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Két levágott véres női lábat találtak Bécsben 
a Ferenc József pályaudvaron

Nem találják a kalapácsos 
gyilkosságkoronatanúját - ————■ I  

Fábián Jtzsef volt halosHaDiunynak nem tudtak kézbesíteni az idézést - 
A nyugodt cinikus Flscm vasamao mar izgatottan tárgyán vedoieuei

Fisom Frigyes szenzációs naplót irt a fogházban
Kecskemét, február 14.

Ma, hétfőn áll bírái elé a kalapácsos gyil
kos, Fischl Frigyes, aki az elmúlt év dere
kán Budapest és Kecskemét között a vas
úton meggyilkolta Steinherz Sámuel bor
nagykereskedőt. Ni ügyészség vádiratában 
szándékos emberölés bűntettével vádolja 
Fischl Frigyest, mig a védelem azt igyekszik 
bizonyítani, hogy Fischl Frigyes nem kö
vette el a szándékos emberölés bűntettét, 
hanem Steinherz Sámuel rábeszélésére gyil
kolta meg őt. A vizsgálóbiró és az ügyészség 
annak idején megállapította, hogy fennfo
roghat ugyan annak a gyanúja, hogy Stein
herz Sámuel maga kérte Fischlt, hogv öt 
sebesitse meg, azonban — a hatóságok ál
láspontja szerint — életének kioltására 
Fischlt nem szólította fel, Steinherz Sámu
elnek ugyanis, amint a nyomozás során 
megállapítást nyert, nagyösszegü biztosítá
sai voltak.

Több mint 100.000 pengőre rúgnak a 
különböző biztosítási kötvények, ame
lyeket Steinherz kötött halála előtt.

Nemcsak a budapesti, hanem külföldi inté
zeteknél is voltak nagyösszegü biztosításai.

utolsó ostrom a föiárgyaiásl 
legyeKóri

A vád és védelem tehát előreláthatóan
nagy összecsapásra kéazUI a főtárgya

láson.
Maga Fischl Frigyes is természetesen azzal 
'édekezik, hogy ö Steinherz rábeszélésére 
Követte el teltét. A meggyilkolt borkereskedő 
hozzátartozói azonban ennek az ellenkező- 
.H'l állítják és legutóbbi vallomásaik is úgy 
szólnak, hogy

gyilkosság áldozata lett a bornagy
kereskedő.

Ilyen körülmények között érthetően nagy 
érdeklődés nyilatkozik meg a főtárgyalás 
iránt, amelyet a kecskeméti törvényszék 
nagytermében tartanak meg. A nagy érdek 
löílé.sre való tekintettel a törvényszék, elnöke 
belépőjegyeket bocsátott ki.

Még vasárnap is jegyekért ostromolták 
a törvényszéket, de mér senki sem ka

pott jegyet, miután napokkal előbb szét
osztották az összes belépőjegyeket.

A tárgyaláson több nagyobb külföldi lap Is 
I épvlselfeti magát. A főtárgyalást, ma. hét
főn reggel kilenc órakor kezdik és több na

pon át folytatják, úgy hogy
Ítéletre előreláthatóan csak a hét végén

• kerül sor,
tekintve, hogy igen sok tanút is ki fognak 
hallgatni.

Fischl Frigyes egyébként egészen az el
múlt napokig nyugodtan, szinte cinikusan 
várta a tárgyalást a kecskeméti ügyészség 
fogházában,

A Kalapácsos gyilkos szenzációs (ogltóz-napiöia 
az orvosok előtt

Van azonban a holnapi tárgyalásnak egy 
sokkal érdekesebb és nagyobb jelentőségű 
eseménye is, amelyet vasárnap ugyancsak 
élénken pertraktáltak az egész városban. A 
kalapácsos gyilkos bünperének

egyik legfontosabb tanúja Fábián Jó
zsef Béla, egykori hajóskapitány volt, 

aki jelenleg biztosítási tisztviselő. Fábián 
annakidején olyan vallomást tett, hogy 
Steinherz csaknem egy esztendővel a kala
pácsos gyilkosság elölt érintkezésbe lépett 
vele és arra akarta őt rábírni, hogy színlelt 
rablómerényletet kövessen el ellene. Fábián 
csaknem úgy mondotta el a megbeszélt 
rablómcrcnylet lefolyását, ahogy annak

Az ipari kartellek ellen a gazdák 
kartell gének megalapítását hangoztatta 
vasárnap a földmivelésügyi miniszter

Makó, február 14.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
té»e.) Purgly Emil földmivelésügyi miniszter 
szombaton leutazolt Makóra, eddigi közéleti 
működésének színhelyére ahol a Gazdasági 
Egyesület ünnepi vacsorát rendezett tiszteletére. 
A vacsorán Makó város társadalmának minden 
rétege részlvctt és ezt az ünnepi alkalmat ra
gadta meg az uj földmivelésügyi miniszter, 
hogy — mint mondotta — régi barátai körében 
ismertesse azt, hogy miként gondolja és hiszi 
a magyar mezőgazdaság ügyét előbbrevinni és 
megsegíteni.

Petromcs György dr országgyűlési képviselő 
üdvözölte a vacsorán elsőnek a földmivelés
ügyi minisztert, majd utána dr. Mikelszky Jenő 

vasárnap azonban már egyre i/.giilottabb 
lett

és közel egy órán át tanácskozott védőjével, 
akit a legaprólékosabb kérdésekkel ostro
molt. A )kalapácsos gyilkost

hozzátartozói is felkeresték vasárnap a 
fogházban

és velük is hosszabban elbeszélgetett Fischl 
Frigyes.

idején Fischl Frigyes adta elő, ö is arról 
beszélt, hogy

Steinherz tervei szerint kalapáccsal kel
lett volna a bornagykereskedőt fejhesuj- 

tania az egyik éjszakai vonaton. 
Fábián Józsefet, a bünper koronatanúját 
természetesen a főtárgyalásra is megidézte 
a törvényszék. Kibocsátották az idézést, a 
törvényszék kézbesítője azonban 

jelzett lakásán nem találta meg Fábiánt 
s azt közölték vele, hogy ott nem is la
kik. így az Idézést senki nem vette át.

Ezekután még többször megkísérelték, hogy 
felkutassák Fábián lakását és az idézést ki- 
kézbesitsék számára, ez azonban egyszer sem 
sikerült. E pillanatban tehát az a helyzet,

Sürgős rendelkezések készülnek a zlildhitelről
polgármester és S. Hálint György felsőházi tag. 
a vendéglátó Gazdasági Egyesület ügyvezető 
elnöke köszöntötte Purgly Emilt.

Az üdvözlőbeszédek elhangzása utón a föld
mivelésügyi miniszter hosszabb beszédet mon
dott, melyben nagy vonásokban ismertette pro
gramját és azt, hogy miképpen kívánja szol
gálni a mezőgazdaság megsegítésének ügyét.

— Mindenekelőtt — mondotta a miniszter — 
ketté kell választani a feladatokat. Külön kell 
venni azokat, amelyek a ma. s azokat, amelyek 
a holnap megélhetését biztosit hatják. Elsősor
ban

a termelés folytatólagosságát kell biztosí
tani

azokon a vidékeken, amelyek az ínséges termés

hogy a ma kezdődő szenzációs
bünpör koronatanúját nem találják se

hol.
Rendkívül érdekes s a bünpör szempont

jából igen figyelemreméltó iratot kézbesítet
tek ki vasárnap a gyilkossági bünpör hites 
orvosszakértői számára. Az irat Fischl Fri
gyes naplóját tartalmazza. A kalapácsos 
gyilkos

a fogházban naplószerü föl jegyzéseket 
irt,

s ebben szinte minuciózus pontossággal irta 
le az egész élettörténetét. Ebben az életraj
zában

közvetlen családtagjai ellen különböző 
koholmányokat ir

Fischl, és saját apját is becsmérlő kifejezé
sekkel illeti a naplóban az elvetemült gvil- 

(kos. Az orvosszakértők, miután a törvény
szék intézkedésére átvették a naplót, hozzá
kezdtek annak tanulmányozásához és a fő
tárgyaláson előterjesztendő szakvélemények
ben ki fognak térni Fischl Frigyes nap'ó- 
szerű életrajzára is.

Vasárnap késő este egyébként Kecskemé
ten van már mindenki, akinek szerepe van 
a ma kezdődő izgalmas bünpör tárgyalásá
ban. Itt vannak a védők, a hozzátartozók, n 
szakértők s a tanuk nagyrésze is.

miatt vetőmag nélkül állanak.
A másik nagy kérdés a liitelkérdés.
Ebből a nagy kérdéskomplexumhól kiveszi 
a zöldhltcl ügyét, amely sürgős Intézkedést 

kíván.
mert nem hiszi, hogy a magyar mezőgazdaság 
nélkül biztosítani tudja jövendő termelését.

Tehát igenis fogunk és fogok hozni olyan 
rendelkezéseket, — hangsúlyozta a minisz
ter, — amelyek ebben a vonatkozásban se
gítségére sietnek minden gazdának, még 
pedig különösképpen az ínséges vidékek 

gazdntiírsndalmának.
Beszélt azután a külföldi értékesítésről és 

kijelentette, hogy mindent cl fog követni, hogy 
exportlehetőségeinket növelje, azonban le kell 
térni arról a rossz szokásról, hogy úgy és azt
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A sport
bármely ágazata erőt, ki
tartást, lélekjelenlétet és 
ügyességet igényel. A valódi 
babkávé élvezete mindezen 
tulajdonságokat fokozza.

Meinl Gyula rt.

termeljünk, nmi nekünk tetszik. Megismerve n 
külföld ízlését és Igényeit,

art kell termelni, nmi a külföldnek tetszik.
Rétért arra is, hogy a búzatermelésnél mint 
legfontosabb termelési ágnál módot kell ta
lálni arra, hogy olyan minőségű bűzét termel
jünk, amely megállja a versenyt külföldi vo
natkozásban is Ugyanez a helyzet az. állat
tenyésztés és mezőgazdasági magvak termelé
sénél Is és mezőgazdasági maplermclésiinknck 
is meg kelt találni nz illat ahhoz, hogy áttörje 
azokat a nehézségeket, melyek a kiviteli Iclietö- 
ségek utját állják

A lótenyésztésről is megemlékezett, rnajd rá

Két levágott uóres nöl lábat találtait 
Becsben a Ferenc József pályaudvaron 

evtiKossag történt, a gyilkos levágta, papírba csomagolta 
es a pályaudvaron hagyta az áldozat lábát

Bóra, február 14.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelenté ne.) Vasárnap délután két óra tájban 
a Ferenc József-pályaudvaron szolgálatot 
teljesítő Egrit rendőrőrmester a pályaudvari 
vendéglőből

a prrron felé vezető folyosón barna pa- 
plrcsomagot talált.

Azt hitte, valamelyik .siető utas felejtette olt 
és átadta a nehéz csomagot a portásnak, 
hogy őrizze meg. amig a tulajdonosa jelent
kezik. Délután öt óráig

•enkisem jött a csomagért.
mire a rendörszohán fölbontották és ekkor 
szörnyű látványban volt részük:

n barna paplrcsomagbnn két levágott 
női lábat talállak, u szörnyű csonkok 
véres vége selyeming és kombiné mii- 

rodványalba solt belccaavnrva.

Húsz-huszonöt sanghaí-í magyar 
sorsa az ostromlott városban

Dr. Bárd Ödön orvos a sanghai-i magyar kolónia vezetőié
A távol keleten folyó véres eseményeket 

nemcsak a jövő szempontjából figyelik 
nagy szorongással szerié Európában, min
den melropólisbnn rengeteg olyan család 
akad, amely igen közeli hozzátartozójának 
sorsáért aggódik. All természetesen ez fő
képen Angliára és Németországra, mert hi
szen tudvalévő dolog, hogv Sangbai nem
zetközi negyedének fehér lakossága főleg 
angolokból és németekből rekrulálódik. 
Hajtok kívül azonban más nemzetiségűek 
is vannak a most annyira veszélyeztetett 
Sanghaiban — igy például soraikban

inagynr l« 
akad.

A Sanghaiban élő magyarok javarésze 
a világháború alatt szökött ét Szibériá
ból Japánba éa innen tovább Sang- 

balba.
amely óriási tempója mellett minden ép
kézláb embert fel tudott használni. Az a 

busz huszonöt magyar, aki most Sang
haiban él, javarészt orosz hadifogoly 

volt
és n békekötés már Sanghaiban, valami
íven megalapozol! egzisztencia melleit la-

61FRAUI 
felgyógyult. Ma cetétől 

újra fellép 
FIZESSEK 
KftRVSÉD

VÍGSZÍNHÁZ

tért arra, hogy • 
sok sző esik mostauúban a mezőgazdaság 

szembenálló kartelekről. I
amelyek tömören, egységesen állnak kiváltsá
gaikkal, követeléseikkel a magyar gazdatársa 
dalom jogos Igényeivel szemben. A gazdafársa- 
dalom art hangoztatja,

bogv a kormányzatnak kötelessége • kar
iét bizottságokkal és minden más lehető 
módon ellenőrizni a kartelek működését és 

tevékenységéi
Elismerem ennek a kívánságnak a jogo

sultságát, — mondotta a miniszter ■— én azon
ban ajánlok gazdabarátaimnak ennél jobb 
megoldást;

tessék körteibe lépni a kartelek ellen, 
tessék tömörülni, egységesen felsorakozni, egy 
nevezőre hozni a kívánságokat, mert ha egy
séges és tömör gazdatársadalom állna szem
ben a kartelek kívánságaival, azok feltétlenül 
el fognak törpQlni, mert végeredményében 
Magyarországon mégh ti tömör, átgondolt ma
gyar agrárprogram fog érvényesülni.

Ezután szeretetre intette a gazdatársadalom 
minden rétegét, nzt mondván, hogy ne feled
kezzenek meg a mezőgazdasági munkátokról 
sem, aki a gazdának munkatársa és barátja, 
akit szerelni nemcsak emberi kötelesség, de a 
magyar szív parancsolata is.

Majd azzal fejezte be nagy lelkesedéssel fo
gadott beszédét, hogy a: egyetemen magyar 
agrárérdekek előbhreidteléhen számit a: egész 
gazdatársadolom támogatására és akkor hiszi, 
hogy likerülid fog a mai válságból kivezetni a 
mezőgazdaságot.

A miniszter beszédét mcg-megujuló meleg és 
lelkes ünneplés fogadta, majd asztaltól asztal
hoz ment és hosszabb ideig elbeszélgetett gaz
datársaival. Vasárnap délelőtt n vármegyeház 
dísztermében küldöttségeket fogadott és meg- 
jelentek előtte a földmunkátok vezetői in.

Azonnal a rendőrigazgatóságra telefonáltak, 
ahonnan megérkezett Wahl udvari tanácsos, 
a bűnügyi osztály főnöke egész sereg detek- 
livvcl és rendőrtiszttel. Orvost is hoztak, aki 
megállapította, hogy a lábakat mintegy ti- 
zennya'c órával ezelőtt vágták le és

• tettes orvosi tudásra valló módon, éles 
szerszámmal operálta le a lábakat a 
törzsről és az áldozt 30 év körüli nő 

lehetett.
A papír, amelyben a lábakat találták, telje 
sen tiszta volt. Nem tudják, Becsben tör- 
tént-e a gyilkosság, vagy valami más város
ban és

esetleg vonalon hozták a csomagot a 
Ferenc József-pályaudvarra.

A bécsi rendőrség bűnügyi osztályának egész 
személyzete talpon van és lázasan nyomoz 
a kegyetlen gyilkosság ügyében.

lálta őkel, ugy hogy nem is akartak haza
jönni. A legtöbbjük ott is nősült és például 
egy Crosztnann nevű fogtechnikus, aki 
hadapródönkénlcsi rangban került orosz 
hadifogságba, ma már háztulajdonos Sang
haiban.

A volt orosz hadifoglyok különböző, Bu
dapesten működő egyesületei legnagyobb
részt nyilvántart jók ezeket n snnghaii ma
gyarokat. mert közvetítésükkel érintkeznek 
a még Oroszországban lévő magyarokkal. 
A snnghnii magyarok kis kolóniájának ve
zetője

dr. Bárd Ödön orvos.
ö és egy Cuttenbrunn nevű bécsi mérnök 
továbbította eddig Szibériába a magyar le
veleket. A Sanghaiban élő magyarok java
része az Intelligenciához tartozik; orvos, 
mérnök, gyógyszerész, építési rajzoló és ze
nész. Sanghai egyik legnagyobb angolnyel- 
vü színházának Takács nevű magyar kar
nagya van.

A Kínában élő magyaroknak a háború 
alatt és után

a magyar putrónusuk volt éa vwm K>- 
mor Szigfrid, aki több mint negyven 

éve él már Hongkongban.
Komor Szigfrid, aki különben dr Komor 
Gyulának, a Vígszínház igazgatójának fivére. 
a keleti műkincsek egyik legtöbbre becsült 
ismerője és az ázsiai muzeális ritkaságokkal 
ő látja el egész Európát. Komor Szigfrid a 
hálxzru alatt rengeteg magyar hadifoglyot 
látott el és mig egy részüknek egzisztenciát 
szerzett, másik részüket

kölcsönadott pénzzel hazasegllvtlc.
Érdekes, hogy Komor Szigfrid

több mint huss évi távoliét után éppen 
most volt látogatóban M agy aror-tágon 
és január nyolcadikén Indult viasza 

Triesztből Hongkongba,
unoknöccsénck, dr. Komor Marced építész- 
mérnök fiúnak társaságában.

A Sanghaiban élő magyaroktól a japán 
I offenziva megkezdése óla még semmi hir

nem érkezett. Addig azonban, amig a tá
madó japán és a védekező kínai csapatok a 
koncessziós területek épségét tiszteletben 
tartják, semmi bántódásuk nem eshet,juert 
mint minden fehér — ők is a nemzetközi 
negyed határain belüt laknak.

Újból fellángolt 
a harc Karbín körül

Sanghal, február 14.
A kinai köztársaság elnöke
Feng tábornokot nevezte ki belügy

miniszterré.
Feng tábornok már megérkezett Eojangba 
és átvette hivatalát. Karbini orosz jelenté
sek szerint a kinai csapatok Jusui közelé
ben (körülbelül 150 kilométernyire nyugatra 
Karbintóll

megtámadták a felvonuló japán sereget.
A kínaiak be ukarlák keríteni a japán csa
patokat, de a japánok hatalmas erősítéseket 
kaptak, amelyek segítségével a kinai táma
dást visszavertek. Negyven kinai katona 
életét vesztette, a csapat többi részét a japá
nok elfogták és Karbinba szállították. A 
vladivosztoki hajógyár közelében két ja
pánt tartóztattak le. akik polgári személyek 
számára elzárt területen

fényképeket készítettek.
Az egyik letartóztatott a vladivosztoki japán 
konzulátus titkára, a másik személyazonos 
ságút egyelőre nem sikerült megállapítani.

Megrázó hatása volt Apponyi 
Albert gróf genfi beszédének 

Mi az ellentét a nagyhatalmak Álláspontja 
és a trianoni szerződés között

Apponyi Albert grófnak a leszerelési kon
ferencián elmondott beszéde hatalmas vissz
hangot kellett a világsajtóban. A német, az 
olasz, az angol és amerikai lapok legtelje
sebb elismeréssel adóznak Apponyi előadá
sának.

Teljesen uj megállapítás volt és valóság
gal döntő igazságként jelentkezett beszédé
nek az a része, melynek során kifejtette,

hogy ez amerikai, angol, francia és 
olasz kormány felállította azt a tételt, 
hogy saját biztonságát minden e^ves 
népnek egyformán joga van biztosítani.
— Ezzel szemben — mondotta Apponyi 

— a trianoni békeszerződés 101. szakasza 
kimondja.

hogy Magyarország hadseregét kizáró
lag a közrend. Magyarország területé
nek fentartására és határrendőri szol

gálatra szabad alkalmazni.
Ennek az ellentélnek a kidomboritása 

Apponyi előadásában valósággal megrázó 
hatással volt a konferencia tagjaira. Erről

Mezőgazdasági cikkeket vásárolnak 
követeléseikért a német szőrme
nagykereskedők Magyarországon 

A szücsipartestillet érdekes megállapodása
A budapesti szücsipartestület vasárnap dél

ben tartotta rendes cvt közgyűlését, amelynek 
megnyitása után mindenekelőtt az alapiló ta
gok és az ipartestedet volt diszelnökének: Katzer 
Jánosnak képét leplezték le. Elkán Gyula szá
molt be azután az ipartestület és a szakma 
aktuális problémáiról. Megállapítása szerint a 
szakma nagy munkanélküliségén csak a tanonc- 
lélszám apaszlásával lehet segiteni. Bejelenti

az lpartestlllet szakértőbiróságot állított fel, 
amely minden hétfőn ülésezik és amely dön
teni fog egyrészt a nagy- és kiskereskedők kö
zött, másrészt a kereskedők és vevők között 
felmerülő mindenfajta vitás ügyben. Bejelen
tette azt is, hogy az ipartestülel felirattal for
dul a kererkedeimi miniszterhez, hogy a szőr
mék nyári megóvásának vállalását is kössék

Amtóor a tettes fiépeslevelezőlapon 
jelenti be a gyilkosságot...

SelyemHarisnyás kislány Holtteste a fiirdöHádban
Newyork. február 11.

(.1 Hétfői Napló tud ősit óját ól.) A 112. utca 
egyik üresen álló manzardlakásában tegnap 
«sír

megdöbbentő gyilkosságot fedeztek fel.
A lakás fürdőszobájának viszel félig telt kád
jában egv tizenháromesztendős kislány holt
teste feküdt, amelynek ruházata mindössze 
egy elegáns pár selyemharisnya volt. A holt
test különböző ruhadabokkal volt beföds-e. Az 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy n szeren
csétlen leányt bestiális merénylője

egy ólomcsŐTe) agyonverte.
Az ütések olyan erővel történtek, hogy a csa
pások majdnem teljesen beszakitották a gyér 
mtk koponyáját.

A rendőri nvomotás megállapította, hogy 
áldozat Marin Rónaié. aki nemrégen jött M’xi- 
köböl nagybátyjához, mert édesanyja és apja 
meghalt A fürdőkád mellett használt kézitás
kát találtak, amelyen egy lynchburgi (Virginia)

HÉTFŐI NAPLÓ
ntSOdlk SZ. keresztrejtvényének szelvénye

Név:.....................

L a kás:

A letartóztatottak 
tiltakoztak letartóztatásuk ellen,

mert állításuk szerint csak vétlenségből 
tévedtek a hajógyár területére és semmiféle 
kémkedési szándékuk nem volt.

Sanghajból jelentik: A kinai nagyvezérkar 
jelentése szerint a kinai csapatok ellentáma
dást intéztek azok ellen a japán csapatok 
ellen, amelyek az éjszaka folyamán megkö
zelítették a Vuszung-erődöt. A kínaiak mint
egy ezer japán katonát avisszavonulásra 
kényszerítőitek. A kínaiak jelentése szerint 

a japánok 1300 embert vesztettek.
Ezzel szemben a Rcngo-Iroda megállapítja, 

hogy szombaton éjfélig a Vuszung-eröd kö
rül

a japánok vesztesége 3 halott 
lés 13 sebesült volt.

a hatásról egy genfi tudósítás a követke
zőkben számol be:

Apponyi Albert gróf beszédét nagy tet
széssel fogadta a konferencia. Egyöntetűen 
kialakult az a vélemény.

hogy bátor ég nyílt hangja, meggyőző 
ereje alkalmas volt a világháborúban le
győzött országok álláspontjának körül

írására.
A beszéd után az angol, olasz, holland és 
amerikai külügyminiszterek, úgyszintén 
számos más delegáció vezetői odasiettek 
Apponyi grófhoz és kifejezték üdvözletüket. 
Csak a francia küldöttség tartózkodott tün
tetőén az ovációban való résztvételtől.

A berlini lapok egyértelműen nagy tiszte
lettel foglalkoznak Apponyi beszédével. Va- 
/amennyien

kiemelik beszédének férfias és bátor 
hangját,

megdönthetetlen okfejtéseit és hangsúlyoz
zák, hogy Apponyi Magyarország nemzeti 
függetlenségének legkiválóbb harcosa.

szakképzettséghez.
Nagy érdeklődés mellett számolt be ezután 

Elkán Gyula arról, hogy
a lipcsei Rzörmenagykereskedők bankja 
azzal az ajánlattal fordult a kormányból, 
illetve a Magyar Nemzeti Bankhoz, hogy 
hajlandó a lipcsei nagykereskedő-hitelezők 
magyarországi betétszámlájának ellenérté
kéképpen Magyarországon mezőgazdasági 

cikkeket vásárolni
és azoknak németországi elhelyezéséről gondos
kodni, hogy a Budapesten heverő pénz flyen 
módon gyümölcsöztcssék. A tárgyalások végle
ges lebonyolítása végett már a héten a bank 
néhány megbízottja Budapestre érkezik.

Robicsek Géza diszelnök és Csery Gyula fel
szólalása után a közgyűlés véget ért.

szálloda vignettája volt. Valószínű, hogy a 
lettes.

akit a rendőrség elmebetegnek sejt, 
a napokban érkezhetett Netvyorkba Virginiá
ból.

Különös módon jutott különben a rendŐr- 
prefektura a gyilkosság nyomára. A newyorki 
főpostnn szolgálatot teljesítő postások egyiké
nek feltűnt ugyanis egy levelezőlap, amely a 
112 es utca szóbanforgó háza gondnokának 
szólt. A képeslevclrzőlapon sz ismeretlen fel
adó arra hívja fel a gondnokot, hogy

menjen fel az llrea tnanzardlakásba
— ott majd meglepetés fogja érni.

A postás, mielőtt még kézbesítésre adta 
volna kl a képeslapot, értesítette annak külö
nös tartalmáról a rendőrséget, ahol eleinte

nagy kétkedéssel fogadták a bejelentést, 
természetesen azonban mégis detcktivckcl 
küldtek ki a helyszínre, akiket azután meg
döbbentő kép fogadott az üres lakásban,
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Otuenezer pengős sikkasztás miatt 
letartóztattak Karczag Emilt, az 
Országos Raktárházak igazgatólát 

ltom tudták mire költötte a sikkasztott pénzt a nagy- 
tizetésu, nős. családos ember

Vasárnap reggel nagy feltűnést keltő le
tartóztatás történt a főkapitányságon:

a rendőrség előzetes letartóztatásba he
lyezte Karczag Emilt, az Országos 
Raktárházak Részvénytársaság igazgató

ját.
akinek kezén, az eddigi adatok szerint, 
ötvenezer pengő hivatalos pénz sikkadt el.

A vállalat vezetője tegnap panaszt emelt 
x rendőrségen s előadta, hogy nagyszabású 
visszaélések nyomára jutott. Most fejezték 
be a tavalyi üzletév könyveinek a rovan- 
csolását és ennek során

hiányokat tapasztaltak.
Megindult a házivizsgálat és meglepő dolgok 
derültek ki: rájöttek, hogy valaki évek óta 
űzött bűnös manipulációkkal megkárosította 
a céget A szálak Karczag Emil igazgató 
felé vezettek. Ilyen előzmények után

Megszöktette a kórházból meny
asszonyát, revolvert lopott, kétezer 
pengőt sikkasztott azután eltűnt 
egy fiatalember a Fadrusz-utcából 

Rádión keresi a rendőrség az eltűnt párt
A „Fadrusz-utca 5. Bérház Rt." bejelen

tette a rendőrségen, hogy Lovas Károly 
házfelügyelő fia, ifj Lovas Károly 23 éves 
tanuló eltűnt és vele együtt eltűnt a rész
vénytársaság kétezer pengője.

A főkapitányságon megindult a nyomozás 
és detektívet küldtek a Fadrusz-utcai házba. 
Kiderült, hogy a házfelügyelő tegnap

átadott a fiának 2000 pengőt, azzal a 
megbízással, hogy házbéradó fejében 

fizesse be az adóhivatal pénztárába.
A fiatalember átvette a pénzt, de többé nem 
tért vissza és rövidesen megállapították, 
hogy a pénzt nem fizette be az adópénz
tárba.

A detektív tovább nyomozott és különös

A fiatal szubrett édesapja kényes 
ügyben feljelentést tett 

egy társaságbeli hölgy ellen 
Tanúként hallgat/ák ki a vegyészeti gyáros ismert fiát, akit a 
családja nemrégen választott el egy másik fiatal színésznőtől

í.
Ez a furcsa és bonyolult történet, amely 

végső kifejlésében a rendőrség bűnügyi osz
tálya elé került, tulajdonképpen ott kezdő
dik, amikor egy ismert hatalmas vegyészeti 
gyár tulajdonosának fia egyik napról a 
másikra feleségül vett egy rendkívül bájos 
fiatal színésznőt. A fiatal pár alig pár na
pig élhetett együtt, amikor a zordon apai 
szó elparancsolta őket egymás mellől. A bá
jos fiatal színésznő, aki jóhangzó neve elé 
most már egy még jobban hangzó cég tu 
lajdonosának nevét illesztette,

ötvenezer pengő kártérítést kapott a 
szülőktől

azért, hogy a fiatal vegyészeti gyárostól el
váljon és másutt keressen vigasztalást. Nem 
lehet tudni, hogy megtalálta-e, de annyi 
tény, hogy ez a fiatal színésznő azóta egy 
nagy magyar filrpben mint főszereplőnő 
karriert csinált, a férj pedig először New-

bűnvádi feljelentést tettek
a rendőrségen.

A főkapitányság intellektuális osztályán 
vasárnap kihallgatták Karczag Emilt. Az 
Országos Raktárházak igazgatójának vallo
másából az a kép alakult ki a rendőrség 
előtt, hogy már

öt év óta manipulációkat folytatott és 
közel ötvenezer pengő sikkadt el a 

kezén.
A vizsgálat megállapítása alapján Karczag 
Emiit v'.őzetes letartóztatásba helyezték.

Karczag Emil letartóztatása nagy meg
döbbenést és feltűnést keltett. Szorgalmas, 
megbízható vállalati vezetőnek ismerték és 

senki se tudja, mire kellett a pénz 
a jólfizetett, nagyjövedelmü, nős, családos 
50 éves embernek.

dologra jött rá. Megállapította, hogy ifjú 
Lovas Károly, miután a pénzt átvette 

elment az egyik budapesti kórházba, 
ahol betegen feküdt 17 éves, fiatalkorú 
menyasszonya,

elvitte magával a kórházból a lányt, 
azután mind a ketten eltűntek: a fiúnak és 
a lánynak is érvényes útlevele van.

Kiderült még az is, hogy ifj. Lovas Ká
roly távozása előtt

magához vette édesapja töltött revolve
rét.

A főkapitányság ezekután rádiókörözési 
adott ki és mindenütt keresik Lovast és a 
társaságában lévő leányt.

yorkban, majd Páriában, később Budanes- 
ten akart felejtést találni sebeire.

2.
A fiatal férj megérkezett Budapestre s 

első útja természetesen fiatal — s immár 
volt — feleségéhez vezette, aki ugyan szíve
sen fogadta, elment vele táncolni, vacso
rázni, de korrektségére hivatkozva, tovább 
nem ment ... Nem akarta ugyanis meg
szegni a fiú szüleinek adott szavát ... A fi i 
bánatában Badenbe utazott, ahol a Lakatos
szanatórium

telefonszámlái beszélhetnének arról a 
még mindig lángoló szerelemről, 

amelyet volt felesége iránt érzett a fiatal 
gyáros.

De mindennek van határa, igy a lemondó 
szerelemnek is! Néhány nappal ezelőtt egv 
bonyodalmas váltóügy sürgetésére is haza
érkezett a bánatos exférj.

3
Első útja egy operettszinházhoz vezetett, 

ugyanoda, ahol azelőtt exfelesége játszott 
Talán a szokás dolga-e, vagy a bosszúállóit 
ördöge játszott közre, de tény az, hogy az 
exférj figyelmét láthatóan lekötötte a szín
pad egyik uj csillaga, egy legutóbb felfede
zett uj szubrett-tehetség, akit azonban eddig 
csak a szinlapról ismerhetett, annál is in
kább, mert ez fiatal leány, egyelőre nem él 
még társasági életet, a legszolidabb és lég- 
zárkózottabb fiatal hölgyek egyike, aki csak 
családján belül mutatkozik nyilvánosan.

Mindezt természetesen nem tudta az ex
férj, aki boldogan állapította meg, hogy el
múlt az a kritikus év, amikor csak a fele
sége érdekelte, akitől távol kell élnie és

hej, vannak még más nők la a világon!
Előadás után sietve rohant az egyik társa
ságbeli hölgy lakására, ahol a következő 
párbeszéd játszódott le:

4.
— Asszonyom —■ fordult ehhez a hölgy

höz, akiről a mondain körökben úgy tud
ják, hogy szívesen foglalkozik szerelmi kér 
désekkel, szívesen hoz össze szerelő fiatal és 
öreg sziveket és ebből a célból még szalon
ját is átengedi — az egyik színházban meg
láttam egy fiatal színésznőt, akiért úgy ér
zem, hogy meghalok! Ha Istent ismer, mu
lasson be ennek a hölgynek.

A társaságbeli hölgy nem sokat gondol 
kozott. Másnap jegyet váltott a színházba és 
az első szünetben már föl is kereste a fiatal 
művésznőt.

Az nem nyugtalanította, hogy csak most 
mutatkozott be a kislánynak.

Lehet, hogy ebben segítségére volt n szín
ház egyik-másik hölgytagja, akik már is
merték az illető hölgyet.

— Kedvesem — mondta neki — maga 
olyan tehetséges és szép, hogy nagy kar- 
riért csinálhat. Miért folytat ilyen zárkózott 
életet?

A fiatal színésznő meglepetésében nem is 
tudott válaszolni, amikor a hőig)-, aki a 
színésznő némaságát beleegyezésnek vette, 
gyorsan hozzátette:

— En bemutatnék magának egy 
olyan fiatalembert,

aki rendkívül gazdag, csinos és ami fő, 
egész oda van magáért...

5 .
Az öltözők buzgó Ámorja nem is foly

tathatta tovább, mert a kis szubrett. aki 
mint kijelentettük — komoly urilány.

erélyes mozdulattal kiparnnesoltn Öltő-

Fekete pápaszeirmel a szemén 
lakásokat fosztogatott Holpauer, 

a „szegény vak ember“
A rendőrség elfogta a tolvaj szélhámos ál-vakot

A főkapitányság bűnügyi osztálya jó fo
gást csinált vasárnap délelőtt. Kézrekeritett 
egy régóta hajszolt, veszedelmes szélhámost. 
Már hetek óta nyomozott a rendőrség egy 
titokzatos „ál-vak" után. A szélhámos

fekete szemüveggel, botjára támasz
kodva botorkált a városban

és jómódú családokat látogatott különböző 
vakokat gvámolitó egyesületek hamis pe
csétjével ellátott gyüjtöivekkel.

A „vak" egyes helyeken nagyobb támoga
tást is kapott és tekintettel „vakságára", 
nyugodtan egyedül hagyták a meglátogatót- 
tak előszobáiban, szobáiban is. A „szegény 
vak ember" ilyenkor

feltolta fekete szemüvegét és jó alapo
san szemügyre vette, hogy mit lehetne 

az adományon felül gyűjteni.
A szélhámos sorra fosztotta ki jótékony 

áldozatait. Legutóbb egy magasállásu állami

siessen
BALL@BAND
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zőjéből a dámát, 
aki méltatlankodva hagyta el a szinteret és 
közben csak ezt mormolta:

— De kérem, én csak jót akartam ...
Az Ámor azonban ez alkalommal a sze

relmi berkekben való libegősében jól meg
ütötte a bokáját. A kislány ugyanis otthon 
sírva elpanaszolta az inzultust. A szubrett 
egyik legközelebbi hozzátartozója, aki tör
ténetesen ügyvéd, nem elégedett meg a leánv 
vigasztalásával hanem először lenyon,n”ta 
az Ámor szerepét játszó hölgy működésének 
hátterét, majd pedig a rendőrségre sietett

és kerítés elmén feljelentette a szerel
mes szivek „megértő*'  apostolát, 

aki — kijelentése szerint -- csak jót akart ...
De kinek? Stób Zoltán 

tisztviselő lakásából
hivatalos igazolványokat Is ellopott 

és az előszobában függő kabátok zsebeit is 
kiürítette.

Vasárnap délelőtt a bűnügyi osztály egyik 
delektivje a személylcirás alapján meg
ismerte és előállitotta a szélhámost, akiről 
a főkapitányságon kiderült, hogy

Holpauer Aladár volt tisztviselő,
aki fiatal kora ellenére viharos múltra te
kinthet vissza. Már többször büntették meg 
lopásért. Mint fiatalember elvesztette állá 
sát és ettőlfogva szélhámoskodott, lopni járt. 
Hol pauert

csalás és lopás
büntette címén tartóztatták le. Egyelőre a 
főkapitányság épületében marad, hogv1 a 
nyomozás fényt derítsen egyéb bűncselek
ményeire is.

óriási sikert ért el a HÉTFŐI NAPLÓ 
keresztrejtuónM-oiimpiásza 

Impozánsan nagy számban küldték be olvasóink az I. keresztrejtvény megfejtését.

mindenkinek, hogy résztuegyen a nyeremény okkei uersenyben reszt rejtvény link 

megtelttel határidejét február le-lg, csütörtökig 
meghosszabbítottuk
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Ma dűl el: statáriális bíróság elő 
herül-e az orbánhegyi rabié 

Boda avulóról. akit vasárnap rablás fis gyilkosság kisfiriate 
címen letartóztattak es atkiseriek az ügyészség foghazába, 

megállapították a fegyuerszakártűk, hogy fegyverét 
többször elsütötte

Az Orbánhegyi-uti rabló bűn perében mn 
fontot*  és szenzációs fordulópont követke
zik bv: ma történik döntés arról, hogy a 
rabló statáriális bíróság elé kerül-e, vagy 
sem.

Boda Gyula 30 esztendős lovász, akit egy 
fóltorrtok néhány nap elölt bocsátott cl szol
gálatából, nz Orbánhegvcn behatolt egy Ta
más utcai villába, ahol a villa lakóját; özv ' 
Burget Ferencnél retiolverének agyával asz- 
sze-vissza verte. millión a fegyver, amellyel 
rá akart lón! az idős asszonyra, csütörtököt 
mondott. Ezután ki akarta fosztani a la 
fást, de a szerencsi't len asszony segély kiál 
fásaitól megijedt, elmenekült és öngyilkos
ságot kísérelt meg. lievolverével magára 
lőtt, de s golyó csak kisebb horzsolást ej
tett rajta. \ rendőrség csakhamar elfogta 
Budát éa a főkapitányságon, majd a szom
baton tartott helyszíni szemlén

beismerte hogy le akarta lőni az asz- 
szonyt

s ezután kifosztani a lakást
Bodat visárn.'ip ismét részletesen kihall 

galták » vasárnapi kihallgatása alkalmá
val is

állandóan sírt, eszékell 
óh folytonosan ezt kérdezte:

— Bitófara kerülök 1 ... Kötelet kapuki ... 
Mikor akasztanak jel? . .

Alig lehet megnyugtatni a jajvcszékelö, 
ordítozó embert. A részletes jegyzőkönyvi 
kihallgatás során Is mindent beismert Roda, 
aki előtt a déli órákban hirdették ki a 
rendőrség végzését:

rablás és gyilkosság kísérlete elmét elő
zetes letartóztatásba helyezte h főkapi

tányság Bodn Gyulát. |

Egyre jobban dagad a sxombatfielyi 
városi xálogbáxi siüüasxtás ügye 

Szigorú vizsgálatot követelned a városüázi pártod
Január hónapban a szombathelyi városi zá

logháznál kisebb szabálytalanságoknak jöttek 
nyomára A megindult vizsgálni azután

•ulyos visszaélésekre derített világosságot. 
Manipulációk történlek a rálogcéduhUilfal. 
amelyek nemcsak n várost károsították meg. 
hanem a betevőket is.

A város szombaton gyűlést tartott « eren el
határozta. hogy a rendelkezésre álló adatok 
alapján

megteszik a feljelentést
« láloglntézct volt vezetője, Simon Miklós el
len s ennek alapján az ügyészség n legszéle- 
xbbkörü nyomozási rendelte el.

Kiderüli, hogy a városi zíiloginlétcfnél 
évek óta nem volt alapos vizsgálni és 

ellenőrzés.
A kaucióval alkalmazott zálogházi vezető tel
jesen maga intézte nz ügyeket A város két év
vel ezelőtt üzemei részére ellenőri állást rend
szeresített. melyet a belügyminisztérium azon 
bán nem liagvott jóvá és megszüntetni rendelte 
at uj állást Az újonnan nlkalnptzoll ellenőr 
ennek ellenére is n helyén maradt, csupán a 
Hétfői Napló akkori cikkei nyomán — mát 
beosztást ka|aitl, de továbbra tj. az ellenőrzési 
munkákkal bízták meg.

Ki ellenőrzés ugylátszlk mindennek ellenére 
hiányos maradt, mert Simon

évek ótu folytathatta ürclmelt

Meglepő fordulat a Léderer-féle 
örökségből támadt hamis tanuzási 

bűnügyben 
Ideggyógyintézetbe szállították néhai Léderer Mór 

nővérét: Kiéin Eleknél
A bünlelötörvényszékcn most tűzték tár

gyalásra azt a szenzációs ht.mlslanuzásl 
bűnügyet, amelynek egy ismert budapesti 
famili.t tagjai a szereplői: Kivin Eleket, 
Kicin l.lckné születeti Léderer Annát és 
Kiéin Andort vádolják hamis tanú zással. A 
bünpert

r hét péntekjén maga Töreky Géza dr., 
a hünlrtőlörvénysz.ék elnöke fogja tár

gyalni Maga a bűnügy, amely most kerül a bíróság

NA HALLJA!! Maga még ne ni látta

KASSNERT
„Royal Orfeumban

A letartóztató végzés kihirdetése ulán rab
szállító automobilon átvitték az ügyészség 
fogházába az nrbánhegy' rablót

Boda Gyulát a Markó-utcal fogház egyik 
külön cellájában helyezték cl. Alighogy be
csukódott mögötte a cella ajtaja

Boda rémülten kiabálni, ordítozni kez
dett s ugyanolyan hangos jeleneteket 
rögtönzött Itt Is, mint a rendőrség fog

dájában.
Az ügyészségen ma hallgatják ki Boda 

Gyulát s kihallgatása, majd az iratok át
tanulmányozása után még

ma döntés történik arról, hogy statárhi- 
Ih eljárást Inditván.voz-e az ügyészség.

Ebben a kérdésben rendkívül fontos jelen
tősége van a fegyverszakértők véleményé
nek. A szakértők vasárnap elkészültek vég
leges véleményükkel, amelyben megállapít
ják, hogy

Boda fegyverét kétségkívül többször el
sütötte,

de a golyó megakadt a csőben s csak igy 
történhetett, hogy a fegyver csütörtököt 
mondott. Ha az ügyészség is elfogadja azt 
a tényállást, amit a rabló beismerő vallo
másából, a szakértői véleményből és egyéb 
körülményekből megállapított a rendőrség, 
Buda statáriális bíróság elé fog kerülni és 

ez esetben holnap, kedden már össze 
Is ülhet a büntetőtörvényszék statáriális 

bírósága.
Itt említjük meg, hogy özvegy Burger 

Ferencné állapota
vasárnap valamivel javult,

de még mindig súlyosak b sebei s az élet
veszedelmen nincsen túl még.

anélkül, hogy a városnak sejtelme lett volna 
róla.

A még megközelítőleg sem befejezett vftsgá 
lat a különös esetnek egész sorát hozta nap 
fényre- Rengeteg zálogcédulára akadlak, rn« 
lyek mögött

nem volt ott n fedezetet képező zálogtárgy.
Másutt a cédulák értékeit

erősen felemelték.
Egy raktárba helyezett 130 pengőre betelt füg
gönyre 800 pcng<is pótcédulát állítottak ki. Az 
árverések körül i.s szabálytalanságok történtek 
Mindezekre azonban csak a legnagyobb nehéz 
seggel tudnak rájönni, mert az időközi ellen
őrzés és az ügyes manipuláció csak nehezen 
teszi felismerhetővé, hogy hol történt kisebb 
nagyobb manipuláció.

A városi üzemeknél számolnak azzal, hogy 
mintegy

50—60 ezer pengő körül lesz a kár végle
ges összege.

A városházi pártok körében nagy felháboro
dást kellett a zálogháznál történt esemény. Ez
zel kapcsolatban erős támadásokra készülnek, 
melyeknek éle az üzemi ellenőr Rába János és 
Horváth György dr. helyettes-polgármester 
iparhatóság! biztos ellen irányul, akit főkép
pen amiatt készülnek felelősségre vonni, hogy 
mint hatósági biztos, az árveréseken kötelező 
közreműködést a legtöbb esetben mellőzte.

s előreláthatóan sok izgalmat és meglepő 
eseményeket hoz felszínre ez a tárgyalás, ha 
ugyan sikerül megtartani.

Közvetlenül n főtárgyaló*  kitűzése után 
ugyanis

olyan beadvány érkezett a büntetőtör- 
vénysrékre. amely esetleg n tárgyalás 

elhalasztását teszi szükségessé. 

elé, nagyjában ismeretes már. Néhai Léde
rer Mór földbirtokos elhunyta után olyan 
végrendeletet találtak, amely közvetlen hoz
zátartozói kizárásával az oldalági rokonaira 
hagyja tekintélyes vagyonát. A hagyatéki el
járás során a közvetlen hozzátartozók olyan 
vallomást tettek, hogy Léderer egy nappal 
halála előtt megmásította ezt a s’égrendele- 
lét és elöltük szóbelileg úgy végrendelkezett, 
hogy az egész vagyonát — az összes roko
nok mellőzésével — a Pesti Izraelita Hitköz
ségre hagyja. E vallomás után éles harc tört 
ki a rokonság között és ennek során az ol
dalági rokonok följelentést tettek hamis ta- 
nuzás miatt dr. Elein Elek, felesége született 
Léderer Anna — az elhunyt nővére — és 
Elein Andor ellen. Az ügyészség vádat emelt 
••llenük s a törvényszék ki is tűzte a tár
gyalást.

Az örökség! harccal járó izgalmak azon
ban Kiéin Elekné idegeit annyira meg-

Széchenyi József gróf és Pallavicini 
György örgróf érdekes vitája 

a numerus clausus szűkítéséről és a főiskolai 
Ifjúság elhelyezkedési lehetetlenségeiről

Az Egyetemi és Főiskolai Hallgat ők Szent 
István Bajtársi Szövetsége vasárnap délelőtt 
vezérségi tábort tartott a Katholikus Körben 
A gyűlést nagy érdeklődés kísérte, mert Put- 
Invicini György örgróf, Széchenyi József gróf 
és dr. Kéthly László báró egyetemi tanár vol
tak a gyűlés szónokai, akik felszólalásaikban

az Ifjúság szociális problémáival és a 
diplomás hatat generáció elhelyezkedésé

nek kérdésével foglalkoztak.
A Katholikus Kör telt széksorai előtt tartotta 

meg dr. Kéthly László báró megnyitóját.
— A társadalomnak, kormánynak cs or 

sz.ággyülésnek mindent el kell követnie a nyo
morral küzködö ifjúságért — mondotta. — Sö
tét szemüvegen át látom a diplomás ifjúság jö
vőjét, mert

a numerus clausus korlátozásait nem tar
tották be.

A budapesti orvosi egyetemen évenként négy 
száz olyan diplomát adnak ki, amelyeknek gaz
dáit nem lehet elhelyezni.

— A pécsi egyetemen — fejezte be beszédét 
Rétig — a Hz év alatt kiadott diplomák 5f.4 
százaléka zsidó kézbe került. Ezért jogosult, ha 
pessziminttikusan Ítélem meg a jövőt!

Ezután dr. Hallét András beszámolt a szö
vetség elmúlt évi működéséről, majd gróf Szé 
chent/i József, a szövetség fővédnöke tartotta 
meg beszédét és azt követelte, hogy tegyék le
hetővé, hogy a fiatal diplomások a közülelck 
nőt el helyezkedhessenek. K magyarság jövőjé
nek érdekében kényszerit erre a parancsoló

Sokezer pengős különóradijakat 
követelnek Weisz Mantréd elbocsátott 

alkalmazottai
Egyelőre próbapereket Indítottak a munkaügyi biróság előtt

A budapesti központi járásbíróságot mint 
munkaügyi bíróságot rendkívül érdekes elvi je
lentőségű kérdés foglalkoztatja, amelyben dön
tenie kell arról, köteles e a munkaadó vállalat 
nz alkalmazottaknak munkaidőn túl végzett kü
lönóráit abban az esetben is díjazni, ha kifejő 
zetten nem adtak utasítást a túlórázásra?

A per előzménye az, hogy a Welss Manfréd 
cég csepeli ipartelepein néhány béllel ezelőtt 

tömegesen bocsátottak el Irodai alkalma
zottakat.

Valamennyinek kifizették a lövidelL-hosszabb 
felmondási idő járandóságait anélkül, hogy az 
elbocsátottaktól a felmondás idejének a szol 
gúláiban való kitöltését követelték volna. A 
gyárban bevezetett munkarendszer azonban 
magával hozza, hogy noha ezeknek az irodai 
alkalmazottaknak — túlnyomórészt érettségi
zett és ennél magnsabb k vall fik Adójú emberek 
—, hivatalos munkaideje reggel 8 órától dél
után 4 óráig terjedt, mégis késő estig, sokszor 
éjjet 10—ti óráig kellett drdgozniok, hogy 
munkájukat elvégezhessék. Ezekért a külön 
órákért alkalmaztatásuk ideje alatt

semmiféle díjazást nem kaptak.
Elbocsátásuk utón azzal a kéréssel fordullak 
az osztályvezető Igazgatókhoz, hogy a szolgá
lati szerződésben megállapított Időn túl a vál
lalat érdekében cfTcklive elvégzett különmunka 
Inkát megfelelően díjazzák. K cég ezt a kérésü
ket elutasítana és ezért egyelőre két voll a! 
kalmazolt IVdsz Lajos dr- ügyvéd utján a já 
rásbiróságnAI pert indított a gyár ellen

■ különmunkák megítélése Iránt.
A próbaperben csak 500 pengő megfizetését 

követelték a cégtől, amely azzal védekezett o 
járásbíróság előtt, hogy

az alkalmazottak kifejezetten nem kaptak 
utasítást különmunka elvégzésére.

Ezzel szemben az alkalmazottak bizonyítják, 
hogy az osztályvezetők akként adták ki a napi 
munkát, hogy azt még aznap el kell végezni és 
aki nem készül el. az

másnap már akár ne la jöjjön be u 
Irodába.

Ezzel tehát a munkaadó megbízottja olyan uta- 

zsoldos eldkéult polfár! és 
knsépiskolai macán- 
viwrákrK. trffliHi- 
ra. vit. t»oháoy-u. »♦

rckannmek, *nsbi:to-
"■*  1 r> tmiordarahok minden nl’o-

Szaionszrnnurftk ■ rckannerek, satbeto-’ 
rok.' itrtn-’- hin£uékek »gse» bntorrfsrsbok minden elfő. 
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„novopin" 
szénsavas fenyőfürdőben. Az egész világon 
ezt használják 25 év óta. Tabletta AK> fillér

viselték, hogy szanatóriumba kellett őt 
szállítani.

Ezekután beadványt intéztek az asszony 
hozzátartozói a törvényszékhez és kérték, 
hogy Kiéin Elekné súlyos betegségére való 
tekintettel vagy halasszák el a tárgyalási, 
vagy különítsék el Kleinné ügyét férjének 
és sógorának ügyétől. A törvényszék úgy 
döntött most, hogy

orvosszakértőkkel vizsgáltatja meg Kiéin 
Eleknél

és a szakértői vizsgálat eredményétől teszi 
függővé, hogy a tárgyalást megtartja, vagy 
pedig elhalasztja.

szükség, ezt meg kell lenni.
akár más társadalmi osztályok terhére Is, 

mert ha a szociális nyomorúságon elbukik az 
ifjúság, vele bukik az államrendszer is. A; állás
halmozások megszüntetését és az egyetemre fel 
vehető hallgatók számának korlátozását köve
telte beszédében.

Széchenyi József gróf szavaira Pallavicini 
György őrgróf válaszolt.

— Az ifjúságnak szabad pályákra kell töre
kednie, olyan pályákra, amelyek nem függnek 
uz államtól, mert

ezután minden józan kormánynak arra 
kell törekednie, hogy csökkentse az állami 

hivatalnokok számát.
Az ifjúság az ipari és kereskedelmi pályákon 
helyezkedjék el; a részvényjogi reform meg 
fogja nyirbálni a mammuljövcdelmeket, igy 
egészen biztosan jut állás a fiatal diploma 
soknak.

A következő felszólaló az Adóm professzor 
körüli harcokból ismert vitéz Csík László dr.. 
az Orvosszövetség képviseletében szólalt fel. 
hangoztatva, hogy ha a numerus clausust nem 
szűkítik, elpusztul a katholikus társadalom. A 
katholikus ifjúság a szélsőbaloldali tanoktól 
már nem mentes és a bajtársi egyesületeken 
belül is különös hangon beszélnek a marxiz
musról.

Dr. Sümegi István ügyvédjelölt felszólalása 
után Kctly László dr zárta be a Szent Ist
ván Bajtársi Egyesület érdekes gyűlését.

sitást adott nekik, amelynek kényszere alól 
egzisztenciájuk veszélyeztetése nélkül nem von
hatták ki magukat és amely teljes jogalapot 
nyújt arra, hogy a különórák díjazását követel
hessék Weiss Manfrédéktöl.

A munkaügyi biróság
el Is rendelte a bizonyítást, 

amelynek eredményétől függ az érdekes elvi 
kérdésnek eldöntése. Ha az alkalmazottak jog
erősen megnyerik a próbapert, úgy sokezer 
pengőre rugó összeget kell még a gyárnak ki
fizetnie különmunkudij címén a több mint 
száz elbocsátott alkalmazottnak.

Hajnali márközás
Schnitzler Arthur regénye.

A főszerep:

R&mon Hooro
Meiro Uoldvsyn Mayectiun. Bemutatja:

RAulUS FILMPALOTA
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A mellébe fúródott szálka megölte 
Kovács Károly műépítészt

0 biztosítótársaság. amaíynfi! a műépítész 75000 pangóra 
volt biztosítva, a szombaton Bitóméiért holttest 

exhumaiísát Kéri
A Duna Általános Biztosító Intézet ügyésze 

tegnap megjelent a főkapitányságon és
arru kérte a rendőrséget, hogy rendeljék 
el Kovács Károly budapesti műépítész 

holttestének exhumálását.
A biztosítóintézet kérése mögött egy különös 
tragédia ál).

Kovács Károly, aki most 54 esztendős volt, 
tavaly novemberben a Rudas-fürdőben ji'rt. 
Fürdés után

lefeküdt egy pricc-src,
hogy pihenjen. Közben valaki véletlenül vagy 
tréfából hideg vízzel fröcskölte le. A műépítész 
riadtan ugrott föl a pádról és e mozdulat kör
ben

a prlccsből szálka fúródott a mellébe.
A fürdő egyik alkalmazottja odasietett, ki
húzta a szálkát és bejódoztá a sebet. A műépí
tész rövidesen eltávozott a fürdőből, de a kfl 
lönben jelentéktelennek látszó seb annyira 
aggasztotta, hogy

orvoshoz ment.
Előbb a bátyja, dr. Kovács Aladár, majd pedig 
Száll ős Henrik dr. orvos kezelték a sebét. Né
hány nap múlva azonban heves fájdalmakat 
érzett, daganat keletkezett a mellén. Elment a 
Bakay klinikára, ahol Bakay professzor meg
vizsgálta és úgynevezett sercegő üszköt konsta
tált. A professzor tanácsára Láng dr. tanár
segéd

műtétet hajtott végre rajta.
Két hét múlva azonban Kovács Károly ismét 
fájlalni kezdte a sebet és fölvétette magát a 
Therápia-szanatóriumba. Heteken át ápolták 
jtt s azután elhagyta a szanatóriumot. A kál
vária. amit a szálkaokozta seb indított el, ezzel 
sem ért véget:

Közokirathamisitás 
vádja alatt letartóztatták 

dr. Leitner Nándor ügyvédet 
A lipótmezei tébolydából állították elő

A budapesti büntetőtörvényszék köröző
levele alapjáig vasárnap délelőtt a főkapi
tányságon

közokirathamisitás büntette elmén elő
zetes letartóztatásba helyezték dr. Lclt- 
ner Nándor 53 esztendős budapesti gya

korló ügyvédet.
'A körözőlevelet pár héttel ezelőtt bocsátotta 
ki a törvényszék vizsgálóbírója és annak 
alapján nyomban detektiveket küldtek ki az 
ügyvéd lakására. A detektívek azonban 
hiába keresték dr. Leitnert, azt a választ 
kapták, hogy az ügyvéd ismeretlen helyre 
távozott lakásáról.

Később a rendőrségnek tudomására ju
tott, hogy az ügyvéd a büntetőjogi felelős
ség elől

a lipótmezei elmegyógyintézetbe vonult 
és jelenleg is ott tartózkodik.

A főkapitányság érintkezésbe lépett az 
elmegyógyintézet igazgatóságával s az iránt 
érdeklődött, hogy vájjon dr. Leitncr Nándor 
tényleg elmebeteg-e, vagy az orvosi vizsgá

Téglássy Béla fajvédő képviselő 
szenzációs interpellációja 

a népjóléti minisztériumról
A képviselőhöz kedden tart ülést, amelyen 

Téglássg Béla országgyűlési képviselő sürgős 
interpeÍJációt mond a népjóléti minisztérium 
megmaradása érdekében.

A népjóléti minisztérium körül viharzó 
különböző fegyelmi és büntető ügyek politikai

Megjelent
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Sziniiázi Elet
Ifliss Eurúpa szama

Angelo gyönyörű fényképei 
és izgalmasan érdekes 

tudósítása a nizzai 
szépségversenyről

Kovács Károly u mull héten újra rosszul 
lett

és kénytelen volt újra szanatóriumba menni. 
Itt gondosan ápolták, de hiábavaló volt az or
vosok Igyekezete,

vérmérgezés lépett fel és a szerencsétlen 
ember most csütörtökUu meghalt.

A család intézkedett a végtisztességről és Ko
vács Károlyt szombaton már el is temették.

Az elhunyt műépítész évekkel ezelőtt 75.000 
pengős életbiztosítást kötött a Duna-hiztositó- 
nál és halála utón a család megbízásából pol 
gór György dr. ügyvéd

tá' Iratban értesítette a biztosítót n bekövet
kezett halálesetről.

A biztosítóintézet most a rendőrséghez fordult. 
Kérte a holttest exhumálását, azzal az indoko
lással, hogy csak a temetés után jutott tudo
másukra, hogy Kovács Károly nem természe
tes halállá halt meg és igy saját orvosukkal 
nem tudták kivizsgáltatni az ügyet. Arra is hi
vatkozik a biztosító, hogy szükség van a rend
őrség vizsgálatára azért is, mert

az a személy, akinek elővigyázatlansága 
vagy gondatlansága előidézte a balesetet, 

büntetőjogi felelősséggel tartozik.
A bejelentés alapján megindult az eljárás. Vu- 
sárnap kihallgatták a Rudas-fürdő alkalmazot
tait, Szállás Henrik dr. orvost, Láng dr. tanár
segédet és a Therápia-szanatörium orvosait pe 
dig hétfőn hallgatják ki.

A kihallgatások után a különös ügy iratait 
átkiildik az ügyészségre és

vizsgálóbíró dönt majd, 
exhumálják-e Kovács Károlynnk, a Kerepesi- 
uti családi sírboltjában fekvő holttestét.

lat ennek az ellenkezőjét állapilolta-e meg. 
Az elmegyógyintézet igazgatósága közölte a 
rendőrséggel, hogy

dr. Lcitner megfigyelés alatt áll
és vasárnap reggel telik le az a terminus, 
amikor elkészül az elmeorvosi jelentés egész
ségi állapotáról.

Vasárnap délelőtt azután közölték a fő
kapitánysággal, hogy

az ügyvéd teljesen beszámítható állapot
ban van és így büntetőjogi szempontból 

teljes felelősséggel tartozik.
A rendőrségről detektívet küldtek ki az. el
megyógyintézetbe és a detektív dr. Lcitner 
Nándori előállította a főkapitányságra, ahol 
közölték vele a letartóztatásról szóló vég
zést, miután megállapították, hogy a körö 
zést időközben nem vonták vissza.

Az ügyvédet saját kérésére nem a rendőr
ségi rabszállitó kocsin, hanem

taxin kísérték át az ügyészségre,
ahol hétfőn délelőtt kihallgatja a vizsgáló
bíró és dönt további sorsa felett.

körökben mindinkább megértették azt az el
határozást,

hogy a népjóléti minisztériumot meg keli 
szüntetni és be kell osztani a különböző 

minisztériumokba.
A Hétföl Napló jelentette annakidején, hogy 
ezen megoldás felé hajlunak mindinkább azok 
a tényezők is, akiknek e tekintetben döntési 
joguk van.

Úgy látszik, hogy ez a felfogás az utóbbi 
napokban megváltozott

és ennek következménye az, hogy Téglássy 
Béla országgyűlési képviselő, az egvségespárt 
tagja interpellálni fog és pedig abban az 
irányban, hogy

ne oszlassák fel a népjóléti minisztériumot, 
hanem tartsák fenn azt továbbra la.

Hirc járt annak is, hogy Téglássy Béla egye
nesen a miniszterelnök felszólítására Interpellál 
ebben az ügyben. Ezt a híresztelést azonban 
határozottan megcáfolják, annyi azonban bizo
nyos, hogy Téglássy Béla Interpellációjához elő
zetesen hozzá kellett hogy járuljon az egysé
gespárt vezetősége, mert hiszen a párt fegyelem 
szempontjából az ilyen nagy fontosságú inter
pelláció megtételéhez szükséges, hogy a párt 
vezetősége beleegyezését adja.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 
TÉGLÁSSY BÉLA

orsz képviselőt interpellációjának anyagára vo
natkozólag, aki munkatársunknak a kővetke
zőket mondotta:

— Téves az a híresztelés, mintha én a nép
jóléti minisztérium feloszlatása érdekében in
terpellálnék. Az interpellációi könyvbe • be
jegyeztem.

hogy a népjóléti minisztérium megmara
dása érdekében interpellálok.

Nekem ugyanis az a meggyőződésem, hogy 

azért, mert valamely minisztériumban egyes 
tisztviselők hibát és szabálytalanságot követ
nek el, lehetetlen az egész minisztériumot meg
szüntetni és

különösen lehetetlen, hogy pár ember sza- 
bJiytalanságáért halálraltéljenek egy olyan 
Intézményt, amelynek hivatása az ország 
szociális kérdését és különösen a köz
egészségügyi és rokkant-kérdéseket legfel

sőbb fórumon elintézi.
Követelem mindenesetre, hogy azokat, akik hi
vatali mulasztásokat követtek cl, a legszigorúb
ban büntessék meg. A hiba mlnedenesetre ott 
volt, hogy

hiányzott a mlulszlériumhól a szakszerűség, 
mert hiszen tulajdonképpen a minisztérium 
legtöbb kérdését és mindenesetre legfőbb hi
vatását — a szociális kérdéseket — arra való 
orvosi képzettséggel bíró tisztviselőknek kel
lett volna intézni, aminthogy megállapítható, 

hogy az elkövetett szabálytalanságokban — 
a tisztviselői állományból — egyetlenegy 

orvosnak sem volt része.
— Megfelelő szociális érzékkel és könyör

telen szigorral mód van arra, hogy a népjóléti 
minisztérium szabálytalanságai megtoroltassa- 
nnk. de mindenesetre az a kívánatos,

hogy ezt a minisztériumot olyan emberek 
vezessék, akik ismerik a nép bajait, akik 
kellő Ügyszeretettel és szociális érzékkel In
tézzék el azoknak az Ügyeit, akiket sorsuk 
a népjóléti minisztérium hatáskörébe utal.

De ne olyan emberek, akik a családi összeköt
tetések, rokonság vagy sógorság-komaság ré
vén. megfelelő rátermettség nélkül, kerültek az 
ügyek élére. E tekintetben — hangsúlyozni 
fogom —, hogy én csupán úgy bírálok ej min- 
bert,

amennyi értéket jelent magyar nemzeti 
szempontból és itt azután nem vezet sem
miféle vallási vagy felekezeti szempont, 

csak keresem az arra alkalmas, tisztességes 
gondolkodású kötelességtudó magyar embereket.

Téglássy Béla interpellációjára vonatkozólag 
hire járt annak, hogy az interpelláció anya
gát — a miniszterelnök mint népjóléti minisz
ter engedélyével — Scholtz Károly államtitkár
tól kapta.

A Hétfői Naptó munkatársa beszélt
SCHOLTZ KORNÉL

népjóléti államtitkárral, aki Téglássy Béla or
szággyűlési képviselő interpellációjának anya
gára vonatkozólag a következőket mondotta;

— Téglássy Béla képviselő urnák, kérésére, 
rendelkezésére bocsátotta ma népjóléti minisz
térium tizesztendei működésére vonatkozó kü
lönböző statisztikai adatokat, a kiadott pro
paganda és egyéb röpiratokat és nyomtatványo
kat, miután hiteles adatok alapján szándéko
zik interpellációját előterjeszteni.

Erről a ténykedésemről kötelességszerüteg 
jelentést tettem gróf Károlyi Gyula mi
niszterelnök urnák, mint népjóléti minisz
ternek és őexcellenciája ezt a jelentésemet 

tudomásul vette.
Károlyi Gyula gróf miniszterelnök és népjó

léti miniszter álláspontja még ismeretlen, de 
értesülésünk szerint — Téglássy Béla interpel
lációjára nyomban válaszolni fog. A miniszter
elnök vasárnap délelőtt is hivatalában tartóz- 

odott és valószínű, hogy a népjóléti minisz
térium ügyével foglalkozott, miután min
den jel arra mutat — a minisztérium feloszla
tásának vagy megmaradásának kérdése meg
érett a döntésre.

Viharos hangulatban zajlott le 
az Ügyvédi Kamara vasárnapi 

tisztújító közgyűlése
330 szavazatot adtak le vasárnap

Heves választási előharcok után vasárnap 
délelőtt ült össze a Budapesti ügyvédi Ka
mara tisztújító közgyűlése, hogy a most le
lépő tisztikar helyére újat válasszon. Dél
előtt tiz órára volt kitűzve n közgyűlés, de 
már a kora délelőtti órákban nagy számmal 
érkeztek a kamara Szemere-utcai épülete 
elé az ügyvédek. A választáson résztvevő 
pártok tudvalévőén abban állapodtak meg 
egymással, hogy a kamara épületében tilos 
minden korteskedés és agitáció, mire az. 
egyes pártok vezetői úgy oldották meg a 
választási kortesmunkát, hogy a kamara 
közelében lévő kávéházakban és vendéglők
ben helyezkedtek el és innen irányítják a 
szavazók szervezését, a kamara épülete előtt 
pedig

röpcédulákat, nyomtatványokat oszto
gattak,

sőt akadtak néhányon, akik választási vicc
lapot szerkesztettek és ezt osztogatták a 
közgyűlésre érkezők között. A választáson 
tulajdonképpen két nagy tábor állt szem 
ben egymással: a jelenlegi vezetőséget támo
gató Unió Nemzeti Liberális Párt és a mai 
vezetőséggel szembenálló Egyesült Ellenzéki 
ügyvédek pártja.

Délelőtt tíz órakor 
mintegy félezer ügyvéd szorongott a 

kamara helyiségében.
amikor Pap József elnök megnyitotta a köz 
gyűlést és kihirdette a választás elrendelő 
sét. Választási biztossá Ellscher Vilmost, 
helyettesévé Weisz Ödönt nevezte ki, majd 
Blauner Mór főtitkár felolvasta a szavazat
szedő bizottság névsorát.

A szavazás megkezdése előtt az elnök 
hosszabb beszédet mondott, amelyben a le 
lépő tisztikar és választmány munkáját is
mertette. Amikor az elnök a választmányról 
beszélt.

CE
REGÉNYEI

FILLÉRÉRT

A BÍRÓ VÉTKE 
pénzhamisító 
A BOSSZÚÁLLÓ 
KATÓ ÉS A TIZEK

DANTE-KIADÁS

a teremben lévő ellenzék! ügyvédek 
éles közbcszólásal viharos hangulatot 

teremtettek
s nz elnök a nagy zajban sokszor percekig 
nem tudta folytatni beszédét.

Munkaalkalmakat követelünk! Ko

— hangzottak a közbekiáltások. A zaj 
csillapultával Pap József beszédében ismer
tette az igazságügy miniszter rendeletét, 
amelyet az ügyvédi nyugdíjintézet megsegí
tésére adott ki. Eszerint az OHE-nek jutó 
vagyonfelügyelői dijak t>: százaléka a nyug
díjintézetet illeti, Hangsúlyozta az elnök, 
hogy a miniszternek ebben az intézkedésé
ben egy jobb jövő lehetőségét látja.

Az elnök beszéde illán megkezdődött a 
sznvnzás. Elfoglalták helyeiket n szavazat
szedő küldöttségek. Az első szavazási napon 
nagy volt az élénkség az urnák körül s

vasárnap 330 ügyvéd adta le szavazatát.
A szavazás péntek délután két óráig tart s 
az eredményi e hét szombatján este hat 
órakor összeülő közgyűlésen fogják kihir
detni.

Művész úr 
ön rekedt!

Miért nem használ

KALIIYIENT
aVOGVCUKORKATf
htraen csak 70 fülét egy doboz I
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A honueuiOruónyszók kltllzte 
a puccs-Ugy tótárgyalását 

jouo hátion targvailM uannav lssziú aunporat a margit- 
kOruion — Százhúsz tanút hallgat hl a blrúsag

A bouvédförvényszék szombatra váratla
nul kitűzte u fötárgyalást u leleplezett puccit 
másodfokú vezérének és egyetlen katonai 
sádlottjának, Vannay László gazdávati fő- 
hadnagynak bünpörében. A honvédügyész
ség vádiratában

lázadással éa más a katonai függelem
mel ellenkező cselekmények elköveté

sével vádolta meg Vannay Lászlót, 
és a honvédlörvényszék ennek a vádiratnak 
slnpjan tartja meg a fötárgyalást.

Február 22-én,
a jövő hétfőn kezdődik a tárgyalás és 
előreláthatóan közel három hétig tart, 

rrjert rengeteg iratot kell ismertetni, azon
kívül sok tanúja van a pörnek:

Vargha Ferenc bankigazgató 
nevében pénzt csalt ki két vakmerő 

szélhámos
A háziúrnak „maszkírozott" csalót és társát körözik

A rendőrség vasárnap körözést adott ki 
Hali Sándor rovottmiiltu ügynök és egy ál
lítólagos Kovács István nevű állásközvetítő 
ellen, akik

furfangos trükkel pénzt csaltak kl egy 
áldozatuktól,

azután eltűntek Budapestről.
Tőzsér Lajos iparos feljelentésére indult 

meg a nyomozás. Tőzsér előadta, hogy’ hir
detés utján megismerkedett az állítólagos 
Kovács Istvánnal, aki házmesteri állást 
ígért neki. Azt mondotta Vargha Ferenc dr., 
a Leszámitolóbank aligazgatója, aki ház
tulajdonos, jól jövedelmező házába felügye
lőt keres.

— Tízezer pengő a belépési díj, de rész 
letekben Is fizetheti — mondotta.

Kovács — a feljelentés szerint — 
elvitte Tőzsér Lajost egy lipótvárosi 

hatemeletes bérpalotához.
azzal, hogy ez Vargha igazgató háza. Mikor 
a ház elé értek, a kapu ulól kilépett egy elrtF 
gáns ur. Kovács nagy tisztelettel köszön*  

l lőtte és megsúgta Tözsérnek
— Ez m háztulajdonos!

A háziúr odalépett hozzájuk, barátságo--

százhúsz tanú
áll majd a biró*ág  elé, köztük fíaád Árpád. 
Pólyák Jenő, Kovács Ferenc, Temesváry 
László és a puccs ügy többi civil-vádlottja, 
akiket a honvédtörvényszéken csak mint 
tanukat hallgatnak ki.

A főtárgyaláson
Mányi ezredes hadbíró elnököl, a vá
dat llerkény Jenő dr. őrnagy-ügyész 

képviseli,
Vannay László védelmét pedig dr. Dániel 
Sándor ügyvéd látja el.

A puccs-ügy polgári gyanúsítottjainak 
ügyében egyelőre még folyik a vizsgálat és 
Vannay Lászlót az ő ügyükben éppen a na
pokban fogja kihallgatni a vizsgálóbíró.

san beszélgetni kezdett velük és végül is 
ráterelődött a szó a házmester! állásra. A 
beszélgetésnek az lett a vége, hogy

Tőzsér Lajos átadott nekik lelépésl elő
leg fejében 4200 pengőt.

Kovács és a háziúr azzal váltak el tőle, 
hogy jelentkezzék majd a bankban, ahol 
megbeszélik a belépés dátumát.

Tőzsér Lajos tegnap elment a Leszámítoló 
Bankba és megkereste dr. Varga Ferencet, 
akinek a szobájában azonban nem a „ház
tulajdonost" találta, hanem egy ismeretlen 
embert. Rövidesen kiderült, hogy vakmerő 
szélhámosság történt:

Vurgának nincsen háza és két szélhá
mos trükkjéről van szó.

Tőzsér Lajosnak megmutatták a rovott
mű ltu szélhámosok fényképgyüjteményét és 
ekkor

a szélhámosok albumában szereplő Ball 
Sándor ügynök fényképében felismerte 

az ál-házlurat.
\ rendőrség keresni kezdte Ballt és az állí
tólagos 'Kovácsot, de 'mindketten eltűntek, 
tűire elrendelték körözésüket.

s igén valószínűtlennek látszik az, hogy 
állapotában olyan javulás állhasson be, 
amely részletes kihallgatását eredményez- 
telné.

A főkapitányság sérülési csoportjának 
egyik detektlvje Varga Ferencné kórházba- 
szállításának percétől kezdve ott úl a nagy
beteg asszony ágya mellett, hogy azonnal 
jelentse, ha kihallgatható. Ez azonban eddig 
még nem történt meg. Csütörtökön, amikor 
Boda Gyula az Orbánhegyi-utl merényletet 
elkövette és elfogatása kapcsán felmerült az 
a gyanú, hogy esetleg fi lehetett egyik ré
szese a Széli Kálmán-téri bűnesetnek Is, —

rendőri bizottság szállott kl az Uj
Szent János-kórházba, hogy özvegy 
Varga Ferencnét, ha csak néhány
percre Is, de szembesíthessék az Orbán- 

hegyt-uti merénylővel.
Az orvosok kijelentették, hogy Vargáné nem 
hallgatható ki —

állapota egyre roMzabbodlk, 
betegsége komplikálódott és igen könnyen 
megtörténhet az, hogy többet nem is lábal 
kl súlyos sérüléseiből.

A múlt hét elején Vargáné egy-egy má
sodpercre már magához tért, révedezve 
nézett körül, a hozzáintézett kérdésekre 
azonban nem tudott összefüggő feleletet

A kloroformos rablók helyett 
a kifosztott grófnét vette őrizetbe 

a rendőrség
Biztosítási csalás lett a félmillió pengős ékszerlopásböl

A Hétfői Napló elsőnek számolt be arról a 
vakmerő és nagy poit felverő bűnesetről, amely 
hetek óta foglalkoztatja a varsói rendőrség 
egész apparátusát és közvetve a budapesti fő
kapitányságot is. Nemzetközi szokás szerint 
ugyanis

a magyar rendőrséget is értesítették arról 
az óriási ékszerlopásról, 

amelynek során Varsó legelőkelőbb szállodá
jában Czinnkleivtcs gróf elvált feleségétől, egy 
állandóan Párisban tartózkodó dúsgazdag 
hölgytől körülbelül

félmillió pengő értékű ékszert raboltak el 
kloroformos betörők.

Az elrabolt ékszerek pontos leírását a buda
pesti főkapitányságnak is megküldötték és a 
pesti detektívek a fővárosi zálogházakat végig
járva figyelték, hogy a nagyértékü drágaságo
kat nem próbálták e a vakmerő tettesek éppen 
nálunk értékesíteni.

Vasárnap azutáu arról érkezett jelentés Bu- 
pestre, hogy a varsói rendőrség

biztosítóst csalás gyanúja miatt őrizetbe 
vette a grófnőt, a nagyarányú ékszerlopás

Saját érdekében most vásároljon

CSILLÁRT
4-lánfju csillár P 19.—
Andráaay-ut 33. az. utcai üzletem megszű
nése miatt soha nem létezett árakon vásárolhat 

BÁN CSILLÁRGYÁR

adni.
— Jaj, Istenem, Istenem!... Mi történt 

velem • ... Ugy zug a fejem!... Hogy kerül
tem ide?... — hajtogatta csak egyre, bi
zonyságát szolgáltatva annak, hogy az öt 
ért titokzatos szerencsétlenség során 

emlékezőtehetségét elvesztette.
Állapota azonban csütörtökön rosszabbra 

fordult és most már három nap óta eszmé
letlenül fekszik ágyán.

Vasárnap délelőtt újabb rendőri bizottság 
szállott ki az Uj Szent János-kórházba, 
azonban megint csak sikertelenül kellett 
visszatérniük. Az orvosok és a rendőrség 
komolyan számol azzal a lehetőséggel, hogy 

Vurgánét nem sikerül megmenteni
— ebben az esetben pedig soha nem derül 
világosság a Széli Kálmán-téri rejtélyre.

szenvedő hősét.
A nyomozás során kiderült ugyanis, hogy Czlnn- 
kievics grófné hirtelen „gazdagodott meg" Var
sóban és Párisból való elutazása során még 
ékszereket kellett elzálogositania, hogy az úti
költséget megszerezhesse.

A félmillió pengő értékű ékszerek, minden 
valószínűség szerint, csak a biztosítótársaságnak 
megküldött kárjclcntésben léteztek; igy akart a 
grófné — aki különben nemrégen még egy var
sói éjjeli kabaré táncosnője s egy orosz nép
biztos barátnője volt — a kétszázezer frank 
biztosítási összeghez jutni.

A rendőrség azonban azt sem tartja kizárt
nak, hogy

az ékszerek tényleg léteztek, 
azokat a táncosnő kölcsönvette és összejátszott 
a kloroformos betörőbandával, hogy ilyen mó
don a biztosítási csalást végrehajthassák.

Az őrizetbe vett grófné
állhatatosan tagad

a varsói rendőrség pedig, mint ahogy ezt a 
Budapestre is megküldött átirata is bizo
nyítja, Európaszerte keresi bűntársait.

A mai boncolás fogja eldönteni, 
hogy mi okozta a rákosligeti 

állatorvos halálát
A család kérésére rendelte el a rendőrség 
dr. Groák Dezső holttestének felboncolását

Milyen versehet írnak az elmebetegek
Érdekes előadás az elmeorvosok egyesületében

Á budapesti főkapitányságon vasárnap 
délelőtt megjelentek dr. Groák Dezső rákos
ligeti állatorvos hozzátartozói és bejelentet
ték, hogv rokonuk, az állatorvos e hó 10-én 
egyik kórházban elhunyt. A hozzátartozók 
annak a gyanújuknak adtak kifejezést, hogy 

az elhunyt állatorvos halálát, uniely 
műtét következményeként állott be, — 
bizonyos infekció, esetleg orvosi műhiba 

okozta.
Lnnék a körülménynek kivizsgálására kér
ték fel a rendőrséget.

A főkapitányság természetesen saját ha
táskörében ezt a kérdést nem tudta eldön
teni. éppen ezért

elrendelte, hogy az elhunyt rákosligeti 
állatorvost boncolják fel.

Dr. Groák Dezső holttestét vasárnap átszál
lították a törvényszéki orvostani intézet ha- 
tottasházába, ahol valószinüleg már a mai 
nap folyamán megtörténik a boncolás. A 
boncolás eredményétől függ, hogy a rendőr
ség tesz-e további lépéseket ebben az ügy
ben.

Soha nem derül világosság 
a Széli Kálmán-téri titokzatos 

bűntény rejtélyére 
özvegy Vargha Ferencné, akinek állapota egyre rosszabbodik, 

elvesztette emlékezőtehetségét

A Magyar Elmeorvosok és Ideggyógyászok 
Egyesülete vasárnap dr. Fabinyi Rudolf egye
temi tanár elnöklésével közgyűlést tartott, 
amelyen dr. Nyirö Gyula egyetemi magántanár, 
a llpólmezei elmegyógyintézet aligazgatója ér
dekes előadást tartott a „Kötlő, zseni és elme- 
kőrtan" címmel. Nyirö dr. érdekes előadásá
ban foglalkozott

a költői tehetségű elmebetegek verseivel 
és azok elemzésével. Eveken át gyűjtötte az 
nz anyagot a különböző zárt intézetekben irt 
költeményekből s ezekből szűrte le tapaszta
latait.

Az előadó szerint
a mániás betegek 

versei általában kellemes hangulatot, ritkábban 
lehangoló hatást keltenek. A ritmus, a stílus ki
fejező ereje némelyik versében meglepően tö
kéletes.

A paranoiások versel
mindenkor szoros kapcsolatban maradnak a

téves eszmékkel, de ebben a körben feltűnően 
fejlett és erős logikai egységet mutatnak.

Az epilepsziás betegek 
előszeretettel használják a mértékes-ülemes for
mát, emellett ömlengők, átkozódók s legszíve
sebben ódát vagy rapszódiát írnak. Végűi meg
állapította a professzor, hogy az úgynevezett 
költői tulajdonságok túltengenék a költői te
hetségű elmebetegeknél, míg normális emberek
nél uz ily tulajdonságok alig jelentkeznek. Ez
után foglalkozott

a zseni
lelki adottságaival, Petőfi, Vörösmarty, Ady 
verseivel és megállapította, hogy az igazi költő 
lelkialknla megszámlálhatatlan rétegből ötvöző
dik eggyé, hatásának titka elsősorban az, hogy 
hú kifejezője korának.

Az előadás befejeztével megtartották a tiszt- 
ujilást és a lelépő Fabinyi Rudolf elnök he
lyébe dr. Zsakó Istvánt választotta meg elnökké, 
mig Nyirö Gyula főtitkár helyébe vitéz Sze- 
csődy Imre dr. főorvos került.

\r Orbdnhegyi-uti rahlótánindás újból 
aktuálissá tette u Széli Kálmán-téri titokra 
tos és eddig még fel nem derített bűneset 
ügyét, amelyről a rendőrség legszorgosabb 
nyomozása és kutatása ellenére is,

eddig még semmiféle közelebbi tám
pontot szerezni ncin leheléit.

Hogy n .Síé// Kálmán-téri szenespincében 
ml történt, milyen események előzték meg

özv. Varga Ferencné titokzatos eredetű bor
zalmas sérüléseit, — erről csak egyetlen 
szemtana tudna kimerítő és konkrét felvi
lágosításokat adni és ezzel esetleg a me
rénylő kézrekerilésére vezetni: özv. Varga 
Ferencné, maga az áldozni. A titokzatos 
eset óta azonban Vargáné — akit a Szent 
Jdnos-kórházba szállítottak u mentők —

eszméletlenül fekszik kórházi ágyán

Szerdán a

MŰVÉSZ SZÍNHÁZ
megnyitása.

Z I LAH Y LAJOS:
Be-rky Lili, Mnr*tl  
nre a;b. Rendezi: Uír- 
íjpénztir: 21-4-22.Tűzmadár Beregi OaakAr, 

Lili, Toronyi li 
doe Artúr*  — J <

A Honsz kispesti 
nagygyűlése

Vasárnap délután tartotta a HONSz kispesti 
csoportja alakuló ülését. Körülbelül nyolcszázan 
jelentek meg az ülésen, melyen résztvett dr. 
Árváthfalvi Nagy István, a HÓNSz országos el
nöke, Molnár József, Kispest város polgár
mestere, dr. Meliczay Aladár főjegyző és Zu- 
rilla József népjóléti tanácsnok, valamint a 
város vezető tagjai közül még számoson-

Szentesy Sándor, a csoport elnöke nyitotta 
meg az ülést és nagy lelkesedés közben jelen
tette be, hogy május 29-én Budapesten tar
tandó

országos rásrlósientelő ünnep fővédnűksé- 
Íét Horthy Miklós kormányzó vállalta el, 

i a kormányzó felesége a záazlóanyal 
tisztséget.

Nagy István országos elnök mondott ezután 
köszönetét Kispest város vezetőségének, majd 
Ismertette a HONSz működését és bejelentette, 
hogy a rokkantak érdekében máris jelentős 
eredményeket értek el. azonban tovább Is küz
deni fognak a rokkantak érdekeiért.

Dr. Meliczay főjegyző, dr. Molnár József pol
gármester, Sárkány Ferenc, vitéz dr. Szüli Já
nos. Schneider István és Berymann József fel
szólalása után az elhangzott kívánságokat ősz
szegezte dr. Árváthfalvi Nagy István országos 
elnök, aki

szeretetet kér mindenkitől a rokkantak 
iránt,

végül Székely Ferenc, a HONSz szerkesztője 
ismertette a szövetség fejlődését i megállapi- 
tolla, hogy Ullud|tos munkára] g| kell érnlök*

hogy a rokkantak, mint a nemzeti jövő oszlo
pai megfelelő elbánásban részesüljenek. Szén- 
tessy Sándor elnök ezután megköszönte Kis
pest vezetőségének

Dr Vajda Mlhályné, szül. Kohn 
Stefi mint felesége, dr N’ngcl Dénes, 
Schiller Nagel Nusi és kis fia Tamás 
nevelt gyermekei fájdalommal jelen
tik, hogy a legjobb férj, apa, gyermek 
és rokon,

ur ualda MM
ügyvéd, tartalékos százados-hadbíró

I932 február 13-án, életének 52 lk, 
házasságának 18-ik évében csendesen 
elhunyt.

Temetése f. hó 15-én, délutáu >/,í 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. 
temetőben.
Weisz Ede és neje (Békéscsaba) 
szülei, dr Erdélyi Miklósné, Schrelber 
Mór né és Vajda Artúr testvérei, vala 
mint sógorai, sógornői és nz egész 

rokonság.
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HÍREK
Fölakasztotta magát 

a tönkrement 
gyümölcskereskedő
Vasárnap reggel halálos öngyilkosságot fe

dettek fel a Próter-utca 40. számú házban. 
Grtzics Dezső 46 esztendős gyümölcskereskedő, 
családja távollétében a

konyha falába vert szögre felakasztotta 
magát

éo mire hozzátartozói ráakadtak, már halott 
volt.

Graiesnak pár évvel ezelőtt virágzó déligyü- 
möleskereskedése volt a központi vásárcsarnok 
közelében. Mintegy két esztendővel ezelőtt a 
viszonyok romlása következtében megcsappant 
az üzlet forgalma a kénytelen volt a nagy üz
letei egy kisebbel felcserélni. Ez a vállalkozása 
sem járt azonban sikerrel,

tönkrement az üzlet,
Gruics nagy anvagi gondok közé jutott, máról- 
holnapra tengődött családjával.

Gyuriét zsebében búcsúlevelet találtak, mely
ben megírta, hogy

anyag! gondjai miatt vált meg az élettől 
és kéri a rendőrséget, hogy a boncolást mel
lőzzék.

— Lényegtelen hőváltozás, északon hava
zás. Vasárnap reggelre megszűnt a hétvégi 
havazás és a hideg idő is engedett valamit. 
A Meteorológiai Intézet prognózisa szerint 
felhős idő várható, lényegtelen hőváltozás
sal, északon esetleg kisebb havazással.

— Álhir Korányi lemondásáról. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: A fővárosban bizony
talan eredetű hírforrásból már szombaton 
este elterjedt az a hir, hogy báró Korányi 
Frigyes visszavonul és lemond állásáról. 
Állítólag ennek a lépésnek oka, a hir sze
rint, elkedvetlenedés lenne. A hírnek egyes 
fővárosi lapok vasárnapi száma is hitelt 
adott Ezzel szemben illetékes helyen rámu
tatnak arra, hogy a hir minden alapot nél
külöz.

— Körülbelül két hét múlva Prágábau 
folytatják a csehszlovák-magyar kereske
delmi tanácskozásokat. A csehszlovák kor
mány megbízottai hosszabb időn át meg
beszéléseket folytattak Budapesten a ma
gyar kormány megbizottaival a kereskedelmi 
egyezmény részleteire vonatkozólag. A ta
nácskozások eredményekért a csehszlovák 
delegáció visszautazott Prágába, hogy elő
terjessze kormányának a vitás kérdésekre 
vonatkozólag a magyar kormány javaslatait. 
A megegyezésre megvan a remény és a ma
gyar kormány megbízottai két héten belül 
elutaznak Prágába, ahol folytatják a meg
beszéléseket.

— Három haláleset egy tűzvésznél. Zala
egerszegről jelentik: Öribükközd községben 
egy tűzvész során három haláleset történt. 
Horváth Karolin 48 éves cigányasszony a 
lámpát akarta szombat este meggvujtani, 
amikor az a kezében eddig ismeretlen ok
ból felrobbant és a szertefolyó égő petró
leum lángralobbantotta nemcsak az asszony 
ruháját, hanem a szoba egyéb berendezését 
is. így történt, hogy tüzet fogott az ágy is, 
amelyben Nyári Mihály 52 éves cigány
zenész és annak négyéves János fia feküdt. 
Percek alatt lángban állott az egész épület 
és mire a tűzoltók a lakásba hatoltak, mind
hárman szénné égtek. — Halálos szeren
csétlenség történt egy tűzvésznél Zalahaláp 
községben is. Itt özvegy Szabó Imréné háza 
gyulladt ki és a lakásban égett másféléves 
kisfia. — Tűz pusztított Steinltz János 65 
éves boldvai gazdálkodó istállójában is. Az 
öreg gazda a mentési munkálatok során, 
amikor azon iparkodott, hogy állatait az 
égő istállóból kivezesse, — súlyos sérülé
seket szenvedett

' emun mén. hoov záioflceduiakerC 
estist, arany és éksierért mindenkinél többet fizetek 

NEMES H. ékszerész,
— Óriási tűzvész Alexandriában. Alexandriá

bát jelentik: A város főutcáján egész házsort 
pusztított el a tűz. A tüzet, amely egy Ideig az 
egész város leégésével fenyegetett, sikerült el
oltani.

— Földrengés Malagában. Madridból Jelen
tik: Malagában éjszaka két erős földlökést ész
leltek, amely erős nyugtalanságot Idézett elő 
a lakosság körében. Sokan szabad ég alatt töl
tötték az éjszakát. A földrengés azonban nem 
okozott különösebb kárt. — Madridban és Spa
nyolország északkeleti részében erős hóvihar 
dühöng. A hőmérséklet mélyen a fagypont alá 
esett.

48
fillér 1 tubus

DIANA FOGKRÉM
Kellemes, üde szájizt ad I Meggátolja a fogkőképződéstl

— A Szobafestő Ipartestület közgyűlése. A 
Budapesti Szobafestő Ipartestület vasárnap 
délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését. A köz
gyűlést Lovász Gyula elnök nyitotta meg, majd 
Kulinyi József jegyző szólalt fel. Turtsik Fe
renc mázolómester a lenmagolaj indokolatlanul 
magas vámtétele ellen szólalt fel. A közgyűlés 
meghízta az elnökséget, hogy ez ügyben erőtel
jes mozgalmat Indítson. Ezután a szokásos 
tisztujitást tartották meg.

— Kereskedők gyűlése. Székesfehérvárról 
Jelentik: Az Itteni Kereskedelmi Társulat va
sárnap tartotta évi rendes közgyűlését Kall 
István elnöklésével, akinek megnyitója után 
Vértes József főtitkár terjesztette elő éri je
lentését. A közgyűlést tisztujitás fejezte be,

— Júniusban jóvátételt konferencia leaz 
Bázelben. A jóvátételt konferencia — érte
süléseink szerint — juniushan összeül Bá
zelben, amelyen a hágai konferencia által 
kiküldött bizottság megteszi jelentését az 
úgynevezett Young-tervezetre vonatkozólag 
Valószínű, hogy a konferencia a bizottsági 
jelentésen kívül, ki fog terjeszkedni az ősz- 
szes gazdasági és pénzügyi kérdésekre is 
Mindenesetre szó lesz a konferencián Né
metország fizetőképességéről a jóvátételi kö
telezettségeket illetőleg és ennek tárgyalá
sába automatikusan belekapcsolódik majd a 
többi adós keleti államok és igy Magyar
ország jóvátételi kötelezettségeinek kérdése.

— Décal Imre Jubileuma. Vasárnap délelőtt 
ünnepelték az Otthon írók és Hírlapírók Kö
rében Bécsi Imre dr. ideggyógyász huszonöt
éves írói és hírlapiról jubileumát. Roőz Rezső, 
Szilágyi Géza dr., Kóbor Tamás és Kosztolányi 
Dezső köszöntötték fel az ünnepeltet.

— A Nagykanizsai Ipartestület tisztújító 
közgyűlése. Nagykanizsáról jelentik: Vasár
nap tartotta meg tisztújító közgyűlését az 
1200 tagot számláló Nagykanizsai Ipartestü
let. A közgyűlésen Hegyi Lajos dr. helyet
tes polgármester képviselte a várost. Samu 
Lajos alelnök komor szavakkal ecsetelte a 
nagykanizsai iparosság nehéz helyzetét, az
után Bacsó József vezető jegyző beterjesz
tette az Ipartestület tavalyi zárszámadását, 
majd megtartották a tisztujitást. A válasz
tásokon három lista indult, az úgynevezett 
kormánypárti, az ellenzéki és egy harma
dik. A közgyűlés egyhangúan választotta 
elnökké Samu Lajosi, a tanárból lett réz
öntőt, alelnökké pedig Kertész Béla építész
mérnököt és Papp Oszkár nagyiparost vá
lasztották. A 45 tagú elöljáróság választásá
nál nagy fölénnyel győzött az ellenzéki 
lista.

-— Megalakult a közalkalmazottak pártja. 
Népes gyűlést tartottak vasárnap a közalkal
mazottak, amelyen elkeseredéssel tárgyalták 
sérelmeiket. Több felszólalás után a gyűlés 
úgy határozott, hogy egységes, fegyelmezett po
litikai pártba tömörítik a magyar közalkalma
zottakat, saját érdekeik megvédése, sérelmeik 
orvoslása céljából. Vezetőségi tisztségekre köz
életünk előkelőségeit kérik fel, míg az intéző
bizottságot a közgyűlés választotta meg. Párt
iroda: Vili., Vas-utca 3. Értekezési idő: hétköz
naponként este 6—9.

—• Betörők Jártak a horvátnádaljal posta
hivatalban. Zalaegerszegről Jelentik: Az el
múlt éjszaka betörők járlak a horvátnádaljai 
postahivatalban és elvitték onnan a padlóhoz 
erősített vasládáf, amelyben a posta pénzkész
letét őrizték, ezenkívül pedig feltörték n hiva
tal falán elhelyezett levélgyűjtő ládát is. A 
csendőrök a feltört pénzesszekrényt a község 
határában megtalálták, többszőr pengő tartalma 
természetesen hiányzott, a bélyegeket azonban 
a betörők bennehagyták.

— öngyilkos elárusltónő. Vasárnap délelőtt 
Incze Irén 29 éves clárusitónő, aki a Hunyadi
utca 66. számú házban lakik, ismeretlen mé
reggel megmérgezte magát. A mentők a Rőkus- 
kórházba vitték. Tettének oka ismeretlen.

— Sportba lesetek. Vasárnap a teljes erő
vel meginduló téli sport híveinek tömeges 
megjelenésére számítva, a mentők a Norma
fánál és a sí-élct több exponáltabb pontján 
mozgóőrségeket állítottak fel, amelyek há
lom balesetnél nyújtottak első segélyt. A 
Normafánál Schuiarcz József huszonnégy- 
éves kereskedősegéd és Bognár Mihály har- 
minéötéves lakatosmester jártak szerencsét
lenül — mindketten síelés közben zuhantak 
le és lábukat törték. Mannsfeld József hu- 
szonkétéves fodrászsegéd a Fácán-vendéglő 
közelében egy ródliról esett le. Mindhárom 
sebesültet az Uj Szent János-kórházba szál
lították a mentők.

— Lezuhant egy amerikai léghajó. New- 
yorkból jelentik: A Columbia nevű léghajó, 
amelyet a Goodyear-cég használ fel reklám
célokból, szombaton nagy viharba került és 
lezuhant. A léghajó mechanikusa meghalt, 
pilótája súlyosan megsebesült, harmadik 
utasának sorsa ismeretlen. A léghajó délelőtt 
szállt fel és a viharos időjárás ellenére, 
órák hosszat röpködött Long Island fölött, 
noha többször földrerántotta a vihar. Dél
után, amikor a szél elcsöndesedettnek lát
szott, a léghajó le akart szállni, de kettétört. 
Előbb a motor zuhant le, azután követte a 
léghajótest is.

— Nagykanizsa uj plébánosa: Páter Molnár 
Arkangyal. Nagykanizsáról jelentik: Páter Deák 
Sulpic, Nagykanizsa plébánosa — mint ismere
tes — beadta lemondását. A ferencesek rend
tartományi főnöke Páter Molnár Arkangyal 
székesfehérvári ferences házfőnököt nevezte ki 
Utódjává. Nagykanizsa uj plébánosa hétfőn dél- 
ben érkezik a városba. A pályaudvaron díszes 
küldöttség fogadja.

— Végzetes Játék. Monorról Jelentik: Péteri 
községben Stenyan István 12 éves tanuló egy 
talált gránáttal Játszott. A gránát felrobbant 
és a diákot életveszélyesen megsebesítette.

Bejelentjük a 2 Fehér Hét 2 hetes meghosszabbítását.
Raktárainkat sikerült előnyös vételekkel 
felfrissíteni úgy hogy az elkövetkező 2 héten 
ismét taljesen felszerelt nagy árukészlettel 
várjuk mindazon vevőinket, akik vásár
lásaikat eddig nem tudtak lebonyolítani.

Az áruk kiváló minőségére továbbra is a legnagyobb 
gondot fordítjuk.

Egyes cilílícinK ára most még olcsóbb leit!
FérfizoKnl

orós szála téli 
kötésben, ki- £ ■ 

‘X“'b5niL

Mandulaszappan 
kiválóan habzó, 
ktUön-külön M A 

r-TiX-. jóiul

Gramofon-lemez
kétoldalas, 18 cm nagys.- 
bán ismert ki A A 
váló lemezeink rí K mi 
klárositási ára V V UH.

Zsurteiltö

kiváló panama 
anyagból,szín- A A 
tartó, színes l? K fűi 
nyomással .. a V UH.

Svájci grenadin
függönyre és ágyteritóre 
110 cm széles, 4 4 .j 
ekrü színben, 1 Irt 
mótero _ 111 V

Möl harisnya 

la vlskosa-müselyemból 
bokaajourral, 4 p a 

garantált 1 ’1 K
hibamentes JawV

Köl pulóver 

njjnélküll fazónban, 
fehér és 4 A £
egyéb sima 1 U *1  
színekben _ J • * *

Musíinimprimé
csodaszép mintás hab
könnyű műse- A AT 
lyetn ruhaanyag / íj | 
cca 100 cm sz. ■ «UJ

Hölhúlóins
szí nos, ki váló mosófehér- 
namü anyag-A A £ 
bői, szépen / Uj 
hlmezva

Női mosóbőrkeztyú 
fehér ée sárga színben, 
3 gyöngyház- A A £ 
gombbal, ki- 4 11*1  
váló jó mosó w • w w

Férfi puplinmg
2 külön gallérral, 
bélelt mellel, ■ A £ 
igen szép, [1 U 
sima színek...

Hői kompié

tiszta gyapjú krepellából 
kombinálva, kü-IH Ff! 
lönbözó színben ill
sapkával együtt JJ’Jw

300.000 darab M. D. Cs. mosókönyv van forgalom
ban, melyeknek értéke egyenként 10 kg (44 drb) 
szinszappan, tehát 3 millió kg. M. D. Cs. szinszap- 
pant juttatunk az 1932-es évben vevőinknek.

Minden mosókönyvben

11 darab ilyen 
szelvény van, mely 
havonként beváltható.

Hőst, fehér hetünk incijhosszab 
tiltásaiul etfuldeioietf 1,1,s khzre- 
odnnk eifu lUjen szelvényt, hoeu 
mindenkinek módjában légijén 
az 1*1.  D. Cs. szinszappan Jósága-

és hozza magával

DIVíícsAJttHOK
Budapest, Rákóczi-ut 74.

(vágja ki és hozza magával ezt ■ szelvényt)

Szappanszelvény.
Ezen szelvény ellenében kizá

rólag február hó folyamán in
gyen szolgálunk ki 4 darab 
l/4-es 62%-os elsőrendű M. D.Cs. 
szinszappant, ha postán vagy 
személyesen 10 P.-ért vásárol.

Beküldendő postán a megrendeléssel egyide
jűleg. — Személyes vásárlásnál a pénztárnál 
felmutatandó.

Cím ________ ____________________
A pontos cím kitöltendő.

Esy vevőnek csak 1 szelvényt váltunk be.
Ha igényt tart egész évben az 

M. D. Cs. szinszappanra, küldje 
be postán, vagy adja le szemé
lyesen címét és díjmentesen 
megkUldJUk önnek is 
ax érléltes „M. D. Cs." 

mosókönyveí.

— Vasárnapi betörések. Vasárnap délután 
két pincér is tett jclehfést a főkapitányságon 
arról, hogy az elmúlt éjszaka betörök jártak 
lakásukon. Wlesel Károly Magyar-Utca 23. sz. 
lakásáról 5<>0 pengő értékű ruhanemű, Hoff- 
maim Rezső Szafmár-utca 119. sz. alatti laká
sáról 400 pengő értékű Ingóságot vittek el a 
betörők, akiket a rendőrség nyomoz.

— A vonaton szülte meg gyermekét. Pest- 
szentimréről reggel a kispesti állomásra befu
tott személyvonaton hirtelen rosszul lett és 
összeesett Kiskai Istvánná, pestszentimrei la
kos. Mire a kispesti mentők a helyszínre ki
vonultak, egy egészséges fiúgyermeknek adott 
életet. Az anyát és az újszülöttet beszáUitotlák 
a szülőotthonba.
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— Laval és Simon tárgyalásai. Pártiból 
Jelentik Lavat miniszterelnök tegnapi meg
beszélése sir John Simonnal husi percig 
tartott Ez a rövid eszmecserje a Havas-iroda 
kommünikéje szerint inkábh udvariassági 
látogatásnak tekinthető. A két miniszter 
kölcsönösen gratulált egymásnak n francia
angol tárgyalások eredményéhez. A Quai 
d’Őrsap-ról való távozásakor Sir John Si
mon kijelentette, hogy a francia-angol meg
egyezés fontos esemény, amely előjátéka 
lehet az európai feszültség általános enyhü
lésének. Az angol külügyminiszter ma dél
előtt tiz órakor elutazott Londonba.

— Kommunisták éa Ilelmwehrtk halálos 
végű harca Salzburg mellett. Bécsből tele
fonálja tudósitónk; A Salzburg melletti 
Ilalleinben vasárnap összeütköztek a kom
munisták a Jleimwehr embereivel. Véres 
harc keletkezeti, végül is két halott és több 
sebesült maradt a csatatéren.

— Giudaszövebtégi ülés Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: A Magyar Gazdaszö
vetség a Déry-muzeumban látogatott nagy
gyűlést tartott, melyen Jóna István, a deb
receni Gazdakör elnöke elnökölt. Dr. Rufíy 
Varga Kálmán, a gazdasági akadémia igaz
gatója, felsőházi tag tartalmas előadása után 
dr. Voncsó Gyula, a Gazdaszövetség igazga
tója ismertette a mezőgazdaság helyzetét, 
majd a nagygyűlés elhatározta, hogy f.ür 
pős felterjesztést intéz a kormányhoz, mely
ben kéri u mezőgazdasági termelés mogse 
gilését, o/cső kölcsönökkel. a misuti tarifa 
csökkentésével é.s a kartellek megrt ndszn- 
bál y ozásával.

— Hamis Itt pengősök. Debrecenből jelentik: 
Az itteni ügyészséghez Miskolcról eredő hamis 

ötof-ngősöket szolgáltattak be, amelyek nagyon 
sikerültek és a hamisítás szabad szemmel 
észre sem vehető. A vulódi öt pengőstől csak 
annyiban különbözik, hogy négy és fél gram
mal könnyebb, mint a valódi. A nyomozás 
megindult.

— Vihar a Fekete-tengeren. Moszkvából je
lentik: Sepastopoli jelentés szerint, a Féket*-  
tengeren két nap óta hatalmas vihar dühöng 
A hajóösszeköttetés Sebastopol és a többi 
feketetengeri kikötő között megszakadt. Az 
oros /.rádióállomások állandó S O. S. jeleket 
fognak fel, veszedelembe került hajókról. Kilenc 
balé'/hajónak, amelyek e hó 10-én hagyták el 
Sebastopol kikötőjét, nyomoveszett.

— Halálos határátlépés. Debrecenből je
lentik- Bencze József nyírbátori lakos be
jelentette a caendőrségen, hogy felesége és 
kétéves Margit leánya az elmúlt napokban 
útlevél nélkül indultak át Nagykárolyiba 
n/érl, hogv gazdag rokonaikhoz menekül
tnek a téli időkre, mert Bcnczének semmi 
keresete nincs és állandóan éheztek. Bcncze 
a határszélig kísérte cl feleségét és leányát 
és megvárta, mig azok átlépték a határt. 
Néhány pillanat múlva azonban puska
lövéseket, sikoltozást ét seyélykiáltásokat 
hallott, de nem volt itólorsága jelentkezni 
a határőrségnél, bár ugy érezte, hogy fele
ségével és leányával történt valami baj. 
Levelet irt nagykárolyi rokonainak, ahonnan 
azonban azt nz értesítést kapta, hogy csa
ládja oda nem érkezett meg és miután 
semmi hirt nem kapott róluk, kérte u 
csendörségct, hogy indítsa meg a vizsgála
tot azirányban, hogy mi történt a család
jával.

— Vaszary Kolos-cnilekünnep Keszthelyen. 
Keszthelyről jelentik: A Vtiszary Kolos-ccnten 
nárium alkalmával tartott képviselőtestületi 
díszközgyűlésen képviseltette magát Seredi 
Jusztintól! bíboros hercegprímás, a bencésrend, 
Zsilvny Tilvor igarságügyminiszter. a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Szent István Társu 
lat. Zalainegye törvényhatósága stb. Püspökök, 
miniszterek és más előkelőségek, valamint in 
tézmirnek Írásban üdvözölték a várost. Az 
ünnepélyes közgyűlésen az emlékhoszédet 
Heine hl linre városbiró mondotta. A dísz
közgyűlés után megkoszorúzták Vasznry Kolos 
síremlékét.

— Vázsonyi Vllmosné előadása. Vasárnap 
este a Zeneakadémia nagytermében a Terézvá
rost Jótékonycélu Nöegylct Serédi Jusztinián 
hercegprímás védnöksége alatt műsoros estet 
rendezett, amelyet Lázár Miklós vezetett be. A 
nagysikerű bevezető után Vdrsoni/f Vilmosáé 
l'elcjthetctlen női portrék cimü előadását tar
totta meg, amely után Gonda István zongora
művész és Pcchy Erzsi szerepeltek.

— Fogékony a kii/ünség az olcsó árak Iránt. 
F.zt mutatja n Diana fogkrém példátlan sikere. 
Minek köszönheti ezt? Jóságának és olcsóságá
nak. Tubusonként 4M fillér.

— Pnplrnstechnlkal tanfolyam. A Magyar 
Műszaki Szövetség, mint nz első magyar papi- 
rostechnikai tanfolyam fenntartó testületé hiva
talosan közli, hogy a tanfolyam február hó 
22-én délután 6 órakor kezdődik. A beiratko
zást február 20-án zárja le n szövetség ügyve
zetősége (VI , Teré/körut 4.1 a. Telefon: 298-76)

márkás aruk
■ Kivid Ideig tartó, wópaaertl 

■rraouvógl kláruaitA*  alkalmából 

menjen leszállított áron 
knphntak A legfinomabb férfldtvsiclkkek, ngymtnt;

finom pepiin- M trnkklngck ....... H 10^- 
Háiólngck ..........................................p lg.—
Cérnát >kntk .......  P t.5O
CérnShnrlsnyAk...................................... P

IPUltnvvrvli ha/lkabkiok. kalapok, nvakknn'lflk lel 
hlt<>s Mb. nagv valaaalókbaa 

menne remei. vaci-utca i

Rablttámadás Ulpesten
vakmerő utonőiiű leoione es kiraooita scntahi Ferenc mérnök 

feleseget — izgalmas hajsza után elfogtak a tettest
Schtahl Ferencné építészmérnök felesége 

szombaton este hazafelé tartott Újpesten, a 
Szent Istvárt-tér közelében lévő lakásóra. 
Amikor n Szent István-téri római katolikus 
templom közelébe ért, egy i Int a lem bér ug
rott elébe,

iákláltoti, hogy adja át pénzét és érték
tárgyait,

majd rátámadt, mcllbevágta és kilépte kezé
ből retiküljét, amelyben húsz pengő kész
pénz volt. Az útonálló ezután elmenekült.

Az uriasszony segítségért kiáltozott, mire 
főbb járókelő és az őrszemes rendőr is 
figyelmes lett és

üldözőbe vették a menekülő támadót.

Bezárták a debreceni református elemi 
iskolákat. Debrecenből jelentik: Debrecen
ben napok óta abnormális hideg van. a 
húsz fokon felüli hidegben oz elemi iskolás 
gyermekek nagyon sokat séen védték, igv 
különösen a perifériákon lévő iskolák nö
vendékei a hiányos öltözködés következte
ben megbetegedtek, nagyon sok gyermek
nek a keze és füle fagyott el, úgyhogy feb
ruár 22 óig az összes református elemi is
kolákban szünetel a tanítás és igy közel tíz
ezer tanuló maradt oktatás nélkül.

— Francia kormány válságtól tartanak. 
Páriából jelentik: Több lap emlékeztet arra, 
hogv a szenátus többsége hónapok óta nincs 
egyetértésben a kamarával. Az elégedetlen
ség főbb okai a választójog kérdése. Az 
Echo de Parin becslése szerint a szenátus
ban a kormányt esetleg 24 főnyi többséggel 
leszavazzák. Feltűnő egyébként, hogy a 
köztársaság elnöke állítólag válság esetén 
olyan kormányt szándékozik megalakítani, 
amely kizárólag szenátorokból áll.

T últersgö 
hajszálait fájdulom nélkül 1 porc alatt 
eltávolítja a kitűnő illatú

Dr. Morlsson tej 
Óvakodjunk az utánzatoktól!

— Agyonnyomta a szalmakazal. Debre
cenből jelentik: Hajdúszoboszlón Neslye. 
Andorné birtokosnő cselédjével együtt ki
ment a szérüskerlbe, hogy a jószágoknak 
szalmáról gondoskodjanak. A szaímakazlak 
tövéből húzogatták elő a szükséges alom
szalmát, miközben az egyik kazal, amelynek 
teteje teljesen összefagyott, lezuhant és 
maga alá temette mindkettőjüket. A cseléd
leány szerencsésebb volt, nagynehezen ki
mászott a reázuduit jeges szalmaköteg alól, 
segítséget hozott, azonban mire félóra múl
va megtalálták a szatmakazal alatt az asz- 
szonyát, ar már halott volt.

— \ ni. kir. osz.túlysorsjáték 5. osztályá
nak húzása holnap, kedden kezdődik és tart 
március 17-ig. Figyelmébe ajánljuk a részt
vevőknek, hogy a megújítási betét (1 egész 
24 P, egy fél 12 P, egy negyed ti P, egy nyol
cad 3 P| és az előirt 30 fillér költség a hú
zón előtt megfizetendő, elleneseiben minden 
joguk megszűnik.

— Házasság! hír. Gundet Károly vendéglős és 
neje Blasutigh Margit folyó hó 11-én, csütörtö
kön ünnepelték házasságuk 25 éves évfor
dulóját.

— Megfagyott a kapualjban. Debrecenből 
jelentik: Balmazújvároson az egyik ház kapu
jában, benn n házban, halva találták Sipeka 
Eszter munkásasszonvt. A vizsgálat megálla
pította, hogy az asszanv egyik rokona látó- 
guta.ára a szomszédos községből a 23 fokos 
hidegben és erős hóvihar közepette indult el 
Balmazújvárost a. Valószínűleg behúzódott a 
kapu alá és miután ruházata nagyon hiányos 
volt, megfagyott

— öngyilkos lett sxere'cni bánatában. Vasár
nap este a Retek-Utca 4. számú házban Möcse 
Katalin 20 éves háztartási alkalmazott világító
gázzal megmérgezte magát. Mire gazdái haza
jöttek. már holtan találták. Tettét szerelmi bá
natában követte cl.

— A „vasfroiit" Illndcnburg mögé sora
kozik. Berlinből jelentik: Németország köz 
társasági szövetségeinek kartellje ma délben 
az urak háza épületiben demonstrációt ren
dezett. Wirth birodalmi kancellár helyett 
Spicckor miniszteri tanácsos lueszéit. Kije
lentette, hogy a vasfrontnak eltökélt szán
déka az állam ellenségeivel saját fegyverü 
ket szcnibcszegczni. A polgárságnak n biro
dalmi elnökválasztás alkalmával a weimari 
alkotmányi meg kell védenie. Dr. Stampfer, 
a Vorwarts főszerkesztője, a következő szó 
nők. szintén felszólította a polgárságot, hogy 
álljon be a vasfrontba és a szociáldemokra
tákkal együttesen győzze le nz elnökválasz
tás alkalmával a köztársaság ellenségeit.

ZáSogcédulAt,
• •rsnyst, esttetAt, hrlIIIAneot htha'elten maca*  Áron 

veszek. tvánealoa ákszerOzlcL RAkóczf-i>< A.

— Ne flirödjön Novopin szénsavas fenyő- 
tabletta nélkül, mert újjáéled tőle. Ara 10 filiér.

— Ne fogadjon el mást, c»ak valódi Pilavin 
tablettát, mert ar tengeri sóból és szibériai 
fenyők (vonalból áll

— Köhögés, rekedtség, sxájfcrtőtlrnité*  ellen 
kizárólag Kaliment.

Izgalmas hajsza kezdődött, melynek során 
az útonálló egy közeli házba menekült. A 
házfelügyelő azonnal becsukta a kaput, a 
rendőr és több házbeli átkutatták az összes 
mellékhelyiségeket és az udvarban, a félre
eső helyen elbújva

sikerült ráakadni az elmenekült utón- 
állóra.

Előállították az újpesti kapitányságra, ahol 
megállapították, hogy Takács Lajosnak hív
ják. 10 esztendős állásnélküli lakatossegéd. 
Takács azzal védekezett, hogy hosszabb 
ideje állás nélkül van s az utóbbi időben be
tevő falatja sem volt. Beismerő vallomása 
után letartóztatták.

— A csarnoki és piaci árunok viharon 
gyűlése. A Csarnoki, Piaci és Vásári Keres
kedők Országos Ipartársulata vasárnap dél
után rendkívüli közgyűlést tartott. Horváth 
Péter elnök megnyitó beszédét hangos köz
beszólásokkal többször megzavarták az 
egyesület ellenzéki tagjai és viharos jelene
teket rendeztek. Az elnöki megnyitó után a 
dumaparti bódék helybérénck kérdésével 
foglalkoztak, majd követelték, hogy a cse
peli uj él el miszer-nagy vásártelep megnyitá
sát egy évvel halassza el a főváros. A széna
téri piac rendezése ügyében bizottságot 
küldtek ki, végül elhatározták, hogy’ február 
28-án tisztújító közgyűlést tartanak.

— A Petőfi Társaság felolvasó-ülése. A Petőfi 
Társaság vasárnap Pékár Gyula elnöklésével 
felolvasó-ülést tartott, amelyen az elnök élesen 
tiltakozott a magyarságot rágalmazó külföldi 
irók munkái ellen. Az elnöki megnyitó és Lám 
pérth Géza főtitkári jelentése után Maday Gyula, 
Farkas Imre, Pékár Gyula, Kiss Menyhért. Zá- 
dór Tamás, Krüzselyi Erzsébet és Lámpérth 
Géza munkáit olvasták fel a tagok.

— Beiktatták léovazky Jánost ■ Baross Szö
vetség elnöki tisztségébe. A Baross-Szövetség 
vasárnap délelőtt ünnepi díszközgyűlést tartott 
a Vigadóban. A Vigadó nagyterme zsúfolásig 
megtelt a főváros gazdasági s politikai társadal
mának előkelőségeivel. A díszközgyűlést Linger 
Jánes elnök nyitotta meg. utána Rausch Aladár, 
a szövetség egyik elnöke bejelentette, hogy le
mond tisztségéről s maga helyett llovszky Já
nos kormányfőtanácsos, székesfővárosi tanács
tagot ajánlja. Ilovszkyt erre egyhangú lelkese
déssel választották elnöknek. Utána Ripka Fe
renc főpolgármester, Nagy Antal a kereske
delmi és iparkamara elnöke s mások mondot- 
lak beszédet. A közgyűlést kővetően diszebéd 
volt a Vigadó összes termeiben, amelyen Kenéz 
Béla dr. kereskedelmi miniszter mondta az első 
poht rköszöntőt, majd Wolff Károly mondott 
beszedet. Este a Városi Színházban volt dísz
előadás. - ,

WMlg-gs
— Ravasz László püspök előadása Veszprém

ben. Vasárnap este a Protestáns Irodalmi Tár
saság Veszprémben irodalmi estet rendezett. 
Ravi sz László dr. dunamelléki református püs
pök .,Ki a gazda ezen a világon" címmel tartott 
előadást. Előadásában azt hangoztatta, hogy a 
mai nehéz időkben születni nem szerencsétlen
ség. haem megtiszteltetés és kiváltság, mert Is
ten nagy szerepet szánt a mostani nemzedéknek, 
amely mégis eléri célját, a boldogulást. A püs
pök előadása utón Áprily Lajos, Török Pál, 
Boda József és a veszprémi dalegyesület szere
peltek kisebb müsorszámokkal.

— Gázol a villamos. Vasárnap este az Attila- 
utca 8. számú ház előtt Kádár Júlia 22 éves ház
tartási alkalmazott, aki a királyi palotában van 
alkalmazva, a Szebeni Ahtal-tér felől jövő autó 
elől elugrott és az arra haladó 44-es jelzésű 
villamos kerekei alá került. Az életveszélyesen 
sebesült leányt tűzoltók emelték ki a villamos 
mentődeszkája alól. A mentők a Rókus-kór- 
házba szállítottók. Állapota életveszélyes.

— Uj műsort adott a Betblen-térl Színház. A 
kacagás jegyében született uj műsoron, amely
ben a szinház törzsgárdája lépett fel, rendkívül 
jól mulatott a közönség.

— Belezuhant ■ darálógépbe. Debrecenből 
jelentik: Bercttyóujfalbnn Gonda László 16 éves 
legény elesett és belezuhant a tengeridarálö- 
gépbe, amely teljesen összezúzta. Dr, Preinesz 
berger Jenő, a debreceni törvényszék vizsgáló- 
túrája megállapította, hogy véteks gondatlan
ig történt és megindította az eljárást a ten- 
geridaráló és a szerencsétlenül járt gyermek 
gazdája ellen.

— Megfojtotta újszülött gyermekét Pécsről 
jelentik’ Vasárnap délelőtt a baranynmegyei 
Bakóé: községben Bitó Katalin 25 éves cseléd
leány megfojtotta egynapos csecsemőjét s a 
gyermek holttestét a trágyadombon ásta el. Ez
után a kútba akart ugrani, de megakadályoz
ták. A csendörsegen beismerő vallomást tett a 
leány, akit délután letartóztattak és a pécsi 
ügyészség fogházába szállítottak.

nn FÉNVESszakorvos ui , rcnYEB
Kokucii-ui U, I. em. I. KékosMl n«ob«B.

— Meinl Sprclál-prallnee. legfinomabb töltés 
pisztáciából, mandulóbói, dióitól és egyéb gyü
mölcsvelőből. Kézzel mártott, legfinomabb mi
nőség. amely felülmúlja a legismertebb külföldi 
márkákat.

— Kiss Károly és Társa bank r.-t. Kossuth 
Laí<>» utca I. az ország legszerencsésebb föóru 

silója. — mert mór négyszer nyertek ott a 
300.0(10 pengő jutalmat — ajánlja az os/tály- 
sorsjaték kedden kezdődő főhuzására szerencse- 
sorsjegs-eit t olvasóinknak a hivatalos árakon

— Ha fáj ■ feje éa szédül, ha telt^éget 
bélizgalmat. gyomorégést, mellszorulást 
vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb 
valódi „Ferenc József“ keserűvlzcL Gyomor
ét bélszakorvosok bizonyítják, hogy a 
Fenne József víz remek természetalkotta 
hashajtó. A Ferenc József keserűvfz gyógy, 
szertárakban, drogériákban és fűszerüzietek- 
ben kapható.

— Halálozás, özv. Haracsek Lászlóné min. 
tan. özvegye február 13-án, 67 éves korában 
Budapesten elhunyt. Temetése február ló-én, 
hétfőn délután négy órakor lesz a farkasréti 
temetőben.

— A Magánalkalmazotlak Nemzeti Szövetsége 
a Józsefvárosi Polgári Körben (József-körut 
19.) levő helységében 1932. február 16-án, ked
den este 8 órakor nagy disztaggyülést tart. A 
gyűlésen dr. Eckhardt Tibor orsz. gyűl, képvi
selő országos elnök, Hiivös Iván főv. biz. tag, 
szövetségi elnök és Kun Béla orsz. gyűl, kép
viselő. társelnök, felszólalnak.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
o Stand-tárlat a Nemzetközi Vásár kiállítói 

számára. A Kereskedelmi Kamarában szomba
ton érdekes kis tárlat nyílott meg a Budapesti 
Vásár kiállítói számára. A tárlat összefüggő 
képét és számtalan variációját adja az olcsó 
és szakszerű vásári kiállítási pavilionóknak és 
egyben kioktatja a kiállító közönséget arra, 
hogy aránylag kis helyen, százszázalékos ki
használásával a térnek, hogyan tudja Ízlésesen, 
vonzóan felvonultatni és bemutatni a kiállított 
árukat. Külön csoportokban mutatják be azo
kat a standokat, amelyek a konfekcionált áruk, 
vég-áruk, élelmiszer- és apró darabáruk vásári 
bemutatására szolgálnak A vásár pályázata uj 
tehetségeket és uj megoldásokat hozott fel
színre, sőt akadt olyan ötletes tervező is, aki 
megoldotta a legnehezebb feladatot: beépítette 
a stand szerves egészébe n gyár jellegzetes 
márkáját. A Kamara helyiségében megtekint
hető tárlat, amelyet Magyar Pál országgyűlési 
képviselő nyitott meg, február 20-ig bezárólag 
minden hétköznap reggel 9-től i-ig díjtalanul 
áll minden érdeklődő rendelkezésére.
0 A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

Igazgatósága a február hónap 8-án Madarassy- 
Beck Marcel báró dr. elnöklésével tartott ülé
sén megállapította az intézet 1931. üzletév! 
mérlegét és zárószámadásalt. A válságos vi
szonyokra való tekintettel, az intézet az idén 
a megszokottnál is szigorúbban érvényesítette 
az óvatos értékelés szempontjait és ennek 
megfelelően ugy határozott, hogy a február 
23-án tartandó közgyűlésnek 4 pengő osztalék 
kifizetését fogja javasolni a tavalyi 7 pengővel 
szemben. A fenti elvek követésével felállított 
mérleg 1,787.7S0.tő pengő tiszta nyereséggel 
zárul. (1930-ban 2.507.659.50.) A mérleg lég- 
figyelemreméltóbb karakterisztikuma, hogy a 
válságos éa a tőkegyűjtésre annyira mostoha 
viszonyok közepette a takarék- és folyószá'inla- 
betételc jelentékeny módon megszaporodtak. A 
könyvecskékre elhelyezett és folyószámlabeté
tek összege a tavalyi 82,649843.82 pengőről 
99,206 522.09 pengőre emelkedett
0 A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 

igazgatósága megállapította nz 1931. évi mér
leget. amelynek felállításánál irányadó szem
pontul az szerepelt, hogy a rendkívüli gazda- 
sági viszonyok által indokolt belső tartaléko
lások eszközöltessenek. Ezen tartalékolások és 
a követeléseknél kimutatott 322.421.19 pengő 
összegű leírások után a tiszta nyereség 
1.968.922.61- pengőt (1930-ban 2,931.115.63
pengő) tesz ki. Az igazgatóság a folyó hó 25.-ro 
egybehívott rendes közgyűlésnek azt a javasla
tot fogja tenni, hogy a tiszta nyereségből rész
vényenként 3 pengőt (1930-ra 5 pengő), vagyis 
a részvények névértéke után számítva 6% osz
talék fizettessék. — Dr. Bcrzevíczy Albert v. h. 
t t. javaslatára az igazgatóság dr. Éber Antalt 
az igazgatóság elnökévé, ezt követőleg dr. Éber 
Antal javaslatára dr Berzeviczv Albert v. b. t. t 
urat az igazgatóság tiszteletbeli elnökévé vá
lasztotta meg. Dr. Halmi Miklós vezérigazgató
helyettest az igazgatóság az intézet vezérigaz
gatójává választotta meg.

O A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára 
Rt. február 8-én tartotta XXV. és-i rendes köz
gyűlését báró Pe'rényi Zsigmond elnöklete 
alatt. A közgyűlés egyhangúlag tudomásúl 
vette az igazgatóság jelentését, mélv az elmúlt 
év súlyos válságai ellenére Is örvendetes fejlő- 
désről számol he. Az intézet az elmúlt évbén 
is megőrizte likviditását és betétállományának 
kedvező összetételét bizonyítja, hogy 5639 té
tel betétből 5160 darab 2000 pengőn aluli tétel. 
Tiszta nyereségként 175.564 06 pengőt mutat 
ki az intézet, melyből gondos előrelátással 
mintegy 48.000 pengőt, tehát az alapszabályok
ban előirt 5 százalék helyett kb. 27 százalékot 
tartalékba helyez, osztalékként pedig 9 szára- 
nA‘Ol»TagvÍ!' n 10 penRÖ n- részvények után 
W fillért fizet részvényeseinek február 9-étől 
kezdődőleg.

Él*®  Budapesti Gőzmalml Bt. igazga
tósága elhatározta, hogy ezévi rendes közgyü- 
leset február 27-é.n fogja megtartani. A súlyos 
viszonyok dacára a vállalat mérlege csekély 
nyereséggel zárult, melyből azonban nz igaz
gatóság osztalék fizetését nem javasolhatja.
0 A budapesti mezőgazdasági klúllitún. A 

március 17—21-én tartandó díjazással és vásár
ral egybekötött budapesti mezőgazdasági kiállí
tás tenycszáHat-csoportjában várakozáson felüli 
ij-TifAa történt, úgyhogy a tenyészállat 
ilí j. !rí,t!9 tikfrf w,ir biztosítottnak
latszik. Az eddigi bejelentések mintegy 650 

820 Mr’0’’ 250 Jub és ezernél
’ftbh,ráz galamb és házinyul. A 

.'v'” cl,0P°rlb<in n bejelentési keretek 
előreláthatóan megközelítik az előző évekét 
A szarvasmarhák csoportjában telivér és félvér 
Mmmenthaliak és a magyar pirostarka marhák 
lesznek a legnagyobb számmal képviselve. 
I gynncsak nagyon szép anyaga van a sertések 
®8 .f’oportjénak. Az idén megrendezik a 
kutgakialhtást Is, valamint n közönség szóra- 
koptatására ezévben is lesznek különböző lát
ványos lovasmutatvdnyok.
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SZÍNHÁZ - MOZI 
Holtai Jenő elnökségével milliárdos 

ffilmgyártó-vállalkozás alakult 
Budapesten

A vállalat pénzügyi vezére: Mannheim Ernő párisi bankár, 
aki Lenkeffy Ica férje volt

Nemcsak a budapesti művész- és film- 
xílágot, de egész gazdasági életünket és a 
nagyközönséget is rendkívül érdekelni fogja 
az a híradásunk, hogy Budapesten nemzet
közi pénzcsoport milliárdos tőkével egy 
óriási vállalkozást alapított, amelynek célja

■ magyar filmek gyártása,
amelyet német, francia és angol verzióban 
készítenének el. A válalkozás „Minerva Film
gyártó Társaság" néven alakult és elnökévé 
választotta meg Méltat Jenőt, a kiváló irót, 
a Belvárosi Színház igazgatóját.

Beszélgettünk
HELTAI JENŐ-vei,

aki a következőket mondotta:
— Természetesen csak azután kapcsolód- 

fan bele a nemzetközi pénzcsoport buda
pesti tárgyalásaiba, amikor meggyőződtem, 
hogy teljesen komoly tőkéről és nagyarányú 
vállalkozásról van szó.

Örömmel jelenthetem, hogy sikerült 
régi vágyamat megvalósítani: valóban 
megindul egy hatalmas arányú magyar 

filmgyártás,
amely, — ha a dolgok rendes kerékvágá
sukban haladnak, — bármely európai film- 
gyártással fölveszi a versenyt. Éppen ezért 
nemcsak magyar, de még három nyelven 
készítjük a filmeket, ami óriási idegen

Gaál Franci jobban van — Moissi 
állapota aggasztó

Szomorú hírek, a színházak influenza-frontjáról
Sohasem volt egyszerre olyan sok betege a 

színházi világnak. mint most, amikor az 
influenza járvány szinte tetőfokát érte el. A leg
súlyosabb influenzás betegünk: Gaál Fran
ciska, aki szerda óta fekszik a Svábhegyi sza
natóriumban. Gaál Franci, aki már előtte való 
napokon is nagy lázzal játszott az előadáso
kon,, csak akkor feküdt ágyba, amikor mór 
szervezete felmondta a szolgálatot. . Ez • a 
késés azután

komoly és fájdalmas komplikációra veze
tett.

A Svábhegyi szanatóriumban tegnap délben 
Pollatsek tanár megröntgenezte Gaál Fran
ciskát és szomorúan állapította meg, hogy 
influenzája

súlyos homlokiireg-gyulladüssal koniplikó 
lódott.

Néhány szót beszélhettünk telefonon a nagy
beteg színésznővel.

— Borzalmas, hogy mit szenvedek — mondta 
a telefonba —, kibírhatatlan fájdalmaim van
nak s néha azt hiszem, hogy nem birom to
vább. Vasárnap a késő esti órákban javulás állt 
be. Láza csökkent és a kezelés nagy eredményt 
mutatott.

Valószínűen már hétfőn játszik Is.
A Nemzeti Szinház influenzásai közül So

mogyi Erzsi már jobban van. Helyette Ághy 
Erzsi éa Eőry Kató játszik.

Bartos Gyula magas lázzal fekszik.
A Nemzeti Színház 

legújabb betege Ahonyl Géza,

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

M. KIR. OPERAHAZt Bobírt hnllaadl PA8). 
NEMZETI SZINHAZi Föwény (’A«). 
KAMARASZÍNHÁZ, Perrvllrtn (%8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Szépség réséra (8). 
MGSZINHÁZ, Fi msen nagyséd (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Hawnl rimája (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Nyitót! ablak (8). 
VÁROSI SZINHAZi Trartata C.48).
ANDRÁSSYUTI SZÍNPAD: Exharceg.16 (9). 
TERÉ8K0RUTI SZÍNPAD: Éjjel a patikában (»). 
RETHLENTÉRI SZÍNPAD: Karagrt mflsor (•-•). 
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt vendégjátéka (%•). 
ItCYAI. ORFEUM: Kasnner varázsló («. I).

Az utóbbi időben a színházak szolgálatába 
szegődött a rádió is, amely néhányszor 

közvetítette már nz egyes színházak sláger
darabjait. Ez a Maya és a Fehér ló előadá
sait százat szériára emelte. Nem csoda te
hát, ha a színházak szinte vetélkednek 
azért, hogy a rádió teközvetitse műsorukat. 
.4 Vígszínház igazgatósága ts felkérte a rá
diót. hogy közvetítse a „Fizessen nngysád" 
cimü nagysikerű uj operettjét. A rádió igaz
gatósága örömmel kapott az ajánlaton, hi
szen az ország nagyközönsége feltétlenül 
kiváncsi arra, hogy mit játszanak a Víg
színházban. Annál nagyobb volt a Vígszín
ház meglepetése, hogy két alkalommal is 
kitűzték a Fizessen nagy sód rddióközvetité- 
»ét, de ez mindkétszer elmaradt. Vffíf érte- 
tűlfínk, hogy ez a rddióközvetltés néhány

forgalmat és nagy munkaalkalmakat je
lent, amelyből csak haszon származhatik a 
magyar közönségre.

Volt alkalmunk beszélgetni
MANNHEIM ERNŐ

párisi bankárral, a vállalat egyik finanszíro
zójával, aki elmondotta, hogy

Európa legkiválóbb rendezőit hozzák 
Budapestre 

a francia piac egyik legelőkelőbb vállalatá
val, az Ojf.so-filmgyárral karöltve. Rövidesen 
Budapesten lesznek a Párisi háztetők és Mil
liók sztárjai, Préjean és Annabella.

A többnyelvű filmnek főrendezője való
színűleg Fejős Pál, az Amerikában már 
világhírnévre szert tett magyar rendező 

lesz,
aki először egy magyar szcenáriumot, a Hol
lywoodban élő Fülöp Ilona „Tavaszi zápor" 
cimü munkáját kezdi meg.

Mannheim Ernő még elmondotta, hogy 
társaságának pénzcsoportja és a Hunnia 
filmgyár között dr. Bingert János igazgató
val előrehaladott tárgyalások folynak abból 
a célból, hogy egy

uj és nagyobb méretű filmstudóit épít
senek fel

Budapest környékén. Ez lényegesen hozzá
járulna ahhoz, hogy Budapestet Európa 
egyik számottevő filmvárosává tegyék.

aki ugyan visszaeső beteg, mert korán kelt fel 
és ismét erőt vett rajta az influenza.

Az Operaháznak két betege van; Palló Imre 
és Nagy Margit, mind a kelten már a gyógyulás 
utján vannak.

Péchy Erzsi, aki egy hét óta influenzás be
teg, mn, vasárnap sem lépett fel a Városi Szín
házban.

Délig Ferenc, a Fővárosi Operettszinbáz új
donságának egyik kitűnő főszereplője pedig 
már meggyógyult s talán holnap már játszik 
Is.

Az Andrássy-utt Színházban tegnap este mele
gen ünnepelték Kosáry Eminyt. aki másfél 
hétig vnkbélmütélje miatt feküdt és nem játsz
hatta az Ec-hercegnő főszerepét. Tegnap már 
fellépett és ez alkalommal

• közönség nagy ovációban részesítette a 
kitűnő primadonnát,

Akin egyáltalán nem látszik meg, milyen nagy
betegségen esett át. A rádió különben vasárnap 
délután nagy sikerrel közvetítette az „Ex- 
hércegnőt".

Annál megdöbbentőbb hirt kapunk Buka
restből. ahol Moissi Sándor, a Budapesten is 
jólismert neves berlini színész súlyosan meg
betegedett Moissi 39 fokos lázzal fekszik a 
kórházban. Állapota aggodalomra ad okot s a 
vasárnapi orvosi konzultáció megállapította, 
hogy

Moissi tüdőgyulladást kapott
és most mór a nagy színész szervezetén múlik, 
hogy megbirkózik-c a rendkívül súlyos beteg
séggel.

A Belügyminiszter minden kivágás 
nélkül felnőtteknek engedélyezte

társadalmi egyesület intervenciója miatt 
maradt el. Ezek a társadalmi egyesületek 
saját cenzorjaikat küldték, úgy látszik a 
Vígszínházba, akik azután döntő ncm-et
mondottak. Nagyon furcsa, hogy a rádió 
ismerten szigorú cenzorjait bizonyos egye
sületek önkéntes cenzorai bír ál hatják felül 
és nyomást gyakorolhatnak a nagy közönség 
adózó filléreiből fentartott Intézményre. 
Színháznyitó*  lesz kedden. A Müvész-Siin 

ház, amely Bárdos Artliur igazgatásával 
alakult az Uj Színházból, Zilahy Lajos: Tűz
madár clmü darabjával nyitja meg kapuit. A 
Tűzmadár hősnője egy tlzenhatéves pesti uri- 
lány, egy nyugalmazott miniszter leánya, akit 
szülei elzárnak a világtól, akt titkon kedvese 
lesz o kegyelmes asszony házában lakó ifjú szí
nésznek. A kislány komolyan szereti a fiatal szí 
vészt és amikor hűtlenségen éri őt, agyonlövi 
kedvesét A fiatal lány szerepében egy uj s:i 
nésznő, Muráit Lili mutatkozik be, partnere 
Dénes György lesz, a többi főszerepet Berky 
Lili, Beregi Oszkár és Toronyi Imre játsszák.
Tlarvas Lili ■— ellentétben a lapok jelen- 

léseivel, — nem jön Budapestre. Arról 
volt ugyanis sző, hogy Vlcky Baummal, a 
„Szépség vására" cimü darab szerzőjével jön 
Pestre, hogy megnézze a budapesti előadást, 
mert a „Szépség vására" főszerepének kül
földi alakitója Darvas Lili lest. Darvas 
azonban levelet irt budapesti barátainak, 
amelyben közli, hogy bárhogy szerette vol
na, nem tud Pestre jönni, mert inkább férje. 
Molnár Ferenc meghívását fógadta el Can- 
ncshn. Darvas szombat este el is utazott 
már Canncsba.

Főszereplők:
A fiú (Clyde)................ PHILIPS HOLMES
A leány (Roberta) . . SYLVIA SIDNEY

Irta: Theodore Dreiser 
Rendezte: Joseph von Sternberg

Milliók olvasták 
Milliók fogiák megnézni

Premier ma:

BÉCSI C0RS0 OMNIA
Paramount-fHm

TJétfőn délelőtt valószínűen dűlőre jut a 
H Magyar Szinház sorsa is és megvan a 
reménység arra, hogy a közeli napokban ez 
a szinház ismét megkezdheti működését. A 
kibontakozásnak két alternatívája is van. 
Az egyik az, hogy, Andor Zsigmond, c sze
gedi színház volt igazgatója veszi át a szín
házat, aki hétfőn juttatja el ajánlatát az 
Ingatlanbankhoz, a másik pedig a színészek 
konzorciális társulatának terve. Mindkét 
esetre a szinház K. Halász Gyula és Kiszely 
Gyula, a „Fehér orchideák" cimü operett 
nagysikerű szerzőinek uj darabját, a „Rövid
zárlat" cimü énekes bohózatot kezdené pró
bálni, amelynek premierjét a jövő héten 
meg is tartják

/génit, van utánpótlás. Alig két hete, hogy a: 
Országos Szlnészegyesillet egyik vizsgaelő- 

adásával kapcsolatban feldeztük a közeljövő 
primadonnáját. Főnyi Lujza személyében és 
most ez alkalommal egy uj drámai csillagot 
van szerencsénk a közönségnek bemutatni. 
Szentgyörgyl Gabriella ez a fiatal hölgy, aki 
tegnap Herczeg Ferenc Kék rókájában mutat 
kozott be a Vígszínház délutánt vizsgaelőadá
sán. A disztingvált megjt lenésü fiatal színésznő 
rendkívül szépen beszél és az utolsó felvonás 
nagy jelenetében a szívnek és lélekek egy olyan 
skáláját mutatta meg, amely messze kiemelke
dett a vizsgaelőadások szokásos keretéből és a 
legjobb reményekre jogosítják. Partnerei közül 
különösen Amberg Péter, Sárkány Lajos és 
Frank Vali azok, akiknek neve megérdemli a 
nyilvánosságot.

a magyarországi artisták ünnepelnek. 
Sándor József, az egyesület kitűnő és 

népszerű elnökének ugyanis február 20-án 
lesz huszonötéves művészi jubileuma, ame
lyet az egyesület azzal ünnepel meg, hogy 
a Fővárosi Operettszinházban egy páratla
nul gazdag műsora díszelőadást rendez tisz
teletére. Ezen az előadáson a Budapesten 
időző legkiválóbb artisták és színészek lép
nek fel. Ez

M
i, hétfőn egy magyor filmet kezdenek for
gatni a Hunnia műtermében. László Alá 
dór. a „Becsületes megtaláló'' szerzője „Zöld 
hordó" rímmel uj filmdarabot irt, amelyhez 
hangulatos és finom zenét Angyal László szer 

zett. Hetek óta folytak a próbafelvételek, hogy 
kikkel is csinálják meg ezt az uj magyar filmet, 
végül a választás Kabos Gyuláira, fíátkai Már 
tanra, Páger Antalra, Dayka Margitra és Zala 
Karolára esett. A Ilimet Székely István, a Bér 
íinböl jött kitűnő magyar filmrendező forgatja.
A Városi Színházban vasárnap este disz- 

előadás keretében újította fel a Ham
burgi menyasszony cimü operettet. Az elő
adás jövedelme a kormányzóné nyomor
enyhítő akciójának pénztárát gyarapította. 
Kulinyi Ernő és Vincze Zsigmond hangula
tos és mindig friss operettje rendkívül tet
szett a közönségnek, mely sokat tapsolt a 
primadonnaként bemutatkozó Kőszegi Té

réinek, a rendkívül tehetséges és bájos Kun 
Magdának, Csclényi Józsefnek, Páger An- 
talnak. Márkus Dezső f őze neigazgat 4 ve
zénylése elismerésreméltó.

A hét hőse: a legnagyobb beugró Halász Anna
volt, akiről már egyszer szóltunk a .szín

házi napló hasábjain. Halász Anna még tavaly 
a Király Szinház egyik primadonnája volt, az 
idén pályád változtatott és miután kitanulta a 
kozmetikai szakmát, dr. Harnik Heléna szalon
jában kapott vezető pozíciót. Mint ilyen részt- 
vett a Szépség vására cimü vígjáték előadásán, 
ahonnan azonban egymásután szólítja et a be
ugrási kötelezettsége. A hét egyik napján, ami
kor még Kosáry Emma helyett Simon Gizi ját
szott és ő is Influenzában megbetegedett, dél
utántól estig vállalta az Erhercegnő prlum 
donna-szerepének eljátszását. Három napig jót 
szotta az Andrássy-uti Színházban a szerepet 
és tegnap este a Kiráily Színház kereste fel az
zal, hogy vasárnap délután el kell játszania 
Péchy Erzsi szerepét a Fehér ló-ban. Egyik nap
ról a másikra megtanulta a hatalmas szöveget.

Filmpremierek
AMERIKAI TRAGÉDIA

Thcodor Drcisert, a nngv amerikai költőt 
milliók olvassák, de milliók látták már azt-.a 
filmet is. amelyet ebből a hatalmas három
kötetes miiből készített a Puramount filmgyár. 
Nehéz lenne összehasonlítást tenni a világhírű 
könyv és a világhírű film közölt. Elég nz, hu 
elmondjuk, hogy Thcodor Dreiser, aki először 
tiltakozott könyve filmesitcse ellen, később 
mégis megnézte a filmet, beszüntetett minden
féle pereskedést a Paramount ellen és a leg
melegebb levélben gratulált Joseph Stcrnh-'rg- 
nek, a film rendezőjének valóban nagyszabású 
munkájához. Az Amerikai tragédia az ifjúság 
tragédiája. Az egyszerű környezetből fölfelé 
vágyó fiatalember kerül olyan lelki és társa
dalmi konfliktusba, amelynek végül is áldoza
tává lesz, Nem rossz ez a fiatalság, csak köny 
nyelmii és határtalanul hajszolja at élvezete < 
két és a pénzt! Thcodor Dreiser eme meglátá
sát hihetetlen drámai erővel vetíti elénk ez a 
minden izében költői, de mégis izgalmasan ex
panzív film. A film főszereplői még ismeretlenek 
a magyar közönség előtt, de azok, akikét a 
könyv olvasása után magunk elé képzeltünk. 
Thcodor Dreiser gratulációja mellé odailleszf- 
hetjtik n miénket is és azt a prognózisunkat, 
hogy n Déesi, Omnia és a C.orso filmszínházak 
hetekig fogják játszani ni Amerikai tragédiát.

A DENEVÉR
A héten mutatta be a Royal Apolló Annv 

Ondra legújabb bűbájos hangosfilmjét, a 
„Denevér" vigopera filmváltozatát. Anny 
Ondra a legbájosabb és legtehetségesebb 
Adélok egyike, akit valaha is láttunk. A ki
tünően és szellemesen megrendezett filmből 
Strnuss muzsikája maradéktalanul átmentő 
dőlt, sőt, ha lehet, színesebben szárnyalt, 
mint- a színpadról. A közönség véglgmuíatja 
ezt a jókedvű és kedves filmet.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Száz főnyi „tömeg**  izgalma tütötte 

az előderbyt
Ferencváros—Hungária 3:3 (2:0)

A hétközben beállott nagy hideg miatt le
mondták a tiradjanskival lekötött mérkőzést, 
mert előrelátható volt, hogy súlyos deficittel 
végződne az első tavaszi nemzetközi mérkőzés. 
Jól számitoltak, mert ellenére annak, hogy a 
hideg vasárnapra engedett ■ ellenére annak, 
hogy a Gradjanski helyett az örök riválisok"

Amikor a taccsdobdsból gól lesz . . . 1:0.

Ennek az volt — hir szerint — az előzmé
nye, hogy az ítélet után a taecsvonal mentén 

a bíró és a jelenlévő korifeusok átalakul
tak kegyelmi tanáccsá és visszaadták Kiéber 

Gabi Játékjogát.
A tribünön mindenki vakarja a fejét, hiszen » 
régi angol orthodoz, percekre szóló klliltási 
szabályok emberemlékezet óta kimentek a di
vatból, tény azonban az, hogy Kiéber vigan 
fufballozik tovább. A 42. percben

Kronenberger taccsdobására Takács II. ki
ugrasztja Vermest, akinek lövése védhe- 

tetlen 2:0.
Szünet után ismét kedélyes jelenet követke 

zik. Kijönnek a csapatok. A Ferenc városban 
Amsei helyett Háda, a Hungáriában Tárnok 
helyeit Kármán játszik, azaz csak játszana. 
Mert egyelőre csak fáznak s a bírónak se Ilire, 
se hamva. Végre is megunják, felállnak és el
kezdik a játékot. Szép akciók következnek, 
amikor a biró lassan kisétál, nézi a játékot, 
majd sértődötten lefújja és ujrakezdeti. A kő 
zönség derül. Senkinek sem hiányzott a biró. 
Az 5. percben

csapata nyert meg s Így övé lett a harmadik 
hely. Ezután kerül sorra még nagyobb izgalom 
közepette

az Eötvös-reál, Árpád-reálgimnázium döntő 
mérkőzése.

A két rivális iskola már évek óta küzd egymás 
sál s az elsőbbséget egyetlen eset kivételével 
mindig az „ötvösisták" vívták ki a maguk ja
vára

Az Eötvös nagy favorit,
hiszen csapatában Rajky II., az MTK pólójáté
kosa is szerepel, a kapuban pedig Sárosi II. 
a Ferencváros fényes képességű cenlerhalfiának 
az öccse véd. A félidőben azonban az Árpád 
igen derekasan hárít el minden támadást s igv 
az Eötvös egyetlen góllal sem tudja megter
helni a hálóját. Szünet után azonban kidombo
rodik a belvárosi reálisták nagyobb klasszisa 
és négy gólt érve el, fölényes győzelmet arat
nak. Amikor végetér a pólómérkőzés, még 
hosszú ideig nem tudnak a győztes csapat tag
jai a kabinjukba menni, mert ■

a szülők és a jóbarátok hosszú serege 
mind-mind részt követel magának, hogy 

azonnal meggratulálja a fiukat.
Végre mégis sor kerülhet a kisérő úszó
számokra, amelyek mindegyikében nagy me
zőny indul. Az eredmények:

IXN’A m-e« mell úszó staféta: 1. Wesselényl- 
utcai polgári iskola, 2 p. 2. Nagymező-utcai

polgári iskola, 2 p. 06 mp. 3. Eötvös-reáliskola 
2 p. 07 mp.

4XW/i n’ es hátuszóstaféta: 1. Knézics-utcai 
polgári iskola, 2 p. 27 mp. 2. Nagymező-utcai 
polgári fiúiskola, 2 p. 40 mp. 3. Kiskorona-utcai 
polgári iskola, 3 p. 07 mp.

4XW’/s m-es gyorsuszóstaféta: 1. Kiskorona
utcai polgári fiúiskola, 1 p. 33 mp. 2. Nagy- 
mező-utcai polgári fiúiskola, 1 p. 40 mp. 3. Fe- 
hérsas-téri polgári fiúiskola, 1 p. 46 mp.

100 m-es mellúszás- 1. Novák István Kossuth- 
felsőkereskedelmi 1 p. 29 mp 2. Schwartz 
László Wesselényi-felsőkereskedelmi 1 p. 34 
mp. 3. Fekete György, Rákóczi-felsőkereske- 
delmi 1 p. 35 mp

100 m-es hátuszás: 1. Lányi György, Eötvös- 
reál, 1 p. 29 mp. 2. Stern László. Kossuyi-felsö- 
kereskedelmi, 1 p. 33 mp.

100 m es gyorsuszás 1. Katona Zoltán. Vö- 
rösmarty-reúl. 1 p. 16 mp. 2. Kiss Lajos, Szent 
István-felsőkercskedelmi 1 p. 28 mp.

őXíOŐ m-es gyorsuszóstaféta: 1. Eötvös-reál, 
6 p. 24. mp.

A verseny végén a dijakat Szendy Károly, a 
főváros közoktatásügyi tanácsnoka és Hodászy 
Miklós fővárosi testnevelési igazgató, osztották 
ki. A versenyen egyébként megjelent az Úszó
szövetség egész vezérkara is s boldogan szem
lélték a jövő „uszótitánjait". Valóban, el is le
het mondani, hogy az Uszószövetség céltudato
san foglalkozik a jövő nemzedékkel...

ilthonmaradt tagjai állottak szemben egymás 
mI:

■ fizető nézők száma nem haladta meg a 
százat.

A csapatok a következő felállításban jöttek ki:
Ferencváros: Amiéi — Tokáéi /., Papp — 

Fuhrmann, I.yka, Berkessy — Kronenberger, 
Takács II., Vermei, Bodnár, Kohut. Hungária: 
Szabó, — Nagy, Kocsis — Rebró, KIébér, Se 
bet — Röck, Cseh, Haár, Ticska, Tárnok.

Az első perc rögtön góllal kezdődik
• Ferencváros kezd, lefut és Kronenberger 

beadását Vermes becsúsztál ja. 1:0.

Huur Kohut

Ticska lövését Papp ■ gólvonalon fogja és 
kivágja, Klébcr visszajátszik, Kármán fe
jese a kifutó Háda mögött Ticska elé esik, 
aki hálóba küldi s Papp már csak beljebb 

segíti. 2:1.
A P-közép ötvenfőnyi táborának lelkesedése 
rögtön a fagypont fölé ugrik és nagy hajrázás-

Nem sokkal később Bér kény és Rock kollizió- 
ját n biró lefújja s amikor terepszemlét tarta
nak, kiderül, hogy 11-esről lehet csak szó a le
fújás után.

HLÍJíR.

Komplikált számítások után végre is Háda 
fürgesége és túlságos ügybuzgalma gólhoz 

juttatja a Hungáriát. 2:0.

TAMjM.3 T fi

KADMAft

A tavaszi harcokra készülődő amatőrök közül 
csak a bajnokcsapat győzedelmeskedett 

a profi-együttes fölött 
Kikapott a BSE és a Postás

A pályákat még hó borítja, az utcákon a hi
degtől kicsipett arcú emberek kabátjuk 
gallérjának védelme alatt futólépésben 
loholnak otthonukba, a pályákon azonban már 
a tavasz előszelét érzik a futball akliv szerep
lői, direkciói, statisztái, kulisszatologatói és 
habitüéi.

Közeledik a tavaszi szezón ... Vasárnap már 
viszontláttuk a legjobb amatőreinket, akik erős 
tréningpartnerekről gondoskodtak: profiellen
felet választottak maguknak.

A merész vállalkozás csak az egyiknek hozott 
sikert:

■ bajnokcsapatnak, amely nem kevesebb, 
mint kilenc gólt juttatott a Vasasok profi

csapatának hálójába.
A BSE a Kispestet, a Postás a Nemzetit kérte 

fel tréningparlneriil, ám a fővárosi tisztviselők 
amatőrcsapata éppen úgy, mint a Postás ki
kapott proflellenfclétöl.

Törekvés-Vasas 9:1 (0:1). Az amatőr baj
nokcsapat saját pályáján barátságos mérkőzés

ben súlyos vereséget 
mért a professzionista 
Vasasra. A Vasas Egri 
góljával megszerezte a 
vezetést, a második fél-' 
időben azonban teljesen 
lélektelent!! játszott s így

a lelkesen játszó Tö
rekvés csatársora egy
másután kilenc gól
lal terhelte meg a Va
sas gyengén védett 

hálóját.
A gólokon Regős II., 
Déri, Pusztai (3), Nemes és 
zott.

Kispest—BSE 5:3 (3:2); A gólokat Dormos 
(2), Konyor, Steiner,’Paczolag, illetve Füstfa 
és Kozma főtte.

Nemzeti—Postás 1:0 (1:0). A lóversenytéri 
pályán játszott barátságos mérkőzésen a pro. 
fesszionisia csapat győzött.

Déri

Bar át h (3) osztom

Kiskorú ping-pong világbajnok
aspiránsok alkonya

Iskola helyett — asztali tennisz-tréning — Megtisztítják 
a földalatti ping-pong barlangokat az Iskola

kerülő kisdiákoktól

Ml biztatja a zöld fehérek csapatát. Különö
sebb gólalknlom azonban nem adódik, csak 
Hqar részére, aki viszont elegánsan kapu fölé 
küldi a labdát. Nemsokára visszakapják a láto
gatást, Kohut rettenetéi bombája kapufáról 
pattan Takács elé. akinek lövését kitolják s bár 
Kronenberger most már gólt lőhetne, de ofTszáj- 
dot fütyül n biró. A bíró néhány hibáját meg
unja a közönség s olyan rettenetes nagy lármát 
rSap, mintha vérbeli derbyről lenne szó. Az 
egészben az a csodálatos, hogy embert alig 
látni s « zaj mégis meg van. Egy újabb hiba 
után Kiéber keresetlen szavakkal kifejezi a 
bíróról táplált véleményét, amelyet ez meghall 
* Kiébert azonnal lekfíldi a pályáról. Senkey 
tréner hiába reklamál, hiába viszik a bírót kii- 
lőnszohábn, Kiéber az öliötfiben marad. Körül
belül húsz percig.

Éhkor megunja a magányt, kijön a pá
lyára, keret fog a bíróval és beáll játszani 

tovább.

Ezt Cseh pontosan beteszi. 2:2.
A Fradi szép ostromba kezd s a 20. percben 
Vermes—Kohut—Bcrkeaay—Vermes összjá- 
ték után a tehetséges center hatalmas, 1« 
méteres bombával lepi meg a közönséget 

és Szabót. 3:2.
Ezután még fiaár és Ticska lövései fenyeget
nek góllal, a pech azonban a másik oldalon 
sem mariid el Kohut és Kronenberger helyzetei
vel. A 40. percben

Itöck nagy ofTsz.ájdból Indul el, végigfut, 
beadását Kármán hirtelen besodorja. 3:3.

Ezzel azután sikerült egyensúlyba hozni a 
nagy csapatok tartalékainak flókderbv-mérkő- 
zését. A közönség nagy része pedig megálla
pítja n bíróról, hogy nyugodtan vezethet első
liga-meccseket — nem téved kevesebbet kollé 
gáinál.

A „tömeg" lassan eloszlik és dicséri a Hun 
pária védelmét Ez azonban dicséret a Fradi 
csatár- és fedezetsorának is.

Verhetetlen a „Reáltanoda"...
A középiskolások téli vizipóló-kupáját újból 

az Eötvös-reáliskola nyerte.
Félötöt mutatott az óra, amikor beléptünk a 

fedettuszoda előcsarnokába. A fogasokon nincs 
egyetlen kabát, ár emberek nem tolonganak, a 
iegyszedők nem kérnek jegyet, úgy néz ki min 
den, mintha az uszoda teljesen kihall volna. 
Mi az, talán csak nem 
marad el a verseny? — 
kérdezzük magunktól. 
Kételyeink azonban csak
hamar elosztanak. amint 
» lépcsőkön fölhaladva a 
Imltives nézőtérre jutunk 
* olt

megpillantjuk ■ zsú
folt arénát.

Nincs talpalatnyi üres 
hely, még a kariatokon 
is ember ember hátán
tolong. Nem csodn. A fővára*  közoktatási ügy
osztálya által rendezett Téli Vizlpóló Kupa 
döntő mérkőzéseire és a vele kapcsolatos diák- 
■sióversenyre eljött majdnem minden fővárosi

Rajki II

középiskolái növendék, akinek az uszósporthoz 
bármi kis köze is van. Egyébként is, szigeti be
lépőt nem kellett váltani és a verseny sem ke
rült pénzbe. így indokolt a telt ház ..

Csakhamar megjelennek a medencében a 
Zrínyi reálgimnázium és a Mátyás reálgimná
zium vlzipóló csapatai, hogy a harmadik és a 
negyedik hely kérdését egymás között eldönt
sék. Alig hogy a vízbe száílanak. máris

megindult a tempózás, amely azután a ver
seny végéig szinte szüntelenül tartott.

Legfeljebb arról lehet vitázni, hogy mikor volt 
erősebb a htingzsivaj. altkor-e, amikor egy egy 
gól nyomán tárt ki a Idfma, nagy pedig akkor, 
amikor a kapusok brillíroztak néhány nehéz 
helyzetben Félldcig n Zrínyi 3:|.cs vezetéshez 
jutott, szünet után azonban ezt az előnyt a 
Mátyás reálgimnázium ügyes diákjai 4:4-rc ki- 
egyenlítették

Meg kellett tehát hosszabbítani a küzdel
met.

amelyet végeredményben 5^4 arányban a Zrínyi

Amióta kiderült, hogy pingpongozni legjob
ban Magyarországon — illetve Budapesten — 
tudnak és ezt a megdönthetetlen tényt a soro
zatos világbajnokságok alá is támasztották, 
Budapesten ping-pongláz uralkodik, öt-hat év
vel ezelőtt megindult az asztali tenniszipar 
konjunktúrája. A becsukott tözsdeirodák he
lyén, valamint a főútvonalak mellékutcáiban 
egyre-másra nyíltak meg az úgynevezett „ping- 
pongszalónok". Ezeket a helyiségeket termé
szetesen leginkább a serdülő kávéházi ifjúság 
látogatta előszeretettel, később azonban egyre 
több középiskolai tanuló volt felfedezhető a 
zöld asztalok mellett.

Egy szép márciusi reggelen azután váratla
nul detektívek jelentek meg a ping-pong-kaszi- 
nókhan. A rendőrség emberei egyenesen a diá
kokhoz léptek és aziránt érdeklődtek megle
hetősen indiszkrét módon, vájjon milyen al
kalomból tart az intézet szünetelt

Mintegy 200 Iskolakerlllőt leplezett ekkor 
le a rendőrség

és ettől az időtől kezdve egy csapásra megja
vult a tanulmányi eredmény a középiskolák- 
.bán.

A múlt évi budapesti asztalitennlsz világbaj
nokságok után újból felvirrndt a plng-pong- 
iparnak.

Földalatti „plng-pongszalónok", játékter
mek nőnek ki gombamódra a mellék

utcákban,
leginkább — bizonyára Véletlcnségből — a kö
zépiskolák szomszédságában Voltaképpen ezt 
senki sem kifogásolhatja. Annál inkább érde
kelte azonban a tanügyi hatóságokat, hogy a 
ping-pong pincék vendégseregét nagyobb szá
zalékban a középiskolai tanulók szolgáltatják. 
A tulajdonosok 60 fillértől 1 pengőig terjedő 
asztalbérleti dijat szednek a vendégektől, akik 
között rengeteg kétes egzisztencia akad. Ki
festeti nők, munkanélküli iparossegédek, 
„lógó" tanoncok között nem éppen ez a kivá- 
natoj atmoszféra a kisdiákoknak, akiknek 
könyvei ott hevernek a székeken, jeléül annak, 
hogy hazulról az iskolába indultak el. A ma
tematikai és fizikai óra helyett recsegő gramo
fonzene mellett készülnek könnyebb gondol
kodást: reménységeink a világbajnoki pályára.

Igv beszélik ezt a pedagógusok, akik szerint 
* tanügyi hatóságok már mindezekről tudnak 
és már készülnek is a világbajnokaspiránsok 
megrendsiabályozására.

Hir szerint, rövid idő múltán megjelenik a 
rendelkezés, amely

a középiskolai tanulóifjúságot eltiltja az 
úgynevezett „ping-pongszalónok“ látogatá

sától.
A tanórák tartania alatt történő plng-pongo- 
zást pedig a fönnálló középiskolai rendtartás 
szigort: szabályai alapján büntetik majd a 
tanügyi hatóságok. Ezek pedig nem tréfálnak.

Úgy beszélik azonban, hogy a kisdiákoknak 
még sem kell majd talán íeszokniok ping
pongpasszióikról. A KISOK kötelékébe tartozó 
középiskolai sportkörök a lehetőséghez képest 
gondoskodni fognak ping-pongf elszerelésekről.

Kik a legjobb középiskolai 
tornászok ?

A KISOK budapesti kerületének tornász
bajnokságait vasárnap este rendezték meg a 
Bólvai-főreáliskolában. A bajnoki verseny jól 
sikerült, különösen

az Izraelita reálgimnázium növendékei tün
tették ki magukat.

Az eredmények a következők: Függeszkedés
ben: 1. Izraelita rg. 5 in. kötél 4.7 mp átlag. 2. 
Werbőczy rg. 5.8 mp átlag. Minden szeren ösr- 
szesitett eredmény alapján: KISOK bajnok. 
Werbőczy rg. 235.65 pont. 2. Izraelita rg. 226.55 
pont. 3. Szt Bencdekrendi rg. 216.25 pont.

Egyéni bajnokságok. Magasnyujtón: 1. Sár
kány (Izraelita rg.) 19 3 pont. 2. Darányi (Ke
mény rg.) 18 00 pont. 3. Winkler (Werbőczy rg.) 
17.55 pont — Magaskorláton: 1. Sárkány (Iz
raelita rg.) 19.70 pout. 2. Tauber (Izraelita rg.) 
18.50 pont. 3 Bodó (Werbőczy rg.) 18.15 pont. 
— Lovon: 1. Tauber (Izr rg.) 29.10 pont. 2. 
Winkler (Werbőczy rg.) 27.50 pont. 3. Sípos 
(Izr. rg) 27.45 pont. — Gyűrűn.- 1. Tauber 
(Izr rg.) 19.01 pont. 2 Sárkány (Izr. rg.) 18.95 
pont. 3. Dörr (Kemény rg.t 18 70 pont. — bű
szabadgyakorlatban: 1. Püchon László (Bencés 
rg.) 9.a pont. 2. Floxberger (Bencés rg.' 9.35 
pont. 3. Tauber (Izr. rg.) 9.15 pont. — Függesz
kedésben: 1. Bruszt Ferenc (Izr. rg.) 4.1 mp. 2. 
Sárkány (Izr. rg.) 5 mp. 3. Tauber (Izr. rg.) 5 
mp. — Egyéni számokban minden szeren ösz- 
szesitett eredmény alapján: 1. Sárkány (Izr. 
rg.) 8520 ponttal. 2 Tauber (Izr. rgj 83.60 
ponttal. 3. Winkler (Werbőczy rg.) 80.95 
ponttal.
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Hatz Ottó az
Pillér —

Hatz Ottó

tolt Ecklnek és

Magyarország esést 
tőrvivő bajnokságát a 
BBTE Attila-utcai torna
csarnokában bonyolítot
ták le, a Magyar Vivő- 
Szövetség rendezésében. 
A küzdelemben 17-es me
zőny indult A selejtezőt 
három csoportban vívták 
le n mindegyik csoport
ból a három első jutott 
a 9-es döntőbe. A selej
tező mérkőzések több 
nagy meglepetést hoztak, 
igy a bajnokiág egyik 
fauoritja, Maszlag, nem 
jatolt a döntőbe, ugyan
csak meglepetésként ha- 

jfeldernek az elvérzése. A 
9-es döntőt délután félhat órakor kezdték 
nagyszámú érdeklődő közönség elölt, melynek 
soraiban megjelent Gömböt Gyula honvédelmi 
miniszter is. A döntő küzdelmek is több nem 
várt meglepetést hoztak.

Hatz Ottó HVC veretlenül nyerte a bajnok
ságot.

Győzelme nem mondható különösebb meglepe
tésnek, hiszen öt is a favoritok között emle
gették.

Inkább Pillér György századosnak, a múlt 
évi tőrbajnoknak gyenge szereplése oko

zott nagy feltűnést.
Hatz Ottó észszerű és okos vívásából különö
sen pontos pengevezetése és kifogástalan láb
munkája emelendő ki. Pillér formán aluli 
gyengébb vívásának oka abban keresendő, hogy 
többnapos franciaországi tanulmányútja alatt 
a francia tőrvtvó rendszerre tért át. A második 
helyre a bajnok öccse: Hatz József került, mig 
harmadik Borovszky Jenő lett, aki vérbeli tőr
vivő, két métérnél magasabb alakjával, hosszú 
karjaival mindenkinek igen kellemetlen volt.

A döntő lefolyása a következő volt:
Először a klubtársak vívtak egymással, Hatz 

Ottó győzött mindhárom klubtársa ellen, mig 
Pillér kikapott Hatz Józseftől. Így már csak a 
két Hatz testvér volt veretlen. Borovszky ft:3-ra 
verte Hatz Józsefet és igy azután csak Hatz 
Ottó állott veretlenül, amit a verseny végéig

KÜLFÖLDI SPORTNfiPLÖ

az Egyiptomban túrázó proficsapatunk eddigi táramérlege
Újabb diadal: Alexandria

Alexandria, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak távirata.) 

Az Újpest—Ferencváros —Hungária játéko
saiból összeállított professzionista kombi
nált csapat vasárnap Alexandria váloga
tottja ellen játszott és újabb pompás ered
ményt ért el.

A magyar kombinált csapat 4:0 (2:0) 
arányban győzött a kitűnő egyiptomi le
génység ellen. A gólok közül ketőt-kettől 

Auer és Toldi lőtt.
Mindkét félidőben a magyar csapat nagy fö
lényben volt és szemkápráztató technikájá
val a közönséget is teljes mértékben meg
nyerte, úgyhogy a mérkőzés végén a magyar 
csapat tagjait és vezetőit lelkes óvációban 
részesítette az ötezer főnyi publikum, mely
nek soraiban az egyiptomi kormány képvi
selője is megjelent.

A magyar csapat pénteken játszik Egyip
tom válogatott együttesével, mint Magyar-

A bírói tévedés-dömping az óbudaiaknak 
4:0-ába került

Beogradski—IIl.
Belgrád, február 14.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Hl kerület a 8:4 arányú ve 
reség után vasárnap a Beogradskival került 
szembe.

A győzelmi akaratot BaranoU bíró 
tévedés-dömpingje teljesen letörte.

A rosszindulatú mcccsvezctéshez még a

Az Európa-kupáért játszott mérkőzé-en 0 aszország 
fölényesen győzőit Svájc ellen 

Olaszország ~ Svájc 3:0 (2:0)
Nápoly, február 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.} Az 
Európa Kupa győztes olasz válogatott csapatnak 
ismét nagy napja volt. A kupamérkőzések so
rón ismét Svájc legénységével kellett megküz
denie, amely — mit ismeretes — ai első talál 
kozón nagy meglepetésre 1:1 arányú döntetlent 
ért el vele szemben a Igv egy értékes ponttól 
megfosztotta az olasz együttest. A Nápolyban 
lefolyt meccset huszonötezer főnyi kötőnség 
előtt a Kötni fíautvrns biró kiválóan vezette Ar 
olasz ésspat őt tartalékkal volt kénytelen fel
állni, mivel a délameríkai származású játékosok 
már előbb visszatértek hazájukba s igy őket ez
úttal nélkülözte ut olasz szövetségi kapitány.

idei tőrbajnok 
negyedik
meg Is tartott. Pillér asszóit csak igen nehezen. 
54-re nyerte Meislinger, Borovszky, majd 
Gőzei ellen, mig Kalnic.zkytől nagyon erős küz
delem utón 5:3 arányban kikapott. Ekkor már 
biztos lett Hatz Ottó győzelme, aki pompás 
küzdelemben 5:1-re győzött öccse ellen. Az 
utolsó asszóban találkozott Hatz Pillérrel s 
utóbbi 3:0-ra vezetett már, amikor Hatznak 

sikerült kiegyeliteni és 
5:3-ra győzni. A végig 
érdekes és nivós küzdel
meket állandó tapssal 
honorálta a közönség. 
Végeredményben Ma 
gyarország 1932. évi tör 
vivő bajnoka; Hatz Ottó 
főhadnagy, Honvédtiszti 
Vivő Club. 2. Hatz József 
József főhadnagy. 3. Bo
rovszky Jenő főhadnagy.

Pillér György 4. Pí/fer György százados.

Hómezőn, téli fagyban 
futották az első 
cross countryt 

Simon győzött az MTK 
„hómezei**  versenyén

Az MTK vasárnap délelőtt a rákosi repülő
téren mezei versenyt rendezett 5 kilométeres 
távon. A Rákosmeröt arasznyi hóréteg borította, 
úgyhogy a terep sietésre feltétlenül nlk almasabb 
lett volna. A verseny hetven indulója közül öt
venkilencen célba is érkeztek.

Aa egyéni verseny győztese Simon MTK 
volt,

akit Fodor Miskolci VSC követett, majd Szilá
gyi MTK, Ersching UTE és Oschust Egyetértés 
következett sorrendben.

A: ötös csapatok részére kiirt rlsőosztálqu 
csapatversenyt az MTK nuerte, a Miskolci VSC 
és az Egyetértés előtt.

A 10-es junior csapatversenyben az Egyetértés 
győzött az MTK-val szemben. A harmadiknak 
beérkező BBTE nem számított, mert nem volt 

| tíz embere.

válogatottja ellen 4:0 (2:0) 
ország válogatott csapata. Ha ez a pénteki 
hivatalos válogatott találkozás is sikerül, ak
kor elmondhatjuk, hogy a „valuta-köl- 
csön“-t, amelyet Szülém csapata a párisi

Auer. Toldi.

olimpiászon adott s magyar együttesnek, 
most visszafizettük. Kamatos-kamatokkal 
együtt... A magyar profik eddigi négy 
egyiptomi turamérkőzésénck mérlege ugyanis 
15:01

kerület 4:0 (3:0)
belgrádi játékosok durvasága is hozzájárult 
úgy. hogy

a legtöbb magyar játékos megsérült
A gólokat Vu fandin ovi cs, Marjanovics, 

Tirmanlcs, Marjanovics lőtte. A mérkőzést 
a rossz idő ellenére is közel négyezer főnyi 
közönség nézte végig. Jugoszláviában kezd 
a futball jó üzlet lenni...

Azonban sz olasr csapat • délamerikaiak nél
kül il igen erős együttesnek bizonyult s a vá
rakozásnak, nemkülönben a mutatott formának 
megfelelően

fölényes győzelmet aratott.
Mindhárom gélt Fedulló középcsatár lőtte a 30. 
W. és a második félidő 11. percében. A svájci 
csapat veresége ellenére is Igen jó Játékot pro 
dukált, csak a csatársornak nem volt ezúttal 
..stüsti vadásza".

Ezzel a győzelmével
Olaszország az Európa Kupa-mérköUaek 

tabellájának élén nyolc poattal vezeti 
Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia és Svóle 
következnek utána sorrendben-

VILÁGSZEMLE
LEÉGETT AZ ELBERFELDI SPORT

TELEP TRIBÜNJE
Elberfeldből jelentik: Vasárnap délelőtt 

az elberfeldi sporttelepen tűz támadt, amely 
a tribün tetejét és felső részét az ülőhelyek
kel együtt teljesen elpusztította. A tűz oka 
ismeretlen. A kár biztosítással magtérül. A 
február végére tervezett kerékpárversenye
ket azonban lebonyolítják.

FUTBALL HÓBORITOTTA PÁLYÁKON
Bécsből jelentik- Vasárnap folytatták az 

osztrák labdarugóroérkőzéseket, melyeknek 
eredményei a következők: WSC—Ausztria 
5:3, WÁC—Vienna 3:0, Crlcketter—Hakoah 
2:1, Admira—Donau 3:0, Nicholson—Sim- 
mering 1:0, Wacker-~Weh.it Elf 3:2.

PRÁGAI VEZETŐ CSAPATOK VERESÉGE
Prágából jelentik: Vasárnap a „bemele

gítő*'  futballmérkőzések több meglepetést 
hoztak. így kikapott a Slavia a Viktória 
Ziskovtól 2.0 arányban, de kikapott a 
Sparta is az SK Pilsentől 3:2-re. A Meteor 
pedig a DFC-l hagyta cserben 4:2 aránybun.

TARTS STAFÉTA ELLEN GYŐZÖTT 
KOPENHÁGÁBAN

Kopenhágából jelentik: Jean Tarig fran
cia uszóbajnok résztvett a nemzetközi uszó- 
versenyen és több könnyű győzőimet ara
tott. A 100 méteres gyorsulásban Toriénak 
csak 1 p. 02.4 mp. időt kellel úsznia, hogy 
ellenfelét, Havsteent legyőzze. Taris a 4X100 
méteren a Schmimmverein liermes Kópén- 
hágó stafétájával mérkőzött: Tarii 5 p. óf 
mp. idővel győzött, mig a stafétának 5 p. 
08.5 mp. időre volt szüksége. A vizipóló- 
mérkőzés a kopenhágai városi válogatott és 
a malmöi kombinált között a kopenhágaiak 
4:2 arányú győzelmével végződött.
VÁLOGATOTT MECCSEK A KONTINEN

SEN
Belgium és Hollandia válogatott csapata 

Amszterdamban találkozott és a belgák 3:2

Az olimpiai jéghokki-torna utolsó mérkőzésének részletei 
Ismét Kanada nyerte a világbajnokságot

Laké Piacid, február 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) Teg

nap este a jégpalotában »r olimpiai jéghokki- 
torna utolsó mérkőzését játszotta le Kanada is 
Amerika csapata. Az érdekességben és Izgalmak
ban bővelkedő mérkőzésen háromezer főnyi 
közönség jelent meg.

A meccset Háromszor kellett meghosszabbí
tani, de ennek ellenére U 2:2 (1:1, 0:1, 1:0) 

arányban döntetlenül végződött.
Az amerikai együttes a világhírű kanadaiak 
egyenrangú ellenfelének bizonyult. Evezett, »'/ 
amerikaiaknak szerezte meg a vezetést, Simp-

őtcvkxhnlflae ,,<”d közeiében igen én ékesíthető UlOCaClIUlUao birtok, sryegos, UsenhM bőid*,  
halastóval,urilakkal. állomásnál háromszáz ben sőével. Bár
mely megyéből kicsi. kösép, nagybirtokok, balatoni, 
Köti, budai villák, bérbárak, telkoa Voldica tanácsos 

jsttonlrodájábaob Budapest, Alkotás-utca 7b. Déllvsauinái

tón azonban meg az első harmadban egyenlí
tett, Paímer a második harmadban ismét me«- 
szerezte Amerikának n vezetést és Kanadának 
csupán közvetlenül a mérkőzés befejezte előli 
sikerüli fíivers révén kiegyenlíteni.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Az akaraterő szerepe a versenysportban.
Ma. hétfőn délután 5 órakor ezen a címen 
tartja meg Doros György dr., vivósportunk 
egyik büszkesége rádióelőodását. „Amikor a 
versenyzés ideje elérkezik, le kell küzdeni első
sorban a nyilvános szerepléstől való félelmet, 
majd a verseny során az erősebb ellenféllel 
szembeni ^elfogultságot, 
n gyors győzelem utáni 
vágytól fakadó türelmet
lenséget, valamint a köny 
nyü siker nyomán gyak
ran fellépő elbizakodott
ságot. Harcba kell szállni 
az elernyedés, a kishitű 
ség, a lemondás akarat
gátló motívumaival'' — 
hirdeti ma délután Dó
rát György, bizalmat és 
bátorságot öntve az el
fogult versenyző leikébe. 
A rutlnirozott versenyző i

Doros György dr. 
k tapasztalata és n

sportpszichiáter oktató szava szólal meg ma 
délután a mikrofon előtt. A sportközönség, 
amely szeretettel forgatta Doros szenzációs 
sportpszlchológíai müvét, bizonyára hasonló ér
deklődéssel figyeli majd a hangszórót Is.

X A kis Mfidy avanzsált. A MUSz a nyá
ron leúszott standard-idők alapján most 
kinsszifikálta az úszókat. Az elsőosztályv 
hőlgyversenj‘zök 1Ó3Í. évi létszámába így 
került he a 17 éves Fekete Mády, aki ■*--  
mint art mindenki tudja — Fekete József
nek, a Bethlen-téri Színpad direktorának 
nagyreményű leánykája. A MUSz hivatalos 
közleményei ezt a kis őrömet tartogatták a 
boldog apának, akinek « napokban sokan 
gratuláltak.

X Ml történi a Blrkózdarövebég közgyűlé
sén? Szép csendben, a nyilvánosság kíváncsi és 
ellenőrző szeme elől elrejtve, ült ŐM«e tegnap 
este ■ Birkózószövetség közgyűlése. Az érdek

Mit tanét ön 
salát magiért? 
Számtalanszor bebizonyosodott, hogy 
nincs reménytelen küzdelem, nincs le
küzdhetetlen akadály, csa'c az em
beren és kitartáson múlik a siker! 

•» Holnap, Kedden kenOdída 

Magyar Királyi Osziaiysorsiáieh 
föhuzásal, melyek egy hónapig, 
március hó 17-ig tartanak. 80.000 
nyereményt és 1 jutalmat sor

solnak majd ki
6,167.000 pengő 

készpénzben.

Miért ne nyerhetne Ön Is!... 
lehet nyerni sorsjegy nélkül? 

Vegyen tehát azonnal egy 
szere ncsesors Jegyet 1 1!

KISS KÁHOI.Y és TAKSA
bank részvénytársaságnál 

Budapest. IV,Kossuth Lajos u. 1 
Fiók : VII. Erzsébet-körút 15 

azonnal meglesz a reménye, hogy 
gyorsan nagv vagyonra tesz szert 

A *ot-s|«*i{T**k  blvntnlon arai

I 1B.-P | 33?- P | , 60.- P | 12O.-p|
W Postát rendeléseket h pénr előre- 
tea beküldése utón áronnál teljesítünk. 
Tel.: 85-"-42 Sürgönyeim: Kar kis

arányban győztek. — Charleroiban, Belgium 
B-csapata Luxemburgot győzte le 6;3-ra — 
Antibesbrn D'élkelet-Franciaország együttese 
Olaszország B-csapatával gólnélküli döntet
lent ért el.

Ar olimpiai jéghokki-torna tehát Kanada //•'/ 
pontaránya győzelmével végződött, azután Ame
rika 9:3, Németország 4.<5 és Lengyelország 1:12 
pontaránnyal következik.

Az USA csapatai domináltak 
az olimpiai bobversenyen

Laké Piacid, február 14
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A szombati erős havazás után a téli olim
piai játékokon a van Hoeven hegyipályán a 
már töhbízben elhalasztott négyes bobversenyt 
végre lebonyolították. A pálya a bőséges ha
vazás következtében nem volt kifogástalan, 
úgy. hogy az első előfutamban, amelyben a 
II. számú svájci bobon kívül valamennyi be
nevezett bob indult, rekordidőt értek el. \ négy 
futamból álló négyes bobverseny első futamá
nak eredményei a következők:

I. Amerika II. 2 óra 00 p. 0.5 mp. 2. Amerika 
I. 2 óra 01 p 17 mp. 3. Deutsc.hland I. 4. Svájc.
I. 5. Olaszország. 6. Románia. 7. Deulschland
II.

lődés hiányának meg volt a magvarázota. A 
versenyzők tömegeit produkáló egyesületek kép
viselőit, a szövetség hangva szorgalmú munkás 
vezetőit 1929-ben eltávolították a szövetség élé
ről. Azóta súlyos válsággal küzdött az MBSz. 
Egy kis eltolódás is történt 1929 óin. .4 nemzeti 
színek reprezentánsai az FTC és 02 l'TE dresz- 
szél hordják. Ha azonban a szombaton meg
választott uj tisztikar listáját figyeljük, hiába 
keressük nz FTC. az UTE és nz MTK vezetőit. 
A tisztikar nagyjában a régi maradt. Mindeze
ket csak azért említjük meg, mert szombaton 
a puccskísérlet réme fenyegetett a közgyűlésen. 
A vezetőség a tanács akaratát mellőzve, vagy 
öt tiszteletbeli elnököt akart egy alapszabály- 
módosító villám javaslat segítségéve! a szövet
ség élére állítani. Ugyanakkor, amikor a szö
vetség elnöki széke betöltetlen. A szándékból 
azonban nem lett semmi, mert az. ellenzék egyik 
tagjának erélyes közbelépésére a javaslatot 
visszavonták.

X Kanadai Jéghokkl/ók Budapesten. Mához 
egv hétre, jövő hétfőn Budapesten vendégsze
repel Svájc sokszoros jéghokki-hajnokranpata. 
a Grashoppcrs, melyben két kanadai játékos is 
szerepel. Az egyik Pótlón, a hírneves kapus. » 
másik pedig dr. Walson, Európa legjobb játé
kosa, aki huszonnyolc esetben volt Kanada vá
logatottja. A hírneves Graslioppers legénysége 
kftzt találjuk Mindre Sándort. Minder Frigyes 
flát is, aki jelenleg Svájcban tartózkodik és he
lyet kapott a csapatban.

X A pécsi birkózók sikere Kaposvárott. Szé 
ke*fehérvárról  jelentik: Vasárnap tartották meg 
a dunántúli kerületi birkózóvsapatbajnokségok 
első fordulóját, amelyet a pécsiek megérdemel
ten nyertek meg f.l.ó arányban a székesfehér
vári ÁRAK fiatal birkózóival szemben. A jövő 
vasárnap Pécsett tartják meg a csapatbajnok
ság második fordulóját.

NÉMETORSZÁG STRA.TNOKSÁGAT
éA Hétfői Napló tudósítójának távirata) Az 

összetett versenyhez tartozó shigióverseny le
bonyolításával vasárnap az ezévl német sihaj 
nokl viadal véget ért. A voralbergi Rudi Matt 
nyert*  a német sibajrokságot, aki a sífutó- é« 
j aiufróversenyben harmadik helyen végzett
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keresztrejtvény-olimpiás
II. számú bűnügyi keresztrejtvénye

B*küldrodŐk • vtMsIhtM 3. *• 24.. továbbá ■ füg(61««™ ugjancxak 4. *» 24. stámu sorok.

Vlssilntrs sorok; I. Belrgscaélyió. 3. Idestova 2ö tv ■ 
hc«y törlőn’, da ir>*g  könyvet Is Írtak róla azóta. !4. 
Nemit névelő 13. TAigynláson történik a vádlott sorsá
val H Kölnivií nevének első rés»e. 17. Ide
gen kólőSió. II. Sárga — idegen nyelven. 21.
Fontot arábiai ken-sk. döhely, de a vesszők nélkül. 23. 
Nemzet. 24 H«RÍ példázat arról, hogy semmifele gaztett 
nem marad megloilatlanul. ifi. Nevetséges valami. 2». 
V,"szillel*  - papagájnév 30. Island. 31. Rendőr-
kutyk egyik neve. 32. A legsúlyosabb büntetés. 34. Angol 
sör 33. Tanát kérdezi a vizsgázótól. 38. Londont bút 
kolja körül. 40. Hasznos áll-i (névelővel). 42. Milyenség, 
J(bó - fonctiku’an. 43. Portugál és brazíliai pénz. 45. 
Fel idegi ti nyelven 43. MA- salhangzö. 47. Tóival tesz, 
ktlenáréskor 48. Suljos beiigség. 43. Ezt kell tenni a 
vassal, nug melrs. 40. Nóta lnne - de vissza. Bt. A 
lelkíismeret teszi a bűnössel. 42. Dávid vára állt rajta 
Jeruzsálemben 43. O. E 44. Askáló 'ik valaki ellen. 40. 
Idegen kötőszó 4*.  Értékes gyöngy lenne, ha még egv 
..a" betű kifért volna a végén 40. Kocsis mondja. 61. 
Kőzet. 32. Főzelék. 33. Azonos hangzású belük. 37. Felsó 
Egyiptom egsik fővárosa fontelikusan. 3«. Becézett 
leánynév. 74. V A 73. Kellemes sraga van 77. Besae 
nycy György hőse. 78. Alim. 80. Az egyik divat neve 
RÍ. Névmás. 84. Legelnek lajta 83. Tárgyalóteremben is 
kok van.

Függőleges sorok: I. Védegylet. 2. Névmegkfllönböz 
tető. 3. Óriási életbiztosítási csalás volt. 4. Öreg ké> 
ilyen 4 Lassan cammogó állat 3. A 46. vízszintes visz 
s/atclé. 7. Szépirodalmi lap egyik neve. 3. Vadász fog 
(alkotás,v. 3. Párbajszakértó, különben nőorvos. II. 
Ember teszi elmével. 12. Tanítják. 13. At 55. függőleges 
magánhangzói. 18. Türelmes ember csinálja. 20. Ilonka 
vagy" Lenke má-salhangzói. 22. Igyekezz csillapítani! 23. 
Becézett nói név 74 Gyalázatos bünescli knt.-ny volt, 
melv a» cuész világ megbotránkozását váltotta ki. 24. 
Egyik egt táj — idegen nyelven. 23. Két személyes név
más 27. Bőszemről nem szeretem elmulasztani. 28. A 
kés ilyen legyen. 33. Tartsd tiszteletben! 33. Fehérnemű 
üaletben l< hrt vásárolni 37. Valaki valamit hord 38- 
Eldob. 41. Arvaszóki állas 44. Több kii aljunk neve eltet 
ál) 44. Testrész. 54. A 42-es Berta is ez. 53. Conan 
Dovlc egyik detekiivrcgényébcn nagy kincs vau itt. 47. 
Külföldi divatlap 43. Állítólag ez. történik a pokolban n 
bűnös leb kk'1. 64 Fényképezőgép-márka. 35. Névutó. 
60. SJihety 68 Bel".' szerv 70. I).sz.it. 71. Idegen 'c- 
rülclnu i !> k. 72 Irány 73. Angol ifjú hölgy. 74. Ez meg 
ugyancsak angol, de felség. 73. Ilyen angyal is van. 78 
Xáros, sastcmiclesi tői híres. 80. Azonos két betű 82. 
Arany — franciául, fonetikusan. M. Német prepozíció 
84. Tiszteletpéldányra Írták. Gál György.

Tcklnlrtlel ■ nagy érdeklődésre, mellyel ni 
»ásóink keresztrejtvény-ollm|ili:szunkat fogad
ták, I. az. színházi keresztrejtvény link megfej 
•ital határidejét kivételesen

FEBRUÁR 18-1G, CSÜTÖRTÖKIG
hosszabbítjuk meg.

mely Időpontig mindenki résztvehet verse
nyünkben és Igy u nagv dijukra h Igényt tart
hat

Jövő héten: Politikai keresztrejtvény

flrtl alámlékslnk n>er|r*rln<*k  nétvnrát vitamint mai 
R. k»re»lrrjltén>ünk megfejtését február 23 Ikl stámunk 
bán k izbljüli

Megfejtések legkMóbb frbruár 23 án, srnmbston niisn 
4<>k pn.lsra.

V PáljátHtn|< s .flétlől Napló" sterkeutőségének ri
mára (VII . Eri.éhet kiirul 4.) küldendők. á borítékra 
IrlIUliflen rá kell írni KI JTVÉNY Ol IMI’HSZ. Ol>an pá 
háraliiksl me)yei.hr« s ?. uldainii talnlhnló megfej 
té«l Keltén*  nincs mellékeltr. nrm tehetünk Díjelembe.

Rejlténj Ügyben •armélyesen h I « á r é I a | kedden 
és t.rrdén délután 1 •! és 3 óra kfiabtf értékelünk.

A rovatvezető üzenetei.
MdéMeknrh: Porlómt’gtaksrllás céliából tanácsé*  n 

mi'fdejirM in Dilire, l<-vi 1,-fóUiir*  írni é» a srdhényt 
.« ■ > talon 1''" Drvs helyre telraeasitánl.

I őbbtkiiek: Iv i .i < i.t rn» nlimpió*nmk  iránt olyan 
nsgymértü érdeklődét nyilvánult nug, hogy minden 
kétderóvködésre. irgnagy óbb .sajnálatunkra, nrm áll mó
diinkban r helyett válaszolni. Bárkinek trónban kész- 
-'éggtJ válavrolvnk. aki kérdezősködő levelével megfele
lőin bérmenti vitelt é» pont lila&zboríté-
kot kDId be

Tovább*  
tégtélen a» 
eledeleié.
• hpur.k 2

Ifi 1’talvan.vf-f nagy fánykéDf»lvét9lrt 
rolnim ftiirad _ _ _ _ _ _ _ _ R leieme el a 2-m oldalon laiaihan meoieiiosi szeiuonu Miidfisdi m

NWM*T0TT  * CLOBIS NYOMDAI MCiNTÉZET R. T. KÖKFORGÓGÉ rELN, BUDAPEST, VL, ARADI UCCA ». - NYOMDAIGAZGATÚi HAVAS ML--------------------------- -

Mai keresztrejtvényünk dijai a következők:

1 asztalterítő
6 szalvétával

>. 2 drb. zenekari ülés a
Király-Színház 

„HAWAl UÓZSAJA" c. uldonségthoz.
I. VtnlvAny

l drb. ezüst ceruzára 
Tillemann Sebestyén Ím'.,*!?"".  

ékszerüzletéből.
EzüstBuöeszkOzok es dísztárgyak nagy választékban.

1 családi dobon

„Glóbus1* húskonzerv
Gyártja: WBI88 MANFRfiD RT. KONZERVGYÁRA.

;„K lámpaernyö
Kellel Szlnesnyomo es ttmeszitögyar

Ituilapest. VI., Csengery-ntca 47. «z-m.

2—2 darab
Jegy »

?. H. 9.

Royal Apollo 
Fórum és
PsalíBOO filmszínházak uj műsorához

VÉDJEGY

HERMES amatőr fotóalbum 

m nden anyagában 
magyar munka 

(■y Arija i
HFRMF^ dobozgyár foto- llLIll ÍLJ album osztálya 
Budapas’, vili.. Bezerfidy-u. 6.

Telefon: 8—1-27.

PiLDVIÍl TEnGEOlSÓVOL■ ■■"■Hl! FEfiYölLLOTTRL

' ubteb raűíöiechnikai es uiii. rt
beti ajándéka

egy drb. HX 406 tlpnsu nagyteljesítményű kolloid katudu 
telopfütésü modern rádlócsó.

I!
•fi.

Velosa^gy* ±0f
12 '/*  évi eluüzetéa inárclun 1461 a

Tündéfuiiak MagyaiJtezMikaujság-ra
1 doboz

Draher-maul csokoidud
dbECHOraui0iampa

DF NEN TESTVÉREK ródlótizletóböl,
14, 1o. VI. reréz-körnt 26.

16

tfi.

2 elsőrendű l<‘gy a

KOHlÉDIfl-ORFEUfflBn
17. Epy doboz

1 üveg Friedler-féle Hzabadalmazott

Koncentrált crönftö tápszer

4 pír BE-lll harisnya 
■ Fám Gyű a

A bécsi hokkizók a jég hátán is megélnek...
Wiener EV-Budapesti kombinált 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

P.r.r ISI.ínyt nj-ujl a b«f«gyolt í’ majéggé 
dermesztett városligeti tó... a Vajdahunyad 
vára, k hórakta évszázadot fákkal... a korcso
lyázók nyüzsgő-bolygó raja, a tovasikló pá
rok meleg tekintete... A megafon közvetíti az 
ütemes dallamokat s a hatalmas hangtölcaér 
messzire bömböli a valcert, a tangót és a rum- 
bát. .

De más esemény is van Az óriási jégtükör 
egv részét kerítéssel határolta a BKE, mely az 
esztendő első nagy nemzetközi hokkiatrakció- 
ját nyújtja A komplett Wiener Eislaufverein, 
az állandó osztrák bajnokcsapat (csak ezidén 
vesztette el a bajnokságot) az ellenfél. Nagy 
tekintély a jégen, hiszen Európabajnok it há- 
romizben volt már....

De már fel is állnak Ordódy Béla sípjelére: 
WEV: Wanieek — Forder, Raamier — Sell, 

Bábel, Detnmer. Cserejátékosok: Kirchberger 
és Reindt.

Bp. komb.:Morz — Welner, Barna — Jeney, 
Mikiás II., Blazsejovszky. Cserejátékosok: Há- 
rag és Bikár.

A tribünökön alig 200 néző gubbaszt. Fel
tűnő csendesek. A hídon annál több a potya
publikum. Vannak vagy kétezren... A zene 
pihenőt tart s megkezdődik a játék.

A piros-fehér dresszes vendégek csudára 
döngetik a pályát körülvevő palánkot. A kö
zönségnek melege van, a drukk fűti a levegőt. 
A sok lövés közül egv sem kerül a magyar ka
puba. De gól mégis esik Ordódy biró hibájá-

most..

Gőbel szabálytalanul lábbal passzol la maga 
elé a koronent, megliökkenve megáll, de a 
bíró nem fittyül s Igy GHbel kapuba ko

torja (Is).
A második harmadban már a magyar csapat 
sokat támad, sőt Jeney, Miklós és Barna egy 

is leleményességgel és szerencsével gólt is üt
hetett volna. De ekkor kitűnik, hogy a mieink 
lassúnk, nincs összjátékuk, Bikár nem tud kor
csolyázni. Blazsejovszky félpályáról lő. A 
közönség hangolódik ... No ez becsúszhatott 

olna, mindenki eltakarta a kapust... de 
igyeflen voltál Weiner... ezt ki kellett volna 
huzni.. . fjj, ej . .. no most ... nztn ... ha 
gyorsabb volna... ofTszájd... no Bikár... de 
rossz ... passz vissza ... semmi erélv . .. foly
ton driblizik . .. borzasztó ... Jeney vagy 20 
métert csúszik a hasán. Háry a korlátnak fut 
és kidönti.. . Szóval gól nem esett.

A harmadik harmadban a bécsiek ismét 
„firkálnak" a jégen, irtózatos gyorsak, ök nem 
nézik a Jeget. S

a 11-lk percben Demmer újabb gólt lő (2:0). 
Barna dühös, mert nem tarlálja el levegőben a 
korongot... az osztrákok szelídek, de azért 
fellökik a magyar kapust kapujával együtt.. 
Miklós fülét korongnak nézték, fogja is utána, 
de sebaj... Blazsejovszky utolsó „klafjsz- 
lövésé” az ellenfélhez száll ... A mecrs már 
végefelé tart, amikor egv szakosztályi szak-

fí7.

Legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú álló-1 
lámpák, falikarok, bronz- és márvány-írókészletek '

Csillár öli egy modern nronz-clgaretlaolidtó

21.

1 kg. legfinomabb

ERIKARIKA
dessert sütemény

24, 25.
Utalvány ogv-egy szakszerű teljes arcápolóéra v. bármely 

más koz nettkai kezelésre Pollákta Saarolta kozme
tikai intézetébe, Andrássy-út Sfi. J. (Párisi Áruházzal szemben) 
„Mlraolo**  világhírű hujcltávolltószereirő). valamint 
szépilószerelről prospektust küld. Felvilágosítás díjtalan.

PaSZlÖrÖZÖl! HELLER Msaji
eredeti hyglenlkns plombáit gyári csomagolásban

CHMURA t-sport. 
szemüveg 
itt.. FerenclaH-tera 2

Vidéken: 
Pécs, Győr.

29, Utalvány 1—130. nagy képre a rOIO
Erzsébet tét 3. műterméhez. Minden alkalomra képek a leg
szebb kidolgozásban a legniérsékál ebo áron készülnek

kétezernél  yen BRúov-uacsoríra 
(Uöhztn. borjúszelet. borjúmáj, tojásomlett, körítés, savanvú 
plrltóskenyér én kenyér) A • Alspitva: ma’BRODY-KAvÉHAZ, Óbuda, Szentlélek ucca 3’

82. Utalvány

1 pár férfizoknira
PollUcr es Halász 20 éve fennálló kötöttáru, fehér- 
nemű stb. dlvatáruházából, Vili,, József-körut 19. szám.

ember a t. éa n. é. közönség b. és az. figyel- 
niébe ajánlja az azonnal megkezdődő főiakolal 
műkorcsolyázó-bajnokságokat.

X Jönnek a szegedi tanyai elemi Iskola gyér- 
meklornászal. A sporttársadalom körében Álta
lános érdeklődés előzi meg a tornaszövetség 
olimpiai bemutatóját, amelyet a MOTESt feb
ruár 21-én rendez a Városi Színházban. A szín
padon Svájc tornasportjának két olyan repre
zentánsa jelenik meg ezúttal, akik a legutóbbi 
svájci bajnokságok során olimpiai győzteseket 
hagytak muguk mögött. Az olimpiai bemutatón 
Mack és Steinemann, Svájc bajnokai, Pelle 
István magyar világbajnok, Péter magyar baj
nok és a válogatott magyar tornászcsapat a 
losangelesi olimpiász versenyanyagával szerepel, 
A kisérő programot a Nemzeti Tornaegylet és 
Szeged tanyai iskolájának gyermektornászai, a 
BBTE, BSE, OTE és a TFSC hölgytornászai 
szolgáltatják, mig a zenei programot a rendőr
zenekar adja. A bemutató tiszta jövedelme az 
olimpiai kiküldetési alapot gyarapítja.

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnapi versenyek nívós küzdelmek

kel folytak le, s különösen Ipse és Esély, 
majd a program főszámában Dárius és 
Erika viaskodása volt élvezetes. A diszkvali- 
fikálásokból bőven kijutott az utolsó két fu
tamban. A negyedik futamban Eliászt a 
második, Lávát a harmadik helyezéstől, az 
amatőrversenyben pedig Ibrányt a győze
lemtől fosztották meg a pályabirák tisztáta
lan ügetésük miatt.

I. FUTAM. 1. Baranyai J. Esély (3) Fitvő,
2. Ipse (10) Vorst, 3. Fényes (6) Benkö. 
Fm.: Tamerlan, Udine, Marokkó, Feri 0. 
Tót.: 10:113. 30, 64, 39. Olasz: 79. II. FU
TAM. 1. Baranyai J. Bonny (2) Fityó, 2. 
Flórika (2’/2 reá) Zwiilinger). Fm., Melinda. 
Dombóvár, Express. Tót.: 10:42. 12, 10. 
Olasz: 48. III. FUTAM. 1. Salamon J. Dárius 
(1%) ifj. Kolbenschlog. 2. Erika 2) Maszár I,.
3. Conrad (8) Mnszár F. Fm.: Gitana II., 
Éber B., Dárda, Pogány. Tót.: 10:35. |3, 
13, 17. Olasz: 39. IV. FUTAM. 1. Nationah 
ist. Dolly (1%) Kovács II., 2.Sony Boy (101 
Maszár I. Fm.: Eliász, Lárd, Norman, Lili 
of Pamuk. Tót.: 10:32. 13, 15. Olasz: 84. 
V. FUTAM. 1. Körmendi-ménes Eszter II. 
(8) Friedmann, 2. P.ccece (8) Tóth, 3. Tűn- 
dérlánv 11. (5) Berger. Fm.: Több sincs, Ili, 
Jeles O. S., Bufelejtő, Ibránv (mint első 
diszkv.) Tót.: 10:85. 19,30, 20. Olasz: 135

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

i^7fi0"BOROTVfilÖVIZ"tí I í 1 EGY PERC RLRTT
„rPUHÍTJARSZfiKÜLT

“ d?b. 590 Y lorflókoiidenzálor
Gyártja a Telefongyár rt

a.„CADEAU“_,
87. Egy darab komplett

TU1HLI6HT PRL9BA

38. ttta'v'iny i nágv doboz

norcellánpuder és 1 
.rb YES-aseppanra.

A YES porcéi 14n- 
> tuder a pórusokat 
J nem tömi el.

89. U.elvAny egy darab
olasz kerámiára

SzAlllitja: KONZERT RT. rádió- és gramofonüzlete 
IV., Vaci-utoi 23. Olasz keráminl tárgyak kiárusítása

I

40- Utalvány 1 Uvejj kölnivízre

Fritz Zsigmond
közismert Illatszerül rába, RAkÖCZI ÚT <. BT.
4L */*  évi előfizetős március 1-től a

R|d|9esF0Wamalör-re

■ nsro i úiéiiztsiio
__Heroeg_E»JeriiazT_hu«4rug.várából.

13 doboz Boku clMMrtm
5flaran iYiEiSTt'R kezmosöszappan15.
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GAMMA WXÍ GAMMA “SK,"
Frledler laborato.imn, VII, Murányi utc t 16. Tel. .1. 464-71.

*7- t könyv

Novak Rudolf t,Társa
kdnyvkoroakodéudktl
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