Mull heti szá
munkban hirt adtunk arról, hogv Örkény 
községben hulúlosvégü szurkálás történt. Az 
azóta lefolytatott csendőri nyomozás meg
állapította, hogy a gyilkos Darányi Pál és 
Pckker József az áldozat, sohasem ismerték 
azelőtt egymást. A kocsmában támadt szó
váltás közöttük, amelynek során Baranyai 
előkapta kését és hátbaszurla Pekkert. A 
szerencsétlen emberi hazaszállították ugyan, 
de rövidesen kiszepvedeft. A boncolás meg
állapította. hogy a szúrást átvágta a főme- 
dénccgyüjtŐerel é» ez okozta a rövidesen be
következett halált.

— (Ábel nőiruha-áruhúz) Rákóczi-ut 86 
legújabb tavaszi modelljei' elkészültek s 
minden egyes ruha külön is szenzáció.

— Letartóztattak egy brutális cselédszerzőt. 
Nagykanizsáról jelentik: Singer Sámuel keszt
helyi cselédszerzöhöz tegnap beállított egy fia
lni cselédleány azzal, hogy állást keres. A cse
lédszerző megígérte a leánynak, hogy szerez 
neki helyei s amíg helyhez jut felajánlotta neki 
lakását. Alig tartózkodott néhány órát a leány 
a lakásban, amikor Singer erőszakoskodni kez
dett vele és amikor a leány sikoltozni kezdett, 
Singer fejszével támadt rá. A megtámadott 
leánynak sikerűit elmenekülnie, Singer Sámuelt 
a rendőrség letartóztatta.

D SchollZINO PAD 
tyakoBomro, bMySkra, bkrkaiiMknvMtaare. 
m újlak közönt ty u ke tóm r o. továbbá 
F1XOFLASTER ty ti k ez e m I r tó 
minden pst kában kapható.

— Érdekes esküvő Győrben, Győrből jelen
tik: A győrrévfnlusi római katolikus templom
ban érdekes esküvőt tartottak vasárnap. Szi 
lágyí Titusz 74 éves nyugalmazott vasutak ve
zette oltár elé Anda Gizella 10 éves győri 
leányt. Szilágyi özvegy ember » nem is sokáig 
udvuroll a 19 éves leánynak, amig Anda Gi
zella kimondotta a boldogító igent. Az érdekes 
esküvő hitére olyun óriási tömeg verődött 
össze n templom előtt, amilyent alig látott n 
győrrévfalui templom. A 74 éves vőlegényt éa 
jegyesét rendkívül zavarba hozta a nagy tömeg 
• megkérték u plébánost, hogy csuk nkkor 
kezdjen u szertartáshoz, ha már ez u nciu várt 
érdeklődés alábbhagy. A plébános másfél óráig 
sári, de nz érdeklődők nem akarlak eltávozni 
n templom elől, végűi I* * másfél órai késéssel 
megtartották nz esküvőt
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vőlegény és menyasszony
szerepeltek. Rövidesen meg is kellett volna 
tartani az esküvőjüket.

Pár nappal ezelőtt azonban a leány kö
zölte Komjáthyval, hogy meggondolta a 
dolgot,

nem megy férjhez,
hanem átvándorol Argentínába. Komjáthyt 
nagyon lesújtotta a dolog, könyőrgött a 
menyasszonyának, hogy ne hagyja el, de a 
leány hajthatatlan maradt. Komjáthy a leg
utolsó találkozásukkor magához ölelte 
menyasszonyát, közben

elővette revolverét, a leány homloká
hoz szorította és háromszor elsütötte.

Facks Kató holtan zuhant a földre. Kom
játhy ekkor önmaga ellen fordította a fegy
vert és

agyonlőtte magát.
A tragikus véget ért jegyespárt 

egyszerre temették el
és tragédiájukról most érkezett jelentés 
miskolci rokonaikhoz.

— A mentők kérése a főváros közönségéhez. 
A mentők idei szilveszteri gyűjtése szomorú 
eredménnyel zárult: közel 50.000 pengővel 
kevesebb folyt be a gyiijlőiveken és a szoká
sos adományokból, mint az elmúlt esztendők
ben. A szilveszteri gyüjtőivek átvizsgálása azt 
mutatja, hogy ennek a csökkenésnek nemcsak 
a nagy vükig az okozója, hanem az is, hogy 
sokan, akik most is adakozhattak volna, meg
feledkeztek a mentőkről. A Mcntőegycsülcl, 
amelynek munkája egyre szaporodik, arra 
kéri n közönségei, hogy elmaradt adományai
kat juttassák cl a Mentőkhöz!

— Elégette újszülött gyermekét. Debrecen
ből jelentik: A debreceni ügyészség fogházába 
beszállították Vincze Julianna huszonegyéves 
balmazújvárosi cselédleányt, aki újszülött 
gyermekét megfojtotta, azután a kenyérsütő 
keinercébc begyújtott és a kis csecsemőt oda 
nz égő tűz közé dobta. Szolgálatadó asszonya 
talált rá a megszenescdcll holttestre és akkor 
derüli ki a csclédleány bűne. A leány kihall
gatásakor nzl vallotta, hogy üzért lökte a 
lüzbo újszülött gyermekéi, mert nz hitte, hogy 
nz teljesen hamuvá válik és ezáltal szégyene 
sohasem derül napvilágra. A vizsgálóbíró a 
gyermekgyilkos leányt letartóztatta.

Herceg Esterházy 
Husarues csemege üzlet 

maangiin
— Baleset. A régi Szent János kórház előtt 

a Bp. 16—976. rendszámú autó, nmclyct Siruf- 
nyák László soffőr vezeteti, elgázolta Visznek 
Sándorné 61 éves gyári munkásnői, akit a men
tők életveszélyes sérüléseivel a Rókus-kórházba 
vittek. — A Kcrepesi-ulon motorkerékpár
baleset érte Kalmár htvánné 36 éves sashalmi 
nevelőnöl, nki egy motorkerékpár oldalkocsijá- 
bán ült és egv zökkenőnél jobblábn eltöröM. 
A szerencsétlenül járt nevelőnői a mentők n 
Rókus-kórházhn vitték.

Életuntak. A Lehel-utca 32. számú ház
ban nugymennyiségü Ismeretlen méreggel 
mcgmérgczle magát Bér László 19 éves tanuló. 
\ mentők eszméletlen állapotban viliék « 
liókus-kórházba, ahol még nem leheléit ki
hallgatni. — Horacsek Jozefta 21 éves szoba
leány Andróasy-ut 31. szóm alatt lévő szolgá
lat helyén öngyilkossági szándékból bnlkarján 
felvágta ereit. A szerelmi bánatában életunttá 
\á|| leányt a mentők n Rókus-kórházba száll! 
tolták.
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Rövidzárlat okozta 
a tüzet a nagyatádi 

müselyemgyárban
Nagykanizsa, március 1.

f.l Hétfői Napló tudósitójának tele főnjei 
lentése.) Mint ismeretes, a nagyatádi müse- 
lyemgyárbun tűz támadt s a gyárnak az a 
része, amelyben a kartonosztály, a karton- 
és papirraktár, valamint a nyomda volt el
helyezve, leégett. A tűz martalékául esett 
nagyobb anyagkészlet és az irodahelyiségek 
is elpusztullak. Az üzem többi részeiben a 
varró- és himzöfonalgyárban, valamint a 
festő- és erőmüvekben azonban nem esett 
kár, úgyhogy

az üzem ma megkezdheti munkáját
és az ügyfeleknek áruval való ellátása sem
miféle zavart nem okoz. A tűzesetnél ember
életben sem esett kár.

Vasárnap tartották meg a gyárban a tiiz- 
vizsgálatot, amely eddig azt állapította meg, 
hogy

valószínűleg rövidzárlat okozta a tűz
vészed elmet.

A csendörség azonban tovább folytatja a 
nyomozást annak megállapítására, hogy 
esetleg más oka nem volt-e a tűz kitörésé
nek.

Ha tartón 
és szép paplant akar ön, 

ugy azt

SÁNDOR
társánál szerezze be.

IV, Kammertnayer K.-u. 1, Központi városháza épületében

— Ezer schilling egy ujsógtárcáért. A Neues 
Wiener Journal szerkesztősége ezer schillinges 
pályadijat tűzött ki. a legjobb ujságtúrca jutal
mazására. A német nyelven megirt tárca 150— 
200 sor lehet, soronként kb. 45 belüt számítva; 
drámai tárgyú, vagy érdekfeszitő szerelmi tör
ténet lehet. Beküldési határidő: 1931 márc. 15. 
A pályázaton bármely nemzetiségű iró részi 
vehet, természetesen csak németnyelvű pálya
munkával. A pályázatok ajánlóit levélben (kü
lön jeligés borítékban) a pályázó nevével és 
címével a nevezett lap szerkesztőségébe kül
dendők. Wien, I., Biberstrasse 5.

— Gyors borotválkozás csak Mortsson-borotvakrémmel 
lehAtséjjas......... ..  T1, . ........................ ............................ .

Férfíruha és felöltő 
rendkívüli árleszállítás 

Csak március 2-től 7-ig.
Sokkal többet kaptam, mint amennyit 
vártam/Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László Lajos kitűnő 
hirnevii férfiryhaÜzletében, Vilmos csá- 
szár-ut 40. férfiruhát vagy felöltőt fog 
vásárolni. Aki tehát finom szövetből 
olcsó férfiruhát óhajt vásárolni, keresse 
fel a fenti megbízható céget, ahol spját 
készitményii divatos férfiöltönyök remek 
szabásban, kifogástalan kivitelben, pá
ratlan szép választékban és minden 
nagyságban 40,’^" P. Divatos tavaszi 
fétfifelöltő 38,— P. Felhívjuk t. olvasó
ink figyelmét ezen olcsó vásárlási 

lehetőségre.
— Megjeleni és minden dohánylözsdében 

kapható a Senator Extra cigarettahüvely. A 
A technika legújabb vívmányai felhasználá
sával készül. Az egészségre ártalmatlan. Egy 
doboz ára 32 fillér.

—• Elfogott sikkasztó. Vasárnap délelőtt de
tektívek előállították n főkapitányságra Szabó 
Elemér 47 éves jcgyzö-irnokol. aki ellen a ba
lassagyarmati törvényszék hetekkel ezelőtt sik
kasztás büntette miatt elfogató parancsol adott 
ki. Szabó Elemér az egyik balassagyarmati köz
jegyzői irodának volt az alkalmazottja és olt 
követte cl n sikkasztás bűntettét. Balassagyar
matról Budapestre szökött, itt belekig bujkált, 
mig vasárnap délelőtt az elfogató parancsban 
közölt személyleirós alapján a detektívek fel
ismerték és előállitották. Rövid kihallgatás 
ulrn kihirdették elölte az előzetes letartóztatás
ról szóló végzést és álkisériék az ügyészség 
fogházába, ahonnan majd a balassagyarmati 
ügyészségre szállítják.

— Megalakult a frontharcosok VII. kerületi 
csoportja, A Magyar Frontharcosok VB. kerü
leti csoportja vasárnap délelőtt tartatta alakuló 
közgyűlései a Katholikus Legényegylet nagy
termében. A gyűlést vitéz Ircghy Antal, a vitézi 
szék hadnngya nyitotta meg. Utána megválasz
tották a tisztikart. Elnök Vámory Aladár tá
bornok, titkár pedig Hitiig Gvula lelt. Ezután 
a megválasztanak mondottak beszédet.
. "Y? Yrd'l és gardán, fl Fenyves
Anihrtz szflvcfft.riátyáiink pénztárai n kifizetett Auzegck 
felét vissznténlik e«y vásárlási utalvány fnrm*jábnn-  
'”LU 9* vi“j' ‘lenében a többi osíláiyo'.uH bármi vóm- 
>elható Szóveteket n Fenyves Áruhoz esek n K'lvin-terí 
Kózpon'i Aruház.áhsn és Vámhág körút fi. almit fiókja
im- T AMráwy-ut 4-os számú fiók Iában nem.
í.kMA’ J""'6 ’<”-'ó á«nk miatt vásárotioR már délelőtt. 
(»offor>-—é'msnrdul snrdhi snrdlu nnfwoy vbiklq bk«i 

-- Bmlnpcf l>«r!p«niianbh rlpőibteie Káhin-’ér fi. szón’ 
2 m llett. nkintk évtkedrk
. V J7' "J’"i fi'>rt(Vlfte is rendkívül nép-szMft. Már P 11 So-tAl legMcbh é» legjobb férfi é» n-M 
Cipók kaphatók hunytnál, amiért is a vásáilóközönséu 
érdeke ezen megbízható helyei felkeresni.
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Egy dúsgazdag ember 
kellemetlen kalandja

Zsebtolvajlással gyanúsítva 
előállították a rendőrségre

Kellemetlen kalandban volt része egy fiatal 
budapesti terménykereskedőnek, aki szom
baton délután gyümölcsöt vásárolt egy vám- 
házköruti üzletben. Odrik Gergelyné, a Vá
rosi Szinház tagja ugyancsak gyümölcsöt vá
sárolt az üzletben, amikor hirtelen felkiál
tott:

— Ellopták a pénztárcámat.
A színésznő a közvetlenül mellette álló ter- 

inénynagykereskedöt
gyanúsította meg a lopással, 

nki hiába tiltakozott a gyanúsítás ellen, mert 
az előhívott rendőr

bekísérte a főkapitányságra.
A rendőrségen azután n nagykereskedő iga
zolta, hogy dúsgazdag ember, büntetlen elő
életű és igy fel sem tételezhető róla, hogy 
j énztárcát akart volna lopni a gyümölcsös 
üzletben. A tényállás tisztázása után termé
szetesen a terniénynagykercskedőt elbocsá
tották a rendőrségről.

— Megkezdődnek a német-magyar tár
gyalások. A Bethlen István gróf miniszter
elnök berlini látogatása alkalmával megin
dított kereskedelmi egyezményre vonatkozó 
tárgyalások előkészítő munkálatai most 
már olyan stádiumba jutottak, hogy való
színűleg e hét végén Nickl Alfréd megha
talmazott miniszter vezetésével a magyar 
kormány megbízottai kiutaznak Berlinbe 
és a német kormány delegátusaival felve
szik a kereskedelmi egyezményre vonat
kozó részletes tárgyalásokat. Mindkét állam 
kormányában megvan a legmesszebbmenő 
hajlandóság arra, hogy a két állam érde
keinek összeegyeztetésével és megvédésével 
ezek a tárgyalások rövidesen sikerre ve
zessenek.

— Kommunistákat fogott el a rendőrség. A 
'február 2ő-ére hirdetett, de teljes részvétlen- 
fég közepette meghiúsult „vörös nap“-pal 
kapcsolatban a rendőrség erélyes nyomozást 
indított. Napokkal a kitűzött időpont előtt 
detektívek állították elő a főkapitányságra a 
gyanús elemeket és a preventív nyomozás so
rán sejtszervezkedési fedeztek fel a főkapi
tányság politikai osztályán. Több napon át 
tartó kihallgatások folytak az ügyben és va
sárnap délelőtt 14 gyanúsítottat tartóztatlak 
le a főkapitányságon, tiz iparossegédet és 
'földművest és négy kommunista nőt. A letar
tóztatottakat vasárnap délután átvitték az 
ügyészség fogházába.

— Elengedték a két gyermeket gázoló 
villamosvezetőt a rendőrségről. Szomba
ton estefelé megrendítő villamoselgázolás 
történt a, Bécsi-uton, ahol egy 72-cs jelzésű 
villamos halálra gázolt egy ötéves és egy 
hároméves kisfiút, akik a járdáról éppen 
abban a pillanatban léptek le, amikor a 
villamos fpléjük közeledett. A tűzoltók 
emelték fel a gázoló villamost, melynek 
kerekei alól a két kisfiú darabokra szak- 
galott holttestét emelték ki. A villamos 
vezetőjét, Berke Istvánt előállították a fő
kapitányságra, de vasárnap délelőtt szaba
don bocsátották, mert az összes szemtanuk 
előadása szerint a két kis gyerek vigyázat
lansága okozta a borzalmas szerencsétlen
séget, amelyet a villamos vezetője legna
gyobb erőfeszítése ellenére sem hárítha
tott el. A két kisfiú, az ötéves Ktrschner 
Károly és a hároméves Kirschner Róbert 
szülei szegény gyárimunkások, akik a 
Bécsi-ut 12. számú házban laknak s akik a 
szerencsétlenség idején is munkában vol
tak, úgy, hogy két kis gyermekükre nem 
vigyázhattak.

— Hirtelen halál az utcán. Nagy riadalmát 
kellett vasárnap délelőtt az Aréna-ulon egy 
hirtelen haláleset. Egy hatvan év körüli férfi 
hangos kiáltozással hirtelen összeesett az 
Aréna-ut és Lehel-utca sarkán és mikor a já
rókelők segítségére siettek, mór halott volt. A 
rendőri nyomozás megállapította, hogy a hir
telen halál Gtmbel József 60 éves lakatos- 
nieslert érte, aki u Szent Tj\szló-ut 26. számú 
házban lakott és akit hirtelen szlvszélhüdés 
ölt meg. Holttestét a törvényszéki orvostani 
Intézetbe vitték.

— Sulyos autókaramból. Szombaton est* 
a Béke-tér és Figyelő-Utca sarkán, a Bp 
2>— 02{>. számú autó, amelyet Muzlk Kál
mán sofőr vezetett, nekirohant a Bp. 29— 
3()8, rendszámú autónak, amely Pollacsek 
Nándornak, u Hungária konzervgyár tu 
lajdonosának a kocsija és amelyben a 
gyártulajdonos felesége ült. Mindkét kocsi 
súlyosan megrongálódott és az autóban 
ülő Pollacsck Nándorné a fején és a hom
lokán sérült meg súlyosan a .szélröppenő 
üvegszilánkoktól. A súlyosan sérült úri 
asszonyt a yasor-szanatőriumba szállítót- 
Iák,* ahol a vasárnap folyamán már sike
rült eszméletre téríteni. A rendőrség eré
lyes nyomozást indított a felelősség kérdé
sének tisztázására.

— ScIMririnfolMm. Állami «ínjArőmflv*2clAkénrő
'■■i > lanfnlvnm nvilik mea a m. klr. Technológiai e» 
AnvngvixxgAló inté»-t keretében mArciaa 1B-An este W 
/••akar nz Intézel Budapest, VIIJ.. Jóncí-kőrut 6. szám 
•laltl helyiségében.
- Vb. 

•í'1 nmei.
aiappan. ecset nélkül borotválkozhat Moriuon-

P 12.50

Finom kamgarnkelmékből készült

legmodernebb egy- és kétsoros fazonban, 
elsőrendű kivitelben, bármely méretben

Első egységár Második egységár

minden idők legtökéletesebb 
kabátja tiszta gyapjulódenból

Női, férfi-, 
és gazdász- 
hubertus-kabátok 
egységárban P 23.80

A női kabát
körövvel a legmodernebb fazonban 

A férfi hosszú kabát 
dupla vállal, hátul mély berakással

A gazdászkabát
dupla vállal, belső- és oldal
zsebekkel készült

Fiú és leányka 
lódenkabát

modern trenseoat fazonban, a 
gyermekek legjobb és legprak
tikusabb kabátja, 45 ös nagyság

Számonként (5 cm) 
áremelkedés

Hangos tllmcK slágerei 
Zenekari számok drbja
Mt b) lob Ma ve» Kopf Ma aaaa Faee auf Llebe etageafelH 

(angol keringő a «Kék angyala ólma hangot filmből) 
a) Vígak kére (fox-trot)

MA b) lak kaka ölne felelne braaae ■andoline 
(tndntő fex-trott)

a) Hullámkerlngő
109 b) O Doaaa Clare 

(jazz. orcheator, tangó) 
a) A víg trombitát (Oncetep)

311 b) Siabad-o aa öltő teásét kérném (tangó) 
a) Wube ono Stop

(jaaa senekar)

323 b) la Paris elad dle Mfideta aa alsó
(»A périaai héatetók alatt, olmt haagoo filmből) 

k) Esti dal (bogoU atfié)
831 b) Weaa awel reebt v.riUbt (A Ulókooeik angyala 

clmfi hangn» film kerlngő-alégero)
a) A neveié Jlta (baajó-asóló)

834 b) Llebllng meln Betv lent élek grlMéa (Ja«2-xenekar) 
(Vége a dalnak ólma filmaléger)

a) HntlamkerlngA
IM b) Eln Frewad, aló gátér Freaad

(<Me«o a benxinkntról, clmfi gangot Hímből) 
a) Tőrök trombita lad ni é

S4S b) W lenen Ma daaa U ugari seb aehr achver Itt 
(fo&trott)

a) Fainai fecakék (keringő)
144 b) Ja wenn da, WSrtchen wenn nleht wlr 

ÍVége » dalnak elmfl hangú, filmből)
l..hée Induld (banfó-iedló)

345 b> Frag nleht waram leli gehe fanról keringő) 
(Vége a dalnak óim fi hangos fi lm Ml) 

a) Könnyfl klasszikus zene (aongora-tlólö) 
.147 b) Adta meln kleiner Gardeofflxter (fox-trott) 

(Vége a dalnak elinti bangóé filmből) 
a) A víg Ménntaréa (tene ezátn), stb , etb.

Gramofon lemezek postai rendelésénél portai izdml/unk, esetleges törésén nem 
felelünk. — Cemezehröl Ol/menles prospektussal szolgálunk.

Egyéb cikkeinket portómentesen szállítjuk, n Mrftrnbák noyagából vidékre mintákat kUldllnk.

Rákóczi-ut 74.
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Nem végződik házassággal,,.
Amiről ar égése város bestéi: a primadonna, az arisz
tokrata viharos szerelme és elválása utcai iettletfességgel 

és — happy enddel
t.

Az isteni művésznőről van szó, akit néhány 
lap már férjhesadott az arisztokratához. Mind- 
l.ctIŐ szép, fiatal és gazdag. Mindkettő tehetsé
ges, aranyos, kedves ember. Az Isten is egy
másnak szánta őket, — gondolták azok, akik 
meglátták a salában szép és elegáns párt egy- 
cgy divatos vacsorázóhelyen, amint a tangó 
ritmusára összefonódtak.

Az hlcn egymásnak szánta, de az ariszto
krata család törvényei szétválasztották!

2.

barátnők annyit beszéllek

kőtelezőnek tartották a 
hogy az anyakönyvvesető

Pedig úgy szerették egymást, mint a galam
bok. Soha a legkisebb differencia nem volt 
közöltük, erről a párról nem hallatszott soha
sem n legkisebb pletyka sem. Az emberek tu
dniuk alatt jóakaratunk s éppen azért házas 
ságot „gönnoltak" a nagy szerelem hnppy end- 
Jéül. A barátok és 
házasságról, amig

mindketten már 
maguk aráméra, 

előtt szentesítsék a heves szerelmet.

A fialni arisztokrata dobogó szívvel jelentke
zett n család kérlelhetetlen fejénél, az ősz arisz
tokratánál. Elmondta tervét, de tovább nem 
jutott, A Család Feje fölütötte a Család Törvé
nyeit, amelyek majdnem olyan szigorunk, mint 
i>z uralkodócsalád paragrafusai. Rámutatott egy 
pontra, nzután becsapta a fiatal arisztokrata 
elölt a könyvet és utána pedig nz njtót. A békés, 
boldog szerelem fölé viharfelhők gyűltek: meg
történt az első összetűzés

3.
A primadonna rendkívül felháborodott azon, 

hogy vájjon melyik ősz arisztokrata találna ki
fogást ő ellene, akinek az egész mágnás ka- 
s*inó  lelkendezve tapsol és akinek művészete 
elölt meghajolt az ország.

— Ha ő születési arisztokraln, én művészeti 
aiiszlokrala vagyok! — biztatta önmagát és 
néhány perces beszélgetést kért a Család 
tői

Fejé-

gon-

Nem kapott.
A Cs. F. nem tárgya) ilyen ügyben ...

4.
Ezekulán természetesen mindenki azt 

dolln; hogy mégis házassággal végződik. Mesés 
ajándékokról suttogtak, nmcllycl az arisztokrata 
akarta kárpótolni a megsértett primadonnát. A 
suttogásnak azonban (éppen a primadonna 
tudja legjobban) nem volt valami nagy anyagi 
nlopja.

■ primadonna rendkívül vigyázott 
az arisztokrata pénzére.

Nem engedte költekezni, sőt a legkisebb luxust 
sem engedélyezte, nehogy a család ezt is bűnül 
rójja fel. Mindenről azonban a barátok és ba
rátnők nem tudlak, viszont a Budapesti Köz
lönyben megjelent cgy hirccske, hogy a prima
donna önkéntes árverés alá bocsátja a villáját.

ROYALORFEUM
március i-iöi az oj műsor

• KaíIai <11 a világ legjobb akrobata-caoportU, CBírni®L1 .ni a legh reaebb bflvéatmeater, a 
békéétek óta elóinór Hudspesten,KrUgor A® Karneozky a már- 

clu«t nagy tAneattrakció.Smaragda 50 kúlötbösó idomított állattal
17 és még 8 legelaórendfl új szám 5M

Mindennap 2 rlóadAa d. u. HVkor éa eité kor.
Vasé nap e« Ünnepnapon 8 előadás S, Hfl ét H9-kor. 
ti.lyárak 70 Litertől 8 pengőié. Délután félhelyárak. 

Utalványok mindennap érvény erek.

VltiNZINHÁZ |
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Mte s A. A kis kOspnntO béUd A kis központ

MOZI

5.
A család azonban nem nyugodott. Miután 

riasztó hírek érkeztek, hogy az ifjú ariszto
krata titokban már cl is vette a művésznőt és 
a házasság már meg is történt, a burátok és ro
konok „mentőakciót" kezdtek. Mindenekelőtt 
megállapították, hogy a házassági hir nem igaz. 
A primadonna sokkal büszkébb, semhogy titok
ban kössön házasságot azzal, akivel mindig 
együtt látják. Lelkére beszéllek az arisztokrata 
fiatalembernek, hogy igy meg úgy, itt van egy 
neked való házasság, gyönyörű, finom, gazdag 
arisztokrata hölgy, a leghalványabb kifogás som 
lehet ellene, miért nem foglalkozol ezzel?

Az arisztokrata megismerkedett az előkelő 
hölggyel

s ml tagadás, megtetszett neki.
6.

És filmszerű gyorsasággal pereglek az esemé
nyek. A barátnők természetesen a legsürgőseb
ben értesítették a fordulatról a művésznőt. 
Történetesen aznap kimenőt adott egymásnak 
a szerclmcspár. A művésznő fölkutatta az ösz- 
szcs belvárosi éttermeket, amig az egyikben 
megtalálta az ifjú arisztokratát barátai társa
ságában. Kedves mosollyal ült melléjük a 
primadonna, akit illő tisztelettel fogadott a tár
saság. A társalgás folyamán az egyik barát ve
szekedést provokált a művésznő és az ifjú 
arisztokrata közölt. Mindinkább élessé vált a 
vita, úgyhogy a művésznő sértetten fölpattant 
az asztaltól és az utcán várakozó autója felé 
sietett. Azonnal követték őt az arisztokrata tár
saság. A kapu előtt eloszlottak, ki-ki a saját 
autójába akart szállni. Két arisztokrata barát 
pedig odalépett a művésznőhöz, aki éppen ki
nyitotta kocsijának ajtaját és viselkedéséért 
magyarázatot kért. A rendkívül felindult és ért
hetően ideges művésznő

valami nagyot mondhatott, mert az egyik 
fiatalember megfeledkezve magáról és az 
őseiről, állítólag olyan nagyot lökött u mű

vésznőn, hogy ez a kocsiba esett.
Kiáltozás, csődület slb.

7.
Néhány napig egyedül járt a mulatókba az 

ifjú arisztokrata, a művésznő pedig nem mu
tatkozott sehol. Már mindenki tudta, hogy meg
történt a jóvátehetetlen és itt a szakítás. Teg
nap este azonban kellőjüket együtt meglátták 
valahol. Nem mulatóban, nem fényes vacsorázó
helyen, egy szűk kis budai utcán, gyalog. Ahogy 
a szerelmesek szoktak... Happy end: de nem 
végződik házassággal.

Fürdőkéit,rnssdOk
kis pvérl btbAvai HAUM-ndl.
IV.. Mscynr utca 1. erftm (Kossuth
Lajos utca sarok) telefon 858-ly

* A Henny Portcn-pályázat határideje már
cius elsején lejárt és nz Omnln-mozgószinház 
ma délután ejti meg n sorsolást. A sorsolás 
eredményét holnaptól kezdve minden előadás
ban kivetítik az Omniában, ahol n nyertesek 
az irodában a nyereményeiket átvehetik.

Látványos, érdekes, hangulatos, jókedvű, mulatságos, vidám

Fehér
a szezon operettje. Főszereplők:

LAbaaa Juci Swdö Mikiim
Szirmai Imre Kun Magda ÉÉrozkUvy László

Dől Dauber jazz-zenekar

Mlndon ®®<® zírotiáz

az Andrássy-uti Színház csodás miisorában!
Pénteken TO-ik előadás!

vendégjátéka rendes bérleti előadásokban

A Városi Színházban
Pénteken március 6-án. B) <’> bérlet

FAUST
..................... MEIJW1K

Hótlőn, n-árclus 0 én, A) bérlet

Sevillai borbély
BaaiHo ...................................... MELNIK
Alaaviva.................................. N7.ED0 MiKl.ów
Htaro ...........................................  KOVÁCS DEZSŐ

Vareel SalahAs oprraberlttl a márc un havi oocrahérlet’ dijakat mArclaa 1—Stz flaethatlh 
br a MlahAi gan.lH»agl hivataliban.

Jegyek a aem bérié kbadanég réssére eo fi II irtai • pangOln. Rorndos RolyArak

M. MFD’-.K ANNA 
.. SZARÓ LÁMZLÓ

csa k

Premier után
„AZ ÁLARC." Lezajlott n nagy társadalmi 

és művészi jelentőségű bemutató az Opera
házban és az ősz Iiubay Jenő a premier 
után meg lehetett elégedve a magyar sajtó
val. Ki meggyőződésből, ki tekintély tiszte
iéiből, de mindenki — méltányolva Iiubay 
Jenő hatalmas tudását és óriási érdemeit 
— igyekezett inkább az opera kvalitásait, 
mint annak hiányait túlhangsúlyozni. Pe
dig Iiubay Jenőnek nincs szüksége erre az 
elnéző jóindulatra. Sokkal nagyobb mű
vészi és zeneszerzői mulltai rendelkezik és 
sokkal nagyobb egyéniség, semhogy leg
újabb müve nem bírná el az erősebb meg- 
birálast. Verdi sem lett kisebb sem kortár
sai, sem az utókor előtt azért, mert egy- 
egv gyengébben sikerült operája nem ta
lálkozott tetszéssel, igy hát Hubay Jenő 
presztízse is sértetlen marad, ha megálla
pítjuk, hogy irt ő már az Ar álarc-n&l sok
kal jobb operát is. Végeredményben a sajtó 
állásfoglalása egy ideig ébren tarthatja az 
érdeklődést, a tartós sikert azonban 
a közönség tetszése biztosíthatja.

RAZZIA. Az egyik legnemesebb 
írónk, Révész Béla szövetkezeit Vitéz 
lóssal. a kitűnő színpadi szerzővel, 
megírják a pesti alvilág drámáját, 
nyörii realisztikus költemény lelt a darab
ból, amely Razzia címmel kerüli színre az 
Uj Szinházban. Az a kár, hogy a szerzők 
a költészetet nem rendelték teljesen alá a 
színpad kérlelhetetlen törvényeinek. Egy 
kis dramaturgiai kékceruzával remekművet 
lehetett valna faragni Révész Béla és Vitéz 
Miklós közös darabjából, amelyben Orsolya 
Erzsi finom művészete, Raló Elemér (végre 
nem beteg testű és lelkű ember szerepé
ben), színészi ősereje, Czobor Imre, Boray, 
Gonda, Baróthy, Bozsay, Soltész Anny és 
a nemesen egyszerű Hollós Ilona dicséren
dők.

KIS KÖZPONT. Olyan, mint a legtöbb 
manuális telefonközpont: rosszul kapcsol. 
De azért nincs baj: olyan beszélgetővel 
köti össze a közönséget, aki langyosan bár, 
de kedvesen és kellemesen elszórakoztatja. 
Szegény Szomaházy mester életében soha
sem tudta volna elképzelni, hogy falren- 
gelő témája, a gépírókisasszony és a vezér
igazgató szerelméről ilyen kerülő utakon 
fog visszatérni a Vígszínházba. Hihetetlen! 
Ennél fordulatosabb mesét még a franciák 
sem tudnak már kitalálni?! Gaál Franciska 
túlságos és nála szokatlan lemondással 
szabatta a szerepét. Minden pillanatért kár, 
amikor ez az istenáldotta művésznő nem 
csicsereg a színpadon. Törzs Jenő lendü
lete és rutinos vígjátéki készsége váltotta 
ál a darabbeli luxus-expressz sínéit, hogy 
a vonat mégis csak Közönségsiker állomá
sához érkezzen. Jő volt még a második 
felvonás díszlete, Rajnay Gábor, Gárdonyi 
Hegedűs Gy., Makláry, a bájos Simon Gizi 
és a tulteinperamentumos Szilágyi Marcsii.

(»•)

A Wiener Philharmonlker 
tegnapi hatalmas sikere után 

második hangversenye 
Clemens Kraussal ma este S-kor

Műsoron: Beethoven VI. szimfónia (pasto- 
rale), Corlolan nyitány, Strauss.- Tód und Ver- 
klarung, Salome tánca, Webet: Oberon nyi
tány. Jegyek egész nap Koncerl-nél, Váci-u. 
23, tel.: 884—64 és este 6-tól a Vigadó pénz
táránál.

Henny Porton
meghódította a közönséget a

asaassasassssESSRBBKaEi
c:mü zenés vígjáték kettős főszerepében

♦

MILTON SILLS
egyetlen beszéiőfilmje

Az ördög barátja
Kizárólag az

Omuiában
Filmpremierek

Szomaházy István örökéletü regénye, a 
„MESÉK AZ ÍRÓGÉPRŐL"

került a múlt héten hangos film alakjában a 
közönség elé. A romantikus mese, amely 
mindvégig örökszép marad, báját, frissessé
gét a mikrofón előtt sem veszítette el és 
Vilma kisasszony a filmen is a nézőközönség 
óriási szimpátiája mellett hódítja meg Árvay 
igazgató urat. Renate Müller játssza a női főt 
szerepet bravúros ügyességgel. Az iigyefo- 
gyott bankszolga szerepében Félix Bressart 
ad sokáig . emlékezetes művészi élményt. 
Szimpatikus amorozó Hermán Thimig. Áb- 
rahám Pál zeneszámai egytől-egyig biztos 
slágerek és elismerés illeti meg szellemes és 
ötletes felirataiéit Mihály Istvánt, aki ma
gyarra adaptálta a Royal Apolló és Kamara' 
nagysikerű uj filmjét.

ÉNEK A SZERELEMRŐL
— ez a címe a Corvin-mozi csütörtökön bemu

tatásra kerülő uj slágerének, amely egy uj film
sztárt revellál. John Mac Cormick gramofonle- 
mezckről és a külföldi újságok hasábjairól régi 
ismerőse a budapesti közönségnek, azonban az 
„uj Caruso“ — ahogy az operaénekest Ameri
kában nevezik — soha nem járt Dudapesten. 
Nem jött el, mert a magyar impreszáriók 
horribilis gázsiköveteléseit nem tudták teljesí
teni. Az „uj Caruso“ tehát a film vásznán lép 
először a pesti publikum elé, első hangosfl’mjé- 
hen, amely a szerelem himnusza. Ebben a filmjé
ben természetesen operaénekest játszik a nagy 
művész, aki a csodálatosabbnál csodálatosabb 
dalok és áriák válogatott gyűjteményét énekli el 
előttünk. A legtüneményesebb férfihang birto
kosa az amerikai sztár, aki mellé a Fox-filmgyár 
a sztárok egész sorát vonultatta fel. A new- 
yorki Roxy-fllmszinház hónapokon keresztül 
játszotta egyfolytában John Mc Cormick han
gos-, éneklő- és beszélöfihnjét, amely a sajtó
bemutató hangulatából Ítélve, hamarosan nagy, 
sikert fog aratni Budapesten is.

PAJTÁSSZERELEM.
A kor divatos betegsége ég kérdése tárul fel 

a legkedvesebb, legbájosabb német filmben, 
amelyet az utóbbi időben készítettek: a Pajtás
szerelemben. Ami a filmet különösen érdekessé 
teszi, az egy uj filmsztár, Gretl Berndt föltü- 
nése. Néhány hónappal ezelőtt még orvostan- 
hallgató volt Grct! Berndt, aki úgy kereste meg 
a tanuláshoz szükséges összeget, hogy két ba
rátnőjével együtt járta Berlin mulatóhelyeit és 
ott gitárral és énekkel szórakoztatta a vendége
ket. Egy ilyen mulatóhelyen fedezte fel őt Wer-> 
ner Füttcrer, a kiváló német filmszínész, aki eh 
határozta, hogy rövidesen filmet csinál vele. 
Gretl Berndt már ott is hagyta az éjszakai életet, 
az anatómiai intézetet és ma egyike Berlin leg
divatosabb filmsztárjának, akinek feltűnése na- 
gyón sokban hasonlít Marlene Dietrich gyors 
karrierjéhez. A Pajtásszerelem, amely a fiatal
ság, az élet és a szerelem himnusza, a legsikerül
tebb német filmek egyike, amelyet kitörő öröm
mel fogadott úgy a berlini sajtó, mint a közön
ség. Néhány nap múlva az Uránia-filmszínház 
fogja vászonra vetíteni ezt a filmet.

KEI ASSZONY
Sudermann Hermann regénye

A főszerepben

LEIIIIS SIÓKÉ
(Metró—Goldwyn-Mayer-film) I

RADIUS
Metró F.lmpalota
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Király Ernő mulat
;11 a cigányokat es ott az asztalok *

Olvasom,
mulat" az <„ . . __
mellé rendeli a cigányokat és ott az ...........
között rázendít az édeshus magyar nótákra, 
jeges pezsgő és vödör az asztal lábánál, kék 
hangulatfény, preniierplan és kisül, hogy a 
bonviván nem a maga szórakoztatásáért mu
lat a lokálban. Az asszonnyá nőtt leányok 
álmainak feledhetetlen lovagja egy szám a 
Láblengeti Prutyi és a Konzum Böske kö
zött... De milyen szám?!★

Nem hiszem, hogy ellenvéleményre talá
lok: Király Ernő nemcsak a legjobb magyar 
bonvivánok egyike, de a legragyogóbb szí
nész is. A férfias elegancia megtestesülése 
(nem borbélylegény és kócbaba). Király 
Ernő a bécsi romantikus operett csuszó-má- 
szó figuráiból épkézláb szerelmes férfit vará
zsolt, aki körül olyan fojtó és tüzes volt a 
szerelmi atmoszféra, hogy nemcsak a nézőtér 
leányfejei, de a legkomolyabb kritika is bele
szédült. Király Ernő Lőrenthey főhadnagyát 
a Tatárjárásból az egész világ imádta — a 
(jramofonlemezeken keresztül. „Király Ernő 
mulat** — ez nem is olyan régen fogalom 
volt mindenütt, itthon, mert
“megérezték benne a magyar dalok apos

tolát, kint, — mert soha nem ízlelt 
Ínyenc csemegét nyújtott benne a nyu

gatnak.
Király Ernőt diadalmenetben vitték Amerika 
földjére első útja alkalmával és Pesten?

Mikor hazajött, az óbudai Kisfaludy Szín
házban lépett fel.,,

♦’
A sors néha igazságtalan. Király Ernővel 

talán a legkegyetlenebbül bánt az élet. Talán 
egy emberi gyengeségét — amely talán a 
legszentebb és a legnagyobb — fizetteti meg 
ily túlságos nagy árral az élet. Felebbezést 
jelentek be Király Ernőért a Legfelsőbb Tör
vényszék előtt.

♦
Király Ernő Amerikában járt, hogy meg

keresse a kenyerét és hogy élni tudjon Pes
ten. Mert nem tudni miért, Király Ernő Pes
ten nem szólalhat meg mégegyszer a színpa
don. Két hete jött meg Amerikából, magával 
hozott néhány hónapi megélhetésre való 
pénzt és Budapesten a mai jó színészekben 
oly szegény világban egyetlenegy színigazga
tónak sem jutott eszébe, hogy ime itthon van 
Király ^rpő.^ TXpzzant, elöregedett, öllettelen 
színészek egész serege bitorolja tőle, ha nem

■ 5-; • •

Ernőé, de min-

.Lgv élelmes artista'flgyjiöknek jutóit eszébe 
irály Ernőt hasznosítani. Mit tegyen egye-iwát .. .......-..... _

bet a színész, csakhogy szólhasson.
Vállalt mindent, közönség között az asz
talt, a kék reflektorfényt és a Konzum 

BÖskéket.
Beszéltem vele, mielőtt elment a lokálba.
— Miért ne tenném? — adta fel szinte 

önmagának a kérdést. — Hiszen a szivemen 
átszűrve ismét előadhatom azokat a magyar 
nótákat, amelyeket úgy szeretek és amelyek
nek úgy örül a közönség.

A színész kötelessége, hogy örömet 
okozzon a publikumának.

Hogyan és hol, az mellékes. Megváltozott 
pagyon a. helyzet. Ma a legnagyobb színészek 
vállalják az ilyeneket, régen nem értek rá 
hasonlókra. Most a világ legnagyobb művé
szei mindig és mindenre ráérnek. Tizenöt 
percem van a lokálban és ezalatt a tizenöt 
perc alatt újra Lőrenthey főhadnagy leszek!

*
Vasárnap este elmentem az „eseményhez". 

A magyar nóta messziről kihangzott a jazz 
kakofóniájából. Az asztalnál a bonviván, a 
magyar ur, énekelt, elsóhajtott, clrebegett, el
imádkozott magyar dalokat a szerelemről, 
az életről. A lokál más hangulatra berende
zett közönsége elérzékenyülve rendelte a 
pezsgőt. A háttérben Láblcngeti Prutyi sirva- 
fakadt.

Király Ernő újra megtanította mulatni a 
pestieket.

Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
TLfolnár Ferenc, aki több héten át a Ri-

■*- viérán tartózkodott, vasárnap délben 
Pécsbe érkezeit és néhány napi pihenő után 
folytatja útját Budapestre. Molnár Ferenc 
ezúttal Pesten akarja elkészíteni uj darab
ját, amelyet azonban csak a jövő szezonban 
enged szinrehotni.
JKJem tendencia, de véletlen, hogy a két hir 

egymás mellé került. Fedák Sári vasár
nap este érkezett haza néhányhetes abbá- 
ziai tartózkodásából. Csak egy napot akar 
Budapesten tölteni, mert Becsbe szólítja 
szerződése, ahol az Okos mama cimü darab 
főszerepét , fogja eljátszani. A tervbe azon
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ban beleszólt egy sajnálatos véletlen. Tudni
illik tegnapelőtt kértek csődöt az ellen a 
bécsi szinház ellen, amelyben Fedáknak fel 
kellett volna lépnie és amely az Okos mamát 
lekötötte. Kérdés most, hogy Fedák szerző
dése érvényes-e és az Okos mama szinre- 
kerülhet-e, vagy sem. Amint értesülünk, 
Fedák. bécsi szerződésétől eltekintve, tár
gyalásokat folytatott egy párizsi filmrende
zővel, hogy az Okos mamát filmen eljátssza. 
A tervek szerint három nyelven: németül, 
angolul és franciául játszaná el filmen Is az 
Okos mamát.
TJonthy Hanna a héten már a Ballerina 

cimü operettben játszik a Király Szín
házban. Szerződése értelmében olt kell 
hagynia a Magyar Színházat, ahol a Lámpa- 
láz-ban olyan óriási nagy sikert arat. A 
Lámpaláz sikerszériája azonban nem törik 
meg Honthy Hanna távozásával, mert a 
szinház jó megoldást talált Honthy Hanna 
pótlására. A kiráhiszinházi premier napján 
a Lámpaláz női főszerepét az egyik legbá- 
iosabb és legkedvesebb sznbrettprimadonna, 
Zilahy Irén fogja játszani a Magyar Szín
házban. A szinház még hosszú hetekig fogja 
játszani a Lámpaláz-t, mert megvalósult a 
mai időkben szinte valószínűtlen színigaz
gatói álom: naponta megtelt tábla van a 
Magyar Szinház kapuján.
TT77q Ostermann, a, kiváló zeneszerző „Das 

Rheinlandmadcl“ címmel uj sldgerdalt 
komponált, amely ma Berlin legkedvencebb 
dala. A dalt Gretl Berndt, Berlin uj dizöz és 
filmsztárja adja elő és vele óriási sikert arat 
estéről estére. A dal sikere olyan nagy, hogy 
Gretl Berndt. a napokban befejezett filmjében, 
a Pajtásszerelembcn is elénekeli. A dal igy 
hangosfilmen is megjelenik a legközelebbi he
tekben.

A Ballerina, a Király Színház újdonsága, 
Honthy felléptén kívül egyéb szenzációt is 

igér. A Király Szinház nemrégen feltűnt tehet
séges fiatal primadonnája. Dobos Annié lesz 
az előadás meglepetése. A próbák folyamán 
annyira feltűnt, hogy szinte napról-napra bő
vitették szerepét, úgyhogy most Bársony Bó- 
-sival együtt a darab második női - főszerepét 
játssza.
"p'cl kell jegyezni, hogy soha annyi előkelő 
* vendég még moziban nem volt, mint ahá
nyon A király parancsol című történelmi filmet 
az Urániában megnézték. A budapesti társasán 
színe-java adott egymásnak találkozót az eddigi 
előadásokon. A nevek közül elsőnek Horthy 
Miklós kormányzó és felesége nevét kell meg
jegyeznünk. és megjelentek még: Frigyes és 
■József kirőlui hercegek, Izabella, Auguszta és 
Magdolna királyi hercegnők. Már az első elő
adások egyikén megnézte a filmet Gömbös 
Gyula honvédelmi miniszter, Scilovszky Béla 

I belügyminiszter, Perényi Zsigmond báró fs Rá-

Március elsejétől 
naponta fellép

ZAIDEE JACKSON
amerikai Jazz-énekesnő

a

Newyork-Bárban!
day Gedeon gróf volt belügyminiszterek, Vér- 
tesy Sándor, a kabinetiroda főnöke, a magyar 
diplomáciai kar majdnem minden tagja. Az 
előkelőségeket az UFA elnöke, Jckelfalussy 
Zoliéi volt fiumei kormányzó, dr. Kalbus Osz
kár, az UFA budapesti igazgatója és Verő Sán
dor, az Uránia filmszínház igazgatója fogadták. 
Chanzonc di Lido‘‘ a legújabban megjelent 

szerzeménye Chbrin Gézának, melynek 
magyar és olasz szövegét Balta Ignác irta. A 
roppant melodikus, pompás dal a legnagyobb 
népszerűségre tehet szert, minden zenemiikeres- 
kedésben kapható.

SCHHIDTHAUERI
természetes I Igniándi keserüviz gyo 

mór- és béltísz-
t itó hatása páratlan. Nefogadjon el helyei te mást

A bécsi 
filharmonikusok 

hangversenye
Európának eme legtökéletesebb zenekara év- 

ről-évre szívesen látott vendége a budapesti 
zeneéleinek. Karmester számára alig lehet na
gyobb élvezetet elképzelni, mint ilyen hangsze
ren játszani, amilyen a bécsi filharmonikusok 
zenekara. A vezénylő Clemens Krauss a mai va
sárnapi hangversenyen sulyos feladat elölt ál
lott. Egyrészt elődjének I• urlwanglernek emlé
kével, másrészt a tegnapi Brúnó IVal/er-konzerl 
zseniális dirigensével kellett megküzdenie. Saj
nos, egyiket sem tudta clfeledictni. Clemens 
Krauss igazi terrénuma inkább az operaszinpad. 
Mozart „Egy kis éji zené“-jének csipkefinom 
búját bizony kissé robusztusán hozta ki. Beet
hoven IV. szimfóniájában pedig néhány kényel
mes tempóval fosztotta meg a hallgatóságot at
tól a százszázalékos zenei élvezettől, amelyet a 
bécsi operaház nagynevű igazgatójától elvárt. 
A kitűnő zenekar még igy is számos rendkívü
lien szép hanghatást produkált. A közönség 
nem túlságosan viharos tapsa elsősorban a 
zenekarnak szólt. (gregor.)

Budapest zenei eseménye

öt világrész ünnepelt énekesének első szereplése

Ének a szerelemről
cimü hatalmas FOX-filmen 

március 5-től
U kizárólagos joggal
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Hungária pontelőnye 
a minimumra csökkent

Feléledtek Újpest bajnoki reményei — A Ferencváros végleg 
kikapcsolódott a bajnokjelöltek verseny futásából

A következő perc az izgalmak perce. Az Új
pest a Bástya kapuja előtt tanyázik, szinte má
sodpercenként mennek a lövések, a két bekk pi
henés nélkül szerel és rúg, miközben a labda 
is eltűnik pillanatokra a lábak rengetegében. A 
hosszú ostrom után fölszabadult Bástya huszá
rosán rajtaüt Huber kapuján és Wahl bomba
lövését Huber csak gyönyörű robinzonáddal 
tudja védeni.

A 34. percben Auer lövése a felső kapufá

ról pattan ki,
majd ugyanő hajszállal fejel kapu mellé. .4 
Bástyánál a centerhalf helyén nagy ür tátong. 
Az Újpest állandóan támad, a Bástya alig tud 
elmozdulni a kapuja elől s csak az utolsó per
cekben vezetett támadást, ami azonban majd- 
nem góllal végződik, mert Löwy hátraadott láb. 
dója a sárban megáll és Huber elöl Wahl cl. 
rúgja a labdát ami azonban a kapu mögé 
gurul...

A tippelők rossz vasárnapra ébredtek: 
minden előzetes papírformát meghazudtolva, 
olyan meglepetések zavarták meg az elő
zetes terveket és a bajnoki tabellát, amelyre 
a klubdrukkerek még legrosszabb álmaik
ban sem gondolhattak.

Vereséget szenvedett a Ferencváros és 
elveszítette veretlenségét ugyanekkor a 

Hungária is.
Mindkettő szenzáció erejével hat, mert a 
/-crencváros reorganizált csapatától a régi 
nagy játékot várta a közönség, a Nemzeti
nek viszont a hazai pálya hatalmas előnye 
sem adott sok sanszot a győzelemre. Hogy 
ez mégis megtörtént, azt csak a futball 
szeszélyes szerencséje, illetve a vasárnapra 
ismét bokáig érő sártengerré változott ir
reális talaj magyarázza. Változtak az idők... 
valamikor, nem is olyan régen, a mély ta
laj hatalmas előnyt jelentett mindig a ve
zető, technikás csapatoknak. A tavaszi sze
zon azonban ezt a szinte törvénnyé vált 
igazságot alaposan megkontreminálta s imc 
itt vannak a nagy meglepetések.

Minthogy az Újpest galoppban lépte le 
ellenfelét, a Bástyát,

ez a vasárnap a lilafehér színek baj
noki aspirációit támasztotta alá

s ma olt tart a helyzet, hogy a két hét 
múlva el következő Hungária—Újpest mér
kőzés döntő jelentőségű ütközete lesz az 
uj bajnokságnak. Ebbe az ütközetbe az 
Ujpesi a tavasz folyamán állandó győzel
mektől ittasult csapatát küldi s vele szem
ben a Hungária legénysége — ugylátszik 
— egyre hanyatlóbb formában fog kiáltani.

A nagy találkozó mindenesetre félel
metes harc lesz.

A Bocskai a Sabáriáual szemben sikerrel 
állta meg a sarut Debrecenben s újabb

pontjával biztos ura a bajnokság harmadik 
helyének. Mögötte, minthogy a /él. kerü
let csak döntetlen eredményt ért cl Pécsett, 
három ponttal kerüli a negyedik helyre az 
óbudai csapat.

A ligafutball egyik szeszélyesen érdekes 
csapata ma kétségkívül a Budai 11 lett, 
amely egymásután aratja győzelmeit s a 
tavaszi mérkőzéseiből eddig hat pontot és 
nyolc : egyes gótarányt vallhat büszkén a 
magáénak. Kemény dió lesz ez a törekvő 
kis csapat minden elleptél szómára. Va
sárnap a Kispest próbálkozott a dió feltö
résével, de beletört a bicskája és továbbra 
is négy ponttal kullog az utolsó helyen, 
ahonnan a saját erejéből már aligha kerül
het feljebb.

4 sztároknak bealkonyodolt s a futball 
kiapadhatatlan rezervoárjából friss, ered
ményre törekvő vér áramlik a — valljuk 
be — kissé mérvűit, n nagy nevek kultu
szának hódoló magyar futballsportba.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Hungária 50:20 gólarány 22 pont
2. Újpest 45:22 21 „
3. Bocskay 38:28 20 „
4. JII. kér. FC 27:21 17 ..
5. Ferencváros 30:19 16 ,,
fi. Sabaria 19:18 . 14 „
7. Nemzeti 20:23 11 ..
«. Vasas 25:34 H ..
9. Budai „11“ 20:31 11 >.

10. Bástya 23:37 9
11. Pécs-Baranya 17:37 7 „
12. Kispest 20:44 4 ..

A JÖVŐ VASÁRNAP PROGRAMJA:
Kispest—Ferencváros. Hungária—Sabaria, Új

pest—Nemzeti, Pécs-Baranya—Vasas, Bástya- 
Budai 11. III., kerület—Bocskay.

Az clölállók a pályaválasztók, közülök azon- 
bhn a Kispest a HungAria-ulra viszi ellenfelét, 
a Ferencvárost.

Az újpesti csapat startja 
a második bajnokságra 

Újpest—Bástya 5:1 (3:1)
Aki küzdelmet, egyenlő, vagy legalább rész

ben egyenlő ellenfelek izgalmas mérkőzését 
várta az Újpest—Bástya találkozásától, azt 
nagy csalódás érte a Megyeri-utón. Mert 

gyengén, igen gyengén játszott a Bástya.
Tudtuk ugyan, hogy a piros-feketéknél nem 

valami rózsás a helyzet — különösen ami a 
csatárokat illeti —. mégis meglepő volt az ellen
állóképességnek az a nagy hiánya, ami főként 
a második félidőben kitűnt.

Ar. első félidőben — amig Kuruncrv legény 
volt a talpán —, még vezetlek Itl-olt cgy-egv 
támadást, sőt az újpesti vezető gólt egy percen 
belül viszonozni tudták. Szünet után nzonbnn 
Kurunczy nagymérvű visszaesése folytán tá
madt rés szabad átjárást biztosított nz újpesti 
belő triónak s

teljesen visszaesett ekkor ■ szegedi csapat.
A fentieknek megfelelően azután nem is volt 

Izgalmas n mérkőzés.
Újpest idei legbiztosabb győzelmét aratta 

tegnap.
* lin tekintetbe vesszük a Bástya gyenge vol
tát. még igy is bizonyos javulást mutatott a 
csapat a múlt hét óta. A csntársor tengelyében 
ezúttal .Steiner mutatkozott be. A góllövésben 
nagy balszerencse üldözte, egyébként megfelelt, 

kitűnő volt a fedezet sor,

Spitz 
látja, hogy muszáj

Kispest ragyogó félideje és 
összeomlása

Budai 11—Kispest 4:0 (0:0)
— A talaj remek!... — mondották felderülő 

arccal a játékosok, mikor kijöttek a pályára. 
Ennyire leszállították igényeiket az ősz óla, 
amikor még normális talajviszonyok mellett 
játszották a bajnoki meccseket. A futballisták 
szemében tehát „remek" az a pálya, amelyet 
nem dagasztható sár, hanem piszkos viz borit.

A Budai 11 öltözőjében fantasztikus hírek 
keringenek: beszélnek arról, hogy Kispest az 
éjszaka villámigazolás utján leszerződtette Fogl

tragikus

kritikusabb pillanatban kerül védőjátékosról a 
mezőnybe.

A kispesti csapat sorozatos rohamait a sza
kadó esőben állja a budai legénység. A közel, 
harcban Lukács megsérül és kiviszik a nálva. 
ról.
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A félidő gól nélkül végződik.
Szünot után újból kispesti támadásokkal in- 

dúl a játék, de csakhamar a Budai 11 lép ak-

inig a védelem n „szokott" bizonytalan volt.
A Bástyánál fentebb már sok mindent el

mondottunk. Most még csak annyit, hogv 
óbban, hogv u csapat Ily gyönge, nagy része van 
unnak, hogy

a csatársort sikerült a kispesti támadő- 
kvlntett nívójára lesüllyeszlenl.

Már pedig a védelem — legyen az egyébként 
bármily jó is —, magára hagyntvn nem sokra 
megy Példa rá nz l'jpest meccs.

Steiner két veszélyes fejese után a 7. perc
ben születik meg a vezető gól. Szalag át akarja 
vágni a labdát a jobbszélre, Auer azonban ki- 
nyújtja a ballábát, éppen, hogy elcsípi, azután

megfordul és jobb
lábbal élesen » ta

rokba lövi 1:0.
Egy perc sem telik cl. 

amikor Hernádi kornert 
rúg a labdával Wahl ki
ugrik, Huber a lábára 
veti magát. Wahl kika
parja alóla és

a nagy Htaael érkező 
Kitti három méterről 

kiegyenlít 1i1.

Spitz és Sirály ugrik rá, de
Spitz a fürgébb és a labdát a kapu bal

sarkába fejeli 2:1.
Gól után is nz. Újpest marad frontban és a 
Bástya csak lefutásokkal kísérletezik. A 31 perc

ben a gólnál megsérült 
Spilz visszatér s mindjárt 
gólt is lő, de már a lövés 
pillanatában lesállúst int 
ii biró. Rögtön utána 
Auer ugrik ki, egyedül áll 
Bonodéval szemben, de a 
vetődő kapusba lö.

A 35. percben P. 
Szabó lefut, átmegy 
Sirályon, beadása 
Spltzct a hatoson oly 
tiszta helyzetben la

belőni a harmadik gólt 
3:1.

Még n 42. percben van jó helyzete az Újpest
nek, mert Auer szöktelésével Steiner kiugrik és 
bár tisztán áll, tíz méterről még korainak ta
lálja a lövést, amikor viszont a hatosra ér, a 
labda a sárba ragad. És a védelem ment.

Szünet után az első percben Steirfcrnek van 
jó helyzete, de mellé lő, majd kél perc múlva 
Spitz Imétll meg ugyanezt. A 8. percben Auer 

laposan balra ad, Spllz 
ráfut és belövi, de a biró 
offszájd miatt érvényte
leníti a gólt. A 14. perc
ben magas labda száll a 
Bástya térfelére, pont Si
rály lábára, de a bekk 
alapos lyukat ruy. Stei
ner ott terem és kiadja a 
labdái P. Szabónak,

P. Szabó lefut, beka
nyarodik éa • kifutó 
Beneda mellett való

sággal a kapuba viszi a ibdori «:i.
A 24. percben a jobbszárny szép támadást ve
zet. Ströck lefut, beadása elől Auer túlélőre sza
lad Slcincrnck is hátra kell Tutni érte, de ép 
hogy lestoppolja,

//.-őt; hogy- teljesen reorganizált csapattal veszi 
(el a küzdelmet; hogy a csatársorban szenzációs 
változások történtek. Mindebből csak annyi bi
zonyult igaznak, hogy

a Kispest kényszerhelyzetében Konyort, a 
III. kerületiek csatárál szerződtette és állí

totta a középcsatár posztjára,
mig Paczolayt kiküldte jobboldali szélsőnek.

A cuppanó csőiében megindult a hajsza a labda 
után. Az első támadást még a Budai 11 vezeti 
és Ember lövésére Déri, a pécsi tartalékkapus az 
utolsó pillanatban veti magát és ment. De már 
a kővetkező percben

Kispest veszi át a Játék irányításé
és rögtön komért ér el. Paczolay sarokrúgása 
messze elkerüli, a kaput. A kispesti csapatnak 
jól megy: minden sikerül és a nézőnek az a 
benyomása, hogy a vizzel borított talajon Kis
pest van otthon. A 10. percben remek gólhely
zet adódik a kispestiek részére. Konyor 20 mé
teres lövése a kapusról pattan vissza, de Stei
ner a kifutó kapus mellett sem tudja behe
lyezni a labdát. A következő percekben már a 
kispesti kapu előtt keletkezik tumultus. A labda 
végiggurul a csatárok frontján, hogy végül kis
pesti lábáról kerüljön a mezőnybe. Szinte lehe
tetlennek látszott a kihagyása. A Budai 11 fe
dezetsora nem fordít kellő gondot az ellenfél 
centercsatórára és igy a Kispest fölénye mind
inkább kirívó lesz. A Budai 11 is kornerhez jut, 
de a jól irányított sarokrúgást a csatárok el
vétik. Kispest a támadásra két kornerrel felel. 
A második tumultust idéz elő és a labda a leg

Nem sikerült a reváns

cióba. A 7. percben adódik a meccs első gólja. 
Erőteljes támadó-akció során

Schmldt centerét Stancsik góllá értékesíti.
A gólban erősen benne volt a kispesti kapus. A 
csapatot erősen elkedvetleníti a balsiker, és Kis
pest rohamosan Visszaesik. Az ellenfél hangulat
változását nem hagyja figyelmen kiviil a budai 
csapat és a 13-ik percben

újból Schmldt készíti 
elő a gólhelyzetet; a 
labda Lyka közvetíté
sével Stancsikboz ke
rül és a kapus vé
delmi hibájából a 
hálóba ragad a má

sodik budai gól.
A kispestiek első félidő- 
beli játékara már rá sem 

. lehet ismerni... Még fel
fellángol a kispesti offen- 
ziva, korner is adódik, de 
a 35-ik percben Stancsik

Ember egyéni játékából védhetetlenül pat
tan a hálóba a harmadik gól.

'A budai csapat finisei: már csak két perc van 
hátra a mérkőzésből, amikor egy erőteljes tá
madás folyományaként

Lyka gólt fejel: a negyediket.
A szerencsétlen kispesti csapat még egyszer 

összeszedi erejét és támadába fog, sőt komért 
” ér el, de számszerűen már nem tud javítani 
az eredményen.

Itt

Auer Hamar történt a ki
egyenlítés, s föl Is 

A *21. percben
rázza kissé Újpestet. 

Sznlny szabadrúgást rúg,

Auer la odaér és habozás nélkül ballábbal 
a hálóba lövi a labdát 0:1.

Vasas —Ferencváros
A Ferencváros a multheti vereség után reor

ganizációhoz látott s minthogy a talajhoz al
kalmazkodni nem tudó játékosokat okolták a 
III. kerülettől elszenvedett vereségért, vasárnap 
a Vasas ellen a sáros talajt inkább biró, úgy
nevezett „nedves" csapatot küldték a pályára. 
Amsei — Takács I., Kronenberyer — Lyka, Tar- 
ner. Berkessy — Tánctér. Takács II., Toldi, 
Szedlacsek, Kohut összeállításban- kezdte a mér
kőzést a Ferencváros dr. Juhász Attila bírásko
dásával

Az első negyedóra a régi Ferencváros nagy 
napjaira emlékeslelő stílusban és Iramban, 
■ zöld-fehérek tökéletes fölénye mellett 

játszódott le.

Már a 3 percben megszületik n vezető gól: Tán 
ezer és Rottler összeakaszkodik.

szabadrúgás: ezt Tlnezer lövi Burger ka
pufára fejeli, de a befaló Toldi az amúgy Is 

gólbatartő labdát fejjel besegíti 1:0.
A Vasas hirtelen rajtaütésekkel próbálkozik ás 
nz ft. percben már remek helyzete Is adódik, de 
Egri egy taktust késik s a lövés emberbe fut. 
Még rgv Vasas-támadás fenyeget góllal, hogv 
utána ismét a Ferencváros kerekedjék földi. 
Előbb Toldi lefutását lövi Szedlacsek kapu fölé, 
azután a ti. percben Tánczer—Lyka—Toldi 
összjálék következik s ezt

3:2 (1:2)
Toldi husimitem h.Ulm., bombája fejezi 
be, amelyhez Bereezky még csak közel sem 

ér 2:0.
dz fizz/ J.S.dz oerezdsée, usj/íd/z.-ík nam remin- 
tol akar aenni a Ferencváros Az akar.” mellál

Remmer. Stanczl.

azonban hiányzik a szerencse s a 20. percben 
már a Vasas iö gólt.

Remmer szökni akar, Kronenbergcr mellett, 
a aöld-fehér hátvéd szerencsétlenül buktatja 
Remmert, nem vitás: tizenegyes. A bíró 
azonnal a biintetőrugás helyére mutat és 
Stanczl áll a labda elé. Amsei ugylátszik 
már Ismeri Slanczl tizenegyese t, habozás 
nélkül a jobb sarokba helyezkedik. • lövés 
oda Is megy, de oly erős, hogy csak kiülni
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leket, amelyet azután ugyancsak Stanczl 

végleg a hálóba küld 2:1.
Ez nem csüggeszti el a zöld-fehéreket, szép tá
madásokkal jutnak a Vasas-kapu elé s Toldi 
lövése nem egyszer fenyeget góllal. A 28. perc
ben Szedlacseket Burger fellöki, itt sem vitás a 
tizenegyes, amelyhez — érthetetlenül — Szedla-

esek áll. Könnyelmű labdája már a kapufa mel
lett süvít el.

Meccsdöntő momentum volt!
Ettől kezdve a Ferencváros csapatában felfor
dul minden rend s egyik hiba a másik után

Takács 11. Kohut
következik. A 43. percben Szedlacsek a hatos
vonalon kap tisztán labdát, stoppol, körülnéz, 
senki a közelben s a holtbiztos lövés mégis kapu 
mellé megy. A tribünök közönsége tombol, ez 
azután a Ferencváros maradék higgadtságát is 

elveszi s ennek jegyében telik el a hátralévő idő.
Szünet után a Ferencváros diktálja a tempót 

egyldeig s a 6. percben Szedlacsek megismétli 
az előző jelenetet, most nzonhan még közelebb
ről rúgja keresztben « labdát, ahelyett, hogy a 
gólba vágná. Ez a Jelenet a Ferencváros publi
kumát végleg felbőszíti, ütemes kiáltozások 
hangzanak, majd később fütyülni kezdenek. Te
tézi az izgalmat még az is, hogy

a bíró sokszor téved a Ferencváros terhére.
A 10. perctől kezdve azután a terep felett az 
uralmat végleg a Vasas veszi ót s okos, 
gyors mozdulataival sok helyzetet teremt

A Millenáris-pályán a Hungária sem 
tudta megőrizni veretlenségét 

Nemzeti—Hungária 2:1 (1:1)
A vaUmip délelőtti rsölöl • Millenáris 

pálya talaja teljesen átázott 8 amikor a két 
csapat a porondra lépett, határozotton meg
növekedtek a Hungária esélyei. A meccs azután 
alaposan rácáfolt mindenféle kombinációra, 
mert

• táros pályán a kék-fehérek együttese 
erősen alatta maradt a várakozásoknak 

szemben a Nemzetivel, amely nagyszerű érzék
kel föltalálta magát.

Így született meg azután a Hungária első 
veresége a egyúttal a nap legnagyobb meg

lepetése.
Nem lennénk azonban tárgyilagosak, ha a 
kék-fehérek vereségének az okát a sárban vél 
Hónk fölfedezni, hiszen

a fekete-fehérek lelkes és kitűnő játékuk
kal rászolgáltak a győzelemre.

A játék, amint az sejthető is, izgalmakban bő
velkedett s a tribünön és n pályán egyaránt, 
béhány tumultuózus jelenet játszódott le.

Széli bíró a Hungária együtteséből Hirzer!

Amtel kapuja előtt. Mindjárt Jenen gyönyö
rűen helyezett lövésével kezdődik az ostrom, 
amelyet Amsei csak kornerre tud tolni. Ezt

Stanca! Íveli a kapu előtt szorongó tömegbe, 
a labda Jeney elé kerül, aki habozás nél
kül lő s a labda hatalmas erővel az el

lenkező kapufáról a hálóba perdül. 2:2.

A Vasas játékosok extázisbán ölelkeznek s az 
egyenlítéstől ujult erőre kapva, küzdenek to
vább. Egyelőre minden céljuk csak az időhú
zás s

a labda szinte másodpercenként kerül a 
vonalon túlra.

Elmarad a tizenegyes. A 25. percben
Ez azonban rossz taktikának látszik és utasí
tásra tovább folytatják a támadást. A 15, perc
ben Toldi szabadrúgása kétszer is emberbe 
megy, másodszor Szemere kezére pattan, de 
közben a biró Takács offszájdja miatt fuj.

Jeney kap labdát, Kronbergcr elől Egrihez 
küldi, aki viszont Takács elől Stanczlhoz 
továhblt. A fürge szélső lefut, Amsei te
hetetlenül áll a feléje robogó három Va
sas csatárral szemben menti, ami még 
menthető, Stanczl elébe fut a tizenhatosig, 
ö azonban az ellenkező oldalra dobja át a 
labdát, ahova Jeney, Remmer és Takács 
I. egyszerre érkezik, de nincs mentség: 
Remmer lábéról a labda a hálóba jut. 3:2.

Ezzel azután vége minden reménynek.

A Ferencváros fejvesztetten kapkod, köz 

ben jónéhány Vasas-helyzet adódik, amelyet 
elhirtclenkednek. A közönség biztatás helyett 
ismét fütyülni kezdi a csapatát s ez oly depri- 
múlólag hat a zöld-fehér játékosokra, hogy 
azontúl minden mozdulatuk hibás. A Vasasok 
korlátlanul uralják a mezőnyt s bár az utolsó 
percekben kétségbeesett erőfeszítéssel dobják 
a ferencvárosiak minden erejüket a küzde 
lembe, néhány meddő kornertöl eltekintve, 
eredményt elérni nem tudnak.

Nem sikerült a reváns... sőt a Vasas rá
duplázott.

állította ki durva játék elmén, majd pe
dig ugyaneizel u« indokolással Törököt is 

leküldtc a pályáról.
Tiz-tiz emberrel folyt le tehát a mérkőzés nagy 
része, sőt a Nemzetinél Czétényi félórán át 
statisztált is egy Nagygynl történt összecsa
pása miatt.

A játék elején a fekete-fehérek azonnal 
nagy elánnal támadnak s egymásután kél 
kornerrel veszélyeztetnek. A Hungária válasz- 
támadásánál Hirzer beadása üresen találja 
Vargát, aki jó helyzetben a kapu mellé lő. 
Odri hatalmas bombóJál L'jvúry alig tudja a 
léc fölé tolni, majd Weisz labdáját védi elve
téssel. A szakadó csőben a Nemzeti állandóan 
támad Odri beadását Weisz kapja, de a kapu 
előtt két lépéssel htandl formálisan ellöki, a 
kiabáló tizenegyest a biró nem Ítéli meg. Czé
tényi egy összecsapásnál megsérül, s néhány 
percre kiáll. A kék-frhérck stép okciój'bAI 
Varga élesen a kapu mellé lő, mig n másik 
oldalon Rihámi lövése ad nehéz munkál Ujvá- 
tynak. Barálky éles fejesét Gallina szép stí

lusban fogja s ugyancsak ő parírozza Varga 
lövését is.

A 80. pereben Varga elfut Belesik mellett, 
pontos beadását a jól érkező Kalmár a 
kapuból rosszul kiugró Galüna mellett a 

hálóba fejeli. (0:1.)
A gól után röviddel Flóra faultolja Hlrzert, 

aki ezért Búzán vesz revánsot. A biró a kék-fehér 
szélsőt kiállítja, miközben a nagy tumultusban 
Török is odamegy és a biró őt is kiállítja.

Bihámt Opata

Amint megtudtuk, azért, mert ő viszont — a hír 
szerint — megrugta volna Hirzert. A kék-fehérek
nél Kalmár kissé balra húzódik, Hirzer helyére, 
mig a Nemzetiben Odri megy bekkelni és Opata 
lesz a jobbszélső. Kalmár érvénytelen gólja után

a 41. percben Bi’-áml átadását Nagy kézzel 
üti le, a tizenegyest Opata védhetetlenül be

helyezi (1:1).
A hátralévő időben Czétényi foglalkoztatja még 
Ujváryt.

Szünet utón a 4. percben adódik az első ko
moly akció, amikor Kalmár huszonötmétercs 
pompás lövését Gallina ugyanolyan stílusban 
fogja. Egy perc múlva

Weisz fordulásból kltUiid labdát ad CzdU- 
nyinek, aki lefut és közelről az ellenkező 

balsarokba vágja a labdát (2:1).
A gólra a kék-fehérek nagy elánnal támadnak, 
s veszélyes komerhelyzetet követően Barátky

Szakadó estben, felázott pályán folyt le 
a pécsi gólnélküli mérkőzés 

Pécs-Baranya—III. krrtihtl F C 0:0
Pécs, márc. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Amikor Klug Frigyes biró megjelent a pá
lyán. hogy a két csapatkapitányt sorsoláshoz 
szólítsa, a tavaszias eső nagy tömegében hullt 
alá az ólomszinü fellegekből. A nagy sártenger
ben küzdő csapatok mérkőzésére mintegy két
ezer néző jelent meg a pécsi pályán. A nehéz 
mérkőzésen egvellen gól sem esett, de mind a 
két csapat Örült a gólnélküli döntetlen eredmény
nek, amelynek különben mind a két csapat 
védelme és fedezetsora részes. Játékot természe
tesen nem várhatott senki a rettenetes talajon. 
Még az első tizenöt percben kialakult némi kom
binációigyekezet, a szakadó eső azonban ekkor 
már annyira feláztatta a pályát, hogy a játék tel
jesen élvezhetetlenné vált. Az első komolyabb 
támadást Pécs-Baranya indította, de már a 

hatodik percben Lengyel cd- 
nált a IIf. kerületieknek nagy 
helyzetet. Fenyvcssy gyönyö
rű labdát ad Lengyelnek, aki 
lőni akar, de abban a pilla
natban Győri váratlanul be
ugróit és igy a hálóba került 
labda nem jelentette egyút
tal a gólt, mert a biró sípja 
offszájdot Jelzett A 19. perc
ben már annyira szakadt az 
eső, hogy

a bíró alpja félbeszakí
totta a mérkőzést, amely 
csak tizenkét perc múlva 

Indulhatott meg újra.
Lengyel

Bajtársi hangulat, jó bitó és pompás talaj 
tette élvezhetővé a debreceni meccset

Bocskai Sabaria 2:0 (1:0)
Debrecen, március 1.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Vasárnap délelőtt eső ártntla meg Deb
recen utcáit. Nyomban utána azonban olyan 
erős szél kerekedett, hogy a pálya talaja tel
jesen szárazzá és játékra alkalmassá váll.

A szeles időjárás viszont anyagi szempont
ból váll kórossá: mindössze 250Ö nézőt lehetett 

Markos. Tdekl.
megolvasni ezen a meccsen, amely pedig min
denképpen méltó volt a közönség pártfogására.

A két csapat egyforma kék-sárga pulóver
ben jelent meg a pályán. A Bocskai tartaléko
sén állt fel, mert Moóri as utolsó pillanatban 
jelentette, hogy nem meri vállalni a játékot. A 
centerhalf posztján igy Keviczky játszott, Ma
rosi bnlfedczoi és Horváth a balszélső poszt
ján szerepelt.

A kapuválasztás joga a debreceni csapaté. A 
szél azonban nem siet segítségére a honi csa
patnak, hanem még inkább elrontja a kombi
nációkat. A csapat fölénye azonban szemmel- 
látható és rövidesen számszerűen la kifeje- 
zósro jut. A 17. percben

Vlneae jó labdát kap Kevlexkytől, átlörl a 
védelmet és húsz méterről lapos lövést 

küld a kapura, amely telitalálat.

Elismerten legolcsóbban és 
legjobban vásárolhatunk 

Klem Antal 
divatnagyáruházábun

Király u. 53. (Akácfa u. sarok)

éles szabadrúgása ad munkát a kitűnő Nemzeti
védőknek. Wéber váratlan lövését UJváry elve
téssel fogja A tulcrélves Nagy kézzel rántja el 
a felvonulón felugrani akaró Czétényit, úgyhogy 
ennek a karja erősen megrándul s a játék végéig 
felkötött karral kénytelen statisztálni. ffowó pon
tos keresztlabdája remek helyzetben találja Czé
tényit, de ő ezt kihagyja. A Hungária egyre in*

Wéber Barátky
kább felnyomul és szinte teljesen beszorítja at 
Nemzetit, lövés-lövés után következik, majd a 
komerek sorozatát rúgja Barálky, de a fényes 
fekete-fehér védelem mindent paríroz. Állandó 
az izgalom a Nemzetiek kapuja előtt, gól azon
ban nem esik, s igy az eredmény — 2:1 marad a 
Nemzeti javára. A fekete-fehérek mint megérde
melt győztesek vonulnak le a meccsről, amelyet 
háromezer néző drukkolt végig.

Pécs erősen támadott, a játék hevében azonban 
Borbélyt Foór leszerelte. Mind a kettő elesik, 
még pedig oly szerencsétlenül, hogy a pécsi já
tékos lábával is rálép ellenfelére, aki följajdul. 
Borbély kibiceg a pályá'ól és csak a félidő vé
gén tér vissza, hogy a jobbstélen statisztáljon. A 
meghosszabbítóit félidő véget ér, mire Borbélyt

a mentők részesítik első segélyben.
A második félidőben a pécsi csapat már csak 
tiz emberrel lér vissza <> pályára, de csodálatos
képpen igy h fölényben van. Sőt két komért is 
ér cl. A pécsi csapat bombázása nzonhan nem 
hozott eredményt. A 19. percben Bíró hendszet 
vét, a szabadrúgáshoz Palkó áll neki, hatalmas 
lövését azonban Fehér bravúrral védi. Most mór 
látszik, hogy a pesti csapat kiegyezne a döntet

len eredményben és védőjá
tékot folytat, míg a pécsi csa
pat közelről lődöz a kapura.
A 33. percben Kautzky majd
nem gólt ért el, de ezzel már 
mind a két csapat el is lőtte 
puskaporát. Az óbudai Ma
gyar hat percre sérülten kiáll 
és most már tiz-tiz ember 
játszik egymás ellen. Ered
ményt nzonhan egyik csapat 
sem tud elérni. A pécsi csa
patban Réder, Palkó Somo

gyi, Kovács és Magyar, n
Biró, Werncr, Lutz, Zilahy és Lengyel emelked
tek ki a mezőnyből.

A Bocskait a siker fellelkesilcltc. Elszántan 
folytatja támadó akcióit, amelyeket a Prém— 
Janzsó védelem bámulatos nyugalommal foj
tott el. A félidő végén a szombathelyi csapat
nak újból akad két kitűnő gólhelyzete: Ig- 
lódy lövését Fábián szépen védi, majd nyom
ban utána Kovács 1.-nek akad jó helyzete. Az. 
első félidőt Markos kél gyors támadó akciója 
zárta be.

Érdekes, hogy a második félidőben a Bocs
kai támadásai sokkal okciódusabbak voltak. 
Ezt az a körülmény magyarózza, hogy a hát
szélben a debreceni csapat néni tudta képes
ségeit technikailag is annyira gvümó.’iöztctnl, 
mint szél ellen. Mindjárt a félidő elején két 
komért ér cl, amelyet a Snhára-védrlcm tisz
táz. A mérkőzés teljesen nyílt. A Sabaria ke
ményen állja a harcol, támadásai veszélyesek 
és főként Moharosnak köszönhető, hogy a ki
egyenlítés nem történi meg. A játék azt a be
nyomást kelli, hogy n Bocskai minimális gól
különbséggel dönli cl a mérkőzés sorsát.

A 42. percben Mátéffy beadását Vlncze 
közelről berúgja.

A hátralevő három pereljen a Sabúrla támad, 
de eredményt nem tud elérni.

A meccs érdekes volt, de a játék sxépségé- 
ből a kellemetlenkedő szél nagyon sokat le
vont. Rendkívül érdekes, hogy a Bocskainak a

A „Yestor” a kiír mér kő zé- 
aen első helyre érkezett bel
Sro’tolókat és sportbarátokat visz 
diadalra a

Yestor ételizesitő-huskl vonat!
Az idegrendszerre frissítőié? hat és 
izomkopző hatAsa közismert!

Gyártja: Mircsg EttirlIZ) huMrU99lr Napuvlr.



HÉTFŐI HAPtO Budapest, lö3t március S.

legendás hírű csatársor mellett kezd k la la-(eredménnyel szolgált: a Somogy pontot adott le 
kulni az egyenlő képességű védelme is. “ * ' ......... . ... «

Ez volt az első meccs ebben a szezónban, 
amelyet gól nélkül úszott meg a debreceni 

csapat. i
A mérkőzésen kiderüli* hogy a Sabária kon-

Indig nem kielégítő. Kellemes

I Turulnak, inig a miskolci Atttía győzött. A baj- 
■ nők tág élén tehát

Attila pont előu.,.l í. Jobb (áUríaayal 
vezet.

Meglepetésnek számit »• Bak TK veresége, ame
lyet a Soroksártól szenvedett el. A végleges ered
mények u következők:

Turul—Somogy 1:1 (IX)). 
Attila—Terézváros 2:1 (1:1).
Vác FC—^-Megyer 3:2 (1:1). 
Soroksár—Bak TK 1:0 (1*0).
Kossuth—Józsefváros 5:0 (3:0).

/ff/őd/.
hogv a két csapat 

bajtársi hangulatban játszotta le a mérkőzést 
és durvaság miatt a bírónak nem kellett be
avatkoznia. Meg kell még említeni a bírót is, 
n Budapestről küldött közó 
tékvezetöt: Mlkolovicsot,
mindkét fél megelégedésére 
zést.

épmagym országi já- 
aki kifogástalanul, 
vezette a mérkő-

A Somogy leadott egy 
pontot, az Attila győzött

A második ligában a fej-fej mellett küzdő So
mogy és Attila párharca tegnap ujabb érdekes

Újból kikapott a BSzKRT
Az amatőrök második fordulója Ismét derby- 

meccset hozott: a Törekvés—Beszkárt-la\&\kn- 
zót.

Az országos amatőrbajnok Törekvés fölé
nyesen Intézte el a Beszkárt csapatit, amely 
ezzel a vereségével búcsút mondhat a baj

noki reményeknek.

A második bajnokaspiráns, a BSE hét gólt rú
gott h gvenge BTC kapujába. Meglepetésnek 
számit az FTC-nek a BEAC-tól szenvedett vere
sége s a Póstás döntetlenje a Fér. Vasutas ellen. 
A végleges eredmények különben a következők:

Törekvés—BSzKRT 4:1 (1:1).
BSE—BTC 7:2 (3:01.
BEAC—FTC 2:0 (1:0).
Póstás—Fér. Vasútas 3:3 (2:2).
III. kér. TVE—„33“ FC 2:1 (1:1).
MTK- URAK 3 2 (1:1).

Adorján elütötte a bajnoki címtől 
Szalai Imrét

Budapest btrkőzóba-nokságaí
(HAC), 3. Próka IÍ. (UTE).

Könnyüsuly: Bajnok: Kárpáti (UTE), 2. Béka 
(UTE), 3. Benkő (MAC).

Kisközépsuly: Bajnok: Finyák. (UT£), 2. 
Próka I. (UTE), 3. Csiszár (FTC).

Nagykőzépsuly: Bajnok; Matuska (TörekvésJ'g 
2. Péter (KAC), 3. Pető (HAC).

Kisnehézsuly; Bajnok: Adorján (MAC), 2* 
Szalai (MTE), 3. Ferenczy (KAC).

Nehézsúly: Bajnok: Orgovány (UTE), 2. S<-L 
lész (Törekvés), 3. Fekete (Postás).

Szombaton kezdődött meg Budapest birkózó
bajnoki viadala s vasárnap délután és este ke-, 
riiltck sorra a döntőmérkőzések. A bajnoki 
küzdelmek birkózóink legjavát állították a po
rondra s a végig gondosan lebonyolított ver
seny néhány nagyszerű összecsapást és megle
pettet produkált. A részletes eredmények a 
kővetkezők:

Légsuly: Bajnok: Szckfü (Kaposvár), 2. Né
meth (MÁV.) 3. Gyarmati (Testvériség).

Pehelysúly: Bajnok: Szél (HAC), 2. Szalay

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ

az angol bafnokság’ 
győzelmi koszorúja

15:1 arányban győztek a magyar ökölvívók 
Morvaország ellen

Váratlanul nagyarányú győzelemmel nyitotta 
meg az idei szezont válognloll ökölvívó csapa
tunk. A nem megvetendő ellenfél a morva válo
gatói l volt s

a pompás formában levő magyar válogatot
tak egyetlen súlycsoportban sem szenvedtek 

vereséget!
Az egyetlen pontot a wcltersulyban szerezték 

n morvák Steckl révélj, aki az est legváltozato
sabb küzdelmét vívta Zsidóval. A legkönnyeb
ben Szigeti szerezte meg a két pontot, akinek 
ellenfele az első összecsapás ulán feladta a küz
delmet. Igy jóformán nem Is láttuk Szigetit 
dolgozni s

már már ugy volt, hogy a khnehézsulyban 
Is Indul Kéri helyeit.

Az. utolsó pillanatban azonban mégis Kéri in
dult, aki azonban minden igyekezete ellenére is 
csak a bírák jóindulata folytán győzőit Osfrus- 
nack ellen.

Rézsletes eredmények:
Erős magyar győz Kezdek morva ellen.

ÁllHiulónn Erős támad, ami ellen Bezdck le- 
fogásokkal védekezik. Csak a harmadik menet
ben bízón yul Bezdck egyenlő ellenfélnek.

:0.

Énekes győz Menslk 
morva ellen.

mérkőzés Énekes 

óriási fölényének jegyé
ben folyik le, de kiütni 

nem bírja ellenfelét.

ami Körösi és Frank között van. A morva 9fl, 
Körösi 82 kiló! És eleinte ugy is néz ki, hogy 
a két fejjel magasnbb Frank leüti Körösit, aki 
azonban hamarosan felülkerekedik és alaposan 
ráver Frankra, ki végre éppen csak, hogy tá
molyog.

Liverpool, márc. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) Az angol asztali tenniszbajnokság 
küzdelmeibe — természetesen — a világbaj
nokságokban nagyszerűen szerepelt magyar 
versenyzőket is meghívták. A tanulnivágyó 
angol asztalitenniszezők, de főként n közön
ség nem hiába várt sokat versenyzőinktől, 
mert

rafTinált, szinte utánozhatatlan stílusban

játszanak a magyarok.
A férfiegyes-bajnokság döntőjében Szabados 
és Barna került össze és

elkeseredett küzdelem után Szabados 
győzött 21:17, 21:15, 21:13 arányban.

A férfipárosban a Szabados—Barna-p&r a 
Glancz—Buli-párt 21:12, 19:21, 21:13, 21:16 
arányban győzte le. A vegyespárosban a 
Glancz—tírom flcld-púr 21:12, 17:21, 21:11 
21:19 arányban nehéz harcban győzött a 
Madjaróglmi—Emdin-pár ellen.

15:1.

Szabó győz Kriiniplcr 
morva ellen.

óvatos kezdés után 
< Mik nehezen lendül bele 
Szabó, de azután sorozza 
ez. (itésaket, ugy, hogy a 
második menetben ölig 
n földre is viszi Kruin- 
pelert, aki u harmadik 
menetben már csnk telj'- 
M'n n védekezésre szorul. 

6:0.

A Birkózószövetség 
jubiláns közgyűlése

Tíz esztendeje van annak, hogy a Magyar 
Birkózók Szövetsége mint önálló testület ki
vált a Magyar Atlétikai Szövetségből. Vasárnap 
tartották meg a Magyar Testnevelés Házánok 
tanácstermében a szövetség tizedik évi rendes 
közgyűlését, amelyen megjelentek a legfelsőbb 
sporthatóságok képviselői is. A kultuszminisz
tériumot vitéz Tárczay-Felicides Román dr. 
miniszteri tanácsos, az Országos Testnevelési 
Tanácsot Remény Károly nyugalmazott állam
titkár. a főváros testnevelési hatóságát Nosz
ló py Aba Tihamér, az Ökölvívó Szövetségei 
vitéz Kalándy Imre tábornok és Kankovszky 
Artúr ügyvezető nlelnök, az MLSZ-t pedig Ti
bor társelnök képviselte a jubiláris közgyű
lésen.

Sziebert Imre, a szövetség társelnöke kéré
sére a közgyűlés tagjai elmondották a Magyar 
Hiszekegyet, majd a társelnök vázolta az 
első Hz év történetét. Megemlékezett a magyar 
birkózóknak nz olimpiai versenyeken, az 
Európa-bajnokságokon, valamint nz egyéb 
világversenyeken végzett nagyszerű teljesít
ményeiről, továbbá azokról, akik a szövetséget 
az elmúlt tiz év alatt önzetlen munkásságuk
kal támogatták.

Dcmény Károly nz OTT nevében üdvözölte 
a jubiláns szövetségei, utána pedig átnyúj
totta a vezetőknek nz OTT kitüntetéseit. Vitéz 
Kossuth Ferenc dr. a tanács aranyplnkettjéi. 
Varga Béla dr. világbajnok, valamint Radvány 
Ödön és Frankó Mihály a tnnács ezüstplakett 
jeit kapták. Ugyancsak Remény Károly osz
totta. ki a szövetség emléktárgyait, a tízéves 
múlt szereplőinek.

Kertész 11. egy félidőt játszott 
a Ripensia csapatában

Bodolát helyettesítette s játéka tetszett a közönségnek
Temesvár, márc. 1.

Hétfői Napló tudósítójának telefon
it Ripensia

(A 
jelentése.) A román proficsapat, 
a TAG csapatával mérkőzött meg Resicán. 
A játék viharszerü szélben folyt le, ennek 
ellenére végig érdekes volt u küzdelem. .4 
profik 3:0 (2:0) arányban győztek az
olasz túrára készülő TAG fölött.

A Ripensia csapatában Kertész II. is 
játszott, mégpedig az első félidő 43. 

percéig,

a katonai szolgálat miatt megkésett Bndola 
helyén, a jobbösszekötőben. Kertész 11. já
téka igen tetszett a közönségnek. A gólo^ 
kát különben Kender (2) és Schwarcz sze
rezte. ~ .

A Gyapjuipar csapata 2:0 (0 : Ö) arány
ban győzött a Kinizsi fölött, mig a Poly- 
technika a K ad imát gyűrte maga alá 3 : 2 
(1 : 1) arányú eredménnyel. Ezen a mérkő
zésen Ilallc, a Iíadima csatárra, egy össze
csapásnál a lábát törte.

A AZ MTK BOTRÁNYOS MÉRKÖ- 
GYÖZÖTT ÉRSEKUJVÁROTT 
az MTK az Érsekújvárt SE klub-

Fogna győz Neuhauer
Ncubaucr olynn vehemenciával kezd, mintha 

egyszerre le nkarná gázolni Fogast. De haniaro- 
san megszelídül, sőt a földdel is megismerkedik. 
Fogas néhány sikerült ütése azután megzavarja 
vgy, hogy n harmadik menet a nagy formában 
lévő Fogas fölényében lelik cl.

8:0.
Zsida inagjar Steckl morva eldöntetlen.

Nagyon szép, változatos küzdelem. Előbb 
Zsidó sorozza az illéseket, majd a második me
netben Steckl visz be minden ütést Zsida véd
telen fejére. A harmadik menetben Zsida a tá
madó, de inig ö támad, addig Steckl üt s igy n 
mérkőzés döntetlen.

0:1.
Szigeti győz Smcjkal 

ellen.
Az első tapogat ód zások 

Ulán Smejknl sérülése 
miatt feladja a versenyt. 

11:1.
Kéri győz Ostrusnack 

ellen.
OslruMuu'k a jobb, biz 

kosnbb ütő, Kéri -snk ki
hajlásaival tud védekezni 
ellenük. Győzelme 
megérdemelt.

nem

13:1. 
Kőiii I győz Frank ellen.

Már klAllásru is szembeszökő az a kontraszt.

A vasárnapi 
cross-country

Az ehnull vasárnap három mezei versenyt bo
nyolítottak le a szakadó csőben. A szigeten a 
MAC rendezett másodosztályú versenyt, az MTE 
és n Vasas pedig újoncokat kutatott propaganda
versenyein.

A MAC H. osztályú verseny*
a Margitszigeten folyt le. A versenyen a MAC, 
MTK. KEAC, Vasas. Törekvés, MVSC, UTE, 
BBTE. TFSC DAC, ESC csapatai a kedvezőtlen 
időjárás ellenére ®agyszámu versenyzővel vettek

Szeniorok egyéni versenye: 1. Szabó (MAC) 
18 p W 4 mp. 2. Cser (MAC) 16 p 30.6 mp, 3. 
Eper (ESC) 18 p 32.4 mp. — CaapatverMnytA. 
ESC 53 pontul. 2. MAC 55 pontiéi, 8. Vasas 101 
ponttal.

Juniárok fóyém versenye- 1 Mészáros (MAC) 
10 p 03 mp, 2 Ács (MTK) 10 p 01.4 mp, 3. Kő
szegi (DAC) 10 p 09 mp. — Csapatveréfnu: 1. 
MAC 3ft ponttal, 2. Törekvés 60 ponttal, 3. Vasas 
100 pontlaf.

Kezdők egyéni versenyében- 1 Madari (MAC) 
2. Pálfi (MAC!, 3. Adámi (MAC). — Csapatver
seny. 1. MAC. 2. UTE.

A propagandaverttnyek.
Az MTE vasárnap délelőtt a Népligetben ren

dezte meze! propaganda futóversenyét, amelyen 
111 kezdő vett részt. A hatalmas tömegből 
Ersching Mihály személyében uj futótehetség 
Hint fel .aki igen rossz viszonyok közölt 7 p 36 
mp-cs, srénlomek is becsületére váló idővel győ
zőit n 2500 méteres versenyben.

Eredmények: 1. Ersching Mihály 7 n 36 mp. 2. 
Tili László 8 p 32 mp, 3 Rőtek András 8 p 23 
mp. 4. Török István 8 p 25 mp, 5. Flscher Ernő 
8 p 25 mp.

MAC ÉS 
ZÉSBEN

A MAC és 
közi bokszversenyén nagy közönség elölt bot
rányos jelenetek közben fölényes győzelmet 
aratott. A szlovenszko bajnok Simont Faragó 
(MTK), Gállá! Earna (MTK) és Csabait Kon- 
Dorossy (MAC) ellenére annak, hogy

Csabai nyolc kilóval volt súlyosabb, 
pontozással legyőzte. A bajnok Berényi és 
tag (MAC) mérkőzése nagy izgalmakban 
velkedett, mert

Berényi állandóan szabálytalan ütésekkel 
dolgozott, sőt egy Ízben a földre került 

Tattayt Inzultálta Is.
A bírói figyelmeztetésre Berényi ingerülten el
hagyta a ringet s a zsűri Tattayt hirdette ki 
győztesnek.

VERESÉGET SZENVEDETT A KEHRLING- 
GABROVITZ PÁR

Monte-Carlo, márc 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tésc.) A Butler-serlegért folyó küzdelmekben a 
spanyol Maier-Sindreu Davis Cup együttes 0:4, 
6:4, 6:2 arányban legyőzte a Kehrling—Gabra- 
vitz magyar párt. Aussem Cilly vereséget szen
vedett Mrs. Satterthuiaitedtöl. Aussem Cilly a 
vegyespárosban is sikertelenül operált. A férfi 
egyesbajnokságért az ir Rogers és Cochet világ
bajnok mérkőzik.

Tat
bő-

• 
reálgimnázium tornatermében. Az 1931. évi 
bajnok Rónay (Zrinyi-rcálgimnázium) 9 győ- 
leminol, veretlenül. 2. Hamvai (Zrinyi-reálgini- 
náziümj fi győzelemmel 12 kapott tussal. 
Nyilas ('*•.• ' 1
Ifi kapott tussal, 4. ;és 5. holtversenyben 5—5 
győzelemmel, 13—13 kapót Hússal Lator (Zrí
nyi-reálgimnázium) és’Haraszthy (Kegyesrendi- 
gimnázium), fi. Rádv (Kcgyesrendi-gimnáziuni) 
4 győzelemmel, 8. L’Aunc (Verbőczy-g.) 3 győ
zelemmel, 9. Woiltilz ’ (Széchenyi felsőkeres
kedelmi) 2 győzelemmel, 10. Ságváry (Gyá- 
korló-gimn.) győzelem nélkül.

„_a.............. .. 3.
(Zrinyi-reálgimnázium) 6 gyözelemnjcl,

Eudapesti ügetőversenyek

X A BBTE a másodosztályú kardesapatbaj- 
nok. Vasárnap tartották a műegyetem aulájában 
és vívótermében a II. osztálya kárgesa pátiéi j* 
nokság döntő mérkőzését, amelyre a tegnapi se
lejtező mérkőzések eredményei alapján nz MTK. 
FTC, BBTE és. a Hungária Vívó Club csapatai., 
kvalifikálták magukat. A II. osztályú bajnoksá
got hatalmas küzdelem után a RBTE csapat'i 
nyerte, amely legerősebb ellenfelével, a Hungá
ria Vivő Clubbal a harmadik fordulóban került 
szembe éa amelyet 9:5 arányban le is győzött. 
A BBTE ezel a győzelmével csnk két napos II. 
osztályú szereplés ulán visszakerült az I. osz
tályba. amelynek 25 éven keresztül megszakítás 
nélkül tagja nőit. Eredmény: Magyarország 1931. 
évi II. osztályú kardiává csapatbajnoka a BBTE 
csapata (Kovács Pál, dr. Szelényi Géza, vitéz 
Cséry Miklós és Frlschfcld Guidoj. fi ponttal. 2. 
HVC. 4 ponttal. 3. MTK 2 ponttal. 4 FTC 0 
ponttal. 5 Elcctromos Művek, fi—8, holtverseny-, 
ben MAFC, Sparta Vívó Club és Hóval Vívó 
Club amelyek n helyezésekért egy később meg
állapítandó időpontban küzdenek.

X Rónay (Zrínyi reálgimnázium) nyerte n 
KISOK kndbajnokl versenyét. A KISOK két 
napos kardbajnoki versenyének döntötnefkö- 
zésclt tegnap este bonyoltotlák le a Zrínyi-

Izgalmas küzdelem után Suhancz 
nyerte a Tavaszi hendicapet

Az idő nem kedvezett az iigetösport idei 
első jelentősebb eseményének. Ennek ellenére 
nagy közönség nézte végig a vasárnapi verse
nyeket. A fokozott érdeklődés különösen a 
Tavaszi hendikeppnek szólt. A nap főszáma 
minden tekintetben méltó volt az érdeklődésre, 
mert pompás keretekben, nagyszerű küz
delemmel folyt le. A részltes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM: 1. Szabolcsi ménes Jeles II. (1M) 
Zwillingcr, 2. Nagvida (1H) Feiser. Fm : Píl- 
Inngó, Esély, All Baba, Sonv Boy. Tót.: 10:25. 
14. 14; olasz: 35. — II. FÍJTAM: 1. Szabolcsi 
ménes Hortobágy (ú) Zwillinger, 2. .Éber B. 
(4) Wiesner. Fm.: Hiába. Munkács. Tót.: 14:88, 
olasz: 25. — III. FUTAM: 1. Metiropole-istálló 
Poganac (4) H«offina|in, 2. Cigánybáró (4) Ko
vács I., 3. Ernán! (3) ZwilTinger. Fm.: Nótás, 
Dombóvár, Coca, Avartli D. Tol.: 10:43, 17, 17, 
10, olasz: 47. — IV. FUTAM: 1. Pécsi ist. Su- 
lianc (2) Dózsa, 2. Muhar (pari) Jrsiegler, 3. 
Jutalom (5) Feiser. Fm.: Pogány, Pergő, Or- 
inuzd, Krampusz, Juhar, Lady of Pamut, Mai- 
vina, Naplopó, Patyolat II., Epos II., Kedves, 
Mályvácskn. Tol.: 10:31, 12, 13, 16, olasz: 61. 
V. FUTAM: 1. Weber M. Dárda (pari) Kovács 
I., 2. Erika (1) Maszár I , 3. Conrad ($) Ko,- 
váes 11. Fm.- Keringő. Gcrlice, OÍhello. Vétek, 
Medca, Conitessc Pro Patria, Avanti I! Tol.: 
10:20, 15. 24, 25. olasz: 88. — VI. FUTAM: 1. 
Capt. Spced Hajnalka (pari) ZwiBingcr, 2. 
Fényés (3) Flszter. 3. Mótcla (5) Felser. Fmi 
Leopárd, Tiindérlánv II.. Sálán, Tam©rlán, 
Ipse. Tol.: 10:25, 12, 13, 22, olasz: 31.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUC.Ö
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