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Gyilkos autúrobbanás 
éjszaka a Gyömről-uton

A vasárnap virradó éjszaka, példátlanul 
különös autószerencsétlenség történt a 
Gyömr^i-uton, autókatasztrófa, amelynek 
egy halottja és egy életveszélyes sebesüllje 
van.

Perkucsán Dénes asztalosmester az éj- 
saaka lófogatu kocsijával a ^yömrőiuton ha
ladt. A 12. számú ház előtt megállította a 
kocsit és betért a házban lévő kocsmába bo- 
rozgatni.

A ktvfláglfatlan kocsi gazdátlanul állt U 
utteaten.

amíg Perkucsán a kocsmában Iddogált.
Néhány perc múlva Pcstszentlörinc felől 
robogva közeledett Fülűről Márton 
pestszentlőrinci piaci kereskedő teher

autója.
A teherautó káposztával volt megrakva. Bu
dapestre akarták vinni a káposztát. A teher 
autót Szőke István soffőr vezette, rajtakivül 
a kocsin ült Pokorni Márton, valamint a ba
rátja, Csillag Gyula gazdálkodó.

A teherautó meglehetős sebességgel ha
ladt és

a soffőr csak az utolsó pillanatban vette 
észre

a kocsma előtt álló kivilágitatlan kocsit. Ki 
akarta kerülni, de már késő volt, nem tudta 
elhárítani az összeütközést. A teherautó

belerohant a lovaskocsiba, fölborította 
és átgázolt a lovakon,

az állatok nyomban kimúltak.
Az összeütközés ereje nem tartotta föl 

rohanásában a súlyos teherautót, a kocsi 
fölkányaródott a gyalogjáróra,

teljes erővel belefutott a ház oldalába, 
amely recsegve-ropogva beomlott.

A lezúduló téglák Leszakították a benzin
tartályt, a motor összezuzódott, a kipattanó 
szikrák -meggyujtották a benzint

Robbanás következett, sistergés hallat
szott, majd lángnyelvek csaptak fel és a 

teherautó lángbaborult.
A soffőr az utolsó pillanatban leugrott a 
lángban álló kocsiról, Pokorni Márton és 
Csillag Gyula azonban penj tudtak mene
külni.

a lángok belekaptak a ruhájukba és a 
tűz elborította őket.

A szerencsétlen emberek
rémülten viaskodtak a fttsttel-Iánggal, 

kétségbeesetten kiabáltak segítségért. A kocs- 
'ina vendégei kirohantak az utcára, pokróco
kat, zsákokat hozták magukkal, s azzal igye
keztek elfoztani a lángokat.

Rövidesen megérkeztek a mentők is, akik 
azután Poly orrút és Csillagot első segélyben 
részesítették. Mindketten

súlyosan összeégtek, arcukat, testüket 
szörnyű égési sebek borították.

A mentők bekötözték őket, azután mindket
tőjüket a Szent Istváp kórházba vitték, de

Pokorni Márton olyan égési sebeket 
szenvedett, nem lehetett rajta se
gíteni én vasárnap reggelre kiszenvedett.

Csillag Gyulát, a másik szerencsétlenül járt 
embert az orvosok ápolják*  de még mindig 

eszméletlenül, önkívületi állapotban fekszik, 
sebei életveszélyesek és alig van remény 

arra, hogy életben marad.
A főkapitányságról még az éjszaka rend

őri bizottság ment ki a Gyömrői-utra. A bi
zottság szemlét tartott megvizsgálta a le
égett teherautót és a lovaskocsit is, azután 
tanukat hallgatott ki.

Egymásután álltak a tanuk a rendőri bi
zottság elé. Néhányan azt vallották, hogy a 
lovaskocsi ugyan kivilágítás nélkül állt a 
kocsma előtt és igy

Perkucsán Dénes gondatlanul járt el, de 
ugyanakkor a teherautó a szokottnál

. nagyobb sebességgel robogott, 
tehát a soffőr is felelős a szerencsétlen
ségért.

Százezren zarándokoltak vasárnap 
Apponyi Albert koporsójához 

Fejkendős munkásasszony és maíasrangu katonatiszt siratta 
egymás mellett a nemzet nagy halottját

A nemzet nagy halottja: Apponyi Albert 
gróf hazaérkezett már a hazai földre és mi
előtt elindulna utolsó nyugvóhelye felé, még 
egyszer seregszemlét tart hivcl fölött...

A nagy halott a ravatalon
Mintha odafönt is azt akarták volna, hogy 

■z utolsó istenhozzád, 
amelyet a magyar főváros népe mond el
költözött nagy fiának, minél impozánsabb 
és nagyságában még meghatóbb legyen — a 
téli verőfényben fürdő utcák mind a parla
ment felé öntötték vasárnap délelőtt az em
berek ezreit.

Az oroszlános kapu rácsát kilenc órakor 
nyitották meg a gyülekező közönség elölt. 
Addigra mór úgy a kapuk előtt, mint a 
gyász feketéjével bevont folyosókon elhe
lyezkedtek a díszruhái rendőrök. Es jöttek 
az emberek — társadalmi különbség nél
kül:

Kihallgatták Szőke István soffőrt és Per
kucsán Dénes asztalosmestert.

Perkucsán hangoztatta, hogy őt nem ter
heli felelősség, 

szabályosan, az ut szélén állott meg a kocsi
jával. Csak pár percig akart a kocsmában 
maradni, nem tehet róla, hogy közben meg
történt a szerencsétlenség.

Szőke István sofTőr a tanúvallomásokkal 
szemben viszont arra hivatkozott, hogy csak 
a megengedett sebességgel vezette a teher
autót, a legnagyobb vigyázolossággal járt el. 
nem oka a szerencsétlenségnek,

az összeütközést szerinte az okozta, 
hogy a kocsi nem volt kivilágítva 

és csali későn vehette észre. Minden lehetői 
elkövetett, hogy a -szerencsétlenséget elke

a gyász demokráciája egymás mellé 
sodorta a fejkendős munkásasszonyt a 

magasrangu katonatiszttel.
Eg.vre többen és többen érkeztek a parla

ment elé. hogy búcsút vehessenek a nemzet 
nagy halottjától. Tiz óráig csoportokban 
engedték be a közönséget a kupolacsar
nokba, később azonban már annyira fel
szaporodott a tömeg, hogy a rendőrök kor
dont vontak. Délre a menet vége a Személy
nők-utca közepéig húzódott s a szakértők 
becslése szerint a délelőtt folyamán lég- 
alább

hatvanezer ember
haladt el Apponyi Albert ravatala előtt. Bár 
a tömeg óriási — sehol semmi rendzavarás 
vagy fennakadás. Az emberek némán ha
ladnak fel a lépcsőkön, végig a folyosókon 
és a gyáj2 minden külső jelével arcukon, 

rülje, Perkucsán felelős a történtekért.
A kihallgatás befejezése után a kocsitulaj

donost és a solTőrt előállították a főkapi
tányságra.

Vasárnap újabb tanukat hallgattak ki » 
mivel a föltevés az, hogy

' mindketten gondatlanul jártak el, dél
ben Perkucsán Dénesi és Szőke Istvánt 

előzetes letartóztatásba helyezték.
Pokorni Mártán holttestét a kórházból a 

törvényszéki orvostani intézetbe szállították, 
ahol fölboncolják.

A halállal vivődő Csillag Gyula 
állapotáról óránként érdeklődik a rendőrség. 
Arra, számítanak, hogy esetleg rövid időre , 
mégis magához tér és akkor kihallgathatják.

megilletődötlen hajtják meg fejüket a ku
polacsarnok közepén fclállitolt kataíalk 
előtt, amelyen lobogó gyertyák fényében 
fekszik a halott Apponyit rejtő koporsó. A 
koporsón nemzetiszinii szalag és három 
koszorú:

Zita királyné, Ottó és a család koszo
rúja.

A katafalk jobboldalán a kormányzó, bab 
oldalán pedig a kormány koszorújának 
nemzétiszinű szalagja szakit piros-fehér- 
zöld színeket a gyász komor feketeségében, 
A többi koszorút a kupolacsarnok föld
szinti bejáratánál kétoldalt helyezték cl, de 
rengeteg látogató tett le

egy-egy szál virágot
a ravatal lábához. A koporsó melleit a par
lamenti őrség diszbeöltözött tagjai állanak 
merev méltósággal, a nagy halott lábánál 
pedig a Szociális .Misszió nővérei imádkoz
nak.

Es szakadatlanul tart az emberáradat, 
délelőtt-délután is. Mire a szürkület beáll 
és újra becsukódik az oroszlános kapu 
rácskcritése, legalább

százezerre tehető azoknak n száma, 
akik vasárnap eljöttek.

hogy búcsút vegyenek Apponyi Albert gróf
tól...

A keddi gyászszertartás pontban Gz óra
kor kezdődik. Befejezés után a koporsót al 
Országháza oroszlános kapujához viszik és eb 
indul a menet a Hudolf-rakparton, az Aka
démia és a főkapitányság előtt elhaladva, a 
Lánchídon és Hunyadi János utón a Mátyás
templom felé.

A koporsót a Szentháromság-szobor 
előtt ravatalra helyezik,

majd mikor a templomban már mindenki el
helyezkedett, lwviszik a főoltárral szemben 
felállított katafalkra. A templomban lezajló 
gyászszertartás után helyezik el gróf Ap» 
ponyi Albert koporsóját a kriptában.
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Az elhunyt nagy magyar politikus emlé
kébe Búcsbcn több gyászünnepélyt rendel
ne*.  Kedden az osztrák népszöóitségl liga a 
kifpol itikai társasággal együtt a Collcgium 
lldúgarlcum dísztermében tart gyástünne- 
péwt. A szónokok Dumba nagykövet, Sperl 
tgVi tcÁii tanár és <lr. Amende, a kisebbségi 

Türelmesen várakozik az embererdő...
kongresszus főtitkára lesznek. A bécsi Sc.lint- 
tenkireheubon pénl. keh délelőtt engesztelő 
gyászmisét tartanak.

Shvoy La jos székesfehérvári megyéspiispök 
elrendelni hogy az egész egyházmegye terü
letén

a temetés napján minden templomban

Falaitokban rölyí a ver vasárnap 
itemetorszaiban
veres politikai zavargások a birodalom minden reszoben

Berlin, február 12.
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Minél In

kább közeledik a német országos választá
sok Időpontja, annál jobban fajulnak el a 
potltiMíhMftmi4*ek  és

ncm'mulik vasárnap, hogy a birodalom 
minden részéből ne érkezne jelrntéa a 

véres összctllrések egész soriról.
Sajnos, m mai vasárnapon is igen sok vér 
fofy a német birodalomban.

Berlinben vasárnapra virradó éjszaka, 
valamint vasárnap a város különböző pont
jain

Isinm-tlen tettesek nagy iővöldttvést
.• rendeztek.

F.jfél után valóságos sortíizet zúdítottak a 
Lgubach-strafse egyik kocsmájában, ahol 
egy munkás súlyosan megsebesült. Később 
a Hubcrluxxtrasscn lőttek be egy ablakon, 
•hol szintén egy sebesülés történt. Öt óra
kor a Fichle sportpályán nagy verekedés 
támadt nemzeti szocialisták és kommunis- 
tűk között.

A zavargások a birodalom többi részében 
már komolyabb jelleget öltöttek. Elsteben- 
ben horogkervsztcs felvonulás volt és ez al 
kirlonimal

a kommunisták fegyverrel zavarták meg 
az ünnepséget,

A kommunista párlhelyiségbul adták le a 
gyilkos lövéseket, amelyek

két liorogkrrcsrtest. más forrásból szár
mazó jrlrnié'ck szerint három embert 

azonnal megöltek.
JTr rrzibrr súlyosan megsebesült.

Hodliuinl jelentés szerint, vasárnap hnj- 
t) albán egy Krucke nevű bochuml vasesz
tergályos összetűzött két rendőrtiszttel. Az 
egyik rendőrtiszt revolvert ragadott és rá
jött a vasesztergályosra, aki

, holtan rogyott össze.
A politikái villongásoknak már DortmuniL 
bán is vau egy halottja. Egy nemzeti szo
cialista DoHntund-Assenbon

agyonszurt
egy ílcrnekau nevű kommunistái. A tettes 
tlmemküll.

Véres zavargások voltak vasárnap Brrnin- 
zchnv'iyben is, ahol a horogkeresztesek, 
RcélSisakosok és más nacionalista srerveze

A háztulajdonosok tiltakoznak
az uj

.Nyugalmi Id6‘ megteremtését
Krdekea' gyüíé*t  tartott vasárnap a ltáilidai 

donoSpk Vrpswoa 5r<iut/*óy<  u hihbjrlvkváhág 
és ai wlótmeliiek tárgyában. Dr. Németh Bél.) 
elnök beszédében kllcjhlte, hogy a magyar 
bArt'li tok vófaógál az általános okokon kisül 
• re nász értélén gazdálkodás és « laUtgurds- 

gyászmisét mondjanak.
Ugyancsak igy lesz ez Tolna megyében, ahol 
a szakadáli és bonyhódvarasdi plébániának 
kegyura is volt Apponui Albert gróf. Dombó
vár, amelynek díszpolgára volt, hivatalosan 
képviselteti magát a temetésen és koszorúi 
iielyez a ravatalra. Ugyanezt határozta Nagy

kanizsa városa is, amelynek küldöttségét 
Krátky polgáripester vezeti.

A Kérponti Demokrata Kör Apponyl em
lékére gyászünnepet rendezett, amelyen Gál 
Jenő képviselő mondott bbstédet. A Nemzeti 
Demokrata l'átt vacsoráján Vázsohyi János 
képviselő méltatta Apponyi Albert emlékét.

lék rendeztek felvonulást. A rendőrség az 
útvonalakat lezárta, amerre a menet elha
ladt és az ajtókat és ablakokat sem engedte 
kinyitni. Az acélsisakos és kambélyos rend
őrök többizben megütköztek a felvonulást 
megzavarni szándékozó kommunistákkal. A 
rendőrök több esetben fegyverüket használ
ták, sőt

két Alkalommal sortíizet adtak Ír.
A zavargásoknak sok a sebesültje.

Kommunisták és horogkeresztesek között
Kölnben Is

heve*  összetűzés volt vasárnap. A vereke
déssel kezdődő politikai zavargás lövöldö
zéssé fajult. A kommunisták közül két sú
lyosan sebesültet kellett kórháza Szállítani.

A berlini sajtó különben élénken kom
mentálja Hitler kancellárnak azt a nyilatko
zatéi, amelyet Etherton angol ezredesnek 
adott. A beszélgetés angol, francia és ameri
kai újságokban hétfőn iái napvilágot. A 
kancellár nyilatkozata elején kijelenti, hogy 
a békéhez és jóléthez való visszatérés első 
feltétele a leszerelés. Németország leszerelte 
a világ leghatalmasabb hadseregét — tehát

Franciaország vagy leszerel, vagy újra 
feltámad a német hadsereg.

Kijelentette ezután Hitler, hogy a lengyel 
korridor rettenetes igazságtalanság Német
országgal szemben s a jelehlegi helyzet el- 
Utsel betétién.

A HohenzoHernekrŐl is nyilatkozott Hit
ler, akiknek

visszatérésükről szó sem lehet
Kijelentette még at interjú végén, hogy 
Németország nem mondott ie még egykóti 
gyarmatairól, ezt a problémát is meg kell 
igazságosan oldani.

Düsseldorfban vasárnap reggel n rendőr
ség újra házkutatást tartott az egész város
ban a gyanúba vett kommunistáknál. A 
Németországi Kommunista Pártnak több 
mint ötven vezető tagját letartóztatták. Dél
tájban a város egyik terén csoportosulás tá
madt, de a rendőrség szétoszlatta a töme
get.

Heeklingenhen szombaton este Ismeretlen 
tettesek ngvonlőtték Cieslik 27 éves nem
zeti szocialistát. A rendőrség négv kommu
nistát tartóztatott le, akiket a gyilkosság el
követésével gyanúsítanak. 

adóemelések ellen
kérik a kormánytól
ság hiánya okozta. Gróf Bethlen litván már 
ó'ckkcl ecclöll kijelentette, hogy

a hd ab triók aráaylalanul magas vs gazda- 
adgUafl káros terhelt te kell aaállltanl.

Múlt novemberben a közüaitviiclök illetmé

nyeinek nagymérvű leszállítása az általános 
bérnivót annyira lexűllyesztette, hogy a jelzá
logkölcsönökké) megterhelt házak után már a 
rendes adókat, kamatokat és annuitásokat sem 
tudták megfizetni. A mos' megjeleni újabb adó 
emelő rondcletck az ünnepélyesen egyszeres
nek Ígért sziikségadók fentiirtásával, flktiv bé
rek után űzetett házadéval éa vagyonadóval,

a házbirtokot egéaXbtfl támadják meg, 
mert nem nyújtanak a tulajdonotnalt bdrínfly 
szerény megélhetést él lehaletívnné teszik a 
uemtell vagyon fenntartását. A iílhálő él leér- 
százalékig megfogható városi ingallaiivacjron 
megadóztatásánál megfeledkeznek arról, hogy 
a bérházak állandó helyreállítást él megújítást 
igényelnek.

A Háztulajdonosok Országát Szövetségének 
vasárnapi gyűlése arra kéri a kormányt, hogy 
a liázblrlok megmentése érdekében tegyé meg 
a szükséges óvinlóakcdéscket, különösért a ma 
már elkerülhetetlen

„nyugalmi Idd**
megteremtésével. Szüntesse meg a kormány n

Eddig 76 holttestet ástak ki 
Neunkirchenben a romok alól
Kiváncsi tízezrek inváziója a rombadölt város allén

Saarbrücken, február 12.
A vasárnapra virradó éjszaka és vasárnap 

egész napon át továbbra is nagy enifeszJlés- 
sel dolgoztak a tűzoltók és ti szanltéckato- 
nák, hogy Ncifhkirchen romhahnafcából ki
szabadítsák az eltemetett embereket. A lüz- 
oltóknak

több házat le kellett rombolnlok, 
mert olyan sulysosan megrongálódtak, hogy 
beomlással fenyegettek. Vasárnap estig

76 holttestet húztak elő
a romok alól. Azonkívül még körülbelül tiz 
ember hiányzik. A kórházakban inég 760 se
besültet ápolnak.

Neunkirchen városát vasárnap ellepték a 
kiváncsiak tízezrei. Hatvanezene becsülik 
azoknak számát, akik autókon és vonatokon 
érkeztek Neunkirchenbe, hogy a borzalmas 
robbanás pusztításait megtekintsék. Francia
országból, Belgiumból, Luxemburgból, Hol
landiából és Svájcból jöttek a kiváncsiak tö

A banal öreg kereskedő 
gyilkosai hétfőn állnak 
a győri törvényszék elé

A póratían bűnügy rejtélyei rend
kívüli feladat elé állítják a bírósagot

CyŐr, február 12.
(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Izgalmat bűn

ügyi tárgyalás kezdődik ind, hétfőn a győri 
törvényszék elölt. A komórommegyei Bana köz
ségben decemberben megevilkolt 67 éves Bér
ijét Mór gazdagnak ismert kereskedő mogölöje, 
Horváth Lajos csémerháza-pusztai legény és 
állítólagos felbujtója, Fii Józsefné, banai asz- 
szony állnak n bíróság elé.

A szörnyű bűnügynek még ma is kiderítetlen, 
rejtélyes részletei vannak.

Háza konyhájának kövezetén széthasított 
fejjel, óriási vértócsában, de teljesen fel- 
öl.özve laláliák meg reggel • meggyilkolt 

Berger Mórt*
A gyilkos már at első nnpon végzett áldoza 

Iával. A csendőrség n nyomozás során megta
lálta Berger Mór adósainak jegyzékét. A kis 
könyvből néhány lap ki volt tépve és eí veze
tett a gyilkos nyomata,

Horváth 14ijós » pengő M MMrrel tartó*  
zott Bergeruek ét ez vitte rá a véres bűnt 

tettre.
A legény csupán Berger régi óráját vitt*  él a 

feldúlt lakásból él eladta azt Pulcsik József 
nagylgmánai ófiMftMlértiek. Asulár.

elment • menyaMionyáhor éa megbeszélte

POLLI 1KAI NAPLÚ
Kánya KAlmáü az új külügyminiszter ma. 

hétfőn veszi át hivatalosan ft minisztérium 
vezetését. A külügyminiszter különbeh va 
sárnap délelőtt mór benn volt hivatalában 
éa megbeszéléseket folytatott egyes osztály- 
vezetőkkel.

★
Az Igáit választókerületben mindkét Jelölt 

ajónlőlvclnek átvizsgálása egész vasárnapon 
tÁrtott ügy Bánó Iván kormánypárti, mint dr. 
Rajniks Ferenc független kisgazdapárti ajánló- 
sáli elfogadottnak lehet tekinteni, bár a válasz
tási biztos csak ma hétfőn hirdeti ki határoza
tát. A választás a jövő i'asflPnap lesz és a Küz
delem igen erősnek ígérkezik. Mindkét jelöli 
pártja bízik a győzelemben.

A beruházások céljaira a kormánynak rendel- 
kerését-e álló 15 millió felhasználáiíA ügyében a 
tanócskolások már befejeződtek. A kormány, 
reméli, hogy a beruházások felfrissítik kissé at 
Ipar és mezőgazdaság vérkeringését. Beavatott 
helyről szerzett információink szerint a rendel- 
kevésre álló összeg felhasználásánál kél főszem
pont irányadó; 1. a kóltségek legnagyobb része 
munkabérekre fordlltajtsék; J. a beruházások 
gyümölcsözőek legyenek, t* szempontok érvé
nyesítésére kfllönbéh imrédy pénxilgvminDrléf 
obllgót 1*  vállalt a Képltövelség pórt!ügyi bi
zottsága clőtL

A HE1FÖI NAPLÓ
CSUDA KEHESZTnEJTVfiNYE

Két szó titka
193®, teUruír i®

£ Ut kocMha Írja. t* mai kcresítrvjtvdnyönk kél 
t

legrövidebb időn heltl! a vágyonkóbtésí jcléhÜJ 
külön adókat.

tegye lehetővé «z adóhátralékok reneteté
séi, szűnt'MC be a végrehajtásokat és bérle*  
tiltásokat, tessen gátat a vagjoazárlatok*  

nak és árveréseknek, 
végül pedig iKÖntesjte meg a bérnétnflgefők Fő- 
Izéire a hónnpokon át ingyen IakásadáM köte
lezettséget.

megei és valósággal
megbénították nz országutekrm • forgal

mat.
Nagyszámú rendőrség és rendőrié? vont 
kordont, hogy a közlekedés!1 biztositsa. A 
romhalmaz környékét egy ujábh kordon 
Zárta eí, amelyét újból és újból meg kellett 
erősíteni.

A világnak csaknem valamennyi államá
ból érkeztek réstvétt árira tok a Sáariddékt 
kormánybhtosságra, A pápá

Ötezer márkát küldött
a frléri püspöknek, hogy ossza MÍt 0 Itea 
rencsétlenség áldozatai között.

.■sM’jbs Sár
ewyM. WJ

vele esküvőjük részleteit.
Mikor Horváth kéarekértilt. azt vallotté, 

hogy a gyilkosságra Pil Józsefné, Berger laka- 
ritóhője bujtatta fel és állítólag 50 pengőt Ígért 
neki a rémleltétt. Azt is állilolta, hogy az i$z« 
szony hurkot vetett a holttest nyakára. Tanuk 
akadtak, akik

a gyilkosság éjszakáján világosságot láttak 
kiszűrődni Berger szobájából éa hajnalba*  

Piinét látták kisurranni a házból.
De hogy az asszony mit keresett a vérében 

fekvő Berger holtteste mellett, azt senki sem 
tüdja. A lakásból ugyanis sem péhz, Sem érték 
nem tűnt el.

Pilné a nyomozás során, a vizsgálat él * 
szembesítések alkalmával fanatikusan tagadott, 
ék tagad ma is. Más bizonyíték, mint Horváth, 
vallomása, nincsen ellene.

Telje*  rejtély, hogy at asszonynak ml oka 
lehelrlt a fejbujláára, mikor tadta, hegy 
Bergernek élyőrött rokonai vannak, akik 

az Örökségre számot tartanak.
A bíróság azt reméli, hogy a hétfőn MéZdödő 

tárgyalfiaon fény derül majd a páratlan huh*  
ílgvre. Horváth l,ájósra va|ó$;taiUeg huínmüii*  
tetős vár. mert piszén előre megfontolt szin*  
dókkal követte el a rnbíógyllkossáéot.

A lövő évi kÖllséguetiS révlíiója fháT jó
formán befejezést nyert a háromtagú bízott*  
ság által. Minden egyes tétéit átrevldiáltAk 
és rt főtörekvéA óik, hogy racionális szempon
tokból megfelelő tnéglakftfltásokat írjé
nek eL
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Grffy Imre országgyűlési képviselőt — mint 
ismeretes — napokban baleset érte és a karjáig 
csonttörést szenvedeti, A ..Hétftlí b/aftW*  tflurt*  
Uatársa vasárnap beszélt OríTy Imrével. Fájdal
mai mór hlncsénék, de még jó néhány hétig élá 
tart, amíg résztvehet a purlámcht munkájában,

A jászberényi kerületben a kormány je*  
löltje — mint jó forrósból értesülünk — 
Imrédy Béla pénzügyminiszter lesz. Appongi 
Albert gróf temetése után kerül hivatalosan 
nyilvánosságra a pénzügyminiszter jelölése 
és ugyancsak a temetés illán indult meg • 
választási ágiláőió. A polgári Hiénáéit la • 
temetés után döht a jelöltség kérdésében.

Az uj nyugdijlőrvény — mint értesülünk 
egy hónapon belül készen lesz és a Dák 

élé kerül. Az u] nyugdíjtörvény letárgyrtlááA 
•- hír szerint ■**  azért sürgős, mert fhben • 
törvényben rendezi a kormány ók AllíUhal- 
mnzásók kérdését, amit pártkülönbség nél
kül sürget a közvélemény a kormánynál.
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Kiraboltak Reinitzer Béla 
igazgató városligeti uinajái 

dolgoztak zauartaiaiui a baöröK a untában

után

K
Órákig

Az utóbbi időben feltűnően elszaporodott 
Betörések ismét sok munkát adnak a főka 
pitánvság betörési ügyekben dolgozó detek
tív ^csoportjának. A detektívek úgyszólván

éjjel-nappal talpon vannak

és igyekeznek kézrekeriteni a nap-nap 
megismétlődő betörések tetteseit.

Vasárnap■reggel ujább nagyszabású 
rést jelentettek a főkapitányságnak. 
nítzer Béla, a Magyar Ruggyantagyár 
gatója bejelentette, hogy Lendvay-utca 
szám alatti villájában, ahol szüleivel és.csa
ládjával lakik, szombaton éjjel, távollétük- 
ben betörők jártak és mintegy

tizenötezer pengő értékű ruhaneműt, ék
szert és egyéb holmikat vittek el.

A ' főkapitányságról daktiloszkopusok és 
detektívek mentek ki a villába. Megállapí
tották, hogy a betörők még az esti órákban 
belopózhattak a villába, elrejtőztek a kert
ben és amikor minden elcsendesedett, akkor 
láttak hozzá munkájukhoz Álkulccsal fel
nyitották az előszoba ajtaját és azután be

betű-' 
Rei- 

igaz- 
5.

ügyeljünk a DIANA névre

és

utóbbi hetekben sorozatos összeütközésekben robbannak ki a pblittkai ellentétek a répáit* 
likánus és horogkeresztes diákok között. Képünk egy ilyen kritikus pillanatban készült a berlini 

egyetem előtt

A fiatal kádármester bűne
Nyiry Lajos harinincnyolcéves kádármes

ter nemrégiben Újpesten bérelt lakást. A ház
beliek tegnapelőtt az. udvar egyik zugából 
hangos lármát és sikoltozást hallottak.

— Segítség! Segítség! — kiabálta két gyer
mekhang.

A lakók odasiettek és ott találták Nyiry 
Lapost, aki szinte önkívületi állapotban 

erőszakoskodni akart a két kislánnyal.
A házbeliek dühükben és felháborodásukban 
meg- akarták lincselni az elvetemült embert. 
Rövidesei*,  rendőr került elő, aki

Nylryt előállította az újpesti kapitány-

Az ügyészség döntött
a vízszürö-ügyben

Az eddig áttanulmányozott iratok alapján nem indul 
vizsgálat, de ma megkeresést intéznek Bécsbe újabb 
iratok beszerzése és tanuk kihallgatása céljából

A budapesti királyi ügyészségen napokon 
keresztül folyt azoknak az iratoknak tanul
mányozása, amelyeket

a bécsi hatóságok küldöttek meg az
* úgynevezett vizszürő-ügyben.

A bécsi és budapesti hatóságokhoz ugyanis 
feljelentés érkezett annak idején s ezekben 
egyes városatyákat azzal vádoltak meg, 
hogy a Vízmüvek részére szállított vízszűrő- 
gépek megrendelésénél a bécsi fíabeg-cég 
megvesztegette őket. Az ügyészség érintke
zésbe lépett a bécsi rendőrséggel, hogy az

Minden év nagy eseménye, mely a legtöbbet nyújtja
a Fehér Hét rendkívüli árai — az óriási árutömeg — a pazar dekorációk 

hozzák minden évben a megelégedett vevők nagy táborát.

Rákóczi út 72—74. A fehér héten fehér fényárban ragyog I
[ Kérje Fehér Heti hatön árjegyzéhünhet, melyet díjmentesen jflldUnh)

hatoltak a villába.
Alapos munkát végeztek,

az összes szekrényeket, fiókokat feltörték és 
az értékesebb tárgyakat magukkal vitték. A 
rendőrségnek az a feltevése, hogy a betö
rést hárman követhették el.

ketten bent dolgozlak a lakásban, mig 
harmadik társuk a ház előtt állt lesben, 

hogy veszély esetén figyelmeztesse őket.
A feltevések szerint, régi, kipróbált betö

rők a tettesek, akik nagy szakértelemmel 
nyitották fel a szekrényeket, fiókokat és 
gondosan kiválogatták az értékes tárgyakat. 
Az összes szobákat sorrajárták és

órákon át dolgozhattak a villában.
A daktiloszkopusok ujjlenyomatot a leg
szorgosabb kutatás dacára sem találtak, ami 
arra mutat, hogy

gummikeztyüben dolgoztak.
A rendőrség az összes zálogházakat értesi 

tette a betörésről és közölte az ellopott ék 
i szerek és egyéb tárgyak pontos leírását is.

"ágra,
innen pedig a főkapitányságra került. Kihall
gatása során azzal védekezett, hogy ittas 
volt, nem tudja mit lett, semmire sem em
lékszik.

A rendőrség nem fogadta el ezt a védeke
zését és a fiatal kádármestert

kétrendbeli szemérem elleni erőszak 
büntette miatt előzetes letartóztatásba 

helyezte
átkisérte az ügyészség Markó-utcai fog

házába.

_OJ. .................................  w c ki s
a jegyzőkönyveket, valamint egyéb iratokat 
küldjék el Budapestre. Ezeknek tanulmá
nyozása folyt most az ügyészségen. I)r. Ko- 
zacsek ügyész tegnap hosszasan referált fía- 
róthy ügyészségi elnöknek és Polányi elnök
helyettesnek. A referátum utón

beható tanácskozás folyt az ügyészség 
vezetői és a vlzszürő-ügy referens

ügyésze között.
Vasárnapra szivárgott ki a híre annak, 

hogy a bizalmas tanácskozás eredményekép-

ügy feljelentőjét és tanúit hallgassák

pen hogyan döntött az ügyészség. A Hétfői 
Napló információja szerint az eddig áttanul 
mányozott vallomás! jegyzőkönyvek és egyéb 
iratok nem szolgáltatnak megnyugtató és 
komoly bizonyítékot a feljelentésben foglalt 
megvesztegetési vádakra. Ezért »

az ügyészség vizsgálatot nem Indít 
az eddig rendelkezésére álló anyag alapján. 
Ellenben újabb megkeresést intéz a bécsi 
rendőrhatósághoz, hogy

több tanút hallgasson még ki és néhány 
iratot szerezzen be,

amelyeket azután — az uj tanúvallomások- | 
kai együtt — mielőbb küldjön el Buda
pestre.

Ezt a megkeresést még a mai napon el
juttatják Bécsbe

s ettől függ most már a pesti nyomozás to
vábbi folyamata.

Érdekes, hogy már most a sajtóperek 
egész tömegén kívül csaknem 

százezer pengő erejéig kártérítési perek 
indultak

a gyanúba fogott f?lek részéről s hatóság 
előtti rágalmazás és hamis vád címén is több 
feljelentés történt úgy Budapesten. 
Bécsbe'n.

Vasárnap elbocsátották 
az ügyészségről az elő
állított három bankárt

Kiengedték Grosz Imre szolgáját is — MUlier 
Vilmos valutaügyében tovább folyik a nyomozás

Vasárnap a budapesti ügyészség Lipót- 
köruti valutakirendeltsége már kora délelőtt 
munkához kezdett, hogy Grosz Imre tőzsde
bizományost és társait kihallgassa.

Grosz Imrét még szombaton idézték be a

Influenza
járványnál

tudják az emberek

palotától 
kunyhóig,

hogy mindennemű meghűlésből eredő 
fájdalmak csillapítására, torokőbii- 
tésre, náthánál belélegzésre, fejfájás
nál borogatásra, szaggatásnál dörzsö
lésre, azonkívül belsőleg is cukorra 
cseppentve páratlan hatású a válód!

DIANA
sósborszesz

cselek-

kihall- 
banká-

vaiutarendőrségre, majd az ügyészség Markó- 
uteái fogházába kisérték, itt töltötte az éj 
szakát.

h’olsis Miklós dr. ügyészségi alelnök, a va
lutakirendeltség vezetője vasárnap reggel 
nyolc órakor már benn volt hivatalában, 
hogy Grosz Imrét részletesen kihallgassa. A 
tőzsdebizományos ellen az a gyanú, hogy

külföldi kifizetések
körül a valutarendelctbe ütköző cselekmé
nyeket követelt el.

Grosz Imre tagadta, 
iiogy bármi része lenne ezekben a 
ményekben.

Az. ügyészségi alelnök részletesen 
gáttá Mende László és Reiter Miklós 
lókat is, akiket ugyancsak beidéztek s az éj
szakát az ügyészségen töltötték. A két ban
kár kijelentette, hogy

Grosz Üzleteiről egyáltalán nem tudnak 
és a kötvény vásárlások körül nem követ

tek el semmiféle tiltott cselekményt.
A déli órákig tartott a kihallgatás, majd 
jegyzőkönyvbe foglalták valamennyi vallo
mást és a késő délutáni órákban dr. Kotsis 
Miklós ügyészségi alelnök úgy döntött, hogy

Grosz Imrét, Mende Mszlót, Reiter Mik
lóst elbocsátja a valutarendörségről, Nrn- 
welt Samuval, Grosz Imre szolgájával 
együtt, miután nem találja okát annak, 
hogy őrizetbe tartsa, vagy letartóztassa 

őket.
Az esti órákban valamennyien eltávoztak • 
valuta rendőrségről.

Müller Vilmos tőzsdebizományos bűnügyé
ben. amelynek során Grosz Imrét a valuta
rendőrségre előállították, tovább folyik • 
nyomozás. Eízel kapcsolatban olyan hírek 
terjedtek el vasárnap, hogy újabb előállítások 
történlek a vaiutarendőrségre, a Hétfői Naplő 
munkatársa azonban megállapította, hogy

a vasárnapi nap folyamán egyetlen aj 
előállítás nem történt,

hanem a kihallgatások lefolytatásával volt 
elfoglalva a valutarendőrség vezetője.
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Pönzhamisitás miatt letartóztatlak
eOV hÖZaSDdrt iio«m uziat a pmitemisttaz - wbm „U>.UWVU gjjjjjj a ham|g pSju miB| 8 W1M.

A Mtknpftánvságőn pénzhnníísífds büntette 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték /M- 
Ivi Sándor vasöntőt és vele együtt letartó^- 
tollúk hamis pénz forgalombahuzulala mialt 
• feleségét Is.

Hcllaiék érdekes módon kerültek hurokrn, 
A széna-téri piacon hamis őt pengőssel fize
tett egy kólának egy jói öltözött asszony. A 
iofa észrevette, hogy u pénz; hatnia és rend
ért hivott. Az ölpengősMjl fizető asszony Kitt 
Jdnosná néven igazolta magát. A rendőr 
agoulmn nem clégvdrtt meg az igazolással, 
hanem előállította és ekkor

kiderült*  hogy hamis nevet mondott, 
fíellai SAmlqrnénak hívják s az Erdélyi-utca 
•). szárún házban lakik. Azt mondotta, nem 
tyd.ia, klíol kapta az At pengőst.

A főkapitányságról azonnal detektívek 
mentek Hdtalék lakására A lakáson jeleni- 
Mező detektívek otthon találták Bellát Sán
dort. aki halottsápndtan állt szemben a de- 
tokUvckkel. A detektívek

háakutalást tartottak a a lakásbau «l-4 
rejtve pénzhamisító azerszumokut, vala
mint tuimlspéimgyártáahoa szükségas hat

vényeket és formákat találtak, 
azonkívül előkerült két darab hamis kélpen- 
gős és négy darab hamis ötpengős. Erre 
mos| már Belláit is előállították a fökapi

tánvzágra.
Rövidesen tisztázták az egész ügyet. NrL 

Iáinak egy rokonu régebben pénzhamisilási 
ügybe keveredett. A vasöntőt ez a rokona ta
nította ki a pónzbamisitázru, e „fr-Aékc*  
busásan megfizette, Mire Bdlay hozzákezdett 
u pépzhqmisitáshoZ, addigra már

a péazbanilsltáal-kurzusra tekintélyes 
összeget költött.

Bevallása szerint összesen csak tizenöt darab 
ötpengőst tudott készíteni, ebből tizenegy 
darabol kiadott, négyet pedig megtaláltak a 
lakáson. Látta, hogy az ötpeilgŐáök nem jól 
aikeriiitek és

egy-egy hamlspéna többe kerül, mint a 
valódi,

mire áttért a kétpengősök gyártására. Ebből 
azonban csak keltőt tudott készíteni, mert a 
széna-téri leleplezés megakadályozta a to
vábbi munkában. Mindvégig azon siránko
zott, hogy

ráfizetett az üzletre,

a péiuhaqttóláai kurzusra, a hamisításhoz 
szükséges szerszámokra és öntvényekre rá- 
köitütle minden pénzét a végül még le is tar
tóztatták.

A póruljárt pénzhamhttőkat átadták az 
ügyészségnek.

A felbontott szerződés izgalmai ölték 
meg Schenk Jenőt, a telepatikus csodái

Ma boncolldk töl a holttutít

igyekeztek megnyugtatni a felraklatott Idegnetö 
igazgalőnét. Hiába Hróbálták arpnban lebotoélnj 
öngyHkoazágl szándékáról, egyre azt haltootta, 
hogy nem tudja túlélni rozst útra fért M «tar’ 
tóztatánát. AzuUu sokáig szótanul meredi mag*  
elé és

egy óvatlan pillanatban klslctett a pzobáhól. 
Nyomatánál eltűnt.

Az életvédelmi osztályon érthető riadalmat 
kellett az eset. Rendőrtisztek szaladták az igaz- 
gattiné után, nehogy vajóra váj|ha*ag  fenyegeté
sét. Átkutatták a főkapitányság egész épületét, 
de sehoísem találták. Intézkedés történt, hogy

detektívek kutassák fel a városban a ha 
lehet, akadályozzák meg Öngyilkosságát

A kedden megszökött és szombaton újra kéz- 
rekérült Holfmonn Istvánról egyébként kiderült, 
hogy

kétlakl életet élt
Ugyanakkor, amikor betörései próbálkozott, 

kereskedelmi Irodák volt íz András ul 
ÖO. számú ház bán-

Itt azonban Havas István névét) szerepelj. A ke
reskedelmi irodában zálogkölcsön .üzletek kol 
foglalkozott. llavas-Hoffmann István is az 
utóbbi idők divatja szerint, a Madarász-Wer- 
bőozi társascég üzalmeibez hasonlóan, üzletfelei
nek egész sorát károsította n»cg. Márta több fel
jelentés érkezett ellene a rehdönégro

Az a detektív, aki szombaton elfogta öt a Lő- 
nyay-utcában,

egyik feljelentője nevében — karitette kése*.
Felhívta telefonon és közölte vole, hogy az ese
dékessé vált 3Ö pengő kamatot szeretné átadni. 
Hauas-Hoffmann lépre ment,

randevút adott „üzletfelének*  a I-őnyay- 
wtedHa.

de 3Ő pengő helyett letartóztatás várt Rt rí.
■ i i ..mii w ii.n ni , niiji ni.. . w w i

Valódi

Stauffer 
Csomagolt 
Parmezán
Kladósabb c. 10 dkg.

Mindenütt kapható!

Nehezen adta meg magát, rátámadt a deték« 
tivre, dulakodott vele, jizután egy

villamos elé akarta vetni magái,
alig tudta a detektív aJőállitani a főkapitány*  
súgra.

Kihallgatásakor az is kiderült, hogy tévesztette 
meg kedden a vakbélgvulladás meséjével «z or
vosokat, aminek később szökését is köszönhette. 
Kis adag

luinlnált vett be az őrizetes cellában
s az orvosokat ennek a jelentéktelen mérgezés- 
nek a tünatai tévesztették meg.

Most szigorú felügyelet alatt tartják a nappal 
irodátulajdonas, éjjel betörő jócsuládbói való 
mérnököt.

A főkapitányság Intézkedésére hétfőn délelőtt 
boncolják tel h tragikus körülmények köbölt el
hunyt Schenk Jenő artista holttestéi.

Anfwnlr hirtelen elhalálozása nagy részvétel 
keltett artlstskörökben, valamint a nagyközön
ség toraiban Is. mert Schenk hipnotikus mutat
ványai hosszú ideig egyedülállók voltak a pesti 
varieté világában.

Vasárnap délelőtt a hipnotizőr több barátját 
és ismerősét hallgatták ki a rendőrségen, akik 
xniná alt hangoztatták, hogy

Vhenknek gyomorbaján kívül a szivével le 
baja volt

Töbfesiör panaszkodott, hogy nehezen veszt a 
lélegzetet és szúrásokat érez. Ismerősei úgy tud
ják, hogy őrleti ügyein kívül azért utazott Bées- 
Í>ő| Budapestre, hogy orvosi msgvizsgáltatás alá 
vesse magát.

Schenk pénteken délután érkezett a fővárosba

és fölkereste régi artista barátait. Több helyei 
megfordult, ahol művészek és artisták jönne! 
össze és hosszasan elbeszélgetett velük. Az ál
landóan vlgkedélyü bohém ember ezúttal elke 
tért (lett hanguMban volt. Nagyon
bántotta, hogy a bécsi Rlmpltetasimus-verleté 

Igazgatójával afférja támadt.
ügy vették ki beszédéből, hogy 38 igazgató, aki 
öt mint világcsodát hirdette,

váratlanul felbontotta a ■•érződénél,
és ez érzékeny embert ez nagyon elkeserítette 
Úgy látszik ez a körülmény hozzájárult beteg 
sége elhatalmasodásához.

Az öngyilkosság eshetőségét Schtnk közeli Is
merősei kizártnak tartják, mert halálosan sze
rette feleségét, gyerekeit és mindenki azt hiszi, 
hogy uz izgalom következtében kiújult betegsége 
él tziyszMhüdós ölte meg a népszerű artistát.

Wagner Richard emlékének 
hódol ma az egész világ, 
halálának 50-ik évfordulóján

Revolvert kérnek a budapesti 
házfelügyelők *főkapitány tiltsa ki » 

házakból a koldusoka 
és világíttassa ki a hó-aaknt kértk a házmesterek

A hálícliigyelők egyesülete érjekezletet 
tartott, amelyen érdekes dolgok kerültek 
szóba. Az értekezlet foglalkozott azzal, 
hogy az utóbbi két héten három házmester 
ellen la merényletet követtek el.

Frfedrfch Boldizsár azt jnvasolta, 
kérjenek fegyvertartási engedélyi min

den házfelügyelő számára.
Kentjeidet kérnek a főkapitánytól, hogy 
hitelezze a háztulajdonosokat nrra, 

világítják ki teljesen a házukul, udva
rokat én lépcaöházokut, 

rnert a merényletek rosszul világított házak
ban történték. Kérik a főkapitányt arra Is,

tiltsa ki a házakból a koldusokat, 
mert nz a gyanú, hogy a rablók, mint kol
dusok tartottak előzetesen terepszemlét a 
házakban.

l)e nemcsak a veszedelmesebb rablótáma 
dósok ellen akarnuk \édckezni, hnnctu .> 
tolvajok ellen is. Sok a panasz ugyanis, 
hogy

a kórházakban besurranó tolvajok ga- 
Hzdáikodnak,

akik lábszőnyeackct és az ajtó elé kikészí
tett tejet és péksüteménvt ellopják.

i A házfelügyelők most a főkapitánytól 
várnak védelmet.

Ma van 50 éve, hogy a múlt század egyik 
lounagyotib szellemének testi elmúlása gyászba 
döntötte az egép müveit világot: a velencei 
Canale Grande egyik renalsszance palotájában 
Wagner Riehárd jeltüdt a ravatalon. Milyen' 
müvén isivé szűnt meg dobogni 1883 február 
13-án, milyen életre tett pontot a kérlelhetetlen 
halál! A sze.-védésnek és megnemértésnek mi- 
'yen kálváriáját kellett Wagnernek megjárnia, 
nmig eszméit győzelemre vihette! Volt elfogató
paranccsal üldözött (ázadó és yolt egy nagy 
hatalmú király bálványozott kedvence? Ült Pá- 
risban az adósok börtönében és a gyászszöve) 
tel bevont vonathoz, amely Velencéből Bay 
reuthba vitte haza földi maradványait, végig a 
hosszú útvonalon szár-««rek járullak, hogy fe 
jedelmekn'-k kijáró tisztelettel búcsúzzanak a 
szellemi világ nagy, halottjától. Évekig haszja- 
lanul levelezett kiadójával, hogy egyik első 
munkájáért a kért 15 arany tizzteletdijat meg
kapja és az egész világ óldozatké»zjégéböl a kir 
zárólag saját müveinek előadására emelt bay 
reuthi „Festspiclhaus''

ünnepi megnyttóel-%dásánt fejedelmek, ki
rályuk éa császárok •sréndt.-kpltak el.

Volt a kor nagy szellemeinek pergőtüzében ki- 
gúnyolt „doktora a káko/óriánpk" és yolt mil
iők szellemi vezére, akineji pártfogolására

Richard Wagner
„Nagy Opera" korszaka pedig soha ner? álmo
dott színpadtechnikai lehetőségeket nyitott 
meg és vallott valóra. S amikor mindez mint

Az életvédelmi osztályról öngyilkos 
sági szándékkal eltűnt Hoffmanu 
István betörő-mérnök édesanyja 
A kéUaki Hoitmann-fiu iantaszUkua kalandorragénye

Fcrziabuudás, ősahaju uriasszony rohant vé- 
S|g vasAVoup d'kJőtt a főkapitáuvsrg folvosóii). 

második emeleten, Stcskó Arisztid rendőrkapi
tány szobája előtt komor detektívek körülvettek 
rgv megbilincselt, elegáns fiatalembert. Amikor 
m feldúlt arcú, óirtmju uriatssony meglátta a 
dejcklock között az elugóns fiatalembert, fájdal
mas sikoltozásul Összcrogjoli

Fiami . . .
A sromhnton másodszor elfogott
Holfniann l't'áu mérnök Igy találkozott • 
rendőrség. n édesanyjával, aki egy rlftkelö 

gépgyár Igaigntöjánuk felesége.
— Uraim ... — rlinánkodott siránkozva u 

<a«tee«ménres tdraesutarás 

Abbáziába
Indulás február 28 An reggel. Vissza egyéni 
Utazás tetszői! i-zerinii napon. Elszállásolás 
„ATLANTICA" ei-őrendii Mállóban. Róezlotes 

telvilácosiiáa. prospektus:
VTAZAM Aa MKNkTJKQYíRODA, 
VL, Aodrássy-ut 19. Telefon; 281-48 és 285 2Ő.

betörő-mérnök édesanyja engedjenek elbú
csúzni « fiamtól... Elhatórostám, hogy Angylb 
kot leszek, de előbb piég szeretném ulóljára 
megcsókolni - , ,

A detektívek résztvevőm néztek a szerencsét, 
lt« auvára, kérőiét azonban nen. állott módjuk, 
t'gil teljesíteni. Amikor az uriasszony látta, hogy 
minden kérése hiábavaló, kétsé|£jeesve felkiált 
tett!

— Ndf akkor Igy is jó ,
Rohant a lépcső|ute felé. Az egyik detektív 

után®. Néhány perc múlva már
az életvédelmi oaztályoc______

MINDEN EATE
BudapvNt szensAciAja a

WETSZEIELEB
l'énttkw VOnxi^e, kara, lator, a

Kirílii színházban

A bayrtulhi Wagner-siinhdx 1876-ban
«»rle a .Hígon .m-e.ülelckel nlapilotlak. Ta-

senki kQflil nem tomboltak olyan hevesen 
• vélemények éa elteuvé^mégyak, mint 

Wajfnw aiehínl fc aikollMi kMll
Ml lángoltgtta ilyen stenvedélyei harcra az 

egymással élesen szembenállókat? Egy gondo
lat: a zenedráma, anjely Wagner zsenijéből 
SzüJciott valósággá. »Ja -n9 jjé^iik a íujlödés 
uíját, azt látjuk, hogy ennek .» Mentnek el kel
lett jönnie és épp^n akkor kellett eljönnie, 
amikor Wagner megszületett. A zenedrápia 
gondolata nem volt uj, de kiviteléhez Wagner 
előtt hiányoztak a történelmi fejlődés eredmé- 
nycint'k Clöíclláleiej. A Klasszikus zenedráma 
alapjait már megépítette Ginek és az ezer szin
ten pompázó hatalmas kupoíát megalkotta 
Mo/hí-!. De a ktasstictunus zárt formál határt 
•■ablak a drámának. A kinsazMinnuá után kö- 
««tk,.A rom.nlid.mu. mA, ,, ,|JAvend,-, 
oíniír, Aolgomll. Alglakpólig ■ i.nokart, 
.mclyrl kípe.,.' |,|( , „..„v,dí|rk
nscgszölattalásara, de n bensőséges érzelmek 
aprólékos festévére te Kltágttölja n megmere 
vedelt tanéi formákat és uj témaközökkel aján- 
tHkoala mag a aaaamüváazataL A ra»y*?beert

külön életet élő részlet kifejlődött, a tÖrténal- 
i«i vaakövetkezetesség

kitermelte ac univerzális zsenit Wagner 
Riehárd bán

frőla nehéz eldönteni, hogy miben volt wa- 
gyobbi zenében, költészetben vagy színpad
tudományban), nki valóra váltotta • renaisr- 
.számé mesterek nggy álmát és a művészetei: 
különálló ágait egy hatalmas egységes törzssó 
foglalta össze.

E< n wagneri „ílosamtkunsfwerk**  ma ötven 
év távlatából a XIX ik század egyik legna- 
gjvbb sicllenii vívmánya. Megalkotója emléké
nek hódol ma az egész világ,

Gregor Vilmos.

MoszeniBket
terméuethtol hteiUOnk pácleaeejnknek 

F. Al». Mt ltPR FIAI WlHh.<fe«. 
HqrtappMrn. Ifi.,Gmad ffatel Kanta- 
nada, XsIgmond-utM «R 40. ásóm.
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Uöiouenw agyonNHio tdesapiat 
N|. iindner Jözssi OTMlsziusoto 

Szöj-nirti tragMia lewuarusziitu uudk

UQ óv ««a •nnnAEEA

HERCZEGéSFOBOR
textil-, úri ód női dlvaUruháaíbaa. Budapant, V|l, TteSHtetfSy-&at ZtU {Keleti p.-ü.-öál)

Vasárnap megdöbbentő sxerencsétlenség 
történt Rákospalolán a Földváry-ut 104. sa. 
húrban. A házban lakott id. Lindner József 
hatvanötéves nyug, máv főművezető a fiúval, 
ifj. Lindner József harminchároméves OTI« 
fisítvhelövel. A fiatal Llndnernek revolvere 
Van. Vasárnap

elővette a fegyvert, hogy kitUztltsa. 
édesapja tőle néhány lépésnyire állt. Tiíztp.- 
gatás köibep

■ revolver véletlenül elsült és a golyó az 
öregurat találta.

Lindner József véresen esett össze. A fia a 
szerencsétlenség láttára

rémülten sietett segítségére,
azonnal orvost hívott, majd megérkeztek a 
rákospalotai mentők is.

Az orvosok már az első pillanatban látták,

hogy halálos sebről van szó.
n rvvolv«y|KAyó az öregur gyomrába 

fúródott.
Első segítségben részesítették, azután a mail
tők az újpesti gróf Károlyi-kórházba vitték. 
A kórház sehesz.orvosu azonnal beöltözött az 
operációhoz, j<| Lindáért a műtőterembe 
vitték, de már nem volt segítség:

a szerencsétlen ember belehalt sérülésébe.
A fiatal LfiitfWér József kezét tördelve, két
ségbeesetten hallotta, mi történt az édesap
jával és egyre hajtogatta,

sem éli túl a Meraneaétlenséget,
nem tudja elviselni azt a gondolatot, hogy az 
Q fegyvere oltotta ki édesapja életét.

Az OTI-tisztviselőt as újpesti kapitánysá
gon kihallgatták, de iplvel kétségtelen, hogy 
véletlen szerencsétlenség történt, kihallga
tása után elbocsátották a rendőrségről.

Fegyházban keresik Mészöly őrnagy
vörös hóhérait

A főkapitányságon vasárnap Is nagy erély- 
h’el folyt a nyomozás a kommfln alatt meg’ 
gyilkolt Mészöly Géza őrnagy állítólagos 
gyilkosainak kézrekeritésére.

Az ügyészségre érkezett névtelen levél 
•zerint űaronyu/ Márton volt vöröskatona 
zzintén jelen volt a gyilkosságnál. A nyo« 
inozás úgy kezdődött, hogy megállapították 
hogy

Baranyai betörések miatt • gyüjtőfog- 
házban üU

A gyüjtőfogházből n főkapitányságra kísér
ték és kihallgatták. Vasárnap Is megmaradt 
amellett, hogy hallott ugyan a gyilkosság- 
róL de ő nem vett részt abban.

Tudomása szerint két rovottmultu be
törő ölte meg Mészölyt,

ej a két ember annakidején vöröskatona 
volt, most pedig betörések miatt a sopronr

Leleplezett gyilkosok
vagy íanta»Ukua rabmeae

kőbidai [egyházban ül.
A főkapitányság most érintkezésbe lép az 

igaiságügymínieztériununai és engedélyt kér 
arra, hogy

9 (egyházból Budapestre hozzák a Ba
ranyai által megnevezett két rabot

és Itt kihallgathassák őket a gyilkosság vád
jára vonatkozóan.

Lehet, hogv Mészöly Gésa őrnagy gyilko
sai rövideset, a rendőrségre kerülnek, de ef 
még nem befejezett dolog. Nem tartják ki
zártnak asi sem, hogy mint már több eset
ben is megtörtént, most is csak

foglyok menüs-mondáiról vsa aró.
a névfelun levelet valamelyik kiszabadult 
társukkal Íratták és csak as a céljuk, hogy 
a fogházból, illáivá (egyházból egyidőre 
máshová kerüljenek és szállítás közben 
esetleg megkíséreljék a szökést.

fokozol! erdekfodos melleit folyik a teher vásári
Réfil, Iámért cégünk csak jö Árut hoz olcsó áron forgalomba!

Urídivat
Férfiing. Hiaei meltu

(csuk egyes s/Ani ok Ma®).
Freskó e? oxfordi ag
PuplInmellU fng,

lobéi ..................„..-."L-
Fupllning

egy anyagból
HáJólng

Jó minőség
Kövid nadrág

BtlHOB, gOIIluOH
Rövid nadrág

tohór, gocibua..........
Hövld nadrág

(ebér raye köpper, gombos M
Hosszú nadrág

te|iór kopper. gotnuuH .....
Férfit zsebkendő

drb ...............  F-.8B
Férfi divatioknl

ló ininőaeg...............— .
Férflharlsnyi,

hosszú ............
Nadrágtartó

ló minőség

Zoknitartó 
Nyakkendő

divainilauUban
Poétái megrendeléseket utánvéttel küldünk, meg nem telelőt viasza remük. Mennyilég körutazását lenatartj-ik.

Nöldivat
• ai- MUsolycmbarlsnyn
á.öJ kiH IjlbSVHl 1 •&
. iMUselyembnrlanyu3 45' SibítlM, jó mtqóiOg -------
. .JNjylbep harisnya3 fi5 GK-VI „S/.eoíAció- .,
• Muselyeín-nadrag
4*.  ki» bibivel ......................

Kombiné Ilimen  ...... ........
■OOiZsebkend#

| nzenroH .. ..........
Svájci sapka

IvUW színes .........

Selyem ee szövet 
Crepe de Ciliire 

milmiyetn. hibátlan mlr ...

i.25i
1.35
1.85' miuwiyein. nioauan 01 ír ...
2.«5CX,?y®mMm“r<><’Ue,,_

KjCrepe Georgette
■ műhelyem, mtr ...........

.. Umé
inasé lsem mtr .........

Tweed kelme1.05 |Q minőség mtr ..... B.4B
l .5 Kötöttáru

* •jersey blúz
• 25 ** P’illover 5.NS, S.I3 4 70 
’.. jRuhatlnnell.

“.45 óivalmlntákban, mir........

Fehéráru
t 95'siMn
■•*•*{  |ó luluúaéz . >.7B, <»•«
^ASiKefengyc'vAsBon

I legjobb pamutból mtr ...... 
2.05Dnmaszt 

selyemfényű, Znywmflre, mtr 
1.15 Lepedő

í «ey HzéleHBÓpben. Hitr . w,t.M
* Paplan lepedő

ibu cm a»Clee, tuti. .......
* Angin
. jó minősé?, mtr..
* KanaváíZ

jó mintaög. mtr . .1 6», -.!•
Haye-kdppeu

> ló uiInÓKÓH, mÖ.... 
*Puplin 

selyemfényO, Ingekre, mtr ..
Zeflr la nst». .. ..........
Kamaszt törülköző

| dro-Ja .............. ÍJ*
Konvhatörlüközö 

—-ősziéi la 
ö erein damaar.t ...............

-.K 
tu
1.35
105 
-.U
-.0
t.M
1.55 
-.*5
1.15
-.75

...................   ».35
Étkeaö»kéBzlet la ||

1: szem, dapiarzt ........^
[ to ”” Kávés-késztet • se

’ " H szem, damaizt O.rB
•.ZSllTöriöruha

’ " . II drh-ja ............  ..W, -4»

1.55
-.15
1.85

2.85,
3.051.
3.05 í
i.95u

3.75

Egyébként a választás napján teljes rendisem volt szükség, csupán négy szociális Ige 
és nyugalom volt, a csendőrség köz beié pé • I párti választól vettek őrizetbe izgató kijeiét*  
sőre — az izgatott hangulat ellenére —, schot’téseik miatt.

Az uj hollywoodi csillagok

Pótváiasztás lesz a mezőkeresztesi 
kerülőién

abszolút többségi
Mezőkercsrtea, február 12.

M Hétfői Hapéó tudósitójának telefonj*  
terítése. A Sottltk József halálával megüre
sedett mezökeresztesi kerületben vasárnap 
volt a választás, melyet páratlanul izgalmas 
kórtérig előzött meg. Három, párt jelöltje 
küzdött a mandátumért és pedig Papp Szabó 
Károly ny. vezérkari ezredes egységespárti, 
7 ildy Zoltán református lelkész, független 
kisgazdapárti és Rónay Sándor szocialista- 
programmal. Előrelátható volt, hogy a vá
lasztási küzdelem a kormánypárt és a füg
getlen kisgazdapárt jelöltje között fog el
dőlni. A kerület tizenhét községét valósággal 
megszállták a pártok kortesei és a választá
son résztvevő országgyűlési képviselők 
Mindkét párt minden erejét felhasználva, 
elkeseredetten harcolt a mandátum megster- 
léséért.

Szombaton éjszaka, vasárnap virradóra 
esendőrők és katonák őrködlek a rend ffr 
lett. Vasárpap már kpra hajnalban gyüle 
keziek minden pártheiyiségben és minden 
községben a választók, hogy mielőbb lead 
hassák szavazataikat. Különösen a kormány 
párt dolgozott azon, lrogy minél előbb fö
lénybe kerüljön és ez az első időkben sikerült 
is, A kerület 10.500 választójából délig 
bfiOO-an szavaztuk le és ez. legjobban bízó 
nyitja, hogy mennyire igyekeztek a pártok 
minél előbb leszuvaztatni híveiket.

Déli 12 órakor a szavazatok állása a kő 
velfcerő volt:

Papp Szabó 8830 
Tildy 2156 
Rónay 001.
Most azután a kormánypárt részéről 
felles eWIvel megindul! ■ *t  abaz*-

Int többség fenntartásáért, míg a fflg- 
gctlsn klsgX-óGpárt most már csak arra 
dolgozott, hogy • póiválasziást bizto

sítsa.
Délután három órakor a szavazatok állása 

a kővetkező volt:

Papp Sw-bó
Tildy 304í
Rónay 786.
Még ekkor mindig az abszolút többségen 

felül egy kis előnye volt Papp Szabónak, de 
fájót ólára- már az ellenzék bevitte szavazni 
tartalékait is.

úgyhogy ekkor már a pótválasztás bta- 
tosra volt vehetft.

A szavazatok állása ugyanis ekkor a kővel 
ítflző volt;

Papp Szabó 4362
Tildy 3691
Rónay 841.
Most azután i.ilnden községben — mitltár. 

a zárórát is kitűzték, a legisgatóbb finis kö
vetkezett. Az eredmény azonban már kétség 
telennek látszott. Amikor azután a szavazást 
bertjkesztették, a szavazatok aránya a követ
kező volt: leszavazott összesen 9411 vá
lasztó. Ebből kapott:

Papp Saabé 4339
Tildy 3M8
Rónay 883 a*aw«tef*
A vAlasatás! elnök ekkor, mivel as egyik 

jelöli sem kapta meg az abszolút többségei, 
a válásitól törvény értelmében kihirdette, 
hogy

február 19-én, jövő vasárnap pótválasz- 
tás lesz.

A könyörtelen IloHytvood nagyon nehezen nyitja meg és csak az igazán kiváltságosak eláll 
kapuit, mié, öt fiatal arc — a: uj hollyii>oadl cstHagok. Vájjon hányán kapnak helyet huza

mosabb ideig a siker égboltján?

Katonaság robbantja Győrnél 
a zajló Dunán a jégtorlaszokat 

A Lajta gAtla átszakadt és az ár elöntötte 
a szántóföldeket

Az utóbbi nnpokban «z erős olvadás és az 
esőzés következtében a Duna vize hatalma
san nwgdunadt. Külijnluen nagy az áradás 
Győr tájékán, ahol n megindult jégzajlás a 
Lajtának és a Rábának a yizét is erősen 
niegduzzaiiiotta,

Az áradás olyan nagyméretű, Ifögy külön 
munkáscsapatokat kellett kivezényelni 9 
gátak megerősítésére.

Szombaton éa vasárnap ■ g.vfirl fitába- 
hldnál olyan óriási magiwágra torlód
lak a jégtáblák, hogy a hatóságok kény
telenek voltak a dolgozó munkáMere- 

geket kaltictarftnal l» megerőslteRl-
A győri zsilipeknél hegymagasságra ös

szegyűlt jégtáblák eltávolításán robbantások*  
kai dolgozik a katonaság. A Lajta megduw 
zadt vize vasárnap reggel egyik helyen

átszakitolta a meglazult gátakul és e 
víz 15—20 eenllmóternyi magasságban 
többezer ho dnyi területen elöntötte * 

szántóföldeket.
Az észnk felől jövő árhullám a Duna dél? 

szakaszain is megingatta a jégpáncélt. Szom
baton reggelre Búttáig, vasárnap reggelre 
pedig Bajáig vonult el a jég. A déli szaki,*  
szón hefagyolt hét uszályhajó felssaba<iul| 
és a leherhajózást hétfőn újra megkezdik*  
Hnbon|óképpen hétfőn tovább folytatják a 
Kalocsa alatt megkezdett ár ueutcsitő mun« 
kúbiokat is.

Jó a nászút kettesben, de még jobb a

Nászút hármasban!
Hárman, akik magtasalki

BRiOITTE HELM, OSKAR KARLWEIS8 <» OBKAR SIMA
A három mozi, ahol halmai, boramatjákl

becsi * coase * omnib

Ha naponta, hal netán urnaziu 

„CITROSOL" 
citromos, kristályos, mostorsegos Ksrisksci 
söl kssznll. karcsú as elegáns termetit nyer 

ártalmatlan ás biztost
Csak oredetl o«raros (Ivogokben *8  Ilii. Mindenütt kapható,
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HÍREK
ffitfóíKfenaplö

L.
ynhr Ottmárné született Nemes Olga 

Muhr\ Oltmdr ezredesnek, a Nádasdg-huszá- 
rak L^manovdnál hősi halált halt parancs
nokának őzvegye ötvenhét ép<y kordban meg
halt l iiK’őnyben, ahol leántfifl látoffitásán 
j4rf. Holttestét Csernelháza-Damonyna szál- 
I flották ét ,vasárnap temették el a családi 
sírboltban.

II.
ftdrdossy Tsászló londoni ügyfvivő támoga 

fiával Wéber Tibornak, a Mctgyar Nemzeti 
Fiánk londoni megbízottjának a kezdemé
nyezésére angof. művészek jőnnsrk Magyar- 
őrit ágra. Az arjgol szellemi étet krémjéhez 
tartózd irók, festők, költők^ szobrászok, 
mintegy öt vénén, két csoportban indulnak 
hozzánk Megnézik fíudapeslef, kirándulnak 
a Hortobággra,} Lillafüredre, Mezőkövesdre 
és á Balaton mellé.

Hl. i
Az utóbbi esztendők egyik legnagyobb 

arisztokrata botrányáról beszélnek a benfen 
tefck. Az ügy szereplőé: az idegejnnevü gróf 
nő, aki sokat utazgatott külföldök} és a gróf, 
aki szintén sokat járt külföldön és sokszor 
látták a grófnő társaságában. Az ügy lé 
nyege egy „kis nézeteltérés", amely köztük 
keletkezett. A grófnő ugyanis azt állítja, 
hogy ötvenezer pengő értékű éikszert adott ál 
a grófnak megőrzésre és azóta nem tudja 
visszakapni. Eddig még csak pletyka volna 
az egész, de a grófnő már tovább ment: pori 
indított s az ügy rövidesen a bíróság elé ke 
rül. A neveket majd a törvényszéki rovat
ban olvassuk.

IV.
A Velencetavi Vitorlázó Yaclit Klub feb

ruár /8-án bált rendez a Hungária-szálló- 
bán. .4 bál védnöke Kertész K. Róbert kul
tuszállamtitkár,

V.

A magyarországi vaddszeggesületek Hfrdc- 
ke's akcióra készülnek. Harcot indítanak a 
kocavadászok ellen. .4 vadászegyesületek 
statisztikát fiéniltltek és ebből kiderült, 
hogy Magyarországon évenként hétszáz va
dászbaleset fordul elő. A balmeteket rend
szerint kocavadászok okozzák, akik vad he 
Igeit hajlókra lőnek, vagy vadásztársalkal 
sebesltik meg. de legjobb esetbein sajátma- 
gukban tesznek kárt. Az aktív vadászok azt 
mondják, a puska veszedelmes jószág és 
akciójuknak az a célja, hogy vadászenge- 
délgt csak az kapjon, aki előbb vizsgát tesz 
a f égy ver kezelésből. Az akció hire már elter
jedt. Az őrők-kocavadászok lázasan keresik 
a fegyvermestereket és lázasan tanulnak, 
nehogy megbukjanak a vadászmaturán.

VI.
A Király Színház egyik művésze a mull 

kor levélben meghívást kapott az igazgató
sághoz tárgyalásra. Közölték vele, hogy a 
fizetését csökkenteni akarják. .4 színész meg
lepetten hallotta a bejelentést s mikor ma
yához tért, méltatlankodva mondotta:

Fizetéscsökkentés*  Kérem, rendben 
van, ha leszállítják a gázsit, mert a színház 
bukik, vagy mert a darab bukik — de meri 
ai igazgatók bukik*...

VII.

Ifetfnyi Imre, a kitűnő főkapitányhelyet 
les három esztendővel ezelőtt nyelvkurzust 
szervezett a rendőrök részére. Azóta németül, 
olaszul, franciául, angolul beszélő rendőrök 
(s álinak poszton. Nagy szolgálatot tett ezztl 
az idegenforgalomnak és Budapest külföldi 
hifnevének. Most azután a tarisoffŐrök szó 
mára rendeznek nyelvkurzusokat. A taxira 
tűzött kis zászlók jelzik majd, németül, m- 
golhl, olaszul, vagy franciául beszélő soffőr 
ül a volánnál.

Vili.
■4 Thmapartról nyíló Wurm-utcában külö

nb társaság gyülekezett tegnap este. Autó
kon tizenkét ur érkezett. Jól öltözött urak, 
de néhány percig úgy látszott, mintha titok 
fafos összeesküvő társaság gyülekezett volna 
h yVurm-utcában. Az urak arcát ugyanis fe
kete álarc takarta, t titokzatos összeesküvők 
lib'isorban bevonultak a dunaparti elegáns 
kis bárba, ahol érthető meglepetést keltett a 
fötvonulás. Helyet foglaltak az asztaloknál. 
Valamennyien egy egy üveg pezsgőt rendeltek 
Töltöttek, azután mintegy vezényszóra vala
mennyien a bár direktrisze felé koccintottak 
Koccintottak, letették a poharakat, azután 
csendesen, libasorban, úgy ahogy jöttek, ki- 
vonultak Máig sem tudják, kik voltak. Az 
álarcos urak látogatása a dircktrisznrk, 
Scbmarf Fittynek szólt, aki arról nevezetes 
hogy heteken át csipkeálarccal födött arccal 
járt-kelt a pesti éjszakában és csak hosszas 
és" bonyodalmas kalandok után fedték fel 
v Inkognitóbát. Most az álarcos urak vizi
teltek .az álarcos hölgynél ,

Gallina Frigyes tanácsnok vasárnap 
összeesett az Országos Kaszinóban 
Agyvérzéssel vitték a Rókus kórházba, de már Jobban van

Grttina Frigyes székesfővárosi tanácsnok 
vasárnap este az Országói Kaszinó éttermé
ben vacsorázott. Vacsora közben

roMzul lett, összeesett én ájiillan zuhant 
ie a székéről.

Azonnal a mentőkért telefonáltak, akik pár 
perc múlva megérkeztek, első segítségben ré
szesítették, azután a Ztökus-kórházba vitték. 
Itt fíorszéky professzor vette kezelés alá

A szerelmes paraszt- 
legény rémtette 

fegyverrel agyonlőtt két embert, azután az 
édesanyja sírján szivenlötte magát

Maró*vásárhely,  febr. 12.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vircs szerelmi 

töinegdráma történt a naszódmegycl Felső- 
nemegye községben. A csendőrség lopás miatt 
letartóztatta Kónya Tódor húszéves legényt és 
éjszakára a csendőrőrsre vitte. A fiatal legény 
éjszaka

ellopta egy csendőr, fegyverét, kimászott a 
helyiség ablakán és megszökött.

Kónya Tódor, aki reménytelenül szerette 
Fentinka Anna falubeli leányt, a lopott csendőr, 
fegyverrel a kezében Fentinkáék portájára lo- 
pózolt. Tudta, hogy melyik szobában alszik a 
leány. Beverte az ablakot és a sötétben belőtt 
a szobába.

A Kúria kitűzte a főtárgyalást 
>!agy izgalom- VaV Kázmér bünpcrében 
mai várja a legfelsőbb bírói döntést az egy évre Ítélt Vay

Az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb 
panama-pőre^ 7-iönlő fordjxlatlmg érkezett; 
a királyi Kurta fotdrgyalast fűzött ki Vay 
Kázmér Volt bel ügy miniért éti tanácsos bűn
perében. Tegnap érkezett meg az értesítés a 

P<*r  valamennyi érdekeltjéhez s ebben 
kózlik, hogy

február 21-ikén lesz a tárgyalás, ame
lyen Oszvald István dr. a Kurta másod

elnöke elnököl 
és Mendclényi László kúriai biró referálja 
a bűnügy hatalmas anyagát. A kúriai fölár- 
gyalás valószínűleg két délelőttöt vesz 
igénybe.

Vay Kázmér Igen nagy Izgalommal várja 
a kúriai főtárgynlást,

Hétfőn, február 13-án
kezdődik az

JESfi

emberHalph Robinson, a
Kék gyöngy rejté-_______________ ____
lyének megiejtője, |||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||| tettesét találja meg 
életéneklegizgalma- páratlan detektív-
sabb nyomozását be- bravúrral az új

nyomozási elmélet 
Ki RIR olvasóinak, feltalálója.

Megállapították, hogy
a rosszullétet az agyban fellépő véröm

leny Idézte elő-
Vércsapolást hajtottak végre Galtina Frigye
sen, akinek

az állapota éjszakára már javult.
A városban rövidesen hire terjedt az esetnek 
és sokan érdeklődtek a népszerű fővárosi ta
nácsnok állapotáról.

A golyó azonban nem a leányt, hanem a 
nővérét talAK*  és halálra sebezte.

A gyilkos azután egy másik házhoz lopózott. 
Itt lakott a vetélytársa, Uzonyl Simon 18 éves 
gazdalegény. Kónya Tódor ugyancsak

az ablakon kérésztől agyonlőtte a fiatal
embert.

A rémdráma azonban ezzel még nem fejeződött 
be. A kétszeres gyilkos vad futással rohant a 
temető felé. A lövések zajára felriadt falube
liek a csendőrökkel együtt üldözték. Kónya 
berohant a temetőbe,

letérdelt édesanyja sírja mellé, azután 
azivenlőtte magát

és mire az üldözök odaértek, már halott volt.

amelyen mint vádlott már nem köteles 
.hallgatóság -padsorában. azon-, 

bán feltétlenül ott fogják látni őt azok, kik 
érdeklődnek a tárgyalás iránt. Amikor a 
törvényszék felmentő Ítélete elhangzott, Vay 
Kázmér tele volt tervekkel, reménységek
kel, uj exisztcncia alapítás gondolataival. 
Amióta azonban a tábla egyévi fogházra 
ítélte el az ismeretes panamák miatt, Vay 
Kázmér egészen letört.

Komoly exisztenciát nem tudott alapí
tani,

nem próbálkozhatott meg fegyelmi ügyé
nek újra felvételével sem. Most a Kúria Íté
letétől vár mindent.

JMR

Sorozatos gyilkos
ságok láthatatlan

— őfensége megjavul. A jövő héten kövü 
a Hétfői Naplő Gyenea Rózsának, a klválé 
fiatal írónőnek legújabb regényét: őfelsége 
megjavul elmen. Az izgalmas mai regény Nú» 
zában játszódik le. Szellemes fordulataival, 
parfőmös levegőjével uj bizonyíték arra, 
hogy a mai szórakoztató regények egyik leg
kitűnőbb írója Gyenes Rózsa.

— Apponyi Albert emlékezete a Petőfl-Táma- 
Ságban. A PeM/f-Tdr«asdg vasárnap délelőtt 
tartotta februári felolvasó ülését, melyen az el
nöklő Pékár Gyula emlékezett meg a magyar 
nemzet nagy halottjáról, Apponyi Albert gróf
ról, aki a társaságnak tiszteletbeli tagja volt éa 
akinek kultuszminisztersége idején szervezték 
és nyitották meg a Petőfi-Muzeumot. Az elnöki 
megnyitó után Lampérth Géza főtitkári jelen
tőse követékezett. Hegedűs Sándor beszámolt 
varsói propagandautjáról, Feleky Sándor és 
Farkas Imre verseket olvasott fel, Harsányt 
Zsolt egy novelláját mutatta be. Befejezésül 
Gáspár Jenő mutatta be Selymesi Dezső tanul
mányát.

— Megölte az eldugaszolt kályhaeső. Szom
bathelyről jelentik: Csukovics Pál boldogasz- 
szonyfai marhakereskedö kisfia tegnap este já
ték közben eldugaszolta a kályha csövét. Az éj 
folyamán a szobában nagymennyiségű széngáz 
fejlődött s reggelre az apát holtan, a gyereket 
válságos állapotban találták.

— Tíz gyermeket haraptak meg a veszett ku
tyák. Debrecenből jelentik: Kismarja község, 
ben az elmúlt napokban veszett kutyák garáz
dálkodtak és tiz gyermeket megmartak.

— Közlekedési baleset. Ma délután a Horthy 
Miklós-körtéren Sohonga István 21 éves soffőr 
a Bp. 27—486. rendszámú gépkocsit Kelenföld 
felé vezette. A körtéren rendőr által adott tilos 
utjelzésbe beleszaladt, ugyanakkor a segédmo
toros kerékpárjával áthaladó Zabrák Gyula <iS 
éves üzletvezetőt elütötte. Zabrák Gyulát sulvoa 
sérüléseivel a mentők a Rókus-kórházba szállí
tották. A rendőrség megindította a vizsgálatot.

__ Hogyan táplálkozzék az influenzás be
teg? A mostani nagy influenzajárvány alatt 
az angol orvosok tanácsokat adnak az in
fluenzás beteg táplálkozására nézve, mert a 
helyes táplálkozásnak igen nagy befolyása 
van a betegség gyors és könnyű lefolyásúra. 
Tanácsaik ezek: 1. Az első két napon, ha lát 
van, az influenzás beteg ne fogyasszon szia 
lárd táplálékot, hanem friss limonádét, ornn*  
zsádot, vagy hideg tejet. 2. A harmadik nap" 
lói kezdve, amikor a beteg már jobban van, 
könnyű, szilárd táplálék mellett igyék a be*  
teg minél több tejet, mert a tej üdítő, gyo'r*  
sán emészthető és tápláló. 3. A lábadozót 
idején testmeleget és energiát termelő fehér*  
jéket, szénhidrátokat és zsírokat, különösei 
sok vajat és vajjal készült ételt adjunk a be
tegnek és napközben többször tejet. Ezeket 
a tanácsokat nálunk is meg lehet fogadni, 
hogy a betegség lefolyása könnyű, a beteg 
felépülése pedig gyors legyen.

— Álmatlanság miatt öngyilkos lett egy 
urlasszony. Zsiga István tisztviselő 57 éves 
felesége a Rózsa-utca 27. számú házban lévi 
lakásán a hálószoba ablakának kilincsére 
felakasztotta magát. Mire észrevették és le*  
vágták a zsinegről, már halott volt. Zsigánk 
már régebben betgeskedett, álmatlanság gij<*  
törte, idegkimerűltségben szenvedett. Búcsú*  
levelet hagyott hátra, amelyben azt irta, 
hogy betegsége miatt megy a halálba. Holt*  
lestét a törvényszéki bonctani intézetbe szál*  
litották.

— Budapest székesfőváros Gázmüvet berou*  
tató helyiségeinek megnyitása. Szép ünnepség 
keretében nyíltak meg a Gázmüvek VI., Vilmos 
császár-ut 3. sz. • alatti uj bemutató és előadó 
helyiségei. A megjelenteket dr. Véssél Ede, 
Budapest Székesfőváros Gázmüvei vezérigazga
tója üdvözölte, melynek során megemlítette a 
Gázmüvek propaganda tevékenységének fontos
ságát nemcsak a Gázmüvek, hanem a fogyasztó
közönség szempontjából Is. Az újonnan meg. 
nvilt helyiségek is a közönség érdekeit szol- 
gálják, mert ezekben minden gázfogyasztó 
minden felmerülő kérdésre pontos és szak
szerű választ kaphat. Kimutatta, hogy a Gáz
müvek 20 éves propaganda tevékenysége alatt 
főképpen a háztartási gázhasználat terén 
miiven fejlődést ért el. 1912-ben, a propaganda 
megindítása előtti évben a háztartási g.'zfo- 
gvasztása mindössze 16.8 millió m’ volt, ds 
1932. évben 82.6 millió m’-re emelkedett. A 
háztartási gázhasználat tehát több mint négy
szeres fejlődést mutat. Ugyanezen idő alatt a 
fogyasztókészülékek állománya 70.000 darabról 
215.000 darabra emelkedett, amely állomány
ban a bérleti készülékek száma közel 130.000 
darabot tesz ki. Ezek a számok és eredmények 
azt is bizonyítják, hogy a technika mai állása 
mellett nincsen háztartási tüzelőberendezés, 
amely a gázkészülékeket akár higiénikus, akár 
kényelmi, akár pedig gazdasági vonatkozásban 
felülmúlná. A Háziasszonyok szervezeteinek 
nevében Szegedy Maszák Aladúrné mondott 
köszönetét a Gázmüvek igazgatóságának azért 
nz odaadó munkáért, amellyel a Gázmüvek 
mindenkor, a háziasszonyok segítségére siet
lek. Ezután a Gázmüvek előadónője alig 25 
perces előadás keretében gyakorlatilag is bebi
zonyította a gázhasználnt minden előnyét és 
c rövid idő alatt készült 4 személyes ebédet 
kóstolásra felajánlotta a mcgjelentéknek, hogy 
saját maguk is meggyőződhessenek a gázon 
főtt ételek ízletességéről. A bemutató- és előadó- 
helyiségekkel kapcsolatos és a legmodernebb 
eszközökkel felszerelt mintakonyhában állandó 
főzőtanfolyamok lesznek, ahol a háziasszonyok 
nemcsak a gázfogyasztás előnyeit, hanem a 
legkülönbözőbb ételek elkészítésének módjait 
is elsajátíthatják. A bemutató és főzőelőadá
sok minden kedden és pénteken délután 5 
órakor lesznek, tanácsadó alkalmazottak pedig 
minden hétköznap reggel 9 órától este fi óráig 
minden gázfogyasztónak készséggel rendelke
zésre állnak. A főzőtanfolyamokra vonatkozó 
közelebbi íeivilágo&ilá&ok a helyszínen nyer
hetők.



kMtapnt, 1MB t«Üra«r la. HÉTFŐI NAPLÓ t
Heldelberg bankár 

kiszabadul?
Vuímap Jojlliikilrl'i.Mn itríl bulíllrk, 

Msy a valiilnilgyrk mlsll litertMatoll 1/rlrlrl- 
báro Vilmoi bankár itabadlábta helyeiéit kli- 
izöböti éli.

A HttfÓi Napló tnnttkat/írsa beavdlótf helyen 
szt át Információt kapta, hogy úgy Heidelherg 
Vilmos, mint a vele együtt letartóztatásban lévő 
fia, Hetdélbetg György védöl

kapókkal ezelőtt újból kérték védénMtk 
szfebidllMá hrtyézéíét.

ArWúl bizonyítványt mellékeltek kérvényük
höz s ebben a lelátiózhtioltnk betegségükre 
váló hivatkozással kérik a sürgős Sínbadlábra- 
helyezést.

A törvényszék érdemben mórt foglalkozik a 
'kérvénnyel. Valószínűitek tartják, hogy

Heidelbérg Vilmos Azabadlábetihelyerése 
mvglhrténik,

mtg fin létarlóílaiAsbart marad.

— Éjszakai lehül&i, délén havazás vár
ható. Vasárnap dereit, száraz idő volt, de 
ValdhilVeí hüVftfeébb, mint a hét végén. DóJ- 
höp yj-2 fok volt a hőmérséklet. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa szerint északi, 
északkeleti légáramlás, éjszakai lehűlés, dél
ben felhős idő, esetleg havazás várható.

— NŐk a diplomáciá
ban. Amerika u| eb 
nőké, mint ahogy azt 
programja Zorán már 
több Ízben kifejtette - 
vcietfl szerepet szánt ü 
nőknek az állami élet 
irányításában. Így kü
lönösén a diplomácia 
frontján kíván néhány 
fontosabb posztot nők
kel betöltctni. Így pél
dául no kerül üt Ü. S.

.4. dániai nagykövetségi palotájába, még pedig 
Ruth Oven asszony, Wilson belügyi állam
titkárának: Hryannak kánya.

—i Retinán Gyula emléketek. Vasárnap déb 
ellőtt íi órakor a K MAC hivatalos helyiségé
ben Rvásziílést tartott a Magyar Automobilke. 
rcskedök Országos Egyesülete, alapítójuk és 
tiszteletbeli elnökük, Heiman Gyula m. kir. .kor
mányfőtanácsos elhunyta alkalmából. A gyósz- 
ülésen szárszómmal jelentek meg a magyar 
Aütomobllkercskedők, akiknek nevében Vajda 
Ignác tartott gyószbesíédet. majd ár „Országos 
Magyar Kereskedelmi Egyesület" nevébeh 
^óndn .Httgó fejezte ki részvétét.

A Rápat koronázás évfordulója. Rómából 
jeléntik.-XT. Pius pápá jím ülte meg koronázá
sának tizenegyedik évfordulóját. A slxlusl ká
polnában Ünnepélyes nagymise volt, amelyen 
részt Vett a pápa és az egész bíboros-testület. 
A magyar kormány képviseletében BarCza 
György vatikáni követ jelent meg.

— Nagy hideg, hóviharok ■ Balkánon. Bet- 
gfddból jelentik. A Balkánon néhány nap óta 
szünet nélkül havazik. Romániában a tartós 
haváZás következtében több helyütt a vasúti 
forgalom megbénult. További havazásokat Vár
nak. Jugoszláviában is több vasúti útszakaszon 
he kellett szüntetni a közlekedési a nagy hó
torlaszok miatt.

—- Égy Iskolaigazgató öngyilkossága. 
Nagykanizsáról jelentik: ZttMc községben 
vasárnap megdöbbentő tragédia történt. .Ma
jor Zoltán, n községi elemi iskola igazgató
tanítója, vadászfegyverével fÖbélőtté magát 
e. mire rátaláltak, halott volt. Semmiféle 
búcsúlevelet, vagy olyan Írást, amelyre tetté
iül) következtetni lehetne, nem találtak nála. 
Hozzátartozói áetn tudták, hogy mi kéáztét- 
héitc Majort arfit, hogy Öngyilkosságot kö- 
vfesáert el. A nyomozás folyik az ügyben.

— A pesti mozisok gyásza. Nagy gyásza van a 
pesti mozié lelnek! Déc.íí Gj'iilá, a legelső budft- 
péáU moegóképírtuhas tülnjódonosok égylke halt 
meg. Bécsi több évtizeden keresztül harcolt azért, 
hogy mind jobb és nlvósabh műsorokkal köt
hesse magához közönségéi, de ugyanakkor élénk 
résziyeii a szakma életében is, s okos, gyakorlati 
elgondolásaival nagybán hozzájárult ahhoz, hogy 
ma ennyire intenzív' a mozikultUfa Budapesten. 
Szombaton általános részvét mellett kísérték 
utolsó útjára. Sírjánál a szakma nevében Balogh 
Kálmán, Fenyő Sándor, Lakner Artúr, Lenkei 
Zsigtnond, hadó István és mások mondtak meg- 
hátA hucsmdáíót.

— Házastdrsak vérén verekedésé a vasárnapi 
ebéd miatt, hebiWMttát jékniik: bontokot 
Gáhör ácsmester vasárnap SZóVditásbá kevere
dett feleségével az ebéd miatt. A szóváltásból 
verekedés lett és a férj folkapöfl égy fejűiét, 
amellyel oly'an súlyosan sebesltetle meg félesé
gét, hogy az asszonyt haldokolva szállították 
kórházba. Domokost a csendőrség letartóz
tató.

t A Kndetsrereiem teli házai. Három zsú
folt hói élvezte szombaton és vasárnap a Ki
rály S/inháiban az idei színházi évad íégua- 
gVóbb szénzáríójál, a muzsikában és szövegben 
egyaránt bűbájos: KtulMszerelidet. Már jóval 
»>z előadások megkezdése elölt minden jegy el
fogyott Meglepően sok a vidéki látogatója az 
előadásoknak, ékes bizonyságául ahnnk, hogy n 
Kpdetszerelrtnnek már t>r*lág«S  híre van. A 
pompás operett a hét minden napján Sülnie 
kerül á Király Srtnhásban. Pénteken ünnepé
ivé!! külsőségek közöli éri el a második jubi
leumát, nZ ötvenedik előadást.

**- Betörések. Át elmúlt éjjel betörök jártak 
JtNner Frigyes mechanikus Kis János-tAcn 4. 
szám alatti üzletében. Szerszámokat és árul 
vllhk rí Vgyancsnli betörök jértnk fíeck MA- 
rolv mérnök Nagybányai üt ófi. st. alattj Orcáén 
álló villájában, ruhaneműt a tgyéb értéktárgya
két vittek el. A kár ötszáz pengő.

f.4 szokásos tizperc utáni isivaj, amely hir
telen elhal, amikor a tanító az osztályba lép. 
Móricka, az anekdotákból ismert impertlnens 
ifjú ezúttal csöndesen üt a helyén, ami már 

magában véve Is gyanús dolog.) 
TANÍTÓ: Leülni. Halljuk, kik a betegek-? 
SZŰCS PISTA: Az AuguSzt, a Rekettye, a 

Bíró, a Weisz ...
MÓRICKA: ......... és az óbudai Dunahid.
TANÍTÓ; Megbolondultál? Hogy jön a be

tegék közé az óbudai Dtmuhld?
* MÓRICKA: Éppen tegnap olvastam, hogy 

még sokáig nem fog fölépülni.
TANÍTÓ: Mórickfí, ha én neked lennék, 

nem várnáin meg, ahtlg kicsapnak, hanem 
észnélftül elmennék suszterinasnak.

MÓRICKA: Tanító bácsi kérerii, ész nélkül 
ma már csak egy pályára lehe‘ menni.

TANÍTÓ: Na?
MÓRICKA: Diplomatának.
TANÍTÓ: Ülj let Azaz várjunk csak: mn- 

’radj állva. Majd meglátom, hogy a földrajz
ban is olyan nagy fiú vagy-e? Mit tanultunk 
a mull órán?

MÓRICKA: A Skandináv félszigetet. 
TANÍTÓ: Helyes. Hát akkor mondd meg 

nekem, hol fekszik Stockholm?
MÓRICKA: Közvetlen Belgrád mellett. 
TANÍTÓ; Tisztára elmen! a sütnlvalód.

Honnan veszed, hogy Stockholm Belgrád 
mellett fekszik?

MÓRICKA: A hullámláblázatból. Lát
szik, hogy a tanító bácsinak csak detektoros 
készüléke van.

TANÍTÓ: Ha a jő Isten megengedi érnem, 
még az én rossz detektoros készülékemen is 
hallani fógok rólad, úgy tíz év múlva, ami
kor a rendőrség rádjón fog körözni. Node ne 
kalandozzunk el a tárgytól. Hol Van a nor
vég országgyűlés?

MÓRICKA: Ott, ahol a papám uridivat és 
rövidáru Üzlete.

TANÍTÓ: Hol van a fe papád uridivat és 
rövidáru üzlete?

A béért zsidó hitközség elnöke Buda
pesten. Dr. LÖUfénhérí József, a bécsi zsidó 
hitközség elnöke vasárnap Budapestre érke
zett, hogy a Magyar Cionista Szövetség és 
Herzl-Club meghívására előadást tartson. A 
Cionista Szövetség Andrássy-uti helységében 
tartotta meg előadását Löwenherz, aki a leg
utóbbi bécsi hitközségi választásokon győz
tesként kikerült a cionistapárt programját 
ismertette és azt fejtegette, hogy a cionista
szellemű hitközségi vezetőség intenzivebb 
zsidó életet igyekszik belevinni a hitközség
be. Dr. Izsák Ede és Ostern Lipót köszönték 
meg az előadást. Löwenberz tiszteletére ren
dezett banketten dr. Kachán Misson, dr 
Fricdmann Ignác és dr. Schönfeld József kö
szöntötték a bécsi vendéget. Lömenherz 
jdittef még vasárnap visszautazott fíécsbe.

3 olcsó nanot rendezek férfi- 
ruharendefésre februáritól 13 tg! 
Kitűnő minőségű vtitéthék, 
fekete vagy mintázott mara
dékokból rendelhető mérték 
után remekklvíteia férHőltőnv 
35 pengő propaganda-árért! 
„Kuhakercskedeimi Vállalat" 
Ferenc-körut 39., I. emelet.

—- Álmában megfojtottak egy fiatal leányt 
Szombathelyről jelentik: Bestiális gyilkosság 
történt Zöldfalu községben, ahol egy 25 éltes 
leányt éjjrt álmában meggyilkoltak. A csend
őrt nyomozás mrgállapltáfca szerint a gyilkos 
n kora esti órákban elrejtőzött a szobában, 
megvárta, mig a leány elalszik, azután ágyá
hoz lopódzott és megfojtott. A csendőrök egy 
cipész! vettek gyanúba, akinek állítólag vi
szonya toll a leánnyal As most szabadulni 
akar! tőle.

-- Ltndbergh Európába költözik. Mrlsből jc 
lentik: Mis*  Mohmi>, Lindbefgh ezredes sógor
nője jelenleg Délfránclaotszágban taríózkodik 
és Losaélgelést folytatott a Malin inunkatúrsávii! 
Kijelentette, hogy sógora rövid idő múlva átköl
tözik Európába. A világhírű pilótának az » terve, 
hogy Délfrancíaországban telepedik le családjá
val együtt.

Dunába kart ugrani egy magánlhatvlselö. 
Kampfnet Mór 40 éves njagántiszlvisolő vazúr 
nap az ÉÖtvős-téri hajóállomásról u Dunáim 
akart Ugrani. A randőrörszem megakadályosln 
és a fókapltónysógra kísérte. Kempfner anyagi 
ökok miatt nkurt meghalni. Mivel megígérte, 
hegy lemond öngyílkoMági tervéről, eibtxuH- 
toltak.

—• Blhaturln a béímökÖdéti tertnésprics ara- 
bálynaója; Kapható grógytirakban. Ára P 2.00.

—* Cltmaal HfröMos, kristályos, mesterséges 
harlshsdl SóViil fl hetes knra nlztoz. cgéuségrS 
fogyéihoi ftáél. Mindenütt, tapintó.

Kdlmdn Jenő tréfája
MÓRICKA: Szinten Osilóban.
TANÍTÓ: Nézd, Móricka, én nem vesző

döm veled. Ülj le és beirok neked földrajz
ból egy rádió-osrtályzátot.

MÓRICKA: Tanító Vicsi kérem, mi az. 
hogy rádióosztályzat?

TANÍTÓ: Kapsz |egy három plusz egyest. 
Szűcs Pista!

SZŰCS PISTA (feláll).
TANÍTÓ- Ha megnézed A Skandináv fél

szigetet, mire emlékeztet az téged?
SZŰCS PISTA: A . . . a . . .
TANÍTÓ; Várj, majd segítek. Égve, ha 

megnézed az Appcnninl félszigetet, nz Úgy 
néz ki, mliü egy csizma. És ha megnézed g 
Skandináv n-lszigetet, az tigv néz ki.,, na?

SZŰCS PISTA: Mint egy kutya.
MÓRICKA (ágaskodik),
TANÍTÓ: Mit akarsz megint, Móricka? • 
MÓRICKA: Tanító bácsi kérem, amióta 

Imrédy pénzügyminiszter bácsi kijött a 
pénzügyi rcndelrtckkel, mi sokkal kutyáb
bik nézünk ki, mint Skandinávia.

TANÍTÓ: Mit csináljak veled, hogy elhall
gass végre? Ila még egyszer megmukkansz, 
ugy elverlek, hogy az összes bel és külföldi 
lapok belőlünk élnek egy hétig. Kádár!

KÁDÁR (feláll),
TANÍTÓ: Mik azok a fjordok?
KÁDÁR! A fjofclok... a fjordók..,
TANÍTÓ: Csak valld be nvugódtan, hogy 

hírét se hallottad a tiorvég fjordoknak. Lás
suk, ki tudja? (Körülnéz, de az osztályban 
senki sem jelentkezik.) Móricka, most miért 
nem nyújtogatod az ujjaidat?

MÖRÍCJÍAj Mert nem akarok szembe he
lyezkedni Keresztes-Fischer beliigyminiaiter 
bácsi legújabb rendeletével.

TANÍTÓ: Ezt meg éppenséggel nem értem.
MÓRICKA: Tudniillik KytilO mu ujja- 

mon.
(A tanítót étvtsrtk a mentők, ai órának végé

— Felakasztotta magát egy zalai földhlrto- 
k«»á. Nagykanizsáról jelentik: Kőműves Kál
mán, zaiamegyei földbirtokos, aki Hagyma*  
gas községben lakott, vasárnapra virradóra 
éjszaka felakasztotta magát. Kőinives, aki 
valamikor jómódú ember volt, anyagi gond
jai miatt követte el öngyilkosságát.

— Pápa vdroa az ottani doháóygyár megwrtfn 
tetése ellen, pápáról jelentik! Fitty izgeltnaf kel- 
tett a városban a városi kózgyühsén nyilvános
ságra jutott az a hír, hogy a pénzügyminiszter a 
szivargyártmányairól híres pápai dohánygyárat 
meg akarja szüntetni. A dohánygyárnak Ö00 
ezer embert tenne kenyértelmhé. A város erélyes 
akciót indított a inegsztirttítés ellen és remélik, 
hogy nieg tudják győtnl a pénzügyminisztert * 
megszüntetés kataszlrófálís következményiről.

— Részeg emberek botránya az Oktogonon. 
Hangos botrány volt vusáriiap éste az Oktogo
non. A fi-os számú villátáiósról két részeg embert 
szállított le a kalauz. Rendőrnek adta át a ga
rázdálkodó ittas fiatalembereket, akiket botrá
nyos jelenetek közben tudták csak a VI. kerü
leti kapitányságra hólrakötött kezekkel bevinni 
A kapitányságon megállapították, hogy Seuera 
György fíajcéár-ulcn 6RC, számú húrban lakó 
mngántlsztvlíélötel és Institorl István Bethlen 
Utca 7. számú házban lakó mészárossegéddcl 
azonosak. Köz.botrányokozásért az eljárás meg
indult ellenük.

— üsezemarta gazdáját • mearttthódntt fhp. 
kaskutya. Bajnay János ftfl évrs nyomdász, skt 
Rákospalotán, a Kassa-utcft 52. M. alatt lakik, 
vasárnap délelőtt az udvarban farkaskutyájá
val játszadozott. Közben a kutya megdfthödőtt, 
ráugrott gazdájára, főldrelcpcrto éz öasze- 
marla. A lidzbeliek csák nagynelirtrn tudták 
megfékezni a megvadult állatot. A súlyosan Sé
rült Bajnayt a mentók a Pasteur-intéíétbc 
vitték.

— Betörők ■ Néparthház-utegban. Rősenthal 
Béla teztílkrrwkedő Népitlnház-ulca 5A. számú 
házban lévő üzletében az éjszaka betörők jár
tak. A tettesek töbheíér pengő értékű ánit vit
ték él. A rendőrség kertéi a féltéseket.

—■ Hirtelen halál az uleán. fíábtjel Ferenc 4t 
éVcz pincér az Aréna-utón hirtelen rosszul lett 
és össacselt. Mire a mentők kiérkeztek, rrtrg*  
hall, iíolitesiét a törvényszéki orvostani inté
zőibe szá llitolták.

— Aatobuszgázóláa. jiáios Tgnácnó, S7 érés
gyári inuhkásnő, a Hun^Arla-hörlit 100. stámn 
hág előtt át akart szaladni fiz úttestre, kÓrl>en 
nz árrá haladó Bp. rendszámú autó
busz elütötte. A mentőit fésMRltellék első se
gélyben, majd a Rókua-kórházba szállították.

— Fej- és derékfájás ritkán külön betegség, 
mert gyakran székrekedés következménye. E»t 
legfőbbén Dármóllat, az évtizedekért át l^ipró- 
bAlt, örvösök állni ajánlott hfl shajt Ős zcrrel 
előzi meg. I'tánrntotat és más csomagolást uta
sítson Vlsszn.

— Három ölesé napot rendelek férflroha- 
rendelésre február Ik'—lA-ig. Kitűnő minőségű 
sötétkék, fekete vagy mintázoft maradékokból 
rendelhető mérték után rcrnekkivilelü férfi
öltöny 35 pengő propaganda árért. Ruhaksresk. 
Váttálal, Fcrenc-körui 3&..L tm.

Olcsó 
vásárunk 

már
csak NftjP napig tart 
Használja ki 

az alkalmat!
NEUMANN M.
in. klr. udv. é« kam. axállitd

} IV», Maaettmyktfrnt la

Erkölcstelen merénylői 
gyanúja miau leianezisb 
lak egy vasúti kaieuit 
KOtotas üalznd a nagyhAtal 

vonaton
Vasárnap délelőtt a gyömről csendőrök 4 

pestvidéki ügyészség foghőzábn kísérték be Art<f*  
rás János AH éves Máv. kalauzt, akit rlőzett'e 
letartóztatásba helyezték.

Pár nappal ezelőtt a budapesti főkapitánysá
gon megjelent egy gyömről gazdálkodó és

fliljelentént tett András János Máv. kalauz, 
valamint nyolc társa ellen.

A gyömtői lakos följelentésében előadta, hogy*  
tizenhárom esztendős, jól fejlett leánya Buda- 
pestre jár be iskolába fz az utat a nagykátai 
vonattal szokta megtenni. A leány egy alkalom
mal

sírva panaszolta el édesapjának, hogy ■ 
vasúton, amikor hazafelé tartott, több 

vasutas erőszakoskodni kezdett veié.
A gazdálkodó másnap maga kísérte h*  1rA« 

nyát a fővárosba és útközben a hány András 
jAfiŐábah fölismerte nz egyik erőszakoskodó 
embert. Az apa ekkor följelentést tett ellene. 
A csendőr.ség a leányt

_ azembcsRette a gyanúsítottat 
év a síembezités Alapján a kihallgatá*  után 
őrizetbe vette András Jánost.

A vasntrs pem nyugodott bele a letartóztat 
lázi végzésbc, KÍ^ejn'ügyvéd)*  utján 

fejfofvamodássaf élt
á pésividéki királyi ügyészségnél és b*" 4**'  
nyában löbb tanú kihallgatását kéto. mint akik 
igazolni tudják, hogy alaptalan gyanusitásnak 
esett áldozatul.

..................... 1 - ------------- ■ ■ .......................—

inafurin
a bélmüködés termé*  
szeles szabályozója

— fcgri földművesek vére*  vasárnap?*.  
Egerből jelentik: Vasárnap délelőtt Eyf 
várná főutcáján fiatal földmivesekböl álló 
nagyobb társaság tagjai verekedtek össze * 
röviddel később a véres sebesülteknek égé * 
tömege feküdt a földön. A legények revolve. 
rekkel, késekkel, botokkal fordultak egymás 
ellen és olyan nagy volt a tumultus, högy 
csak hossza*  munkával sikerült a rendőrök
nek szétválasztani őket. A legsúlyosabban 
sebesült Mezei Gyula 25 éves legényt haldtM 
Lolva szállították a mentők a kórhózba. A 
verekedés értelmi szerzői közül kettőt; NoflU 
Istvánt és. Tábori Andrást a rendőrök előállí
tották, a többiek kézrekeritcsóre megtettek 
minden intézkedést.

— Lévai Jenő: Éhség, árulás, Przemysl. A 
hábóru*  irodnlóm íok sikerült terméke között 
is fokozott figyelmét érdemel Lévai Jenő most 
megjelent könyve, az ,.Éhség, árulás, Przemgtr. 
Égv újságírónak lebilincselőén érdekes feljegy. 
Zéseit foglalja magában ez a mindéh háború*  
regénynél izgalmasabb könyv. Lévai Jenő mint 
tüzérségi megfigyelő vett részt a pr«einys!» 
harcokban, de mint újságíró éber szemSÜkel fi
gyelte meg mindazt, ami Przetnysibcn történt 
és ami a volt monarchia legfontosabb erődjé. 
nek elvesztésére vezetett. A magyür hősiesség 
éposza az „Éhség, árulás, l'rzemyíf', anicl/ 
ugy újszerű témájánál, mint felÓolfifötásl morf
jánál fogva értékes gazdagodása A háborús iro
dalomnak és amelynek külön ériéke száz érde
kesnél érdekesebb przefRyslI fényképfelvétel

— Rnlváry. a mozik őrangyala. Németország hí
rek szerint a magyar művészeket nem jő ízem
mel nézik, mert attól tartanak, hogy a némctcW 
elöl veszik el a kenyeret. Teljesen ellenkezően 
áll Botodig fiézdra a helyzet, mert róla köztu
domású, hogy ö nwnesak Saját kenyerét keresi 
meg. hanem a mozinlkalmazoitak tízezreiről it 
gondoskodik, mert ahol Dolváryfilmét Játsza
nak, ott telt ház és igazi siker kiséri a filmjeit. 
Érthető klváhctrisAggnl várják tehát Amttfit az 
asszonyok ólmodnak című uj filmjét, amely a 
hírek szerint a tavaszi szezon bombasiketéijeli 
ígérkezik

— Rohamosan apadnak a készletek Herczeí 
és Fodor (VII., Thököly ut 211 raktárában, ami 
art bizonyítja, hogy a-közönség rokopisenvVel 
ét tnrgériélsel fogadta « 45 ésr óta fennálló eéff 
geszltőjáli amellyel fennállása, óta most elő*tör  
rendezeti fehérvására keretében mindenki ré
szére módot nyújt arra, Imgy ruha, és háztar
tási szükségleteit a legolcsóbban beszerezz*.
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ÁBRAHÁM PÁL: MI A SIKER TITKA

Bál a

Erre! • kérdéssel fordultam hirtelen Ábra- 
Fám Pálhoz, a Berlinből hazatért világhírű 
muzsikushoz, amikor ebédutáni feketénket 
kavargatluk ugyanabban a körúti kávéházban, 
amelynek asztalánál nem i« olyan régen esak 
jiéhánv évvel ezelőtt az első sorokat Írtam a 
Hétfői. Naplónak /rről a sápadtarcu, bágyadtan1 
csiUvgőjz.eim'i, idege’ és suttogóhangu fiatalem
berről —» aki később Ábrahám Pál lett.

-- Igaz, hát mi a sikered titka?
A nagy muzsikus, aki azelőtt pirulva az 

ölömtől, dadogva és összefüggéstelenül beszélt: 
álmairól éj készülő munkáiról, amikre, akkor 
még nem voltak kiváncsiak — most már ruti
nosan nyilatkozik.

— Hát kérlek, ezen magam is sokat gondol
kodtam... — válaszolja — definiálni nem tu
dom, csak a tényeket mondom el.

Három hónap alatt megírtam a 
Savoy ban és három filmet.

JTéf óráig aludtam naponta, harminc este diri- 
Íállom. Mirtdent magam végeztem. A legelső 

oltótól a gftrlök tánclépéséig minden az én 
gondom volt.

Aa én titkom, hogy mindent magam csiná
lok.

mert amíg az ember sajátmagát adhatja és erre 
bhánrslak az emberek, nem szabad mással ki- 
Íérlclezni. Hihetetlen munkát végzek, sem éjjé- 
em. sem nappalom nincs.

egyáltalában nem élvesem azokat a java
kat, amelyekért azelőtt majd meghaltam.

Tizénháromszobós villám egyetlen szobáját is 
alig látom A munka rabja vagyok és ezt szó- 
azérlnt kell értenéd. Mert nem elég, hogy az 
ertfbemek gondolata születik, ezt meg is kell 
Teremteni, tálalni kell és el kell adnil Mások 
aegllségére sohasem szorultam, a legapróléko- 
aahb munkát, még a kottamásolási is én csiná 
főm. Igaz, hogy ehhet annak a feltételnek is 
meg kell lennie, hogy

•mit akar az ember, aa kelljen la.
Engedd meg — folytatta hévvel — hogy cl 
mondjam, mi történt mivelünk. négy magyar- 
fai a Bál a Savoyban premierjén. Amikor mi

Miért nem énekelt az operabarátoknak
Székely Mihály, akinek állandó fizetésdifferenciája van 

az Operaházzal
ét a tsóvMlftozó' ■ÖéWí’dk "élőit
ki -.

— Ap urak úgy sem tudják megállapítani, 
mi bajom van, én egyszerűen nem érzem jál 
magamat. Ném vagyok diszponálva!

Az orvosok tovább firigtiák a dolgot, mire 
Székely Mihály kissé, viccesen, kissé komo
lyan kifaiadt:

— Állandóan levonják a fizetésem nagy
részét, egyszerűen nincs ebédre pénzem, éhes 
vagyok, — igy nem énekelhetek az operaba
rátoknak!

Mondanunk sem kell, amikor az opera
barátok erről a tréfás megjegyzésről tudo
mást, szereztek, sürgős ebéd- és vacsorameg
hívásokat kézbesítettek a kitűnő művészhez; 
aki most már

■kár egy évig Ingyen ebédélhet és vacso
rázhat

Pesten. Erre azonnali nem kerül a sor, mert 
Székéig Mihályt kitűnő szerződése szólítja 
külföldre.

Az f-.gfje sülét ériek hih^uÍó.
fil sét, améTynck keretében az Operában a 
Ilon Jüant .játszották, furcsa és szokatlan 
incidens zavarta meg. Az előre behirdetett 
díszelőadáson Székely Mihálynak kellett vol
na énekelni a Don Juan egyik főszerepét. 
Székely Mibáiyról azonban köztudomású, 
hogy

állandó gázaldiffereneíál vannak az 
Operaházzal.

Székely gázsiját is több ízben- leredukálták, 
fnég pedig olyan alacsony fokra, hogy a ki
váló énekes képtelen fenntartani art az élet 
pivót, mely jogosán megilletné. Különböző 
ciipekcn fizetésének nagyrészét állandóan 
visszatartják és igv Székely Mihály meglehe
tősén kedvetlenül végzi munkáját, annál is 
Inkább, mert, mint köztudomású, távozik az 
Operaháziéi és Berlinbe szerződik.

A Don Juan díszelőadásának délelőttjén

Székely Mihály hirtelen beteget jelen
tett.

Lz annál meglepőbb volt, mert előtte való 
páp teljes egészségben énekelt az. Operaház 
azinpadón. A szökőshöz híven az Operaház 
Igazgatója elküldte Székely Mihály lakására 
a szinház két orvosát, akik meg akarták 
vizsgálni Székely Mihályt.

Székely áronban se hogy sem akarta a 
vizsgálatnak alávetni magát

A
pénz
nem
minden
BÚS FEKETE LÁS7J,Ó uj vigjátéka
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Vígszínház

négyen, Alpár Gitta, Dénes ■' Oszkár,. Bársony 
Pót*!  és én meghajoltunk a függöny előtt, ár
ián a függöny ósszecsapódott mögöttünk,

egymásra boraira sírtunk.
A német trónörökös fényképekkel és'virágcsok
rokkal kcdvcskedétt a hölgyeknek. Dénes Osz
kárt megölelte és Dénes, szavajárásával üdvö
zölte: „Alaháj" — Déne'skéml Engem is meg
ölelt és azt mohdia:

köazönöm, hogy kihagyta a zenekarból a 
taxofonL

Utód, kérlek, ez is a siker titka, tudni kell, 
hogy mit kell kihagyni...

-- Azután, köriek. Berlinben, ahol kilenc 
színház egyszerre bukott,

naponta .1200 embert összehozni, 
akik a mai világban magyar sikereknek tudnak 
tapsolni és lelkesedni -- ez is valami. Tovább
megyek: májusban vagy júniusban mind a né
gyen Londonban leszünk. A Bál a Savoyban-t 
Londonban is magyarok fogják diadalra vinni.

— Na és Pesten?
— Erről fogalmam alnea.

Egyelőre teljesen bizonytalan, hogy hol és mi
kor kerül színre itt az operettem. Ehhez sok 
minden szükséges. Lehetséges, hogy csak őszkor 
fogják. Pesten játszani. .

Abrahám közclhajol hozzám. Még mindig a 
régi suttogó zeneszerző, szöggel hangosan be
szélni- Éppen úgy, mint régen.

— A siker titka? — Hogy
senki se Irigyeljen és senki se haragudjon 

rém.
Titkárom és titkárnőm tartja rendben hatalmas 
levelezésemet és telefonjaimat. Mindenki, aki 
hozzám fordul, választ kap, udvariasan és ki
elégítően- Hozzám ■ mindenki béjuthát... én 
kérlek szépen pesti vagyok pesti maradtam. 
Neked is mondok egy jót:

— Az éjjel nem lesz lefekvés, megvárom o 
Hétfői Nop/óf. Istenem, n)jt i*  Írsz rólamVl

Félénken, szerényen és meggyőződéssel 
mondta, kénytelen vágyok ‘elhinni.

Stób Zoltán.

.4h.p-h.tji bijrsásyál., — Hogy « beteg 
wióésynök meílett mvldjtpk; G^reLola. 
ftZzÓper4ház. tágja, ■akit'a mtflt h^en sf^llv 
tottakr <pmhamérgezéss0' egy kórházba, 
most a Tátrábtff/utókurázik. — Ellenben 
aggasztó hirünk van Nagy - Margitról, az 
Operaház kitűnő szopránénekesnőjéről, akit 
szövődményes ifluenza támadott meg és 
kétoldali. tüdőgyulladással fekszik.

...... ♦
A Király Színházban vasárnap minden rend

bejött. A szinház két igazgatója, Bauer és Gyöngy 
urak megegyeztek a művészeti igazgatóval, Föld 
Auréllal abban, hogy nem vonulnak ki a szín
házból, hanem még nagyobb tőkével veiknek 
részt a közeljövő munkálataiban. Hogy a kibé
külés teljes legyen, a szinház megegyezett Ti
hanyi Vilmos főrendezővel,, .aki néhány ■ héttel 
ezelőtt megvált a színháztól és igényét a szín
házzal. szemben peresítette. Ezek szerint Tihanyi 
Vilmos rendezi a fírodszky—Harmath „Kék 
lámpás'' című ■ operett fét, amelyből az első pró
bát hétfőn tartják meg. Az előadás szenzációja: 
Fedők Sári leszerződött á Király Színházhoz. .4 
Kék lámpás egyik női főszerepét ő, a másikat 
Honthy Hanna játssza. A'szubrettszerepre Bicé
ből hoztak színésznőt: Mimi Schorpot, az is
mert és kitűnő, magyar származású szubrettet, 
aki hosszú évek óta azonban nem szerepelt ma
gyar színpadon. .4 férflfőszerepeket Kertész Bá
bot, Solti, Latabár, Zátony és l. Molnár játsszák.

♦
ítél a Balaton, az első izig-vérig magyar film, 

amely nemsokára a közönség elé kerül. Külön 
érdekessége a muzsikája és a versei. A Balaton 
mellett felvett Csodaszép filmhez részint Fejős 
Pál, a rendező gyűjtött eredeti halásznótákat, de 
mint a film ékkövei fognak kiragyogni azok a 
magyar népdalokat, amelyek Bartók és Kodály 
gyűjteményéből kerültek a mikrofonra és a han
gosfilm vásznára. Ilyenek például k XVII. szá
zadból való lakodalmi nóták. Vagy itt van egy 
a tihanyi halászverbungos:

„Én vagyok a halászlegény, 
Én járok a viz tetején, 
Ép fogom 
A tihanyi

SZÍNHÁZI napló

Amerikában 
vseás világbajnokából filmszínész lett. Ná
lunk Petscbauce Attila, a győzelmes ol|m- 
ptai rivőbaj nők csapat tagja, aki eddig csak 
szűk társaságok ellenállhatatlanul mulatsá
gos kedvence volt, — kiáll a színpadra. Va
sárnap este a Fehér Holló kabaréban két Je
lenetet adott elő tomboló sikerrel. A néző
téren két kabaré Igazgatója Is helyetfoglalt. 
akik a mai Ttaznyokhor képest, mesés gá
zsival kínálták -meg Peftchauert, ha náluk 
a kenferan^rté szc^pek^rt betöltL Attila.

■ néhány? napig gondolkoiűi ■> és "ViriőszirfüVe 
| p héten még kipattan a szenzáció: a vívó-: 
bajnokból színész, konferanszié lesz.

Ritkán ünnepeltek születésnapot oly nagy 
fénnyel, mint a héten Kun Magdáét, aki 
most lépett át a második X-be. A z agysrerti 
szubrett számára huszonöt terítékes banket
tet rendeztek a M.oulín Rouge-ban, majd az 
egész bankeitezfí társaság — á 'műi)és^dildé/' 
krémje —-, Tarján meghívására átvonult a 
Neutgork-bárba. ahol számtalan tréfa és vicc 
hangzott el az ünnepelt és a meghivotjak 
rovd^dra^ Ebben első volt Tarján, aki fél- 
ói ás beszéddel szórakoztatta vendégéit — 
reggel hat órakor.

Nem elég, a szinház, nj színház nyílik 
Pesten. Az Orfon-fijmszlnházban. — amely 
már hajdan b Esküiért Helikon címmel 
szinház volt — március 10-ével Ismét szín
házat játszanak. Ruth Puttmann Mosson 
nevű angol írónő saját vállalkozásában elő
adja a Boldog husvét cimü darabját Makay 

, Margittal, Mészáros Glzával és . hat férfi- 
jzereplővel. Ez a darab Londonban több 
mint százszor ment egy magyar htflgv ren
dezésében. Ez a hölgy: Rotlh Masa volt ma- 
gygr tábornok leány*.  Pesten Is ő rendezi a 
darabot. f“

A Moulin-’Rojigr Fan óriási sikert afaiuti a 
Farsangi, karnevál cimü Kellér—Rárczy revü. 
Bárczy T.iFo/, a fiatal és most kiugrott zene
szerző, aki nem százalékkal, hanem egy kis*fiiért  
adta el a muzsikáját boldogan újságolta Kellér- 
nek: . . » .

— Tydod, hogy ma 3500 pengő voltca bevételt
— .Vu és mi esett ebből rddf — kérdezi gúnyo

san Kellér.
— Egy luftballonl ’. . .

A Bethleniéri Szinház zsidótárgyu darabja, ■ 
Timosa egész csehdben a szezon nagy sikerévé 
nőtte ki magát. A siker egyik főrészese Gallért 
Lajoson kiyÖl Miszlay Ilona, a ragyogó drámai 
művésznő. Vasárnap kis ünnepséget rendeztek a 
s^nháib^n tíigtelctére abból az alkalomból, 
hogy fífvesl főrabbi táviratilag gratulált neki 
— Gi7beH Miller,’n legnagyobb amerikai ssinházi 
vállalkozó' sz'onYbaton nézte ipeg a Timósút —- 
és'lekötötte Amerika ázáiháia.

♦
Mai műsoruk felét a Fiiharmónikusok as em

lékezésének szentelték. Wagner Richard halálá
nak 50-lk évfordulója alkalmából a bayreuthi 
mester ifjúkon „Faust-nyitánya" vezette be a 

m"Lfl Albert gróf emlé-

tntg Dohnányl Ernő karmesteri pálcája. A mű
sor újdonsága Jemnitz Sándor „Kamarazenekar
verseny műve1 invenciójával, ötletes ritmikájával 
és seines, hanghatásaival, a hangverseny szólis
tája. Toldi MiMncr pedig Rachmnninoff ll-ik 
zongoraverseuycnek sziporkázóim brillidns elő
adásával aratott megérdemelten nagy sikert.

Színházak hétfői műsora:
jNnurn szinhaí, mi., c«>u- iUs). 
KAMARASZÍNHÁZ: Forgósáéi. (A). 
MOSZINHÁZ: Naplemente előtt (8).
KIRAl.Y SZÍNHÁZI Kadélhiercicm (8). 
BEI.VÁROSf SZÍNHÁZ- Henr.kivüti kiadás (8). 
•‘ESTI SZÍNHÁZ: Z»Akbamac*ka  <«).
MAGYAR SZÍNHÁZ: 1). JOuef eaáezir (4) 
ANPJASSVd'T! SZINIlAZi A ncmfcel özvegye (9). 
Jívf/w SI,NpAf>: Lilly éi Emmy Schwars (9)
STEINHARDT SZÍNPAD: Rótt é, Steinhsrdt bohózatok 

<\9). ■ . • ■ ■ ‘ '
Timóta. . eér katonája C43. 

KI .MÉDIA ORFEUM) Sálamon Béla bohózatok (^9). 
I.ABR1OI.A SZÍNHÁZ) 3 Fratellinf (8).
ROYAL ORFEUM: Coldin bövéaxkirály H9).

Az Andrássy-ntl Szintiéi levelet Intézett tag
jaikor, amelyben bejelentette, hogy a kollektív 
vzeraődéa értelmében a fizetéseket tla száaalék- 
kal redukálja. A srlnészek nem egyeztek bele a 
fisriésraökkentésbe és a .Színész Szövetséghez 
fordultak panasszal. A fizetésesökkentésl ten
dencia áronban -nem elszigetelt jelenség, mert 
■ többi az.lnháuik la megpróbálkoztak már 
ezzel, de nem nyíltan. Aa AndráMy-utt Salnház 
áronban ragaszkodik a kollektív szerződés adta 
jogaihoz és most vagy megegyezés jön létre, 
vagy felborul az Igazgatók és a színészek közötti 
állandó sterződéaea viszony.

♦
Ismét válsághírek terjedtek el Péchy Er

zsiről. szerencsére azonban ezek túlzottak 
ttak bizonyultak. A kitűnő művésznő ugyan 
H Vcrebélv-klinikán kinyiden az,ágyat 
őrizni, de állapota kielégítő — és amiQt ve
lünk vasárnap közölték; a javulás utján 
van. — A másik, színházi nafcybetag; Simon 
c,i?i. akit súlyos hashártyagyuíladással szál- 
liloitnk az egyik szanatóriumbá, megúszta 
már a szövődményes influenzát és rövidesen

Badapnt, 1933 febrnír IS;

az aranyhalat, 
hegyek alatt''.

* '
Jonny Wélsamüllerből, az

Htldal ty.agener

Külön sorokat kell szentelni égy filmnelí, 
amelyről az egész város beszél. A vágyak éj
szakája ez a film, amely S'efan Zweig „Bren- 
nende.Géhclmnls című novellájából készült. Ün
nepnapnak számítódott az, amikor végigéltük, 
mosolyogtuk és könnyeztük ezt a csodálatosan 
szép filmet, amely — ezt senki sem tudta — ,a 
világon először Budapesten került bemutatóra. 
Berlinben és jftéCsbcn csak hetek múlva lesz a 
premier. Két csodálatosan nagyszerű szereplője 
van a filmnek: egy gyerek, Sehaufuss, az Eml|.‘ 
és detektívek gyerekliősc és Hilda Wagcner, a 
bécsi Bdrgtheater ragyogó művésznője. Ha van 
Igazság, ezt a filmet hónapok múlva is játsszák 
a Kamarában.

★
Jólsikerült matinét rendezett vhsárnap Szász 

Eta tánemüvésznö és Fischer Sándor zeneszerző 
a Bejvárosi Színházban A műsor középpontjá
ban Laurisin Lajos énekszámai és az ennivalóan 
aprótermetii Réthy Annié pompásan előadott 
sanzonjai álltak.

* . - .
Marlene Dietrich Budapestre táviratozott 

Abrahám Pálnak és felszólitotta, hogy egyet
len Európában késziilö filmjéhez muzsikát 
komponáljon. Ábra hám" — mondani seni 

- vállalko-kell, nagyszerű honoráriumért — 
zott

legreme- 
Newyork- 

a

♦
Pethes Sándor, aki közismerten a 

kebb Hitler-karrikaturákat alakítja a . . 
bár kis színpadán, ma alaposan meglréfálla _ 

időző Szőke Szakállt, aki — nevéhez hi- 
vöi — ^zökebb, mint'valaha és kanárlsárget 
hajjal a pesti közönség nagy csodálkozására kí. 
ült a kávéház körüli üvegablakához. Pethes Hit*  
ler-maszkba bujt, hatalmas horogkeresztes kar
szalagot illésztett mhiíjára és az utcáról erősen 
megkopoglatta az űvegabfákol.

—• Szóké Szakái, mars .hmá Berlinbe! — Heil, 
H.eill kiáltotta. A nagyközönség természetesen 
nem tudta miről van.szó 'és pillanatok alatt 
olyan óriási csoportosulás támadt, hogy Pethest 
a rendőri beavatkozástól, csak, fürgesége men
tette meg. De Szőke Szakáll is gyorsan eltűnt as 
ablak mellől.

Film, amelyet ézdemes 
megnézni...

A heti premierek között a legnagyobb ér
deklődésre Louis Trenker remeke, a Sevcrln*  
kapitány számithatott.- Csodálatos szép fel
vételek Tirolból^ ez a keret, amely egy, na
gyon izgalmas és Szép történetét övez. A 
Fórum tartós sikere, ez a film. Érdekes ,é>,. 
jó a Radius magyar egyfelyopásosa, Majop. 
Dezső rendezésével készült Békeffv kabarér ■ 
film. Az Uránia F. P. I. nem válaszol cimü ■ 
slágere rendkívüli siker.

JÖVÖ VASÁRNAP iútafóvri ÖCSKeI
A Vígszínház jövő vasárnap délelőtt., premiert 

ad. Szilire.kerül: öcsiké, AÍtav Margit prsZrgOS . 
hirü regénye színpadon..'Gyönyörű félejlfictcden 
három fejvohás, előreláthatólag hagy siker, mint, 
I>akner Bácsi GyerniekskinhÚz^hak minden fő
adása.

Jegyek rendkívül mérsékelt 'árban már vált
hatók. ■

_____ t->‘

Fllmhlrek. Dolly Hqas örökké khasMióny ma
rad. Érdekes, hogy ennek az eredeti és bájok;. 
berlini fllmprimadonnának minden filmjének el
mében ott a „kisasszony" szó. Első nagy síkére 
a Kadétkisasszony volt, a másjk.a Yo-yo kifasz, 
szony, a harmadik, amely nemsokára Péslre ke
rül — a Tökmag kisasszony lesz.

FILHARMÓNIAI HANGVERSENY MA 
DOHNÁNYI—POLDI MILDNfc-B 

Violáé helyig megtelt zsúfolt ház ünnepelte a 
nagyszerű müsoru főpróbán kitűnő fllharmóni- 
búsainkat. Dohnányl Ernői Beethoven Eróika 
mesteri előadása után ésPéldl Mlldnert, ki a 
RarhmanlnAlT.lmnnaM __ ,nu.nfvrurnyr, uui/n .vppvngi Mütrt QTOJ tmlC- muunril, bi a

kéfé Beethoven Eroiea-szimfóniáját szólattatte. Ka<‘hman,no’>-koncert magával ragadó, nalal- 
■V... X Fir , ■ ■ . . ni A , f A m n A II, ni Ax3á<á .... 1 ■ L-l 2 _más tempójú előadásával tomboló sikert-ara

tott. Jegyek pengőig Koncerinél és az
Operában.

KELETI LILI
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A börlabda varázsa ismét 
úr a futballgyepen

Az Újpest és a Ferencváros nagy győzelme a 
Kupavasámap kiötlő eseménye — A tréning- 
mérkőzések hevét lelohasztotta az északi szél

Alig ragyogott ki az első koratavaszi nap, a 
futball harcterein már komoly döngéssel zenélt 
• varázsos bÓrlabda. Égy héttel a bajnoki nyi
tány előtt a legtöbb Csapat;már a kupáért küz
dött. Az érdeklődés még elég gyenge volt, ezt
■zonbah főként a metsző északi szél; számlá
jának terhére lehet imi.

Ez az északi, csontig hatoló, kellemetlen 
szél játszott közre abban Is, hogy a nem
zet nagy halottját gyászoló magyar labda-

Kupamérkőzés 
Újpest—III,

JNagy érdeklődés várja 
■(•lilafehérekct, mert a hí
res „újpesti istálló" fe- 
|^1 . keringő . hírek bom-
Scsapatot és ' játékot

jtetnek. Vakító lilá
ban fut ki Potya mester 
csapata:

Huber — Kővágó, 
Dudás — Borsányi, 
SsUcs, Szalai — Sas, 
Auer, Jakube, Sáros, 

Déri.
Valamivel kopottabb
III.' kerület viharedzett csapata:

Gallina — Győri, Bíró — Slelncr, Lutz,

rúgás ezúttal, minden eddigi szokás elle
nére, mérkőzésenként csak fél-fél perces 

szünetfel adózott Apponyl emlékének.
A csapatok felkészültségéhez ma még sok 

szó férhet, de egy bét alatt, az. előkészítés 
finisében. -- ahogy a gyakorlat a múltban is 
mutatta —, sokat, lehet, fejlődni. A professzio
nalizmus .legizgalmasabb tavaszának vigíliája 
tehát — joggal . állíthatjuk.;— jól sikerült 
Sikerekre pedig nagy szükség van.

- kupaeredmény 
kerüM 7té (3:1)

az esemény, hogy a 9. percben
Sas hatalmas offszájdról Indulva, végigfus
son a pályán, kicsalja GalUnát, majd a csá
bítás után szépen udribllzve,' a sarokba gu- 

v íttsa a negyediket. 4:1.
Ezzel letörnek a Kerület összes reményei, de 
nem a játékkfdv, amelynek lángolását három 
Újpest ellen megítélt korner is jelzi. Jelzi ezen
kívül még azt is, hogy a védelmek nem a leg
jobb lábon állnak ezen a vasárnapon. A 16. 
percben

Sas Ismét lerobog a középre adott labdáját 
Gallina elügyetlenkedl úgy, hogy Sáros ké
nyelmes proflzmozdnlattal pöccintheti a 

hálóba. 5:1.

Vadas vágtál le a Alea ssftgbdi kararja ha 
a gólt. .3:2.

Azután a 21. percben kabinetalakitás követ
kezik:

Szeder negyven méterről megvágja a lab
dát, amely percek múlva Újvári kezében 
kőt ki, de Itt U fagyáéi szlmptómúkat ész
lelhet a közönség, mert a labda a kézből 

rövidesen hálóba gurul. 3:3.
Ezzel vége is a nagy küzdelemnek, ami a Hun- 
gária javuló formájáról tesz tanúságot: eddig, 
két tréningmeccsen kikapott, ma döntetlent ét 
el,, jövő vasárnap tehát az Attila ellen már a 
győzelem esedékes.

dér komeréből gólt ér el olyként, hogy
Szecsey feje és a labda között az ütközés 
törvénye zajlik le, amit Szabó a kezével, 

már nem tud megismételni. 1:1.
Szünet után a Hungária uj csapata össze 

szedi magát, amiben segíti a hideg is.
Welnharűt keze valószínűleg lefagyott, 
mert előbb az 5. percben ejti ki Cseh lö
vését, hogy Sebők a léc alá szúrja, majd a 
7. percben Sebők egyéni játéka hoz közel

ről gólt. 3:1.
Ezzel mintha elintézték volna a mérkőzést, 

öröm azonban korai, mert a 20. percbenAz

Takács 11.

O ferencvárosi gól ijesztgette a kispesti 
® drukkerhadat a vasárnapi évadnyitón

Ferencváros Kispest 8:1 (2:0)
beadását ismét a kis Takács juttatja rendelteS 
tési helyére. 2.0.

Szünet után azonnal Takács nyitja meg a to-' 
vábbi gólsorozatot. 3:0. Majd néhány perc 
múlva'Takard I. szabadrúgását Turay a kis Ta
kács elé fejeli, aki oly remek bombagólt /<!, 
hogy a megdermedtkező kispesti kapus képte
len kihalászni. é:0. Ugyíátszik a többiek mór, 
njegsokalják a kis Takács góljzérjáját, mert
ezután hosszú ideig a balszárnyat foglalkoztat
ják, aminek Kovács gólja ad nyomatékot. SiO*  
A 14. percet mutálja az. óramutató, amikor Sár 
rost végigdriblizi nz-egész kispesti társaságot,'s 
Kohutnak passzol, aki viszont Tantorhoz jut
tatja a labdát, s mars megvan , a féltucat. Az 
eddigi erőtlen és széteső kispesti támadósor, 
némi energiát szuggerál magába és Stcinerqek 
sikerül is a kissé lagvmntagon dolgozó hátvé
dek jóvoltából „meglógnia**  s igy szépül az 
eredmény. 6:1. A 25. percben Kohut lövi b<t 
Tánzer remek beadását. 7:1. Majd néhány per/ 
mul\-a Kohut az általa „patentirozott" régi ka
pufarecsegtető és ropogtató bcrzalmaserejii 
góljával beállítja a 'Végeredményt. 8:1. A meccs 
hátralévő részében Turay szorgoskodik, de a^ 
ő labdái egyelőre nincsenek jóba Fortuna is
tenasszonnyal és igy nem sikerül a Turay- 
gól...

A Barna Béla által ve
zetett Magyar Kupa mi
nősítő meccsről komoly 
kritikát még nem igen 
lehet, adni. A Fradi két
ségtelenül . jól mozgott, 
különösen Lyka, Sá
rgul, . Kohut . a m.á; 
sodflt félidőben tánzer 
tüntette ki magát. A 
kispesti csapatból egye
dül Sfeiner játéka ér
demel említést.

A mennybéli OTT ugv- 
látszik kegyeibe fogadja 
a magyar futballt, mert 
se nem adóztatja meg, 
se rossz idővel nem kel
lemetlenkedik. Sőt, ve
rőfénnyel kedveskedett a 
tavaszi évad főpróbájára. 
A februári napsugár 
azonban csalóka s ez 
nem is tévesztette meg 
az Üllői-uti pálya mint
egy másfélezer főnyi té
likabátba és pokrócokba

burkolódzó drukkerhadát, akik a szezóneleji 
gyenge játék láttára forralt borba fojtották bá 
natukat.

A játék bizony még gyengécske volt
De nem is lehet csodálkozni rajta, hiszen ez 
volt az első sárgyurás • nélküli komoly labda- 
tréningje mindkét csapatnak.- A Ferencváros

Háda — Takács 1^ Hungler — Lyka, Sá- 
rosl, Lázár — THnzrr, Takács 1I-, Toray, 
Kovács, Kohut öasieáilftásával szemben a 
Kispest Dobozi — Szemere, Rozgonyi — 
Laky, Purczeldt, Keresztes — Mikes, Sze

nes, Konyor, Szepes, Steluer

formációban vette fel a küzdelmet
Az első tíz perc a rossz passzok világ

rekordja volt.
A labda sehogvsem akart engedelmeskedni, 
mindig más megoldást választott, mint amire 
kprgeAői Akarják. > .kényszeríteni, Mégi& ...a . 11. 
percben Takács Ízelítőt ad a góllövés tudomá
nyából is. 1.0. Az „öreg" Takács oxfor.dleckét 
ad a. fiataloknak,, s Kohut rohamoz, rohamoz, 
de a lövés egyelőre még messze elkerül! a ka
put. A 40. percnél tartunk, amikor Kohut magas

luTl
$AMS

STUCS

AZ ÚJPEST SZEZONNYITÓ KITAGOLJA. E NEMBEN EPPF.N A HATODIK, AMELY A 
„NAGY DÉRI" LÁBÁBÓL SÜVÍT HALÓBA

Magyar " — Fenyvesi, Blaskó, Kármán, 
Király, Drössler.

Pereg a pénz, á kerület választ, a nap és a szél 
tnögötte van. Indul a játék » az 5. percben

Déri kacsázik le ,majd labdája keresztbe 
fát, Sas visszavágja, Jakabé fejjel küldi 
kapura, Itt azonban Gallina vetődve ki
falja a labdát, hogy aztán a ■ befutó Déri 
lábáról éles szögben a felső sarokban kös

sön ki az első kupagól. lió.
Mbst negyedórás szünet, legalább is szünet az 
akciókban. Tétova a játék s talán csak egy ár- 
giyaldtlal az ütközik ki, hogy a Kerület hglfsora 
ősszedolgozottabb, mint az Újpesté. De mit ér 
at elvi megállapítás?... amikor *.21.  percben 
Sásozi—Jakube-akció következik.

A TANK átsétál, még a kapust is kidribllri 
és labdáétól a hálóba zuhan. 24.

Most heves ,az iram, a futhalltól elszokott kö- 
■önség piég nAgynak is láthatja a ’ játékot, ki
vált. amikor a 25. percben

Boraányl labdájával Aaer ismét ledübőrőg 
« ■ szélre húzódva, meredek szögből, lapo

san zúdítja hálóba a labdát Std.
Na, hál’ Istennek (pusziin a hideg miau) — 
itt sem kell félni a hosszabbítástólI Még ki sem 
•óhajtja ezt magából a kpffinség; amikor 
fenyvesi rohamát Dudás már csak hazáját- 
■zásai tudja .védeni,

Huber fogja h a labdát, de kicsúszik a ke- 
«éből és Kármán a tett színhelyére robogva*  

bevágja a kerület első gólját. S:l.
A játék laposodik, még egy-egy korner, jobbra- 
bálra, aztán vége a félidőnek.

Szünet után rögtön Fehyvesi nagy helyzete

Két perccel később Drössler keresztlabdáját 
Blaskó elhibázza ugyan,

Kármán azonban a helyére tolja, pontosan 
Fenyvesi elé, aki szédületes lövéssel ra

gasztja a hálóba. 5:2.
Ismét két perc Is következik a rajzunkban is 
ábrázolt legszebb gól:

Saüc*̂Jakabé —StHner—kapufa—Déri-akció, 
mindenki dermedten áll, úgyhogy Déri hat
méteres lövése villan a a gól menthetetlen. 

6:2. a.-

Nem a , legszórakoztatóbb mezőnyjáték követ
kezik most tizenkét'hosizu percen át, ami arra 
jó, hogy a Kerület erőfeszítése sikerrel járjon:

Szalay hátrgjálMlk, Huber kifut, elegánsan 
fogja Is a labdáit, de addig Veregeti a föld
höz, míg Blaskó besétál s a keze közöl a 

hálóba vágja. 6:8.
Átmeneti lanyhaság után, akár a tőzsdén, erő
södik az Újpest árfolyamérték, kivált amikor

Sas két embert Is kl- 
drihllzve, ragyogóan 
tálalja a tizenegyesre 
Aarr elé a labdát, 
akinek lábáról gólba 

fúródik. 7:3.

Í' fagyott közönség 
é indu’, de még a 
kapuig sem ért, amikor 
Blaskó keresztlabdájára

Huber kifut ugyan, 
de hibáz s a mögötte 
leeső labdái Drössler 

bevágja. 7:4.
Ml lesz a Soroksárral a jövő héten?..)

Szeged, február 12.
(A Hétfői Napló tud ósilójának telefonjclen- 

tése.) A harmadik minősítő Magyar Kupa mér
kőzés Szegednek jutott. Az újszeged! pályán 
alig félezer néző volt kiváncsi j.saját fiaira" és 
a kélszázkilométeres sulóuttól, merev, második 
ligabajnokjelölt. Vasasra. A meccs első részében 
a szegediek teljesen olthoniasan érezték magu
kat s Lukács, Harmnth és Kiss góljaival már 
.3:0-ra verettek, amikor a pesti vendégeknek 
Pálinkás góljával sikerült szépíteni az eredmé
nyen

Szünet után a Vasas-csapat is magára talált 
s szép támadásokkal veszélyeztette a szegedi 
kaput, de a tréningjük elején tartó gólképtelen 
csatárok nem jelenthettek veszélyt a 
védelemmel rendelkező szegediekre.

Ne utazzunk autón a meccsre..,
Szeged FC - Vasas 3:1 (3:1)

landó fölényben, 12:1 (7:01 arányban győzött 
ellene. Különösen Rudas bizonyult gólképesnek, 
mig a csatársor és a csapat többi tagja egye
lőre mérsékelt szezóneleji formáról tanúsko
dott. Az MVSC is a kezdet kezdetén van s igy 
inferióris ellenfél szerepét töltötte be a profik
kal szemben. Az Attila különben a jövő vasár
napi Hungária , elleni'mérkőzésre erősen ké
szül, szó van egy pesti és kit volt Bohn SC 
■csatár szerződtetéséről.

KÖZÉPNÉMETOBSZÁGBAN NEM KELL 
A FUTBALL-PBOFESSZIONTZML S

ai

kitűnő

.Egy tucat gól
Attila eM nyilvános trining(dn

Miskolc, február 12. 
Hétfői Napló tudósilójának telejonjelen- 
Az Aitiia eisö nyilvános tréningjét n sok-

(A
léit.) A ,

;8toros amatőrbajnok, MVSC ellen tartotta s ál-

Lipcséből jelentik: A kőzépnémet labda
rugó alszÖvelség vezetői vasárnap értekez
letet tartottak, amelyen elhatározták, hogy 
a professzionizmus bevezetését célzó akciók 
ellen a lehevesebb harcot indítják me.fj. \ 
középnémetek állásfoglalása a hivatásos 
labdarugósport bevezetése ellen Németor
szág ifibb fűtbúTiguepoiiljáuan nagy megüt
közést kelteit.

Auer..'

kapui#

Tréningeredmény: két vereség, egy eldöntetlen — -Jövő 
vasárnap már esedékes az Attila élten a Hungária győzelme 

Hangdria—Nemzeti 3:3 (hl)
Vérfagyasztó hidegben- vetle a futball az első 

tavaszi startot a Hungária-uton, a kék-fehérek 
4z fekete-fehérek barátságos meccsén, A nap
sütés ragyog, hinni lehet, hogy nagy közönség 
gyűl rövidesen a pálya köré, fogadások h 
hangzanak, de végül is győznek a-rutinosabbak, 
■kik mindössze 1500 nézőt kontetOplálfak epre 
■ kettős tavaszi ,’,attrákcióra**.  Még annyi sincs 
kinti Kint vannak ellenben * csapatok, & Hun 
fária réuétSl:

si*h .
1 íWOerJ, wa«r, —

K.rdn., (*»g«),  Cseh, Gwge'r- (Sehdh) 
Spltr, Tleska, S..M, a kapu.

A Nemzeti részéiről:
Welnhardt — Flóra, Ssendrő — Vadas, 
(Homó), Sós, (Bum), Belesik — Paczalay, 
Meesey, Ödry, ftíbámi (Vadas), Szeder.

Az első félidő a szokásos tapogatózásokkal 
kezdődik, majd a 6. percben a tapogatózásból 
inzultus lesz:

A világítóinál nam az izzólámpa beszerzési óra, 
hanem fénymennyisége és áramfogyasztása 
a mérvadó. Az „olcsó" lámpa használatban 
a legdrágább, mert nagy áramfogyasztással 
kevés fényt ad. A gazdaságos világitás kulcsa 
a fényerőt, tökéletes, gazdaságok

Tleeka bead, Gergely • kapa MJOan be- 
abprta iákéit. 14.

Nam sokkal kézőhb a*  Invenció $ Nenuzfí $:<• 1 Z Z Ó IÁMBA
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Nem vállalja a polgármesteri állást
A népszerű Mfchard nem tartja kondíció- B Világbajnok 
fejlesztő helynsk a polgármesteri hivatalt

Mlchard, á Jeles kerékpáros-világbajnok 
polgári éleiét szííh té‘l Kelvén, <gy sís foldinL*  
vee-vároaban idlti. A ki, sáros egyszerű, s/or 
galmni lakossága talósácgnl bálványozza a 
VÚógbajnokot ós most, hogy megureMnJett a 
polgármesteri állás,

■ polgárság legtekintélyesebb lényrsőlhÖI 
“ amely spontán 

silágbajnOkiiak
Mnnstra blr*tts*g  alakult, 
trtfci redfaaei ajánlotta fel a

Babérokat fépdcs, 
tekintélyt rombol a „DÉR SCHWIMMER"

Udvarolni bell~e az angoloknak, hogy 
beengedjék a magyar vizipólócsapatof ?

A német uszósaövetség hivatalos lapja a 
„Dér Schmimmer", tudvalevőleg minden or- 
kzágbnn, amel y ben nz uszósportnak gyökere 
Van, kitűnő hiríi és ar illető ország úszó életét 
teljesen ismerő tudósítókat tart. A nagy szak
lap hasábjait éppen ez teszi színessé, hogy 
rz«k a szakírók a világ minden részéről ugv 
gyűjtik Össze az érdekesnél érdekesebb hír- 
linvngol, mint a szorgalmas méhek a mézet. 
A Schwimmcr azonban Angliában nrin jól 
választotta meg szakíróját. Vér Piroska magyar 
származású ujságirónő játssza Angliában a mé 
hét. Az általa összegyűjtött mez kicsit híg 
és mintha kicsit nem volna valódi.

ATcisasszony arról számol be heti tudósításá
ban, hogy az angolok megengedték volna, hogy 
a magyar válogatott vizipóló csapni is .szerepel 
bessen Angliában, de mert

félnek • deficittől, és a aporthell fiaskótól, 
félő. hogy n magyarok szereplése elmarad.

Az aggodalmaskodó sport írón őt fel kell vilá
gosítanunk arról, hogy n magyar válogatott 
vizipóló csapot világszerte ismert. Olyan 
márka, amelyért kapkodunk külföldön és

boldog aa az tisró-nárló, amely szereplését 
biztosíthatja magának.

Ha Vér Piroska kollégám. Londonban fárad
ságot vett volna magának cs az angol szövet-

„MONSIEUR HONGRIE"
A Frankfurter Zeitung magyar játékosttstófa és egyéb furcsaságok 

a külföldet járó magyar sportemberekkel kapcsolatban
Néhány évtl ezelőtt kiindult nkció nyomán 

fnegkcg|tókr’«-magyar versenyzők nrvehirk tűz
zel vuaiBi való mngyarosllásáf. Nem hitinök, 
hogy váleménykAlönbség akadna atekinlrtben, 
hogy az ideális állapot az lenne, hogy minden 
egyes magar versenyző stihnutyyar hangzású 
fíőiien szerepeljen a határokon tnl. A dolgot 
nagyon szépen *1  is gondolták: felvetett terv
o/crinl, n régi versenyzők, futballisták nemzet- 
közi presztízzsel koronázott idegen hangzású 
nevel érintetlenül maradunk, ellenben minden 
itjonnan igazolandó versenyző tartozott volna 
névmagyarosítás! kérvényét saját szövetsége és 
az OTT közvetítésévé! n belügyin misztériumba 
juttatni elintézés céljából.

Ez lett volna ar ideális megoldás. Ámde 
mégsem sikerült ezt a kérdési simán elintéz
ni ök az illetékes fórumoknak. Igv történt gz- 
után. hogy illetőket é*  illetéktelen tényezők

őntréni/rsen választottak tőbbé-kevésbé magyar 
híitíf/rdsa neurt a versenyzőknek, még pedig 
kivétel nélkül, öregnek, fialelnnk egyaránt A« 
idősebb évjáratokhoz laHoró fulbnil|áfékosok 
hasztalan tiltekortak külföldön már Jócsen- 
gi‘s(i családi neveik elferdítése ellen, hn.ntsl.in 
fordultak többen hozzánk is *zmI ■ kéréssel, 
hogy régi nevükön szerepeltessük őket, n sok 
esetben nem il magyar hangzású név a leg
több versenyzőre rátapadt.

Ab egyesületek? Hallgatólag tudomásul vet
ték az akció eredményét, de a futballcsapatok
nak külföldre küldött reklámanyagában to 
vábbra is nr idegen hangzású családi neveit 
Írták be a régebbi válogatott játékosoknak.

Ami természetes Is volt, Hiszen senki sem kí
vánhatta például Petrovlts Szvetlszlávtól. hogy 
változtassa meg a nevét. Kijött azután néhány 
groteszk ..magyarosítás-' Hogy tovább ne

A leoszehD
legolcsóbb szórakozás
akönvul
az uisag Kölcsflnkönt/utaráDOi

hsu4.50 oengoerl
Az U1«Sg előfizetői 1 npnffX 
r4ilér« a tagdíj havi ptíUf'U

A könyvek naponta cssráihatOKt
Vidékre is tsSId k öl oeösköny »• 
t*ri  könyvet p o • t » o» o U»K b • *

az uisig MioiDnKOnyvtara: Budapest, vil, Erzsebat-Mrut SS 
dte—bh- iii 11 Ma—

e polgármestert dilist
A küldöttség azonban lehangoltan távozott, 
mert a népszerű-világbajnok kijelentetk‘. hogy 

nem hajlandó magát lestrapálni a polgár
mesteri hivatalban, amely a pályaversrnyek 
szempontjából nem éppen a legideálisabb 

előkészítő „terep".
Mlchard vll/igbajriok tehát nem akar polgár
mester lenni.

F»M 1>í tl.ln, „omb.lon. klirtóMv«t»1uhk Ol
Kamilló budapesti királyi kdíjegyző ur Irodájában^, olt mai kerrsrlrojtvónyunlk 

minden visitalnte*  sorinak megfejtését 
látású srsrl.t tehát 11 Sn.bul) hi>b-.«.ktllt.n .cytormá páplrr. írva fs fis.«r-h.Jlo6atv» 
átadta a kdrjrgvrd urnák, aki azok közül k«l papírlapot lál.flunul kihúzott és borítékba 
zári el. Az urnában marn<|l 2S darab papírlapul saiílléu elolViHállanul «By másik hon. 
lókban helyezte el s ezt i, pecsétjével -illlta.
FKJTSK MEG MAI KESFJStTREjTVtNVt'SB AZT A KÉT VÍZSZINTES SOKAT ÉS 
írja be a lapunk második oi.dai.an tai.Alhato pai,yazati szelvénybe, 
AMELYET A KÖZJEGYZŐ KUII ZOTT ES A LEPEGSÉTKLT BORÍTÉKBA HU.VEZETT 

Ha «zl eUaláll., a( eddlji pélyázalo*  óriási Hkcréro váló teklnlollel,
300 pengd jutalmat kap.

Több helyes meplejlés cselén lenti összeget sránylagosan osztjuk szét, áronban, 
ha az a várattan »s*t  álina elő, hopv helyes megfejtő most sem akad, akkor a 200 penpö 
összegei a kővetkező beit J00 pengős nyereményhez csatoljuk. A késspénzjutalmakois 
kívül, , . .

19 ÉKTÉKBS NYEHEMÉNYTÁRGYAT JUTTATUNK A PÁLYÁZÓKNAK.
Akik e tárgyak sor»olA»ában részt akarnak vonni, azoknak a keresztrejtvény 6 

leghosszabb sorának megfejtését is be kell küldeni.
A pályázatokat poslai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagyságú papírlapon 

kell beküldeni • azokra a pályázati szelvény minden esetben felragasztandó. Egy szel
vényre csak két szó irhaló.

PÉJíTEKBN, FEBRUÁR Í7-EN, DÉL! 12 ÓRÁIG
a megfejtéseknek szerkesztőségünkbe b« kell érkezniük.. A pájyáaatok címzési oldaléra 
feltűnően ráírandó: Kél szó titka.

Két megbízottunk, február 18-án, szombaton újból megjelenik a közjegyzői Irodá
ban, ahol jelenlétünkben megtörténik a lepecsételt borítékok felbontása.

A múltbeli czuda-keroairejlvény két ssó titkának megfejtései
A kir. közjegyző a következő két sort zárta el a lepeoútelt borítékba: 

LIDIIMÉ SZOBOR
Akik eszel a siópárral pályáztak, jelgntkegzettek akár személyesen «i<p levél 

utján a kiadóhivatalunkban, legkésőbb péntekig, február 17-ig.
Január 30-iki keresztrejtvényünk nyerteseinek névsorát a Hírek rovatban közöljük.

a hétfői Napló szerkesztősége

•égben megtekintett*  Volna a magyarok sze 
r<|>!ésénbk aktái!, akkor könnyen rájött volna 
Arra, hogy ebben az cselben setn történt volna 
más.

Ár angolok hívták n magyarokat és a ma
gyarok soha egy lépést sem tettek azért, 

hogy ilyen meghívást kapjanak.

Végre ú a magyar válogatott csapat nyerte a 
világbajnokságot és nem fiz angol. I.egsziveseb- 
ben azt látták volna n magyar vezetők, hogy az 
angolok meggondolják a dolgot, hogy a későn 
érkezett s a magyar válogatott csapat részére esajj 
terheket jelentő meghívásukat visszavonják. 
Ha tehát a londoni tudósiló hittdásáhó) valami 
Igaz, akkor a magyar válogatott vizipóló csa
pat meg fog szabadulni egy kötelezettségtől, 
amelyet udvariasságból vállait.

PcStt nyelven szólva, „slceert*  adnak es 
angolok a magyaroknak, ha a meghívást a 
deficit 161 való félelmükben visszavonják.

Az a tanács, hogy n magyaroknak küzdeni 
kellene az angol-magyar vizipóló méregért, 
ezekután olyan gyenge valami, amin bizonyára 
hz angolok muhi Inának legjobban, ha módjuk
ban lenne, Vér Piroska tudósításait angolul 
olvasni.

Vermes Magda

menjünk: az újonnan feltűnt tenniszezők kö
zül Drjetomszky-btA Dretoma, Gabrovitzból 
Gabréi lett.

A versenyzők hirtelen történt névváltoztatás*  
alapos zavarokat okóíott és ökör ma I*  a kül
földi aportsrerkesztőségekben. Olvastuk többek 
között az egyik svájci lapban, hogy

Budapesten uj hátvédcsillag tllnt fel Mánd] 
személyében.

Szegénvek, honnöi is sejthették volna, hogy a 
jó öreg Mandlról van szó, akinek ősz szakálla 
már régen kinőtt.

Mindeteket azért említjük meg, mert a Ka
pókban a Gazetta dello Sport-nak, a legelőke
lőbb olasz sportújságnak budapesti szerkesz
tője: Fred Werner, lapjától sürgönyt kapott*  
hogy

baladéktstau! nyomorta M, hogy ki u ü 
Bláti nevű gjortkoryaolyázó?

A láp budapesti arerkesztője kétségbeesetten 
szaladgált ftthőz-fához, niig végre a Külföldi 
.Sport hírlapírók Szindikátusában kisütötték, 
bogy

Blazsejovsskyré! vsa h&

SPORTARCHIVUM
Nincs igazolási rendszeri ŐMcefticnek ac egyesületek

A magyar sport őskorában még nem igazol
ták a versenyzőket. így történhetett meg, hogy 
a versenyzők hol ae egyik, hol a másik egye
sülőt színeiben startoltak. Csak természetes, hogy 
a féltékenység, amelynek szhuptomái már 
akkor jelentkeztek — minden esrtben össze
ütközésekre veretett. Igv kollidáltak állandóan 
a MUE, a MAC és a BTC klubérdekei. '

Kimeríthetetlen adatforrást Jelentenek a Ma
gyar Vstó EyvesiUet sárguló jegyzőkönyvei, 
amelyek közül at alábbiakban lemásoltuk a 
legérdekesebbek egyikét. A MUE tagjai egy
úttal a MAG és a BTC versenyzői is voltak és 
hol az. egyik, hol a másik klubstlnekben Verse
nyeztek. Ml történt érre? A BTC és a MAC el
tiltotta togjalt a MVE-szinekben mtló starttól. 
A MUE kéuytélen volt ellenintézkedéseket 
lenni, amelyekről az alábbi, 1894 augusztus 
27 én kell jegyzőkönyv tanúskodik:

„Előadja Füzestéry loffdn titkár, hogy ma
gánúton értesült arról, miszerint a BTC és a 
MAC tagjait — kik egyszersmind a MVE tágját 
— nem engedi a MVE állal tendezett versenyt-

Biztató eredmények 
a főiskolai női atlétika 

premierjén
Tehetségkutató versenyt rendeztek a női 

főiskolások, tömegeket Vonultattak fel, druk
koló hadat, amely izgatottan várt*  az >1ső 
nyilvános szereplést. Érdekes képet nyújtottak 
ezek a leányok, ahogy egymást biztatták, ok
tatták. nyoma sincs a Jellegzetes női irigyke
désnek, ezzel szemben megmutatták, hogy nagy
szerűért tudnák küzdeni és ha kell a gyŐHK 
kinhee, barátságos biztatással. Látják el társ
nőiket.

Meg keli emlvkeznüuk a pontos, precíz ren
dezésről.

At első magyar verseny, aíbelyrt a nők 
egyedül, az atlétikai aaÖvetaég segítsége 

nélkül rendezitk.
A vezetőség, .Ve// Allééval az álén, boldog, 
hogy főt elkerült as önálló rendesé*.  Kari 
Anna, a kiváló bajnoknő volt a főirányitó, 
akinek szavára minden eleserdMadetf.

A legszebb teljesítményt Stoffer TFSC nyúj
totta, aki meonyerte a helyből magasugrást és 
három második helyet szerzett. Magas, erős, 
jófizíkumu leánv, komolyon készül e*  igv Jó 
eredményeket vír a izezötshim, lfrtefler TFSt. 
• lányok kedvenct.

Még ennél ar esetnél is' kedélyesebb, hogy a 
Frankfurter Zeitung sportszeTkesztöségébtn 
könyvet fektettek fel a magyar válogatott fut
ballisták családi neveiről. GondoMn ügyelve 
arra, hogy Avart Auernek, Titkost Ticskának! 
és Angyalt Amseinek hívják.

És végül, hogy a magyar Játékosok nevel kft*  
rül külföldön uralkodó savart még egy kodé*  
lyes példával illusztráljuk,

utalónk a francia lapokban bemutatott Ma. 
Hongrie-ra, aki természetesen nem lehel 
más, mint Magyar Ferenc, a jóiismerí ma- i 

gyár fedezet] átékoa.
Nyomatékosan hanganlyorve, hogy a mafyMt 
versenyzők neveinek megmagyarQsitilsdt Müka4k 
gébnek tartjuk, le kell szögeznünk ismétdte*  
azt, hogy ennek keresttülyitelét esakte egysbs 
ges rendszer alapján, sí GTT erkölcsi támw 
gotásával tartjuk lehetségesnek. De a magyar**  
sitást mingyárt az igazolásnál kell • esakfMtal 
Követni kell a MUSl példáját Hányán tudják*  
hogy Hazait Heinzelmantiak, Brandit Brandei/o 
kinek, Bajkit pedig Reiahnak hívják. ÉppeiJ 
úgy Zilahit és Dérit sem ismeri senki eredetű 
nevén.

ken rieitvennt, teák mint eajdt agylett taglal 
r mivel ez ellen főbben vétettek, a Magyar At*  
léiikal Club felszólított igazolásra a MIJE 
tagjai közül többeket s mint értesült, megró*  
t/ásba részesítették őket egyelőre.

At elnökség rafnálattn! btsrt tadománf, 
az Ily eél- és ok nélküli bossrantdtt e előtér*  
lesztéhére, melyhez n választmány egyhanpaíag 
hozzájárul, elhatáraztaflk, hogy at illető egyle
tek elnökségével érintkezésbe lép ezen anomd- 
lia megszüntetésére, egyúttal ntásittottk a tit*  
kár, hogy nevezett egyletek titkárságához hloe^ ■ 
talos átiratokat intézzen felvilágosítást ké*  
rendő, egyúttal kimondja a választmány hatf- 
roeatllag, hogy eiMütul megköveteli, hogy a 
MVE által rendeaendft versenyeken a Ml’E 
Ingj"*  csakis mint olyanok vegyenek résst és 
csakis mint olyanok vehetnek résit**

Ilyen és hnnonló . öuretiizékek napirenden 
voltak mindaddig, ainig a később bevezetett 
igazolási rendszer rendet teremtett a sportban. 

1- J-

Magasugrás: í. Katrics TFSC 120 cm. 3. Fo
dor Közgeae 118 cm. 8. Tíchy BEAC 118 cm.

Helyből magasugrás: 1. Strofter 103 cm. 2. 
Kríscher 10Q cm. 3. víg TFSC Oá cm.

5-^ ste/flá/Utái döntője: 1. TFSC 42.1 Wp. 
1 BEAC n) 43.2 nzp. 3. BEAC b).

Suiytökés: t. Ktdsrher TFSC Ü33 m. 2. SltÖf> 
fcr TFSC 809 cm. 3. Török Közgeae 735 cm.

Helyből Mnfihtgrdzi 1. ZWk BEAC 221 rM. 
2. Stfóffcr TFSC 220 ttn. ». Víg TFSC. 212 «'m.

Kézilabdahrtjttás: 1. C tipr A BEAC 21.60 cm. 
2. Stroffer TFSC 2O.7Ö cm. 3. Krischer TFSC 
10.30 cm.

X A testnevelők és a ludnvlkások a legjobb 
tdtskolai tonsdázok. A DudOoika Akadémia fő
iskolai Junior és ujbnc torna versenyét vasár
nap rendezte meg. A versenyen a rendető egye
sületen kívül a Közgazdasági Egyetemi AC és 
a TFAC versenyzői vetlek részt. Az ujonckor- 
I6tv«rs«ityt Münstermann LASE nyerte^ a ju
nior korlátvarrenyben Tibofdp TFSC győzött, , 
az újonc lógyakorlat verseny Molnár LASE 
zsákmánya IcU, az újonc nvuj tó versenyben
Brúder LASE szerezte a legtöbb pontot, a ju- 
iitor gyürüvvrsenyben szintén Molnár LASt 
lelt az első, az újonc gyürüverrenyben Brúder 
LASE, a műszabadgyakorhilban Jeney LASE, 
a függeszkedésben udf TFSC győzőit. A ver- 
i|eny befejezése után világ 2alay Károly eleire- 
^es, a LASE elnöke meleg szavak klftíretélfen 
ayujtmu át a győzteseknek a jutalmakat.
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Hatálraitélte
az embersport-totalizatőrt a főváros

Vagy megfizethetetlen magasra emeli a pályák urbírét, 
vagy vagy adót vet M g toteUeatCM*

telte, hogy pillanatnyilag felhagy a mellúszás
sal és

a 10G méteres gymrsnwé-hxn akar minden
áron világrekord

Igaz ugyan, hogy ez

Kedden tárgyal ja á*  OTT tanácsa az embet- 
•port-totalizatőr kérdését abból az alkalomból, 
hogy o.Mtsgyar Kerékpáros Stóvetség hivatalo
san kérte a iotZÜZatÓr bevezetéséhez a lftgma 
gasabb sporlfórum engedélyét

Ugyanekkor dől el urnák a beadványnak a 
sorsa Isi amelyet a futbaR-tötalbatőr bevezetése 
iránt intézett az OTT-boz Kiss Ernő, s amely
ről először a Hétfői Napló tudósította a nyil
vánosságot.

A kettőz fotatlzátltekérdés az utóbbi évek 
legizgatóhb anyaga, ■ sport berkeiben.

Különösen a futball hiúéit érdekli, hiszen köz
tudomású dolog, hogy a lóverseny után a fut
ball nyújtotta a fogadásokra eddig is a legtöbb 
alkalmat.

A Hétfői Napló cikke mezmozgalta a futball- 
társadalom titkos fogadóit és látna viiákbárt 
tárgyalják a totalizatőr nyújtotta uj lehetősé- 
gekel.

A viták, a számítások, a nyerést lehetőség
nek örvendő közönség vigalma azonban 
korai volt, mbitahogy kárhavesrrtt fárad
ság ■ kerékpárok szövetség akciója Is: A 
TOTAUZATÖR ESZMÉJÉT HALÁLRA

ÍTÉLTE A FŐVÁROS.
Köztudomású volt már eddig is, hogy a főváros 
vozetőkőroi idegenkednek az embersport-tota- 
lizatőr bevezetésétől. Ez nz idegenkedéí most, 
hogy • kérdés napiredre került, ellenszenvvé|n kulcl — sokak számítása ellenére 
fokáSÖdvtt. -............. ..........................

A főváros sportjával intenziven foglalkozó

egyik tanácsnok kérdéSÜnkra
a leghatározottabban kijelentette, hogy a 
főváros semltyen körülmények között aem 
járul hozzá az engedélyezéshez, a ha akara
tán kívül mégis diadalra vinné az -eszmét11 
• sportdiplomácia, az egész tervet halomra 
dönti a főváros egyetlen fegyvere: az urbé- 
rek emelése, vogy hatalmas totallZalőradó 

kivetése.
Az előbbi a futbhlUetalizatőrt hiúsítja meg. 
Ismeretes ugyanis, hogy a fővárosi nhgy sport
telepek területeit ftz egyesületek -résiére a fő
város évi egy arany űrbér ellenében engedte át.

Ezt az egy aranyat tétszésszerlntl magassá
gig emelhetik, ami azt jelenti, hogy a lota- 
llzatőr számításainak rentabilitását a fővá
ros kénje-kedve szerint támadhatja meg. 

l'gyanej áll a kerékpáros-toializatőrrc |S. Ott 
— amennyiben magánvállalkozás keretei között 
külön sporté,saihoknt építenének o célra —
nem az urbóren keresztül, hanem

az adópolitika súlyával nyomná agyon a 
főváros a korai terveket,

amelyek — ugyíátszik — hamarabb halnak 
meg, mint ahogy megszülettek.

Az OTT állásfoglalása tehát az érdekes kér 
désbem pusztán — formai, mert a gyakorlat 
kulcsa a főváros sáfárjainak kezében van s ez 

” _.S. e — sem 
nyitja meg a totalizatőr-szezám- bűvös ajtajút.

Horváth Zoltán.

rekordja

Cartonnet szenzációs világrekordja ulán aléltan 
pihen. Mellette felöltözve áll Tarts.

teszi hozzá
e

és sokan kétkedve nézik majd 
próbálkozásomat.
De jelenlegi formámban, érzem, hogy

•iker ÜL

„Szombathely tudása élmény volt"
— mondja Uhlyarik százados az 
első vidéki vívó döntőmérkőzésről

Pillét.

Szombathely, február 12. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen 
lést.) Remek sportese
mény színhelye volt va
sárnap Szombathely, ahol 
elsői zben tartották meg 
az országos vivő döntő- 
mérkőzést ■ Szombat
helyi VÍVÓ Club és a MAC 
csapata kötött. Az StVC, 
a vidéki bajnok meg
törte a jeget ás kiáltott 
Budapest bajnokcsapata 
ellen. A nagy sportese

mény. zntxhelya «r Kovács-szálló, volt, amely 
ezen a napon ürtnrpt díszbe öltözött. A megye 
és a város előkelőségei Ostffy Lajos dn főis
pán és Horváth Kálmán dr. alispán vezetésével 
t<-ljo«' számban összegyűltek, hogy ezzel is 
emeljék a verseny pompáját.

Értékes aportbrli sikerről antmolhatűnk be 
ezúttal, mert az Összes asszék remek sinus
ban, helyenként egészen • vtlágcsaták ma
gaslatáig zajlottak le, nem kis meglepeté
sére azoknak, akik eddig a vidéki vivóélei 

magasságáról nem veitek tudomást 
Részletes eredményeink a következők: Thie- 
ring—Fiola . 5.4, Göncig—Vargha 5:3, Nagy— 
Gonda 5:4, Pillér— Gáth 5:2, Nagy—Thiering 
5:3, Gáth—Gönczg 5.4, Fiola—Gonda 5:2, PR

Irr -TM-rtr^ S.-J, Kof/y—Gáth Sí, Bíncra— 
Gonda 5.4, Vargha—Fiald 5.-4, Pillér—Gonda 
5:4, Nagy—Vargha 5:4, Thiering—Gfínczy 5:1, 
Gáth—Ftala 5:4 és Pillér—Vargha 5:2 ásszá- 
arányban végzett, ami végeredményben azt je
lenít, hogy

Budapest—Szombathely nagy csatája 11:5 
arányban a fővárosi vívók javára dőlt eL

A mérkőzés után Vhtijarik százados • Hétfői 
Napló számára a következőket mondotta:

— Budapest győzelme ezen a mérkőzésen 
nem volt vitás, hiszen a fővárosi csapatnak 
miuden egyes tagja olimpikon volt. Lenyűgö
zően hatott rám Pillér hrillláns formája, amch 
különösen a Gonda elleni mérkőzés alkalmával 
csillogott teljes pompájában, amikor Gonda 4:1 
arányú vezetését négy ragyogó tussal fordította 
• maga javéi*.  Szombathely vlvŐesapa fának 
tudása élmény volt s számomra s azt hiszem 
mindazok számára, akik a vívás magasabb 
szépségeiben gyönyörködni tudnak. Jellemzó 
Szombathely ellenálló képességére, küzdeni tu
dására, hogy amíg az olaszok az ollmplász 
döntőjében »:4 arányú vezetésünk után fölad
ták a küzdelmet, Szombathely kitartott és res- 
pektablllsabb eredménnyel végzett ez ellen az 
..olimpiai csapat" ellen, mint az olaszok. E va
sárnap meggyőzött arról, hogy a vidéki vtvó- 
életbcn Szombathelyé az elsőség. Egyénileg 
Thiering és Gáth tdjesiliuénje tetszett a Jcg- 
jobban. . ...........»— w »

• S

Rumba, párolgó tea, bárhangulat * * 
légkörében startolt Cartonnet, amikor 

megdöntötte Spence világrekordját
A francia sampion nyilatkozik a Hétfői Napló
nak! „Egyelőre szakitok a mellúszással és Tarts 
gyorsuszó világrekordjára pályázom I"

MrU, M.niAT lt.
(H Hét/M Kfipll ixiriil utrttiUíffgUP.) A 

párisi „Lidó", e« at Uszómeóéneével kőmW- 
riMt, áuiónoen igen mondáin leázó- «a tané
it el y, szokatlan képet mutatott azon a délután, 
amikor Jacques Cartonnet melluszó-sampíbK 
startolt egy uj világrekord felé. Mert • rendes 
törzsközönségen kívül, ifjú Zllélák, spőHembe- 
rek és hivatalos személyiségek adlak a szokot
tól eltérő szint é« hangulatot a irtáskór óíy 
„Világias'1 lokálnak.

Sporthely lett »gy órára a Lidő. És amfkőr 
a népszerű „Garton‘‘ startolt, elhallgatott á 
jaze, megálltak a rumbázó párok, félbeszakad
tak a megkezdett flörtök, kihűlt a let a cié- 
székben, a hermán nem keverte a cocktaill, a 
pincérek helyben bámultak, sőt a főszakács is 
kíváncsian kidugta fehérsapkás fejét, ott
hagyva a tűzhelyet. Mint a mesében.

Villamos feszültség • medenéb körül. Car
tonnet pedig hirtelen lendülettel *eü  magút a 
visbe. Néhány másodpercig teljesen víz alatt 
úszik, majd körülbelül 25 méternél felbukkan 
A kronométer 15 mp-et jelzett Égy gondolat
nyi lassítást hogy annál sebesebben érje el a 
fordulót, b0 méternél: 34.4 mp alatt. Mikor 
pádig a 100 métert 1 P»rc, 13 mp alatt érte, I 
ezzel e távon tiilágrakordiot javított,

Mór ArjOngÓ kláltfaok bazdttottók tovóbb.
Cartonnet megint a Viz alá bukik, tempója tnlg 
gyoratíott, a 450 méter tűrje: 1 pere 5&4 tup.

Fáradtság most se látásik, de ódái! ókáMt-

CartönnH t böMognn vették körül barátai, akik 
között peftíe Twis Is jelén volt.

A VnélluSZÓ ssmploh különben miután kitté 
iúiujla magát, a*  újságírók kérdésér*  kijelen-

to«

Tténingben most Is: 59.9fa mp cél csinálom.
Cartonnet különben nem tagadja. h«0 "***  

gyón boldog. Elsősorban a sportwcdiniSwér^ 
(bár távoli raváus ■ győztes japánoknak Lo*>  
AngetM-bW, de egy kínait azért Is, hogy ily 
„édes bosszút” állhat a fedéfÁción a nyári feü 
fiiggesziése miatt.

GartonneL — *______  — még sem pontosan “ílrsiGt. 
dátumra —. de kijelentette, hogy tavasszal fa*  
lálkozík Schufartzai is.

Ha eddig a mostani formáját tartja, ngy 
„Carton" nem fél ettől a versenytől se. Ás 
UM.ósportkörök p«*dig  kíváncsian várják C«r»> 
tonnát további sikereit.

Mándy Horni | 

A göppingení Schwartz 
vasárnap már beállította 

a legkisebb világrekordot
BraiiiMrhweig, febr. U.

A göppingfini Schwartz 200 m-es mellúszásban 
2 pete 43.6 mp-es idejével egv teljes másod*  
perccel javította meg az amerikai Spence világ*  
rekordját. A francia Cartonnet 2 perc 42.5 mp-es 
ideje jobb ugyan Se hínárt zénál, de ezt még a 
nemzetközi uszószövetség nem hitelesítette. A 
100 m-es gyorsulásban Fischer 61.4 mp-cel a 
200 rn-és gyoranszásban Wehling 2 p. 81.5 mp*  
cél. a 400 m-es gvorsuszósbau ugyanő 5 peró 
11.1 mp-es idővel gy őzött,

A Rotter—Szoliás-pár megnyerte 
a mükorcsolyázás világbajnokságát 

Sonja Hennie a hölgy-mükorcsolyázás világbajnoka

Sonja Hennie 

gyár szempontból 
miután

Stockholm, febr. 12.
(A Hétfői Napló tudó

sító jónak jelentésé.) A 
műkorcsolyázó világ
bajnokságok vasárnapi 
versenynapján igen ked
vező időben, több mint 
buszerer főnyi közönség 
jelent meg a stockhol
mi stadionban, köztük 
a svéd trónörök Ötpár 
is. A világverseny mn- 

óriási sikerrel végződött.

■ Rotter Bahy—Szonda Ldazló-pdr fölé*  
nyroen győzött • Igy megnyerte a rlUff*  

bajnokságot.
A magyarok hét helyezést számmal ff JS 

ponttal győztek az osztrák Papét—Ztvacft 
együttes ellen, akiknek 11.H volt a pontszá
múk, mig a harmadiknak helyezett norvég 
Backe—Christensen-pár 9.50 pontot szer*  
tett.

A hölgy-műkorcsolyázó világbajnokságot 
Hennie Sonja nyerte 5-ös helyeaést 

számmal, 353.35 ponttal,
a fiatal svéd Holtén Viviane elölt. Az osztrák 
Hilda Hollouzski harmadik lett.

Középeurópai futballinvázió
Nyugaton Győzött a „csodacsapat1* Parisban és a

} ° délnémet legénység Délfranciaországban
’AV elmúlt vasárnap h válogátdtt mernek 

napja volt Nyugaletfrőpában. Az osztrák 
„csodncsapat" Párisim látogatott el, az ola- 

| szók Brüsszelben szerepeltek, de kisebb je
lentőségű válogatott meccsek színhelye volt 
Marseille és Lyon is.

A Nyugat futballsportjának nagy napjá
ról a Hétfői Napló az alábbiakban számol be:

A győzelmes „Wunder- 
mannschaft"

Ausztria-Franciaország 4:0 (0:0)
Pár Is, febr. 12.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 
léte.) Nagy érdeklődés előzte meg az Európa- 
Kupé-győzles osztrák válogatottak párisi ven
dégszereplését. A Porc des Princes stadionban 
igy állt fel a két együttes;

Ausztriát Hiden — Rainer, Sesla — Nausch, 
Smistik, Gall — Zischek, Wesselik, Sindelur, 
Schall, Vogl.

Franciaország csapata csaknem Ugyanaz volt, 
mint a magyarok elleni, csupán Rcrkcssy he
lyett áz ugyancsak magyar Kanosát játszott a 
középfedezet helyén. Az első félidőben, sőt a 
másodikban mintegy húsz percen keresztül a 
franciák egyenlő ellenfelei voltak az osztrákok
nak, akik etapdn Hitlen brtnmtós védéseinek 
köszönhették, hogy t—3 góllal nem terhelték 
meg kapujukat. Végre a 21-lk percben Sindel- 
lütnak sikerült megszeretni nt első gólt, ekkor 
a franciák ftsszeroppaniftk s

JÖVŐ heti regényünk:

MEGJAUUL
vidám kalandos története

tlaek, Weaarllk ég Vogl révén újabb fő- 
lökhöz jutott Ausztria.

Általános vélemény szerint * magyar profi*  
válogatott lényegesen jobb és techníkásahb já
tékával többet produkált, mint az osztrákok.«•

Meazza... Meazza...
Olaszország - Belgium 3:2 (2:2)

BrÜMzel, február 12.
Olaszország válogatott labdarugó csapata va

sárnap mérkőzött a belga fővárosban Belgium 
reprezentatív csapatával. Félidőben még igen 
kétes volt a meccs sorsa, nmennyiben a játék 
2:2-re állt. Ekkor lépett akcióba a félelmetes 
hirü olasz csatár: Meazza, aki

megszerezte • győztes gólt
ós Igy a mérkőzés 3:2 arányban dől! el sz 
olaszok javára.

A délnémetek a délfranciákon 
bosszulták meg magukat...

Marseille, febr. 12.
A magyar profik állat a múlt vasárnapot*  

tönkrepofozott délnémetekét a francia tenger
parton a délfranciák látták vendégül.

Győzött ■ délnémetek legénysége 4:ö-ra, 
miután félidőben már ŐJÓ-rt Vezetett. A ked
vezőtlen idő ellenére is

több, mint 10.000 nézője volt • játéknak.
A délnémetek válogatott összeállítása ezút

tal igen sikerült. Jákob (Jahn Régensburg) ka
pus kitünően védett, a csatársor pedig igen 
gólképesnek bizonyult. Az első gólt Mülier 
(Karlsruhel lőtte a i2. percben, mit az utolsó 
gól közvetlenül befejezés előtt esett Fnch (Wor*  
malia, Worms) közeli védhetetlen lövéséből.

FRANCIAORSZÁG—-LUXEMBURG 8dl I
Lyon, febr. 12.

A francia B) válogatott labdarugó raapat 
• luxemburgi válogatott döntetlenül (2:2-re) 
mérkőzött.

X Maszlay Lajos győzött a hármas ówtte*  
tett kardversenyen. A líohvédtiszfl Vívd 
Club hármas összetett versenyé^ vasárnap 
fejezték be a kardvetsennyel, melyet Masz*  
lay Lajos 1IVC veretlenül nyert meg. A ősz*  
Szeleit vivóverseny végső eredménye a kö*  
vetkező: /. Maszlag HVC 5 ponttal, 2. Zir*  
czy HTVC 12 ponttal, 5. Gözsy <lr. HTVC 17 
ponttal, 4. Boy BEAC 17 ponttal, 5. Hajdú 
Beszkárt 18 ponttal, 6. Herendi HTVC 21 
ponttal.

PRÁGÁBAN MEG A TÉLI KUPÁÉRT 
JÁTSZANAK

Prágából Jelentik: A Téli Kupa meccséit sorit 
n Spnrta 2:1.re győzött • Victorta Hskov ellen, 
a Slaviti pedig a Nachtid együttesét verte M 
aHnybrik..............................
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Lapzarta után
megdeasentű tealuémyNkosság

Szombathely mellen
leszúrta a tiuérot egy gazdálkodó

Az öritei ismét

200 pengű készpénzlutalom 
ő titka 

csuda kereszireiluftnyDnk megfejtölnek!
} Szombathely, február 12.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdől) 
beillő testvérgyilkossiig tettesét kísérték be 
rna vnsraverve Szombathelyre a ferescsény- 
jJkfai csendőrök. Borzon Gyula 36 éves gaz 
drtlkodót

letartóztatták teatvérgyilkosság miatt, 
mert egyetlen késszurással megölte öccsét.

Bonon József gazdálkodó házában történt 
a testvérgyilkosság. Ide gyűlt az egész rokon 
Búg abból az alkalomból, hogy borkereskedő 
látogatott a faluba és

a Borzon húznál volt a borkóstoló.
vendégek között volt n házigazda két test- >

vére: T.ajos Ás Tstván i«. Az éjfélig tartó vi
dám poharazgatás közben hirtelen szenvedé
lyes vita tárnod! a testvérek között és

Borzon Gyula kési rántott, hogy leszúrja 
öccsét.

Ezt a kísérletét nem tudta végrehajtani, 
mert nz asztalnál ülő asszonyok éles sikoly- 
lynl közbevetették magukat. Hogy a további 
vitának elejét vegyék, a fcihevült emberi 
igyekeztek kituszkolni.

Már az ajtónál volt, mikor kését elő
kapta és markolatig döfte öccse hátába.

A hosszú kés a szerencsétlen embernek egé
szen szivéig hatolt s azonnal megölte.

Nyomtalanul eltűnt az aradi utcai 
díákdráma két hőse

Bczerédy Meisner József és Felner-Füredi 
Jlédy eltűnésének rejtélye

vasárnap sem oldódott meg.
l>Ar a nyomozás munkájúba már a csendőrsé- 
gil is belevonták.

Az eltűnt diúkflu szüleinek, ugyanis Balaton 
Világoson villája van s n kutatás során arra 
gondoltak, hogy az eltűnt diúkílu és diákleány 
ide utaztak, kiderült azonban, hogy a villa 
fires. A kétségbeesett szülők most már
. biztosra veszik, hogy a két gyermek ön-
|. gyilkosságot követett el.
1 A flu csaltúlt volt, gyakran hangoztatta, hogy 
Bzerclne korún házasodni. Szigorúan vnllásos 
><»|t. A kis llédy egy alkalommal anyja kíván- 
bírgára azt mondta neki, hogy ne járjon többé 
'hozzájuk, meri hisz mind a kelten fiatalok s 
így úgy sem házasodhatnak össze. A flu ekkor 
gyóntató papjától kéri tanácsot, aki kijelen
tette, hogy nem szabad találkoznia többé a kis- 
iájuiyol.

A pappal erre összeveszett a jóakarata ta
nács miatt.

Vasárnapra tisztázódtak az eltűnés körülmé
nyei. Feiner Hédvt a flu jelenlétében megdor

gálták, Bezerédy-Melsner Józsefet felizgatta a 
jelenet. Hazasietett és otthon megjegyezte:

— Hédyt ma is összeszidták, ezt nem lehet 
elviselni...

Pár óra múlva ismét jelentkezett Felnerék 
Aradi-utca 60. számú házban lévő lakásán és 
sétálni hívta a kislányt. A szobában látszólag 
jó hangulatban búcsúztak el a háziaktól. A 
lépcsőn azonban — igv beszélik a házbeliek — 
a lány már vissza akart menni.

— Nem — mondotta.
A flu azonban
megragadta a csuklójánál és magával húzta.
Ez az utolsó hír felőlük.
A leány szülei a fiút okolják a tragédiáért és 

pert szándékoznak inditanj a szülei és a szál
lásadói ellen, mert szerintük — nem vigyáz
tak eléggé a fi ura, aki elcsábította leányukat.

KÖZGAZDASÁG
A MOKfÁR mérlege

A Magyar Országos Központi takarékpénztár 
tnost megjelent számadásai mulatják, hogy a 
hatvan esztendős intézet üzleti eredményei az 
általános válság idején is kedvezőek voltak. A 
betétállomány négymilliós növekedése fejezi ki 
u közönség hiznlmát, amit viszont az intézet 
Százszázalékos mobilitása tesz jogosulttá. E 
mobilitás melleit a Moktár minden jogos hitel
igény kielégilését Icljesileite és nagyarányú üz
leti tevékenységet fejteit ki, pinit részben váltó
tárcájának emelkedése, részben uj kompenzációs 
Bzelvények működése bizonyil.

A Magyar Országos Központi Takarékpénztái 
igazgatósága 1933 február 10-én tartott ülésé
ben állapította meg az elmúlt 1932 december 
Bt-én záruló üzletév mérlegét és határozott nz. 
idei február 21-én tartandó rendes közgyűlés 
»lé terjesztendő javaslatok tárgyúban.

Az igazgatóság javaslata az, hogy n zár- 
Irínnadások szerinti 7/5.894 pengő nyereségből 
nz alapszabály-szerű levonások után külön tar
talékalapba 100.000 pengő helyeztessék, nz osz
talék állapíttassák meg részvényenként 1 pen 
góbén s u jövő év számlájára 402.835 pengő 
vitessék elő. A tavalyi közgyűlésen clhalározolt 
részvényvisszavásárlás teljes sikerrel lebonyolít- 
tatván, a közgyűlés elé terjesztendő mérleg 
Inegúltapflása már e művelet teljes elszámolása 
Snallell történi. E tranzakció sikerességét iga
zolja, hogy ,az intézet üzleti kapacitása a le- 
folyt évben miben «cm csökkent.

0 A Nemzeti Bank közgyűlése. 'A Magyar 
nemzeti iiuuk február 6-án délután 6 órakor 
tartotta meg közgyűlésének IX. rendes évi ülő
iét dr. Papovics Sándor elnöklete alatt. A köz- 
yryülés tudouiásulve'to a főtanács évi jelentését, 
jóváhagyta az 1932, évi zárszámadásokat és a 
lötnnács részére n feltn«nlvényl megadta, to
vábbá dr. Schober Béla vezérigazgató előterjesz
tése alapján elfogadta a főtanácsnak az 1932. 
lévi nyereség felosztására vonatkozó javaslatát. 
A . közgyűlés e határozata szerint a nyereség
nek a tartalékalap 5 százalékos alRpszabályszrrü 
(javadalmazása után fennmaradó résre az alap
szabályok értelmében n részvényesek és az 
államkincstár között felosztatván, a részvénye
sek számára 9 százalékos osztalék kifizetése vá
lik lehetővé. A közgyűlés befejezése után a 
Bank főtanácsa ülést tartott, amelyen Pap Elek 
és korlát! dr. Kermit • István főtanácsosokat 
Újból a Bank alelnökeivi választotta.
0 A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Welss 

Fiilöp elnöklete níait február 7-én tartotta meg 
pf. rendes évi közgyűlését, amely az igazgató 
■ ág összes javaslatait elfogadta és igv a rést- 
Vényenkénti négy pengő osztalék február 8-tól 
kezdve kerül kifizet: .re. — Az igazgatóságba 
uj tagokként Fellner Pál és Küldi Jenő vá 
leutaltak be.
0 A Magyar Ixarátniioló és Pénzváltó Bank 

Igazgatósági febr. 8-nn Madarassy-Beck Marcel 
béró elnöklete alatt megtartott ülésén megálla- 
pjtolta az intézet 1932. Üzlet évi mérleget és

zárszámadásait, amelyek szerint a tiszta nyere
ség 1,420.159.29 pengő, az előző évi 1,787.780.43 
pengővel szemben. Elhatározta az igazgatóság, 
hogy a február 23-án megtartandó 63. rendes 
közgyűlésnek 2.50 pengő osztalék kifizetését 
(tavaly 4 pengő) fogja javasolni, továbbá, hogy 
az osztalék leszállítása dacára a tavalyival azo
nos összegek, vagyis nz atapszabólyszerü 5 szá
zalékos P 36.545.43 helyett 200.000 pengő n 
tartalékalap növelésére, 400.900 pengő a nyug- 
dijtarlalck javára, 50.000 pengő pedig a Mada- 
rassv-Beck Miksa báni segélyalap javára fordit- 
fnssék és az 1933. év számlájára P 106.159.29 
(tavaly P 89.250.76) vitessék elő,
0 A Pesti Hazai Takarékpénztár közgyűlése.
Február 11-én tartotta a Pesti Hazai Első 

Takarékpénztár Egyesület az intézet elnöke, 
Bíró Zsigmond felsőházi tag elnöklete alatt 
93. rendes közgyűlését, amelyen az elnök 
napirend elölt kegveleles szavakkal emlékezett 
meg a magyar nemzet egyik legnagyobb fiúnak, 
|róf Apponyi Alberlnek gyászos elhúnytáról. 
Ezután a közgyűlés az igazgatóság valamennyi 
javaslatát határozattá emclto és ennek meg
felelően úgy intézkedett, hogy az 1,760.516.40 
pengőt tevő tiszta nyereségből részvényenként
5 pengő osztalék február 13-ától kezdve kerül
jön kiűzetésre, a különböző tartalékalapok to
vábbi növelésére pedig 350.000 pengő használ
tassák fel. A közgyűlés a sorrend szerint kilépő
6 igazgatósági tagot ismét és dr. Fejér Aladárt, 
Váró P.adodnszky Albertét és Tasnády-Szüts 
Andrást uj igazgatósági tagokként megválasz
totta, ezenfelül pedig választás utján gróf Fes- 
tetits Kristóf, Lichtenstcin László és dr. Papp 
Antal kerültek az intézet választmányába.
* ,0. Hatalmas ____ . , .....
májusi Nemzetközi Vásár. Pár nap múlva, le
zárulnak a jelentkezések a májusi Nemzetközi 
Vásárra. Az eddigi jelentkezések száma felül
múl minden várakozásit közel 800 jelentkezés 
futott be már eddig a B. N. V. irodájába. Bár 
a jelentkezéseket csak február 15-ike után zár
ják le. máris megállapítható, hogy nincs a ma
gyar termelésnek egy fontos ága sem, mely 
méltóképon nem lesz képviselve a május 6—15. 
közölt megrendezendő Budapsli Nemzetközi Vá
sáron. A B. N. V. az. eddigieknél is nagyobb és 
gazdagabb építőipari csoportban fogja demon
strálni az aktuális építkezési problémák cél
szerű és modern megoldásait. Külön textil- és 
divatipari kiállítás demonstrálja majd a magyar 
tcslilipnr és vele kapcsolatos iparágak rohamos 
fejlődését. A vas- és gépipari csoport a magyar 
nehézipar teljésitiu^uyeit, a racionális termelés 
fontos eszközeit fogja bemutatni.
0 Kedvezményes utazás a mezőgazdasági 

kiállításra. A március hó 23—27. napjain tar
tandó országos mezőgazdasági kiállítás megte
kintésére felutazó’közöriség részére 1 ‘ pengős 
Igazolvány ellenében az összes Miami és magán
kezelésben levő vasuti, helyiérdekű és hajózási 
vállalatok 50%-os kedvezményt biztosítottak. 
Külföldiek részére a szomszéd államok vasutat 
szintén kedvezményeket engedélyeztek és a ki
állítás ideje alatt vízum nélkül lehel Magyar- 
országra utazni és ez utótag a kiállítás terüle
tén díjmentesen szerezhető meg. •
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Két ázó titka
ügy hisszük, példanélkOH az a siker, amit a Hétfői 

Napló legújabb pályázatával a „Két *zó  titká“-va| él
éit. Hatalmas és gazdag pályázati anyagunk program
jába már úgy volt felvéré, hogy február közepe táján 
az eddigieknél is szenzáeiósabb rejtvényversenyt indí
tunk meg, azonban az a lelkesedés és érdeklődés, 
amellyel a most folyó pályázatnál találkoztunk, arra 
késztetett bennünket, hogy uj versenyünket egy későbbi 
időpontban kezdjük meg, mig a most folyönak 100 
pengő*  törzsnyereményét

2M.— PENGŐBE
emeljük fel.

Január 30-ild csndnkeresztrejtvényOnkre 7ÍU megfejtés 
érkezett be és ez alkalommal úgy látszik, a szerencse 
sok pályázónk mellé odaszegddött, mert az

ARATÓ ÉS ERIKA
szópórt nem kevesebben, mint 18-an találták el. 
nek névsora:

Wittmann István, Budapest, T., Gyóróut 24. 
Joó JÓBsef, Budapest. VII., l>embínszky-u. 9. 
HoHmnnn Mlkeáné. Budapest, ÍV.. Régipósta-U. I. 
Basch Ákos, Budapest, VII., Columbur.-ute*  ól. 
Rudas Tlvadamé, Budapest, VII., WesBelényi-u. 63. 
Ozv. Tóth Gynláné, IV., Mária Valéria-utca 2.
Mólt István, Budapest, VII.. Murányi-utca 53. 
Zonibor Gyula. Budapest, Vili., Rökk Szilárd-utca 17. 
Peroneslk Imre, (Xllaghcgy, Kissingi-ulca 55.
Kur«ay János, Vecsés, E5tvö*-utca  41. 
Dános Gyula, Verpelét.

Ezek

Hermánn László, Miskolc.
Ozv. Kabódy Gáspárné, Szeged.
Wilheltn Béla, Kiskundorozsma.
Molnár Gy. Frigyre, Balmazújváros.
Rónay Deasó, jttAkoszentmiháiy.
(•eltért Zoltán, Hegyeshalom.
Vajda Károlyné, Beregszsász.
Nevezetteknek — a kitűzőit 100 pengőt felosztva 

egyenként 6.— pengő öszeget juttattunk.
★

Egy eaOst tárgyat wyerft Kellner Magda, Budapest, 
Hernád-utca 33.

Egy-egy ezüst ceruzát nyertek: Deesics Mihály, Budá
in st, Honvédelmi Minisztérium, Deutsch Tibor, JJuda- 
prst, Vili., Kálvária-tér 18.

Egy-egy üveg tokajit nyertek: Csákány Béláné, Frltd- 
mann Lajos, Aldor Zoltán, budapestiek.

Egy-egy disxkötégü könyvet nyertek: Nagy Gusztávné, 
Budapest, Gábor Bencdekné, Jászárokszáltás, Síéin 
Elemér, Csongrád, Varga Béla, Szeged, Tcichncr Zol
tán. Rákoshegy.

Vidékre uz ajándékokat postán küldjük el, a buda
pesti és környékbeli nyertesek szíveskedjenek sterdán, 
csütörtökön vagy pénteken d. u. 3—0-ig kiadóhivata
lunkban kellő személyazonossági igazolás mellett je
lentkezni.

A január M-iki rejtvény helye*  megfejtését Itt adjuk:
Egy hatos ára — Kossuth bankók — Ét^lmelcgités -- 

Méregzacskó — Előkeld, élet — Hajdú vármegye,.— 
Szabadságharc — Vtókereslet.

Jövő héten közöljük a matt heti SH pengő*  pályágat 
nyerteseinek névsorát! •

BETHLEN-TÉRI SZÍNPADA
zsúfolt házak mellett közeledik a
4 BK előadáshoz. 150. elő- 
■^^^^■adás február 24’én

•wzoypojw**
Budapesti Sgetöveraenyek
Jó mezőnyök, színes küzdelmek és reális ered

mények jellemzik a februári miiing vasárnapi 
harmadik napját. A nap főszáma kellő számú 
induló hiánya minit ugyan elmaradt, a többi 
szám azonban bőségesen kárpótolta a közönsé
get. Az első futamöt Bú felejtő nyerte, meg pom
pás harc után Szerető ellen, de tisztátalan üge
tés és galoppozás miatt disxkvalifikálták. 
Ugyanerre a sorsra jutott Eduárd B. a Handi- 
capban, mert nz ugyancsak heves finisben ug
róit és galoppban ment át a célqn. Georgetlc-et 
Gallinula és Ipse különösen az utolsó métere
ken erősen szoronganak, de sikerült megvéde
nie gvözebnét. Kriszta, Kacér éj[ másodszori 
startjakor Bú/elejtő könnyen nyerték versenyei
ket. Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Broadway iát. Szerető (2 reá) 
Marschgll, 2. Karola (8) Ma szár I. Ind. m.: 
Búfclejtő, Ibrány, Riga. Tót.: 10:10, 10, 14, 
olasz 46. — II. Fl’TAM: 1. Waldner G. Georgette 
(3) Zwillingcr, 2. Gallinula (2) Kallinka. Ind. m.: 
Ipse, Eliász, Vinkó, Guardian Todd. Tót.: 10:42. 
2Ö, 22, olasz 24. — III. FUTAM: 1. Bruck V. 
Kriszta (8:10) Jónás, 2. Navigator (10) Zwillin- 
ger, 3. Pillangó (4) Kovács II. Ind. m.: Valuta, 
Ali Baba, Gvőző. Lilla, Bákné, Upupa Epops. 
■Tol.: 10:10, 13, 25, 16, olasz 190. — TV. FUTAM: 

, - -r; ------- . ,. .................... ......

L^teinitr M. Éber B. (pari) Marschalt, 2. Jóin*  
Wm (4) S'.cin. Ind. m.: Eduárd B., Ürgevár. 
Tót.: 10:19, olasz .21. — V. FUTAM: Elmaradt. 
VI. FUTAM: 1. Neubrunn R. Búfelejtő (21 Jó
nás, 2. Poganac (4) Marék, 3. Reczecz.e' (p) 
Zwillinger. Ind; ni?: Brnmmbflt, Feri, Kafírika, 
Többsincs, Melinda. Tót : 10-58, 19. 18, 23.
olasz 51. — VII.'FUTAM: 1- Frieflmann E. 
Kacér (1*/*)  Jónás, 2. Jégvirág (1%) Feisér. 
Ind. m.: Suhnncz B„ Osztalék, Tamerlan, Mima. 
Tót.: 10:19, 13, 14 .olasz 28. — A Krisza-Bá- 
felejtő-double 10:94.

Zálogcéduláf,

• aranya*,  ezüstöt, b-llltén«ot hlbete'len mama áron 
veszek. Káncsici ékszerüzlet, Hakóczl-ut 9. szem

----- ------------ .----- -------- -----.................... ........... >......
)( Szerdán „trénernap". Az ügetőtrénctek ég 

hajtők egyesülete szerdán segélyalapja javára 
trénernapot rendez. A trénernap minden szezon
ban pompás szórakozást nyújt a turf hiteinek, 
ezúttal' ez fokozott •mértekben várható, mert, a 
program nagyszerűen sikerült.

■Q SZAKORVOS 
vér-, bár- és nemtbeteirék niS nek rendel egérz nap *n*. I. Róknaasi nemben

A uerkeiztésért éa kisfiúsért felel; ■ <
DR. ELEK HUGÓ 1
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