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Fleissig Sándor bankvezér lakásán 
betörésen^ érték_ Bors Adárn volt Britanniást

Halálos sebbel a leien 
eltűnt a Rőkus-kúrházbúi

Baranyl Mihály, az Öngyilkos kávés
a rendőrség sálét érdekében Őrizetbe akarta venni a kévést, akt 
revolverrel a széiába ion - Harangi azonban eltűnt a kMázbél. 

mielőtt a detektív megérkezett volna

autón robogott el a haldokló önggiikosieisit
Egy öngyilkossági kísérlet szokatlanul 

drámai bonyodalmai okoznak gondot va
sárnap dél óta a rendőrségnek Az esel anv 
nyira egyedülálló, hogy e pillanatban min
denki tanácstalanul áli vele szemben.

A hét közepén történt, hogy az Andrássy 
ut 07. szám alatti tejivóban reggeliző ven
dégei szemeláttára

fcrgópisztollyal a szájába lőtt Bárányt 
Mihály,

a lejivó tulajdonosa. Véresen, eszméletlenül 
esett össze s a mentők életveszélyes állapot
ban szállították be a Rókus-kórházba. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy

a revolvergolyó teljesen összeroncsolta 
a szerencsétlen ember száját és füle mö

gött a nyakán jött ki.
Ezalatt a főkapitányságon megindult a 

nyomozás annak a kiderítésére, miért kö- 
t> tett el öngyilkossági kiséri etet az And- 
rássy-uti tejivó tulajdonosa? Annyit barna 
rosan megállapítottak, hogy

anyagi gondokkal küzdött, 
füzetesebb nyomozás után azonban meg- 
I i>ő felfedezést is tettek. Burányi Mihály el- 
l< n az. intellektuális osztályon

néhány nappal ezelőtt feljelentést tett 
valaki ezcrö'.szúz pengő vissza nem 

fizetése miatt.
Valószínűnek látszott, hogy ez a feljelentés 
érlelte meg végképpen benne az öngyilkos 
sóg gondolotát.

Szombaton délután a Rókus-kórház tele
fonon kérte a főkapitányságot, hogy sürgő 
s n intézkedjék Burányi Mihály ügyében, 
bi rt a halálraszánt ember kijelentette a 
kezelőorvos előtt, hogy minden körűimé- 
nvek között távozni akar a kórházból

huszonnégy órán belül.
Hiúba figyelmeztette nz orvos, hogy erről 
b szélűi sem lehel, hiszen élet-halál között 
l< bég s a legkisebb mozgás is tragikus kö
vetkezményekkel járhat, Burányi konokul 
kitartott elhatározása mellett.

— Rorzaszló kényes a helyzetünk — 
mondta befejezésül a telefonba a Rókus 
kórház orvosa. — Semmiféle jogcímünk 
nrra nincs, ho^v ezt at emberi megakadó 
lvozzuk szándékában, viszont egv pillanatig 
« m kétséges előttünk, hogy

n életével fizet, ha elhagyja a kórházat

ilyen állapotban,
nyílt sebbel, közel a halálhoz .. .

A rendőrségen nem tudták, mitévők le
gyenek. Erre még nem volt példa. Végre is, 
a betegnek jogában áll elhagyni a kórházat, 
erőszakkal nem lehet visszatartani, még ak 
kor sem. ha a katasztrófa előre látható.

Vasárnap délelőtt mégis döntöttek a fo

Elfogták a nyíregyházai 
revolveres gyilkost

Vem politikai merénylet, hanem szerelmi bosszú áldozata lett Soltész 
Mihály, a nyíregyházai szocialisták vezére — A barátja, Koska András 

ülte meg bosszúból, mert Soltészné visszautasította az udvarlását
NylregyliiSzn, február 7

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Vasárnapra szenzációs fordulat kö 
vetkezett be a nyíregyházai rejtélyes gyil 
kosságnak a nyomozásában.

Mint emlékezetes, néhány nappal ezelőtt 
a Nyíregyháza melletti ókiskerti szőlőben 

rejtélyes módon agyonlőtték Soltész 
Mihály ácssegédet.

Soltész házának lakásában tartózkodott, 
amikor az ablakon keresztül fegyver dör- 
rent el és a golyó Soltészt érte. A gyilkos 
tettének elkövetése után elmenekült, Soltészt 
pedig súlyos, életveszélyes sérüléseivel a 
kórházba szállították, ahol meghalt.

Soltész halálos ágyán olyan vallomást tett 
mintha

politikai bűncselekmény
áldozata lett volna. Soltész ugyanis a nyír
egyházai szociáldemokrata pártszervezetnek 
egyik exponense volt és halálos ágyán azt 
vallotta, hogy egyik munkástársára gvanak- 
szik, aki őt

politikai pártállása miatt már régen 
gyűlöli

s többször meg is fenyegette.
Soltésznak ezt a munkástársát Flott Já 

nosnnk hívják, aki barátságban volt egy 
másik munkással. Koska Andrással. Koská
ról is vallott Soltész a halálos ágyán s kije
lentette róla, hogy rá nem gyanakszik, mert 
pártjának meggyőződéseit híve, neki pedig

gas kérdésben. Az intellektuális osztály 
egyik tisztviselője, akinél a Baranyl ellen 
tett feljelentés van,

detektívet küldött ki a Rókus-kórházba 
azzal az utasítással, hogy Burányi Mihály 
saját érdekében házi őrizetbe veendő.

Délelőtt tiz óra volt, amikor a detektív a 
Rókusba érkezett. Azzal fogadták, hogy már

igen jó barátja.
Ennek a vallomásnak az alapján indult 

el a esendőn nyomozás, amely egészen meg
lepő dolgokat derített ki és megállapította, 
hogy

egészen más körülmények motiválják a 
bűncselekményt, 

mint amiről Soltész halálos ágyán vallomást 
lett és a barátok, akikről Soltész beszélt, 
egészen máskép szerepelnek ebben az ügy
ben, mint ahogy ö hitte.

A nyomozás megállapítása szerint 
a gyilkosságnak semmi köze nincsen a 

politikához,
nem is Flott János volt az, aki a tettet el
követte. De mégis szerepe van a bűncselek
ményben. Soltésznak a nyomozás megálla
pítása szerint valóban igen régi barátja 
volt Koska András, aki bejáratos is volt 
Soltészék házába.

Megszüntetik
a népióléti minisztériumot

Politikai körökben most már teljes hatá
rozottsággal beszélnek arról, hogy gróf 
Károlyi Gyula miniszterelnök és népjóléti 
miniszter elhatározása a népjóléti minisz
térium fenmaradása vagy feloszlatása ügyé
ben teljesen kialakult és

a népjóléti minisztérium fegyelmi

elkésett:
a haldokló ember autót hozatott és az 
orvosok tiltakozása ellenére elszállitatta 

magát a kórházból.
A rendőrség most mindenfelé keresi Bu

rányi Mihályt, hogy saját érdekében őrizet
be vegye — ha még életben van.

Koska közben szemet vetett Soltész 
feleségére,

aiknek udvarolni kezdett s emiatt nézetel
térések is támadtak a két barát között, ké
sőbb azonban ezek elsimullak s ismét jóba
rátságban lettek. Koska azonban csak lát
szólag újította fel a barátságot s

továbbra is udvarolni próbált Soltész 
feleségének s amikor visszautasításra 

talált, bosszul forralt Sollészék ellen 
s elhatárdzta, hogy meggyilkolja Soltészt. 
Néhány nappal ezelőtt megleste a szőlőhe
gyen s agyonlőtte. A gyilkosságba beavatta 
Flott Jánost is, aki tudott Koska bűnéről.

A csendőrség ezekután
Koskát és Flottot letartóztatta 

és bekísérte a nyíregyházai ügyészség fog
házába, ahol ma döntenek arról, hogy Ma
láriáiig bíróság elé kerül-e Koska és bűn
társa.

ügyelnek a megfelelő fórumok által 
cszközlendő befejezése után a népjóléti 

minisztériumot likvidálni fogják

és az eredeti elgondolás szerint az egyes 
osztályokat beolvasztják a különböző mi
nisztériumokba.
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Borzalmas itónyakalasztrffla Belgiumban
A DányaienroDüanái eltemetett 17 bínyíszt

Brüsszel, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) .Muriennet nti-Ponl-ban borzal
mas bányaszerencsétlenség történt a vasár
napra virradó éjszaka. A hatalmas szénbá
nya- egyik főtörná jóban ahol huszonöt bá
nyász dolgozott,

bányulégrobbanás
történt és a tűz olyun gyorsan hnrapózolt 
cl, hogy menekülésre úgyszólván gondolni . 
stm lehetett.

Az azonnal leszállt mcnióexpediciók 
nyolc bányászt megmentettek — közülük 
kettő vasárnap estére meghalt, egy hal
doklik.

Az 1250 méter mélységben eltemetett 
tizenhét többi hányása megmentésére 

már nincsen semmi remény.
A mélységben rekedt bányászok ugyanis a 
hánynlégiobbanás következtében két oldal
ról is irtózatos erejű légnyomásba kerültek 
és a hatvanfokosnál is nagyobb hőségben 
már minden bizonnyal elpusztultak.

Királyrikkancsok és szocialista 
diákok véres ^itcai harca Parisban 

Tizennyolc sebesült maradt az utca kövén
Paris, február 7.

(A Hétfői Napló tudúsitójának telrfonje 
leütése.) kózségtnnácsl választási küzdel
mek a mai vasárnapon véres utcai harcokká 
fajultak cl.

A Quarlier Latin egyik utcájában
n jobboldali klrályrlkkancsok egy na
gyobb csoportja össze I! Ik ö/.ötl a szocia

lista diákok egy csoportjával.
A szocialisták ugyanis a Boulcvard Sl Mi 
chelcn különböző röpiraloknl osztogattok vé 
gig, amikor összetalálkoztak egy körülbelül 
háromszáz főből álló királyrikknnes tömog 
gél. Ezek, amikor meglátták, hogv h szocia
lista diákok válnszfásl röpcédulákat oszto
gatnak és falragaszokat helyeznek el az ősz 
lopukon, nekik támadlak és

vérca verekedés fejlődött kl közöttük.
A szocialista diákok, mintán kevesebben vol
tak, — lassan visszafelé húzódtak a mellék

A báró-földbirlolcos hazárdjáték miatt 
bepanaszolta a rendőrségen a feleségét

n

Példátlanul érdekes ügy foglalkoztatta most 
" rendőrséget. Egy báró földbirtokos bead 
vónvt intézett n rendőrséghez. A hendvánv 
• zerlnt rgy hetilapban cikket olvasott orról, 
hogy

egy bárónő sokat látogatja ■ klubokat 
és hazárdjátékot játszik.

A cikk nem Irta kl n bárónő nevét de 
báró

felismerni vélte benne válófélben lévő 
feleségét, 

aki az ő nevét viseli. Most urrn kérte n rend 
őrség, t. állapiba meg. vnjjon valóban ar ő 
felesége e ar. akt kártyázni szokott és hivat- 

I Iogyan született és foszlott szét az angol 
trónörökös pesti látogatásának legendája

John Marrow angol lexfilmérnöböt tévesztették össze a walesi herceggel
vn," . »ok»l hfr„g Ihkc.gnltöb.n

or.in keresztül cev luittil nnnn mörnJíl- .>liórán keresztül egv fiatal angol mérnök, aki 
átutazóban volt Hudapestcn és akinek érkezé
sével kapcsolatban az a hir terjedt cl a ma 
gyár fővárosban, hogy

PREMIER!

DÉCSl 
omnin 
ioo

EDIDUfiD LŐVE 
lois moRon

A szerelem, mámor és bűnök 
bajója, 

utcákba, ahol azután a jobboldali pártok fal 
ragaszait szaggattuk le. Ez annál jobban fel- 
diihösiletle a királyrikkancsokat.

akik most már jóformán bekerítették a 
visszavonuló szocialistákat és ütlegelni 

kezdték őket.
A verekedés lőrére egy nugyobb csapat 
rendőr került elő, akik gumibotfal oszlatták 
szét u tömeget.

Hosszú ideig tartott, amig sikerült meg
tisztítani a Boulcvard St. Michele-i mellék
utcákat a tüntetőktől és

■ csatatéren három vérében fetrengő 
eszméletlenül f kvő diákul és tizenöt sú

lyosan sebesültet találtak,
A súlyosan sebesültek között van egy Idősebb 
férfi is a fiával, akik gyanútlanul keveredtek 
a tüntetők közé.

A rendőrség mindkét párti diákokból na
gyon sokat letartóztatott.

M. I.

kozlk arra, hogy
a hazárdjátékot tiltja a törvény, tehát akt 
hazárdjátékot Játszik, ssabálytalanságnt 

követ eL
A rendőrség megidézte a bárónőt, 
tagadott: kijelentette, hogy valóban 
klubokba járni, olyan klubokba, ahol 
élet folyik és

a kártya nincs tiltva.
A főkapitányságon jegyzőkönyvet vettek fel 
az cselről, az iiyyet áttették a járásbíróságra, 
amely majd dönt arról, szabad-e kártyázni a 
bárónőnek.

iki nem is 
szokott 
előkelő

megérkezett hozzánk.
Pénteken reggel kis szürketaxi állott meg 

az egyik dunapartl hotel előtt éa abból
egy Igen elegáns, fiatal férfi szállott kl, 

aki besietett a szállodába és angol nyelven szo
bát kért. A portás természetesen készséggel ál 
lőtt rendelkezésére és az elegáns férfi, aki a 
bejelentőlapot

John Msrrow huszonnyolc éves liverpooli 
azUlctésÜ mérnök nevére állította kl, 

felment a számára kijelölt második emeleti szó 
bába, ahonnan csak déllien tizenkét órakor jött 
le, hogy sétára induljon a városban.

A dunaparti hotel angol vendége néhánv per
cet a hallban töltött, mielőtt a városba Indult 
volna, Vgyanekkor itt tartózkodott történe
tesen

egy fiatal pest! színésznő Is,
n szálló egy másik vendége, aki sokat utazgat 
külföldön. Alighogy az elegáns fiatalember el
hagyta n szálló épületét és nekivágott a nép
iden korzónak, a művésznő odasietett a por
táshoz s izgatott hangon r következőket mon 
delta neki:

— Tud|a ki ez a férfi? — Nem mát. mint nz 
angol trónörökös! fn tudom, sokat láttam 
Londonban.

A portás eleinte nem akarta ezt elhinni, a 
hölgy azonban oly erősen Állította, hogy etek 
után most mór a személyzet valamennyi tngln 
Ariósi hasonlatosságot vélt fölfedezni a magút 
mérnöknek valló Ismeretlen vendég és az angol 
trónörökös körött. Mikor azután a második 
emeleti szohnnlncór, aki reggelit vitt John 
Marrow szeld lába, — elmondotta, hogv nnnsk 
éjjeliszekrényén

az angol király bekeretezett fényképe fii, 
nem volt egy pillanatig 
•nalesi herceg érkezett 
dapestre.

Tiz perrel később a 
•dt el a fővárosban.
szerkesztőségekben.
néhány tulhurgő ember a főkn’'ltán»ságnt, 
sőt akadt olyan, aki a miniszterelnöksé

get la értesítette.
Ennek a kövrtkezWnve volt az. hogy R sétá 
Iáról mintegy másfél órával később visszatérő 
vendéget újságírók, fényképészek, hivatalos és 
nem hivatalos személyek egész serege várta.

A „walesi herceg" harsány kacajra fakadt,

•cm kétséges, hopp a 
teljes inkognitóban fíu

hír már futótűzként tér 
C.tillingellck s telefonok

HÉTFŐI NAPLÖ
elsői n. keresztrejtvényének szelvénye

Név:___ _ ___________

I-akAs:______________________________________

amikor tiszteletteljesen közölték vele a szemé
lyéről elterjedi híreket éa miután nyugodtan ki 
állotta a fényképészek ostromát, a következőket 
mondotta:

— Szó sincs róla,

Statáriális bíróság ítélkezik 
holnap Szegeden a vadőrre 
lövöldözd orvvadász fölött

A tétlenért fáeánvatfász tUzliarea a vadőrökkel
Szeged, február 7.

A szegedi ügyészség vasárnap délelőtt ho
zóit döntést Gyovai Ferenc 19 éves felsőpusz 
taszeri lakos bűnügyében. Gyovai január 
30-ára virradó éjjel a Pullavicini uradalom 
vadaskertiében nagybátyjával, Kirí Ferenc
cel együtt

fácánra vadászott
Puskalövéseikre a vadőrök figyelmesek lettek 
és keresésükre indultak, majd amikor meg 
találták őket, felszólították, hagy kövessék 
őket a csendőrségre. Az orvvadászok futás
nak eredtek, közben, a vadőrök vallomása 
szerint,

Gyovai a vadőrökre lőtt
Az ügyben az ügyészség lefolytatta n hely
színi vizsgálatot, meghallgatta a fegyver.szak

Vasárnap elfogták a szélhámos 
volt számtisztet, akit száz 

becsapott nő keresett
Pár hét óta tömegesen érkeztek följelentések 

n főkapitányságra egy jólöltözött fiatalember 
ellen. Az ismeretlen szélhámos azzal a trükkel 
kereste fel áldozatait, hogy ö a központi 
anyagraktár tisztviselője és módjában áll taka
rítónői állást szerezni. Az, áldozatok 8—10—15 
pengőt adtak a kitűnő modorú állásszcrző 
fiatalember közben járásáért.

A szélhámos rövid kérvényt irt a központi 
anyagraktár igazgatóságának címezve és át
adta a takarítónőknek. December közepe óta 
valóságos bucsujáróhely a központi anyagrak
tár, közel

száz nő jelent ott meg
s valamennyien kérvénnyel a kezükben a be
ígért állás után érdeklődtek, de kiderült, hogy 
•cmmlféle személyzeti felvételről szó sincs, 
lelketlen szélhámosságnak estek áldozatául.

Vasárnap délelőtt
a Rákóczl-uton zajos Jelenetek közt lelep

lezték

Letartóztatták a sikkasztó, tolvaj 
postaaHisztet

Majdnem öngyilkosságba
ellopta a hivatalos pénzét

A postaigazgatóság följelentést tett a 
rendőrségen Tönköly András 29 éves posta
altiszt ellen, aki Pesterzsébeten, az I. szá
mú postahivalalbhn. mint pénzkézbeaitő tel
jesített szolgálatot.

A postahivatnl egyik pénzes postásának 
a táskájából nemrégiben eltűnt 1100 pengő. 
A postaaltiszt

elkeseredésében öngyilkos akart lenni, 
mert neki kellett megfizetnie a hiányt

és csak nehezen tudták visszatartani szán
dékától.

A tolvajt akkor nem találták. Mostaná 
buti több panasz érkezett a postahivatal ve
zetőjéhez arról, hogy

néhány pesterzsébeti lakos, akinek 
pénzt küldtek, nem kapta meg a kül-

A mezőgazdasági kontingens 
azütközőponta csehszlovák—magyar 

tárgyalásokon
A csehszlovák-magyar kereskedelmi tár

gyalások a héten folytatódnak. Beavatott 
helyről szerzett értesüléseink szerint mind
két részről meg van a jóakarat arra, hogy 
ezek a tárgyalások mielőbb eredményesen 
fejeződjenek be.

A nehézségeket tulajdonképpen a mező 
gazdasági kontingens megállapítása képezi. 
Nekünk ez a legfontosabb, mig Csehszlová
kiának etckinlctben vnunnk aggodalmai.

A legmrrcvebb óllásnon'ol fogla'ja cl u 
csehszlovák delegációban Pastcrka meg

hatalmazott miniszter,

UJJáálod 

„HonojJin“ 
szénsavas fenyőfürdőben. Az egész világon 
ezt használják 25 év óta. Tabletta 410 Ifllér

sajnos, én nem vagyok az angol trónörökOo, 
bár külföldön a hasonlatosság ni iát gyakran össze 
tévesztettek vele. Higyjék el uraim, hogy én lény, 
lég a liverpooli Easkmann and Co. textilgyár 
mérnöke vagyok, aki üzleti ügyekben voltam 
Romániában és most hazatérőben egy napra 
megpihentem Rudapesten.

Miután óllitésait az angol mérnök néhány 
írásos bizonyítékkal Is alátámasztotta. Igen elő. 
zékenyen — hittek szavának éa ezzel szertefosz. 
lőtt az angol trónörökös pesti tartózkodásának 
legendája.

John Marrout különben szombaton reggel el- 
utazott Budapestről és Paris felé vette útját.

éi tőket és ezek véleményének beérkezése 
után ma délelőtt dr. Zobay Ferenc, a szegedi 
ügyészség elnöke közölte dr. Konctwald 
Endrével, a szegedi törvényszék elnökével, 
hogy

Gyovai Ferencet statárlálls bíróság elé 
állítja s kérte a röglönllélő bíróság össze

hívását.
A törvényszék elnöke az ügyet dr. Tóth 
Gyula törvényszéki tanácselnökre szignálta 
és intézkedett, hogy az ügyben a rögtönitélő*  
bíróság tárgyalását megtartsa és ennek idő
pontját

február O-én dél,. Ián 2 órára tűzte kl.
Az ügyészség részéről a vádat dr. Kalmár 
Szilveszter ügyész képviseli.

az állásnélküli nők csalóját A kora délelőtti 
érákban n Nemzeti Színház közelében egy Jól- 
öltözött fiatalember egy nő társaságában vidá
man beszélgetve haladt, amikor egy egysze
rűen öltözött középkorú nö megállította őket 
is szigorú hangon felszólította a fiatalembert, 
hogy menjen vele a legközelebbi rendőrhöz. A 
hangos jelenetre csakhamar rendőr sietett hoz*  
zajuk és a rendőr előtt tisztázódom a dolog.

Kiderült, hogy a fiatalember járta sorra as 
állásnélküli nőket és csalt kl tőlük pénzt A 
rendőr a főkapitányságra állította elő, ahol 
megállapították, hogy

Váuya János a neve, 30 esztendős, volt 
népjóléti minisztériumi számtiszt

Vdnya egy alkalommal már büntetve volt, 
akkor is állásokat Ígért és pénzt csalt ki sze
gény emberektől. A rendőrség fölhívja a kö
zönséget, hogy akiknél hasonló ürüggyel járt, 
jelentkezzenek a főkapitányságon, II. emelet 
308. számú szobában.

kergette egy társát, akinek

deményt
Házivizsgálat indult és a gyanú Tönkőlgre 
terelődött. A főkapitányságon kihallgatták 
és beismerte, hogy ő követte el a visszaélé
seket. A pénzküldcményeket megtartotta 
magának és

a pénzesutalványok nyugtájára ráha- 
m isi tóttá a címzettek nevét.

Beismerte azt is, hogy ő lopta el társától az 
1100 pengőt. A bűnös utón szerzett pénz 
nőkre, italra és kártyára ment el.

Tönkölyt lopás és hivatali sikkasztás 
miatt

letartóztatták
és átadták az ügyészségnek. A postahivatal
ban folyik a rovancsolás, hogv megállapíts 
sók, mennyit sikkasztott Tönköly.

aki tagadhatatlanul nagy tudással, szívós
sággal és eréllyel védelmezi a csehszlovák 
álláspontot.

Az a kérdés most már, hogy vájjon sike
rül e ezzel a merevséggel szemben meg
győzni őt és rajla keresztül az egész cseh
szlovák delegációt arról, hogy

a létesítendő megegyezés nem Jelent 
kárt és hátrányt n csehszlovák mez.ógaz- 

(’ '■ágnak, 
hanem a kifejlő’ó áru-csereforgalom egy
formán fogja éreztetni jótékony hatását 
mindkét szerződő fél mezőgazdaságára.
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Leányai segllsígéuel meg
gyilkol a a láriát 

Tizenegy felszecsapest mert az áldozat telére, 
mialatt a gyermekei lefogták az apát

Szolnok, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Néhány 

pappal ezelőtt borzalmas családi dráma 
játszódott le Karcagon. R. Tóth Gáborné, 
egy jómódú gazdálkodó 57 éves felesége 
tizenegy fejszecsapással szétverte férje fe
jét. azután átöltözött ünneplő ruhába és el
ment a csendörörsre.

— Tiszthelyettes ur — mondotta — tes
sék engem letartóztatni,

megöltem az uramat.
A csendőrök ismerték jól Tóthnét, tud

ták azt, hogy férje goromba, iszákos, ra- 
biátus ember, de nem hitlek a bejelentés
nek. Akkor hitték csak el a gyilkosságot, 
amikor a lakásba mentek és az ágyra bo
rulva, szétroncsolt fejjel ott találták Tóth 
Gábor holttestét.

_  A lányom miatt öltem meg — mesélte 
a gyilkos asszony feltűnő és megdöbbentő 
nyugalommal —, Mariska lányom miatt.

Férjhez akartuk adni, az uram nem 
akart a földünkből neki is juttatni. 

Kérleltük, rimánkodtunk neki, — hiába. 
Erélyesek voltunk, nekiment a lányomnak. 
Erre felkaptam a baltát és ráütöttem. Az
után még egyszer... sokszor. Inkább ő, 
mind a lányom.

A csendőrök kihallgatták Tóth Mariskái 
és Rebeka nevű húgát. Az anyjukkal egye
zően adták elő a történteket. Erre a csend
őrök — tisztázva látva a tényállást — 
Tóthnét letartóztatták és beszállították a 
szolnoki fogházba.

Itt a vizsgálóbíró előtt is vallomást tett 
Tóthné, de ahányszor kihallgatta dr. Bor
bély László vizsgálóbíró, mindig mondott

Rejtélyes repülőgép szállt le Pécs 
mellett vasárnap reggel 

A mezőre ereszkedett le a gép, azután továbbrepült
Pécs, február 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap reggel tiz óra tájban a 
somogymegyei Szigetvár lakói egy repülő
gépre lettek figyelmesek. A szigetváriak fi
gyelmét ar keltette föl, hogy a gép igen 
alacsonyan repült. Később a repülőgép 
Pécs felé vette útját s a Pécs közelében 
lévő Dencsháza község mellett

le Is szállott a mezőre.
A falubeliek közül néhányan éppen a 

inezőn haladtak keresztül s látták, amint
a repülőgép leszállt, utasai térképet 
veitek elő, azt tanulmányozták, majd 
pedig fényképezőgépükkel több felvé

Titkos kommunista nyomdát 
leplezett le Csepelen 

a rendőrség
Moszkvából Irányították a nyomdát, ahol röp- 
Iratokat és kommunista újságot állítottak elő — 
Éjszakai rajtaütéssel elfogtak 14 kommunistát, 

köztük két nőt 1
A vasárnapra virradó éjszaka nagyszabású 

kommunista mozgalmat leplezett le a rend
őrség és lefoglalt egy Moszkvából irányított 
kommunista nyomdát.

A főkapitányság politikai osztálya rájött, 
hogy az elmúlt hetekben sok kommunista 
röpirat került forgalomba. A munkásnegye
dekben, a gyárak környékén

ismeretlen agitátorok lázltó tartalmú 
röplratokat terjesztettek „

» azonkívül forgalomba került egy újság is, 
amelynek „A konfihunista" a cime. A poli
tikai osztály vezetőjének. Hetényi Imre dr., 
fökapitányhelyettesnek irányításával meg
kezdődött a nyomozás, amely vasárnapra 
teljes eredményre vezetett.

Megállapította a rendőrség, hogy
a kommunista röpiratok és „A kommu
nista" cimü lap terjesztését Csepelről 

irányítják.
Szorgalmas nyomozással kiderítették, hogy 
Csepelen, a Horthy Miklós-ut egyik házában 
nemrégiben lakást bérelt egy fiatalember,

Vigyázat I
He pancsotla el a gyomrán

. KÁLI MENT
fokozza az AtvAgvat. mart nemcaak cukor, 
han-m blztoa hn’Aiin
OYOOYCUKOR

Biztos RzAjfortAtlcnltő, köhö.'éa, rekedtséu ellen 
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valami újat vagy elfelejtett valamit. Gya
nús lett az asszony. Érezni lehetett, hogy 
valamit titkol, a gyilkosság nem folyhatott 
le úgy, ahogy elmondta. Az erőteljes férj 
bizonyára védekezett, erről nem tett emlí
tést az asszony. Gyanús volt az is, hogy 
került az ágyra a felöltözött holttest, hogy 
lehel az, hogy kabátja rajta volt az egyik 
kezén, tehát öltözködés közben érték a 
gyilkos csapások?

Napokon át tartott az asszony kihallga
tása.

— Tessék felakasztatni — mondta foly
ton — jobb lesz az is, mint lel.' volna vele 
élni.

Szombaton délben megtört Tóthné.
— Megmondom az igazat. Nem egyedül 

öltem meg az uramat.
A gyermekeim Is segítettek. A nagyob
bik leányom fogta a Jobbkezét, a ki
sebbik pedig a balkarjába csimpaszko

dott
Az uram azt hitte, hogy hízelkedni akarnak 
neki. Meglepte a dolog, mert nem volt 
hozzászokva, megállt az öltözéssel.

Ekkor ütöttem én a baltával a fejére.
Ráesett az ágyra. A lányok rátérdeltek a 
kezére, nem bírt mozdulni, én pedig

ütöttem, vágtam, amig elfáradt a ke
zem.

A vallomás után dr. Zsolnay Imre királyi 
ügyész azonal telefonutasitást küldött Kar
cagra, hogy a két leányt tartóztassák le. Ez 
szombaton este meg is történt és vasárnap 
délelőtt Tóth Mariskát és Rebekát beszállí
tották a szolnoki ügyészség fogházába.

telt készítettek.
A dencsházaiak nyomban értesítették a 
csendőrséget, mire azonban a csendörség 
megjelent, a repülőgép utasai beszálltak a 
gépbe és továbbrepültek. Sem a falubeliek, 
sem a csendőrök nem tudták már meg
figyelni, hogy a gépen milyen jelzés, mi
lyen betűk, vagy számok voltak s igy per
sze

nem sikerült megállapítani, milyen 
repülőgépről van szó.

A csendőrség mindenesetre illetékes he
lyen jelentést tett az esetről és most folyik 
a vizsgálat a rejtélyes repülőgép leszállása 
ügyében.  

akinek a lakásán azután
éjszakánként titokzatos férfiak és nők 

találkoztak.
A detektívek figyelni kezdték a házat és 
megállapították, hogy a Horthy Miklós-uti 
lakásból kerültek ki a kommunista röpira 
tok. Mikor már elég bizonyíték volt a rend
őrség kezében.

vasárnapra virradó éjszaka rajtaütöttek 
a lakáson, ahol valóban titkos kommu
nista nyomda működött: Írógépet, sok
szorosítógépet, különféle festékanyagot 
és más szerszámokat találtak a lakás

ban.
Rengeteg magyar és orosznyelvü kommu
nista folyóirat és nyomtatvány került elő a 
fiókokból, azonkívül megtalálták a kom
munisták magyarországi pártja II. kongresz- 
szusának úgynevezett „irányelveit" tartal
mazó nyomtatott füzetet.

A lakáson talált embereket azonnal elő
állították a főkapitányságra és ugyancsak 
autón a főkapitányságra vitték a nyomda 
fölszerelését is. A további nyomozás során 
megállapította a rendőrség, hogy a leleple
zett kommunista társaság tagjai

Moszkvából kapták ■ röplratokat,
Ugyancsak moszkvai utasítás alapján Mosz
kvából kapott anyagból szerkesztették 
„A kommunista" cimü lapot is.

Vasárnapra a rendőrség összesen 
tizennégy kommunistát állított elő, köz

tük két nőt
Az utóbbi időben leleplezett kommunista 
mozgalmak résztvevői tulnyomórészt ifjú
kon! suhancok, ifjumunkássok voltak, ezzel 
szemben a most elfogott kommunisták mind 
felnőtt férfiak.

DENEVÉR

utólérhetetlen bájjal 
alakítja a halhatatlan 
Johann Strauss-operett- 

nek a főszerepét.
Az idei szezon legna

gyobb filmalkotása

ROVALAPOLLO
Jegyek árusítását megkezdtük

Elfogták a pesterzsébeti erömüvész- 
betörők fosztogató bandáját 

Harminchat betörést és lopást követett el 
a banda három tagja

A főkapitányságon vasárnap letartóztatták 
Keresztes Sándor, Eger Gyula él Darden And
rás munkásokat, akik hetek óta a betörések 
ci fosztogatások egész sorozatát követték el 
Pesterzsébeten és környékén.

A rendőrségre az utóbbi hetekben rengeteg 
panasz érkezett Pesterzsébet környékéről és a 
Soroksári-utról. Betörésekről és lopásokról 
szóltak a feljelentések. Lakásokat nyitottak 
föl, ahonnan

mindent elhurcoltak
és egyre-másra megdézsmálták a Soroksári
mon veszteglő teherkocsikat. Különösen a te
herkocsifosztogatást nem tudták megérteni. A 
kocsikról ugyanis pillanatok alatt egész zsák 
lisztet, egész láda kockacukrot.

mázsányl súlyú holmikat vittek el a tet
tesek.

A rendőrség megindította a nyomozást és a 
detektívek nyomban arra gondoltak, hogy csak 
nagyerejü emberek követhették el a sorozatos

Snowden angol pénzügyi kancellár 
leánya megszökötl hazulról 

és titokban házasságot kötött 
Egy olasz márki vette el Snowden egyetlen leányát

London, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az angol 

főváros társasági köreit óriási „szenzáció" 
foglalkoztatja, amelynek középpontjában 
nem kisebb személyiség áll, mint

Snowden pénzügyi kancellár egyetlen 
leánya, 

a huszonkétcsztendős, feltűnően csinos 
Marion.

A fiatal leány néhány nappal ezelőtt egy 
levél hátrahagyása mellett eltűnt szülei la
kósáról és mig a pénzügyminiszter a biro- 
dalom egész rendőrségéi mozgósította rej

hangszóró előnyei kis készülékeknél ugyanúgy kifejezésre jut
nak, mint a nagyobbaknál és az eddigi hangszóró átadása esetén 
bármely szaküzletben 30 40 P árengedménnyel beszerezhető

lopásokat, olyan emberek, akik játszva köny- 
nyen elvisznek a vállukon mázsányl súlyt is. 
Ezen a nyomon elindulva, eljutottak Keresztes 
Sándorhoz és két társához.

A minap ugyanis betörők jártak egy fővá
rosi hentesüzletben, ahonnan tíz egész sonkát 
vittek el. A detektívek megtudták, hogy Ke- 
reszlesék napok óta

nagy sonkalakomákat rendeztek, 
amelyekre ismerőseiket is meghívták.

A detektívek elfogták mindhármukat és rö
videsen kiderült, hogy a Pesterzsébet környé
kén történt összes betöréseket, lopásokat és 
teherkocsi-fosztogntásokat ők követték el. 
Mindhárman nagyerejü emberek, akik könnyen 
elvégezték az erőmüvészek számára való fel
adatot, a liszteszsákok emelgetését. Vasárnapig 

harminchat esetet bizonyítottak rájuk 
és most továb folyik a nyomozás, hogy össze
állítsák pontos biinlajstromukat.

tekhelyének felkutatására —
Olaszországba szökött és Bolognában.
a legnagyob titokban házasságot kötött 

egy olasz márkival, 
akinek a személyét a szülők nem nézték jó 
szemmel és akivel kötendő házasságához 
nem akartak beleegyezést adni.

Snowden a legnagyobb megdöbbenéssel 
vette tudomásul leánya házasságkötését — 
felesége pedig egyenesen

a pápához fordul,
hogy a római katolikus egyház feje mondja 
ki a házasságkötés érvénytelenségét.
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Vasárnap ismét gyilkolt 
a széngáz

Sorozatos azéngázkatnsztróták a hibás (Ütő
berendezések miatt — A rendőrség szigorú 

intézkedései a lakók védelmére
ki utóbbi Időben sok súlyos kimenetelű szén- 

fózniérgrzés történt n fővárosban. Vasárnap 
fámét szaporodott eggyel a halálos széngázmér 
gezétek száma.

A Ráday utca 10 számú hál egyik albérleti 
szobájában holtan találták Menczer Adolfné 82 
esztendős eltartóit nőt. Kiderült, hogy annak a 
kályhának a füstvcielö csöve, amelyben Mén 
etemé tüzelt, közös volt a szomszédos lakásban 
lévő kályha fÜstvczctő csövével. Az Idős asszony 
fóvni fülöli, míg n szomszédban szénnel tüzel 
lek.

A kéményben építkezési hibák voltak 
és a legkisebb szél esetén is vissza vágódott a 
füst Menczerné szobájába. Menczerné korábban 
feküdt le és nála a tűz hamarabb is aludt ki. A 
szomszédban tovább tüzeltek és

a fUatvezelA csőbe kerülő aréngáz 
vágódott Menczerné szobájába és a 

gáz betöltötte a lakást.
Az Idős asszony mélyen aludt, nem 
nagy széngázszngot és a kiömlő gáz megölte.

vImsm* 
mérges

érezte

Rejtélyes módon eltűnt egy budai 
bőrőndös fiatal felesége 

Levélben bejelentette eltűnését Kohn Endréné, 
aki után a rendőrség kutat

Vasárnap óta rejtélyes eltűnési ügyben nyo
moz a főkapitányság. Egv lialal asszony után 
kutatnak, aki néhány nappal ezelőtt otthagyta 
családlát s azáta nyomaveszett s hozzátartozói 
kétségbeesetten várják, hogy hírt kapjanak róla.

Kohn Endre bőrőndös tegnap bejelentette a 
rendőrségen, hogy

Untul felesége nyomtalanul eltűnt.
A 3ó esztendős Kohn Endréné a Horthy Miklós 
ut 41. számú házban lokolt férjével. A házbclick 
előadása szerint Kobnék békés harmonikus hó 
zaséletet éltek s nem tudnak arról, hogy amióta 
itt laknak, valami komoly nézeteltérés lett volna 
a házastársak között, amely a családi élet béké- 
jét megzavarta volna. Az utóbbi Időben egyes 
lakóknak feltűnt ugyan, hogy a fiatalasszony 

levrrten, szomorúan végzi a dolgát, 
de ennek nem tulajdonítottak komolyabb jelen 
tőséget.

Néhány nappal ezelőtt Kohn Endre munkája 
végeztével rendes Időben: az esti órákban tért 
hoza műhelyéből Inkására.

HÉTFŐI NAPL
nagyszabású

Keresztreitv
megkezdődött a 12-ik oldalon

A versenyben a Héttói Napló

minden olvasnia reszt vehet
aki 10 fillérért megveszt lapunkat é« heti koresztrejtvé- 

, nyllnk helyes megfejtését a lapból kivágott pályázati 
szelvénnyel együtt beküldi kiadóhivatalunk elmére. 
Ezzel jogot szerzett az olimpiász nyereményeire, melynek 
minden egyes darabja

ertexes es pompás aiandek
Tizenkét héten át közöljük elsőrangú szakértők által 
szerkesztett keresztrejtvényeinket, amelyeknek megtejtől 
között

hetenkint ötven ertekes diiat
osztunk ki. aki pedle mind a tizenkét kereszt
rejtvényt megfejti, jogot nyert

Vegyen részt mindenki ezen a hatalmasan nagyszabású versenyen 
amelynek nyerési esélyei is minden eddigit felülmúlóan nagyarányuak

A főkapitányság sérülési osztályán megbeszé 
lést tartottak a sorozatos tragikus esetekkel kap
csolatosan. A rendőrség elhatározta, hogy

átírnak a különbözöl kerületi elöljáróságok
hoz,

kérik, hogy a jövőben a kerületi mérnöki híva 
tulok, illetve a kerületi kéményseprő mesterek 

fokozottabb figyelemmel ellenőrizzék a há
zak fűtési berendezéseit, a kéményeket és a 

fÜstvczctő készülékeket
s amennyiben a legkisebb hibát találják, azonnal 
intézkedjenek, hogy azt sürgősen kijavítsák.

Természetesen a nngykőz.önségnek is saját ér 
(lekében

flgvelinezfetnl kell a háztulajdonost, Illetve 
a házfelügyelőt,

ha a füstnél valami hibát észlelnek, mert csak 
igy lehet elejét venni a bajnak. Azokkal szem 
ben, nkik figyelmeztetés dacára sem tesznek 
eleget a lakók jogos kérésének, a rendőrség szi
gorú eljárást indil.

As asszonyt azonban nem találta otthon a 
as ebédlőben, az asztalon néhány sor írás 

feküdt
Kohn azonnal megismerte felesége kezelrását. A 
paplrlnpon többi közt ez állott:

— Elmegyek s nem térek többé vissza, ne is 
keressetek . ..

A férj Ijedten rohant a rokonokhoz, ismerő 
vökhöz s két napig maga kutatott eltűnt felesége 
ulán és miután nem sikerült sehol nyomára 
akadni,

vasárnap bejelentette felesége eltűnését a 
rendőrségen.

Kohn Endre előadta, hogy fogalma sincsen 
arról, miért tűnt el felesége. Azt nem tartja valé> 
színűnek, hogy az asszony öngyilkosságot köve 
tett volna, mert erre semmi oka nem volt s le 
veiében, amelyet heszolgáltatott a rendőrségnek, 
erről nem tesz említést.

A hatóságok erélyes nyomozást indítottak, 
hogy megállapítsák az eltűnés rejtélyes körül

ményeit és
tisztázzák egyedül tűnt e el Kohn Endréné 
• nem kSvetetl-e el esetleg mégis Ongyllkoe- 

aáguL
Kohn Endréné eltűnéséről értesítették a háti, 
rendőri kirendeltségeket és a vidéki rendőrható
ságokat is s remélik, hogy sikerül rövidesen meg 
oldani a fiatal asszony eltűnésnek rejtélyét.

Kibővítik az uzsora
bíróságot, mert sok 

a munkája
Amióta a valutakorlátozó rendelkezések 

életbe léptek. Ismét Intenzivebben kezdett mű
ködni a bflnlelőlörvényszéken az uzsorabiró- 
ság. amelynek hatáskörébe utalták az összes 
valutaűzérkedési bűnügyeket.

Az utóbbi időben
rendkívül megszaporodott az uzsorablró- 

aág munkája, 
mert a valulnügyeken kívül a különböző ár
drágítás! és ehhez hasonló visszaélések is sok 
dolgot adnak. Január elsején az uzsorabirósóg 
vezetésében változás állott be: Horváth Géza 
egycsbiró került az uzsornbiróság élére s az
óta mint tanácselnök ö vezeti ezeknek az 
ügyeknek a tárgyalását.

Párbajt vívtak az apák - mert a kisleányaik 
összevesztek a gyermekszínházban 

Sebesüléssel és békével végződött a különös előzményi! párbaj
előzmé- 

vivolt párbajt szombaton dél 
Somogyi 

Sándor 
gyerme

Nem mindennapi érdekeaségü 
nyék ulán 
elölt a Fodor vivóiskolábun dr. 
Gyula bankcégvezető és Gedeon 
malomtulajdonos — hétesztendős 
keik ősszeszólalkozása miatt.

A különös párbaj előzményeiként a Víg
színház kedd délutáni gyermt kelőadása 
szerepelt, amelyen a „Lakner bácsi gyér- 
mekszinháza" vendégszerepelt. A premierre 
úgy látszik igen sok pesti gyerek kiváncsi 
volt, mert az előadás megkezdése előtt

a pénztárnál háromszáz apró gyerek 
tolongott felnőtt kísérőjével.

A gyerekek között volt dr. Somogyi Gyula 
hétesztendős Erzsiké nevű kislánya, aki a 
nevelönőfe karjába kapaszkodott, mig eléje 
a sorban Gedeon kislánya jutott, aki a 
nagyanyjánál volt.

A két gyerek türelmetlenül topogott a 
sorban s igy történt, hogy a kis Somogyi 
Erzsi rászólt az elölte álló kislányra és 
bizony

ilimpiász
az olimpiász nagydiiaira

Keresztrejtvény-olimptászunk elsft nagydijaként 
a győztest

tetotoi-taipig felöltözteti
akár férfi, akár nő. A cipőtől a kabátig mindent 
megkap a Hétfői Naplótól.
Az első dij mellett még

négy nagy dijat
kapnak a keresztrejtvény-ollmpiász résztvevői, akiknek 
ezenkívül tizenkét hét alatt

hatszáz ertekes alándákot
adunk

markas aruk
• rövid Ideig tartó, népszerű 

aaeaonvAK*  kiárusítás alkalmából 

matyón leszállítóit áron 
kaphatók. A legfinomabb férfldfvatclkkek, úgymint;

Finom puplln- és frakk Ingek ....... E IS.— 
HAlóIngek .............................   P is._
Cérnazoknik   P S-SO ,
Cérnaharhnyák........ ................... P

Puüoverek, bázlkabátok, kalapok, nyakkendők tol- 
öltok stb. nagy választókban

Menüs Pálnál, uaci-utca i
Most arról értesülünk, hogy 

kibővítették az uzsorablrőságot 
és Horváth Géza tanácsa mellé még egy tanás 
csőt állítanak fel hogy ezzel ossza meg a Hor- 
váth-tanács egyre szaporodó munkáját. Az uj 
tanács összetételéről még nem történi döntés, 
de valóazinüleg ezen a héten megtörténik már 
az

uj uzsora-tanács felállítása.
egyidejűén gondoskodás történik majd 
is, hogy az uzsorabirósóg mellett mii- 
ügyészi kar létszámát is kibővítsék.

hevesen összekaplak.
A két kisérő hamarosan szétválasztotta a 
gyerekeket, akik azután bejutottak a nérő*  
térre. Az előadás során dr. Somogyi Gyula 
kislánya nyert valamit a rejtvénysorsolá
son, Igy azután ellenfelének nagyanyja 

megtudta nevét és bemondott lakcímét.
így történhetett, hogy még aznap levő! 
ment a kis Somogyi lánynak, amelyet a 
inalomtulajdonos irt. Á levélre, annak 
néhány „inkriminált**  kitétele miatt a kis*  
lány édesapja válaszolt — 24 órával ké*  
sőbb pedig

már összeültek a lovaglás ügyben a 
segédek

é- kardpárhajban állapodtak meg.
Miután pedig egyik fél sem volt haj*  

landó elégtételt adni, a párbaj lefolyt szom
baton délelőtt. Az első összecsapásnál So
mogyi dr.

könnyű sérülést ejtett ellenfele karján, 
mire a vezetőségid és az brvosok a párbajt 
befejezték.

A felek a párbaj után kibékültek.
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A ispán csapatott houettM 
Uu-szung erOdOt

KlüerUIt. hogg Anglia fegyvert es löszért szállított 
Japánnak es Kínának Is

Sanghal, február 7.
Vasárnap tartott a harc a Sanghaj körüli 

frontokon. A harcok középpontja most Vu- 
Szungba helyeződött, ahol a japánok a kinai 
erődökre zúdított

heves ágyutüz
után minden erővel csapatokat igyekeznek 
partraszállitani. A szovjetunió távirati irodája 
vasárnap megerősítette azt a hírt, hogy 

a japánoknak sikerült bevenniük Vu- 
Szungut,

miután szombaton háromezer japán gyalogos 
és nyolcszáz tengerészkatona sikerrel szállt 
partra. Valamennyi erőd teljesen elpusztult. 

A japánok most azzal kísérleteznek, hogy 
Csapeinél, ahol a harcok még mindig nem 
értek véget — körülzárják a kinai csapato
kat, amelyek megerősítést kaptak.

Amerika mind fokozottabb izgalommal lesi, 
hogy mi történik a kinai vizeken. Az illeté
kes haditengerészeti hatóságok elhatározták,

A szolnoki rabbi izgalmas 
küzdelme a tettemért 

kasszafuróval
A pályaudvaron elfogták a menekülő betörőt

Szolnok, február 7.
(A Hétfői Napló tudósitó jótól.) Tegnap 

este félnyolc tájban dr. Heves Kornél szol
noki rabbi be akart menni a lakása mellett 
levő hitközségi Irodába. Legnagyobb megle 
petésére az ajtót nyitva találta. Ahogy be
lépett, észrevette, hogy egy alak áll a Wert- 
heim-szekrény mellett. A rövidlátó lelki 
pásztor közeledni akart, az ismeretlen erre 

neklugrott, félrelökte és kirobant az 
ajtón.

A rabbi fellépte az ablakot és a néhány lé
pésre levő kapitányság felé kiáltott:

— Rendőr! Rendőri
Pár pillanat múlva ott is volt ünger de

tektív és egy rendőr, a betörőnek azonban 
nyomaveszett.

A megindult nyomozás során megállapí
tást nyert, hogy a délelőtt folyamán egy 
kopott ruháju gyanús ember járt a hitköz
ségi irodában, aki segélyt kért. Kapott is és 

a nyugtát Kohn Jenő néven irta alá.
Éppen ebben az időpontban hozott az 

Irodába a pénzbeszedő nagyobb összegű 
pénzt. Alaposnak látszott a feltevés, hogy

ez csinált kedvet a segélytkérőnek a

Agyonszurta hűtlen menyasszonyát, 
azután öngyilkos lett

Miskolc, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnapra virradó éjszaka a borsódme- 
gyei Keres községben véres szerelmi tragédia 
történt, amelynek két halálos áldozata van.

Kormos Mihály 26 éves gazdálkodó már ré
gebben udvarolt egyik falubeli leánynak, Máté 
Borbálának. Nyáron Kormos el is jegyezte a 
leányt, közben azonban felbomlott az eljegyzés.

■ leány elhldegült vőlegényétől
• nem akart felesége lenni. Kormos többször 
megkísérelte, hogy visszahódítsa szerelmesét, de 
a leány hallani sem akart róla s

egy másik legény menyasszonya lett

Brünlng kancellár vasárnap 
Hendersonnal tanácskozott

A leszerelés mellett tüntettek Genfben a front
harcosok — Merénylet készül Litvinov külügyi 

népbiztos ellen?
Genf, február 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Brünlng né
met birodalmi kancellár kisérctével vasárnap 
délután ót órakor Genfbe érkezett. A berni né
met követ: dr Miillcr Freiburgig elébeutazott 
" kancellárnak, akit útközben lelkesen ünne
peltek. A genfi pályaudvaron a német delegá
ción és a Népszövetség német tisztviselőin kí
vül nagyszámú érdeklődő várta a kancellár 
érkezését. Autóját egészen a szállóig

lelkes éljenzései fogadta a publikum.
A Metropole-szállóban a kancellár megérke
zése után azonnal megkezdődlek a német dele
gáció tanácskozásai. A tanácskozások után

Brünlng felkereste Ilendersont, a leszere
lési konferencia elnökét, 

ugyanekkor Büloto államtitkár az angol és 
olasz külügyminiszterrel folytatott megbeszé
lést.

O. T. A.
Orion a Tudomány és Aktualitás"'"’;*'*"^  

ma Budapest szenzációja!
A nagy siker arra indította az

O- T. Ac
igazgatóságát, hogy inától kezdve az előadásokat naponta

d. u. fél 4 Órakor kezdi.
A többi előadások: fél 6, fél 8 és fél 10.

hogy
az Egyesült Államok ázsiai flottáját meg

erősítik
és ecélból már a középamerikai vizekről két 
ágyunaszádot és egy cirkálót odavezényeltek. 
Tervbe volt véve, hogy az ázsiai flotta tizen
három hadihajóját visszahívják az amerikai 
kikötőkbe, ennek az intézkedésnek végrehaj
tását is felfüggesztették most.

Amerikában különben nagy izgalommal 
tárgyalták Runciman angol kereskedelmi mi 
niszternek egy, az alsóházban történt kije
lentését, amikor is egy interpellációra adott 
válaszában a miniszter elmondotta, hogy

Anglia a múlt év első tiz hónapjában 
Kínába 40.600, Japánba pedig 17.100 
font értékű fegyvert és lőszert szállított.

Kijelentette még a kereskedelmi miniszter azt 
is, hogy az angol kormány egyelőre nem 
szándékozik eltiltani a keleti országokba irá
nyuló hadianyagkivitelt.

betöréshez.
ünger detektív azonnal telefonált az ál

lomásra, hogy az ottani rendőrök nézzék át 
a várótermeket, hátha megtalálják Kohn 
Jenőt.

Néhány perc múlva jelentették az állo
másról, hogy a harmadik osztályú váróte
remben

két Kohn Jenőt találtak.
Félóra múlva megkezdődött a két Kohn 

kihallgatása. Az egyik hamar igazolta, hogy 
félórával előbb érkezett Pestről, benn sem 
volt a városban. Nem több idő alatt a másik 
Kohn viszont bevallotta, hogy

6 a betörő.
Január 26-án szabadult a szegedi Csillag

börtönből, ahol betöréses lopások és rablás 
miatt

tíz esztendőt ült.
Azóta járta az országot, itt-ott lopott, ahol 
lehetett, könyöradományokat gyűjtött. Látta 
a hitközségi irodában a sok pénzt, amit a 
pénztárnok a fiókba tett. Nem gondolta, 
hogy este a pénz a Wertheim-szekrénybe 
kerül. Már éppen távozni készült, amikor a 
rabbi meglepte.

Kohn Jenőt letartóztatták

Kormos többször hangoztatta barátai előtt, hogy 
megakadályozza a leány házasságát, fenyegető
zését azonban senki sem vette komolyan.

Vasárnapra volt kitűzve a leány esküvője 
Nagy Péter gazdálkodóval. Kormos az éjszakai 
órákban belopódzott a leány lakásáha s egy élesre 
fent késsel

sz.lvenszurta az alvó leányt, ezután pedig a 
késsel elmetszette saját nyakát.

Csakhamar felfedezték a véres tragédiái, orvost 
hívtuk, aki csak azt állapíthatta meg, hogy 
mindketten

meghaltak.
Vasárnap a csendőrség kihallgatta a hozzátarto
zókat, hogy a tragédia részleteit tisztázza.

Vasárnap délután a frontharcosok nemzet
közi egyesülése

nagy tüntető gyűlést rendezett ■ leszrreléa 
mellett.

A vezérszónok Pfaendtner, a német birodalmi 
hadlrokkantszövetség elnöke volt, aki kijelen
tette, hogy

■ volt frontkatonák mind a békét akarják, 
mert ők élték át leginkább a háborút.

A béke a bizalom, a bizalom a biztonságon, 
a biztonság pedig a leszerelésen nyugszik. 
Ugyanezt hangoztatta Ausztria, Csehszlovákia, 
Lengyelország és Németország felszólaló dele
gátusa is. A demonstráció után küldöttség 
adta át a leszerelési konferenciának ■ gyűlés 
hasonló taitalmu határozati javaslatát.

A Genfben időző diplomaták nagy érdeklő
déssel fogadták azt a moszkvai hirt, amely 
szerint Krcsztinszky helyettes külügyi népbiz
tos táviratilag jelentette be Drummondnak, a 
Népszövetség főtitkárának, hogy

a Salilov—Mlllcr-féle fehérorosz csoport 
Genfben merényletet akar elkövetni Llt- 

vlnov külügyi népbiztos ellen.
Az orosz távirat azt is tudni véli, hogy ezt a 
merényletet az orosz császári Vöröskereszt 
volt svájci képviselőjének: Ladiseckinek kel
lene végrehajtani, éppen ezért kéri, hogy az 
orosz delegáció védelmére tegyék meg a szük
séges intézkedéseket.

Éjszakai utonáKók kifosztották és 
leütötték a Garai-téren Szalay féket

Vakmerő rablótámadás ügyében indított 
nyomozást vasárnap reggel a főkapitányság 
bűnügyi oszlálya.

Szalay István 26 éves péksegéd, aki a Kis- 
faludy-utcában lakik, szombaton éjszaka a 
Garay-téri piacon keresztül igyekezett haza
felé lakására. Szalagnál egy tárcában volt 
összes vagyona, 85 pengő. Amikor a piac 
egyik sötétebb részéhez ért, az egyik bódé 
mellől két férd ugrott elő, akik

pénzt, vagy életet 
felkiáltással felszólították, hogy adja át pén
zét és értéktárgyait.

Szalag nem akart eleget lenni a felszólítás
nak, mire a két férfi agyba-föbe verte, 
földreteperték, hasbaruglák,

az egyik zsebkendővel betömte a szá
ját, míg a másik feltépte kabátját,

Meggyilkolt gyermekét a zsidó
temető árkába temette a gyilkos 

leányanya
Titokzatos nyomozás egy gyermekhulla körül

Szombathely, február 7.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A szom

bathelyi rendőrséget nemrégiben névtelen 
levélben figyelmeztették, hogy az orthodox 
izraelita temető egyik parcellájában, közel 
a kerítéshez, egy gyermek hullája van el
ásva. A névtelen levélíró megnevezte azo
kat is, akiket a hulla körüli bűnténnyel 
gyanúsítani lehet.

A nyomozás megindult. Rendőri bizottság 
szállt ki a temetőbe, ahol hosszas keresés 
után elhagyott helyen a kerítéshez közel, 
mintegy félméter mélységben egy kilence
dik hónapban levő

leánygyermek holttestet találtak.
Ugyanakkor előállitották azokat a szemé
lyeket is, akiket a levél az állítólagos bűn
ténnyel meggyanúsított.

Négy előállítás történt az ügyben, őrizet
be vették Szabncsik Erzsébet 23 éves 
leányt, Zurga Fülöpné szülésznőt. Nagy 
Józsefnét egy sírásó feleségét és Molnár 
Károly iparossegédet, aki hosszabb idő óta 
udvarolt Szabocsik Erzsébetnek.

A tömeges előállítás, mely az ügyben tör
tént, valamint az orthodox temetőben fo
ganatosított helyszíni szemle és kutatás 

hallatlan izgalmakat okozott ■ város
ban.

Növelte az Izgalmat, hogy a szombat
helyi kapitányság bűnügyi osztálya elzár
kózott minden felvilágosítás elől. Csak 
mára ült el az izgalom, mikor a sajtó nyo
mozása ismertté tette az eseményeket.

Az őrizetbe vett gyanúsítottak kihallgatá
sát mára befejezte a szombathelyi rendőr
ség.

A kihallgatás során valamennyien tagad
ták, hogy bűncselekmény történt. Szabocsik 
Erzsébet beismerte, hogy hosszabb idő óta 
folytatott viszonyának következményei let
tek. A gyermek azonban holtan született 
meg. Szégyenétől szabadulni akart és ezért 
egy ismerőse tanácsára úgy határozott, 
hogy a gyermeket titokban temeti el.

A többi gyanúsított tagadta, hogy a gyer
mek halálában és annak elrejtésében bár
mi szerepe lett volna. Ezzel szemben a 
nyomozás azt látszik bizonyítani, hogy 

valamennyien részesei ■ bűncselek
ménynek.

A szombat este megtartott boncolás meg
állapította, hogy a gyermek már körülbelül 
négy hete feküdt a földben. Megállapította 
a boncolás azt is, hogy a gyermek minden 
valószínűség szerint

élve jött a világra.
Hogy a rendőrségnek a bűnösség mellett

kikutatta zsebeit és 85 pengőt tartalmazó 
tárcáját magához vette. Az ulonállók azután 
sietve

elmenekültek
a szomszédos utcák irányába.

A péksegéd percekig feküdt ájultan a föl
dön, amikor magához tért,

kivette szájából a zsebkendőt, 
feltápászkodotl a földről és rendőr után né
zett. A Tliököly-uton akadt egy rendőrre  ̂
akinek előadta a történteket. A rendőrrel 
együtt a főkapitányságra siettek, ahol rész
letes jegyzőkönyvet vettek fel a rablótáma
dásról
Szalag hozzávetőleges személyleirást adott 
támadóiról s ennek alapján keresi a rendőr
ség a tetteseket.

milyen bizonyítékai vannak, ezideig isme
retlen. Az ügy négy gyanúsítottját vasárnap 
álkisérték az ügyészségre, ahol a vizsgáló
bíró vette át n nyomozás irányítását. 

WiS
első grandiózus han

gos filmje

Sikhosit
Katajev világhírű 

szatírája nyomán

FRITZ KORTRER
mesteri rendezése. I’allenberg partnere:

DOLLY HAAS
a „Kadeíkisasszony**  címszereplője

HEinZ ROHffiANN
a „Benzinkút**  főszereplője.

Sihtaiúlí
premierje holnap,
le c cü d c n

FÓRUM
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Titokzatos mádon oltani 
Farkas László teológiai hallgató 

Egv budai szdnkareskodO felesége eltűnt 
klsieénvduai együtt

'A főkapitányságon két feltüi.ést keltő el
tűnés ügyében indult nyomozás.

A református leológiui akadémia igazgató 
■Aga bejelentette a főkapitányságon, hogy

Farkas László 22 esztendős teológia) 
hallgató

tegnap eltávozott az akadémia Ráday-ulcai 
épületéből s azóta nem tért vissza. Áz író
asztalán borítékot és csomogot találtuk. Egy 
‘János nevű barátjának címezte a levelet:

— Ida leveleit légy szives Meneinak to
vábbítani Halasra, — szólt a levél — holmi
jaimat a bibliával együtt küldd haza szüleim
nek. Utolsó kívánságom, hogy te tarts 
búcsúbeszédet a síromnál.

A csomagban megtalálták Farkas László 
bibliáját és imakönyvét. A levél szövegéből

Budapesten is nyomoznak a bécsi 
ékszerrablók után

A bécsi rendőrség rádíogrammja szerint 100.000 schiUing 
értékű ékszert vittek el Löwy Adél gyilkosai

Vasárnap délelőtt a bécsi rendőrség részle
tes rádiógramot küldöd a budapesti főkapi
tányságnak arról a borzalmas rablógyilkos- 
Ságról, amely szombaton délelőt játszódott le 
fíécs egyik legnagyobb ékszerüzletében. Az 
átirat közli a tettesek személyleirását és arra 
kéri a budapesti rendőrséget, hogy

amennyiben a gyilkosok Magyarországra 
menekültek volna, nyomban tartóztassák 
le őket és kísérjék figyelemmel mindazo
kat, akik értékes drágaköveket, ékszere

ket ukarnak eladni, 
mert nincs kizárva, hogy a gyilkosságból 
származó értéktárgyakat Budapesten akarják 
értékesíteni.

Szombaton délben, mint ismeretes, Löwy 
'Adélt, u Hernnlser Hauptstrasse ékszer
üzletének tulajdonosnőjét férje távollétében 
meggyilkolták. A nyomozás megállapítása 
szerint,

egy 26—27 év körüli középmagas, haj
lott orra, sötét liiillámoshaju fiatal

ember,
aki sötétkék kabátot és kemény kalapot vi
sel, követte el a gyilkosságot. Baltával két
szer fejbevágta az üzlet tulajdonosnöjét, 
majd az értékesebb ékszereket, mintegy 
100.(100 shilling értékben magához véve, el
menekült. A gyilkosság alatt az üzlet előtt

Elsikkasztotta a pénztáros az Autótaxi 
alkalmazottai spóregyletének pénzét 

Amerikába akart szökni, de Budapesten elfogták 
és huszonnégy óra alatt el is Ítélték

Napokon keresztül tömeges feljelentés érke
zett a rendőrségre. Az Autótaxí Hl. alkalmazot
tá i tették a sorozatos feljelentést, amelyben elő
adták, hogy a vállalat alkalmazottai

■pórcgylelet alakítottak,
s a pénz kezelésével Suhajda Jenőt, a vállalni 
egyik munkafelügyclöjét bízták ntog. Suhajda 
egy ideig lelkiismeretesen teljesítette pénztárosi 
tisztségét, egy napon azonban

kereket oldott a Npóregylet pénztárával 
együtt.

Suhajdn eltünésn után levelet küldött a spóregy- 
let tagjaihoz, amelyben megírta, hogy

Amerikába szökik,
•honnan azután mindenkinek meg fogja küldeni 
a követelését, ránk legyenek türelemmel. A meg 
lepett alkalmazottak azonban nem fogadták el 
Suhajda tanácsát, hanem egymásután tettek fel 
jelentést a pénztáros elten többezer pengő ellik 
kasztása miatt. A nyomozás kiderítette, hogy 
Suhajda nem szökött Amerikába, hanem

egy kis dtindntnll faluban rejtőzött cl

„Jaj ne bántson!.,. Engedjen el!... 
Istenem, leesiE!...“

Csati Hót nap múlva leltet fiifiallQatni a Sxíll Kálm<fn-tdri 
,, rablótámadás ‘ ' áldozatát

A főkapitányságot természetesen vasár
nap is élénken foglalkoztatta a Széli 
Kálmán-tért titokzatos, véres, állítólagos 
rablótámadás ügye, amelynek

szenvedő hőse: özv. Varga Fercncné 
még ma is eszméletlenül fekszik az. Uj 
Szent János-kórház sebészeti kórter

mében
A főkapitányságról vasárnap délelőtt, ezut 
tál már harmadszor szállott ki dr. Zilahy 
János rcndőrfognlmnzó, hogy megkísérelje 
a Széli Kálmán téri a- és szénpincc tulaj- 
donosm" jémk kihűl gnlásál, nz orvosok

Még három napig!

PJiPla^Rszelt

arra következtetnek, hogy
öngyilkossági tervekkel foglalkozik.

Az eltűnt papnövendék szülei Kiskunha
lason laknak, nz npja jómódú építész. A 
rendőrség mindenütt kutatja.

A másik bejelentés arról szól, hogy Do- 
mán Artúr szénkereskedő 38 esztendős fele
sége három nappal ezelőtt elment a Zsig 
mond-utca 18. számú házban lévő lakásá
ról,

magával vitte Vera nevű 0 hónapos kis
lányát és azóta nem adott életjelt ma

gáról.
A rendőrség vizsgálatot indított a titokzatos 
eltűnés ügyében. Dománné rokonai Jugoszlá
viában laknak, most ott is érdeklődnek 
utána.

tettestársa, egy 35 évesnek látszó, vörö
ses szőke hajú és bajuszu férfi 

állt lesben, aki ugyancsak sötétkék kabátot 
és kemény kalapot viselt.

A bécsi rendőrség értesítése nyomán a bu
dapesti főkapitányság minden intézkedést 
megtett, hogy abban az esetben, ha a tettesek 
Magyarországra menekültek, mielőbb kézre- 
kerüljenek,

értesítették az összes zálogházakat és ék
szerészeket Is,

hogy kísérjék figyelemmel mindazokat, akik 
hétfőtől kezdve ékszereket akarnak értékesí
teni vagy zálogba tenni.

A tettes ugyanis csak az elrabolt értékek 
cgyrészél tudta közvetlenül borzalmas tetté
nek elkövetése után értékesíteni. A bécsi 
rendőrség detektivjei a Hauptstrasse közvet
len közelében,

egy Thalla-strassel zálogházban találtak 
olyan értéktárgyakat, amelyek a borzal
mas bűntény során kerültek a rablógyil

kos tulajdonába.
A rendőrség megállapítása szerint a gyilkos 
egy arany férflórát és aranyláncot zálogosí
tott el 125 s'llingért. A zálogházi becsüseinek 
előadása szerint az órát és a láncot — kelten 
zálogosították cl.

hozzátartozóinál. A napokban Suhajda dunán
túli rejtekhelyéről felutazott Budapestre, s itt az. 
utcán néhány károsult felismerte, rendőrnek 
adta át s előállítót lók a főkapitányságra s itt 
előzetes letartóztatásba helyezték.

Huszonnégy óra alatt már a bíróság elé Is 
került Suhajda Jenő

és biiniigvét Lituay Sándor dr. egyesblrő tűzte 
ki tárgyalásra, amelyen megjelentek az összes 

(károsullak s
viharos jeleneteket rögtönöztek,

amikor meglátták a sikkasztó pénztárost. Su
hajda a tárgyaláson azzal védekezett, hogy beteg 
édesanyját támogatta s több spőregyleti tagnak 
kölcsönöket folyósított, az összes sikkasztásokat 
töredelmesen beismerte. A károsultuk kihallga
tása Parádhy dr. ügyész vádbeszéde és Tarján 
Mihály dr. védőbeszéde után a bíróság Suhajda 
Jenőt az enyhítő körülményekre való tekintettel 

hatheti fogházra ítélet.
Miután a felek az ítéletben megnyugodtak, az. 
nyomban jogerőre is emelkedett.

azonban megint csak azt jelentették, hogy 
a kihallgatás nem foganasitható.

Az Uj Szent Jdnos-kórházban különben 
vasárnap délelőtt

megröntgenezték özv. Varga Ferenc
nél, 

amelynek eredményeként megállapították, 
hogy nz asszony a titokzatos eset so
rán olyan sérüléseket szenvedett, hogy az 
ütések nyomán keletkezett agyvérzés fel
szívódása még néhány — legkevesebb kél 
napot vesz igénybe

Az asszony állapota egyre javul,
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eszméletét azonban csak másodper
cekre nyeri vissza

s ekkor Is csak összefüggéstelen mondatok 
törnek fel az ajkáról. Agya mellett 

éjjel-nappal olt tartózkodik a főkapi
tányság sérülési csoportjának egy de- 

tektivje,
hogy szükség esetén azonnal kihallgathassa. 

A szombatról vasárnapra virradó éjsza
kát özv. Varga Fercncné, — aki hatalmas 
kötéssel jégtömlővcl a fején fekszik ágyá
ban — igen nyugtalanul töltötte.

— Jaj, ne bántson!... Engedjen el!... 
Istenem, leesik! — kiáltozta.

Kisgyermekek borzalmas 
tüzkatasztrófája Miskolcon

Miskolc, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje 

lenlése.) Vasárnap délelőtt egymásután két 
súlyos tüzkatasztrófa történt a városban s 
mindkettőnek apró gyermekek estek áldo
zatául. Két halottja és egy súlyos sebesültje 
van az egymásután bekövetkezett szerencsét
lenségeknek.

Az első katasztrófa a Bádogos-utca 11. sz. 
házban történt, ahol Hordónyi László vil
lanytelepi gépész kisgyermekével, a hatéves 
Gézával s a hároméves Lászlóval. A gépész 
vasárnap is szolgálatban voll cs igv már 
kora délelőtt eltávozott hazulról. Felesége 
később ótment a szomszédos füszeresboltba 
bevásárolni Mielőtt elment hazulról, bezárta 
az előszoba ajtaját. Nem sokkal azután, 
hogy az asszony elment hazulról, borzalmas 
segély kiáltozás, sikoltozás hallatszott Hor
dónyiék lakásából. A szomszédok az abla
kon át látták, hogy

égő ruhában futkos fel-alá a szobában 
a kél kisgyermek s a szoba bútordarab

jait is elkapták már a lángok.
Néhányon betörték a lakás ajtaját, mások 
pedig tűzoltókért telefonáltak. A lángok

A vizsgálóbiró elrendelte 
a nyomozást Fried György gyáros 

gázhalála titkának földerítésére
A büntetőtörvényszéken Enyedy Róbert 

dr. vizsgálóbiró nyomozást rendelt el a tra
gikus módon meghalt Fried György vizve- 
zelékszerelési gyáros ügyében.

Néhány héttel ezelőtt holtan találták Ba- 
ross-utcai lakásán Fried Györgyöt. Megálla
pították, hogy a fiatal gyárost

gázmérgezés ölte meg.
A rendőrség szemlét tartott és azután meg
indult a vizsgálat, hogy tisztázzák, miként 
következett be a halál: öngyilkosságról, vagy 
véletlen balesetről van-e szó. Fried György 
különben

biztosítva volt
százezer pengőre és kilencezer dollárra. A 
biztositó intézet és a hátramaradottak kö
zött differenciák merüllek fel n biztosítási 
dij kifizetésénél, de azóta ez már elintézés 
alatt van.

Falbontó betörők a VIIL kerületi 
elöljáróság épületében

Bosssuból földulták a boltot
A vasárnapra virradó éjszaka falbontó 

betörök jártak a Vili, kerületi elöljáróság 
Raross-utca 65. alatti épületében, ahol rö
vid Idő alatt

már másodszor dolgoznak betörők.
A házban van egy ékszerüzlet, azt akar 

ták kifosztani. Még szombaton este elrej
tőztek nz elöljáróság egyik hivatali szobájá
ban, kibontották a falat és a résen keresztül 
akarlak bejutni uz ékszerüzletbe. A falbon
tásnál azonban

eltévesztették az Irányt és nem nz ék- 
szcrbo’.’bu, hanem a szomszédos tapé

Az orvosok az ősszefüggésnélküli szavak- 
hói

arra következtetnek, hogy mégis rabló
támadás történt a Széli Kálmán-téri 

szenespincében,
nincs azonban kizárva mégsem, hogy a lá- 
zas állapot váltott ki úgynevezett „szórón- 
gó-álmokat" özv. Varga Ferencnénél.

A rendőrség az asszony kihallgatásából 
függetlenül folytatja a nyomozást — vég
leges eredmény azonban mégis csak özv. 
Vargán é állapotának jobbrafordulása után 
várható, mert addig a nyomozás csak felte
véseken alapszik.

ban álló lakásból kimentették a két kis
gyermeket, akik közül a hároméves Hor
dónyi Lászlón már nem lehetett segíteni, 

súlyos égési sebeibe belehalt.
A hatesztendős Gézát ugyancsak súlyos égési 
sebekkel, eszméletlenül vitték kórházba. 
Közben megérkeztek a tűzoltók, akik rövi
desen eloltották a tüzet. Az eddigi vizsgálat 
azt állapította meg, hogy

a gyermekek a kályha közelében ját
szottak,

az egyik kisfiú ruhája lángot kapott és igy, 
keletkezett a szörnyű katasztrófa.

Nem sokkal később a Bezerédy-utca 24. 
szánni házban Ilarsányi Ilona másféleszlen 
dős kisleány esett hasonló hatasztrófa áldo
zatául. A kisgyermek szüleinek a házban 
füszeresbolljuk van. Mig a szülők az üzlet
ben tartózkodtak, a kisleány a kályha körül 
játszott,

egy kipattanó szikra meggyujtotta a ru
háját és mire segítségére siettek, olyan 
súlyos égési sebeket szenvedett, hogy 

meghalt.
Mindkét szerencsétlenség ügyében a hatósá
gok folytatják a vizsgálatot.

Közben a rendőrség már megállapította, 
hogy nem öngyilkosságról van szó, hanem 

gázömlés
okozta Fried György halálát. Az iratokat a 
rendőrségtől áttették a királyi ügyészségre, 
majd Enyedy Róbert dr. vizsgálóbiró éléi 
került az ügy;

A vizsgálóbiró nem elégedett meg a rend
őri nyomozás megállapításaival, hanem

elrendelte a nyomozást annak a meg
állapítására, hogyan következett be a 

gázömlés, 
amely azután megölte Fried Györgyöt. Is
meretlen tettesek ellen

gondotlanság által okozott emberölés 
címén indult meg a vizsgálat, megkezdődtek 
a kihallgatások és szakértői véleményt i« 
kér a vizsgálóbiró .

tán üzletbe jutottak.
Közben rájukvirradt, arra már nem volt 
idejük, hogy tovább dolgozzanak, dolguk 
végezctlcn távoztak, de bosszúból a kárba*  
veszett munka miatt, földulták a tapélás- 
boltot:

a tapétákat összetépték és összevag- 
dullák.

A betörők múltkori látogatása is az ékszer
üzletnek szólt, a rablás azonban akkor sem 
sikerült. Valószínűnek tarlják, hogy

most Is ugyanazok a tettesek dolgoztak, 
akik a múltkor járlak nz elöljáróságon.

George O'Brien 
Marion Lessing
Fok hangos anrakcio.
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Iliink
— Mérsékeltebb hideg várható. Vasárnap 

•zárai, derült, de elég hideg idő volt s a 
déli órákban —4 fokot mutatott a hőmérő. 
'A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
felhösebb és mérsékeltebben hideg idő vár
ható.

— A kormányzó az amerikai követségen. 
A külföldi követségek mindig január-február 
hónapban rendezik Magyarország kormány
zójának tiszteletére azokat az összejövetele
ket, amelyekkel tulajdonképpen a társadat 
mi érintkezésben is kifejezésre akarják jut
tatni azt a tiszteletet, amellyel Magyaror
szág kormányzója iránt viseltetnek. Az el
múlt napokban a román követség díszes 
palotája látta vendégül Horthy Miklós kor
mányzót és nejét és ezen a diner-n résztvet- 
tek a többi követségek vezető diplomatái is 

feleségeikkel és résztvett azon Vértesy Sán
dor kabinetirodai főnők és neje is. Vasárnap 
az amerikai kővet adott ugyancsak diner t 
a kormányzó tiszteletére és valószínűleg 
még ebben a hónapban sorra kerülnek 
mindazok a külföldi képviseletek, amelyek 
még az idén nem látták vendégül Magyaror
szág kormányzóját.

— Rejtélyes szurkálás a Ferry Oszkár-utcá 
bán. Vasárnnp hajnalban a Ferry Oszkár-utcá- 
han a rendörőrszcni véresen akadt rá Strauh 
Miklós padlóburkolóra. Straub elmondotta, hogy 
Witzli Jakab napszámossal, a barátjával egy kö
zeli vendéglőben iddogáíi. Itt összekerültek két 
ismeretlen emberrel. Később együtt távoztak a 
korcsmából. Útközben az ismeretlen emberek 
megtámadták, megszurkulták. Wltzlit később a 
rendőrség megtalálta, ó is azt vallotta, hogy az 
ujonnan szerzett barátok szurkáltúk meg Strau 
bot. A rendőrség megindította a nyomozást.

— Hálandó szentmise XI. Pilis pápaságá
nak jubileumára. A koronázó templomban 
már jóval a hálaadó mise kezdete elölt gyü

lekeztek a világi és egyházi előkelőségek a 
pápa megkoronázásának 10 éves fordulója 
alkalmából tartott hálaadó misére. Megje
lent Horthy Miklós kormányzó, a kormány 
képviseletében Zsitvay Tibor igazságügymi
niszter. A templom hajóját teljesen megtöl
tötték az egyházi és világi előkelőségek, a 
honvédség képviselői, a külföldi követségek. 
Pontban 10 órakor felhangzottak a Sugár 
Viktor karnagy állal szerzett lélekbemar
koló harsonajelek, jelezve Serédi Jusztinián 
hercegprímás érkezését A bíboros főpásztor 
nagy főpapi segédlettel celebrálta a hálaadó 
szentmisét. Megkapó volt az Urfelmutatús- 
kor felcsendült harsonazene, amely csak 
Kómában hallható olyankor, amikor a pópa 
misézik. Déli 12 órakor ért véget a szent
mise, mely után Angelo Rótta dr. pápai 
nuncius budavári palotájában fogadta a her
cegprímás jelenlétében a budapesti papság, 
az egyházközségek és katolikus intézmények 
vezetőit.

Hoouer dönt
■ hadiadósságok régóta vajúdó kér
désében. A magyar közönség viszont 
már régen eldöntötte, hogy a Diana*  
fogkrém minősége kiváló és ára 
meglepően olcsó Tubusonként 48 
fillérért minden szaküzletben kap
ható. A Diana-fogkrém nemcsak 
tisztitja és fehériti, hanem romiái 
ellen is hatásosan védi, konzerválja 
a fogakat, fertőtleníti a szájüreget 
és kellemes szájízt ad.

Bünjelfegy verrel agyonlőtte magát ■ kis- 
bíró. A hevcsnicgyei Kort községben a község*  
háza irattárában, az olt bűnjelként Őrzött fegy*  
vérrel agyonlőne magát Godó Mátyás kisbiro.

hatalmas árutömegekkel és a legalacsonyabb árakkal.
A közönség felismerte a szokatlan nagy előnyöket, amiket a 2 fehér hét nyújt.
| Pamutvásznuk, stfonok
| fleklám silón_ _ _ _ _ _ r -.54
6 Középszálu gyolcs -.58
I la Silón és vászon’ 1-8U
| Jlsó lejedönszon2.2Ő.TÍ.0, l75
| SelyemlényK angliai °í‘ .““""“’p l18

Uászonáruk pamutból g 
Ágynemű damasz! “*•  l881
Színtartó téinakanavto -.00 B
la Tcllálló anjln “ll“k“k’ ”77.»a. I18 S
Színes női fehernemQanyag Kr.-.93 L 
Alsónadrág grádll X” „.'p’"..?*;  I-281

| Kői fehérnemű
I Színes kombloó ST u I95I Sslnes íílólng &p 295 
| Flanell pijamaöltöny :&SKÍbnk’... _ F 4-451 MrnkaMténj,vK",±S.’!-“.-_P l25 
| Itől zsetskendfik p -35

Küselyem fehérnemű |
Atlaszcsíkosnői nadrágJíS.‘l"“‘kr"' - l 43 í 
nehéz selyemnadróg ‘•‘•-í 1-” S
Marmösz selyemkomhlné SW® 48'1 9 
Hálólng ■»"1 “X1?"*  _ .- 4-38 i?
Melltartó liatlsztsItáeMI ? -.95

3 Műi ruhák, sapkák
I MDaseljemri!liaiE,2’l'1.7X.,“'‘p 7-88
| Selyemfényű puolinbloz r 4"
| Bársony tlanellpongyola zts :s ”"■?> 545
I Fekete kiolt munkaköpeny F 5M
| KamtapkaSX'^^

Gyzrmekruhák
Flanell játszóruha ... . . . . . . F -.98 í
leónjta klrtkötény 1-88 1
Fio matrózöltöny >■ 1180 i
Leányka matrózrntia 1288 |Számonként P 1.80 emolkedés. <

Kötöttáruk, sálak
HŐI és férfi pulóverek, női oroszkák . Mpyönyörfl Minikben, mép nem 1 étere tt áron_P 9
férfi tőtől! mellényítn!;,,.,_ _ _ r 490
Ujjnélkül i sportpnlover “ÍV™,“í”.... t 1" 
hői smokingkahál ... F 788
Modern női sapka-sál készlet SS*.  X7ÍÍ 3-38

Szőnyeg, füsaöny
Strapa fatószönyeg s'S*'  F -.98
la sezlónátvetö 14“
Kezzeivarroll paplan _ » 1658
Csipke alrlahltrageF —.90 
Csipkés «őrfllggönyf."Jffi» 5”

Rövidáruk, csipkék
Hői dlszgallérok 1 “
Klöpllcslpke-plkó  .. . . . . . . .  p -.04
Cérna klöplicslpkék  -.08

Bőrdíszműjük B
Dlyatos női telikül bS"’kMI 358 1
Kői marhahör aktatáska _ F 298 1
KklalŐ.ka nndklrtl m.rh.WrbM — ... P 6 j

| Férflruha-osztá yunkat gyönyörű uj l-nö emeleti helyiségünkbe helyeztük át. ■
I lamert kiváló jó öltönye nk egységára továbbra la P 48.—, P 58.—, P 88.—. Q 
| Öltönyeink mérték utáni készítését la vállaljuk 58 P, 68 P éa 78 pengős árban ■

ií Törülközők, törlők
| OaráisfésikeslőrOlkötőX“.bKÍ«”p -.50
B Háziszőites törülköző ;™;iv -.78
1 rroiii’f tötöiközöS ”Xl.""p7i.M. .7., r28
S Háziszöttes konyharuha XM: .■ r:8«:k.«s. -.48
| Flanell portörlo SS"4 F -.28

Asztal- és ánvnemü
Tiszta len kívéskészlet í ll-88
Damaszl éikezőkesz el * “"í;8.'»o,9-80 
Hímzett kis uárnahuzat K"p ,■ l-20 
Készpapiaslepedő"r1’'p*s ’? B-80 
llimzell őgykészlel Xp.""icp,s2».’"&.*.i;:  22-80

Férfifehérnemü
2efirlng JJSXt . . . . . 3-75
Selyemfényű pupliniog 5-45
Kitűnő silón hálóing iú,"i.a?,ckke,3“ 
Rövid nadrág p. 2:‘? 175
Hosszú köpernadrág EK 7rí“ ”315

Url divatcikkek
Magánköiö nyakkendők -.48
tnselyem nyaksál _ F -.78
Kassza íírfiharlsnya F—.98
férfi divatzokni .. F -,55
Iselikeniiők XX*- pr‘*F -?8: -íS: -.25

Cipők, hócipők
| Kői antilop- és lakrlpök sS?«F12-40 
| Színes női trotíeur-tlpők Klfi.'*.''"".  F12“ 
M Hői atlasz estélyi cipők IK"? 923
| férfi lélilpók K,í.2KlS!'.'Sr*  •p ll-88 
| Dől lakkozpti gumi hócipő F 8 “

Harisnyák, kesztyűk
féli női harisnya -.88
Hál viskóra mnsolyem harisnya w,u.>, . M

garantált, bibamenws P J
Kői selyemharisnya XXÍX’4'.! F ,..o, l-88
Kői nappaöőrkeszlyá  r 4-88
férli oappaharkesztyil  r 5-80

Szövetek, selymek
1 Gyaplu-tiveed 4??>4r«T?-oTp....w_ r 3-95
i Sötétkék seylotlX^l’^TS^’p 4"
1 férfi őllönjkelniékX. !■*«.?.»  1280
I Japán selyem l-95
| liyers selyem 2-95

Nüselvmek, mosók
Mintás mosó mosolyom . I18
Magyar Irepe Se Ihlne... 0ecrgéllé“44-68 
[érnagrenaúin F 165
Kitűnő lenlszllanell . F -.58
Gyönyör a bátsűnyllanellek 1 •18

Piperecikkek
| 1 nagy inőns horsmenlős fngpép is l fogkefe -.78 
| l kgr. Illatos pipereszappan , _ _ F 1 “ 
g M. 0. Cl kölnivíz, ÍO giammns Oteg. . . F -.88

Cukorkák, csokoládék
' .kg, kiváló cukorka -.90
■ ,ki.laM. 0. Cs. kakaó .  r —.90
1 kg. kiváló élcsokoládé . I-90

1 E JlegnyillállanőómaiaóÉkoszlőiynnkatélemeleten |
bflltryeknek és 9 Qfl I Helyt-m-, Mtivet-, mosé.. vészen- és utaw 1
arsknnk.örs P JeSSU | maMd'kok » normális éráknál sokksl olcsóbbak |

Önnek fontos, hogy az „M. D. Cs.“ mosókönyve meg legyen, mert értéke*.
Fenti árakon postai megrendeléseket csak 2 fehér hét alatt van módunkban szúllitanl. - A portót felszúmlliuk. - A menn .lségek kori dózisénak lógói fentartjuk.
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Egy tizenhatéves fiú 
gyanús halála

Szolnok, február 7.
(A Hétfői Napló fudótHÓ jótól.) Titokzatos 

haláleset tartja izgalomban a Szolnok megyei 
Jászszentandrás községet. Szombaton délután, 
amikor a község kocsisa hazajött lovaival és 
bement nz istállóba, az „alom" céljaira szol
gáló szalmán, hasonfekve,

holtan találta
Barőcsi László ló éves gyereket. Azonnal 
orvosért rohant, aki megállapította, hogy Ba 
róesl László halála körülbelül a felfedezés 
előtt egy órával következett be és annak oka 
— minden kétséget kizáróan —

fulladás.
Hogy mi történt, milyen természetű fulladás, 
akaszl/i*  megfojtás, azt az első vizsgálat m>‘g 
állapítani nem tudta, sem azt nem sikerült 
eddig megállapítani, hogy a halál az istálló
ban következeibe be, vagy már holtan vitték 
8- szalmára llarócsi Lászlót. A nyomozás fo
lyik.

— Békás\v István kificamította lábát a 
•zlnpmlon. Vasárnap este a Fővárosi Ope
rett Színház előadásán baleset érte a szín 
ház liulal művészét: Békdssg Istvánt A szí
nész partnernőjével, Szokolay Ollyval egy 
táncszámot adott elő. Tánc közben meg
csúszott s Iából kificamította úgy, /hogy 
ájullun esett össze a nagy fájdalomtól. 
Békássyt még vasárnap éjjel beszállították 
a Zsidó-kórházba.

— Antal Géza püspök Pécsett. Pécsről 
jelentik: Antal Géza dr., a dunántúli refor
mátus egyházkerület püspöke, vasárnap 
délelőtt az ünnepi Istentiszteleten nagy- 
hatású beszédet intézett a hívekhez, majd 
délután az egyház gyülekezeti házában 
rendezett kullurestén Csüggedés és bizalom 
címen megrázó előadást tartott a mai szo
morú helyzetről és hitre és bizalomra in
tette a hallgatóságot Az előadás után a re
formátus egyház a püspök tiszteletére va
csorát rendezett

— IJpInskája búcsaja Budapesttől. Buda
pest szeretőiébe fogadta ezt a píkánsarcu, vő- 
röahaju orosz dlzözt éa hogy mennyire, azt 
n Zeneakadémia vasárnap esti zsúfolt nézőtér 
mutalta meg Igazán. De Lipinskája mindenkép
pen megérdemli a areretetet és rászolgál a nagy 
érdeklődésre. Vasárnapi estjére, amelyet az 
újságírók jóléti intézményeinek javára rende
zett, olyan gazdag műsort állított össze, amelv 
a legkényesebb igényeket Is kielégíthette. Es 
hogy a közönség mégis egyre többet követelt 
(és kapott), azt csuk Lipinskája sokoldalú te
hetségét s virtuóz előadómüvészetét dicséri, 
nmeivel ezúttal is teljes pompájában csillog
tatott. Lipinskájót Lazarus Walter kísérte 
zongorán, estjét Harsányt Zsolt vezette be.

— Strack Tivadar az Operabálban. Vasár
nap este fejezte be Strack Tivadar, a magyar 
származású karlsruhei hőstenor operaházi ven- 
(légszereplésének első ciklusát Verdi Othelló- 
jímak címszerepét énekelto ezúttal, megmu
tatva. hogy nemcsak a wagneri zened rámák
ban, hanem az olasz muzsikában Is nagysze
rűen megállja a helyét — természetesen itt is 
n drámai részekben érzi magát jobban. Mel
lette Tihanyi Vilma Desdemonája, Szende Fe
renc .Ingója és Rösler Endre Cassója voltak 
nr előadás értékei Fleischer Antal vezényelt 
biztos kézzel.

— A pipa felgyújtotta az Istállót és a pi
páz ember szénné égett. Tegnap éjszaka a 
barnnynnicgyeí Csikóst öt tös községben ve
szedelmes tűz. pusztított. Teljesen leégett 
Iiaumann Ignncné földbirtokosnő istállója 
és a bennlévő állatok mind elpusztultak. A 
tül színhelyén a csendőrök egy szénné égett 
emberi holttestet talállak. Megállapították, 
hogy egy 80 év körüli koldus szokott éjsza
kánként az istállóban aludni. Ez a koldus
ember minden valószínűség szerint pipára 
gyújtott, közben elaludt éa a pipából kipat
tanó szikrák gyújtották lángra az istállót.

— Megfagyott a borospincében. Nagykantzsá 
ról Jelentik: Szép József keszthelyi ár*  üzleti 
ügyben Rezsi kö/séglw-n járt, ahol egy boros
pincében vendégül látták. Szép alaposan beboro
zott. hazafelé menet betért egy üresen álló bo
rospincébe és ott lefeküdt. A pince tulajdonosa 
reggel már csak megfagyott holttestére bukkan
hatott.

— Ibirnhozzák Gyónt Géza és öccse, 
Achlm Mihály hamvait. A Gyónt Géza iro
dalmi kör látogatott ülést tartott az alsóda 
hasi kaszinó helyiségeiben. Az ülésen Ba
logh István ügyvezető elnök elnökölt s meg
jelent Dinnyés Lajos országgyűlési képvi
selő is Petites Béla, az irodalmi kör titkára 
terjesztette elő a javaslatot, amely szerint 
nz irodnltni kör elhatározta, hogy a hadi 
fogságban elhunyt Gyóni Géza és öccse, 
Achim Mihály hamvait hnzahozatják és or
szágos gyászünnepély keretében szülőhe- 
Ivén, Gyónón monumentális mauzóleumban 
helyezik el, amely egyszersmind magában 
fogja foglalni a hadi fog tágban elhunyt ma
gyar hősök emlékét is

— Hirtelen meghalt a Palaee-kávéliáiban egy 
temcssárl mérnök, t.udvtg Géza 46 éves temes
vári mérnök vasárnap reggel a Rákóczi-utl Pa- 
laee-kávébézbnn reggelizőé körben hirtelen rósz- 
szül lett, összeesett és meghalt. Az orvosi meg
állapítás szerint szisszélhüdés ölte meg Ludvi 
got, aki üzleti ügyben járt Budapesten. — A 
Baross utca IM. *»ámu  házban szlvs/élbüdést 
kapott és meghalt Környei János f»A éves nap 
számos.

— Villamos szerencsétlenség az Erznóbct- 
bldon. Súlyos szerencsétlenség történt vasár
nap este az Erzsébet-hidon. Az Eskü-tér irá
nyában haladó 14-es jelzésű villamosról le
ugrott Simon Lászlóné, aki Rákospalotán 
Mikszáth Kálmán-tér 12. számú házban lakik. 
Az úttesten megcsúszott és a villamos menlu- 
deszkája alá került s agyrázkódást és súlyos 
belső sérülést szenvedett. Életveszélyes élla- 
potban szállították a Rókus-kórházba._______

Fogtechnikussal SS 
tono- tojrtechnlks laboratórium. Hó-zlgtea nliinlatok wKl 
mondotton elsOrnnim munkaerő" lelltróro a tokiadéba.

— Ipurleatületl választás Miskolcon. Mis-' 
kolcról jelentik: Vasárnap folyt le a miskolci 
ipartcstülct elöljáróságának választása, me 
lyct izgalmas harcok előztek meg. Három 
párt küzdött nz ipartestület vezetéséért és pe
dig az úgynevezett Békepárt, melynek Stumm 
Lajos építész, az Ellenzéki Iparospárt, mely
nek Duhalovszky Mihály asztalos és n régi 
vezetőség pártja, melynek Uretzky József 
csizmadiamcster volt az elnökjelöltje. A sza 
vazás reggel 9 órától este 6-ig tarlóit, azután 
összcszámlállák a beadott szavazatokat. .4 
békepárt 679 szavazattal győzött az egész 
vonalon.

fiyözöúiön meo. hogy zaiogcéüL'iókert, 
raHat. arany é« éksserért mindenkinél többet tizetek 
NEMES H. ékszerész, íffiíl';!

— Betétkönyvet foglaltak le egy urlasz- 
szonynál a haláron. Sátoraljaújhelyről jelen 
tik: Az itteni vámkirendcltség az egyik cseh 
szlovákiai vonaton utazó hölgvuLisnál egy 
ISi.OM csehkoronáről szóló betétkönyvet 
foglalt le. Az uriasszonv. aki külföldi állam
polgár, de állandóan Budapesten tartózkodik,

tablót I
Ne fürödjön Novopln szénsavas fenyő..........., . .......... .. ™ ,s v<uu<„ cu.i
n nélkül,*  mert újjáéled tőlet Ára 40 fllíér lenül folytathatta útját Csehszlovákiába.

Rágyújtotta a násznáore a tatot, 
mert Kiutasitonák a lakodalmas házbúi 

mar ma itaikezik a gyorsítón tanács a nyújtogató fölött
Nagykanizsa, febr. 7.

6t Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap reggel a tódorhegyi 
csendőrök vasraverve hozták be a nagyka
nizsai ügyészség fogházába Hóbor Péter 
húszéves gazdalegényt, aki

felgyújtotta Simon Ferenené házát, 
amely porrá égett.

Szombaton Simon Ferenené házában la
kodalmat ünnepellek és a meghívott köz
ségbeliek között ott volt Hóbor Ferenc is. 
egy tekintélyes tódorhegyi gazdának a fia. 
II óbor a lakodalom során alaposan felön- 
lőtt a garatra, belekötött a táncolókba, 
úgy, hogy az örömanva kiutasította a ház
ból. Hóbor efeletti dühében a konyhába 
ment, gyufát szerzett és

nieggyiijtotta a lakodulmasnép feje fö
lött a tetői.

Természetesen óriási pánik keletkezett.

Vasárnap este tiz órakor az Andrássy-uti 
86. számú ház felügyelője arra lelt figyel
mes, hogy

■z első emeletről két Ismeretlen férfi 
nehéz zsákokkal igyekszik lefelé a lép

csőn.
Azonnal becsukta a kaput, rendőrért kül
dött, közben azonban az egyik fiatalember
nek sikerült a keid ajtón és a kerítésen út 
menekülni,

■ másik azonban Ijedtében visszame- 
nektilt az első emeleten lévő lakásba, 
amelyben Flelssig Sándor, az Angol- 
Magyar Bank alelnök-vezérigazgató 

lakik.
fiával, Fleissig József, a Nemzetközi Gép
kereskedelmi rt. igazgatójával. A két fiatal
ember ebbe a lakásba hatolt be és amíg a 
lakás tulajdonosai távol voltak, feltörték a 
szekrényeket, asztalokat és nagymennyiségű 
ékszert és készpénzt zsákmányoltak.

A rendőr és a házmester éppen akkor 
érte tetten a betörőt, amikor az

a zsebéből ékszerdarabokat és bank
jegyeket szórt ki a földre, nehogy azok 

árulói legyenek.
A főkapitányságra kiérkező detektívek

hiába igyekeztek azonban oltani, csak azt 
Indiák megakadályozni, hogy a tűz a 
szomszédos házakra át ne terjedjen.

A csendőrök még az éjszaka folyamán 
elfogták a hegyek között Hóbort. 

aki hamarosan bevallotta a bűncselek
ményt. Azonnal bevitték Nagykanizsára és 
miután a gyújtogatás tudvalévőén statáriá- 
lis eljárás aíá tartozik, vitéz Szily Dezső dr 
királyi ügyész azonnal érintkezésbe lépett 
llemmig Alfréd dr.-ral, a nagykanizsai tör
vényszék elnökével. Megállapítást nyeri 
azonban, hogy a fiatal gazdalegény tette el
követésekor

erősen Ittas állapotban volt 
és ezért úgy döntöttek, hogy ügyét nem 
utalják statáriális bíróság elé. ellenben 
gyorsított eljárás alá vonják és hétfőn reg
gel 9 órakor már meg is tartják a főtár
gyalást.

Fleissig Sándor bankvezér 
lakásán betörésen érték 

Bors Ádám volt Britanniást 
Ketten voltak a betörők, Bors ídámot elfogták, 

a társa elmenekült
vállalóra fogták a fiatalembert, aki rövid 
tagadás után beismerte a betörést, azonban

bűntársának nevét nem volt hajlandó 
megmondani.

Hamarosan kiderült, hogy a tettenért be
törő nem más, mint

B irs Ádám, a kommiln utáni Idők hí
res Brltannlás tisztje, akinek neve már 
sokszor szerepelt a rendőrség előtt, de 
eddig mindig sikerült alibit bizonyí

tania.
Bors Adám részese volt például annak a 

bűn perben is, amelynek során másik Bri- 
tanniás társával:

Abday Gusztávval együtt azzal gyanú
sították, hogy betört néhai Welgl Géza 

lapszerkesztő Koráil-utcai lakásába, 
majd később egy váci-utcai szabómester 
műhelyébe — mindkét esetben azonban 
Bors Adám ellen nem tudtak elegendő bizo
nyítékot találni. A volt Britanniás tiszt azon
ban állandóan a rendőrség megfigyelése alatt 
állott, meri gyanús társaságban élt és igen 
gyanús üzletei voltak.

Az elmenekült betörőt keresik a detektí
vek.

a rcliküljéhcn őrizte a könyvet s ezzel akart 
Csehszlovákiába ula zni. \ váinközegek ér 
deklődéscro azonban átadta a betétkönyvet.
amelynek kivitelére semmiféle engedélye nem 
volt, Így azt elvették tőle és ezután zavarta-

— Gyilkolt az elutasított kérő. Zalaeger
szegről jelentik: Sős János kerecsenyi 
gazdalegény régóta udvarolt Tóth Júlia 
községbcli leánynak. A lány két fivére, Jó
zsef és László nem nézték jó szemmel a 
kérőt és elutasították. Sós tegnap ittas álla
potban beállított Tóthék házába és bicská
val összeszurkálta a Tóth-fivéreket. Tóth 
József belehalt sérüléseibe, Tóth Lászlót 
pedig életveszélyes állapotban vitték a kór
házba. A gyilkost letartóztatták.

— Országos bridge-verseny husvétkor. A 
Magyar Brídge Szövetség husvétkor Budapes
ten nagy országos versenyt rendez, amelyen a 
budapesti legjobb játékosokon kívül résrtvesz 
negyven magyar város Is.

ÍNFLUmÉNTS 
köhöffén, nátha rakndtaéa ellen, InflaonzAa Időkben nél- 
ktllőznetetlen. Kapható (ryrtgyRzerlArakban éa drogérlAkb n.

— Fráter Lóránd-emlékesL Nagyszámú kö
zönség jelenlétében tartották meg vasárnap 
délután a Zeneakadémián a legnépszerűbb 
magyar dalköltő. Fráter Lórónd emlékének 
szentelt hangversenyt. A sikerült hangversenyt 
dr Raffay Sándor evangélikus püspök meg
nyitóbeszédé fejezte be, majd Némethi) Ella 
és Csóka Béla énekeltek dalokat Revere Gyula 
hárfa, dr. Szilágyi Imre hegedű és Járóka Sán
dor cigányzene-kíséretével. Farkas Imre kegye
letei emlékbeszéde után kerültek sorra Fráter 
Lóránd népszerű dalai, amelyeket szűnni nem 
akaró tapssal fogadott o lelkes közönség.

nr. FtiffES SS?
Uulsucai-ul ZZ, 1. em. i. Rókussal isemban.

— A Ball-lland gumi hó- és sárripők magyar
országi leraknia, Kossuth Lnjos-u. 11. rövid idő 
alatt inegkedvcltctte magát ezen cikkeivel. Nem
sokéra ugyanezen rég szenzációs fürdőcipőkcl és 
Budapesten még nem látott japán tennisz cipőket 
hoz forgalomba. Mór most felhívjuk a vásárló 
közönség figyelmet, hogy ezen cikkeket kizáró 
Ing és n legelőnyösebben szerezheti be n fenti 
cégnél.

— Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, 
bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyag- 
cserezavaroknál, csalánkiütésnél és bőr
viszketésnél a természetes „Ferenc József*  
kcserűvfz rendbehozza a gyomor és a belek 
működését 8 megszabadítja a testet a fel
gyülemlett rothadó anyagoktól. Az orvos*  
tudomány több úttörője megállapította, hogy 
a Ferenc József-víz abszolút megbízható 
hashajtó. A Ferenc József keserűvíz gyógy
szertárakban, drogériákban és fűszerüzletek
ben kapható.

— József királyi herceg a Kisfaludy Társa
ságban. A Kisfaludy Társaság vasárnap délelőtt 
közgyűlést tartott, Berzeviczy Albert „Arany éa 
Goethe" cimü tanulmányával nyitotta meg a 
gyűlést. Horánszky Lajos „Koreszmék hatása 
Tisza István fejlődésére*  című dolgozata után 
József királyi herceg előadta több költeményét. 
Végűi Zilahy Lajos és Kosztolányi Dezső szere
peltek kisebb munkáikkal.

— Klebelsberg Kunó gróf Szegeden. Szeged
ről jelentik: Gróf: Klebelsberg Kunő volt kul
tuszminiszter szombaton este Szegedre érkezett. 
Vasárnap délelőtt megnézte a folyamatban levő 
csatornaépítési munkálatokat, majd dr. Glatt- 
feldcr Gyula püspök ebédjén vett részt. Klebcls- 
berg hétfőn is Szegeden marad.

— A Független Nemzeti Demokratapárt nagy
gyűlése Kiskőrösön. Kiskőrösről jelentik. Va
sárnap a Független Nemzeti Demokratapárt 
lelkes hangú nagygyűlést tartott Kiskőrösön a 
Független Népkör tágas udvarán. Takács Já
nos, a Népkör elnöke, nyitotta meg a nagygyű
lést, majd Negyedy-Szabó Béla vármegyei tör
vényhatósági bizottsági tag szólalt fel, utána 
nagy lelkesedés mellett Fábián Béla beszélt, aki 
ismertette a párt programját, amelynek ge
rince — mint mondotta — csak köztisztesség 
lehet. Dr. Székely György felszólalása után a 
nagygyűlés végétért.

*T/Í|aA AnilAl aranyai, ertRfM, pemaaszőrvo- 
/dSlIIn P9eI!PI <re‘FV'- ’ermagasabh ír- B llsllll lllllFail ban veszek. Volt zílo<-' As- ftaMlVJJ VJJjf Vlj beciüa, Mottenblller-utca 85.

— A szegedi Iparkamarai választás. Szét 
gedről jelentik: Vasárnap tartották meg 
hartnadizben 8 szegedi iparkamarai válasz
tásokat, mivel a kereskedelmi miniszter 
kétizben megsemmisítette a választás ered
ményét. Tizenkét lista indult harcba. A sza
vazatok összeszámlálásához éjféltájban fog
tak hozzá, de a sok lista miatt a helyzet 
olvsn zavaros, hogy az eredménnyel csak 
hétfőn délre készülhetnek el.

— Szürke autótaxik. A közönség köréből 
többlzben kérdést intéztek aziránt, hogy a 
kékszinüre átfestett autotaxik a szürke taxi 
érdekcsoporthoz tartoznak-e. Megállapítottuk, 
hogy a szürketaxi érdekeltség kocsijai kizá
rólag szürke színűek. s így más szinü (piroa 
vagy kék) kocsik nem tartoznak a szürketaxi 
érdekcsoporthoz.

Zálogcédulát,

•
 aranyat, ezflstM, hrllliánoot hihetetlen maga*  Érői 

veszek, iváncsica ékszerüzlet. RÁkóczi-ut 0. r?< m
— Álarcos, jelmezes bolondestély lesz kedden 

február 9-én, farsang utolsó napján a Pesti 
Vigadó összes termeiben. Álarc, jelmez nem kö
telező. Éjfélütán a farsang temetése, r-"’d 
rutnba-verseny is lesz. Kedvezménye*  áru je
gyeket a forgalmasabb tőzsdékben és az r- 
mester-bazárban (József-körut 17.) árusítanak.

— Két összekötözött holttest ■ folyóban. 
Schönebeckből jelentik: Frohse mellett az 
Elbából két, kötéllel összekötözött női holttes
tet halásztat ki. Az egyik holtlest nyakára le
pecsételt palack volt kötve, amelyben két ha- 
lotthamvasztó utalványt talállak. Két wernige- 
redei testvér szegénysége miatt követte el ez 
ön gyilkosságot. Egyikük 67, másikuk 54 éves 
volt

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
O A Nemzeti Bank közgyűlése. Popoviet 

Sándor elnök bemutatta a főtanács jelentését, 
amelyet a közgyűlés tudomásul vett és jóvá
hagyta az 1931. évi zárszámadásokat. A köz
gyűlés 12% osztalék kifizetését hatórozta el. 
ÚJ főtanácsos dr. Jankovich Béla. Újra meg
választattak báró Kornfeld Móric, báró Mada- 
rassy-Beck Marcel és Végh Károly a főtanács 
rendes tagjaivá.

O A Kereskedelmi Bank közgyűlése. A Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank február 3-án Weiss 
Füiöp elnöklésével tartotta meg ezévi közgyű
lését. A közgyűlésen meleg és bensőséges ün
neplésben rszesitették Weiss Fűlöpőt, abból az 
alkalomból, hogy most töltötte be ötvenéves 
szolgálati Jubileumát. Most van ötven éve an
nak. hogv Weiss Fülöp mint kezdő gyakornok 
a bank kötelékébe lépett s tehetségével, tudó
sával, kivételes képességeivel az elnöki pozí
cióba emelkedett. A közgyűlés elhatározta, 
hogy részvényenként öt pengő osztalékot 
fizet ki.

O A Földhitelintézet zálogleveleinek szelvé
nyei. A transzfermoratóriumról szóló kormány
rendelet értelmében a zálogkibocsátó intézetek 
által h Külföldi Hitelezők Alapjába befizetett 
összegek terhére az 1931 december 23. óta le
járt szelvények pengőben való beváltását a 
Magyar Nemzeti Bank megkezdette. A Magyar 
Földhitelintézet T’/i%-os „A" sorozatú angol 
fontsterlingre szóló zálogleveleinek 1932. évi 
január hó 1-én lejárt szelvényei nem voltak 
ebbe az akcióba bevonhatók, minthogy a 
záloglevelek birtokosainak érdekképviselőiével 
tárgyalások vannak folyamatban. Ennek elle
nére azok a záloglcvélbirtokosok, akik- a fent- 
emlltett szelvényt pengő ellenében értékesíteni 
óhajt iák, nem járnak rosszabbul, mint a többi 
záloglevelek birtokosai, mert a szelvényt a 
Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége 
és az általa megbízott fővárosi pénzlntézelek 
hajlandók minden levonás nélkül pengőért 
megvásárolni. •



Budapest, 1032 február 8. HÉTFŐI NAPLÓ 9

SZÍNHÁZ — MOZI
Nagy ijedelem az állami színházaknál: 

Korányi pénzügyminiszter ismét 
tetemesen csökkenti a szubvenciót
2,100.000 pengő helyett 700.000 pengő lesz az állam 

hozzájárulása — Tárgyalások a Nemzeti Színház 
és az Operaház fúziójáról

A népszövetség Genfben ülésező bizottsá
gának jelentése ismételten takarékosságra 
szólítja fel a magyar kormányt. Most Ko
rányi Frigyes báró pénzügyminiszter, mi
ként tavaly nyáron Telcszky, vállalta ma
gára ezt a háládatlan feladatot. A pénzügy
miniszter sorra tárgyal az egyes tárcák mi
nisztereivel és e héten a kultusztárcába tar
tozó kiadások csökkentése céljából folytatja 
tárgyalásait. Korányi pénzügyminiszter 
már értesítette Karafiáth kultuszminisztert, 
hogy a kultusztárca keretében is

tetemes költségredukcióval kell szá
molnia.

Elsősorban az állami színházaknak nyújtott 
szubvenció összegét kell lenyomni 

még azon az áron is, hogy a Nemzeti Szin
ház, a Kamaraszínház és az Operaház mű
ködése ezáltal kisebb térre szorítkozna.

A pénzügyminiszter és a kultuszminiszter 
ezlrányu megbeszélései természetesen nem 
maradhatnak titokban és ehhez az érdekel
tek szomorú kommentárokat fűztek. Arról 
van ugyanis szó, hogy az Operaháznak és a 
Nemzeti Színháznak nyújtott 2,100.000 pen 
gön felüli szubvenciót

egyharmadára, azaz 700.000 pengőre 
mérsékelik.

Ez pedig azt jelenti, hogy egyetlen állami 
színház sem tud a jövő évben prosperálni.

A Nemzeti Szinház ebből a 2,100.000 en- 
gÖből 600.000 pengőn felüli összeget kap, 
míg a hátralévő 1,500.000 pengőt az Opera
ház kiadásai emésztik föl. A Nemzeti Szin
ház anyagilag nem működik rosszul. Meg
keresi azt a kiadást, amelyre a szubvenció 
beszámításával szüksége van. Abban az eset
ben. ha a szubvenciót megvonnák, illetve 
egyharmadára mérsékelnék, akkor a Nem
zeti Szinház képtelen lenne annak a fel 
adatnak megfelelni, hogy népszerű és olcsó 
előadásokat tartva, nevelje a középosztály 
ifjúságát. Kénytelen lenne csak lukrativ da
rabokat forszírozni, arra való tekintet nél 
kűl, hogy ez irodalmilag és etikailag meny
nyire áll ja meg a helyét. Az Operaház pedig 
egyáltalában nem tudna prosperálni csak 

óriási leépítések árán.

Botrány rendőri beavatkozással, 
lovagias fejleményekkel 

a Hegedűs Gyula-emlékünnepen 
A hangverseny rendezőié rendőrrel vezettette kt 

az Artista Egyesület két vezető tagját
Megszoktuk már, hogy az emlékünnepeken, 

amelyeket egy egy nagy művészünk, írónk 
vagy óllamférflunk emlékének ápolása céljá
ból tartanak, rendszerint olyanok tolakodnak 
előtérbe, akiknek vajmi kevés közük volt az 
elhunyt nagysághoz, Az emlékünnepeken igy 
nem ritkaság a megbotránkozás, amelyet az 
igaz ünneplők lelkűkben éreznek, de hogy 
rendőri beavatkozással távolitsanak el egy 
nagy testület képviselőit onnan, ahol kegyele
tüket akarják testületük nevében leróni, az 
még nálunk is szokatlan.

A Hegedűs Gyula-emlékünnepen, ahogy ez 
tervbe volt véve, a Zeneakadémia pódiumán 
fölállították Hegedűs Gyula mellszobrát, hogy 
a hangverseny végén minden szinház két-két 
képviselője meghajlással hódoljon Hegedűs 
Gyula elmúlt zsenije előtt. A színházakba el
ment a körlevél, de elment a különböző szí
nész- és zenész-egyesületekhez Is, hogy a ma
guk kebeléből küldjék ki azokat, akik ezen az 
ünnepélyen részt akarnak venni. így eljött az 
ünnepélyre az Artista Egyesület két vezető 
funkcionáriusa. Kovács B. Andor alelnök és 
Slmay Ede választmányi tag is. Csendesen vár
ták az öltözők folyosójánál azt az időt, ami
kor rájuk kerül a sor A hangverseny rende
zője azonban felszólította őket, hogy távozza
nak. amire a két ur nem volt hajlandó.

A legnagyobb megdöbbenésükre azonban 
néhány perc múlva rendőr jelent meg ai 
öltözőnél, aki most már karhatalommal

távolította el a magánkívül tiltakozó két 
artistát.

A rendőri beavatkozás közben természetesen 
sértő szavak röpködtek a leveyőben,

a két artista dühösen lehordta a rendezőt, 
aki Őket ilyen kínos helyzetbe hozta. A hang 
versenyrendező erre azonnal megnevezte segé
deit és provokálta a két artistát.

A segédek rövidesen összeültek és hosszú 
tárgyalás ulán ma megállapították, hogy csak 

félreértésről van azó.
A hangversenyrendező nem tudta, ki a két ur, 
az Artista Egyesület kiküldöttel pedig méltán 
háborodtak fel az eljáráson. Ezekután kölcsö
nös jegyzőkönyvvel befejeződött a Hegedűs 
Gyula-emlékünnepen lezajlott botrány.

A történeti hűség kedvéért azonban meg kell 
említeni azt is, hogy a színházak kiküldöttei
nek tervbe vett defillrozása a Hegedűs-szobor 
előtt elmaradt, mert a budapesti színházak 
nem küldték el megbízottaikat erre az ünnepre 
és összesen csak három színész jelent meg, 
akiknek hódolata nem lehetett olyan impo
záns, mint ahogy azt Hegedűs emléke meg
érdemelte.

Fontos 
linuelmeztettel

A „Szépség vására" zsúfolt házni és 
rendkívüli sikere, továbbá Molnár Fe
renc uj müvének közeledő bemutatója 
miatt, a 125-ik előadás felé közeledő 
,.A torockói menyaszony" egyelőre már 
csak 0 Ízben szerepel csoportos előadá
sokban a belvárosi Szinház műsorter
vén és pedig 8., 10., 12., 16., 19., 22., 
24-én este, 14. és 21-én délután. A je
gyeket úgy ezekre az előadásokra, mint 
a műsort domináló „Szépség vására11 
előadásaira ajánlatos előre megváltani. 
(Uj olcsó helyárak).

A z Országos Szinészegyesületi Iskola nőven 
**■ dékei szombaton tartják a Vígszínházban 
vizsgaelőadásukat, amelynek keretében az egye 
sülét legkitűnőbb növendéket He rezeg Ferenc 
Kék róka színmüvét mulatják
J^omolyan kell venni a komoly törekvésű

Lakner Bácsi Gyermekszinházát, mert né
hány év alutt megmutatta, hogy nemcsak a ki 
csínyeknek, hanem a nagyoknak is határozottan 
imponál. Kedden délután a Vígszínházban mu 
tatta be a Napsugár hercegnő cimü uj gyermek 
operettet, s a bemutatót szinte áttapsolta a láb 
Ida ház előkelő közönrége Tegnap, vasárnap 
délelőtt a Royal Apo'lóban ismételték meg n 
pompás előadást s ismét zsúfolt ház ujrárott 
meg minden számot.

ami ellen természetesen mindenki a legeré- 
lycsebben tiltakozik.. Ebből az alkalomból 
érdekes számok adódnak, hogy az állami 
színházak szubvencióját mily módon faragta 
le állandóan a kormány.

A békében 1,200 000 aranykoronát kapott 
a Nemzeti Szinház és 2,400.000 aranykoro
nát az Operaház. Három évvel ezelőtt, az 
első leépítések idején 900.000 pengő jutott 
a Nemzeti Színháznak és 1,800.000 pengő 
az Operaháznak. Az Operaház

ekkor eresztette el külföldre a legkitű
nőbb erőit,

mert képtelen volt megfizetni azt a niéltá 
nyos gázsit is, amelyet a most már külföl
dön világhírnévre szert tett sztárok kértek. 
így lett a szubvencióból tavaly 600.000-es 
összeg a Nemzetinek és 1,500.000 az Operá
nak.

Az állami színházak tagjai körében a leg
nagyobb ijedtséggel tárgyalják az újabb 
szubvenció-lefaragási kísérletet, amelyet ter
mészetesen csak az elkövetkezendő szezonra 
lehet érvényesíteni. Mérvadó körök már ar 
ról is beszélnek, hogy ebben az esetben 
kénytelenek lennének ahhoz a kényszer
megoldáshoz nyúlni, hogy

az Operaház és a Nemzeti Szinház fu
zionáljon.

Ez azt jelentené, hogy a Nemzeti Szinház 
— beleértve a délutánit is —

hetenként négy előadást,
az Operaház pedig 

szintén hetenként négy előadást ját
szana az Operaház épületében.

Ez a fúzió természetesen azt jelentené, hogy 
rengeteg ember vesztené el a kenyerét, vi
szont mindkét szinház művészi működése 
meg lenne bénítva. Éppen azért az állami 
színházak tagjai reménykednek Korányi 
pénzügyminiszterben, akiről köztudomású, 
hogy nagy irodalmár, regényei, verseskötetei 
jelentek meg, sőt kitűnő kamaramuzsikus is, 
igy az irodalomnak és a zenének igényeit 
sokkal jobban fogja tudni méltányolni, mint 
a nyáron Telesz ky.

Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora

M. KIR. OPERAHÁZ: Filhsnnónikosok hsn<vcrs®- 
ny« (H8).

NEMZETI SZÍNHÁZ: Egyetlen osonj (H»).
KAMARA SZÍNHÁZ: Gyftrgykalirii (%«). 
VÍGSZÍNHÁZ: Fizessen nagyító (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Torockói menyasszony (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZ: Nyitott ablak (8). 
VÁROSI SZINHAZi SzeviUai borbély
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Hawai rózsája (8).
ANDRASSYUTI SZÍNPAD: Exherceg.tó (0).
TERÉZKŐRtm SZÍNPAD: Okos férj (0). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kabarémúsor (0, 9). 
ROYAL ORFEUM: Kassner (8. 0).

A milyen megdöbbenéssel értesült a szín- 
házi világ Kosáry Emmy hirtelen tá

madt súlyos betegségéről, amely egy express 
operációra vezetett, oly megnyugvással érte
sülhet most, hogy a kiváló művésznő ma 
már elhagyta a szanatóriumot és a teljes ja
vulás utján van. Beszélgettünk Kosáry Em- 
myvel, aki a következőket mondotta:

— Egészen speciális vakbélműtétet hajtot
tak végre, a legújabb berlini szisztéma sze
rint. Így lehetett csak, hogy az operáció 
után három napra már fölkelhettem. Termé
szetesen néhány napig még a szobát kell 
őriznem és azután újra látszhatom az 
Andrássy-uti Színházban az Ex-hercegnöt. 
T Jidonságnélküli műsort hoz ezúttal a Fii 
'-l harmónia. Két sarokpillérként; Mozart Va 
rázsfuvota-nyitánya és Beethoven 11 szimfó
niája hangzott el. Mindkét mű ismert és több 
ízben méltatott kitűnő produkciója Dohnányi 
nak és a Filharmonikusoknak. A műsor harma
dik száma Debussy „Egy faun délutánja" cimü 
müve újszerű hangszerelésével, különleges hang
hatásaival valamikor egy uj zenei korszak elő 
hírnöke volt. Azóta Sztravinszky, Bartók, Ravel 
müveinek árnyékában kissé megfakultak ennek 
a miinek a pasztellszínei. Sokszor úgy érezzük, 
hogy a faun visszaemlékezései közben maga is 
unatkozik. Cáfolatot erre az előadás sém tudott 
hozni. Kitűnő volt a hangverseny szólistája, 
Kulenkampff Georg hegedűművész, aki Brahms 
hegedűversenyét szólaltatta meg ragyogó tech 
nikájával, fölényes tudással és -— meleg szívvel. 
Páratlan tisztasággal játszik ez a német hege
dűs. Elénk temperamentuma ugyan a megszo
kottnál valamivel markánsabb felfogású játékra 
késztette, de ez nem vált a mű hátrányára. Sőt. 
Es Dohnányiban nagyszerű megértőre talált. 
Csak természetes, hogy tomboló sikere volt.

A Művész Szinház, amely Bárdos Arthtir 
igazgatása alatt a jövő héten nyílik 

meg, Zilahy Lajos „Tűzmadár" és Piran- 
dello „Kiki a maga módján" cimü darabjai
val startol. Zilahy Lajos darabja azonban 
még nincsen teljesen készen és a hét képből 
álló darabnak csak öt képét próbálják. Az 
utolsó két kép még befejezetlen, egyszerűen 
azért, mert a szerző és a szinház nem tudtak 
megállapodni abban, vájjon a főhőst a nyílt 
színpadon lőjjék-e le, vagy pedig csak tör
vényszéki tárgyalás keretében beszéljenek 
erről. Ez a probléma még megoldásra vár 
és csak ezután írja meg teljesen a „Tűzma
dár" utolsó két képét Zilahy. Az viszont na
gyon érdekes, hogy a Művész Szinház a fia 
tál szinészgárda egyik tagjára bízza a női 
főszerepet. Ez pedig Murati Lili, a Szegeden 
élő Murati alezredes leányai, aki kitűnő ka
tonai író.

Szereplőváltozás lesz ma este a Belvárosi 
Színházban, ahol a Torockói menyasszony 

kerül színre. Gyergyal István, aki szú: egy né
hányszor játszotta az egyik férfifőszerepet, a 
Fővárosi Operettszinházban játszik a Nyitott 
ablakban. Ezért szerepét a Belvárosi Színház
ban Pataki Miklós, a szinház másik kitűnő fia
tal tayja veszi át, aki éveken keresztül a fog 
ünnepeltcbb vidéki színészek közé tartozott.
A Fészek-klubban a Zeneakadémia jeles, 
** de szegénysorait növendékei felsegélye
zésére szombaton este nagy bált rendeztek. 
.4 bálon megjelent mindenki, aki számit 
Budapest művészi életében és mégis csak — 
nyolcszáz pengő volt az a tiszta haszon, 
amely a szegénysorsu növendékeknek fu
tott a bál jövedelméből. A nyolcszáz pengő
ből a tehetséges zeneakadémiai növendékek 
negyven pengős féltandijait fogják kifizetni. 
A Royal Orfeum februári műsorát a leg

nagyobb elismeréssel kell beszélni. Elte
kintve attól, hogy a műsor első részében a lea- 
kitünőbb és a legragyogóbb artlstaprodukciók 
váltják egymást, a második részt Kastnet tölti 
ki. Ez a Kastner méltán viselt a világ fogna 
gyobb illuzionistájának nevét, mert amit pro 
dukál, az szinte túl van azon a határon, amit a 
„nagyszerű" szóval szoktunk jelezni.
A legutóbbi napok legizgalmasabb és fogazó 

morubb eseménye — a japán-kínai hábo 
rum kívül — feltétlenül az M. 11. angol tenger 
alattjáró pusztulása volt. Ez a tragédia a végső 
jelenete az U. 172. titkos küldetése című Fór 
filmnek, amelyet a Pátria és Fészek morgó- 
színházak mutatnak be kizárólagos joggal a 
budapesti közönségnek.

AStelnhardt-szlnpadon uj műsort mutattak 
bt ezen a héten, amelyet a szinlap kacagó 

műsornak nevez. Hát nem kacagtunk ezen a 
műsoron, amelyet harminc év előtti stílusban és 
trágár modorban tartanak. Ezek a viccek nem 
kétértelműek, hanem egyértelműek, a gyengéb
bek kedvéért pedig megfelelő gesztusokkal ma
gyarázzák őket. Ugylátszik, itt az Akácfa utcá
ban nem vették észre, hogy az idő halad és az
óta jáizlésü színházi publikum nőtt fel. Ma 
már nem tetszik at ilyesmi, akárhogyan tapsol
nak íz — a jegyszedők.

Premier után
NYITOTT ABLAK. Ezúttal megfordult a sor

rend: Nóti Károly sikeres filmjéből vígjátékot 
teremtett. Dehát mennyire más szemmel nézünk 
egy filmet, amelynek lehetőségei szélesebbek, 
mint akár egy tizenkét képes bohózatot is, amely 
filmszerűen akar peregni. Az tngadhatatlan, hogy 
Nóti Károly, aki kabarészinp.adról ugrott a 
filmsikerek óceánjába, jól ismeri a színpadot is, 
csak a témája nem az, amely a mai színházba- 
járó közönséget érdekelné már. Hol vagyunk ml 
már a katonaviccektől, a szubordináció kemény
ségén való mosolygásunktól és attól az angya
lian hülye, de mégis okos puccer-figurától, akit 
ez a remek Salamon Béla szokatlanul halk esz
közökkel, de mégis robbanó humorral életrekel- 
tett. A színészek mindegyike igyekezett beillesz
kedni ebbe a béke-miliőbe, ahol a katonaság a 
civilekkel macskn-egérharcot vív és tőlük telhe
tőén megnevettetik a közönséget. Elsősorban 
Somogyi Nusira, Délig Ferencre, Gyergyai Ist
vánra. Békássy Istvánra, a dekoratívon kitűnő 
Szokolay Ollyra, egy bűbájos fiatal táncosnőre, 
Hubay Élsiere, Z. Molnárra és Sitkey Irénre 
gondolunk.

AZ EGYETLEN ASSZONY. Bibó Lajos, az Iz- 
moY tehetségű fiatal író nem irt jó darabot a 
Nemzeti Színháznak. Témája, ha érdekel is, 
problémái hamisak és igaztalanok. Megírásának 
költői módja, zengzetes szép magyar nyelve 
azonban azok az értékek, amelyekért n Nemzeti 
Szinház műsorára tűzte ezt a darabot. Most már 
a közönség dönti el, hogy meddig marnd mű
soron.

Filmpremierek
ANNY ONDRA A DENEVÉRBEN.

Anny Ondra-fllmckct úgy látszik a fősre- 
zónra tartogatták magának a Royal Ápoló. Ez 
az ellenállhatatlanul bűbájos ragyogó film
sztár a Nebántsviróg sikere óta egymásután 
készítette el a híres operettek és vigoperák 
filmváltozatait. Külföldön három hónapja egy
folytában játsszák például « legújabb nagy si
kerét, a Denevért. Szinte bámulatos, hogy a 
német filmtechnika, legelsősorban pedig ez n 
ragyogó szubretlprimadonna mit csinál a De
nevérből, amely bármilyen „örökifjú'1 is, 
mégis « színpadon meglehetősen körülhatárolt 
keretek közölt mozog. A Denevérnek azonbad 
a filmen szárnyat nőitek. Rcpked-csapong ez 
az Anny Ondra-arcu bűbájos denevér s a kö
zönség csak azt veszi észre, hogy két óra 
hosszat ismét lenyűgözve tartotta Anny Ondra 
humoros, bájos egyénisége és utólérhcteflen 
tehetsége. Itt kell megemlifenünk. hogv Anny 
Ondrával kapcsolatosan érdekes házassági hír 
terjedt el. Eddig n közvélemény úgy tudta, 
hogy Anny Ondra már férjhezinent Kari 
Lamar-hoz, az Anny Ondra-fllmek rendezőjé
hez. Ezt eddig egyik fél sem cáfolta meg, de 
most Max Schmeling, a német bokszóló világ
bajnok hivatalosan tudatta, hogy Anny Ondra 
a menyasszonya.

TRANSOCEÁN.
A valutarendelet minden vízumnál és ki

vándorlási engedélynél is szigorúbb határt 
von a nagytömegek utazási vágya elé. Há
nyán vagyunk, akiknek élete teljesíthetet
len vágya az, hogy egy óceánjáró luxus- 
gőzösön tegyék meg Európából az utat 
Amerikába. Hányszor gondolkodtunk már 
nzon, milyen is lehet egy ilyen luxusgőzös 
élete, amikor a világ legkülönbözőbb exisz- 
tenciái hat napra összez.ártan élnek egy 
Ilyen hatalmas aszó börtönben. Megy a 
hajó és bűnök, erények, csábítók és eíbu- 
kották, élvhajhászók és kalandorok, gya
nútlan kereskedők álarca alatt veszedelmes 
gonosztevők, kémek, uj hazát kereső, el- 
züllött exisztenciák, mennyi mesére és 
mennyi megfigyelésre adnak alkalmat. Ezt 
h témát dolgozta fel William K. Howard, a 
„Transocean" cimü németül beszélő film
óriásában. A nagy luxushnjóóriás elindul 
tengeri útjára Amerikából és mire Európá
ba ér, olyan felejthetetlen élményekben ré
szesít minket, amelyek megérték az. utazást 
— pardon: a filmet. Különösen ha meg
említjük, hogy a Décsi és az Omnfa-film
színházakban ma, hétfőn szinrekerülő film
óriás főszerepeit Grcte Nissen, Myrna Lov 
és Louis Mornn alakítják, míg egy elegáns 
szélhámos szerepében pedig a népszerű 
Edmond Lowe hódit.

SIKKASZTÓ.
Három név sorakozik egymás mellé s mind 

a három világmárka. Az egyik Dolly Haas, a 
Kadettkisasszony ismert főszereplője, akit 
Pest meglátott és megszeretett. A gaminül arn- 
nyos uj primadonna egyszeriben a legnagyobb 
német fllmszinésznők közé emelkedett és ép
pen azért választotta magának partnerül a 
névsorban a második: Mar Patlenberg, aki vé
gül elszánta ningát és filmet csinál. A leg
nagyobb német színész a közelmúltban a vele 
történt tragédiát dolgozta fel filmre. Ismere
tes, hogy Pallenberg az Amstcl-hank bukása 
következtében elvesztette majdnem minden va
gyonát. Most valóban élete legnagyobb szere
pét játssza: az ebből s témából ’ irt filmen, 

1 amelyet Fritz Kortner neve mint színész és ren
dezőé és cégjelez. A Fórum mutatja be ezt a 
filmremeket kedden.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
„Tavaszi* 6 start: 

Kupamérkőzések hatfokos hidegben 
Csak az Újpestnek sikerült kikapni — A Hungária 

és a III. kerület még bajban van
A hideg még dermesztő, a csapatok még 

nincsenek készen, a közönség viszont máris 
,.készen van", a futba11birókat pihent torok
kal szidják, szóval: a futball számára már 
kitavaszodott.

A Magyar Kupa mérkőzései adtak apró 
pót arra, hogy a csapatok az első tavaszi 
hadgyakorlatokat lefolytassák. Sajnálatos, de 
a szövetségi politika s a pénzkérdés szem
pontjából az a gyakorlat alakult ki Magyar
országon, hogy a Kupa-meccsek másod, sőt 
harmadrangú sporteseménynek számítanak. 
Nincs tehát különös „spannung", vérbeli 
fufballhangulat s nincs különösebb emóció 
sem egy egy vereség, vagy győzelem nyo 
mán.

A Kupa-meccseket csak a vidéki csapa
tok veszik komolyan.

így azután ki-kicsuszik egy-egy meglepetés.

Ezúttal az Újpestet érte utói a sors: 
vereséget szenvedeti a tatabányai SC-tőL

A vereség főoka a tartalékos csapatössze 
állítás. Hiszen arról úgysem lehet komolyan 
beszélni, hogy a komplett Újpest számára ez 
a mérkőzés nagy probléma lett volna. Tata 
bánya mindenesetre a győzelem tényén ör 
rendezhet, viszont az Újpest nem csinál tra
gédiát a kérdésből. A mai körülmények kö
zepette valóban fontosabb a bajnoki mérkő
zés, amely pénzzel táplálja a proflfutballt. 
A Kupa-meccs csak ráfizetést hoz.

A Hungária tartalékos csapata nagy győ 
zelniet aratott a Turul felett. A Hl. kér. pe
dig komoly küzdelemben legyőzte a Bohn 
gyári SC-l.

A többi mérkőzés barátságos jellegű volt 
s nem hozott meglepetést.

A kék-fehérek fölénye 
nyilvánvaló, de az egy
ség nagyon nehezen bon
takozik ki. Végre a 34. 
percben

Senkey labdájával 
Ticska lefut, végig- 
drlblizi a védelmet, 
féimagas, erős cen- 
terezését Cseh be
futva, Splndler mel
lett kapásból bevág

ja. 1:0.
Szünet után kezdődik csak a haddelhadd. 

Mindjárt kezdés után megindul a gólgyártás. 
Sebes labdáját Ticska kapásból zúdítja a kapu 
fára s onnan a hálóba, 2:0. A biró sok Hun- 
gária-offszájdot néz el, de ezek nincsenek be
folyással az eredményre. Cseh—Skvarek—Sen- 
key-akciából „Ica" dopplerére Spindler kapus 
korán vetődik s a labda fultosan pattan a sa 
rokba. 3:0. A tréner egyre jobban játszik.

Ticska labdáját csúsztatott fejessel Cseh 
elé találja, aki rohammal kapásból fejezi 

he remek lövéssel a pompás akciót. 4:0.

Ticska unja már a tétlenséget éa néhány pa- 
rádés lefutással bemutatja a tudományát. 
Skvarek labdájával közvetlen közelből pergett 
be a gólt. 5:0. Utána ismét Senkey lendíti 
előre a társaságot. Ticska leroboghat, beadását 
Cseh szép, öntudatos fejessel végzi be Spind< 
ler mellett. 6.-0.

A következő gólt nagy rumli előzte meg. 
Ticska drlhlljel megszéditik a Turul védel
mét, még Spindlert Is átjátssza s a lassú 
hibda végiggurul a gólvonalon. A túlsó ré
szen Cseh elfogja és 
ahonnan Senkey he
lyezve lövi a háló

ba. 7:0.

Befejezés előtt még 
Röck rohama biztat ered
ménnyel. de elgáncsol
ják. A 11 est Röck ér
tékesíti. 8:0.

A finis a Turulé. Kis 
szerencsével megszerez
hetné a „becsületgólt", 
de a kék-fehér védelem 
roppant gyors.

a hatosra Játssza*

Ticska

Újpestnek nincs már gondja a Magyar Kupára 
Tatabányai SC—Újpest 2:1 ( 1:1)

A volt hivatásos futballista mérleget csinált:
3 év alatt 10 pengőt keresett a játékával

As Újpest második Magyar Kupa mérkőzé
sét nem h legjobb auspiciumok előzték meg. 
A csapat legértékesebb tagjai a válogatottal 
Egyiptom földjén rúgták a labdát a így az erő
sen tartalékos gárdának kellett egy harcias, 
•ok meglepetést okozó vidéki ellenféllel, a 
Tatabányai SC csapatával megbirkózni. A 
tatabányaiak sem kompletten jöttek Pestre, de 
ezt mindenáron pótolni akarták a lelkesedés
sel. Sikerült Is. Minden nagy egyesület bele
esett éa bele fog esni egy-egy kevésbé szeren
csés napba: most az Újpesten volt a

A tatabányai klub:
Mahos—Pctrovlea, Nagy—Kovács, 

IJaócaky—Jánosi, Keleti, Székely,
Németh, 

mig a Illa-fehér gárda:
Hnber—IJtwy, Fogl IU.—Szalay, ,w„n- 
tlk, Wllhelm—Sclinclder, Kármán, Stclner, 

Spltz, P. Szabó
összeállításában játszotta 
a mérkőzést. Az első tir 
percben nagy TSC fö
lény alakul ki, a vidé
kiek szilnjul vágtatnak. 
Aztán az Újpest veszt At 
a dirigenclát s a 19. p- 
ben

a jobboldal támadá
sából Kármán be
adását Splts elegán
san befejell. 0:1.
Nagy ellentámadás kő- 

vetkezik Német metsző-

kik, bekanyarodva lő, Lőivy kézzel érinti, a 
bíró azonban nem látja. A közönség „jubileu
mi" tüntetést rendez és keresetlen kifejezés
sel honorálja a bírót. A biró megsértődik és 
bemegy az öltözőbe. Már-már botránytól kell

előkészít polgárt ésH ■ I ■ ■ ■ ■ középiskolai magánCOlllllUd
tartani, amikor a bíró Ismét visszatér. A tün
tetés már megzavarta s igy egymásután több 
11-ént néz el, majd a TSC javára egy vitatható 
bünletőrugást ítél.

Ezt Székely szabályosan behelyezi. 1:1.
Szünet után az első komolyabb esemény a 

14. p-ben alakul ki. Urbánt Lötvy faultolja: 
11-es. Székely rúgását Babér nagy stílusban 
kivédi. Változatos a játék, mindkét kapu ve
szélyben forog, a kapusok brillíroznak s már- 
már meghoszabbltásró] tanácskozik a tribün, 
amikor a 43. p-ben eloszlik ennek a goudja.

Urbán jól szökteti Németet, aki remek 
rössgl fut és kanyarodik, aztán nyolc lé
pésről zug a meccsdöntő lapos, éles labda. 

2:1.
A vidékiek nagyon örülnek. Gallont eh tréner 

is boldog, csak később mondja mélázva:
— Még néhány ilyen győzelem és tönkre

megyek...
— Ugyan miért?...
— Pezsgőz vacsorát ígértem a csapatnak a 

győzelemért és... nem felejtették el az ígéretet.
700 pengőbe került, de megérte... — Óbuda tovább játszik 

a Magyar Kupáért

sor.

Volen-

Az elmúlt napok egyik estéjén nagy tolon
gás volt az amatőr futballszövetség főtitkári 
szobája előtt Rövidesen megtudtuk, hogy mi 
a magyarázata a nagy érdeklődésnek Benn a 
hivatali helyiségben ekkor tették le az amatőr
fogadalmat a visszaamatörizált volt profljáté- 
kosok. Az ajtó előtt állottak az elsőosztályu 
amatőregyesületek intézői, akik azon melegé
ben szerettek volna jó játékosanyaghoz jutni.

Az egykori profljátékosok, akik között profi
mérkőzéseknek még nemrégen ünnepelt sztár
jait Ismertük fel, úgynevezett

jubilárls amnesztiát kaptak.
A futballszövetség jubileuma alkalmából soron- 
kiviil szerezhették meg a visszaamatőrizálás 
kedvezményét. A sok apró fulballprimadonna 
között ott láttuk Sághy Tibort, a Sabaria, majd 
a Bocskay Jeles fedezetjátékosát, Neuhaus Já
nost, a III kerületiek válogatott kapusát, 
Kása Kálmánt, a Sabaria gyors szélsőjét,

Flcischmann Andort, a kitűnő Vasas-bekket, 
Kocsis Rudolfot, a nyúlánk, szőke hátvédet, 
Kutrucz Jánost, a válogatott kapust, a kiseb
bik Hirzert, Laukó III -at az UTSE tehetséges 
játékosát. Csajka Sándort, az egykori ferenc
városi kapust, Vezér Andrást, a Budai 11-ből, 
Ányos Józsefet és még rengeteg kisebb-nagyobb 
hősét a proflmérközéscknck.

A játékosok ünnepélyes arccal rebegték el 
az amatőrfogadalmat. Miután végighallgatták 
az intő szózatot, egyikük felkiáltott:

— Hála Istennek, hogy itt tartok. Bárom év 
alatt összesen 10 pengői kerestem mint pro- 
fesszionista játékos.

— Szép összeg — felelte sóhajtva a másik. 
— Én az ötpengős gázsimat csak egyetlen
egyszer tudtam megkapni.

Az intézők? . . . azok „leégtek". Az uj ama
tőröknek állás kellene. Azt pedig ma nem na
gyon tudnak szerezni a szegény amatőrök.

A harmadikkerületiek kluhházán mínusz 10 
fokot mutat a hőmérő. Közvetlenül a Duna 
mellett néhány fokkal hidegebb van. .. Petiig 
széles mosollyal nevet u nap s tavaszi vidám
sággal tükröződik vissza a zajló folyóban a fe
hérlő kőpart. A szembeniévé Margitsziget el
hagyottan mereszti kontúrjait a zajos kis 
óbudai pálya felé, melynek recsegő, ósdi tri
bünjén alig 4—500 meccsre éhes férfi veri a 
lábaival a bemelegítő taktust:

„Tempó kerületté."
Stern Tibor, az ifjú gárda egyik reménytel

jes tagja vezeti a meccset A III. kér. játszik, 
a csabaiak nézik ... Jól mozognak a fővárosi 
profik.

III, kér. FC—Bohn-gyár 5:3 (3:0)

A „Sasok" nyerték 
a Zsembery-vándordijas 

si-csapatversenyt
A Magyar Turista Egyesület vasárnap délelőtt 

a Dobogókő környékén rendezte Zsembery-ván
dordijas álversenyét. A versenyre igen kedvező 
voll a szélmentes, veröfényes, hideg idő s a 15— 
20 centiméteres kitűnő hő. A futóversenyt a Do
bogókő északnyugati oldalán bonyolították le. 
A férfiak nyolckilométeres távon, a hölgyek két- 
kilométeres távon indultak. A részletes eredmé
nyek a következők:

Férfiak versenyében: 1. Györy Károly „Pénte
kiek" 34 p. 54 mp. 2. Bucsek Henrik „Sasok" 35 
p. 07 mp., 3. Mészáros Lajos, Sicsoport 36 p. 41 
mp., 4. Kuchtag „Zsigmondiak" 37 p. 12 mp., 5. 
Schön Dezső „Sasok" 38 p. 02 mp., 6. Schön-

visky László „Péntekiek" 38 p. 09 mp., 7. Már
ton Gábor Sicsoport 38 p. 28 mp., 8. Nargány 
Vilmos „Harmincas öregcserkész" 39 p. 55 mp., 
9. Papp Lajos „Harmincas öregcserkész" 40 p. 
01 mp., 10. Fekete András „Péntekiek" 40 p. 07 
mp. Ebben a versenyszámban negyvenötén in
dultak.

A Zsembery vándordíjáé csapatversenyben: 1. 
Sasok (Bucsek Henrik, Schön Dezső, Vargha 
Pál, Alberkovits Oltó és Baubach László). 3 6. 
23 p. 36 mp. Összidővel. 1. 30-as öregcserkész
csapat 3 ó. 26 p. 40 mp., 3. Péntekiek 3 ó. 28 p. 
29 mp., 4. Zsigmondyak 3 ó. 30 p. 50 mp. négy 
induló.

Bőlgyek versenyében: 1. Alberkovits Józsefné 
„Sasok" 9 p. 37 mp., 2. Kerner Mária „Sicso
port" 9 p. 40 mp., 3. Bóna Hona „Sasok" 9 p. 53 
mp., 4. Wiltmann Jakabné „Sasok" 11 p. 38 mp., 
5. Ács Júlia „Sasok" 11 p. 44 mp., 6. Buday Kató 
„Sasok" 12 p. 58 mp. A hölgyek versenyében 
hat induló volt.

Zllahy belövi at első gólt... majd ugyanő 
a másodikat, aőt még ssttnet előtt a har

madikat la.
Hattrlkk. Mesterhármas. A Bohn Is próbál

kozik. de csatársorának reménysége, az. nmn- 
tőrválogntott Szaniszlő kesztyűs kézzel látszik. 
' agy megkülönböztetésül, vagy a hideg miatt,

de a gőllövéshen nincs szerencséje.
A II. félidő első percében Fenyvesi toldja 

*gy potyagóllal az eredményt (4:0), 
mely után a kerület visszaesik s a Bohn mind 
gyakrabban jut szóhoz. Sőt

Ssanlszló most már gólt Is feje! a meg
dermedt Szülik feje felelt (4’1).

A göröngyös-fagyos-csuszós pályán sok a 
csetlés-botlás, de a Játék most már változato
sabb.

Dröasler végre bekotorja aa ötödiket la.
Am a békéscsabai csapat nem tréfázik, el

végre Magyar Kupa meccs .. i
Kertéig révén újra azépit az eredményen 

(5:2).
A közönségnek ekkor már viccelődésre Is 

kedve kerekedik. Egy forraltborgözös hang 
bekiált a testcsellel szerelő Bíróhoz: Ne rum- 
bázzl A sősklflik és a melegitöitalok a 22 játé
kos szusszával parallel fogynak .. . Lutz fá
radtan kiáll... s a csabai

Engelbert beállítja a végeredményt (5:3).
Valaki Lutz miatt vitába száll:
— öreg már, nem bírja végig.
— Mit strapálja magát, hiszen úgysincs pré

mium.
— Prémium? Még fizetés se, ezek' pénz he

lyett bont kapnak -— toldja meg a harmadik.
A meccs végén Komor igazgató mérgelődik:
— Érdemes Magyar Kupa-meccset Játszani? 

Ilétszát pengőt ráfizettünk. Egyebekben a já
tékosokkal meg vagyok elégedve, az ered
ménnyel kevésbé A fiukon látszott a téli túra 
fáradalma. De szezonkezdetre jók lesznek!

Az „öreg" Senkey tréner nagyvonalú játéka s csapatának 
fölényes győzelme 

Hangária —Turul 8:0 (1:0)
A Hungária Mámára a vasárnapi kupamér

kőzés nagy gondot jelentett, öt legjobb játé
kosa Egyiptomban, nz Itthonmnrnduttak kö
zött sok a beteg . nincs elég játékos. Huszá
ros megoldást választottuk: lesterződtették 
Senkey trénert, az egykor „Icának" becézett 
válogatott hátvédet — centercsatárnak.

A szerződtetés elsőrangú akvizíciónak bizo
nyult

Aa „öreg* 4 Senkey Orth. Sebaffer és Kon- 
rád egykori pontján nagyságáén meg

állotta r helyét.
Minden mozdulata a vérbeli futballista szak
értőnek, a világosfejü stratégának akciója volt. 
Az évek súlya tnlán néha-néha kiütközött, de 
>»ég ’gv í« r mezőny legokosabb és leghaszno
sabb tagjai á avanzsált nz — „öreg".

A Hungária győztes csapata a következő 
volt;

Szabó — Nagy, Kocsis — Rrbró, Kiéber, 
Sebes — Röck, Cseh, Senkey, Skvarek, 

Tlceka.
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Nagy ponthátránnyal vesztettük el 

a magyar—osztrák gyorskorcsolyázóversenyt
A városligeti műjégpályán lebonyolított má

sodik osztrák magyar gyorskorcsolyázó-ver
senyt, amint az mar a szombati eredmények
ből is előrelátható volt,

aa osztrákok nagy fölénnyel nyerték meg.
A sióm buti 600 és 1500 méteres versenyek után 
vasárnap 5000 méteren csaptak össze a két 
nemzet reprezentánsai s amint szombaton nagy 
fölénnyel minden futamot az osztrákok nyertek 
meg, vasárnap még inkább növelték előnyüket.

A pontversenyben végeredményben az 
osztrákok 456.8 pontjával szemben 470.10 

pontot értünk el,
amely eredmény még gyengébb, mint a multévi 
vereség volt. Vasárnap egyébként női gvorskor 
csclyázó verseny is volt, amelyen bár höl 
gyeink szép mozgásukkal nagy tetszést arattak 
de az eredmények tekintetében még nagyon 
messze vannak attól, hogy komolyan számba 
vehetők legyenek.

Vasárnap hirdették ki a szombati nemzet 
közi mflkorcsolvázó-verseny eredményeit is.

A mOkorcsolyázóversenyben a magyar ver
senyzők némileg helyrehozták az országok közti 
pontversenyben szenvedett kudarcot A ver
senynek nagyszámú nézőközönsége akadt, de 
ezek legtöbbje a hídon helyezkedett cl, nem 
nagy örömére a BKE-nek. A vasárnapi verseny 
eredményeit az alábbiakban adjuk:

5000 mei gyorxkorcsolyázőveseny. 1. futam:
1. Relter (Ausztria) 9 p. 21.3 mp 2. Masónszky 
(Magyaország) 9 p. 33.8 mp. 2 futnm: í. Riedl

KBLFÖLDI SPORTItnPLÓ
Egyiptomban egyelőre még nincs baj: 

az első mérkőzés elmaradt
Alexandria, február 7.

(A Hétfői Naplő tudósítóidnak távirati 
jelentése.) A Ferencváros. Hungária és Új
pest játékosaiból összeállított professzio
nista kombinált csapat pénteken minden 
baj nélkül megérkezett Alexandriába. A ma 
gyár proflkombinállnak másnap, szomba
ton kellett volna első turamérkőzését 
Egyiptom földjén abszolválni, azonban erre 
a meccsre nem kerülhetett sor, mivel 

Barsi László ötödik lett 
első amerikai versenyén

Newyork, február 7.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirati 

jelentése.) A sokszoros magyar bajnokrekor-

Barsi.

dér Barsi László itthoni 
kiváló eredményeinek 
híre eljutott Amerikába 
is s ennek folyománya 
volt nz a meghívás, 
mely Barsit Amerika 
fedett atlétikai bajnok 
ságnira és ezzel kapcso
latos néhány startra in
vitálta. Borsi eleget Is 
telt a szívélyes ameri
kai meghívásnak s ki
hajózott az Újvilágba. 
Azonban a kitűnő ma

gyar bajnok kétnapos késéssel csak szerdán 
érkezett meg Netvyorkba s ezért alig volt 
alkalma megfelelő környezettanulmányra és 
egy kis tréningre, amivel megszokta volna 
a newyorki fedettpálya salakját és eltün-

Bécs már bajnoki labdát rúgott vasárnap 
Meglepetések az első fordulóban

Bécs, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Az osztrák ligafutball a téli szünet 
alatt úgyszólván semmit sem pihent. A kül 
földi túrák és a Téli Kupa erősen foglal
koztatta a csapatokat s igy teljes harci fel 
készültségben korán elkezdhették a tavaszi 
szezont. Vasárnnp már teljes fordulót ját
szottak. A szokásos meglepetés sem maradt

Hogyan kell jéghokkit játszani? 
Bemutatta: a montreali

Laké Piacid, február 7.
(A Hétfői Napló távirati jelentése.) A téli 

olimpiai játékok szombati szegényes pro
gramját este a jégpalotában egy bemutató 
jéghokki mérkőzés egészítette ki.

A montreali Mc. Cill-egyetem hallgatói 
nak csapata, amely napokkal előbb a ka 
nadai válogatott csapatot is legyőzte,

VILÁGSZEMLE
BOY í> ÉVES D1AK NVEHTF, SZÁSZonSZAG 

SllISJS'OKSAGÁT
Ohirw'f.ríithfilbAI Irlrnll’c

bajnokságát h Drezdában tanuló 15 éves nor 
vég Katid Knhherstad nyerte 647 ponttal 
Leonbird. a bajnokság védője csak hetedik 
helyre került.

(Ausztria) 9 p. 09.5 mp. 2. Wlndtner (Magyar 
ország) 9 p. 21.8 mp. 3. futam: 1. Leban 
(Ausztria) 9 p. 17.2 mp. 2. Vita (Magyarország) 
0 p. 35.2 mp.

560 m es magdnmérkőzés. 1. Moser (Ausztria) 
9 p. 15.7 mp. 2. Freundl (Ausztria) 9 p. 45 8 mp.

500 m es országos verseny; 1. futnm: 1. Bla 
zsejovszkv 48.fi mp., 2. Schneller 49 mp 2. fu 
tam: 1. vida 49 mp., 2. Tóth 50.fi mp. 3 futam 
I Kakas 50.3 mp., 2. Bogschitz 50 7 mp. 4 futam
1. Brodszky 447A mp., 2. Hídvégi 51 mp. 5. fu 
fám: 1. Bihary 50.3 mp., 2. Hosterer 51.5 mp 
6. futam: I. Olaszi 54.4 mp.

500 m es női gyorskorcsolyázó verseny: 1. fu 
tam: 1. Hlnvay Erzsi 1 p. 03.4 mp., 2. Schubert 
Gizi. 2. futam: I. Gutmann Teréz lp. 14 3 mp.,
2. Tóth Lívia 1 p. 11.4 mp. 3. futam: Vadas Teri 
és Pohl Edith föladták.

Műkorcsolyázó versenyek: Férfi/unior: 1. 
Pataky Dénes, 2. Túrták Elemér, 3. Szendrő 
István. — Hölgy junior: 1. Nyilas Vilma, 2 
KlAhdorfer, 3. Weinwurm Baba. — Nemzetközi 
senior: 1. Vndas Márton, 2 Erdős Ericb, 3. 
Kertész Ferenc — Nemzetközi páros; 1. Gall- 
lard—Petter, 2. Gnllo— Diliinger.

500 rn végeredmény: 1. Blazscjovszky, 2. 
Schneller, 3. Vida.

1000 m végeredmény: 1. Schneller, 2. Vida,
3. Blazsejovszky.

3000 m végeredmény: 1. Hlvéghy, 2. Pataky, 
3. Erdélyi

Hölgyek versenyében: 1. Hlavay Erzsi, 2. 
Sopusch Elza, 3. Tóth SiPia.

Egyiptomban szokatlanul rossz volt az 
időjárás, ugy hogy a rendezőség kény
telen volt vasárnapra vagy hétfőre ha
lasztani a nagy érdeklődéssel várt vá

logatott mérkőzést.
.4 magyar csapat iránt óriási az érdeklődés. 
A mérkőzésnek minden bizonnyal rekord 
közönsége lesz. Alexandria válogatott csa
pata igen nehéz ellenfél, ugy hogy a ma
gyar profiknak tudásuk kifejtésével van 
csak győzelmi esélyük.

tette volna az utazás okozta merevséget.
Szombat este a Millrose egyetemi klub 
nemzetközi fedettpálya-versenyén star
tolt első Ízben Bursi, aki a fenti körül
mények miatt csak ötödiknek érkezett 
be a 600 yardot sikfutó-versenybe. A 
győztes Ideje 1 p. 12.6 mp., ami kiváló 

teljesítmény.
Az amerikai atléták még néhány egészen 

elsőrendű eredményt értek el. így George 
Spitz, a kiváló magasugró simán vitte át a 
202 etn-es magasságot és ezzel uj amerikai 
fedett pálya-rekordot állított fel.

Wenzke az egy angol mérföldcs távon 
4 p. 11.2 mp-es idejével szintén uj amerikai 
fedettpálya rekordot ért el, amely csők két 
másodperccel gyengébb a francia Ladou- 
méyue hivatalos világrekordjánál.

Emmett Toppino a 60 yardot síkfutásban 
6.2 mp-cc| győzött s idejével beállította az 
eddigi rekordot.

el: a Brigittenau AC 4:2 (1:2) arányban le 
győzte a WAC-ot.

A többi mérkőzés eredményét alább kft 
zöljük:

Vienna -Floridsdorfcr AC 2.0 (1:0). 
Admtra—Austria 1:0 (10).
HAKOAH-Wacker 1:1 (1:0)
Rapid—Wiener SC 5-4 (3:4) 
Nicholson—Slovan 3 2 (1:1).

Mc. Gill-e Jyetem csapata 
az amerikai válogatott csapatot a 1:1 
arányit eredménynek meg nem felelő 

fölényes játékkal győzte le.

.4 német válogatott jéghokkl-csapat tag
jai, akik a meccsen megjelentek, először lát
tak olyan féghokkt-játékot, amely e sport 
minden szépségeit feltárta.

UJ PÁLYAREKORDOT ÁLLÍTOTT FEL A 
NÉMET BOBCSAPAT

fake Piacid, február 7.
A Kilián állal vesetelt német négyes bob: a 

Diulschland I. 1:513 mp es IJŐvel uj pálya 
rekordot állított fel Kilián kettős bobjával alig 
maradt el ar amerikaiak legjobb pályaered
ményétől.

Peltzer.

PELTZER DR. A STETT1NI FEDETPÁLYA 
VERSENYEN.

Slett inbőt jelentik: A 
vasárnap rendesett fe- 
dettpálya-versenyen a 
legkiválóbb eredményt 
az 1000 m-es síkfutás
ban dr. Peltzer érte el 
2:31.4 mp-es Idővel. A 
sprinterek három futa
mot versenyében Kár
áig győzött Llersch 
előtt. A 3000 m-es sík
futásban a stuttgarti 
Hetpapp volt első 8.53 
mp-es idővel a mün
cheni Kapp előtt.

KÜLFÖLDI FUTBALL — A FAGYPONT ALATT.
Csehszlovákia: A prágai Sparta-pályán vasár 

nap befejezték a serlegmérközésekct. Az SK 
kiben 2:1 (1:1) arányban győzött az FK Teplttz 
ellen, mig a Sparta 4:0 (20)-ra verte a Bohe 
mianxt. A serleyyyőző a Sparta lett, második 
Llben, 3. Bohevtians, 4. FK Pepiit z.

A Slavia-pályán a Slavla barátságos mérkőzés 
ben 4:1 (0:1)-re győzött a prágai DFC ellen.

Németország: Berlin: Minerva—Südstern 0:2 
Hertha BSC—I FC Neukölln 3:1. Berliner SV— 
Tennis Borussia 3.0. — Délnémetország: Baj 
nokl mérkőzések: Eintracht Frankfurt—Wnrma 
tla Worma 4:2, SV Waldhof—FSV Frankfurt 
4:0, FV Saarbrücken—FK Pirmasens 6:4. Karls- 
ruhe FV—I. FC Nürnberg 262, Bayern München 
—VfB Stuttgart 5:2, Spvg. F űrt h—1860 Miin 
chen 7:1.

Franciaország: Rrd Star Paris—Racing Roti- 
baix 0:3. Racing Paris—FC Sochnux 2:1, FC 
Rouen—US Eervannalse 5:0, AC Amiens— QC 
Nizza 4:fi. Olympiaque—Lilié—Glrondins GS 
1:0, FS Sete—Irls Club lille 1:2, Havre AC— 
Excelsior Roubnix 2:1, US Belfort—AS Cannes 
1:7.

Svájc; Gras'hoppers—Blue Stars Zürich 3:1, 
Urania Genf—Young Fellow Zürich 1:1, FC Ba
sel—FC Chaux de Fands 6:3.

Olaszországi Napot!—Juventus 2:0. FC Milano 
—Lazio Roma 0:2. Pro Patria—Modena 1:3. AS 
Roma—Triestina 1:0, Casnle—Pro VerccHI 2:1. 
Brescia—Fiorentina 2:1, Bologna—Bari 2:0, FC 
Torino—Ambroslana 2:1, Genova 93—Alessan- 
dria 1:2.

A TILDEN-CIRKUSZ PATERSONBAN
A Tildén-tenniszcirkusz máT hosszabb 

Idó óta nem adott élet jelt magáról. Most 
Patersonból jön a hir, hogy a Tiiden-cir- 
kusz ott vendégszerepelt. Az egyesben a 
német Nüsslein 6:3. 6:8, 3:6, 6:4 arányban 
már másodízben győzte le Tildent, mig a 
párosban a német Nüsslein—Najuch-nör 
6:4, 7:5 arányban győzött a Tildén—Burke- 
pár ellen.

AZ UJ OSZTRÁK MŰKORCSOLYÁZÓ 
BAJNOKOK

BécshŐI jelentik: A Scmmerlngen vasárnap 
bonyolították le Ausztria nemzetközi műkor
csolyázó bajnokságait. A férfi mfikorcsolyázást 
Hugó Dtxtter nyerte, a női mükorcsolyázást 
Hilde Holnfsky. a páros mflkorcsolyázást pe
dig a sokszoros bajnoku, Papéit—Zumcfc-pár 
IDEGEN KÉZRE KERÜLTEK A JUGOSZLÁV 

SÍBAJNOKSÁGOK
Laibachból jelentik: Jugoszlávia sfbajnoksá- 

gait a krajnai hegyekben tartották meg. A 18 
km-es távversenyt a német Leopold nyerte 
t óra 31.08 mp-cel, mig a síugróversenyt a 
csehszlovák Vrflno nyerte 34 méteres ugrással.

OXFORD—CAMBRIDGE A JÉGHOKKI 
FRONTON

Londonból jelentik: A jégpalotában szomba
ton este nz oxfordi egyetem jéghokklcsapata, 
a Spengler-kttpa győztese 7 0 arányban verte 
a Cambridge! egyetem jéghokkicsapatát.
BEFEJEZTÉK A NÉMET TENNTSZBAJNOK- 

SÁGOKAT A FEDETT PÁLYÁN.
Brémából jelentik: A néniét fedett pálya 

tenniszbajnoki verseny döntő mérkőzéseit ma 
játszották. A férfi-egyesben a francia Landry 
megvédte bajnoki cimét a svéd östberggel. a 
tavalyelőtti bajnokkal szemben A nöl-egyesbcn 
Hilde Krahtvlnkel legyőzte Hammert s ezzel 
már harmadlzben szerezte meg a bajnokságot. 
A férfi párosban a dr. Desxart - -östberg német
svéd pár győzött a francia Landry—Legeay 
pár ellen, mig a vegyespárosban a Krahuitnkel 
—dr. Desart pár legyőzte a Fick—öítberg svéd 
bajnoki párt

UJ NÉMET USZÓSTAFÉTAREKORD
Berlintől jelentik: A nemrég alakult

Schivimmsport Véréin Berlin Hinze, Lángét. 
Petémé és Schmidfből álló stafétája a ty.50 
méteres gyorsuszásban szombaton este 1 p 
51.9 mp es eredménnyel uj német rekordot 
úszott és a kölni Sparta eddigi rekordját 
0 fi mp cél megjavította.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X ÁZ UTE tönsegfutóversenye. Ar UTE vs- 
sárnap délelőtt a megyeriül! pálya környékén 
tő megfut óversenyt rendezett A dermesztő hi
degben is 23 versenyző állt starthoz, akik kö
zül 17 futott be a célba. A versenyt .Siklósi 
nyerte meg. A távolság kb. 5 km volt, időt 
nem mérlek.

X A hűvösvölgyi nagyréten lese a téli mo 
torverseny célja. Az Idei téli motorversenyt 
— mint megírtuk — az idén a motoros főha
tóság megbíz teából a TTC rendeli. Az egyesi) 
let a verseny célját — aa eddigi szokásoktól 
eltérően — nem a jánoshegyi kilátónál, hanem 
a hűvösvölgyi nagyrétnél állapította meg A 
verseny terminusa február 21.

Nem hálózhat
anél*Ü>,  hogy • valódi

dr. morisson cepuatort 
ne hasr.i'AlJa, mely fájdatommenteeen 
eltávolít*  lel bajszálalt

X A Tiszti Vívó Club nyerte Magyar*  
ország párbajtőrcsapatbajnokságát. A Ma
gyar Vívó Szövetség vasárnap rendezte má
sodízben kiirt párbajtőr-csapatbajnokságát a 
BBTE Attilu-utcai tornacsarnokában. A ver*  
seny iránti érdeklődés fokozódása az egye
sületek résaéről észlelhető volt, mert ez
úttal már öt csapat indult a versenyen. A! 
csapatbajnoki küzdelem igen jó sportot 
hozott. A bajnokságot nagy’ fölénnyel a 
Honvédtisztek Vívó Clubjának csapata 
nyerte, amely valamennyi ellenfelét le*  
győzve, veretlenül jutott a bajnoksághoz. 
A csapatbajnokság végeredménye a követ*  
kezö: Magyarország 1932. évi párbajtőr*  
csapatbajnoka: Honvédtiszti Vivő Club csa
pata A ponttal, 4 csapat és 42 és fél egyéni 
győzelemmel. 2. MAC flponttal, 3 csapat 40 
és fél egyéni győzelemmel. 3. RÁC 4 pont
tal, 2 csapat 31 és fél egyéni győzelemmel.
4. BEAC. 5 BSE.

X Ausztria jéghokklcsapata legyőzte Cseh
szlovákiát. Pécsből jelentik: Vasárnap játszották 
le Ausztria és Csehszlovákia jéghokkimeccsét. 
Győzött Ausztria csapat 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) arány
ban. Az osztrákok góljait Scll, Érti és Dchmer, 
a csehszlovákokét Svehovec ütötte.

X A Postatakarékpénztárban vannak a leg
jobb bankvlvók. A Pénzintézeti Sportegyletek 
Ligája a BEAC vívótermében ma rendezte 
bankközi zárt VIH. bajnoki kardvivóverse- 
nyét, amelyen nagyszámú és előkelő közönség 
jelent meg. A versenyre 19 vivő nevezett. Há
rom előmérközés, 2 középmérkőzés és a 6-os 
döntő eredménye alapján: Bankbajnok at 
1931—32. évre és a m. kir. poxtatakarékpénz*  
tár a vándordíj védője: Jele Ferenc Posta- 
takarékpénz.tár 5 győzelemmel, 2. Gönczy La
jos Magyar-Olasz Bank 3 gy., 3. Jeney Kál
mán Kisipari Hitelintézet 2 gy., 20 kapott és 
8 adott tus. 4. Menzer Iván Postatakarékpénz
tár 2 gy., 20 kapott és 5 adott tus, 5 Kiéin Jó
zsef Kereskedelmi Bank 2 gy., 21 kapott tus, 
6. dr. Tntzentaler Aurél Kereskedelmi Bank t 
gy. A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 
rium vándorát iáért vívott pontversenyben: l. 
Postatakarékpénztár 25 ponttal, 2. Pénzinté
zeti Központ 21 ponttal, 3. Kereskedelmi 
Bank 24 ponttal, 4. Kisipari Hitelintézet 16 
ponttal, 5 Magyar-Olasz Bank 0 ponttal. Né- 
methy Kálmán, a Liga elnökségi tagja ■ TÉBE 
nevében osztotta ki a dijakat.

X 11.194 cserkész van Budapesten. Múlt 
vasárnap tartotta meg a budapesti (I.) cser
készkerület az éves közgyűlését. Az olt kö
zölt adatokból megtudhattuk, hogy Buda
pesten jelenleg 118 csapat működik, ame
lyekben 11 194 cserkész éhezi a cserkészet 
áldó hatásait. 380 tiszt és 239 segédtiszt ve
zetése mellett 7203 cserkész (12—18 éve
sek), 1975 kiscserkész (7—12 évesek), 1397 
öreg cserkész 18 éven felüliek az 1932. év 
kezdő létszáma. Érdekes a kerület vezetősé
gének összeállítása is. Általában a fiatalabb 
vezetők jutnak a kerület vezetésénél szerein 
hez. el kell ismerni azonban, hogy a tehet
ségük és agilitásuk valóban vezetésre pre
desztinálja őket. All ez elsősorban Szuko- 
váthg Imre dr.-ra, a kitűnő elnökre Gacg 
János ügyvezető elnökre, aki szintén pél
dátlanul népszerű és Liplhay János társ
elnökre, a Nemzeti Nagytábor és a gödöllői 
világjamboree élelmezési ügyeinek agilis ve
zetőiére. Az intéző bizottságban már inkább 
találhatók olyun egészen fiatal cserkésztisz
tek. akiknek az eddigi eredményes munkál
kodásukat — kimaradt, régi, érdemes veze
tőkkel szemben — homály fedi.

Két szegedi fanár 
motorbalesete

Szeged, február 7*.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Súlyos kimenetelű motorszeren
csétlenség történt ma délelőtt a város köz
pontjában lévő Tlsza-kávéház előtt. A vá
rosi autóbuszüzem egyik hatalmas kocsija 
Újszeged felé haladt, amikor az ellenkező 
irányból teljes sebességgel egy oldnlkocsis 
motorkerékpár közeledett. Az úttest olyan 
szűk itt, hogy n motoros a villamosmegálló
hely miatt nem tudott kerülni és

teljes sebességgel belerohant az autó
busz első kerekei közé.

A motorkerékpárt dr. Vidacs Aladár reál
gimnáziumi tanár vezette, az oldalkocsiban 
Papp József tanárjelölt foglalt helyet. A két 
utas az összeütközés következtében

kirepült a motorból és vérző tagokkal 
terült el az úttesten.

Szerencsére Németh Miklós, az autóbusz 
sofőrje Idejekorán észrevette a veszélyt és 
teljes erővel lékezelt, úgyhogy az autóbuszt 
sikerült megállítani, mielőtt a súlyos kocsi 
keresztülment- volna a két szerencsétlenül 
járt tanáron. A molorkerékrár teljesen Ász
árét firt. A két tanári a mentők beszállitották 
n közkórháziba.

Szalonnarniturak, •sitt
rok, vitrinek. hlnts»t*k«k  egy*"  hntordnrsbok minden elfő

Garay-utca 43
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nagysikerű műsorához.

Vízszintes soroki I. Kiváló művésznőnk. 12. Orvosi 
műszer. 14. Több mini Jóindulat (névelővel) 14. Itt — 
tái»zÓl»Mai. 17. A színházi premier. 21 Rugó — egy ki- 
eall felkavarva 23. A Nemzeti Színház elölt ülő büszke 
or. egyik neve. 34 Művészet - idegen nyelven, fonetiku 
aan Iá. Titkos testületek neve. 2H. A itadlus Mozgó kar 
mesterének mot ogramrr.Ja. 23. Betű fonetikusan. IS. A 
azoba oldalmélvetlége 31. Az angol ur neve előtt áll 
32. Német praeposltíó M. Falu Pest megváltén 34 Mini
— németül 34 Vendre! Ferencet hívják így. 3«. Zene 
darab. 41. Ego «um . . *tb  42. Kötőszó. 44. Utcanév 
a régi Pesten. 47. Cipógyáros, akt körül nemrég nagy 
bon\odaírnak voltak 43. A Vígszínház kiváló kémikus 
aUnisze H Van Ilyen bál la. 41. A Fehér 16”-ban 
Ferenc József alakítójának monogramja. 42. Hangnem. 
83. Olló*  állal 44 Kar - idegen nyelven 47 Ha vissza 
felé olvassa. On is a*  lesz 43. Emelet mássalhangzói 
41. Hebrida sziget. 43. E. I. 43 Ellentéte.*  kötőszó 44. 
Aa UJ Színház volt igazgatója 44. Névelő 47. Kötőszó
— de visszafelé. 46. Beadványok tartalmának rövid ősz 
•zefoglalá»H 71. Homo! -4- víz. 72. No ez « úriember 
sem lenne Mister Európa, ha megrendeznék a férünk 
szépségversenyét Is. 74 Ezotiku*  ólat, a végén tórg'rng 
is van. 74. A*  angol hét egyik napja, névelővel 7S. ’slen 
őrizz, bogy a lábadra essen! 74. Híres olasz zeneszerző. 
41. Van ilyen Ispán is R3. Hevesi Sándor egyik színmüve, 
mely s Nemzeti Színház műsorán volt sokáig.

Függőleges sorokt I. Elhunvl világhírű osztrák-német 
drámairó 2. Kinsl név. 4. Közkedvelt primadonna. 4. 
Ismeretlen. 4. A legjobb akar.ital sem keserű. 4. Méh- 
palota. 7. A*  1. vízszintes »or 6.. 17. és 5. betűje. 8. S 
}£ Y. 8. 4. Mutatónévmás, de vissza. 14. Nemrég híre*  
gyetmrkprimadonna. mi a kontinensen majdnem min
él, nütt Ismerik már. 11. Tízéves nadrágon bőven akad 
12. Egre.ssy Gábor halála estéjén mondotta e szavaké' 
(a középsó három betű: h. k, o). 14. A Királv Szín
házban látható a ..rózsája" 18. Az egyik Gombaszögi

2—2 darab 
j*gy  a 

7, 8, fi.

Royal Apollo 
Fórum és
Palace filmszínházak uj műsorához

uatea ramoiecnnikai es ulti, n
heti ajándéka

egy drb. HX 406 ttpnan nneyteljealtmónyfl kolloid kaiudu 
teleplütéaü modern rádtócad.

11.

BOON CACAO
’/*  évi előfizetés március 1-től a

liindéniiiak Magyar Kéziinunkaujság-ta
12.

18. 1 doboz

Dreher-Maul csoKoiaue
2dbECHOradíöiamiia

DENBb TESTVÉREK rá.llrtttxletcböl,
14, 18. VI, Teréz-körut 26.

összes klasszisbírkózónk fölvonultak a Szelky- 
emlékversenyen

Kárpáti

A Vasasok két évvel 
ezelőtt tragikus körül
mények között elhunyt 
kitűnő birkózójuknak, 
Szelky Ottónak az em
lékére, vasárnap nagy
szabású versenyt rendez 
tek, amelyen

aa összes klasszis
birkózónk elindult.
Különös érdeklődéssel 

kísérte a szépszámú kö
zönség a szabadstilusu 
mérkőzéseket, amelyek 
során több érdeket kűz 
d elmet láthattunk. A

publikum nagyrésze, amelynek még nem volt 
módjában szabadstilusu birkózás! látni, né 
hány ötletes bemondással fűszerezte a viadalt. 
Volt tehát ötlet is, sport is, csak kevés volt a 
— bevétel. A közönség nagyobbik része 
ugyanis szabadjegyes volt. A jólékonycélu ver
senyből így kevés jutott az özvegynek.

Első párként a légsulyu Zombory II (MAC) 
és Gyarmati (Testvériség) léptek a porondra. 
A nagyteehnikáju Zombory állandó fölényben 
dolgozott, de a szívósan védekező Gyarmatit 
nem tudta kétvállra fektetni. A bírák Zombo 
ryt hirdették ki győztesnek. Ezután Szél (HAC) 
és Ferenczy (MTK) párharca következett. Szél 
jobb volt és pontozással megérdemelten győ
zött Most került sorra

Tasnádl (MAC.) éa Kárpáll ü. Európába]- 
nokok azabadstlluáu kihíváson mérkőzése.
Kárpáti pompásan dolgozott, míg Tusnádi 

helyenként erőszakos volt. Sorozatos hidalás 
után végül is Kárpáti kétvállra fektette nagy 
riválisát. A közönség meleg tapssal honorálta 
»z érdekes mérkőzést. Ezután a kisközépsulyu 
fíétháthi (MTE) és Hegedűs (B. Vasutas) lép
tek a porondra A két jeles birkózó váltakozva 
támadott, s bár Hegedűs többször szándékosan

14. A Vígszínház kiváló kómíku*  színésze. 24. A szere
lem Istene. 22. Okörknszinó — még az egyszer vissza 
felé 24. A Nemzeti Színház művészének monogrammja 
27. Zömbory Mercedes monogrammja. 34. Szerepkör 37. 
Kis helyiség Szalmár megyében, az Avas alján. 33. A 
Vlgizitlbáz tagfa. • Szinészegyesűl. t l»n‘r* ,A Nrnv 
zeli Színház kitűnő művésznője. 43. Exotiku*  fejedelem 
44. Az Andrássy-utl Színház tagja csakhogy egy 
betű kimaradt belőle. 44. Minket - németül ««-Rómal 
azám. 47. Bim . . kong a toronyóra. 48. Ige. Például, 
a színháznál valakit prelegál. 44. Bóditőszer. 44. A 
mnlt száradban élt aesthetlku*.  Arany Jánosról Irt töb 
J.ek kórt kiváló essayt. 48. Kitűnő szinészutánzó művész 
íh gidfl*  Gyula-féle Imitációja egyenesen felejthetetlen

10. 2 rlsőrendti Jegy a

KOMEDIQ-ORFEUMBG
17. Egy dobot

IICRi OH*  l»yuia-irw ■ .. «........ ■ ~
»• MIMlv becézve. Testrész. azonban ilyen arallag- 
lend is van. 41. Magyar iró keresztnevének kczoóbclO 
Űvcl. 44. Állati hang. 44. Felkiáltás. 44. HM nem ok'*  
(ékezet fólóslcges) 74. Bari (ékeret fölösleges). 72.
Kar. 73. Keni éppen tlsstc*  kértyajé'ék kelló*  nevének 
alsó fele. 74. Ige TI. ...ve- eleié ól fogva. 84. Ste 
yétny Zoltán monogrammja. 43. M Hsalhangzó fond 
kusan.

koncentrált erősítő tápszer

IS. Ipar GE-ui harisnya
Fám Gyű ■ 8 Ferenc fel*-teres  1.

G41 GyBrfy

Heti ajándékaink nyerteseinek név*  irát. valamint mai 
|. krrr.ilr, |t,én>llnk megfejtését február tl-fkf asámunk 
|>an közöljük

Megleltétek legkésőbb február 13-án. szombatén adan 
dók postára.

A pál> ásalok a .Hétfői Napló" szerkesstóségének el 
tnére fVtl . Erzsébet körút 4.j küldendők. A borítékra 
Ic'lflnóen rá kell írni, HI JTVÍNYOt lMPI iSI Olyan pá 
házatokat melyekhez a I. oldalon található megfej 
téal ssrhény nlne*  mellékelve, nem vehetünk flgyelamhe.

Rejtvén*  ügyben sicmélyesen kizárólag kedden 
és a,érdén délután U3 és 3 óra közölt értekezünk.

Mai kereailrejtvén.vünk dijai a kft veik esők:

t 2 darab elsőrendű jogy a

uigszinnaz nagysikerű újdonságához
j 2 darab elsőrendű jegy az

Andrússy-utl Színház műsorához
elsőrendű ,rirv

hidba ment, méfiís ügyes dolgokat produkált. 
A bírák Rétháti győzelmét hozták ki a emiatt 
a közönség egyrésze tüntetett az Ítélet ellen. 
A nagyközépsulyban Tunyoghy (FTC) Európa- 
bajnoknak Göndör (Törekvés) volt az ellen
fele. Tunyoghy nem vitatható nagy fölényben 
volt a így pontozásos győzelme nem keltett 
meglepetést Papp dr. lépett ezután a po
rondra s a közönség tüntető ovációval fogadta. 
Ellenfélként Fekete (Postás) állott vele szem- 
ben, aki jól dolgozott, de Papp nagy tudósá
val szemben tehetetlen volt. Papp dr. ponto
zással győzött. Ezután ismét bemutató szabad*  
stilusu mérkőzés következett

A jubiláló futballbírótestületet ünnepelte 
vasárnap a sporttárs" dalom

A Magyar Futballbirák Testületé szombaton 
este tartotta XV. évi rendes közgyűlését. A 
másfél deceniumos BT vasárnap délelőtt ju- 
biláris közgyűlést tartott a Fakereskedelmi 
Csarnok Mária Vnléria-utcai helyiségében, ahol 
a magyar sporttársndalom szine-java gyűlt 
egybe a jubiláló BT üdvözlésére.

Rics István dr. elnöki megnyitója után Ábrái 
Zsigmond dr., a testület főtitkára olvasta fel 
a magyar futballbiráskodás történetét, amely
ből ötven százalék a testület teljesítménye. 
Melegen üdvözölték a futballbirák a testület 
volt elnökét: Fischcr Mórt és Szűcs Hugót, 
előbbi a Vasutas Sportliga üdvözletét is tol
mácsolta szellemes beszédében.

Dlets Károly dr., az MLSz alelnöke a fut- 
ballszővetség márványlapra helyezett plakettjét 
ajánlotta fel. Lénárt Ernő az amatőr futball- 
szövetség ajóndékát nyújtotta ÓL Ezután sorra 
jelentkeztek szólásra a ligák és nz egyesületek 
képviselői, akik közül különösen Fazekas 
Dezső dr.-nak, az FTC és a Ferencváros és 
Kisfalvy István dr.-nak az MTK és a Hungária 
nevében elmondott szellemes köszöntője tet
szett. Maros Oszkár az UTE és az Újpest ne
vében levélben mentette ki magát.

A testület a jubileum alkalmából díszokle
véllel tüntette ki érdemes tagjait.

X Atléták tornabemutatója. Az MTE atlétái 
február 13-án, szombaton este fél 8 órakor 
bemutatják a nyilvánosságnak egy téli kondí
ció-órájukat. A tornabemutató színhelye a 
Szinyey, Merse-utcal iskola tornaterme.

lg. xn, Utalvány
1-1 nagy finyhtpfalvátalra

Pobuda AllrM Ferenciek-te're 2. Tál.: Rft-7-01

legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú kiló 
lámpák, tallkarok, bronz- é*  márvány-írókészletek AmIIIAmaÜ *•  VI ágit A*  rt Budapeet VU. laSklIIflPDK En»ébet-kftiut 41. az. Ajándéka W W ■ ■ ■ M ■ W■■ Pgy modem bronz-ctgarcttaololtó

21.

1 kg. legfinomabb

ERIKARIKA
deaaert aűtemény
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HERMES amatőr fotóalbum 
minden anyagában 
magyar munka 

Qy Ártja i

HERMES alburn^ osztálya

Budapest, vili., Bezertfy-u. ••
Telefon: IW—1-27.

A világbajnok Keresztes az Európabajnok 
Matúrával csapott össze

s végig nagyvonalú párharcuk a birkózás ma
gasabb tudományát is kifejezésre juttatta. 
Keresztes egy árnyalattal jobb volt, mint Ma
túra. Eredményt nem hirdetlek, lévén bemu- 
lalómérkőzésröi szó. Soron következett Szei- 
fert (Vasa?) é*  Rétháti (MTE) meccse. Bár 
Seifert nagyobb technikai tudóssal dolgozott, 
ellenfelének mégis sikerült tussal győzni. Ig<n 
mérsékelt nívón mozgott a nehézsúlyú Varga 
(BSzKRT) és Horning (UTE) összecsapása. 
Unalmas akciók utón Varga győzött A Ta-
rányi (MTE) és Gáspár 
(Vasas) közti meccs 
érdekes küzdelmet ho
zott, Tarányi megérde
melt tuss-győzelmével 
Befejezésül Kárpáti II 
és Tasnádl revánsmérkö 
zést vívtak Kárpáti most 
is jobb volt Tusnádi Is
mét erőszakosan küz
dött. A közönség emiatt 
hevesen tüntetett ellene. 
A revánsmeccs egyébként 
most Tasnády tussgyö- 
zelmét hozta. Tunyoghy

LÓSPORT
Budapesti ug^etőversenyek
Ünnepnapi keretek között a már megszo

kott nivós sporttal folytak le a vasárnapi 
ügetőversenyek. Fregoli a nap főszámában 
játszva oldotta meg könnyű feladatát. A má
sodik futamot Bonny nyerte meg, de porosz- 
kálós miatt diszkvallflkálni kellett. Ugyanez ■ 
sors érte Mimosát az első futam harmadik he
lyén, mert galopban ment át a célon. A rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Kovacsevics M. Futó rózsa 
(7:10) Feiser, 2. Tündérleány II. (4) Haas. 3. 
Iwa (5) Wiesner. Ind.; Equador, Áruló, Ürge
vár, Ipse, Melinda, Mimosa, Egerlánderin. Tol.: 
10:18, 14, 16, 19. olasz: 39. — II. FUTAM: 1. 
Neubrunn R. Biífclcjtő (4) Feiser, 2. Bérezi
(2) Zwillinger, 3. Ibrány (3) Dósa. Ind.: Ka
rola, Ili, Bonny. Jeles O S., Dombóvár. Tót.: 
10:143, 24, 19. 16, olasz- 63. — III. FUTAM: 
1. Bader A. Fregoli (4.10) Dósa, 2. Gitana II. 
(214) HofTinann. Ind : Erika, Conrad. Nurmi. 
Tót.: 10:13, 11, 14, olasz: 24. — IV. FUTAM: 
1. Kossuth L. Musclcapa (7:10) Kallinka, 2. 
Kacér (2) Maszár 1 Ind.: Nincs tovább, Libán, 
Norma, Dolly. Tót.- 10:16, 13. 15, olasz: 43. 
V. FUTAM: 1. Agner Gy Helyre Kati (7;10) 
Feiser, 2. Szertelen (5) Marschall, 3. Fényes
(3) Benkő. Ind.: Hajnalka, Sátán, Áruló, Ma- 
lyóka. Tót.: 10:21, 14, 23, 19, olasz: 79.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

I. 2 dih elsőrendű .rcv n

Belvárosi színház
, RzApaóC vására" című nmbdaAgos vfzjálékáhor

4. 2 darab elsőrendű |cgv

a Fővárost Operett Színház
„Nyitott ablak" o Uj vtRjalelábos

24, 28.
Utalvány agv e-ry azakszerű teljes arcápolóira v. bármely 

ás koZKCikal kezelésre RollAla Barolta kozme 
tlkai Intézetébe. Andrássy ót 3b, 1. (Párisi Arntmzznl szemben) 
.,4Mlr«ol«u vitAghlri) ba|ellAvn)ltőazereitd|, valamint 
-zépitoszorolról proapektnst küld. Fehilágoaitáa díjtalan.

AOf

" rasziomzöii heller Kramsaji
eredeti hyglenlkus plombáit gyárt csomagolásban

88. Utalvány 1 nagv dobos

~ A norcellánpnder 1
rb YKS szappanra.

KM > A YE8 porcellán-
Kvffi L Jk nuder a pórnaokntCHMURA t..sport- 

szemüveg 
ni..VHHV Vidéken

Pécs, Győr.

39. Utalvány egy darab
olasz kerámiára

Rz-álllttja: KONZEHT ICT. rúdtó- éa gramolonOzlete 
IV., Váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

40. Utalvány 1 Üveg kölnivízre

Fritz Zsigmond 
közismert illatszertrába, RÁKÓCZI ClT «. SZ.R Foto Klára

Etasébet-fAr 3. mfltorméhea. Minden alkalomra képek a leg
szebb kidolgozásban a legméraékébebti áron készülnek. 4l- */•  évi előfizetés március 1-től a

51 KiSb.. BRODV-uacsorara 
i Bál zln, borjoszelet, borjűmáj, to|áaomlctt, körítés, savanyú, 
plritéakenvér éa kenyér) • Alapítva: 18(W.hRA-DY-KAVÍHAZ, Óbuda, Szentlélek ncca 8.

Rádió es Foioamatűr-re
6 nagy doboz Egger meiipasziina

“• lámpaernyö
mm.1.' Reiiei Szlnesnyomö es Hikészltűgyar 
Budapest, Vl„ Oengery-utoa -»7. ez m.

Ü1-HESTOR ÉteliZBSlIŰ
Herceg Esterházy husárugyárábóL

s i-i Moz Hm MWr “ 3 doboz Boxy ciookrem 
“■ 5 darab iueister kezmosöszapoan
46. 1 üveg Frledler-fóle szabadalmazottÖAMMAfflS GAMMA “BfflS;
Friedler laboratórium, VII, Murányi-utca 46. Tel. J. 484—71.

“ 500 Y forgókondenzátor
Gyártja a Telefongyár rt

L,,CADEAUM.„.
nmüLIBHT PflLOBB 
zseblámpa

47- 1 könyr

Novak Rudolfé, Társa 
k Bnyvkoroskadésákál
48, 49, 60.

További 3 2-2 mozilegy
ne lelőnie el a 2-m oldalon találna«meoieliesi szelő ny heKü'űSsfil II!

NYOMATOTr S ULOULS, NYOMDAI MCINTEZET B. T. KÖBKIKüOGÉPÉIN, BUDAPEST, VI, ABADI UTCA S. NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M,


