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Gróf Bethlen istvánné 
súlyos balesete a jeges járdán
A miniszterelnök lelesfige sfitakozben a Bístya-sttónyon elesett es 
lábat törte - A Fasor-szanatorlumban ápollak gráf Bethlen Istvánnal, 
akinek állapotáról elsőnek a kormányzó ás felesége érdeklődtek

uirágerdö a grófnő szanatóriumi szobájában
A napok óta tartó esős, havas Időjárás 

szinte járhatatlanná tette a pesti utcákat. A 
hómunkások százai negyvennyolc órán ke
resztül dolgoztak a hó eltakarításán, közben 
azonban újabb havazás, újabb esőzés követ- 

I kezelt be s valósággal jéggé fagyott a már
ciusi hó és eső. A városban s a környéken 
az úttesteken és a járdákon szinte életveszé
lyessé váll a közlekedés, egymást érték a su
lyos balesetek és a mentőket egymásután 
hívták ki a jéggé fagyott pesti utcák szeren
csétlenül járt járókelőihez. A Várban, ahol 
még vasárnap is vastag hó és fagyréteg bo
rítja az utcákat.

gróf Bethlen István miniszterelnök fele
ségét, Bethlen Margit grófnőt érte sulyos 

baleset.
Vasárnap óta Bethlen István grófné egyik 

fővárosi szanatórium lakója, lábtöréssel vet
ték ápolás alá a szanatóriumban. A minisz
terelnök feleségének sajnálatos balesete az 
egész országban osztatlan részvétet keltett 
és nemcsak hozzátartozói, környezete s a 
hivatalos körök részéről, hanem

a társadalom legszélesebb rétegei köré
ből is aggódó érdeklődéssel fordultak va
sárnap a szanatóriumhoz, hogy tájéko
zódjanak Bethlen Istvánná állapotáról.

A baleset előzményeiről és részleteiről a 
következőket jelenti a Hétfői Napló munka
társa:

Gróf Bethlen Istvánné szombaton, mint 
minden i p, már a kora délelőtti, órákban 
olt ült Íróasztalánál, szorgalmasan dolgozott 
8 ■'» déli órákban sétára indult, hogy ebéd 
í‘l<»tt a friss téli levegő felíiditse. A minisz
terelnök felesége, déli sétájára társaság nél
kül, egyedül szokott elindulni. Szombaton is 
egyedül indult útnak a miniszterelnökség 
faent Gvörgy-léri palotájából, a Vár beha
tott utcáin, a Bástya-sétány felé.

Amikor gróf Bethlen Istvánná a Bástya
sétányhoz érkezett, a járda szélén egy 
síkos jégdarabon megcsúszott s elesett az 

úttesten.
A járókelők, akik szemtanul voltak a bal
esetnek, azonnal Bethlen István grófné se
gítségére siettek. A grófné, bár igen erős fáj
dalmat érzett lábában, maga intézkedett. 
"0Hy taxit hozzanak számára. A járókelők 
^segítették Bethlen Margit grófnőt a taxiba, 
amellyel azután a miniszterelnökségre haj- 
’a’olt. A Várban, ahol jól ismerik Bethlen 
hívón grófnél, csakhamar híre terjedt a 
balesetnek s a Vár lakói, akik éppen a mi- 
niszterelnökné scgilségére sietlek.

aggódó szeretettel vették körül Bethlen 
Istvánnál.

A miniszterelnökségi palotában nyomban 
"r'ost hivattak Bethlen István grófnéhoz. 
Al orvos megvizsgálta s azt konstatálta, hogy

a sajnálatos baleset következtében Bethlen 
Istvánné

ballábán csonttörést szenvedett.
Ezekután értesítették a szerencsétlenségről 
Ádám Lajos professzort is, akinek intézke
désére azután a Fasor Szanatóriumba szál
lították a miniszterelnök feleségét.

Ádám tanár a szanatóriumban Röntgen
vizsgálat alá vette a megsérüli lábat és a 
vizsgálat azt állapította meg, hogy

a grófnő sipcsontja az erős ütődés kö
vetkeztében eltörött.

A Röntgen-vizsgálat után Ádám tanár 
gipszkötést alkalmazott a sérülés helyén és 
Bethlen István grófné a professzor taná
csára a szanatóriumbar^naradt. Egyik első
emeleti szobát bocsátott a miniszterelnök 
feleségének rendelkezésére a szanatórium
ban, ahol a vasárnapra virradó éjszakát nyu
godtan töltötte el, bár erő^ fájdalmai voltak. 
Vasárnap délben Ádám tanár meglátogatta 
ismét Bethlen István grófnél s megállapí

Újabb földrengés pusztított 
vasárnap Délszerbiában

■ ■■■■————

Rengeteg halottja és sebesUltje van a földrengésnek, amely elől ezrével 
menektilt a lakosság

Belgrád, március 8.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) A szombati földrengések vasár
napra virradó éjszaka megismétlődtek Jugo
szlávia déli részen. A belgrádi földrengést 
jelző intézet készülékei olyan heves földren
gést jeleztek, hogy

a készülékek mérőiül kiugrottak 
helyükből.

Az utóbbi időkben példa nélkül áll az a ka
tasztrofális földrengés, amely most pusztí
tott Dél-Szerbiában. A Vardar-íolyó mentén 
fekvő községekben egymásután dőltek romba 
a lakóházak és a gazdasági épületek.

Vannak olyan községek, ahol egy ház 
sem maradi épségben.

Dojranto mentén és Valaskoyo városában 
ugyancsak óriási pusztítást végzett a heves 
földrengés és igen sok ház dőlt össze itt is.

Vasárnapi jelentések szerint
Igen sok haloltja és számos súlyosabb 
és könnyebb sebesUltje van a katasztró

fának.
Valantova mentén lévő hegységből a föld
rengés következtében

totta, hogy
n beteg állapota kielégítő s remélhetően 

rövidesen bekövetkezik a gyógyulási 
folyamat.

Vasárnap már a kora délelőtti óráktól a 
késő esti órákig

egymásután érkeztek látogatók
a szanatóriumba és szinte percenként szó
lott a telefon is. Bethlen István gróf, aki né
hány perccel később értesült felesége bal
esetéiül, szombaton és vasárnap állandóan 
ott tartózkodott a szanatóriumban felesége 
betegszobájában. Ifj. Bethlen István gróf is 
szombaton és vasárnap olt időzött édesany
jánál a szanatóriumban.

Vasárnap a kora délelőtti órákban 
az első érdeklődő Horthy Miklós kor

mányzó és felesége volt,
de a délutáni órákban is érdeklődött a kor
mányzói pár Bethlen Istvánné állapota felől 
Személyesen jött el a szanatóriumba vasár
nap a déli órákban Izabella főhercegasz- 

egy hatalmas szikla lezuhant és öl mal
möi maga alá temetett.

Emberéletben azonban szerencsére nem esett 
kár, mert a lakosság már korábban elmene
kült innen.

Szalonikiből és a Drámából érkező jelen
tések szerint, ugyancsak nagy pusztítást vitt 
véghez a földrengés olt is.

A lakosság körében nagy pánik tört ki.
Az emberek nem mernek visszatérni házaik
ba és a szabad ég alatt táboroznak.

Egyes községekkel minden összekötte
tés megszakadt 

és ezek a községek valósággal el vannak 
zárva a világtól

150 halott
Belgrád, március 8.

M Hétfői Napló tudósítójának Iclefon- 
jelcntése.) A vasárnap éjszakai jelentések 
mind nagyobb és nagyobb pusztulásról szá
molnak be a földrengéssuj tolta. területeken. 
A Szkopljéből érkező hírek szerint a Demir- 
Kapija kerület igen sok falva teljesen el

szony is Gabriella főhercegnő társaságában, 
József főherceg, Auguszta föhercegasszony 
ugyancsak vasárnap délben érdeklődtek a 
minisztcrelnökné állapota iránt. A délelőtti 
órákban Gömbös Gyula honvédelmi minisz
ter, Scitovszky Béla belügyminiszter, gróf 
Bánffy Miklós, gróf Czlráky László, gróf 
Khuen Héderváry Sándor és felesége, Ha- 
kovszky Iván és neje, Darányi Kálmán ál
lamtitkár és neje, báró Bornemissza Gyuláné, 
báró Kuhn Béla, gróf Teleki Tiborné, báró 
Inkey József érdeklődtek a szanatórium
ban, de

nemcsak az arisztokrácia s a hivatalos 
körök, hanem a társadalom széles réte
geiből is Igen sok érdeklődő kereste fel 

a Fasor Szanatóriumot.
Bethlen István grófné az orvosok taná

csára legközvetlenebb hozzátartozóin kívül 
látogatókat nem fogadott. A miniszterelnök 
feleségének szanatóriumi szobája virágokkal 
van tele, az aggódó szeretet és részvét virá
gaival.

A földrengés sújtotta vidékekről igen sok 
menekült érkezik Belgrádba s a többi jugo
szláv városokba.

Vasárnap estig mintegy ezerötszáz me
nekült érkezett a fővárosba.

A menekültek borzalmas képet festenek a 
földrengés pusztításáról. A menekülteknek 
előadásából lehel egyelőre csak képet alkotni 
a pusztulásról, mert a hivatalos jelentés, 
amely pontosan állapítaná meg a katasztrófa 
méreteit, eddig nem készülhetett cl.

A katonaság n polgári lakosság segítségé
véi

vasárnap nagy felkészültséggel látott 
hozzá a mentés munkájához 

földrengés-sújtottá községekben.

pusztult. Egyedül Pirava községben 
eddig 19 halottat ástak ki, 

a halottak száma azonban állandóan emel
kedik és hozzávetőlegesen is nehéz számot 
alkotni róluk, mert a földrengés centrumá
ban levő igen sok faluval megakadt minden 
összeköttetés. Az eddigi jelentések szerint
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„SENATOR EXTRA" clgarettahüvolyt 
Eloget tévő a ■ir.ímoa oldalról felmerülő kMoatanak 
néhány nap múlva forgalomba korfii hasonlóan utólörhetetlen minőségben 

a „SENATOR EXTRA" sodrópapír Is!

különösen Karagycvo, L'dovo, Dragac*, Mi- 
roysi falvakat és Vulandevo várost pusztí
totta el legjobban a földrengés. Itt a házak 
tejesen Összedőltek, a vasúti állomások ro
mokban hevernek és

a földrengés 0 vasúti hidat h teljesen 
elpusztította, úgyhogy Athénnal minden 

ffsszckllttctéN megszakadt.
A megriadt lakosság a nagy hideg ellenére 
a mezökre ment ki, félnek házaikba vissza
térni, úgyhogy a kaionui hatóságok tátrakat 
osztanak ki a menekültek kötött.

Sándor király, Zsifkavics tábornak mi
niszterelnök kíséretében vasárnap este

a fUldrengéMu.ltotta területek meglátó* 
galásáre utazott.

Elutazása előtt rendeletet adott ki, amely 
szerint minden délszerb születesd katonát 
azonnal szabadságol, hogy ezek hazautazhas
sanak falvaikba ék segítségére legyenek csa
ládtagjaiknak a mentésben.

Éjféli jeleplés szerint
a katasztrófának 150 halottja

ét 300 sebesültje van.

Az Ügyvédi Kamara vasárnapi 
közgyűlésén

az egyszerűsítési törvényről, a szegényvédelemről 
és az ügyvédség panaszairól beszéltek a szónokok

A Budapesti t'yyvédl Kamara vasárnap dél
előtt tartotta meg a kamura székházénak dísz
termében évi rendes közgyűlését. Papp József 
dr., a kamara elnöke, nyllo,'i meg a gyűlést. 
Megnyitójában főképpen nz egyszerűsítési tör
vénnyel és annak hatásával foglalkozott.

Ezután arról beszélt, hogy nz ügyvédek nem
régiben értekezletet tartottak, amelyen meg
vitatták a törvény hatását s az értekezlet után 
félhivatalos nyilatkozat látott napvilágot, mely 
arról szólt, hogy

ai egyszerűsítési törvénnyel szemben állást 
foglaló ügyvédek a közérdeket szem elől 

tévesztették.
A nyilatkozat megjelenése után Papp József köz
vetlenül nz igazságügyminiszterhez fordult, aki 
egy hosszú levélben válaszolt, amelyben azt 
hangoztatta, hogy

nem akarta megsérteni az ügyvédeket, 
hisz számtalan felszólalása és nyilatkozata Is 
tanúságot tesz nrról, hogy ö nem ellensége az 
ügyvédeknek. Papp József a miniszter levelét 
megnyugtatónak találta.

Az elnök kijelentésére számosán kórusban 
kiabálták: „Bennünket nem nyugtat meg!“

Ezután Blauner Mór, a knmnrn főlitkóra ter
jesztette elő n mult évi működésről szóló vá 
lasztmányi jelentést, amelynek során bejelen
tette, hogy a jövőben a közmogbizatásoknál 
elsősorban az ügyvédek rászorultságát fogják 
tekintethet venni az illetékesek és a nagy jőve 
delemmel járó tömeggondnokságok viselőit kö

Vidám pezsgőzés közben 
fogták el a betörőket

A Werfheim-szekrény helyett az üzletben falált pezsgős
üvegeket „törték tel"

Vasárnap este a Csanádi-idcet járókelői 
különös zajra figyellek fel az egyik ház 
előtt. A Csanádi-utea 7. szám alatt lévő Si- 
monyt Albert festékkereskedő üzletének

lezárt redőnyei mögül vidám éneklés, 
kurjongutás zaja hallatszott ki.

A járókelők értesítették nz Őrszemen rend
őrt aki odajött nz üzlethez s látta, hogy n 
redőnyről a lakat le vau törve. Felhúzta a 
redőnyt, bement nz üzletbe, ahol

kél részeg férfit tulált, körülöttük üres 
pezsgősüvegek heverlek.

A rendőr n két részeg emberrel elindult 
a főkapitányságra s itt csakhamar megálla
pították, bogy n fcslékkereskedés vasárnap 
éjszakai vidám látogatói: Vojacsek István 32 

MOST JELENI MEG!

Katasztrófák 
a szerelmi életben 
IRTA: DR. NEMES NAGY ZOLTÁN 
tőorvos, ideggyógyász, a sexuatpathoiogia szakorvosa

Sexualpathologlal orvosi mü a mai kor 
embereinek sexuális katasztrófáiról, azok 
gyógyításáról és megelőzéséről, xl nemi 
felvilágosítás problémája orvos! meg
világításban.

telezik, hogy a jövőben jövedelmük egy részéi 
adják ál azok számára, akik Ingyen végeznek 
ügyvédi munkát, tílauner Mór beszéde végén 
bejelentette, hogy

■ kamara megalakította az Ügyvédi össze 
férhetetlenségl tanácsot,

hogy az ügyvédség érdekeit a kartellekkel s 
más koncentrációkkal szemben megvédje.

Szilágyi Artúr Károly dr. után Oppler Emil 
dr. szólalt fel. A jelentés hangja, szerinte sze 
rény. Nem tünteti fel híven a kamara élethalál 
harcát. Az ügyvédi szegényvédelamröl beszélt 

‘felszólalásának további során. Véleménye sze 
rlnt minél gyorsabban hatásosabban kell az 
ügyvédség segítségére sietni, mert

az ügyvédség kapuin a legszörnyübb nyo
mor kopogtat.

Ezután a pénzügyminiszternek az ügyvédek 
kel kapcsolatban tett kijelentéséről beszélt, mire 

nagy zaj hallatszott
Beszéde végén határozati javaslatot nyuj 

tolt be, amely szerint a kamara a közérdekkel 
összhangban fogja képviselni a saját erkölcsi 
és anyagi érdekeit.

Ezután Szalag Zoltán az Ügyvédi Reform
szövetség nevében kért szót, majd Wekerdy 
Géza beszélt és határozati javaslatot nyújtott 
be, melyben az egyszerűsítési törvény módosí
tását sürgette.

Vámbéry Rusztem és Rupert Rezső beszéde 
után nz ülés folytatását hétfőn délután hal 
órára halasztották.

éves napszámos és Németh István 47 éves 
mészárossegéd, akik még szombaton este 
betörlek a szomszédos Weinberger Gábor 
tollkcreskcdő üzletébe, ahol felbontották a 
falat s falbontás utján jutottak be a szom
szédos festékkercskedésbe. Miközben az üz
letek Werthehn-szekrényeit próbálták meg
fúrni,

_ az egyik üzletben öt üveg pezsgőre 
akadtak.

A kasszafurást a pezsgősüvegek felfedezése 
után egyelőre abbahagyták s a Wertheim- 
szekrények helyett a pezsgősüvegeket tör
ték fel sorra. A pezsgőtől azután annyira 
berúgtak, hogy lármájukra, éneklésükre fel
figyeltek a járókelők is. A két betörőt a 
rendőrség letartóztatta.

A kétkötetes mü 
ára fálbörkötáa- 
ban f<.— teanqó. 
Kapható mindem

Fehér bottal látják el a buda
pesti vakokat, hogy megvédjék 
őket a forgalmi balesetektől
Szigorú bűntettesei sújtják ezután azokat, akik Ilyen 
megkülönböztető jellel ellátott vak embert gázolnak el 

párisi mintára fehérszinü bottal szerelik 
fel őket.Az utóbbi hetekben mind gyakrabban fordult 

elő, hogy a főváros túlzsúfolt forgalmában vak 
emberek járnak szerencsétlenül. A világháború 
és az ipari balesetek szomorú Áldozatai termé
szetesen a megnövekedett utcai forgalomban tá
volról sem tudnak olyan biztosan járni dolguk 
után az utcákon, ahol eddig a járókelők, de 
a rendőrök is megkülönböztetett figyelemmel 
igyekeztek őket céljukhoz segitenL Ma, amikor 
uz utcakereszteződéseknél a rendőrök minden 
érdeklődése a forgalom mind gyorsabb lebonyo
lítására Irányul, a járókelőknek pedig saját 
testi épségük érdekében kell a különböző jár
müveket figyelniük, elvesznek a vakok s ennek 
azután az a következménye, hogy minduntalan 
tragikus szerencsétlenségek érik őket.

Az utóbbi esztendőkben mindgyakrabban me
rült fel annak a terve, hogy

■ vak embereket különös Ismertető] ellet 
látják eh

hogy a rendőrök és a forgalmi eszközök veze
tői már messziről felismerhessék őket. Eleinte 
nrról volt szó, hogy karszalagot, vagy élénk- 
színű sapkát kapnak, most azonban mégis úgy 
döntöttek, hogy 

A gyógyszerészek 
egyesületének feljelentésére 

közegészségügyi kihágás miatt 
elítéllek egy droguísláf

A gyógyszerészek és droguisták között 
iijult erővel indult meg az a harc, amely már 
több ízben foglalkoztatta a nyilvánosságot. 
A gyógyszerészek ugyanis éles harcot indí
tottak azok ellen a droguisták ellen, akik a 
közönség számára gyógyszereket szolgáltat
lak ki. Törvény tiltja ugyanis, hogy a dro
guisták detailforgalomban bármiféle gyógy
szert árusítsanak.

A Magyarországi Gyógyszerészek Egyesü
lete néhány nappal ezelőtt

feljelentést tett két terézvárosi drogéria 
tulajdonosa ellen.

mert különböző gyógyszereket szolgáltattak 
ki detailforgalomban. A VI. kerületi elöljáró
ságon Tatár Béla dr. főjegyző mint rend
őri büntetőbiró tárgyalta az ügyet. A 
vádlott droguisták: Földes Artúr, a Britan- 
nia-drogéria tulajdonosa és Molnár Sámuel,

Tizenhattagu vegyesbizottság 
állapítja meg ezentúl a tej beszerzési 

és eladási árait
A Füszerkereskedök Országos Egyesülete 

a tejvállalatok, valamint a tejárusitással 
kapcsolatban érdekelt szakmák vezetőit ér
tekezletre hívta meg, hogy megbeszéljék a 
tej forgalom szabályozása ügyében a föld- 
mivelésügyi miniszter elé terjesztendő ja
vaslatot.

Az értekezleten Iioffmann Mihály elnö
költ, résztvett Gcrley Lajos, Erős Jenő, 
Szántó Jenő, Lurie Róbert. Weisz Jenő, va
lamint az Országos Magyar Tejszövetkezeti 
Központ képviseletében Sós István igaz
gató, Marschalek Imre a Baross Szövetség, 
Wirth Zsigmondi a kávémérők Ipartestülete, 
Deuts^h Mór a sütőipartestület, Belopo- 
toczky Kálmán és Farkas Vilmos a Füszer
kereskedök Egyesülete részéről.

Az értekezlet hosszas vita után elfogadta 
Gerley Lajos vezérigazgató javaslatát, 
amely szerint a napi 50 litert meghaladó 
mennyiségben árusító üzletekben Btidapest 
területén

csak üzemlleg kecelt tej
hozható forgalomba, 50 literen alul pedig 

csak termelő
árusíthatja saját termelésű fejét.

A fogyasztási tej forgalombahozatalára 
csak iparigazolvánnyal rendelkező üzemek 
logosultak a jövőben. Az iparengedélyeket 
Budapesten ezentúl egy helyen fogják kiadni 
és ezt megelőzően

az Országos Tejgazdasági Szövetség 
véleményét kell a hatóságnak kikérnie

Rlllnitftlnksif taltennelte miatt mthen le BIIIUI BIIHIBI nnlutott áron, rendkívül 
•ISnySa flateórt falMtelak mellott árvsU|«lu

TOIYIORV ésTARSAIVSSSWSSS LUinsavn 'flznek k'véfele- kMJvezvnHn

Bútor
14 éa olcsó részletre

BLU MENTHAL 
Wea«e’óoy|.«tMk t«. 
Bejárata Nagy dl óbrtitofböl

A karszalag vagy sapka ötletét ugyanis maguk 
a vakok utasitolták el azzal az indokolással, 
hogy az túlságosan lealacsonyító volna szá. 
mukra A fehér bottal járó vakok számára 
remélhetően nagyobb biztonságot tudnak majd 
biztosítani a sofőrök és a rendőrök.

A fehér botok felszerelésével már a jövő hé- 
len megkezdik a budapesti vakokat és ezzel 
egyidőben Bezegh-Huszágh Miklós főkapitány 
külön napiparancsban fogja kioktatni a rendőr, 
legénységet, de különösen a forgalmi rendőr, 
személyzetet az utcán haladó vakok különösebb 
védelmére. Minden valószínűség szerint el fog. 
ják rendelni azt, hogy

úttesten áthaladó vak emberek számára 
mindkét oldalon leállítják a forgalmat, 

hogy baj nélkül juthassanak át az utca egyik 
oldaláról a másikra. A büntetőbíráskodás során 
pedig fokozottabb büntetést fog kapni az a 
járművezető, aki ilyen feltűnő ismertetőjellel 
ellátott vak embert gázol el.

a Jókai-utca 1 szám alatt lévő drogéria tu
lajdonosa, a tárgyaláson kijelentették, hogy 
nem ismerik el bűnösségüket s védekezésük 
során

utaltak arra a harcra, amely a gyógy
szerészek és droguisták között ujult ki 

most.
A bizonyítási eljárás lefolytatása után a 

rendőri büntetőbiró Földes Artúrt közegész
ségügyi kihágásban vétkesnek mondta ki s 
ezért

200 pengő pénzbüntetésre ítélte. 
Molnár ügyében azonban nem hozott Ítéle
tet, hanem úgy döntött, hogy

a panaszos állal beszolgáltatott gyógy
szert vegyelemzés céljából az Országos 

Vegykísérleti Állomáshoz juttatja el, 
hogy szakvéleményt kérjen és a szakvéle
mény beérkezése után hoz ítéletet.

arra vonatkozóan, vájjon a gazdasági hely
zet szükségessé teszi-e az engedélyesek sza
porítását.

A tej beszerzési és eladási árát
10 tagú bizottság

állapítja meg, amelynek elnöke a földmive- 
lésiigyi miniszter képviselője, tagjai a vál
lalatok és gazdák 5—5 megbízottja, a fővá
ros és a fogyasztóközönség 2—-2, a viszonl- 
elárusitóknak pedig 2 képviselője.

Őrizetbe vett a rentfM 
egy életuntat

Be aksrt ugrani a Onnaba, mert — lopott
Izgalmas jelenet játszódott le vasárnap dél

előtt a Lánchídon, ahol a járókelőknek fel
tűnt, hogy egy fiatalember nyugtalanul néze
get le a Duna vizébe, majd hirtelen felkapasz
kodik a karfára. Négyen is odaugrottak és

erőszakkal ránclgúllák le a híd korlátjá
ról

a fiatalembert, aki kétségbeesetten tiltakozott 
az idegenek beavatkozása ellen. Csakhamar 
odaérkezett nz őrszemes rendőr, aki igazo
lásra szólította a fiatalembert, aki még mindig 
hangosan kiáltozta:

— öngyilkos akarok lenni, mit avatkoznak 
be a dolgombal ,

Kiderült, hogy nz életunt fiatalember Módi 
József 23 éves pesterzsébeti nnpszámos, nki a 
rendőrségen előadta, hogy azért nkart meg
válni az élettől, mert néhány nappnl ezelőtt 
barátjától, Bedő Károly lakatosscgédtől

ruhaneműt lopott
és nagyon megbánta feltét

— Három nap őtn kínzóit mór a lelkűm*' 
felfordulás és elhatároztam hogy végetvclck 
életemnek — hangoztatta ismételten a rend
őrségen.

Mivel re öngyilkossági szándékról nem 
akart lemondani, azonfelül a rendőrség Ü*** 
lázni nkarja a lopási ügyet Is, a lónchidi élet* 

I untat cgydlörc őrizetbe vették
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Halálos aulóKaiasztrála 
a vecsési országúton

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
halálos autókatasztrófa történt a vecsési or
szágúton, túl a kispesti határon, ahol az autó 
az éjfélutáni órákban

belezuhant az árokba.
Éjfélután kétórára járt az idő, amikor a ve
csési villamos végállomásáról értesítették a 
kispesti mentőket, hogy sulyos autószeren
csétlenség történt. Amikor a mentők kivo
nultak a helyszínre, a vecsési országúton 
egy árokba fordult, összetört autót találtak, 
amely alól csak nagynehezen tudták kisza
badítani a szerencsétlenül járt embereket. 
Térin^er Dezső dr., kispesti mentőorvos 
megállapítása szerint a Bp. 59—045. rend
számú automobilt érte a sulyos szerencsét
lenség. A pozdorjává tört autó roncsai alól a 
a mentőorvosok

borzalmasan összezúzott, összetört em
bert szabadítottak ki:

Metzner Károly huszonnégyéves droguistát, 
aki Budán, a Kereszt-utca 5. számú házban 
lakott. A mentőorvosek megállapították, 
hogy a szerencsétlen fiatalember sulyos tö
résein kívül agyrázkódást, medencecsonttö
rést és belső sérüléseket szenvedett. Az autó 
alól kihúzták még if. Lojs Pál 26 éves ci
pészmestert, aki a Szebeny Antal-tér, 7. sz. 
házban lakik és aki társánál jóval könnyebb 
sérüléseket szenvedett. A mentőautó mind
kettőjükkel berobogott a Szent István-kór- 
házha, ahol a szerencsétlen Metzner 
mintegy

félórai haláltusa után sérüléseibe 
halt.

Csakhamar kiderült még az éjszakai 
bán, hogv

a különös autókatasztrófának még 
másik sérültje is volt.

Hónt Lajos 25 éves droguista, aki a 
nagy-utca 23. sz. házban lakik és a 
Oszkár-utca 23. sz. alatt lakó Szenderák Mi-

Károly

bele-

órák-

két

Had- 
Ferry

hály 27 éves szabó is ugyanabban az autó
ban ültek, az árokbafordulás pillanatában 
kizuhantak a kocsiból és csak könnyebb 
sérüléseket szenvedtek, ök vánszorogtak cl a 
BESzKÁfít. végállomásához, hogy a mentő
ket értesítsék. A kispesti mentők őket is 
ápolás alá vették és lakásukra szállították. 
A vecsési rendőrség a kispesti rendőrséggel 
karöltve, már az éjszakai órákban meg
kezdte a nyomozást s igyekeztek megállapí
tani, hogy

hová tűnhetett el az autó sofTőrjc.
Eleinte arra gondoltak, hogy a kocsi veze
tője a szerencsétlenség megtörténte után 
annyira megrémült, hogy fejét vesztve elme
nekült s magukra hagyta a szerencsétlenül 
járt utasokat. Csak vasárnap délelőtt derült 
ki, hogy nem is volt sofTőrje az automobil 
nak. A Bp. 59—045. rendszámú autón az 
Attíla-körut 25. sz. alatt lakó Schuhmacher 
Gyula autófuvarozónak volt a tulajdona. Az 
autófuvarozó tegnap betegen feküdt lakásán 
és az árckuccai kocsiszínben elhelyezett

autóját az ő tudta és beleegyezése nélkül 
vitték el az éjszakai kirándulásra.

A sebesülteket még nem lehetett részletesen 
kihallgatni és megállapítani, hogy melyikük 
vezette az autót, de annyi bizonyos, 
hogy a szerencsétlenül járt Metzner Károly 
és ifj. Lojs Pál, akik Schtthmaclierékkel ba
ráti viszonyt tartottak fenn, vitték el az 
autót, abban a híszemben, hogy az ellen az 
auófuvarozónak nem lesz kifogása. A kellő 
szakértelem hiányában vezetett autóval 
azután megtörtént a borzalmas szerencsétlen- 
ség.

A rendőrség nagy eréllyel indította meg a 
nyomozást az ügyben és hétfőn fogják ki
hallgatni a sebesülteket, hogy a hatóságok 
pontos képet nyerjenek a vecsési autóka
tasztrófáról.

HÉTFŐI NAPLÓ

a divat es az oc jóság űttoroie
A Filtex Sevilla kicsinyben! eladási ára tavaly közismerten P 3.90, az Idei 
szczón kezdetén P 3.50 volt. Ma abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy 
a Filtex Sevilla kicsinyben! eladási árát leszállíthatjuk és azt

áliapitjuk meg. 
E cikkünk elismert minőségét technikai készültségünk folytán még töké
letesebbé tettük; mintáival és színeivel pedig a Filtex Sevilla a világ ősz- 

szes piacait meghódította.

Három magyar áldozata is van 
a dunai hajókatasztrófának

Különlegességünk a

Filtex Sevilla Hegrita-kfiK n>«ter«nként

Filtex Sevilla Genre Elegancia méterenként................................. P 3.10
árban kerül eladásra.

Ezek a meglepően olcsó árak a világhírű Küttner-Zelivag műselyemfonal 
előnyös bevásárlása által váltak lehetővé, mely gyár a magyar hölgyközön
ségnek Igy egy egészen rendkívüli áldozatot hozott. Minimálisra csökkentet
tük saját hasznunkat és leszállítottuk a közvetítő kereskedelem hasznát Is. 
Gyáraink racionalizálása és a termelési költségek céltudatos csökkentése Is 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Filtex Sevillát ezen a rendkívül olcsó 
árori* editáljuk a magyar vásárlóközönségnek. Ezen, n maga nemében utól- 
érhetetlen cikkünk ára és silányabb gyártmányok ára közötti különbség oly 
csekély, hogy t. Hölgyközönségünk ezt kétségkívül méltányolni fogja, 
l’gy a Filtex Sevilla, mint többi gyártmányaink minden jobb szakmabeli 

üzletben kaphatók.

P 2.90

Két losonci urileány és egy kiskunfélegyházi 
villanyszerelő a halottak közölt

X vasárnapra virradó reggel részletes je
lentések érkeztek az egyik budapesti hajós
társasághoz arról a borzalmas hajókataszt
rófáról, amely

szombaton éjjel játszódott le a Dunán.
Ismeretes, hogy a belgrád—pancsovai hajós
társaság két hajója, a „Franchet d'Esperay” 
és a „Zagreb”, az éjszakai nagy ködben egy
másnak szaladt. Az összeütközés következ
tében a „Franchet d'Esperay” kettészakadt 
és azok az utasok, akik a másodikosztályu 
szalónban tartózkodtak, a gyorsan betóduló 
viz elől már nem tudtak elmenekülni. A 
hajószerencsétlenségnek

tizenhat áldozata van.
akiknek neveit most hozták nyilvánosságra. 
A szerencsétlenül járt „Franchet d’Esperay”- 
nek jobbára környékbeli jugoszláv utasai 
voltak, a vasárnap reggel Budapestre érke
zett jelentések szerint azonban közöttük

három magyar is volt.
akik a hullámsirban lelték halálukat.

A hajószerencsétlenség áldozatai között 
két magyar lány is van: Jónás Paula és Jó
nás Kató, két

Losoncon élő magyar urileány, 
akik Pancsován lakó rokonaiktól Belgrádba 
igyekeztek nagyapjuk látogatására. A két 
magyar urilány édesapja tekintélyes üveg
kereskedő Losoncon.

A harmadik magyar áldozat, cgy Kunt Jó 
zsef nevű harminckétéves kiskunfélegyhdzai 
születésű villanyszerelő, aki ugyancsak Belg
rádba tartott. Kunt

szülei ma Is Kiskunfélegyházán élnek, 
ahol jómódú földbirtokosok.
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A harminckétéves Kunt József az egész há
borút végigküzdötte, orosz hadifogságba is 
került és

csak a legutolsó transzportok egyikével 
1923-ban került haza.

Miután a nagy munkanélküliség következté
ben odahaza nem tudott elhelyezkedni, ke
rült Belgrádba. Itt előbb egy nagy elektro
mos gyár művezetője lelt, majd

megnősült és önállósította magát.
A hajón vele utazott fiatal felesége is, az asz- 
szony azonban megmenekült.

A szerencsétlenül járt hajót kikötőbe von
tatták és a jugoszláv hatóságok megindítot
ták a szigorú vizsgálatot annak megállapí
tására, hogy vajjort mi idézte elő közvetle
nül a katasztrófát.

Letartóztatták a két hajó 
kapitányait

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefón
jelentése.) Az Ada sziget mellett történt hajó
szerencsétlenség ügyében vasárnap meglepő 
fordulat történt. A belgrádi rendőrség nyo
mozása megállapította, hogy

mindkét hajó kapitánya és kormányosa 
felelős a történtekért,

mert elmulasztották a szükséges óvintézkedé
sek megtételét. Ezért a belgrádi rendőrség a 
két hajó kapitányát: Canovics Porát és Ba- 
tali Milánt, valamint a két hajó kormányo
sát, Milojkovics Lyubát és Milovanovlcs Zsi- 
vát előzetes letartóztatásba helyezte.

A hajószerencsétlenség feletti gyász jeléül 
a Duna és a Száva összes hajói

félárbocra engedték zászlóikat vasárnap.
A vizbefultak pontos számának megállapítása 
folyik.

Egy szemtanú következőképpen írja le a 
szerencsétlenséget:

— Amikor az összeütközés megtörtént, a 
„Dagreb” gőzös kísérletet tett, hogy kiszaba
dítsa orrát a „Franche d'Esperay” törzséből. 
Amikor ez megtörtént.

hatalmas víztömegek sudultak a léken 
át a másodosztályú terembe.

Az utasok között óriási pánik támadt, úgy
hogy a társalgó kijáratát teljesen el állták. 
Csak amikor sikerült kinyitni egy vészkijá
ratot, tudták kiszabadítani az utasok legna
gyobb részét, akik már

cipőig vízben áütak.
A „Franchp d'Esperay” azonnal a part 

felé vette útját, amelyet szerencsésen cl is

BUDAPtiT, V., SZK.NT LSTVAN-TÉ.R S*

ért. Néhány pillanattal később
a víz elöntötte a géptermet is.

A „Zagreb” követte a gőzöst és a part kö
zelében — hidat létesített a „Franche d'Es
peray fedélzete és saját fedélzete közölt. Eb
ben a pillanatban kialudt a villanyvilágítás. 
A hídon a beállott sötétségben újból rette-

Vakmerő üzleti lopás 
az Üllői-uton

Három fiatalember a segéd jelenlétében 
kifosztotta az üzlet pénztárét

Vakmerő üzleti lopás történt szombaton 
este nyolc óra tájban Lóczy Testvéreknek az 
Üllői-út 40. szám alatt lévő hentesüzletében.

Közvetlenül az üzlet zárása előtt, amikor 
az egyik hentessegéd egyedül volt az üzlet
ben, három fiatalember lépett be a helyi
ségbe. Mialatt a segéd az egyik vevőt kiszol
gálta, a másik két* fiatalember

hirtelen kirántotta a kassza fiókját 
és körülbelül hatszáz pengőnyi készpénzt ra
boltak el a segéd szemeláttára. A következő 
pillanatban a két tolvaj és a velük összeját
szó harmadik fiatalember is

Még a skót is lelkendezve ideiért 
vt* '

f* napon
ÁrSthronatr

FOggőnytüll. 300 cm....................
Svaid grenadin, 150 cm. . , 
Csomózott nietháló, négyzeten.
CsfpkeazOvet, 150 cm. .
Tussor 150 cm. . . .
Etaroln, dupla széles .
Plkó éa betét ....
Etamin ator v. 2 azámy drapé

ria ...................................IM
Fiiét ator, 250 cm.......................... 17.M

Függönyanyag- éa ealpkamaraclékok. .
göny, a«z sl ea ág-terl 6, rakt i, párnrmode lek 
igen oloaón. — 3 pengőn leldll vá«áilaanéj 
Ingyen lesteU gobellnparna (fonal kivételével).

Pontos poa a.

Montírozó béraony . . . 
Kézi stltagobelin retlkü)

tirorra........................P 47, 37.
Divatgallér . . . P 2.40, 1.20, 
Gobeltnkép . . . P 0 45. 0.25 
Szónyegalap. 75x100 cm, . 
Hímzett tOllterilócake . . 
Előrajzolt falvédő 
Perié (gyöngyfánál) 50 gr. 
Aranyszál dekája ....

' uszinnaz Ktzimununaz 

Éppen szemben a Vlgsxlnházzal 
V., Llpó4 karút 13.

EM. R. T.

nctes tolongás támadt és
több ember a vízbe zuhan*

Alig néhány perccel később, miután az uta
sok legnagyobb részét sikerült áthozni a 
, Zagreb”-ra, a „Franche d'Esperay” elsőig- 
Igeit, úgyhogy már csak kéménye látszik ki 
a vízből.

kimenekültek az üzlet ajtaján.
A kétségbeesett segéd utánuk rohant az ut
cára, hangosan kiáltozott segítségért, az utca 
népe üldözőbe is vette a menekülőket, de 
nem sikerült őket kézrekeriteni. A hentesse
géd személyleirást adott a három vakmerő 
üzleti tolvajról. Eszerint mindhárman ipa- 
roskülsejü, huszonöt év körüli kopottruhás 
fiatalemberek, akiken a hentessegéd az üz
letben tartózkodás rövid ideje alatt nem tu
dott közelebbi ismertetőjelet felfedezni. A 
rendőrség erélyes nyomozást indított a vak
merő üzleti tolvajok felkutatására.
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Elzárásra ítélték 
a szegedi erkölcsbotrány 

ieányszereplőlt
Tizenegy leány a rendörbíróság előtt

Szeged, március 8.
(A Hétfői Napló hidósltőjánalt telefon- 

Jelenté te.) Tegnap délelőtt fialni leányok áll
lak Wéber Arpód dr. rendőrkapitány "bú
jában.

KlhágáH Ugy vádlottal voltak a fiatal 
leányok, 

nkikcl a szegedi kapitáiivság mint Fendőri 
büntetőbíróság vont frlclőssségre, egv né-' 
hány héttel ezelőtt kipattant crkölcsbotrúiiv 
ügyével kapcsolatban.

Nemrégiben általános feltűnést kellett 
Szegeden, mikor a rendőrség megállapította,' 
hogv a Petőfi Sfindor-sugárut 15. számú ház

egyik lakásában erkölcstelen üzelmeket foly
tat u bérlőnő

A lakd* tulajdonoynőjéf letartóztatták.
A rendőrség pedig eljárást indított tizenegy 
etcgcdl leány ellen, akik a lakásban meg
fordultak

Szombaton tárgyalta nz első négy leány 
ügyét Wéber Árpád rendőrkapitány. A rend
őr bíróság

fejenként 8 -8 nanl elzárásra ítélte a 
fiatal leányokat,

akik valamennyien fellebbezlek. A közeli 
napokban tárgyalják a többi leány kihógási 
ügyét is.

Jelűnek Morfon 
titokban Budapesten járt

Megszüntették ellene az eljárást

Föllármázta az.őrszoJját, elővette a mosdó 
tálat, vizát melegített,

neklgyüfMdHt és Innak NUdjé és 
módja szerint megfürdette éa ápolta na 

újszülöttet.
Bajtársai körülállták és aggódó figyelemmel 
kísérték a munkáját. A művelet nagyszerűen 
sikerült:

a kardos, revolveres „szülésznő** pom
pásan elvégezte önkéntes feladatát 

és rövidesen boldogan szuszogva pihent az 
örszoba egyik vaságyán a megmentett cse
csemő, akit pár perc előtt félig megfulladva 
ástak ki a szemétdombból.

Nemsokára jöttek a mentők, akik az új
szülöttet a menhelyre vitték. A „szülésznő 
ekkor visszaváltozott rendőrré. Visszasietett 
a dobutcai házba és rövidesen

kinyomozta, hogy egy házbell cseléd
leány a gyermek anyja.

Az anya is clgyöngülve feküdt az ágyán. A 
mentőket hívta, akik a Rókus-kórházba szál
lították. Olt ápolják, amig jobban nem lesz 
és akkor átadják a rendőrségnek és meg
indul ellene az eljárás.

Horváth VIII. Antal azután, mint aki jól 
végezte a dolgát,

megint kiállt a posztjára.
Török János rendőrfőparaiicsnok megtudta 
a dolgot és megdicsérte a derék őrmestert, 
aki fényes tanúságát adta annak, hogy a 
pesti rendőrnek nemcsak éber szeme és erős 
ökle van. hanem melegen érző szive és min-

A konjunkturális Idők egyik leghíresebb 
esetének, a Jellinek Morton-féle nagyszabású 
sikkasztásnak egy ujabb fordulata foglal
koztatja most azokat, akik annakidején ér
dekelve voltak ebben az ügyben. .Mint em
lékezetes, Jelűnek Morton volt miniszteri 
Utkár valutaüzletekkel foglalkozott és egy 
szép napon

eltUnt Budapestről a komlttensek által 
rábízott négy százötvenezer dollárnak 
megfelelő magyar koronával és más va

lutákkal.
Akkoriban hónapokon át az érdeklődés elő
terébe i volt ez az eset Később a legkalan- 
dosiibb hírek érkeztek róla. Egyik hir arról 
szólt, hogy Ausztráliában telepedett le, má
sok szerint Amerikában élt álnéven.

Most azután teljes világosság di-rült Jol
iinak Morton kalandozásaira.

Jelűnek még külföldről megbízást adott 
Vándor Mihály dr. budapesti ügyvédnek, aki 
eljárt az ügyében és évekkel a szökése ulán 

meg Is szüntették ellene az eljárást, 
elévülés címén.

Jellinek ekkor sokévi bujkálás után saját 
nevén jelent meg Berlinbe. Most már nem 
volt tit Rolnival ója. Kiderüli, hogy szökése 
után egyenesen Indiába ment, majd onnan 
Délamcríkába került és egy nagy banán-
ültetvény irányitója és vezetője lett. Közben

Rendőr mint szülésznő
Ilorvátfi Vili. Antal rendőröcmester esete a Dob-utcában 

egy kitett csecsemővel
Rczegh-Huszágh Miklós főkapitány szo

bájában, ahol nagyrangu rendőrtisztviselök 
szoktak jelentéstételre várakozni, tegnapelőtt 
egy szépszál, derék rendőrörmester állt fe
szes vigyázzállásban Horváth Vili. Antal őr
mester. Kihallgatáson volt n legfőbb rendőr 
előtt Horváth Vili. Antal őrmester, kit dicsérő 
oklevéllel tüntetett ki a főkapitány. Szokatla
nul érdekes szövege van az oklevélnek: egy 
csecsemő életének megmentése körül kifej
tett

embcrbarátl és llgyes magatartásáért 
kapta a főkapitány! kitüntetést.

Pár héttel ezelőtt történt az eset, amelyért a 
jól megérdemelt jutalmat kapta. A Dob-utca 
egyik házának a házmestere késő éjszaka a

Egy kereskedő kénytelen 
helyiseget e négy szeresére 
megnagyobbítani.

üzlethelyisége nz utóbbi időben ki
csinek bizonyult Vevői egvrésre sok
szor félóráig is kénytelen volt vára
kozni.
Az újonnan és modernül berendezett 
raktáramon
nincs tőmegAru. mondja 
IV A N Y I cipőkereskedő, 
Carvln-tér tt. is Fenyves-áru 
házzal szemben), hanem kl- 
zArólag elsőrendű, torma- 
tartó és márkás cipők, 
amelyek minden páriáén szava. 
tossAgot vállalok éa dacára 
ennek. ’"Ar I* 18.5O-től min
den Igényt kielégítő női- 
vagy urtclpő vbsArothntó.
Elvem: hogy az n vevő, aki nálam 
egyszer cipőt vásárol, állandó vevőm 
maradjon. Ez tette lehetővé n lénye
ges inegnngyobbitást.

különféle vállalatokba fogott, amelyek a 
pénze nagyrészét fölemésztették. Miután az 
eljárást megszüntették ellene, egy ideig Ber
linben élt és most kiderült, három hónappal 
ezelőtt Budapestre jött.

Pár napig tartózkodott csak Budapesten 
és senki sem tudott arról, hogy Jellinek 

Morton hazajött.
Budapestről visszautazott Németországba, 
majd Hamburgból Newyorka hajózott. Most 
azután megjött a hir, hogy Jelűnek Morton 
rövidesen újra visszatér Budapestre. Egy 
igen érdekes ügy hozza vissza őt.

Jelűnek ugyanis közvetlenül a szökéséi 
megelőző napokon Stern Bernát hírlapíró
tól, az ismert bibliofiltől egy igen nagyérlékü 
könyvtárat vásárolt. Híres volt ez a könyv
tár arról, hogy rendkívül sok unika, főként 
erotikus munka szerepelt a könyvek között.

A könyvtárt annakidején elraktároz 
talta,

de birtokba már nem vehette, mert közben 
eltűnt Magyarországról. Még ma is letétben 
őrzik a könyvtárai, amelynek — a szakértők 
szerint — óriási az értéke. Jelűnek Morton 
ujabb hazatérése, hir szerint, azzal vari kap
csolatban, hogy

értékesíteni akarja a könyvtárat 
és ennek az árával Amerikában akar nagy
szabású vállalatot alapitani.

közelben poszloló Horváth Vili. Antalhoz 
sietett és jelenlétté, hogy

a pincéből gyanús nyöszörgést hali.
A rendőrörmester lément a pincébe. A nyö
szörgésben csecsemő siró hangját ismerte 
föl. Kutatni kezdett és rövidesen

megdöbbentő leletre bukkant.
A nyöszörgés a pincében fölhalmozott sze

mét irányából hangzott. Horváth Vili. Antal 
nem volt rest, két kezével vájkálni kezdett 
a szemétdombban és egyszerre csak

egy csecsemő piciny teste akadt a 
kezébe.

Nyilvánvaló volt, hogy ml történt. A lelket
len anya a pincében titokban megszülte a 
gyermeket, azután

nyomban beleásta a szemétdombba, 
arra számítva, hogy megfullad.

A derék rendőr egy pillanatig sem habo
zott, látni lehetett, hogy a csecsemő alig pár 
perccel ezelőtt született és ha azonnal el 
nem végzik az ilyenkor szükséges ápolási 
műveletet, menthetetlenül elpusztul.

Horváth VIII. Antal budapesti rendőrőrmes 
tér nem sokat gondolkozott. Nem irt jelen
tést, nem készített aktát, tanácsot se kért 
senkitől

Levetette a bundáját, bclecsnmagolta a 
csecsemőt és ölébe nyalábolva, fuíó- 

___ lépésben saaladl el vele, 
könnyű zubbonyában n hideg téli éjszakában 
a legközelebbi örszobára.

Pluma
Kamermayer kÁroiy ucca O 
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Az alföldi ördögűzők 
szektája a rövidhaju nők ellen

Amerikából kap dollárokat az ördögűzők napszámos-prédikátora
Ugy látszott, hogy az „ördögűzők" magyar

országi szereplése Rároha F. Dezső főprédíká- 
tor kiutasításával és a kispesti szekta imaházá
nak eladásával megszűnt. Ehelyett azonban az 
Alföldön, különösen a nagykátai járásban 

egyre szaporodik az ördögűzők száma 
és a központ szerepét Kispest után Tápiószent- 
márton vette át. A szekta vezetője Nagy Ferenc 
napszámos-prédikátor lett, aki azóta fanatikus 
ördögűző, mióta állítólag istenhitének köszön- 
lujtl liidővészböl való kigyógyulását. A hívek 
istentől hivatott vezetőnek tisztelik és ismerik 
cl Nagy Ferencet.

A tápószentmártoni ördögűzők élete sem za
vartalan azért. A községbeliek közűi azok, aki
ket eddig nem sikerült a szekta hívőjéül meg
nyerniük, följelentésekkel árasztják el a ható
ságokat és

panaszkodnak az Ördögűzők lármás, st-

Óriási izgalommal várják 
Londonban

a gyilkos kereskedő holnapi kivégzését
Miért éppen a fiatalkorunk fogházában hajtják végre 

a halálos Ítéletet ?
London, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az angol 
fővárosban óriási érdeklődéssel várják, hogy 
vájjon kedden tényleg megtörténik-e a gyil
kosság miatt halálraítélt Rouse nevű keres
kedő kivégzése. Rouse, mint emlékezetes,

az országúton autójába csalt egy vándor 
házalót, akinek személyazonosságát 
mindezideig még nem tudták megállapí
tani, utasát meggyilkolta, azután pedig 
az autót felgyújtotta, hogy ezzel saját 
halálát hitesse el és felesége a nagy

összegű biztosítást fölvehesse.
Hosszas nyomozás után siKerült csak Rou- 
set elfogni. A vádlottat, aki mindvégig taga
dott, első- és másodfokon is bűnösnek talál
ták és

halálraitélték. Az angol bűnügyi ható
ságok a gyilkos kivégzését keddre tűz

ték ki.
A halálos Ítélet ellen most már csak az angol 
felsőház emelhet vétót, de csak abban az 
esetben, hogyha az Attorney-Gcneral elébük 
hozza az ügyet. Az Attorney-General azon
ban mindezideig vonakodik ezt megtenni, 
mert az ügyet teljesen tisztázottnak látja.

Az angol fővárosban nagvarónyu 
társadalmi mozgalom Indult meg a ha

lálraítélt gyilkos érdekében
és azt a kegyelmi kérvényt, amelyet Rouse 
három eddigi felesége szerkesztett, igen so
kan Írták alá. Rouse már többszöi szerepelt 
a bíróságok filött különböző szerelmi ügyei- 
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Ha jól akar 
vacsorázni 
és kellemesen szórakozni, 

keresse fel Budán, 
a Gróf Mafiath József-szálloda bérházában, 
helety Kóroly-ulca 0. ez., a 9 e« és 17-es 

autóbuszok végállomásánál

Zsigmond László 
a Spolaricn-éitermek'vott Igazgatója 

éttermét
és kávéházát

Brawe-Boys-Jazz délutáo és este

Szombaton megnyílt!
Telefon: 545-70

den téren megállja a helyét.
A főparancsnok dicséretét most a főkapi

tány kitüntetése követte.

kongó Istentiszteletei ellen.
A hatóságok többször he is idézték és kihallgat
ták Nagy Ferenc prédikátort, de eddig nem tet
tek szigorúbb intézkedéseket a szektával szem- 
ben. A táptós2entmártoni ördögűzők szintén 
vásároltak már imuházat a tagok pénzéből és 
adományaiból. Nagy Ferenc havonta 20 dollárt 
kap Amerikából ős ebből él. Az összejövetele
ken á prédikátor minden alkalommal kikel

az érzéki élet tultengésc, a festeti és rövid
hajú nők ellen.

A prédikátort az ottani hatóságok 
legutóbb pénzbüntetésre Ítélték, 

amelyet azonban nem tudott kifizetni, igy leül
tették vele a büntetést, amit tiltott gyülekezések 
rendezése miatt kapott. Nagy Ferenc és hívei 
nem nyugszanak bele a „zaklatásokba**, hanem 

• elhatározták, hogy legfelsőbb helyen kérik gyü-f 
llekezétcik elismerését.

vei kapcsolatban és eddig háromszor nősült<
Rouse kivégzésével kapcsolatban még egy 

érdekes affér keletkezett. A halálraítélt gyii" 
kost ugyanis

a londoni Bedford-fogházba szállították, 
amely tudvalévőén a 21 éven aluli fiatal

korúak büntetőintézete.
Az eddigi tervek szerint itt is fogják az Íté
letet végrehajtani. Az angol alsóházban hét
főn az egyik szociáldemokrata képviselj 
emiatt meginterpcllálja az igazságügymi
nisztert és éles támadásra készül, mert sze
rinte, nem lett volna szabad éppen a fiatal
korúak fogházót választani ilyen döbbenetes 
aktusok végrehajtására.

— A léglforgalom tavaszi menetrendje. 
Amint a Magyar Légifogalmi RT-tól értesülünk, 
a tavaszi menetrend március 1-én lép éleibe és 
április 30-ig tart. Március l-löl kezdve napon
ként egy, március 16-tól kezdve pedig már na
ponként két járat fog közlekedni Wicnlic és 
vissza. E Járatoknak már a tavaszi menetrend 
szerint is közvetlen csatlakozásuk van Európa 
valamennyi nagy városa felé. Ugyanakkor lép 
életbe a légi forgalmi társaságok új ss»mély 
díjszabása is, mely a legtöbb viszonylatban a 
tavalyival szemben lényeges redukciót mulat 
fel

— A Spolarleh Rí. volt Igazgatóidnak étterme. Zsi4> 
mond Lé'zló. a Spolnrich Rt. kosiamért volt Igaigetója, 
a gró! Mailóth szálloda épületében (Ketety Kóroly-u. 9» 
Szóin alatt) fényesen berendezett éttermet nyitott.

Bérháztelkek
B helyein eladók

1. A FJ-utca,pálfly-tér,Gans-ntca 
által ha'ároit parcellázott telkekből 76 
négyszögöltől k< zdve Hatemeletes 
bérhAtak öwzenező udvarokkal 
engedélyezve

2. Flllér«u, és Esredes-u. sarok*
3. Donáti- utca S.st.,ötemetet énlthetdl

Örök lakásoknak kitűnő helyek.
Bővebből dr, Sr.ékely Márton Ügyvéd 

irodáiéban. VII.. Erzsébet-körút 32. érám 
alatt, délutó ii4-6 közölt. Telefon; 448-4
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csákánnyal agyonütötte az aulai
Reszessüoüvei védekezett az apagyilKos

Szombaton délután hat óra tájban borzal
mas gyilkosság történt Verpeléten, ahol a 
lakosságot leírhatatlan izgalomba hozta a 
szörnyű eset. A meggyilkolt ember Verpelét 
egyik öreg, jómódú gazdája, a 73 éves idősb 
Bota István, akit saját fia, a 44 éves ifjabb 
Bota István

▼ért agyon csákánya nyelével.
A nyomozás szerint Bóta István éjjel ré

szegen ágyonütötte atyját, aki tazután fel
öltöztetett,

ágyba fektetett, betakart
és reggel 8 óra után bejelentette a halott
kémnek a halálesetet. A halottkém megálla
pította. hogy idősb Bóta István nem termé
szetes halállal halt meg.

Pár perc alatt a borzalmas esemény szín
helyére érkezett a verpeléti csendőrőrs,

amely megállapította, hogy ar öreg Bota és 
fia délután kintjártak boros pincéjükben és 
onnan italos fővel tértek haza. Az asszonyok 
nem voltak otthon, mert a füszerüzletbe men
tek a vasárnapi bevásárlás elintézése végett. 
Az öreg Bota összeszólalkozott a fiával, aki 
azután vad dühében a csákánnyal agyon
verte édesapját. Az apagyilkos tettének el
követése után még mindig

olyan mámoros volt.
hogy a csendőrök nem is tudták részletesen 
kihallgatni. Vasárnap pedig, amikor újból 
elővették ifj. Bota Istvánt, akkor nem tu
dott visszaemlékezni a történtekre és véde
kezésül azt hangoztatta, hogy nem is tudja 
részeg fővel mit csinált. A verpeléti csendör- 
örsön letartóztatták az apagyilkos Bota Ist
vánt és vasárnap beszállították az egri 
ügyészség -fogházába.

BAKSÖÜ.
csapolnak:

Kétszázhatvanezer márkát 
sikkasztott és Magyarország 

felé menekült
Budapesten keresnek

A berlini rendőrigazgatóságtól vasárnap 
rádiogramm érkezett, amelyben arra kérték 
a főkapitányságot, hogy indítson nyomo
zást egy Némi [országból megszökött sik
kasztó felkutatására.

A jelentés szerint Ertingshausen Frigyes 
Alfréd 36 éves kereskedő

260 ezer márkát sikkasztott
üzletfeleitől, azután megszökött és állítólag

egy német sikkasztó!
Magyarország felé menekült. A szökevény 
személyleirása a következő: 175 cm magas, 
haja szőke, őszülő, szeme kék, bajusza 
szőke, orrán sebhely van.

A rádiógramm alapján
a rendőrség megtette a szükséges In

tézkedéseket,
hogy amennyiben Ertingshausen valóban 
Magyarországon bujkálna, elfogja és letar
tóztassa őt.

Burger Gyula vendéglője
V.. Erzsébet tér 14.

Császárfiirdő-vendéglő, Csirszka
Konrád HI-. ZsiRmond ucca 31.

Cseke György vendéglője
II.. Fő ucca 75.

Csörgits Lajos vendéglője
VII.. Baross tér 13.

Démusz János éttermei
VI., Nyugati pályaudvar

Dénes József Dreher-sörözője 
(volt Rémi) vni- Jó»eí körú‘ 4

Fáhn Fülöp
II.. Maróit körút 3.

Farkas Pál vendéglő-étterem
IX.. Üllői út 97.

Friedmann Miksa
VI. Lehel ucca 17.

Gebauer Rezső Széehenyl-sörözője
IX.. Mester ucca 1.

Kispesten: özv. Greising 
vendéglője

Krausz János vendéglője

Jánosné 
üllői út 218.

Fő út 20.

Krausz János vendéglője
Üllői Út 94.

Krizsán Sámuel vendéglője
üllői út 150.

Majer József vendéglője
Üllői jlt 97.

Folytatásos közlemény.

A többszörös rablógyilkos 
különös esküvője

Billncsbeverve vitték az anyakönyvvezető elé
Párizs, március 8.

(A. Hétfőt ..Napló tudósítójától,) . A. párizsi. 
XIV. kerület anyakönyvvezetője elé vasár
nap reggel különös esküvői menet állott. A 
bilincsbevert kezű vőlegényt két csendőr kí
sérte az anyakönyvvezető hivatalába. A vő
legény ugyanis Henry Bauer volt, aki

ez év januárjában St. Denisben meg
gyilkolta és kirabolta a Chaputs testvé

reket.
A többszörös gyilkos elfogatása után annak 
a kívánságának adott kifejezést, hogy sze
retné feleségül venni barátnőjét: Pauline 
Durieuxt, akinek lakásán a gyilkosság esté
jén elfogták. Miután pedig sem a Santé-fog- 
ház igazgatója, sem pedig a polgári hatósá
gok nem emeltek kifogást a házasságkötés 
ellen, vasárnapra tűzték ki a polgári házas

ságkötés terminusát.
A vőlegény kopott zakóruhában, sport

sapkával a fején jelent meg az anyakönyv
vezető előtt, gallért és nyakkendőt nem tar
tott szükségesnek felkötni. Miután a szoká
sos „igen“ elhangzott,

a vőlegény kezéről egy pillanatra a kí
sérő csendőrök lecsatolták a bilincset, 

hogy a házassági jegyzőkönyvet aláírhassa. 
A szokásos jókívánságokat ezúttal elhall
gatta az anyakönyvvezető, aki előtt a vőle
gény átölelhette és megcsókolhatta fiatal fe
leségét, mielőtt kisérői autótaxin visszaszál
lították volna a Santé-fogházba. A fiatalasz- 
szony egy másik autótaxin hazament. A 
többszörös gyilkos Henry Bauer ügyében 
ezen a héten az esküdtszék már tárgyalást 
tűzött ki.

minden valószínűség szerint 
monstre-küldöttség keretében csütörtökön 

viszik a pénzügyminiszter elé.
A százas küldöttségben nz iparosok és kereske
dők valamennyi testületé és egyesülete képvi
selteti magót és az eddigi tervek szerint a kül
döttséget minden párt kebeléből egy-egy kép
viselő vezeti. A küldöttség szónokai egyrészt azl 
fogják kérni a pénzügyminisztertől, hogy a vég
veszéllyel küzdő iparosok és kereskedők érde
kében a lehető legméltányosabb eljárásra uta
sítsák az adóbehajtó közegeket, másrészt pedig 
annak generális elintézését, hogy

ha az utolsó pillanatban a kereskedő vagy 
Iparos hajlandó vagy képes tartozására bár
milyen összegű részlettörlesztést teljesíteni,

akkor ne vigyék el semilyen holmiját, 
különösen pedig nem árukészletét, vagy a fog
lalkozása folytatásához feltétlenül szükséges 
gépeket, berendezési tárgyakat, mint ahogy ez 
a múltbeli Klauzál-téri esetnél történt, ahol 
tudvalévőén a piaciárusok jégszekrényeit és 
mérlegeit rakták kocsira.

A fővárosi kereskedők és iparosok akcióját 
nemcsak Budapesten várják óriási érdeklődés
sel, hanem a kereskedő és iparostestülelek or
szágos szervezeteinek akciójára

a vidék Is megmozdult.
Értesülésünk szerint a jövő héten nagygyűlése
ket rendeznek a vidéki nagyvárosokban, ame
lyeken szintén méltányosságot kérnek a pénz
ügyminisztertől az amúgy is hallatlan nehéz
séggel küzdő kereskedők és iparosok számárai;

A fővárosi iparosok és keres
kedők monstreküldöttsége 

adókiméletet kér csütörtökön 
a pénzügyminisztertől

A házbérfizetés utáni napon rendeztek adórazziát 
a Klauzál-téri csarnokban

A budapesti kereskedők és iparosok között 
érthető és nagy izgalmat keltett az az adóbehaj
tási módszer, amellyel pénteken a Klauzál-téri 
vásárcsarnok árusaitól szedték be a hátralékos 
adótartozásokat. A Klauzál-téri esettel kapcso

SO-EN INNEN ffO-EN TEL MINDEN ESTE A SZENZÁCIÓS

LÁ 
lám 
LÁMP 
LÁMPA

LMPAL 
LMPAL4

LAMPALÁZ
maciyar színház

latban most a főváros iparos- és kereskedő
érdekeltségei

közős akcióra készülnek.
Mindenekelőtt terjedelmes memorandumba 

foglalják a pénzügyi közegek munkája során 
előfordult konkrét visszásságokat és ezeknek 
alapján kérnek sérelmeikre gyors orvoslást a 
pénzügyminisztertől. Igen gyakran előfordult 
ugyanis a közelmúltban, hogy a pénzügyi ható
ságok adóbehajtó közegei, nem respektálva a 
pénzügyminiszternek azt a kijelentését, hogy 
méltányos módon kell az adófizető alannyal 
bánni — kíméletlen szigorral ragaszkodtak a 
teljes tartozás kifizetéséhez és

részletfizetést sem voltak hajlandók elfo
gadni.

Ennek következményeként néhol egész üzletbe 
rendezéseket vittek el, kitéve a kereskedőket a 
teljes elszegényedésnek és egzisztenciavesztés 
veszélyének.

Különösen sérelmesnek jelzi a készülő memo
randum a Klauzál téri esetet, ahol az adófel- 
ügyelöség kiküldöttje

a házbér fizet és nfánl napon jelentkezett, 
tehát bizonyosra volt vehető, hogy a borzalmas 
gazdasági nehézségekkel küzdő kereskedők nem 
tudnak fizetni. Aznap különben hely pénzt is kel
lett fizetniük a vásárcsarnoki árusoknak, úgy 
hogy kétszeres módon vált lehetetlenné szá
mukra adótartozásuk törlesztése.

A kereskedők és iparosod memorandumukat
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HÍREK
ítéletidő Európában
Vasárnap Európaszerte hatalmas viharok 

dühöngtek minden országban. Különösen 
■Angliában éa Franciaországban pusztított 
ni orkán, amelynek útjáról n következő 
részletes táv irataink számolnak he:

London, március 8.
Az ország minden részéből érkeznek vi

haros időjárásról szóló jelentések, Az At- 
lanti-óceánon óriási hullámverés van és a 
gőzősök Járataiban nagy a késés. A ply. 
iqouthi kikötőbe ma számos gőzös helyeit

* " ........... • • futottu késést jelző dróltalan távirat 
<|uk be.

Az ország északkeleti részében 
óriási hóviharok dalnak 

ég a nagy havazás számos községet elvágott 
a külvilágtól. A skót tengerparton a vihar
ion lehetetlen halászni. Az ismét beállott 
láJi időjárás a skóciai sportpályákat is hasz
nálhatatlanokká tette.

Inver Gordonban ma eddig még soha 
nrm tapasztalt mennyiségben esett a hó. A 
jyhnyájak egy részét a hó aklóstól be
temette. A lápok vadállománya elhagyja 
tóli menedékhelyét és a hegyekből a szarva
sak lejöttek, hogy bedlljanak cleségért a 
majorok háziállatai közé.

Pária, március 8.
Az óriósl havazás folytán n Szajna összes 

mellékfolyói is megáradtak. A hajózás tel
jesen szünetel, A párisi rakpartok 

teljesen víz alatt vannak 
ó| félő, Rogy a víztömegek a földalatti vil
lamosvasút partmenti közlekedését is aka 
d|lyozni fogják. Váltakozva hó és eső esik. 
különösen az ország kelti részében, úgyhogy 
a Affljmi további emelkedését várják.

— KEDVEZMÉNY OLVASÓINKNAK! A 
Hétfői Napló olvasói a főváros itaues für
dőibe 30% kedvezményt kapnak. A kedvez
ményes jegyek kiadóhivatalunkban (VII., 
Erssébet-kőrut 4. I. emelet) kaphatók.

,— Csapadékos Idő. A márciusi havazás 
vasárnap tovább folytatódott. A délelőtti ás 
délutáni órákban aürü bópelyhek újból fe
hérre festették a csatákon pesti utcákat. A 
havazás azonban nem tartott sokáig. A Me 
trorológlai Intézet prognózisa szerint csapa
dékos idő várható hőemelkedéssel, egyes 
helyeken havazással, másutt esőzéssel.

— Klcbelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter Szegeden, Szegedről jelentik: Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter vasárnap reggel 
Szegedre érkezett az olasz kénviselőház al- 
clnöke, Emillo Dodrero társaságában. Velük 
jöttek Gerevich Tibor, llaász Aladár egye
temi tanárok. Először Glattfelder Gyula cin
nádi püspököt látogatták meg, majd a foga
dalmi templomba mentek, ahol orgonahang
versenyt hallgattak. Innen a klinikák meg
tekintésére mentek. Délben Glattfelder püs
pök látta vendégül n társaságot, délután pe
dig n város teát adott tiszteletükre. Klebels- 
berg kultuszminiszter azután Somogyi Szil
veszter polgármester és Mihál,yfy főmérnök 
társaságában n zimankó* hideg idő ellenére 
útra kell és megnézte azokat a helyeket, ahol 
szükségmunkúk folynak, hogy személyesen 

' győződjön meg arról, hogyan használja fel 
a közmunkák céljára fordítandó 500.000 
pengőt. Klebelsberg Kunó gróf Emilio fíod- 
reroval együtt vasárnap az esti gyorsvonattal 
visszautazol! Budapestre.

— A Mészáros IparteatlileI kOagyUlése. A Bu
dapesti Mészáros ipartestül?! vasárnap délelőtt 
tartotta negyvcntólödik rendes évi közgyűlését 
Kollár Gábor elnöklétével. Letárgyalták az Ipar- 
testület zárszámadásait és költségvetését, t'tána 
tisztjultés következett, melyen egyhangú lelkc- 
vdéíie) újból megválasztották n régi elnöksé
get és így Kollár Gábor elnöke, Pogány Janő al- 
clnöke maradt az Ipartest illetnek. Koch Gyula 
hosMtbb beszédében ni intervenciós vásárlások 
ellen szólalt fel, majd Kollár Gábor arrp hlv*a 
fel a közgyűlés figyelmét, hogy meg kell vásA 
rolnink az F.lelmiazerüzemlöl a felhalmozott 
liuskéiiletekrl, mert különben, ha nzt piacra 
bocsátnnák, rezei még jobban súlyosbítják a 
húsiparotok bajait. Ezután többek felszólalása 
után elhatározták, hogy az Iparteattllct átveszi 
a Községi Élelmiszer intervenciós húskészleteit 
s utána a közgyűlés véget ért.

— ■ skót I) — kiről tudóit, Iwzy prnnyjelt nem
bókeiOen uórja - eljött mrnhtog«|nt főváromnaal 
Hiába, a akót nem lassi'ija ntai mailt. Itt is áttérőit, 

Miségénél Is többe! takarított moa a \ mvlíihái 
inai (V., hlöői-kőrut 13. Itonvád-ulca sarok) 

p ét kőomunka-vÉtárjSa telt UevSsSrHsalval. 
póthoz h eljut a híre, hogy olcsón fOMAnyt. 

eppan uamben a VlgailnnAssai lehet
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Nyolc napra ítélte a rendőrbíró 
a Pharmacia vezérigazgatóját
Ax erkSlcsvédelml rendeletbe ütköző kihágást követett el 

egy fertőtlenítő szer reklámozásával
VI!. kerületi kapitányság, mint büntelöbiró-A 1____ — --------„---------

tág érdekei kihágésl ügyben hozott most Ítéle
tet az órkölcsvédclmi rendelet alapján.

A kihágás! ügyben
Strsusz Pál, a Pliarmacla gyógy sserdrugy ér 

vezérigazgatója 
szerepelt terheltként. A közcrkö|cs|fégbe Ütköző 
kihágással vádolta a rendőrség ügyészi meg
bízottja Strauss vezérigazgatót. A kihágást a 
Pliai macia-gyór egyik készítményének a reklá
mozásával követte el. A vád szerint a Phar- 
mael több budapesti színház, igv a Vígszínház,: 
Királyszlnház, Magyar Színház fücgönvein rek
lámokat helyezett cl, melyeken a gyár vétó nevű 
fertőtlenítő készítményét ajánlotta. Ezenkívül a 
Royal Orfeum vetített képén is reklámozta ezt 
a gyártmányút, A rendőrség ügyészi megbízottja

a reklám szövegét, különösen pedig az or
feum! vetített reklámhoz Irt tréfás vers 
szövegét a közerkölcslségbc iifküsűnek ta

lálta.

Befejezték a vizsgálatot 
a sikkasztó mohácsi 

árvaszéki ülnök ügyében
A vizsgálóbiztos vasárnap jelentést tett a beliigyminisBternek 

Átvizsgálják Mohács egész háztartását
Pécs, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon
jelenléte,) Kolozsoáry Dénes, a sikkasztó 
mohácsi árvaszéki ülnök ügye jelentős for
dulathoz érkezett. A közigazgatási vizsgálat
tal megbízott

Horváth Dénes miniszteri tanácsos teg
nap befejezte « vizsgálatai és vasárnap 
Budapestre utazott, hogy jelentést te-

Megbízható a Dohányjövedék 
nikotinmentesitési eljárása

Beszélgetés dr. Köves! Géza
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Társaság

ban, kávéházban, vendéglőben és mindenütt, 
ahol férfiak, nők találkoznak, a legérdeke
sebb téma, mert csaknem mindenkinek köze 
van hozzá: a nikotinipentesités problémája. 
Mióta n Dohány jövedék bevezette lágymá
nyosi dohánygyárában a nikotinmenűsitést 
és országszerte népszerűekké váltak a Niko- 
lex jelzésű dohánygyártmányoki azóta a 
dohányzók százezrei igen komoly érdeklő
dést tanúsítanak u valóban fontos bgészség- 
iigyl kérdés iránt. A magyar orvosi kar ter
mészetesen örömmel fogadta a Dphányjövc- 
dék oly idősMrU reformját, amiről több ér
tékes orvod nyilatkozat lájékottalta már 
erről a kögönséget. Mi is beuglgciést foly
tattunk legutóbb a nikotlnmentesltés áldá
sairól dr. Kövezi Gésa egészségügyi f<taná- 
esos.sal, ■ Szeretcthúz igazgató-főorvosával, 
akinek igen meggyőző megáliapitápalt itt 
közöljük:

—i A nikotinról közismert, hogy koncen
tráltan igen gyorson ható méreg, amely kü
lönösen a SZÍV koszorúereire és általában a 
véredényekre hat. Kevesen tudják azonban, 
hogy káros(ln befolyásolja a halló- és látó
idegeket Is. olyannyira, hogv a hallást és a 
látást Is csökkentik a nikotin abuzus okozta 
gyulladások. Erős dohányosokkal megesik, 
hogy nem tudnak járni. Pár száz lépés után 
heves fájdalmat éreznek a lábukban és per
sze nem Is sejtik, hogy ezt n fájdalmat 
nikotin.okozla véredénygörcs idézi elő.

a«t»nl MoStlán, v„érnip dftlelöll ■
MwWulca Sí. líJmu hi. elölt hlrltlen ö»n. 

r«y Halni leány. A mentük m««»ll»pilol- 
lök, hogy nagjm.nnylséaü l.marellon mír.asel 
mesmérscale mufti. B.«4llilolUk , nők,,,, 
kórházba, A rendőri nyomozta sarán kiderült, 
hogy m életunt leány Gseke Irén 19 éves 

a n °kokb61 “kír, mc8-

Konto „X“
BÉCS ÉS BERLIN LEGNAGYOBB VÍGJÁTÉK-SIKERE.
ItoDdklvül mulMtra littk a azerele^l é, egyíb „ént divaté, dolgekrtj.

k*““c*e'n eMeip„ Fővárosi Operettszinház
MOSERhlrczerep,^,, .................................   aTuU„í

S(,U„ Fúl veaérlSa.Kató a Urgyalftson klje- 
jcntelte, hogy n főváros hirdetési vállalatától 
engedélyt kapott a reklámozásra. Bemutatta 
az engedélyt Is s ebből kiderült, hogy a négy- 
szavas jelmondattól eltekintve, további reklám
szövegre

nem volt engedélye.
Straugi azzo] védpke?(’lL. hogy nem tudta, hogy 
a szöveget nem szabod megváltoztatni. A rendőr- 
hiróság végül megállapította a bűnösséget és sú
lyosbító kürübnéQynejc vette, hogy .a? orfeum
ban vetített reklámvcrset

délután is vetítették a gyermekeMtadásokon.
Ezért a rendőrbiróság Strauss Pál vezérigazga
tót

nyolcnapi elzárásra ítélte,
de az enyhítő kprülmém'eket figyelembe vette és 
n büntetés végrehajtását felfüggesztette. Az 
ügyészi megbízott súlyosbításért fellebbezett, de 
fellebbezett a vezérigazgató is a bűnösség ki
mondása miatt.

gyen a vizsgálat eredményéről Scl- 
tovszky Béla belügyminiszternek.

Horváth Dáné* miniszteri tanácsos távozása 
nem végleges, mert néhány nap múlva 
visszatér Mohácsra és

átvizsgálja a város teljes háztartási 
számadását.

Ennek a vizsgálatnak a befejezése után dön
tenek majd a fegyelmi eljárás alatt álló tiszt
viselők sorsáról.

i egészségügyi főtanácsossal
nikotin ellen teliüt küldeni kell. Feltétlenül 
előnyős ezért a nikotin koncentrációjának 
c^ükkcntíjsc. lla urlán uan ilyen mtabiíkató 
nikotinctökkrntéii el/drri., akkor tini kell 

Mondani w> k»|>, tpgy «, bi10l0m 
kérdésé. A Nlkottx rendíárü titkotihmente- 
sitést a DohQiyjjávfifM:. vetett* be és eUfru 

j °5” ^en k9rŰl^ény ebben a
kérdésben. A Dohánviövc4ék végre állami 
inlóoníny, amely tad W, hÖ»y mit .sínül, A 
dahaNyUá Arlolmallól fólüknak míg esak 
annvit mondhatok,,hogy ajánlatos a teljem 
mrnbirható nikaVnrnrnteiil.it rioarettik 
„agg szivarok fivérére, de míg est se fokoz
zék a vígletensógig. Különösen a nőknak 
ajánlom .ott, mert lud'nlevlileg újabban a 
nők a I-B«envedílyesebb, csaknem teg- 
fnnntikusabh dohányzók. Tudjuk küUJnbmr. 
hogy a Nikoley dohünygyürlmügyokból 
nem vonják ki százszázalékosan a nikotint. 
De ez nem js lehel,égés, mert akkor olyan 
magas hőfokra kellene hevíteni az elektro
mos tartályokat, hogy a> ízt é. zamatot adó 
■lohünyolqjok és kátrányok Is elillannának.

A HiteM mérlege
A Magyar Általános Hitelbank igazgató* 

»ÚM iMtfgáUapiUiUa az J030- ÜMetév mérlegét 
0,057.847 P Ő3 f tlskta nyeroéggal, melyből az 
1930. évi osztalék fejében részvényenként 4%, 
tavaly 5J4 pengő, tehát összesen 3.726.000 P 
kifizetése fog a közgyűlésnek javasoltatnl. In- 
ditvúnyozni fogja továbbá az igazgatóság, hogy 
a tartalékalapok növeJésóre (a tavalyi ljíoo.oo'j 
pengővel szemben) 1,200 000 pengő fordiitas. 
sók. Az adósok összege 216.4 millió pengőre 
emelkedett, a váltótárca 102.7 millió pengőre 
csökkent. Az értékpapirállomány 0.8 millió 
pengővel növekedett, a különféle érdekeltségek 
összege pedig 1.5 millió pengővel csökkent, a 
takarék- és folyószámlabctétek 7.3 millió pengő 
szaporulatot tüntetnek fel. Az egyéb hitelezők 
összege 8.7 millió pengővel csökkent. Ehhez 
képest az intézet kezelésére bízott idegen tőkék 
összegű 344.7 millió pengőt lesz,

A Magyar Általános Takarék
pénztár zárszámadása

A zárszámadás fontosabb adataiból kitűnik 
az Intézet egyes üzletágat a gazdasági válság 
ellenire is fejlődlek, Különösen figyelemreméltó 
a viíltótdrcának hatmillió pengővel, a kihelyezé
seknél: négymillió pengővel, a takarékkönyvecs- 
kékre elhelyezett betéteknek kétmillió pengővel 
való emelkedése, Ugyanekkor azonban a kamat, 
és julalékeredipény az olcsóbbodott kamattéte
lek folytán nem érte el egészen a múlt évit és 
erre Vgló takintollél, valamint azért is, mert az 
intézet vezetősége eddigi tartalékolási politiká
ját ezúttal is követte, az ezévl osztalékot a 
tavalyi 7 pengő helyett ti pengőben, azaz 12%. 
bán állapították meg. A legszigorúbb mértékkel 
szembeállítjuk a készpénzzel és az azonnal 
készpénzzé alakítható tételekkel, legalább 
8%-ot tesz ki.

♦
A Magyar Általános Takarékpénztár Rész

vénytársaság igazgatósága megállapította az 
1030. üzlelév mérlegét, amely szerint a bruttó 
nyereség P 5.670.623.—, a tiszta nyereség pedig 
P 2,656.347.59, miután már előzőleg a mérlegen 
belül a nyugdíjalapot 150.000 pengővel dotálták 
és miután az értékpapirállomány árfolyam
csökkenését is az évi nyereség terhére leírták. 
Az Igazgatóság a március 19-re egybehívandó 
49. rendes közgyűlésnek Javasolni fogja, hogv 

1980. éven részvényenként P 8.-— = |2%i 
osztalék állapíttassák meg és ezen osztalék 
március 21-től kezdve kerüljön kifizetésre. A 
tartalékalap növelésére m igazgatóság — úgy. 
mint tavaly — 150.000 pengőt javasol, úgyhogy 
as intézet alaptőkéje és nyílt tartalékalapja 
J3.450,000 pengőre fognak Bmalkodni.

A takarék pénztár régi nyugdíjasainak, vala
mint özvegyeinak és árváinak ellátási aránv- 
számát 1931 január 1-től kezdve 30%r‘ól 
65%-ra emelte. Ez az emelés az intézetre nen> 
jelent lényeges uj megterhelést, mert n nyug
díjasok-már eddig is kegydij alakjában1 Icörül- 
belül a mostani uj aráayszámnak megfelelő 
ellátásban részesültek.

o A Magyar-olasz Bank Részvénytársaság 
XI. évi rendes közgyűlése he igazgatóság összes 
javaslatait egyhangúlag elfogadta. As elért 
tiszta nyereség 2,931.115.08 pengő az 1929. évre 
kimutatott 2,925,520.11 pengővel szemben. Az 
igazgatóság javaslatára a közgyűlés a tiszta 
nyereség felosztása tekintetében úgy határozott, 
hogy -2,000.000 pengő, vagyis részvényenként 
5 pengő = 10% osztalék fejében fizettessék ki. 
A réssvényenként 5 pengő osztalék a 11. számú 
szelvény bevonása ollenében f. é. március 7-töl 
kezdődölog Budapesten az intézet főpénztárá
nál, Wianben a Socielá ItaJiana di Cradito-nál 
í^Milánóbnn Daiica Gommcrcjalc Jtaliauii-

Q A Belvárosi Tpkarékpánstár l|éa»vény|ár- 
aaaag március 7-én tartott® 87«lk évi rendes 
közgyűlését Székelj' FcrtjUG ydvari tanácsos 
elnöklete alatt, a közgyűlés jóváhagyta az 
1930. évi mérleget és hozzájárult az igazgató
ság által előtér jej/tgl t összes javaslatokhoz. 
VB07- Aladár ügyvéd, m, klr- kor-
mányfölnnác»os • rósivényasak elismerését fe
jezte ki aj igazgatóság és a tisztviselőt kar 
yredmény«a munkájúért. A közgyűlési határo- 
gat értelmében az 1,570 925.21 P Úszta nyereség 
alapján n takarékpénztár nz elmúlt üzletévre 
részvényenként 5 pengő (10%) osztalékot fog 
fizpjni, A* osztalékszelvényeket * Jakarékpénz- 
tár, a már korábban kifizetett 2 pengő oszla- 
lék-előleg levonásával, folyó hó 9-étől kezdve 
fogja fomlézetcnól és fiókpénztárainál bevál
tani.

—- Szinte hihetetlen, hogy milyen jutányos 
árakon Indította meg Húsvéti Occaslo-órusllá- 
sát a Calvin-téri Fenyves Aruház. A késrruhii- 
osztályok minden darabért kifizetett össze? 
fglét visszatérítik cgy vásárlási 'uUlvánnyaí, 
ikmődon például cgy pöj ruha, nagyon csinos, 
sgintarló mosókólméliől, jó Mdölgozással, nio|t 
c»ak 1 pengő 45 flllérbe kerül. Hasonló olcsó 
árakon árusítják a legdivatosabb tavaszi kö
penyekéi, selyemruhákat, gyapjú gcorgetU) 
Hnmplékat és fess tweedruhákat is.

!
“ H.". HsHrt akse jól MÍhködni. akkor ke-
ss^ fel László Sándor férflszabómcster ü*lctét. Rv 
czi-ut 50. ahol a népszerű mértékosztálypii:rendelésig 
‘rték után készít, kétszeri próbával, elismert mesteri 
>básu elegáns férfiöltönyt 50, 60 és 70 penOgért finom 
vetekből a legtökéletesebb kiálliUaLiQ. « Mintákat 
re™ bérmen,ve- Fdhlvluk t. Qhgjóink figyelmét ezen 

l*«H«4nsabb etpőüeMa Ká1vtn-«4r 6.
nXKní* ’ vcr<,'á»f «oelielt. aklnabf évtized^

ó|a Rákóexl-ut 47. alatti cipőflslijte (■ ranraivúl nétw Xav vMók ^t13;5^’6! é« legfőbb* férfi és náí
éydeke ezen mcgbizhaió ^ásárlóközön |
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Szeged, március 8.
(A Ifflffl Napid tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délben rejtélyes hátterű 
öngyilkossági kísérlet történt. A tiszai köz
úti hid szegedi oldalán a járókelők észrevet, 
ték, amint egy fiatal leány szaladt a hidra, 
fölkapaszkodót! a karfára s a következő pil
lanatban, mielőtt megakadályozhatták volna, 

a Tiszába vetette magát.
A közelben szolgálatot teljesítő rendőr a 
mentőket hívta, többen csónakba ültek és 
H jeges hullámokkal küzködő leány menté
sére siettek. Az életmentés igen izgalmas 
volt- A víz sodra

többszás méternyire ragadta az öngyll- 
kosjclliltet.

Végül is azonban a Wuffner-fürdö tájékán

Utolérték flt, caákly^kkal megragadták, csó
nakba emelték és a portréi eveztek vele. Ott 
már vártak a mentők, akik a közkórházba 
vitték.

A fiatal leány, mikor magához tért, elmon
dotta, hogy

K. Márta a neve, egy szegedi kereskedő 
lé éves leánya.

Mikor faggatni kezdték, miért akart meg
halni, csak annyit mondott, hogy megunta 
az életét. Hiába kérdezték, hiába faggatták, 

egy szóval sem volt hajlandó elárulni, 
hogy tizenhat esztendős korában miért 

unta meg éleiét.
A rendőrség megindította a vizsgálatot a 
gyermek tragédia ügyében.

ti

Rendőrkézre juttatta a tolvajnőt 
a furcsa véletlen

Mire a károsult jelentkezett, a tolvaj már a rendőrségen tilt
Különös és érdekes tolvajfogás zajlott le 

tegnap este a Bakács-téren, ahol a furcsa vé
letlen juttatott rendőrkézre egy tolvajt, mi
közben nem öt, hanem egy másik tolvajt ke
restek.

A Bakács-tér 7. számú házban lakik Püs 
pöky Sándor nyugalmazott detektívfelügyelő 
Tegnap, mig a családjával a belső szobákban 
tartózkodott, besurrant az előszobába egy tol
vaj.

elemelte • fogasra akasztott kabátokat, 
azután megszökött.

Püspök^ Sándor pár perc múlva fölfedezte a 
lopást, nyomban lesietett az utcára s mivel az 
volt a gyanúja, hogy a tolvaj még valahol a 
közelben tartózkodik, figyelmeztette a téren 
szolgálatot teljesítő rendőrt, hogy

figyelje, nem lát-e a téren batyut eipelő 
embert.

A rendőr hozzá Is fogott a kutatáshoz, ami 
rövidesen sikerrel is járt. Miközben körül
járta a teret, észrevett egy egyszerűbben Altéi- 
lőtt asszonyt, aki nagy batyut cipelt és abból 
az irányból jött, ahol a nyugalmazott detek- 
tivföfelügyelö lakik.

Gyanúsnak találta az asszonyt.

megállította éa Igazolásra szólította fői. Az 
asszony nyomban sirvafakadt és átadta a ba
tyut a rendőrnek. A batyuból azonban nem a 
Püspöky féle lakásból elvitt ruhanemílek, ha
nem bárdarabok, cipőfelsőrészek és suszter- 
szerszámok kerültek elő. Az asszony sírva val
lotta be, hogy

egy közeli vendéglőben megismerkedett 
egy férfivel

és miközben az nem figyelt oda, elemelte a 
batyuját, amelyekben a felsőrészek és a ci- 
pészsrerszámok voltak. Éppen menekülőiéi
ben volt, mikor n rendőr észrevette és el
fogta. Az asszonyt a főkapitányságra kísér
ték, ahol nemsokára Jelentkezett egy cipész és 
elpanasrolta, hogy egy vendéglőben ellopták 
a batyuját. Anitái nngyobb volt azután a meg
lepetése, amikor

a főkapitányságon már ott találta a tol
vajt az ellopott holmikkal egyUtt.

A rendőrség megm<Htj(AM a 
eljárást és most

tovább kutatnak Püspöky Sándor tolvaja

akinek a lopása egy másik 
rendőrkézre.

tolvajnő ellen ar

tex"\jt juttatott

— Búd János Rómában. Búd János ke
reskedelmi miniszter tudvalevőleg Rómábgn 
időzik, ahol az olasz agrárhitel kérdésében 
tanácskozásokat folytatott, hogy egyönte
tűen járhassunk el az olasz kormánnyal, A 
kereskedelmi miniszternek már a múlt hét 
végén haza kellett volna jönnie, azonban — 
mint Flórencből jelentették — influenzában 
megbetegedett és igy csak e hét vége felé 
lesz abban az egészségi állapotban, hogy 
hazajöhessen.

— A nemzetközi agrárkérdések Géniben. 
Maki Alfréd meghatalmazott miniszter a ma
gyar kormány megbízásából, mint a nemzet
közi agrárkonferencia tagja Genfben tartózko
dik, ahol tudvalevőleg nagyfontosságu tanács
kozások folynak a pemzetk-özi agrárhitel meg
szervezése céljából. Annak idején az európai 
agráruniót előkészítő bizottság határozta cl, 
hogy három albizottságot kőid ki, amelyek 
közül az egyik arzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy miként lehetne az Európában felhalmo
zott mezőgazdasági terményeket értékesíteni. 
A második albizottság feladata a jövőben je
lentkező terményfőlőslegek értékesítése pro
blémájának megoldását előkészíteni. És a har
madik bizottság foglalkozik a nemietközi ag
rárhitel kérdésével. Erre vonatkozólag folynak 
most a megbeszélések Genfben és valószínűleg 
nemzetközi agrárhitelbank létesítése jöhet szá
mításba, amely azután a hosszúlejáratú agrár
hitelekről gondoskodik- Ezek az érdemleges 
tárgyalások e hó 20-ika táján fognak megkez
dődni, miután most még csak előzetes megbé
kélések folynak a bizottság előkészítő munká
jához.

— A magyar—osztrák kereskedelmi tár
gyalások. A magyar kormány megbízottai 
Jtég körülbelül egy hétig tárgyalnak Déca- 
ccn nz osztrák kormány megbizottalval és 
■s amint jó forrásból órteaülünk, a meg. 
egyezés a létesítendő szerződésre vonatko
zólag nagyrészében már megtörtént, úgy
hogy n végleges szöveg megállapítása Is rö
videsen várható.
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— Hétezer hómunkás dolgozott a hó el
takarításán A sielők és a munkanélküliek 
nagy örömére, vasárnap éjszaka ismét meg
indult a. hóesés és vasárnap reggelre tizen
egy centiméter vastag hótakaró borította n 
főváros utcáit. A köztisztasági hivatal hó
munkás felvevőhelyein reggel hét órakor 
már hosszú sorban várakoztak a munkanél
küliek, akik közül ezerölszázat felvettek. 
Délután két órakor kétezer hólapálolót, este 
tízkor pedig ismét ezerötszázat fogadlak 
fel. ♦Üzembe helyezték még az összes hó
ekéket is, amelyek reggeltől késő estig dol
goztak. Hétfőn reggel újból hétezer hólapá- 
tolót fogadnak fej az utcák szélén vissza
maradt hőbuckák eltakarítására. A vasár
napi hó eltakarítására felfogadott munká
soknak huszonnégyezer pengőt fizet ki a 
főváros.

— A Piarista Diákszövetség közgyűlése. Vasár
nap délelőtt tartotta a Budapesti Piarista Diák 
szövetség a piarista gimnázium előadótermé
ben rendes évi közgyűlését, mely Impozáns ke
retek között folyt le. Sipöcz Jenő polgármester, 
p Diákszövetség elnökének megnyitója után dr. 
Schütz Antal piarista egyetemi tanár emlékbeszé- 
det mondott Xubriczky Aladár dr. egyetemi ta- 
{lárról. ni inté?«t egykori tanítványáról- Az em- 
ékbeRzéd után a polgármester tizenegy élet
mentő derék cserkésznek, pkik a gimnázium 
diákjai, átnyújtotta a Cserkészszövetség koszo
rúját, A nemes aktust követte a főtitkári jelen
té sa a tárgyalások megindítására esetleg be

— Négy ve|7«delmea tolvajt fogott el va
sárnap a rendőrség.' Hosszas keresés után 
sikerfiit a detcktlveknek kézrekeritenl lia- 
runyai Márlón íodráazsegédet és Tóth Jenő 
cukrászsegédeh akik egész sereg lopási kö
vettek el az utóbbi Időben. Baranyait már 
pyolcizben tartóztatták le lopás bűntette 
miatti társa Tóth Jenő pedig háromszor ült 
lopás büntette. két$igr sikkasztás és egyszer 
orgazdaság büntette miatt. Ugyancsak több
szörösen rovottmultu a harmadik tolvaj, 
f.otenz János kereskedősegéd is, akit lopá
sok miatt hetek óta keresett már a rendőr
ség. Most újra letartóztatták. A negyedik 
rovottmultu tolva! Danton Margit 3« éves 
takarítónő, aki háromizben ült már fogház
ban és börtönben, pár hónappal ezelőll 
került szabadlábra és azóta több uriházat 
fosztott ki. öt Is letartóztatták és három 
férfitársával együtt az ügyészség fogházába 
|;lsértéli.

— Eljegysés, Kádár Henrik budapesti keres 
kedö unokabugát, Adóin Eleonoiál Mnrosvá 
sárhelyről, eljegyezte H el fér József (Budapest) 
• „Miénk" kávénáz főpincére,

— Nemzetközi buzakonferencla Rómá 
kan. Az európai hatalmak megbízottal mór 
<ius 23-á|i nemz^tköy buzakonferenciára 
gyfllnt'K össze Rómábant amelyen a ma
gyar kormány rfuér“ 
Ri™ym,niaí* ** '""w 
léslgyb miivigfer fognak 
•inberekkel együtt,

a Húsvéti Occasio alatt az összes Női kabátok, 
Ruhák, Pongyolák, Férfiöltönyök, Raglánok és 

Gyermek-ruhák vásárlásánál pénztáraink 

a kifizetett összegek 
felét visszatérítik 

egy vásárlási utalvánnyal, amely többi osztályaink
ban bármily cikk vásárlására jogosít.

fekete cnarmolinkopeny
(.Tepe de Chlne béléssel ......... .

Tweedkö?eny
modern szabással .........

finom Átmeneti kabát
douhle kelméből ... .............. ... _

Üléses Divatkabátok
végig tartós béléssel, féketo és sötétkék szívben most csak 

Át nenetl kabáiok, angol miutázaiu kelmékből, 
cégünk különleges rí klámjft ...........  ... .. moet csak

Gyapjugeorgetie Complé, nto
a legszebb tavaszi njodeUkíllönlogewógpk _ most csak

Cre je de Chine Compié
Ruha és Kabát, valódi hernyóselyemböl _ most

Tweed-Kosztüm,
Alj, Kabát és Crepe de Chlne Blous ... — ------- ... most

Kosztüm, .ii kabát, tiszta gyapjúkéi uiéból, 
sok szép angol fazónhan ._ ... most

Női ruha, Igán jó [y«pjugwrt8ttoWH, 
a legszebb kivitelben ...

Női ruha, tiszta gyapjú divatkelmékből, 
a legújabb színekben ée mintákban ... ... ... 
Nöl ruha, divatos, mintás kelmékből, 

pengős dlvatbőrövvel ~ ... _  — _  most csak
TiflíS*N^Í FU^B* Guorggtte díszítéssel, 

az pengős angoj fazónokhan ................................................ - most csak
^fl Crepe de Chine Női ruha,

ii faiu.wU pengős Georgette díszítéssel, minden színben és fazonban most csak 
Gyapjú Crepella-Nöl ruha, 

a legszebb színekben és fftzónokban ______________moBt csal;
Női ruha,

tiszta gyapjú Eolinkelmékböl ----------- -------- must csak
Női blous. nehézminóaégü tiszta selyem Qrope de Chlne 

hói, roledó kézihimzó8sel — ... ... most csak
Női blous Crepe de ChineMI, mindon színben, 

— fazonokban, divatos szegődlszitéssel............ . most csak

á

a 98 paogöa

78 l»nBó,

68 pengő.

48 pengő.

28 l>eng«e

110 pengi.

14(1

most

mo9t

most

csak

tehát

49
39
34
24
14

pengős

42
65

n

csak 70

pengői

pengős

pengős

26.50

a

a

csak

32.50
21.—

pengős

pengőa

.5.80

»2.90

480

pengős

a pengős

a 28
22
25
9.80

32.50
22.50 
13.25
27.50
14.75
19.50
12.— 
17.— 
_S.5O 

Kimonó, Japán fazón, I
mosó kel piából, rengeteg színben és mintában, most csak |

— most

most

Hői ruha, divatos, mintázott
mosókolmákből, fehér váwmdlwitésssl ................. most csak 4hbi3'W

NŐI rithclf diszkréten mintázott 4 4 C I
mosó kelmékből, igen csinos kivitelben ■- most csak I |

Férfiöltöny,
niodurn tavaszi divatszinben és mintákkal_______ most

Átmeneti kabátok,
divatos doublHtrtl vetek bői ... _

Huheriu* kajátok,
a leghítláaabb viselet _ _ -------

Férfi gumikabátok ... .„ 
Férfi cs.ko* nadrágok, 

divatos gyapjúszövetből...
, Sportnadrág,

pengőa mintázott divatezővetekból

most

pengős

pengős

pengőa

26.50

pengős
■ról jflratyl üynla.firóf 
Mnmr Mnon (öMraivr 

>K'>»h rÍHKcnni - aruk

most

most

most

39*
14.— 

r»k 1 1 ■ 
„.k 12.50

4.90csak

Leányha-matrózruha, «viotb«, 
dúsan rakott alj, finom dampsstgarnlturával, 
6 évesnek ... — ... ... _  ... _  ... most csak 13.25

Számonként 1 pengő emelkedéssel 
LBÉIiykBrtlilBf tiszta gyapjú Tweed-kelméből, 

plcké-gallérwl, 4-evesnek ... _  ... ............... most
fizámonkét 1 pengő emelkedéesel 

LBBIiykBrUha, mintázott mttselyemből,
8 évesnek......................... .................................most

Számonként 0.75 pangó emelkedéssel 
LeAnykarilhB' fehér grenadínból,

lengés kerosztöltéses kézimunkával, t évesnek ... ... most 
Számonként 0,70 fillér umelkedóssel 

. l»öénykafGlö|tö» Itszta gyapjú mintás kelméből,pongós 8 6vowok _................_ _ .................... mygt
Számonként 1 pengő emelkedéssel

La*nyka«malróskabAt, sötétkék kamgam-
pengős sevlptból, végig bélelve, Intézeti előírás merlnt,

8 évesnek.. ... _ ... ... ............ .. ... ... _
Számonként 1.50 pengő emelkedéssel

Huöltóny, götétkék sevlotbój, báléit nadrág és
kabáttal, 5 évesnek ... ... most oaak

Számonként 1 pengő emelkedésed 
FI u Öltöny, Igen Jó a port kel ni óból,

végig bélelve, elsőrendű kivitelben, 8 évesnek ... — moet csak 
Hsátnonkénl 1 pengő emelkedéstől 

TlrQli nadrAgj bóreróe fuMtlánból,
8 évesnek- _ ......... _ most csak

Számonként 0,71 fillér emelkedéssel 
toppé, Mlatartó, oaikoe flABellbél,

3 évesnek _ ... ......... ....................... _ ......... most csak
Számoujtájat 0.7 > fillér emelkedéssel

eaiuia-lér 7. Vámftázhöpuí 6

csak

csak

csnk

csak

2.50
1.25
7

most csak

9.50
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— Kóbor Tamás jubileuma. A magyar 
ujságirótcstülclck vasárnap délben 12 óra
kor az Otthon Körben díszközgyűlésen ün
nepelték Kóbor Tárnát negyvenéves írói 
ét újságírót utunhhedgdt. A ált: közgyűlé
sen a hirlupirő-letlületck tagjai teljes w«íni- 
Kan vettek reszt s megjelentek azon dr. 
Lukács (IgÖrgtJ és Hegedűt Lóránt 
volt mlnhztciek is. .Márkus Miksa nyt- 
tolla meg a dlszkőigyülátt, majd indáutt- 
ség hivtu meg arra az ünnepeltet, akit meg
jelenésekor nagy lelkesedéssel fogadtak. 
.Márkus Miksa megnyitó-beszédében nagy 
hatás mellett rámutatott arra, hogy Kóbor 
Tamás korának egyik legkitűnőbb Írója ét 
ugyanennek a kornak egyik legragyogóhb 
újságírója és önmaga dicsőségét ünnepli az 
fi személyében a magyar iró- ét ujságtró- 
társadalom, amely tehetségekben olyan 
gazdag, hogy egy Kóbor Tamási adhatott a 
magyar szellemi életnek. Utána Hegedűt 
Gyula, az Otthon Kör alelnöki mondotta az 
ünnepi betzédet és megható szavakkal Is
mertette Kóbor Tamás irói működését és 
hálását a magyar irodalomra és újság
írásra. Hegedűs Gyula azzal fejezte be nagy 
figyelemmel hallgatott beszédét, hogy ami
kor a külső világ idetekint a mi ünne
pünkre, megláthatja a legtöbbet, amit a ma
gunk közül tolónak adni tudunk- a sereg 
vigyázz-bán áll és tiszteleg. Az 
ünnepi beszéd elhangzása után a jelenvol
tak felállva, percekig ünnepelték Kóbor Ta
mást, akinek Márkus Miksa átnyújtotta az 
összes újságíró-intézmények díszokleveleit. 
Ezután Kóbor Tamás látható meghatott
sággal köszönte meg az ünnepiéit és arról 
beszélt, hogy a szépirodalmi tollat átengedi 
a pataioknak, akik együtt fejlődtek a mos
tani korral és áldja az Istent, hogy munka
képessége és lángolása számára meghagyta 
az újságírás munkaterét. Kóbor Tamást be
széde után ismét hosszasan és lelkesen ün
nepelték, majd a Magyar Hiszekegy elmon
dásával a díszközgyűlés végétért. Este a 
Gellért-szállóban 350 terítékes bankett volt, 
amelyen a közélet és irodalom számos ki
válósága jelent meg. Márkus Miksa ud
vari tanácsos a kormányzóra űritette poha
rát, majd Lukács György v. b. t. t., a ju
bileumi bizottság tagja méltatta Kóbor 
Tamás érdemelt. Utána Vészi József fő- 
szerkesztő mondott ünnepi beszédet, majd 
Ripka Ferenc főpolgármester, Ugrón 
Gábor és H a r s á n y i Zsolt beszéltek. Vé
gül az Újság szerkesztősége nevében P ü n- 
köstl Andor köszöntötte a jubilánst.

— A hivatalos lista győzött a pesti Izraelita 
hitkőrségi választáson. Vasárnap tartotta meg n 
pesti izraelita hitközség képviselőtestületi vá- 
1 iszt&sát. Már u választás kezdetén nyilvánvaló 
volt, hogy a hitközség tagjnlnak túlnyomó ré
sze a Hitközségi Párt listájára szavaz, amelynek 
élén Sándor Pál országgyűlési képviselő. Stern 
Samu udvari tanácsos, a pesti izraelita hitköz
ség eddigi elnöke áll. Velük szemben ellenzéki 
párt Is lépett fel. A választás elnöke dr. Barna 
Károly ügwéd volt. A választáson háromféle 
szavazási lista volt forgalomban. Az úgynevezett 
hivatalos lista: o Hitközségi Párt listája és ez
zel szemben az ellenzék két listával lépett fel. 
Délelőtt és délután változatlan erővel folyt a sza
vazás és körülbelül 1600 szavazatot adtak le. Dr 
Barna Károly választási elnök éjfélkor hir
dette ki nz eredményt. Eszerint leadtnk 4570 
sznvnzatol, amelyből 3594 a Stern Samu és 
Sándor Pál vezetése alatt álló Hitközségi Pártra 
esett. Az ellenzéki lista 802 szavazatot kapott, 
nz úgynevezett „Alhivntnlos" lista pedig 123-at. 
51 szavazat érvénytelen volt. A választás tehát 
n Hitközségi Párt impozáns győzelmével vég
ződött.

— A Frontharcos Szövetség miskolci gyű
lése. Miskolcról jelentik: A Frontharcosok 
Országos Szövetsége miskolci csoportja va
sárnap tnrtotta alakuló gyűlését a vármegye
ház nagytermében. Görgey László országgyű
lési képviselő nyitotta meg a gyűlést, majd 
Takdes-Tholvay József ny. altábornagy át
nyújtotta vitéz Borbély-Maczky Emil főis
pánnak a Frontharcos Szövetség örökös dísz
tagságáról szóló emlékiratot. Ezután vitéz 
Borbély-Maczky Emil nngyszabásu beszédet 
mondott a Frontharcos Szövetség céljáról és 
szelleméről. Hangoztatta, hogy a Fronthar
cosok Szövetségétől távol áll a politika. A 
Frontharcosok szelleme nem ismer felekezeti 
és társadalmi megkülönböztetést a front
harcosok között. Nem foglalkoznak politiká- 
sál, sem n királykérdés problémájával. A 
beszéd után megtartották ar alakulást és 
llodobay Sándor polgármestert tiszteletbeli 
elnökké, Halmy Béla h. polgármestert pedig 
elnökké választották.

— Visszavonták ■ fővárost ügyvéd ellen ki
adott elfogató parnnenot. Múltbeli számában 
jelentette a Hétfői Napló, hogy elfogató paran
csét adtak ki dr. Gombos Gáspár fővárosi ügy
véd ellen, akit lakásán nem találtak meg. Az 
elmúlt héten tisztázódott azután dr Gombos 
ügye. mert megálhpltást nyert, hogy az ügyvéd 
Irodája még most is a Jelzett helyen van, ott na
ponta rendesen meg is Jelenik, csak a lakását 
t'lte At egy fővárosi szállodába. Miután nz Is 
1 Idcrí'lt, hogv mindössze 240 pengős elszámo
lási differencia folytán keletkezett szóbanforgó 
(•••ve c, ax Qpv különben Is elintéződött, az 
ellene kibocsátott djogot 6 parancsol vissza
vonták

A HARAPÓS FÉRJ

Büzbombaesövel tüntetett 
a közönség egy háborús darab 

premierjén Németországban
Berlin, március 8.

M Hétfői Napló tudósítójának telcfánjelen- 
férc.) Dessauból érkező jelentés szerint nz 
ottnnl Friedrichtheaterbeií szombaton este

ujabb hangos színházi botrány játszó* 
dott le.

A színházban szombaton volt a premierje n 
Bunker X. cirnü darabnak, amely erősen há
borút tendenciájú. A premieren jelenlevő kö
zönség egy ideig nyugodtan figyelte az elő
adást és egyik exponáltén háborús résznél 
azonban

fütyülni, kiabálni és zajongani kezdett

— Ravasz László püspök Sopronban. 
Sopronból jelentik: Az itteni Protestáns Szö
vetség vasárnap este, az evangélikus temp
lomban vallásos estét rendezett, melyen 
résztvett Havasz László református püspök 
is, aki Krisztus keresztjéről tartott nagy
hatású előadást. Kiss Jenő egyetemi tanár 
végezte az oltári szolgálatot u jól sikerült 
vallásos estén.

— Chaplin Berlinbe utazott. Londonból 
jelentik: Chaplin Charlie vasárnap este Lon
donból elutazott Berlinbe. A kiváló filmszí
nészt a pályaudvaron hatalmas tömeg bú
csúztatta. Chaplinnak az a szándéka, hogy 
hosszabb időt tölt Németországban.

— Három öngyilkosság történt vasárnap 
délután. Vasárnap délután nagy riadalmat 
keltett a PetÖfl-téren egy fiatal férfi öngyilkos
sági kísérlete. A járókelők arra lettek figyel 
mesek, hogy egy pataiember az Erzsébet-híd 
mellett elhúzódó rakodópartról a Dunába veti 
magát. Az öngyilkos férfi ulán menlőcsónakon 
indultak a Dunára és sikerült is kimenteni az 
öngyilkos férfit, akiről megállapították, hogy 
Báncslk Dezső 24 éves munkással azonos. 
Azért akart meghalni, mert hosszú idő óta 
munkanélkül volt. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították. — Nemsokkal később a Magyar 
országi Épitömunkások Országos Szövetségé
nek Aréna ut 68. számú helyiségébe hívták ki 
a mentőket, ahol Köziét Vince 33 éves épitő- 
munkás öngyilkossági szándékból zsebkésével 
torkába szúr!. Anyagi gondjai mialt követte el 
öngyilkosságét. A menlök életveszélyes sérü
léssel a Rókusba szállították. — Ugyancsak 
vasárnap délután Breuer Ignác 59 éves asz- 
szony, egy varroda tulajdonosának felesége, 
Izabclla-utca 90. szám alatt lévő lakásán is
meretlen okból kinyitotta a gázcsapott s mire 
rátaláltak, meghalt. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították. *

— Véletlenül agyonlőtte a feleségét. Pécsről 
Jelentik: Végzetes tragédia történt vasárnap 
Szcntdienes községben. Papp Sándor, a községi 
Hangya Fogyasztási Szövetkezet vezetője, a la
kásán revolverét tisztogatta A fegyver véletle
nül elsült és a golyó halálra sebezte Papp Sán
dornak a szobában tartózkodó feleségét. A rend
őrség vizsgálatot indított a felelősség tisztázá
sára.

— A nagykanizsai Iparlestület közgyűlése. 
Nagykanizsáról jelentik: Az itteni ipartestülcl 
Kiss Ernő elnöklete mellett vasárnap délelőtt 
tartotta rendes évi közgyűléséi, amelyen az 
egyes szónokok megrázó szavakkal foglalkoz
tak az iparosság helyzetével és különösen az
zal, hogy Trianon Nagykanizsa iparosságát 
sújtotta legjobban, mert határszéli várossá 
tette a különben fejlődésképes magyar várost. 
Elhatározták, hogy a közmunkák megindítása 
céljából küldöttségileg memorandumot adnak 
ót Bethlen István gróf miniszterelnöknek

— Megfojtotta a macskája. Marcaliból je
lentik: A szomszédos Somogysárd község
ben özv. Bogárdi Mihályné, aki egyedül la
kott házában, két napja nem mutatkozott a 
szomszédok előtt, akik gyanút fogtak és a 
csendőrség közbcnjötlével feltörték a laká
sát, ahol az özvegy asszonyt holtan találták 
ágyában. A halott asszony holttestét a beha
tolás pillanatában egy hatalmas kandúr ha- 
rapdálta. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy a szerencsétlen asszonyt, aki rendsze
rint együtt aludt kedvenc macskájával, a 
macska álmában megfojtotta és azután a két 
nap alatt megéhezve, belekezdett az a«z- 
szony holttestének lakmározásába.

— tapás ■ villomocon és a csarnokban. A 
főkapitányságon vasárnap délelőtt Hess Gyula, 
nz Országot Központi Hitelintézet Igazgatója 
bejelentette, hogy a Vámház-köruton egy 48-as 
villamoson Ismeretlen teteack ellopták értékes 
aranyóráját — Szombaton estefelé a központi 
vásárcsarnokban ismeretlen tettesek ellopták 
Kontúr Istvánná, egy miniszteri osztálytanácsos 
özvegyének a reliküljét, amelyben 56 pengő 
volt, A rendőrség a csarnoki tolvajt és a villa
moson garázdálkodó zsebtolvajt keresi.

— Letartóatattak négy kommunistát. A fő
kapitányság politikai osztályán vasárnap dél 
előtt négy kommunistát tartóztattak le az ál 
lamt és társadalmi rend felforgatására irányuló 
működésük miatt. Blltzer Vilmos húszéves 
szabósegéd. Sár sünit kp Kálmán 26 éves se- 
gédmunkáa. Vefda János 26 éves villanyszerelő, 
Kocririn József 24 éves gyárimunkás a munka
nélküliekéi izgatták és mind a négyüket a 
Mátyás-téren fogták el. A letartóztatások ki
hirdetés* után vasárnap délutón átvitték őket 
az ügyészségre.

<• u erkélyről tMkhamar valóUgo. 
büzbombarsö zudult a nézőtérre.

Olyan óriási botrány kerekedett, hogy az 
előadást több mint egy /él őrára meg kel
lett szalcilaní, hogy a termel klszellöztclhcs- 
sók. Szünetben a rendőrök sok embert iga
zoltattak és vettek őrizetbe. A szünet alatt 
különben

erős rendőri készültség szállotta meg a 
termet,

úgyhogy amikor folytatták az előadást, az 
minden rendzavarás nélkül jutott el az 
utolsó jelenetig. 

— Ady-est a Zeneművészeti Főiskolán. Va
sárnap este nagy siker jegyében zajlott le a 
Zeneművészeti Főiskolán a Stúdió rendezé
sében az Ady-est. Hatvány Lajos mondott 
bevezetőt, Zsolt Béla pedig „Ady 1931-ben 
c. tanulmányát olvasta fel. A szereplők kö
zül különösen Péchy Blanka, Hollós Ilona. 
Székelyhidy, Somló és Ascher tűntek ki.

— A Lorántfy Zsuzsanna Egyesület közgyű
lése. Vasárnap délelőtt tartotta a Lorántfy Zsu
zsanna Egyesüld rendes évi közgyűlését a refor
mátus teológiai akadémia Báday-termében. Az 
elnöki asztalnál dr. Szászy Béláné elnökölt és 
mellette özv. dr Szőts Farkasné, valamint a 
tisztikar többi tagjai foglaltak helyet. Az elnöki 
megnyitó után öbornyák Erzsébet titkár elő
terjesztette jelentését az egyesület múlt évi 
nngyszabásu működéséről. Majd a vidéki alapít
ványok vezetői számollak be a rájuk bízott inté
zetek mull évi eredményéről.

— Jakab ödün temetése. Vasárnap délután 
temették el a Kerepesi-uti temetőben nagy 
részvét mellett Jakab Ödönt, az ismertnevü 
írót és költőt, aki csütörtökön hetvenhétéves 
korában meghalt. A temetésen irodalmi éle
tünk kiválóságai közül számosán jelentek 
meg. Szabó Imre fasori lelkész imája után 
Pékár Gyula búcsúztatta el az irodalmi tár
saságok nevében, majd dr. Csabay István ta
nár a Kemény Zsigmond-reáliskola nevében, 
ahol Jakab Ödön tizenhét évig tanár volt, 
búcsúzott el az elhunyttól. A gyászbeszédek 
után a koporsót a főváros által adományo
zott díszsírhelyre temették el.

— Idegrohamában öngyilkos akart lenni 
egy ismert gyáros fia. Vasárnap este a Gróf 
Zichy Jenő-utca 5. sz. házba hívták ki a 
mentőket, ahol Hennefeld Ignác ismert pesti 
iégszekrénygyáros lakik. A gyáros 38 éves 
fia, Hennefeld Jenő súlyos idegrohamában 
kést ragadott s fel akarta vágni az ereit. A 
menlök a főkapitányság rendőrorvosi hiva
talába szállították a fiatalembert s a rendőr
orvos vizsgálata után egy budai zárt inté
zetbe vitték a szerencsétlen férPt.

— A magyar válogatott boxolók klkantak a 
lengyelektől. Posnnnből Jelnelki: a magyar 
válogatott ökölvívó csapat a lengyelek ellen 
vivőit mérkőzését vasárnap 10:6 arányban el- 
’“«zl<»tte. Mérkőzéseiket megnyerték Erős 
Énekes és Körösi. Pártos bíró; Ítélet folytán 
Szabó, Fogas Zsida, Szigeti és Kéri vereséget 
szenvedett.

— Meghalt egy híres finn festő. Stock
holmból jelentik: Axel Kallen-Kallela, Finn
ország legjelesebb festője, szombaton reggel 
egy stockholmi szállodában hirtelen meg
halt. Az elhalt művészt a nemzetközi mű
vészvilágban is nagyrabecsülték.

Férfiruha és felöltő 
rendkívüli árleszállítás

Csak március 9-től 14-ig.
Sokkal többet kantom, mint amennyit 
vártam (Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László Lajos kitűnő 
hírnevű férfiruhaüzletáben, Vilmos csá- 
szár-ut 40. férfiruhát vagy felöltőt fog 
vásáro'ni. Saját készitményü divatos 
férfiöltönyök remek szabásban, kifogás
talan kivitelben, 40P. Divatos 
tavaszi férfifelöltő 38.— P.

— Meghalt ■ felesége temetése után. ZÍré
ről jelentik: Birnbaum bnkonynánai birtokos 
felesége súlyos operáción ment keresztül és 
bár az operáció jól sikerüli, hazaszállítása 
közben szivgyöngeségben meghalt. Hatvan
kétéves férjét annyira megrendítette felesége 
halála, hogy amikor a temetés után vissza
tért lakásába, Összeesett és meghalt. Vasár
nap délután temették el nagy részvét mel
lett a tragikus sorsú házaspárt.

— Megint elloptak egy autót Vasárnapra 
virradó éjszaka, az Aranykéz-utca 2. számú 
ház elöl ismeretlen tettesek elhajtották Lyka 
István földbirtokos Bp. 90—088 rendszáma 
négy üléses luxusautóját. A rendőrség megtette 
nz intézkedéseket az ellopott autó felkutatá
sára.

Ellenzéki 
kisgazdagyülés 

Veszprémben
A Gaal Gaszton vezérlete alatt álló Füg< 

getlen Kisgazdapárt vasárnap délelőtt Vesz-, 
prémben szervezkedő gyűlést tartott, melyen 
nagy számban jelentek meg az ottani gazda
társadalom tagjai.

Dr. Nagy Béla üdvözölte a gyűlés közön
ségét és ismertette a párt céljait.

Utána Farkas Tibor felolvasta Gaal Gasz- 
tón üdvozlőlevelét, majd hosszabb beszédet 
mondott, amelyben azt hangsúlyozta, hegy « 
Független Kisgazdapárt elsősorban a nép 
akaratára óhajt támaszkodni és ennélfogva 

követeli a választások titkosságát.
Tildy Zoltán beszédében azt hangoztatta, 
hogy ezt n pártot

a magyar nép hívta éleire, 
hogy egységbe tömöritsék a földmivplő né
pet.

Németby Vilmos dr. kifejtette, hogy párt
juk fel akarja építeni a magyarság uj hazá
ját, amelyben

a dolgozók megtalálják munkájuk ered
ményét.

Dr. Vass Sándor azt fejtegette, hogy a Füg
getlen Kisgazdapárt nem osztálypárt, nem 
tőkeellenes, csupán a tőke politikai hatalma 
ellan küzd.

Maros János kisgazda és Pósa Endre fel
szólalása után a gyűlés végétért.

— Családi házépítő akció. „Takarékhoz** 
Otthont Alapiló Részvénytársaság cég alatt uj 
vállalat alakult Budapesten az angol, amerikai 
és német rendszerű, részben már közel száz éve 
működő építési taknrékok (Bausparkassa) üzlet
körének meghonosítására. Ipari szakkörökben is 
régen sürgetik ezt az intézményt, mert az épít- 
kezések előmozdítását szolgálja azzal hoey 
aránylag szerény havi befizetésekké’. mindenki 
biztosithat magának családiház, ipartelep vagy 
kis (tanya) birtok megszerzéséhez és felépítésé
hez igen olcsó törlesztéses kölcsönt. A havi be
fizetések csupán a szükségelt összeg 3 ezrelékét 
teszik, tehát 1000 pengőnként 3 pengőt. z\ki a 
szükségelt összeg legalább 15%-át már befizetio 
és sorra kerül, rendelkezhet a szerződéses ősz- 
szeg felett. A nyújtott olcsó kölcsön tehá: a szer- 
zendö ingatlan’ 85%-áig is terjedhet. A rendszer- 
nek megvan az az előnye is, hogy minél inkább 
gyorsítja valaki befizetéseit, annál előbb jut a 
kölcsönhöz, elhalálozása esetén pedig tartozása 
megszűnik az ügylettel kapcsolatos és a „Phőnix" 
biztositónál minden egyes ügyfél javára a vál
lalat részéről eszközölt életbiztosítás folytán. 
Ehhez járul még az is, hogy a felek tökebefize- 
tései az első Kúriához tartozó magyar pénz
intézeteknél kezeltetnek zárolt számlán. A .,Ta- 
karékház" Otthont Alapitó Részvénytársaság 
egymillió pengő alaptőkével alakult. Igazgatósá
gának tagjai: Drosíe Vilmos és Konitzky Vilmos 
berlini bankárok, a „Deutscher Kredifverclri' 
Igazgatói. Staub Hugó berlini közjegyző, Ko- 

‘sinszky Viktor ny. min. tan., a KANSz társ
elnöke. Kardos Iván vezérigazgató és madarl 
Kreybtg Rudolf nyug, tábornok. Jogtanácsos 
Balogh N. Imre. A vállalat helyiségei: IV., Eskü
ül 6., félemelet (Apponyi-tér sarok).

Baudelaire 
és az illatok...
Theophile Bejan, a híres francia Költő egyik 

legutóbbi versét az illatokról irta.
Érdekes, hogy annakidején Baudelaire irt 

egynéhány verset az illatokról, amelyben az 
ámbra, tömjén, nárcisz, mirha, mezei illatok 
váltakoznak. Ezeket az illatokat nőkhöz hason
lítja.

Ma már más a helyzet, a parfőmgyár az 
egyéniséghez kreál illatokat. A reggeli könnyed 
parfémtól kezdve az éjszakai nehéz bódiló illa
tig minden változat megvan.

Ahogy Beaudelaire illatverseiben a költészet 
volt az Indító ok, ugyanúgy a Coty különböző 
illataiban is a költészet az alkotó elem. A világ
hírű Coly-gyár parföm-kreálorai valósággal köl
tők, mert az illatokkal kifejezik a napsütései 
francia Riviéra, az egzótikus szépség, a zárkózott 
decensség, a bár hangulatának jazz-szinkopás 
ütemeit ugyanúgy, mint az estélyek forró, meg
hitt hangulatát.

Coty-parföm ma már egyike azoknak a nél
külözhetetlen, életszépségeket illattal felfokozó 
szükségletnek, mely nélkül asszony vagy leány 
elképzelhetetlen.
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Titkos Hona a Belvárosi 
Színházhoz szerződött

Felbontotta szerződését az Operettszinházzal

BAJORGIZI 10 utolsó
__ .... fellópése

az Andróssyutl Színház csodás műsorában

Szombaton a késő éjjeli órákban Titkot 
Ilona aláírta szerződését a Belvárosi Színház
hoz, amely őt a szegőn végéig a színházhoz 
köti. Ezt a hírt éppen azok olvassák a legna
gyobb hitetlenkedéssel, akik a művésznő közvet
len környezetében élnek és akik biztosan tud
ták, hogy

Titkos Ilona a múlt hetekben körülötte le
játszódott események miatt hosszabb Időre 
külföldi tartózkodásra indul és kedvét ve

szítette a pesti színpadi szerepléstől.

• •

A MŰVÉSZNŐ REKLÁMJA
1.

Két látszólag teljesen ellentétes, dfc ered
ményében egyforma, úgynevezett „színházi 
szenzációt'* kell egybefoglalnunk ezzel a 
mondattal: a művésznő reklámja. Az egyik, 
leírhatjuk a nevét (legyen nagyobb a rek
lámja): Kőszegi Teréz, aki az egyik végleten 
a hófehér leánylélek magasztos hitével és az 
életben csalódottság rózsaszínű romantikájá
val érte el a „nagy reklámhatást", a másik. 
Szokolay Olly, n ragyogó szépségű, „dé
moni" szubrett. Az egyik zárdába akart vo
nulni, hogy komoly napilapok első oldalát 
foglalja el ennek a híre, a másikért pedig a 
tébolydába vonult egy sápadtarcu, vérző 
mellű, szegény kis kórista. De nem baj, n 
művésznőkről beszélt Budapest és a világ
lapok utján talán egész Európa. Végre is ez 
a fő . . .

2.
Színpadról zárdába, valóban nem minden

napi gondolat. De nem is olyan uj, ahogy 
azt a riporter gondolta, aki szenzációvá fújta 
föl a közepes érdekességü énekesnő elhatá
rozását. Csak nemrégiben Párizs egyik leg- 
ünnepeltebb drámai sztárja szerelmi csaló
dottságában váltotta fői a színpadi fátyol- 
ruháját a komoly, tisztes fátyollal.

De ez nem játszott a szavakkal és nem 
hozott kényelmetlen helyzetbe egy egész 

sereg embert,
akik a művésznő reklámvágyát vagy szeszé
lyét komoly elhatározásnak hitték. Ha valaki 
a világi élet bájait föl akarja cserélni a zár
daélet csöndes örömeivel, ez valóban olyan 
magasztos, nemes elhatározás, amellyel ját
szani nem szabad. Reklámot sem szabad be
lőle csinálni, bár az amerikai tempó nálunk 
is erősen tért hódit és a tűzön-véren való 
szenzációhajhászásból és reklámpréselésből 
a pesti primadonnák iskolát adhatnának az 
amerikaiaknak. Különösen igazolja ezen 
megállapításunkat — amiről talán a mű
vésznő környezetén kívül senki sem tud — 
hogy

Kőszegi Teréz alaposan felhagyott a 
zárdái élet állításával, hiszen a múlt hé

ten autóra alkudott.
Igen, Kőszegi Teréz, a próbaidős „apácanö
vendék" egy meggypiros Chrysler-kocsit 
akart megvásárolni egy ismert és előkelő

Betliien-ttrl
Szenzációs műsorunk utolsó 40 napjai

Minden délután és este MALV OERÖ ffollóptóvol

Színpad » A KETREC
és a kabaröműsor. Előadások 'kezdete fél 6 és fél 9 órakor

a
az

HÍR

Vasárnapi 
zeneesemények 

Az állandóan hangoztatott panasz, hogy 
Filharmónia elhanyagolja hangversenyeinél 
Opernház kitűnő olasz karmesterét, nyert 
orvoslást, amidőn az első rendkivpli fllharmó- 
oikus koncerten Scrgio Failonl vette kezébe a 
"irigensi pálcát. A fokozott érdeklődést, amely 
fz* u hangversenyt megelőzte, Failoni — ha 
,leni is teljesen, de — legnagyobb résiben ki is 
Wgllclie. Amiben nem tudta a hallgatóságot 
minden feltétel nélkül meghódítani, at Beetho- 
,Vn V. (sors) szimfóniája volt. Az első tétel 
"liir*áns ereje, mintha elmosódott volna, a má- 
oiiik tétel bensőséges lírájában hiányzóit az 

ö’rinte átélés, a teljes meggyőzés. Igazában 
rPi a 3* l^tel hullámzó küzdelmében és a 4.

. * heroikus győzelmében talált Failoni ms- 
fr'fa Ennek a két tételnek a nagyszerűsége 
*arpótolt azután az előzőekért is. A műsor roá- 
, k száma Demény Dezső díjnyertes „Teifip- 
, miséje" volt Ez volt a mise má-
oaik budapesti előadása, amely után, állapit- 
ok meg, hogy jobb ez a mű — a hírénél. Fai- 
o?1 nagyszerű .Interpretálásában, kivirult a thű 

?4; (’’’ nnpsugaraa derűje és pazar szinpotn- 
•i-a-i ,9szinle 0B#y sikert hozott oz előadás nz 
Uir’(S'obó Ilonka kedves szopránja isiiét 

és a szerző számára. A tfü- 
mn számáhnn, Kodály fcőltán „Fsai-

Hiingaricus" &bnn azután Failoni e16rk«’- 
‘ ,CMlcsPofilri. Egy hntalmaá. mindent cl 
P'• fokozásban Cvclops mód iára építette fel 

.\y,.'á!i'ir Zsoltár" fenséges, éffbetörő hnjtf- 
Hn'lisái. Fa Ilon Inál nngvohb „mefféHŐr 

c'/°/y még honfitársai között sem találhatna.
tfrtfor)

Titkos Ilona már a legközelebbi napokban 
meg is kezdi próbáit a Belvárosi Színházban, 
niég pedig a „Pariscrplatz 13." cirnü darabból, 
amelyet Wicky Baum irt és amelynek főszere
pét óriási sikerrel Darvas Lili játssza.

A Belvárosi színházi szerződésével egyidőben
Titkos Ilona az Andrássy-uti Színházhoz 

Is aláirt egy szerződést, 
amely a legközelebbi műsor egyik kiemelkedő 
darabja női főszerepének eljátszására kötelezi. 
Partnere: Ráday Imre lesz.

fllmmav/nnönklSt. aki jelenleg Párizsban él. 
tehát Kőszegi Teréz leendő zárda

főnöknőjének abban, ha próbaidőt szabott 
a városi Színház volt tagjának, amely próba
idő alatt bizonyságot kellett volna adnia el
határozást és hite komolyságáról és az el
következendő uj é.’ct türelmes elviseléséről. 
Mert meggypiros autóval mégsem lehet a 
zárdaudvarra behajtani és fölvenni az apá
cák ragyogóan tiszta fátylát... Talán még 
csak annyit: a művésznő jelenleg Olaszor
szágban üdül.

3..
A Lipótmezőn van, a dühöngő cellában, 

hat óra kéhyszerzultbony, hat óra szabadon: 
Deák Árpád, a Fővárosi Opercttszinház sta 
tisztája, aki az életben főszerepre, de leg
alább is Rómeó szerepére áhítozott. Ez nz 
alázatos mosolyu, szerencsétlen, szőke fiatal
ember akaratlanul is olyan reklámot csinált 
nz amúgy is divatos szőke szubrettnek, 
Szokolay Ollynak, amelyért amerikai film
színésznek

súlyon dollárezreket fizetnének.
Távol álljon tőlem, hogy gyanúsítani akar 
jam akár Deák Árpádot, hogy garasokra 
váltotta fel szerelmes szivének kifolyt vérét, 
vagy Szokolay Ollvt, hogv ízléstelenül vagy 
túlságos hangosan használta ki a fiatalember 
őrjöngésének deüriumát. De akik közelebb
ről, nézték az eseményeket, azok nem isme
rik el fent artás nélkül Szokolay Olly „dé
moni"-hatását 'orré a Váririyadt, szőke fiatal
emberre. "

Deák Árpádban a lappangó tüzet, a ki
törni készülő „ellenállhatatlan** szerel
met éppen azok ugrasztották ki és azok 
szították fel, akik voltaképpen kellemet

lenkedni akartak Szokolay Ollynak.
Voltak a színháznál kollégák és kolléganők, 
akik lelkiismeretlenül vagy „viccből" uszí
tották a szerencsétlen fiatalembert arra, 
hogy kíséreljen meg mindent, hogy Szoko
lay Ollyt férjétől elválassza és feleségévé 
tegye. Ezt meg kell Írni és le kell szögezni, 
hogy ezek az urak és hölgyek, akik a „jó 
viccet" csinálták, ne nézzék olyan nyugod
tan Deák Árpád előbbi öngyilkosságát és 
későbbi lipótmezei „kirándulását". De a 
művésznő ezért mégis csak reklámot kapott.

(a. z.)

Filmpremierek
PAJTÁSSZERELEM. A nápokban lezajlott 

nyíregyházi gyilkossági' bűnügy óta Állandó 
téma már a pesti társaságokban is a „pajtás
szerelem" problémája. Külföldön, különösen 
Németországban, már nem újság a pajtásszere- 
lem, ez a divatos amerikai hóbort, vagy világ
áramlat, amely telcvény földet talált magának 
a világvárosokban. Az önként adódott témától 
nem maradhatott el a film sem. Természetes, 
hogy megcsinálták a pajtásszcrclcm filmjét, 
még pedig olyan módon, hogy elénk hozták a 
pajlásszcrelem aktív részeseinek típusait: a 
diákflut és a diáklányt. Ritkán láttunk ennél 
érdekesebb, kedvesebb és hangulatosabb filmet, 
amelynek bár súlyos és komoly a témája, a 
megoldása mégis n leghájosabb, legszivhezszó- 
lóbb történet. Gretl Berndl játssza a film fősze
repét. Ez a fiatal berlini apercllszlúr nemrégen 
még orvostanhnllgalónö. illetőleg santanlénc- 
kesnő volt Berlin inferióris mélyében. Ez a film 
hozta Őt ki az ismeretlenségből és ez a szerep
lése alapította meg számára azt a sikert, ame
lyet, előtte csak Marlene Dietrich ért el. A Paj- 
fásszerelcm kedden kerül vászonra az Ufa és 
Uránia filmszínházakban, ahol valószínűleg igen 
hosszú Ideig fogja műsoron tnrtnnl rongál.

A l^OZIÉLET legújabb száma beszámol azok
ról a tervekről, amelyekkel n magyar filmválla- 
lalok foglalkoznak a helyzet megoldására, égé 
szén a stlrájbalépés tervéig, továbbá egy ber
lini mngvar mechanikus fnlólmónyáról, amellyel 
hangosfilmeket minden nyrlvcp lehet fotonra 
fálnl és közli Frltz Kortnrr.'Rennte Mflllcr. 
John Reinhardt éa-niágok akttfiUa cikkeik A 

mlndehlilt k^»a® Egyn. Hlm ára httazj

Premier után
A BALLERINA.

Végre egy épkézláb operett! Sem Martos Fe
renc, a szövegíró, sem Szirmai Albert, a mu
zsikus nem hódolt be a jazznek, hanem végre 
megteremtették a neoromantikus operett klasz- 
szikus műfaját. Élvezettel hallgatja az ember n 
kitűnő, magyarul mondott szöveget, a csodásán 
finom, kedves, behizclgően lágy muzsikát és 
valóban jól elszórakozik az ötletes ér elmés 
mcseszövésen. De nagy érdeme még ennek az 
operettnek az Is. hogy fiatalokat revellált a 
színpadra. Honthy Hannán, ezen a remek pri
madonnán kívül, két bűbájos primadonnája 
van az operettnek: Bársony Rózsi és Dobog 
Annié. Az egyik, Bársony Rózsi, csupa tánc., 
csupa mosoly, a másik, Dobos Annié, szépségé
vel, eleganciájával, finomságával és énektudásá
val a legközelebbi jövő primadonnáját sejted. 
A férfiak élén két fiatal: Hajmássy Miklós (csak 
az operettben!) és Békássy István. Hajmásig 
Jenő főhercege a megtestesült elegancia és ked
vesség. Békássy István pedig a pesti színpadok 
egyedülálló naturbursa. Rátkai Mártont, az 
örökké ifjú ,.fiatal", szándékosan hagytam 
utoljára, mert, mondani sem kell, hogy a da-
rab humor-középpontja ö. Végre egy generális 
a színpadon, aki nem paralitikus. hanem ked
ves, mtilnlságos, „Jő pofa". Art hiszem, hogy a 
nyugdíjas tábornokok hálásak lehetnek Rátkai- 
nak, de a színház is és a szerzők is.

SZÍNHÁZI napló

(9).

:9).

Hétfő
Magyar Királyt Operabált (Nincs előadás).
Nemzeti Színház: A nagymama (B. 2Ö. bérlet) 
Nemzeti Szinháx Kamaraszínháza; A kölcsönkért 

(lég (K 25. béri.)
Városi Szinháx: Fehér orchideák (líi8).
Vlgszlnháx: A kis központ (8). 
Belvárosi Sslnháxt Aranyóra (.8), 
Magyar Szinháx: Lámpaláz (8). 
Fővárosi Opercttszinház: Katóka (8). 
Uj Színház: Botrány a Savoyban (8). 
Andrássy-uli Színház: Tihamér és kabaré (9). 
Terézkürutl Színpad: Őfelsége anyósa és kabaré 
lloynl Orfeum: Varieté-műsor (4.30 és 8.15), 
Bethleniért Színpad: A ketrec és kabaré (Hi6, % 
Komédia Orfeum: Márciusi műsor (%9).

XJasárnap délután illusztris vendégként 
' érkezett Budapestre Szigeti József, a 

világhírű hegedűművész. Fasori lakásán 
kereste fel a „Hétfői Napló" munkatársa, 
akinek a következőket mondotta:

— Az az érdekes tapasztalatom, hogy a 
rádió csak használ a művészetnek. Közelebb 
hozza a tömeget a művészetekhez és a kon
certek látogatottsága emiatt állandóan nö
vekszik. Ha már a rádióról szólunk, érde
kesnek tartom meyemlitcni, hogy a nciv- 
yorki hangversenyemnek olyan sikere volt 
Japánban és Kínában, hogy hosszabb — 
áprilisban tartandó — turnéra hívtak meg 
Távolkeletre, öt hangversenyt fogok adni 
a tókiói udvari színházban.

— Pestre várom a hangversenylemezei
met, — mondja — amelyek a legutóbbi 
hangversenyszámaimat tartalmazzák. Most 
itthon lejátszom őket és ha megfelelnek, 
csak akkor engedem forgalomba hozni.

Rajtunk kivül egy másik látogatója van 
Szigetinek, egy tizennyolcéves fiatalember, 
egy előkelő orosz emigráns cstdád fiatal 
tagja, akiből Szigeti József ragyogó Zongora
művészt nevelt és aki állandóan kiséri őt 
hangversenyein.

Szigeti kedden Pesten, később Debrecen
ben ,majd az erdélyi városokban fog hang
versenyezni. Most Zürichből jött.
A ballerina szombati premierjén rendki- 

vűl szokatlan, de rendkívül kedves je
lenet játszódott le. 4 második felvonás vé
gén, amikor a gyakori tapsokra az összes 
szereplők élén már többizben jelent meg 
Martos Ferenc, a'z operett llbreltistája, a 
zenekar hirtelen tusit húzott, a rivalda 
elé lépett Martos és beszélni kezdett a kö
zönséghez:

—■ Engedjék meg, hölgyeim és uraim, 
hogy szokatlanul bár, de táooRtvő szerző
társam, Szirmai Albert nevében hálával és 
hódolattal köszönjem meg a tapsokat. Szir
mai. szegény, az Óceán túlsó oldalán talán 
ebben a pillanatban az izgalomtól nem tud 
— ebédelni,

Minőn Valiin
a párlat Opera Comlqae tanának, a vMg legtöbb CARMEN-JOnek vendégjátéka: 

Máralue lMí, eete '*8

CARMEN
Jegyek 1 pengőéi 10 pengőig már vflthatók a Városi Színház pénztárainál és az

összes jegy irodákban
hétfőn. s^rcius Ma válthatják megö-d, 4-7 ÖHHg atlazdaüájp hivatalban. II 31
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héten játszották ötvenedszer Ro:s- 
ngoy—Stella—Harmath ragyogó operett

jét, a ,JLám paláz"-t a Magyar Színházban. A 
szezón téosikeresebb operettje kétségtelen a 
„Lámpaláz", amely azzal dicsekedhet, hogy 
már a második primadonnát fogyasztja siker
szériája közben Á héten Honthy Hanna szere
pét Zilahi/ Irén vette át, aki élete egyik legna
gyobb Sikerét aratja a „Lámpaláz" bán Éz a 
fiatal színésznő, akit gyakran félrejátszattak és 
aki gyakran férejátszotta magát, végre talajt és 
partnereket kapott a Magyar Színházban és 
olyan alakítást produkál, amely elhomályosítja 
Honthy Hanna emlékét is. Ez pedig nagy szól 
Bűbájos, ennivaló, aranyos a szerelmi lámpa
lázban szenvedő fialni asszonyka szerepében. 
Tehát nem muszáj mindig zokniban játszani a 
szubrettnek.

A legnagyobb titokban időzik Budapesten 
■** G. B. Schubert a neuryorki Schubert 
színházi tröszt vezére. Kénytelen inkognitő- 
ját megtartani, meri nem akarja kitenni 
magát annak a rohamnak, amely részint az 
ügynökök, részint a színházi szerzők részé
ről érné. Közvetítő utján tárgyal a színházi 
ügynökökkel a darabok megvétele miatt, 
liékeffi—Lajtai „Sistcrs" című darabját és 
Szilágyi László—Eisemann Mihály „Miss 
Amerikaiját már megvette. Most tárgyal a 
„Lámpaláz" megvételéről, de egyelőre nem 
akarja megadni azl az árat, amelyet a szer
zők kérnek tőle. Érdekes, hogy Kosáríj 
Emmyt, aki néhány hete szintén a legna
gyobb csendben Budapesten időzik. Schubert 
szerződtette amerikai színpadjai részére. 
Felléptelte a művésznőt a „Hotel Inipcrial"* 
bán, de Neivyorka nem „ment be" a darab’1 
bal és több szerepet nem osztatott a mű
vésznőre. Kosáry Emmi emiatt tért haza 
Budapestre, ahol a véletlen talán összehoz
hatja Sihuberltel.
A brahám Pál ufáti egy másik pompás fiatal 

*• magyar muzsikus, Brodszky Miklós arrl- 
vált — Berlinben. A „Te vagy az én dalom"* 
cirnü slágere annyira megtetszett, hogy már 
forgatják is Berlinben a legújabb Taubcr filmet 
„Dér grosse Allraktion" címmel, amelynek mu
zsikáját Brodszky Miklós Írja. Egyébként a 
„Szökik az asszony!" cirnü operettje a közel
jövőben Leipzlgbch s a „Glória'' cirnü uj ope
rettje pedig a jövő év november Ifi én kertit 
színre a Fővárosi Opcrettszinházban. A Glória 
szivegét Martos Ferenc és Hurmath Imre irtait,

TJi^ony a Nemzeti Színházban nagy huí-
Iámat vert fel Tőkés Anna miiltíieti le

mondásának története és ezzel kapcsolat
ban sokat beszélnek arról a rajongó szeré
téiről, aniellyel Tőkés Annát, a fiatal as:- 
szonyt „néhány hetes" férje el hal mozin. 
.1 férj aggódó szereteti miatt mondta le 
rekedtség miatt Tőkés Anna a Magyar 
Elektra premierjét és a színház igazgató
ságának csak hosszas rábeszélés után sike
rült az Orvosdoktor férjet jobb belátásra 
bírni, hogy a hétfő esti premiert engedé
lyezze feleségének. Történetesen azonban 
a premiéren nem lehetett Tőkés Anna mel
lett a férje, aki a Rókus-kór házban mint 
főorvos rendkívül súlyos operációt hailolt 
végre. De mit nem tesz egy orvos-férjé 
Kollégáit és barátait megkérte, hogy állan
dóan inspekciózzanak Tőkés Anna mellett 
és félóránként vizsgálják meg a torkát. Igy 
történt, hogy a Magyar Elektra premier
fér. hat különböző orvos tartott Tőkés mel
lett a folyosón orvosi inspekciót szolgála
tot.

Ororrtoru, hogy kiváló tehetséges bonul* 
° vánjalnk hová jutnak. .4 mull héten 
arról keltett Írni, hogy Király Ernő az 
egyik mulatóban játssza el esténként híres 
mulató jelenetét és most arról értesülünk, 
hogy Kompót lig Gyula, ez a rendkívül te
hetséges fiatal bonviván, aki úgyszólván 
valamennyi fővárosi színpadon már pom
pásan megállta a helyét, Csepelen, az ot
tani műkedvelőknél játssza a bonviván- 
szerepeket. Egyelőre kétnapos vendégsze
replésről .van szó. Dchát kérem, annyi hely 
van a jó színész részére a pesti színpado
kon isi
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A nagy ligacsapatok csak\ 
etejiik megfeszítésével tud
ták győzelmüket biztosítani 
Újpest legyőzte a mult hét hősét: a Nemzetit — A Bocskai 
sú'yos veresége a 111. kerületiektől — A Hungária és a Ferenc
város kis gólkülönbséggel győzött — A Budai 11 Szegeden adta 

le első tavaszi pontját

I akinek beadását Szedlacsek hálóba pla- 
azirozza. 2tl.

I A Ferencváros most fénykorára emlékeztető 
| stílusban szórakoztatja a közönséget, de a 
•gyönyört nem váltja gólokra, amiben Dérinek, 

a kispesti kapusnak is Igen nagy szerepe vpn. 
A félidő végefelé a Kispest felébred, müfiyel- 

1 ven szólva, „nagy rumlit'* rendez Amsei ka
puja előtt Ismételten, de a szerencse ebbeh a

helyzet szinte véletlenül váltódott gólra, mert 
Konyor lapos passza csak a kapufáról tudott 
bepattanni. A gól után a Ferencvároson a 
lelki depresszió ismét úrrá lesz, az önbizalom 
eltűnik s ezzel természetesen eltűnik a hig. 
gadlság is, amelyre pedig mindennél nagyobb 
szükség volna az elkövetkezendő percekben. 

Kispestnek minden sikerül s most forróKispestnek minden sikerül

— Ili t>an a vég kezdetei... — mondotta 
az egyik nngyegycsiilct fővezére pénteken, 
amikor sűrű pelyliekben elkezdett szállin
gózni a rnárciosi hó. A futballvezér a ma
gyar futhnllsport közeli végét festette n falra, 
amikor látta, hogy a vasárnapi futbüllmecs- 
cseket újból a sár fenyegeti.

Vasárnap már a negyedik fordulót Játszot
ták le csapataink és mind a négy meccsen 
valósággal fetrengtek a sárban a Játékosok

A rettenetes téli idő'árás nemcsak Irreá
lis sporteredményekkcl, de anyagi csőd
del Is fenyegeti n rettenetes gazdasági 
viszonyok súlya alatt nyögő futballcgye- 

sUlétekeL
Úgyszólván „hitelbe" játszották le a profi
egyesületek az elmúlt vasárnap bajnoki 
méréséit is, mert még n három nagyegyesü- 
lctnek is a meglévő készpénzből kellett fe
dezniük a kiadásokat. Hír szerint

maga a Hungária hatvanezer pengőt 
fizetett rá eddig a most folyó bajnoki 

szezonra.
Hogy mi lesz n Jövőben, nz egyelőre egy nagy 
kérdőjel, bizonyos azonbnn, hogy a közép- és 
kitegyesületek a szezon végéig a teljes 
anyagi estid szélére jutnak, ha az időjárás 
nem kegyelmez meg a futballsportnak.

Hátérve a vasárnapi eredményekre, a nagy 
publikumot elsősorbnn »z Újpest—Nemzeti 
mérkőzés mikénti kimenetele izgatta. A 
Nemzetieknek a Hungária fölött aratott 
múltbeli szenzációs győzelme — nz időjá
rásra való tekintettel rekordpubllkumot, 
4000 nézőt csalt ki nz ujnesti pálvárn. A 
meccs kevés híján uiabb szenzációt hozott: 
az első félidőben még úgy látszott, hogy a 
Nemzeti megismétli multheti bravúr iáit, ám 
n futballban nem lehel előre kalkulálni. Az 
Újpest a második félidőben rákapcsolt és 
végeredményben a maga javára döntötte el 
a mérkőzést.

Nem kevésbé érdekelte a közönséget a 
Bocskai—III. kerületi FC. bajnoki meccse, 
amely szerves kiegészítő része volt a sáros 
vasárnan újpesti programjának. A Bocs
kai első startja Budapesten meglehetősen 
rosszul ütött ki, mert

a III. kerületiek a sárdacaszlásban ott
honosabbak voltak

és elég sulyos gólaránvu vereséggel küldték 
haza a debreceni csapatot.

Kettős mérkőzés volt a Hungárla-uti pá
lyán is, amelyen együtt láthatta a közönség 
a Hungáriát és n Fcrencvárngt. A Hungária 
csak minimális gólkülönbséggel tudta le
győzni a Sabariát, de ugyanez áll a Ferenc
városra Is, amely szintén csak egy gólkü-

lőnbségü győzelmet aratott Kispest csapata 
fölött. Hosszabb Idő óta ez volt az első győ
zelme a Ferencvárosnak, amelynek játékán 
egyelőre nem sok javulást észleltek a szak
értők.

Két vidéki ligameccs volt még a vasárnapi 
progrnmmrn tűzve, még pedig Szegeden a 
Budai 11 -Bástya és Pécsett a Pécsbaranya 
—Vasas mérkőzés. Az utóbbi a hóviharok 
folytán elmaradt, az előbbi pedig eldöntetle
nül végződött Érdekessége ennek a meccs
nek, hogy a Budai 11 ezen a mérkőzésen 
adta le első tavaszi pontját.

Egy ponttal vezet a Hungária 
a bajnoki tabellán

A Jövő vasárnap programja:
Sabaria—Hl. kerület, Bocskai—Vasas. Kispest 

-Pécs-Baranya, Ferencváros-Bástya, 
— Nemzeti, Hungária—Újpest.

Az elölélhk a pályaválasztók.

1. Hungária 53:22 gólarány 24 pont
2. Újpest 50:25 23
3. Bocskai 38:32 20
4. III. kcr. FC 31:21 19 ,,
5. Ferencváros 32:20 18
fl. Sabaria 21:21 14
7. Nemzeti 23:28 14
8. Budai 11 21:32 12 ,,
9. Vasas 25:34 11

10. Bóstya 24:38 ,, 10
11. Pécs-Baranya 17:37 7
12. Kispest 21:46 4

A flólrekoi dér
március 8-án:

Skvarek György (Hungária) 17 góllal. 

gólrckordltsta további helyezési sorrendje
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a következő:

Vincze (Bocskai) 13, Spitz (Újpest) 13, Ba
rátky (Hungária) 13, P. Szabó (Újpest) 12, 
Stanzl (Vasas) 11, Takács II. (Fercncvóros) 11, 
Auer (Újpest) 10, Possák (Bástya-Újpest) 10, 
Mátéffy (Bocskai) 9, Hirzer (Hungárin) 9, Stci- 
ner (Kispest) 9, Kovács II. (Sabaria) 3, Czétényi 

. . * m. .^. . . _ steiner
kér.) 7, 
6 góllal.

ner (Kispi... ... ... _______ _
(Nemzeti) 8, Toldi (Ferencváros) 7, 
(Budai II—Újpest) 7, Fenyvesi (III. 
Borbély (Hl. kér.) 6, Konyer (Kispest)

Kispest elsírta hattyúdalát . . .
Ferencváros—Kispest 2:1 (2.*0)

vasárnapi szörnyen gyatra Időjárás mel- 
tulún furcsán hangzik, do
Hungáriául talaja kifogástalan állapot

ban várta a mérkőző feleket.
A pályalgnzgatóság n havat alaposan ledön 
göltctle s igy azután a terep nem volt sáros, 
m labdák pontosan futhattak Útjukon, sőt a 
'ledöngölt hó rugalmassága folytán nagyon jól 
ugrottak is A játékosok egyhangúan meg 
voltak elégedve a talajviszonyokkal. Annál 
kevésbé a közönség, amely « meginduló ha
vas eső és havazás miatt szokatlanul kis szám
ban gyűlt össze. Március 8-án, közel a baj- 
noksúg linkéhez,

n kettőn mérkőzésnek mindössze három
ezer nézője és hatezer pengd bruttó be

vétele roll a négy egyesületnek.
Szomorú számok ezek a nyomor rubrikáján. 

A Ferencváros Bukovlval, tehát Sárost nél
kül és a bnlhalf posztján Lázárral állott ki 

Kispest ellen, amelynek ez a mérkőzés a 
hattyúdala volt.

A 
lelt,

■
dománt/uk. Ha csak egy Jottányival 
képesebb, sőt még ez sem kell: plc

félidőben megóvja a zöldfehér kaput a terhes 
ajándéktól.

Szünet után lassanként megfordul a szituá
ció. Kispest egyre dühödtebb lesz, egész pon
tosan játszik, a Ferencváros védelme ollóba 
kerül s a 8. percben

már csak Amsei kifutása menthetne, ha 
Konyor testcsellel be nem csapna minden
kit s az üres kapuba nem helyezné a lab

dát.
Jellemző erre a kispesti gólra is, hogy a tiszta

perceket él át a zöldfehérek sok megnró 
báltatástól edzett csapata és közönsége.

A kiegyenlítő gól a levegőtlen lóg, azután mór 
nem is lóg, mert Konyor átjut Amseién és is
mét üresen ásít a kapu torka, dehál Konyor 
nem az. aki volt valamikor, a háló mellé 
küldi a labdát. Még egy hatalmas helyzet adó
dik Amsei kapuja előtt s azután vége az 
utolsó próbálkozásnak is: az eredményben 
megnyugszanak a felek s a játék mclankóli- 
kus hangulatban ér véget. Kispesten már a 
szerencse Is aligha segít.

Újpestet is csaknem utolérte a végzet..
Újpest—Nemzeti 5:3 (0:1)

dománuuk. Ha csak egy Jottányival Is lövő 
képesebb, sőt még ez sem kell: plaszirozóki- 
pesebb a csatársoruk, a végzet szekerét -----
állíthatták volna s a Ferencváros ismét 
séggel térhetetl volna haza De nem igy 
Iónt. A kispestiek csak magukat okolhatják 
eredményért.

Megvesztegető iramban és stílusban a 
“ ** diktálja a tempót.

Nem lehet ráismerni 
csapatra, olyan fürgék 
s egy perc sem telik el,

Lyka pasasával Ta
kács II. a kapu 
előtt terem és Itt.

Viszonzásul a 4. perc
ben a Kispest teremt re 
mek helyzetet, a labdn 
azonban kapu mellé 
megy. Ezzel azután vége 
is a kispesti támadó

meg- 
vere- 

tör- 
az

Takács II.
soknak Jo negyedórára A Ferencváros ismét

A dal elég Jól sikerült, csak a magasabb ré- 1 korlátlan ur lesz a pályán s a 11. percben 
giőkhun fogtak mellé az „énekesek", azaz, I Tánctér kornerét
hogy a kapu előtt csődöt mondott minden tu-1 Takács fl. hasét TMnczerhea továbbítja,

CSÜTÖRTÖKTŐL: KACAGO-EVT&K A CAP1TOLBANI

NYITOTT ABLAK
DÁn** OTF ■ W A legkitűnőbb bécsi mrinénok komikus versenye!
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Hiába no, a Nemzetinfek sem sikerült meg- 
d önteni azt a régi igazságot, hogy a 
nőnek az égig. Pedig hót de közel 
hozzá e meccsen I Mert

c mérkőzés több mint egy félidőn 
állt, hogy a Nemzeti megismétli 

meglepetésszerü győzelmén
rúdupláz mult heti sikerére és ezzel eloszlatja 
n nngy csapatok bólvúnyszerüségébe vetett 
tévhitét. És bár szünet után — amikor Spitz 
kiegyenlített — még futott az erejükből arra, 
hogy még egyszer megszerezzék a vezetést, a 
lila-fehérek egy nagyszerű percben lőtt két 
góllal sikerült a maguk javára eldönteni a 
már-már reménytelen mérkőzést

Nagyon keserves küzdelmébe került aa 
Újpestnek a Nemzeti feletti győzelem.

Voltak a játéknak olyan periódusai — fökép 
az első félidőben — amikor a Nemzeti uralta 
a játékot, amikor csak a Nemzeti csatárok 
vettek tudomást a magas labda előnyeiről 
Szünet után azonban lassan felőrlődött a 
Nemzeti-védelem ereje, a csatárokban mind 
kevesebb támogatóra talállak s igy, amikor 
Auer bejejelte a kiegyenlítő gólt, már előre 
vetette a lila-fehér győzelem az árnyékát. El 
kell ismerni, bravúros munka volt az Ujpcsl 
győzelme. A legörvendetesebb tanuisag azon
ban. a^iit le lehet vonni a meccs után, az, 
hogy

nincs többé biztos győzelem, nincs többé 
előre elkönyvelt mérkőzés ás aa egyik csa
pat annyi eséllyel megy a küzdelembe, 

mint a másik.
Az Újpestből ezúttal csak a küzdeni tudást le

het kiemelni. A csatársorból Auer csak fault
jaival tűnt ki. Spitznek nehéz volt a labda, 
két szélső pedig csak a Játék vége felé vétette 
észre magát. A halfsorból Köves és Sáros tűni 
ki, mig Borsányi csak a második félidőre ja
vult föl. A védelemben igen gyenge volt Fogl 
III. és Huber is nagy hibát csinált a második 
gólnál

A Nemzeti minden dicséretet megérdemel.
A közvetlen védelem derekasan állta a sarat, 
amig erejéből tellett. A halfsorban Búza voll 
jó, mig a csalársor. — különösen az első fél
időben, — néhány nagyon szép akciót csinált. 

Újpest-támadással kezdődik a játék és Auer 
fürdik meg legelőször a sárban. Mindjárt a 
második percben meleg helyzet van a Nemzeti 
kapu előtt, mert Gallina kiejti a labdát, de 
Hosso a kupuvonalba ment s labdája Possák- 
ról az üres kapu fölé pattan. A 7. percben 
szerzi meg a Nemzeti a vezetést. Odra bead, 
labdáját Vadas kapásból lövi, Huber elvetéssel 
kiüti, de

Szenes ott terem és a sarokba nyomja a 
labdát 0:1.

A 10 percben Gallina elvetéssel véd egy lab
dát, P. Szabó belefut és megrugja. Kicsit 
masszírozzák Gallinái, do ismét elfoglalja bo
lyét a kapuban. A 15. percben ismét csak a 
szerencse menti meg az újpesti kaput a góltól.

fák nem 
állottak

« úgy 
őszi

Eddig a Nemzeti volt a játék trányitoja s az 
Újpest most Is csak szabadrúgás révén nyo
mul fel és mindjárt nngy h«” ele is van. 
Possák két lépésről mellé 1Ő. »- kis intermezzo 
után ismét a Nemzeti támad. Huber csak ne
hezen védi Bihámy lövését, majd 
Bihámy lövése a kapufáról pattan 
30. percben ugv áll a helyzet, hogy 
még növeli a gólelőnyt, mert Dudás 
16-oson belül Biháinyt és

a bíró 11-est Ítél.
A labdának Opata megy neki, de magas lövé
sét Huber kornerre üti. Nagy megkönnyebbü
lés az újpesti hivők soraiban. A 32. percben 
egy labdára egyszerre fut Huber és Opata. 
Huber ráveti magút, Opata pedig belefut, mire 
a kapus fciugrik és Opatúba vágja a labdát. 
A bíró teremt rendet, de Újpestet ö sem tudja 
frontba ’ *.......................... ” ’ »—-«-"i

1, de

ugyancsak 
vissza. A 

a Nemzeti 
faultolja a

hozni. Most ismét támadásba lendül

Ströck

Újpest és P. Szabó lefutása után Possák ját* 
szik a ............. ‘ «
kifutó

nézők idegeivel: a sárbaragadt labdát a 
Gallina elvéti és mig ő maga is belera-nnuiv uauiuu vitvii vb 1,1‘B u - — -

S
ad a sárba, Possák nagy dilemmába kerii* 
rés kapu elölt, mignt.n a védelem segil*^’üres kapu „ .....---------

vei Gallina ment. A 42. percben az Újpestre 
mosolyog a szerencse, mert Auer lövése Flóra 
kezét éri és

a bíró most Újpest Javára Ítél 11-esf. 
Újpest 11-esének Auer indul neki és ágy0’ 
szeri! lövése magasan a kapu fölött süvít 
Ki van egyenlítve a két ll-es.

Szünet után faultsorozaltal kezdődik n j'1’ 
lék. P. Szabó lefutása sárba vész, mert míg ö 
meglepő frissességgel trappot a kapu felé, • 
labda elmarad mellőle. A 9. percben egyen1'* 
ki Újpest. A biró indokolatlanul ad szab0'’- 
rúgást Újpest részére, amit a Borsányi a kap°

A Tudor Accumulátorgyár Rt. 
által gyártott

\ \ki a 
A( ( l MjptATOR

zsoldos Mtalmiakm öntés, savmentes »«eb- 
Mmpuelemek*. axAraz anódielepek 
fBWtamlhataUanok. Mindenü t kaphatók.
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elé ível- A labdát Possák lőv.i kapura, Gallina 
elvetéssel kiüti, de

ésSpllz ott terem

még a vezetést

kél lépésről kiegyenlít.

A 18. percben a 16-ról 
lő szabadrúgást Auer és 
a labda a sorfalról kor
úéira pattan, mig Gál- 
lina véd. Majd ugyan
csak ar ő szabadrúgása 
az alsó kapufáról pat
tan vissza. A Nemzeti 
most már szórványosan, 
de azért veszélyesen tá
mad. Sőt a 18. percben

megszerzi, igaz, hogy csak___„ . is 
Huber jóvoltából.

Odry ugyanis bead a jobbszélről és Sze
nes kapásból továbbítja s már-már ugy
látszik, hogy kapu mellé megy a labda, 
de Huber megfogja és általános megrökö
nyödésre, a kapuba fordul vele együtt. 

Potyagól. 1:2.
Újpest erősen küzd a kiegyenlítésért, de 
Szabó a hatosról mellé lő, majd Auer a

P.
16-

Két gólt rúgott a 
és mindkettőt a

ról szabadrúgást lő mellé. A 27. percben Bel
esik miatt szabadrúgáshoz jut uz Újpest. 
Megint Borsányi rúgja a szabadrúgást és

Auer a hatos sarkából a háló balsarkába 
fejek 2:2.

A 31. percben virrad fel az Újpest napja. Nagy 
védelmi könnyelműség folytán P. Szabó kö
zelről szerzi meg a vezető gólt, 3:2, majd alig, 
hogy ismét játszani kezdenek,

Possák átvágja a labdát Ströckliöz. aki 
kapáaból nehéz szögből gólt lő. 4:2.

Gól után az Újpest nagy fölénybe kerül és a 
Nemzeti védelem csak nehezen bírja vissza
verni a meg-megujulő rohamokat.

A 39. percben Auer viszi a labdát, befelé 
húz és a 10-ról ballábbal az ötödik gólt 
lövi a dermed len álló Gallina melleit. 5:2.

A Nemzeti azonban nem nyugszik, utolsó ere
jét megfeszítve, támadásba megy és. sikerül is 
szépítenie az eredményen. A 40. percben 
ugyanis Odry magas beadására Huber és Sze
nes egyszerre ugrik és a kapus a sárba 
nyomja a csatárt.

ll-es.
Most már Török megy a labdának és 
lövi a hálóba. 5:3.

Sabaria tavasszal 
Hungária kapta

köt ki. 3:2.szombathelyi hátvéd a Hungáriát.
A forró hangulatban Skvarek egy mesteri szűk- Nehéz pillanatok következnek most, a Hungáriát 
tetőse játssza tisztán Barátkuf, aki nagy rös- - '------'oa.
se) robog a kapu elé, ám Weinhardt kifut és 
hatalmas szökkenéssel a hyujtotllábu Barátky

újra a kiegyenlítés réme fenyegeti s a Sabaria 
tudva ezt, kettőzött erővel fekszik a játékba. 
Kiéber elengedi Belkót, ennek centere pontosan

Az elmúlt vasárnap negatív hőse, a Hun
gária, nagy megpróbáltatásnak nézett elébe az 
egyre javuló Sabáriával lejátszandó mérkőzé
sén.

A kék-fehér csapat Kalmár nélkül volt 
kénytelen ■ pályára lépni, 

aki erősen megsérült a pénteki tréningjén s ez 
már magában is elegendő ok volt arra, hogy 
a megingott Hungária csapatának közönsége

Hungária—Salaria 3:2 (2:0)
rí n I ■ A . . — r r

Barátky Kovács 11. 
nagyfokú drukkal várja a elkövetkezendőket. 
Ez esetben a papírforma nem is sokat tévedett. 
Meleg helyzetekben bővelkedő mérkőzés után 
szerencsés körülmények között hagyhatta csak 
el a Hungária győztesként a pályát.

Erős Hungária-támadásokkal indul a játék 
s már az első percekben Skvarek remek kitöré
sét jés meredek szögből lőtt labdáját csak a 
kapufa tudja 'megállítani.' Utánfl Iiirzef tonr-

csapja Weinhardtot s az ellenkező sarokba gu
rítja a labdát, mint ahová Weinhardt vetődik. 
1:0. Most mindenki nagyobb iramot és Hun- 
gária-fölényt vár, ehelyett azonban mindkét 
csapat visszaesik, sőt három korner születik a 
Hungária-kapu előtt.

A vérmesebb drukkerek nagvon rossz 
ómennek tartják az l:O-át, mert hiszen a 

Nemzeti ellen is igy volt...
Még kellemetlenebb lesz a helyzet a biró sze
rencsétlen ítélkezései miatt, amelyek jobbára 
tévedésben nyilvánulnak és egyenlően sújtják 
mind a két csapatot. A 40. percben

Kiéber rúg egy szabadrúgást, amelyet Hlr- 
zer hirtelen mozdulattal Ticska elé tálal « 
a balszélső teljes erővel küldi a labdát a 
hálóba, amelyhez Weinhardt hozzá sem 

nyúlhat. 2:0.
Még egy perc sem múlik el, máris a Hungária 
kapu forog veszélyben, Iglódy azonban tiszta 
helyzetben tiz lépésről sem találja el a hét 
méteres kaput

A második félidő ismét a Hungária rohamá
val indul s előbb Hirzer, majd Barátky bombája 
ad gondot Weinhardtnak, aki imponáló nyuga
lommal hárítja el a fenyegető fellegeket a Sa
baria portájáról.

A bíró gyenge keze mint! egyre durvább 
lesz a meccs.

majd kedélyes purparlé fejlődik ki a pálya kö
zepén Kovács II. és Nagy közölt, amely

Szinté csodálatos módon végződik: Nagy

HUHBRR1R-ERSRRIR

BtLHO, AUlrttg 
HEM IMPONÁLT A 
liUN0ÁRÍA-\léD1il£»1

WLLBEfi

bokájára veti magát a vállával.
Barátky elájul .mindenki a Icgrosszabbtól 
tart, hiszen még ma sem felejtették el régi, 

Takács II .lábtöréscs esetét, 
szerencsére azonban tizpercnyi munka után 
Barátky, ha sántítva Is, de lábraáll. A 26. perc
ben a Hungária támadásai kornerben végződ
nek, amelyet

Ticska lő és Barátkv Weinhardt keze kö
zött a hálóba fejeli. 3:1.

A Sabaria dacos harci kedvére jellemző, hogy 
minden gól után ujult erővel fekszik a táma
dásba s itt is cgy perc múlva

Kiéber hibájából Vámos Belkót szökteti, 
akinek sarkos lövése váratlanul a kapuban

száll középre, Iglódy három lépésnyire a kapus 
tói jól fejel, de ha jobban fejelne, a labda 
menhetctlcn gól lenne. így azonban a kapufáról 
szerencsésen kicsúszik. Ezzel azután vége is a 
rohamoknak, nincs tovább ... csak a szezón 
legsötétebb kérdőjele lebeg a Hungária-uti 
pálya fölött: vájjon mi lesz jövő vasárnap, a 
Hungária—Újpest sorsdöntő találkozásán?

Vasárnap, március 15-én:

Hungaria-utDest
Előtte: BUDAI 11-NEMZETI kettős baja merk

A Budai „11** Szegeden hagyta 
az első tavaszi vesztett pontját

Budai „11"-Bástya 1:1 (1:1)
Szeged, március 8. 

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-

TiCSkA, Aki BC- 
3ilro$ip>vx

HUNGRRIR-5RHRRIR

S:0

8ARATU.

TlCSUA

kleber. , 
STÁB UVGAS

bája fenyeget veszéllyel, de Weinhardt a helyén 
van. A hatodik percben Belkó lefut, beadását 
Újvári elvéti és Kováit 11. tiszta helyzetben 
az üres kapu mellé lő. Ezzel azután befejeződik 
a Sabaria tudománya egy időre. A 18. percben 
Barátky szökik a kapu felé, magára von három
négy embert, átadását Ticska kapja, aki 
bombalövést ereszt meg közvetlen közelből, 
amelyet

Janzió imponáló roblnzonáddal, de kézzel 
tói ki a gólból.

Tizenegyes. Amely elé Barátky áll; Lassú 
nekifutással Indul a labda felé, testcsellel be-

pofont kap s merthogy a biró nem látja, 
kénytelen lenyelni.

A játékán azonban ezután már látszik a sértett 
önérzet haragja, amelyet csak tetéz a biró 
egyre sűrűbben ismétlődő tévedése. Jellemző 
eset s talán egyedülálló is a maga nemében a 
következő percek története.

Nagy Beiké beadását kézzel üti le, amely- 
, ért tiienegyes büntetőrugás jár. Kovács II. 

rúgja, a labda már a hálóban van, amikor 
a bíró észreveszi, hogy Nagy a tizenhatos 
területén belül tartózkodott, fütyül és ujra-

rugaja a tlzenegyestl
Ez a bírói tévedések non plus utrá-ja. A másod
szori tizenegyest Kovács 11., ellenére nz érthető 
és szörnyen izgatott idegállapotnak, mégis csak 
hálóba lövi. 2:1. Nagy zsivaj a tribünökön s a 
Sabaria szárnyakat kap: vehemens támadások
kal robog a megzavarodott Hungária kapuja 
felé. Belkó egy tiszta lövését Nagy komerre sze
reli.

As egyenlítő góltól mentette meg Igy a

(A . .
tése.) A két nap óta tartó havas eső már szom
baton erősen veszélyeztette a játék megtartá
sát s a két klub vezetői össze is ültek tárgya
lásra, hogy a mérkőzést elhalasszák. A budaiak 
vezetősége azonban ragaszkodott a meccshez s 
igy azt, annak ellenére, hogy a havazás vasár
nap sem hagyott alább, mégis megtartották. A 
Bástya vezetősége, amennyire lehetett, eltakarit- 
tatta a pályáról a havat, ennek ellenére

reális játékra teljesen alkalmatlan, mély, 
lucskos talaj fogadta a csapatokat.

A Bástya első tavaszi szegedi bemutatkozása ál
talában sikerültnek mondható, s jóllehet

a vendégcsapat több frisscséggel és ötlettel 
játszott, az eredmény nagyjában híven adja 

vissza a mutatott játék képét.
Az első félidőben a fővárosi csapat ragadja ma
gához a játék irányítását és sorozatos támadá
sainak eredményeképpen a 15. percben gólhoz 
is jut.

Schmldt lefut a kornervonallg, középre adott 
labdájára Beneda kifut a kapuból, köz
ben azonban elcsúszik, a labda Is megakad 
a sárban s Igy az ott termő Tárnok az 

ilrcs hálóba vágja (1:0).
A budai feketo-fehérek azonban nem sokáig 
örülhetnek a vezetésnek, mert közvetlenül a kö
zépkezdés után

Hernády lefut és centerczését Havasköri 
góllá értékesíti (1:1).

Ezután a Budai „11" ismét több támadást vezet, 
eredményt azonban a kitünően működő szegedi 
védelemmel szemben nem tud elérni. A Bástya

csak szórványosan kerül frontba, s ennek ered
ményeképpen kornerrel veszélyeztet.

A második félidőben a budaiak ostroma to
vább tart, a szegedi védelem azonban önönma
gát múlja fölül s igy újabb gól nem esik. Annak 
ellenére, hogy a Budai „11" a többet támadó

HernádyTárnok

mégis a Bástyának nyílna alkalma gól el. 
érésére, de Wáhl bombalövését Lantos r *‘‘“ 
zónáddal védi. A hátralévő negyedórában i 
gediek a mély talajon visszaesnek, ám 
játékkal kihúzzák az időt.

A budai csapatban a csatársor, főként i 
zőnyben, okosan dolgozott, a halfsor mc| 
tűsen szürkén mozgott, mig a közvetlen 
lember főleg Hungler biztos játéka tetszett.

fél,
robin* 
a sze
leiket

a me-
__  . igleho 
közvetlen véde- 

____ ______ _ ___ „__________ “• A 
szegedi csnpat még mindl? messze van rendes 
formájától, s jóllehet a közvetlen védelem pom
pás munkát végzett s a halfsor is jól állta a 
támadásokat, a csatársor akciói még mindig 
tervszerűtlenek és vérszegények.

Kikapott a Bocskai 
az első tavaszi pesti mérkőzésen

111. kér. FC—Bocskai 4:0 (4:0)
A játék a Bocskai támadásával indul, ám 

csakhamar a HL kér. FC lendül előre és már a 
3. percben gólt ér el.

Kapuclőttl kavarodásban Fenyvesi éa Schil
ler hibáz, de a Bocskai hátvédjei és Fábián 
la ront s a befutó Lengyel a hálóba kotorja 

“ gólt. (1:0).

EiHMcoieoaFeiiíríriiyaiira?
Akkor nézze meg a testvérfilm jé t, amelynek elme,

A tenger réme
A főszerepben: Raquol Torf9 

Nlla A»th*r 
Cftcrríe* B/ckford

Ezenkívül:

Bemumtja kizárólag a ÉSXClkB 
RddluS- Németül beszélő kalandorom.

AfeffO főszerepben: Arnold Korff és
Filmpalota w*

A
első wt> „ ______  _ ___
mint pedig a sáros pályát. Az újpesti Stadion I 
els ömérközése és a Bocskai első budapesti ta
vaszi startja a meglepetés és a sár jegyében 
zajlott le.

Az erősen favorizált Bocskai, amely a 
sima, lapos passzjátékot kultlválja, „bele

ragadt" a mély sárba,
ezzel szemben az óbudai együttes* feltalálta 
magát és hosszan előrevágott labdákkal ope
rált.

ügyes és céltudatos játékának megérdemelt 
gyümölcse a két értékes pont lett, 

bár a gólarány ilyetén való kialakulásában 
közrejátszott Fábián kapusnak lehetetlen 
gyatra játéka, aki még az előtte játszó hátvé
deket is fölülmúlta a bizonytalanságban. Ez a 
körülmény nzonbnn milsem von le a III. kér. 
FC szép teljesítményének az értékéből,

negyedik bajnoki forduló méltó volt az 
háromhoz. Úgy a meglepetéseket tekintve,

látványossága
MflttutorlparlRt. 

lakásberendezés! k'Alll ása. aho* az 
ujirAnvu és stílbútorok na«,v válasz
tékban, előnyön Atban kaphatók. 
Saját tervezőirodaVI., Liszt Feranc-tér O. n

a vezető
A gól után mindenki 

Bocskai fölényét 
várja, ehelyett azon
ban a kerület marad 
továbbra is fontban. 
Lengyel éles lövése a 
kapu mellé jut, Schil
ler labdáját pedig Fá
bián parírozza 
stílusban, 
csapat igen 
játszik, a 
legénység 
nem bir _
hulló hótól még mélyebbé váló talajon mo
zogni. A csatárok próbálgatásai már rendsze
rint a hnlfsoion elakadnak, a veszélyesebb at
takot pedig a válogatott fönn; bán játszó Biró 
veri vissza. Reviczky labdáin Fehér ökléről 
jut a kapu mögé a ebtől Markos komorét a 
léc menti. Lengyel hosszú szabadrúgása Fá
bián zsákmánya.

A 86. percben Fenyvesi beadd át Fábián 
könnyelműen akarja f'gnl, de a I ' ’:l| ki
ejti, amely Dröaslcr elé pereg. A hnhzélsi 
nz üres kapura akar lőni, ám Fejér dr.

szép 
Az óbudai 

szépen 
debreceni 

ellenben 
az egyre

Lengyel
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rugjt a labdát. A 20. 
boadúsa Vi «ze elöl

Vincze

kértél lefogja ■ labdát: 11-est Zllahy áll 
löl a büntetőhöz, amelyet értékesll le. (2:0).

A közönség most illeme* hizlalásba kezd és 
lelkesíti a kerületieket. Nem i» kell nagy 
„c/o/^iííií/oMj'*, mert húrom perc múlva

a kitűnő Ziluhy nagy rössel kitör Moharos 
mellett és Hz méterről 11 hahildall léc mellé 

helyezi u labdát. (3:0).
Alig kezdenek újra, amikor az óbudai balszárnlJ 
támadását

Fábián könnyelműen lábbal védi, a rövid 
rúgás Zllahy hoz, kerül, aki az üres kapubu 

lúgja.
A hátralevő Időben a kerület támad

Szünet után Zilahy kitűnő helyzetben hibáz, 
A 0. percben Markos lefutását pontos beadás
sal fejezi be, de a gólalkalmat a belsők lekésik 
A játék nívója most messze mögötte marad az 
<bő félidőbelinek, mert mindkét félből sokat 
„kll/tsz" (I lein telién rossz talaj. Reviczky bu- 
szonbtmélercs éles szabadrúgása a léc, fölöli 
zug el, a lefutó Fenyvesi pedig Fábián kezébe 

percben Markos veszélyes 
Fehér zsákmánya lesz.

A fiacskát upy játszik, 
mintha egészen meg
adta volna magát a 
sorsának, de a 111. 
kér. FC. sem nagyon 
erőlteti meg magát. 
Schiller átadását
Fenyvesi jó helyzet
ben n kapu fölé 
vágja, Drössler lab
dája pedig az ellen
kező kapulécről pat

tan vissza a mezőnybe. A 38. percben Fábián 
durván megsérti Csárdás liirót, amiért uz ld 
állítja. Wampclich foglalja el n kapus poszt
ját, míg az ő helyére Vince húzódik hátra. A 
játék eléggé csapkodó, s Így az utolsó percek 
kevés élvezetet nyújtanak.

Csárdás bíró jól vezette a mérkőzést.

A hóvihar elsöpörte, 
az eső elmosta a Pécs- 

Baranya— Vasas 
mérkőzést

Pécs, március 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Pécs sporllársadnhna ismét attrakció nél
kül maradt. A kétnapos havazás után vasár
napra eső tette vigasztalanná a helyzetet, úgy 
hogy

azó sem lehetett a Pécs Baranya—Vasas
mérkőzés megtartásáról!

A pécsiek már szombaton értesítették a Vasas 
képviselőjét a helyzetről s a Vasas már el sem 
utazott Pécsre.

Az Attila biztosan tör 
a bajnokság télé

A II. ligában már csak nz Attila és n Somogy 
csapata nyerheti meg a bajnokságot, mig a 
többi erősen lemaradt a két vezetőtől. A mis
kolci csapat a Kossuth elleni meccsén 8:1 arány 
bán biztosan győzött, mig a Somogy 4:0 arány
ban „intézte cl" n BAK TK-I, de ez n meccs ba
rátságos volt s igy nem számit nz eredmény. A 
VÁC FC részére a Józsefváros nem volt komoly 
ellenfél. A részletes eredményeket az alábbiak
ban adjuk:

Attfta—Kowidh 8:1 (2.-Í). A bajnokjelölt mis
kolci csapat fölényesen győzött. A biró Táborit 
és Szabót n Kossuthból, Maszlonkát pedig nz 
Attilából kiúllilotln.

V.4C FC—Józsefváros 0:0 (1:0). 
Turul Terézváros (4:1).
Soroksár—Maglód 2:0 (1:0).
Somogy- BAK TK 4:0 (1:0), barátságos. 
A Rákospalota Mcf/f/rr mérkőzés a pálya 

használhatatlansága miatt elmaradt.

A Törekvés és a BSE 
nagy fölénnyel győzött 
Ar. amatőrök tegnapi fordulója nem hozott 

meglepetést. Az élen álló Törekvés és n BSE 
nagy fölénnyel nyerte mérkőzését, mig a Postás 
és a BSzKBt. csak küzdelem után győzött. Az 
MTK hat gólt rúgott a III. kor. TVE hálójába. 
A részletes eredmények a következők:

Törekvés—BTC 0:0 (3:0). 
RSE BEAC 5:1 (1:0). 
Póslás—l TE 6:5 (3:2).
JiSzKRt.- FC 4:2 (4:1). 
,MTK -111. kér. TVE 6:0 (3:0).
Az URAK -Fér. Vasutas-meccs a pólya hasz

nálhatatlansága miatt elmaradt.

Hatz Oltó nyerte a BEAC 
tőrversenyéi

Nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében' 
rendezte meg a BEÁI kizárásos hírversenyét. 
A versenyt

biztosan, vereség nélkül nyerte Hatz Ottó, 
millión a délelőtti selejtező mérkőzéseken 
Dingfclder. Stark, Mcisslingcr slb. kieslek.

A helyezési sorrend: I Hatz Olló MAC 8 
győzelem. 2. laki RÁC 7 gv. 3. Maszlay Tiszti 
VC 6 gv. I (iörsy BEAC 5 gv. 5. Zöld dr. 

’ BEAC 4 győzelem.

Tekintse meg Fűiden l'éla

Vlciorii BUTORsialónlót
Vllmoa erAarAr-ut A. C riSsI tAlMllék I Réei eltn ti,

Sötét kérdőjel még a magyar válogatott csapat — 
. Prága előtt két héttel

Csütörtökön harminc játékos játszik tréningmérkőzést
A csatakos, rosszul induló tavaszi szezónbnn' 

szinte észrevétlenül Jutott .el a magvar futball- 
sport czév| egyik legnevezetesebb állomásához.

a két hét múlva Prágában eldöntésre ke
rülő magyar-rseh válogatott mérkőzéshez.

A régi rivalizálás lényén kívül ez a mérkőzés 
kétszeresen fontos már csak azért is, mert az 
Európa-kupáért újonnan meginduló küzdelmek 
első mérkőzése lesz ez mind a két ország fut- 
ballsportja számára. Tudjuk nagyon jól, hogy 
Csehország mily erővel rendelkezik s hogy 
erre a mérkőzésre milyen hatalmas apparátus
ra! és gondossággal készül. Természetes, hogy 
a sokai jelentő magyar-cseh találkozóra a ma
gyar ftimtHIsportnnk is kellőképpen fel kell 
készülnie. Az előkészületekről kérdeztük meg 
Máriás: y Lajos dr. szövetségi kapitányt, aki nz 
alábbi interjújában világította meg a rózsásnak 
egyáltalában nem mondható helyzetet.

— Csak holnap este tudom majd kijelölni azt 
a huszonnyolc—harminc játékost, aki csütörtö
kön délután félhárom órakor a Bcszkárt- 
nályán fog Iréningmérlő-ést játszani Az egyik 
csapat a Postást, a másik a Beszkárt-l kapja 
ellenfélül Hogy a keretet ennyi játékosból állí
tottam össze, annak a magyarázata nz, hogy

különbüxő kombinációkat éa párosításokat 
akarok kipróbálni a nagy mérkőzés előtt.

Vasárnap nz Újpest-pályán néztem a játékot, 
• hol nz Újpestet, a Nemzetit, a Bocskait és a 
III. kerületieket figyelhettem meg.

Amit láttam, az nem valami Vigasztaló.
Ennek elsősorban főokát annak tudom he, 
hogy nz irreális tnln.ion

csak nz erő és a kondíció mérkőzhetett, a 
szorosan vett futball azonban a sárba 

fulladt.
Negyedik vasárnap kell már a csapatoknak 
Ilyen Irreális talajon, pusztán erőből, kondíció
ból vagdosni a labdát, ami természetesen az 
ésszerű játék rovására megy.

— Sok függ, sőt majdnem minden a jövő 
vasárnaptól, amikor a csapatnak kétharmad
része alakul maid ki.

Talán megbirkózunk a nagy feladattal.
Mert ha egyfelől az irreális talaj hátrányos 

volt az okos játék szempontjából, másfelől 
előny is. mert túlságosan igénybevette a játé
kosok testi erejét s t

momentán úgy áll a helyzet, hogy ennek 
folvtán szinte olybá tekinthetjük a Jelen
legi állapotot, mintha már két bajnoki for

dulóval előbbre lennénk.
— Prágában két tényező fogja eldönteni a 

nagy mérkőzést:

VILÁGSZEMLE
A La Plata legyőzte 

a Spartát!
Prága, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen 
tése.) A délamerikaink Európában túrázó csa
pata vasárnap a Spórtával mérkőzött és hatal
mas meglepetésre

3:1 (1:1) arányban győzött a cseh bajnok 
felett.

A mérkőzés teljesen irreális talajon folyt le 
s a La Plala teljesen megérdemelte a győzelmet.

Kétezer néző jön 
Budapestre a Jugoslavia 

húsvéti mérkőzésére
Belgrád, március 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A belgrádi Jugoszlávia csapata, mint isme
retes, husvét hétfőn Budapesten vendégszerepel 
a Ferencváros—Újpest kombinált csapata ellen. 
A mérkőzést Bclgrádban máris nagy érdeklő
dés előzi meg, ugyannyira, hogy különvonatot 
akarnak Indítani. A Jugoszlávia vezetősége két 
ezer nézőre számit, amely el fogja kisérni ked 
véne csapatát Budapestre.

A GÓLKIRÁLY A PÁLYÁN
Berlinből jelentik: A Müvészegycsülcl, amely 

magába tömöríti a német főváros színpadi vi
lágát, rajzoló és ujságirógárdáját, futballcsapa
tot állított szembe a berlini testnevelési főiskola 
együttesével. A művészek tizenegye között sze
repelt többek közöli Schaffer. a gólkirály, 
Popovlch, az egykori osztrák válogatott fut
ballista és Meisl Willy dr., az ismert sporthirlap- 
iró. A túlsó oldalon a testnevelési főiskola ta
nárai Játszottak. A meccset, amely 2.2 arány
ban döntetlenül végződött, a német futballszö 
vétség elnöke és fővezére. Félix Linemann 
vezette.
A HENIE FAMÍLIA A CSEH KÖZTÁRSASÁGI 

ELNÖKNÉL.
Sonja Henie, a jég ünnepelt királynője, szü

leinek kiérctébcn teára volt hivatalos Masaryk 
cseh köztársasági elnök családja körében. A 
cselt államfő ínformállatta magát n jéusport 
aktuális témáiról, llcnie papa, aki egy halai 
inas oslói áruház tulajdonosa, most üzleti 
ügyeit inléti Csehszlovákiában.
Ift.OCO FÉRŐHELY LESZ A TORONTÓI JÉG 

PALOTÁBAN,
amelynek építését most kezdik meg. A gigan
tikus méretű fedett spnrtarénn a jéghokki-sze- 
zón kezdetére elkészül.

Id bírja végig az iramot és ki Játszik Jól.
Az elsőre már ma nyugodt választ adhattunk, 
a második azonban egyelőre még a jövő titka

A szövetségi kapitány programjából csak na
gyon gyengén csillan ki a reménykedés. Is
merve a csehek félelmetesen nagy álülöerejét 
és ismerve az eddigi bajnoki mérkőzések sivár 
játékát, joggal láthatjuk sötétnek az eget Prága 
fölött a magyar színek számára.

AMAC csapata nyerte 
a Vasasok „Bernáth- 
vándordijas“ mezei 

futóversenyét
A Vasas SC tegnap délelőtt rendezte Bér- 

náth-vándordijas összetett mezei futóversenyét 
a tárnái réten. A vándordijat, erős küzlelem 
után, a MAC csapata nyerte minimális pont
különbséggel á vándordíjai védő Vasasokkal 
szemben. (MAC 137 pont, Vasas 141 pont). A 
szeniorok 7500 méteres versenyében tizenegy 
egyesület százötven, nz ifjúsági 4000 méteres 
versenyben nyolc egyesület százöt atlétája in
dult. A szenior-versenyt nagy fölénnyel Krizsán 
(Vasas) nyerte .aki mindvégig vezette a me
zőnyt és azt 200 méterrel maga mögött hagyva 
27 p. 15 mp-es idővel elsőnek érkezett a célba. 
2 eBloni (MAC) 28 p. 05 mp. 3. Lakos (Tö
rekvés) 28 p 06 mp. A csapatversenyben: 1. 
Vasas csapata 48 ponttal. 2. MAC 56 ponttal. 3. 
ESC 60 ponttal. Az ifjúsági versenyben: 1. Si
mon (MTR) 14 p. 03 mp. 2. Sárvári (UTE) 
14 p. 12 mp. 3. Ács (MTK) 14 p. 13 mp. — A 
csapatversenyben: 1. Törekvés 50 ponttal. 2. 
MAC 87 ponttal. 3. Vasas 95 ponttal.

Ma kezdődnek a középiskolák 
téli vizipólókupamérkőzései

A Purébl Győző dr. fővárosi tanácsnok által 
alapitott Székesfővárosi Téli Vizipóló Kupa 
mérkőzései 26 iskola részvételével ma délután 
kezdődnek a Nemzeti Sportuszodában. Az első 
forduló programja a következő:

4 órakor: Érseki kalh. rg.—Kölcsey rg., 
Kemény reál — Vörösmarty reál.

5 órakor: Szent István rg. — Kossuth fk., 
Bólyii reál — Széchenyi f'-

HÓBAN FUTBALLOZTAK VASÁRNAP 
BECSBEN

Bécsből jelentik: A havazás a labdarugópá
lyákat nagy mértékben használhatatlanná telte, 
de n mai mérkőzéseket mégis lejátszották. A 
hohewartei pályán a Vienna 5:4 (3:1) arány
ban győzött az Admira ellen, mig az Austria 
4:1 (0:1) arányban verte a WCS-t. A Nichol- 
son 2:1 (1:1) arányban győzött a Slovan ellen, 
mig a Rapid 8:0 (2:0) arányú fölényes győ
zelmet aratott a FAC ellen. Á mai eredmények 
után a tavaszi tabellán a Rapid vezet az Admira 
előtt.

A NEWYORKI HATNAPOS KERÉKPÁR- 
VERSENY

szombaton éjjel végétért. A versenyzők 146 óra 
után 4285.680 km-t tettek meg. A versenyt a 
francia Letourneur—Gulmbretiére-p&r nyerte 
meg 867 ponttal a Linari—Brocardo együttes 
előtt.

JUGOSZLÁVIA FUTBALLVASÁRNAPJA.
(Belgrád): Beogradski—Jedinstvo 4:0 (1:0). I 
(Újvidék): NAK—Gradjansky 3:2 (3:0). 
(Szabadka): Bácska—SAND’2:1 (1:0). 
(Zágráb): HASK—Sokol 2:1 (1:1).
(Zombor): Zombor—Apatln 4:0 (2:0). 
(Zenla): Z. Radnicki—Zombori TK 3:2 (3:1).

VASÁRNAPI FUTBALL PRÁGÁBAN.
Viktória Ziskov—Teplilzer FC 3:2 (1:0). Bo- 

bemians—Meteor VIII. 7:0 (2:0), SK Zlichov— 
DFC 2:1 (1:1). Nachod—Kladno 3:3 (2:2), Ce- 
ebié Kariin—Nusclsky 2:0 (1:0).

a slavia félsikere Berlinben.
A prágai Slavia vasárnap Berlinben vendégsze

repelt és változatos küzdelem után 2:2 (1:1)
arányban döntetlenül mérkőzött a Berliner SV- 
nel. A prágaiak Játéka nagy csalódást keltett 
Berlinben.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Jó eredmények a MAFC főiskolai uszóver 
senyén. Vasárnap délután, az összes budapesti 
főiskolai egyesületek részvételével rendezte 
meg főiskolai uszóversenyét a MAFC, amelyen 
néhány jobb eredményt tnláhinki — Eredmé
nyek. 100 ni. mellúszás: t Ficdlcr AFSE 1.21 
mp. — 100 m. háluszás: 1. MártonfTv LASE 1.17 
mp. — 100 m. hölgymelluszás: 1. Philipp BEAC
1.42.5  mp. — 4X200 ni. staféta; 1. LASE 10.18 
mp. 2 MAFC 10.18.2 mp.

X A Nemzeti Torna Egylet dlsvforndja. Va
sárnap este tartotta meg ezévi disztornáját n 
Nemzeti Torna Egylet, amelynek keretében le
leplezték Matolay Eleknek, a magyar testneve
lés apostolának márvány mellszobrát. A disz* 
tornán — amelyen többek között megjelent 
József Ferenc királyi herceg. Bezcgh-Huszágh 
főkapitány, vitéz Tárcay Féllé idea miniszteri 
tanácsos — a Nemzeti Torna Egylet teljes gár 
dója felvonult, nz apró gyerekektől kezdve 
egészen az ősz, öreg unokáig.

x A Postatakarékpénztár csapata nyerte 
a bankbajnoki csapatversenyt. A Pénzintézeti 
Sportegyletek Ligája vasárnap rendezte 
meg a bankközi zárt kardesapatbajnoki ver
senyt, amelyet a Postatakarékpénztár (Jele, 
Fuchs, DicsöíTy, Kalliwoda) nyert meg 4 pont, 
lal, 2. Kereskedelmi Bank 2 ponttal.
x Ezüstserleget kap az a lapterjesu'.ő-bok* 

szoló, aki mugyar vagy európai bajnokot le. 
győz. Szombaton este megalakult a Lapterjesz
tők Sport Clubjának bokszoló-szakosztálva n 
Roitenbiller-utca 35. szám alatt levő tejivóban. 
A megjelentek körében nagy lelkesedést váltott 
ki n vezetőségnek az a bejelentése, hogy gróf 
Széchenyi Endre egy ezüst serleget ajánlott fel 
az első lapterjesztő-bokszoló részére, aki akár 
magyar, akár pedig európai bajnokot legyőz. A 
klub bokszolótréningjeit hetenként háromszor: 
hétfőn, szerdán és pénteken este 7—9 óráig 
tartja Bernárd Elemér tréner vezetése mellett.

X ökölvlvómérkőzések a vidéken. Az éledő 
vidéki bokszolóélet megnyilvánulása az a két 
ökölvivóverseny, amely vasárnap lezajlott. Az 
egyik Tapolcán volt és a TIAC 6:6 arányban 
döntetlenül mérkőzött az UTE és B. Vasutas 
kombinált csapatával. A másik Kaposvárott 
folyt le s Kaposvár versenyzői 6:2 arányban 
győztek Dombóvár ellen. A kaposvári ökölvívók 
jó öklü legények lehetnek, mert mindhárom 
győzelmüket kiütéssel szerezték meg.

— Pérely Imre: Fény és árnyék. Ilyen cím
mel Pérely Imre, a lehetséges grafikus és festő 
egy sorozat kőrnjzát adja ki egyszerű és Ízlé
ses albumban.

— A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajó
zási Rt, a Budapest és Mohács közötti sze- 
mélyhajójáratokat az egyidejűleg kiadóit me
netrend szerint a folyó évben akként indítja 
meg, hogy az első hajó Budapestről Mohácsra 
március 1-én, Mohácsról Budapestre március 
15-én indul. E járatokban a gőzös mindennap 
22 órakor indul Budapest Eölvös-térről, és a 
közbeeső álomáiok érintésével 8 óra 30 perckor 
érkezik Mohácsra. Mohácsról a gőzös 13 órakor 
indul és 5 óra 30 perckor érkezik Budapestse.

LÖSPORT
Budapesti ügető versenyek

A rossz idő sokat ártott a vasáron ni ügető, 
versenyek sportjának, még többet külső keretei
nek. A versenyek ennek ellenére érdekesek vol
tak s a közönséget az is kárpótolta, hogy na- 
gyobbrészben a favoritok győztek. A nap főszá
mát nagy meglepetésre a kimagasló esélyű, da 
érthetetlenül rosszul szereplő Dacapo helyeit 
az istálló másik lova, Conrad nyerte meg. A 
közönség hangosan tüntetett Dacapo hajlója, 
Kovács II. ellen és örömmel vette tudomásul, 
hogy az igazgatóság Cónradot tisztátalan üge
tése miatt diszkvaliflkálta, amire teljes mérték
ben rá is szolgált. Dacapo utolsónak ment át 
a célon, de mert Epost tisztátalan ügetéséért 
ugyancsak diszkvalifikállák, megkapta a máso
dik dijat. Jácint, Éber B., Libertás és Erika 
mint favoritok könnyen nyerték versenyeiket, 
meglepetést okozott Gitana II. győzelme, melyre 
tizennégyszeres osztalékot fizetett a tolaliZáíőr, 
A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Szabolcsi ménes Jácint (P4)'( 
Zwilltager, 2. Delila (5) Maszár F. F. in.: Nel
son, Lára, Minn. Sacy. Tót.: 10:28, 15, 29. Olasz:
56. — II. FUTAM. 1. Steinjlz M. Éber B. (2 reá)
Steinitz, 2. Hadúr (2%} Zwillinger. F. m.: Kópé, 
Dombóvár, Hullám. Tót.: 10:13, 11, 14. Olaszt 
32. — III. FUTAM. 1. Baranyai J. Libertás 
(P/<) ifj. Baranyai, 2. Avanti D. (3) Scheibel. 
F. ni.: Ebadta, Orkán, Kedves. Tót.: 10:19, 13, 
25. Olasz: 36. — IV. FUTAM. 1. Burjaspusztai 
ménes Erika (l‘/4) Maszár J„ 2. Rézi (pari) 
Dózsa. F. m.: Qerljce, Ormuzd, Cigánybáró, 
Patyolat II. Tót.: 10:20, 12, 11. Olasz: 37. —
V. FUTAM. 1. Fischer M. Avanti II. (6) Fciscr,
2. Dacapo (l*/4 reá) Kovács II. F. ni.: Epos, 
Conrad Tót.: 10:67. Olasz: 33. — VI. FUTAM.
1. Metropole-ist. Gitana II. (6) Hoffmann, 2- 
Mikulás II. (l'/c reá) Dózsa. F. m.: Zoricn, Fé
nyes, Nólás. Tót.: 10:140, 34, 13. Olasz: 34.

X A nagy izgalmak között megválasztott 
Orosz György ezredes és Hanzély János le
mondtak a BÜE választmányi tagságáról. A 
Hétfői Napló annakidején megírta a Budapesti 
ügetőverseny Egyesület viharos lefolyású köz
gyűlését. közgyűlésen a szenvedélyek azért 
robbantak ki, mert az előzetes tárgyalások so
rán megállapított hivatalos listával szemben ov 
egyik igazgató ajánlására Orosz György nyug, 
huszárezredest választották meg Kohner Willy 
báró helyére a választmányba. Az izgalmak a 
közgyűlés után sem simultak el s valószínűleg 
ez az oka, hogy Orosz György és Hanzély János 
igazgató lemondottak választmányi tagságukról. 
Hanzély János a választmányi tagságról való 
lemondásával automatikusan kivált az igazgató
ságból is. Ezektől az eseményektől függetlenül 
a választmányba újra beválasztott Solymosy 
Jenő báró is lemondott tisztségéről.

X A Pestmegyei hendikep teherközlése. A' 
Raloppsport tavaszi eseményére, a Pestmegyei 
hendikepre vasárnap tették közzé a kirótt ter
heket, amelyek a következők: Benvenuto 62, 
Pajzán 60, Példás 59, Sonncnschein 59, Ralo
57, Wolnn 56%. Mungo 55. Rejlélv 54K, Ka
merád 53!4. Bernina 53, Cortina 51K. Milike 
51 Vz. Mirjam 51, Dnmsel 50^, Fürt 50, Cipoü 
49X Martlnshcrg 49)4. Nebuló 48, Add oda 45, 
Gilano 44, Renaissnnce 44, Csak előre 41 
Armo Gredl 40, Gyöngyike 39, Csokor 39.

A verseny favoritia Mungó, amelyet 3:1 jö« 
győznek n könyvesek.

X Bizalom, n Pestmegyci hendikep egyik' 
komolyan rebesgetett jelöltje, a teherközléskor 
kivált n nevezettek közül. Hir szerint Bizalom* 
nml istállója a Przedsmit hendikepre készül.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ
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