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Egg évre 5 pengő « Félévre 2*50  pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 23 
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Pl, Olaszországban 1 Ura, Romániában 5 lel
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szorkeaztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. száné 
Vasárnap d. u. 4-töl uezdve:

VL ker^ Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomda^ 
Telefon: József 308-90.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut 245-91, 100-4%

Dréhr Imre és Hankó párbaját reggel meg- 
akadályozták, de este mégis megye rekedtek

Reuoluerrei agyonlőtte 
Eperiessg István tanúcsiegyzőt 
vasárnap hajnalban a súgóra

le1
Eosrlessv orvost akart hívni beteg teiasegenez, do a sogora. Baross István 
leventeoHtato nem engedte meg. hogy teteionailon - veszekedés ROzhen lelte 

le a lakáson. de Eperiessg a halálos ágyán sem akarta elárulni 
idagessegfivei vadeKeziK a gyilkos, akire statárium vár

A vasárnapra virradó hajnalban három 
óra tájban revolverdörrenésre riadtak föl a 
Vaskapu-utca 7. számú bérház lakói. A kö
vetkező pillanatban

kivágódott ax egyik földszinti lakás 
ajtaja és egy földül! arra férfi támoiy- 

gott ki rajta.
Összegörnyedve, roskadva támolygott u 

házmesteri lakás felé. Kocsis László ház
felügyelő kinyitotta az ajtót, a férfi belé
pett és összeroskadt. A házmester és a fe 
lesége rémülten látták, hogy vér borítja*  

a vérző ember dr. Eperjessy István 
székesfővárosi tanácsjegyxő volt, a re
volverlövés pedig sógorának, Boross 
István leventeoktatónak a lakásán dör

dült eL
Eperjessy István dhaló hangon mon- 

(Jotta:
— Orvost, orvost, hívják a mentőket..
Előkerült a vice, aki a legközelebbi 

rendőrőrszemhez rohant s pár perc múlva 
mentőautó állt meg a ház előtt. A mentő
orvos megvizsgálta Eperjessy Istvánt s 
megállapította, hogy 
rcvolverlövés érte a basán, a golyó ször

nyű roncsolást végzett, átszakltotta a 
beleket és a sebesülés életveszélyes.

Eperjessy magánál volt és egyre halku 
több hangon kérte a mentőket, vigyék a 
Fasor-szanatóriumba. A mentők autóba 
emelték és a szanatóriumba szállították, 
eltol ápolás alá vették.

A rendőrőrszetn ezalatt érdeklődött, mi 
történt A házbeliek előadásából lassan- 
lassan

egy véletlen szerencsétlenség képe ala
kult kl.

. A Vaskapu-utcai négyemeletes bérház Boross 
Ferenc bádogos és szerelő vállalkozó tulajdona 
voty. Háláin után három gyermeke örökölte a 
házat: két leánya, akik közül az egyik dr- 
Eperjesig István fővárosi tanácsjegyző fcle- 
fége. a másik pedig dr. Ebner Ferenc ügyvéd
hez ment feleségül, valamint a fis, Boross lót- 
Váó leventeoktató.

Eperiessy István, aki most negyvenhárom- 
esztendős volt, a Vaskapu-utcai házban lakott 
feleségével elsöemeleti három szobás lakás
ban. Pontosan alattuk, a földszinten, kétszo

bás garszonlakósban élt Boross István. A hu- 
szonhétesrlcndös fiatalember nemrégiben 
gyöngélkedni kezdett, vesebaj támadta meg, 
az Idegei is leromlottak, úgyhogy

leköszönt Ievcntcoktatól állásáról.
Eperjessyné, valamint nz ura sűrűn érint

keztek Boross Istvánnal. A fiatalember nem 
vezetett háztartást, Eperjessyék küldték neki n 
kasztot, az ö alkalinazottuk takarított rá. Mos
tanában olyan .sűrűn jártak hozzá, hogy nem 
akarták folytonos bccsöngetésse] zavarni, ha
nem kulcsot akartak készíttetni. Amig a kulcs 
elkészült, ideiglenesen tolvajkulcsot használ
lak a bemenetelhez.

Szombaton este

Revolveres dráma a telefon mellett
Hajnalban három óra tájban
Eperjcssyné fölkeltette az urát azzal, hogy 

rosszul érzi magút, 
hívja cl a háziorvosukat, dr. Törők Sándort. 
Eperjessy magára kapta a ruháját és lesietett 
a földszintre, hogy Boross istvón lakásáról te
lefonon hívja az orvost. A szokás szerint most 
Is álkulccsal nyitotta ki az ajtói.

Ml történt ■ lakásban, milyen szörnyű 
tragédia játszódott le,

az csak késő este derült ki, de a lakásba való 
belépése után alig őt perccel már revolver
golyótól átlyukasztott testtel támolygott ki az 
aftón.

A nagy zűrzavarban mindenki arról beszélt, 
véletlen baleset történhetett, Eperjessy István 
véletlenül hasbnlőlte magát a sógora lakásán. 
A házmester is hasonló felvilágosítást adott, 
ugv. hogy az intézkedő rendőr is ilyen irányú 
jelentést tett, maga Boross István pedig nem 
beszélt arról, mi történt.

Közben azonban a főkapitányságon meg. 
indult a vizsgálat, hogy tisztázzák az eset rég
letelt. Nem tudták magyarázatát adni annak, 

hogyan került telefonálás közben revolver 
■ tanácsjegyző kezébe.

Firtatni kezdték a dolgot és olyan gyanús
nak tartották, hogy a rendőrség ériutkezéibe 
lépett a soros vizsgálóbíróval és Enyedy Ró
bert dr vizsgálóbíró timmermann Endre dr. 
rendőrkapitánnyal együtt kiment a Fasor
szanatóriumba, hogy kihallgassa « sebesültet. 
A szanatóriumi szobában

sógora betegágyénál ott találták Botom 
Istvánt,

aki axemmelláthatóan feldúlt állapotban jroll

Boross István társaságot látott vendégül a 
lakásán:

egy alezredest és a feleségét és eljött hozzá 
látogatóba két sógora, dr. Ebner Ferenc és dr. 
Eperjessy István. Este 11 óra tájban a társa
ság tagjai közül a házaspár és Ebner dr. el
távoztak, Eperjessy István azonban rövid ideig 
még a sógoránál maradt. Eperjessy felesége 
influenzában betegen fekszik. A tanácsjegyző 

megkérdezte Borosat, nem akarja-e meg
látogatni a nővérét.

A fiatalember azt válaszolta, nem megy fel 
hozzájuk, mert ő is rosszul érzi magát, gyön
gélkedik. Barátságos hangulatban elbúcsúztak 
egymástól és Eperjessy felment a lakására.

és aggódva Icstc-várla a híreket a tanácsjegyző 
állapotúról.

Eperjessy István akkor már halálán volt. Ki 
akarták hallgatni, de hiába adták föl egyre- 
másra a kérdéseket,

a haldokló bár eszméleténél volt, nrm 
akarta megmondani, mi történt a lukásban, 

hogyan sebesült meg.
Ezalatt megfigyelték, hogy Boross István ar

cán és kezén knnnolások nyomai látszanak. 
Annyira érthetetlen volt az egész, hogy felszó
lították Bornsst, menjen a főkapitányságra, 
ahol majd kihallgatják és fölvilógosilAst kér
nek nz esetről. Miközben a bizottság a főkapi
tányságra indult,

Eperjessy István dr. belehalt sebébe, 
anélkül, hogy megmondta volna, hogyan tör
tént a katasztrófa.

Telefonálni akartam ... 
a sógorom lelőtt...

A főkapitányságon megkezdődtek a kihallga
tások és rövidesen megdöbbenést keltő fordu
lat következett be. Kocsis László házmester, 
mikor részletesen kihallgatták, elmondotta, 
hogy Eperjessy István, mikor betámolygolt 
hozzá, a felesége fülchallalúra ezt mondotta:

— Telefonálni akartam, a sógorom nem 
engedett, lelőtt!

A házmester megdöbbentő vallomása után 
most már vállalóra fogták Boross Istvánt, aki 
nem is kertelt sokai, hanem

teljesen megtörve, de legnagyobb határo
zottsággal beismerte, hogy ő lőtte hasba a 

sógorát*

Elmondotta, hogy mikor sógora megérkezett 
és benyitott a hálószobájába, ahol a telefon 
van,

mély álmából riadt fel,
ami nagyon megzavarta őt. Hallotta, hogy < 
sógora orvosért akar telefonálni. Neki

az volt a véleménye, hogy nincs szükség 
orvosra,

jobb, ha háziszcrcket alkalmaznak. Eperjessy 
István azonban ragaszkodott ahhoz, hogy or
vost hiv. Többször egymásután is fölemelte * 
telefonkagylót, de ő mindig lebillentette a hor
got. Eperjessy István ezen annyira felbőszült, 
hogy rákiáltott, összevesztek és végül dula
kodni kezdtek.

Boross István megrázó 
vallomása a tragédiáról

— A dulakodás hevében — mondotta Borosa 
István — magam sem értem, hogyan

elvesztettem az Ibi ural ni urnát, fölkaptam az 
éjjeliszekrényről töltött pisztolyomat 

s vaktában elsütöttem. Csak akkor ébredtem 
tettem tudatára, mikor láttam, hogy a sógorom 
vérzik.

Boross ezután hangoztatta, hogy a legjobb vi
szonyban volt a sógorával, semmi szándékos
ság nem volt a lettében,

ő beteg ember, álmából riadt fel, Ideges 
volt

s a dulakodás Izgalmában, ame’y közben meg 
is sebesült — követte el végzetes tettét, amit 
nagyon megbánt.

A rendőrségen részletes Jegyzőkönyvet vetlek 
fel Boross István vallomásáról és egészen H 
késő éjszakai órákig folytak a tanúkihallgatá
sok, hogy

tisztázzák a lélektani rejtélyt: miért ölte 
meg sógorát a fiatalember.

Boross István sorsáról n kihallgatások befeje
zéséig természetesen még nem dönthettek A 
legfüzetesebb vizsgálatra van szükség, mert hi
szen

■ lőfegyverrel elkövetett emberölés ntatá- 
rlálls eljárás alá esik.

Mindenesetre intézkedtek, hogy Boross István 
idegállapotát héttőn reggel hatósági orvosok 
vizsgálják meg és alighanem az orvosi véle
ménytől teszik függővé a további lépéseket.

Relchardt Láazlé.
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Dréhr és Hankó párbaját vasárnap 
reggel megakadályozta a rendőrség, 
de az ellenfelek este másik vívó
teremben titokban megverekedtek 

Ilankó Elemér sebesülésével végződött a párbaj
vasárnap reggel autótazik állottak meg n 

Váci-uleul Rákosi féle vívóterem dőlt. Az 
autókból feketébe öltözött urak szállottak ki 
és felsiették a vívóterem helyiségébe. Nem 
sokkal azután, hogy az autók eltávoztak, 
több állainrendörségl detektív gyors léptek
kel sietett be a kapun s egyenesen a vívó
terem felé tartottak. Ezekből a külsőségek 
bői csak kevesen tudták az első pillanatok
ban megállapítani, hogy az utóbbi hetek 
egyik legérdekesebb lovaglás afférjából' td 
mailt

párhaj készült a vívóteremben, n pár
bajt pedig a rendőrség gyors közbelé
péssel plfiszőr Igyekezett megakadá
lyozni, de később a párbajt este mégis 

megtartói Iák.
Dréhr Imre volt népjóléti államtitkár a 

képviselőhöz ülésén tartott beszédében su 
lyos kijelentéseket tett Hankó Elemérre, n 
népjóléti minisztérium elnöki osztályának 
volt vezetőjére. Hankó Elemér ezekért a ki 
jelentésekért Grohnmnn Dezső éa Feilltzsch 
Rudolf báró utján lovaglás elégtételt kért 
Dréhr Imrétől n reá vonatkozó kijelentések 
miatt. Dréhr Imre megnevezte megbízottait, 
Asbófh Jenő és dr. Palotay Kovács Károly 
személyében. A két fél megbízottal megálla
pították n lovaglás elégtételadás feltételeit, 

amelyek szerint vasárnap reggel 9 óra
kor nehéz magyar kardokkal mérkőz
nek meg Rákosav Gyula Vári-utca 36. 

szám alatti vívótermében.
Vasárnap reggel 9 óra előtt néhány perccel 
megérkezett a vívóterembe dr. Dréhr Imre, 
dr. Hedry Endre kórházi főorvos kíséreté 
ben, majd néhány pillanat múlva megérkez
tek • segédei is.

Nemsokára, még a kitűzött 9 óra előtt 
megjelent Hankó Elemér is, nem a provo
káló megbízottakkal, hanem dr. Rácz Vil I

Vasárnap teljes erővel meg
kezdődött az elnökválasztási 

harc Németországban
Berlin, február 28.

Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 
lentésr.) Vasárnap teljes erővel fellángolt 
már Berlinben a birodalmi elnökválasztási 
harc. Az összes pártok nagy előkészületeket 
lettek a választásokra.

több nagy gyűlést tartottak Berlinben.
Az egyik nagygyűlésen Dietrlch pénzügy
miniszter löhbezcr főnyi tömeg előtt tartott 
beszédet s ebben kijelentette, hogv

óva Inti a választókat a Hitlerre vuló 
sznvnzástól,

mert Hitler megválasztása jobboldali dikta
túrái jelent s ezt szükségszerűen halóidul! 
diktatúra váltja fel.

Hitler Adolf a külföldi sajtó képviselői 
előtt a birodalmi elnökhöz intézett levelét 
olvasta fel, amelyben a szociáldemokrata

„A mai világkrizis 
végeredményben az emberiség 
intelligenciájának kudarca" 

Caillaux hatalmas beszéde a vUágkrizisről
Párizs, február 28.

<4 Hétfői Napló tudósítójának tclcjonjelen 
té-e.) A kutiuzlrofólis világkrlzisnrk megítélő- 
* re é« a jelenlegi gazdasági problémák kriti 
zúlására falán senki sem hhntottahh, mint a 
suli francia miniszterelnök és pénzügyminisz
tert

megállapítja, hogy a nini 
............. túl-

és

Josrph Caillaux.
f igyelemreméltó nyilatkoznia kiktvánkozik a 
francia határon tűi is.

f ailltiur először is 
vilíigkrlris. stabilitás tekintetében messze 
haladja nz előzőket. Eredmény:

■ huKktnllltó munkanélküli egyrészt 
másrészt a túltermelés.

Mindez « háború következménye. Meri, mig a 
háború előtt Európa produktumai látták •! a 
világpiacot, ugy a hál«orus évek alatt a világ 
(elsősorban Amerika értendő alatta*  önmagám 
utalva, megtanulta a salát sriHsénlctét előállt 
tani és ezzel bebiztosította n saját termelését 

Beszédének második és Igen sarkalatos pont 
jihan. (.aillaur ráülni a békeszerződésekre. 
melyek rákénvszerltették a népek közt a fifvtésl 
kötelezettségeket, amit ennél sokkal egyszerüb 
ben: a nyersanyagok csere forgalmával törleszt 

patria • Fészek Carnizon ördöge

mos és Pusztny Béla, valamint Boytha And
rás dr. mfltőorvoa kíséretében.

A felek éppen már levetköződtek, hogy 
felálljannk a párbajhoz,

amikor felpattant a vívóterem ajtaja és 
szinte az utolsó pillunntbi n néhány de

tektív lépett be.
Egyenesen Dréhr Imréhez fordultak:

— Mit csinál itt Méltóságod?
— Vinni fogok, — fel Ite Dréhr Imre, mi

re n detektívek nz összes többi jelenlévőket 
miután személyesen nem ismerték őket,

— leigozoltatták éa megakadályozták a 
párbajt.

Dréhr Imre, valamint a többiek is ezután 
eltávoztak a vívóteremből. A volt államtit
kárt még az utcán is követte a: egyik detek
tív, de miután látta, hogy Dréhr Imre nyti 
godtan lakására megy, lelhagyott kisérgeté- 
sével.

A délelőtt megakadályozott párbajt n 
megbízottak délutáni tanácskozása alap
ján még vasárnap este 9 órakor a Fo

dor-féle vívóteremben megtartották.
A párbajnál ugyanazok a megbízottak 

segédkeztek, mint akik délelőtt jelen vol
tak a aRá kosi-féle vívóteremben.

Miután a békítési kísérlet eredménytelen 
maradt, az ellenfelek meglehetős hevesség 
gél csaptok össze.

Nyomban az első menetnél Hankó Ele
mér az orrán egy nyolc centiméter 
mély sebet kapott*  azonkívül a jobb*  

vállán Is súlyosan megsérült.
Az orvosok megállapították Hankó Ele

mér barcképtelenségét, valamint a vég kimé- 
rülést és a párbajt beszüntették.

Dréhr Imre sértetlen maradt.
A felek nem békültek ki.

párt választási felhívására reflektál és 
visszautasítja azt a beállítást, mintha az 
ő esetleges megválasztása egyértelmű 

lenne a káosszal.
Azután megállapítja önmagáról, hogy ö nem 
osztrák katonaszökevény, hanem 191-l-ben 
önként lépett a német hadseregbe s ott öt 
és féléven át szolgált. Végül kéri a birodalmi 
elnököl, hogy az elvekért folyó harcban ál
lítsa helyre a lovagiasság szellemét.

A vasárnapi becslések szerint 34 millió 
német állampolgár fog leszavazni, ebből ti
zenhat-tizennyolc millió llindenburgra sza
vaz, 11 miliió Ihtlerrr, 4-5 millió Taelmanra 
és kétmillió Düssbergre. Amennyiben 
Hindenbnrg nem kapna abszolút többséget, 
— amit kizártnak tartanak, — nz esetben 

április 10-én lenne pótválasztás 
Hindenbnrg és Hitler közölt.

hettek volna.
Felhozza a szigorú vámhatárokat, melyek 

önkéntelenül Is n belföldi produkció 'szükség 
lett n lelül álló túlméretezését vonta maga után.

— A népek — mondja Caillaux — mór csak 
ugy tudják adósságaik kamatjait fizetni, ha 

újabb kölcsönt vesznek fel hitelezőiktől.
Mindezek ellenére r háborús adósságok el

törlését igazságtalannak tartja annál is Inkább, 
mert ez nem is szüntetné meg a nehézséget. Az 
ujnhhnn tervbevett „szabad forgalom" se lenne 
megváltás, de mindenesetre némi segítség.

Caillaux szerint csakis
a blmétallzmus hozhatja vissza a világpiac 

normális egyensúlyát.
A krízis legfontosabb okát a tudomány és 

technika tnlfcjlödésében látja.
A gép felfalja az embert.

Ezért uralni kell a tudományt és megszervezni 
a termelést, valamint as Ipart. Es mivel Európa 
túltermelése uj piacot keres: A/rika leié látja 
csak ennek a lehetőségét

Caillaux végül Európa Iclkii-meretére apnel- 
Iái:

— Uj Európát kell felépíteni, különben vitt- 
ssaesik egv „uj barbarizmusba." Uj európai

HÉTFŐI NAPLÓ
ntKMH U. kenntrajtvínyének szelvénye

Név:.

Lakás:

Intellektuatlzmust kett megteremteni, mert a 
mostani krízis, végeredményben,

ax emberiség intelligenciájának kudarca.
Lesznek, akik nem osztják Caillaux nézetét 

De közömbösen nem lehet clsiklani ilyen <rö 
teljes és súlyos veretű kijelentések mellett.

Mándy Ilona

Gaál Gasztonék 
bajai szervezkedése

Baja, február 28.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Fúggethn 

Kisgazdapárt vasárnap este pórtnapot rende
zett Baján. Már szombaton délután megérkez
tek Bójára Dinnyés Lajos, IAng Lénárt, Sauer 
born Károly, dr- Mojzes János, majd este Kun 
Béla, dr Musa István és Gaal Gaszton is. 
Szombaton este szűkkeblű halvacsora volt, 
amelyen Kun Béla beszélt

Vasárnap délután két órakor pártválaszt
mányi ülést tartottak, melyen Gaal Gaszton 

hosszabb beszédet mondott
és hangoztatta, hogy szükségesnek tartja a párt 
szervezkedését.

Utána Dinnyés 
a szervezkedés
A választmányi 

tékcs közebéd volt, melyen Gaal Gaszton
Ismertette a Független Kisgazdapárt 

törekvéseit,
majd dr. Mojzes János, Láng Lénárt, Sauer- 
born Károly, dr. Musa István, Dinnyés Lajos,

Lajos szólalt fel, ugyancsak 
szükségességét hangoztatta- 

ülés után kétszázötven téri-

Az ügyészség hatalmas vádirata 
a puccsügy polgári szereplői ellen

A honvédtörvényszéken ma lesznek a legérdekesebb 
tanúkihallgatások

Mialatt a hontédförvényszéken a puccs
ügy egyetlen katonai vádlottjának, Vannay 
Lászlónak bünpere folyik, a polgári ható
ságok is lázasan dolgoznak a puccsügy 
előttük fekvő hatalmas anyagának feldol
gozásán. összesen

tizennyolc polgári személy ellen folyik 
e pillanatban eljárás

a budapesti királyi ügyészségen. Legutóbb 
fejeződtek be ezeknek a polgári személyek
nek kihallgatásai a vizsgálóbírónál és ezek- 
után történt, hogy szabadlábra helyezték 
őket. A vádtanács pedig ina vagy holnap 
dönt végleg a puccsisták szabadlúbrahelye- 
zéséről, addig azonban fogságban marad
nak.

A további eljárás fonala most már az 
ügyészség kezében van, ahol értesülésünk 
szerint,

e héten már el Is készül az ügyészség 
hatalmas vádirata.

Lázadásra való szövetkezés címén emel vá
dat és kéri a puccsügy szereplőinek meg
büntetését a királyi ügyészség. Egyes vád
lottakkal szemben ezenkívül az 1921-ben 
hozott törvény alapján, az állami és társa
dalmi rend erőszakos felforgatására irá
nyuló bűncselekmény gyanú jót is fenn
forogni látja a vádat képviselő hatóság. A 
puccsügy néhány kisebb szereplőjével szem
ben azonban, információnk szerint meg
szüntetik az eljárást, ugy. hogy mire majd 
főtárgyalásra kerül a sor, a tizennyolc 
puccsistából tiz és egynéhány kertit csak a 
biróság elé. Közel

ötven oldal lesz az ügyészség vádirata 
a puccsisták ellen.

A vádirat azután a vádtanács elé kerül és 
amennyiben a vád tanács meghozta dönté
sét, megtartják a törvényszéki fötárgyalást 
a budapesti törvényszéken is a puccs ügyé
ben. A böntetölörvényszéki főtárgyaié*™  
azonban április elölt aligha kerül sor, ugy 
hogy

április közepén lesz majd a NFUrgyaláa.
A honvédtörvényszék előtt folyó bűn per

Petőfi Sándor-utca 10
(a tőpostával szemben)

!Z

árleszállítás-
sál árusítom a legkitűnőbb 

minőségű, legdivatosabb 
(tavaszi) férfi- és női

E ■ 4nrl E ■
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Szabó
alkalmiárukereskedő

Kun Béla szólaltak fel. Ebéd után a bajai vú« 
laszlókerülethez tartozó Vaskutra mentek ki a 
képviselők, ahol ugyancsak értekezlet kereté
ben valamennyien beszédet mondottak.

ügyében egyébként
ma éa holnap lesznek a legérdekesebb 

kihallgatások.
Ma hétfőn, hallgatja ki tanukép a törvény 
szék Gyulny Molnár Ferencet, Raád Árpá
dot, Tóth Ferencet, akik valamennyien le 
voltak tartóztatva a puccsüggben. Holnap, 
kedden pedig Francia Kiss Mihály, Piroska 
János és Piroska György tesz tanúvallo
mást. ítéletre a hét végén kerül sor.

Ulain Ferenc, az uj 
barcsi képviselő 

rövidesen bemutat- 
kozák kerületében
A barcsi kerület megválasztott képviselt

jévé a közigazgatási bíróság tudvalévőén Ulain 
Ferenc dr.-t mondotta ki és megsemmisítette 
Görgey József egységespárti képviselő mondd*  
tornát. Ez a döntés politikai körökben nagy 
feltűnést kelteti, mert erre még sem a kúriai, 
sem a közigazgatási bíráskodás folyamán nem 
volt példa.

Érdekes, begy Vlaln Ferenc petíciójában 
kérte 'A választól törvény 103. szakaszának al
kalmazását, amely tulajdonképpen megakadá
lyozza azt is, hogy

a mcgpetlclonált képviselő ítélethirdetés 
előtt lemond a mandátumáról s ezzel nya
kába zúdítja a pétid ónál ónak a rendszerint 

néni jelentéktelen költségeket.
A 103. szakasz, ulapján azonban a megtámadott 
mandátumáról hiába mond le a mandátum 
birtokosa, az eljárás folytatódik topább és 
amennyiben arra alap van, a lemondás dacára 
Joga van a bíróságnak kimondani a petlcionálót 
megválasztott képviselőnek.

Amint értesülünk, ugyanezen 103. 
alapján '•' ” -..............................
György 
Serényi 
szakasz 
Fekete 
ellen.

Ultiin . . ............ __
csatlakozik, most Influenzás, de amint elhagy
hatja ágyát,

nyotnbnn lent ázik kerületébe, bemutakodk 
választóinak és tájé kor. tatást ad program in

járól.
Erre az utazásra elkíséri Gadl Gaszton a Füg
getlen Kisgazdapárt vezére, Eckhardt Tibor, • 
párt alelnöke és több képviselő Is.

szaksss 
Prónag 

ellen*  
i a 103.

folyik a peticionúlis eljárás j 
báró megyaszói mandátuma 
László gróf részéről s ugyancsak _ 
alapján petk ionált Melczer Lilla is 
Lajos gnrbócbogddnyi mandátuma

Ferenc, nki Gaál Gaszton pártjáhot

victor mc. Lagien
Edmuna lowo
Fox vlgjátékíttrakctó,
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Retteg a kötéltől Tlchy Lészlé, 
a ráckevei rablógyilkos

A ráckevei borzalmas rablógvilkosság 
bűnügye vasárnap teljesen tisztázódott es 
minden részletében feltárult a nyomozást 
végző hatóságok elölt. Nincsen egyetlen 
pontja már a nyomozásnak, amely további 
tisztázásra szorul. Tichy László beismerő 
vallomásán kívül az összes tárgyi bizonyí
tékok a csendőrség rendelkezésére állanak. 
A tettes lakásán talált pénztárcán és baltán 
kívül

a legújabb házkutatás során néhány 
papírpénzt Is találtak, amelyekről Tlchy 
elismertet hogy Miklós Zsigmondiéi 

rabolta el
s szörnyű gyilkosság után.

A gyilkos Tichy László a vasárnapra vir
radó éjszakán is

rendkívül Izgatottan viselkedett.
Vasárnap reggelre valahogy megnyugo

dott és nyngodtabb hangon felelt a kihall
gatást végző csendőrök kérdéseire. A 
csendőrség ugyanis vasárnap Tichy részle
tes jegyzőkönyvi kihallgatását folytatta, 
hogy teljesen precíz és összefüggő vallo
mást bocsásson az ügyészség rendelkezé
sére. Különösen arról faggatták a csendőrök 
a gyilkost, hogy az eddig felderített mo
mentumokon kivül

nem voltak-e egyéb inditóokal a 
szörnyű bűncselekménynek,

Tichy László azonban megmaradt amellett, 
hogy azért követte el tettét, mert nagyobb 
pénzösszeget sejtett a meggyilkolt Miklós 
Zsigmond dr. köz jegy zöhelyettes Wertheim- 
szekrényében.

a gyújtogatást pedig azért követte el, 
hogy a nyomokat eltüntesse

és sikkasztására vonatkozó iratok is a tűz 
martalékául essenek.

Részletesen kihallgatták vasárnap a bűn
ügy egyik fontos tanúját,

Tlchy lakásadónőjét is,
aki azonban lényegében nem mondott el 
többet vallomásában, mint amennyit eddigi 
vallomásai sotán.

Elfogtak egy tolvajbandát, 
amely a budapesti nagyáruházakat 

fosztogatta
A banda tagjai: két nő, egy férfi

A Párisi Nagy Aruház panaszt tett a 
rendőrségen, hogv az utóbbi időben 

sorozatos zsebtolvajlások 
történtek az áruházban. A detektívek lesben 
álltak és szombaton figyelmesek lettek egy 
jól öltözött fiatal nőre, aki egész délután 
egyik kiszolgálóasztaltól a másikhoz ment, 
de semmit sem vásárolt. Közben az áruház 
egyik vevője, egy uriasszonv észrevette, 
hogy valaki kilopta a retiküljéből a pénz
tárcáját.

A detektivek azonnal a fiatal nőt vették 
gyanúba. Elfogták és

előállították a főkapitányságra.

Tizenöt menyasszonyt fosztott ki 
a legkövérebb budapesti 

házasságszédelgö 
Barátnőjével együtt dolgozott és megszökött 

Mayer Sándor, az örökös völegényjelölt
A főkapitánysági a vasárnap több fel je

lentés érke.zett Mayer Sándor 37 éves mű
szerész ellen aki a liázasságszédclgések 
egész sorozatát követte el.

Mayer Sándor — az egyik feljelentés sze
rint — megismerkedett egy Vörösrnarty- 
utcai kereskedő leányával. Komoly házas

A vasárnapi Lehallgatásokat, amely*  k a 
községházán folynak, óriási érdeklődés ki
séri. Hatalmas

tömeg táborozott csaknem egész nnpoi 
át u ráckevei községháza előtt, 

ahol a gyilkost őrzik. Szuronyos csendőrök 
állanak a községháza előtt és tartják fenn 
a rendet a kíváncsiskodók hatalmas löm. 
gében.

Vasárnap este fejeződtek be az újabb 
kihallgatások és lezárták a jegyzőkönyve
ket. /X csendörség úgy intézkedett, hogy 

ma, hétfőn kiséri át a pe«t vidéki tör
vényszék fogházába Tichy Lászlót 

és ezzel egyidejűén átszállítja az összes 
iratokat.

A pestvidéki ügyészségen nyomban meg
kezdik Tichy kihallgatását, valamint az 
iratok áttanulmányozását és még ma dön
tenek a borzalmas gyilkosság tettesének 
sorsáról. Az ügyészség minden kétséget ki
záróan

statóriális bíróság elé fogja állítani n 
gyújtogatás miatt a gyilkost s a statí- 
riálls tárgyalást a pestvidéki törvény
szék röglönitélő tanácsa holnap, ked
den tartja meg s amennyiben kimond
ják a halálos Ítéletet, holnap (léiül: n 

már - a kivégzés is megtörténhet.
Tichy László a vasárnapi kihallgat:' sok 

befejeztével ismét rendkívül izgatottan vi
selkedett és őreitől folyton nz iránt érdek
lődött, mi lesz a további sorsa, statár:ális 
bíróság elé kerül-e. A ráckevei gyilkos

retteg a kötéltől
s egyre nagyobb izgalommal várja további 
sorsát.

A csendőrség még szombaton
a vegyvizsgáló állomáshoz juttatta el a 

véres baltát
s a gyilkos lakásán talált vérrel átitatott 

szivacsot. A laboratóriumban vasárnap meg
vizsgálják a véres tárgyakat s a vizsgálat 
eredményéről ugyancsak ma tesznek jelen
tést az ügyészségnek.

Kiderült, bőgj' Tausz Teréz a neve. 19 éves 
varrónő. Megtalálták nála nz ellopott tár
cát is, de azzal védekezett, nem ő lopott, 
valaki bedugta a zsebébe a tárcát. Később 
azonban beismerő vallomást telt és

bevallotta, hogy még két társa Is volt, 
akik az ő előállítása alatt megszöktek az 
áruházból. A detektivek elfogták két tár
sát, Tischler Jánosáé. 21 éves varrónőt és 
Kai ser János, 25 éves magántisztviselőt. 
Megállapították, hogy nemcsak a Púi isi 
Áruházban, de a Corvin Áruházban is „dol
goztak". Az elfogott zsebtolvajokat letar
tóztatták.

sági szándékról beszélt és annyira meg
nyerte a család bizalmát, hogy

meghívták háztüznézőbe.
Mikor megérkezett, a leányt és az édesany
ját találta otthon. Szívesen fogadták, a ked
vébe jártak és uzsonnával kinólták meg.

Csatlakozzék Ön Is és cserélje be rádióját a

TELEFORflVMl CSERRUMCíÚH I
Mindketten kimentek a konyhába, hogy 

elkészítsék az uzsonnát és a völegényjelölt 
pár percre egyedül maradt a szobában. 
Uzsonna után elbúcsúzott a háziaktól és 

megígérte, hogy rövidesen újra eljön. Tá
vozása után az anya rémülten vette észre, 
hogy a szekrény fel van feszítve és 

hiányoznak a szekrényben őrzött ék
szerek és az ékszerekkel együtt eltűnt 
a Kereskedelmi Bankra szóló ötezer 
pengős betétkönyv: a vőlegényjelölt 

fosztotta ki a szekrényt
azalatt, mig a menyasszony  jel ölt és az 
anyja a konyhában foglalatoskodtak.

A leány azonnal a bankba sietett, hogy 
letiltsa a betétkönyvet,

de már későn érkezett: egy asszony 
járt a bankban és fölvette a pénzt. 

A rendőrség nyomozni kezdett és a bank
ban kapott személyleirásból arra a meg
állapításra jutottak, hogy az asszony

Blazischek Rudolfné. 32 éves eh ált 
asszony volt, aki örökre ki van tiltva 

Budapestről 
és aki barátnője Mayernek.

Mindkettőjüket keresni kezdték, de eltűn
tek a lakásukról és nem sikerült nyomukra

Rejtélyes módon eítüíit 

Síefha Jenő festőművész 

A fcleságc alléi tart, hegy öngyilkos íeff
Egy fiatal festőművész rejtélyes eltűnése 

ügyében tettek bejelentést a főkapitányság 
eltűnési osztályán. Sletka Jenőné, aki Pest
újhelyen, Székely-utca 47. sz. alatt lakik, 
bejelentette, hogy térje, Sletka Jenő 31 
esztendős festőművész eltűnt.

A festőművész a fiatalabb gcneróc.ióhoz 
tartozik és szakértői körökben, mint tehet
séges festőt emlegetik. A müvész.nyonior 
azonban természetesen őt is súlyosan érin
tette és dacára reggeltől estig tarló szalad
gálásának, sokszor

hetekig nem tudott eladni egyetlenegy 
képet sem.

Az anyagi gondok mellett mostanában sú
lyos betegség támadta meg. Gyomorfekélyt 
kapott és

kínzó fájdalmai voltak állandóan.
Az orvos azt tanácsolta, hogy operáltassa 
meg magát, de az operáció pénzbe került 
volna és ezért Sletka inkább tovább tűrte a 
fájdalmakat. Február 26-án korán reggel 
érzékeny búcsút vett családjától. Azzal tá

Uj fordulat a Valeró-utcai 
rejtélyes csalási ügyben

Egy rendőrtisztviselö és egy detektív kihallgatása
A Hétfői Napló beszámolt annak idején 

arról a rejtélyes csalási bűnügyről, amely 
a Valeró-utcal találkahelyek körül pattant 
ki. A találkahelyek tulajdonosainak feljelen
tésére a rendőrség letartóztatta özv. fíciter 
Miksánél, egy szállítmányozási vállalat tu
lajdonosnőjét és Rnttmann Samunét, akinek 
a Valeró-utcában kávémérése van. A felje
lentés szerint a kél asszony

ezer pengőt akart felvenni a találka
hely tulajdonosoktól 

azzal, hogy a rendőrségnél közben járnak 
érdekükben és elintézik, hogy a Valeró-ut- 
cábn ne állítsanak rendŐrörszemel, de csak
hamar kiderült, hogy a „rendőrségi beavat
kozásról" szóló mese ürügyével akarták ki
csalni a pénzt.

Csalás kísérlete elmen folyt az eljárás a 
két asszony ellen, 

akik később szabadlábra kerültek. Az asz- 
szunyok azzal védekeztek, hogy agent pro
vokátoruk áldozatai lettek, de számos tanú 
ellenük vallott s különben is tettenérték 
Rottmannét, amikor az ezer pengőt át akarta 

INFLUmENTS; 
köhösAc. nStba és rekedt-ég ellen, inftnenzáii Időkben nél
külözhetetlen. Kapható gjógywertárakbané*  drogériákban.

akadni, közben mig a detektivek nyomoztak 
ujabb feljelentések

érkeztek Mayer ellen hasonló ügyek miatt. 
Mindenféle menyasszonyt keresett, leány*  
kérőbe ment és közben lopott, fosztogatott. 
Nagyban űzte a szélhámosságokat és a ren
dőrség szerint legalább

15 menyasszonyát károsította meg, 
sőt többen is lehetnek, akik szégyenükben 
nem mernek jelentkezni.

A rendőrség éppen ezért felszólítja a ká
rosultakat, hogy

jelentkezzenek a főkapitányságon TI. 
303. alatt

Szathmáry Róbert felügyelő detektivcio*  
portjánál.

Az eltűnt házasságszédelgőnek, akit min
denütt kerestek

feltűnő Ismcrtetőjelcl
vannak. Budapest egyik legkövérebb em
bere, körülbelül

100- 120 kiló,
a feje is feltűnően nagy és mint megállapí
tották 62-es számú kalajiot visel. A társ
nője, akivel a lopott takarékkönyvet bevál*  
tatta, oörőshaju, sok aranyfoga van.

vozott el hazulról, hogy
bemegy Budapestre s ott valamelyik 

kórházban fölvéteti magát,
mert ha rövidesen nem csillapulnak fájdal
mai, inkább megválik az élettől.

Úgy állapodott meg feleségével, hogy 
bármelyik kórházba veszik is fel, nyomban 
értesíti hozzátartozóit, hogy azok meg tud
ják látogatni. Az értesítés azonban elma
radt. A festőművész felesége érdeklődött az 
összes kórházak belcgfehevő irodájába, de 
egyikben sem akadt rá férjére. A mentők
nél és egyéb helyeken is érdeklődött, de 

sehol nem tudlak fölvilágositást adni a 
a festőművész holléte felől.

Ilyen előzmények utón kereste fel tegnap 
délelőtt a kétségbeesett uriasszony a főka
pitányság eltűnési osztályát, ahol annak a 
gyanújának adott kifejezést, hogy

férje esetleg öngyilkosságot követett el.
A rendőrségen megindították a nyomozást 
annak a megállapítására, hogy mi történt 
vele.

venni.
Most érdekes fordulat következett be a 

csalási ügyben. A bíróság a védők legújabb 
beadványéra

elrendelte egy rendőrkapitány és egy 
államrendőrségi detektív kihallgatását 

arra a körülményre vonatkozóan, hogyan 
történt a tettenérés és kié volt az ezer pen
gő. amelyet megtaláltak a detektivek.

E kihallgatások után
a ma. hétfőn tartandó törvényszéki fő
tárgyaláson ítéletet is hoz a bíróság, 

ebben a rejtélyes csalási ügyben, amelyben 
hetekig folyt a rendőrségi nyomozás.
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Egy kommunista gazda 
gguitagatSsa Hegyeshalmon 

Eltolóit ez siRíSriíiis bíróság etó aiutiák a gazdit, aki 
azért Hvultagatott. hogy kért okozzon az államnak

A vasárnapra virradó éjszaka 12 óra táj
ban Hegyeshalmon kigyulladt a községi is
tálló Iri-órtr. Amikor b líbollók megérkcz 
t» k a községi istállóhoz, annak jórészt ntár 

lángokban állott
és az állatok közül h több brnnégctt a láng 
bal>óriill istállóban. Kétórás munka után si
kerűit a tűzoltóknak eloltani a tüzet. A kár 
mentoladja a tízezer pengőt.

Vasárnap délelőtt volt a helyszíni vizsgá
lat és megállapították, hogy az istálló 
t gyűJtogatús

. következtében gyulladt ki. A tettes az éj 
Icplo alatt falmászóit n tetőzetre és azt pet
róleumot ruhával felgyújtotta.

A nyomozás a déli órákban már szenzá
ciós eredményre is vezetett. A csendőrök ki
nyomozták a gyújtogatás tettesét Megtud
ták, hogy

A pssíi fotográfusok háborúsága 
egy külföldi vállalat ingyen 

fényképezései körül
A késő éjszakai órákig tartó zsűri tisztességtelen versenynek 

minősítette az ingyenfényképezést
A pesti fotográfusok körében nagy háború

dig folyjk egy külföldi vállalat körül, amely ín- 
gtjenes fényképfelvételek késrités/re rendezke 
dett be. A külföldi cég összeköttetésbe lépett 
t">||b budapesti kereskedővel, akik azután vé
sőiket

elMHdiitték a céghez Ingyen fényképfel
vételre.

A fotográfusok éles harcot Indítottak az ingyen 
fényképezés ellen. A napokban

deputáclót vezettek n kereskedelmi mlniszt- 
terliei

• arra kérték, hogy avatkozzék be n vállalat 
rnflkődésébe. amely*  xisztenclftjukban veszélyez
teti őket. A miniszter leirt a Kereskedelmi és 
Iparkamarához, amely

wdlrll hívott egybe,
hogy tisztességtelen versenynek ndnőslti-e a cég

Franciaország importált 
búzaszükségletének tiz százalékát 

magyar búzával fogja fedezni
Február első napjaiban foglalkozott a 

francig kamara a magyar francia kereske
delmi egyezménnyel és azt el Is fogadta. 
Mint jól értesült forrásból értesülünk most 
jó sikerrel kecsegtető megbeszélések folynak 
a francia kormánnyal arra vonatkozólag, 
hogy

Fruociflország preferenciái!*  kedvezmé
nyeket nyújtson buzukh Hetünknek.

Az erre vonatkozó tárgyalások már anv-

Einstein professzor és e&y fiatal pesti 
egyetemi űallgatónő érdekes levél

váltása - Magyarországról
A vildgfíirü tüdős felajánlotta segítségét a magyar 

tudományos élet válságának leküzdésére
A relativitás trpriájónak világhírű feltalálója: 

Einstein professzor jelenleg Amerikában tar
tózkodik és a pasadenai egyetem remekül fcl- 
ezereJt csilhigászntt laboratóriumában készül 
ujabb. iirigvjclcntő*< ’gtj munká iánnh nvllvános- 

BÉRBEMÜmT 
TELEF3N- 
BERERDEZEST

j Készülékeink úgy állami, mint hAzl- 
boszéigoíésro alkalmasak. Kombi
nált készülékeinket) városi toletőn- 
baazélgotósek tartania alatt házi- 
beazélgetések ta folytathatók az 
öMsoköttetóa moguakítása nélkül. 
Bankok, gyárak, kit*-  óz nagyüze
mek, gmdaeégok és magánháztar 
tusok részére iótwuiünk logmoder 
oobh automatikus télnutomatikus, 
toroskaooaoláau, vagy vooalváltós 

Itvlefónberendezóst

Ajánlattal dljta’anul kA«xaAgeaen szolgá
lónk Enwoa -Prltog Egyesül Magyar 
Mniántelotön ón Elokliomoa Ipát Rt 
Budapoat, V. kér.. Zrínyi uoca 1. szám 
Sorozatos telotónszAm: Automata bö-b-öO.

Kellner Mihály M éren gazdálkodó 
a kocsmában borozgatás közben többszőr 
hangoztatta kommunista érzelmét és nem
egyszer mondta azt is, hogy egy alkalom
mal majd nagyobb kárt okoz az államnak.

Kellner a tűz után
eltűnt

lakásáról, ami felette gyanússá tette sze
mélyét, keresni kezdték s egy ismerőse la
kásán bukkantak rá. Előállították a csend
őrségre, ahol teljes beismerő vallomást tett. 
Elmondotta, hogy az istállót

tényleg ő gyújtotta fel, 
csupán nzért, hogy a hatóságoknak bosszú
ságot okotzon.

A gyiijtognfót letartóztatták s hétfőn dél
előtt Győrbe kísérik, ahol statáriáUs bíróság 
elé kerül.

reklámfényképezését, vngv megengedett dolog
nak tartja. Szombaton a kési esti órákig ülése
zett a negyven tagból álló zsűri, amelynek el
nöke Sazlehner Kálmán volt. A zsűri ülésén 
heves és izgatott összecsapás volt a vállalatot 
képviselő Hrtill Dániel dr. és a fényképész ipar
testület képviseletében megjelent Szegő Izsó dr. 
ügyvédek között, akik hosszú felszólalásokban 
fejtegették a maguk álláspontját. A vita befe
jezése után a zsűri

tisztességtelen versenynek minősítette
az ingyen fényképezést.

A miniszteri deputációkon és a zsűri ülése
zésén kivül

különböző pereskedések Is támadlak az 
lngyenfényképfelvételek körül 

s ezekben a perekben a közel jövőben tartanak 
tárgyalást a törvényszéken.

nyira előrehaladottak,
hogy Franciaország hajlandó az. általa 
külföldről beszerzendő buzimc nnyisíg 
tíz százalékát Magyarországtól átvenni, 

nmivol szemben mi bizonyos francia ipar
cikkekre vámtételeinket leszállítanunk.

Miután Franciaország biizabevitele na 
gyón jelentékeny, a tiz százaléknyi magyar 
búza átvétele nem csekély mértékben köny- 
nyitené meg buzafelcslegclnk elhelyezését.

sápra hozatalára. Einstein a legszerényebb és 
kgelvonultabb életet élő tudótok közé tartozik,

■enkll nem fogad és ajtaja csak nagyon ke
vesek Mámára nyílik meg.

Mégis kis számmal ugyan, de okúdnak Euró
pában olyanok, akikkel Einstein állandó leve
lezést folytat. Ezek a „boldog kiválasztottak" 
javnréazt fiatalemberek.

Kevesen tudják, bogv
e néhány flutal matematikus közölt, Irány 

Is akad, még pedig — Budapesten.
Einstein volt magyar növendékét Augenstein 
Heh'nnek hív Iák és előbb

a berlini, majd pedig a zürichi egyetemen 
végétté a matematikai fakultást és oll ta

nársegéd Is lett.
Augenstein Hetén először egy saigorunn elvont 
tudományos kérdésben fordult bővebb felvilá- 
Rosttásért Einsteinhez, aki Igen kimerítően vá
laszolt neki é*  nagvon kedvesen felhizlalta arra, 
hogy n jövőben, hn valamilyen probléma fölött 
kétségei \annak, bizalommal forduljon hozzá. 
Igy asután

svabályoa levélváltás fejlődött ki
a híres tudós é> a fiatal magyar egyetemi hall- 
gatőnő körött. Utóbb a levelek n matematikai 
problémákon kívül már személyes természetű 
témákat érintettek és Eins'tdn igen behatóan k

Zálogjegyeit
msírsMi. ttokra tegmanMbb kWcaönt folyó •
alt. l«Mosi aMfboembblt Mayscekzs, bangMerrs, 
mfttargyskrs kfllcsta. Ti sacrtaai Aknák oMmétyt ki te lak. 

«n- ta Értmarmedslml vkliaut 
Bndapeat, V, De*k  Ferenc-Mr l 

Telefon: Ant W-2-1’ Trodal órák d. e. 0-6 lg 

melegen érdeklődött növendékének ha rája és 
az oltani gazdasági, szoclílla és tudományos 
viszonyok iránt

Augenstein Helén erre néhánv brosúrát kül
dött Einsteinnek a magyarországi viszonyok
ról — erre a küldeményére

most érkezett válasz Amerikából.
Einstein megköszöni benne a kapott folyóira
tokat, majd többek között a következőket 
Írja:

Óriást érdeklődéssel, nagy megdöbbenés
sel olvastam a szomorú jelenségeket,

annál ia inkább, mert bevallom őszintén, a ma
gyar viszonyokról eddig nem voltam részletes
séggel informálva. Most azonban, hogy ön fel
keltette érdeklődésemet — és itt megjegyzem, 
hogy ebben a munkájában egyik magyar asz- 
szintfnsemben jótorku segítőtársra is akadt 

határozott szándékom, hogy Intenzivebben 
foglalkozzam, amennyiben Időm engedi.

Kisleányokat csábítgat cukorkával 
egy bundás nő

Detektivek várják a „cukrosnénlt**  a pesti leányiskolák elölt
Az utóbbi időben mind több és több ér

dekes bejelentés érkezett a budapesti főka
pitányságra arról, hogy

a fővárosi leányiskolák hazatérő vagy 
előadásra siető növendékeit — meg

szólítják az utcán.
Ez még nem lett volna túlságosan meg
lepő, hiszen máskor is előfordult, hogy 
kalandéhes öreg urak vagy kamaszok „ki 
próbáltak kezdeni" a magasabb osztályokba 
járó serdülő leányokkal — most azonban 
arról szólnak a jelentések és főleg szülői 
oldalról érkező panaszok, hogy

a Uz-tízenkétéves polgártata kislányo
kat, néha még az elemi Iskolák növen
dékeit Is élteaebb koru, jólöltözött 
urak próbálják cukorkák felkínálásával 

magúkhoz édesgetni.
Legelőször egy belvárosi leányiskola igaz

gatónője tett ilyen természetű följelentést 
a főkapitányságon, most azonban már egy 
józsefvárosi, sőt egy budai leányiskola ka
puja előtt is megjelennek a „cukros nénik", 
akik minden bizonnyal — beteges hajla
múak.

A legutóbb érkezett bejelentés szerint egy

Két kommunista fiatalember
tiz pohár sörért meggyilkolt 

egy hitlerista gimnazistát
Berlin, február 28.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A berlini 
rendőrfönökség már hosszú hetek óta 
óriási apparátussal dolgozik annak a bor
zalmas gyilkosságnak felderítésén, amely
nek

egy tlzenötesztendős gimnazista esett 
áldozatiul.

Meg január 24-én történt, hogy az Unter 
den Linden egyik mellékutcájában borzal
mas sebektől borítva

holtan találták a 15 éves, Gerbard 
Norkus gimnazistát,

Az UNIÓN DES ÜSINES ET DES 
EXPLOITATIONS FÓR ESTI ERES DE 
NASIG, Genf igazgatósága a maga és 
a koncernvállalatok nevében őszinte 
meghatottsággal és fájdalommal je
lenti, hogy nagyérdemű ügyvezető
elnöke

g]urg|enováci

m. kir. kormányfötanácsos, a Szent 
Száva-rend és a spanyol polgári ér
demrend parancsnoki rendjelének tu

lajdonosa stb^

hosszú szenvedés után folyó hó 15-én 
Meranban elhunyt.

A gazdasági élet egyik legkiválóbb 
reprezentánsa száll sírba a megboldo
gulttal. Fényes tehetségét, törhetetlen 
akaraterejét, nagyértékű munkásságát, 
lángoló Ggybuzgóságát szive utolsó 
dobbanásáig vállalatunknak szentelte. 
Társaságunk megalapításával és fej
lesztésével, valamint annak céltudatos 
és bölcs vezetésével hervadhatatlan 
érdemeket szerzett, amiért neki örök 
hálával adózunk.

Emiikéi mindenkor kegyelettel fogjak 
magőrhml!

Bíidapeal, 1932. évi február hő 94.

Saját érdekében most vásároljon

CSILLÁRT jé
4 tAngu celllAr felszerelve.... P BW 
Andraasy-ut 33. •«. utcai üzletem megszi,. 
nése miatt soha nem létezett Arakon vásárolhat 

BÁN CSILLÁRGYÁR
a magyarországi ügyekkel és szükség ese
tén segítségemet Is felajánlhassam, he tu- 
dományos nehézségeknek Istápolója le

hetek.
Több Ízben hívtak már Budapestre — eddig 
ezeknek a meghívásoknak n*m  tudtam eleget 
tenni, legyen azonban meggyőződve arról, 
amint visszatérek Európába, keresni fogom a: 
alkalmat, hogy közelről is megismerkedhettem 
Magyarországgal..

fővárosi zenetanár tizenegyéves kisleányát 
szólította meg a fíökk Szilárd-utcában

egy magas, barnabundás, fekete fél
fátyolos idősebb nő.

Az idős nő cukorkákat Ígért a kisleány*  
nak, ha elmegy vele sétálni és már meg is 
fogta a kezét, hogy elvezesse, a gyerek 
azonban kitépte magát és előreszaladt. A 
következő másodpercben ott termett a kis
leány édesanyja, aki a gyermekért jött az 
iskolába, mikor ezt az elegáns bundás 
hölgy észrevette,

sarkon fordult és Igyekezett minél ha
marabb eltűnni.

A kislány édesanyja meglehetősen pontos 
személyleirást adott az asszonyról.

Annak ellenére hogy a főkapitányság a 
bejelentésen egy részét túlzottaknak és ko
molytalanoknak tartja, — intézkedés tör
tént, hogy a legközelebbi napokban a szo- 
banforgó iskolák előtt

detektivek álljanak lesben
és ha a gyerekeket cukorkákkal magához 
csalni szándékozó nő újból megjelenne, úgy 
azt nyomban lefüleljék.

akiről csakhamar megállapították, hogy a 
ífitler-párt ifjúsági csoportjának egyik vc-< 
zetője, A tetteseknek nyomaveszett.

A berlini rendőrség most megállapította, 
hogy a

gyilkosságot két kommunista fiatalem
ber követte el,

akiket borzalmas tetteik elkövetésére eddig 
még ismeretlen egyének felbujtottak. V 
bérgyilkosság óra —

tiz pohár sör volt.
A sörözésben lévő tettesek kézrekerités/rfl 
a berlini rendőrfönökség elfogatóparancsot 
és rádiókörözést adott ki.

A Naald Tannlngyár éa Gőz- ■ 
fűrész Részvénytársaság és társvál- H 
lalalalnak tisztviselői kara mélyen I 
megrendülve fájdalommal jelenti, H 

hogy a vállalat ügyvezető elnöke ■ 

glurgjenovácl I 

Rasenberg taann i 
m. klr. kormányfőtanácsos, a Szent 5 
Száva-rend és a spanyol polgári ér- E 
demrend parancsnoki rendjelének M 

tulajdonosa atb.« M

hosszú szenvedés után február hó S

15-én  Meranban elhunyL 3
Nagy mesterünket, igaz ember- n 

szeretettől áthatott nemes párt- I 

fogónkat veszítettük el a megbol- M 
dogultban. Tiszteltük és csodáltuk H 

fényes tehetségét, fáradhatatlan 
munkáját, a vállalatunk bölcs és 
céltudatos vezetésében megnyilvá
nult kiválóságát. Egyéniségének 
szeretetreméltósógával, megértő jó
ságával, a tisztviselői iránti meleg 
érzésével mindnyájunk azeretetét 
éa örök háláját váltotta ki.

Emlékét Örök kegyelettel fogjak 
megőrlanlt

Budapest, 1932. február 24-án.



gBudapest, 1932 február 29.

Hőgy fiatalember 
halálos katasztrffláia a Balatonon 

Beszabadi alattuk a ifig és irtézatos tiaiaikUzdeiom 
után beieiuiiaiitak a leges uizbe

Zalaegerszeg, február 28.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'jelentése.) A befagyott Balaton jegén u va
sárnapi nap folyamán két helyen is szeren 
esetlenség történt,

amely négy halálos áldozatot követelt.
Kubicsek Lajos balatonfüredi malomi u 

lajdonos 28 éves bölcsészelhallgató fia szü
lei meglátogatására Budapestről hazauta 
zott Mátyás névnapot ünnepelni.

Vasárnap délelőtt Takács Mihály nevű 
23 éves barátjával motorkerékpáron a I$a 
laton jegén elindultak Tihany felé,

A Balaton közepén
a motorkerékpárral együtt egy a halá

szok által vájt lékbe zuhantak.
Rubicseknek irtózatos küzdelem árán si

került kikapaszkodni a jeges vízből. Teljes 
erejével segítségért kiáltozott a parton d> 1 
gozó nádvágó munkásoknak, akik el is in
dultak, hogy a szerencsétlenül jártakat ki
mentsék.

Takács Mihály a motorkerékpárral 
együtt nyomban elmerült a jeges hűl 

tárnokban.
Amikor azonban a nádvágó munkások 

közeledlek a jég hátán kétségbeesetten küz-

A físzíííőorvos ma délben 
újabb jelentést ad ki az influenza

járványról
Főkapitány! napiparancs a mozgóképszínházak 

fokozottabb szellőztetéséről
Az influenzajárvány tovább pusztít. Csak

nem minden második harmadik embert 
megfertőzött már az influenza, de szeren
csére a betegségek túlnyomó része 

továbbra is enyhe maradt 
s haláleset még mindig aránylag ritkán for
dul elő. Az elmúlt napokban

Pest környékén is erősen terjedt a jár
vány, 

különösen Kispesten sok a beteg, úgyhogy 
egyelőre még bizonytalan, hogy mikor lehet 
megnyitni a járvány miatt bezárt egyes pest
környéki iskolákat.

A főváros tisztifőorvosi hivatala perina*  
nenciában van, hogy a súlyosabb betegek 
kórházba szállításáról intézkedjék. Dr. Csór 
dós Elemér tiszti főorvos

ma, hétfőn délben adja kl legújabb je
lentését

bz elmúlt négy nap megbetegedéseiről. A

Három embert gyilkolt 
egy száguldó motorkerékpár 
Árokba fordított egy szekeret, amelynek mind 

a három utasa szörnyethalt
Zalaegerszeg, február 28.

(A Hétfői Napló tudósitájának telefonje- 
leütése.) A zalamegyei Lovas községből Né
meth Simon 64 éves gazdálkodó 54 éves fe
leségével és 19 éves fiával kocsin gabonát 
szállított a balatonfüredi malomba. Az or
szágúton egy motorkerékpár jött velük 
szembe, amelytől a lovak megijedtek és be
fordították nz árokba a szekeret.

Mind a hárman lefordultak a kocsiról.

Negyvenegy másodperccel győzött 
a versenyborotválás nyertese

A fodrászok verseny-bál/a a Gellértben
a férflhajvágás terén.Vasárnap rendezte n Budapesti Fodrász 

I porfestőiét versenyborotválással egybekötött 
hagyományos fodrászbálját a Gellért-szálló 
termeiben. A versenyekre felvonult az or
szág egész fodrásztársadalma s a zsúfolt ter
mekben izgalommal lesték az érdckesnél-ér 
dekesebb női és férfi hajvágóversenyek, női 
vasondoláló-verseny és borotva Iá si verse 
nyék lefolyását.

Kontró János Ipartestületi elnök pontban 
4 órakor jelt adott, mire a „hároméves" ta- 
noncok állottak starthoz, hogy bemutassák 
készségüket és ügyességüket

KOZmnilriL 
lauaszi menyelűitl 
oicso uasar

Nyulszőrkalap 
már P

MroTV-XOrulS Sportingek J
« sarkon P » ■

HÉTFŐI NAPLÓ

ködő Rubicsekhez, egyszerre csak alatta is 
beszakadt újra a jég és ő ismét alámeriilt. 
a munkások nem merték megközcliteni a 
szerencsétlenség színhelyét,

ugy, hogy a két fiatalember halálai 
lelte a Balaton jeges vizében.

Amikor aztán holttestük keresésére in
dullak, egyelőre csak a motorkerékpárt si
került megtalálni.

a két szerencsétlen áldozat nyomtala
nul eltűnt.

Körülbelül ugyanebben az időben egy 
másik dráma is lejátszódott a Balaton 
jegén.

Szepezd községből Auerbach Ferenc 22 
éves gazdalegény. Nagy Mihály 19 éves ha 
rútjával együtt szánkón elindultak hét zsák 
gabonával a Balaton somogyi oldalára, 
hogy a gabonát malomba vigyék őröltetni. 
Körülbelül két kilométerre távolodhattak 
el a zalai oldaltól,

amikor a szánkó alatt beszakadt a jég 
s mindketten a szánkóval és a rako
mányával együtt elmerültek a hullá 

mokban
és holttestüket órák hosszat tartó keresés 
után sem tudták megtalálni.

jelentés
néhány újabb halálesetről is beszámol.
Az influenza járvánnyal van kapcsolat

ban a főkapitány vasárnapi napiparancsa is.
A napiparancs a mozgófénykép-szinliá- 
zak fokozottabb mértékben való szel

lőztetését rendeli el
és utasítja az ügyeletes szolgálatot teljesítő 
reiidőrtisztviselőket és rcndőrlégénységc t, 
hogy az influenzajárvány ideje alatt szigo
rúan ellenőrizzék, hogy a mozgófénykép- 
színházakban

betartják-e a tízperces szellőztetés! 
szünetet.

Abban az esetben, ha valamelyik megszegné 
ezt az egészségügyi intézkedést, azonnal te
gyenek jelentést az esetről a kerületi kapi
tányságra. hogy a rendelet megszegőivel 
szemben megindíthassák az eljárást.

a kocsin lévő gabona reájuk zuhant, 
mire megtalálták őket, valamennyien 

már halottak voltak.
A halottak mellett ott feküdlek a fájdal
mukban nyerítő lovak is.

A csendőrség erélyes nyomozást indított a 
motorkerékpáros feltalálására, aki a szeren
csétlenség láttára nem állott meg, hanem 
elrobogott nz országúton, otthagyva a sze
rencsétlenül járt áldozatokat.

A férfihajvágó verseny ajatt már kialakult 
az uj férfi hajviselet:

a haj a fül mellett hosszúra hagyandó és a 
fazont modernre kellett vágni, ami azt je
lenti, hogy apró kis, hegyesre nvirl pofasza
káll lesz a legközelebbi idők férfidivatja.

Ezután női modelek ültek a vakító tűk 
rök elé és először

baj vágás, majd vizondolálás 
következett A női hajban az uralkodó szín 
a szőke maradt.

A rövid haj még erősen tartja magát, 
ugylálszik ez már bevehetetlen „állása" jpa- 
rád a női hajdivatnak. De alig marad ideje 
a közönségnek, hogy megcsodálja az uj „haj
tüneményeket", máris uj sípjel jelzi

Szinte pillanatok alatt hófehér szappan
hab fedi a 2—3 napos szakállal rendelkező 
„áldozatok" arcát, a villogó borotvapengék 
pedig máris akcióba lépnek. Aki kifogástala
nul és leghamarabb elkészül: az a győztes. 

. Pillanátok alatt simára borotvált „maddek"

Falma Okma

FELHÍVJUK
a nagyközönség figyelmét 

az uj

vízhatlan cipőtalpanyagra!
Féltalpalásra és uj cipőre egyaránt alkalmas. 
Kemény, mint a bőr, de rugalmas és nem 
csúszik. Határtalanul tartós és olcsó!

PALMA KAUCSUK RT
Kérjen a cipészétől Palma Ok ma talpalástl

mosolyognak bizalommal a gyorskezü ver
senyborotválkozás máris hirdetik az ered 
ményt:

1. Fehér László, 41 mp: 2. Mlkó Géza,
42 mp; 3. Kovács Sándor, 47 mp-es

Rablűg vllkos merényivel ki sörének meg 
Wumierlicnne ellen

A házőrző kutya ébersége zavarta meg a rablókat
A főváros közelében fekvő Sashalomnak 

pár nap óta érdekes szenzációja van. Arról 
beszélnek az emberek, bogy ismeretlen tel 
tesek keddről szerdára virradó éjszaka

meg akarták gyilkolni és kl akarták 
fosztani Wunderllch Péternél, a sas

halmi delejesasszonyt.
A bestiális bűntényt csupán a házaspár ház
őrző kutyája és Wunderlich Péter ébersége 
hiúsította meg.

Pár hét óta napirenden vannak Rákos- 
szentmihályon és különösen Sashalmon a 
betörések. Előfordult az is, bog}' mig Sas
halom legnagyobb vendéglőjében, a Kantlcr- 
féle vendéglőben az egyik ipartestület tánc
mulatságot rendezett és a vendéglős csa
ládjával együtt ott volt elfoglalva, azalatt 

lakását kirabolták.
A vendéglő főépületével szomszédos lakó
házba hatollak be álkulccsal a betörők és 
sorra fosztották ki a szekrényeket és asztal
fiókokat.

Wanderhch Petemé, a sashalmi delejes 
asszony, amióta angliai és hollandiai útjá
ról hazatért Sashalomra, egy pillanatig sem 
érezte magát nyugalomban.

Tűz a moziban az ifjúsági előadáson
Óriási pánik — 15 súlyos sebesült

Szófia, február 28.
Az egyik ruscstil.i moziban szombaton 

este, előadást rendezlek a tanuló ifjúság 
számára. A vetítő fülkében hirtelen

tűz támadt,

amely óriási pánikot okozott. Két gimná
ziumi tanuló — akik a fülkében mint se- 
qédoperalőrők működlek — szakszerűtlen 
tevékenysége következtében kigyulladt né
hány filmtekercs. Pillanatok alatt sűrű 
tüslgoinolyag töltötte meg a zsufolási meg 
telt termet és

a lángok szinte vllláuisebességgel át
csaptak a színház balkonjára és föld

TUNCSRAM

UJ VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATI 
ERŐCSÖVEK

Idővel.
Nagy taps jutalmazza a győzteseket, majd 
Kóczó Antal cigányzenekarának vidám 
hangjai mellett reggelig tarló táncra per*  
dűltek a fodrászbál jókedvű résztvevői.

Többször kísérleteztek betörők
Wunderlichné villájában, sőt legutóbb min*  
den jel arra vall, életére akartak törni el
szánt gonosztevők.

Keddről szerdára virradó éjszaka két óra 
tájban hangos kutyaugatás verte fel a Rá
kóczi utca csendjét. Ezzel egyidejűleg Wun*  
derlichék vasrácsos kapuján három férfi 
ugrott át, akik közül az egyik feszitővassal 
felfeszilctte az előszoba ajtaját, mig lesben 
álló társai kemény tárggyal hatalmas t'tésl 
mértek a zajra elősiető házőrző kutyára.

A nngv ütéstől megtántorcdott kutya rö
vid idő múlva magához tért és

rávetette magát a betörőkre.
Izgalmas küzdelem fejlődött ki közöttük. A 
kutya segítségére csakhamar elősietett a 
delejes asszony férje is revolverrel a kezé
ben. A halával és feszi tő vassal felszereli 
siihancok. amikor megpillantották a házi
gazdát. a kert felé menekültek és átvetet
ték magukat a kerítésen.

A rendőrség nagy eréllvel keresi ar. »!► 
szánt betörőt, akik már az egész környéket 
sorra fosztogatták.

szintjére.
A tanulók fejveszcltcn menekültek. Szá

mosán az erkélyről leugrottak az utcára és 
súlyos csonttöréseket szenvedtek, össze.wn

15 tanuló sebesült meg súlyosan.
a könnyebben sebesültek számát eddig nem 
sikerült megállapítani. A színház előtt 'isr- 
szegyült tömeg nagy mértékben megneheri- 
lelte a mentési munkálatokat. A zűrzavart 
még növelte az n kői filmén?, hogy

a szülők mindenáron be akartak ha
tolni az égő színházba gyermekeik 

megmentésére.
A mozi tulajdonosát és a két Önkéntes 

operatőrt letartóztatták.

KETTŐS 
VEZÉRLÉSŰ 
SOKSZOROS 
végerősítő

RÉGI KÉSZÜLÉKÉNEK
UJ ERŐT ADNAK
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Lezuhant a trapézról es szörnyethalt 
egy titokzatos artistanő

n chariottenöurgl varietéban prűMra letenMezett ea az alsó 
propán zuhant le — KldarOit, hogy nem artistanő s valószínű, 

naaj faiiasztikus ongyliKosságrOi van szú
Berlin, február 28.

M Hétfői Napló tudósítójának telcfonjc- 
lentése ) BejlJycs tragédia foglalkoztatja a 
berlini rendőrségit Az egyik charlolten- 
burgi varietében megjelent egy fiatal nő. 

Helene Holland 
artistanőnek mondotta magát s azzal jelent 
kezelt az igazgatónál, hogy ő Irapézmüvész, 

szerződést keres,
szeretne próbát tartani.

A varietének szüksége is volt trapézmíi- 
sésznörc, »z állítólagos Helene Holland tri
kóra vetkőzött és fölkapaszkodóit a lengő 
trapézra. Az első kileinlülés után 

lezuhant a trapézről.

halálos sérüléseket szenvedett és belehalt 
sebeibe, anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna.

Meg akarták állapítani a kilétéi, de csak 
különféle hamis Igazol vány okát találtak 
nála. Kiderült, hogy

llyennevü artistanő nem létezik.
Nem tartják lehetetlennek, Jiogv az álnéven 
szereplő fiatal nő maga ugrott le a trapéz
ről:

az öngyilkosságnak ezt a fantasztikus 
módját választotta

s azért jelentkezett mint artistanő, hogy al 
ka Ima legyen ilyen módon öngyilkosságot 
elkövetni. ’

Megdöbbentő vád egy vidéki 
tanítónő ellen

Barfha Lajosné hajduhadházi tanítónői azzal vádolják, 
hogy véresre verte negyedosztályos növendékét

Debrecen. február 28.
M Hétfői Napló tudósítóidnak tele fon je

lentése.) Megdöbbentő bűnügyet tárgyalt 
most a debreceni törvényszék Jeney tuná- 
esa. A bíinper vádlottja HorHta Lajosné 
hajduhadházi eleniilskolai tanítónő volt, 
akit

hivatalos hatalommal való vissza
éléssel 

vádolt a királyi ügyészség. A vádirat sze
rint a tanítónő nz iskola egyik negyedosz- 
tályos növendékét

Takács Irént véresre verte.
A tanítón# az iskolában lóriéul apró lop- 
kod ásókkal gyanúsította a krlányt. Egy 
alkalommal a tanteremben kiszólilotta a 
katedrához és olt nádpálcájával ütleglni 
kezdte. A szerencséi len gyermek

a súlyos ütlegelések következtében 
megbetegedett s napokig nyomta az 

ágyút.
Teste véres volt a: ütések nyomón s mintán 
a: iskolából hazarnrid, kínzó fájdalmában 
összeesett, iigghogy társnői s egy liajduhad- 
házi asszony vitték lin:a.

A tárgyaláson Bariba Lajosné azzal vé
dekezett, Imgv néhányszor ütött csak a

Al-rablótámadást rendezett 
Hartmann Dezső maglódi kereskedő 

A csendőrség leleplezte
Megírtuk, hogy liarlinann Dezső maglódi ke

reskedő a mull héten panaszt tett n rákoscsabai 
csendőrőrsön, s előadta, hogy ii vasútállomás 
közelében

húrom revolvere*  férfi inegtúmiulto
* elrabolta 328 pengőjét.

A csend őrség nyomozni kezdett és most ki 
derült, hogv

Főispánt vizsgálat a parlamentben 
szóvátett, az ingyenbetegtől kért 

orvosi honorárium ügyében
Nagykanizsa, február 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fan je
lentése.) A képviselőház egyik legutóbbi 
ülésén Somssich Antal gróf kiskomáromi 
képviselő felszólalásában a nagykanizsai 
kórház egyik orvosának eljárását tette szó 
'A. Somssich gróf parlamenti beszédében 
elmondott.t, hogv a nagykanizsai kórházban

egyik Ingyenes női betegtől az. orvosa 
snásötven pencő honoráriumot követelt, 
váltókat íratott vele alá. végül pedig 
hetvenöt pengőben egyezett ki az „In

gyen beteg" orvosával. 

Bosszúból felgyújtotta a lakodalmas 
házat a kiutasított gazdalegény 

Mi vonja felelősségre gyorsított eljárásban 
a nagykanizsai törvényszék

Nagykanizsa, lebr. 28.
Ma vonják felelősségre a nagykanizsai 

törvényszéken Hóbor Péter lúdorhegyi gaz-

angol gvermaxKocsiK 
es moiorn sdonkocsin 
• |ogt<>k> l<-tc.<>bt> és UeaBVhb khl'.vlben. egv évi (út 

nlln»« i • |< <rol< aébl>sn beaxTMbetflk:
VnnllH1* rAzbatnr- j»rrmrk.-14111 kociir^ktárbvn

HuHpe.-., Vli. KtrtéM-uict Rarhwald BAI*  
t'-tMter maliatt. Kérjen kepe*  áriapot

dalegényl, aki özvegy Simon Fcrencnó*  
házát felgyújtotta,

mert kiutasították a házban folyó lukodul- 
nias mulatság.ól.

Vígan folyt a lakodalom a zalai Tódor- 
hegyen özvegy Simon Fercnené házánál. A 
meghívottak soka! táncollak az ifjú meny
asszonnyal. A vendégek között ott volt Hó
bor Péter fiatal gazda legény Is, akit nem 
hívtuk meg ugyan n nászra, de akit az 
orőmnaptm nem akartak kiutasítani. Hóbor 
is táncolt több ízben • menyasszonnyal,

gyermekre, különben is rendkívül indulatos 
volt, amikor az eset történt.

A bíróság kihallgatta a véresre vert isko
lásleány két osztálytársát, akik elmondot
tá k, hogy

számolták az ütéseket s a tanítónő hat- 
vanháromszor vágott Takács Irén 

meztelen testére.
A bíróság kihallgatta a kisleány hozzátar
tozóit is, akik előadták, hogy két hétig 
ápolták a gyermeket otthon. Ezután dr. 
Simon Ernő orvos kihallgatására került a 
sor, aki a gyermek sérüléseiről látleletei 
vett fel. Az orvos vallomása szerint

a sérülések nyolc napon túl gyógyul
hattak csak he.

Miután az orvosi vélemény elhangzott, fel
állóit helyéről dr. hódár István királyi 
ügyész és bejelentene, hogy módosítani ki
vonja a vádat Bariba Lajosné tanítónő 
ellen s uj vádiratában

súlyos testi sértés minit emel vádat 
ellene.

Ezért kérte a bíróságot.' bőgj’ a tárgyalást 
napolja el. amíg az tij vádilat elkészüL A 
bíróság igy is határozott s a tárgyalást el
napolta.

a rablás csuk Hartmann fantáziájában 
született meg.

Hartmann Dezső elköltötte a 328 pengőt, s 
azért rendezte az áh ublútániadást, meri a csa 
hídja miatt

kelten ellen volt beismernie,
hogy a pénzt elköltötte Hartmann maga is be
vallotta, hogy félre akartu vezetni a csendőréé- 
get.

Dr. Győmörey főispán Somssich gróf par
lamenti beszédében felhozott adatokra vo
natkozóan erélyes vizsgálatot rendelt cl s 
megbízta dr. Tomka vármegyei főjegyzői, 
hogy utazzék Nagykanizsára s ott hallgassa 
ki u szóbanlévő orvost.

A főjegyző tegnup a városházin dr. 
Hegyi polgárniesterhelyctles előtt kihall
gatta az orvost, más kihallgatásokat is 

folytatott.
\ vizsgálat eredményéről ma. hétfőn tesz 
jelentést <i főjegyző, illetve a főispán a nép
jóléti minisztériumnak. 

majd a sok bortól meglttasodvM, illetten*  
kedni kezdett, amiért aztán többször rendre*  
utasították, majd kiutasították, kivezették 
az udvarra a garázdálkodó legényt.

Hóbort rendkívül feldühösítette, hogy ki
utasították a lakodalmas házból. Elkesere
désében bosszit forralt. Gyufát, rongyot ke
rített, abból kanócot csinált-

azt meggy ujlotta és a ház zsúp fedelébe 
dugta.

Azután hazaszökött és lefeküdt az Istállóban. 
A sötét éjszakában hirtelen felcsapó lán

gok óriási izgalmat váltottak ki a faluban. 
\ lakodalmas nép

ijedten menekült az égő házból, 
amelynek oltására sietett a falu apraja- 
nagyju és igv sikerült a tüzveszedelemnek 
gátat vetni anélkül, hogy akár emberélet
ben, vagy a felgyújtott házban komolyabb 
kár származott volna.

Megjöttek a csendőrök is, akik megtalál
ták a gyufaszálakat és a ruhakanócot és igy 
megállapították, hogy

gyújtogatás történt.
A násznép kihallgatása nyomán még haj
nalban őrizetbe vették Hóbort, aki

Almássy László 
uj Szahara-repülésre indul

Anglia fedezi a veszedelmei vállalkozás összes költségeit
Almássy László Ede, a kitűnő szombathelyi 

sportsmann, aki sivatagi autós útjaival és leg
utóbb Szahara-repülésével fordította maga felé 
a figyelmet, uj útra készülődik. Alniássv az el
múlt ősszel Zichy Nándor gróf társaságában 
egy sportrepülőgéppel a Malin*  angol autós
expedícióval karöltve akarta kikutatni a lybiai 
sivatag titkát. Többezer kilométerei légiut után 
azonban a Taurus-hcgység felett

mensunba került és gépével lezuhant.
Sérüléseiből már felépült és most uj útra 
készül.

Uj útja kalandos körülmények közölt jött 
létre. Almáss.vnak régi terve már a lybiai siva
tag teljes felderítése, mely különösen angol 
hatalmi érdek. A Szaharának ez a része ugyanis 
teljesen torra incognila — még ma is. Csak 
régi mondák és különös esetek utalnak arra, 
hogy a sivatag mélyén ma Is rejtőzik élet. A 
régi hagyományok szerint a sivatagban hét 
oázis van rejtve. Ezeknek létezéséről azonban 
idők folyamán elfeledkeztek. Csak a világ 
háború folyamán kezdtek az angolok nagyobb 
figyelmet fordítani a hagyományokra és n 
szállongó hírekre, de nkkor is csak kényszerű
ségből A többezer kilométer átmérőjű sivatag
ból ugyanis nem egyszer

a legváratlanabb módon kaptak veszélyes 
támadást a hátukba.

Természetesen az angolok a legnagyobb ér
deklődéssel kisérték Almássy kísérleteit, uki az

Csendőrök nyomoztak Budapesten 
a pílisszentiváni leányok különös, elkeseredett 

levélháborúja miatt
Kihallgatások a cselédszobákban

A főkapitányságon tegnap két szuronyos, 
kukustnllas csendőr jelentkezett. Nyílt parancs
csal jöttek és a rendőrség segítségét kérték egy 
bűnügyi eljárásban

Pllhszcnllván és Budapest között zajlott a 
nyomozás, 

amelynek nz volt a célja, hogy világosságot 
derítsen egy különös levélháborúra. Levél
háborúra, amelyet kél táborra szakadva vívott 
Püisszcntiván község leónysóga.

A Imre úgy kezdődött, hogy egy plllsszent 
Ivánt lány mótkasógban járt egv odavalósi 
fiatal legénnyel, aki azonban később 

otthagyta őt egy másik lány kedvéért.
Ez a lány Budapesten csclédeskcdctt. A szent
ivóul lányok két táborra oszoltak:

egyik ■ régi menyasszonynak, a másik as 
újnak fogta pártját 

és azok, nklk beleavatkoztak a dologba, elkese
redett ellenségekké váltak.

A Budapesten szolgáló szentivúni lányok 
majdnem mind az uj menyasszony pártjára 
álltak, ami persze nem tetszett az otthoniaknak. 
Budapest messze van Pilisszcntivántól.

élőszóval nem ér oda a pletyka, nem hal
latszik a veszekedés.

de a marakodó lányok segítettek magukon. 
Ha nem lehet élőszóval veszekedni, ott a tinta 
meg a toll és

névtelen levelek kezdtek Járni Pest és a 
falu között.

Jöttek, mentek a levelek, amelyekben a csúnya 
pletykák és rágalmak özönét zúdították egy
másra n harcias amazonok Válogatott sértések 
kel. becsmérlő szavakkal Illették egymást, ami 
végül is

megbotránkoztatta
a különben Józan, becsületes községbclickcl.

A dolognnk az lelt a vége, hogy néhány pille- 
szentlváni lány

becsületsértés és rágalmazás miatt feljelen
tést lett a névtelen levelek írói ellen.

SvAldArumlniauísar 
Baselban

április S—április ÍZ.

Svájc reprezentatív Mtiinasa
Nagy utazási kedvezmények!

beismerte, hogy ő gyújtotta fel bősz- 
szuból a házat.

Hóbor ellen a büntetőnovella gyorsított 
eljárása alapján vádiratot adott a nagy, 
kanizsai ügyészség és Dia, hétfőn vonja őt 
felelősségre a nagykanizsai tői vényszék dr. 
Mutschenbacher tanácsa. A törvényszék 
számos tanul idézett be a lakodalmas nép- 
!>ől. A főtárgyalás rendki vili izgalmasnak 
Ígérkezik. Ítélet a nagy per anyagánál fogva 
csak a déli órákban várható.

angol érdekekben többnyire angol segítséggel 
dolgozott. Alinássynak olyan adatok állnak 
rendelkezésére ebben a kutató munkában, mely 
erősen valószínűsíti a sikert. Legutóbbi szeren
csétlen kísérlete is erős angol figyelem közép
pontjában állott. Várták a folytatást, de Al*  
mússy, aki a sivatagkutatón munkájúra csak
nem minden anyagi forrását kimerítette, nem 
tudott Ismét útnak indulni. Ekkor egy vá’lal- 
kozó angol tengerésztiszt Sir Clayton F.ast je. 
lentkezetl Almássynál és felajánlotta neki, hogy 

fedezi az összes költségeket,
ha társul veszi maga mellé útjára. Almá-.sy 
megkezdte a tárgyalásokat, melyek most siker
rel jártak.

Sir CJayton tegnapelőtt Szombathelyen járt 
és személyesen egyezett meg Almássyval. Az 
expedíció mindössze egy repülőgépből és két 
autóból fog állni, melyek

március 14-én indulnak útnak.
Vádi Halfán keresztül a sivatag egyik ismert 
oázisához, az Ouoeíriaf-oázishoz mennek és 
innen kezdik meg a kis autóláborra, mint bá
zisra alapozott repülőgépes kutatómunkát, 
melynek egyik cél‘a a Szahara ezen részének 
teljes térképezése is.

Az oázistól szektorokban repülik le az egész 
sivatagot. Két-kélkllométcrcs szektorokra bont, 
jók elméletben a lybiai homoktengert és ezek 
mentén haladva akarják a sivatag minden kis 
részletét rendszeresen felderíteni.

A cscndőrscg dicséretrcmcltő buzgalommá! ren« 
det akart teremteni, hogy végét vesse az eg; ro 
inkább elfajuló rógalomhadjárnlnak és 

őrjárat jött Budapestre.
A csendőrök detektlveket kaptak segítségül, 

akikkel sorra járták a Budapesten szolgáló 
lányok közül azokat, akik gyanúba keveredtek, 
a névtelen levelek körül.

Megkezdődtek a kikérdezések a cselédszobák*  
bán és rövidesen eredményre jutottak. Az egyik 
lány írása megegyezett az egyik névtelen levél
lel és

a fiatal lány szepegve vallotta be, hogy 
részlvctt a levélháborúban.

A lány vallomásáról jegyzőkönyvet vettek fel, 
irótórsult pedig tovább keresik, de azóta meg
szűnt a levélcsüta.

Fiharmoniai hangverseny
Az utolsó bérleti hnngver-eny főpróbája zaj

lott le vasárnap délben. A Filharmónia ezúttal 
nem állítja nehéz problémák elé hallgatósá
gát: közkedvelt és közismert müveket tűzött 
müsrrára. Haydn 200-lk születésnapjának <m*  
lékére a kismartoni mester H-dur szimfóniája 
hungzoll el Dolmányt kong> niális vezénylete 
alatt. Saint-Snens II. zongoraversenyének kon- 
certáló szólamát a rokonszenves Jeanne Marié 
Darré szólaltait í meg. Ez a boszorkányosán 
ügyes, francia zongoraművésznő, aki gyakori 
szereplései révén az utóbbi időben már nem 
nagyon érdekelte a közönséget, ma Ismét meg
hódított mindenkit. Salnt-Snéns csillogó virtuó- 
zitAst igénylő vcrsenyiuüvében önmagúi múlta 
felül, ürömmel hallottuk Dolmányi fiatalkori 
nagy ..Zenekari szvit'*  jét, amelynek behízelgő 
tematikáját, szellemes hangszerelését ezúttal 
szerzőie keltette ujjongó, szúrnyuló életre. Ber
lioz „Faust elkárhozásának'*  bárom részletével 
— közülük a „Tündérlánc**  sikerült n legnagy
szerűbben — ért véget a hangverseny. (G r.)

Influenzánál az orvbsok
inlHUUX. brUkgzí,! .JCnlan.k. Err. kiválóan I pórol|ó vlib. dobva, a lecjobb ,6, tenvól fdrl 
alkalma, a lengorl lót «■ allMrlal r«nvöklvom< adja. F.pv tahlella ára 40 flllér Csáki, nóavszóc*  lőj unalmaid MUvl*.  nett « darab */»  literi lem PilivialíonsUoa cl.



Budapest, 1932 február 20. HÉTFŐ: NAPLÓ 7

HIKEK
A Keresztrejtvény- 
Olimpiász II. heti 

50 díjának nyertesei:
A Hétfői Napló Keresztrejtvény Olimpiá- 

sza uiindcn várakozásunkat felülmúló, 
óriási sikert aratott. Egy csapáira meghódí
tottuk a keresztrejfvényfejtők nagy táborát, 
amely egyre hatalmas arányokban növek
szik. Már az első rejtvény megjelenése után 
több ezren küldtek be megfejtést <ls ezek
nek száma a második és harmadik kereszt
rejtvénynél

már a négyszeresére emelkedett.
A Keresztrejtvény Olimpiász első győztes 

csoportjának neveit közöltük már lapunk*  
bán, az ajándékokat már el is juttattuk 
hozzájuk, most pedig a második csoport 
győzteseinek listája következik itt.

A Hétfői Napló kereszlrejtvény-olimpiú- 
szának nagy sikere arra késztetett bennün 
két, hogy a nyeremények számát fölemel
jük, addig is, amig elérkezik az izgalmas 
verseny finise és kiosztjuk a Keresztrejt
vény Olimpiász nagy dijait

A legelső győztest telőíől-talpig felöl
tözteti a Hétfői Napló,

akár hölgy, akár ur lesz a Keresztrejtvény 
Olimpiász matadora, ruhát, cipőt s minden 
egjéb öltözködési holmit kap a Hétfői 
Naplótól. A többi nagydijak is igen értéke
sek lesznek, ugy hogy

mindenkinek feltétlenül hasznos és ér
demes továbbra is résztvennl a Hétfői 

Napló Keresztrejtvény OUmpiászán.
II. sz. bűnügyi keresztrejtvényünk megfej
tői között a következő ajándékokat osztot

tuk szét:
1. 1 gvftnvörfl asztaJteritót. 6 szalvétával — Horváth 

Edit. Lipót-körut 11.
2. 2 darab elsőrendű zsőllyét a Király Színházba — 

Flesch Msztó. Forgách u. 9/b. 3. 1 darab ezüst ceruzát _ 
Babocsay ibolya. Kaposvár. Fő-utca 23. 4. 1 családi do
boz húskonzervet — Németh ÉvMe, Lónyay-utca 19. 
5. 2 darab elsőrendű jegyet a Royal Orfeumba — Here*  
Kándor, Nádor-u 19. 6. 1 darab színes lámpacrnyőt — 
liermann Kiáru. Berettyóújfalu, Madáchu 2. 7. 2 darab 
Jegyet a Royal Apollóba — v. Janky Vilmosáé, Baross- 
utca 10. X. 2 darab jegyet a Fórumba — M.-né Szlavik 
Ilona, Dorottya-u. 4. Közp. Tkp. 9. 2 darab jegyet a 
I’alace-tnozgóba — dr Kalblna Géza. Vörösmarty-utca 
34/b. 10. 2 darab jegyet az Orion mozgóba — l^dncr 
László, Luther-u. 1/a. 11. 2 darab jegyet a Décsi-moz 
góba — Simon llez.sft. Magdolna-u. 34 12. 2 darab jegyet 
az Omnláha — S'hiin Zoltán. Rákóezí-ut 24. 13. 1 darab 
Vatea-caövct — Leopold Snndorné. Székesfehérvár Vái - 
kunu-u. ,2. 14. I csomag Velosa íürdómhlellát — dr. H. 
Tóik Mihály. Debrecen. Iparkamara. II. cm. 15 Negyed
évi előfizetést a Tilndérujjakra — Hoclireilcr Edit, Nagy
kanizsa, Ballbyány-u. 19. 16 1 doboz Dreber Mául cs - 
kóládét — Krumpachvr Gyuláné. Islcnhegyi-u. 6. 
17. 1 darab Echo rádiólámpát — Nagy Károly. Nyír
bátor. 18. 1 darab Echo rádiölánipát -- SehultbeUt Mar
git. Lánchíd u. 7—9. 19. 2 darab elsőrendű jegyet a 
Komédia Orfeumba — Weisz Ödön. Szövetség-u. 5. 
*'■ 1 doho*  Ovomalline-t — I.aub Séndorné. Balaton
kenese. 21. 1 pár tíe-VI ••’Lvemharisnyál — Bartny 
Bella. Margitszigeti nagyszálló. 2z. 1 'énykéoutalványt — 
Goldschmledt H.-né, Csillaghegy, ’lunyady u 17. 23. 
1 fényké|>utalvanyt — l.évay Árpád. Alsóerdősor 82. 
23. 1 darab bronz cignrctla-cloltót — Boka Lajos, Sas 
halom. 25. 1 nagy doboz Erikánk? desszertsüteményt — 
Biró Erzsébet Debrecen, Kossulh-u. 22. 26. 1 darab 
fotóalbumot — Fekete Károly. Miskolc. Arany János- 
utca 2. 27. 1 kozmetikai kezelést — Hasllnver Sándorn# 
Szondy-u 371c. 28. 1 kozmetikai kezelést — dr. Biró 
Miklósné. Klauzál n. 26-28. 29. 1 c«nmag Pilavin fürdő 
tablettát — dr. Blutnherger Pál. Heves 30 1 csomag 
Heller-sajlot -- Rutz Béla. Nemzeti Sz(nhóz 31. 1 sport 
szemüveget — l-ászló György. Horthv Miklós-ut 76.
32. 1 fényképutalványt — Ilezák Gusztáváé. Arok-u. 4512.
33. 1 fényképutalványt — Kun Étin. Jéavcrcm-u. 6.
34. 2 személyes Bródy-vacsorát — Szántó Antal. Király
utca 95. 35. 1 pár férfizoknit — Iliké László Berzcncci 
ut 28. 38. 1 doboz finom levélpapírt — dr. Jezkovita Vil
mosné, Sárospatak. .47. 1 borotválkozó-csomaRot
Nógrádi Mihály. Miskolc. Vörfismarty-U. 25. 38. 1 darab 
forgókondenzá'ort — Babó Géza. Pesterzsébet. Gólya
utca 3. 39. 1 doboz . Cndeau" csokoládét — Frank Olga 
Vőrftsmarty-u. 73 IV. 38. 10. 1 komplett zscbl: mpát — 
Novajovszky Gyula, Újpest. Gróf Károlyi -u. 5 fsz. 8 
41. 1 nagy doboz Yes púdert és 1 Yes szappant — Bern- 
bauin Klára. Szinnyei-Mcrsc-u. 25. 42 1 darab olasz ke
rámiái — Szabó István llold-u. 1. II. 3. 43 1 üveg
kölnivizet — Borostyán Lajosné, Magyarbánhegycs.

Fabisch Jűzsei dr. budapesti igazgató es 
Turay Etel relieives tragedldla Becsben 
A Gemeinsamm szállóban morllumtnai magmargezteH magukat 
es FaDisctt ar. vasárnap meghalt — csütörtökön megérkezem 

— irta Budapestre és meg aznap öngyiiHos lett
A bécsi rendőrigazgatóság vasárnap je

lentést küldött Budapestre, melyben közölte, 
hogy Babits József dr. budapesti lakos, aki 
Turay Etel budapesti lakossal együtt — 
mint a bécsi rendőrség már jelentett — csü
törtökön megmérgezte magát,

vasárnap meghalt.
A bécsi rendőrigazgatóság csütörtöki első 

rádiógramja ugy szólt, hogy
Babits József és Turay Etel

a Gebeinsamin-száHóbnn morfiummal meg 
mérgezték magukat és mindkettőjüket kór
házba vitték. Becs

közelebbi adatokat kér Budapesttől
az öngyilkosok kilétére vonatkozóan. A 
budapesti it-ndőrségen a bejelentő hivatal
ban utánanéztek, de

dr. Babits József nevű budapesti lakost 
nein találtak.

A Hétfői Napló munkatársa megállapította, 
hogy a bécsi rendőrség tévesen közölte a 
nevet,

az öngyilkosnak nem Babits József a 
neve, hanem dr. Fabisch Józsefnek hív
ják, Budán, a Menklua Jáuos-ut 8. 

számú házban lakott.
Fabisch József dr. háromszobás, szépen 

berendezett lakásban lakott A bejelentő
lapján, mint igazgató szerepel. A házbeliek 
ugy tudják, hogy a 43 éves ember

44. Negyedévi előfizetést a Rádió és Fotoamatőrre — 
Miki'. (Utó. 8. poslafiók 11. 45. 6 nagy doboz Egg*r  mell- 
p;.sz.tillát - Horváth Károly. Gyöngyösi ut 6 46. 1 nagy 
üveg Testőrt és 10 darab húsleveskockát — B-recz 
Gyula. Nagykanizsa. Teleki ut. 4’. 3 doboz Boxy cipőkre- 
niet — Flotta Félix. Fő-u. 73. 48. 5 darab Mcistcr szap
pant — B*csy  Margit. Rákospalota, Mária-u. 3 49. 1 úvg 
Gamma hajszeszt és 1 hajszappant — Hilinayer Edit. 
Rákóczi-ul 62 50 1 könyvet — dr. Forgács Béla Kis
pest. Nagy Sándor u. 52.

A vidéki nyerteseknek, valamint a budapesti és kör
nyékbeli nyertesek egy löszének az ajándékokat postán 
küldöttük el. Kérjük azokat a nyerteseket akik még 
ajándékukat nem kapták meg. sz^rkesztésügünkben ked
den. szerdán, de legkésőbb csütörtökön fél 2 és 3 óra 
között jelentkezni szíveskedjenek, mert ezen az időpon
ton túl nem áll módunkban az ajándékokat, illetőleg az 
ajándékokra jogosító utalványokat kiadni

A HÉTFŐI NAPLÓ 
szerkesztősége.

— Károlyi Gyula gróf miniszterelnök be
tegsége. Károlyi Gyula gróf miniszterelnök 
napok óla gyöngélkedik és lakásán tartóz 
kodik. Ilire járt, hogy állapota már any- 
nyira javult, hogy hétfőn már ismét elfog 
(alja hivatalát .Mint értesülünk, a minisz
terelnök — aki különben állandó kontak
tust tart fenn betegsége alatt is hivatala 
val — a legjobb esetben is csak szerdán 
hagyhatja cl lakását.

—r Hideg, szeles Idő, a havazás megszű
nik. Vasárnap az éjszakai havazás folyta 
lódolt és sűrű pelyhekben szállingózott a 
hó. A havazás nem enyhítette a télvégi szo
katlanul fagyos időjárást. A Meteorológiai 
Intézel prognózisa szerint hideg idő várható 
északnyugati széllel s a havazás — amely 
vasárnap az ország nagyrészében tapasztal
ható volt — valószínűleg ma délben meg
szűnik.

— Véletlenül nekifutott sz aulának — sz 
autó elgázolta. Az Újlaki-rakparton haladt va
sárnap reggel a Bp. 18—fiái. rendszámú autó. 
Teráky Ferenc aszlalossegéd éppen akkor ment 
át az úttesten. Nem vette észre, hogy az autó 
közeledik s valósággal nekifutott a kocsinak. 
Teráky súlyosan megsebesült. Az Irgahnasok 
kórházába vitték.

egy kereskedelmi vállalatnak az Igaz
gatója.

Fabisch József dr. magánoson élt, de sűrűn 
megfordult nála egy hölgy, nki a háztartás 
gondjaivn’ törődött és nkiről ugy tudják, 
hogy Turay Ele! a neve.

Fabisch dr. gyakran utazgatott üzleti 
Ügyekben Budapest és Bécs között. 

Legutóbb február elején ment el hazulról. 
Közben egyszer-kétszer rövid időre, egy-két 
órára hazatért, azután ismét elutazott. Csü
törtökön levél érkezett n Menkina János-nt 
8. számú ház házfelügyelőjéhez. Fabisch Jó
zsef dr. küldte a levelet:

— Csütörtökön megérkezünk. Kérem 
az összegyűlt postát és a hírlapokat kikészí
teni.

A csütörtök elmúlt, de Fabisch dr. csak 
nem érkezett meg. Helyette azonban meg
jött a bécsi rendőrség értesítése, hogy egy 
hölggyel. állítólag Turay Etellel együtt 
--öngyilkosságot követett el, vasárnap pedig 
belehalt a mérgezésbe.

A házbeliek nem tudják mi történhetett, 
senki sem sejti, ml áll a hátterében an

nak a rejtélyes tragédiának, 
amely a bécsi Gemeinsamm-szállóban ját
szódott le és amelynek a magyarázatát csak 
az életbenmaradt öngyilkosjelölt vallomása 
adhatja meg.

— Bethlen István gróf influenzás. Az 
influenzajárvány ágyba döntötte Bethlen 
István gróf volt miniszterelnököt is, aki 
néhány nap óta Vri-utca 48. szám alatti 
lakásán fekszik. Orvosai szerint a betegség 
enyhe lefolyású, de a volt miniszterelnök 
még jő néhány napig kénytelen lesz tar
tózkodni minden tevékenységtől.

— A Kaposvári Kereskedők Egyesületének 
uj elnöke. Kaposvárról jelentik: A Kaposvári 
Kereskedők Egyesülete vasárnap délelőtt tar
totta meg tisztújító közgyűlését, amelyen a le
mondott Ring Vilmos helyébe Fánál Vilmos 
textilkereskedöt választották meg. Az ö helyét 
viszont Grüntuald Lajos divatáru kereskedő
vel töltötték be.

— Hirtelen meghalt az ügelőpdlya Istállójá
ban. Vasárnap reggel az Erzsébet királyné
utón az. ügetőversenypálya egyik istállójában 
holtan találták Dózsa Sándor 60 esztendős ló
ápolót. Dózsa szivszélhüdés következtében 
halt meg. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

— Hulálragázolta a vonal. Esztergomból 
jelentik: A tatabányai és a felsőgallai állo
más között a vasúti vonalon egy szerelvény 
elgázolta Varga Ádáin 36 éves mésztelepi 
brikettmunkást. A szerencsétlen ember, aki
nek derekán ment keresztül a vonat, szőr 
nyethalt. A vizsgálat szerint Varga tilos he
lyen akart beresztiilmenni a síneken.

— Gjurgjnovácl Roaenberg Hermann ha
lála. Gjurgjcnováci Rosenberg Hermann, n Na 
sici Tanningyár és Gőzfiirész Rt. ügyvezető el
nöke, kormányfŐtnnácsos halálával nagy vesz
teség érte a magyar gazdasági életet A régi 
vágású, bölcs és előrelátó, gondos gazdasági 
politika egyik vezető embere volt Rosenberg 
Hermann, nki kiemelkedő alakja volt évtize
deken keresztül a magyar ipari életnek. Meg
értő, ignz barátja volt mindenkinek — alkal
mazottai és munkatársai éppúgy mélv fájda
lommal vették hnlálhirét, mint ahogy őszinte 
részvéttel áll ravatala mellett a magyar gazda
sági élet.

— Hatóság előtti rágalmazásért elítéltek 
egy nyugalmazott vezérőrnagyot. Kapos
várról jelentik: A kaposvári járásbíróság 
szombaton tárgyalta Szavics Kornél nv. ve
zérőrnagy ügyét, akit Bogyai Károly keres
kedő jelentett fel hatóság előtti rágalmazás 
miatt. A per előzménye az a régi háborús
kodás, amelynek első állomásként Szávicn 
egy ház bérbeadásával kapcsolatban okirat- 
hamisilásért feljelentette a kereskedőt. Bo- 
gyait első fokon nyolc hónapi börtönre 
ítélték, később azonban jogerősen felmen
tették, mire ö jelentette fel a nyugalmazott 
vezérőrnagyot hatóság előtti rágalmazásért. 
A lefolytatott eljárás után Szávies Kornélt 
1000 pengő pénzbüntetésre ítélték. Az el
itéit fellebbezett.

— A kormány huszonötmilliót folyóslttat 
r.tildhilelekre. A tavasz közo'edtével mind 
sürgősebbé vált a mezőgazdaságra, hogy a 
termeléshez szükséges forgótőkéhez jusson. 
Mint jó forrásból értesülünk, a Nemzeti 
Bank, a Pénzintézeti Központ és az Orszá
gos Központi Hitelszövetkezet utján hu
szonötmillió pengőt bocsát zöldhitel címén 
a gazdaközönség rendelkezésére. A zöldhi
tel kamata másfél százalékkal lesz maga
sabb a Nemzeti Bank hivatalos kamatánál.

Jairweíinycs
Időben napon'a többszőr, 

do btkaxőtok alőtt okvettanűl 
farlőtlanitsa kasait

oldattal.

— A Nemzeti Demokrata Tárt külső erzsé
betvárosi szervezkedő gyűlése. A Nemzeti De
mokrata Párt külső erzsébetvárosi szervezete 
vasárnap népes nagygyűlést tartott dr. Tímár 
Dezső kerületi elnök elnöklete mellett. A gyű
lésen felszólaltak Vázsonyi János. Gál Jenő dr. 
országgyűlési képviselők. Szende Péter Pál, 
Rótt László és Bvniczer Pál.

— Két valutacsempéHzt fogtak el a jugoszláv 
határon. Lc'enycről jelentik: A vámőrség két 
kereskedőt őrizetbe vett, akik jugoszláv terü
letről néhány ezer dinárt akartok csempészni. 
A csempészeket kihallgatásuk után Budapestre 
szállítják s itt folytatják ellenük n további el
járást.

c

12 darab dlszi*  
tésüi használt 
ZSEBKENDŐ

60 fillér

Női fehérneműt 
Férfi fehérneműt 
Gyermek fehérneműt 
Asztal- és ágyneműt 
Konyharuhákat 
Törülközőket, törlőket 
Sifonokat, vásznakat

VII, RÁKÓCZI-UT 74

Mosóruhaanya t ot 
Puplint és zefirt 
Függönyöket 
FUggönyanyagokat 
Mosó kötényeket 
Zsebkendőket 
Csipkéket, stb. stb.
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Még rövid ideig!
Elsőrendű ka apók olcsó Árusítása

P 11.- P 18—
vertes es Sebestyén í^ü*..,

Cigány-tolvajbanda 
fosztotta ki a horvát- 
nádaljaí postahivatalt 
A falusi kisbiró is rész'.vett 

a rablásban
Körmend, február 28.

f.1 Hétfői Napló tudósítójától.) A Hétfői 
Napló is megemlékezett arról a néhány 
hét lel ezelőtt elkövetett vakmerő betörés
ről, amelynek során

kifosztották a hon át nádalja! posta
hivatalt

• elvitték a pénztárszekrényt, amelyet az
után /r/föroc és üresen megtalálták a vasúti 
töltés mellett. X körmendi csendőrség eré
lyes nyomozása most eredménnyel járt és 

vasárnap sikerült Is a tetteseket, hat 
vályogvető cigány személyébe!! elfogni. 
Az elfogott rablók Horváth Vajda Ven 

’del, Farkas József, Erdélyi Nyári Pál. Ko
lompár István, Vendel és Péter, valamint 
tettestársaik: Gráczcr János uradalmi vadőr 
és (iréczer József tnagyarnádaljai kisbiró 

rövid vallatás után nemcsak a horvátnád- 
aljai postahivatal kifosztását vallották be, 
hanem azt is, hegy ók követték el azokat a 
sorozatos rablásokat és betöréseket, ame
lyek már régen nyugtalanították a környék 
lakosságát

— Benedek Dezső temetése. Vasárnap dél 
ntán három órakor temették el nagy részvét 
melleit a farkasréti temetőben Benedek Dezső 
műépítészt, a székesfőváros törvény hatásági 
bizottságának volt tagját. Az unitárius lelkész 
beszéde után Vázsonyi János országgyűlési 
képviselő, a Nemzeti Demokrata Párt és n 
Központi Demokrata Kör nevében, Freund De
zső n kerületi pártszervezetek, dr Győri Emil 
pedig régi barátai nevében búcsúztatta az el
hunytat

— Stuz Hugó halála. A tőzsde egyik nép
szerű magánbankéra. Stux Hugó, a Stux Gyula 

.és Hugó c<g fönöktulajdoposn, 57 éves korában 
váratlanul meghalt. Értékes szereplője volt a 
tőzsdei forgalomnak, vállalatát naggyá fejlesz 
tette és tevékeny részt vett a szakma szervező 
ügyeiben Is. Nagy és őszinte részvét mellett 
temették cl.

— Vasárnap harmadszor fogott tolvajt a 
Bég no in Miirlanum kápolna sekrestyébe. 
Vasárnap a kora reggeli órákban a Danija- 
nich-ulcai Regnum Marianum kápolnában 
n sekrestyés tolvajt fogolt. Egv fejkendős 
asszony az egvik oltárnál két ezüst gyertya
tartót akart elvinni, mire a sekrestyés utáni 
sietett, elfogtn és rendőrnek adta át. A tol
vaj Kápolnai Jánosné 42 esztendős, foglal- 
kozásnélkfili asszony volt. Kápolnainét lo
pás címén előzetes letartóztatásba helyez
ték. Érdekes, hogy a kápolnában rövid időn 
belül ez volt a harmadik eset, amikor a sek
restyés tolvajt fogott.

— Betörők kifosztották ■ gvőrl zsidó 
templomot és ni Iskolát. Tegnnp délelőtt a 
győri rendőrség rádiógratn utján értesítette 
a budapesti főkapitányságot, hogv szombat
ról vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 
lettesek álkulccsal behatoltak nz ottani zsidó 
templomba, onnan ezüst kelvheket és több 
értékes kegytárgyat elloptak. A betörők a 
templom kifosztása után a szomszédos is
kolaépületbe hatoltak l>c, ahol fölfeszltették 
az. összes fiókokat, szekrényeket s több 
könyvet, cgv Rovat Írógépet és Ifi pengő 
készpénzt vittek cl. A betörés ügyében a 
hudanrstl rendőrség is megindította a nyo
mozást.

— A Józsefvárost Vázsonyt-párt uj elnöke. 
A Jó/srfvárosl Vázsonyi párt rendkívüli kör 
gyűlése Gárdns Dezső ügyvezető elnök javas
latára elnökévé választotta dr. Szende Péter 
Púit. A közgyűlésen megjelent Vdraonyí János 
is

— Móra Ferenc — Táncsicsról. A „szegény 
szent öreg" címmel érdekes és értékes előadást 
tartott sn-irnap délelőtt Móra Ferenc, a kitűnő 
Író a Budapesti Korrektorok, llirlapsredők és 
Kéttizedük Kórének együttes meghívására nz 
ftmnta moziban. Móra lebilincselő előadásában 
Táncsics Mihályról, a magyar szabadság bárrá 
mik nngv nlnkjáiól beszélt és áldozott emléké
nek. Móra Ferenc költői elöndását zsúfolt szék 
sorok publikuma hallgatta és tnpsolta vígig-

— A Magyar Élelmiszer Vjság legújabb sz*  
ma változatos, bő tartalommal számol be az 
éh-liuiszersznkma minden eredményéről: sw.n 
zíiciós riport a készülő újabb tejárvmelésröl. 
érdekek interjú Vn/na Ede közélelmezési tanács 
nokknl. »lb A Magyar Élelmiszer l'j»ág kap
ható minden ujMigárusitó pavillonban. Kiadó- 
hivatal Budapest. V., Tátrs-u. 15a.

— Aw ErdélsI bornrd u Andrása) álon. A 
régi, jóhirnevü Erdélyi boróró a Lisal Ferenc- 
tér és Andrásiy ut sarkán, a Palermo kávéház 
volt helyikégélwn. Balázs lávéhái néven -Iső 
NndÜ Cal>- Restaurant ot létesített olcsó Arak
kal. Az étetek az Erdélyi borozó hlras konyhá
jából kerülnek ki, melyet Róza néni veret

Letartóztatták Hankus Elemér volt 
rendűrdllnokot hivatali 

szabálytalanságok miatt
Jogtalanul tatait tárgyakat adott ki ismerőseinek, akik 

ellen eiíírás indult
A hatóságok letartóztatták Hankus Ele

mér volt rendőrdijnokol, akiről kiderült, 
hogy régebben, .szolgálata idején 

szabálytalanságokat követett el.
Hankus a közigazgatási osztályon abban a 
hivatalban teljesített szolgálatot, ahol a ta
lált tárgyakat és talált pénzeket kezelik \ 
jó családból származó, ineglévedt fiataléin 
bér ismerőseinek, köztük egy nőnek 

szabálytalanul hamis adutok alapján kl-

Prem'.er az Opcrnházban. Az influenza
járványtól alaoosnn megritkilott nézőtér előtt 
zajlott le vasárnap este Mnlipiero és XNIIiaud 
négy egy felvonó sós operájának premierje és 
Dohnányi pnntnmimjának rcprizc Mnlipicro 
..Hamis Arlequin,‘-jénck finom muzsikája tet
szett Annál vegyesebb fogadtatással találkoz
tak Milhaud ultra modern ,,perc-operái". A kö
zönség jól mulatott a perszil'Hzsokon, de a taps 
közben pisszegések is hallatszottak. A derű ké
sőbb nemcsak a szándékosan humoros mozza
natoknak hanem — Milhaud minden jóhang
zást kicsufoló muzsikájának is szólt. Dohnányi 
pantomimje azután helyrebillentette az este 
mérlegét.

— Kreisler hangverseny. Zsúfolt nézőtér 
előtt hangversenyezett vasárnap este a világ
hírű hegedűművész, Frilz Kreisler a Vigadóban. 
A nagyszerű műsor után, Kreisler a lelkes kö
zönség ünneplésére még egész sor ráadást 
adott. Közte — természetesen — népszerű sa
ját szerzeményeit is.

— A Tls/i István Társaskör közgyűlése. Az 
Országos Tisza István Társaskör vasárnap tar
totta ezévi közgyűlését, amelyen Berzeviczy Al
bert elnöki megnyitójában kegyelete*  szavak
kal parentáltn el Lakács Lászlót, n kör tiszte- i 
letbeli elnökét és alapitóját Ezután megejtet
ték a választásokat, majd elhatározta a köz
gyűlés. hogy jövő évben néhai Lukács László 
emlékére országos ünnepélyt rendeznek.

— Eltemették Bulla Mariskát. Az influenzá
ban oly tragikus módon elhunyt Bállá Maris
kát, az ismert és kitűnő színésznőt, a Vígszín
ház volt tagját, vasárnap délben nagy részvét 
mellett temették cl n rákoskeresztúri izraelita 
temetőben A gyászszertartást Hevesi főrabbi és 
Linetzky főkántor végezték, akik után Sebes
tyén Géza, az Országos Színész Egyesület el
nöke meghatott szavukban ecsetelte H. Bálin 
Mariska tragédiáját és méltatta a színésznő 
nngymultu tevékenységét. Faragó Ödön pálya
társai nevében monditt megható beszédet, //id- 
véghy Ernő a Nyugdíjas Színészek Egyesülete 
nevében búcsúztatta Bulla Mariskát, Heves 
Béla színigazgató feleségét.

— Az OTI nyllatkozatu VufTka Jánosné Ügyé
ről. öngyilkos lett az OTI diétás konyhájának 
felügyelőnője, akit azzal vádoltak, hogy a be
tegeknek szánt tej-ben fürdőit — című cikkünk
re vonatkozóan az OTI a kővetkező helyreiga
zító nyilatkozat közzétételét kérte: Az. Országos 
Társndiiiombiztositó Intézet pestújhelyi kórhá
zában alkalmazta Wuffkánét varrónőnek és 
mint ilyen soha olyan helyzetbe,nem kerülhe
tett. hogy illemhelyek tisztogatását végezze; igy 
a pestújhelyi kórházban történt szolgálati be
osztása és f. évi jnntrár 23-iki öngyilkossági kí
sérlete között semmiféle összefüggés nem lehe
tett.

Nősülni akar?
bezmondoim 1 tó-én klinuiiitánát i ötven fül. t>é.l,v»sben mellek 
ondó) Dcuk Dezső irodájától, Erzsébet-kUrul négj

— Halálozás. Hollünder Dezső fakereskedö 
folyó hó 27-én, 53 éves korában elhunyt. Teme
tése folyó hó 20-én, héttőn d. e. >$12 órakor 
lesz h rákoskeresztúri izr. temetőben. — 
Lassányl Adolf nyug. Máv. tisztviselő 68 éves 
korában elhunyt. Temetése ma délután fél I 
órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. — 
Id. l'of/t József tisztviselő 60 éves korában el
hunyt. kedden délután fél 4 órakor temetik a 
Fnrkasréten. Vogl József rendőrkapitány apját 
gyászolja az elhunytban.

— Hirtelen meghalt Hajdú megye árva
széki elnöke. Debrecenből jelentik: Csecse 
Sándor, Hajdú megye árvaszéki elnöke va
sárnap lakásán hirtelen meghalt. Az árva
széki elnök néhány nap óin gyengélkedett, 
de állapota nem volt komoly és igv halálá
nak híre mindenütt nagy megdöbbenést és 
részvétel kellett. Temetéséről még nem tör
tént intézkedés.

— Az 1932. évi svájci árumlntavásár. Bázel
ban, a híres kereskedő városban, amelyik n 
nemzetközi bnnknnk is székhelye, 1932 április 
hó 2 és április hó 12 ike között rendezik meg 
a svájci órumintnvásárt. A kiállítás élénk nem
zetközi érdeklődésre tarthat számot. A svájci 
mintavá»ár magyarországi képviseletei a buda
pesti Svájci Főkonzuhitus (IX. Szvctenay-u. 21) 
és s Svájci Mngvar Kereskedelmi Kamara buda 
pesti osztálya (V , Gróf Tisza István utca 12) 
az érdeklődőknek szívesen adnak bővebb felvi- 
lógoaltásL Mindkét helyen a vásórigszolvány 
díjtalanul beszerezhető, amelynek ellenében a 
'ásár látogatói igénybe vehetik n> utazási ked
vezményeket a magyar, osztrák, német és 
svájci vasutakon.

— Influenzánál az orvosok Inhalálást nján 
Innak » erre legalkalmasabb a tengerisót és 
fcnyőklvonatot tartalmazó Pllavin gőze. Egy 
negyven filléres Pllavin négy inhnlációra elés.

— Ne pancsolja el a gyomrát értéktelen után 
tatokkal. Kálimén! csak egy van.

I — Modern fémbútor, Stadlcrgyár, Budapest. 
jTcréz-körut 43.

adatott kisebb fenségeket éa kisérlékü 
tárgyakat, 

mindössze néhány száz pengőről van szó.
Mostanában a rovancsolás során fölfedez

ték a visszaéléseket és Hankust, aki már 
nem teljesít rendőri szolgálatot, hanem

Aszódon van az állomáshelye, Buda
pestre hozták és letartóztatták. 

Eljárás indult az ügyben szereplő ismerősei, 
két férfi és egy nő ellen is.

— Rintelen autóbalesete. Becsből jelentik: 
Rintelen stájerországi tartományi főnököt 
ma reggel gépkocsiba leset érte. Rintelen 
homlokán tizcentiméteres sebet kapott, 
amely láthatóvá telte a koponyacsontot.

— Magyar munkanélküliek közt keresik 
a párizsi bankrablás tetteseit. Párizsi tudó
sítónk telefonálja- Az egész rendőrség láza
san nyomoz a Baruch bankban történt vak
merő rablás lettesei után. Vasárnap olyan 
nyomra jutott a tendörség, hogy a bank
rablást állítólag magyar munkanélküliek 
követték el. Az egyik bankrabló ócska ru
háját, amelyet eldobott, meg is találták. A 
nyomozás nagy eréllycl folyik.

IMOVOPIhl
szénsavas íenyőfürdő-tabletta 40 fillér

— Ma installálják az uj debreceni fő
ispánt. Debrecenből jelentik: Ma, hétfőn 
intallálják báró Vay Lászlót, Debrecen és 
Hajdú megye uj főispánját, akit kilenc év 
után Hadházy Zsigmond főispán helyére 
neveztek ki. Az istallációs ünnepségre több 
országgyűlési képviselő is érkezett.

— Rejtélyes gyilkosság Keszthely mellett. 
Keszthelyről jelentik: Az itteni járáshoz tar
tozó Dióskál községben rejtélyes gyilkos
ság ügyében nyomoz a csendőrség. Az or
szágúton vérbefagyva, holtan találtak ra 
Pék Ferenc gazdálkodóra, akit súlyos sebek 
borítottak. Bizottság szállott ki a helyszínre 
és megálalpitolta, hogy Péket ismeretlen 
tettesek meggyilkolták. A csendőrség több 
gyanús embert vett őrizetbe s reméli, hogy 
rövidesen sikerrel jár a nyomozása.

Excelsior Harisnyagyár Rl.
Nagybani lerakata

Budapest, VU„ Rombach ucca 18. 
1032. május 1-től Rombach uccu 2,'c.

— Försler Aurél temetése. Vasárnap dél
után 3 órakor helyezték örök nyugalomra 
lörster Aurélt a kerepesi-uti temetőben. A 
gyászszertartást Bednárz Róbert belvárosi 
apátplébános végezte nagy segédlettel a te
mető külső ravatalozó csarnokában. A te
metésen megjelent számos előkelőség. Jó
zsef királyi herceg é« Auguszta királyi her
cegasszony képviseletében Lucich Károly 
a (tengernagy jelent meg. ott volt dr. Sipőcz 
Jenő polgármester. Erdélyi Aladár alispán. 
Agorasztó Tivadar és mások. A heszentelés 
után Pest vármegye nevében dr. Ney Géza 
vármegyei főjegyző mondott búcsúbeszédet. 
A barátok nevében Nagy Emil búcsúzott, 
Keresztény Községi Párt nevében. pedig dr. 
■Miklós Ferenc törvényhatósági bizottsági 
tag beszélt. A gvftszbeszédek elhangzása 
után megindult a gvászmenet a főváros ál
tal adományozott díszsírhelyhez. Az újabb 
heszentelés után a koporsót leeresztették a 
sírba.

Q Ai Első Budapesti Gőzmalom Rt köz
gyűlését február 27-én tartotta meg. A súlyos 
viszonyok dacára a vállalat mérlege csekély 
nyereséggel zárult, melyből azonban az igazga
tóság osztalék fizetését nem javasolta.

Március 1-től minden este

Keczely Béla
>nCT humorista és teljes zenekara játszik az

Háuetiázban
•r " Tőzsde palota, Szabadná#-tér
Sslnhéxl vacsorák ! 1‘olffArt Arak .

— Az országos mezőgazdasági kiállítás. Az 
országos mezőgazdasági kiállítás előkészületei 
jnvábun folynak. A kiállítás három napjára, 
március 18.. 10. és 20-óra az OMGE a tenyész- 
iillalkiáliiliisnn kívül még oly hatalmas oktató- 
anviitfoi zsúfolt össze, amilyent még sohasem 
A kiállítás nnvagn szakszerűen csoportosítva a 
mezőgazdasági kultúra népszerűsítését fogja 
szolgálni. Különböző versenyek is lesznek, kó
lónk- patkány fogó- éj rendőrkutya-verseny. A 
kiállításra való fclulnzást 50 százalékos utazási 
kedvezmény könnyíti meg.

— Fjjáélcd Novopln szénsavas fenyöfürdó- 
ben. Tablettája 40 fillér.

— Többszörösen tartósabb a bőrnél éa tok
kal Olcsóbb az ára a PALMA-OKMA cipő- 
talpúéinak.

— Agyvért ádulás szívszorongás, nehéz 
lígzés, féleleinérzés, idegesség, lehangoltság, 
álmatlanság a természetes „Ferenc József*'  
keserűvíz használata állal igen sokszor nieg« 
szüntethetők. Tudományos megállapítások 
megerősítik, hogy a Ferenc József víz a 
makacs székszorulás mindenféle jelen- 
ségeinél a legjobb szolgálatot feszi. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és füszerüzletekben kapható.

A Községi Takarék mérlege
A Budapest Székesfővárosi Községi Taka

rékpénztár Részvénytársaság igazgatósága 
megállapította az 1031-iki üzleti évre vonat- 
kozó mérlegéi és azt az igazgatóság javasla. 
Iáival együtt a törvényhatósági tanács eg/k 
legközelebbi ülésén fogja tárgyalni.

A mérleg a közismerten súlyos gazdasági 
viszonyok dacára az intézet fokozatos fejlő, 
dcséről és megerősödéséről számol be.

Ennek a fejlödéshek és a takarékpénztárral 
szemben állandóan fokozódó bizalomnak Icg- 
kiemelkedőbb bizonyítéka az, hogy a takarék
pénztár betétállománya csaknem 10%-kat 
növekedett a mullévi 47.9 millió pengőről 
52.4 millió pengőre, a takarékpénztár bete
vőinek száma pedig mintegy 20%-kai emel
kedett.

A takarékpénztár betétesei a pénzforgalom 
korlátozáséra vonatkozó intézkedések tar
tama alatt a legmesszebbmenő bizalmat 
mutatták az intézettel szemben, viszont a 
takarékpénztár is igyekezett ezen idő alatt a 
törvényes lehetőségek keretein belül ügy
feleinek minden jogos igényét a legmesszobb- 
menően kielégíteni.

A takarékpénztár hitelezési tevékenységé
ben — a feltétlen mobilitás elvére minden
kor gondosan ügyelve — amellett, hogy a 
meglévő hiteleket igyekezett fenntartani, még 
uj hitelekkel is rendelkezésére állott a székes
főváros lakosságának.

Budapest székesfővárosnak az év folya
mán jelentkező egészen rövid’”iáratu átme
neti hiteligényeit a takarékpénztár rendelte
tésének mgfelelöen, erőviszonyainak gon
dos mérlegelésével mindenkor kielégítette.

A takarékpénztár igazgatóságát a válságot 
viszonyokra való tekintettel a mérleg meg
állapításánál főképpen az az elv vezette, 
hogy a jövőben netán még bekövetkezhető 
nehéz gazdasági viszonyokra felkészülve 
Megfelelő belső tartalékolásokat eszközöl
jön. Az intézet igazgatósága ez okból az 
idén még a szokottnál is óvatosabb értéke
léssel állította fel mérlegét s ennek*  meg'! 
felelően úgy határozott, hogy a kimutatott 
350.556.50 pengős tiszta nyereségből az 
alapszabályszerii levonások után a múlt évi 
4 pengős osztalék helyett az idén 2.5 pengős 
osztalék kifizetését fogja javasolni.
O A Mngyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

báró Madarassy-Beck Marcel elnöklete alatt 
megtartott rendes közgyűlése elfogadta az 1931. 
üzletévre vonatkozó mérleget és zárszámadá
sokat és egyhangúlag hozzájárult az igazgató
ság által előterjesztett összes javaslatokhoz, 
amelyek alapján az 1.787.780.43 pengőt kitevő 
tiszta nyereségből a 62. számú részvény-szel
vény négy pengővel (8%) kerül beváltásra. A 
felügyclöbizottság mandátuma lejárván, a köz
gyűlés az uj felűgyelöbizottságol a régi tagok
ból választotta meg,o a Magyar-Olasz Bank R.-T. Dr. Bérré- 
viczy Albert v. b. t. t, tiszteletbeli elnök elnök- 
lete alatt tartott XII. évi rendes közgyűlése az 
igazgatóság valamennyi javaslatát elfogadta és 
ennek alapján elhatározta, hogy az 1,963.922.61 
pengőt kitevő tiszta nyereségből 1,200.000 P-t. 
vagyis részvényenként 3 pengő, folyó hó 27 töl 
kezdődőleg osztalék fejében fizettessék ki. 
250.000 P a tartalékalap dotációjára, 100.000 P 
a régi nyugdíjasok nyugdijtartalékára fordít- 
tassék és nz alapszabályszerii levonások után 
fenmaradó 315.550.25 P uj számlára vites
sék át.

O Az Angol-Magyar Bank igazgatósága 
szombaton tartotta inériegmegállapitó ülését. 
Az eredmény, a melyről a mérleg beszámol, 
újabb bizonyítéka annak, hogy vezető pénz
intézeteink. miként a múlt hetekben közzé
tett mérlegekből is kitűnt, az elmúlt év 
súlyos gazdasági és pénzügyi megrázkodta- 
lós-a dacára is változatlanul megőrizték mo- 
h atásukat és belső erőforrásaikat. Az An
gol-Magyar Bank leírások és óvatos tartalé
kolások után is 1.75 millió pengő tiszta nye
reséggel zárta le a múlt üzletévet és a rész
vényeseknek Is harmadfél pengő osztalékot 
juttat részvényenként.

Q A Belvárosi Takarékpénztár R.-T. igazga
tósága mcgúllapitotta az 1931. évi mérleget, 
amely 20L223.79 pengő összegű leírás után 
6,5,9.732 23 pengő tiszta nyereséggel zárult, ami
nek alapján az igazgatóság a folyó évi március 
5-re egybehívott közgyűlésnek részvényenként 
2 pengő (i százalék) osztalék kifizetését fogja 
javasolni A taknrékpénztár igazgatósága, egy
részt a részvények piacának konszolidálása ér
dekében, másrészt pedig azért, hogy az Intézet 
saját tőkéje é« a fenfvrgő üzleti ’ lehetőségek 
között a megfelelő arány hclvrcálliltassék. a 
március 5-re egybehívott közgyűléstől felhatal
mazást kér maximálisan flO.OOO darab részvény 
megszerzésére avégből, hogy a forgalomból ki
vonandó részvényekkel az intézet alaptőkéje 
csökkenthető legyen.

O A Hungária malom közgyűléne. Február 
19-én tartotta meg rendes közgyűlését a Hun- 
gárla-malom. A vállalat az 1931-es üzletévben 
169.264 pengő tiszta nyereséget mutatott ki és 
ebből ■ tavalyi 2 pengővel szemben részvényen- 
ként 1.3 pengő outnlék kiluctéiét határőrt, cl,
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J1OZI
Egyelőre nem redukálják az állami 

színháziak gázsiját
Március elsején — minden ellenkező 

a rendes fizetésüket kapják a
Hevesi és Radnai igazgatók lemondásáról 

beszélnek

hírre! szemben — 
színészek

A Hétfői Napló irta meg elsőnek a nem- 
zetiszinházi és operaházi leépítés tervét és 
a Hétfői Napló adott először hangot annak 
a megdöbbenésnek, amelyet a három állami 
szinház munkájának megbénítása felett érez 
a kulturakedvelő közönség. A Hétfői Napló 
jelentheti most elsőnek azt a részleges 
örömhírt, hogy a kultuszminisztérium és a 
pénzügyminisztérium kiküldött bizottságai 
előtt is győzött az általunk többizhen han
goztatott igazság és igy elálltak az újabb, 
gyors redukció tervétől.

Március elsején tehát, minden ellen
kező híreszteléssel szemben, az eddig 
élvezett gázsijukat kapják meg a szín
házak tagjai, zenekari és műszaki sze
mélyzete. A színházak hüdsékerete is 

egyelőre marad a régi.
Hogy mi indította a plein pouvoir-rnl fel

hatalmazott kultuszminisztert arra, hogy 
egyelőre elálljon a veszedelmes redukció lé
pésétől, néhány példával illusztráljuk. A: 
állam többi alkalmazott álnál két alkalom 
mai volt flzetésredtrkció, amely a legmaga
sabb kategóriát is, igy a minisztereket is 
összesen tizenötszázalékos csökkentéssel 
érintette. Az állami színházakban csak egy 
Ízben volt redukció, de ennek legmagasabb 
mértéke az Operaházban huszonöt százalék 
volt, a Nemzeti Színházban húsz százalék 
és az, hogy tulfellépési dijakat' praktice 
megvonták, összesen

tagonként harmincötszázalékos fizetés
csökkentésnek felel meg.

Ezzel szemben a tavaly nyugdíjba küldött 
örökös tagok, mint például Sándor Erzsi, 
fíaseibeck Olga, Medek Anna, Sebők Sári

havi 320 pengő nyugdijat „élveznek", 
amely éppen annyi, amennyi egy első
osztályú mozdonyvezető nyugdija az 

államnál.
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy ezeknek az 
örökös tagoknak mindegyike legalább hat
van-hetvenezer pengőt fizetett a nyugdíj
pénztárba és igy annak most legföljebb öt 
százalékát kapja kézhez, nyugodtan ki
mondhatjuk, hogy az állami színházaknál 
már eddig is elmentek a redukció legszél
sőbb határáig.

Vannak fttvenpengős havi fizetésű kó
risták az Operánál, uyolevan-ozázpengős 
fizetést „élvező**  zenekari tagok — 
ztneprofesszorok — ötvenpengős kor
repetitorok és azáz pengőtől százötven 
pengőig terjedő kitűnő magánénekesek.

Az Operaház legnagyobb sztárjainak maxi 
niális gázsija havi kétezer pengő, viszont 
8—900 pengő is sztrdgázsinak számit, holott 
nemrégen Bécsben az állami színházaknál 
olyan erélyesen keresztülvitt redukciók után 
is ötezersillinges gázsik egészen közepes 
fajták.

Ezekpt nz adatokat számtalanszor tárta a 
minisztérium és az illetékes bizottságok elé 
úgy Radnai Miklós az Operaház igazgatója, 
mint Hevesi Sándor, a Nemzeti Szinház 
igazgatója. Lépéseiknek meg is lett az a 
közvetlen hatása, hogy

ebben az idényben valószínűleg már 
nem Is nyúlnak a tagok gázsijához, 

de Karaflálh kultuszminiszter kijelentette, 
hogy a kezébe adott teljes rendelkezési ha
talom alapján

nagyarányú B-Ustát akar jövőre keresz
tülvinni az Operaházmil é*  a Nemzeti 

Színháznál.
Ez ellen is természetesen már most tilta

kozott Hevesi és Radnai, akik azonban ed
dig semmiféle eredményt nem tudtak elérni. 
Arról beszélnek, hogy a jövő évi költség
vetésük olyan szűkre lesz szabva, hogy 
abból komoly színházi szakember nem gaz
dálkodhat, ezért

mindketten beadják lemondásukat, 
mert nem vállalkozhatnak olyan mun
kára, amelyről már jőelőre tudják, 

hogy jót nem szülhet
Radnai Miklós igazgató mostanában nem 
jár be az Operaházba és beteget jelentett. 
Egyesek ezt is azzal hozzák összefüggésbe, 
hogy Radnai teljesen elkedvetlenedett és 
leghatározottabban el van szánva arra, 
hogy megválik az Operaház vezetésétől, pe
dig mindenki tudja, hogy éppen Radnai 
volt az, akit a kultuszminisztérium az ope
raházi első nagyarányú redukció keresztül
vitelére helyezett az Operaház élére. (s)

fokos lázban bizony nehezen fejlődik a szere
lem, pedig ekkor már minden nap ott ült a láz
beteg primadonna mellett a partner is, akiről 
azt rebesgették, hogy as életben is f 'r::: ’ z: 
lenni a primadonnának. A beavatottak szerint 
már

meg is történt a teljesen rírtkörű eb

amelyet mindenki a legnagyobb csodálkozással 
fogadott. Két olyan ellentétes véglet találkozott 
ebben a hymenhirben, hogy a legtöbben hitetlen 
kedve csóválták a fejüket. Bár mind a kettő a 
maga nemében a legragyogóbb egyéniség, a ket
tőt együtt: Peer GyntÖt és Ibolyát sehogy sem 
tudtak elképzelni. Mikor a hír kipattant, ter
mészetesen mindkét oldalról a Jóbarátok**  
egész tömege lépett akcióba.

Hogy a „lebeszéléseknek" meglett volna-e az 
eredménye, ha a darab továbbmegy, az teljesen 
kétséges, de — mint említettem — a darabot 
hirtelen levették a műsorról. A pofonok elma
radtak, de elmaradt a házasság is és a jóbará
tok azt tartják, hogy ez a történet éppen azért 
végződött happy enddel, mert az élet nem adta 
meg a szokásos rőzsafüzéres happy endet.

partnere akar

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora

M. KIR. OPERAHÁZI PUhsnnóalal bsn«ver«rny Cií). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Don Corlo. (M). 
KAMARASZÍNHÁZ: Axrs (*Í8).
VÍGSZÍNHÁZ: Angliai ErnAK (g). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Valaki (g). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Éjiéi! tangó (S).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ- Nyitott ablak (»). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ: Tűzmadár (S).
ANDRÁSSV-UTI SZÍNHÁZ: ExhereegnS (•) 
TEREZKÖRVTt SZÍNHÁZ: Aa okos léiJ (9). 
KOMÉDIA ORFEUM: KaMbrláaa-parfl (’i»). 
BF.THLENTÉRI SZÍNPAD: KaMíó-.uíl<ar («. •). 
HÓVAL ORFEUM: Kaasner, a raráaaló (^1. W»).

>r <a, •>. 
(Wl. M»).

A legnagyobb érdeklődéssel várják 
** nemrégiben kibontakozol! nagy film-

99JOLIÉ"
Kigyú-utca ss

n. iiini ennroziítemhen a aaiöűt n 
izar árusításai teljesen megszüntetem I

Eladtara kerülnek nap! Áron atal
M drb brllllánagyttrU 50 p-től 2000 P ig 
10 drb brilllÁnirfüggő 78 P tö! 2500 P-lt 
AnuiyMMslbncAk g.-Ja tMonnsl egyfitt P 8»80 
fZO eattstnelrnce darabonként 18 pengétől.

A Fehér Holló Társaság március 6-án nagy 
**■ estélyt ad a szegény színészek felsegélye
zésére. Ez a kit unó színészekből álló társaság 
nem elégszik meg a legraggogóbb szinészncvel: 
fölsorakoztatásával a műsoron, hanem egtj 
olyan attrakciót nyújt, amely eddig szinte pá
ratlan. Dr. Gombos Sándor, a hétszeres Európa*  
bajnok és Petschauer Attila világbajnok iskola-' 
asszót tartanak Mészáros Ervin örökös bajnok 
vezetésével a Zenekadémia színpadán.

aetiiieiitéri Színpad 3 ^rás kacagás
telelőn: 4 4 a — 7 6
Btíarfáaok 0 ét 9 érakor A főváros legolcsóbb színháza

A pof-on szerzett vőlegény
A sztárok házassági regénye, amely azért végződött happy-enddel, 

mert nem végződött happy-enddel
K Csókon szerzett vőlegényt jól Ismerik ezek 

akik szívesen menekülnek a mai jazzbaudes 
világból a régi operettek bájos, haiv és egy- 
tigyúen kedves történeteihez. A lányos mamái, 
azóta Is a legboldogabb álmaikban az ilyen 
„csókon szerzett vőlegényeket"' szeretik leányuk 
mellé elképzelni. Ezek nem kémek hozományt, 
hanem megelégednek azzal a tcnnészefndtíi 
földi javakkal, amelyet egy fiatal lány csókra 
csücsörített mézédes ajka nyújthat az elkövet
kezendő házasságban. Azóta fordult egyet a vi 
lóg és a régi koringükből rumba lett, követke 
zetesen a mama álmok is moderniólódtak. íme. 
•e operettben édes csókot hatalmas pofonok is 
fölválthat fák, amelyek szintén alkalmasak arra, 
hogy vőlegénnyé avassák a kiszemelt férfit

Tehát a „csókon szerzett vőlegényből**  ezút
tal pof on szerzett vőlegény lesz, rnint az alábbi 
történetünk bizonyítja.

2.
Hol volt — hol n-’ra volt, a nyugati pálya

udvaron Is túl, van egy színház, ahol nemrégen 
operettet játszottak. Ennek az operettnek egyéb 
kitűnő erényein kívül az is attrakciója volt, 
hogy

■ bűbájos <s ennivaló primadonna minden 
nap hatalmas pofont kapott partnerétól, 

öttől a kitűnő színésztől, aki csak elvétve ba
rangol az operett területein. A kitűnő sztár-szí
nésznek egyébként az is jó tulajdonságaihoz 
tart?zik, hogy a légkörréktébh urak egyike és 
jólszttuált háztulajdonos. Soha semmiféle ki
lengésben. alfélben nem volt része és a legtisz- 
telet remélt óbb, legszimpatikusabb tagja annak 
a színháznak, amelynek szinte megrendlthetel- 
len oszlopa lett így történt tehát, hogy amikor 
ez a kitűnő színész — bizton némi fájdalommal 
és belső szégyenérzettel, — de az operett elő-

Írásaihoz híven „lejátszott" egy-egy pofont n 
bűbájosán édes és nem kevésbbé tehetséges 
sztár ennivalóén kedves arcára, annak a szí
nésznőnek, aki már sok galibát okozott a szín
házi világban, •— bizony, még az imitált pofo
nok is nagy hatást keltettek a nézőtéren. Két
ségtelen, hogy a közönség leginkább ennek a 
primadonnának tehetsége miatt látogatta az 
operettet, de letagadhatatlan, hogy ugyanakkor 
bizonyos kaján őrömet is érzett, hogy végre 
akadt valaki, aki csak igy, in effigie 
tanítja a rakoncátlan kobald hírében 
színésznőt.

is mérésre 
álló sztár

3.
A közönség azonban sok mindent 

észre, igy azt terű, bogy ezek a pofonok néha 
túlságosan „valódinak" sikerültek, néha pedig 
valósággal sfmogatóan csattantak el. Azt sem 
vette észre, hogy a primadonna arca néha 
lángbaborul, néha sápadt lett a festék alatt is 
és minden szituációtól teljesen függetleníti fo
gadta ezeket a színpadi hatásoknak szánt po
fonokat Még hátul a kulisszák világában sem 
sejtették, hogy

a Minpadt Merelmespár •« életben is kei
déit közeledni egymásból

és ők, akik sohasem voltak jóharútok, a tár
salgó sarkúban hosszabb beszélgetésbe merül
tek, egymásról sokkal gyengédebben nyilatkoz
tak. Szóval ezekből nz apró jelekből senki sem 
következtetett arra, hogy amint az operett har 
módik felvonásában közeleg a happy end, úgy 
az életben is ígérkezik ugyanez.

4.
Sajnos, a darab nem váltotta be teljesen 

hozzáfűzött reményeket, éppen azért, mert 
bűbájos primadonna megbetegedett éa igy 
operett elvesztette legfőbb vonzóerejét 39-

nem vesz

a 
o 

az 
legfőbb vonzóerejét 39—40

*• nemrégiben kibontakozott 
sztár. Hant Alberti e heti Budapestre érke
zesét. Haris Albert a ,J)raufgánger‘" cimü 
filmjével tett világhírnévre szert. A Drauf- 
géinger (Az üldöző) az a film, amelyet 
Chaplin, aki a legesküdtebb ellensége a 
hangosfilmnek, Amerikába meghozatott és 
házi stúdiójában több Ízben levetítette, 
majd ezután a legnagyobb elragadtatás 
hangján nyilatkozott Hans Albertról, aki 
hozzánk magyarokhoz is közel áll. Hans 
Mbers játszotta ugyanis Berlinben több, 
mint kétszázszor Molnár Ferenc Liliomát, 
nmein a tavalyi színházi szezon leghatalma
sabb sikere volt Berlinben és ennek hírére 
kötötték le francia, angol és amerikai szín
padok Molnár Ferencnek ezt a csodálato
san szép drámai költeményét. Hans Albers 
nem a szép férfi. De mégis e markáns arcn, 
de rendkívül snájdig és erőtől duzzadó férfi 
ma a női szivek legelfogadottabb ideál fa. A 
férfi sex appeal megtestesülése, aki hol ka
landor, hol hős. hol trubadúr, de mindig 
csupa Izom, csupa férfi. Képzelhető, mi les: 
Pesten, ha megérkezik a modern hős. 
TJfibay Jenő, a magyar zenei életnek egyik 
H legnagyobb élő büszkesége, az utóbbi évek
ben mind ritkábban lépett hangtwrsenydobogón 
a közönség elé. Fokozza a zenei esemény érdé 
kességét, hogy Hubay ez alkalommal a magyar 
zenei irodalomnak egyik ritkán hallott legszebb 
alkotását, Liszt Koronázási miséjének hegedű 
szólóját adja elő, miy a szopránszólót Németh 
Mária énekli. A íö-iki hangversenyen Hubay 
azonban nemcsak mint előadó virtuóz szerepel, 
hanem zeneköltői művészetének javával is 
gyönyörködteti a közönséget. A nagyszabású 
theatre párét, amely a magyar zenei életnek 
reprezentatív megnyilvánulása lesz Európa 
számára, a Tungsram Művek rendezik és azt a 
budapesti és bécsi nagyadőn kívül több európai 
rádióállomás fa közvetíti.

A Városi Színház e heti premierje Kun Magda 
betegsége miatt elmaradt. A kitűnő művész 

nő már meggyógyult és a „Vőlegényem, a 
gazember" cimü jazz operett bemutatóját cső 
törtökön megtartják. Az operett három kitűnő 
fiatal primadonnája: Dobos Annié, Kun Magda 
és Ladomerstkg Margit. — Vasárnap délután 
a Király Színházban jól sikerült növendék 
előadást tartottak, amelynek keretében Rákosi 
Pál rendezésében a „Nőni" című operett került 
színre. A délután érdekessége Rákosi Szid! 
igazgatónő személyes fellépte volt. — Vasárnap 
este Eugen Stepat. a népszerű orosz muzsikus, 
akit a rádióból jól ismerünk, jólsikerült szerről 
estét tartott. A hő müsnrü estély dalai és kó
rosai nagy sikert arattak.

Ököl és szív. Vidor Mc. Laglen dicsekedhetik 
azzal a tulajdonsággal, hogy mindkét 

szervből jókorát kapott a teremtéstől. Vidor 
Mc. Laglen, aki borbajnok volt eredetileg, a 
filmen hatalmas alakjával, erejével, de ugyan
akkor jószivével és ló kedélyével hóditolla mey 
a publikumot. A „Garnizon ördöge" c. legújabb 
filmjében ismét katonát játszik. Nagyszerű 
filmjét hétfőn, 29-én mutatja be a Pátria és 
Fészek mozgószinház.

Premier után
VALAKI. A „Valaki"-vet Molnár most

alaposan körmére koppint a dramaturgia 
professzorainak. Tényleg nem irt színdara
bot, illetve tényleg irt egy ragyogóan elmés, 
virtuóz játékot, amelynek főhőse — nem 
is él; sem a színpadon, sem az életben, 
csak papiroson. Egy pillantást engedett a 
költő sokat emlegetett boszorkánykonyhá
jába, ahol nem a bűvész, hanem a művész 
nagyszerűségével pillantások alatt 
életre a „Valaki"-!, aki nincs. És 
ség vakon hisz minden szavának 
tésorkánokkal és tapsviharokkal 
tette a nagy író minden színpadi 
lát. Góth Sándor százszázalékban 
sitotta Molnár elgondolását, 
kitűnő és elragadó figurájának méltó párja 
Ráday Imre. Pompás Máig Gctö és Szigeti, 
Hogy a Valakiből valaki lett Budapesten nő 
Tarnag Ernőnek, a Belvárosi Szinház ki
tűnő rendezőjének. Molnár régi munkatár
sának is az érdeme

ANGLIAI ERZSERET. Történelmi drámát 
kapunk a Vígszínházban, holott Ferdinand 
Bruckner „Angliai Erzsébet"-ét egészen más 
irányit világhír előzte meg. Dicséretére legyen 
a Vígszínháznak az, hogy ennek a tendenció
zus Briickner-darnbnak nktuólis és néha való
ban bántó célzásait olyan finom kézzel ope
rálta ki a darab meséjéből, hogy' az ..Angliai 
Erzsébet" makkegészségesen, tündöklőén és 
ragyogóan kerülte ki a kés 'dói Mindenek előtt 
Gombaszögi Frida előtt hajiunk meg a legmé. 
lyebb reverendával, mint az előtt, aki a sok
rétű, nagyskáláju és nagyivü szerepének töké
letes megalkotásával pályája eddigi legnagyobb 
sikeréhez érkezett. Finom és mértéktartó volt 
Rajnai Gábor, eliemerésreméltóan játszotta 
Esaex gróf szerepét Jávor Pál. viszont ezúttal 
Törzs Jenőről nem mondhatjuk el ugyanazt. 
Csortos Gyulát, aki különben rendkívüli ha
tást tett a közönségre, a rendezés elfelejtette 
felvilágositoni, hogy ki is volt ar a JT. Füb’p, 
Hegedűs Tibor rendezése egyébként elsőrangú, 
A gyönyörű képekért köszönet Vőrőz Pálnak.

ÉJFfiU TANGÓ. Békcfli István. Vadnai 
László és Kornjáti Károlv uj operettje, 
amelynek végre nemcsak a muzsikája pom
pás, hanem a szövege is talpraesett, vidám 
és kerek. Hasonlóan csak jót mondhatunk 
a Király Szinház előadásáról, amelynek 
aduja ezúttal Rát kai Márton, akinek meleg 
humora és eredeti figurája uralta a színpa
dot. Hasonlóan remek Sziklai József, sokat 
nevettünk Fejes Teri ötletein. Vörös paró
kájában Lábast Juci mintha megváltozott 
volna, hajszínével ti], kedves és vidám já*  
téktónust intonált, Kertész Dezső pedig be
bizonyította. hogy csak szerep kell neki és 
az első vígjátéki színészek egyike. Három 
kedves fiatal leány: a remekül táncoló Pál 
Erzsi, a dekoratív Kondor Annié és a ked
ves Kóngi Lujza az előadás finom szín
foltjai. Tihanyi Vilmos rendezése csupa 
öllel.

keltetto 
a közön-: 
és neve*  
szentesi*  
fordulat 

megváló*  
Titkos Ilona

ROYAL ORFEUM
MÁRCIUS 1-ÉTÖL:

RREITBRRT

Gizela Werbezirk komika holnap
Rendos hely árak!

először a Terézköruti Színpadon!
Telelőn: 20-5-5'1

a V'lásf legerősebb embernek 
vendégjátéka. Hihetetlen erőpro
dukciók. Soha nem látott trükkök 
egész sorozata. Először Budapesten

HULIIMG
Csodásán idomított humoros 

fókájával.

GRITA GELIN 
operaénekesnö lovon. R i c h a r d 
T a a b e r volt partnernője. Először

Budapesten.

Éa még S elsőrendű szAm.

A teljes nagy márciusi tnűsorhos 
még prolongáltak

KASSNERT,^
varázslóját társulatával.

Jegyelővétel d. a. 10-től 1-ig és d. u. 3-tól
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
A tavaszi futballévad vasárnapi 
premierjén nagy küzdelmet vívtak 
a vezető csapatok a győzelemért
Csak a Ferencváros győzött könnyen a Nemzeti ellen — A Hungária 
és az Újpest kemény csatája a Bocskay, illetve a Vasas ellen

Az egyiptomi magvnr futballexpedirió 
szombaton délután hazaérkezett. Tekintet
tel a súlyos feladatra, amely a hazatért já
tékosokra várt — 24 órán belül bajnoki 
meccsre kellett kiállaniok — szállodában 
helyezték el őket. A drukkéi tábor igy is 
aggodalommal nézett a tnegvivandó első ta
vaszi meccs elé. És joggal, hiszen a három 
vezető csapat oszlopairól volt szó.

Vasárnapra kelve, ujnbb nehézségek tor
nyosullak u horizonton:

megindult teljes erővel a havazás 
és azzal fenyegette a rendező-egyesületeket, 
hogy a hó betemeti az első bajnoki loidti- 
Jót. A pályák birtokosai azonban nem riad
tak vissza nz áldozatoktól sem. A játékoso
kat mindenütt hófehér, de eltakurifott pá
lyák fogadták

A publikum — ezt tárgyilagosan meg le 
het állapítani — nem hagyta el elégedet
lenül a pályákat.

Erős, de nagyon szép és színvonalon 
álló meccset vívott a Hungária a Bocs

kaival.
És a debreceni csapat nem adta olcsón

győzelmet: csak lépésről-lépésre hódíthatott 
tért a kék-fehér csapat, mig végül a javé-a 
dőlt el a méo».

És ugyanez volt a helyzet Ujpeaten is. 
A Játék második felének közepéig a 

Vasas vezetett.
Nagyon-nagyon nehezen született meg nz 
Hjpest kiegyenlítő-gólja, de ezután már nem 
is volt problematikus a végső győzelem sem. 

Könnyű galoppmeccset egyedül ■ Fe
rencváros vívott.

A Fradi... amely Sárosi hiányában is könv- 
nyen nvert respektúbilis gólaránnval a A’em- 
zctll.

A Kispest az Attilát látta vendégül pályá
ién. Győzelmet azonban nem sikerült a mis
kolci csapattal szemben elérnie és meg kel
lett elégednie a döntetlennel.

Szépen indult neki a tavaszi futball-éva.l 
nak a 111. kér. FC., amely

Kaposvárott a Somogyot kényszerltette 
megadásra.

A magyar futball tavasza tehát szépen 
a kezdődött...

támad. .4 Hungária szédülten kapkod a levegő 
után, ehhez sehogysem engedi a Bocskai és u 
18. percben

Villányi taccsdobását Vincze keresztbe 
vágja, a labda Kiéber lábaközött Mátéffl 
elé kerltL aki habozás nélkül rugatja bom

báját a hálóba. 0 : 2.
A tribünökkel nem lehet bírni. A gvors ered
mény letöri a Hungáriát és — amint ez ilyen
kor már lenni szokott — a pech is tetézi a 
bajt. Ar egyik ilyen pech az, hogy

Skravek nem tudni kivel, nem tudni ho
gyan, rosszul akaszkodik össze s azon túl 

nem tud a lábára állni.
Betapasztják. Ez sem használ. Átcsoportosít
ják a csapatok

Hlrzer lesz a center,
majd később Ticska. Az egyöntetű vélemény

Ki lábbal, ki fejjel keresi a kenyerét. 
Skoarek-tanár, aki egg félidőn át rosszban 
sántikált, az utolsó perceket tőkeszerzésre 
használja fel és megmenti a — prémiumot 

1:3. Azazhogy 30 pengő.

egyestől fosztotta nieg őket. De lassankint ki- 
heverik a lelki depressziót s minthogy a Bocs
kai kondíciójából Jóformán már semmi sem 
maradt, uj éleire kelnek.

S ettől kezdve a legforróbb hadszíntérré 
változik a Bocskai térfele.

Egy pillanatot ki nem hagynak, lankadatlanul 
fut mindenki lobdára s amikor a 25. percben

Haar rohamát Remmer kézzel akadályozza, 
a bíró nem fütyül, Haar bead és Ticska hir
telen stoppolóssnl tordiiliisiiól lövi léc 

mellé a labdát 2:8.
A „Rajta-rajta*  tovább tart, a Bocskai támo
lyog.

Kalmár pedig a középen szinte artista 
ügyességgel dolgozva, küldi állandóan iüzbe 

a csatársorát.

Sárosi nélkül is könnyű volt a győzelem
Ferencváros—Nemzeti 5:1 (3:0)

A 33. percben Hirz.er kap labdát, a kornervo-

noai.

Orkánszerü csntakióltás fogadta a tavaszi 
szezonban elsőnek pályára lépő Ferencváros 
csapatát. Hja! kezdődik a bajnokság. Némi 
aggodalom is lappangott n drukkerek sorai
ban: elvégre nz Egyiptomot járt ferencvárosink 
szinte a vonatról futottak n pályára. No, m< g 
Sárosi sem játszott. Indokolt volt az aggo
dalom.

A csapatösszeállítás elég különösen festeti:

csodája — belátja a hibáját. Az utolsó negyed
óra jóformán egészen a Nemzetié. Még Taká- s 
ll-nek is segiteni kell a védelemben. Közvetle- 
niil lefújás elölt azonban korner esik a A'em- 
réti térfelén.

Ezt Kohut Íveli középre, Turay fejessel a 
kapufára küldi, ahonnan az visszapattan, 
Szedlacsek feje azonban már nem hibáz.

3 t 0-

az, hogy lehetetlen megnyerni ezekután a mér- 
kőzést ellenére annak. . hogy s Hungária Ir s- 
sanként elhódítja a Bocskai fölényét s állan
dóan a debreceni kapu elölt tanyáz.

Szünet után komoran jön ki a kékfehénk 
csapata, amelynek tengelyében most már Is
mét az ugy-a hogy felinasszirozott Skravek k-> 
rül. A Bocskai egy-két támadást még vezet s 
azután végleg átadja a terepet a Hungáriánál:. 
Vakmerő lendülettel törnek most gólra a kék
fehérek s a teli szív-játéknak az 5. percben

Amset—Takács I., Kronenbcrger—Turay, Lykn, 
Lázár—TMnczcr, lukács 1IH Szedlacsek, Toldi, 
Kohut. 4 Nemzeti: Gallina—Flóra, Nzendrő— 
llossó, Búza, Belesik—Kovács, Szénen, Gergely, 
Blháml, Horváth II.

Alighogy elkezdik, kis mezőnyjáték, n Nem
zeti gólt lőhetne, de elmulnsztjn. A Ferencváros 
már fürgébb. A 3. pe.cben

Szedlacsek Takács II t küldi előre, ennek 
keresztbeadott Inbdiíjilra Toldi pompás 
starttal fut és futtában lövi Inposan a lab

dát. 1 : ü.
A Nemzetit a gyors gél nem zavarja, roppant 
veszélyes támadásokat vezet, de mint az egész 
meccs folyamán, most is erélytelen a kapu 
előtt. A II. percben Szenes gyönyörű lövése 
kapufáról pattan ugyan be. de Gergely közbe
eső fault ja miatt a gól nem érvényei. A játék

Szünet utón folytatódik nz előző félidő bő
osztása: a Ferencváros dirigál a pályán. Turay 
egyéni felfogásban játssza a jobbhalfot. De 
ilyen egyéni felfogásban játszanak a csatán k 
is, mert addig, sínig azelőtt a Ferencváros vé
delmének volt egyik erőssége nz. oHXzájdjáték, 
most a csatársor veszi át ezt a szerepet és 
minduntalan lefúvatja magát. így azután a 
Nemzeti is frontba kerül. Már komort Is mg s 
ebből ha Kovács II. csak olyan erélyes lenne 
is, mint egy adóvégrehajtó, mór régen lefejel
hette volna Amsei elől a becsületgólt. így azon
ban a 34. percben

Turay passzívat Takács II. Jut át két em

fehérek s a teli szív-játéknak 
már meg is van eredmény’e.

Cseh II. kiugrasztja Hirzerf, 
lépési tesz és szédítő lövése 

nyúl Budai. 1 : 2.
A Hungária lehangolt tábora ___
életre kel és most látszik meg csak, hogy hány 
titkos drukker szorongott eddig a tribünökön. 
A nagy tempózástól szárnyrakap a kék-fehér 
csapat, Hlrzer hajmeresztő rohamokkal söpri 
cl maga elöl az embereket, már-már gól is 
lenne, de Budai óriási szerencsével dobja bele 
magát a csomóba és a labda a kapu mellett fut 
ki. Állandósulnak a Hungária-rohamok s ennek 
azután a 16. percben megjön a böjtje is.

Markos egy erősen előrcadott labdát kap, 
Kiébert kijátszva. Telekihez passzol, aki 
leállít és precízen küldi a hálóba a labdát 

1:3.
Ezzel mintha megpecsételődne a lelkes Hun 
gária sorsa. Különösen lehangolóan hat n csa
patra a biró egyik tévedése amely egy tizen-

aki néhány 
után hiába

egyszerre uj

nalon leállítja és ravasz falssal küldi közéi re*  
Az ellenkező kapusarokig fut be Cseh, tői-*,  
meg nem szokott ruganyossággal emelke
dik a levegőbe és ravasz fejessel csusrtatia 
hálóba a labdát. 8:3. Technikaüag csodá

sán szép gól volt.
Most már nz egész tribün mámorosán üvöltt 
van még idő megnyerni a meccset. Egyelőre 
azonban ugy’ áll a bál, hogy ez nem sikerül. 
Már a 40. percnél tartanak, amikor

Kiéber labdáját Cseh Haarboz küldi, aki 
Remmer elölt remek ívben dobja középtn 
a labdát. Skvarek nyugodtan várja, s a tán
coló Budai mellett védhctctlenül fejeli a 

sarokba 4:3.
Skvarek megmentette a Hungária másik punt 4 
jót is. A Bocskai egészen összetörik. Már nincs 
játékról szó. mindkét fél belenyugodna az 
eredménybe, amikor a 44. percben

Hlrzer és Ticska kihasználja a védelem té
továzását, helyet cserél s Hlrzer éles lab

dája beállítja a végeredményt 5:3.
— Nagy „leisztung'' volt/ — mondják boldo- 

gan a kék-fehér-drukkcrck — és a hidegben is 
törlik a verejtéket.

’A tavaszi szezon első bajnoki gólja. (1:0). 
Szövegét szerezte: Szedlacsek és Társa 
zenéjét: Toldi. Amint hírlik, a: Ifjú „kom
ponista" a közeljövőben még számos hasonló 
szerzeménnyel szándékozik liiueil mcgörucn 

deztetnl.

Igen ötletes, különösen n Nemzett jeleskedik 
pompás kombinációkkal. A Ferencvárosban a 
részletek megoldása, Takács II szédítő tech
nikája és Szedlacsek ragyogó Irányítása tűnik 
ki. A 20. percben Flóra peches hcndszel vét a 
tizenhatoson és

a szabadrúgást Turay, szinte láthatatlan 
lövéssel küldi a hálóba. 2:0.

Most egv egy korner esik mindkét térfélben. 
Köztien Csárdás biró is hibáz, de — csodák*

beren, szépen középre csúsztatja a labdát, 
míg Szedlacsek kényelmesen bepasszolja 

4:0.
A 43 percben Kohut rohamát Flóra fnultgynnu- 
sun állítja meg: Kohut a főidre korúi, s bíró 
fütyül és Toldi lövi n tizenegyest. Először. 
Toldi másodszor. Aztán senki többet. Gól lett. 
5:0.

Némi vita van a tizenegyes fölött s ezt ugy- 
látszik. érzi Csárdás is, mert közvetlenül a le
fújás előtt a Bihámlt faultoló Kronenbergert 
fütyüli le és ítél tizenegyest, amelyet Flóra 
bombáz a hálóba. 6:1. A tribünnek n gólnránv 
egy kicsit fáj, de nztán jön nz izgalomcsilla- 
pitó második meccs. Ar örök ellenfél. A Hun
gária.

Kilcncvenperces szezonnyiló szenvedés ,.• 
Hungária—Bocskai 5:3 (0:2)

Amikor Brüll elnök a napokban megérke. 
zclt, ■/( mondta csapulánnk. hogy „ezenhil 
frmét együtt fogunk szenvedni". Nem sokat 
tévedett, mert mindjárt

a saeaonnyltó els'í mérkőzésen olyan szen
vedésben volt része a kékfehér tábornak, 
amilyenre még a legöregebb sportrókák 

sem emlékeznek.
A kékfehérck elég biztató felállításban jöttek 
a porondra Szabó-Nagy Manót-Kléher, 
Kalmár, Sebes —Haar, Cseh, Skravek. I leska, 
Hlrzer. \ elük szemben u Bocskai' Budai— 
Kutlk, Remmer-Vlllánjl. Moóré. Kevlcaky— 
Markos, ytaeae. Teleki. Mátém. Hevest őszre. 
■Ilitásban játszott. A talaj egészen száraz volt,

Szóval a Bocskai nagy harcra készülődhetett. 
Er persze mindjárt az chjén kiderült, mert 
néhány remek debreceni támadás után a 7. 
percben

Hevesi okos labdáját Vincié kapásból 
küldi a hálóba. 0 : 1.

A ferencvárosi B közép, amelyet ezen a mécs
esén a nép nyelve Jnnzsfadtl hajduk'-nsk 
keresztelt, mámoros kiáltással üdvözli az ered
ményt. A mámor csakhamar étolvad a nem
tetszés haragos megnvtisAnulásha. Amikor 
..Skvarek tanár ur" tartotta a belépőjét. Ezt 
Voóre érezte meg. De nem sokéig, a fiatal cson
tozat sok mindent kibír. Különösen, ha látja, 
hogy a csapat hatalmai úamb*a  állandóan

Hetvennyolc percig vezetett a Vasas — de végül is győzött 
az újpesti akarat
Újpest — Vasas 4:1 (0:1)

Jakube

ahol szinte mű-

Az egész délelőtti hó
esés teljesen télies képet 
varázsolt az újpesti sta
dionba is. Sokan azt hit
ték, hogy a mélyen 
fekvő pálya a dél felé 
beállott olvadás követ
keztében használhatatlan 
lesz s igy talán a meccs 
cl is marad. Már a kora 
délutáni órákban százá
val hívták fel az újpesti 
drukkerek a stadion írod
sodperccnként mondták be megnyugtatásul;

— A meccset feltétlenül megtartjuk.
Tényleg, a pályaigazgatóság teljesen rendbe- 

bozattn a játékteret, ugy, hogy nyoma sem volt 
a délelőtti hóesésnek és nz azt követő olvadás
nak.

Közel négyezer főnyi közönség..,
Fázik, didereg & nagyszámú nézősereg s mi
előtt a csapatok a pályára lépnek, gvors tem
póban fogyasztja a forruit bort és a teát. Cso
portok verődnek össze a tribünön s komoly pa
rázs vita zaja hallatszik jobbról is. bnlrój |s. 
Nem is csoda, hiszen nr izgalmasunk ígérkező 
tavaszi szórón bajnoki startja... A bajnok
csapat és a tabella utolsó helyeettje. .. Vájjon 
mit tudnak a szombaton délután megérkezett 
válogatottak? .. .

Hogy sikerül Jaki:be reprlze? ..,
Ezek mind-mind feleletre várnak. De még a 
csapatok összcállitásnl sem kerültek nyilvános 
ságra. vájjon játszanak-e az egyiptomiak? De 
Juhász Attila dr. sípja már pólyára is szólítja a 
a csapatokat:

Újpest: Acht—Kővágó, Lötvy—Rorsányi, Sza
lag. Wilhclm—Sas, Auer. Jakube. Spilz, P. 
Szabó

Vasas; Rercczky—Sremere. Rottler—Vágl. 
Rurger, Kiss-Koszta. Egri, Fossák, Bruneeker. 
Király.

A lila-fehéreket tehát n Kairóban megsérült 
Dudást, nemkülönben a Délnémetek elleu gyen
gén szerepelt Steinert nélkülözték, mig a Vasas 
Király Tibit, a mókás védőjátékost állította a 
halszélre.

Auer már nz első percekben Ízelítőt ad lövő- 
tudományából, majd a Vasas viszonozza a vízié 
tét, de itt már komolyabb a helyzet, mert Fos
sák gólt is lö. Szerencsére a biró észrevette as 
oíTszújdot és igy nem gilt a gól. Kezdetnek 
mindenesetre jó. A közönség n lábával veri a 
taktust, biztatja csapatát. A sokezer szem Ja- 
kuben pihen, mindenki az ö mozdulatait lesi, 
várja s ha kell, tőle remél csodát. Tényleg mes
terien irányit. De Auer sem tétlen, az ö lövései 
is zugnak, bognak n kapufán. Spilz össze-vissza 
kígyózik a kapu előtt, kidriblizi Bereczky ka
pust, sőt talán önmagát is, de lövése mégis a 
kapu mellé kerül. A túloldalon Király pillanat
nyilag megfeledkezik csntárköfelezcttségeiről s 
a kornerzászló felé „felszabadít". Újpest szinte 
percenként dolgozza ki a nagy helyzeteket, de 
a csatároknak nincs szerencséje. Auer egy alka
lommal kél lépésről dörgő kapulát lőtt, csak 
ugv rengett ti tribün... Majd Jakube két re
mekbe szabott lövése következik, ugy, hogy u 
félidő közepe felé már egcsz rendszeres song- 
haii bombázót, alakult ki a Vasasok kapuja 
előtt. Nagy keletje van a havas környezethez 
asszimilálódott kapufának, de gól csak nem 
akad. Azaz, hogy mégis — de n túloldalon. 
Mór csak két perc van bálra, amikor Király 
hosszan szökteti Kosztat, aki PossAkhoz odjn 
be n labdát, ő egy-két ügyes driblit tesz • 
gyenge lövést küld nz újpesti kapura.

Acht kissé idegesen kap a labda után, 
amely klpcrdüí a kezéből s a hálóba gör

dül (0:1).
Szörnyű elképedés követte a nem várt gólt.

A második félidő már hevesebb iramban zaj
lott le. Előbb Löwy, majd Kővágó vétett hend- 
szel n büntetőterületen belül. Kevéssel utóbb a 
túloldalon Bttrger kezel, de a biró ekkor is to- 
vábbot int. De ekkor már zug a tömeg s szidják 
a bírót. Knszta Wilhelinmel folytat küzdelmet s 
közben kidönfik a korncrzászlót. Újpest újra 
bombáz... Spilz felsőlécre ló majd u vissza
pattanó labdát ugyanő kapu fölé küldi. Borzal
mas pechl A Vasas ügyesen tömörül s kitünően 
védekezik. Minden labdát megjátszanak, a pi
ros-kékek s a nagy akaraterő azt mutatja*  
hogy nehéz lesz őket megsérül. Az Újpest tény- 
leg soká várat a kiegyenlítésre.

ZáEogoódulAt, Dr. FEHVES SZAKORVOS 
vár-, Mr ás nemfbetofaM 

nek rendel egén Mf j 
ll fittaml mHb >



Budapest, 1032 február 20. HÉTFŐI NAPLÓ
' Már a perncnél fairt a játék, amikor 

Awr végre gólt fejel (ni).
izgalmas percek, lelkes hajrázások következ
nek- A bajnokcsapat hengerel... A 33. percben 
, P. Szabó már a vezetést Is megszerzi (3:1).

Sőt közvetlen utána 
Auer újabb gólt lő, de 
ezt a biró nem adja 
meg. A 86. percben Ja
kube elhúz a kifutó Bé
ré ez ky mellett s már 
bent van a harmadik 
is... Nem telik bele egy 
perc sem s a remekül 
játszó

Borsán yl előreadá- 
sát Jakabé kapja, 
aki kliséiről belövi 
a végeredményt jel

ző gólt (4:1).
A közönség tovább tempói és küldi újabb és 
újabb küzdelembe csapatát. Lássuk a: ötödiket

és a hatodikat! — kiáltják. Pedig negyedórával 
előbb még a kiegyenlítésért drukkoltak, Tény
leg P Szabó és Jakube majdnem eleget tesz a 
kívánságnak, de Bereczky kapus oroszlnnmöd- 
jára véd, ö az egyedüli a pályán, aki nem fá
zik. S így újabb gól már nem esik.

Előlépett a III. kerület 
és a Kispest

VILÁGSZEMLE

A bajnoki tabella az első tavaszi fordáid ötén:
1. Ferencváros 60:12 gólarány 24 pont
2. Újpest 40:14 21 „
3. Hungária 34-16 19 „
4. III. kér. FC. 23:24 13 „
ő. Bocskai 24:25 13 „
6. Somogy 16:24 10 „
7. Attila 11:25 9
8. Sabaria 15:20 7 )t
9. Budai „ll- 19:28 7 H

IO. Kispest 16:34 7
11. Nemzeti 17:35 u 7
12. Vasas 21-39 5 „

Kaposvárott hiányzott Jakube, aki újpesti dresszben lőtte 
vasárnap a gólokat

III. kér. IC—Somogy 2:0 (1:0)
Kaposvár, febr. 28.

(.4 Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése.) A rendkívül hideg, 
zord időben meglepően
nagy,

közel ezer főnyi kö
zönség kereste fel a 

kaposvári pályát, 
hogy azon tűnődjék 
másfél órán keresztül, 
hogy érdemet volt-e Új
pestnek eladni Jukubet t Biró
mit tud a csatársor nél
küle. Mindjárt a bevezetőben leszögezhetjük: 

Jakube nagyon hlányzottt
Nélküle elveszett egy olyan meccs, amelynek 
két pontját vele biztosan megszerezte volna az 
ősszel oly szépen szerepelt somogyi legénység. 
így azonban az óbudaiak megérdemelt győzel
met arattak a jeges, csúszós pályán. A kapós 
vári csatársorból hiányzott az energia s baj 
volt a lövőtudománnyal. Mintha az egész 
csapat Jakubet kereste volna a meccs folya
mán, Jakubct. akire minden labdát játszottak 
s aki a partnereket gólhelyzetbe vitte. Most 
azonban hiányzott ez a varázserő, hiányzott az 
irányítás, s igy a csatársor fékevesztetten lé
zengett az ellenfél kapuja előtt. Mert gólhelyzet 
az igy is igen sok adódott a kitűnően játszó 
halfsor előtt. Mindjárt a meccs elején több szép 
támadást vezetett a Somogy s két nagy gól 
helyzetet hagyott kiaknázatlanul. A 27. perc
ben az elcsúszó Joós mellett

Fenyvesay tisztire Játszotta magái a beadá
sát Lengyel közelről a sarokba helyezte. 

(1:0)
A félidő hátralevő része váltakozó játékkal 
telt el. Blri a III. kerületiek kapuját fényes 
formában védte. Fenyvessy és Drössler pedig 
a csatársor két szárnyán szép és formás táma
dásokat vezettek. A 45. percben Drössler kapu
fát lőtt.

A második félidő elején az óbudaink voltak 
fölényben. A 15. percben Drössler lebuzódva a 
16-os vonalra, a két hátvéd között kapura lőtt.

a labda Erdős kapus elnézése miatt a kapu
fáról a hálóba esett. (2:0).

Bosszantóan könnyű góll Ettől kezdve a So
mogy erős ostrom alatt tartotta az óbudai 
kaput, Biri azonban a legveszélyesebb helyze
teket is tisztázta, de a Werner—Bíró—Beck-pár 
klasszikus védőjátéka is hozzájárult a somogyi 
csatársor meddőségéhez Az óbudai csapat tíz 
emberrel védekezik ... Két biztos lövés Biri 
zsákmánya lesz. A somogyi csatárok gólképte
lenek, pecchesek s hiába, nincs, aki a szépen 
kigondolt akciókat be tudná fejezni...

A meccs végén a közönség elégedetlen ... 
Hangosan vitatkozó csoportok mennek el a 
tribün előtt s gyakran hallatszik Jakube neve 
is... Mindkét gólt Erdős kapusnak tulajdonít
ják ... A fedezetsort dicsérik, amely tényleg 
ragyogó volt. A győztes csapatban a közvetlen 
védelem, a halfsorhan Lutz, a támadó sorban 
pedig Drössler és Fenyvessy excellál. így vég
ződött Kaposvárott a tavaszi szezon első bajnoki 
meccse...

CSENDES FUTBALLNAP PRÁGÁBAN-
Csehszlovákiában vasárnap csak egyetlen 11- 

gabajnoki mérkőzést játszottak, amelyen a 
Sparta b.l-re győzött az SR Nachod fölött. A 
barátságos mérkőzések eredményei: Slaná— 
Bohemians 4:3; Viktória EIskov—DFC 7:1.

MEGLEPETÉSEK A BÉCSI BAJNOKI 
FRONTON.

Bécsből jelentik: Az 1. osztályú ligabaj
noki mérkőzések közül a Vienna—WSC és 
az Austria—Hakoah mérkőzések elmarad
tak a kedvezőtlen pályaviszonyok folytán 
A meglepetések azonban ezúttal sem ma
radtak el: a N lehal són é:f-re győzte le a Ra
pided, mig u Hakoah 0:9 te kapott ki a Fia- 
tisdorfer AC-tól. WAC—Admira 5:3; Slo- 
van—Brigittcnaucr AC 2:1.

AZ OLIMPIAI MŰKORCSOLYÁZÓ 
MEZŐNY JÉGÜNEPÉLYT.

Netvyorkból jelentik: A Madlson Squore 
Gardenben az. olimpiai műkorcsolyázóbaj- 
nokság résztvevői jégünnepély keretében 
táncversenyen vettek részt. A 12.000 
főnyi közönség előtt lefolyt táncversenyt n 
Baier—Unitén német svéd pár nyerte.

Járványos 
időben
tudják az emberek

palotától 
kunyhóig,

hogy mindennemű meghü’ésből eredő 
fájdalmak csillapítására, loroköbii- 
lésre, náthánál belélegzésre, fejfájás
nál borogatásra, szaggatásnál dörzsö
lésre. azonkívül belsőleg Is cukorra 
cseppentve biztos megkönnyebbülést 
Jelent a valódi

ügyeljünk a DIANA névre.

A közönség idegeit alaposan próbára tette — a Kispest 
legénységének gyenge játéka 

Attila—Kispest 1:1 (0:0)

Stciner

'A miskolci csapat

A kispesti futball- 
pályára közel ötszáz 
néző zarándokolt ki a 
kellemetlen téli időjárás 
ellenére is, hogy tanúja 

kedvenc csapata 
tavaszi 

mérkőzésének. 
kum idegeit 
alaposan próbára tette 
a kispesti legénység, 
amellyel szemben

a vendég Attilának 
határozottan jobban 

ment a játék.
.. __ ,____ __ . többet volt frontban s bár
a vezető gólt Kispest védelmének súlyos hibá
jából kifolyóan szerezte ugyan meg, mégis ugv 
látszott, hogy ezzel az egy góllal a győzelmet 
is a saját javára könyvelheti el. De pór perccel 
a meccs vége előtt Kispest csapata újból neki
rugaszkodott és mégis

sikerült a már-már elveszettnek hitt mér
kőzést döntetlenné tenni.

bajnoki 
A publi 
azonban

A piros-feketék a kiegyenlítésnek igen meg
örültek, mert — mint mondták — a pccchesen 
bekapott Attila-gól után nem mertek bízni a 
döntetlen eredményben sem. Ami a játékot 
illeti, ez a behavazott talajú pályán

teljesen nlvőtlan volt
Dicséret csupán a védelmek kitűnő munkáját 
illetheti, a csatársorok közül a miskolciaké még 
megfelelt, ellenben a Kispesté majdnem teljes 
csődöt mondott.

Az első félidőben nagyrészt az Attila az ur 
a pályán, ennek ellenére Kispest srarezhetné 
meg a vezetést, de Konyor nagyerejü lövését 
Szemző fényes stilusbnn védi. Változatos játék 
után az utolsó percben Szidor bekanyarodik 
a kispesti kapu elé, a tizenhatosról éles bom
bát küld, ám ezt Dénes fényes stílusban ki
öklözi.

A második félidőben előbb Vermes éles lövé
sét védi Dénes kornerre, majd pedig az egyéb
ként jól játszó Steiner egy biztos helyzetben 
a kapu mellé helyezi a labdát. Ezután a kis
pesti jobboldali védelem súlyos hibájából Szi
dor a kornervonalról visszahúzza a labdát, 
amelyet Vermes közelről a hálóba juttat (1:0). 
A kispestiek azon a elmen, liogy állítólag a be
adásnál a vonalon túljutott a labda, reklamál
nak, de a biró, a határbiró megkérdezése után, 
fenntartja eredt) Ítéletét. A kispestiek szinte 
megadják magukat s csak egy-egy lefutásán! 
próbálnak kísérletezni. Egy ilyenből a JA. perc 
ben, Paczolay beadásából, Steiner bombaszeril 
gólt lő. (1:1). Ezzel megszerzi csapatának a ki- 
egyenlitást.

A Törekvés nyerte 
az amatőrderbyt, 

a BSE legyőzte az UTE-t
Az amatőrök második tavaszi bajnoki for

dulója már derhy-mérkőzé 
é« « Postás csapatai közöl 
de’ém alakult ki mind
két fél rÁszéról, amelyet 
végeredményben

a bajnok Törekvés 
csapata megérdemel

ten nyert ineg.
Győzelmével igazolta, 

hogy őszi pontvesztesé- 
gfl ellenére is a legjobb 
Minatörcsapat éa a báj- 
no kiágnak ismét a leg
komolyabb jelöltje. Nagy 
érdeklődés kísérte a BSE 
és az UTE összecsapását
is. A szeszélyes fővárosi csapat, amely a mull 
bélen váratlan vereséget szenvedett, vasárnap 
ismét macára talált és vereséget mért a saját 
otthonukban játszó lilákra. A BSzKPT gárdájá
nak nem volt nehéz ellenfél a Fér Vasutas csa
pata, az FTC azonnan cink küzdelem után 
tudta maga alá gyűrni az URAK legénységét. A 
MÁV. a 111. Uer. TVfi ellen fölényes, ni MTK 
» hAV FC, nz Elektromos MTE pedig a BEAC 
ellen minimális győzelmet ért el.

A részletes eredmények a kővetkezők: Tő- 
relbh—Postás 2.1. BSE—VTE i:9, BSrKRT- 
Fér. Vasutas 6:0, FTC-URAK 2:1, M.lVr-IIt.

kér. TVE 8:0, MTK—„89" FC 2:1, Elektromos 
MTE—BEAC 2:1.

Döntetlen eredményt hozott 
a Soroksár —Turul találkozó, 
az ETC FC pontot vett el 

a Pécs-Baranyától
A n. liga vasárnapi fordulójában csak két 

meccs került sorra. Mindkettő döntetlenül vég- 
födött. A Turul—Soroksár találkozó megfelel a 
várakozásnak, de a Pécs Baronya döntetlenje 
már meglepetésnek számit. A részletek:

ETC FC—Pécs-Baranya 4.4 (J.O). A Pest
erzsébeten lejátszott meccsen a hazai csapat az 
első félidőben olyan tűzzel és győznlnknrássnl 
játszott, hogy valósággal lelépte ellenfelét, de a 
második félidőben mér nem maradt ereje és 
teljesen összeropfinnva. ma|duem vereséget 
szenvedett. Az ETC FC már a 2. percben meg- 
szőrözte a vezetést Pomári révén, majd a 18 
percben Lilái lefut és a kapuba helyezte a 
labdát (2:0). Rövid pécsi ostrom után a 27. 
percben Pomári éles lövése a lécről n báléba 
pattant 13:0). Szünet után a 30. perében Táltos 
helyezeti lövése a hólóba jutóit i3-l', majd a 
33. percben Halas ujRbb gólt szerzett (8:2). A 
40. percben Fogas kiegyenlített, a 42. percben 
pedig ugyanő megszerezte a pécsieknek a vere
téit. Az ETC FC a közönség biztatására roha
mozni kezdett és a kapu előtti kavarodásból a 
43 percben Sdti'msk sikerült egy jól kiérde
melt pontot megmenteni.

Turul—Soroksár 1.1 (0:0). A két rivális erős 
küzdelmet vivőit, amely a várakozásnak meg
felelően, döntetlen eredményt hozott.

DIANA
sősborszesz

KÜLFÖLDI SPORTNAPLD
Magyar asztali tenniszezők aratása Becsben

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentésc.) A WAC rendezésében folyó nem
zetközi asztali tennisz-mérkózések során a 
magyar versenyzők vasárnap is folytatták 
diadalsorozatukat. A férfi-egyesben Szaba
dos 21:8, 21:12, 21:24 arányban győzött 
Flussmann ellen. Az idei világbajnok Barna 
23:31, 21:15 és 21:17 arányú győzelmet 
aratott Thun felett. Bellák pedig Liebslert 
késztette megadásra 21:12, 14, 14 arányban. 
A schivarz-rot-dijért folyó küzdelmek során 
Bellák kiverte Kohnt Liebster pedig Mad- 
jaroglout. A női egyeshen Sípos Annust, az 
újdonsült világba jnoknő 21:12, 11, 13 
arányban győzött a cseh Zdobnicki kis
asszony ellen. A férfi-párosban a Barna-

Sípos Anna Szabados Miklós
Szabados-pór 3:2-re győzőit a Ffttísmann—s 
Kohn osztrák pár ellen.

Előkerült a nemzetközi futballszövetség 
elspekulált vagyona

Sun-Remo, február 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 

jelentése.) Emlékezetes az a nagy riadalom, 
amely ősszel az egész futballvilágot be
járta. Ez a hir arról számolt be, hogy a 
nemzetközi labdarugó szövetségnek, rövi
den:

a FIFÁ-nak az egész vagyona el
úszott.

Ugyanis Hlrschmann vezérül kár, aki egy
ben bankigazgató is, állítólag különböző 
valuta- és bankügyletekkel o FI FA több
millió pengős vagyonát elspekulálta. Amint 
most értesülünk, a nemzetközi labdarugó 
szövetség végrehajtóbizottságának tegnapi 
ülésén

bejelentették, hogy az elsprkulált ősz
szeget teljes egészében egy idegen 

bankba Ifiéibe helyeztek.
A végrehajtóbÍ7oltság tagjai nagy örömmel 
vették ezt a bejelentést, ami azt jelenti*  
hogy a már-már koldusbotra juttatott nem
zetközi fut ballszövet térj továbbra is halain, as 
vagyonnal rendelkezik.

Az ülésen azonkívül a május 13 iki 
stockholmi kongresszus előkészítő munkád 
tataival, továbbá az 198). évi második lab
darugó világbajnokság megrendezésével fog
lalkoztak. Az egyes tagszövetségeket újból 
nyomatékosan figyelmeztetni fogják, hogy 
nemzetközi válogatott mérkőzéseiken csők 
saját állampolgáraikat szerepeltethetik.

A német uszószövetség első olimpiai próbaversenye
Berlin, febr. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Szombaton a hullámfürdőben rendezte 
a német Uszószövetség az első olimpiai előké
születi versein t, amelyet zsufclt hAz nézett vé
gig. A hullámfürdő nehéz vizére való tekintettel 
az időeredmények általában jóknak, sőt kilő- 
nőnknek nevezhetők:

200 m gyorsuszás: 1. Delters (Köln) 2 p. 21.1 
mp. 2. Schwarlz (Köln) 2 p. 27 mp. Deiters 1 
p. 02.8 mp alatt úszta végig a 100 métert, de 
ezután visszaesett.

100 m hátuszás: 1. Denlseh (Óorosztól 1 p 
13.8 mp. 2. Schumbvrg (Magdcburg) 1 p. 15.2 
mp. Az európabnjnok Deutsch komoly ellenfél

hijjan nem úszta ki teljes tudá'át.
200 m mellúszás: 1. Wittenberg (Berlin) 2 p*

492 mp. 2. Schwarz (Gőppingn) 2 p. 50.1 mp. 
A két kivóló versenyző küzdelméből az európa
bajnok Wiftenberg került ki győztesként. Mind- 
kettőjük Ideje egészen kiváló.

F^IOO m gyorsuszás staféta: 1. Schwimno•»- 
reiuigung Berlin 4 p. 18 mp. 2. Magdcburg 96 
I p. 26 mp. 3. Hcllas Magdcburg 4 p. 38.4 mp.

100 m hölgygyorsuszás: 1. Hilda Salbert (Glei« 
wltz) 1 p. 13.5 mp. 2. Lőtte Kolulla (Beuthen) 
1 p. 16.8 mp.

A vlzipólómérkőrésbcn a német válogatiiít 
kemény küzdelem után csak 4.-2 (2-2) arány
ban tudta legyőzni Berlin válogatottjait.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Térték Elemér és Nyilas Vilma — 
elsőosztúlyu. A városligeti műjégpályán mii- 
korcsolyázó osztályvizsga volt. Elsöosz.tályu 
versenyzővé minősitették Tértük Elemért és 
Nyilas Vilmát. III. osztályú versenyzőkből n 
következők lettek II. osztályúak: Imrédy 
Magda, Sziiassg Nadine, Székely Zsuzsa és 
Seidenhelm László. III. oszt, versenyzővé 
minősitették: Göbel Annát, Lachmann Fri
gyesnél, Schicl: Irént, Bénái Erzsébetet cs 
Stern Ildikót.

X BKE-Cslkwereda! AC 8’1. A BKE szom
baton 6 0 arányban győzta le a derék éa am
biciózus székely fiukat • vasárnap a reváns- 
mérköiéscn 8:1 arányú győzelmet aratott fe
lettük. Ai első részidő eredménye 5:0 volt, a 
másodiké 0:1 a a harmadiké 3.-0. A BKE ál
landó fölényben játszott a csikazeredaink el
len, akik iH'g technikai és taktikai tudásban 
alig emelkedtek felül a primitív nívón. Annál 
nkóbh dicsérendő az emberfeletti lelkesedésük 
és a magyaros leniperamcntumuk, arttcüyel

teljes mértékben megnyerték a közönség tet
szését. Jéghokkizni még gyengén tudnak, de 
Igen szimpatikusak . ■.

X Rasztovlea Imre győsfitt a BBTE kard- 
verseny A BBTE szombaton és vasárnap ren
dezte országos junior kardversenyét, amelyen 
huszonöt egyesület 92 versenyzővel vett részt. 
A versenyt Ra.sztovics Imre (BEAC) nyerte 
'"<*8  1 győzelemmel, Diftz István dr. és Ham
van István (MIK) előtt.

X Nemzetközi pnxfathhatnl, két telefonköz
pont, rftsidhcillíunu rádióadó a cserkészvllág- 
tábnrozáa szolgáintáhnn. A jövő évi cserkész- 
vitágjmnborce egyik legfogasnbb kérdése a for
gatom lebonyolítása A M1V. és HÉV. a legna
gyobb teljesítményre lehet felkészülve, de amel
lett is megszervezik nz uutobuszjárnfnknt, sőt 
körfognloin lehetővé tét?lc céljából külön mű
utat is kell építeni. Az utcákat és vnsvtat át 
kell hidalni, miután n nagy tábor a vasút
vonal mindkét oldalán fog ekerülni és 
Igy torlódásra kell elkészülni. A fél- 
áliitnndó nemzetközi postahivatal Is cl 
lehet készülve a legnagyobb forgalomra. A fdu- 
beszélŐforgalmat egy 100 km-es állami és egy 
tábori távbeszélőközpont fogja 60 állomással 
lebonyolítani. 4 táborpnrancsnoksógnak 
fiuahes gépe Is le»z, a tábori rendőrség részére 
pedig egy rövidhulláma rádió, és vevőt 
készüléket is tclepi’cncl^ •*
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A kore«ztrejtvény-ollmplá»z
IV. számú közgazdasági keresztrejtvénye
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Bsküldendök a slMilnUa
Vfsadole*  sorok: 1. Az elmúlt esztendő egyik legna 

g,vr>bb s cgvban legstomorubb gardasági eseménye A. A 
mai válságos Időkben dívik. 11. Idegen pénz. 12. On sem 
szeraH Oi’ctnl — (névelővel). 14. Görög törzs I}. Mig én 
altok............... 17. Az Iskola, a diák nyelvén. 19. A ja
pán míkúdó neve volt valamikor. 24. A Fővárosi Oj>e 
reltszlohás Igazgatójának heeérő neve. 21. Hatalmas vál- 
Ibist 21. Ige 24. Angol kétkerekű kocsi 2t. Autómárka 
27. Ptrlótlenltósttr. 38. Major Henrik rajzolómüvész 
tréfás neve. 20. Azonos tr.Awalhangzók. M. Egnrerü 
gép. 21. KárdfazA H. Gyömölea M. Ebben a bankban 
veszitele el Pellenberg Is a pénzét. x». Szerény vélemé
nyem szerint az egyetlen kibontakozási lehetőség a ma 
etilysYg bvlyjelból. (Felhívom a, illetékesek Ügyeimét.) 
42. Egy pipa neve. 41. Irány 44. A kert legven Ilyen, 
áronban a kalarábá annál kevésbé 44. Állóvíz. 44. 
F< tbaUis'e mestersége. 4». Cimirógóp. M. Téli qport- 
•srköa. (A v»s«»ó lemaradt róla ) Al. Idegen prepozíció. 
42. Egymást követő mássalhangzók Al. Bag »4. Elbája 
fedás. »®. Drtcri Lajos remekműve. 02..............four
frIOlvilágitó ablak — franciául 04. Csak — né
metül. AA. A fordítottja — ó enyém — olaszul, 
sí Retet r ss Engedmény — közismert idegen, azonban 
• magyarban i, használatos szóval. 71. Földmunkás. 73 
N’-gy liangla van most Sanp.hai felé 74. Molnár Fe.'cne 
regénye. Hogv. bogy nem. egv á betű került a végére 
7A. Napszak. 77. A családhoz tartozik. 7A. Fondorlat.

H. aa. bflnOgjl Leretrlrtjlsénj flnk megfellAset
Msazlntra: 3 Meggyilkolták Turcsányi Elzát 24. Bűnös 

nem kerüli el a büntetését.
Függőlegest 3 Megölt Erdélyi Béla a feleségét. 24 

Dia Torbágt i viaduklmcrénylet.

V--V

KI lesz a magyar 
Nurmi?

A Hétfőt Napló még az ősz folyamán Jelen
tette, hogy a Munkás Testedző Egyesület, amely
nek a magyar hosszutávfulás terén elévülhetet
len érdemel vannak, akciót indított a „magyar 
Nurmi" felfedezésére, ügy ■ főváros, mint a 
vidék ifjúsága részéről igen sokan jelentkeztek 
a zegyesület felhívására. Az MTE a vidékieket 
levelek utján látta el tréningulasltásokkal, n 
fővárosiakkal pedig személyesen tartotta fenn 
az érintkezést.

A vizsga u jövő vasárnapon Isz. Március 6-án 
délelőtt rendezi az MTE monstre mezei futó
versenyét a Népligetben két és fél kilométeres 
távon. Az egyesület most kiadott felhívásában 
közli, hogy az újonnan jelentkezetteknek Is 
alkalmat nyújt képességeik bemutatására. 
dúlhat minden fft. életévét betöltött ifjú, 
nyilvános versenyen még nem állott starthoz. 
Nevezni lehet az MTE-nek a Peterdy-utca 6—8. 
szám alatt levő helyiségében pénteken este. 
Gyülekezés és átöltözés a népligeti Szücs-féle 
vendéglőben vasárnap reggel 9 órakor.

In
aki

legjobbak álltak starthoz. A bajnoki küzdelem 
rendkívül érdekesnek Ígérkezik...

lüggülrgr* iigyan.Biüi I. 4a !• arámu tarok.
rflggMeget M»r»ki 1. A jóvó fftrlénetlrójt ezen • elmen 

Ir majd tanulmányt a mai vittonyokról. 9. Megehetó 
valami A. Nem igen lehel most kapni. 4. 10 oldal — 
többe, teámban A. Egy ismert síén. A. Rdazvtny. 7. “A- 
bnn van A. E héten Is részünk volt benne. A. Mi név 
10. A fordítottja rsg. IS. Neked idegen nyelven, ti. 
Ibtcn-dtAma. IS. Egy vasuttArtasAg nevének rövidítése, 
ti. Kutya-név névlóvel 22. Ige. 21. Idegen kölósró. 
2A. Okmányokon látható. 21. Cigarettahüvely egyik neve 
•II. Ha a kritika ilyen, ee mér baj. 22. Mutatós/óeakn 
M. Rádiótoknak nem leta nehéz kitalálni. 24. Füstős 
koma. M. A bécsi nemzetközi vAsár. 37. Szakács mondja 
a kuktának, ha a levesnek nincs ize. ». Lendület IS. 
Az elmúlt esztendő egy másik legnagyobb gazdasági ese
ménye. amelv az egész világra kihatott. AA. A türelmet
len ember nem szereti. 41. Aki vonalon van. többnyire 
ez 47. Nagy villamos koncern-vAllalat. amely körű) meg- 
lebelót viharok dúltak. 48. «= 31. vízszintes. *2.  Egyip
tomi isten. M. Oroszországból indult ki és az 
acrárállámok azomonian érrik a következményeit. 
*4. Japán hów. Ezelőtt vagy husronhét évvel. It. 
Idegen magánhangzó. 47. Mnat olvastuk, hogy árverez
tek nála Valamikor kf hitte, volna? 5A. A legnagyobb 
nr.gol közgazdászok egyike. 00. A pénztel meg nem en
gedett üzérkedést folytat ífélmtiitban). 41. Kalifa. *3.  
Test rész (névelővel). AS. Elég nagy a feje, búsuljon . . . 
M. Egv nem éppen szép szó. azonban a tőzsdén sok
szor pánikot okozott. AA. Ezofíkus uralkodó. 7A. H-va| 
az elején sebkölöző. 72. Ijesztő valami. 74. Y. ó. R. 77. 
Részvénytársaság _ idegen rövidítése.

A Vasas győzött a Bernát- 
vándordijas versenyen

A Vasasok vasárnap délelőtt rendezték meg 
vándordijas mezei versenyüket az angyalföldi 
réteken. A versenynek az a körülmény adott 
különös érdekességet, hogy a Bemát vándordíj 
győztese a szenior és az ifjúsági versenyzők 
összesített eredménye alapján adódik. Tehát 
nem elég csupán a szeniorcsapatnak a győzel
me, de elengedhetetlen feltétel az ifjúságiak jó 
szereplése is. A szeniorok nyolc kilométeres tá
von. ez ifjúságiak pedig négy kilométeren üt
köztek meg. A részletes eredmények a követ
kezők:

Szenior csapatverseny: 1. MTK. 49 ponttal. 2. 
’asas 59 ponttal, 3, ESC 79 ponttal. Egyénileg 
. Szilágyi, MTK 23 p. 37.2 mp., 2. Kelen Va

sas 23 p. 38 mp., 3. Fodor Miskolci VSC 23 p. 
42 mp.

A favorit Kelen a tél előtt 46 méterrel még 
mintegy 4 méter előnnyel vezetett, 

azonban ott egy lyukban megbotlott és elesett 
s mire fölkelt, Szilágyit már nem tudta újra be
fogni és egy méterrel mögötte ért a célba.

Ifjúsági csapatverseng: 1. ESC 49 ponttal, 2. 
Vasas 60 ponttal, 3. Dorogi AC 73 ponttal, 4. 
MTK 97 ponttal. Egyénileg 1. Mucsi ESC 14 p. 
35 mp., 2. Gutmann MTK 14 p. 53 mp., 3. Bo- 
lyovszky Dorogi AC 15 p.

A fíernát vándordíj győztese a Vasas csapata. 
119 ponttal. 2. ESC 128 ponttal, 3. MTK 146 
ponttal.

A verseny minden tekintetben jól sikerült. 
Valamennyi résztvevő egyesületnek akadt be
tege, akit nélkülözni volt kénytelen, de igy is a

X A „vtzleslkók“ első nyilvános bemna 
tatkousa ■ MUSz olimpiai seregszemléjén. 
A MUSz szombaton este 7 órakor a nagy*  
közönségnek is be akarja mutatni, hogy a 
válogatott úszók és pólózók, akik az egész 
lelet szorgalmasan végigtornászták, meny*  
nyíre jutottak el tréningjeiken és ezért se. 
regszemlét tart a fedett uszodában. Sor*  
rendben elsőnek nyilvános uszótréning 
lesz, amelyen az olimpiászra készülő üszőit 
mindegyike résztvesz. Utána fél 8 órakor 
a válogatott vizipőlókeret játszik az MTK 
ellen. Ás MTK komplett csapata ellen a kö« 
vetkező összeállítású válogatott kéret ját*  
szik: Bródy — Sárkány, Ivcidy — Keserű 11 
-- Vőf/ő fKckessy), Németh, Vértesi. A kö» 
vetkező mérkőzésen mutatkozik be a nyíl- 
vánosságnnk a ,.oizicxikók" csapata, amely 
az FTC ellen játszik. A csikók összeállítása 
a következő: Kusinszky (UTE) — Tolnai 
(MAC), Laki (BBTE) — Halassg (UTE) — 
Dezső (III. kér.), Bozsi (UTE), Kéltessy 
MAC). Tartalékok: Zólyomi (MUE). A 
csikócsapatból hiányozni fog Házai és 
Baj ki II., aki az MTK-ban játszik. A be« 
lépöjegy ára 60 fillér, amely szigeti bélés 
pésre is jogosít.

Budapesti ügetőversenyek
Nagyszerű küzdelemmel végződött a nap fő

száma és a második futam s mind a kettő 
autszájder győzelmét hozta. A handicapben a 
mezőny nem igen igyekezett a megszaladt 
Libau győzelmét meghiúsítani

I. FUTAM. 1. Langdorfi ist. Guardlan Trnst 
jnn. (1’4) Feiser. 2. Feri O. (5) Zwillinger. 3, 
Tamerlan (6) Mnszár 1. F. m.: Eliász, Údine, 
Leopárd, Ipse. Tót.: 10:36, 14, 17, 18. Olasz: 
51. — II. FUTAM. 1. Steinitz M. Exprcss (8) 
Kovács II. 2. Berrzi (2) Zwillinger. 3. Jeles O. S. 
(.1%) Hantzmann. F. m.: Karola, (mint 3-ik 
diszkvalifikálva). Dombóvár, Ibrány, Dante. 
Tót.: 10:145. 14, 12. 12. Olasz: 37. — m. FU< 
TAM. 1. Stein I. Sevrlg (6) Feiser. 2. Dárda 
;’2Jí) Kovács I. 3. Gitana II. (3) Iíoffmann. 
F. m.: Erika, Éber B., Fuss, Pogány, Conrád*  
Nurmi. Tót.: 10:110, 24, 16, 18. Olasz: 57. — 
IV. FUTAM. 1. Kossuth L. Libau (4) Wiesner, 
2. Ecuador (1K) Kallinka. F. m.: Sony Boy, 
Láva, Lili of Pnmuk, Tündérlány. Tót.: 10:25, 
23, 18. Olasz: 22. — V. FUTAM. 1. Roscmarie 
ist. Fényes (2J4) Benkö. 2. Szertelen (3) Mar- 
schall, F. m.: Zorica, Több sincs. Hajnalka*  
Sátán. Tót.: 10:37, 18, 22. Olasz: 32.

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
Dr. ELEK HUGÓ

18.

19.

Gál GyOzgy.
>M——— i

U«l szelvény nlnes mellékelve. nem vehetünk figyelembe. 
Rellvény ügyben aaemélyeaen k I a A r ó I ■ g kedden 

ts ezerdtn d lolín k-l s óra köiBH értekevünk.

A NYERTESEK NÉ)SORÁT .HÍREK" ROVATUNKBAN 
KÖZOUÍ’K.

Jövfl héten: Irodalmi kerosxtre|(v4ny

Hrll aj4nd4|iHlnk n> príméinek névsorát. valumlnt mai 
IV. ker*«stre|tvén>  Ónk megfejtéséi március tátid azé 
■tutikban klböUbk.

Meglejté.efc kfké'Abb márrtua 9-én. emmbaton adan 
dák pn*Ura.

A pál,ázatok a .Hétfői Napló" airrkeatlöaégének el- 
vére (V|| . Erj.íbH kárul 4.) küldendők. A borítékra 
feltűnően rá kell irnl, REJTVENVOI.IMHIASZ. ()!>■„ P*  
házslskal malyekbes a I. oldalon lalAlbalá megfej

A rovatvezető üzenetet.
Mrféklekneki PortómegtakaritAa céljából tanácsos a 

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

Többeknek i Keresztrejtvény olimpiászunk Iránt olyan 
nagymérvű érdeklődés nyilvánult meg, hogv minden 
kérdezóskódésre. jignagsobb sajnálatunkra. nem All mó
dunkban e helyen válaszolni. Bárkinek azonban kéaz- 
s*Wl  válaszolunk. aki kérdezősködó levelével megfele
lőin bérmentesített éa pontosan megcímzett válaszboríté
kot küld be.

Továbbá számos érdeklődésre közöljük, hogy erűk- 
légiden az égési keresztrejtvényt beküldeni; teljesen 
elegendő. • kívánt sorokat egy lv papírra leírni és 
a lapunk 2-ik oldalán található szelvényt felragasztva 
mellékelni.

1 doboz

Dreher-Maul csokoim
2 elsőrendű Jegy a

KOmÉDSfl-ORFEUMBn

koncentrált erősítő tápszer

“ 4 pár GE-UI harlsnva
■ Fálh 0uu;aSi":,'*:2;

kétszemélyes BRűDV-uacsorára 
(Bél'zln, borjószelet, borjúmáj, to|ásomlett, körítés, savanvű 
ptritóakenyár és kenyér) a Alapítva: 18Ö9*BR<l> DV-KAv£hAzv Óbuda, Szentlélek ucea 3’

”• vml.o, i pár gfb seiyeRiharisnyín
Poittzer ea Halász 20 éve fennálló kötöttáru, le bér- 
nemi) etb. divatáruliázából, Vflf„ JótMt-körat 19. szám.

”■ 500 Y forgókondenzátor
• Gyártja a Telefongyár rt.

EfttBl ílllülla harisnya-,kesztyü-üzletébő) ■ fllll UyUta Ferrnclek-tere 2.
24, 25. Utalvány

f—f ncryy fénykópfolvótolro
Poijutsa Alfréd IV., feronciék tere 3. TeL: 89-7-91
2ö. legszebb, legolcsóbb, legnagyobb választékú Álló 

lámpák, falikarok, bronz- óa mZirvánv-irókészletok- 
í*CÍIIAnnlf  v,'*g ,,A" rt Budapest VII., Uolblul üffl í-r^l'et-kóiut 41. az. Ajándéka 

egy tnodorn bronz-elgarettaololtó

L„CADEAU“_„

KALLÓS JAHOS-Mle
LGazdasági, Pénzügyi 

és Tőzsdei Kompasz"
J931--32-es évtolyam, l-ll. kötet

7* 6 tubus

DIANA FOGKRÉM
27. 1 nagy doboz legfinomabb

ERIKARIKA
dessert sütemény

*• 1 nagy dobol
porcellánpudez ee 1

9. drb. jegy a Forumb

2.

PHILIPS
E 413 tlpusii, 12 wattos vég 
erősítő caő, mely adócsőnek 

is banznAibató.
Adj*  * Ptolllps Rádió da Vilin- 
moveágt Rt., V , l.lpot-körut 18, M,

ti. i cMiaai dobos

„Olobu»“ húskonzerv
üyárui: WEI68 MANFRÉD RT. KONZERVGYÁRA.

15.

HERMES amatőr fotóalbum■ TI m|n*íe"  enyBgöb«n magyar munka 
kLJ Gyártja i
fi | HERMES

susaput. vili.. BatsrMy-d. e.
88.Telefon: 38— 1— 27.

29. 80.
Utalvány egy-egy szakszert teljea arcápotAara v. bármely 

mán kozmetikai kezelésre FollAla Sarolta kozme
tikai Intézetébe, Andrtasy-üt 38. 1. (Párisi Arüházzal szemben) 
w**** -01*,  világhírt UajeítávolltóMereiról, valamint 
szépllósaeretröl prospektust küld. Felvllágoattáa díjtalan.

31.

48. Utalvány egy darab -

ol"«« kerímlira
^ONZERT RT. rádió- és gCamofontlstotO

IV., váci-utca 23. Olasz kerámiai tárgyak kiárusítása

«. Utalvány 1 öveg kblnfrlare

Fritse Zsigmond
kőztamert lUatasertárába, RÁKÓCZI OT As.

43- »/, évi előfizetés március 1-től a

RadiúésFotoamatűr-ra

<. luivte, f ozjjs| Ceruzéra
Tillemann Sebestyén

ékttzerüzlHóból.
tlMIWHtlUte C uisnirwst MW VSI»UIWI>»._

•_2 eisörenUü légy a Royal Orletimba l

véiösrar* 4Öfl
10.

átodsrn lámpaernyö
Reiiai sztnesnyoniS tt KiktmiOgar

Dui.neit VI., < «engrcv-uU-. «. az tv
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