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Három rablótámadás történt 
vasárnap éjszaka

A kispesti rablögyiikosok
izgalmas

luhícs Béla vendéglős gyiiüosalra halálbüntetést hír a katonai ügyész - 
cinlHus Mzonnyei varian sorsúnál a gyilkoson

Kizárták a női hallgatóságét a foiárgyaiási teremből
A budapesti honvédtörvényszéken ma 

reggel 9 órakor kezdődik az utóbbi hetek 
legszenzációsabb bűnügyének főtárgyalása: 
Lukács Béla kispesti vendéglős gyilkosai 
állanak biráik elé. Alig egy hónappal ezelőtt 
történt a bűncselekmény. A 26 esztendős 
Staniszlavszky József, a 22 esztendős ifj. 
Kova Gusztáv és az ugyancsak 22 éves 
Nikodém József leszerelés előtt álló katonák 
összeismerkedtek a kispesti vendéglőssel, 
majd nem sokkal az ismeretség után egy 
éjszaka behatoltak lakásába,

meggyilkolták a vendéglőst s utána ki
fosztották.

Ezt megelőzően már kisebb lopásokat is 
követtek el a vendéglős lakásán. A rendőr
ség bravúros nyomozása rövidesen kézre- 
keritette a három elvetemült fiatalembert, 
akik beismerték tettüket s elmondották, 
hogy a meggyilkolt vendéglős beteges haj
lamú ember volt, aki magához csalogatta 
őket.

A katonai ügyészség vádiratában Stanis- 
lavszkyt és Kávát mint tettestársakat

gyilkosság, rablás és lopás 
bűntettével vádolja, mig Nikodém ellen 
gyilkosságra és rablásra való fclbujtás a 
vád. Mind a bárom vádlott büntetése — ha 
a vádirat szerint mondják ki őket bűnös
nek —

halál.
A három fiatalember szinte bámulatos ci
nizmussal várja a sorsát a katonai ügyész
ség Margit-köruti fogházában. Tegnap, a fő
tárgyalás előtti vasárnapon is,

meglepően közönyösen, nyugodtan vi
selkedtek a vádlottak.

Nem voltak kiváncsiak az ügyükre, nem 
érdekelte őket a hozzátartozójuk, a védő
jük, szinte azt hinné róluk az ember, hogy 
nincsenek is tudatában annak, milyen sú
lyos bűncselekményt követtek el.

A főtárgyalás rendkívül izgalmasnak 
Ígérkezik

és bővelkedni fog a meglepő, szenzációs ese
ményekben. A védők, akik valóságos ma
gánnyomozást folytattak ebben az ügyben, 
egész sereg uj momentumra vonatkozóan 
tesznek előterjesztést a tárgyaláson. A gyil
kosság egyik tettesének, ifj. Kava Gusztáv
nak a védője, arra kéri a bíróságot, hogy 

orvosszakértőkkel vizsgáltassa meg vé
dencét,

mert szerinte Kava súlyosan terheit család
ból származik és csak korlátoltan beszámít

ható. Dr. Winter-Kócs Rezső védő sze
rint Kava nemrég még olyan dolgokat kö
vetett cl, amelyek degenerált voltára mu
tatnak. Egy alkalommal Kava Gusztáv

egy másffélesztendős kisgyermeket le 
akart dobni a harmadik emeletről 

s csak az utolsó pillanatban akadályozták 
meg ebben. Más alkalommal egy nagyobb 
társaság előtt, ahol nők is voltak, meg
lepetésszerűen csaknem

meztelenre vetkőzött le.
A védő tegnapelőtt Írásos beadványban is 
kérte a katonai hatóságokat, hogy orvos
szakértőkkel vizsgáltassák meg védencét.

A katonai hatóságok azonban még a ví- 
dői beadvány előtt gondoskodtak arról, hogy 
orvosszakértők vizsgálják meg a vádlotta
kat, ami meg is történt. Ez az orvosi vizsgá
lat távolrdl sem állapította meg azt, hogy 
Kava Gusztáv valami súlyosabb elmebeteg
ségben szenvedne, ami beszámítható ságát 
kizárná.

A gyilkosságra való felhajtással vádolt 
Nikodém József ügyében is meglepő előter
jesztésre készül a védelem. Nagy János dr. 
védő több tanút jelentett be arra, hogy

Nikodém a gyilkosság Idején nem állott 
őrt Lukács Béla háza előtt, 

ahogy ezt bűntársai vallották. Együtt indult 
el ugyan velük, Lukács Béla háza előtt el

Vasárnap Tardieu 
megalakította Franciaország 

uj baloldali kormányát
A hadügyi, haditengerészeti és légügyi tárcákat egyesítették és ezekből 
megalapították a nemzetvédelem minisztériumát — havai volt miniszter
elnök munkaügyi tárcát kapott az uj kormányban - Az uj kormánynak 

nyolccal kevesebb a minisztere
Pár Is, február 21.

André Tardieu éjfél után megalakította 
kormányát. Az uj kormánynak

tizenhárom miniszter
és hét államtitkár tagja van, akik párt
állásra nézve a következőképpen oszlanak 
meg: egy szociálrepublikánus, egy függet
len, három baloldali radikális, hat baloldali 
republikánus, a Franklin-Bouillon frakció 

vált társaitól s a kispesti remiz mellett levő 
kocsmába tért be, ahol többekkel együtt 
iddogált.

A védő szerint tehát Nikodém nem ve- 
. betett részt a gyilkosságban.

A védői előterjesztésekkel szemben termé
szetesen felsorakoztatja a maga érveit az 
ügyész, dr. Dominics Vilmos főhadnagy 
hadbíró is, aki viszont a tettesek beismerő 
vallomásaival és tanukkal fogja bizonyítani, 
hogy

Nikodém volt az egész gyilkosság esz
mei szerzője,

ő vette rá két társát, hogy Lukács Béla laká
sába behatoljanak s végezzenek vele. Ilyen
formán tehát a vád és védelem éles össze
csapására lehet számítani az izgalmas fő
tárgyaláson. Maguk a vádlottak, akik vala
mennyien kezdetben beismerő vallomást tet
tek,

legutóbb megváltoztatták vallomásukat 
és egymás ellen vallottak.

Stanislavszky legújabban azt adta elő, hogy 
<5 csak kétszer ütött rá Lukács Bélára, mig 
a halálos csapást Kava mérte fejére. Kava 
viszont azt adta elő, hogy ő egyáltalán nem 
bántotta Lukácsot s a gyilkosságot Stanis
lavszky követte cl. Nikodém pedig úgy vall, 
hogy bár tudott a gyilkosságról, de annak 
véghezvitelében nem volt része.

két tagja, egy katolikus demokrata, a Ma- 
ginot-frakció két tagja és végül a Marin- 
csoport két tagja.

A Tardícu-kormány kedden mutatkozik 
be a parlaméntben. Tardieu szerdán ismét 
cl akar utazni Gcnfbc.

Az uj kormány névsora a következő:
Miniszterelnök és külügyminiszter: Tar- 

dicu (baloldali republikánus).

Vasárnap gondoskodás történt a főtárgya- 
lás előkészületeiről. A kispesti gyilkosság 
tárgyalását dr. Sólymossy Jenő alezredes
hadbíró vezeti és

három napra van kitűzve a tárgyalás, 
úgy, hagy a bíróság Ítéletét előrelátha
tóan szerdán délben fogja kihirdetni.

.4 háromnapos tárgyalás alatt körülbelül 
tizenöt tanút hallgatnak ki. Érdekes intéz
kedés történt arra vonatkozóan is, hogy

a főtárgyalást, amely egyébként nyilvá
nos lesz, nők nem hallgathatják, 

tekintettel arra, hogy esetleg olyan momen
tumok merülhetnek fel, amelyek a női hall
gatóságot feszélyezhetik. A honvédtörvény
szék földszinti nagytermében folyik le majd 
a tárgyalás,

abban a teremben, nhol annakidején 
Léderer Gusztáv bűnügyét tárgyalták.

Mivel a teremben aránylag nem sok hely 
áll a hallgatóság rendelkezésére, a katonai 
hatóság csak korlátolt számban bocsáthat 
be hallgatóságot a főtárgyalásra.

Vasárnap már rengetegen érdeklődtek 
a margitkörutl honvédtörvényszéken a 

főtárgyalás iránt,
különösen a kispestiek körében nyilatkozik 
meg feltűnően nagy érdeklődés Lukács Béla 
gyilkosainak ma kezdődő bünpere iránt.

Igazságügy és a közigazgatás ellenőrzése:
Reynaud (a demokratikus és szociális ak
cióhoz tartozó képviselő).

Bclügy: Maliién (a demokrata-radikális 
egyesüléshez tartozó szenátor).

Pénzügy; Klaudia (baloldali republikánus 
képviselő).

. Nemzetvédelem: Piétri (baloldali repub- 
| likánus képviselő).
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Lakás:

Rollín

Közoktatásügy: Marin Roustand (szociá
lis köztáröaMigi szenátor).

Nyugdíjügy és felszabadítóit területek: 
Champetier de Ribes (katolikus-demokrata 
képviselő).

Munkaügy: Lattal (egyik parlamenti frak
cióhoz sem tartozó képviselő).

Közegészségügy: fílaisot (a Marion-frak 
cióhoz tartozó képviselő).

Közmunkaügy, közlekedés és kereskedel
mi tengerészet: Guernier (radikális baloldali 
képviselő).

Földniivelésügy: Dr. Chauveati (a repub
likánus l'nió Millerand-csoportjához tar 
tozó szenátor).

Kereskedelem, posta és távírda: 
(baloldali republikánus képviselői.

Gyarmatok: l)c Chappedelaine (baloldali 
radikális képviselő).

Az uj kormánj’ államtitkárai a követke 
zők:

Miniszterelnökség: Cathala (Franklin
Bouillon csoportjához tartozó képviselő) és 
Pctsche. (baloldali republikánus képviselő).

Bclíigy: Foulon (egyik frakcióhoz sem 
tartozó képviselő).

Pénzügy: Perreau-Pradier (baloldali re 
publikánus képviselő).

Nemzetvédelem: Fould (Marlon-frakció) 
és /?íc/ié (Franklin-Bouillon csoportjához 
tartozó képviselő).

Közmunkaügy és közlekedés: Dr. Péchain 
(a demokrata és szociális akcióhoz tartozó 
képviselő.

uasáenapa laaaaaa tana, hadihajó 
6s rapnegemedezanel általános 

aaenzMt hazatok 0 kínaiak mmilstotfök a tamaflts: és uissza- 
fogiaitaK egy varost

Sanghal, február 21.
Vasárnap ismét heves küzdelem folyt 

■Snnghai körül. A japánok folytatták olfen- 
zivájukat, amely azonban egyre kevesebb 
eredménnyel jár. Vasárnapra virradó éj
szaka

a kinuiak ismét vissza foglalták Klang- 
want,

a Snnghaitól északra fekvő stratégiai csúcs
pontot.

A japánok egész vasárnap
nehéz tábori ágyukkal tüzeltek Kiung- 

wanra,
n kínaiaknak azonban sikerült megtarta- 
niok állásukat.

Egy másik japán csapat Kiangwnnlól 
délre Csenju irányában nyomul előre; itt 
van a kínaiak főhadiszállása. Ezen a fron
ton azonban a japán csapatmozdulatok ke
vés sikerrel járnak, noha

a Japánok négy tankot Is felvonultat
tak,

A kínaiak fővédclml vonalán a kínaiak el
lentámadásba mentek át és sikerült elérni, 
hogv a Wuszung fronton megakasztották 
a japán olTenzhát. A Wuszung fronton a

Erdélyi Aladár és Kiéin Antal 
a közeli napokban kilépnek 

az egységespártból
A kormánypártban úgy tudják, hogy több kilépés nem lesz

A legutóbbi politikai események, különö
sen az cgységespárt csütörtöki értekezlete 
óta előtérbe hozták bizonyos oldalról azt a

ELVESZETT
«IUIIIIIIM^

FEKETE FEnFITÖRCfl
A. L. monogrammal.
Kérotlk a becsületes megtaláló, 
hogy a tárcában máit összes 
iratokat l)R. LUKACS KOR 
N Lügvv<d Íródó aha. VI. kar., 
I’ODMAN C<KY-t’TCA 411. szám 
hIó elküldeni aziveskedjók.

Nyolc minisztert 
„leépítettek™

Pária, február 21.
Az uj francia kormánynak nyolccal keve

sebb tagja van, mint az előző kabinetnek. A 
költségvetési tárcát egyesítették a pénzügy 
minisztériummal, a kereskedelmi, tengeré
szet és a kereskedelmi léghajózás ügyeit pe
dig a közmunkaügyi miniszter intézi.

ugyanígy egyesítették a posta és távirda 
ügyi minisztériumot a kereskedelmi minisz
tériummal. Ezenkívül még bizonyos refor
mokat valósítottak meg, amennyiben 

megalakult a nemzetvédelmi miniszté
rium, 

amely az eddigi hadügyminisztériumot, 
haditengerészeti minisztériumot és katonai 
léghajózást cg vési ti magában.

A minisztérium listája egyébként az éjjel 
folyamán egy uj taggal szaporodott, mert 
Gaston Gérard, eddigi idegenforgalmi állam
titkárt ugyané minőségében az uj kabinetbe 
is átvették.

Már kKsziirUlik a kardot 
az uj kormány ellen

Párizs, február 21.
A többségi bij ok örömmel üdvőzlik, de 
baloldali sajtó egy része némi rezigná-a _ _ , ____  _____

cióval vette tudomásul Tardieu kormányát. 
A radikális lapok szerint harci kabinetről 
van szó,

az ellenzék hadjárata tovább folyik 
a kormány ellen.

A Populaire azt irja, hogy a szocialis
ták már kedden megkezdik a harcot a ka
marában. Szerintük

a Tardieu politika a legbrutálisabb 
reakció.

Más lapvélemény azt irja, az uj kor
mány ugyanazokból az elemekből áll, mint 
az előbbi. Coty lapjai csak az uj nemzet
védelmi miniszter személyével elégedetle
nek, mert ők erős kezet kívántak volna.

Tardieu, mint francia fődelegátus megy 
legközelebb Gén f be. Ez azt jelenti, hogy 
a francia külpolitikában és a jóvátételi kér
dőben frontváltozás nem várható.

japánok most már csak arra szorítkoznak, 
hogy

hadihajókról és repülőgépekről lövik 
az erődítményeket és a kínai állásokat.

A japán gyalogság délelőtt féltizkor 
általános támadásba ment át 

és elkeseredett küzdelem után több kisebb 
eredményt ért el.

I yeda tábornok Tokióból táviratilag egy 
ujabb japán hadosztály kiküldését kérte.

Mandzsujából nwözelmes 
latensének a Japánt

Tókló, február 21.
A Sinbun Rengd japán távirati ügynök

ség jelentése szerint Csanghaipen japán- 
nnrál tábornok csapatai Csa-nunál megtá
madták és megsemmisítették a kínai kor- 
mánycsapatokaf. A jelentések szerint

a Japánok 1300 kínai katonát meg
öllek.

Hivatalosan jelentik, hogy a japán ten
gerészcsapatok Svntau közelében két szige
tet megszálltak. A kínai csapatok ellenál
lás nélkül feladták n szigeteket.

kérdést, hogy a legfőbb ideje elérkezett » 
kormánypárt átcsoportosításának.

Elterjedt hírek szerint maga Károlyi 
Gyula gróf miniszterelnök is arra a meg
győződésre jutott volna,

hogy az. egységes párt Jelenlegi össze
állításában nem alkalmas arra, hogy n 
nyugodt kormányzás feltételeit bizto

sítsa.
Beszélnek koncentrációs kabinetről is, mint 
amely alkalmas volna arra, hogv- a nemzeti 
osszelogus jegyében kivezesse az országot 
nyugodt politikai atmoszlérába a mostani 
válságból.

A Hétfői Napló munkatársának volt al
kalma beszélgetést folytatni az cgységespárt 
egyik vezető emberével, aki egyszerűen 
megcáfolja azt, mintha

a kormánypártban komoly átcsoporlo I 
sulásl mozgalom keletkezett volna.

Szerinte a kormány többsége teljesen intakt 
és igy nincs miért és a valóságban nincs is 
kivel — mondja kormánypárti informáto
runk — koncentrációt csinálni.

Az egységespártnak egyik ugyancsak te
kintélyes tagja ezzel szemben megállapítja 
azt, hogy igenis a pártban mindinkább erő
teljesebb a mozgalom abban az irányban, 
hogy a nemzeti erők összefogásával uj párt
szellem alakuljon ki, amely különösen a 
demokratikus elveket valósítja meg. Ez a 
része az egységes pártnak

elsősorban a titkos választói Jogot kö
veteli,

mert ebben látja a garanciáját annak, hogy 
valóban a választóközönség akarata érvé
nyesüljön.

— A nemzeti összefogás gondolata — 
mondotta ez a képviselő — nem záródik le 
az Esztcrházy-utca 30. szám alatt az egy
séges párt kapujánál, hanem ki kell alakul
nia annak a szellemnek,

amely megtisztítja a pártot bizonyos 
tehertételektől

és friss erővel láthat neki annak a műnké 
nak, amely kivezeti a válságból az orsz,ágot.

Annyi kétségtelen.
hogy a közeli napokban megtörténik 

Erdélyi Aladár és Kicin Antal kilépése az 
cgységespártból. Időben egyszerre fog a ki-

Izgalmas korteskedés, egy rendőri 
előállítás a lágymányosi választás 

vasárnapján
Megváltozik a pártok számaránya — Az influenzajárvány 

miatt csak kevesen szavaztak
A lágymányosi kerületben, ahol a köz

ségi választást megsemmisítették és uj vá
lasztást rendeltek el, vasárnap kezdődött 
meg a szavazás.

Pontban nyolc órakor nyitotta meg 
Temple Rezső országgyűlési képviselő, a vá
lasztási bizottság elnöke a választási eljá
rást. Nyolc szavazókörre osztották fel a ke
rületet.

A szavazás nagyon vontatottan indult 
és mindvégig csöndben és nagyobb izgalmak 
nélkül folyt le. Csupán a hetedik körzetben 
történt egy incidens. Itt egy Szécsi Ernő ne
vezetű hegedűművész, aki jelenleg az V. 
kerületi adófelügyelőségnél szellemi szűk- 
ségmunkás,

más helyett akart leszavazni.
Amikor ez a bizaliniférfiak ébersége követ
keztében kiderült, loigazoltatták és az elő
hívott rendőrtisztviselő előállította a kerü
leti rendőrkapitányságra, ahol kihallgatása 
után elbocsátották.

Bár a szavazók csak gyéren jelentkeztek 
az egyes szavazókörzetekben, annál nagyobb 
élénkség és izgalom mutatkozott az egyes 
pártokban. Mindegyik párt

egész autótáborral dolgozott,
hogy összeszedjék a szavazatokat, de igy is 

este nyolc óráig, a záróráig csak 5000 
választó szavazott le,

ellentétben az előző választással, amikor az 
első napon 15.678 választóból 11.400 sza
vazott. Ennek oka nemcsak a megcsappant 
érdeklődés, hanem az is, hogy a választók 
között is nagyon sokan betegek. Az ellen
zéki polgári pártok becslése szerint a kerü
letben

a pártok számarányában feltétlenül vál
tozás fog beállani.

Arra számítanak, hogy a keresztény párttól 

A piaci árusok izgalmas ülésen 
követelték sérelmeik orvoslását

Tiltakoztak a magas helypénzek és a házalók ellen
ői egyesült piaci és vásári kereskedők ipnr- 

lórsulatának élclmiszerszakoszlálya vasárnap 
délután nagygyűlést tartott, amelyen a piaci 
árusok izgalmas hangulatban súlyos gazdasági 
helyzetüket vitatták tneg. A gyűlésen az egye
sület vezetőségén kívül megjelent még a szó- 
riáldcmokrntapárt több vezető tagja, akik 
közül Rűchler József országgyűlési képviselő. 
Pászti Károly fővárosi bizottsági tag szólaltak 
fel.

Halász Árpád, az egyesület ügyvezető elnöke 
nyitotta meg a gyűlést. Megnyitójában vázolta 
a piaci árusok főbb sérelmeit,

a magas helypénzeket, az ál-ÖMcrmelők és 
házalók tisztességtelen versenyét, 

a sivár hitelviszonyokat és az egységes záróra 
kérdését. Hangsúlyozta, hogy a legnagyobb sé
relmük a heti két vásári nap. Ehelyett

a hatnapos piac felállítását követelik.
X? elnök beszédét a Természetbarátok Turista 
F**v.>sü|rténrk  nagytermét zsúfolásig megtöltő 

Szaiongarnlturák. ílKlicsSi 
rok, vitrinek, hintaszékek e»yes hnfordambok minden elfő- 

üaraw-utca na 
ZáEogcédulát, 
• aranyat, ezüstöt, brllllónsot hihetetlen mana fttoa

VMMk. ivinealoa ókuorflslot. RAkócxi-ut B. szám

ytrtes és Sebestyén
lépén megtörténni, azonban a két képviselő 
utjai — megbízható értesüléseink szerint__
a kilépéssel egyidejűleg szét fognak válni.

Erdélyt Aladár mint pártonkivüli kép
viselő vesz részt ezután a parlament mun
kájában.

Ezzel szemben Kiéin Antal, — aki hir sze
rint reméli, hogy többen is fogják követni 
— uj pártot fog szervezni,

vagy legalább Is megveti egy uj párt 
alapjait

és pedig a nemzeti összefogás jegyében- 
Hogy azután tényleg lesz-e követője, az 
még e pillanatban nem bizonyos, amint
hogy egységespárti körökben biztosra ve
szik, hogy Erdélyi Aladár és Kiéin Antal ki
lépésével be is fog fejeződni a kilépések 
sora és az egységespárt továbbra is tömören 
együttmaradva támogatja gróf Károlyi 
Gyula kormányát.

a Friedrlch-párt feltétlenül elhódítja az 
egyik mandátumot, a demokraták pedig arrr 
számítanak, hogy a szocialistáktól vesznek 
el egy mandátumot. Ezt azzal magyarázzák, 
hogy a múlt választáson még szerepelt a 
farkasréti állandó városi baraktábor, mint 
kilencedik körzet és itt a szavazók, körül
belül ezerkétszázan, a szocialistákra adták 
szavazatukat. Ezek közül azonban 980 vá
lasztó hollétét — akik elköltöztek a barak- 
táborból — nem tudták kideríteni és ezek 
a hiányzó szavazók feltétlenül a szocialisták 
választóit csökkentik. Ilyenformán arra 
számítanak, hogy az eddigi állapottal ellen
tétben a pártok számaránya úgy alakul, 
hogy

a Wölff-párt 4 helyett 3,
a szocialistapárt 2 helyett 1, 
Friedrlch-párt 1 helyett 2, 
Kozmáéi; 1,
a Rassay-párt 1,
a demokratapárt 1,
a frontharcosok 1 mandátumot kapnak. 
Este nyolc órakor lepecsételték az urná« 

kát, az összes pártok bevonták bizalmi em
bereiket, csupán a szociáldemokratapárt 
bizalmi emberei virrasztónak egész éjszaka 
az urnák mellett, az őrzésre kirendelt rend
őrökkel. együtt ma reggel nyolc óráig, ami
kor a szavazás újra kezdődik.

A mai napra minden párt lázasan készül, 
bár előreláthatólag legjobb esetben

a szavazók kétharmada fog csak élni 
választói jogosultságával.

Hétfőn este nyolc órakor azután befeje
ződik a szavazás és nyomban hozzákezdenek 
az urnák felbontásához és a szavazatok 
összeszámlálásához, de legjobb esetben is 
csak éjfél után, esetleg hajnalban kerülhet 
sor a választás eredményének a kihirdeté
sére.

közönség zajos közbeszólásokkal és általános 
izgalomban hallgatta végig. Pászti Károly és 
Büchler József szólaltak fel ezután. Felszóla
lásukban magukévá tették a piaci árusok sé
relmeit és megígérték a szociáldemokrata párt 
támogatását úgy a parlamentben, mint a város
házán. Berger Béla, az ipartársulat titkóra

négy határozati Javaslatot 
olvasott fel, amelyek a főbb sérelmekről szól
tak. A határozati jnsaslalokat azután egyhan
gúlag elfogadták. Végül Cselre József és Petro- 
vits Illés piaci árusok felszólalásai után, Hkik 
erélyes hangon követelték a piaci árusok ha
lainak azonnali orvoslását, a nagygyűlés befe
jeződött.

Az elkeseredett piaci árusok a Jövő héten 
Vájná közélelmezési tanácsnokot keresik fel, 
akivel sérelmeikről tárgyalnak.

Csak 5 napig!

KÜRV KLÜRR uonflóólátf K3 
szenzációs R0TT-TAB0RI műsor.
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Három vakmerő rablótámadás törtem 
a vasárnapra virradó oiszakán

A Báka-láran teliiOtteK egy asszonyt, a Sz.got-ulcában retlküit 
raboltak, Rákoscsabán rauoiuares banditák kiosztottak 

egy kereskedőt
A vasárnapra virradó éjszaka három vak

merő rablótámadásról érkezett jelentés a 
főkapitányságra.

Szombaton este Hartmann Dezső 36 esz 
tendős maglódi kereskedő üzleti ügyben 
Rákoscsabára utazott. Alig hagyta el a rá
koscsabai állomást, amikor a sötét, teljese 
néptelen országúton az utmenti árokból há
rom kopottruhás, sapkát viselő Pataiember 
ugrott elő és

pénzt vagy életet 
felkiáltással felszólították, hogy adja át pén
zét és értéktárgyait. A három útonálló kő 
zül az egyik

revolvert rántott elő
és azt a kereskedő mellének szegezte. Hart
mann meglepetéstől szóhoz sem tudott jutni, 
amikor a revolveres suhanc másik két társa 

ököllel többször fejbevágta.
azután levették róla a télikabátot, majd pil
lanatok alatt átkutatták összes zsebeit.

Négyszáz pengő készpénzt és egy ezüst 
zsebórát találtak a kereskedőnél. Ezt az 
utonállók magukhoz vették, sőt a kabátot 
is karjukra akasztották és mire a kereskedő 
ijedtségéből magához tért és segítségért 
kiáltozott,

slkerUlt elmenekülniük.
Miután az a gvanu, hogy a kereskedő táma
dói a főváros felé menekültek,

a rákoscsabai csendőrség értesítette a 
budapesti főkapitányságot is 

és azzal együtt a legerélyesebb nyomozás 
folyik a rablótámadók kézrekeritésére.

Alig félórával ezután a Váci-ut egyik mel 
lékutcájában ugyancsak vakmerő rablótá
madás játszódott le. özv. Sehmartz Izidorné 
63 esztendős magánzónő. aki a Sziget-utcá 
bán lakik, leányával együtt igyekezett haza 
felé. Egy üres telekről 28—30 évesnek lát
szó, sportsapkás, munkáskülsejü férfi sietett 
feléjük és erőszakos hangon

pénzt követelt tőlük, 
majd az uriasszony karján lógó retikült le
szakította és azzal a Dráva-utca irányába 
elszaladt. A retikülben pár pengő készpénz

Rejtélyes haláleset a baja 
budapesti személyvonaton 

Egy bajai urlasszonyt vasárnap holtan találtak 
“ a vonaton - Megindult a nyomozás

Vasárnap délelőtt a Ferencvárosi pálya
udvarhoz halottszállító automobil érkezett, 
amely egyik vonat halott utasát vitte be a 
törvényszéki orvostant intézetbe. Az állo
máson az első pillanatban hire terjedt, 
hogy a baja—budapesti személyvonat egyik 
másodosztályú fülkéjének

hirtelen meghalt az utasa
mire nyomban intézkedés történt, hogy a 
rejtélyesnek látszó haláleset ügyében in
dítsák meg a vizsgálatot

Vasárnap délig agnosz.kálták a halottat, 
a haláleset körülményeit eddig azonban 
még nem tisztázták teljesen és igy az 
ügyészség intézkedésére

ma felboncolják a személyvonat ha
lott utasát: Bauer József bajai fa

kereskedő 41 esztendős feleségét.
Bauerné tegnap este utazott el Bajáról az
zal, hogy a főváros egyik klinikáján ke
zelteti magát s esetleg műtétet végeznek 
rajta. Az úrasszonynak már régebben 
gyomorbántalmai voltak s ez tette szüksé
gessé, hogy Budapestre utazzon és itt ke
ressen orvoslást betegségére. A fakereskedő 
felesége egyedül indult útnak, mert álla
pota nem telte szükségessé, hogy hozzá
tartozói közül valaki elkísérje vagy ápoló
nőt adjanak melléje. Egyik másodosztályú 
fülkében helyezkedett el Bauerné. A vonat 
kalauza, miután elkezelte a jegyét, nem is 
nézett be többször a magányosan utazó 
hölgy fülkéjébe s csak a Ferencvárosi pá
lyaudvarnál kopogtatott be hozzá. A ka 
lauz

megdöbbenve látta, hogy az asszony
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és egy értékes lorgnon, valamint több fon 
tos irat volt. özv. Schivartzné segélykiálto 
zására többen összefutotlak, a járókelők 
közül mintegy tizen üldözőbe is vették az 
utonállót, de annak

sikerült egémtat nyernie
és elmenekülni.

A harmadik rablótámadás éjszaka egy 
óra tájban történt a Béke-térnél. Bredák 
Gyuláné 31 esztendős gyárimunkásnő, aki 
Angyalföldön lakik, munkából igyekezett 
hazafelé, amikor

a béketéri templom mögül két Ismeret
len férfi ugrott eléje.

Felszólították, hogy adja át pénzét, vagy ha 
élelmiszer van nála azt, mire az asszony ezt 
mondotta, hogy nála sem pénz, sem élelmi 
szer nincs, a legnagyobb szegénységben ten 
gődik családjával és kérte, hagyják haza 
menni.

A suhancok nem voltak megelégedve ez
zel a válasszal,

földreteperték a munkásnőt s hogy meg
győződjenek, Igazat inondott-c, átku

tatták összes zsebeit.
Amikor látták, hogy hogy minden kutatá
suk hiábavaló, erőszakoskodni kezdtek vele. 
A gyári munkásnő segélykiáltásával fel 
verte a környéket, a szomszédos vendéglő 
bői többen jöttek elé és előkerült az őrsze 
mes rendőr is. Az elszánt csavargók, amikor 
látták, hogy az asszonynál nem érnek célt 
elkeseredett bosszújukban valami kemény 
tárggyal

többször fejbeverték.
Miután sérülése meglehetősen súlyos volt, 
kihívták hozzá a mentőket, akik első segély 
nyújtás után a Rókus-kórházba szállították

Az utóbbi időben elszaporodott utcai 
rablótámadások miatt a főkapitányságon el
határozták, hogy ezentúl a kültelkeken, kii 
Ionosén Angyalföldön,

szaporítani fogják a rendőrjárőröket
és intézkedés történik arról is, hogy az utcá 
kát a jövőben jobban világítsák.

sápadt arccal, eszméletlenül fekszik 
fülkéjében.

Az első pillanatban arra gondolt, hogy 
esetleg bűntény történt s amint a vonat be
futott a pályaudvarra, jelentési telt. Itt 
azután előkeritettek egy orvost és értesí
tették a rendőrséget is. Az orvos vizsgá
lata és a helyszínre érkező rendőrorvos 
sem állapíthatott meg mást, minthogy 

az uriasszony halott.
A haláleset nemsokkal azelőtt következhe
tett be, hogy a kalauz benyitott a fülkébe. 
Mivel a helyszíni vizsgálat során nem le 
hetett teljes határozottsággal, konstatálni, 
hogy

mi okozta az uriasszony halálát,
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az ügyésíség Bauerné holttestének felbon
colását rendelte el. Azt azonban konsta
tálta az orvosi vizsgálat, hogy külsérelmi 
nyomok nem fedezhetők fel a halott úri
asszonyon s igy

bűntényre egyáltalán nem lehet követ
keztetni.

A boncolás és a további nyomozás feladata 
lesz annak megállapítása, hogy a beteg 
uriasszony esetleg tévedésből, vagy szán
dékosan valamilyen magával hozott orvos
ságból nem vett-e be nagyobb mennyisé
get, ami halálát okozhatta.

A tragikus halálesetről

Kétheti bujkálás után elfogták 
Lengyel Zoltánt, az ugrató 

galéria
Vasárnap a főkapitányságon előzetes le

tartóztatásba helyezték Lengyel Zoltán ügy
nököt, akit a büntetötörvényszék körözött. 
Lengyel Zolán neve sokszor szerepelt már 

Fekete László volt rendőrkapitány tra
gédiája és I.áday Dezső őrnagy öngyil
kossága idején a beugrntó ügynökök 

galériájának vezéreként emlegették.
Lengyel ismert tagja annak a társaságnak, 
amely részletvásárlásokkal behálózza a 
bajbajutott fixílzetésü embereket. Különféle 
árukat sóznak a megszorult emberek nya
kába és rábeszélik őket, hogy a hitelbe tu
lajdonjog fentartásával vásárolt árut tegyék 
zálogba. A vásárlást és az elzálogosítást is 
ők közvetítik.

Még mindig sok az influenzás 
megbetegedés, de a súlyosabb 

betegségek száma csökkent 
Az influenzajárvány tragikus sorsú halottja

Az influenzajárvány már hetek óta szedi 
áldozatait, de annyi megbetegedés minded
dig nem fordult elő, mint ezen a héten. 
Vidéken és Budapesten is csaknem minden 
második ember átesett már az influenzán 
vagy éppen most őrzi az ágyat. Szeren
csére

az influenzás megbetegedések leg
nagyobb része könnyű lefolyású 

s az úgynevezett szövődményes megbetege
dések — amelyeknek bejelentéséi legutóbb 
kötelezővé tették — aránylag csak ritkáb
ban fordulnak elő. A legutóbbi napokban 
csökkent is ezeknek a súlyosabb megbete
gedéseknek száma.

Vasárnap érdeklődtünk
a székesfővárosi tisztiorvosi hivatalban 

az influenzajárvány felől s azt a felvilágo 
sitást kaptuk, hogy a legutóbbi adatok sze
rint

158 komolyabb influenzás beteg fek
szik a Szent László kórházban, 

de ezek között van több olyan beteg is, 
aki még a járvány elharapódzása előtt ke
rült be a kórházba. A könnyebb megbete
gedések számát természetesen nem lehet 
megállapítani, hisz a betegek legnagyobb 
részét nem a kórházakban, hanem lakásu
kon ápolják. A tiszti főorvosi hivatalban 
kijelentették azt is, hogv a főváros közön
ségének semmi oka nincsen különösebb I 
nyugtalanságra vagy riadalomra s a törne-1

UflLlíW
I megszünteti a köhögést és rekedtséget |

még vasárnap értesítették Bauer Jó- 
zsefné bajai és budapesti hozzátarto

zóit,
akik nagy megdöbbenéssel vették tudómé*  
sül a halálhírt. A hozzátartozók kizártnak 
tartják, hogy az uriasszony öngyilkossá*  
got követett volna el,

ez# « z ■
ionokét

busás jutalékot szednek, ugyhogy az 
áldozat alig kap valami pénzt 

és végül még bűnvádi eljárás is indul ellene 
a részletre vett holmi elzálogosítása miatt.

A törvényszéken éppen most folyik az 
ugrató ügynökök monstre-bünpörének a 
tárgyalása és ebben is szerepe jutott Len
gyel Zoltánnak.

A hatóságok azonban nem találták Len*  
gyeit, mire

elrendelték a körözését.
Két hétig nem látták, mig most azután 

a detektívek fölismerték az utcán 
és előállították a főkapitányságra, ahol le- 
tartóztatták.

ges megbetegedések dacára 
veszedelmes mértéket egyáltalán nem 

öltött a járvány.
A közönség mindenesetre okosan cselek*  
szik, ha a tisztifőorvos nyilvánosságra ho
zott figyelmeztetését betartja, legfőképpen 
azt, hogy

influenzás betegeket nem látogat.
A tömeges influenzás megbetegedések 
egyébként sok fennakadást okoznak a hi
vatalokban, bíróságokon, rendőrségen, 
színházaknál.

Vasárnapra virradó éjszaka egy tragi
kus sorsú áldozata akadt az influenza

járványnak.
Néhány nappal ezelőtt egy lesoványodott 
öreg embert hoztak be a toloncházba: Ze- 
lenka Lukács 70 esztendős foglalkozás
nélküli embert, akit tiltott kolduláson több
ször értek tetten. Az idős ember már a to- 
loncháza történt beszállításakor erősen 
meg volt hülve, később lázas lett, úgy, 
hogy átszállították a rabkórházba, ahol 

vasárnap éjjel Influenzában meghalt.
Zelenka Lukács valamikor nagy vagyonnal 
rendelkezett. Pesten

bérliáza, üzlete volt, 
dt szerencsétlen üzleti spekulációi elvitték 
minden pénzét, hozzátartozói elhagyták, 
úgy, hogy magára maradt s most a rabkór
házban hunyt el influenzában, mindenkitől 
elhagyatva.
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Sulvos Hardnórbalt vívott vasarnau 
a kaposvári nemzeti kaszinó kót lagla 

SzOcs Ernő kamarai titkár ás Bársony Róbert tanár aflárle
• Kaposvár, fcbr. 21.

fA Hétffii Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Vasárnap reggel Kaposvárott" sú
lyos feltételű kardpárbaj zajlott le. A Nem*  
zetz Kaszinó két tagja, Szűcs Ernő, az Alsó- 
dunántuli .Mezőgazdasági Kamura titkAra 
ÖMzeazóIfllkozoiit a kaszinóban Bársony 
Róbert kereskedelmi iskolai tanárral és

Inzultálta a tanárt.
Az ügyet lovagiaa ntra terelték és a felek

Megbilincselve Pápára vitték 
Puchinger Istvánt, az elfogott rablót 

Puchinger visszakövetel a rendőrségtől egy pár selvemharísnyát, 
mert szerinte azt nem az elrabolt pénzből vásárolta

Ma délelőtt a főkapitányság bűnügyi osztá
lyún szolgálati jeggyel jelentkezett a pápai 
kapitányság egyik rendőre:

■tért Jött, hogy Pápára kísérje Pucblngcr 
István molnársegédot, n Budapesten elfo

gott pápol rablót.
Puchinger a rendőrségen mindent beismert és 
részletesen elmondotta n rablás történetét. A 
fiatalembernél 0100 pengő készpénzt talállak, 
n/onkiviil vadonatúj cigarettatárcát és arany
órát. Ereket n Wetsz Mórtól rabolt pénzen 
vásárolta. A lefoglalt holmik közölt van 

egy pár selyemharisnya.
Puchinger Pápáról előbb Győrbe, majd Buda
pestre szökött és itt fölkeresett egy Budapesten 
szolgáló pápai cSelédleAiiyf, réf ismerősét. A 
gavallér rabló ajándékot hozott; egy arany fiil 
hcvalál ét egy pár selyemharisnyát. A lány ké
sőbb olvasta a lapokban, hogy Puchinger rab
lást követelt cl,

nem akart rablótól ajándékot elfogadni

„Megszorult gazdája*  részére csalt ki 
pénzeket a furfangos szabósegéd 

A szabók címtárából válogatta ki áldozatait
Suhajda Imre 21 esztendős szabósegéd (már 

hosszabb Ideje állás nélkül volt és miután 
nem tudott munkához, jutni, elhatározta, hogv 
bűnös ufón igyekszik pénzt szerezni), inegszc- 
rézte a szabómesterek legújabb címtárát és 
annak alapján sorra jórtn nz előkelő mestere
ket, ott mint kisethb, de jónevtl szabómester 
meghízottja mutatkozott be és főnökére hivat
kozva tiz-husz, sőt sokszor

nagyobb összegeket kért kölcsön.
Suhajda minden egyes alkalommal diszkréten 
félre hívta azokat az embereket, akiket fölke
resett és kétségbeesett hangon közölte velük, 
hogy

gazdája milyen rettenetes helyzetbe került, 
hogy n legszükségesebb fizetési kötelezettség 
nek nem tud hamarjában eleget lenni. Olyan 
meggyőzően adta elő hazugságait, hogy leg
többször még szánnlmat it kellett nz emberek
ben és volt rá esőt, hogy a kért összegnél na

A Steinherz család 250.000 pengős 
pere a biztosítók ellen

Március közepén tesz az uj főtárgyalás Kecskeméten
A kalapácsos gyilkos bűnügyében tudva

lévőén a biróság úgy intézkedett, hogy el
rendeli a bizonyítás kiegészítését és egye
bek közt meghallgatja nz. Igazságügyi 
Orvosi Tanácsot, tekintve, hogy az orvos 
szakértők egymással homlokegyenest ellen
kező véleményt adtak arról, beszámítható e 
Fischl vagy nem. Értesülésünk szerint e hét 

vasárnap reggel súlyos feltételű kardpár
bajt vívtak a gyalogsági laktanyában. Heves 
összecsapás után

Bársony tanár bat, Szűcs titkár pedig 
két helyen kapott sebet.

A segédek a párbajt befejezettnek nyilvání
tották. A felek nem békültek ki. Az ügy kü
lönben foglalkoztatja a kaposvári Nemzeti 
Kaszinó választmányát is.

és ezért nyomban beszolgáltatta a rendőrségen. 
Puclilnycr kihallgatása során azt mondotta, 

hogy az arnny fülbevalót a rabolt pénzen vá
sárolta, de ezzel szemben

kijelentette, hogy a selyemharisnyára Igényt 
tart, mert azt a saját pénzéből vette.

Ezzel fejeződött be Puchinger kihallgatása. A 
ílnlnlemhert azután a főkapitányságról rend
őrök kísérték n pályaudvarra, olt

megbilincselve átadták a Pápáról érkezett 
rendőrnek,

aki a vonalon hnzavitte Pápára.
Pápán ma délelőtt tartotta meg a pápai 

rendőrség a
■ helyszíni szemlét

a Budapesten elfogott Puchinger Istvánnal és 
Horváth Géza lmokkal, hogyan másztak fel a 
ház falán és hatoltak be az öreg kereskedő la
kásába, akit fejbeverés és megkötözés után ki
raboltak.

gyobb összeget is küldött a jószivü mester a 
szegény ,, megszorult kollégának". Suhajda 

olyan ügyesen csinálta hosszú időn keresztül 
ezeket a kölcsönkéréseket, hogy nem jöttek rá 
szélhámosságaira, mig azután a véletlen pat- 
lonlotta ki raffinált csalását.

Suhajda véletlenül egv olyan szabómestert 
keresett fel kölcsön ügyében, aki az általa 
megnevezett kollégával már évek óta nem be
szélt, sőt annyira haragszanak egymásra, hogy 
még

pttrben bt állottak
és igy teljesen kizártnak tartotta, hogy az tőle 
pénzt kérjen kölcsön. A szabómester gynnus- 
nnk találta n dolgot, rendőrt hozott és azzal 
előálliltatta Suhnjdát a főkapitányságra. A 
fialni szabósegéd a rendőrségen nagyon meg
ijedt é» minden kertelés nélkül

bevallotta sorozatos szélhámosságait.
Beismerő vallomása után előzetes letartózta

tásba helyezték.

elején már a kecskeméti törvényszékről 
fölterjesztik az összes iratokat az Igaz

ságügyi Orvosi Tanácshoz,
amely valószínűleg még e héten össze is ül, 
hogy véleményt mondjon a kalapácsos gvil 
kos elmeállapotáról. A kecskeméti törvény
szék az uj főtárgyalást nz iratok vissza 
érkezése után kitűzi, erre azonban az 

eddigi tervek szerint március közepe elöli 
nem kerül sor, úgyhogy

az uj tárgyalást március közepén tart- 
jík meg.

A kalapácsos gyilkosság azonban nem 
csak a kecskeméti törvényszéket foglalkoz
tatja, hanem nemsokára a budapesti polgári 
törvényszék elé is kerül. A Steinherz-család 
elhatározta, hogy tekintet nélkül a kecske
méti bűnügyi tárgyalás kimenetelétől, mind 
azok ellen a biztosilók ellen, amelyeknél a 
meggyilkolt Steinherz Rudolf biztosításokat 
kötött,

rövidesen megindítja a pert, 
tekintve, hogy a biztositók nem hajlandók 
kifizetni a biztosítási dijakat. Dr. Szőke 
Sándor, Steinherzné jogi képviselője és dr 
Virányi Lajos, Steinherz kiskorú gyermekei
nek ügyvédje, együttesen fogtak hozzá a 
biztositók ellen indítandó per lefolytatásá
hoz. Az ügyvédek együtt szerkesztették meg

Raffay Béláné földbíríobosnő 
súlyos szánfaarambolja

A motoros vonat elütötte Rattayné szánkóját
A vármegyei mentők vasárnap Budapestre 

hozták és a Rókus-kórházban helyezték el 
Raffay Béláné földbirtokosnőt, akit súlyos 
szerencsétlenség ért.

Raffayné kétlovas szánkón igyekezett föl
diáki birtokára,

maga hajtotta a szánkót.
A község határában, a vasúti átjárónál nem 
volt leeresztve a vasúti sorompó, gaffayné 

Ma átadják a jugoszlávoknak 
a gyilkossággal vádolt 
Musztács Iván erdészt

Murakereszturon veszik át a Jugoszláv csendőrök
Nagykanizsa, február 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának t ele fonfe-
lentése.) A nagy kanizsai törvényszékre teg
nap érkezett meg az igazságügyminiszté
rium leirata a gyilkossággal vádolt Musz
tács Iván kiadatása ügyében.

A jugoszláv hatóságok előtt ugyanis föl
jelentést lettek, hogy

Musztács Iván murakcresztcsl lakos a 
háború befejezése idején jugoszláv

Boszorkányper a táblán
Hat hónapra Ítélték Szo'ka Etelt, aki a biróság előtt is 

hangoztatta, hogy ő varázslónő
Alig kél hete, hogy a szolnoki törvény

szék elitéit egy hipnotizáló cigány javas
asszonyt és most a budapesti tábla is „bo
szorkány port" tárgyalt.

Szojka Etel, 38 éves mngánzónőt több
rendbeli feljelentésre azzal vádolta az 
ügyészség, hogy hiszékeny asszonyoktól kü
lönféle ékszereket és nagyobbösszegü pénzt 
csalt ki olyan módon, hogy

varázslónőnek adta ki magát
és azt állította, hogy az általa elkészített 
„bájltal" hatásaképpen az illetőknek legtit
kosabb vágyai teljesülnek és őket nagy sze
rencse fogja érni.

Zeiss dr. törvényszéki egyesblró előtt a 
sértettek közül Barát Mária azt adta elő, 
hogy Szojka Etel

a „bájitallal" bekente homlokát és 
kezét

és kijelentene, hogy „sorozatos kezelés" 
ulán olyan hatást fog gyakorolni a fér 
(lakra, hogy annak egy sem fog tudni ellen

UJJAAled

„noDopin" 
szénsavas fenyőfürdőben. Az egész világon 
ezt hálálják 25 év óta. Tabletta 4*0  íülér

keresetüket, amely a napokban elkészül. A 
Stei'nherz-család ebben a keresetében

százezer svájci frankot követel a Phönlx 
biztosítótól, a Securitas biztosító társa
ságtól 300.000 cseh koronát, mig az 
Európai Áru- és Poggyászbiztosi tó rész

vénytársaságtól 50.000 schllllnget.
Ezek az összegek magyar pénzre átszámítva 
körülbelül 250.000 pengőt tesznek ki.

A polgári per kimenetelét érthető érdek
lődés előzi meg, maga a tárgyalás Is na- 
gyón érdekes tesz, tekintve, hogy a Steii). 
herz-család a legszélesebb alapokon kéri a 
bizonyítás elrendelését.

ál akart hajtani a síneken, de közben 
odaérkezett a motoros vonat, elkapta 

és fölborította a szánkót.
Raffayné kizuhant a liánból, arcán és két 
lábán súlyos sérüléseket szenvedeti.

A községi orvos részesítette első segítség
ben, azután a vármegyei mentők Budapestre 
hozták. Megindult a vizsgálat, hogy tisz
tázzák, ki felelős a balesetért.

területen megölt egy embert
Az ügy a nagykanizsai hatóságok elé k» 
rült és Musztács Ivánt a gyanuokok alapján 
letartóztatták. Megindult a kiadatási eljárás 
és úgy döntöttek, hogy Musztács Ivánt ki
adják. Musztácsot

hétfőn a csendőrök Nagykanizsáról 
Murakercszlurra kisérjk 

és a határon áladják a jugoszláv csend
őröknek.

állni. Nagy Mária nevelőnönek 
vőlegényét akarta visszaszerezni a va

rázslat segítségével,
Kemfner Jenöné traíikosnőt pedig a „báj
ital" hatása nagy szerencséhez juttatta 
volna. Ugyanakkor ékszereket és pénzt vett 
át a „varázslónő" a hiszékeny nőktől, a báj
ital eredménye azonban nem jelentkezett.

A vádlott
azzal védekezett, hogy ő tényleg 

varázslónő
és italának van hatása.

A törvényszék azonban ezt a védekezést 
nem fogadta el és csalásért

6 hónapi fogházra Ítélte Szojka Etelt.
Léndrt Béla dr. védő fellebbezésében kérte 
□ bíróságot, hogy mondják ki kuruzslásban 
bűnösnek a vádlottat. A tábla szombaton 
tárgyalta az ügyet, azonban csalást látott 
fennforogni és ezért a törvényszék ítéletét 
helybenhagyta.

Óriási sínért árt el a HÉTFÖIJIAPIÓ

keresztreltwénii-oiimpiásza
Impozánsan nagy számban küldték be olvasóink az 1. és II. keresztrejtvény megfejtését, mert

a gvűziesi tetőtől talpig elegánsán leioitözfetjOK
Ezanxium 5 nagyállat te eoo ajtnddxot osztunk ki a mágiáitok között.
Az első hét 50 nyertesét a hírrovatban közöljük.
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KVlBt utcán meiiueiűtte magát 
Qraner Sáiutor*  naaonakeraskedö 

Az oruosoK szariint inas álfa ionian KOueite 01 
rz öngyikossagot

Nem hosszabbítjuk meg!
A Gróf Haller-utca és Gát-aicn sarkán 

A délelőtti órákban
■ járókelők szemcláttdra meUtwlőttc ma

gát egy jól öltözött fiatalember.
'Az életunt embert a mentők súlyos állapot
ban, eszméletlenül szállitotHik a Rókus- 
kórházba. A zsebeiben talált iratokból meg
állapították, hogy

Gráner Sándor 27 esztendő szigetszent- 
miklósi gabonakereskedővel azonos.

Gráner irataiból kitűnt, hrigy Szigetszent 
miklóson van állandó lakpsa is és csupán

üzleti ügyben utazott fel rövid időre a fő
városba.

A fiatal gabonakereskedő orvosi véle
mény szerint

ittas állapotban
követte el az öngyilkosságot. Hogy miért 
akart megválni az élettől, azt idáig nem 
sikerült megállapítani, mert

kihallgatni nem lehet
és semmiféle iratot nem találtak nála, ami
ből következtetni lehetett volna öngyilkos
sága okára.

Falhontásos betörés 
a Károly király-köruton 

Az Üzlet fölött lévő helyiségből mennyezet
bontással, kötélen ereszkedtek le a betörők 

a kifosztott helyiségbe
Az a veszedelmes felbontó- és kasszafuró- 

banda, amelyik már 'hónapok óta működik 
a fővárosban anélkül, hogy a rendőrségnek 
sikerült volna lelepleznie, vasárnapra vir
radó éjszaka ismét élet jelt adott magáról. 
A Károly király-ut 9. sz. házban van Szó- 
bcrsky József bőr kereskedése. Az üzlet 
fölött, az első eme-leten, egy irodahelyiség 
van, amelyik már hosszabb ideje üresen 
áll. Vasárnap reggel a bőrkereskedés tulajdo
nosa valami üzleíi ügyből kifolyólag kinyi
totta az üzletét, |j*ogy  ott valami iratot meg
keressen. Alig lépett be az üzletbe, meg
döbbenve vette észre, hogy

a mennyezete; i hatalmas lyuk tátongott 
és az emelett Irodahelyiségből egy kötél 

lógott alá az üzletbe.
A fiókok, szekrények mind tárva-nyitva 
voltak, az áruji;szanaszét hevertek és az iro
dában

a Wertheifii-szekrény több helyen meg 
volt fúrva,

azonkívül a kézipénztár is fel volt törve s 
annak tartó] ma hiányzott.

Szábersky- nem nyúlt semmihez sem, ha
nem az őrszemes rendőr utján nyomban ér
tesítette a betörésről a főkapitányságot. A 
rendőrségből több detektív és daktilosz.ko

pus mentek ki a helyszínre. Megállapították, 
hogy a betörök álkulccsal fölnyitották a 
bőrkereskedés felett levő emeleti irodahelyi
ség ajtaját és amikor szombaton este Sza- 
berskyék távoztak az üzletből, hozzáláttak 
a munkához. Nagy munkát végeztek. Min
denekelőtt az irodahelyiség parkettáját bon
tották föl egy jó darabon, azután hozzá
láttak

a mennyezet kibontásához.
Nagy elővigyázatosságot tanúsítottak, mert 
dacára annak, hogy az irodahelyiség szom
szédságában lakások vannak, semmiféle 
gyanús zajt nem hallott senki. Amikor be
fejezték a mennyezet kibontását, kötelet 
erősítettek egy falbavert szöghöz és

a kötélen leereszkedtek az üzletbe.
Három helyen fúrták meg a páncélszek
rényt, de fárasztó munkájukat nem koro
názta siker, nem tudták azt kinyitni. Meg 
kellett elégedniük azzal a húsz pengő kész
pénzzel, amit az irodában levő egyik szek
rényben elzárt kézipénztárban találtak. Hogy 
a bőrárukészletből mennyit vittek el, azt 
csak hétfőn délelőtt a leltározás után tud
ják majd megállapítani. A rendőrség nagy 
apparátussal nyomoz a vakmerő falbontó 
kasszafurók után.

A pacsaí véres incidens 
letartóztatottjai a vizsgálóbíró előtt

Farkas Tibor, a kerüld képviselője, Pazsára érkezeit
Nagykanizsa, február 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
le'ntése.) A pacsaí véres incidenssel kapcso
latba^. letartóztatott kilenc kisgazdát

hétfőn délelőtt fogja kihallgatni Al- 
inássy Gyula dr. vizsgálóbíró 

és nyomban dönt arról, hogy továbbra is 
letartóztatásban maradnak-e, vagy pedig 
szabadlábra helyezi őket. Az elfogott gazdák 
valamennyien jómódú, a környéken ismert 
emnerek.

A vármegyében hire járt, hogy cselek

ményüket zendülésnek minősitik, amely 
statáriális eljárás alá esik, de később min
denütt

nagy megnyugvást keltett,
hogy az ügyészség csak hatóság elleni erő
szaknak minősítette az ügyüket.

Farkas Tibor országgyűlési képviselő, a 
kerület képviselője különben

Parsára érkezett
és sorra járta a gazdákat, hogy információt 
kérjen tőlük a parsai eseményekről.

Letartóztatták Spítz ülés válogatott 
Sutballista feleségét

Az érettségizett fiatalasszony ellen lopás gyanúja miatt 
eljárás ío!yá!< és szökni akart Eudapeslröl

Ma délelőtt érdekes letartóztatás történt a 
főkapitányságon. Az ügyészség utasítására 

a rendőrség előzetes letartóztatásba he- 
lyeste az közismert válogatott
futballistájának, SpMz Illés Lajosnak 32 

esztendőn feleségét.
Spitzné leánynevén Sahök Edit nem most ke
lőit •■Isőizhen a főka/pitánysógra. Az érettségi
zett. intelligens nő. bugával együtt, már több 
alkalommal szerepeit a bűnügyi krónikában 
zsebtolvajlások vádjával kapcsolatosan.

Legutóbb a Corvin-ámházban történt egv 
lopás és ezzel kapcsolatban Paczek Margit 
nevű ismerősével együtt gyanúba került.

Akkor előállították a főkapitányságra, nhol 
tagadása ellenőre Is előzetes letarlózta- 

tá/iba helyezték,
mert súlyos gyár juj kok merüllek fel bűnös
sége mellett. A flőkapitúnyságról átkisérték az 
ügyészségre, ma^^j^övK^bsgiilatMogság^iUm 

Állami ellenőrzés alatt álló telepünkről 

szoiaoituanvok
llipfiria Portál In alanyon 
és Krizái sima és gyöke
res vesszők rendkívül leszál

lított árban kaphatók

EmMi szö'öieieDíiö rí
Gróf Tisza lrtván-u. S-1O., 1V. ént.
Telefon ■ Automata S39-43

a vizsgálóbíró kaució ellenében 
szabadlábra helyezte,

szigorúan meghagyva, hogy a főlárgyalásig 
nem szabad Budapestről eltávoznia.

Szombaton azután bizalmas bejelentés érke
zett az ügyészségre Spitznéucl kapcsolatosan. 
Arra hívták fel az ügyészség figyelmét, hogy

Spltz Illés lejönné valaki segítségével út
levelet szerzett és azzal a tervvel foglal

kozik, hogy megszökik Budapestről.
Az ügyészség a bejelentés után nyomban érint
kezésbe lépett a főkapitánysággal és intézke
dett. hogy detektívek menjenek ki Spitzné 
lakására, sürgősen állítsák elő és 

tartóztassák le, nehogy sikerüljön meg
szöknie a fővárosból.

A detektívek meg is jelentek a lakásban. 
Spitzné, mint n múltban, most is a legerélye
sebben tiltakozott az előállítás ellen. A fő
kapitányságon hivatalosan megállapították, 
hogy a bcjelcnlőnek igaza volt. Spilznenek va
lami uton-módon tényleg sikerült útlevélhez 
jutnia.

Az utleve’et azonban sikerült valahol ügye
sen elrejtenie, mert vasárnap délelőtt 

detektívek kutatták át Spltzék lakását, dr 
nem találták meg at útlevelet.

A főkapitányság dacára Spitzné álhatatos ta
gadásának. az ügyészség utasítására előzetes 
letartóztatásba helverte. a délutáni órákbnn 
átkisérték az ügyészség fogházába, ahol a fő
tárgyalásig fogva marad

■ Zsoldos sms

Madapolansifón jó haun*iati  minőug... 

Kelengyesifón és pamutvászon 
mejbfrh'itó )ó minőségek........................1.28. 1.18,

Batiszísifón finom kelengyemlnfitég ................

Lepedőkülönlegesség 
Paplanlepedő rinm«.in.

Inlet (angin) ioiuim. wr.,6..........
Fehér abrosz iss.ns
Szalvéta hmm »>e ™ nngysőg ... 

Edény- és pohártörlők Sílcti.........

Kockás flanel! portörlők........
’ Darázsfészek törülközők .....

■ Szegett törülközők.....
1 Frottirtörülközők feltűnően olcsó éra ...

rendkívül erő*  
minősegek ■

KÁLVIN TÉR 7.

Ingyen monogramhímzés fehérneműkbe, asztal- és ágyneműkbe, 
törülközőkbe és konyharuhákba Csepel hímzőgépeken.

A postai rendelésekbe is behímezzük monogramját és bérmentve szállítjuk.

A bécsi krematóriumban 
tegnap eihamvasziották 

dr. Halász Frigyes holttestét
Az elhunyt előkelő pesti ügyvéd v égrendeletében kérte, 

hogy ne rendezzenek számára díszes temetést
Tegnap délelőtt ismert pesti notabilitások- 

ból álló kis csoport gyűlt egybe a bécsi 
krematóriumban, ahol a legnagyobb csend
ben, minden gyászpompa és gyászbeszéd 
mellőzésével

elhamvasztották a magyar jogásztársa
dalom tekintélyes halottjának, a néhány 
nappal ezelőtt tragikus hirtelenséggel 
elhunyt dr. Halász Frigyesnek holt

testét.
Dr. Halász Frigyes a legtekintélyesebb 

pesti ügyvédek egyike volt, aki igen előkelő 
pozíciót vivőt! ki magának a magyar jogász
társadalomban és jelentős vagyont szerzett. 
Aránylag igen fiatalon jutott ahhoz a meg
tiszteltetéshez. hogy az Országos liiró és 
ügyvédvizsgátóbizottság tagja lett, később 

elnökhelyettessé nevezte ki az igazság- 
iigynii'iiszter és ezt a pozícióját több 
mint húsz esztendőn keresztül töl

tötte he.
A birák, ügyvédek és ügyészek ma fórumon 
levő generációja mind az ő keze alól került 
ki. Több évtizeden keresztül volt tagja fíuda-

pest törvényhatóságának is, azonban soha 
egyetlen párthoz sem tartozott.

Irtózott minden politikai szerepléstől, 
csak a csendes és az elvonult nyugalmat 
szerette, ezt különben végrendelete demon
strálta legjobban, amelyben azt kérte hozzá
tartozóitól, két fiától: dr. Halász Elek és 
dr. Halász János ügyvédektől, hogy a nagy 
temetés és a fényes gyászszertartás helyett 

holttestét a legnagyobb csendben szál
lítsák a bécsi krematóriumba és ott 
hamvasszák el, mert nem akar senkit 
terhelni azzal, hogy kimenjen a teme
tésére, akár mint szónok, akár mint 
olyan, aki az utolsó végtlsztességen való 
megjelenéssel Igyekszik leróni kegyele- 

tes részvétét.
Így is történt. Pécsbe csak a család leg

szűkebb tagjai és néhány meghitt jóbarátja 
kisérte el Halász Frigyes dr. koporsóját és 
□ gyász minden külsőséges pompája nélkül, 
viszont annál nagyobb részvét mellett ham
vasztották el a hatvannyolcéves korában 
elhunyt előkelő pesti ügyvéd holttestét.

Vasárnap hazaérkezett Oroszországból 
egy hadifogoly, aki tizennyolc évi 
raboskodása alatt nem tudott arról, 
hogy közben apa és nagyapa lett 

Háborús regény a mézeshctektől a nagyapaságig
Vasárnap reggel báránybőr-kucsmás, 

szőrmebtindás férfi érkezett Budapestre. 
Hatósági emberek fogadták. A kucsmás- 
bundós ember Oroszországból érkezett.

Sebestyén Lajos a neve, szilasbalhási 
származási! földműves, 

akinek az élete iró tollára való háborús re
gény. Regény, amelyről hivatalos akták és 
iratok tanúskodnak.

Sebestyén Lajos 1914 júliusában tartotta 
meg esküvőjét a menyasszonyával. Egy hó
nap sem telt el és megszakadtak a mézes
hetek: kiütött a háború és Sebestyén Lajost 

az első mozgósításkor az orosz frontra 
vitték.

Kevés része jutott a harcokból, mert amint 
a frontra érkezett, még augusztus hónapban 
fogságba került.

Megkezdődött Sebestyén kálváriája, a 
magyar foglyok oroszországi kálváriája. 
Egyik városból a másikba cipelték s végül 
Szibériába jutott. Megrázó szenvedésekben 
volt része és végül

Szibéria legfelsőbb sarkába, egy eldu
gott kis faluba kerüli,

A hadifogoly nem hagyhatta el a falut, 
ahová munkára vitték, a falubeliek nem 
sokat törődtek a fogoly levelezésével s esz
tendőkön át

egyetlenegyszer sem jutott hozzá, hogy

levelet írjon
és közölje hozzátartozóival, hol-merre él.

Teltek múltak az esztendők, jött a forra
dalom, a bolsevizmus és Sebestyén Lajos 
szilasbalhási magyar földműves

a világtól elzárva élt tizennyolc eszten
dőn át Szibéria egyik zugában.

Néhány hónappal ezelőtt evakuációs bi
zottság járt ezen az eldugott vidéken és

- mint ilyenkor szokás — rövid időre a 
fertőtlenítő intézetben helyezték el. nehogy 
valami betegséget hozzon haza szovjetföld
ről.

Amikor Budapestre érkezett és a hatóság 
emberei tneghallguiták kalandjait, azonnal 
érintkezésbe léptek a megyei hatóságokkal 
és megtudták, hogy

Sebestyén, amíg fogságban volt, közben 
apa és nagyapa lett.

Fiatal feleségének, akit rövid ideig tartó 
mézeshetek után itthagyott, kislánya szüle 
tett, a lány közben fölcsepercdelt, s most 
lépett a tizennyolcadik évébe,

mór egy esztendővel ezelőtt férjhez- 
ment és éppen a minap született gyer

meke.
Sebestyén néhány nap múlva már haza 

megv Szilasbalhásra. ahol megcsókolhatja 
leányát és unokáját, akiknek n létezéséről 
nem is tudott.

hangazáró kis készülékekhez is alkalmazható.
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„ lopáson tettenértéK 
Árva# József debreceni rendőr 

sági hluatalfotlszlei
Idegbstag kleptomfenioenak tártján a JA csalánul 

származó embart
Debrecen, február 21.

* (A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jdentése.) Kínos feltünÓM kellA cárt történt 
vasárnnp Debrecenben. Arvay József rendőr*  
ai'gi hivatalfőtiszt betért nz AntalíTy féle 
könyvkerrskedóslH*,  ahol könyvek töltő
tollak között válogatott, majd eltávozott. 
Közben az alkalmazottak

éarrevettók, hogy Arvay néhány köny
vet ón egy töltőtollal éNumrtatoll kabát

jába.
A rendőrségi hivnlnlfötiszt sápadt arccal állt 
n rendőr elolt s

a kabátjából csukhaniar előkerültek a 
holmik,

amelyeket n könyvkereskedésből vitt cl.
A rendőr a knpitányságm kísérte és 

3riffhff Lajos főtanácsosnak, n debreceni ka
pitányság vezetőjének intézkedésére Arvay 
Józsefet őrizetbe vették. Az a föltevés, hogy

a megtévedt ember idegbeteg, kleplo- 
mánlás.

A Jó családból származó Arvay a hábo
rúban tiizérfőhadnugy volt, mint 73 száza
lékos rokkant idegsokkal került búza a 
harctérről,

Arvay József neve legutóbb is szerepelt 
mór a nyilvánosság elöli. Egy napon a 
kaszárnyában fölkeresett egy zsidóvallásu 
katonát, aki állítólag arról panaszkodott, 
hogy néhány barátja tréfából szalonnát du
gott a szájába. Arvay kifakadt.

gazembernek mondta azokat, akik sze
rinte a vallásos zsidót szalonnával etet

ték meg.
Árván ellen akkor rágalmazás miatt eljárás 
indult, a törvényszék cl ü ítélte 100 pen
gőre, de a tábla megsemmisítette az ítéletet 
és ujnbb Ítélethozatalra utasította a törvény
széket. Ez az ügy még nem fejeződött be 
és Arvayt most lopáson érték.

Eckhardt libor érdekes beszéde 
a hafdumegyei kisgazdák vacsoráján 

Nagyfontosságu gazdajavaslatokat terjeszt kedden a Ház elé
Debrecen, február 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) A hajdumegyei független kis
gazdapárt Hajdúböszörményben megtartandó 
nagygyűlésre kért engedélyt, de nem kapta 
meg.

Erre ötszdztcrltékrs vacsorát rendezlek.
A vacsorán resztvettek a hajdúsági párt
szervezetek vezetői és bizalmi emberei. A 
vacsorán megjelentek Heyymeyt Kiss Pál 
és Eckhardt Tibor országgyűlési képvise
lők. A vacsora résztvevői

Szeméremelleni vétség miatt 
pörbefogták Láng Jenő dr. körorvosi 

A szolgabiró fölfüggesztette állásától 
a kiskomáromi körorvost

Nagykanizsa, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon

jelentése ) Nagy feltűnést kellő ügy foglal 
kozlatja Zala megye közönségéi. Lány Jenő 
dr. kiskomáromi körorvoshoz már régeb
ben orvosi vizitre ment egy csendőrliszt- 
helyettes felesége. Az asszony a vizsgálat 
után

arról panaszkodott az urának, hogy
Láng Jenő dr. nem viselkedett a rendé 

Kiben ugy, ahogy orvosnak Illik.
'A tiszthelyettes erre feljelentést tett az or
vos ellen, akit az ügyészség

Kölcsönkért pénzen utaztaá Haza 
a VárosiSziníiázban vendégszereplő 

olasz énekesei?
Nagy kudarccal végződött a fílres tenorista vendégszereplése

Néhány hónappal ezelőtt az akkor még 
jobban menő Városi Színházban vendég 
szereplő Christi Solari olasz tenoristának 
nagy kirobbanó sikere volt és ezért a szín 
házat vezető szinészkonzorcium ujnbb ven 
dégszereplésre hívta meg Christi Solarit 
Megfelelő magyar parlncrnő hiányában

ómon szikhoz noam <>. a. bbümí 
óriási sikert aratott

1MSSERM
kimagasló hangosfilm]©

EHYOnFELEPTPILLMIiT
következményei 10 fejezetben. 

(Gcfahrcn dér Űrbe)

\ modern német filmgyártó*  rcmekbcnlko- 
toll nresuó*  (iróniája.
Rendezte: THIELE

Főstcrcplőki

A vőlegény .... Ilens Stllwe 
Aki visszaélt a hely-

aclfcl .... A. v. Schletnw 
At áldozat . , , . Antónia v. I’yek
A Jóbarát < « • II. II. Maycr 
A védő .... IIASSERMANN

A bíró; A közönség
Ért a filmet Németországban 10,000.000 
»mbsr nézte meg, ez a t.'lm, amely min

denkit érdekel
(Clto C.lnrmn film)

szenvedélyes hangon tárgyalták u kis
gazdák sérelmeit.

Eckhardt Tibor beszédet tartott, amelyben 
bejelentette, hogy kedden nagyfontosságu 
uj gazdajavaslatokat terjeszt a Ház elé. 
Elsősorban is azt kéri,

rendeljék el a mezőgazdasági eszközök 
és Jószágoknak az árverés alóli men

tesítését
és nzt indítványozza, hogy a gazdnte.rhekel 
őt százalékos, harminc év alatt fizetendő 
kötvényekre váltsák ét.

szeméremcllenl vétség
miatt pörbefogott.

Közben a főszolgabíró egy másik hasonló 
ügy miatt fölfüggesztette állásától. A esend
ői tiszthelyettes feleségével kapcsolatos 
ügyben azóta már befejeződött az eljárás

a különös pört hétfőn tárgyalja a nagy
kanizsai törvényszék Mulscbenbacher- 

tunácsa.
A tárgyalás iránt nagy érdeklődés nyilvá
nul meg.

ugyancsak meghívták a római operaház 
kitűnő kolornturprimadonnáját, Tina Paggi-\ 
is vendégszereplésre. A két művész, akik 
közül Solari már Budapesten elért nagy 
sikerében, Tina Paggi pedig világhírében 
bízott (hiszen Rómán kívül énekelt mór 
a milánói Scalaban, a newyorki Mctropoli- 
tainben, tavaly a salzburgi ünnepi játéko
kon stb.), a szinészkonzorciummal

Jutalékos megállapodást kötött 
olyképpen, hogy nem fix felléptidijat, hanem 
a bevételnek a készkiadások levonása után 
fennmaradt Összegéből százalékos részese
dést kapnak.

Az olasz művészek meg is érkeztek, de 
a tenorista megbetegedett és az előadásokat

Heiennem 10.000 ’ 
Havonta 40.000 mber lj i
olvassa a 

néhány nappal el kellett halasztani, Ea a 
halásztál la — bár ezúttal alaptalanul — a 
közönség bizalmatlanságát táplálta és ezzel 
az előadások sorsa végkép megpecsételődött. 
Az első estén

Ijesztően tátongtak az üres széksorok 
a Városi Színház hatalmas nézőterén és bér 
a két olasz művész igazán nem minden
napján szép produkciót nyújtott, nem vál
tozott a helyzet a második estén Sem,

A 7000—8000 pengős bevételi lehetőségű 
színház

az első estén 020 pengőt, a második 
estén pedig 680 pengőt vett be.

Ezek az összegek természetesen még a kész- 
kiadásokai sem fedezték, úgyhogy a két 
vendégművészre semmi sem jutott. A hirde
tett harmadik előadást az olaszok meg sem 
váriák, hanem — miután pénzük itt nem 
volt —

kölcsönkért pénzzel gyorsan hazautaz

Döntő rohamra indult a cigány 
muzsika a jazz ellen

A cigányprímások haditanácsa lazzmentes napokat 
és hatósági rendszabályokat követel

A Ciyányxenészek Egyesületében holnap 
érdekes gyűlés lesz;

az ország első cigányprímásai gyűlnek 
össze haditanácsra, hogy megbeszéljék 
a jazzinuzsika elleni harc taktikáját.

A cigánymuzsika ugyanis most indul döntő 
rohamra a jazz ellen.

A cigánymuzsikusok a Jazz terjedésében 
látják sok gondjuk-bajuk okát és elhatá
rozták, hogy harcba indulnak a jazz- 
muzsika ellen. Az akció élén az egyesület 
uj elnöke, Magyart Imre áll. ö a jazz-elleni 
hadjárat vezérkari főnöke.

A keddi gyűlésen határozatot hoznak, 
hogy

minden héten egy jazz-mentes napot 
rendeznek

Sorfüzef adtak a csendőreik 
a „nácikéra, 2 halott, 10 sebesült

Berlin, február 21.
A sziléziai Saarau községben éles össze

ütközés támadt a szociálisták és nemzeti 
szociálisták (nácik) közölt. Szabályos utcai 
harc fejlődött ki közöttük és eunek során 

egy ember kődobástól találva holtan 
maradt a csatatéren.

Ekkor már beleavatkozott a küzdelembe 
a csendőrség is. A nemzeti szocialisták 
szembeszállotlak a csendőrökkel is. Kövek
kel dobáltak rájuk és revolvergolyő is rö

Komoly tanácskozások a dunai államok 
szorosabb gazdasági kapcsolatairól

Bizonyos politikai körökben mind élén
kebben foglalkoznak azzal a gondolattal, 
hogy Magyarországnak mint agrárius ál
lamnak, létérdeke minél intenzivebben 
foglalkozni azzal a kérdéssel:

miként lehetne egyrészt az olasz— 
osztrák, a magyar—osztrák, a ma
gyar—olasz kereskedelmi szerződése

ket közös nevezőre hozni
és szorosabb kapcsolatot létesíteni.

Ennek a gondolatnak legutóbb Széchenyi 
Aladár gróf adott hangot beszédében és 
hangsúlyozta, hogy három szerződés össz- 
hangbahozása volna reánk nézve is a leg
előnyösebb, abban a tekintetben,

hogyha sikerülne a csehszlovák keres
kedelmi egyezmény megkötésével a 
dunai államok gazdasági együttműkö

dését biztosítani.
Beavatott helyről szerzett Információnk 

szerint erre vonatkozólag már több mint 
cyy esztendeje folynak komoly megbeszé
lések és remélhető,

hogy ezek a törekvések előbb-utóbb a 
gazduságl egymásrautaltság következ

tében Is sikerre vezetnek.
A nehézségeket természetesen most még n 
csehszlovák kereskedelmi szerződés függő
ben létele okozza, de miután most már 
komoly remény van arra, hogy husvétra 
mégis kielégítő befejezést nyernek a most

jutónyo* éren kiadók.
C.óky.uíca S. u. hitben háromurnbós udvari, 
CsAky-ulca 3. »i. hóiban n*sys»obda utcai, 
Ix.-.bcllo utca 6S. »i. bórbnn h::romvnbó« utcai, 
O utca f>. hArbnn négysrobás komfortos lakások 

UU3 május hó 1-re;
(MrthefyMgrkt *t  Trsbclla-nlca Slp-oci 12..

o uira 5 í. pntt-nbilkr.utca 24. uimu hatokban 
niójus he 1 re.

HárbradAsi feliólelek a pcs'i Izr. hllkftisóu c.vdaUsi 
hivatalóban. VII.. Slp-utra 12., 1. 8 alatt tudhatók meg

tak.
A szállodaszámlátokat Is — gavallérom gesz- 
tussal — a pesti Jmpraszáriójuk fizette kl. 

Ezzel a disszonáns akkorddal zárult le a 
Városi Színház nflgymullu vendégszereplé
sének sorozata.

és ezeken a napokon ají országban egyetlen 
cigány sem játszhat csi^k magyar nótát.

De ezzel még nem cM’gednqk meg. A Ci
gányzenészek Egyesülete eljár a közigazga
tási hatóságoknál, hogy érvényesítsenek 
egy régi rendeletet. Néft_y esztendővel ez
előtt ugyanis az akkori belügyminiszter 
ugy rendelkezett, hogy

minden mulatóhely műsorának fele 
magyar szám lepyen, 

de ezt a rendeletet nem tátották be. A c!« 
gánymuzsikusok most azt kérik, hogy a 
hatóságok még a zeneszámcikra vonatkozó
lag is szigorúan tartsák be at négy év elölt 
kelt rendeletét.

Ez a cigányzenészek haditenve, a háború
ban azonban a publikum fog <lönteni.

pült feléjük,
mire a csendőrök sort űzet adtak.

A sortüz hatása alatt nagy riadalom tá
madt és a tüntető nemzeti szocialisták szer-*  
leszét futottak.

Egy ember azonban közülük holtan, 
tizen pedig súlyosan megsebesülve 

maradt a színhelyen.
A csendörség az éjszaka folyamin szá

mos tüntetőt — akik elmenekültek őri
zetbe vett

felfüggesztett tárgyalások, az erre vonat
kozó egyezmény becikkelyezése után ah 
kalmas lesz az idő arra, hogy a dunai áh 
lomoknak ezt a gazdasági kooperációját és 
árucseref(irgalmát különleges érdekek te*  
kintctbevételével megvalósíthassák.

A Magyar Országos Központi 
Takarékpénztár iiíaztfafósága 
és feltigyeiöbizottsága mé'y meg 
illetődé6sel jeletníi, hogy az intézet 
igazgatóságának tagja

Dr. Halász Frigyes
m. klr. kormátnylőtanácsos

!. hó 15-én váratlanul elhunyt
Az érdemes mun kát Ars és kiváló férfiú 

emlékét igaz kegyeledel fogjuk őrizni.
Budapest 1632 február 16-án.

A Dreher — Ha^enmacher 
Részvény Serfőzdéit. Igazgató
sága, teltig velőbfztTtsóga és 
tisztviselői karú mély meglllető- 
déssel jelenti, hogy a vállalat igazga
tóságának és végrehajtóliizottságának 
érdemdús tagja

méltóságos

ur. Halász Frims ur 
m. klr. korniányf ínnAcsos. n>. bírói és (jgy»édvixagálób. xotts. elniikb«*:yetteae  

e hó 15-én váratlanul elhunyt
Hosszú éveken át küzdelmes .időkben 

állott teljes emberként mellettiünk; ki
váló ítélőképességével és bölcsességgel 
adott tanácsaival mlndannyirtpknak 
szeretett barátja volt, Rklre mindenkor 
Igaz megbecsüléssel és hálával fqgunk 
emlékezni.

Budapest 1932 február 16-án.
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HÍREK
A Keresztrejtvény*  
Olimpiász I. heti

50 díjának nyertesei
I. es. színházi keresztrejtvényünk meg*  

fejtől között n következő ajándékokat osz
tottuk szét: ,

2 db zsöllyét a Vígszínházba dr. Sélley András Buda
pest. _ 2 db zsöllyét az Andrásty-utl Színházba Gábor 
Ernő Bndaprst — db zsöllyét a Bel városi Színházba 
SatBdrel Jenő Budapest - 1 db zsöllyét a Fővárosi 
Operottulnbáaba Ulkolbal Deasöoé Budapest. — 2 db 
zsöllyét a Royal Orfeumba Roslnelll Antal Budaptil. — 
2 db zsöllyét a Teréz körúti Színpadba Barna SAn 
dorné Budapest. — 2 db Jó jegyet a Royal Apollóba 
Saikcti László Budapest. — 2 db jó jegyet a Fórumba 
Vitái Sándor BudajKst. — 2 db jó jegyei a 1'alace moz
góba Ifj. Neumann Béla Budapest. — 1 db Vatea csövet 
Margittá? Géza Budapest. — ¥j kg Bo<>n cacnót Garay 
Lili Budapest. — H évi előOzclést a Töndérujjak-ra Kia 
Klári Budapest. — 1 doboz Drélier Maul-csokolódét 
Kabók Győző Budapest. — l—l Ecbo rádiólámpát Mis 
kolezy Mihály, Bpesl. Modell tó Antal. Újpest, — 2 db 
zsöllyét a Komédia Orfeumba Kis Andor Bpesl. — 1 do
bol Ovomaitine-t Pali Ilonka Bpesl. — 1 pár Ge-Vi ha 
rianyát dr. N'yilray Arturné Budapest. — 1-1 fénykép
utalványt UJ. Brück Béláné Rákospalota, l.ledl Manci 
Bpesl. — 1 fényképalbumot Vértessy József Kispest. — 
1 kg Erlkarika dcsszertsúteményt Krausa Istvánná 
Bpesl. — 1 bronz clgarettacloltól t'ngár József Sajókazinc
— 1—1 kozmetikai kezelést B!um Ilona Bpest. 8eherer
Erzsébet Bpest. — 1 dobot Vclosa fOrdőtablettát Garb 
Márta Budapest. — 1 nagy csomag Heller-sajlot Mély 
kuli Orbán Budapest. — 1 sporlszcmOveget lukáesy 
László Rákospalota. — 1—1 fényképutalványt Balassa 
Erzsébet Bpest. — Hübseb László Bpesl. — 2 személyes 
Bródy-vacsorát IIj. Biiuer Károly Bpest. — 1 színes lámpa
ernyőt Tatár Erzsébet Budapest — 1—1 doboz levélpa
pírt Szabó Bortska, Kertész Sándor Budapest. — 1
forgókondenzátort Eredd József Budapest. — 1 doboz 
,.Cacdau"-desszertet Kerekes Andorné Budapest — 1 
komplett zseblámpát Zsugoraik? Ferenc Újpest. — í 
nagy doboz Yes-pudert és 1 Ycs-szappant Balogh Mik- 
aáné Budapest. — 1 drb olasz kerámiát Czlra Kálmán 
Budapest. — 1 flveg kölni vizet Szende József Budapest.
— U évi előfizetést a Rádió és fotoamatőrre Pltlermann 
Ernő Budapest — 6 nagy doboz Egger mellpasztillák 
Roska János Újpest. — 1 nagy űvr.g Yestor ételízesítő' 
és 10 db húsleveskockái Kozlev Juci. — 3 doboz „Boxy" 
cipőkrémet Süllő József Budapest. — 5 db Melster- 
szappant Llppner Jenő Újpest. — 1 üveg . Gamma" haj- 
azeszt és 1 hajszuppant Kőszeghy Lujza Budapest. — 
1 könyvet Ifj. Prlndl Ágoston Kispest. — 3-szor 2—2 
morijegyet Mánea Aladár Budapest, Mankó Kornél 
Budapest, Hlrscb Sándor Budapest.

A vidéki nyerteseknek valamint a budapesti és kör
nyékbeli nyertesek egy részének az ajándékokat postán 
kOldöttök el. Kérjük a nyerteseket, hogy akik még 
ajándékukat nem kapták meg. szerkesztőségúnkben, ked
den, szerdán, de legkésőbb -sötörtökön ’Á2 és 3 óra 
között jelentkezni szíveskedjenek, mert ezen az Időpon
ton túl inem áll módunkban az ajándékokra jogosító 
ntalványokat kiadni.

—- A kormányzó a gyógyulás utján. A Ma
gyar Távirati Iroda jelenti: A kormányzó 
betegségéről kezelőorvosa ma reggel az 
alábbi jelentést adta ki: A Főméltóságu ur 
állapota zavartalanul halad a gyógyulás ut
ján. Tegnapi maximális hőmérséklete 37.3, 
ma reggel 36.7 volt. A tüdő teljesen tiszta. 
Dr. Szőllősy Lajos egészségügyi főtanácsos.

— Gyengül a szél, lassan enyhül az idő. 
Vasárnap csípős hideg szél szántott végig a 
városon s n szeles Időjárás rendkívül lehti- 
tötte a levegőt. A Meteorológiai Intézet prog
nózisa a következő: a szél gyengülésével 
felhős idő várható; a további kilátások sze
rint lassú enyhülés valószínű.

— A mlnhzlcrclnlik betegsége. Gróf 
Károlyi Gyula miniszterelnök meghü't s 
szombaton és vasárnap lakásán tartózko
dott. A miniszterelnök hétfőn már ismét 
hivatalában lesz.

— Készen van az 1932—33. évi állami 
költségvetés. Mint jó forrásból értesülünk, 
az 1932-33. évi áilami költségvetés-terve
zet már teljesen készen van és a legköze
lebbi napokban. — amennyiben a gyöngéi 
kedő báró Korányi Frigyes pénzügyminisz
ter egészségi állapota megengedi, hamaro
san minisztertanács elé kerül. Eredetileg 
az volt a terv, hogy már március első nap
jaiban a képviselőházban beterjesztésre ke
rül a költségvetés. Ez a dátum azonban, 
a pénzügyminiszter betegsége miatt, rövid 
időre eltolódott, llir szerint sikerült a 
költségvetés végösszegét oly mértékben 
leszállítani, hogy a költségvetés egyen 
súlya biztosította tk tekinthető.

— Tclcsiky János njra tandonba utazik. 
Teleszky János ny. pénzügyminiszter, aki 
tudvalevőleg a rövldlejáratu hitelek dolgá
ban tárgyalt legutóbb Londonban, — érte
sülésünk szerint — nemsokára ismét vissza
utazik Londonba, hogy a magyar kormány 
megbízásából folytassa tanácskozásait Meg
van minden remény arra, hogy a rövidlejá- 
ralu kölcsönök fizetési határidejét sikerülni 
fog meghosszabbítani és ez mindenesetre 
bizonyos nyugalmat fog teremteni Magyar
ország fizetési kötelezettségei tekintetében.

— A Bethlen Giíbor-azöveUég Sxékesfeltér 
váróit Székesfehérvárról jelentik: A Buthlen 
Gábor-szövctaég székesfehérvári fiókja *n?ár-  
nap tartotta alakuló ülését, melyen Peslhy 
Pál ny. Ignzságügymlnlsxtfr, Baltazár Dazsö 
éa Nagy Béla püspök Is resztvettek. A »z*ke«-  
fehérvári fiók elnöki tisztségére Stlmon Sán
dor helyettes polgármestert választották meg.

Gázolt, azután megszokott az autó 
a Váci-uion

A rendőrség keresi a lelketlen sotttrt
Vasárnap este a Váci-ut 138. számú ház 

előtt Dénes József 52 éves asztalosmester át 
akart haladni az úttesten. Amikor az úttest 
közepére ért, akkor vette észre, hogy 

egy autó teljes sebességgel száguld felé.
Dénes nem tudott már elugrant az autó elől, 
amely keresztül gázolt rajtu. A gépkocsi lel 
ketlen sofőrje a hangosan jajveszékelő em-

Hastífuszban meghalt az apa 
és négy gyermeke

Az egész családot megfertőzte egy beteg leány ruhája
Zsáka, február 21.

Sárvári Gyula kovácsmester egyik leánya 
hastífuszban meghalt A család otthontar
totta az elhunyt ruháit.

A ruhák megfertőzték a család minden 
tagját, akik egymásután haltak meg 

a fertőző betegségben.
Már meghalt ti kovácsmester Julianna

Általános sörsztrájk készül 
Németországban

A magas söradó miatt ultimátumot küldtek a német 
vendéglősök és sörfőzök

f Berlin, február 21.
Egész Németország nagy izgalommal készü

lődik kedvenc italának, a sörnek bojkottálá
sára.

A bojkottra a tulmagasnak turtott söradó 
szolgáltat okot, amely ellen mindmáig hiúba 
tiltakoztak k német vendéglősök és serfőzök.

Szombaton még volt valami kevés remény 
rá, hogy el lehet kerülni a sztrájkot, amely 
nemcsak hatalmas tömegeket foszt meg üdítő 
italától, hanem a némel gazdasági életnek is je
lentős kárt okoz.

• békés megoldásra azonban most már jó
formán semmi kilátás sincs.

— Gulátsy Lajos festőművész vasárnap 
meghalt a Llpőtmezőn. Gulácsy Lajos festő
művész a lipótinezei elmegyógyintézetben 
bosszú betegeskedés után az éjszaka el
hunyt. Temetése előreláthatóan szerdán 
délután lesz. Temetésén képviseltetik ma
gukat a különböző képzőművészeti testüle
tek.

— Debreceni autobuszufesok kellemetlen ka
landja a hófúvásban. Debrecenből jelentik: 
Biharmcgyébcn tegnap nagy hóvihar dühön
gött és sok helyen a hófúvás méter magas / ó- 
tukaróval borította cl az országutakat. Debre
cenből elindult egy autóbusz tizenhét utassal. 
Az autóbusz Kőrösszegapáti határában hó
fúvásba került, amely a szó szoros értelmében 
eltemette, é. községbcliek ásták ki az autó
buszt, amelynek utasait a községházára kisér
ték és ott megvendégelték őket. A tizenhét utas 
vasárnap érkezett vissza Debrecenbe.

— Eltűnt egy szolnoki kereskedő. Bíró 
Lajosnó háztartásbeli asszony, aki Szolnokon 
lakik, bejelentette a főkapitányságon, hogy 
férje.Bíró Lajos 36 esztendős ügynök, három 
nappal ezelőtt azzal távozott hazulról, hogy 
Budapestre utazik. Pestről levelet kapott fér
jétől, amelyben bejelentette, hogy öngyilkos 
lesz. A rendőrség megindította a vizsgalatot.

— Goethe-centennárlum. A Magyar Goethe 
Társaság holnap, kedden este az egyetem ké
miai intézetében Goethe-centennáriumot ren
dez, amelyen Hevesi Sándor tart előadást 
,,Goethe a drámaíró**  címmel.

— Betörők kifosztották a kaposvári városi 
aljegyző lakását. Csukli József dr. kaposvári 
városi aljegyző Szent Imre-utcai lakásán betö
rők jártak. Fejszével és álkulccsal nyitották ki 
az ajtókat s a lakást kifosztották. A rendőrség 
keresi a betörőket.

— Borbély kolozsvári bankigazgató fiá
nak tragikus halála. Kolozsvárról jelentik: 
Borbély Kálmán bankigazgató lamperti föld
birtokos 19 éves fia tegnap kiment a kertbe, 
ahol revolverrel akart verebézni. Odakint 
találkozott a soffőrrel, akinek tréfásan 
mondta, hogy ő nem fél a revolvertől és azt 
dacára a soíTőr intelmének, halántékához 
illesztette. A revolver elsült és a fiatal
ember a helyszínen meghalt.

— Két öngyilkosság vasárnap délután. Rédly 
Endre 20 éves thitnlemher vasárnap délután 
kispesti lakásán felvágta mindkét karján az 
ereket. Miután kijelentette, hogy öngyilkos
sági szándékáról nem mond le, a kispesti 
kapitányságon saját érdekében őrizetbe vették. 
Rédly stilyos betegsége miatt akart megválni 
ax élettől. — Ugyancsak vasárnap délután 
Polltzcr Hona 34 éves masamód, Váci ul 4 
szám alatti lakásán ismeretlen méreggel meg 
mt'rge’le magát. A Rókus-kórházba szállítot
ták. öngyilkossága okát meg nem tudják.

— Halálba ment az egész csatád. Berlinből 
jelentik: Rclmckcndorf-Roscnlhal váror.réazbcn 
megrendítő családi dráma történt. Misehke Já
nos 35 éves vendéglős lakásából erős pázszng 
szivárgót! ki. A szomszédok figyelmessé lettek 
a mindjobban eröshödő gázszágro. Behatollak 
a vendéglős lakásába, ahol hollnn to'ölták n 
vendéglőst, feleségét és két fiát. akik közül nz 
egyik 10, a másik 9 éves volt. A családi tra
gédia oka anyagi zavarok. 

bér kiáltozásaira sem állott meg, hanem 
tovább robogott.

A gázolás színhelyén nagy csődület verő
dött össze, nyomban értesítették a mentő

ket, Akik Igen súlyos,
életveszélyre állapotban kórházba szál*  

litották Dénes Józsefet.
A rendőrség most kutatja a gázoló autó ve- 

nevű leánya és József nevű fia is, amikor 
beszállították a megmaradottakat a berellyó 
ujlulusl kórházba.

A kórházban meghalt Sárvári Gyula és 
Ilona leánya Is,

Sárvári Gyulánét és a megmaradt egyetlen 
leánygyermeket talán siketül megmenteni 
nz életnek.

Miután szombaton a birodalmi pénzügyminisz
tériumban és gazdasági minisztériumban lefolyt 
tanácskozások nem hozták meg a német ven- 
(léglősíparlól vúrvavárt adómérséklést, vasár 
nap délelőtt az összes német vendéglösszerve- 
zclck bizalmif ér fiai ismét megbeszélésre ültek 
össze,

amelyen hetvenöt százalékos többséggel a 
bojkott mellett döntöttek.

Most már csak nz menthetné meg a helyzetet, 
ha a birodalmi árhiztos lépne közbe az utolsó 
percben. A sztráikrakész vendéglősök és ser 
főzök utolsó határideje csütörtök reggel.

— Granovszky Miklós temetőre, vasárnap 
délután nagy részvét mellett temették el Gra- 
bovszky Miklós miniszteri tanácsost, a mező
gazdasági szakoktatás nagy halottját n kerepesi- 
uti temető díszsírhelyére. A földmivelésügyi 
minisztérium nevében Pasteiner Alfonz minisz
teri tanácsos mondott búcsúbeszédet s még 
számos búcsúztató hangzott el.

marvanypatoia

PremÉer 
kedden!

első filmoperettjo

Rendezte:
I REINHOLD SCHÜKZEL

♦ 
Stapenhorst- 

UFA produkció

Nagyszabású 
ünnepség volt vasár

nap Washington 
emlékezetére

Az Eszakamerikiil Egyesült Államok lógna*  
gyobb államférfin Washington György szüleié- 
sénck kétszázaatk évfordulója alkalmából 

nagyszabású ünnepség
volt vasárnap délelőtt a Magyar Tudományos 
Akadémián A zászlédiszbe öltözött Akadémia 
épülete elé egymásután vonultak fel az autók, 
diszruhás városi hnjduk és rendőrök tartották 
fenn a rendet. Az ünnepélyen a gyengélkedő 
kormányzói Berzeviczy Albert, nz Akadémia 
elnöke képviselte, a megjelentek közt volt Jó- 
-séf tőherceg Mészáros János érseki helvnök, 
Wlassics Gyula báró. Almásy László, Petri Pál, 
Rottenbiller Fülöp, Ripka Ferenc, VVo/Ao Lajos 
és mások. Resztvettek nz ünnepségen csaknem 
teljes számban a budapesti diplomáciai testület 
tagjni is.

Berzeviczy Albert elnökölt n diszgyölésen és 
megnyitó beszédében Washington emlékét mél
tatta, majd Hegedűs Lóránt tnrlott endékhesré*  
det Washingtonról és történelmi vissznpillnn- 
(ást vetve fejtette ki Washington munkásságát. 
Ezután Nlcholns Roosevell budapesti amerikai 
követ tartott előadást, amelyben a többi közt

Washington érdekes politikai végrendeletét 
Ismertette,

amelyben a nngy államférÜu megállapította, 
hogy Amerikának a kereskedelmi kapcsolatokra 
kell helyezni a fősulyt és távol kell magát tar
tania attól, hogy oly kontroverziákba kevered
jék, amelyek nem érintik az érdekeit.

Az amerikai követ előadása ulán Perényl 
Zsigmond báró indítványára az ünnepi gyűlés 

üdvözlő sürgönyt küldött Hooverhez, az 
Egyesült Állantok elnökéhez.

Az ünnepség Berzeviczy Albert zárólteszédével 
cs a Buda; Dalátda énekével ért véget.

— Elkészült az összeférhetetlenségi tör
vény tervezete. Az igazságügyminisztérium 
teljesen elkészült az összeférhetetlenségi tör
vény tervezetével. Zsilvay Tipor igazságügy*  
miniszter ntár a legközelebbi napokban mi
nisztertanács elé viszi a javaslatot, úgy, 
hogy azt még a húsvéti szünet elölt be is 

, terjeszll a képviselőházhoz.
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Nemcsak 

köhögés .. rekedtség 
ellen, bánom 

hurutos 
bánt álmáknál is 
évtizedek óta hévéit az

Gyógyszertárak bán, drogériákban kapható!

Életveszélyesen megsebezte 
ellenielét kocsmai veszekedés 

közben
Vasárnapra virradó éjszaka véres csata játszó

dott le a Václ-ut 129. szám alatti vendéglőben. 
Szállási Lajos 29 éves gyárimunkáa öccsével, 
Szállási Imre fővárosi altiszttel az esti órák
ban betért a vendéglőbe, ahol megvacsoráztak, 
majd utána Iszogatni kezdtek. A szomszédos 
asztalnál foglalt helyet f/ods Károly 30 éves 
Inkatossegéd. Éjfél felé a társaság hangulata 
egyre emelkedellebb lelt s valamiből kifolyólag 
veszekedés keletkezett a két asztalnál ülő em
berek között. A veszekedésből később

verekedés támadt.
Szőllősl Lajos nnnyira dühbe jött, hogy elő
rántotta zsebkését és azzal a lakntossegédct a 
baloldali lapockája tóján

több helyen Assseszurkálta.
Hoós Károly sérülései következtében eszmélet
lenül esett le a székről, mig a szurkáló fiatal- 
eml>ert a kocsma vendégei fogták le a rendőr 
megérkezéséig. Hoós Károlyt a mentők kötöz
ték be és

életveszélyes állapotban
a Szent Isiván-kóiházba szállították. Állapota 
nnnyira súlyos, hogy idáig még ki sem lehetett 
hallgatni.

Szőllősi Lajost a rendőr előállította a főka
pitányságra, ahol vasárnap délelőtt súlyos 
testisértéa elmén előzetes letartóztatásba he
lyezték.

— Ellenzék győzött a szegedi Ipartestü
leti választó-on. Szegedről jelentik: Vasár 
nap délután a szegedi ipartcstület tisztújító 
közgyűlést tartott. A gyűlés szónokai elke
seredett hangon panaszolták el sérelmeiket: 
n közüzemek kóros versenyét és a magas 
adókat. A tisztujitás az ellenzék győzelmé
vel végződött. A hivatalos listán indulókkal 
szemben az ellenzéki Podvesz Henriket vá
lasztották meg elnöknek, ellenzéki lett még 
az ügyész és ellenzékiek az elöljárósági ta
gok is.
’ — Elfoglak két fempMmfoszlogató suhaneot. 
A pcstmegyei Sükösdön két fiatalember éjjel 
betört a pélébánlntemplomba, ahol kifosztották 
a perselyeket. Levelet hngvtak hátra, „Fekete 
élőre” Hláirássnl, ninelvben bejelentik, hogy 
elvitték a perselyek tartalmát. Másnap a Han
gyaszövetkezetbe törtek be. ahonnan pénzt és 
cigarettát vittek cl. A csendőrség egy borbély
éi egy as/talosscgéd személyében már- kinyo 
inozta n fiatalkorú betörőket.

— Tűs Gyünkön. Gyánkrál jelentik: A gvőnki 
református papiak Istállója, amelynek padlá
sán nagymennyiségű szalma, karó és rőzse 
volt- éjjel kigyulladt és teljesen leégett Oltás 
közben Schmidt János főjegyző kezén erősen 
megsérült. A nyomozás megállapította, hogy a 
tüzet egy az udvarban dolgozó pöccgödöríisz 
titó gondatlansóga okozta.

— Vasárnap este hirtelen meghalt dr. 
Kovács József budapesti főorvos. Körűire 
József dr., a kistemplomutcai tüdőgondozó 
intézet főorvosa vasárnap este a Bakács-tér 
9. számú házban lévő lakásán vacsora köz
ben hirtelen rosszul lett, összeesett és meg 
balt. Kovács főorvos, aki családos en*bci,  
most ötvenkilenc esztendős volt. Mór ré 
gébben szívbeteg .égben szenvedett s ez 
okozta hirtelen halálát.

Nekiment a teherautó ■ telcfónpózní- 
nnlt — bármim megsebesültek. Soroksár és 
Dumiharaszti között vasárnap délután egy 
boroshordókkal megrnkotl teherautó neki
ment a telefónpóznának s az összeütközés 
következtében a gépkocsi három utasa le
zuhant és megsebesült. Szakáll László 21 
eves borkereskedő, aki Páhl községben la
kik. továbbá Dobó László 24 éves csépi li 
munkás cs llellcbrondt János 30 éves sofőr 
Milvosnn megsebesüllek. A sérülteket a pest- 
erzsébeti mentők a Szent István-kórhárba 
vitték.

— Az esküvő alatt, az oltár előtt anya lelt 
a menyasszonyból. Kómából jelentik: Egy fiatal 
hivatalnok és cgv kereskedő leánya tartotta 
esküvőjét a Montclparl templomban Az eskü
vői szertartás áhltatos hangulatában a meny
asszonyt szülési fájdalmak lepték meg és 
éppen csakhogy kimondhatta n lelkész kérdé
sére «z ..igen"!. odaomlolt a lelkész lábaihoz. 
Nagy riadalom keletkezett a násznép körében 
és néhány perc múlva az esküvői oltárnál egy 
egészségre (bicska jött h világra A fiatal anyát 
■■ tiistülöltcl együtt természetesen kórházba 
szállították, míg a násznép az esküvői lakomá
val cgv alt megünnepelte előre az újszülött 
k«W*zl<  Kjét is.

Egy elcsapott rendőr sorozatos 
csalásai

A szélhámost, akt volt társait károsította meg, vasárnap 
letartóztatták

A VII. kerületi kapitányságon őrizetbe vet
ték Puszlay László 42 esztendős volt rendőrt, 
aki furfangos módon károsította meg volt kol
légáit és ismerőseit.

Az utóbbi időben több följelentés érkezett n 
kerületi kapitányság vezetőjéhez ismeretlen 
tettes ellen, aki sorra kereste fel a kerületi 
kapitányságra beosztott rendőrök és altisztek 
hozzátartozóit és azoktól

nyolc-tizpengŐA összegeket csalt ki.
Az Ismeretlen esnló rendszerint nzzal a trükkel 
állított be a szolgálatban lévő emberek felesé
geihez, hogy u férj küldte őt, mert 

még huszonnégy óra hosszat szolgálatban 
kell maradnia,

személyesen nem tud hazajönni, őt kérte tehát 
meg, hogy előrelótható kiadásaira nyolc pengőt 
hozzon neki hnzulról. Az asszonyok minden 
egyes esetben clhitték a jó svádáju ember me
séjét és hamarosan át is adták a kért összeget. 
Volt olyan eset is, hogy azzal a trükkel állított 
be a rendőrök hozzátartozóihoz, hogy a kerü
leti kapitányságra szenet szállítanak és elfelej

— Javult Fedák Sári állapota. Fedők 
Sárit, a népszerű színművésznőt néhány nap 
óla súlyos influenzával a Fasor-szanató
riumban kezelik. Vasárnap érdeklődtünk a 
szanatóriumban Fedák Sári állapotáról s 
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a művész
nő állapota lényegesen javult, láza csökkent 
s valószínűleg ma már felkelhet és rövide
sen el is hagyhatja a szanatóriumot.

— Ab ura után a halálba ment egy budai 
asszony, özv Gross Lipótné, 45 esztendős ház
tartásbeli asszony, Budán, a Kléh István-utcn 
4. számú házban lévő lakásán felakasztotta 
magát, Grossné ura néhány hónappal ezelőtt 
halt meg és az asszony annyira bánkódott 
utána, hogy halálra szánta magát. Vasárnap 
elküldte hnzulról a szobalányt, egyedül ma
radt a lakásban és a konyhában fölakasztotta 
magát. Mire észrevették halott volt.

— Izgalmas betörőüldözés az Iskola-utcában. 
A vasárnapra virradó éjszaka az Iskola-utca 
31. számú házhan lévő Knoppcr Károly-féle 
vendéglőben betörő járt. Az arra cirkáló rend
őrök észrevették, hogy világosság szűrődik ki 
az ajtón, mire benyitottak. A betörőnek azon
ban sikerült félrelöknie a rendőröket, kirohant 
az üzletből és elmenekült. Az elmenekült be
törőt keresik.

— A cigarettától meggyulladt a benzines 
ruha és két ember összeégett. Dalia Jenő gö
döllői sofTőr autóját javította, miközben ben
zin ömlött a ruhájára. Duha ügyet sem vetett 
erre és munkája után egy közeli vendéglőbe 
tért be, amelynek Pcrczler Pál a tulajdonosa. 
A sofTőr a vendéglőssel beszélgetni kezdett, 
közben mindketten cigarettára gyújtottak. Egy 
szikra a soffőr ruhájára esett és a benzintől át
itatott ruha csakhamar lángra lobbant. Duha 
mellén és mindkét karján súlyos égési sérülé
seket szenvedett és a segítségére siető vendég
lős is égési sebeket kapott mindkét kezén. A 
sofTőrt életveszélyes állapotban szállították 
kórházba, a vendéglőst bckötöz.ése után, saját 
kérésére, Ínkásán hagyták.

— Bosrorkányblllnescl talált föl Róna 
Ernő detektív felügyelő. Róna Ernő detektív- 
felügyelő a budapesti főkapitányság egyik 
legügyesebb embere újfajta bilincset talált 
fel. Lapos, kicsi, zsebben hordható szerszám. 
amelyet hasonlíthatatlanul könnyebben lehet 
alkalmazni, mint az eddig használt, nehéz
kes, kulcsra, láncra járó bilincseket. Egyet
len mozdulattal lehel rákapcsolni az elfogott 
ember kezére. A rendőrségen már nevet is 
adtak a találmánynak: boszorkánybilincs- 
nck hívják. Róna felügyelő a minap Páris 
bán járt, ahol bemutatta találmányát 
Chiappc rendőrfőnöknek, nki a francia 
rendőrség számára írásban megrendelte a 
bilincseket, amelyeket Magyarországon fog
nak elkészíteni. A detcktivfclüg’-'.-iőt meg 
hívták Londonba és Rómába is, hogy nz ot
tani rendőrfőnököknek bemutassa ügyes 
találmányát, amelynek a közbiztonsági szol 
gálatban már régen hiányát érezték.

itn E£NUEQ szakorvos
^^MUkocBUHl U, i. cin. 1. Köiumal szemben.

— Ereklyevadászok fosztogatják Rudolf Va
lentint) sírboltját. Londonból jelentik: Budnlf 
Valentina, • híres filmsztár, sírboltját majd
nem tönkretették az „creklycvadászok", akik 
márványszarkofágjáról darabokat törnek le és 
azt nz elhalt művész tisztelőinek borsos áron 
eladják. Nemrég öl embert Ítéltek cl a kripta 
megrongálása miatt A rendőrség gyakrnn ért 
tetten gyanús egyéneket, nkik a mauzóleum 
üvegmozaik ablakán próbállak bemászni. A 
Daily Express szerint egy amerikai nő nemrég 
eh ált férjétől, mert nem engedte meg neki, 
hogy Valentino sírja közelében lakjék.

— Fogadását megnyeri, ha azt vitatja, hogy 
n DiAiiA-fogkrémet példátlanul szereti a kő 
zönség. Miért? Mert remek és olcsó, tubuson 
ként csak 48 fillér.

— Drótkerítés olcsó. Stadlcrgyár. Budapest 
Taréz-körut <3.

tett magával hozni nyolc-tiz pengőt, amit még 
pótolni kell a szén árához. Ezt a mezét épp 
úgy elhitték, mint az előzőt.

Egy-két nap múlva aztán kiderüli a szélhá
mosság és a becsapott emberek egymásután 
tették meg a följelentést feljebbvalójuknál. A 
személyleirás nyomán az egyik detektív rájött 
arra, hogy a sorozatos csalásokat Pusztay 
László volt rendőr követheti el, akit négy esz
tendővel ezelőtt különböző szabálytalanságok 
miatt

elcsapluk a rendőrség kötelékéből
és aki az utóbbi évek alatt kétszer volt bűn 
tetve csalás és sikkasztás elmén.

Előállították Pusztavt a VII. kerületi kapi
tányságra, ahol a károsultak hozzátartozói

első látásra fölismerték benne azt ■ szél- 
bámn.st,

aki különböző álneveken férjeikre hivatkozva, 
pénzt csalt ki tőlük. Az egykori rendőrt őri
zetbe vették és ma délelőtt kisérték át a főka
pitányságra. 

— Aranyérnél és az ezzel járó béldugulís, 
repedés, kelés, gyakori vizelési inger, 
derékfájás, mellszorulás, szívdobogás és 
szédülés! rohamoknál a természetes 
„Ferenc József" keserüvfz használata kelle
mes megkönnyebbülést eredményez. A belső 
bajok orvosai az igen enyhe hatású 
Ferenc Jőzsef-vizet sokszor mindennapi hasz
nálatra reggel és este egy-egy félpohárnyi 
mennyiségben rendelik. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Autógázolás miatt elítélték a szegedi 
kórház orvosának feleségét. Szegedről je
lentik: Érdekes autógázolási ügyben ho
zott Ítéletet tegnap a szegedi törvényszék. 
Dr. Tóth Jenő kórházi orvos felesége, 
Glücksthal Lajos bankigazgató leánya Lan- 
cia-au tójával a múlt évben a szegedi 
Széchenyi-tér sarkán behajtott egy női- 
divatüzlet kirakatába és — két a járdán 
tartózkodó nőt súlyosan megsebesített. Az 
ügyészség gondatlanságból okozott súlyos 
testisérlés és testi épség elleni merénylettel 
vádolta. A törvényszék négyszáz pengő 
pénzbüntetésre 'télié, az autóvezetéstől pe
dig egy évre eltiltotta. Az indokolás sze
rint azért, hogy egy év alatt alkalma le
gyen a vezetést megtanulni. Tóth Jenöné 
az Ítélet ellen felebbezést jelentett be.

— Két flu életveszélyes kalandja a befagyott
Balatonon. Nagykanizsáról jelentik: Siófok
alatt a Balaton jegén csuszkáit Szűcs Lajos és 
Daruul Zoltán tanonc. Közben a gyönge jég 
beszakadt alattuk és a vízbe estek. A partról 
néhányon segítségükre siettek és percekig tartó 
izgalmas kiizködés után megmentették a két 
fiút.

— Fö.’anentette a bíróság a súlyosan megvá
dolt keszthelyi orvost. Nagykanizsáról jelentik: 
lialogh Imre soffőr felesége Lőke Lajos dr. 
nőgyógyásszal kezeltette magát. Később a be
tegsége súlyosabbra fordult és kórházba kellett 
mennie. Az asszony azzal vádolta az orvost, 
hogy műhibát követett el és megindult az el
járás. Anagyknnlzsai törvényszék tegnap há
rom óráig tartó zárt tárgyalás után fölmentette 
a megvádolt orvost.

— Megfagyott egy asszony Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Szabados Andrásné, 60 
éves munkásasszonyt vasárnap holtan találták 
a lakásán. Az orvosok megállapították, hogy a 
szerencsétlen asszony fütetlen szobában a der
mesztő hidegben megfagyott

— Letartóztattak két gyújtogató biztosítást 
csalót Dombóvárról jelentik: Gergő Lajos és 
Rostás János magyarladi földműveseket a 
csendőrség őrizetbe vette, mert a nyomozás 
megállapítása szerint a két földműves közös 
elhatározással felgyújtotta Gergő Lajos Ma- 
gyáriadon levő düledező házát, hogy a biztosí
tási összeghez juthassanak. A két földmives 
a nyomós gyanuokok alapján'előzetes letartóz
tatásba került.

— Kitűzték a főtárgyalást a lengyeltóti rabló
gyilkos bűnügyében. Kaposvárról jelentik: A 
vizsgálóbíró annakidején elrendelte, hogy az 
orvosszakértők vizsgálják meg Szabó Kálmán 
szabómester elmeállapotát, aki tavaly decem
berben meggyilkolta és kirabolta Simák Már
tonná lengyeltóti trafikosnőt és akit később 
menekülés közben elfogtak. A szakértők a mi
nap terjesztették elő véleményüket, amely sze
rint Szabó Kálmán a gyilkosság idején is,’ most 
is épelméjű. A kaposvári törvényszék Kelemen 
tanácsa március ti-re tűzte ki a bűnügy tár
gyalását

— Botrányt rendezett a nagykanizsai ügyész 
’égen és a katolikus templomban egy őrült. 
Nagykanizsáról jelentik: Weisz Lajos vendéglős, 
a Lapsl-csdrda tulajdonosa, aki nemrégiben 
szabadult ki a nagykanizsai fogházból, ahol 
büntetését töltötte, vasárnap beállított az 
ügyészségi irodába, ott lármát csapott, kiabált. 
Isten küldöttjének mondotta magát, majd el- 
rohant a felső katolikus templomba, ott is lár
mát csapott és megzavarta az. istentiszteletet. 
Végül lefogták és orvost hívtak, aki megállapl- 
tolta, hogy megháhorodott. Weisz Lajost kör
házba vitték.

— Házasság. Kiéin Bözsi (Belényes) és 
Schmart- Lajos (Jászárokszállás) jegyesek.

— Halálozás. Id. Süss Sámuel, a Süss és 
Fricdmann cég volt beltagja 69 éves korában 
rövid szenvedés után meghalt. Temetése február 
22-én, hétfőn délben 12 órakor lesz a rákos
keresztúri orth. izr. temetőben. Az elhunytban 
ifj Süss Sámuel fivérét, Dénes Vilmos apósát 
gyászolják.

— Villamoson, színházban, moziban nélkü
lözhetetlen n Kálimon!.

— Ne fürödjön Nnvopin szénsavas fenyő 
tabletta nélkül, mert újjáéled tőle. Ara 40 fillér.

— Sándor József jubileuma. Sándor Jó
zsefet, a tehetséges színészt, a Magyaron 
szági Artista Egyesület elnökét szombaton 
délután ünnepelték a Fővárosi Operettszin- 
ház délutáni előadásán abból az alkalom
ból, hogy 25 éve működik a színészi pályán. 
Az ünnepi előadás keretében számos elő
kelő színész és közismert artista lépett fel. 
Maga a jubiláns Sándor József is közremű
ködött Karinthy egyik tréfájában. A közön
ség lelkes tapsokkal fogadta a jubiláló 
Sándor Józsefet.

— Mermez óceáurepűlőt szerencsétlenség 
érte. Parisból jelentik: Mermez, az ismert 
repülő, aki útban volt Északafrikából Fran
ciaország felé, nagy veszélybe került. A 
francia repülő motorhibát szenvedett és 
kénytelen volt leszállni a nyílt tengeren. A 
hydroplán rádiósa vasárnap reggel segítsé
get kérő szikratávírótokat adott le. Több 
gőzhajó indult útnak a szerencsétlenség 
színhelye felé.

— L’j napilap. Ma, hétfőtől kezdve este %7 
órakor Pesti Friss Hírek címen uj politikai 
napilap jelenik meg Budapesten. A Pesti Friss 
Hirek érdekes riportokban éa megbízható infor 
mációk alapján számol be az egész nap ese
ményeiről. A Pesti Friss Hírek utcai árusítás 
utján kerül forgalomba és a legolcsóbb napilap 
lesz. Ára 4 fillér. Szerkesztőség és kiadóh'vatal? 
VIII., József-körut 5. sz. Telefon 463-06-09.

— Megkoszorúzták Somogyi és Bacsó sír
ját a szociáldemokraták. Vasárnap délelőtt 
cmlékünnepséget rendezett a szociáldemok
ratapárt a krrepesi temetőben Somogyi és 
Bacsó sírjánál. Ma volt ugyanis 12 éve. hogy 
Somogyi Bélát és Bacsó Bélát ismeretlen 
tettesek elhurcolták és megölték. A temető
ben megjelent a szociáldemokrata párt par
lamenti és községi frakciója és a szakszer
vezetek vezetősége teljes számban. A sírokat 
megkoszorúzták, azután Kohók Lajos or
szággyűlési képviselő beszédet mondott, 
amelyben n párt két nagy halottjának emlé
kéről beszélt.

Nősülni aMar?
hnzmendőlm 110-es klmntatAsrtt 'fltven fül. bélyegben me'ék- 
endő) Deák Dezső Irodájától, Erzaébet-kürut n< gr

— Egy kisgyermek tűzhalála. Vácról je
lentik: Kohn I.ipót váci nyomdász 8 hóna
pos fia kocsijában játszadozott. Hogy meg 
ne fázzék, anyja a kocsit a kályha mellé 
tolta. A kályhán feketekávét melegített nz 
asszony, kinek egy pillanatra dolga akadt a 
konyhán. A kisfiú felállt kocsijában és el 
érte a feketekávés lábast, melyet magára 
rántott. A gyermek úgy összeforrázta magát, 
hogy sebeibe rövidesen belehalt.

— Kommunista röpcédulák Kiskőrösön. 
Kiskőrösről jelentik: Pár nap előtt nagy
mennyiségű kommunista röpcédulát szórlak 
szét ismeretlen tettesek Kiskőrös utcáin. 
Eleinte az volt a gyanú, hogy a lázitó röp- 
iratokat, amelyek között vegyes szövegűik 
is voltak, repülőgépről dobálták le. A csend
őri nyomozás azonban hamarosan megdön
tötte azt a feltevést. A nyomozást tovább 
folytatják.

O A Pesti Hazai Takarékpénztár Egyesület 
92. évi rendes közgyűlése az igazgatóság vala
mennyi javaslatát elfogadta. Ennek alapján 
elhatározták, hogy a 2,536.190.47 pengő tiszta 
nyereségből osztalékra részvényenként 8 pen
gőt fizetnek. Az osztalékszelvények február 
17-től kezdve kerülnek beváltásra. Az Igazgató
ságban megüresedett három helyet a közgyűlés 
egyhangúlag Ivády Béla, gróf Klebclsberg kunó 
volt miniszterekkel és Ritdnyánszky Béla dr. 
ügyvéddel töltötte be.

LejArtaat Is. Teréz-körut

mindenről 
magas áron 

veszek. 
Íz, udvarban.

— Már esők hat napig tart ■ Fény vsa Fehér 
Februárja. Fenyves Fehér Februárjának ez at 
utolsó hetei Még csak ezen n hétm vásá'ötha
tunk kitűnő fehérneműt oly mélyen leszállított, 
alkalmi áron a Calvintéri Fenyves nagyá-tiház
ban: aki még nem vásárolt, siessen a r•‘vásár
lással, nehogy lekésve a példátlan keive/ö al
kalmid | Az ingyen behlmzett monogram n ráa
dása minden egyes újonnan veti fehé> remii 
darabba csak addig kapható, amig a Fehér 
Február tartl A Fenyves cég nem hosszabbítja 
meg a Fehér Február árkedvezményeit. A most 
kínálkozó rendkívüli orcnsió közül kiragadjuk 
például a finom, fehér törülközők sorozatát; 
etek darabja, besjöuött mintával, jelenleg csak 
™ fillér. Továbbá meg kell említenünk a finom 
finnéiből készült férfi ás női plzsnáiák il 4.40 
pengőért A télutó hideg és n tnvnsz hűvös éj
szakáin el nem hidunk képzelni.ennél melegebb 
és praktikusabb hálóviselelet. Siessünk és ke
ressük fel Fenyves Fehér Februárját, hogy ma- 
R'mk győződjünk m *g  n fehérnemű vásár pél
dátlan jiilányossógáról!
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Bombaként hatott

az állami színházakban az újabb fizetésredukció — 
A Kamaraszínház egy hónapra bárbeveszi a Budai Színkört 

Nagy mozgalom a nemzetiszinházi 
mammufok és áliáshalmozók leépítésére
A Hétfői Napló adott hangot először an

nak a szomorú hírnek, hogy a Nemzeti 
Szinház és az Operaház működését újabb 
szubvenciói eépitéssel gúzsba fogják kötni. 
Három hete volt ennek és ma már elhatá
rozta a kormány, hogy

az állami színházak tagjainál újabb 
nagyarányti fizctéslcszállitiíst — e W- 
iónban már másodszor — hajt végre.

Ez a fizetésleszállitás, amint a legjobb for
rásból értesülünk, lineáris lesz, vagyis a 
legkisebb tagot is érinteni fogja, természete
sen sokkal súlyosabban, mint a nagyfizeté- 
süt. Az újabb flzetésleszállitásról megjelenő 
rendelet nem tesz szociális kivételt senkivel. 
még azzal sem, aki nyolcvan vagy száz 
pengő fizetést „élvez” az állami szinhá 
fáktól.

Szombaton késő éjjel dőlt el, hogy már 
raárclua elsején is a redukált fizetést 
fogják kapni az állami színházak tagjai 

és ez ma reggelre bombaként hatott a Nem
feli Szinház és az Operaház környékén. 
Vasárnap délelőtt azok a színészek és szí
nésznők, akik eddig mindenféle mozgalom 
elől a legmerevebben elzárkóztak és művé
szi szuverénltástikkal igyekeztek sajátmaguk 
részére előnyöket kiharcolni, ma már

közös megmozdulást tartottak célra
vezetőnek és egy előkelő színész laká
sán gyűltek össze abból a célból, hogy 
demonstratív tiltakozást beszéljenek 

meg az őket ért sérelmek miatt.
Ezen a megbeszélésen a legnagyobb elkese
redés hangján állapították meg, hogy a fo 
liiamatos és tervszerű művészi munkájukat 
mennyire akadályozza a bizonytalanság ér
lése.

Senki sem tudja, hogy mit hoz a hol
nap, hetek óla a szubvenció leszállításá
nak pallósa lóg a színházak felelt, 
•mely elkedvetleníti és a munkára kép
telenné tesz! a dolgos és ambiciózus ta

gokat.
De hangot kapott, amiről eddig legfeljebb 
suttogva mertek beszélni, néhány kiváltsá
gos színész és színésznő helyzete is, akik 

álláshalmozók módjára valóságos mam- 
mutjövedelmeket élveznek és ezzel Je
lentékeny módon terhelik meg az 

állami seinházak költségvetését.
Ez az oka annak, hogy a kevésbé befolyá

Minden ur hozhat egy hölgyet magával
avagy

hogy küszködik a
Kis palotaforradalom volt a vidéki színé

szetet reprezentáló Országos Szinészegyesd- 
leiben, amelynek végén az egyesület Ügyve
zető alelnöke, Sebestyén Géza lemondott a 
tisztségéről. Állítólag azért történt ez, mert 
az egyesület többi vezető tagjai nem talál
ták elég erélyesnek Sebestyén Géza visel
kedését a bajbajutott és válsággal küzdő vi
déki színigazgatókkal szemben. Géza bá
tyánk, aki magán érezte a mostoha szín
igazgató-sors csattogó ostorcsapásait, bizony 
több megértést tanusithatott, mint „felügyelő 
hatóság” azokkal a vidéki társulatokkal 
•zömben, amelyek nem tudták teljesíteni az 
egyesülettel és tagjaikkal szemben vállalt 
kötelezettségeit.

Egy hozzánk beküldött plakát, amely a 
Magyaróváron működő Deák Lőrinc jónevü 
társulatának küszködését Jelzi, világos ké
pet nyújt arról, hogy a vidéki színészetet a 
nyomorúság száz évvel ezelőtti időkre ve
tette vissza. Akkor olvashattunk ilyen pla
kátokat, mint most: „Minden ur hozhat 
egy hölgyet magával ... A Feketeszáru 
cseresznye az egész társulat felléptével"

Vasárnapra azt Ígéri ez a plakát; hogv: 
„most fog igazán nevetni:

rjnáz pengő jutalom annak, aki nem 
nevet"

és „felejthetetlen estét szerzünk a nagy 
érdemű közönségnek". Ezt mind a Derék 
I'ridolin cimü falrengető bohózattal kap
csolatban ígéri Deák igazgató. A helybeli 

SNGLini ERZSÉBET
BRUCKNER világhírű színdarabja
szombaton, február 27-én először a
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sos színészek és színésznők jövedelmeit 
nyirbálják folytonosan és az állami színhá
zaknál immár másodszor hajtanak végre 
nagyszabású íizetésrediikciót.

Beszéltek például Odry Árpádról, a Nem
zeti Szinház kétségtelenül kitűnő és előkelő 
tagjáról, aki

Jónéhány elmen élvez jövedelmeket.
Mint a Nemzeti Szinház művésze tizenkét- 
hónapos elég magas gázsit kap, de ezért 
havonta csak bizonyos mennyiségű fel
lépésre van kötelezve. Ha a fellépései ezt a 
számot meghaladják, akkor

tnlfelléptldijat kap.
Ha darabot rendez, ezért a főrendezői pót
lék jár neki. Ezenkívül mint a Színművészeti 
Akadémia tanára és igazgatója jut tekinté
lyes jövedelemhez, egyben pedig a rádió 
Stúdiójának főrendezője is.

Természetesen Odry Árpád esete csak 
egy példája ennek az álláshalmozásnak, 
amelynek esetei, mint sok állami üzem

ben, itt sem hiányoznak.
Egész sereg színészt és színésznőt írtak ősz- 
»ze a mozgalom vezetői, akiknek elhatáro
zott szándékuk az, hogy

a Nemzeti Színháznál és az Operaháznál 
is keresztülviszik az álláshalmozások 
megszűnését és a túlméretezett admi

nisztráció leépítését, 
amely gyakran a művészi produkció rová
sára megy. Nem említünk meg mást, csak 
azt, hogy például

a két állami színháznál tizenöttagu 
számvevőség dolgozik, ennyien iktatják 
és lajstromozzák azt, ha egy színész 
busz vagy harminc pengős előleget kér. 

Itt említjük meg, hogy a Kamara Szinhá' 
május 16-tól kezdve hajlékot keres magá
nak. Tárgyalások folynak a Budai Színkör 
átengedésére vonatkozólag, amelyet a

Nemzeti Szinház Kamara Színháza egy 
hónapra akar kibérelni.

Ei alatt az idő alatt a budaiaknak nemcsak 
a Kamara Szinház idei műsorát mutatnák 
be, hanem premiért is adnának. Ez csak 
azzal magyarázható, hogy a késő tavaszi 
idényben a Kamara Szinház Budán több 
közönséget vár, mint Budpesten. Hogy ehhez 
ini nyújtja a reményt, azt nem tudjuk.

("• i.)

vidéki szinészet...
sváb lakosságra való tekintettel —• néme
tül is.

Ez vasárnap volt. Hétfőre viszont min
den hölgy hozhat egy urat a színházba. 
.Egy váltott jeggyel — két személy) és a 
Leányvásárt hirdeti a plakát. Kedden:

„Minden sikerek sikere, slágerujdon- 
ság, dlvatrevü, londoni rendezés sze

rinti a Csodabár".
A slágertangót lejtik: Csordás Manci és Kő
szegi Géza. Kedden délutáni előadási is tar
innak, ahol 30 fillértől egy pengőig ígérik a 
jegyeket.

Igaza van Sebestyén Gézának: hát lehet 
ilyen viszonyok között erélyesen fellépni a 
vidéki társulatokkal szemben?

Premier után
TŰZMADÁR. Gratulálunk Hevesi Sándor

nak és Jób Dánielnek, akik Zilahy Lajos 
darabjára néni adtak előadási terminust és 
igy ezt az évek óla első valóban kitűnő és 
maradéktalanul élvezetes Zilahy-darabot 
egy uj szinház slratjáru engedték át akarat- 
lanull Gratulálunk bárdos Artúrnak, aki 
nemcsak az uj Művész Színházat tette élet
képessé, nemcsak az uj Zilahy Lajost ren
dezte kitünően, hanem régi formájához 
visszatérve: egy tij drámai csillagot adott 
ennek a cslllagtalan magyar színházi éjnek. 
A kis Murát! Liliből egyik napról a másikra 
ismert pesti színésznő lett. A Tűzmadár

Világhírű az írója:.........................
Világhírű a rendezője; _________ Kari Lamac
Világhírű a főszereplője: ----------  U. ElUPÍSR

(Danubius-HIm)

(csak a címe rossz!) megmutatta azt, hogy 
bűnügyi témákhoz is csak igazi Írónak sza
bad nyúlni és ha iró ad formát bármilyen 
drasztikus cselekménynek is, akkor ebből 
irodalmi alkotás lesz. Kár volt tehát a Tűz
madár metaforikus dinével szédíteni a kö
zönséget, amely a művészi célú szín
házban szívesen néz meg egy művé
szien megirt bűnügyi drámát is. A sze
replők mindegyike ragyogó; az élen 
Berky Lili, Beregi Oszkár, Abonyi Tivadar, 
Baráti Lajos, egy remek jeleneiben Soltész 
Annié, felcsillanónn Déghy Piri és gyönyörű 
beszédével Toronyi Imre. (s.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZÍNHÁZ: Három testőr Cá8). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Gyönfi) kaláris (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Fizessen nngysád (fi). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Torockói menyasszony (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Nyitott ablak (8>. 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tűzmadár (S).
ANDRÁSSY-ÜTI SZÍNHÁZ: Exhercegnő (S). 
ROYAL ORFEUM: Knisner revüje (%». Vi»). 
TBRÉX-KÖRUTI SZÍNPAD: Éjjel ■ patikábM (•). 
BETHLENTÉR! SZÍNPADI KseasómOwr («. •). 
KOMÉDIA ORFEUM: Küry Klára. Rótt (M).

A hét szenzációja kétségtelenül a Molnár- 
** premiér lesz a Belvárosi Színházban. A 
„Valaki” már teljesen készen áll és valóság
gal előadásszcrü próbákat tartanak délelőt
tönként a Belvárosi Színházban. Még soha
sem fordult elő, hogy Molnár Ferenc szemé
lyesen részt ne vegyen valamelyik darabja 
előkészületein, — ezúttal pedig ez történt! 
Molnár Ferenc, aki annyira megbízik llelta! 
Jenőben és Tárnái Ernő rendezőben, levelet 
Irt a színháznak, hogy a próbákhoz nincs 
semmi hozzászólni valója. Valószínűleg a 
premiéren sem jelenik meg Molnár, mert 
eannesi üdülését nem akarja megszakítani, 
jy ét színház kapujára került a „Zárva” tábla.

Két operettszinliázunk „A következő darab 
előkészületei miatt" csukta be kapuit. Ezt a 
színházi argót már sajnos, jól ismert a pesti 
publikum és tudja, hogy ilyenkor vagy a da
rabbal, vagy a szinházvezetéssel van baj. Szín
igazgatóink még most sem tanulnak a múlt any- 
nyiszor keserű tapasztalataiból, hogy nem sza 
had ma már százas szériákra építeni egy-egy 
darab sorsát Most a Király Színházat érte az a 
sors, hogy a Hamui rózsáin cimü operett, amely 
nem igazolta a hozzáfűzött várakozásokat, ala
posan sietteti a következő premiert. A Városi 
Színházban pedig a konzorciális vezetés kap 
kodásai tették ki a „Zárva”-táblát. Egy hétig 
ismét nem fizetnek osztalékot azoknak a szegény 
kis színészeknek, akik azelőtt hiába tiltakoztak 
a nyakukra szerződtetett sztárok túlméretezel! 
gázsijai miatt. Most egy hétig várhatnak arra, 
hogy a következő premier hoz-e valamit a kony
hára. A Városi Szinház újdonságának príma- 
donnnszerepeit Ladomerszky Margit és Kiin 
Magda játsszák.
"tTarsdnyt Irén, okít az egész szezónban szó 
’ morunn nélkülözött a pesti publikum, rö 

vldesen ismét felveszi nz aktivitást. Hétfőn reg
gel kezdik próbálni Hús Fekete László „Méltó 
ságo.s asszony trafikja" cimü darabját, amellyel 
a Vígszínház végre a nagy adutot akarja ki
vágni. Olyan szereposztást kapott ez a darab, 
amilyent rég nem láttunk egyik pesti színpadon 
sem. Mindenekelőtt az özvegy pesti ezredesnél, 
akinek trafikja van a Belvárosban, Varsányi 
Irén játssza, két lányát- a fiatalabbat Gaál 
Franciska, az idősebbet Tőkés Anna alakítja. A 
Vígszínház nagyszerű férfigárdála, így Hajnal. 
Csortos, Jávor, Gárdonyi, Makláry kap remek 
szerepeket ebben a vígjátékban. A darabot az 
Anniiul Erzsébettel együtt próbálják. Ebben a 
pillanatban tehát, két darabra készül egyszerre 
a Vígszínház.
TTusárnan este a Várost Színházban mutatkn 
’ zott be a Hamburgi menyasszony príma 

donna-szerepében Zöldhelyi Anna, aki legutóbb 
heteken keresztül Kolozsvárott szerepelt óriási 
sikerrel. Zöldhelyi Annát melegen tapsolta a 
budapesti közönség Is. —■ Ungvárról érkezik an
nak a hire, hogy egy maotfar primadonna: Szé- 
esi Bősbe valósággal felvillanyozta a város szín 
házi életét és ami a Felvidéken tel/esen szőkít 
lan. heteken át tsufolt házat vonzott. Szécsl 
Bőrke vasárnap K. Halász-—-Kiszely Fehér or 
chldedk című darabjában játszott sikerrel.

ANetnyork-bár, amely állandóan a legötlete
sebb és legkitűnőbb revüket hassa at ak 

lualltds jegyében, most egy miniatűr „sárga 
revAt" mutatott be. A hat képből álló kis rend 
számat rendkívül mulatságosak. A főszerepeket 
Radó Sándor, Pethes Sándor, Pártos Gusztáv, 
Vértes Tibor, Silber Andor, Rull Margit és egy 
kitűnő énekesnő: Sándor Anna játszották.

E iatalok előre! jelszavát e rovat adta ki 
* és ez a jelszó impozáns tábort teremtett, 
akik hisznek a mai fiatalság életrevalóságá’ 
bán és alkotnitudásban. Kettőzött elégtétel 
tehát nekünk az, ha egy-egy fiatal színésznői 
vagy színészt ünnepel a színházi világ — 
mint e héten Muráti Lilit, a Művész Szinház 
nagyszerű debüttánsát. A kis Muráti Lili, aki 
tavalyelőtt még egy müncheni nevelőintézet
ben, tavaly Rákosi Szidj Iskolájában készüli 
törhetetlen ambícióval és sokszor komoly és 
nagy megpróbáltatásokkal gátolva a színé
szi pályára, ma a jelen egyik legreményt- 
keltőbb drámai csillaga. ,4 fiatal Bajor Gizit 
látja benne már ma a közönség, azt a irí- 
nésznőt tehát, akit annyi éven keresztül nél
külözött a magyar színházi kultnra. Ezzel a 
hanggal, ezzel a tehetséggel születni kell, 
ilyen megdöbbentő erővel és realitással alig 
néhány szóval jellemezni a fiatal félreneuelt 
generációt, mint ezt Muráti Lili a színpadon 
tette, — azt nem lehet tanulni. Előre Mtiráti! 
nendkivül érdekes színházi szerződésről 
**• tárgyalnak. Az Andrássyuti Színház 
igazgatósága vendégszereplésre kérte föl Sa
lamon Bélát, aki nyolc éven keresztül a Te 
rézköruti Színpad oszlopa volt. Salamon, bár 
semmiféle szerződése nincs most a Teréz- 
körutl Színpadhoz és ez a szinház a legköze
lebbi műsorra vonatkozóan nem tett néki 
ajánlatot, mégsem tudott végleges választ 
adni az Andrássy-uti Színháznak.

Filmpremierek
I'ELDMARSALL

Szívesen ismerjük el, hogv az utóbbi idő
ben a magyar cenzúra nem bánik olyan 
rigorózusan a hangosfilmekkel, mint ezt 
kezdetben tette. Példa erre a Rcdl ezredes 
árulása, a legutóbb pedig nz Amerikai tra
gédia, amely filmeket kivágás nélkül enge 
délyeíeft, habár másodfokon is A cenzúra. 
Hasonló kedvező Ítéletben részesült a Féld- 
marsall, Roda-Rodánnk k. u. k. katonai bo
hózata, amely a legelmésebb, legmtilallalóbb 
és a legkacagtafóbb szatírája az elmúlt idők 
katonai életének. Örömmel állapítjuk meg 
tehát, hogy a Feldinarsallt minden kivágás 
nélkül, maradék nélkül élvezhetjük e héten 
két előkelő pesti filmszínházban. A 
Fcldmnrsnll főszerepeit maga Roda- 
Roda é> az ellenállhatatlanul mu
latságos Wlachta Burian filinkomi- 
ktis Játssza. Ez valóban az a film, amelyen 
öt világrész nevet!

RONNY
A látványos operett legszebb korszaka ele

venedik meg ebben a filmben, amelyet Kálmán 
Imre, a világhírű magyar zeneszerző írt külön 
az Ufa számára. Kacagtató jelenetekkel tarkí
tott mese keretében bontakozik ki a két fősze
replő; Willy Frilxh és Nagy Kató szerelme. 
A keret egy fejedelmi udvar, alkalmat adott a 
rendezőnek káprázatos pompa és fény kifej
tésére. Mindehhez kíséretül Kálmán Imre és 
pattogó rllnntsu zenéje n legjavából való, amit 
az utóbbi években hallottunk. A filmet kedden 
az Uránia mutatja be.

EGY ÖNFELEDT PILLANAT
Végre egv snblóntól mentes filmet láttunk, 

ahol rendkívül nzrrcncsé» módon sikerült 
összekapcsolni az izgalmas filmlémát és n ne
velő és ismeretterjesztő célt. Egy erőszakos, 
részeg ember az alkohol mámorában magáévá 
tesz egy fiatal leányt, aki menyasszony. A rö
vid pásztoróránnk végzetes következményei 
lesznek, n leány beteg lesz és elkeseredésében 
lelövi a férfit. A tárgyaláson védője (Basser- 
mnnnl az esküdtek elé terjeszti nzoknt a bor
zalmas képeket, mnelyek a vérbaj szomorít 
következményei. A legkitűnőbb színészek 
játsszák ezt a ragyogó filmet az Orion film 
színházban.

Budapest uj színháza a

mflüÉszsziHHáz
ZILAHY LAJOS 
u j színműve:

Tűzmadár
VI..  Révay-utca 18. Telefon: 21-4-22.
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H Stföi sportnaplO
Kiadós német „Lehrspiet*  Budapesten

Délnémetország—Magyar profiválogatott 6:3 (1:1)
Háromezer tőkepénzes 

pesti polgár kiballagott 
nz üllői-utra, mert híre 
járt a héten, hogy va
lami délnémetországi 
válogatott csapalocska 
akar itt revánsot adni 
bizonyos stuttgarti 5:0-ás 
csikóverésért. Elég ré
gi n történt az eset. Ta
lán kél hónapja is van 
már. Nem nagyon je
gyezte meg ezt az 5:0-át 
az ember. Sáros pálya, 

csapat.. hiszen annyi ki- 
Szóval nem fontos.
az az 5:0. majd most megtanít

juk a németeket, hogyan kell futballozni. Ez 
volt a mottó. A délceg magyar csapat: Háda 
— Flóra. Kroncnberger l.yka, Sleiner, Rcr 
kessy - Ticska, Takács II. Teleki, Cseh, Kölnit 
összeállításában ..ügetett” ki csikóstilusban. A

Hegen bíró, fáradt 
fogás akad!

Ila igaz I*

Fordítva jobb leit volna. De nincs sok idő a 
sorrenden gondolkozni, mert nem sokkal ké
sőbb megismétlődik az eset. Hogy precízek le
gyünk:

Mer® gólt lő. 3:1.
No, ennek már a fele se tréfa. Érzik a játé- 

kosok és hatalmas rumlit rendeznek. A közön
ség most öt percre elfelejti a közelmúltat s 
nem*  gondol a közeljövőre sem. Lelkesedik. 
Hangosan. A 13. percben van miért.

Cseh labdáját Cseh bevágja. 3:2.
Ez ugy történt, ahogy a rajz mutatja. Köz
ben tehát Ticska is igyekezett segiteni. Pár 
perccel később

l-angenbeln lövését Háda saltómortáléval 
fogja, a sok forgástól azonban elszédUI s 
mire a földrezuhan, a labda is kiesik az 
ügyköréből. Leichter látja, hogy az aktát

sége gyűrte maga alá, de ennél még nagyobb 
meglepetést kelleti a BSE-nek saját otthonában 
szenvedett veiesége a sereghajtó 111. kerületiek
től. Vgylátszik, a fővárosiaknál nincs minden 
egészen rendben ... Az őszi nagy pontveszte
sége ellenére reális bajnokaspiráns Törekvés 
imponáló stílusban féltucat gólt rúgott a szívó
san védekező URAK hálójába, a Póstás, FTC 
és az UTE csapatai azonban már csaknem mi

nimális gólarányban tudták „elintézni" veszé- 
lyes ellenfeleiket. Az MIK és a Fér. Vasutas 
csapata a várakozásnak megfelelően, megosz
tozott a pontokon. A vasárnapi l, osztályú 
amatőrforduló részletes eredményei a követke
zők: MÁV—Beszkárt 1:0 (1:0), III. kér. TVE— 
BSE 2:1 (1:1), Törekvés—URAK 6:0 (0:0), Pás- 
lás—BEAC 1:0 (0:0), FTC—„33“ FC 2:1 (2 0), 
kyrK—Fer. Vasutas 1:1 (1:0).

A Magyar Kupa tavalyi győztese 
a Nemzetit is kiverte
III. kér. FC-Nemzeti 1:0 (0:0)

Éress, a bolyongó német kapna a kis Ta
kács elől schogysem tudja „lefogni 

bemegy a gól. 0:1. Drössler
a fagy kőkeménnyé 

A játék maga 
A Nemzeti még telje: 
óbudaiak már valan

Az üllőiuti nemzetközi 
program előmeccse a 
Magyar Kupáért folyt. 
Azért a pompás vándor
díjért, amelyet sem az 
egyesületek, sem a játé
kosok, de maga a közön
ség sem vesz komolyan, 
így szezón elején még 
csak elcsúszik egy ilyen 
mérkőzés, de később 
már bajosan... A nap
sugár látszólag tavaszt 
varázsolt a pályára, de 

dermesztette a játékteret.
Is dermesztő volt.

sen formán kívül van, az 
livel előbb tartanak tré-

németek: a Éress—Biirgliardt, Stubb-Gram- 
Heh, Tiefel. Kraus—Langenbein, Leichter, 
Rutz, liuhr, Merz összeállitás mellett döntöttek.

Aztán elkezdték a meccset.
Minden fogászati előtanulmány nélkül is 

megállapította a közönség, hogy csikóink 
már régen elhullatták a csikófogaikat, vagy al
kalmasint az öltözőben hagyták. A pályán mii
fogakkal játszottak.

Az elején még megy a dolog valahogy. 
Eohut félelmetesen dübörög a németek felé. 
Dombál zuhognak, de sanghai mintára job
badán idegen koncessziós felületre hullnak.

még nem Intézték el, nyugodtan odasétál 
és puritán egyszerűséggel megbillenti ■ 

labdát. Persze gól. 4:2.
Cseh roppant rőstelli a dolgot s amikor 

Ticska bead, gyorsan fejel egy gólt. 4:3. A fe
jes remek volt, de nem egészen lovagias, 
mert Erese kapus távollétében történt. Éppen 
a délutáni egészségügyi sétáját végezte... ott, 
ahol a hatos vonal áll.

Később Merz kerül üzleti összeköttetésbe 
Flórával, de becsapja és a cipöorra előtt sí- 
bolja Leichter elé a dugárut.

Leichter bizonyos kinetika! energiát közöl 
a labdával és Háda dermedten nézi a fizi

kai kísérletet. 6:3.
Nagyjában már rendben is volna az ügy. A 

reváns sikerült a — németeknek: öt gólt már

ningjükben.
A két csapat igy állt fel:
III. kér.: Biri — Werner, Biró — Beretvás, 

Lutz, Magyar — Győry, Héjas, Zilahi, Len
gyel, Drössler.

Nemzeti: Gallina — Török, Szendrő — 
Hossó, Búza, Belesik — Kovács, Gergely, 
Bihámy, Horváth.

Az első félidő színtelen, csapkodó játékkal 
telt el. A 45. perc alatt mindössze egyetlen fel

jegyzésre érdemes momentum volt: a Nemzeti
nek egy gólt érdemlő támadása Gergely ügyes 
akciója révén. De régi igazság, nem a szép já
ték, hanem a gól fontos . . .

A II. félidőben a szél mind erősebb volt s 
ez ellen a 10 emberrel játszó Nemzeti nem 
boldogulhatott. Törők ugyanis súlyos térdsérü
lést szenvedett s vissza sem tért többé a pá
lyára.

A 8-lk percben Zllahy pauszából Drössler 
szerezte az óbudaiaknak az egyetlen s egy

ben győztes gólt.
Egyéb ezen kívül nem is történt. Talán az a 

hitmorbaillö viaskodás a formátlansággal, amit 
Drössler meg Hossó végzett . . , vagy a kö
zönségtől fázó üres tribünök . . . talán a for
ralt bort áruló srácok . . . vagy a kapujában 
unatkozó Biri ... Az tény, hogy nem a lég- 
rózsásabb futballista álmok közé tartozik az 
ilyen februári meccsen kapusnak lenni ... De 
egy mégis érdekes volt, a finálé. Ami tudni
illik a tribün folyosóján zajlott le. Boronkay 
biró és Balogh „tata**,  a Nemzetiek elnöke kö
zött . . . Ugy nézett ki az egész meccs, hogy 
csak ők ketten vették komolyan ... A III. 
kér. egyebekben a Ferencvárost kapja legköze
lebbi ellenfeléül a Magyar Kupa „küzdelmei**  
során.

Opata Zoltán vasárnap orrcsonttörést szenvedett
Bocskai—Törekvés (Nagyvárad) 5:2 (1:1)

Stvrb

A hungdristák egyéni akciója: Cseh— 
Ticska — Cseh és gól. 3:2.

Opata

Debrecen, febr. 21.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) A debreceni profi
csapat régi adósságát 
törlesztette le vasárnap 
a nagyváradi Törekvés
sel szemben. Emlékeze
tes még a Bocskainak az 
a balsikeres nagyváradi 
kirándulása, amikor 
0:3-as vereséggel volt 
kénytelen hazatérni a 
cívisvárosba. A nagyvá
radi csapat nem megvetendő ellenfél, hiszen Er
délynek egyik legkiválóbb együttese. A román 
válogatott csatársorban állandóan két-három 
játékosa szerepel ebből az egyesületből, sőt 
ősszel két alkalommal a nagyváradi Törekvés 
komplett csatársora képviselte a román színe
ket. Az együttes azonban még tréningje kezde
tén lehet, mert ezúttal vajmi keveset mutatott 
az ötszáz főnyi didergő debreceni drukkerek
nek. A havas és csúszós pályán a Telekit nél
külöző Bocskai meglehetősen könnyen bánt el 
ellenfelével. A csapatok a kővetkezőképpen

álltak fel:
Bocskai: Budai — Kutik, Reviczky — Vam- 

petics, Moóré, Mátéffy —- Markos, Vlnczo, 
Opata, Hevesi, Varga <

N. Törekvés: Püllök — Bartha, Dombi -s 
Moravetz, Major, Feuerstein — Kiss, Fábián- 
Roth, Nagy, Török.

A Bocskai nagy fölényével indult a mérkő
zés, mégis a nagyváradiak szerezték meg a 
vezetést, a 26. peicben, Fábián révén. A Bocs
kai a 31. percben Varga góljával egyenlített*  
Szünet után a debreceni profik még nagyobb 
fölénybe kerültek, amit a 14.0 kornerarány 
igazol a leghívebben. Az 5. percben Vincze 
lőtte a debreceniek második gólját, majd <t 
nagyváradiak öngólja következett néhány 
perc múlva.

Ekkor következett be a sokszoros váloga
tott Opata súlyos sérülése, akit az egyik 
nagyváradi játékos ugy arconrugott, hogy 
a mentők orrcsonttöréssel szállították a 

klinikára.
A Bocskai tiz emberrel is tartotta fölényét a 
kifulladt Törekvéssel szemben. Ezután még 
Markos szerzett két gólt a Bocskainak, majd a 
Törekvés szépitett az eredményen.

(Hlr szerint a Springer szobor emiatt jegyzék
ben fog tiltakozni n Népszövetségnél.) Cseh 
bemutat néhány icinek dolgot, aztán a néme
teké lesz a terep. A magyar csapatnak csak 
a tengelye beteg: Teleki csikó, Sleiner csikó 
és Háda csikó. Beteg csikónak pedig a part
nere se érti n passzál és igy hiába dolgozik 
Ticska és Eohut, de Cseh és Takács is.

A német kapus szórakozottan járkál a fél
vonalon, néha a labdába Is belerúg, majd 
később leül a földre és igy védi Takács lö
vését.

Tiefel közben szörnyű haragra gerjed és 
dühödte:: lő 35 méterről a kapufára. Nagv 
nyögés — a kapufa kínjában eibődül és 
Hódút lelke mélyéig megrázzu ■ bruta

litás.
(Ettől kezdve szorgalmasan ügyel a védtelen 
kapufákra s Inkább a háló felé tereli a né
met labdákat A hálónak kötélből vannnk ar 
idegei — inkább bírja.) A 31. percben

Ticska Stubb mellett Takácshoz játszik, 
gyors labdaátvétel, Krcss kivételesen most 
nem a mezőnyben játszik s Igy gyanútla
nul Indulhnl Takács elé. A ravasz, lesi- 
puskás azonban rutul becsapja és ahelyett, 
hogy udvariasan a kezébe emelné a lob

lőttek megint. De hiábal Ezek ■ Délnémetek 
telhetetlenek.

— Eh, mltl — mondta a center. — Inkább 
lőjjünk még egyet, minthogy smucignak néz
zenek ...

És alaposat lendített a labdán. Ezt Háda ki
vágta. Langenbein rögtön vissza. Kronenber
ger kl. Merz vissza Berkessy ki. Leichter 
vissza és be. 6:3.

Többre már nem futotta az időből. Sze
rencse.

A szegedi tanyai elemi iskola 
„tornászlegényei“ a Városi Színház 

színpadán

dál, mellette 
hálóba penderíti.

Ejnye ejnye! Kél perc múlva 
ndvnriasl ódnak.

a kapuiéra és onnan 
' - 0:1.

a németek sem 
Langenbein lefut, középre- 

játszik, Ruhr kapásból küldi a sarokba, ahová 
/láda még jobban besegíti. 1'1.

Ezután nagy korner ünnepélyt rendeznek a 
magyarok a m inél kapu elölt. A felséges nép 
lendületbe jón. hajrázik. majd Teleki és 
Sleiner ellen fordul spontán haragjával s ez 
a zene kiséri «z öltözőbe a csikókat.

Szünet után Rcmmrr jön ki. aki a .Sleiner 
helyére állított l ykát hely, ttealll. Bemekül. 
Mielőtt azonban ezt esclckedné,

a németek Mer/, c Icszáguld. liuhr elé ér
telmes pawz pottyan, Háda kijön s ■ 

gól bemegy. 2:1.

Fagypont alatt a hőmérő 
— de már is meglepetéses 

bajnoki meccseket 
játszottak az amatőrök
Annak ellenére, hogy a hőmérő jóval a zérus 

alatt All s az emberek fogvacogva húzzák össze 
magukat, vasárnap már bajnoki meccset ját
szottak amatőr csapataink. A szezónkezdet el
lenére máris kielégítő formát mutattak az ama
tőr együttesek. A meglepetések már most meg
kezdődtek, amennyiben

két bajnokaspiráns, a Beszkárt éa a BSE 
csapata engedett át két igen fájó pontot 

ellenfelének.
A viltamoscsapatot a jókvalitásu MÁV lcgénv-

Saját érdekében most vásároljon

CSILLÁRT 4K
4 lAngu csillár telmcrelvf r ÍV
Andrsssy.ul 33. u. utcai üzletem megszű
nése miatt soha nem létezett érakon vásérolhal 

BÁN CSILLÁR GYÁR

A MOTESz évenként ritkán szokott a nagy
közönség színe elé jönni, hogy bemutassa, 
mennyit fejlődött, de mikor mégis előrukkol 
„rezerváltságából”, mindég különleges „cseme
gével” szolgál. Vasárnap is „telt ház" nézte vé
gig a Városi Színházban az olimpiai bemutatót, 
amelyen

a legjobb magyar tornászok mellett a 
svájci Mack és Stclnemann ragadtatták 
extázisba ■ publikumot zsonglőrszerü 

produkcióikkal.
A korláton, a nyújtón és gyiirühintán szinte 
tökéleteset nyújtottak s minden mutatványuk 
után dörgölt a taps. A korláton és a nyújtón

Svájc olimpiai reménységei fölülmúlták 
Petiét.

de a gyiirühintán a magyar bajnok egy árnya
lattal precízebben dolgozott nagyszerű ellen
feleinél. A viadal olimpiai bemutatónak szá
mítolt és igy nem pontozták. Pontversenyt 
csupón a külön nyújtón végzett, olimpiai válo
gatóverseny képezett, amely számban Sárkány 
István (KISOK) és Pelle József (BBTE) 18.fi 
ponttal holtversenyben végezlek az első helyen. 
A „nagyagyuk'' mellett egyébként teljes dicsé 
rct illeti az olimpiai bemutató többi résztvevő 
jét is.

Az olimpiai bemutató és válogatóverseny 
mellett

őszinte sikere volt az MTE gyermek
csapatának és a szegedi Klebcrsbcrg-telepi 

elemi iskola csöppségeinek, 
akik bájos közvetlenséggel mutatlak be nagv 
gonddal előkészített és betanítóit bot- és rit- 
musgynkorlatokat A közönség a kedves gver 
meksereg produkciói láttán ugyanolyan me
legséggel tapsolt, mint az olimpiai bemutató

résztvevőinek. Nagy hatást keltettek a hölgyek 
ritmikus táncgyakorlata s ezen a téren az 
OTE, a BSE és a BBTE hölgyei jeleskedtek. 
Az ügyesség mellett a humort szolgálta az NTE 
fcrficsapatának talajtornája, amely ötletessé
gével sok derűt fakasztott.

A MOTESz olimpiai bemutatója tehát 
ismét meghódította a közönséget

Pelle István

és bizonyára ujahb híveket szerzett a tornász
sportnak. Amit meg is érdemel .mert céltuda
tosan, előrelátóan nevel. A vasárnapi bemuta
tót is nagy gonddal készilették elő, s hogy 
menyire sikerült, annak fényes bizonyítéka a 
közönség osztatlan dicsérete is.

X A Sieged FC. első trínlngjc. SzrffrrMI 
jelentik: A Szeged FU. vasárnap barátságos 
mérkőzést játszott a SZAK-kal. Az eredmény 
1:1 volt, a félidőben még a SZAK vezetett 
l:0-ra.
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VASÁRNAP A JÉGEN
A troppaui jéghokkizók is megverték a BKE-t 

Troppauer Eislaufverein-BKE 3:2

Schwarcz rövidesen visszavonva kérvényét, 
Temesváron bejelentette, hogy tovább is a 
Ripensia színeiben játszik.

Most azonban a Kertéti ll-höt intézett le- 
veiéből az derül ki. hogy

Schwarcz elhagyja Temesvárt 
restbe költözik, ahol tréneri

> A troppaui együttes és a BKE csapata vasár
nap este mérkőzött a városligeti műjégpályán. 
A budapesti együttes több tartalékkal játszott 
és a fiatalok igen ambiciózus játéka révén 
mindvégig egyenrangú ellenfele volt a trop- 
paulaknak. A BKE veresége kizárólag Marz ka
pus váratlan indiszpoziciójának tulajdonítható. 
Az első részidőben a vendégcsapat nagy cián
nal és nem kis szerencsével a korongot három
szor egymásután ütötte a -BKE kapujába. A 
második részidőben a BKE fiatal csatárai ki
tűnő összjátékknl fölénybe kerültek és Révay 
fpróf, valamint Miklós II. révén két gólt ütöttek. 
A harmadik részidőben változatlanul tartott a 
BKE fölénye és csak a balszerencse fosztotta 
meg a budapesti csapatot attól, hogy kiegyen 
litsen.

Ki lesz az idén Budapest 
legjobb sportoló diákja?

Gyorskorcsolyázásban 
Wachsmann Ferenc, az Izr. 

reálgimnázium diákja a legjobb
A VI. kerületi Kölcsey-reálgimnázium évről- 

évre megrendezi azt a szerencsés és ügyes 
összetételű pontversenyt, amelynek győztese 
Budapest legjobb sportoló diákja" büszke 

elmét nyeri el. Gyorskorcsolyázásbúl, tornából, 
atlétikából és úszásból áll az összetett ver
seny, ám

a pontversenybe beleszámít a pályázók 
tanulmányi előmenetele is.

Nem elég tehát az, hogy a diák kitünően 
korcsolyázik, úszik, atlétizál és tornászik, inért 
a versenynek pontozóbiróin kívül a matema
tika- és a fizika-tanár is pontoz. A tanári no
tesz kalkulusai lényegesen befolyásolják a ver
seny eredményét.

Vasárnap reggel fél 9 órakor a városligeti 
műjégpályán bonyolították le erős északi szél
ben a verseny gyorskorcsolyázó-számát Le- 
vitzky Károly dr. bíráskodásával.

A győztes Wachsmann Ferenc, az Izr. reál
gimnázium diákja lett.

Az 500 méteren távot 38.6 mp. alatt futotta 
és a ponlozóblrák 56.4 ponttal értékelték a 
diák teljesítményét.

A további helyezési sorrend a következő: 2. 
Heintz Károly VI. Ág. ev. g. 40 mp. 55.0 pont. 
3. Németh Pál VI. Ág. ev. g. 40.1 mp. 54.9 
pont. 4. Lifka Róbert Vili. Bencés rg. 41 mp. 
54.0 pont. 5. Gergely Mihály VII, Izr. rg. 6. 
Verbőczy Imre 1. Szt. Imre rg. 7. Müller Endre 
Vili. Bencés rg. 8. Szente László 1. Szt. Imre 
rg. 9. Tauber László VII. Izr. rg. 10. Windisch 
Gábor VI. Kölcsey rg. 11. Spanik Ágoston I. 
Szt. Imre rg. 12. Losdorfer János Vili. Bencés 
rg. 13. Reichl Sándor II. Érseki rg. 14. Nagy 
Ferenc IX. Szt. István fk. 15. Rózsa István 
VII. Izr. rg. 16. Morvay Zsigmond. I. Szt. Imre 
rg. 17. Szokolay Dénes IX. Ref. g. 18. Rosen- 
féld János VII. Izr. rg.

Müko-csolyázó-verseny 
a nagyjégen

Házi mükorcsolyázóversenyt is rendeztek 
nagyjégen, amelyben a bajnokságok első 
helyezettjén kívül csaknem a teljes magyar 
műkorcsolyázó gárda indult. Az eredmények a 
következők:

Férfi mükorcsolyázóverseny: 1. Terták 
mér, 2, Csepela Gyula, 3. Hajós Harry.

Női mükorcsolyázóverseny: 1. Szilassy 
diné, 2. Weinwurm Ludmilla, 3. Kertész

Ifjúsági mükorcsolyázóverseny: 1
lyánszky István, 2. Kállay Kristóf, 3. 
Zoltán. Leányverseny: 1. Botond 
Bauer Alice, 3. Öllé Edit.

a 
kél

Ele-

Na- 
Sári. 
Hos- 

Király 
Györgyi, 2.

és Bük a- 
■ikalraasáat

kapott.
Ugyanakkor arra is megkérte Kertész ll-őt, 

hogy a Ripensla előtt mentse őt ki eljárása 
miatt Erre ezért volt szükség, mert a Játé
kos legutóbb előleget vett 
jótól és igy valószínűen 
madnak a dologból.

fel fizetésére klub
bonyodalmak Is tá<

Hatévi pauza után Ismét Ballangrud nyerte 
korcsolyázó világbajnokságot

Laké Piacid, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

gyorskorcsolyázó világbajnokság utolsó futa
mát, a tízezer méteres versenyt is lebonyolí
tották s ezzel a világbajnoki gyorskorcsolyázó- 
bajnokságokat befejezték az olimpiai jég
stadionban.

A versenyt a norvég Ballangrud, at 1500 
és uz 5000 méteres táv győztese nyerte 
meg s igy hat évi megszakítás után újból 

visszahódította a világbajnoki elmet.
A világbajnoki összetett versenyben szintén 
norvég versenyzők, Staxrud, az 1930. évi világ-

Los-Angeles felé...
A NÉMET VIVŐK RÉSZTVESZNEK 

AZ OLIMPIÁSZON
A mnjnnmentl Frankfurtból Jelentik: A 

német vivószövetség vasárnapi közgyűlésén 
elhatározta, hogy képviselteti magát a los- 
angelesi olimpiászon. A német egyéni vívó* 
bajnoksúgokat május 6—8-án Offcnbachbun, 
a csapatbajnokságokat pedig október 7—9. 
Berlinben rendezik.

A NÉMET BIRKÓZÓK IS KÉSZÜLNEK
Kölnből jelentik: A nehézsúlyú birkózók 

olimpiai próbaversenyén Gehring öt ellen
felét, többek között Müller német bajnokát 
legyőzte, aki második helyen végzett. Har
madik Sicbcrt lelt.

a gyors

Ballangrud után, 
amelyet tízfokcs 

Ro
ver*  

követ*

bajnok és Evenson következik 
A 10 000 méteres futamban, 

hidegben és kitűnő jégviszonyok mellett 
nyolitottnk le, összesen öt nemzet busz 
senyzöje állott starthoz. A sorrend a 
kező: 1. Ballangrud (Norvégia) 17 p 58 mp.j 
2. Evenson (Norvégia) és Taylor (USA) IS p. 
05.4 mp.. 4. Staxrud (Norvégia).

Négy futam eredményének összesítése alapján 
világbajnok Ballangrud (Norvégia) 109.26 

ponttal,
2. Staxrud (Norvégia, 200.47 ponttal. 3. Evenson 
(Norvégia) 201.67 ponttal.

győzött fíakovnik ellen, mig a Sparta nagy- 
nehezen 3:3-ra végzett a Victoria Ziskotf 
együttesével. A félidőben a Ziskov 2:0-ra 
vezetett. A I)FC 6:2-re legyőzte a Karlsbader 
FC-l.

Teleki Pál gróf tb. főcserkész 
az Uránia rivaldája előtt 
tájékoztatta a közönséget 

a budapesti világtáborozásról
Az UFA-Uránia nézőtere vasárnap délelőtt 

valóságos „theatre páré" benyomását kellette- 
Elegáns toalettek, sötét polgári „ünneplők", 
fényes katonai uniformisok tarkították a né
zőtér pirostónusu széksorait. Az 1933. évi gö
döllői cserkész-világtáborozás parancsnoksága 
gyűjtötte egybe a főváros előkelő közönségét, 
hogy tájékoztassa a jamboree céljairól és 
nagyarányú előkészítő munkálatairól.

Szűnni nem akaró tapsorkán fogadta a ri
valda előtt megjelent Teleky Pál gróf tiszte
letbeli föcserkészt, aki rövid, de rendkívül 
szellemes előadásban számolt be a világtábo
rozás előmunkálatairól, utalva arra, hogy a 
magyar közönség nem a vendég, hanem a ven
déglátó szerepet fogja játszani a jamboreen.

A változatos műsor Ízelítőt adott az ilyen
fajta cserkészmegmozdulás interhacionális jel
legéről. A külföldön tarázó csapatok útjáról 
vitéz Faragó Ede országos vezetőtiszt számolt 
be. Négy cserkészcsapat bolgár dalokat, n 
Testnevelési Főiskola bolgár hallgatói pedig 
táncokat mutattak be. „A bűvös cserkészplaj- 
húsz" című cserkészjelenet valóban ötletes 
volt. A budai Verbőczy-gimnázium cserkész
csapatának francin kalandozásban résztvetl 
cserkészei, mint marcona Indiánusok jelentek 
meg, eredeti táncaikkal. Kedves volt az Ezer- 
mestercserkészek négyszólamú kórusa, vala
mint az esztergomi bencésdiákok „Holló" 
patának kis betlehemi cserkészjelenetc.

nyék a következők:
Szenior csapatverseny: 1. Törekvés 345 pont

tal. 2. MTE 256 ponttal, 3. BBTE, 4. ESC, 5. 
UTE.

Egyéni versenyben (Hesz József-emlékver- 
seny): 1. Németh Béla MTE 17 p. 50 mp., 2. 
Sárosi UTE 17 p. 57.4 mp., 3. Hermán 
Törekvés.

Az ifjúsági csapatversenyt a Vasas nyerte a 
Dorogi AC és az UTE előtt. Az egyéni ver
senyben Végh Károly Vasas 11 p. 5ű mp.-cel 
győzött Bolya Dorogi AC ellen.

A szeniorok távja 5500 méter, az ifjúságiaké 
3400 méter volt.

csa-

Németh Béla győzött 
a Hesz Józsel-emlékversenyen

Az MTE vasárnap délelőtt a Népligetben 
rendezte az év második mezei futóversenyét. 
A csapatversenyt a Törekvés nyerte, mig az 
egyéni győztes a favorit Németh, nz MTE 
népszerű „Cinegéje" lelt. A részletes eredmé-

Marsik Andor futotta a legjobb 
időt a dobogókői álversenyen

A Magyar Turista Egyesület vasárnap délelőtt 
a Dobogókőn rendezte hagyományos tizes csa
patversenyét a Dobogókő-vándordíjért. A csa
patversenyen kívül egyéni férfi- és hölgyfuló- 
verseny is volt. A versenyt olyan kitűnő hóvi
szonyok mellett futották le, amilyenek az idei 
idényben egyetlenegy siversenyen sem voltak. 
Mindenütt 25—36 centiméteres hó volt. A ver
senyt tizenkétkilomélercs távon futották. Az 
eredmények a következők: a csapatversenyt az 
MSK (Mariik, Szendey, Iglauer, Hegedűs, Szén 
dey, dr. Benedek, Sípos. Domonkos. Diclrolf, 
Báthory) 7 óra 56 perc és 53 mp. alatt nyerte 
n MAC előtt, amelynek csapatában BcÜoni. 
Szepes, Balatoni, vitéz Bán, Neszvadba, Becht. 
Dezső, dr. Kauscr, Adrlmann és Lóránt voltak. 
.4 MAC ideje 7 óra 59 p. 45 mp. volt. A harma
dik helyre a Természetbarátok, a negyedik 
helyre az MTE A-csapala érkezett be.

A férfi egyéni verseny résztvevői 15 kilomé
tert tettek meg. 1. Marsik Andor MSK 1 ó. 09 p 
04 mp., 2. Bel lőni Gvula MAC 1 6. 09 p. 23 mp., 
3. Csekey Gyula BBTE 1 6. 10 p. 17 mp., 4. 
Szendey András MSK, 5. Győri Károly MTE. 6. 
Szepes Gyula MAC, 7. dr. Szendey Béla MSK. 
8. Sajgál Gyula TTE, 9. vitéz Bánk László MAC. 
10. Benedek Frigyes MSK.

Az idős B osztályúak 12 kilométeres verse
nyét vitéz Stadler BBTE, nz ifjúsági versenyt 
Tassonyi Álmos BBTE, a hölgyversenyt pedig 
(4 kilométeres) Seiler Nándorné BBTE nyerte.

KÜLFÖLDI SPORTNDPLÓ
Újpesti birkózók veresége Bócsben

Kárpáti

Bécs, febr. 21.
(A Hétfői Napló tudó- 

Kitójának tclcfonjelcn- 
tése.) A Zenlral-cirkusz- 
ban bonyolították le nz 
Újpesti Torna Egylet és 

I Hakoah klub- 
birkózóversenyét,

győzött Vitflay UTE ellen.
Nehézsúly: Hirschl Hakoah pontozással győ

zött Horltng UTE ellen.

a bécsi csapat 12:15 
arányú győzelmével 

végződött.
A részlet ’s eredmények 
a kővetkezők:

I.égsuly: Fincsus Ha
koah pontozással győzött 

ellen.
____ Gotlicb Hakoah pontozással 

győzött Tóth UTE ellen.
Könnyüsuly: Bognár UTE és Schlanger dön

tetlenül mérkőzött.
KlftkthépsuV.*:  Kárpáti UTE pontozással győ

zött a Hakoah Bcrgn.tinajával szemben.
Nagykttzépsuly: Próka I. UTE tussolta Birn- 

baumot Ez volt nz egyetlen tuss-győzelem 
Khncbézsuly: Müller Hakoah pontozással

Próka II. UTE 
Pehelysúly:

A „bolygó profi" 
elhagyta Temesvárt 

és Bukarestbe költözött
Temesvár, február 21.

(A Hétfői Napló tudósilójától) Temcsvárott 
nemrégiben nagy feltűnést keltett, hogy 
Schurarcz József, a Ripensia nálunk Is Ismert 
kalnndosvérü játékosa nemrégiben vissznama- 
törizálásél kérte. A Ripensia ellendrukkerel 
kihasználták ezt az alkalmat és tómadásokal 
intéztek a temesvári proűcsapat ellen.

VILÁGSZEMLE
JÓL MEGY A TILDEN-TENNISZCIRKUSZ- 

NAK,
Newyorkból jelentik: A „Tilden-tennhz- 

cirkusz" a Maddison Square Gardenben öt
ezer főnyi közönség előtt szerepelt. Tildén 
kemény küzdelemben 11:9, 0:6, 6:4, 3:6 
és 8:6 arányban győzött a német Nüsslein 
ellen, mig partnere, Hunter 6:4, “ “ 
bán verte a német Najucltot.
AMERIKAI JÉGHOKKICSAPAT

Parisból jelentik: Az Európában 
lőni All Stars jéghokki-csapat 
a francia válogatott együttes allén.

PELTZER DR. ÚJABB VERESÉGE.
Stuttgartból jelentik: A fedettpálya atlétikai 

versenyt hatezer főnyi közönség nézte végig. 
A sprinterek hármas versenyében Jonath né
met bajnok az első két futamban biztosan le
győzte Körnigct, a harmadik futamnál azon
ban hibás start miatt bennrngndt és Igv vég
eredményben Kömig győzött 16 ponttal. Az 
ezermétercs síkfutásban Peltzer dr. eltakti- 
kázta versenyét s vereséget szenvedett a stutt
garti Pánitól, A német világbajnok túlságo
san elengedte Fault, akit a finisban már nem 
tudott behozni. Paul 2 p 39.2 mp-es idővel 
győzött. A 3000 méteres versenyt Schaumburg 
nyerte 8:51.4 mp-el. Hirschfehl messze ej
maradt frankfurti kitűnő teljesítménye mögött 
s „csak" 15.32 métert dobott sulival. Siewert 
a 60 méteres gátfutásban 8 6 mp-el győzött.
A BÉCSI SEREGHAJTÓ NAGY GYŐZELME

Becsből jelentik: A vasárnapi első liga
bajnoki mérkőzések során nagy meglepetést 
keltett a bajnokság utolsó fejezetének, a 
Floridsdorfcr AC-nek 4:0 (2:0) arányú győ
zelme a bajnokjelölt Wackerral szemben. A 
Rapid l:l-re játszott a W’AC-cal, a Vienna 
3:1-re legyőzte az Ausztriát, a Hakoah l:0-ra 
a Slovánt, az Admira—WSC 3:3, a Nichol- 
són—Brigitfenatt pedig 1:1 arányú döntet
lennel végződött.

UJ SÚLYEMELŐ VILÁGREKORD
Essenből jelentik: Blerwirth essen! súlyemelő 

vasárnap az olimpiai próbaversenyén 715 
font emelésével megdöntötte az egyiptomi 
Husiéin eddig fennállott világrekordját.

A NAGYVÁRADI AC DÖNTETLENJE 
ZÜRICHBEN

Zürichből jelentik: A Nagyváradi AC utolsó 
turamérközését vasárnap bonyolította le az FC 
Zürich ellen, amellyel szemben 1:1 (1:0) ará
nyú döntetlen eredményt ért el.

A NÉMET TENNISZSZÖVETSÉG 
BOJKOTTÁLJA A PROFESSZIONIZMUST
Drezdából jelentik: A német tenniszszövetség 

vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését, ame
lyen a szokásos jelentések tudomásul vétele 
után sportkérdésekkel foglalkoztak. At ama 
tőrök és a hivatásos játékosok találkozását még 
bemutató mérkőzések során is megtiltottak, 
mert az ilyen verseny a „sportszellemnek nem 
/elei meg".

A PRÁGAI SPARTA MÉG NINCS 
FORMÁBAN

Prágából jelentik: A vasárnapi fulball- 
mérközések során a Slavia 3:0 arányban

6:3 arány-

PARISBAN- 
túrázó bos- 

2:1-re győzőit

Heroikus küzdelem 
után Erdélyi Jenő 

nyerte a BEAC tőr
versenyét

Az egyetemisták országos junior tőrverse- 
nyének hármas holtversenyét négyszer megis
mételték, mig hatalmas küzdelem után végül 

Erdélyi Jenő (MTK) győzött.
A versenyben hatvankilencen indultak, a dön
tőbe kilenc versenyző jutott. A selejtezők so
rán Palócz György, Polócz Endre, Berczelly és 
Ujjalussy kiesett a további küzdelemből. A 
döntőmérkőzések befejezése után dr. Zöld 
BEAC, Erdélyi MTK és Ricliter Szegedi VE ke
rült 6—6 győzelemmel és 2—2 vereséggel az 
élre.

A holtverseny eldöntéséért vívott első küzde
lem eredménytelen maradt, hasonlóképpen uz 
azt követő cgy-egy tussra menő két küzdelem 
is, a negyedik ismétlésnél azután Erdélyinek 
sikerült mindkét ellenfelet legyőznie.

A részletes eredmények a következők: 1. Er
délyi Jenő MTK 6 győzelemmel 2. Richter Já
nos Szegedi VE 6 győzelemmel. 3. Dr. Zöld 
Ferenc BEAC 6 győzelemmel. 4. Dr. Barcza 
István BEAC 4 győzelemmel, 27 kapott tussal. 
5 Vuy Béla BEAC 4 győzelemmel, 33 kapott 
tussal. 6. Péchy Miklós BSE 4 győzelemmel, 35 
Kapott tussal. 7. Hajós József BSE 3 győzelem
mel. 8. Eliássy Iván RAG 2 győzelemmel. 9. 
Kósa Miklós Hungária VG győzelem nélkül.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Huszonötén futották végig a TTC hóverse- 
njét. Vasárnap zajlott le a TI C rendezésében 
az idei hóverseny. A verseny startja a Filatóri- 
gátnál volt, ahol a benevezett 27 jármű starthoz 
is állt. Az útvonal Pomázon, Pilisvörösváron 
keresztül a Nagykovácsi-rétnél levő 
kesergőig vezetett, ahol nagyszámú 
fogadtn a nehéz útviszonyok között 
2.5 versenyzőt. A verseny

Mától
Bodográf
Eldorádó 
Roxi mozgók

• •

LÁHGBÖRTŰII
4 rész, 24 leír. Főszerepben: Tim Mc. Coy

Csütörtöktől

Imperia! 
Mozgó

Delmár- 
közönség 

......... beérkező
— ..........................yzők itt újra startoltak,
hogy a TTC által újdonságként kiirt terepver- 
senven részt vegyenek. Az egész útvonalon a 
legjobb oldalkocsis eredményt Szőllősl Miklós 
TTC érte el Apróbb defekteket leszámítva, ko
moly baleset nem történt a versenyen, amelyet 
kifogástalanul rendezett meg a TTC. A hőver
seny eredménye a következő: Szólógépek 500 
kcm-cn felül: 1. Gulschy Károly TTC, 2. Baross 
György TTC: szólógépek 500 kem-ig: 1. Kókay 
Kálmán TTC, 2. Hölzl Ferenc FTC; szólógépek 
350 kem tg: 1. Gerő Andor MTK, 2. Puchleitncr 
Rezső TTC; szólógépek 250 kcm-lg: 1. Kiss 
László FTC. 2. Frühsvlrt Sándor FTC; szóló
gépek 175 kem-ig: 1. Baranyai István FTC, 2. 
Pápny István Duna SC; oldalkocsi 600 kem-en 
felül: 1. Kiss Ferenc KAC; oldalkocsi 600 
kem-en alul: 1. Pathó Gvula TTC, 2. Szőllősi 
Miklós TTC.

X Hedry Zoltán dr. lett n Szeged FC elnöke. 
A Szeged FC vasárnap délelőtt a Tisza-szállóban 
levő klubhelyiségében tartotta évi rendes köz
gyűlését. Gergely Jenő elnök és Vér György fő
titkár beszámolójában megemlékezett a csapat 
őszi vereségnélküli szerepléséről és jól sikerült 
téli Jurájáról. Ezután megválasztották nz uj 
tisztikart. Elnök: Hedry Zoltán dr., ügyvezető 
elnök Gergely Jenő; alelnöki Vér György, társ
elnök: Stein Sándor, főtitkár: Grosser Andor.

X A MASZ déli kerülete vasárnap délelőtt 
nagy érdeklődés mellett tartotta évi rendes 
közgyűlését, amelyen a központ részéről 
Misángyi Ottó ügyvezető nlclnök jelent meg. 
A jelenlések egyhangú elfogadása és a fel
mentvény megadása után megválasztották az 
uj tisztikart. Elnök: Erdélyi /írpád. előadó: 
Czincge Imre, szakfelügyelő: Kovács Buna 

K. Buda Erzsébet.
X A Somogy vasárnap Játszotta első mér

kőzését a tavaszi évadban. Ellenfele a kapos
vári Rákóczi SE volt, amelyet 6:1 (10) arány
ban legyőzött.

X A Pécal AC a Dunántúl birkózó csapat
bajnoka. Pécsről jelentik: Dunántúl birkózó 
'’anpatbnjnokságán.-’k döntőjében a Pécsi AC a 
Székesfehérvári ARAK ellen 7:15 pontaránnyal 
győzött és ezzel a két forduló végeredménye 
16:28 a PÁC javára, amely ezáltal megnyerte a 
Dunántúl birkózó csapatbajnokságát.
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A keresztrejtvény-olimpíász
Itt. számú pol.tikal keresztrejtvénye

Vltsilnlet aorok: 1. A konlinent egyik legkitűnőbb 
vezérpolitikuia 14. Angol pénzügyi politikus. 15. Kiváló 
angol államférfi. 17. A fordítottja papírgyártás főkéi- 
léke II. Mussolini is ez többek között. 28. Családtag. 
72. Testrész. 23. Egé<z bizonytalan - sajnos. 24. A 60. 
vízszintes — Idegen nyelven. 28. Szőke — idegen nyel
ven. 2M. Idegen férfinév 2». Pesti eért- 30. Olasz neves 
politikus, keresztnév kezdőbetűjével. 31. Számnév
— idegen nyelven, nőnemben. 32. Kétségtelen — ön 
is montlia mór ezt. ha fázott. 34. Mindennek van — ez 
nem vitái. 38. Irftnó álneve. 87. A „Nyugat" elhunyt 
szerkesztőjének monogrammja. 38. Falu HonlmcRyében
— még a fordítottja is falunév 40. Azonos hangzású be 
lök. 41. Ha az utolsó két betű nem volna félcserélve, 
kisgyerek igv hívná apját. 43. Egyforma magánhang
zók. 44. Erié kéne megtanítani egy két panamistát. 48. 
\ illanykórle-márka 48. Nem egy bölcsőben ringatták 
Bethlen Istvánnal 40. Képsiseló a régi parlamentben. 
81. Egy ismert vígjáték végződik e szóval. 81. Felkiáltás. 
84. Elhunyt filmszinésznő keresztneve. 54. Magyarul — 
abbé.) él sok imixr. 68. Kabarészám 67. Családtag. 68. 
Majyar Író (Morsárliz). 80. Kocsi része. 02. Fontos 
élet. ikk. 83. Római 15OL 84. Miniszter. 85. Könnyű 
valami 08. Zeneszóm. 88. Sok ilyen kérdés merüli fel 
már a 33-as bizottságban 70. Szorzásnál mondja a né
met. 71. A nyitott ablak szerzőjének monogrammja. 72. 
Sok képviselő beszél innen. 74. Valamikor utcanév volt 
75. Kónyomatos. 77. Ilag 78. A békeévek legtöbbet em
legetett politikusa, 80. Folyó. 82. Volt főrendiházi tag.

I. ss. színházt kereszt rejt lényünk megfejtése:
VÍZSZINTES 1. Gőthné Kcrtéss Ella. 49. Gárdonyi 

Lajos. 83. (..-ászát és komédiás.
FCGGÓI-EGES: 1. Grillparzcr Ferenc. 12. A dráma ah, 

komédia is. 19. Mnkláry Zoltán.

A NYERTESEK NÉVSORÁT ..HÍREK**  ROVATUNKBAN 
KOZÜUÜK.

Jövő héten: Közgazdasági Koresztrajlvény

Heti ajándékaink nyerteseinek né,sorát valamint mai 
Itt. krn aalrrjlví nyűnk megfejtését március 7 Ikl •«á- 
muiikbun köríiljük.

M-g'.ejlések legkésőbb február 27 én, szombaton nrtan 
dók po-lirs.

A pül.% ázatok a .Héttől Napló" azerkraitözégének el
mére (VII . Erz»ébet kiirul 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően ró ke'l írni; RIJTVENYOllMfl tSZ. Olyan pá 
házatokat melyekhez a 2. oldalon tnlólható megfej

* 1 asztalterítő 6 szalvétával
•_ 2 drb elsőrendű jegy a

V I « SZÍN II Á Z
.Ftievacn nagysAd" c. nagysikerű, mulatságos vígjátékéhoz

>. vtawnny | {jrjJ e2üsf ceruzára 
Tlllemann Sebestyén °í,

ékszerüzletéből.
E2U3ieu3eszMzDh ús GisztarjvaK nagy vaiasztman.

4. I canládl ilohoz 

„Glóbus**  húskonzerv 
Gyártja: WEISS MANFRÉD RT. KONZERVGYÁRA.

Magyar biztatás a „Paris Ringí£-ben
Részletek a Szobolevszky—Simendé-mérközésről

Párta, febr. 19.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

„Paris Ring" a „nagy napok" élénkségét mu
tatja. A müsortölteléket képező néhány kisebb 
mérkőzésen kívül, az est szenzációja:

Roger Simcndé francia bajnok találkozása 
a magyar Sándorral. (Másképen Szobo- 
levszky, de aki Itt Alex Sándor néven 

szerepel.)
Az érdeklődés sportkörökben azért indokolt, 

mert Simendé egyike a legjobb könnyűsúlyúnk
nak és Szobolevszkynek is erős tréning után 
egy sereg győzelem szerepel az. aktívái között.

A villanylámpák éles fényében, a ringen 
megjelenő mindkét bajnokot, lelkes taps fo- 
godja. A tiz fordulóból álló meccs, az első 
perctől kezdve az utolsóig mindvégig izgalma
san érdekes volt.

A 61.50 kilós Simendé. száraz, kemény üté
seit, a 6010 kg. os Sátdor, gyors horogütések 
kel adja vissza. A francia láthatóan a szemre 
pályázik és a másik fordulóban Sándor bal
szemét oly erősen éri. hogy attól kezdve a ma
gyar bajnok vérző szemmel és csak a jobb 
szeme használatával folytathatja a mérkőzést.

Ennek dacára kitűnő teljesitményt produkált 
és nem kellet, a nagyszámmal jelen levő ma
gyar fiuk, „gyerünk Sanyi" biztatása, amely 
kiáltások egész különösen hatottak az izgalom
tól úgyis túlfűtött atmoszférában, mert Sándor 
mindvégig kitünően kitartott És ellenére annak, 
hogy a kilencedik fordulóban többször veszé
lyeztetve volt, végeredményben a francia csak

pontgyőzelmet aratott felette.
Mindkét bajnokot erős ovációban részesített 

ték és Szobolevszkynek a mérkőzés után kü
lön kellett mutatkoznia, hogy bátorságának és 
ügyességének kijáró ovációt megköszönje.

A meccs után alkalmunk volt Sándorral né
hány szót váltani.

— Pechem volt, hogy a bal szememen mit 
sem láttam — mondja — igy talán még jobban 
szerepelhettem volna. De az a tény, hogy jei 
lenleg a francia botolók kitűnő klasszist kep> 
viselnek Amióta Párisban vagyok — ennek 
éppen 15 hónalja — 18-szor meccseltem. 
Ezek közül egyszér kiütöttek, hat mérkőzésem 
eldöntetlen volt, a többiben győztem. Legutóbb 
Berlinben mérkőztem, aznap amikor a nagy 
Carnera-mérkőzés volt, oH ugyan a biró le- 
győzöttnek ítélt, de 15000 ember mellettem 
tiltakozva, kifütyülte a bírót. Különben már
cius 16-ra újra meghívást kaptam Berlinbe. Itt 
Párislan sokat dolgozom, a baj csak az, hogy 
ritkán kerülők össze velem egyenlő „könnyű
súlyú" ellenféllel. Legtöbbször „67“-esek az el
lenfeleim. Nagyon szeretnék a francia Humery- 
vel kiállani, akit nagyszerűnek tartok.

Alex Sándort nemcsak magyar barátai, de a 
francia pajtások is körülfogják. Gratulálnak 
neki.

Idestova, 
kapunk a magyaroktól, mint futballistát

igaza is van.

majdnem ugyanannyi jő boxolőt

egy ismert francia sportember. És

Mándy Hona.

Függőleges aorok: 2. Cégforma — idegen nyelven. 
8. Francia névmás. 4. Nem lehet ellene védekezni. I- 
Lásd 20. függőlegest, g. N-nel a végén, japán pénz. 7. 
A magyar politika egyik vezére. 8. Itt — németül. 3. 
Gyorrorsó. II: Kegyetlen császár (Ki ne tudná?) 
H. — 22. vízszintes 12. Mássalhangzó. 13. Egy békebeli, 
sokalemlcgetctt kabinet neve. II. Mikor a kormány van 
többségben a szavazásnál. 18. Francia miniszterelnök 
volt. 21. Az ■*».  függőlegessel együtt, sajnos ön is. 21. 
Magyar író 21. Román miniszterelnök volt. 21. Idegen 
névelő. 21. . . . ndes — dán essay író. 27............. itallá —
nagy baj, ha mór ez kell. 28. Közlekedési kellék, 33. 
Nélküle nincs politikai keresztrejtvény. 36. Kitűnő né
met politikus. 38. Nem szokta tenni Fábián. — Göm
bösnek. 31. A legnagyobb elektromérnökök egyike. Il
it t javítják a rossz gyereket. 42. Idegen férfinév. 44. 
Mikszáth — kezdete és vége. 46. Tejtermék — csakhogy 
egy ,,a‘* betű kimaradt belőle. 41. A 37. viszintes nevé
nek első fele. 47. M. J. A. 82. Felsőházi tag. 64. III. 
Frigyes császár ismert jelmondatának rövidítése. 
(Ausztriáé az uralom az egész világon.) 66. Könyvkiadó
éért. 37. Nem ritkaság a Házban. 61. Képes valamire. Ifi. 
K. S F. II. Méhlak. 12. Fémtisztító. 17. Elhunyt mi
niszter. II. A polgármestere éhségsztrájkot rendezett. 
72. Gramofon-márka nevének első része. 73. A „Lila 
akác**  Írójának monogrammja. 75. Nem régi. 71. Ige. 78. 
Személyes névmás. 71. A. W 81. Azonos mássalhangzók. 
Bt. Lukács László kormányát buktatta ez meg.

Gál György.

téisl ssehény nincs mellékelte. nem vehetünk figyelembe. 
Rejtvény ügyben személyesen kizárólag kedden 

és szerdán dtlulán '.?2 és 3 óra között értekezünk.

Vidéki iutballbirák a proíessz’o- 
nalista ligamérkőzéseken

Futballsportunk megoldatlan problémái még 
ijesztő kérdőjelként merednek a futball felelős 
vezetői elé, de a tavaszi szezonkezdést semmi 
sem hátráltatja. Vasárnap megindultak az ama
tőr futballbajnokság tavaszi küzdelmei és a 
jövő ' élen teljes erővel nekilendül a profesz- 
szion; sta bajnoki üzem is. Mindenütt a lázas 
készülődés jelenségei észlelhetők. Különösen a 
futballbirák testületében, amelynek helyiségeit 
már megtöltik a szolgálatrakész játékbirák.

„A játékvezetés nem hatalmi funkció, hanem 
súlyos kötelességgel járó munka. Végezzük el 
becsületesen, lelkiismeretesen, mint ahogyan 
ezt a futballsport meg is követeli."

Ezt a figyelmeztetést intézi a BT kövön 
nyomott hivatalos közlönye legújabb számában 
a testület tagjaihoz, akiknek fokozott mérték
ben kell most már biztositaniok a szabályok 
szuverén uralmát és szigorúan ügyelniük kell 
a bajnoki eredmények realitása felelt.

Az imént jubilált BT hatalmas munka
programot készített el az uj fulballévadra. A 
reformok közül a legfigyelemreméltóbb az. 
hogy

a testület fokozatosan be akarja kapcsolni
■ vidéki futballbirákat a professzionalista 

mérkőzések vezetésébe.
Egyelőre arról van szó, hogy a négy vidéki 
elsőligabcli egyesület: az Attila, a Bocskai, n 
Sabaria és a Somogy, továbbá a II. liga vidéki 
mérkőzéseire küld próbaképpen a BT vidéki 
bírót. A testület bízik abban, hogy a mérkőzé
sek realitását biztositó fenti reformhoz a hiva-

lásos, érdekelt futballegyesületek készségesen 
járulnak majd hozzá. A tervek szerint az északi 
bírák Keleten, a keletiek Délen, valamint 
Északon, a nyugatiak Délnyugaton, a délnyu
gatiak Nyugaton vezetik majd a profimérkő
zéseket.

Budapesti ü^etöversenyek
A vasárnapi versenyek eseménye a magyar 

pálya egykori kedvelt hajtójának, Cossolinl- 
nek vendégszereplése volt. A második futamot 
kétszeri starttal futották le, mert az elsőnél 
hva és Tündérlány sulkyjai összeakadtak s 
hva kocsija felborult. A részletes eredmény a 
következő:

I. Futam. 1. Körmendi m.: Flórlka (3 reá) 
Zwillinger. 2. Sólyom (2%) Maszár I. F. m.: 
Ipse, Több sincs. Tót.: 10:14. Olasz 21. — IL 
Futam. 1. Fischer M. Melinda (3) Maszár I. 
2 Iwa (pari) Wiesner F. m.: Tündérlány, 
Mimosa, Egcrlünderin. Tót.: 10:53. 25.15. Olasz: 
30. — III. Futam. 1. Steinitz M. Delirium (5) 
Kocsis II. 2. Dárda (2) Cassollnl. F. m.: Jeles 
O. S., Sitana II., Darius, Nurmi. Tót.: 10: 65, 
36, 15. Olasz: 56. — IV. Futam. 1. Kossuth L. 
Musclcapa (2) Kollinka. 2. Lili of Pamuk (6) 
Cassolini. 3 Gvardian Trust jun. (3) Feiser. 
F. m.: Rezgő, Kacér, Lihau, Norma, Láva, 
Éliás, Suhanc B. Tót.: 10: 57, 20, 39, 20. Olasz: 
150. — V. Futam. 1. Lobi M Gézengúz (pari) 
Feiser, 2 Dombóvár (5) Benkö 3. Pogány (6) 
Kovács II. F. m.: Sátán (mint 2-ik diszkv.), Ma
tyóka, Szertelen, Ürgevár, Dante, Epos II. 
Tót.: 10: 31. 18. 30, 25. Olasz: 88.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ

" íeisOreiMy a royal oneumna
•• lámpaernyö

frM.M.rl Relief Szmesnyomű es KlhCszttOgyar
iludapeat VI., á'o<,iigs*r.v-ut« ,0 <7. M-m

2—2 dnrab 
IW •

7, R, ».

A rovatvezető üzenetei.
Vidékieknek; Portómegtakarilás céljából tanácsos a 

megfejtést 10 filléres levelezőlapra írni és a szelvényt 
a címzési oldalon lévő üres helyre felragasztani.

Többeknek: Keresztrejtvény olitnpiászunk iránt olyan 
nagymérvű érdeklődés nyilvánult meg, hogy minden 
kérdezósködésre, legnagyobb sajnálatunkra, nem áll mó
dunkban e helyen válaszolni. Bárkinek azonban kész
séggel válaszolunk, aki kérdezősködő levelével megfele
lőin bérm n'.csilclt és pontosan megcímzett válaszboríté
kot küld be

Továbbá számos érdeklődésre közöljük, hogy szük
ségtelen az egész keresztrejtvényt beküldeni; teljesen 
elegendő, a kívánt sorokat egy iv papírra leírni és 
a lapunk 2-ik oldalán található szelvényt (lehetőleg fel
ragasztva) melléken!.

’/*  évi előfizetés március 1-től a

t3. 1 doboz

Dreher-maui csoitoiue
14, 15,

ECHOradiúlámpa
DÉNES TESTVÉREK rádfóüaletéből, 

VI, Terés-körut 26.

ta.

is.

2 elsőrendű Jegy a

KOIYlEDItt-ORFEUIHBfi
17. Egy doboz.

koncentrált erősítő tápszer

Roya! Apollo 
Fórum cs
PalaCO lllmasinbázak uj műsorához

Ipar BE-UI harisnya
E&fK Aaiga'S harisnya-.kesztyü-űzleiéböl ■ flUI lllJlliB Ferenciek-terc jí.

HERMES amatőr fotóalbum 
mlndsn anyagéban magyar munka 

Gyártjaz
HFRMF^ dobozgyár roto- llLIYulLJ album osztálya 
Budapest, vili., Bezeredy-u. 6. 
23. Telefon: 38-1-27.

,5CADEAU“.

24, 25.
(Halvány egv-egy szakszerű teljes arcápolásra v. bármely 

ni Ah kozneilkai kezelésre RollAk Sarolta kozme
tikai intézetébe, AndrAssy út 38.1. (Párisi Arúltazztl szemben) 
„Mlraclo1* világhírű hajeltávolltószereiröl, valamint 
szépitORzereiről prospektust küld. FeMlágositAs díjtalan. 
Ztt."-

F Ü R D ö IPILQwmTEÍlGEDISÓVOL
■ FEŰYÖlLLflTTflL1

27 Pasziörözöii heller krfimsaji
eredeti bygienikua plombáit gyári csomagolásban

20. Egy drb.

Sport-szemüveg 
CHMÜRA’ite: 
Vidéken: Péca, Győr

30. nagy Foto Klára
Erzsébet-tér 3. műterméhez. Minden alkalomra képek a leg
szebb kidolgozásban a legméraékél ebb áron készülnek.

kötszernél.vés BRÖDV-uacsorfira 
(Bélszín, borjúRzelet, borjúmáj, to|Asomlott, körítés, savanyú 
ptrltóskenyér és kenyér) • Alapítva: 1869’BRLDY-kAvÉhAz, Óbuda, Szentlélek ucca 3‘

Utalvány 1 pár férfizoknira
Polltser én Halász 20 óvó fennálló kOtöttárn, fehér
nemű rtb. divatáruházábol, Vili,, Józnef-körut 19. azám.

32.

33.

K áf 1 nagy dobos
norcellánpuder ez 1 

ML drb YES-szappanra.IU F — B A YRSIgpjgH K. JL púder a pórusokat
nem tömi el.

39. Utalvány egy darab
olasz kerámiára

Számítja: KONZERT RT. rádió- éa gramotonüzletá 
IV., Váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

40. Utalvány 1 Üveg kölnivízre

Fritac Zsigmondi
közismert IllatszcrtárAba, RÁKÓCZI ClT At. SX.
4t. >/, évi előfizetés március 1-től a

RÉdiú as Foloamalör-re

° VESTOR ÍIÚIIO
Herceg Esterházy hus&rugyárAbóI.

3 donoz Boxy cipOHpem
i5 5flafai IY1EISIER nezmososzaopan
44.

46. 1 üveg Frtedlcr-féle azabadalmazott

GAMM Ab;’« GAMMA “«í?
Frledler laboratórium, VII, MurAn.vl-utca 40. Tel. J. 464—7L

■ 471 1 könyv
1 Novak Rudolf *•  Társa
|__________________ k dny v körösit sdéséből

18. Utalvány
1—1 nagy fényképfolvétolro

Pobuda Alfréd ívT’crenclékdcro 2. lel.: tffl-7-. 1

l.egsgcbb, legolcsóbb, legnagyobb választékú allo 
lámpák, Inlikarok, bronz- niánány-irókóntlelek-

Csillárok <" 'süssegy modern nronz-eigarettaéloltó

11.

’a URTEfi ríö'öiecitniKüi es vili. fi.
t>< ti ajAndé''S

egy dili. HX 4(MI tiDURO in ytef.ím'món.vü kolloid kaludt 
lelepfütéeü modern rádlóOM.

1 kg. teg'lnomabb

ERIKARIKA
éesN'rt afilemónv

SS. 500 Y íorgökondenzátor
Gyártja a Telefongyár rt
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