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Fegyveres banditák a Podmaniczky-utcában

Apponvi Albert gróf súlyos 
influenzás tüdőgyulladásban 
megbetegedett Géniben»

Genf e pillanatban Magyarország számára 
nem a vilugbéke központja — a táviró és 
teleién drótja minden konferenciáknál izgal
masabb híreket hoz, amióta először ; len
tette a szomorú hirt, hogy gróf Apponyi 
Albert odakint súlyosan megbetegedett. Ma
gyarország great old man-je, aki most is a 

tnc’ynr ügyek sikeres és igazságos védelmére 
utazott a világbéke fővárosába,

nagy csatáját vívja odakint az éleiért
— a halállal.

Mire e sorok napvilágot Iáinak, fia, röviddel 
később pedig egész családja olt van már a 
betegágy melleit, ahol e pillanatban az or
vosok egész serege szorgoskodik, hogy a 
nagy agg politikust visszavezérelje njra az 
élet országutjára. De távol tőlük, ebben az 
országban, de mindenütt, ahol csak magya
rok vannak, az emberek millióinak féltő 
részvéte, szorongó aggódása száll a betegágy 
felé.

Genf, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telofón- 

jelentése.) Népszövetségi körökben vasárnap 
futótűzként terjedt cl a hír, hogy

Apponyi Albert gróf, a magvar delegáció 
vezetője, jmlyosan megbetegedett.

A 86 éves Apponvi! a Géniben összegyűlt 
államférfiak mindig megkülönböztetett tisz
telettel veszik körül — éppen ezért érthető 
az a nagy megdöbbenés, amellyel a betegség 

hírét fogadták. A Reslndenz-Holclt vasárnap 
valósággal megostromolták az érdeklődők, 

a hotel telefónjnl állandóan csengenek
és az európai külpolitika minden Géniben 
tartózkodó reprezentánsa leadta már név
jegyét a portásnál.

Apponyi gróf a múlt hét elején érkezeit 
Genfbe. A legjobb egészségben kezdte meg 
munkásságát, néhány nappal később azon
ban

különösen az egész Európában dühöngő 
influenzát ő sem tudta kikerülni.

Genfben egyébként terjed a szövődményes 
influenza. Apponyi Albert csütörtökön esett 
ágynak, környezete természetesen azonnal 
orvosi hívott, aki hamarosan megállapította, 
hogy sajnos, a nagvbeteg magyar politikus 
esetében — igen súlyos komplikációkkal kell 
számolni. Az utóbbi két nap alatt

főleg magas életkorára való tekintettel, 
aggasztónak deklarálták állapotát orvo
sai, úgyhogy telefónérlcsilés ment Buda
pestre a családhoz, amelyben kérték, 
hogy Apponyi fia: György gróf haladék

talanul utazzon Gcnfbe.

A vér és a halál izgalmas vasárnapja 
Németországban

Lezajlott a nagy temetés Berlinben — Nagy zavargások Münchenben
Berlin, február 5.

Nagy tömegek részvételével tartották meg 
rendkívüli ünnepélyességek közepette Zaurltz 
rondörörmester és Maikoujfzky nemzeti szocia
lista rohamosztagos temetéséi. Hitler kancel
lárrá történt kinevezésének napján

a rendőrőrme síért és a nemzeti szocialistát 
kommunisták agyonlőtték.

A vasárnap temetési szertartáson, amelyet ál
lamköltségen rendeztek meg, részivel! Hitler 
Adolf is és a kancellár kíséretében a birodalmi 
kormány többi tagja is megjelent, f 

végéláthutatlan tömeg vette körül a térsé
get.

A dóm előtt két ravatalt állítottak fel, amelyek
nél a berlini rendőrség és a rohainosztagosok 
csapatai állottak diszőrséget.

Hitler kancellár
a nemzet! szocialista rohamoszlngosok ez

redesi uniformisában jelent meg, 
Gőrlng miniszter szintén ebben nz egyenruha*  
bán jött el a temetésre. Mialatt a temetési szer 
tartás folyt, a közeli Lustgartcn fölött repülő
gépek keringtek.

Sajnos, a vasárnap som mull cl halálos*  
végit összecsapások nélkül. Berlinben politikai

A' fiatal Apponvi gróf tegnapelőtt éjszaka 
cl is utazol! Budapestről. Bécsig vasúton 
ment, onnan

repülőgépen folytatja útját Genfbe, hogy 
minél hamarább érkezzék súlyos álla
potban lévő édesatyja betegágya mellé 

Vasárnap éjszakára várják Genfbe Apponyi 
György grófot. Apponyi Albert felesége és 
leánya vasárnap reggel Indullak cl vonaton 
Öltük György kíséretében.

A nagybeteget
két híres genfi orvos kezeli,

az orvosok felváltva állandóan a betegágy 
mellett tartózkodnak. A vasárnap délelőtti 
konzílium örvendetes javulást állapított meg 
Apponyi állapotában és

hihetetlenül erős szervezetében nagyon 
bíznak.

A délelőtti jelentés szerint a nagybeteg álla
pota nem reménytelen és ha nem lépnek fel 
komplikációk — néhány napon belül végle
ges javulás állhat be.

Apponyi Albert gróf kezelőorvosai vasárnap 
este második konzíliumot is tartottak. A tü
zetes vizsgálat után elhatározták, hogy az 

hátterű összetűzések következtében
két ember veszítette életét.

Egy harmadik halálos áldozata a politikai küz
delemnek Chemnitz városa mellett egy község 
polgármestere. A nemzeti szocialisták és kom
munisták összeverekedtek egymással s a község 
szociáldemokrata polgármestere igyekezett ren
det teremteni. Egy tizenhétéves gimnazista, aki 
a nemzeti szocialistákhoz tartozik, odaugrott n 
polgármester elé s azzal a felkiáltással, hogy 
.Majd megmutatom neked!"

két lövést adott le a szerencsétlen emberre, 
aki holtan esett össze.

München, február 5.
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Mozgalmas 

napja volt vasárnap a müncheni rendőrségnek 
is. A bajor főváros nemzet' szocialista roham
osztagai nagyszabású felvonulást tartottak és 

a külvárosokban a menetet megtámadták a 
kommunisták.

Bár a felvonulásban több mint ötezer ember 
vett részt, a támadók mégis nagy zavart csi
náltak és hiába kisérte a menetit a rendőrautók 
hosszú sora, a vérontást nem lehetett elkerülni. 
öl nemzeti szocialista súlyosan megsebesült 
az egyik halálán van. A végén már a vereke 

eredeti tervvel ellentétben nem szállíttatják 
át Apponyi Albert grófot a szanatóriumba, 
hanem továbbra is szállodai szobájában ke
zelik. A magyar delegáció tagjai, akik ter
mészetesen teljes számban a Residcnz-Ho*  
felben tartózkodnak és

a legnagyobb aggodalommal kisérik a 
a betegség minden részletét, 

azt következtetik ebből, hogy közvetlen ve
szélytől nem kell tartani.

Az esti nyolcórai orvosi vizsgálat azért 
változatlanul komolynak deklarálja Apponyi 
állapotát, főleg mert

a tüdőben gyulladásos góc van, 
a szív működését kielégítőnek tartják.

Apponyi Albert grófnak ma délelőtt kel
lett volna a leszerelési konferencia főbizott
ságának a magyar delegáció álláspontját ki
fejteni a francia biztonsági és leszerelési ter
vezet ügyében. A delegáció vezetőjének meg
betegedése miatt Apponyi Albert gróf he
lyeit a mai ülésen Tánczos tábornok fogja 
a magyar álláspontot ismertetni.

Lapzártakor jelentik telefonon Géniből:---
— Apponyi állapota változatlan. Egyik 

orvosa egész éjszaka mellette virradt.

dés olyan veszedelmes méreteket öltött, hogy 
a rendőrök megerősítést kértek cs vesztegzár 
alá vették a környéket.

A nemzeti szocialisták ünnepi felvonulása 
Hitlernek szólt, aki a nagy berlini temetés után 

repülőgépen érkezett oda.
Münchenben különben vasárnap összeült a 

bajor néppárt oiszágos bizottsága is, amely 
rendkívül érdekes határozatában megállapítja, 
hogy

az uj kormány megalakulásának főmozga
tói nem Is kívánták az igazi nemzeti össze
fogást s uj életre keltik a felekezeti türel
metlenség és a felekezeti harc áldatlan je

lenségeit.
A cenlrumpártot és a bajor néppártot szándé
kosan kikapcsolták, éppen ezért porondra szó
lítják a sálasztásokin az összes párlhivckel.

Vér folyt vasárnap Breslauban is, ahol a 
vasfronl tüntetése után súlyos összeütközések 
voltak.

Egy ember meghalt, többen megsebesüllek.
Súlyos összeütközések voltak délután is. Egy 
vasfronl jelvényt viselő diákot agyonszurtak. A 
rendőrség egész sereg letartóztatast foganatost 
lolt.
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Letartóztatták Trumbic, Kostic és 
Lelovic volt szerb minisztereket

Polli kai okok a letartóztatás hátterében
Béc% február 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telrfón- 
jelenléte.) Zágrábi jrlcntés szerint óit

letartóztatták Trumbic Aniont, Jugoszlá
via el*ő  kUlUgymlnlmrterét, 

aki államu nevélien a versailleai békét is alá
irts. Letartóztatásának valószínűleg politikai 
okni vannak. A 7R éves politikus lakásán 
történt kihallgatása folyamán

Jubileumi sváb bál a budai Vigadóban
Vasfirnnp tartották meg a magyarországi 

sváb egyesületek hagyományos farsangi bálját 
a budai Vígadóban.

Már ktlmc órakor hatalmas, tarka legények
ből és leányokból álló tömeg hömpölyög » hall
ban, folyosókon és nagyteremben. Itt fújja teli 
tüdőből a tizenkilenc, tagú budaörsi zenekar.

A nemzeti viseletbe öltözött ünneplő kö- 
aönaég

kipirult arccal, nevelve tapsol az etyekl díj
nyertes tizenhét zenész hangversenyének min
den müsorszáma után.

A nagyterem jobbsarkábnn, emelvényen fenn
tartott helyek várják az érkező előkelőségeket. 
Jönnek- Grnti Gusztáv országgyűlési képviselő, 
VnkdMnser Károly volt miniszter, Bleper Ja
kab országgyűlési képviselő a volt miniszter.

Az ünnepi műsor egyik programmpontja a 
népviseletek közötti szépségverseny. Értékes di

Gyertyával világít jóik a kereskedők 
kirakataikat

Eserháromszázaa csatlakoztak a világítási sztrájkhoz
A fővárosi kereskedők és az Elektromos 

müvek között változatlanul áll a har-\ a 
jövő héten még sötétebbek lesznek a buda
pesti utcák, mert vasárnap délelőtt már 

ezerháromszáz kereskedő csatlakozóit • 
kirakat-sztrájkhoz.

’A Fővárosi Kereskedők Egyesületében Vér- 
les Emil elnökletével gyűlést tartottak, ahol 
elhatározták, hogv végsőkig kitartanak a 
kirnknt-sztrájk mellett s ha az Elektromos 
müvek netn mérsékli az árán*,  egységárát, 
akkor

a kirakatba egy szál gyertyát állítanak.
Vértes Emil elnöki megnyitójában azt 

hangoztatta, hogy a kirakatvilágitás közcélt 
szolgál, igazságtalan tehát, hogy az áramot

Az asztalosmesterek viharos nagygyülé’ 
sen tiltakoztak az adóemelések ellen

250 hatósági üzem vonja el a munkát az iparosoktól
Vasárnap délelőtt az Asztalosmesterek Orszá

got Szövetségében mintegy ötszáz asztalosmes
ter gyiilt egybe, hogv nagygyűlésen tiltakozzon 
nr uj adórendeletek ellen. jVnp|/ Antal izzó han
gulatban tartotta meg elnöki megnyitóját és

■■ Iparosság elviselhetetlen helyzetéről 
beszélt.

— Nincsen egy ütésnyl munkánk, miből 
fizessünk adóit

— Visszaadhatjuk iparlgazolványainkatt
Ilyen és ehhez hasonló közbekiáltások szaki

tollák meg az elnök beszédét, majd Fíircdy 
Lajos főtitkár ismertette n/ uj rendeleteket, 
amelyek nemcsak közvetlenül, hanem közvetve 
is súlyos hátrányt jelentenek az iparosok szá
mára. Majd arról beszélt, hogy

még ma Is több mint kétszázötven hatósági 
a*rtnloani(lhely  vonja cl a munkaalkalma

Detektívek keresik dr. Almásy Antal 
budapesti ügyvédet

Kétévi fogházra ítélték és eltűnt a büntetés kitöltése elől
Vasárnap reggel óta detektívek keresik 

mindenfelé dr. Almásy Antal budapesti ügy
védet. Az egykor jómódú, ismertnevü ügy
véd hónapok óla üldözött vadként bujdosik 
a hatóságok elől egyik városból a másikba, 
szombaton azután

névtelen levélben bejelentették a főka
pitányságon. hogy dr. Almásy pár nap 

előtt a fővárosban tilnt fel

Siffli taiiMtir Basel
natív utazási kaduazményok 

r»'vOdso«/fd« di yásárlgantvdny: 
Svájci E konsnutm, IX.. Kr.veicnsv.ntca Zl

**« KW • K-„ ,„.y
MÁV hivatalul moDeJvg>kuda ii Uvk|ai.

többször elájult,
úgy hogv egyelőre házi őrizetben faríják.

Minőm valószínűség szerint politikai okai 
vannak annak a két letartóztatásnak is, 
•melyet Szabadkán foganatosított a rendőr
ség.

Itt dr. Kostic és dr. lelovic volt minisz
tereket

vette őrizetbe a rendőrség. ?

jak kerülnek kiosztásra. A rossz gazdasági vi
szonyokra való tekintettel, csupa hasznos tár
gyak kerülnek kiosztásra .

A programúi utolsó száma a százados tradi- 
cióju hagyományos „Kirchenweihstrauss**  — a 
csokorárverés.

A legszebb sváb leány
díszes csokorral kiáll a terem közepére és kez
detét veszi a licitáció. A csokor kikiáltási ára 
5 pengő. A legények cgyre-másra licitálnak — 
a csokrot végül <gy széles, szőke sváblegény 
veszi meg 15 pengőért.

övé az első tánc.
Megszólal a ropogós zene és a tarka vlseletekbe 
öltözött tömeg táncba kezd.

A termet betölti a vidám nevetés és megkez
dődik n hajnalig tartó, fplrcngetö mulatozás.

sokkal magasabb áron fizetteti meg a keres
kedőkkel az Elektromos müvek, mint a 
magánháztartásokkal, Révész Gyula határo
zati javaslatot olvasott fel, amelyben azt kö
vetelik, hogy a belsövilágitási áram kilowat
tonként 35, a kölsővilágitási áram pedig 20 
fillér legyen kilowattonként. A számlákat 
pedig a bemutatástól számítva 15 nap múlva 
lehessen kiegyenlíteni.

A határozati javaslatot nagy helyeslés 
közben egyhangúlag elfogadták. Többek fel
szólalása után Vértes Emil azzal zárta be a 
gyűlést, hogy az adóemelések és a gyárak 
kicsiben való árusítása ellen kell majd to
vább folytatni a küzdelmet, ha az Elektro
mos müvek elleni harc eredményesen befe
jeződött

kat az önálló Iparosoktól.
Végül összefogásra és gerinces fellépésre buz
dította a kisiparosságot,

Alscher Ödön, az újpesti asztalosiparosok el
nöke felszólalásában közölte, hogy Újpesten 
mozgalom indult meg, hogy

az összes Iparosok adják vissza Iparigazol
ványaikat

s mindaddig szüneteltessék a munkát, amíg adó
sérelmeiket nem orvosolják.

Több felszólalás után a nagygyűlés határo
zati javaslatot fogadott cl, amelyben

állást foglal az ujahb adóterhek és a köz
tisztviselők flzrtésleszállítása ellen 

és utasítja az elnökséget, hogy a többi ipari és 
kereskedelmi szakmákkal lépjen érintkezésbe 
az együttesen teendő lépésekre nézve. Ezzel a 
viharos nagygyűlés befejeződött.

és valószínűleg egyik pesterzsébeti rokoná
nál húzódott meg. Azonnal detektívek men
tek ki érte a pesterzsébeti címre, de már 
nem találták ott, az ügyvéd idejében meg- 
neazelte a detektívek közeledtét és

sikerült elmenekülnie.

Jövünk

Határozottan tragikus ,körülmények kö
zött jutott el idáig a nemrég még jóforgalmu 
irodával rendelkező pesti ügyvéd. Egyik 
ügyfele megbízásából különböző vidéki ha
tóságoknál volt dolga s közben — mint az 
ügyészi vádirat megállapította — 

hamisított okirattal manipulált.
A hamlilUit felfedeiMk. az ügyvéd ellen 
bűnvádi eljárás indult s hiába mit UMgbt- 
fnflt vidfkezdte, hiába híaalko'att jóhitzt' 
müságére, a bíróság jogerősen

kétévi fogházra (télte raagáBOkjralhaml- 
sltás miatt.

A súlyos ítélet kihirdetésénél már nem je
lent meg a szabadlábon lévő ügyvéd s azóta 
eredménytelenül kutattak utána.

A veszprémi királyi ügyészség később át
iratban fordult a budapesti rendőrséghez és 

kérte dr. Almásy Antal tartözkodásl he
lyének megállapítását, valamint azon

nali letartóztatását.
De az ügyvéd ekkor már elhagyta a fővá
rost, itthagyta elegánsan berendezett lakó-

„Szeretném mégegyszer viszontlátni 
játszani a magyar

— mondja Ermete Zaccon!, 
a világhírű olasz színész

Budapestet é 
közönségnek"

párls, február 5.
tUllái Napló tudiimlánat lelelonjtlen- 

lile.) A nézőtéren még ilübörőgUk a Up»ok. ■ 
lelkesedé, még olt hullimeolt * levegőben. De 
fenn, a színpadon a függöny mögött, már dísz
leteket tologattak és az ősz 
Zurcont fáradtan roskadt le egy királyi trón
székbe. Sliukespearel alak volt Igv .Lear király 
maszkjában, mint ahogy „Shakespeare, volt 
imént a színpadon a nagy jelenetben. De a 
maszk, a köntös és az álszakállon át, közvetlen ; 
és barátságos lelt a mosolya, örvendező a sze
me nézése, amikor e szót mondom- „Budapest . 
És fáradságon. kimerülUégen túl, kitor lelkes 
temperamentuma, olaszos melegsége, amikor 
felkiált: „Budapest'... — ,.Quel ricordo*  .... 
Mily emlék .. r

Talán 20—22 éve annak, hogy utoljára 
voltam ott.

A „Dlavoto- — Az „ördőg“ idején volt. Ah. 
micsoda finom szellem Molnár, micsoda remek 
közönség a pesti. Hogy tudják érezni • művé
szétét és megérteni a művészt Lám, most 75 
éves vagyok és gyerekkorom óta — tehát, ha 
első szereplésemet számítom — 70 éve szolgá-1 
lom a művészetet. Bebarangoltam a félvilágot, | 
sok emléket raktároztam el magamban, de j

70 éve szolgá-1 
ni a félvilágot, |

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök legköze

lebbi vidéki kőrútján Sopronba látogat el. 
Február 25-én utazik Sopronba, ahol 2B-án 
zászlóbontó nagygyűlést tartanak. Ezután a 
nagyobb vidéki centrumok közül Pécs és 
Kaposvár következik. Valószínűleg Baranya 
és Somogy vármegye székvárosaiban két 
egymást követő napon lesz a zászlóbontás.

★
Március 5-én nagy ünnepség lesz Debrecen

ben //egy ni égi Kiss Pál tiszteletére, akinek tíz
éves képviselői működését ünnepük meg- 
Ekkor rendezik meg az országos gazdagyülést 
is.

★
Kánya Kálmán külügyminiszteri kineve

zés^ _ mint beavatott helyről értesülünk — 
ezen a héten meg fog történni. A berlini 
magyar követség vezetésétől való felmentése 
a vasárnapi hivatalos lapban már meg is 
jelent.

♦
A közigazgatás átszervezésének munkálatai 

tnár készülőben vannak és pedig olymódon, 
hogy még a közigazgatási bíróságot is az ügyek 
leegyszerűsítése érdekében decentralizálni fog
ják. Hét nagy város — természetesen várme
gyei székhely — lesz a közigazgatási centrum, 
úgyhogy cgy-egy városban centralizálódnak a 
katonai és polgári hatóságok, királyi tábla, 
dandárparancsnokságok, pénzfigyigazgatóségok, 
Máv. üzletvezetőségck és egyéb ilyen központi 
hivatalok, úgyhogy ezek a szervek a központi 
kormányzat teendőit fogják önállóan elintézni, 
amelyeknél nincs szükség a központi kormány, 
zat intézkedésére.

*
Az osztrák kereskedelmi szerződés már a 

képviselőház legközelebbi üléseinek egyikén 
napirendre kerül. Amint értesülünk, Kállay 
Miklós főldmivelésügyi miniszter ez alka
lommal nagyobb expozét mond.

♦
A mezőkeresztest választókerület csaknem va

lamennyi községében gyűléseket tartottak va
sárnap. Pap-S.abó Károlynnk, a Nemzett Egy
ség Pártja hivatalos jelöltjének támogatására 
leulazott a kerületbe Fabinyi Tihamér keres
kedelmi miniszter, aki több beszédet mondott. 
— A /ügyetlen kisgazdapárt jelöltjének, Tildy 
’oltánnak támogatására Eckhardt Tibor. Fried- 

■ ich István és gróf H anya dg Ferenc jelentek 
meg a kerületben, mig a szociáldemokrata Ró
nay Sándorért Reisinger Ferenc, és Kéthly Anna 
agitáltak. Vasárnap nyújtották be az ajánlá
sokat. Papp Szabó Károly MN, Tildy Zoltán 
422/ és Rónay Sándor 1320 ajnálást nyújtott 
be. A választást jövő vasárnap, február 12-én 
tartják meg. .. ____ . _

sál, irodáját, s a rendőrség kénytelen volt 
arról értesíteni a veszprémi ügyészséget, 
hogy dr. Almáig Antal ismeretlen helyen 
tartózkodik.

Most a névtelen levél alapján mégis 

nyomára jutott a rendőrség 
és órák kérdése, hogy a detektívek karjaiba 
fut. Letartóztatása után nyomban Vesz
prémbe kisérik, hogy megkezdje büntetésé
nek kitöltését.

Budapest ■ legszebbek közölt világit 
Ezért őrzöm oly szeretettel.

Zacconi tisztelőinek száma Párisban igen 
nagy. A francia kormány hivatalosan is kife
jezni akarván Ermete Zacconi nagy művészete 
iránti elismerést, felhasználja a mostani párisi 
tartózkodását és átnyújtja neki a becsületrend 
tiszti keresztjét.

Az olasz követ és kísérete jön a színfalak 
mögé, hogy a leghíresebb színészükkel kezet 
szorítsanak. Csak lassanként ritkulnak e felvo
násközti látogatók.

Ermete Zacconi fáradtan és Izzadva a festék 
alatt — törüli homlokát. — 11a fáradt is va
gyok — veszi fel újra a beszélgetést, de a mű
vészetem mindig friss életet ad. Annyi ember 
szive ver bennem — azoké, kiknek müvét in
terpretálom — hogy ez fokozza a vitalitáso- 
mát.

— Nem lenne kedve újra Budapesten ját
szani? — kérdeztük végül.

—- Bár lehetne! Csak ne volnának ezek a. 
mostani nehézségek, nem kívánnék szebbet, 
mint mégegyszer viszontlátni Budapestet és 
játszani a magyar közönségnek. Mondja ezt 

[meg a Hétfői Napló utján.
I íme közvetítem Budapestnek. í
i Mándy Ilona.

BUDAPEST 
SZÉHESFÖUÁBOS
ui bemutató- és előadóhelyi-
ségei február 7-én, kedden
nyitnak meg VI., Vilmos
császár-ut 3. szám alatt.

minden kedden fis Dön
tőkön dfiiuian 5 Órakor 

bamuiatd 
fOzoeiöaüasoH!
Tanácsadások naponként 
délelőtt 9 órától d. a. 6 óráig.

Állandó főző
tanfolyamok 

háziasszonyok röszöre.
Közelebbi felvilágosításokat a 

helyszínen nyújtanak.
A Gázművek igazgatósága 

saját érdekében felhívja a gáz
fogyasztó közönség figyelmét 
ezekre az előadásokra és az 
újonnan szervezett tanácsadó 
szolgálatra. A gázfogyasztó ké
szülékek gazdaságos és helyes 
kezelése legkönnyebben az elő
adások és főzőtanfolyamok láto
gatása utján sajátítható el.
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Revolveres banditák rablótámadása 
a Podmaniczky-u teában

Megrohantak egy házmesterlakást és el akarták rabolni a lakbért

felöl 
lakás

két

Tegnap este 8 óra tájban hangos kiáltozás 
verte fel a Podmaniczky-utca 19. számú ház 
csendjét.

— Segilségl Rablók! Gazember! 
kosok!

A kiáltozás a házfelügyelői lakás 
hallatszott. A föllármázott lakók a 
felé sietlek. Ebben a percben

kivágódott az ajtó és kirohaat rajta 
fiatalember.

Vad futással rohantak a kapu felé, sikerült 
is nekik kijutni és

eltűntek a Jókai-uíca irányában.
A lakók besiettek a házfelügyelői lakásba, 

ahol rövidesen kiderült, hogy a zajos jele
net nem volt inás, mint egy

vakmerőén végrehajtott revolveres 
banditatámadás,

Biazsovits Gyula, a Podmaniczky-utca 19. 
számú ház felügyelője, feleségével együtt la 
kik a szoba-konyhás lakásban. Biazsovits a 
házfelügyelőség mellett cipészmesterséget is 
folytat. Bejáratos hozzájuk régi ismerősük. 
Reich Ignác, hetvenéves cipész, aki segíteni 
szokott Blazsovitséknak. A házfelügyelő és 
a felesége néhány nappal ezelőtt

influenzában megbetegedtek és ágynak 
estek.

Betegségük alatt következett el a házbér- 
negyed, .mire megbízták Reich Ignácot, 
szedje be helyettük a házbéreket.

Az öreg Reich hűségesen elvégezte a meg
bízást és a 
Szombaton 
lását és

este még
egy sürgős munkát,

pénzt átadta Blazsovitséknak. 
fejezte be a házbérek inkasszó-

ottmaradt a lakásban, hogy 
egy clpőtalpalást 

elvégezzen.
Relch a konyhában dolgozott, Blazsovitsék 

pedig a szobában feküdtek. Nyolc órakor 
kopogtatlak az ajtón, Reich ajtót nyitott. A 
küszöbön két iparoskülsejü, 30 év körüli 
fiatalember állt.

'Barátságosan köszöntek, beléptek a 
konyhába

és -aziránt érdeklődtek, hogy a házban 
kik-c Modits József lakatosmester?

Egyszerre csak az egyik fiatalember hir
telen becsapta maga mögött az ajtót és rá
fordította a tolózárt, nehogy valaki kívülről 
bejöhessen, a másik pedig

revolvert rántott,
Reich Ignácra szegezte és rákiáltott:

—- Hol van a pénz, amit a lakók fizettek? 
Azonnal mutassa meg

Az öreg ember rémülten állt a revolveres 
banditákkal szemben. Még szóhoz sem ju
tott, mikor megrohanták és zsebkendővel 
betömték a száját. A fiatalemberek ezután 
berontottak a szobába, revolvert fogtak

Iá

.rendkívül 
olcsón árusítunk! 
Külön asztalokon

Í'V.

Mosószövelckből, ruhakelmékbo), 
selymekből stb. a Téli Corvin Vásár 
folyamán hatalmas mennyiségek kel*  
tek el.

óriási tömegű maradék keletke*  
zett, melyet gyorsan el kell adnunk.

Ezért a már egyébként Is 
mérsékelt maradék-árakból 
február I3*ig  bezárólag még

4Ao/ külön 
|y /o engedményt

is nyújtunk, melyet a vásárlási szd*  
vényen rögtön leszámítunk.

ágyban fekvő, beteg Biazsovits Gyulára és 
feleségére:

— Azonnal ide a házbérrel! — kiáltották.
Blazsovitsék a rémülettől nem is mertek 

megmozdulni. A fiatalemberek egyre erélye
sebben követelték, mutassák meg, hol a 
pénz, mikor pedig Blazsovitsék nem moz
dultak,

egyikük a revolverrel sakkban tartotta 
őket, a másik pedig a szekrényeket 

kezdte feszegetni.
Biazsovits végre pár pillanat után vissza

nyerte lélekjelenlétét és nem törődve a rá- 
szegzett revolverrel, torkaszakadtából segít
ségért kiabált.

(Éppen lecsengették a tizpercet, az osztály
ban elviselhetetlen lárma tombol. Móricka, 
az anekdótákból ismert impertinens ifjú fel

ugrik a pódiumra.)
MÓRICKA: Csend! Mondok egy viccet. 

Tudjátok mi a különbség a mi nevelőnénk és 
a bankpénztáros közölt?

GYEREKEK: Halljuk!
MÓRICKA: A mi nevelőnénket először 

csípik meg ,aztán sikit, a bankpénztáros 
először sikit, aztán csípik meg.

TANÍTÓ (a vicc végén lép be. Az osztály 
vigyorogva feláll): Móricka, már megint le- 
génykedsz? Majd mindjárt kis fiú lesz be
lőled. Elhoztad az apád állal aláirt intőt?

MÓRICKA (vonakodva átnyújt egy össze
gyűrt, piszkos cédulát): Tessék.

TANÍTÓ (gyanakodóan. majd egyre na
gyobb felháborodással vizsgálja a papirost): 
Móricka, ez nem a papád aláírása! Ez a te 
Írásod, már amennyiben a. inacskakaparást 
írásnak lehet- nevezni.

MÓRICKA (hallgat).
TANÍTÓ: Szóval elismered.
MÓRICKA: Tanító ur kérem, nekem a 

bankban mondták . ..
TANÍTÓ: Mit mondtak neked a bankban?
MÓRICKA: Hogy egy huszfilléres váltó

űrlap, amit a papám aláír, pontosan húsz 
fillért veszít az értékéből. Gondoltam, mi
nek devalváljam ezt a jó intöt a papám alá 
írásával?

TANÍTÓ (dühös): Takarodj a helyedre 
Majd a konferencia határoz rólad. Folytat 
juk a magyar nyelvtani órát. Szűcs Pista, 
mit mondtunk a múlt órán a pontról?

SZŰCS PISTA: A pont fejezi be a mon
datot. (Móricka türelmetlenül nyújtogatja a 
két ujját.)

Kettős szerelmi dráma
Marosvásárhely, febr. 5.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Péterfy 
Mihály sofőr évek óla egy temesvári bank
igazgató szolgálatában állott. Temesváron 
megismerkedett Simó Hermina elvált asz- 
szonnyal, aki az ottani gyárban dolgozott.

Péterfy Mihály beleszeretett a szép fiatal 
asszonyba. A házasság elé azonban 
lyok gördültek:

Simó Hermina zsldóvallásu volt 
családja nem akarta megengedni, 

keresztény férfihez menjen feleségül.
Az asszony néhány nappal ezelőtt hazaula-

akadá-

és a 
hogy

A kalandos életű Horovítz László 
újabb különös kalandja Gáláns kaland helyett 

szőnyeg- és rádió-szélhámosság a kölcsönkért lakásban
Tegnap este megjelent a főkapitányság 

központi ügyeletén Szabados Andor magán
tisztviselő, aki a Podmaniczky-utca 9., föld
szint 3. alatt lakik és följelentést telt burai
ja, Horovítz László 20 éves magántisztviselő 
ellen. Szabados följelentésében előadta, 
hogy már régebben ismeri Horovítz Lászlót, 
akivel egy Időben együtt járt iskolába. 
Szombaton délben fölkereste Horovítz és 
baráti szívességre kérte. Elmondotta, hogy

megismerkedett egy fiatal, elvált asz- 
szonnyal, akinek randevút adott a kora 

délutáni órákra.
hogy lakását délután kellőtől 
bocsássa' rendelkezésükre, meri 
igen diszkrét, más helyen nem

Arra kérte, 
négy óráig 
az asszony 
igen találkozhatnának.

Szabados engedett a kérésnek és Horovítz

Közben kint a konyhában
Relch Ignácnak is sikerült kiszedni ■ 
szájába tömött zsebkendőt, fölszakitotta 
a konvhaajtót, kirohant az udvarra és 
segítségért kiabált, hogy alnrmlrozza a 

lakókat.

A banditák a kettős segitségkiáltozástól 
megriadtak,

nem merték revolverüket használni, 
abbahagyták a szekrények feszegetését és 
menekülni igyekeztek. Kiszaladtak az ud
varra és mivel a nagy izgalomban Reich lg- 
nácnak nem jutott eszébe, hogy a kaput be
zárja, sikerült is nekik elmenekülni.

a

Kálmán Jenő tréfája
TANÍTÓ: Mi az, Móricka, mit akarsz?
MÓRICKA. Tanító bácsi kérem, akkor 

Gömbös nem tud helyesírást.
TANÍTÓ: Megbolondultál? Miért nem 

tudna a Gömbös helyesírást?
MÓRICKA: Mert ő mindjárt az elején al 

kalmazta a pontokat.
TANÍTÓ; Ülj le és ki ne merd nyitni még- 

egyszer a szádat. Még ilyen szent dologból 
is viccet akarsz csinálni? Tudod te, hogy 
miért hozta Gömbös a kdencvenöt pontot0

MÓRICKA: Mert pont ez hiányzott ne 
künk.

TANÍTÓ (látja, hogy nem bír vele): Ká 
dár! Mondj nekem

KÁDÁR: A ... a
MÓRICKA (súg): 

nálja az orsz.ágotl
(bizonytalanul): A pénzügy
szanálja .... az országot.

egy tagadó mondatot 
.. . a ...
A pénzügyminiszter sza

KÁDÁR 
miniszter . .

TANÍTÓ: ökör! Hisz ez egy állító mon 
dal!

MÓRICKA: Csak a pénzügyminiszter
bácsi állítja, de az egész ország tagadja.

TANÍTÓ (elhatározza, hogy főbbé meg st 
hallja, amit Móricka mond): Petri, mondj 
nekem egy összetett főnevet.

PETRI (miután élénken fülelt Móricka 
felé): A borház.

TANÍTÓ: Helyes. Miből van összelőve ez 
főnév?
PETRI (hallgat).
MÓRICKA: Tanító bácsi, én tudom!
TANÍTÓ: No?
MÓRICKA: Részben nz adófizetők pénzé 

bői, részben panamából.
(Tanítót elviszik a mentők, az órának 

vége, van.) 

a

zott Temesvárról a szilágymegyei Cigánvi 
községbe szüleihez. Péterfy utána utazott, 
fölkereste és kérlelte, hogy menjen hozzá 
feleségül. Simó Hermina megmondotta neki: 
nem mehet hozzá, mert családja nem en
gedi.

A sofőr elkeseredésében
kést rántott és szlvcnszurla Simó 

Herminát.
holtan bukott a földre. A rémlett után aki

Péterfy Imre nyakán és kezén fölvágta az 
ereket és elvérzett.

délután kellőkor jelentkezett is nála, ö el
ment hazulról és csak félöt tájban jölt 
vissza. Alig tért haza, amikor egymásután 
két cég emberei is jelentkeztek nála,

számlát nyújtottak át és annak a ki
egyenlítését kérték.

Schillinger Béla Teréz-körut 15. alatti sző
nyegkereskedő két szőnyeg árát követelte 
rajta. Lengyel Márton Teréz-körut 25. alatti

A WOEIMI AUTÓBUSZ 
hétfő déltől l«móf köilokedlk
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rádiókereskedö egy modern rádiókészülék 
kért járó összeg kifizetését kérte. Szabados 
először meglepődött,

azt bitté, hogy valami tévedésről van 
szó,

de a számlákkal jelentkező emberek kije*  
lentették, hogy nem lehet tévedésről szó, 
hiszen nemrégen ők maguk szállították le <u 
árukat, igaz ugyan, hogy akkor nem látták 
Szabadost, ellenben

két másik férfi nyitott ajtót és azok vet
ték át a szőnyegeket és a rádiókészülé

ket.
Elmondották a cég megbízottai, hogy náluk 
délután félkettő tájban megjelent egy fiatal
ember, aki Szabados Andornak mutatkozott 
be, megrendeléseket eszközölt és kérte, hogy 
a holmikat szállítsák főbérleti lakására, ők 
eleget tettek a rendelésnek s most már csak 
a számla kiegyenlítéséről van szó.

Szabados bosszankodva jött rá arra, hogy 
Horovítz milyen kellemetlen kalandba so
dorta öt.

távollétében szélhámosságra használta 
fel a lakását

Szabados följelentésére a rendőrség az ügy
ben megindította a nyomozást.

Horovítz László neve egyébként nem most 
■ zerepel először a rendőrség előtt. Több al
kalommal öngyilkosságot kísérelt meg Pár 
esztendővel ezelőtt az Andrássv-ut és Szív
utca sarkán lévő házban nz első emeletről 
leugrott nz utcára. A házban egy Lártvaklub 
volt, Horovítz. olt j . 
jött, hogy elvigye a kártyaasztaltól. A fiatal
ember

mikor meglátta
gát az eisőcmcíetl ablakon.

Azóta is többször kísérletezett a halállal. 
Legutóbb akkor hallatott magáról, mikor 
Fogarassy rendőrőrmcster eltűnésével kap
csolatosan tett különböző bejelentéseket a 
főkapitányságon. Az ő bejelentése alapján 
rendezte a rendőrség újpesti nagy hajtó
vadászatát, mert Horovítz csküdözölt, hogy 
ő Újpesten látta Fogarassyt.

Más alkalommal valutaüzéreket nkart le
leplezni, de az adatai mindig tévesek voltak.

ját szolt. Az édesapja értő

az apját kivetette ma-

Izgalmas betörőhajsza 
a Teve-utcában

Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 
tettesek behatoltak Wolf János textilgyáros 
Teve-utca 4.9. alatt lévő gyártelepére. A be
törők a kapu alatt lévő egyik ablakot tör
ték be és azon keresztül jutottak be a rak
tárhelyiségbe. Reggel amikor a portás a ka
put kinyitotta, észrevette a betört ablakot, 
rendőrt hívott és azzal 'együtt átkutatta a 
gyártelepet.

Amikor az udvaron haladtak keresztül, 
valaki egymásután két bál szövetet dobott 
le az udvarra. Rögtön tudták, hogy a külö
nös dobáló nem lehet más, mint a betörő, 
aki

az udvarra dobálta le zsákmányát és 
bizonyára Időközben megérkező társá

val akarta majd azt elszállítani.
A rendőr és a portás felsiettek az emeleti 
helyiségbe, de alig értek fel az első emeletre. 
két ismeretlen férfival találkoztak, akik ló
halálában rohantak le a lépcsőn. Utánuk 
vetették magukat, a betörők azonban ;<z 
udvarra lchajigált zsákmányukat hátra
hagyva,

átvetették magukat a gyártelep alacsony 
kőkoriálján

és mire üldözőik ugyancsak hasonló módon 
igyekeztek nyomukban teremni, már eltűn
tek a láthatáron.

A rendőrség keresi a betörőket.
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Qumlkeszivtls batoe*  kifosztott 
agy belvárosi lakisi 

D lakó raggal parisba utazott, — álszaka 
kiratianak a lakost

Vasárnapra <rradó éjszaka ismeretien 
tettesek ug.vnm-er.et! „rlglihuzás" utján be
hatoltak l’injfr László magánzó Vári-utca 
9. Ili. riut>i 7 alatti hároinszobás lakásá 
ha és azt Teljesen kifosztották.

pintér feleségével együtt szombaton 
Pórikba utazott.

JL'gyMszik, a betörő valahonnan neszét ve
het^*,  hogy elutaztak és felhasználta a ked- 
•veifl alkalmai a gazdátlanná maradt lakás 
VÍosztására.

A tettes

alapos munkát végzett.
Az összes szekrényeket, fiókokat feltörte és 
kiválogatta az értékesebb tárgyakat Az 
ezüst tárgyak, ékszerek, ruhanemüek nagy 
részét magával vitte, a kevésbé értékes hol
mikat pedig hátrahagyta.

A főkapitányságról dakliloszkőpus szólít 
ki a betörés színhelyére, gondosan átvizs
gálták az egész lakást, de ujjlenyomatokat 
nem találtak. Ez azt bizonyítja, hogy a tet
tes régi, kipróbált bilnözö, aki munkájánál 
gummikesztyüt használt.

Hasznos fwdnl.
bőgj' SCHMIDTH4UEH

Igmandi KGserCulzs
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, 
de kiöblílési szerepénél fogva gyorsan 
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből

mert mindenütt elutasították, de a rendőr tér 
mészetesen hajthatatlan maradt.

A főkapitányságon megállapították, hogy Hal. 
pauer Aladár a neve, 26 éves magántisztviselő.

Azzal védekezett, hogy már hosszabb ideje állás 
nélkül van és ilyen módon akart pénzhez julni. 
Kihallgatása után csalás címén előzetes letar. 
tóztatósba helyezték.

Bűn vádi feljelentést tettek 
Iványi Lajos, a Hungária- 

fürdő bérlője ellen
Bonyodalom Iványl Lajos nyolcéves kisfiának 

autója körül

Vasárnap nem emelkedett aa 
Influenzajárvány Budapesten 
A tisztllőorvos holnap újabb járványjelentést ad ki

TVgnnp tárgyalta a törvényszék Iványl Lajos 
elpAkercskcdŐnck. a Hungária fürdő bérlöjé 
pót kényszeregycsségl ügyét, amelyen Igen ér 
tfekes s különös dolgok kerüllek szóba.

Iványl kényszeregycsségl ögsét néhány héttel 
ezelőtt nz OIIE elölt tárgyalták, ahol n hite
lezők

szenvedélyes hangon
foglalkoztak nz üggyel. Főként nzt tették szóvá, 
hogy » cipökereskcdő miért fektetett pénzt 
jürdőbérletbe. Az egyesM-g nem i*  sikerült és 
igy került az ügy e törvényszék elé. Iványi 
nem jelent meg n tárgyaláson,

betegségével mentette kJ magút.
A vagyonfelügyelő Ismertette n vagyoni státust 
s azt n véleményt terjesztette elő, hogyha az 
Iványi felesége nevén álló Ingatlant értékesíte
nék, akkor a hitek zők számára magas kvótát

fajúit
L _ fli •

lehetne biztosítani. Az egyik hitelező nevében 
elszólalt dr. Torda László ügyvéd és bejelen- 
elte, hogy

Iványl ellen bűnvádi feljelentési tett, 
mert megengedhetetlennek tartja, hogy Iványl 
a neki, múlt cipőkereskedőnek nyújtott hitele
ket fürdőbérletbe fektesse és ilyen módon ve
szélyeztesse a hitelezők pénzét Hivatkozott 
arra is, hogy az adós kimutatása nem helyt
álló, Iványi elhallgatta, hogy a bejelentett hi
telezők között rokonai is szerepelnek és azt is

elhallgatta, hogy autója Is van, amely 
nyolcéves fia nevén szerepel.

hiányt képviselője a felszólalásra reflektálva, 
hangsúlyozta, hogy

Iványl jóhiszeműen Járt el, 
a fürdő bérletével akarta a hitelezők pénzét 
biztosítani, mert már két esztendővel ezelőtt 
látta, hogy a cipőkereskedésre ráfizet. Hangoz
tatta, hogy a hitelezők közül sokan hajlandók 
volnának a felajánlott kvótát elfogadni,
» engedékeny hitelezők közül azonban so
kan nem Jübettek el ■ tárgyalásra as in

fluenzajárvány miatt.
A törvényszék a felszólalások után a tár

gyalást elnapolta február 14-ere és kötelezte 
Iványit, hogy addigra hozzon magával pontos 
vagyoni kimutatást.

A kultuszminiszter uj rendeleté, amely a 
középiskolai diákok influenzaszünetét egy 
héttel meghosszabbítja, a végsőkig fokozta 
ennek a városnak aniugyis erősen nyugta
lanított hangulatát. A tisztifőorvos legújabb 
nyilatkozatában ugyan már a járvány meg
torpanásáról számolt be — a város azonban 
mégis

talzott rémhírekkel van telve.
Az áldozatok számának ijesztő szaporodá
sáról beszélnek és mint mindig — felbuk
kan újból a hír, hogy a hivatalos adatokat 
éppen a közönség hangulatának befolyáso
lására kedvezően állították be.

A legiiletékesebb fórum, amely ezekre a 
hírekre választ adhat — Budapest tiszti
főorvosa. A Hétfői Napló munkatársa

vasárnap beszélgetést folytatott dr. Csor
dás Elemér fővárosi tisztifőorvossal,

aki a kővetkezőket mondotta az influenza
járvány mai helyzetéről:

— Két nappal ezelőtt kiadott részletes 
jelentésem hú tükörképét adja a helyzetnek..

A legutóbbi órák eseményeiről természete, 
sen a tisztifőorvosi hivatal állandóan gyűjti 
a bejelentéseket és én

kedden újabb referátummal lépek a 
nagyközönség elé.

Pontos adatok e pillanatban a legújabb fá« 
zisról — vasárnap lévén — nem állanak 
rendelkezésemre természetesen, azonban ál
landóan informálnak, úgyhogy kijelentbe*  
lem:

a Járvány nagymérvű emelkedéséről szó 
sincsen.

Az influenzajárvány
e pillanatban stagnál

és a főváros közönségének túlzott aggoda*  
lomra semmi oka nincsen.

Érdeklődtünk a fővárosi járványkórhá
zakban is, ahol szintén megnyugtató fel
világosításokat kaptunk: a szövődményes 
esetek száma nem emelkedett.

Orvosi vélemény szerint különben az idő
járás hirtelen beállott enyhülése nagymér
tékben elősegíti a járvány gyors lefolyásál.

A feleséggyilkos, életunt férjnek
Borzalmas családi a bravúros szivoperácfó 
SSUT megmentette az életét

Friebeisz János dr. orvost 
körözi a rendőrség 

Azzal gyanúsítják, hogy a II. helyőrségi kórház 
nevében hamis iratokkal ötezer pengő értékű 
gj égj szeri esaii ki - Friebeisz dr.'eltűnt Buda, 

pestről, állítólag India felé utazott
k főkapitányságra átírni érkezeit a budapesti 

királyi büntető törvényszéktől, amelyben
dr. Friebeisz János 39 éves budapesti orvos 

dfogatását és letartóztatását kéri. 
J’rtcbelsz dr ellen nyomozólcvelet adtak ki, mert 
bűnvádi följeknté*  érkezett ellene és alaposan 
^•nnusithnló azzal, hogy

közoklralhamlsItAM és csalást követett el a
II. számú honvéd helyőrségi kórház kárára.

A vizsgálni ndnlnl szerint Friebeisz János dr. 
mint bejáró orvos dolgozott n II. számú hon- 
véd kórházban. Itt alkalma volt megismerkedni 
• gyógyszerrendelések módjával és az egyik 
nagy budapesti gyógyszertárban

ötezer pengő értékű gyógyszert rendelt ■ 
kórház nevében.

A gyógyszereket álvette, de nem a kórház cél
jaira használta fel. A gyár később a számlát a

honvédkórháznak mutatta be és ekkor derüli 
ki. hogy a megrendelést nem a kórház tette, 
hanem Friebeisz János dr. Ilyen előzmények 
után történt, hogy bűnvádi följelentést lettek 
ellene. Az eljárást azonban nem lehetett lefoly
tatni, inéit

eltűnt Budapestről.
A rendőrség megállapította, hogy Friebeisz 

János dr. legutóbb Budán, a Berlalan-utca 26. 
számú házban lakott. Innen azzal távozotl, hogy 
vidékre utazik és azóta nem látták. A rendőr
ség olyan értesüléseket szerzett, hogy Friebeisz 
dr. előbb valóban vidékre ment, de onnan már 
nem is tért vissza Budapestre, hanem

Indiába utazott fa ott akar letelepedni.
Természetesen ez csak magánemberektől szer
zett értesülés és n rendőrség a nyomozóiévá] 
alapján most mindenütt keresi.

Leleplezték és elfogták a mentők szélhámosát
Kicsalt gyüj tői vekkel manipulált

Pír nappal erdőt? a budapesti Mentöegyesü- 
T’l igazgatósága följelentést lett a főkapitányai- 
gon Ismeretlen tettes ellen, csalás címén. A men
tők följelentésükben előadták, hogy több ház- 
felügyelőt egy jólöltüzött fiatalember kereseti 
fel, aki

mint a mentők megbízottja mutatkozott be 
fa átvette a szilveszteri gyüjtőiveket.

A pénzt a házfelügyelők már postán befizették 
n mentők pénztárába, de a gyüjtőiveket rend
szerint csali február elején szokták összeszedni. 
Az Ismeretien szélhámos a gyüjtőiveket további

gyűjtésre használta fel é> sorra járta a pénze
sebb embereket

Vasárnap délelőtt az egyik belvárosi házban 
iclent meg a mentők szélhámosa, de ott pórul
járt A házit lügyelő tudomást szerzett a men
tők nevében szélhámoskodő fiatalemberről, nem 
engedte el lakásából, hanem

rendőrért küldőit fa annak adta át a mind 
tzgatottabban viselkedő férfit.

Amikor a rendőr megérkezett, a fiatalember 
mentőknek még idáig anyagi kárt nem okozott.

Bécs, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Szombaton a késő esti órákban megdöb
bentő családi dráma játszódott le a bécsi Stadt- 
parkban, ahol a harutinchároméves Félix Baucr 
bécsi kereskedő

agyonlőtte hnszonnégyéves feleségét, 
azután önmaga ellen fordította a fegyvert.

Fclix Bauer, — mint ahogy a rendőri nyomo
zás megállapította — két esztendővel ezelőtt 
nősült. A házasság eleinte boldognak Igérke- 
zett, később azonban rengeteg egyenetlenség tá
madt a házasfelek között, különösen azért, mert

a házasság gyermektelen volt.
Az elhidegulés később már annyira szétválasz
totta a házasfeleket, hogy az asszony négy hó
nappal ezelőtt válópert indított férje eben is 
szülei lakására költözött.

Az egyedül maradt kereskedő azonban nem 
tudott felesége nélkül élni és megindultak a 
kísérletek, hogy nz asszonyt visszatérésre bírja.

Nagynehezen végre sikerült annyit elérnie 
Bauernak, hogy feleségét

egy utolsó randevúra
invitálhatta a Kursalonba, ahol az esti órákban 
meg is jelent a nő, , elegáns fekete estélyi toa
lettben. Helyet foglaltak az egyik asztal mellett 
A férfi egyik pohár whiskyt a másik után itta. 
Nyolc óráig tartózkodtak itt a legnagyobb 
egyetértésben, majd n mindjobban fokozódó 
esőben az asszony lakása felé indultak. Hogy 
azután mi történt, egyelőre titok, mert hiszen

a családi drámának tanúja nincsen.
Félkílenc óra tájban a közelben szolgálatot 

teljesítő őrszem revolverlövéseket hallott a 
Stndtparkból, és amikor annak irányába ro
hant,

a kerítéshez dőlten egy fegyvert szorongató 
férfit talált, mellette^pedlg egy nől holttest

A mentők az asszonynak már csak beállott 
halálát konstatálhatták, Bauer még élt. Erősen 
vérzett — szivét sértette meg a golyó. A mentő
orvos látta, hogy az életveszélyesen sérült em
ber állapota kritikus, azonnal autóba emelték 
Bauert, közben pedig

• rppdOf telefonon értesítette a legközelebbi

kórházat az orvos utasítására, hogy ké
szüljenek fel a szivoperác'.óra.

Mire a menfőkocsi a kórház udvarára robogott 
a műtőteremben beöltözötten vártak a sebész
orvosok Bauerra, akit a kocsiból egyenesen a 
műtőasztalra fektettek. A műtétet azonnal vég
rehajtották és

összevarrták a megsérült szivet.
Állapota válságos, kihallgatásáról egyelőre 

szó sem lehet.

A Juh Iáié Magyar Divatcsarnok 
lekér hete meghozta 

a fehérneműéit olcsósórát
A Magyar Divatcsarnok alapításának négy*  

venedik évfordulójához ért. Ezt a jubileu
mát úgy ünnepli nug, hogy az év minden hó
napjában egy-egy olyan nagyszabású akciót 
rendez, ami közelebb visz az. általános olcsóság 
felé. Most a fehér hét van soron. Tessék eze
ket az árakat megfigyelni:

Reklámsifón métere 48 fillér. Erősszálú gyolcs 
vagy sifón métere 78 fillér. Alsólepedő, 
gyolcs 1.28. Frottírtörölköző 98 fillér. Házi
szőttes törülköző 88 fillér. Kitűnő köper, férfi
nadrágra. méterje 98 fillér. Színtartó zsúrlcrftő 
88 fillér. Kávésszalvéta, rojlos, 18 fillér. Etamiu 
szlórfüggöny 4.80. Mosópongyola 2.95. Eleg-.ns 
táncruha Í6.80. Fekete férfiöltöny 48 pengő. 
Férfi átmeneti kabát 27.50. Női nadrág, csíkot 
mflselyemből 1.18. Színes kombiné hímezve 5.75. 
Színes hálóing. hímezve 2.95. Gyermek rcfo-m- 
nadrág 98 fillér. Hibamentes női viszkóza-ha- 
risnya 1.28. Női köiött sapka- és sálkészlet 1.5R, 
férti zeflring 1 gallérral 2.85. Színes puplining 
2 gallérral 4.85. Mosó-műselymek métere 96 fil
lér. Tenniszflanell métere 55 fillér. Svájci gre- 
nádin métere 1.65.

De minden más cikk is ilyen csoda olcsó 
most a Magyar Dit>a csarnok minden osztályán. 
Nincs hát azon semmi csodálkoznivaló, ha — 
úgy, mint az élelmiszcroszlályon — most a 
Magyar Divatcsarnok minden többi oszlályátt 
Is valósággal nyüzsögnek a vásárlók.

* kontinens legszigorúbb kritikusa, a pesti közönség egy
hangú elragadtatással nyilatkozik Stetan Zwe/g film/éröi;

mfKDEPM'%
Vágyak Éjszakája
(WILLY FORST, KILDE WAGENER, HAN3 SCHAUFUS3)

Mnc,m^x:n,apc^ylej^elL -a m

Uárosiszlntiíz 
kivMáz 
Rékúcz.-ut s».

f. hó 2-án, fén-esen átalakítva megnyílt. 
Mindendélu^n vzsonnaheng- 

verseny, este C*áka  Feri eljes 
zenekarával muzsikál. — Olcsó és 
figyelmes kiszolgálás.

Szives pártfogást kér
- ______ a tulajdonom.
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Minden évben nagy esemény, minden évben nagyobb siker 
4$ éves fennállásunk Jybüey mi Fehér Hete lesz a siker koronája

Háztartási 
szükségletek

Roll tollon S:“: 
Eijrt gysiti és lifffl 0.88. 
Kiváló sifun és vászon 

1.28, 1.18, 

Bn'lsztslfon 
Alsóiepeúö gyolcs

140 szeles 1.55,

Paplan epeid kreton
' 180 széles .........  2.00,
, Toilálióangln0.08, 

Ágynemű (Inmaszt r:;s. 
Színtartó céruakanavászo^ 
Klváö cérnozeiirek 

métere 1.10,
Sziits női tehérnemflanyaB^ 
Rliínö üöper 
la damaszi íörOlkózö 

darabja ................... 1.38,

írott DlKözd
Darázs lírBlkfizS«.»_
fiáziszöttes töriiiközö M . 
Báziszdttes pohártörtö -S.«8. 
Tiszti ten Konyharuha 

COXöö, darabja......................
Flanel portdrld ruha

darabja ........................ 0.48,

Kék barhet padiöruha

0.88

1.08
1.38
1.28
2.38
0.78
1.58
0.88
0.98
0.98
0.98
1.18
0.98
0.53
0.88
0.38
0.88
0.28
0.68

Höl, térít
és syermekruháfc

2.95
4.80
6 50
9.80

[

Mosd pongyola.
Mosó mö-elyum pongyola 
Csinos kötött ruha _ 
liodeio „twted“ szdveltuha
fül „tokié" szövstiuha i6 80
lligóji ttocralia inno
Fe e.e férfiöltöny 48_

gyapjú kamgarnból....... ..

OMIiltlöllöiljíkS;"4 38 _
Férfi goifnndrdg ..so, 7.80 
Férfi dtmeieti kohót 27 50 
Férd ttttkabát». 4S _ 
Gyzrmek flanel iátsiítnha 
'Fii troli nadríu„_ 
Gyzrmek pizsama ö'tíny

jó mosóflanelekból 1-es, 8 évee- 
nek (480 f) ............ —

leóiyka kordbársonyiiilia
igen oalnoj, 45-ös 
8‘/, évesnek (4-80 0 — —

Ka rózrahi 
flnkn.vk és leányoknak, 
ló seviotból (+1.60) 
uonai

0.88 
1 80

1.98

4.90

. .11 50

Színtartó zsurteritö _ 
Színtartó kűvésferitö

6 személyes
len zsurieritö _ _
Dnplaszövásö kái fiira 
Kavés-szalvetti rojtos, drb 
Étkezö-szoiveiio

drb ........0J»8 ,

Étkező-készlet
6 személyes .. 8,80,

Dcmaszt ohroszk’lme«r ... 2.78,

Kis párnahuzat _ 
Hagy párnahuzat 
KészpsplanlepedÖ8u».
Hímzőit ágykészlot w°»ív'<|g ««
ledó, 8 nagy, 1 kis párna24.80, lOeGV

Virágos szaténpap an 13 s0
.ima háttal, kézzel varrott . I*.3V

Möselyetn trokátpauiaa 24 eo 
Etiamío stoifapgiiiy Mlpkézvo A OQ

és motfTval díszítve ... 5.00,

GrontHti'i slorfüggöny 9 80fodorral, melyemmel btmeivs 57.OW

9.80

8.20,

1.95
2.90
3.50
0.13
0.68
8.80
1.9S
0.98
2.60
6.80

KtttStiáruk, 
kesztyűk

Angolos n3I iwrisiy i. 
Női „mtcco*  horlsm 
Hol viszkosa harisain 

garant. hibamentef mdselyetaből 
Boka ozsuros hcrisnya 

finoinsrálu vitaköre möselyem
Rosjzn IéiII scorttiaiknya _ 
Férfi zok.nl - 
Félti divat flórzokni.... ..... 
Hol sport pu over

nj nólkíll, ehér és színes 

Kötött női oroszka színse 

Hói és férfi pulov.r
szén mintás ... 5.90,

Szmoking női kölölt kabát 
réiíi 'Kűiűíi niíiiéiiy

sima színei ............
Höl Kötött avopj-fsapka
tiki unka ós sál készlet

gyapjúból, divatzz nőkben... ...

0 88
0.98
1.28
1.68
1 18
0.58
0.88
1.38
4.90
4.50
5.90
4.90
0.28
1.58

3-70
Ilii niáMikalyi Ultiím 4.70
Bélelt tör eilvíl "‘U1 . 50

, csstto. 6.00, gombos 3V

Úri divat, 
férfi fehérnemű

Zeflrlng, I gallérral ...
Selyemfényű pupllning

fehér, bélelt mellel

Freskó dívatlng
talonokban, sötét alapon

Színes pupllnig '.'i™ 
dernebb és legszebb kivitelben

Sifon hűlúlng dfrsitve 5.25, 

Puplin hálóing gallérral 

Trikó sporting egyes nlaek
Rövid alsónadrág

llnból, esak 70 cm bMóg _. _
Rövid rajé köpsruaörág _ _ 
Hosszú köparnertrág 

gombos... .. —

Divirtgallér EX * 
Trikó selgemsól "'o.... 
Modem sí kendők 
Gumi nadrágtartó 
Zoknltartó jö giünihö!.. 
Puha gtapjukaiap 

modern fazonokban— —

Reménykniap Mu»,. jó gyapjammóség .......

Finom nyulszörkalap

2.85
3'75
3.75
4.85
3.50
4.45
1.95
0.9S
1.95
2.95
0.65
0.63
4.58

HAztartási cikkek

Háziariáii kiMraift: ajs
Hité-, t sár-, 1 hekenökefe... ...

fiáztarláii készlet; ssX;
1 felmosórnha ............

Utalási készlet U",S“
f húsverő, 8 fősökénél ... ...

Háztartási készlet deszka, "
1 husdeszks, 8 fózőkznál .......

Biiiaiililtiniftis:::''6' 
deszka, 1 habosé, z tüsökénél

0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

Kombinált kóvácsomag
t/(-od kg pilrkUlt kAvA a mii
</.-od kgr pótkAvA 7 74t kr kr Ittál y esker "LfaJ

Kombinált tiacMnat
10dkgJáv*,,Orange  neoco" tea * 
•/., lit. Rvm 4Oí , (Cveg betét) / 7II 
1 kg kritlAly cakor P VáfcW

KJ. ts. tawfei togpép 0 58 
fal tardöszappau. . . .
ti Dó plpneizapaap x'”'*-:.
Gjfr^szliszapwB. íF/.ii 0.88 
íafiíy-kézBosóuapwn . Q-88

0.44
0.88

Szövet, selyem, 
tr.csó nyalok

„Buckle" női ruhaszövet 
divatos szövés, mtr ... ..

„llgilmr tiszta oyapiu női 
lüHaaoyag", “ _

Gyapíit „marokkéD’*...... 
színben, kb tOo szó'es, mtr...

félti filtönyszövel S.,... 
nösép, 140 széles. . ... 0.80,

[repe ö’ mint 
„GéorgSHjur 

elegáns i.á.i színekben, mtr. ...
„Riüiiltlinq" tsí."1 

nagy riasztókban ... ... _ ...
„Horokkén" angol ruha- és 

kosztflm-mfirelyem mtr. _ _.
Miniás mosómuszlin 

válaszokban, mtr 0.08,
Fosó tnhelymek

mlntásotuk. mtr ... . 1.25,

Tenisz-fioiiel»mo^o.ns. 
Kiváló iporlfianel férfiingre, 

és n.sssmákra, mtr 1.15,

Mlntásruiia-éspongyofafianeJ 
Svájci grenodln “ 

IbO cm széki 2.20, 110 széles 
Fékéi ffigghnttnlD :«f 

mintákkal. 150 szülén 1.00, 
Virágos szatén

hozatnak, óriási választék, 
140 szeles ...

2.80

4.80
4.90
8.80
2.90
4.20
4.60
5.90
0.78
0.96
0.55
0.S8
1.10

Élelmit.erek

1 pohár vejyes x 
(hetét 10 fillér) .........w

1 ttvoT(t literes) Vajbab 
(llvegbi tét 40 líllóri ..

6 féle apró fűszerrel ....... _
t Uveg(l liter Paradicsom 

naturol (Ovegbetét 24 fillért ...
I doboz (1 kg*  03 Lecsó 
3 Öreg 3X1 llteroa 
Savanyúság uborka, pap

rika, vegyes, salát*,  tök, stta 
(Uvegbetét 84 fii lóri ....... -

1 üver (i kg oa) Szilváit 
(betét 40 fillér) .................

í csom.i" (</, kg-os) dióbél 
1 OVOR (*|,  k£-O3)
Csemegéé akácméz Uh. 86 f) 
1 üveg (I Itt.) oroazhal ihttgii 
1 csőm, (‘/okfl-os) pürk3:tkávé 
t c’omftg (10 dkg os 
.,Oran3Q pacco‘ tea 
1 csomag (' , kg-03/ 
kakaó M. 1) ch .......... «
1 Itf. traiirtasap. sovúny 
1 kg. blo:<i sajt.........
1 tneg */,  liter*
Rum v. pálinka ílhetét F6 f.)
1 kj. kosr.orus íU e
2 kg- k vO'ó narancs 
*, «•< ét- v. fózücsokolédé 
I kg. ..Linzer * sütemény 
1 kg. Mózes csók
1 kj. r?urson.ya<ul<op 
«/, kg. Vegyss'draz.é 
•/, kg. taa-.-.ek s

1.65
1.30

Rákfczbul 72-74. — A Fehér Héten fehér fényárban raiyoai
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öngyilkos Eeit Mariens báró,
Forgách Teréz grófné férje

a rtui monarchia híres arisztokratáidnak tragddiála
Bér*,  február 5.

C A Hétfői Naplr'i tud ásító jónak telefon
jelentése.) Megrendítő öngyilkosság tortán! 
vasárnap délben a bácsi Belvárosban, ahol 
az Operával szemben lévő lleinrichho/ ka
pujában

agyonlőtte magát Mariens Gusztáv bórái, 
a régi monarchia egyik hghircschb 

arisztokratája, 
akinek bőkében vagyonát harminc millió

Német írók, tudósok 
és művészek kiáltványa 
a szó és irás szabadságáért

Einstein, Thomas Mann, Arnold Zweig, 
Kellermann. Alfréd Kerr az aláírók közölt

Berlin, február 5.
(A Hétfői Napló tudósító jótól.) A német 

szellemi élet legfőbb reprezentánsai Eluntéin 
professzor vezetésével érdekes kiáltványt 
bocsátottak ki ma, amelyben

slkraszóllnak a szellem szjihadsága mel- 
lell és a szó és írás szabadságának vé

delmére a német néphez apellálnak.
A nőmet irodalom és művészet legkitűnőbb 
személyiségei sorakoznak az aláírók között.

Elsőnek
Einstein professzor, Hclnrlch Mann

és Rudolf Olden írták alá a kiáltványt — 
ók gyűjtötték az aláírásokat in. A továbbiak: 
Baluschek professzor, Hűben egyetemi tanár,

Tihanyi Dezső zalai főjegyzőt 
felfüggesztették állásától 

Különös kaland a felfüggesztés hátterében
Nngykanlzsn, február 5.

(A Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen- 
lése.) Egész Zala vármegyében nagy feltűnést 
kelteit, hogy a zalai járási főszolgabíró ma

fölfüggesztene állásától Tihanyt Dezső 

forintra becsülték. A teljesen elszegényedett 
arisztokrata feleségével: Forgóéh 'Teréz gróf
nővel a szegényházban lakott.

Felesége néhány héttel ezelőtt meghalt 
és ekkor eddigi különszobájába hálótársat 
kapóit. Hiába kérte, nem hagyták egyedül 
szobájában, s efölötti elkeseredésében kö
vette cl tettét A lleinriehhof, melynek ka
pujában Öngyilkosságát elkövette, valamikor 
az ő tulajdona volt.

Alfréd Dőblin, akinek „Berlin, Alexander- 
Platz" ciniü regénye az utolsó tiz esztendő 
egyik legnagyobb könyvsikere volt, Eckardt 
professzor, l.ion Feiichlinanger, dr. Fischer 
professzor, Werner Hege mann, Jastroiu 
egyetemi tanár,

Bcrnhard Kellermann, Alfréd Kerr, Tho
mas Mann, Karlheinz Martin, a híres 

rendező,

Alfonz Paqucl, Radbruch professzor és Ar- 
nold Zuieig.

Az aláírásokat gyűjtő koinitő azt is elhatá
rozta, hogy e hó 19 én Danzigban országos 
kongresszust tartanak a „szó szabadságának" 
védelmére

zalaszcntbalázsl főjegyzőt,
akit megycszerte ismernek.

Az ügy előzménye az, hogy özv. Sós Istvánná 
zalaszentbalázsi földbirtokosnő nemrégiben föl- 

I jelentést tett Tihanyi Dezső ellen. A följelentés

ben azt panaszolta el, hogy
a főjegyző állltóan rá akarta törni az ajtót. 

Ebben az ügyben megindult az eljárás, az úri- 
asszony panasza alapján az ügyészség vádira
tot is adott ki Tihanyi Dezső ellen.

Közben fegyelmit megelőző eljárás Is indult 
és ennek során ’örtént most, hogy a főjegyzőt 
felfüggesztették állásától. A Hétfői Napló mun
katársa ezzel kapcsolatban kérdést intézett a 
főszolgabíróhoz, aki a következőket mondotta:

— Tihanyi Dezső főjegyző ellen valóban fel

I Biiloio-Platzon lévő híres Liebknecht-házat rendőrség szállotta meg és házkutatást tartott. 
.4 rendőri intézkedésre az adott okot, hogy a kommunista pártvezetőség röpiratokon általá

nos sztrájkra hívta fel a munkásságot.

A szakácsnő férje kirabolta 
Kiss József egyetemi tanár 
lakását

A rendőrség vasárnap letartóztatta Nagy 
Lajos cipészsegédet és két barátját, Pickholz 
Henrik kereskedősegédet és Grünbaum 
László kárpitost, akik együttesen kifosztot
ták dr. Kiss József egyetemi tanár Baross
ul™ 28. számú házban lévő lakását.

Néhány nappal ezelőtt n tahár és a fele
sége nz Operaházba mentek. A lakásban 
egyedül maradt Nagy Lajosné szakácsnő.

Mire Kissék hazajöttek az Operából, a 
lakást kifosztva találták.

Nagyné a konyhában tartózkodott, a betö
rök a rendelő ajtaján keresztül hatoltak be 
a lakásba és minden mozdítható holmit el
vittek. A szakácsnő nem is vette észre, hogy 
betörök járnak a lakásban.

Húsz autórakomány fertőzött jeget 
kobzott el vasárnap az egri rendőrség

Eger, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Viharos közgyűlést tartott szombaton dél
után Eger város képviselőtestülete, ahol fel
állóit liadil Károly képviselőtestületi tag és ér
dekes interpellációjában különös eseményekről 
számolt be.

Padit elmondotta, hogy a városi szennyvíz
csatorna dcritötelepén

a befagyott víz jegét megvették és eladták 
egy városi mészárosnak, aki azt hús kon

zerválására is felhasználhatja.
Radil Interpellációjában a hallatlan járvány
veszélyre való tekintettel, azonnali intézkedést 
követel, valamint azt is, hogy függesszék fel ál
lásától rögtön a különös üzletet kötő városi al

Egyhónapi fogházra ítélték 
a debreceni színház bonviváníát 

egy éjszakai inzultus miatt
Miért verte meg Mester Tibor Szájbély Pongrác tisztviselőt

Debrecen, február 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentése.) Érdekes bűnügyet tárgyalt most 
a debreceni törvényszéken dr. Bónyi biró. 
A vádlott .Mester Tibor, a debreceni Csoko- 
nai-Szinház bonvivánja volt, a panaszos pe
dig Szájbély Pongrácz tisztviselő. A vád 
szerint Mester az elmúlt hónapban az éjsza
kai órákban eilndull, hogy feleségével talál
kozzék. Amikor az állomás felé ment, szem
be találkozott feleségével, aki mögött Száj- 
bély Pongrác haladt. A színész úgy látta, 
mintha a tisztviselő molesztálná feleségét és 
erre

rátámadt Szójbélyrc, földre teperle, szi
dalmazta. majd többször belérugott.

Feltűnően durva becsületsértés címén vádat 
emeltek Mester ellen, aki a tárgyaláson ta*  

merültek bizonyos panaszok, de ezek olyan tew 
mészetüek, hogy a nyilvánosság előtt nem nyh 
latkozhatok roiuk. Megindult a vizsgálat, amely
nek során azt tapasztaltuk, hogy Tihanyi De*  
zső különböző hivatali szabálytalanságokat kő- 
vetett el és

a tisztviselői állással össze nem egyeztet
hető magatartása miatt

kellett felfüggeszteni. Nem akarok a dolgoknak 
elébe vágni, többet nem mondhatok — fejeztei 
be nyilatkozatát a főszolgabíró.

Bonyolult betiírökaland 
a Baross-utcában

A detektívek vasárnapra tisztázták, hogyí 
tulajdonképpen mi történt. A szakácsnő 
férje már régen állás nélkül van. Többször 
meglátogatta a feleségét és igy ismerős volt 
a helyi viszonyokkal. Két barátjával, Grün*  
baummal és Pickholzzal elhatározták, bőgj} 
kifosztják a lakást. Nagy Lajos megláto
gatta feleségét és

mialatt a konyhában szóval tartotta ■ 
gyanútlan asszonyt, azalatt két barátja 

betört és kifosztotta a lukast.
Később azután az utcán találkoztak, a hol-' 
mikat elvitték egy közös nőismerősük laká*  
sára, ott megosztoztak s a zsákmányt elad*  
ták. A pénzt elmulatták és elvásárolták. A1 
rendőrség most az orgazdákat is keresi.

kalmazottat.
A polgármester válaszában elmondotta, hogy 

egy Nánássy Mihály nevű ember volt az, aki 
a deritőtelep mérnökétől néhány darab jeget 
kért a pincéjébe. Mikor nz. engedélyt meg
kapta, munkásokat hozatott,

az egész jeget felvágta és eladta Huszárik 
Károly mészárosnak, aki a telepről nem 
kevesebb, mint húsz teherrakoniány jeget 

szállított el.
Bejelentette a polgármester, hogy n tisztiorvos 
a rendőrséggel együtt vasárnap kiszáll és a fer*  
főzött jeget elkobozza, ugyanekkor pedig meg
indítják a legrészletesebb vizsgálatot.

A fertőzött jég elkobzását vasárnap tényleg 
foganatosították.

gadta bűnösségét, a tanuk azonban ellene 
vallottak és elmondották, hogy a színész 
inzullálta Szájbélvt és meg is rugdosta, noha 
erre egyáltalán nem szolgáltatott okot A 
tárgyaláson kiderült az is, hogy Mester Ti
bor és felesége nem kötöttek még törvényei 
házasságot, mire

a bíró megkérdezte Mestert, hogy miért 
nevezi feleségének a hölgyet. Mester azt 
felelte erre, hogy neki ez erkölcsi kö

telessége.
A hizonyitási eljárás lefolytatása után a 

bíróság
egyhónapi fogházra Ítélte Mester Tibori, 

aki az Ítélet hallatára sírva fakadt.
Miután erőt vett magán, kijelentette, hogy 
fellebbez az Ítélet ellen.
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1.
József Ferenc királyi herceg költözik ró

zsadombi villájából. A főherceg már régeb
ben megvásárolta a Décsi-ut 124. számú tel
ket. Egyemeletes családi házat építtet rajta. 
A puritán, egyszerű ház már fölépült. A fő
hercegi pár május elsején átköltözik ide 
Óbudára.

Szentes mars 117 eves táncosnő 
roilólves hslála Tlttoit műtőt Olts meg a SZAO s.Ohe 
■ iiuiuiu leanvt. aki mást Kűszuitazmuciéra?

r

’7.
A szezőn legszebb vadászkalandja. Haj

nali Öt órakor kijött a lokálból a Ferenc Jó- 
zsef-féri grill Örökké vidám, elegáns di- 
rektrisze, Ruhl Margit. A Gresham-palota 
kapuja előtt autó állt. Éppen akkor szállt 
be a kocsiba egy vadásztársaság. Vnlameny- 
ngien ismerték Ruhl Margitot. Ruhl Margit 
csak annyit látott, hogy egy autó áll, amely
ben ismerősök ültek. Meg ukarta spórolni o 
taxit:

— Elvisznek'? — kérdezte. Természetesen 
arra gondolt, hogy haza.

— Tessék, ,y— mondták a vadászok és 
Ruhl Margit beült az auu>„...

Beült, az autó elindult és három és félóra 
múlva kikötött a Velencei-tó mellett, egy va
dászbirtokon. A társaság tagjai most várták, 
hogy Ruhl Margit majd sikoltoz és ájuldo- 
zik, de tévedtek. Szó nélkül kiszállt a kocsi
ból, elkapta az egyik vadász puskát és amíg 
az urak nehéz bakancsokban, vasalt sarkú 
csizmákban dagasztották a sarat és csetlet- 
tek-botlottak a fagyos rögökön, addig a vi
dám Ruhl Margit könnyű belépőben, estélyi 
ruhában, selyemcipóben járta hajnaltól es
tig a vadászterületet. Mindenki holtrafáradt, 
csak ő jött haza vidáman és frissen. Ráadá
sul éppen csakhogy átöltözött és megint át
táncolta az éjszakát. Mindenki gratulált 
neki. A jövő héten Hivatalosan is vadásszá 
avatják.

A Poliklinika igazgatósága vasárnap érte
sítette a főkapitányságot, hogy

Szentes Margit, tizenhétéves táncosnő a 
klinikán gyanús körülmények között 

meghalt
és ezért ismeretlen tettesek ellen halált 
okozó súlyos testisértés miatt feljelentést 
tesz.

A főkapitányság a titokzatos haláleset 
ügyében megindította a nyomozást. Szentes 
Margitot három héttel ezelőtt hashártya- 
gyulladással szállították be a klinikára. 
Csakhamar vér ni érgezés lépett fel és hiába 
volt a gondos kezelés, a táncosnő három hét 
után meghalt. Az orvosok gyanúsnak talál
ták a vérmérgezést és a hashártyagyulladást. 
Véleményük szerint

tiltott műtét

okozta a táncosnő halálát.
Az alacsony, szőke, csinos, fiatal leány 

legutoljára
a Papagájban lépett Tel.

Szüleinél lakott a Hársfa-utca 29. számú 
házban. Vőlegénye is volt: augusztusban tar
tották meg az eljegyzést és

januárban akarták megtartani az 
esküvőt

Az esküvői azonban nem lehetett megtar
tani, mert a táncosnőt kórházba szállították. 
A házbeliek semmi közelebbit nem tudnak 
a fiatal táncosnőről, csak annyit, hogy vőle
génye alig várta az esküvőt.

Most esküvő helyett azt várja, hogy a 
törvényszéki orvostani intézetben kiderítsék, 
miért halt meg a menyasszonya.

influenza 
Járványnál 

tudják az emberek 

palotától 
kunyhóig, 

hogy mindennemű meghűlésből eredő 
fájdalmak csillapítására, toroköbli- 
tésre, náthánál belélegzésre, fejfájás
nál borogatásra, szaggatásnál dörzsö
lésre, azonkívül belsőleg is cukorra 
cseppentve páratlan haLásu a valódi

Kétfős gyermekgyilkosság miatt 
letartóztattak egy bestiális apát

Jeges vízben fürdette éjszakánként az újszülöttet

DIANA
sósborszesz

Ügyeljünk a DIANA névre

III.
Károlyi Gyula gróf mióta lemondott a mi

niszterelnökségről, nem foglalkozik politiká
val. Visszavonultan, csöndesen él tiborszál- 
lási birtokán. Kossuth Lajos emigrációs ira
tait olvasgatja. A környezete úgy tudja, hogy 
Kossuth-tanul mányi akar írni.

Eger, február 5. I
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Bestiális kegyetlenséggel elköve
tett kettős gyermekgyilkosság tettesét szól
ította be vasárnap a felsőtárkányi csendőr 
ség az egri ügyészség fogházába. Névtelen 
feljelentés érkezett ugyanis a csendőrségre, 
hogy

Kakuk András 33 éves földmlves öt
hónapos leánygyermeke, aki szombaton 
állítólag bélhurut következ.tében meg

halt — gyilkosság áldozata.
Az orvosi vizsgálat tényleg megállapította, 
hogy a kisgyermek halálát fulladás okozta.

Kakuk András a csendőrségen hamarosan 
bevallotta, hogy tényleg gyermekgyilkossá-

got követett el. Elmondotta, hogy anyagi vi
szonyai miatt a gyermek felnevelésére nem 
vállalkozhatott, mindenáron megpróbálta 
hát, hogy eltegye láb alól. Az újszülöttel 
meztelenül a hideg földre fektette, majd 

éjszakánként jeges vízben fürdette,
de az egészséges szervezet ellenállott. Most 
azután bélhurulot kapott a gyerek s mi
kor erről az orvos bizonyítványt állított ki, 
a csecsemőt hazavitte és

belefojtotta a teknő vizébe.
Kakuk hamarosan azt is bevallotta, hogy 

két évvel ezelőtt hirtelen meghalt első gyer
mekét mákhéjoldattal is ö ölte meg.

A bestiális apát előzetes letartóztatásba 
helyezték.

IV.
Holnap érkezik Budapestre Eric J. Gluck- 

stadt, Amerika egyik legnagyobb bankjának, 
a Neuryork Trust Company-nak alelnöke.

V.
Vázsonyi János országgyűlési képviselő, 

néhai Vázsonyi Vilmos fia a minap Nagy
váradon járt. Nagyvárad egyik legtekinté
lyesebb kereskedő-családjánál vendégeske
dett. Azt mondják: a látogatás házassággal 
végződik.

] — Röntgen halálának
évfordulója. A modern 
fizika és orvostudomány 
egyik legnagyobb alak
ija kétségtelenül Kónrad 
Röntgen professzor volt, 
akinek korszakalkotó 
felfedezése sok százezer 
ember életét adta visz- 
sza. Néhány nap múlva
— február 10-én az 
egész müveit világ ke
gyelettel adózik a nagy
— halála tízéves fór

— Demokrata képviselők beszámolója. V<i- 
zsonyl János, Gál Jenő képviselők és Láng La
jos felsőházi tng február 12-én 11 órakor beszá
moló gyűlést tartanak a Vigadóban.

— Tltulcscu ma Genfbe utazik. Bukarest
ből jelentik: A vasárnap Bukarestben nyu» 
galambon telt cl. A vidékről sem érkeznek 
jelentések emlitésreméltó zavargásokról. —• 
Titulescu külügyminiszter ma hétfőn Genfbe 
utazik, ahol résztvesz a leszerelési konferen
cia uj ülésszakán.

— Az Igazságügyi segédhivatal! tisztviselők 
országos (llszgyülése. Az Igazságügyi és Segéd- 
hivatali Tisztviselők Egyesülete vasárnap dél- 
előtt tartolla 25 éves jubiláns zászlószentelő 
közgyűlését. Kaszás Gábris István főtitkár is
mertette az egyesület történetét. Majd Berki 
Géza debreceni kiküldött a vidéki kiküldöttek 
nevében szólalt fel. Végéi Lázár Andor igazság- 
ügyminiszter rövid beszéd kíséretében beverto 
az első szöget az uj zászlóba, a közgyűlés ezzel 
véget ért.

— Rotterék — Uechteiistelnl állampolgárok. 
Münchenből jelentik: Meghízható értesülések 
UO!|qzs8oiu v *Jd||oy  p-»JJ|V s9 TZ’JJ lmjaz« 
berlini színházigazgató Liechtensteinben telepe
dett le és megszerezte az ottani állampolgársá
got. A Rotter-fivérck, mint ismeretes. Berlin 
egyik legnagyobb színházi vállalkozását vezet
ték. A vállalkozás nemrégen összeomlott s a két 
fivér külföldre menekült.
HÍREINKET A 12 Ik OLDALON FOLYTATJUK

VI.
A budapesti dolgozó urlasszonyok száma 

eggyel megszaporodott. Roboz Aladárné, a 
Terézköruti Színpad igazgatójának a társa
ságokban kedvelt felesége „Dáma" néven di
vatszülőül nyit. Már festik is a cégtáblát és 
készülnek az üzleti körlevelek. A „Dáma" 
kuncsaftjai elsősorban az igazgatónő társa- 
tógához tartozó hölgyekből verbuválódnak.

VII.
A magyar és osztrák bili iárd játékosok va

sárnapi mérkőzésére érdekes, előkelő vendé
gek jöttek el. Izgatottan drukkoltak egy-egy 
játszmához Zichy Rafael gróf, a régen híres 
jó játékos, Karlovszky Bertalan festőmű
vész, Vray Tivadar, a Nemzeti Színház mű
vésze és még sokan mások.

inaturin 
a béimüködés termé
szetes szabályozója

— Enyhe, ködös Idő várható. Vasárnap 
enyhe idő volt s délben +6 fok volt a hő
mérséklet. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa szerint enyhe idő várható változó fel
hőzettel, sokhelyütt reggeli köddel.

— Ai Egyesült Álla
mok uj külügymlniM- 
tere. Az amerikai elnök
választás után megkez
dődött Roosevelt kor
mányának összeállítása. 
Már majdnem minden 
tárca gazdára tolóit, csak 
a külügyi nem Most 
végre ezt az igen fon
tos pozíciót Is betöltöt
ték. Roosevelt a leg
újabb jelentések szerint

ugyanis a külügyi tárcát fölajánlotta Hull 
szenátornak, aki késznek nyilatkozott arra, 
hogy az uj kormányban helyet foglaljon.

tudós emlékének 
dulóján.

— Meller Kózsl beszél a merényletről. 
Bécsből jelentik: A rendőrség lázasan nyo
moz dr. Mellcr Rózsi állítólagosán hitlerista 
merénylője után, de a tettes nyomtalanul el
tűnt. A Hétfői Napló bécsi munkatársa föl
kereste lakásán az írónőt, ak> már jobban 
van. Meller Rózsi kijelentette, hogy nem 
tudja, mi adott okot a merénylőnek, ö irónö. 
nem tartozik semmiféle politikai párthoz.

— Százra szaporodtak a feljelentések az OKH 
sikkasztó igazgatója ellen. Pécsről jelentik: A 
csendőrség annak idején letartóztatta Práger 
Ödönt, az OKH siklósi fiókjának igazgatóját, 
aki mintegy 265.000 pengős sikkasztást követeti 
el az. üzletfelek kárára. Tegnap újabb feljelen
tések érkeztek a csendőrségre Priiger ellen. 
Többi között Farkas János gazdálkodó is felje
lentést tett, akinek kifizetett kölcsönét sikkasz
totta el Prfiger. Eddig több mint száz feljelentés 
van már a sikkasztó igazgató ellen.

— Rótt Sándor a Normafánál. Rótt Sándor, a 
kiváló magyar színész, ma délelőtt a Svábhe
gyen, a Normafánál játszotta le uj, magyar 
hangosfilmjének első jelenetét. Rntf Sándor első 
hangoafilmjében egy kis tanítót játszik, aki a 
Hernád-utcai elemi iskolából egy vadregényes 
tájék analfabéta-iskolájának katedrájára korul 
A film Tőrök Rezső Analfabéta-tanfolyam című 
bohózatából készül is a többi szerepeket dr. 
Bánóczy Dezső, Dózsa István, Sárossy Andor 
játsszák.

— Három öreg ember furcsa tragédiája. 
Székesfehérvárról jelentik: A Tolnai utca 
12. számú házban özvegy Moharos Sándorné 
hajnalban husmérgezés tünetei között meg
betegedett Ápolás cél iából a szomszédok 
odahívták a 63 éves Moizer Istvánt. Az öreg 
embert a l»etegápolás annyira felizgattn, 
hogy agyvérzést kapott és eszméletlenül esett 
össze. Felesége, aki súlyos szívbajban szen
ved, férje után ment és amikor eszméletle
nül fekvő férjét meglátta, súlyos szivgör- 
csőket kapott. Mindhárom beteget beszállí
tót iák . kórházba.

— Halálos szerelem. Esztergomból jelentik: 
Juhász Boriska felsőgallaí 18 éves leány bele
szeretett egy húszéves falubeli legénybe. Már 
az eljegyzést is megtartották, de a legény szü
lei gyermekük fiatal kora minit ellenezték a 
házasságot. A leány emiatt megmérgezte magát 
és meghalt

Mesebeli árak, jó minőségek, 
elégedett vevők ezrei

fehér 
marunkon!

76Mosott csodagyolcs - ss 
fosott ke.ensvegyoicsi.oe
Slfon, Kilőni, minise, ........... 1.25, — .00
Lepedőgyolcs, Jó 1.28

‘ ‘ -.93
-.69
3.20
5.00
7.80 
8.05

Női ruha, kötött, Relyemtónyü trikóból S.90 
Pongyola, divaűtanellból .... a.es,
Női blúzok, „H6.
Női aljak, ,,.p di.ato, torma____i

Férfi ing freskó, , „.lumi..,. 
Férfiing puplin bél, 2Bnl,ím,i 

Férfi ing, raye mellel. 
Rövid alsónadrág, „fi,,.,.,. 
Férfi halóing, rrP, vyoushói.... 

Férfi gyapjukalap, Sf Ni, 
Férfi zokni, )p — ..... 
Callérok, Urló, mlnft,éK .. ,80, 

Női meleg nadrág, 
Mly mfényU vagy rvelci köté»u 

Női kombiné, „pW M14„.__
Női kombiné, „i„., 
Női hálóing, P.P»,oPlM1 ______
Női zsebkendő, 

_______________ _ ____________Női zsebkendő, "“Sí , 
Oxfording-fcb uzanyag 1.10 Női pullower,a,va' ,J’so“kw>. 2.98 

,95 Vlskosa harisnya1.Í.0 
.58 Viskosa harisnya 1.05

igen tartós .. .1.35.1.03,

Színes fehérnemű anyag 
Kávés abrosz, tarkAndzőtt____
ZsiirkeSZiet, pzanron finom minták 
Kávésdamaszt készlet..
Damaszt étkészlet .. 9.m>, 

Kávésszalvet'a,
Rojtos törülköző, hásInóttM 
Edénytörlő,
Damaszt törülköző 116
Konyhatörülköző, —.60
Froltier törülköző, K, —.98
Frottier törülköző, .

n.héz múltai,.................... » S*.  IU, l.fO
Nadrágköpper, m,n6rt,..
Crepe de Cldne, |S ni„M( . 2.90

Zefir ing-és bluzanyag 
Függönyetamín, ,rfp

hAzIftzóltea....

9C

1.75
1.99
2.90
2.30 
-.15 
-.25

Nöl fehér nemünémírvn“íék 
darab színes és fehér női kombiné és háló
ing. a legolcsóbb lajIáktól jó linóm közép
minőségekig. Ezen egyes darabok árát oly 
alacsonyan szabtuk mer, hogy bizonyára 
a vásár eleién elfogynak Jöjjön el Ön is 
minél előbb és válogasson közülük.

I Köt tauaszl ruha divatos oni koc- 
, kás selyemfényű jersei trikóból elbá|ólóan 
I fess fazonban, divat barnn, bordó, A Art 
I gobelin és fekete színben .. SaQU

Férd Ing nagyon szép színezésű ki
tűnő pupllnból, 2 külön gallérral E AE 
bélelt mellréaszel teher beti Araw.wö

Ifvt Áruház
Csak A

Király-utca
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S Z I \ H Í z - ll O Z I
Súlyos mérgezéssel a Rókusba 

vitték az Operaházból Gere Lolát
Simon Gizit, az Andrássy-utl Színház híres beugró 
színésznőjét életveszélyes állapotban vitték szanatóriumba

Az Influenza járványtól nmugyis mcggycngl- 
telt operaházi fronton nem c»( kóly ijedtséget 
okozott tegnap nz Opera egyik magánénekes- 
nőjének váralhin balesete. Gere Lola, az Opern- 
liáz allénekesnője, aki csak néhány nappal ez 
előtt gyógyult fel súlyos Influenzájából, a ren
des ‘Idflbén megjelent az Operaháziam, hogy nz 
l.^lptortli Helénában elénekelje a ráosztott 
szefepet. Már jelmezébe öltözött és kifestette 
magát, amikor heves görcsök fogták el és

véglgvágódott az öltöző padlóján.
A (tinházi orvos ózonnal megvizsgálta és meg
állapította, hogy mérgezés történt. A mentőkért 
telefonált, akik az eszméletlen énekesnőt azon 
nnl a Hókus-kórházba szállították. A Itókushiin 
azonnal kezelés alá vették és különböző ellen- 
mérgekkel kísérleteztek, mert nem tudták meg 
állapítani a mérgezés mibenlétét. Hosszas vizs 
gálát után derült ki, hogy

Gere Lola gombamérgezést kapott.
r.gvijt étteremből) gombát ebédelt és ettől lett 
rosszul. Vasárnapra már állapota javult, úgy 
h<<gy férje, í.auriidn Lajos hazavitellé lakására 
és most otthon ápolják.

Természetesen nagy bonyodalmat okozott az 
Operánál Gere Lola vára lián balesete, a dolgot 
másképpen megoldani nem. tudták — és ez 
jellemző nz Operaház szereposztás! mizériáira -

egyszerűen kihagyták szerepét az Egyiptomi 
Helénából.

A másnapi Csavargó előadás alkalmával Palló 
Imre is megbetegedett s a színház a Bohém 
éleiét tűzte gyorsan miisorára. Az influenza 
járvány különhen is erősen grasszál az Operá
ban és percről percre kell változtatni a szerep 
oszlást. A prísdrnop e.sf/' Tannháiiserbcn Nagy 
Margit, Német liy Ella és Székely Mihály mond 
tűk le utolsó percben szerepüket, helyettük:

Dénes Oszkár házat vett
a Teréz-köruton A Sodródás hőse

450.000 pengőt adott az ingatlanért
A budapesti színész- és iró-házlulajdono- 

sokiit egy kézen meg lehetne számolni, — 
de akik Dénes Oszkárt még Pestről köze
lebbről ismerték, áz.ok’ már előre megjó
solták, hogy Oszkár előbb-ulóbb csak ház
tulajdonos lesz Pesten. Dénes Oszkár 
ugyanis híres volt spórolós természetéről,

ő találta ki az úgynevezett sodródást, 
amelyről nemcsak vicceket, hanem mór
mór legendákat meséltek. Nemcsak ebé
dekre és vacsorákra volt hivatalos a leg
különbözőbb helyeken, hanem ha lehel 
vendégségben reggelizett |« Ezt természe
tesen már csak a vicc kedvéért állapítjuk 
meg.

Dénes Oszkár spórolós természetéről 
nem szokott le külföldön sem, amikor .si

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. KIK. OPKRAHA7.: pon Juhi ('-.M.
NEMZETI SZINJIU; .uxs.-.l (Lm
KAMARAS7.INHAZ < •• m l
VÍGSZÍNHÁZ, h imvl I. •'>.
KIRÁLY SZÍNHÁZ: K:».!c•-/.>. 1 h OÖ
RII.VVROSl SZÍNHÁZ; l< n I. i knl.H (*>.
PESTI SZISJIVZ: / .t. un»• •!. , (M
MAGYAR SZÍNHÁZ: l J.'l'ó) h-<m ilU <R»
ANORASSV t TI SZ.IMIVZ: A nemre! .zvegve (fö 
TEREZKÖltt TI SZINTAIIi I lív >■« Enmiy S.-hwn’i (9) 
SIEINHARHI SZINT All, Ábn« i
HE'IHI I NIT.Itl SZÍNPAD: Tanon. a cár katonái*  (%5, 

‘Y”).
KCMf.DIA OnFEt’M: Snhn-on HZIi bohózatok CvO).
1 ARRIOt A SZINIIA7: I > i.: <M.
NOVAI. OIUEEM: PMin bthes/kuAlv (’•/> ’z'D.

GÁZLÁMPÁK FÉNYÉBEN, 
SZÁRITÓKÖTELEK ALATT, 
a Csók-utca és Szerelem-utca sarkán várjuk önt

Gvergyai István Gom^aszögi El'a fflona Les el Ladd
a részeges lakó házmesterné amerikai revüsztárok

Biiűsgiesli házielüli alatt 
a PÁRISIÉI! GRILL-hen

Tabáni hangulat és világvárosi 
gálaestéit fénye ölelkezik

Diósy Edit, Relle Gabriella és Kálmán Oszkár 
lépett fel. A sok beteg énekes miatt az egész
ségesek állandó permanenciában vannak, hogy 
a színház kellő pillanatban cl tudja őket érni. 
Egyetlen beteg van a színháznál, akinek távol
maradása nem okoz bonyodalmat, ez — fíadnai 
Miklós, az Opera igazgatója.

Vasárnap egyébként megdöbbentő hír szágul 
dőlt végig a művészkörökben,

Simon Gizi, az Andrássv-utl Színház kitűnő 
művésznőjéről szóltak ezek a hírek, ame 
lyck szerencsére kissé túlzottaknak blzo 

nyúltak.
A fiatal színésznő, aki a múlt években a Víg
színház tagja volt és mint ilyen a leghíresebb 
..beugró**  színésznőnek bizonyult, mert minden 
szerepet úgyszólván órák alatt vett át és ját
szott el tökéletesen — szövődményes influenza 
támadta meg, Simon Gizi még a legutóbbi idő
ben is lóugrással mentette meg az Andrássy- 
úti Színház egyik előadását.

Napokig súlyos Influenzával injekcióval 
játszott,

hogy önfeláldozó módon a színház rendelke
zésére álljon. A tulcrőltetés azonban meg
bosszulta magát és tegnap este a

mentők szállították az egyik fővárosi sza
natóriumba.

Az influenza ha.ihártyagyulladást okozott és
Simon Gizi most élet-halál között fekszik.

Vasárnap az esti órákban beszéltünk Simon 
Gizi egyik hozzátartozójával, aki a következő
ket mondotta:

— Sajnos, egyik eszméletlenségből a másikba 
esik, szegény Gizi, de olyan kitűnő orvosok 
vannak körülötte. hogy reméljük, meg tudják 
menteni az éleinek. Gizi állapota bizony rend
kívül súlyos..* 

került feljutnia Fortuna szekerére, ahol 
alaposan megvetette a lábát. ö maga me
sélte: nevelve, hogy az egyik előkelő ber
lini penzióban azért lakik teljesen ingyen, 
— sőt napi egy márkát keres — mert min
den magyar vendég után, akit a penzióba 
..kalauzol", napi egy márka províziót kap., 
Miután éppen a tizenhetedik „beszállásolt- 
nál" tartott. — a tizenhat pengős penzió
ban egy márkát készpénzben keresett min
dennap. Nem lehet csodálni tehát, hogy

Ilyen költségvetés mellett Dénes Osz
kárnak hamarosan sikerült háztulajdo

nossá lenni Pesten.
A Teréz-köruton egy háromemeletes bérhá
zal vett meg, 450.000 pengő készpénzért. Ez 
az igazi karrier, ehhez gartulálunk...

Szerdán érkezik Pestre Ábrahám Pál, a 
.Bál a Savoybnn" világhírű szerzője, eldön- 
'enl azt. hogy Imi kerüljön színre operettje. 
Minden valószínűség szerint a Fővárosi Ope- 
rettszlnházban fogják játszani a főbérlő 
részvénytársaság és a kiadó cég rezslmjc 
alatt.

¥
Szent Katalin napja minden évben a mi- 

dineltek napja Parisban, pajkos ünnep ez, 
csupa tréfa és mulatság. Ebben a keretben 
játszódik le az l'fa legújabb filmje, amelynek 
főszereplői llenate Müller, Georg Alexander 
és Gisela Werbezirk. A film címe: Divat a 
szerelem.

A Vígszínház szlnlapjain hosszú Idők óta 
nem szerepel Jób Dániel, a színház igazga
tója mint rendező, ámbár a legtöbb darab 
rendezése az ő nevéhez fűződik. Bus-Fekete 
„A pénz nem minden**  című darabjával kap
csolatban azonban Jób Dániel teljes mellel 
kiáll: ráírja nevét a szlnlapra.

★
Cenzúráznak az arisztokraták. A Neivyork- 

bár kitűnő revüjébe, amelyet a rendőrségi cen
zúra egy Hitler-tréfa miatt már megnyirbált, 
most Hock Jánosra célzó szeriőz magánszám 
miatt cenzúrázta — a közönség. Szombat este 
több arisztokrata nézte meg a Newyork bár 
műsorát és a szám után megkérték Tarjánt, 
hogy hagyja ki Pethes Sándor Hock János? 
számát. Meg is történt, mert csak a közönség
nek szabad cenzúrázni.

¥
Vasárnap délután Pestre érkezett a tavaly 

feltűnt 16 éves bécsi zongoraművésznő: Poldi 
Mildner. A fiatal, szőke bécsi kisleánynak 
megérkezése után első dolga volt, hogy le
ment a dunaparti szálló halijába és átadta 
magát a tánc örömeinek.

♦
A Móniin Rnuge átvette • nemlétező pesti 

revüszinház szerepét: 22 képe» ragyogó .retUt 
ad „Karnevál**  elmen. Szövegét az Igen tehet
séges Kellér Dezső, zenéjét pedig egy remek uj 
s'úgcrkompnnlsta, Bárezy Tibor Irta. A pesti 
utca sok slágere indult el hóditó útjára a Món
iin Rouge-ból, amelynek revUprimadonnája a 
bűbájos és rendkívül tehetséges Kun Magda. 
Bámulatos, hogy milyen sokoldalú és ragyogó 
ez a italai színésznő. Rendkívül kellemes feltű
nést keltett a revü többi ragyogó számaiban 
Miklós Rózsi és Juhász István humoros duettje, 
Csikós Rózsi, Szőnyi Lenke több slágere, Kúl- 
món Évi, Ward & Mitrmga táncol. A ragyogó 
revü Jlmmy ötletes és artlsztikus Ízlését dicséri. 
— De nagy premierje volt a Párisién Grlll-nek 
Is, ahol Sziklay József, a kitűnő táncos-komi
kus Ange'óval és Erié Vogellel a „Pesti ház
tetők alatt" elmen tabáni hangulatot varázsolt 
a parkettre. Gombaszögi Ella és Gyergyal Ist
ván ragyogó humorra! adják elő Kcllér Dezső 
mulatságos jeleneteit.

♦
Az elmúlt évben divat volt a film válságá

ról beszélni, most mégis az amerikai Para- 
mount-gyárnak volt elég szive és tőkéje ah
hoz, hogy egyetlen filmjébe négy és félmil
lió dollárt fektessen bele. Ez a film Cecil 
B. de Miile grandiózus, vallásos tárgyú 
éposza, az Ave Caesar. Tízezer ember kapott 
kenyeret ennél a filmnél, amelyet becslések 
szerint háromszáz millió ember fog meg
nézni az egész világon.

♦
Érdekes közvetítés lesz ma este » rádióban, 

a Király Színház pompás operettjét, a Kadét
szerelmet helyszíni közvetítéssel pontban nyolc 
órakor továbbítják a rádió hullámai. Vasárnap 
délután egyébként úgy megrohanta a közönség 
a színház pénztárát, hogy kénytelenek voltak 
kinyitni az évek óla zárva tartott második 
kasszát. Vigasztaló jel a mai szomorú időkben.

♦
Berlini lapok Fejős Pál óriási sikeréről 

közölnek tudósításokat. Rendkívül érdekes, 
hogy a nálunk mérsékelten fogadott „Tavaszi 
zápor" cimü filmet dicsőíti a szakértő német 
filmkritika olyan jelzőkkel, amelyeket ritkán 
írnak le a németek. „Ez a film — írják a 
németek — a legtisztább művészet és a maga 
nemében úttörő érték." Fejős Pál második 
nagy Hímje „Ítél a Balaton" egész biztosan 
több megértéssel fog találkozni a magyar 
közönségnél.

♦
Stcfan Zuteig „Brennendes Geheimnis" cimü 

regényéből készült film olyan tökéletesen visz- 
szatükrözi az eredeti mü minden szépségét, iz
galmát és forró erotikáját, — amire ritkán 
akad példa a filmdramaturgiában A közönség 
is mé. lángolja ezt és páratlan érdeklődés nyil
vánult meg a film iránt. ,Gratulációkkal és kő- 
szöiiólcVcIekkcl haltnozrák eí a „Vágyak élksd- 
kaját" Magyprországon forgalomba hozó Hirsch 
és 'l\uk filmvá.lahüot.

POLfíI MILDNER MA
VI. Koncertbérlcl (V. 8.).

Premier után
RENDKÍVÜLI KIADÁS. íme egy nő, aki 

férfidarabot irt. Gáspár Margit-Miklósnak 
kár volt elkövetni magán a reciprok Elbe- 
operációt. Férfi ő a talpán akkor is, ha nő. 
A Rendkívüli kiadás rendkívüli élmény 
azok számára, akik szeretik az atelier-dara- 
bokal. Lukács szerkesztő portréja szinte fé
lelmetes Páger ábrázolásában. Muráti Lili 
— a mi kis felfedezettünk — egyre jobban 
halad a vezérszólam felé. A finom és szelle
mes darab főszereplői közül elsősorban Be
regi Oszkárt. Ákos Erzsit Apáti Imrét, Nagy 
Györgyöt, Baráti Józsefet említjük meg. Kel
lemes színházi esténk volt.

ÉJFÉLTÖL — HAJNALIG. Női darab. Talán 
éppen ezért szignálta olyan hévvel Hatvány 
Lili Sheldon művét. A nőnek ugyanis még ölni 
is szabad, ha szeret és ezt a férfiesküdtek szen
tesítik a színpadon. Hatvány Lili és mindazok
nak nagy örömére, akik szívesen lágyulnak el 
a hazug és immorális romantika enyhe fuvalla
tán. A darab azonban rendkívül izgalmas és

finom eszközökkel megépített színpadi munka, 
amely dübörgő sikert aratott a szombati pre
mieren és a vasárnapi előadáson. Ennek első
sorban azonban a ragyogó előadás az oka. 
Lázár Mária, ez a párducszerii szépség, aki épp 
olyan tündöklő, mint amilyen tehetséges, egy 
olyan szinészgárda központjában lélegzi és éli 
át a dishonpurcil lady szerepét, amelynek tag
névsorát itt adjuk: Törzs Jenő, Somlay Artúr, 
Gőth Sándor. Ráday Imre (különösen ragyogó). 
Toronyi Imre, a kellemes Sulyok Mária, Szé
kely Lujza, Sugár. Gőth Sáadcr rendezése tö
kéletes.

AZ ÜGYVÉD. Elmer Rice tőlünk kissé 
távolálló munkája, amelyet a Nemzeti Szín
ház előadása sem tudott közelebb hozni. 
Nem tagadható, hogy kellemesen lepett 
meg a színház modernség felé való törek
vése. ódry Árpád és Várady Aranka azok, 
akiket elismeréssel említünk meg.

A SZÁZARC.U ASSZONY. Donatelli ncocx- 
presszionista munkája egy egész sereg kitűnő 
szerepet adott a Kamaraszínház színészeinek. A 
nö a ruhájával egyéniségéi is leveti — ez a 
darab alapgondolata, de hogy mi marad ez
után a nőből, azt elfelejti megmondani a 
szerző. Pedig éppen srre vagyunk kiváncsiak. 
Pcéry Piri nagyszerű. (s. i.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Ez a hét a pompás filmek i.agyhetef Elöl
járóban és mindenekelőtt a Párámon ni re
meke, az Arc Caesar.' Ennél lenyügőzőbbet 
és hatalmasabb alkotást még a némafilmek 
korában sem láttunk. Ezt a filmet igazán 
meg kell nézni. Hasonló elragadtatással be
szél Budapest a Kamara és Ufa uj nagy 
Stcfan Zwcig-filmjéről, A vágyak éjszakájá
ról. Finom és Ínyenc csemege ez a film ra- 

I.iongóinak. Könnyeztünk és meghatódtunk n 
Rádiósban Maria Dresslcr, Amciika legna
gyobb színésznőjének alakításán,
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Budapest, 1933 februdr 6. HÉTFŐI NAPLÓ

A müugróutánpóílási keret

— Kaliforniában.
A napsütéses long-beachi torony — mint 
képünk mutatja, — eléggé népes. Vájjon 
melyik lesz ezek, közül a berlini olimpiai 

bajnok?,

Sárdagasztás
volta vasárnapi penzuma a nagy 
tavaszi futballévadra készülő 
proficsapatainknak

A szárnyait bontogató tavaszi futballszezón 
vasárnap már komolyabb feladat elé állította 
vezető csapatainkat. Sajnos, a tréningmeccsek 
a beállott nagymérvű olvadás következtében 
kevés sikerrel jártak, mivel a hasznavehetetlen 
pályák komolytalanná tették ezeket a nagyon 
is komolynak szánt tréningmeccseket.

A FERENCVÁROS csapata az Ullől-uti pá
lyán közel ezer főnyi közönség előtt ját
szott a BSE-vel, amelyet nagy fölényben 

4:0 (2:0) arányban legyőzött.
A nffeöl Víclíhík •WVézelté. A zöldfehérek 
ugyláiszik állandósítani akarják Toldinak a fe
dezetsorban való szereplését. Az együttes külön
ben a következő formációkban játszott: 
Amsei—Papp, Ilungler—Lyla, Bukóul, Toldi— 
Lázár, Takács II., Mihály, Kovács, Kohut. A 
bokáig érő sártengerben kombinativ játékról 
szó sem lehetett. Előfordult, hogy hatan-nyol- 
can kergették a labdát s három méterre sem 
tudták elrúgni. Az első két gólt Takács szerezte, 
majd a második félidőben Kovács és Kohut 
voltak a góllövök.

Az ÚJPEST saját otthonában látta vendé
gül a második liga bajnokjelölt csapatát, 

a Vasast.
A lilafehéreknél valamennyi játékos szerephez 
jutott s mindannyian kifogástalan kondícióról 
tettek tanúságot. A sárdagasztúsban a Vasas 
eleinte jobbnak bizonyult, később azonban az 
újpestiek nyomasztó támadássorozata egykapus 
játékban élte ki magát. Végül az újpestiek 10:1 
(3:0) nagy gólarápyu győzelmet arattak Jávor, 
P. Szabó, Sáros és Kiss Gábor góljaival.

A HUNGÁRIA a Postás-pályára ment ven
dégségbe s az amatőrbajnokság egyik él
lovasától a kitűnő csatársorral rendelkező 
Postásoktól 3:2 (2:1) arányú vereséget szen

vedett.
A rendkívül mély talaj itt is teljesen alkalmat
lanná tette a játékteret s mig a kékfehér profik 
könpyedén vették a tréninget, addig a Postások 
valóságos élethalálharcot vívtak a pályán, 
mintha ettől függött volna a bajnokságuk. A 
Hungária nyolc tartalékkal, — akiket főként 
amatőrök helyettesítettek, — Játszott & külöhu- 
t>en Kardos, Szaniszló, Webet és Szabó III. friss 
mozgása kellett jó benyomást

A NEMZETI'a Millenáris-pályán tartott ki
adós kétszer-negyvenötperces játékot a 
harmadosztálya amatőr Szentiőrinci AG 

csapatává1,
Gallovich Tibor bíráskodása méllolt. A Vermes, 
Potaky, Stahl, Hosső, Soós, Belesik, Puczolay, 
Odry, Vadas, Bihámi, Czétényi összeállítású 
csapat a mély sárban igen jól mozgott s végül
7.-0  (4.-0) arányban győzött. A gólok közül Bi
hámi hármat, Vadas kettőt, Odry és Paczolay 
cgyet-egyet lőtt. Különösen Soós, Belesik, Va
das és Bihámi mutatott'jó formát.

A SOROKSÁR együttese a Beszkárt ven
dége volt,

a Sport-utcai pályán. A Beszkárt csapqtg győ
zött 3:1 (1:1) arányban. A győztes csapat gól
jajt Wetsz, Berecz és Gergely szerezte, mig ■ 
soroksáriak egyetlen gólját a kis Kohut lőtte. 
A pálya itt is eléggé sáros volt. A Beszkárt 
csaknem állandóan támadott, Soroksár kevés 
támadó készsége tartalékos összeállításban leli 
magyarázatát.

Budai -11“
délelőtti könnyű meccset játszott a Felien 
csapatával, melyet 2:0-ra győzőit

IH. kér. FC
a Ti. ligás Bak TK ellen győzött 5:1 arányban 
B .Nagyszombat-utcai pályán.

A két hét múlva induló bajnoki évad jó! fel
készült csapatokat fog találni..

Lógnak a délnémet orrok 
a „magyar tucat" miatt 

Magyar profi válogatott - Délnémetország 12:1 (5:0)
Frankfurt febr. 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Hatezer főnyi közönség elölt olyan nagy
arányú győzelmet aratott a magyar profi válo
gatott csapat a délnémetek felett, amilyet 
még német válogatott csapat sohasem szenve
dett.

Az ok?...

A magyar csapat csodás napja s főként a Dél
német csapat hibás összeállítása. A délnémet

MAGYARORSZÁG:
Szabó 

Bíró Szemere 
Magyar Sárosl Barátky 

Markos Cseh Teleki Túrái Titkos
Ebből is megállapítható, hogy a délnémet 

csapatban sem az I. F. C. Spvg. Fürth, sem az 
1860. München játékosai nem szerepeltek.

Az első félidőben szinte szünet nélkül a ma
gyar csatárok és a fedezetsor lábán jár a 
labda s

jóformán másból sem áll a mérkőzés, mint 
abból, hogy a magyarok gólt rúgnak, s a 

németek kezdenek.
Macska-egérharc ezl Teleki a maga ragyogó 
driblijeivel egymásután két gólt Juttat a délné
met hálóba, amit azután Cseh is megirigyel és 
a legöregebb angol profit megszégyenítő nyu
galommal kígyózik át háromtízben, a tehetet
len védelmen, ami persze újabb három góll 
jelent.

Szünet után a németek egy kétségbeesett 
ellentámadása gánccsal ér véget, amiért a 
hollandi Moorsel bíró tizenegyest ítél. Ez 

az egyetlen, becsületmentő német gól.
A magyar csapat étvágya ettől még jobban 
megjön és

megsemmisítő fölénnyel
nehezedik a fejét vesztett német csapatra. Te
leki négy gólja, majd Markos két gólja, s vé
gül Túrái ragyogó lövése köt ki az alaposan 
megkínzott német hálóban, hogy

beállítsa a legnagyobb német vereség 
rekordját.

A pályán tulajdonképpen csak egyetlen csa
pat játszott s ez a magyar együttes volt,

A magyarok letarolták a bádeni 
ping-pong világbajnokságot

Valamennyi számban magyar lett a világbajnok

Barna

Baden, febr. 5.
(A Hétfői Napló tud. 

telcfonjelentése.) A ma
gyar reprezentatív ping
pong csapat a csapat
világbajnokság megszer
zése után a legnagyobb 
reményekkel indult az 
egyéni küzdelmekbe. A 
versenyzéstől eltiltott 
Szabados világbajnok nél
kül is teljes hengerelést 
végeztek a magyarok s

az előző bat világ
bajnokság egyikén 
sem mutattak ehhez

A MUSz
Túl a Jubiláris ünnepségeken, a komoly 

munka jegyében fiit össze vasárnap délelőtt a 
MUSz 26-ik évi rendes közgyűlése Ifj. Horthy 
Miklós, majd Kéler Tibor dr. elnökölt a köz
gyűlésen, amely Ismét baráti hangulatban folyt

Ön büszke szép él •(•gént lokózóra, de ne 
feledje el, hogy otthonét o jó ót cólszerű viló- 
gítói teszi kellemessó ót meghitté. A modem 
győngyfénylómpo leiméit a nemet ét gazda
ságos. — Modern lakásba modern világítást: 
káprázásmentes és gazdaságos

TUNGSRAM
GYÖNGYFÉNYLÁMPÁTI

szövetség nem lépett fel kellő eréllyel s így 
. gyetlcn bajnoki mérkőzés miatt hiányzott a 
válogatott csapatból a tudás.

Sem Nürnbcrg, sem München nem adott 
játékost.

A csapat tehát csikók próbacsapata volt, amely 
tökéletesen csődöt mondott az ördöngős ma
gyar játékosok technikájával szemben.

A két csapat a következő összeállításban 
játszott:

DÉLNÉMETORSZÁG;
Wolff 

Fix Blencrt 
Gramllch Wagner Kraushaar 

Grebe Lelchter Panzcr MUnstermann Haderer
amelynek csatársora ragyogóan kombinált s az 
iskolajátékot egészen odáig fejlesztette, hogy 
lövésre jóformán szüksége sem volt: a labdát 
egészen a hálóba vitték.

Gyenge pont ebben a nagy diadalt aratott 
magyar csapatban nem lehetett, legföljebb 
arról beszélhetünk, hogy ml tetszett legjob
ban? Erre egyhangú a felelet: a csatársor 

és Sárosl.
Ezzel a megbabonázott magyar társasággal 

szemben a német csapat leggyengébb része két
ségkívül a két hátvéd, továbbá Wagner és 
Kraushaar fedezet volt, no meg azután Wolf a 
kapuban sem dicsekedhetett különös erények
ről. Javára szolgált mindenesetre, az, hogy a 
magyar gólok védhetellenek voltak. A csatár
soruk tengelyében Panzer — „pancser" volt. A 
többiek igyekeztek, de ez az igyekezet legfel
jebb a harmadosztályú magyar amatőr csapa 
tok paritásán mérhető. Ennek a német csapat
nak kellett volna vasárnap Franciaországba lá
togatni, amiről ezekután persze szó sem lehet 
többé.

Magyar szempontból — ha meg is kell 
állapítani azt az Unneprontó tényt, hogy a 
vereséget szenvedett délnémet csapat gyatra 
volt — a győzelem értéke szinte belátha
tatlan nagy s a tavasz folyamán, hacsak a 
politikai események közbe nem szólnak, ez 
a győzelem sokszorosan kamatozni fog a 

túrázó ligac«»pata!nknak.

hasonló fölényt.
A férfi egyes döntőjébe Barna és a cseh Kolar, 
a női egyes döntőjébe Mednyánszky és Sípos, 
a ferfipárosba Barna, Glanz—Kelen, Dávid-pür, 
a, női párosba Mednyánszky, Sípos— Rácsné, 
Gál s a vegyespárosba a Gál, Glanz—Mednyán
szky, Kelen pár jutott.

Rarna 21:15, 11:21, 21:17, 21:18 arányban 
győzött Kolár ellen s megszerezte a máso

dik világbajnokságot.

A Kelen—Mednyánszky-pár 21:18, 21:9, H:21, 
12:21 21:18, késhegyre menő küzdelemmel sze
rezte meg a vegycspáros világbajnokságot a Gál, 
Glanz párral szemben.

közgyűlése ismét baráti 
összhangban folyt le

le. A legszebben munkálkodó magyar sportszö
vetség munkájábau mit Is kifogásollak volna: 
nincsenek Anyagi problémák (csekély 75.000 
pengőt forgatott az úszók pénztára 1932-ben), 
a sporfbeli eredményt Los-Angclcsből kiáltották

A „csodacsapat" 
Wesselick-je, mint 

főnök ur
5

A híres bécsi futballista fodrászt fihely ben 
(civilben) kontrollálja a szemé yzetei

világgá!... A különböző úszó- és v.zipófokere ■ 
leket az ifjúság hatalmas tömege: fogi;lko>» 
látják, a vidék uszodaépités ter’'?>'öl Lngo*.  
Mégis panaszra nyílt az elnöklő 1 t«er Tibor 
ajka:

aggódik a vezérkar, hogy hasztalan I. kint 
szét az uszótársadalom nmggi rapr dóit 
táborán: nem látják a vezető-ut. npó iást.

A közgyűlés tudomásul vette, hogy ve el öté } 
kitünően ku/árkodott a reábizott rkö- si ts 
anyagi értékekkel. Majd megejtették « válás • 
iásokaf, amely a múlt évben jól bev iit ezére. 
két választotta meg ismét a szövet ég irány • 
tóiul.

Az MTK veretlenül 
nyerte a Téli Kupit

Vasárnap rendezte meg a Nemz 'ti Spor;« 
uszodában a MAC az 1932—33. év ut>!:6 usz - 
versenyét. Amilyen gazdag volt eser <é? yekb« t 
a lefolyt uszóévad, olyan sivár volt a befej • 
zése.

ötleltelen szegényes program, enne meg
felelő alacsony nívójú teljesítményei rossz 
rendezés, gyér látogatottság Jelleme i ék a 

koalíció e versenyét,
amelyet csak a vizipólómérkőzések ? .öntettek 
meg attól, hogy unalomba ne fulladjo .

A Téli Kupát — mint az előre láthat > volt - • 
az MTK nyerte meg — tegyük hc^zs. — bog f 
teljesen megérdemelten. Az UTE ellen kivivő t 
tegnapi győzelme azt mutatta, hogy a zomo;.. : 
Mórion által kitünően trenírozott egy -ttesbe , 
minden megvan, ami a vizipólósportl' >z szük
séges.

Megvan elsősorban a fiatalság, gyos.aság s 
a technika: érzék. Szóval azok a kellél ■ k, am • 
lyekkel a vivipólóbajnokságot is r. g leli*  C 
nyerni, — ha a kékfehérck komolyan veszik * 
jövendő szezont.

A részletes eredmények a következe %
100 m. ifjúsági ggorsuszás: 1. Fr. n (MA' ) 

1 p. 07.6 mp. 2. Korschill (III. kér.) 1 p. 0*  4 
mp. 3. Vojtek (BSE) 1 p. 11 mp.

10X66 m. vegyes staféta. 1. FTC 7 p. 54 nr».
2. UTE 8 p. 6 mp. 3. MUE 8 p. 16 mp.

3X33 m. leánygyermek gyorsstafé a. 1. 1 I, 
kér. 1 p. 16.2 mp. 2 l'TC 1 p. 2C.8 rip.

100 m. ifjúsági hölgy gyorsuszás. 5 I.iró / gl 
í p. 24.2 mp. 2. Füredi 1 p. '1 mp. i Sz. y 
1 p. 41-2 mp.

66 ni. háluszás. 1. Haza <ip. Harab s
48.8 mp. 3. Pillér 52 m

66’/» m. gyermekgyo- 1. Kol ma n 4Í 5
mp. 2. Sölyöm 49 mp. .(. f.ckr- 50 n >.

3%66 m. hölgy végjét. staféta. 1. FT i 2 ; .
50.8 mp. 2. MUE 2 p 52 mp.

100 m. fluhátuszás. 1. Somogyi I :‘TC 1 p. 
25.6 mp. 2. Bachmann 1 p. 26.2 mp 3. Pzcgidi 
1 p. 33 mp.

3X100 m ifjúsági vegyes staféta. 1. MAC 4 p. 
3 mp.

2()0 m. hölgyme/luszás. t. Dcthlc*  M. (FI
3 p. 33.8 mp.

VIZIPÓLÓMÉRKŐZÉSEK
FTC—MAC 4:2 (3:0). Góldobók: izékéit, 

nyady (2), Házi, illetve Krausz és la’ics Job '•
MTK-UTE 7:0 (2:0). A gólok hál Haj y 

ötöt, Hazay kettőt dobott,
V. M

X Somogyi Endre győzött a pá'taj Warv-- 
Muyben. A Honvédtiszti VG hé.rn a: öss. ebit 
versenyének második részéi a párb:,jlbrvcr .cn11? 
vasárnap bonvolilollák le nagyszáma, érdglijfh.ő 
közönség előtt. A versenyt halaimn kiiz<’ kei 
után vitéz Somogyi Endre őrnagy ITVK njer'e 
13 ponttal, Maszlag Lajos IITVK Ibii, alin-k 
szintén 13 pontja volt. 4. Boroszki Jenő HVVK 
12 pont. 4. Hajdú János dr. Rész .óit II pm t. 
5. Zírczi Antal HTVK 10 pont. 6. Bo . ,’3éla HEJ ti 
9 pont. Ax összetett verseny álló a a tőr :s 
párbajverseny utón: 1. Maszlag 4 p nt. 2- Dr. 
Hajdú János és Zircit Antal 8 poci. 4. Ba^ 1 
pont 5. Kálnictky és Herendi 14 font. 8. V tt- s 
Somogyi és dr. Gózsg 15 pont:
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PromiDcnsek « világ mindé*)  r*  *z  bői:
Balról jobbra: Hl mer (angol), Millnr (angol), T eltér (out, fi!:Kohn (osztrák), Barna (magyar), 

Finnberg (lett), Sdiatzoins (let).

A ,Jelenléti dijak* 1 al k onya
Négyszáz pen jitbs kerül egy országos 
tanácsülés az N t-Sz-ben — Kiirtják 
n jelenlét déi®k utolsó csökevényét

Sohü nem ostoroztak igazságosabban így 
rendszert. mint az úgynevezett jelenléti dijuk 
uzlrzlémáját Megcsúfolása volt ez az amatőr- 
szellemnek. mert mialatt az MLSz zöld ta- 
nárskozóautalAnál puffogó frázisokat hangoz
tattak a futballisták amatőrsége, n passziónk- 
tun sport érdekében, addig

a fnthailszUvetség „arnntőrezellrmtől" fii- 
H'tt urai a pénztárnál vígan fölazeuték a 

részükre kiutalt „jelenléti dijakat".
Emiatt nevezték joggal hazugnak és hipokrl*  

Iának a régi futbullszövctség tanácstagjainak 
magatartását. Mert maga a nagyközönség nobtle 
tlflelumnak tekintette a futhaihzövctségben 
teljesített funkciókat. Csak a benfentcsek tud- 
Uk, hogy

aa éjfélig fartő perázs viták hőwj csengő 
aprópénzeket szedtek fel nagybecsű jelen, 

létükért.
Talán a fülhallszövctség nemes példája lel- 

kesilftte fel ar Országos Testnevelési Taná
csot is, hogy a háború után sietve bevezette a 
jelenléti dijakat az OTT plenáris ülésein. Úgy 
tudjuk (megesküdni nem merünk rá), hogy 
•a OTT e testnevelési adójövedelmek ka
tasztrófáit*  zuhanásának hatása alatt törölte a 
jelenléti dijakat. A párisi olimplász után, ami
kor s futballszövctség botrányai a nyilvánosság 
Ílatéra kerültek, az MLSz-ben is törölték «i 

ilenléti dijak hatalmas tételét, hogy árulón 
n szétválasztás után, at országos tanács vidéki 
tagjainak érdekében ismét felújítsák,

Zsarnóczau János, amikor az umaldr futball 
szövetség elnöke lett, azonnal töröltetett o 
költségvetésből minden néven nevezendő jelen
léti és egyeb juttatást, megszüntette az ama
tör funkcionáriusok Uszteletdijait, ám az 
MLSz-ben mind a mai napig érvényben van é*  
virágzik a jelenléti dijak rendszere.

200 pengő NsHtönzlutaloin
e heti csuda-keresztrenvftiigonii magfeltoinek!

KnLuiA .h,i ’ r,I\kin-Mhivnlalnnk ít m^bhollj. mrgjdenl dr. Horváth 
Kamílló budiipr.tl ktráty. kurjegyíö ur irodájába.' A, ott mai kvrc.xtrejlványünk 

minden 4, K ós 6 betűből All< sorának megfejtését 
e'/íT “V?"! '"'J' W"ülőn külön egy' im« | .pírra írva «, üsnnhajlogalva 
"•“b • kod-ojü Úrnők, oki árok körül köt pop . ápol '.ítnllannl kllnip.lt á, bórilíkba 

bA,’y:.T«, d ,' i"lé"

Fejtse meg mai keresztre í ve nyonk azt a két 
e, 5 vagy e belliitől auo torát es írja he a 
lapunk második oldalén velHitatd osivazeti 
sze.venytte, amelyet a Misleijuzo kihúzott es 

a legecsetelt boriidban elhelyezett.
UUIt.%,"' ('rkinlvv. ho«y január : l-ll I ro.ilvértyünk rrópárját Maki Kn

200 pengd juta inat sáp.
Több helyes megfejtés cselén fenti Összeg- ' a ónv agosnn osztluk szét naenhan 

ha az a váratlan csat ál'na elő, hogy helyes meg'ejtő rnc * sem akad akkor a 200 neneő 
összeget n következő b-ti 100 pengős nyere.nér.yl M c utó' uk. P g

A késtpénzjutalmako > kívül,
20 értékes nyereméAytértfyat utíut jrk a pélvAséknak.

Akik o tárgyak aor.ol.Mban r'.rt akart alt v- niti, ároknak a krresrtreltvénv á 
l«lho>..tac» ábrának rT.r5f.jli.it la be kell kid leni. aeresnrejiveny ,
a.„ . oalal lev.tr,álaiMtn. va,,. abh i hiaonló naívtásu nanlrlnoon

u",íq? m;""

Pénteken, február 10.én, d Ml 12 öriláí
A d«* ‘

KM m-abltontink. február li án frontba ,rn, ujj l| tnealelrnik a ka.len.Al i.»aa
' “b‘" "nr'orlánlk a len,..... .-1,’b” ^okTuXlá'a ' ’!''81

A mu.tl.rll randa krrr.atrrjlvány kát ud tukán, , ne,r,juie
A kir. .ötjrgyrA a kövelke.á kát tori aár a el a ■ p ^.u botUekba 

ARATÓ és ERIM A
utján *« ’
Január Nnki k.,...1r<.j1,á„y.l„k nyer,eMl„rl , H|r,k rov,lban w,ö|Jak

A Hétfőt sxerkeaztőaége

Az >1- i kérdés stilyosságán mitsem könnyít 
nőst lair o a körülmény, hogy jelenléti dija- 
: at csat a üdéit tanácstagok vehetnek fel. 
I: zek a nní .slagok

az ni I <Stl -égen kívül e*etenklnt  12 pengő 
letenléti dijat kapnak.

A ''kié! ek . :erlnt ez a kiutalás nemcsak jo
gra, d ír. Hiányos Is. mert a vidéki tanács
ír-gok ii-? ul költséget effektivo kifizetik, a je- 
lr iléti • ;j pi dig a Budapesten való tartózkodás 
ki Itségrnek fedezésére szolgál.

A féritek °’őrcbocsátá»a után lassan érez
hetővé válik hogy miért nem lehet rövid 
utón ni ML-z znammutadminlsztrdclőjdt meg
szüntet-1.

De t lünk a lényegre. Ha megfelel a tények- 
ne.; ut uiáb>i információink, úgy

i jel nlét! dijak rendszerének véglegesen 
befellegzett.

Arról értés lünk ugyanis, hogy a budapesti 
am tőr futb; liszövefség részéről olyirányu moz- 
gab in ran eletkezőben, hogy

triní .ufajla Jelenléti dijat egyszersmlnden- 
borra be kell azüntetnL

A p. sti ni latörök igen hatásos indokolással 
lám a-jók -’á czirányu javaslatukat. Ezek kö
zölt a .egny mósabb indok:

in! i» -1 tr láestllés kerek négyszáz pengő
jét-r t.jrül az országos futballszüvcUégnck.

En . az erkölcstelen tételnek a törlése sze
rintii. . sokkel fontosabb, mint az elnökök lét
szám i >ak c.-ókkentébe. Az elnökök ugyanis 
nem ' erűim . pénzbe és így senkinek sem lesz 
az el n kifogása, hogy a meglévő 80 elnökségi 
tag s fimát e duplájára emeljék.

HÉTFŐI NAPLÓ
A francia úszók tróntngti l kaiból:

CÁRTONNÉT.
Bárány stílusát fain ] Na,
áltért az amerikai s., i ’usra : TAR/S

Háds, febr.
(A Hétfői Napló > 

szerkesztőségétől.) 
tonnet, amióta né 
hónap előtti sikeres 
replésse! rekordot 
tolt 100 és 200 yar 
szorgalmasan és cél' 
losan folytatja tréni 
és uj rekord j'.vlt 
törekszik most már 
méteren. Cártonnet j
k-gi jó kondíciója k . iő- Cartonnet
vé teszi, hogy a k- «li 
napokban, g Lidó mt- 'iicéjében leendő próbál
kozása révén,

megjavítja a kanan AVaHer Spence 1831 
óta tartott rekord, ii, r.mely £00 méterre 

2 p. kő mp.
A franciák nüUü u; zósampionja: Taris, 

azonban Los Angeles i; nem szerepelt, sőt 
komoly tréninget se i ytafotL Ellenben trénere 
M. Hermaiit utasítót' izer.nt csak piheni és 
fizikai formáját igj-k :ctt „erősíteni". Amit el 
la ért. mert

Tarts meghlara, fele. »'‘neleK aulydobó vál
takkal keadte mw, -m tréringjét — mö- 

dogltot j'iíiMal.

Nyolc ^annégyezer schíi ííngef 
hozott M a kanálison két1 j osztrák 

futballcsapat -
A tanulékony „Liverpool" egy félidő alatt « sajátította a 
bécsi iskolát - Nsm lehet még eltemetni as 4 , »gol futballt 
— Volt már ®et>b eredmény is Glasgowbar , de akkor 

madarak jáfssotfak a bécsi csapatb. n
BArs fcbr. 3. _

64 Hétfői Naalfi ■ öcsi szerkesztőségétől.) 
Egy hét mujva- febrv.1 12-<n ütközik meg az 
osztrák válogatott a '.anclí.k csapatával Pá
riában a „Part de« Ince; ‘ Stadionban. Bár 
a francia labdarugót,őrt .'t utolsó években 
kétségtelenül nagyot fej’ődöU, az osztrákok 
mégis a legteljesebb . .uvnOmnvil- és a bistos 
győzelem tudatával k>\ záfu.'-i: a mérkőzé;<rt.

Általános vélemény a • „Wundcr-
msnnschattnak" et.- ^nyO tréning-
partnere lehet a hrs Ilógatott és aa 
egész mérkőzéh Inkui ,'-' A agaHpp.K-.k te- 

kiBtbdf a i rftezonrv,.
A szövetségi kapitány < H m. s oka, hogy vál
toztasson a londoni ' a>‘h‘..i.- op, mindössze a 
beteg Gschmeidlt heiy» leslti najd a jobbössze- 
kötö posztján fíizfin. i Rapid nagytehetségfl 
fiatal középcsaiúra, aL! öi ma.;# Meisl mondja, 
hogy rövidesen fdndc i ' utóé ja lesz. Érdekes 
talán niegemliteni, h »> y a professzionalizmus 
bevezetése óta. négyizl mérte össze erejét az 
osztrák válogatott a f . iciókk il és minden al
kalommal győzött. Ktlz'oen rdnt Ausztria és 
kétszer, mint Becs vű • i«l válogatott szerepelt. 
flOTfi Párlsban 4:0. 1W2 Pírlsban 5:1. 1926
Bécsben 4:1. 1928 Béc lo 3;C. Gólarány 16:2.)

Bevégzödven a Vien> i ás Rapid a.'ifol túrája, 
odaállhatunk az ünney i eintót- '(őzé ^állapít
ván, hogy bár a kél cppat annylag szép ered
ményeket ért el, szere éstjk netn keltett olyan 
visszhangot, mint a h.-.rdoni m rMőiét, sőt azt 
is lehetne mondani, >ögy ar utóbbi Időben 
kissé agyontönijénezett osztrák futball vértne- 
sebb rajongói köréber némi csalódást, keltett. 
Köztudomású, hogy a nagy li|acsapatok nem 
rendelkeztek ssabad terminusokkal és így a 
Rúpiának meg Vienná rit. a G'.asgou> Ranger- 
sen kívül csupa hnr:> td-, ill’tőlrg negyed- 
klasszisa ellenféllel . •Ileft heörnlök. A bécsi 
sportsajtó dicséretére legyen mondva, hogy 
nem szépítették azt a ■ erkölcsi balsikert, ami 
a Vtennát l.nhdvnhun {f3 j-.plltan megírták, 
hogy a Oueens Park \'nngers-s<-l vívott küz
delme 500 néző előtt ' i’gteljestbh rést vétlen. 
•^0 jegyében folyt le. 1 a mAr h "Haiti józanabb 
hangokat is. amelyek uerint dacára a szépen 
csöngő fontbesételek j - fényeinek —' kár volt 
a Viennának minden tóráimén iek között ki 
erőszakolni az angol hz:a", ha n-'m kapott jó 
nevű ellenfelet.

mert egy kültelki cw »<i«l ner ben, a nyll- 
vánoMág kizárása p. ü!>tt aratott Mrmn- 
gól<M győzelmei nem ehet egy lapra köny

velni • londnal vái. n őtt ereáményévnL 
A Rapid—Glasgow Ra; r«<í eldöntetlenje már 
szebb eredmény, de r.sr t volt ír ár példa. Sőt 
évekkel ezelőtt, mikor u o ctrál válogatottat 
még nem hívták ,.Wu dc..<-msnns< hafl‘‘.nnfc és 
a bécsiek 'sseréarebbek voitak mi :t ma, akadt 
efy csapat, amelyik' «| UMcsak Glasgowban. a 
saját otthonában nen mgy eldö ítetleniil ját
szott, de rthterl a Rangé jr r i z a < sáp .1 a bécsi 
Hakoah volt, amelynek színeiben ikkor —- ta
lán ezért vagy ennek ♦ cér.v abo(;y tetszik -- 

három magyar Játék a hí játszott: Gutt- 
manB. Nemen -t Eisenhoffer.

. —TTTTtr-lJtnrfirtm-Ti.r> 111 f

Ma rMló< 4«adáa ■
HiraívSzhíMzkani
A« BO. előadás toló özeledő nagysikerű 

KADET8ZERELEM 
kerül a .lőre.

Ennek mag '•rázatét is adja. Gcnrgeo Her. 
nmnf természe * «-•*«-  • ■> - -«
mozdulatlehetö

Eddig a ka j taocdulatol Bárányé szerint

modorában
Tehát Tarts at. I 'ivóban ez lesz a változás csakf 

a vlzbenl mozdul
— A karmunk) 1 

gvarázza — talá 
könnyítését eredt. 
iskola s Így a ku , 
sén alapulnak.) A 1 ét a mozdulat: — a kő- 
nyőkben be ha/Hl ] ,t*  kar, amidőn a köngők 
szinte égnek áll \ ; mi'9 ~~ 

lóg — a mellkasn ' * 
jobb io könnyebb 1 !égz<9- 
teheiűséyel ad, |

Hogy Taris eni ' 
módosított stílusnál ' 
rnd-e, az persze mé( \ 
biztot. Mindenesek !, 
tanulmányoz — M « 
mant-nol ---------
valami nekivalőt, a 
lyel rekordot 
ha ugyan verII

•sen mindig tanulmányoz egy uj 
*get, stílusbeli újítást.

st változatva: az amerikaiak 
| majd a karmozdulatot.

i it a régi marad.
I k uj stílusának előnye — ma- 
\ leginkább a lélegzetvétel 
\ fnyezL (Az uj, modern úszó- 
) itások is a légvétel könnyité-

az alkar élettelenül

J 

ínyoz — M. í 
•I egyetembe ’ 
nfl-itmlAf a

Mándy Hona

* \y
Sokkal érdekesebb tanulság \ 't tehet levonni 

a Rapid—Liverpool mérkőzést JA amelyen mjnt 
ismeretes, a hütteldorflak 5:3 * ányban veresé
get szenvedtek. A liverpoolié' vezetősége a 
mérkőzés előtt haditanácsot t. amelyen
megbeszélték, hogy játékosnlk e. V ^Hal feladják 
a megszokott „W*  formációi' ét ' kombinációt 
ötös csatdrjátékot, inzgyis a bécsi : stílust alkal- 
mázzák a bécsiekkel szemben. Ki erűit aztán, 
hogy a liverpooliak ugyancsak hai fr elsajátí
tották a „bécsi Iskolát" — amit az < '^rt öt gól
juk bizonyít legjobban. Bauer. a Rs ' '*d  kitűnő 
tténere a mérkőzésről egy Bécsben Udott ér
dekes nyilatkozatában elmondotta, ho, * ,menU' 
riyire meglepd volt, milyen gyorsan és \ títűnően 
alkalmazkodtak az angolok at általuk i 1 ’m kufa 
tiuált, tehát idegen játékrr.odorhoz.

Bauer szerint, ha az angolok átveszik . ' kom
binációs stílust, ami tekintettel kitűnő \ lkai- 
mazkodó képességükre, nyilván nem esi:- .;ne" 
hetükre, újra a régi nehezen legyőzhető c ' ®n- 
felek lesznek, mert fizikai kondíciójukat a k vn4 
tinensbeli játékosok, tekintettel az itteni s. V}* 
ciális viszonyokra, egyelőre nem érhetik í 
Egyenesen csodálatos— mondotta többek k/>; \
a Rapid trénere —, milpen kitünően vanr.--si,\\ 
trenírozva és mennyire nem befolyásolja őket \ 
az idő. Mig az osztrák játékosoknak lehetőleg 
szélcsendes idő és szép füves pálya kell, hogy 
legjobb formájukat kifuthassák, addig az angol 
profik minden körülmények között egyformáit 
játszanak és a liverpooli jégmezőn, ahol a Ra
pid emberei csak csúszkálni tudtak, azok halá
los biztonsággal mozogtak, labdafogástik, össz- 
játékuk éppen olyan pontos volt, mintha a leg
simább gyepen játszottak volna. — Tehát még 
ráérünk eltemetni az angol futballt..

*
Anyagiakban riuont kitűnően végződött a 

két bécsi csapat túrája. A Rapid Glasgowban 
1500, Liverpoolban 500 és Leicesterben 2M 
angol fontot keresett.

ÖMzeaea tehát 2259 fontat, vagyis mintegy 
63xM» schlllingel hortak haza a zöld-fehé- 

rek a oatonián tulróL
A Vienna valamivel szerényebben végzett. Ply- 
mouthban 450, Londonban nedlg 300. összesen 
750 fontot, tehát 21.000 schillingct vitt haza a 
Hohe Wartéra...

Andor León.

kllnip.lt
rT.r5f.jli.it
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Az OTT tárgy a íutballtofalizaf őrtől!
A magy. • sport reneszánszát hozná „Piti Kiss" benyújtott 
tervezet - A totalizatör fedezi az adókat, a prémiumot, 
a fedett «, xtrtcsaraokot és a Nemzeti Stadiont

A magyar fútballtársndai' a körében a szen
záció erejével hat majd >:r ilúób kővetkező 
hír, amelyet a Hétfői Nap' Jujiertét először:

Kisa Ernő, akit .a „P&ti-lüas**
néven Ismer » aki az -jut . síim pia! kon
díció trénere volt, részlete ■ \ ■vet dolgozott 
ki a futballtotallzalőr be >*  S^ce, ezt be
nyújtotta Mártonffy Mikii, < .'--boa s az 
Országos Testnevelési ’ff»<w e hó 14-ikl 

ülésén már tárgyalás 55 |*  veszi.
Fogadások már eddig <• •Ita’- a futballmér

kőzéseken, ezek azonbar ill gális, sokszor 
egyenesen becsapásra Irán'-*.,  ó fogadások vol
tak. amit ez ar uj rendsz . jesen kiküszö
bölne.

A legfőbb érv a futball, oaH a’!v hőveze
tése mellett az, hogy a 4n' /elés! adót 
teljesen eltőrülhe&vék, a ... ■ók «ok prémlu- 
nát a totalizatör fedezné az egyesületek 
helyett. A futbailpályák ' bői 'lésére, újak 
építésére, a fedett sporté? -no.: és a Nem
zeti Stadion megépítésére. a nem keres*  
sportágak hathatós Bégéi, . zésl e, szóval a 
magyar sport eddig i •'!;#! eelhetetlenül 
nagyarányú reneszánszára .jrimtene ala
pot as uj totalizatör. Sí a, állástalan 
kiváló sportemberek Is. uj tkáLea juthat

nának
Az ellenérv: a sport tiszta, igát féltő aggoda

lom. Ennek pedig semmi a! ■ ja *incs.
Két csapatban küzdő 22 j 5» iker, egy Játék
vezető és két határbiró a: .’.redi fény szám- . 
szerű kialakítására összi -sas beszélhet!

Piti-Kiss tervezete Lülönö.u •* i kisfogadók 
számára kedvező. Még a lej/y»k ribb favorit
győzelmek után is tekinfélyí osz.alékot bizto
sit a nyerőnek.

öt egymástól eltérő fc; dásl mődozatol 
ajánl, amelyeket fokozatosa;, tehet te bevezetni.

1. mód: Fogadás a mérkő’is élesére gói- 
külOnbség megállapításával agy döntetlenre. 
Példa: Hungária—F ere nevűt t. -- í .yőz a Hun
gária két gólkülönbséggel.

2. mód: Fogadás a mérkő *s  p« ntos. szám
szerű eredményére. Példa: lungí da—Ferenc
város 4:2.

3. mó^- KctlŐE fogadás (< •.•fele). Az ugyan
azon a pályán lejátszandó H mé kőzés ered
ményeinek eltalálása azt y 2. nőd szerint.

Vereiték^ ■ ',dmmdzednyi ponttal 
győzött magyar tornászgárda 

a favorit finnek ellen
Remek verseny, > agyegó kiegészítő szárnak: ez a magyar 

torna reneszánsza /

Miklós

— A- első fi m-magyar 
nemzető! közötti torna- 
viadal l háza! gyűjtött 
össze r T.'sza Kélmán- 
iéri szí i>i;zb.m. A ver
seny ) uid társadalmi, 
mind jportsz mpontbói 
halaima- siker.' i»

a in <ysr íomász- 
gárda várrCai mini
mális jy*a<  dinével 

í^ződÖt .
veit.' »yen megjelent

Horthy Mikló'- kor- 
_1 és fiával, ' ju Hoithy Mik- 
Jözsef Feren ■ király herceg, 

Andor igazságügyin.', isíter, Kelemen

mányző feleségével 
lóssal, továbbá J 
Lázár w ™
Kornél, az OTT elnöke, Libe Endre alpolgár
mester, Múzsa Gyula ftlsőb ti tag, Fárpathy 
Kanilllő gyalogsági tábornok, < honvé ?ség fő
parancsnoka, Rapaich RiöM1. d altábornagy s 
számos polgári és katonai el'óelőség.

A nagyszerű versenyt Táfft Istvánnak, a 
MOTESz alelnökének megnyit, beszéd: vezette 
be, aki a magyar-flnn testvó. és bar ti kap
csolatokat elevenítette fel. E.'.t köveik a Hi
szekegy, majd dr. Bán Aladár a Túrán Társa
sága igazgató-alelnökc finn Jven üdvözölte 
a szimpatikus vendégeket, i dy után a finn 
Hymnusz akkordjai kelteitek . ély baléi*  a né
zőközönségben. Feszült érdé '5dé.s l' .iepstta 
kezdődött meg a

korláiv^rseny
Magyar és finn versenyzői; fel váltva v.5ge«- 

' ték sz8hadonválasitott gyakor' dajka!. 4 vm>- 
y 'dégeknél Savolainen világba in k felé fc dal a 
", 'figyelem, a magyaroknál pedi az égési héten 

Vizes beteg Péter Miklós sápad arcát né?i. mív- 
orong:a a közönség. Nem u -k lóval ecseg- 

■jV'.nek nz előletek. Annál frcv^t’.kusnbb leJke- 
M , ést vált ki a pazar tökéh őséggel i bwol- 
vá gyakorlatok után az -edményhi (Jetéi, 
mc '\ ’ szerin*  korláton: 1 Pété PJ i ponl al, 1’. 
Len <19. 3. Uosikkinen 18.0 ó. Sarl^> ée 
Aaoi \ vla 18.8. 8 Boros és Se drtintn L<-6. 8. 
Térd, 1'9 ponttal

4 I v 'stverseny állása: Megy trorerég 75-8.
\\ Fiüsoraság 744 C

Véatele l|'ül Mjor f i’észiW siá % a wegedl Sít- 
Imre V >' rpg polgári fiúiskola :‘apu»kás mlnta- 
csapn$r. minden dicséretet kiérdemlő pre
cíz tipr tatai következtek enirjuk, Szeg-
szárdg i A 'ldízsár vezetés*-  mell

Perecül ü k,r,A taps jutáinkat 
évei 111 V ttUetekben gazdag 

’ latalt.
Ezatán a ‘csapat legerősc

a nyújtó 
vette kezde <• 1,1 tényleg a fin vk kedvük ize-

■ versenyága,

4. mód: Kettős fogadás a különböző pályá
kon lejátszódó mérkőzésekre.

5. mód: Halmozott fogadás. „Fillérét-foga
ttál" bevezetésével olyként, hogy például 10 
előre megnevezett mérkőzés eredményeire fo
gadnának akár az 1., akár a 2. mód szerint, 
akár pedig a helyezési sorrend meghatározá
sával.

Piti-Kin a totalizatőrt: nz I. oszt, bajnoki 
ügamórközésekre, a Magyar. Kupa mérkőzéseire 
és a válogatott csapat mérkőzéseire terjeszti 
ki. Kombinációba jön még n Középeurópai 
Kupa s a magyar csapatok külföldön leját
szandó mérkőzéseméit bevonása is.

A fogadásokból klzárandók a vezető bírák
, és résztvevő játékosok, stb.

A futballtotalizntör bevételi, jövedelmi terve
zete a memorandum legérdekesebb részét al
kotja. Eszerint

a totalizatőrt *z  OTT rendezné.
Jövedelme: a törvényes 6%-on felül, ami amúgy 
is megilleti, 2%. sőt ezen felül még további 
2%. Valószínű ugyanis, hogy a totalizatör 
20%-og adójából az OTT, mint hivatalos tes
tület ilyen pótlást kap.

A számítás a következő: Az elsőosztályu liga- 
tesapatok fordulónként 66 mérkőzést játszanak 
le. Ez egy évben 132 mérkőzés, amit kereken 
50 fogadási napra oszthatunk el. A tervezet 
szerint az összes pályákon egy-egy napon 80.000 
néző van, ebből 25.000 fogadót kalkulálva ál
lagban 0.30 P-vel, az egynapi forgalom 157.500 
pengő.

Egy évben 50 napon az összes bevétel 
7,075.000 pengő, amelynek 10%;g 787.500 
pengő. F.z lenne ás OTT haszna, amely 
sokszorosau pótolná nz elengedett futball- 

adót!
A tervezet részletes számításokat tartalmaz 

a fogadók szempontjából is, amiből kiderül, 
hogy mennyire érdemes fogadni és ha ismeret
len számú eshetőségek is vannak, ezek száma 
mégsem nagy.

A futbalJtotallzatőrnek mindeneseire sok
szorta több értelme és haszna lenne, mint a 
kerékpártotallzatörnek, amely végeredményben 
nem biztosítaná a fogadások tisztaságát sem oly 
mértékben, mint a futballlotalízatőr.

Horváth Zoltán

ríni „arattak". Soós Géza főtitkár máris hirdeti 
az eredményt: /. Pakarinen 10.9 ponttal. 2. 
Uosikkinen 19.i. 3. Saarvala és Savolainen
19.2. 5. Péter 19.1. G. Hegedűs és Sarlós 18.S.
8. Lenci 18.7 ponttal. Magyarország 75.4 Finn
ország 77.7 pontot szerzett a nyújtón. A ver
seny állása: Magyarország 151.2 ponttal, Finn
ország 151.8 ponttal. Tehát vezetnek a finnek! 
Következett

a „verseny lovon".
viszont versenyzőinknek sikerült bebizonyl-Itt

Gólt fejel a világ legdrágább csatára

Jelenet a West Harr United — West Bromtvich Albion mérkőzéséről. Watson munkában « • a.

tani, hogy a magyar — lóra termett nemzet. 
Péter lett az első 19-2 ponttal Hegedűs előtt, 
akinek 18.8 pontot „mérlek", majd három finn, 
Savolainen, Uosikkinen és Pukarinen követke
zett holtversenyben 18.5 ponttal. 6. Boros 18.3. 
7. Lenci 18.2. 8. Saarvala 17.8 ponttal. Vagyis 
Magyarország 74.5. Finnország pedig 73.3 pon
tot szerzett, úgyhogy a verseny állása: Magyar
ország vezet 225.7 ponttal a finnek 225.1 pont
jával szemben.

Akrobatákat megszégyenítő biztonsággal mu
tatta be a Debreceni TE, mint Debrecen város 
válogatott csapata Schmidt Gyula tanár veze
tése mellett a legváltozatosabb talajtorna gya
korlatokat. Végül a verseny utolsó nagy száma

a gyüriihinta
következett, melyben Savolainen győzött 19.1

33 éves a 33 fc
A szombati közgyűlésen megpecsételték » békét 

az amatőr 33 FC és a profi Budai 11 között
Érdekes sporttársadalml összejövetel szín

helye volt szombaton este a Horthy Miklós-uti 
Gcllért-kávéház. Itt tartotta meg közgyűlését a 
magyar sport legroimmtikusabb múltú társa
dalmi alakulata;

a 33-asok Futhat! Klubja.
Ez a kicsiny, de lelkes társaság most lépett 

33-ik évébe. Sorrendben tehát

33
w volt a SSlk kö«yUN».

éven keresztül mindig a felszínen tudta 
magát tartani a 33 FC, amely alapítása óta 
összesen csak háromszor esett ki az cisőosz- 
tályból.

Az érdekes közgyűlésen, amelyen Koch Nán
dor dr. elnökölt, találkozót adlak egymásnak 
a régi 33-asok és a hálás utókor

megválasztotta a 27 tagi: aranyjelvényes 
régi gárdát.

A közgyűlést követő vacsorán Kiss Gyula 
emlékezett meg a klub aranyjelvényes tagjai
ról.

ponttal. 2. Sarlós 19. 3. Uosikkinen és Saarool*
18.8 ponttal. 5. Lenci 18.5. 6. Péter 18.4. 7. He.*  
gedíis 18.3. 8. Terasvirta 17.8 ponttal. Végered
ményben

az egyéni versenyben; 1. Péter 78.1.
2. Uosokkinen 75.1. 3. Savolainen 75.4. 4. SaaN 
vala 74.6. 6. Lenci 74.4. 6. Hegedűs 73.8. 7. San*  
lós 73.7. 8. Boros 73.5. 9. Pakarinen 73. 10*  
Terásvirta 64.4 ponttal.

A csapatversenyt Magyarország csapata 
nyerte 299.9 ponttal a finnek 299.6 pontja 

ellenében!
A győzelem a legminimálisabb, de az öröng 
annál nagyobb volt. Pelle nélkül s a beteg Pé
terrel igazán nem számíthattunk rá. A Szózat 
és « Rákóczl-lnduló szivbetnarkoló akkordjai 
után felejthetetlen élménnyel gazdagodva os» 
lőtt szét a közönség.

És a fehér asztalnál megpecsételték a bő» ’í 
két az amatőr 33 FC és a proli Budai 11 | 

közölt. '<•■■■ J
Ott voltak együtt az amatőrök és a profik, a*  
utóbbiak Barna Sándor vezetésével.

A lelkes társasig csak a késő reggeli órákban 
oszlott szét.

Érdekes részletek a prágai 
Sparta mérlegéből

Prágából jelentik: Most tartotta meg évi 
rendes közgyűlését a prágai Sparta. A zár- 
számadásokban, amelyeket a közgyűlés elé ter
jesztettek approbálás céljából, nemcsak anya
giak, hanem gólok — tehát erkölcsi javak -< 
is szerepelnek.

Nézzük csak mit beszél egy nagy futball- 
üzem mérlege:

Bevett: 2,192.000 csehkoronát.
Kiadott: 1,944.000 csehkoronát.
Játszott: 55 meccset.
Vesztett: 6 meccset.
Gólrekorder: Nejedly 58 góllal.
Gólt lőttel: Braine 53, Silny 46.
Fizetett adót: 440.000 csehkoronát.
Játékosgázsi: 553.000 csehkorona. 
Taglétszám: 1082.

Szélnek akarla engedni lutballcsapaUt 
a legrégibb magyar tutbailegyesBietek 
egyike Az OTE su VÖ8 panaszai as 

amatőr futba lszövetség ellen
Az amatőr futballszővctség közterhei ellen 

már régen zúgolódnak az anyagi bajokkal küsz
ködő amatőr futballegyesületek. Ezek közül a 
legrégebbiek egyike: a hatvanéves Óbudai Torna 
Egylet most elkeseredésében a végső konzek
venciák levonására készül:

be akarja jelenteni a szövetségnek, hogy 
futballszakosztályát feloszlatja, csapatát pe

dig szélnek engedi.
Panaszolja az OTE, hogy ugyanakkor, ami

kor az egyesület hatvan év óta frekventált 
sportágának, a torodnak legfelsőbb fóruma, a 
MOTESz, továbbá a MASz egyenként 10—IQ 
pengő tagdíjat követel, addig

a BLASz 300 pengő tagdíjat r.zámláz egye- 
egysülctelnck.

Az OTE — mint panaszolja — középosztály
beli tagjaitól csak igen nehezen tudja össze
szedni az t pengő 40 fillére*  tagdíjat, amely
nek befizetése ellenében a tagok u sport min
den ágát gyakorolhatják

De elkeserítette az egyesület vezAtö-i az a 
bojkoltmozgalonj is, amely a pálya elien meg
indult. Az OTE ugyanis a Hévizi-utl pálya 
használatáért 10 pengőt számit a bérlő cápá
toknak, holott azok csak 5 pengőt hajlandók 
űzetni. Azt mondják nz OTE vezetői, hogy a 
magas vlzdij folytán ráfizetnek a pályabérletre.

Kívánatos volna, hogy a BLASz Irányító! ,cl- 
figyeljenek ezekre a panaszokra, amelyek egy 
Ily régi, megbízható egyesület részéről indái
nak ki.

Xátogcédulát,
aranyat.. czttcAt, brill!An«nt hihetetlen magas áron 
vmek. hancalca ekaierOrlet, RMÓcxl-ut 9. asto.
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Lapzárta után
Felgyűltöt: egy áruházai, hogy nszoio 

regenyáhez impressziókat szerezzen 
A linnhimonu íré KOienos isne
Relchenberg, február fi.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Különös előz- 
tnények után tartóztatta le a rendőrség Wilhelm 
Scharm 19 éves fiain! írót. Az eljárás gyujtoga- 
tás bebizonyosodott vádja miatt indult meg 
ellene, mert

tegnap felgyújtotta Relchenberg egyik leg
nagyobb áruházát

|s csak néhány járókelő éberségén mulatt, hogy 
fi tűr, amely ugyan így is jelentékeny károkat 
gkozott, nem öltött katasztrófán*  méretet.

Wilhelm Scharm abban a házban 
•melynek földszintjét és két emeletét 
ház helyiségei foglalták el. Tegnap 
gb/révétlenül

belopódzott az áruház pincéjébe, a divat
árukat tartalmazó ládák közé petróleum*  
mai Itatott rongydarabokat dugott, amelye

ket azután meggyujtott

lökött, 
az áru
délután

A pinceablakból kiáradó füst figyelmessé tette 
a járókelőket, akik értesítették a tűzoltókat. 
Mósfélórás munka után sikerült a további ve
szedelmet elhárítani. A lüzvizsgálat hamarosan 
megtalálta a pelróleumos rongyokat és hama
rosan tárgyi bizonyítékok is kerültek elő 
Scharm bűnössége mellett.

A fiatal író elmondotta a rendőrségen, hogy 
a katasztrófát asért idézte elő, meri „Tűz- 
▼éaz az áruházban**  című regénye befejezés 
előtt állott, de az utolnó fejezetet sehogyan 
sem tudta megírni, mert hiányzottak az Im

pressziók
regény cselekményének tökéletes érzékel leté- 

felgyujtani az áruházat, 
híven rekon-

A ..................
séhez. Ezért akarta 
hogy ot ott történő dolgokat 
struálva adhassa vissza regénye lapjain. A rend. 
Arség elrendelte Scharm elmeállapotának meg
vizsgálását.

HÍREK ELEJE A 7-IK OLDALON
— A londoni Hyde-parkban minden csen

des. Londonból jelentik: A munkanélkü
lieknek a //yde-parkba összehívott óriási 
Xnohstrc tüntetése a legnagyobb rendben 
zajlott le. Vörös lobogók alatt sokezer em
ber vonult (el, több beszéd is elhangzott, de 
egészén jelentéktelen rendzavarásoktól elte
kintve, a tömeg nyugodtan oszlott szét.

— Osztrák-magyar bilHárdverseny. Vasár- 
map játszották le az osztrák és magyar bil- 
Jiárdszövelség válogatott mérkőzését. Há
rom-három osztrák és magyar játékos állt 
egymásai szemben: Schmarzer ellen Dávid, 
'Mpcldaucr ellen 
'Papp játszott, 
tudtak a játszmák, 
lemmel végződtek. Negyven ponttal gy 
• magyar csapat.

—- öngyilkosok. Incze Jónosné háztartásbeli 
^iszony. Sorok sáriul N8. alatt lugkövet ivott.

Öloeczk Imre borbélysegéd, Kálvária-tér 18. 
•IMII lakásán sósavval,*  Németh Róza háztar
tásbeli alkalmazol!, ZugllgCti-Ut 51. alatti szol
gálati helyén aszpirinnel, Hón József géplaka
tossegéd, Kispest, Lehel-utca 31. alatti lakásán 
sósavval, llencsö János napszámos, Déri-utca 3. 
alatt sósavval mérgezte meg magát. A mentők 
valamennyi életuntat a Rókus-kórhózba szállí
tottak.

i Mezcy és Reicher ellen 
A késő éjszakai órákig hu- 

amelyek magyar győze- 
“-ött

3 olcsó napot rendezek firfi- 
ruharendelésre február 6-tól 8-ig! 
Kitűnő minőségű sötétkék, 
fekete vagy mintázott mara
dékokból rendelhető mérték 
után remekkivitelű férfiöltöny 
35 pengő propaganda-árért! 
„Ruhakereskedelmi Vállalat**  
Ferenc-kőrut 39., I. emelet.

— A dohányklsáruNok egyesületeinek fúziója. 
A Dohánykisárusok Országos Szövetsége va
sárnap délután tartotta rendes évi közgyűlését 
remetei Fiilöp Dezső elnöklőiével. Az. elnöki 
megnyitóban elpannszolln a nehéz gazdasági vi
szonyok miatt nyomorgó kislrallkosok súlyos 
helyzetét. — Kataszhófálisnn lecsökkent az 
utolsó Időkben ii dohányárudák forgalma — 
állapította meg többek közölt. — Sikolya Ist
ván titkári jelentése után Dicnstel Endre szó
lalt frl és erős kritika tárgyává telte n Kis- 
Imfikosok Szövetségének gazdálkodását, meg
állapította, hogy az egyesület mostani vezetősé
gét nem lehel felelőssé tenni a szövetkezet el
múlt gazdálkodásáért. Kisebb vita támadt ez
után az egyesület hivatalos lapja szerkesztőjé
nek. Szncvndy Kálmánnak a laptól való meg
válása körül. Ezek után megejtették a tiszlujl- 
fást az időközben megürült állásokra. Végül 
rövid vita utón kimondották a Dohányárutok 
Szövetségével való fúziót. Ár. uj érdekképviselet 
elme: „Dohány árusok Országos Szövetsége'1 
kit. Az országos szövetség elnökeivé Usetty Bé
lát és Kállay Tamást választották meg, alelnök 
lett remetei Fiilöp Dezső, titkár Sikolya István, 
pénztáros Schmidt Tiboldné és Hendl Béla. Vé
gül dr. Pálóczy Antal ügyész a szövetség alap, 
szabálymódosítását ismertette, melyet a köz
gyűlés magáévá telt.

—- A Royal Orfeum fchr. műsorára ez a jelző, 
hogy szenzációs, valóban ráillik, Európában 
elsőbben szerepel Góbiin. ez az utólérhetetlen 
bűvész. <?kl talán még a hírénél is nagyobb. 
Zseniális és elképesztő, amit csinál. A műsor 
többi száma, különösen a kis ZerkowlU-opereil 
is tetszett.

— Három olcsó napot rendezek íérfiruharen- 
delésrc február 6 tói 3-ig Kitűnő minőségű sö
tétkék, fekete vagy mintázott maradékokból 
rendelhető mérték utón icmekkivilclü férfiöltöny 
35 pengő propaganda árért, Ktihakcresk. Válla- 
lat,, Fcrrnc-körul 39., t. cm.

Dr. FÉHVES SZAKORVOS 
vér-, bár a« nemlbetrffoli 

npk rendel ««♦•» nap 
Rakocal-ui Rt. I. «*n>.  i. KóknMtn1 ssamban

— Német követség! lakáj a Duna isme
retlen halottja. Néhány héttel ezelőtt Szent*  
györgymező határában egy férfi holttestet 
vetett partra a Duna vize. A halott régen le
hetett a vízben, arca már fölismerhetetlen 
volt. Ruhájában elmosódott iratokat talál
tak, közlük egy német útlevelet, de a beleirt 
nevet néni lehetett elolvasni. A budapesti 
lapok híradása nyomán a külföldi lapok is 
irtuk az esetről. Most azután n budapesti 
német követség egyik tisztviselője érdeklő
dött az ügyről a főkapitányságon. Az érdek
lődés oka az, hogy n bécsi német követség 
egyik főtanácsosának lakája, a 48 éves VVal- 
ter Jesuiter tavaly szeptemberben eltűnt. 
Azzal ment el Becsből, hogy magyarországi 
ismerőseit látogatja meg s azóta nem tért 
vissza. Most arra gondolnak, hogy esetleg 
Malter Jesuiter a Duna ismeretlen halottja. 
A halottat annakidején lefényképezték. A 
fényképet most megküldik n bécsi német 
követségre, ahol majd megállapítják, azo
nos-e a lakájjal.

— F<y budapesti hlztMltáid titkár thigyll- 
IV. kerületi szállodában vasárnap felakaszt
va, holtan találták a hotel egyik lakóját. A 
35 éves férfi bejelentőlapja Schumrtz Mihály 
névre van kiállítva és személyi adatai sze
rint egy budapesti biztositó intézet titkára. 
Búcsúlevelében az idegösszeroppanástól való 
félelemmel indokolja végzetes tettét.

— A IKsfaludy Társaság ünnepélyes ülése. A 
Kisfaludy Társaság vasárnap délelőtt az Újvá
rosháza dísztermében tartoita meg 86-ik ünne
pélyes közülését, amelyen Huszár Aladár fő
polgármester is megjelent. Berzeviczy Albert el
nöki megnyitójában megemlékezett arról, hogy 
most negyven éve választotta meg a Társaság 
tagjává gróf Apponyi Albérlet, Herczeg Feren
cet .és Kozma Andort, akiket ma is büszkén 
tekint hozzátartozóknak. Kéky Lajos tilkári je
lentésében Ambrus Zoltánról és a társaság 
többi elhunyt tagjairól emlékezett meg,

— Aa Otthon-Kör müvészcstje. Ar Otthon 
írók és Hírlapírók Köre szombaton éjszaka ki
tünően sikerült miivészcslélyt rendezett. Hor- 
oálh László gordonkaművész és Farnady Ediíh 
zongoraművésznő művészi számai után egy fia
lni hcgedü'niivész: Magyar Tamás lépett a kő1- 
zöns/g elé. Bravúros technikájú, gyönyörű já
téka nagyon tetszett a közönségnek. Laurisin 
Lajos, az Opera ház Ingja néhány gyönyörű 
dallal aratott frenetikus sikert, majd Radó és 
Herczeg Jenő nevettették meg a publikumai. A 
műsor után tánccslély volt A vendégek késő 
éjsznkáig r legjobb hangulatban maradtak 
együtt.

— Gyilkosság Körmenden a Hősök Emlék
oszlopánál. Körmendről jelentik: Az itteni 
honvédzászlóalj naponta öt munkanélküli 
családnak ad ingyen ebédet és vacsorát. 
Tegnap az ebédnél Síkon Gyula és felesége 
összeszólnlkozlak Hajba István cserepessel. 
Síkon este a Hősök Emlékoszlopánál meg
leste Hajbát és késsel saivenszurta. Hajba 
azonnal meghalt. Sikont a csendőrség letar
tóztatta. *

— Felhívás a takarékos hádasszonyuknuz! 
Felhívjuk a takarékos háziasszonyok figyelmét 
arra a páratlan olcsóságra, amely vigasztaló mó
don köszöntött be a Király-utca és Nagymező
utca sarkán lévő Gólya Áruház most folyó fehér- 
nemüvásárán. Kiárusításra kerül most néhány 
száz darab női fehérneiuií, a legulcsóbbtól a Ica. 
finomabbig, egyes visszamaradt és kollekc(>3 
darabok, még pedig hihetetlenül olcsó áron. 
Reklám-cikkek; a nagyon hálós anyagból készült 
frottier törülköző 98 fillérért ég a kntörülköző, 
amdynck ára 1.25; Szenzációsan olcsó, a. Rayé- 
köper mosott, sílrilszálu anyag 1.30. Crépe de 
Chilié omlós szép szövésű minden divatszinben 
2.90. Pamut tweed-kelme, körülbelül 190 cm 
széle^, csak 98 fillér. Oxford-ing éx, bluganyag 
nagyon szép mintákban 1.18. Kilühö női trikó
mba, selyem fényű anyag belől bolyhos,- csoda 
fess fazonokban 6.90 Lehelne ezt igy folytatni 
hasábokon át. de sokkal célszerűbb ■ helvszinen 
meggyőződni arról, hogy a Gólya Áruházban 
most valóban páratlan az olcsóság. A takarékos 
háziasszony tehát :*..egragadja  ezt az alkaín^it 
s most szerzi be fehérnemű- és ruhaszükségle
tét. A Gólya Áruház címe: csak KlrAlv-ulca 62. 
szám alatt.

Vízszintes:
1. Alkotás
6. Állati fegyverek

11. Két évig
12. Nem megy simán
13. Betű fonetikusan
15. Tarló
16. Tűndérklrálynő 

Shakespearenál
17. Gyilkol
18. Különleges női név
20. Sonkaféle
21. Az Újpest elődje
22. Varmegye
24. Filmszinésznő 

neve (Anna)
25. Szám
27. Több hónap vég

ződése
28. Aki a királyok

nak főz
3\ A legérdekesebb 

folytatásos regény- 
sorzatok Írója

35. Nincs előtte senki
36. Angol kötőszó
37. Olasz város
39. Mocsár
40. Személyes névmás
41. Eladják
42. Régi nép
44. Pénzintézeti 

Központ
45. Amit csinál az 

nem tisztességes
46. üzletet köt
48. Jó egynéhányan 

ülnek a Markóban
49. Zongorista

Függőleges;
1. író
2. Csont latinul
3. ütnek vele
4. Van esze

fi. Berlioz Irta át
6. Péntek este volt 

Innen helyszíni 
közvetítés a rádió
ban

7. Több mint sze-' 
retne

8. Be van zárva
9. Római szám: 1566 

10. Szám
14. Autómárka
17. Néhányan

1®. Magyarul — mint 
21. Ilyen táska is van
23. Nem ezzel
24. Egy híres Dickens 

regényben agyon- 
éheztetetl flu

26. Fontos táplálékunk
28. Ebklszólás
29. Flunév
30. Aa ügyész emeli
31. Nem akar helyet 

foglalni

32. A polyp fegyvere
33. Műegyetemi tanár
37. Hegylánc
38. Folyó Franciaor

szágban
41. Kerti szerszám
43. Magyarul: na most
43. Egymást előző 

betűk
47. Folyadék

GÁL GYÖRGY

KAt ázó titka
J«n»4r 23-ikl csuáakere«itrejtv4nyünkr» M4t megfej

tés érkezett be. de • vételien kiszámlthatstlMwfeai 
folytán ennyi pályázó közül eay sem akadt, aki az 

Anyagi éa Megtilt
szópárt eltalálta volna.

Ennélfogva a kitűzött 100 penaó dijat a ma kör*!*  
chudakeresztrejtvényünk 100 pengős dijához csatoljuk. iWhogy e héten

!M pengj
kerül kisorsolásra, (félreértések elkerülése vé«eü kö
zöljük. hogy nem a ma közzétett mull heti szópár el
találása, hanem a mai rejtvény közjegyzőnél őrzött szó
párjának eltalálása szükséges a 2ü0 pengő elnyeréséhez).

Január 23-ikl rejtvényünk nyertesei:
Egy ezüsttárgyat nyerti Rónai Margit. JászkWr. 
Mz-egy ezüstceruaát nyertek: Trüsz Antal. Budapest.

Gré.f Zichy Jenó-u. 20. — Benkő Irma, Pestszenüőrlnc 
Állami telep.

Egy-egy üveg tokajit nyertek: Payper Lajos, Slovák 
Ignác, Schwarcz János, pende Kálmán Midapestiek. 
Dollász Lajos, Szeged. Fcllner Mszló, Szolnok.

batz-egy dl'zkötfeü könyvet nyertek: Bernhardt Wta. 
Debrecen, Eilslnger Mátyás. Gyula, Vadász Gétáné, 
Laiosmizse, Steiner Lá<sló. Rákospalota, Klrschner 
Miklós, Budapest. KasitOfi Mihály, Budapest. Pirhalla 
.vándor. Budapest, Mellinger Szerén. Baranyaszentlórin.-.

ajor Géza, Sopron. Földes Dcrsóné, Tolna. Pongrác 
Sándor, Szckszárd. — Vidékre az ajándékokat postán 
küldtük cl. A hudap^H é*  környékbeli nyertesek szí
veskedjenek szerdán, vagy pénteken délután 3 -ö-ig kl- 
adóhivotali.rkban kellő személyazonossági igazolás mel
lett jelentkezni.

— Kifosztották egy nagykereskedő lakását. 
Vasárnap a kéjő estj órákban Fisehcr Ármin 
déligyirmölcsnagy kereskedő bejelentette a 
főkapitányság központi ügyeletén, hogy 
Wahrmann-utca 1. számú házban lévő lakás 
sát kifosztották. A betörők álkulccsal hatol
tak a lakásba, fölfeszitették a páncélszek-t 
rényt és annak tartalmát, ötezer pengőt ma
gukkal vitték. Ezenkivül nagymennyiségű 
ruhaneműt és más értéktárgyakat zsáktná-c 
nyoltak. A rendőrség a betörök kézrekerité- 
sére megindította a nyomozást.

— Halálozás. Olchvártj Gézát, a Magyar 
Távirati Iroda fiatalon elhunyt munkatársát 
vasárnap délelőtt temették cl nagyszámú gyá
szoló közönség részvételével, a Farkasréti te
metőben.

— Eltűnt egy hangversen vrendeső és egy 
tisztviselő. Petényi László 32 éves hangverseny
rendező, aki a Rákóczi-ut 23. alhtt lakik, 4-én 
délelőtt eltávozott lakásáról és azóta nem tért 
vissza. Hozzátartozói attól tartanak, hogy va
lami baleset érhette. — Cjweck Jenő Aladár. 
45 éves magántisztviselő február 1-én eltávozott 
a Ráday-utca 63. sz. házból, ahol egy német 
nyclvtanárnőnél lakott albérletben és azóta nem 
jelentkezett. A főkapitányság mind a két eltű
nési ügyben megindította a nyomozást.

— Autógázolás a Gellért-téren. Vasárnap este 
10 óra tájban a Gellért téren, a'Bp. 18—332. ss. 
autó elütötte Novák Margit 19 éves gyári mun
káslányt. A leányt súlyos sérülésekkel szállí
tották a Rókus-kórházba. Horváth -Józsefet, a 
gázoló autó soffőrjét előállították a ;főkapi
tányságra. A vizsgálat megindult ellene.

— A M. klr. osxtálysorsjáté.k V. osztályá
nak húzása szerdán 8-án kezdődik. Figyel
mébe ajánljuk a résztvevőknek, hogy a meg
újítási belét egy egész sorsjegyre 24 P, egy 
fél sorsjegyre 12 P, egy negyed sorsjegyre 
6 P, egy nyolcad sorsjegyre 3 P és az előirt 
30 fillér költségállalány a húzás'előtt meg
fizetendő, elleneseiben a nyereményigény, 
valamint minden jog megszűnik.

— Binaturtn ■ bélmüködéa természetes szabá
lyozója. Kapható gyógy tárakban. Ám: P 2.M.

— Fel akarják emelni as átudllójegyek árát? 
Két át szál ló jegyért, vagyis 48 fillérért kap e$y 
tubus Diana fogkrémet. Akárhogy emelik az át
szállójegyek árát, a Diana-fogkrém mindig ilyen, 
olcsó marad
_— Mentőfa nfolyamol rendez - szülők W neve

lők számára a Szülők Szövetsége. Aj ingyenes 
tanfolyam ma liétron, este 6 óra Ró? Itekdődik 
M<irkö-u. 22. sz. alatt.

— Újból közlekedik a bécsi autóbusz.. A 
Magyar Vasutak Autóközlekedési Vállalata a mai 
naptól kezdve ismét megindította a napi két- 
szeres járatait.

Budapesti ügetőversenyek
Feneketlen melyre ázott pályán futották le 

a vasárnapi versenyeket, annál érdekesebb, 
hogy ré^en álltak starthoz olyan népes mező
nyök, mint ma. Az abnormális pálya nem be
folyásolta az eredményeket sem, amelyek. 
Jeles. O. S. csődjétől eltekintve, mindvégig a 
lcgreálisabbak, ami egyben a favoritok győzel
meit is jelenti. Nagyszerű uj amatőrhajtó tiint 
fel Siró György dr., az „Újság" lóverzsejjyrovat 
vezetőjének személyében az amatőrversenyben. 
Siró áf. a végig vezető és könnyű nyerőnek 'lát
szó nagyfavorit Kacér mögött mesterien átgon
dolt hajtást produkált Ilivel, majd a befutóban 
erélyes támadással heves finisre kényszeritette 
a favoritot,. A finis azonban pár pillanatig tar
tott és Siró dr. már a cél elölt megadásra kény- 
szeritelte ellenfelét. Részletes eredmény a kö
vetkező:

I. FUTAM: 1. Steinitz M. Musclcapa (2) Mar
séban, 2. Edtiárd B. (3) Zwfilinger. Ind. in.t 
Búfclejtő, Karola, Jeles O. S. (kihajtott). Tói : 
10:36. 17, 31, olasz 38. — ff. FUTAM: 1. Lórin- 
czi m. Kassa (8:10 r.) Feiser, 2. Upupa Epops 
(3) Kovács jF., 3. Najád (2%) Fityó. Ind. m.: 
Alicze, Georgette, Rákné, Motola. Tol.: 10:17, 
12, 13, 18, olasz, 25. — III. FUTAM: 1. Kör- 
mendi m. Gudrune (5:10 r.) Zwillinger, 2. Pil
langó (3) Kovács II. Ind. m.: Opál, Valéria, 
Gunár. Győző. Tol.: 10:17, 13. 18, olasz 33. — 
IV. FUTAM: L, Holtán ist. Pogány (pari) Fei
ser. 2. Tamerlan (3) Maszár I., 3. Osztalék (4) 
Maszár F. Ind. m.: Othello, Tündérlány, Mi- 
mota, Achmed, Éber B. Tót.: 10:24. 11; 13, 13, 
Olasz 36. — V. FUTAM: 1. Steinitz M. Delirium 
(6:10 r.) Marschall, 2. Brutus (1H) Feiser. Ind. 
m.: Nurmi. Tót.: 10:15, olasz 19. — VI. FUTAM: 
L Steinitz M. Hl (4) Siró dr., 2. Kacér (5:10 r.) 
Frledmann. Ind. m-: Boriakn. — VII. FUTAM: 
1. Rosemarie ist. Ollvia (pari) Benkő, 2. Ta
merlan (6) Maszár I. Ind. in.: Gallinula, Jég
virág. Tót.: 10:27, olasz 06. — A Kassa—
Pogány double 10:41.

Á szerkesztésért í> kiadósért felel;
I>K. ELEK RUGÓ
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