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ismeretien hatott nő 
szettepett ruhával

A budafoki rendőrkapitányság és a bu
dapesti főkapitányság sérülési osztálya 
Szrubián Dezső tanácsos irányításával foly
tat nyomozást egy rendkívül titokzatos, sö
tét hátterű ügyben: ismeretlen fiatal nő 
holttestét találták Budafok határában a 
Dunaparton és az

a gyanú, hogy kéjgyilkosság történt, 
az ismeretlen fiatal nő bestiális bűncselek
mény áldozata lett.

Budafok és Albertfalva határában dol
gozó halászok jelentették a budafoki kapi- , 
lány súgnak, hogy •.

a Dunaparto.i női holttestet találtak.
A kapitányságról azonnal rendőri bizottság 
ment a megjelölt helyre és hozzáfogott a 
vizsgálathoz.

A Dunaparttól mintegy húsz méternyire 
köves talajon találták meg a holttestet. A 
A halott körülbelül

húsz-harminc év körüli nő.
A ruházata, külseje, keze és hajviselete arra 
mutat, hogy

jobb társadalmi osztályhoz tartozik, 
ruhája jobb anyagból készült, keze, haja, 
teste ápolt.

Petrik József rendőrfogalmazó, a bizott
ság vezetője és a bizottsággal érkezett rend- 
örorvos alaposan megvizsgálták a holttestei 
és már

a vizsgálat első pillanatában rendkívül 
gyanús és rejtélyes dolgokat állapítot

tak meg,
olyan dolgokat, amiből arra a következte
tésre jutottak, hogy bűncselekmény történt.

A halott a hátán feküdt, fölreterilctt téli
kabátján .4 cipője és harisnyája vizes volt. 
ami arra mutat, hogy halála előtt bcgázoll 
a Dunába, a ruhája azonban teljesen száraz, 
éppen úgy, mini a télikabátja.

A szoknyája össze volt gyűrve, fehér
neműje szétszaggatva

és testének egész helyzete és formája igen 
gyanús következtetésekre vezette a rendőri 
bizottság embereit.

Rendkívül különösnek és megmagyaráz
hatatlannak találták,

mi vezethette az Ismeretlen nőt arra, 
ho.tv a téli hidegben levesse a télikabát

ját, a földreteritse és ráfeküdjön, 
mert hiszen ebben a helyzetben találták 
meg holtan.

A holttesten az első orvosi vizsgálat so
rán scmmifé'e külső erőszak, szúrás vagy 
fojtogató*  nyomait nem találták, a ruházata 
összezilállságábó’ és a holttest fekvéséből 
azonban arra következtetnek, higy esetleg

valaki erőszakoskodott vele.
A bizol’ság fii/elcsen megvizsgálta a föl 

det a holttest körül, de lábnyomokat mm 
talált. Átkutatták a halott nő ruháit, azon
ban

ftcmml.'elc Iratot vagy följegyzést nem 
találtak,

amiből a kilétét megallit'nhalták volna. 
Kézitáskát se találtak mellette, semmiféle 

ékszer nincs nála. Mindössze két zsebkendő 
került elő a ruhájából,

egyikbe Manci, a másikba Kutó név 
van hímezve.

Abból, hogy se kézitáskája, se ékszere nincs, 
arra gondolnak, hogy esetleg kirabolták.

Vasárnap a csepeli vámőrség tele iónon 
jelentette a budafoki kapitányságnak, hogy 
a holttest fölfedezését megelőző éjszakán a 
csepeli vámőrségen őrszolgálatot teljesítő 
egyik ember segilségkiáltozást hallott a 
Budafok—albertfalvi part irányából.

Női hang jajveszékelt és sikoltozott a 
budafoki parton és segítségért kiabált.

Pár pillanatig tartott csak, azután megszűnt 
a sikoltozás ...

Ezek az adatok mind arra mutatnak, 
hogy bűncselekmény történt a Dunaparton.

Imrédy bejelentette Jászberényben, 
hogy a pontos adófizetők kedvezmény t kapnak

Gömbös Gyula a kormány jövö feladatairól
Jászberény, február 19. I 

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- , 
tése.) Vasárnap délelőtt tartotta meg Jászbe
rényben programbeszédét Imrédy Béla pénz
ügyminiszter, a kerület képviselőjelöltje. A vá
lasztói gyűlésen részivel! Gömbös Gyula mi
niszterelnök, Sztranyavszky Sándor pártelnök, 
Vargha Imre pénzügyi államtitkár, dr. Antal 
István miniszteri tanácsos és a párt több kép
viselője.

Imrédy Béla pénzügyminiszter a kora reg
geli orákbar érkezett autón Jászberénybe, ahol 
ünnepélyesen fogadták, maid rászívott az ün
nepi nagymisén, utána pedig a városházára 
ment, ahol már nngv tömeg várta Gömbös 
Gyula miniszterelnököl, aki liz óra tájban ér
kezett meg autón és rövid időt töltött a város
házán. Féltizenegy órakor kezdődött a Lehel
szállóban a népgyülés, amelyet Koncsik Béla 
közjegyző nyitott meg, aki kegycleles Szavak-

I kai emlékezett meg a város volt képvlselőjé- 
' rőt, gróf Apponyi Albertról, majd üdvözölte 

Imrédy Béla pénzügyminisztert, mint a kerü
ld jelöltjét.

IMRÉDY BÉLA 
pénzügyminiszter

elsősorban beszéde elején Apponyi Albert em
lékének áldozott kegyelete.*)  szavakkal, majd 
rátért program beszédére és azzal kezdte, hogy 
csak a legfontosabb és legidőszerűbb felada
tokat emeli ki, hogy átfogó képet adjon az 
ország helyzetéről, a megoldásra váró kérdé 
sekről s azokról az eszközökről, amelyeknek 
segítségével a feladatot megoldani kívánja. Ez
után történelmi visszapillantást vetett az. el
múlt időkre, majd hangsúlyozta, hogy n mai 
nehéz időkben a legfőbb feladat az, hogy

biztosítsuk az államháztartás egyensúlyát.

Beruházásokat teszünk és kíméljük 
a kisegz’sztenciákat

— Ezért mertmi áldozatot kérni, — mon
dotta — a magyar nemzettől és ezen áldozatok 
során határoztuk el, hogy

bizonyos beruházásokat teszünk folya
matba.

amelyek az ország több helyén megindítják az. 
alkotó munkát és amelyekkel munkál tudunk 
adni azoknak, akik arra legjobban rászorultak.

— Azok az intézkedések, amelyeket az adó
politika terén n legutóbbi nnpokban ételbe- 
léptettünk, bármily súlyosak legyenek is. kél 
szempontot tartottak szem clő'.l: az egyik a: 
volt, hogy azt o rétegei, amely a legsúlyosabban 
szenved, a mezőgazdaságot a lehetőséghez ké
nest kíméljük. A másik szempont az volt,

hogy a klsexlszlenelákat kíméljük.
Majd az adóreformokról szólt és kijelentette, 
hogy

ai adóhátralékok t2 százalékos keni-la 
Igen súlyosan nehezedik az érdeke tekre, 
de már kidolgozlak egy rendelettervezete!, 

rrnely mérsékléseket léptet életbe

Az egyik föltevés szerint úgy rekonstruálják 
a történteket, hogy az ismeretlen fiatal nőt

egy férfi kicsalta a Dumipartra
és megtámadta. A fiatal nő menekülni akart, 
a sötétben a partról belépett a Dunába, igy 
ázott át a cipője és a harisnyája. A támadó 
itt ulólérte, kicipelte a partra, ott

erőszakoskodott vele és hogy segítség
kiáltozását clhallgattassa, tenyerével 
befogta a száját és a szerencsétlen nő 

megfulladt.
A brutális gonosztevő azután 

kirabolta áldozatát,
majd elsietett!, mert könnyen attól tartha
tott, hogy a segélykiáltozásra figyelmessé 
lett emberek fölfedezik és elfogják.

Természetesen ez csak föltevés. Lehet, 
hogy a fiatal nő halálának sokkal egysze- 

és utakat keresnek arra is, hogy az, aki most 
eleget akar tenni adófizetést kötelezettségének, 
annak gyümölcseit élvezze is. Nagy gondot for
dítanak arra, hogy

azok a jövedelmek és vagyonok, amelyek
nek megadóztató*  a az adóztatást technika 
nehézségeibe ütközik, jobban megfogassa
nak és a közterhek szolgálatába állíttas

sanak.
Beszélt ezután a kiadások csökkentéséről, 

majd foglalkozott Jászberény speciális kérdé
seivel és ezzel tetszésnyilvánításoktól gyakran 
megszakított beszédét befejezte.

GÖMBÖS GYl'LA 
minlszlerelnök

emelkedett ezután szólásra és megindokolta, 
hogy miért esdi n választás Imrédy Bélára, 
amikor a jászberényi kerüld mandátumáról 
volt szó. Elmondotta, hogy Imrédy Bélát mint 
katonát tisztelte de tisztelte mint emberi, mint 
pénzügyminiszterben pedig tiszteli a szak 
embert, aki tele van érzéssel minden iránt, ami 
magyar. 

rűbb magyarázata van, eddig azonban min« 
den adat a bűncselekmény mellett szól.

A budafoki Dunapart rejtélyére a végle
ges választ elsősorban is az adja meg, ha 
agnoszkáljak a fiatal nőt, megállapítják a 
kilétét, valamint azt, hogyan, milyen körül
mények között kerülhetett a Dunapartra.

Ennél is fontosabb lesz azonban az orvosi 
megállapítás arravonatkozóan,

mi okozta az Ismeretlen nő halálát és 
mi történt vele közvetlenül halála előtt, 

mert tulajdonképpen ez a rejtély kulcsa.
A rendőrség intézkedett, hogy az isme

retlen holttestet szállítsák a törvényszéki 
orvostani intézetbe, ahol az orvosszakérlók

felboncolják
es a boncolás eredményét sürgősen jelentik 
a rendőrségnek.

— Az azonnali programból — hangoztatta 
ezután n miniszterelnök — igen sokat megvaló
sítottunk, csak ezt nem akarják a kritikus urak 
észrevenni. Mikor azt kértem tőlük, hogyha 
jobb programot tudnak alkotni, álljanak ebi 
vele s nekem azt kötelességem elfogadni, ami
kor kiprovokáltam, hogy adjanak programot —

csak az én munkatervemböl ollózlak, ellen
zéki stílusban.

— Azok közölt, akik ma bírálnak, sokan 
vannak, akik vágyták, hogy vezére legyek a 
nemzetnek. Arról, hogy közben nekik is étvá
gyuk lett erre a pozícióra, nem tehetek.

korábban kellett volna gondolkozni azon, 
hogy én vagyok-c a vezérnek vcló vagy más. 

Azok .akik még egy évvel ezcLtt nógatlak, 
hogy vegyem már ál a hatalmat, most azt 
mondják, tulsokáig van a kezemben. Én tigy 
érzem, hogy tulkevés ideig. Én nem kerestem 
a miniszterelnökséget, de nem volnék őszinte, 
mikor azt mondanám, hogy

amikor Bethlen István és Károlyi Gyula tá
vozott, nem éreztem vo'na, hogy nekem 

kell következni.
Éreztem, hogy ez a hivatásom, igenis készültem 
rá. Ha ma (elköltenek éjszaka, az államvcze- 
lés és kormányzati ügyekben bármilyen hoz
zám intézett kérdésre igennel vagy nemmel ha
tározott választ adok.

— Ezt meg is fogják érezni nemsokára! Nem 
ámítással, áZ „úri huncutság**  politikájával jö
vök Önökhöz, hanem magyar testvérként, aki 
szcmlöl-szcjnbe áll azokkal, akik bíróinak és 
szeretnek. Akik szeretnek, azok már most mö
göttem vannak,

akik bírálnak, azok Is mögém fognak JönnL
A nagy tetszéssel fogadott miniszterdnöki 

beszéd után Sztranyavszky Sándor szólalt még 
fel, majd a nagygyűlés végétért. Délben a Le- 
/>e/-szállodábnn ebéd volt, ahol szintén felszó
lalt nv'g'gyszer a miniszterelnök és a pénzügy
miniszter is.

A bankett után a miniszterelnök visszatért 
autón a fővárosba, mig n pénzügyminiszter a 
kíséretében levő képviselőkkel a jászberényi 
gazdaköröket líMogalla meg, ahol a gazdák 
nagy szcrddtel fogadták őket és clpanaszol- 
Iák nehéz helyzetüket és bajaikat.
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POLITIKAI NAPLÓ
A kereszténypárt ma, hétfőn értekezletet 

tart. Politikai körökben azt a hirt terjesz
tették, hogy ezen az értekezleten dönt n 
párt inról, hogy ellenzékbe menjen-e? Mint 
a pórt egyik vezető tagja bennünket infor
mált. n hétfői értekezleten szó sem lesz er
ről, hanem a vidéki pártszervezést l>eszélik 
meg a vidéki szervezetek vezetőinek bevoná
sival. A kormánnyal szemben való 
foglalásról annál kevésbé lehet szó, 
erre vonatkozólag n keresztény párt már 
deklarálta álláspontját, amelyben megálla
pította a kormánnyal szemben való teljes 
függetlenségét. Ami a tervbe vett ellenzéki 
szövetséggel való esetleges együttműködést 
illeti, erre vonatkozóing azt uz információt 
kaptuk, hogy a keresztény párt — függet
lenségének fennturlása mellett — esetröl- 
i'sctre bizonyos kérdésekben hajlandó ko
operálni a polgári ellenzékkel, de csakis 
akkor, ha az a szocialista párt nélkül ala
kul meg.

♦

Állás*  
mert

n napokban a Fasor
operáción esett keresz- 

* ' ' vakbél-
szanaló- 

gyulladás már teljesen el- 
Az operáció — tekintette! erős 

— mégis sikerült és a képviselő 
hó-

AndalAzy Kasnya Béla 
szanatóriumban nehéz 
túl. A képviselő meglehetősen aulyoa 
gyulladással és oly későn került n 
1'tini ha, hogy 
menyesedet |.
ízervezetérc — mégis sikerült és a képvi 
már túl van a veszélyen, de legalább kél 
napig még szanatóriumi kezelésre sz-orui.

♦

Közgazdasági és főként jogászi körökben 
sok szó esett a mostanában fölállított 
ügyészségi valutakirendeltségekről, mert 
sokan

nem találták szerencsés megoldásnak, 
hogy a kirendeltséget egv lipótköruli 

bérházban helyezték el
és kifogásolták, hogy esetleg olyan embe
reket kisérgetnek a detektívek egy bérház 
nyilvánossága előtt, akikről később kiderül, 
hogy ártatlanok, de addigra már kompro
mittálják őket.

Különösnek találták azt is, hogy azokat 
a gyanúsítottakat, akiket máskor egy éj
szakára a rendőrség épületében tartottak, 
most az ügyészség fogházába vitték, anél
kül, hogy letartóztatták volna őket.

Most azután érdekes esemény hire ter
jedt el.

Az ügyészségi valutakirendeltség élére 
Kotsis .Miklós alelnököt állitoták és melléje 
Kotsis Miklós alelnököt állították és melléje 
mint rendőri szervnek a vezetője, Bartha

Gvula rendőr tanácsos lett.
Bartha Gyula régebben az Intellektuális 

osztály főnöke volt, kiváló, nngytudásu és 
kitűnő prakszissal rendelkező bűnügyi tiszt
viselő. Bartha tanácsos, aki eddig jelentős, 
fontos pozícióban dolgozott, a neki szánt 
feladat végrehajtását nem tartotta magára 
nézve kielégítőnek,

kihallgatásra jelentkezett Ferenczy Ti
bor főkapitánynál és kérte, hogy ment
sék fel a valutaosztályon teljesítendő 

szolgálat alóL
Egyelőre néhány napi betegszabadságot ka
pott, azután döntenek újabb beosztásáról. A 
rendőrségi embereket különben egyelőre 
csak hat hónapra vezényelte a főkapitány 
az ügyészség valutakirendeltségére és hir 
szerint,

lehet, hogy a terminus letelte után vis
szatérnek a főkapitányságra

és kWbh ott nyomoznak majd a valuta- 
ügyekben.

A gólya ide is leánykát hozott, 
akinek már szintén meg volt a keresztelője. Az 
újszülött ezúttal a Franciska nevet kapta.

Eddig szól a „vilíg-szenzácló,‘, amelyhez 
még hozzá kell lenni, hogy nagy a boldogság és 
öröm a népes Fralellini-családban, ami a szín
padon is megnyilvánul- Soha a bohócok és 
egyéb vidám szereplők oly jókedvűen és őszinte 
boldogsággal nem játszottak, mint a legutóbbi 
napokban. Ez egyébként természetes is: néni 
mindennap? dolog, amikor n elown nagypapa 
lesz. Már pedig ezúttal ez történt.

Nagypapa lett Budapesten két világhírű 
elown.

A Fratellini-csoportnak 24 tagja volt, ami
kor Budapestre jöttek. Amikor elmennek: 26-an 
vannak. Hogy a két legfiatalabb Fratellini hol 
és mikor kap szerződést, még senki sem tudja, 
de hogy okvetlen kap szerződőst, ha nem 
előbb, ügy utóbb —.ez egész bizonyos.

Vasárnap Amerika és Magyarország 
összes kiválóságai üdvözölték 
a egymást - hat perc alatt
Gömböst, minisztereit, a pártvezéreket, a társadalmi notabi 
litásokat rádiógramban üdvözölte Murray Butler, Borahszená- 
tor és más amerikai előkelőség a newyorki magyarság báljáról

és hazafiassága a világ felvilágosodott köz- 
véleményének segítségével

diadalra juttatja az igazságot, amihez 
a magyar nemzetnek joga van.

Ldzdr Andor, Hóman Bálint, Puley Endre,

Szigorúan kutatja 
a rendőrség, ki felelős 

a Rókus-korházban 
történt robbanásért

A fíőA-us-kórhúzban történt gyilkos roh- 
nanás ügyében a főkapitányságon nagy 
eréllyet folyik a nyomozás. A rendőrség 
vasárnap

kiadta szakértőknek vegyi vizsgálatra 
a felrobbant gép lefoglalt alkatrészeit.

Intézkedtek azonkívül, hogy megszerezték 
a fővárostól a kazánrendelésről szóló költ
ségjegyzéket. A gépet szállító Magyar Mosd
ós Fertőtlenítő Gépgyár vezetője, Hermann 
Emil igazgató ugyanis arra hivatkozik, 
hogy a főváros engedélyével szállított acél
kengyelek helyett vaskengyeleket. A rend
őrség és a szakértők szerint döntő fontos
ságú annak a megállapítása, hogy mi tör« 
tént ezen a téren, mert valószínű, hogy

a katasztrófát a gyöngébb anyag alkal
mazása idézte elő.

Hétfőn valószínűen újabb helyszíni szem
lét és kihallgatásokat tartanak a robbanás 
helyen. Papp Józsefet, a robbanás súlyos 
sebesültjét, nem lehetett kihallgatni, mert 
még mindig nem nyerte vissza eszméletét. 
A szerencsétlen ember súlyos agyrázkódást 
szenvedett s az orvosok szerint, ha életben, 
is marad,

többé nem fog emlékezni semmire.
Az ellenzéki blokk vagy szövetség — 

amelyről oly sok szó esett az utóbbi napok
ban — egyelőre holtpontra jutott. Hadik 
János gróf a bélen — mint Ismeretes — bi
zonyos informatív jellegű megbeszéléseket 
folytatott »s ezen megbeszélések eredmé
nyeképpen arra a meggyőződésre jutott, 
hogy a Idáik megteremtése súlyos elvi és 
személyi nehézségekbe ütközik. A valóság 
nz — információnk szerint —, hogy a füg
getlen kisgazdapárt — tekintettel a küszö
bön állolt választásokra — bizonyos vá
lasztás védő szövetséget akart csupán meg
teremteni, de egyéb kérdésekben egyelőre 
fenntartotta volna akciósulbaóságát.

A többi ellenzéki pártok és pártonklvüliek 
azonban másképpen képzelték el az ellen
zéki blokk feladatát és így — hacsak a 
mostani két sikertelen választás nem téríti 
más elhatározásra a többi pártokkal szem
ben bizonyos értékben fölényeskedő kis- 
gazjapúrlot — akkor a blokk gondolata f*  
m<<ileremtése teljesen elejlettnek tekinthető.

Igen érdekes esemény játszódott le vasár
nap reggel hat órakor a budapesti főpostán, 
ahová Newyorkból érkezett egy sereg üd
vözlő távirat a magyar notabilitások szá
mára az amerikai közélet kiválóságaitól. 
Newyorkból szombaton éjfélkor — ami Bu
dapesten vasárnap reggel hat órának felel 
meg — Amerika legkiválóbb közéleti szerep
lői küldték az üdvözlő rádiótelegrammot 
Magyarország előkelőségeinek, akik 
bari válaszsürgönnyel köszönték meg 
vözléseket.

Mindez a budapesti főpostán hat 
alatt bonyolódott le.

A Mackay Rádió ugyanis a Newyorkban fel
adott rádiogrammokat három perc alatt adta 
le Budapestre s innen a nyomban elküldött 
válaszokat három perc múlva vette le 
newyorki állomás.

Erre az érdekes rádiogramm-váltásra 
az amerikai magyarságnak Newyorkhan 
rendezett hatalmas bálja adott alkal

mat.
Az Amerikai Magyar Népszava szombaton 
este rendezte meg a bált, amelyen mintegy 
hatezer magyar jelent meg. A búiról éjfélkor 
indultak el az üdvözlő táviratok Budapest 
felé. Az első táviratot 5zé/.e/y Izsó, az Ameri
kai Magyar Népszava igazgatója

Intézte Magyarország kormányzójához, 
kifejezve a közönség hódolatát és honfiúi 
ragaszkodását. A második táviratot Murray 
Butler, a Columbia-egyetcm világhírű elnöke 
küldötte Gömbös Gyula miniszterelnöknek, 
s ebben kifejtette, hogy minden komoly 
amerikait a legmelegebben érdekli Magyar
ország sorsa.

A következő táviratot Borah szenátor, 
a magyarság nagy barátja intézte Kánya 
külügyminiszterhez.

— Abban a tudatban üdvözlöm, — hang
zik a távirat — hogy a magyar nép türelme

íwjue.“\ztos.
hash*j’

Buflappst leoulabü szenzációja
a Laüricia szinnazui, olcsó atwseaaral

február 20-tól 28-ig.
Hétköznap «al« Szombat oate és vasárnap

Club- is páholyflies.... P 1- Cluh- és pikolyfilft ... P2.50 
P 1.50 Földszinti Ülőhely....... P 2.-

P I.- ErWIyoits .................... p j._
Kedd délutántól kezdve minden délután 4 óra
kor előadás teljes esti műsorral, 1 P-ős helyárral!
Délután minden /»gy 1 pengő!

Biztosítson magának jó Jegyet elővételben a 
táránál. Aki előbb jön, jobb jegyet

Csütörtök délután 3 óra
kor Hiúsági előadás:

Földszinti ülőhely.. 
Erkély ülés.............

színház 
kap.

Huszár Aladár, Sipőcz Jenő, báró Perényi 
Zsigmond, Herczeg Ferenc, Tormay Géza, 
Hegedűs Lóránt, Márkus Miksa, Kozma 
Miklós, Sztranyavszky Sándor, gróf Zichy 
János, Rassag Károly, Eckhardt Tibor 
ugyancsak üdvözlő táviratot kaptak az ame
rikai magyaroktól s a táviratokra valameny- 
nyi magyar előkelőség nyomban válaszolt.

pénz

A KIS LORD

Nagypapa lett Budapesten 
hét Fratellini-fivér

A budapesti, sőt a nemzetközi arlistavilágnak 
nagy szenzációja van. A jelenleg Budapesten, 
a I.abriola Színház-Varietében fellépő Fratellini- 
fivérekhez nz elmúlt héten kétszer is bekopog
tatott a gólya. Az örvendetes esemény a ma
gyar főváros nevéhez fűződik,

két vtlághlril Fratellini Budapesten lett 
nagypapa,

ami kétségtelenül nemcsak a híres artista-csa
ládban kelt nagy örömet, hanem egész Buda
pest artistái is együtt örvendeznek a két „leg- 
fiatalabh**  nagypapával.

Három öreg Fratellini van: Pnulo, Francois, 
és Albérlő. Ezúttal PhuIo és Francois lettek 
nagypapák. Fratellini Paulo leányának ugyanis, 
aki Lapét trapénnüvésznrk a felesége, az H- 
mull héten kisleánya született. Már a keresz
telő is megvolt- a legifjabb Fralellini-unokát 
Paullnc névre keresztelték meg.

Viszont a másik unokával Fratellini Francois 
fiának a feleségéhez kopogtatott be a gólya, 
majdnun cgvldőben, mint Paulo leányához.

.deggyógyintézetbe vitték 
a motorkerékpár 

szerelmesét
Tegnap délután mentőautó állt meg a 

főkapitányság előtt. Egy jólöltözött fiatal
embert hozott. A rendőrföorvosi hivatalba 
kisérték, ahol megvizsgálták, azután

vtessatiltették a mentőautóba, amely ■» 
egyik fővárosi ideggyógyintézetbe vitte. _
Az elegánsan öltözött fiatalember Balogh- 

Czekler Géza főiskolai hallgató volt. A 
Markó-utcai fogházból hozták a főkapitány 
ságra, ahol azután megvizsgálták és meg
állapították, hogy ideggyógyintézeti megfi
gyelésre szorul és intéz tbe utalták.

A jó családból származó fiatalember azért 
került a fogházba, mert motorkerékpárokat 
lopott Rövid egymásutánban

kilenc motorkerékpárlopást követett el>
Egyszerűen fölült az utcán gazdátlanul 

hagyott motorkerékpárokra és eltűnt. A lo
pott kerékpárokat sohasem adta el, hanem 
mikor elfogyott a benzin, gazdátlanul el
hagyta. A rendőrség leleplezte és elfogta. A 
fiatalember különös módon védekezett:

— Nem vagyok én tolvaj, semmi szüksé
gem arra, hogy lopjak. Csak arról van szó, 
nem tudok elmenni motorkerékpár 
Ha gazdátlan uiotorbiciklit látok,

ellenállhatatlan kényszert érzek, 
fölüljek rá

Balogh-*ztkiér  Géza védekezését 
nem fogadták cl,

letartóztatták
és átadták az ügyészségnek. A fogházban 
ismét orvosi vizsgálaton esett keresztül. A 
viselkedését, magatartását gyanúsnak talál
ták és ezért intézkedtek, hogy megfigyelésre 
ideggyógyintézetbe vigyék.

mellett.

hogy

akkot

rend6r.il
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aranyat találtak a Huniban
miniszteri szakértő bizottság vizsgálja az arany 
leletet Gönyü KOzság határiban — Paikert nyugat 
mázott őrnagy szenzációs ícSíüüBZÉse

Hétfőn délelőtt Pánt hó Ernő bányafőtu- 
nácsos és Bohn Ferenc miniszteri tanácsos 
a pénzügyminisztérium kutatási osztályú
nak utasítására kiszállnak Gönyü környé
kére s ott a talajvizszintalatti dunahordalék 

aaranytartalmát fogják vizsgálni. Ezzel 
ténnyel

nagyszabású, komoly akció Indul most 
a dunahordalék aranvtartalmának ki 

uknázására.
Púikért Henrik nyugalmazott huszár

őrnagy ugyanis az elmúlt hetekben szak
értő közönség előtt kimutatta, hogy a duna- 
hordalék aránylag könnyen kimosható ara
nyat rejteget. Paikert felfedezése ugy az

állam, mint a magántőke érdeklődését fel 
keltette. Schiffer Miksa vezetésével

a közgazdasági éle! több ismert szemé
lyisége értekezletet tartott Paikert fel

fedezésének hasznosítására.
Több külföldi hitelezőnkkel is megállapod
tunk mar, akiknek a transzferalapba be
fagyva hever a pénzük, hogy finanszírozzák 
az aranykitermelést és a kitermelt arany 
10—15 százalékát kivihetik az országból.

A Nemzeti Bank vezetősége elvileg he
lyesli a terveket s ha a hétfőn kezdődő ku
tatások is eredményesen végződnek, éenimi 
sem fogja akadályozni a dunavölgyi arany
mosás megkezdését.

OivasGinknalf! ingyen!
Ml érdekelné a mai bizonytalanságban jobban az embereket, 

mint jövő borsuknak alakulása?
Már többezer éve tudják az emberek, hogy a csillagok állásá

ból, tenyeiük vonalaiból és kezük Írásából kiolvasható minden
kinek a jövője.

Nagy áldozatok árán megegyeztünk egy kiváló írásszakértővel 
— grafológussal — aki m nden olvasónknak megírja, teljesen ingyen, 
jellemet és jövőjét.

Akit tehát érdekel, hogy mit rejteget a jövője, milyen le-7 a 
jövendő sora az iija ie egy daran pao.rosra sajátkezű lég nevét, 
pontos címét, foglalkozását születésének idejét és egy 10 filléres 
bélyeggel együtt, külnje be a következő címre

Budapest, Föposta ] (semmi egyebet 
Postafiók i62 ) h bor""lira)

I eányszöktetés miatt elfogták 
Darázs Károly cigányprímást 
Hamburgba akart szökni egy 15 éves urilánnval

Romantikus leányszöktetési kaland ügyé
ben fejezte be a nyomozást vasárnap a bu
dapesti rendőrség.

Tegnap a székesfehérvári rendőrség rá
dión értesítette a főkapitányságot, hogy

rábaközi Darázs Károly cigányprímás 
Székesfehérvárról megszöktetett egy uri- 

lányt,
egy MÁV-tisztviselő feltűnően szép, baba
arcú, 15 éves leányát. A budapesti detekti- 
vek keresni kezdték őket. Sorra járták a 
szállodákat és

a Magyar-utcai Splendld-szálloban meg
találták

Darázs Károlyt és a fiatal urileányt.
A főkapitányságra invitálták az érdekes 

párt, ahol azután
különös és romantikus szerelmi regény

részletei derüllek ’ A cigányprímás iaM.Iy 
a bandájával n M kV-tisztviselő idősebb leá
nyának esküvőjén játszott. Gyönyörűen 
húzta és az esküvő hangulatában a J5 éves 
kisleány elszédült és beleszeretett a prí
másba. bdrazi_ Iyáfóly, aki különbért 3G' 
éves, * élvéit eíiibcr és gyérriielié van, 
szép napon

mint kérő jelentkezett, de a szülők el
utasították.

A szerelmes pár előbb öngyilkosságra gon
dolt, de az elegáns cigányprímás más tel vet 
eszelt ki. Szerződést kapott egy hamburgi 
szórakozóhelyre és elhatározta, hogy ma
gával viszi a fiatal urileányt is. Saját leá
nyának okmányai segítségével a fiatal úri- 
lányt beíratta az útlevelébe és

egy

Minden levélre 8 napon belül levélben válaszolunk

elindultak Hamburg felé, I Tiz óra előtt néhány perccel már miniden
szökésüket azonban észrevették és már előkészületét megtettek a startra. A két pilóta: 
Budapesten nyomukra akadtak. I Tibor légügyi # Mfelügyetó is BámlUgujvíuiiinia iincuuun. ■ z , t ■

Vasárnap a MAV-hivatalnok Budapestre 1 *"* “'• 11 B''1’ k"n»lruki6rje mégegysrer nwgvtat. 
karait és manóval vilié .........invál. ?“l,á.k !“ "' roplán minden porcikájá és «.érkezett és magával vitte a leányát.
A cigányprímást két detektív kiséri 

vissza Székesfehérvárra.
és az ottani ügyészség mondja ki a végső 
szót a romantikus és kalandos leányszökte- 
tés ügyében.

Hóvihar várta az Alpok között 
a vasárnap startoló magyar 
pilótákat

Vasárnap reggel kis csapat gyülekezett a má
tyásföldi repülőtéren. Nem hivatalos szónokok: 
csak a barátok lelkes kis tömege akik eljöttek,) 
hogy jelen legyenek a „Gerle 13“ startjánál. 
Az elegáns kaic.su gep reggel 9 órakor már olt 
állott a hivatalépület előtti betonplattformon 
Utasait várva Hosszú atra készül a kis Gerti-

13.000 kilométer solt vlssontagsága vára
kozik rá.

Az utolsó pil’anatban hosz- 
szabb lett a „Gerle 13“ ut>
Eredetileg 12000 kilométeresnek tervezték az 

utat ,az utolsó pillanatban azonban megválto
zott a helyzet A Konia—Szmirna—Athén-sza- 
kaszt meg kellett változtatni mert

a török kormány nem engedte meg, hogy 
az ankarai tilulmi zóna fölött átrepüljenek.

Igy az útvonal Konia—Konstantinápoly sra- 
kaszra változik, ami ezer kilométer többletet 
jelent.

tanulmányozták a legújabb Időjárásjelcntéscket. 
Az időjárásjekntések szerint

az Alpok között heves hóvihar tombol, úgy
hogy nagyon kockázatos vállalkozás lenne, 
ha betartva az eredeti programot, a két 
pilóta l’dlnéig vagy pláne Milánóig repül.

Bisits és Bánhidy végül Is nem döntöttek, ha
nem ugy halároztak, hogy Óráiéig mindenesetra 
elmennek. A gráci repülőtéren leszállnnak, olt 
informálódnak a meteorológiai helyzet 
csak ha ez kedvező, akkor folytatják 
nz utat Udine felé.

Hétfőn Cannt xhan. a francia Riviérán 
a magyar repülők, innen kövei kéznek 
pnganda sporttura további állomásai o 
tenger medencéiében keletre. Konia, Konstanti
nápoly, Szaloniki, Atkán. Brindisi, Nápoly, 
Rima, Firenze, Udine várják mar a magyar 
repülőket.

Pontban tiz órakor a két pilóta egy 
kézszoritás után beszállt a gépbe és

a „Gerle 13'*  a Himnusz hangjai mellett 
felemelkedett a levegőbe.

Á karcsú gép egy üdvözlő kört irt le a mátyás
földi repülőtér felelt s azután nekivágott a nagy 
útnak.

fel. I a 
tovább

lesznek 
a pro*  

F&dkö-i-

utolsó

Zománcedőnyak

Zománcedény-ujdonságok
Új kivitel, elsőrendű minőségű 

Lábasok vagy fazekak 
5 4 3 a' l‘/» 1 •'< */» 1

P 2.43, 2.23, 1.78, 1.38,1.18, -.88. -.78. -.65

Visszamaradt tétel, kb. 600 darab
Nyaíes forraló zománcozott, o —

kék vagy barna •/« 1 —.58, */» I . ... *“.3Ö

Kőedények

Korvin

Kariinástál •zfne» fehér
29 25 18 cm

Bt AHA ! U.I^A-TFR 1

Lábasok •fényezett kivitelben
18 16 12 cm

l db P 1*8 1.18 —78

Üvegáruk
Boroskehely szépen csiszolt, .

1 db. —.48, -.38, síma -.32, —.24
Vizes- és söröspoharak

csiszolt.......... I db. —.28, sírna— .18,—.12
Kompót-tál csiszolt .......... — I db. 1.50
Kompót-tányér bonouo ... nb.—.45
Vizespohár hengerelt.......... 1 db.• 12
BOTOS készlet caiszólt, 6 szem. 2.38

Nikkelezett cikkek

VÖTÖ8 ZOmánC lábasok és fazekak, félnehéz
4 ? 2‘/» 2 1»Z, 1 »/, ■/, 1

pá.áó, i.eö, 2.48,2"Í8,1.48,1.28,1.10.-.9O

Háztartási gépek
Dióőrlő .........................i db 1.38
Kávédaráló ............. 1 db. 2.68
Konyhamérleg 5 kg-ig használható 6.48

Bádogáruk

Fogpiszkáló-tartó.......
Papírszalvéta-tartó....
Kenyérkosár................
TeaSZŰrÖ alpakkából .............

t db—.88 
l db. 1.38
1 db 1.78 
i db —.88

Faáruk
Hűsdeszka ss cm............ 1 db. —.48
Húskalapács ............. 1 db.—.58
Evőeszköz-tarló < rom. 3 részes

1 db P—.98 -.88 -.50 tettem —.3ö 
Vizeskorsók színes

1% literes darabja —.98, */,  litere*  .... —.48 
Bordástál

30 cm, színes  ......................  1 db —.98
Mosdótál

34 M), tzíuca és fehér .................. I db —.tfö
MO3CÍÓkor8Ó színes éa fohér l db. —.98 
Bordás- készlet 1 kéaitet 4 db. -.88 
Tejesbögre , ttittcm. «<.*•.  t db —.88 
Főzelékestál S9 cm. reMr... t db —.98

Aluminiumáruk

36 30 cm
P -.88 -.78

40 KB 38___ 89 éra
P 1.38 1.18 —SS —.88

Alpakka evőeszközök
Evőkanál vagy villa 
Evőkés ...............
Kávéskanál ___
Deszertvilla......
Deszertkés___

1 db P —88 -.88
Húsdeszka jávorfa 35 32 28 cm

1 db. r 1.48 1.18 -.98
Fehérneműszárftó a-ig

Fel*zolgálő-tálca_  67 52 48 cm
1 db P 1.98 1.38 1.88

Acéláruk
Zöldségkés.......... í db. —.18
Zöldségkés rozad.tneotn. 1 db —.75
Konyhakés.....— 1 db. -.sb, —.68
Konyhabárd.............- 1 db, 2.48

RENDKÍVÜL OLCSÓ AJÁNLAT I

Konyhaedény-garnitura 
alumíniumból, 10 réazca: 5 konyha
edény, 1 nyele*  aerpenyó, 1 tojássütó, 
levcMzflrő-, habszedó- éa merőkanál _ _ 

öuszasen 9.80

Merőkanál .itt.........t db. --.68
Habszedő-kanál.........t db. —..78
Tésztaszúrő............................. t db. —.96
RántottasUtö................. i db. —.88
Nyeles forraló............. t db. —.96

SzavatolUn jól járó
Eredeti schwarzwaldl

ingaórák....... i db. p 1.90

kaic.su
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Bestiális asszonvgviikossag 
Debrecen határibanItólgv ühosságl

Debrecen, február 19. 
telefon- 

ügyében 
királyi

(A Hétfői Napló tudásttójdnak 
yrlrntém) Rejtélyes gyilkosság 
folytat nyomozást a debreceni 
Sgyégzség

A hét közepén « tanvakőrzetben 
tilijn csonttá fogyva fnlálfák 
jómódú 
KI’ ellett

az elek! 
Tóth Margit 

tanyai gazdálkodónőt. A holttest

piíllnkáaBveg
feküdt. Az volt n feltevés, hogy oz asszony 
Biinden valószínűség szerint lerészegodett, 
•laludt az utón s olt megfagyott. A csendőri 
jelentés alapján az ügyészség megadta az en
gedélyt a halott eltemetésére.

A holttestet azonban beszállították az 
egyetemi klinikára, ahol uz orvosok nem hi
vatalosan, de

felkoncolták.

A boncolás nyomán megállapították, hogy 
sí asszony nem lehetett részeg, mert belső 
szerveiben semmiféle alkoholnyomokat nem 
talállak, ellenben unnál feltűnőbb volt, hogy 

a száján, nyakán és karján gyanús klil- 
aérrlml nyomokat fedeztek fel.

Ennek alapján kialakult az a feltevés, hogy 
az asszonyt valaki megtámadta, dulakodott 
vele, befogta a száját és Igv az asszony ful
ladás következtében halt meg. Valószínű, 
hogy a holttestnek semmi köze a pálinkás
üveghez,

a gyilkos zsebéből eshetett ki az Üveg.
Minden jel arra mutat, hogy egy részeg 

ember támadhatta meg és
kéjgyilkosságot követeli el a szerencsét

len asszonyon.
A nyomozás a legnagyobb éréi Ive! folyik.

hogy SCHMIDTHAUER

Hasznos tudni,

Kessrliulzo
nemcsak legjobb természetes hashajtó, 
de kiöblítés! szerepénél fogva gyorsan 
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből

Ezzel kapcsolatban a MÁV-nál is fontos ki
hallgatások lesznek s az itt folyó vizsgálat
nak és kihallgatásoknak az adatait közölni 
fogják a királyi ügyészséggel.

Érdekes, hogy

a hivatalos lap vasárnap! száma egy
szerre két versenytárgyalási hirdet

ményt Is közöl,

amelyekben a magyar királyi Államvasutak. 
egész sereg anyag beszerzésére hirdetnek pá
lyázatot. Áz első hirdetmény szerint a MÁV’ 
igazgatósága asbest-taurllpapirlemez szállí
tására hirdet pályázatot, amelynek határ
ideje március 7-ikc. A másik felhívásban 
csavarokra, csavarházakra, alátétlapokra, 
stegecsekre hirdet nyilvános árlejtést a 
MÁV március 17-iki határnappal.

Három szenzációs bűnügyben lesz 
főtárgyalás e hét elején Hólfön Litlke

Kálmánná, kedden Vay Kázmér, szerdán a Mátra
vldéki Szanatórium

E hét elején mozgalmas napjai lesznek 
a budapesti törvényszéknek és a felsőbíró
ságoknak. Egymást követő napokon három 
szenzációs bűnügyben tűztek ki főlárgyalást.

Ma, hétfőn reggel 9 órakor kezdődik 
Littke KAImánné nngy bünperének fő

tárgya lósa
n törvényszék esküdtszéki !enr..'b?n. Buti- 
kay Gábor koronaőr százados rejtélyes ha
lála minit szándékos emberölés büntette 
mialt emellek vádat IJtlkéné ellen A ma 
kezdődő főtárgyaló*  három napig tart és

nrerdán hirdet ítéletet
Szemák Jenő tanácselnök. A nagy érdeklő
désre való tekintettel csak belépőjegyekkel 
lohol a főtárgy a lásra bejutni. Eddig

közel ezer érdeklődő kért jegyet,
He a bíróság csak igen mérsékelt számban 
bocsátott ki belépőjegyeket. Mert a nagy-

Amerikában is baj van

bűnügye kerül a bíróság elé 
teremben sem fér el száznál főbb hallgató 
Rengeteg nő kért jegyei a tárgyalásra s még 
tegnap is jegyekért ostromollak a hölgy
érdeklődők a törvényszéket

Kedden, holnap Vay Kázmér és társai 
bünperc a klr. Kúria előtt kerül tár

gyalásra.
A Tábla tudvalévőén egyévi fogházbüntetés
sel sújtotta a törvényszéken felmentett Vay 
Kázmérl, akinek b(!n perében most a Kúria 
mondja ki a jogerős Ítéletei Ez a tárgyalás 
is előreláthatóan kél napot vesz igénybe.

A harmadik nagy per
■ Mátravldéki Szanatórium bűnügye, 
amelyben szerdán tart tárgyalást a tör

vényszék.
bűnügynek több vádlottja van s a per 

hatalmas anyaga, rengeteg tanúja miatt két- 
három napot vesz majd igénybe, amig a bí
róság előtt tisztázódik a vád:

Igaz-e, hogy meghamisították a Mátra
vldéki Szanatórium egyes tervpályáza

tait
versenytárgyalások alkalmával.

A

A detroiti városháza, ahol most egyelőre hiába tanácskoznak 
az óriási michigani krach megoldásánA békebeli

a

Meglepő Intézkedésekre 
készül az ügyészség a talpfa- 

olajpanama ügyében
I'Jabb kihallgatások — Vasárnap a házkutatások 
során lefoglalt iratokat tanulmányozta az Ügyész

Budafok meg akarja vásárolni 
a Dunapari-jogoí Zita királynétól 
Felparcellázzák a ráckevei koronauradalom csepeli területét

Az ügyészségen vasárnap sem szünetelt 
annak a széleskörű vizsgáimnak a munkája, 
amely az Államvasutak talpfa-olajszállításá
val űzött visszaéléseket igyekszik tisztázni.

Dr. Aucr György királyi ügyészségi nl- 
elnök,

at olnjpnnninn referens ügyésze, vasár
nap a délelőtti órákban megjelent már 

hivatalában.
'Az Ügyészségi a lel nők a 
tartózkodott hivatalában, 
ment dr. Baróthy Pálhoz, 
nőkéhez. Aucr György dr.

azokat az irattönicgeket 
amelyeket az Imperial 

JAzsef-térl Irodahelyiségében foglal
tak le.

késő déli órákig 
majd referálni 

az ügyészség el*  
egész délelőtt 
tanulmányozta, 
Részvénytárta-

(UJGYBCJfő-UX
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Lant os-jazz

a most foganatosított házkutatás során. Min
den egyes Iratot, levelet, számlát és üzleti 
vonatkozású feljegyzést összehasonlított a 
vállalat üzleti könyveivel. Az iratok áttanul
mányozása után intézkedett az ügyészségi 
alclnök az e héten foganatosítandó

újabb kihallgatások Ügyében

is. Információnk szerint ma, hétfőn újabb 
tanúkihallgatásra idézik az ügyészségre 
Szcntiványi Ferencet, a MÁV anvagbeszerz.ö 
osztályának vezetőjét, Dorner Bélát, a MÁV 
vegyészeti osztályának vezetőjét. Rajtuk 
kívül

kihallgatják az Államvasutak mindét 
osztályainak főbb tisztviselőit Is tanú

képpen,
majd egész sereg újabb kihallgatás lesz eb
ben az ügyben.

Az Ügyészségre vasárnap érdekes bejelen
tések érkeztek a talpfaolaj-panama ügyében. 
A bejelentések pontosan felsoroljuk, hogy 
egyesek, nkik a visszaélésekkel kapcsolatban 
eddig még titokban szerepelnek, az elmúlt 
két esztendő alatt

milyen horribilis vagyont szereztek.
.4 bejelentések pontosan felsorolják ezeket 
a vagyontárgyakat. Az ügyészség a legszigo
rúbban lenyomozza ezeket a bejelentéseket 
ét információnk szerint valószínűleg már f 
hét elején

meglepő lntérkfdAek történnek a 
talpfa- olajpanaiua ügyében.

Az ügyészség nyomozásával egyidejűleg 
folyik a vizsgálat az Államvasutak illetékes 
szerveinél Is a a vizsgálat torán

ma kezdődik meg az elmúlt rsztendők 
ösozea anyagbeaaerzéaeinek a frlülvizs- 

gálaU.

— Ráckevén van a 35 ezer katasztrálís 
hold területű koronauradalom, amly a ki
rályi család magántulajdona. Az uradalom
nak Jankovlch Béla volt miniszter, a Nem
zeti Hónk főtanácsosa a gondnoka.

A terményértékesités nehézségei és az 
alacsony terményárak miatt Jankovich

előterjesztést tett Zita királynénak, az 
uradalom egyrészének parcellázására.
A parcellázás révén nyert pénzt az ura

dalom kötelezettségeinek rendezésére for
dítanák. Zita királyné hozzá is járult ah
hoz, hogy

a csepeli határban levő 250 holdas te
rületet felparcellázva értékesítsék.

Az engedély alapján rövidesen megkezdik 
a parcellázást, amelynek révén ezernél több 
házhelyet lehet kihasítani. A koronaurada
lom a házhelyek eladásából körülbelül egy-

millió pengő bevételt remél.
A régebben 42.000 holdas korona tiráda-*  

lomhoz tartozott valamikor nemcsak Cse
pel, hanem Budafok is. Ezen a réven a bu
dafoki Dunapart-jog a királyi család .tulaj
donában maradt.

A csepeli parcellázással kapcsolatosan 
Budafok avval az ajánlattal fordult a ko
ronán rada lom hoz, hogy megfelelő ellen
szolgáltatásért ruházza át a városra a parti 
jogot.

Budafok ajánlatát a knronanradalom 
gondnoksága már fölterjesztette Zita 

királynéhoz.
Azt remélik, hogy a királyné kedvezően 

fog dönteni ebben a kérdésben is és ha 
megérkezik a határozat, Budafok város ve
zetősége azonnal megkezdi a tárgyalásokat 
a koronauradalommal.

Játszhatok-e megint? —
kérdez! a kórház! ágyon Kotozs Margit, 
az öngyilkos fiatal színésznő

Vasárnapra vinadó hajnalon súlyos Veronái*  
mérgczéssel a Rókus-kórházba szállították 
Kolos Muigitot, n Bethlen-téri Színház fiatal 
tagját, aki délelőtt'# eszméletlenül feküdt a 
kórházi ágyon. Az volt ű baj, hogy n nagy
mennyiségű veronál még a kórházba szállítása, 
illetve

a gyomormosás előtt felszívódott szerve
zetébe.

Állapota éppen ezért még mindig rendkívül sú
lyos. A Hétfőt Napló munkatársa vasárnap 
délután meglátogatta a fiatal színésznőt. Ha- 
lollhnlvány arcából égő dióbama szemel sz'nte 
világítanak*  Elhaló hangon, még halálos bete
gen is a színházzal foglalkozik.

— Játszhatom e meginti... Azt hiszem nem, 
én már többé nem léphetek fel...

Ez az egyetlen összefüggő mondnt, nml el
hagyta n nngybeteg ajkát. A többit a síró 
hozzátartozók mondják el:

— Margit Ideget felmondták a Szolgálatot.

Sokat küzdött életében, hogy színésznői sikere 
legyen. A Bethlen-téri Színházban a Tlmosá- 

mint
legyen. A Bethlen-téri Színházban a 
bnn végre főszerepet kapott és ezt több 
százszor eljátszotta.

Anyagilag azonban sehogy sem sikerült 
exlszlcuciája,

naponta kétszer játszott és nlig kercstt 
pengőt, A nehéz szerep nngvon megviselte ne
vezetét, állandóan fcjzugásról panaszkodott éj*  
szakánként, amikor hazament.

Csütörtökön reggel hirtelen meghalt édes
anyja.

idegei ekkor teljesen összeroppantak. Kétség
beesésében veronállal megmérgezte magát.

Rengeteg sok a látogatója. Eljöttek n Beth- 
len-férl Színpadtól kollegái is és az igazgatók, 
akik ígéretet tettek, hogyha a fialni drámai szí
nésznő felépül, a legközelebbi újdonság fősze
repet ráosztják. Ez unit az egyetlen vigasza.

15Ö
szer
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irodalmárok uoros mozgalmat leplezte le a rendőrség 
Orizetksuattek öt embert ■

’A főkapitónvsAg politikai osztályán fel
tűnően mozgalmas élet uralkodik. Hetényl 
Imre főkapitányhelyettes irányításával a 
nyomozó főcsoport detektivjei

egyszerre három nagyszabású kommu*  
nista ügyben dolgoznak.

At egyik ügy nyomozása vasárnap le is zá
rult. míg a másik kettőben csak a közeli 
napokban várhaló végleges eredmény.

Az uínbh kommunista szervezkedés irá
nyitól főleg

Intellektuelek.
'A vezető szerepet Füredi József 30 éves ma- 
gántisztvisf lő játszotta, de irányító szerepet 
sitt a mozgalomban Lakatos Péter Pál 34 
éves újságíró, Garay János 30 éves iró, 
Kiéin Károlyné született Schieduteiss Klára 
Tiarminckétéves háztartásbeli asszony, aki 
Ugyancsak irodalommal foglalkozott. Raj
tuk kivül Kovács József 30 éves kovács
segédnek és Pólyák István 34 éves asztalos 
segédnek is jelentős szerepe volt a mozga
lomban.

A rendőrség politikai osztálya érdekes 
körülmények között jött rá az újabb szer
vezkedésre. Megtudták, hogy a József-körut 
31. alatt, ahol a Portba Miklós Társaság 
ellenzéki tagjai, dacára a gyiiléstilalomnuk, 
nap-nap után összejöveteleket tartanak,

kultiirelőadásnk lenle alatt politikai 
viták folytak,

szélsőséges iránvzatu beszédeket tartanak 
és arról is értesült a rendőrség, hogy leg
többször olyanok jönnek össze, akik nem 
is tagjai a társaságnak. A detektívek rajta
ütöttek a titkos gyűlésen és negyvenegy 
személyt talállak az emeleti helviségben. A 
hallgatóság egv része 
tést seni tanúsította, 
megpillantották az 
veket.

rindtan igyekeztek
két. iratokat elrejteni.

A ielenvoltak nngvrésze ellen engedély nél
küli gyűlés tartása miatti kihágásért indult 
meg az eljárás és ezeknek az ügyében a 
VITT, kerületi kapitányság szombaton már 
ítélkezett is. Tizenhárom személv ügyében 
megszüntették az eliárást, a többieket ki
sebb büntetésre ítélték

Füredit és öt társát a politikai osztályra 
vitték, ahol vasárnap délben fejezték be 
kihallgatásukat A nyomozás megállapí
totta, hogy Füredi előli, aki mint előadó 
szerepelt, Engels egyik munkája, valamint

több kommunista röpirat volt az
asztalon

és ezeket rejtette el, amikor a detektívek 
rajtukütöttek. Kovács Józsefnél Vörös zász
lók című forradalmi daloskönyvet talállak 
m°gmotnzásakor, ezt a könyvet a kommu
nista ifjúmunkások adták ki. Pólyák Ist
vánnál több jegyzetet és iratot találtak, 
amelyek a Vörös Segély elszámolásáról ké
szültek. Klem Károlytiénál több kommu
nista szemelvényt találtak, L-. '•fos lakásán 
többek közt megtalálták Marx tanításai és 
a Munkásmozgalom története című köny
vet. Garay János Iró könyvtárában rábuk
kantak a francia forradalom dalaira, azon
kívül

a Sarlós, a Magvető és a Vörös Segély 
cimü kommunista kiadványokra.

Füredi több előadásra készült, amelynek 
tervezetében a következő témák szerepel
nek: A kapitalizmus általános krízise, A 
fináncolygarchia uralma. A gyarmatok és a 
föld újból való felosztása, valamint Az im-

a legkisebb meglene- 
de többen, amikor 

ajtón belépő detekti-

különböző könyve-

Egy héttői lap rnulthetl számában hír
adás iolent meg, hogy a Corio és On>nia 
Filmsz'nházak kiválnak a ltoyai Film
színházak keretéből. Erről az elírná- 
rozásröl csakugyan volt szó, mert a Bécsi 
Filmszínház egyedül, kizárólagos jog
gal akarta iá szani Giane Hald azenzár 
ciós Hímjét, a „Bárki vagy, szeret
lek**  cimü pazar Granlchstttdten- 
operettet.

Miután sikerült meggyőznünk a Décsl 
Filmszínház Igaz atóságát, hogv 
nem volna méltányos a mi közönségünket 
kizárni ilyen világai kert aratott nagy 
tűmből mert ő zinien szólva — ha 
együtt játszottuk a kevésbé sikerült fil
meket, ugy játsszuk együtt a kitűnő 
Lfane Ha d kitűnő „Bárki vagy, 
szeretlek**  c. filmjét Is. Miután ez az 
álláspontunk győzedelmeskedett, termé
szetesen továbbra Is a sikert sikerre hal
mozó Unva! Filmszínházak kereté
ben maradunk és a Décsl Filmszín
házzal együtt ml Is bemutatjuk a várva- 
várt Lián*'.  Hald-íiimet.

C0»S0é.0MHIA
IGAZGATÓSÁGA

meg két kommun sta agyban nyomoz a politikai osztály
perialista parazita irányzat és stagndciója.

Lakatos és Garay a legismertebb tagjai a 
társaságnak, ők ugyanis már többször

szerepeltek folyóiratokban, irodalmi re
vükben írásaikkal.

.4 haladó Irányzat követőinek vallják ma
gukat és azt hangoztatják, hogy tudomá
nyos alapon foglalkoznak csupán .Vorx-szal 
és Engels~s/.el s nem irányítottak kom
munista szervezkedést.

A főkapitányság politikai osztálya ezzel 
szemben

az állami és társadalmi rend erőszakos 
fölforgatására irányuló bűncselekmény 

gyanúja miatt vette őket őrizetbe 
és adta át valamennyinket a bűnügyi osz
tálynak, ahol hétfőn délelőtt kerülnek ki
hallgatásra.

A rendőrség gyanúsnak találta azt Is, 
hogy magántisztviselők, írók, mérnökök, 
orvosok munkásemberekkel és háztartási

Vasárnap megkezdődött 
a japán-kínai háború

A kínaiak visszaverték a japán olíenzivAt
Sanghaj, február 19.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Csendiből, Djehol tartomány fővárosából érkező 
Jelentés szerint vasárnapra virradó éjszaka Tunljan-Kailu és Tunljan-Dansan irá
nyában

megindult a japán offenzlva.
A japánok több ízben rohamot Intéztek a kínai hadállások ellen, ahonnan azonban 
visszaverték Őket. A harc áll. A djehol! kormány előzőleg visszautasította u 
japán ultimátumot, amelyben felszólították Kalló város önkéntes kiürítésére.

A mandzsuriai kormány Cslnsungi tábornok, helyettes hadügyminisztert már most 
kinevezte Djehol főkormányzójává.

A kormánypárt nagy többséggel 
győzött Mezőkeresztesen és Igaion
Tildy Zoltán 548 szavazattal bukott el a pótválasztáson — 
Igaion 2452 szótöbbséggel győzött a kormánypárti jelölt

Két helyen zajlott le vasárnap képviselővá
lasztás. Mezőkeresztesen a pótválasztást foly
tatták le Pap-Szabó Sándor és Tildy Zoltán kö
zött. •
renc

Igaion pedig Bánó István és Ra/niss Fe 
küzdöttek a mandátumért. Mindkét hc- 
főlényes győzelmet aratott a kormány- 
a független kisgazdapárt jelöltjével szem-

Papp Szabó 548 szótöbbség
gel győzött Mezőkeresztesen

A mezőkeresztes! vasárnapi pótválasztást 
egész héten Izgalmas korteskedés előzte meg és 
mindkét pórt különösen a szoctálista szava
zókra vetette magát. A kormánypárt csak arra 
törekedett, hogy a szocialista szavazók marad
janak semlegesek és ez a törekvésük nagyjá
ban sikerül tis. A kerületet — tekintettel nz 
izgatott hangulatra — erős karhatalom szállta 
ineg, de apró kis verekedéseken kivül

semmiféle komolyabb összetűzés nem tör
tént.

A szavazás megkezdésekor nyomban a kor
mánypárt tört előre, úgyhogy már a választás 
kezdeti stádiumában sikerült nagy többséget 
szereznie, amelyet azután az egész választás 
tartama alatt meg Is tartott.

Délben 12 
2527, Tlldy

óráig Papp-Szabó Sándorra 
Zoltánra 1618 szavazatot ad

tak le.
kormánypárt biztosra vette győ-Ekkor már a ----------- - --------

zelmét és 3 órára lényegesen tovább szaporí
totta többségéi. Ekkor ugyanis már papp S-abó 
Sándor szavazóinak száma 4270-re emelkedett, 
még Tlldy Zoltánra 3180-an szavaztak.

Négy óra után több községben kitűzték a 
zárórát A pártok ekkor az utolsó erőfeszítése
ket fejthették ki és az ellenzéknek sikerült is 
az ekkor közel 1100 többséget lofnragni, ugy 
hogy fél hat órakor, amikor a szavazást az 
egész kerületben lezárták, a végső eredmény a

Biiniigyi zárlatot kér ma 
a miskolci Apollő-mozgó 

az őrizetbe vett Piánk 
főjegyző vagyonára 

Folfíiggosztetttlk állásától a főjegyzőt
Miskolc, február 19.

Hétfői Napló tudó ajtó jónak telefón-. .
jelentése.) Piánk Miklós dr. főjegyző, akit 
a miskolci Apolló városi mozgóképszínház 
ügyei körül sikkasztással gyanúsítanak,

a vasárnapi napol la a rendőrség 
őrizetében töltötte.

Piánk a vasárnapra virradó éjszakán rend- 
kin ül nyugtalanul viselkedett, egy pillanatra 
sem hunyta le álomra a szemeit és reggel

alkalmazottakkal együttesen rendeznek vita
estéket és a társaság vegyes összetételéből 
arra következtet, hogy az inlellektuel fog
lalkozásúak kommunista tanokra oktatták 
ki a munkásokat.

Tüntofosre készülnél; 
a kommunisták

A rendőrség különben arról is értesült, 
hogy

a kommunisták hétfőre tüntetést 
terveznek,

röpiratokban bujtogatják a munkásságot, 
hogy vonuljon ki az utcára. A rendőrségen 

hétfőre permanen.ciát rendeltek el, 
ezenkívül a politikai osztály megtette 
a szükséges preventív intézkedéseket

és igy teljes mértékben megvédi a város 
nyugalmát minden esetleges rendbontó kí
sérlettel szemben.

következő volt:
Papp-Szabó Sándor 4832, Tlldy Zoltán 
4248, úgyhogy Papp-Szabó Sándor 548 sza- 

vazat többséggel választatott meg.
Papp-Szabó a városház erkélyéről köszönte 

meg a bizalmat. A mandátumot kedden adják 
át neki hivatalosan.

Igaion a kormánypárt 
győzött

Az igali kerületben megtartott választáson 
Bánó Iván felsőmocsoládi birtokos kor
mánypárti és Rajniss Ferenc nyugalmazott OT1 
tisztviselő, n független kisgazdapárt jelöltje ál
lottak egymással szemben. A választás élénksé
gét bizonyltja az, hogy harminc község 14.609 
szavazójából 1'2.510 választó szavazott le. A 
kormánypárt nyomban a szavazás megkezdé
sekor hatalmas előnyt szerzett magának és ezt 
az előnyt a nap folyamán a független kisgaz
dapárt legnagyobb erőfeszítése ellenére Is foly
ton növelte.

Délután öt órakor lezárták a szavazást i 
összes községekben s megállapították, hogy

Bánó Iván 7481, Rajniss Ferenc 5020 sza
vazatot kapott és igy az igáit kerület kép
viselőjévé 2460 szavazattöbbséggel Bánó 

Iván választatott meg.
A mandátumot még ma este átadja Biró Ist
ván választási elnök a megválasztott képvise
lőnek.

A választásról gróf Szapárp Lajos főispán a 
következőket mondotta a Hétfői Napió mun
katársának:

— Már a választási kampány megindulásakor 
utasítottam az összes hatóságokat a választói 
törvény szigorú betartására és megállapítha
tom, hogy az egész választási harc alatt panaszt 
sehonnan sem kaptam, aminthogy nem is volt 
sehol semmiféle incidens. A kerület többségé 
nek akarata szabadon nyilvánulhatott meg.

■ 7.

az álmatlanságtól fáradtan, összetörtén 
fel. Délelőtt még néhány órát pihent a 
(Iában, maid

Andrássy-uii színház 
„Tisztelet a kivételnek1* 
„Nem érdemes nőnek 

Halász Imre vlgjátéka 3 képben.

Tavaszi 
ruhaszükséglete 
beszerzése előtt 

feltétlenül tekintse 
meg a

és

i

műseiyemanyagok 
legújabb párisi 

mintáit

Kaphatók 
minden jobb 
szakmabeli 

üzletben

EAti
V., Szent István-tér 15.

tanukat, akik 
Piánk Miklós 
a tanukkal*

mondották 
kasszalapok

újabb kiiiaiigatásra vezették elő.
Piánk vasárnapi kihallgatása során tagadta 
a terhére rótt különböző sikkasztásokat. A 
kihallgatás befejeztével beidézték a rend
őrségre mindazokat a terhelő 
az ügyben eddig szerepeltek, 
dr.-t szembesítenék ezekkel 
akik

izgalmas külsőségek között 
szemébe a vádakat: a 
meghamisítását. a rek:ámfllmck bevéte

leinek eltulajdonítását és egyebeket.
Piánk a szembesítés során is megmaradt 
tagadása mellett.

A késő délutáni órákig tartottak a vasár
napi kihallgatások és szembesítések, a rend
őrség azonban nem döntött még Piánk 
további sorsáról.

Ma hétfőn, az őrizetbevett főjegyzőt 
átklsérik az ügyészségre

és itt fognak dönteni, hogy Plankot letar
tóztatják-e vagy szabadlábra helyezik.

Vasárnap egyébként az Apolló-mozgó 
Igazgatósága rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen Piánk Miklós ügyeinek anyagi kon
zekvenciáival foglalkoztak. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy

ma hétfőn, bűnügyi zárlatot kér az 
Őrlzctbcvelt fő'egyző minden Ingó és 

Ingatlan vagyonára.

Ugyancsak vasárnap délután érkezett 
meg Miskolcra a belügyminisztérium leirata, 
amely Piánk Miklós főjegyzőt

állásától végérvényesen felfüggeszti.

A határozatot Lichlensteln főispánnak kéz
besítették, aki azt közölni fogja Piánk fő- 
fegyzővel. Itt említjük meg azt Is, hogy 
a városi liberális párt vasárnapi ülésén el
határozta, hogv a város legközelebbi köz
gyűlésén indítványozni fogja,

vizsgállak felül Piánk Miklósnak a szo
ciális ügyosztályban teljesített milXö- 

déséL

Piánk volt ugyanis ennek az ügv’o«z!á!vnak 
a vezetője s nz ö kezén mentek át a kíw 
lönbözö segéivek s a párt tisztázni kívánja, 
nem történtek e ekörül is visszaélések.

♦ Pénteken 
elöstSr!

noro*«  Rleirér víg. 
játéka 5 képben.
Ionnl“

Nyltvdnös főpróba: esOtórtók este 9 órakor.
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Kálmán Jenő tréfája

egyszer nagyon meg-

az én 
l találta föl. Ez egy 
a feje Gömböst ábrá- 

viselhetö, mint jel-

Tegnap tartották meg a Ludovikások bál
ját. A Ludovika Akadémia épülete kivilá
gítva ragyogott az éjszakában. Az épület 
előtt kocsitábor állt. A szerűn egyik legsike
rültebb bálja volt, közel háromezer vendég 
jelent meg.

II.
Érdekes vendége van Budapestnek, Aure- 

liana Roversi bolognai ügyvédnő, l'ngár 
Margit dr. magyar ügyvédnő kalauzolja. 
Több előadáson és fölolvasáson vett részt. 
Tulajdonképpen körúton van, nz ügyvédnők 
olaszországi nemzetközi kongresszusát ké
szíti elő. Az olasz ügyvéd kisasszonyt hétfőn 
Bethlen Margit grófnő látja vendégül.

III.
Fényes családi gálaest volt szombaton az 

Országos Kaszinó nyilvános helyiségeiben 
Petzrik Jenő kormány főtanácsos és felesége 
tartották a családi ünnepséget. Ezen a va
csorán vezették be a társaságba szép, fiatal, 
Mária nevű leányukat. .4 budapesti előkelő 
társaság krémje vett részt a vacsorán. Oll 
volt a kormányzó családjából Horthy Pau- 
lelte, ifjabb Horthy Miklós, ifjabb Horthy 
István, azután Khun Hédcrváry Sándorék, 
Vértesig Sándor kabinetirodai főnök és a 
felesége, Majláth György grófék és még so
kan. Százhatvan személyre terítettek. A va
csora pazar volt, száz üvegből álló pezsgő- 
bataillon várakozott a hangulat emelésére 
Vidáman szólt a jazz és 
Szép és elegáns családi 
í’elzrik-est.

vígan állt a tánc, 
mulat tág volt a

IV.
Mióta Petrovlcs Vidor, 

sportember iithagyta Budapestet, tucatjával 
keringtek a hírek arról, hol-merre jár. Ezek
kel a hitekkel szemben tudtára adjuk min
denkinek, akit illet, hogy Petrouics Vidor 
Budapesten van. Pár nappal ezelőtt érkezeit 
Amszterdamból.

a ki fii nő fiatal

V.
,4 magyarországi osztrákok egyesülete 

nagy táncmulatságra készül. A mulatság 
védnökségét llennet Lipót, Ausztria buda
pesti követe Vállalta. Alpesi estély — ezt a 
címet adták az ünnepségnek. Lesz minden: 
dirndli, srammlí és alpesi turista-mulatság. 
A végleges programot most készítik.

VI.
Evelyne Döme, a fess és elegáns mulatt 

sztár megint Budapesten van. Még egy mu
latt táncosnő érkezett vele egyidőben. Evé
ig ne I)otnc-t egy olasz ur kiséri. A másik 
mulatt hölgyet szintén. A benfentes pestiek 
azt mondják, Evéig ne Döme kísérője múlt
koriban a másik mulatt hölgyet kisérte, a 
másik mulatt hölgy kísérője pedig most Eve
lyne Döme kalauza lett. Cserebere ...

VII.

A főz tjükről híres kitűnő pesti szakács
művészek elhatározták, hogy résztvesznek a 
bécsi nemzetközi szakdcskiállitáson. A Sza
kácsok Körének azonban nem volt pénze. 
Hogy előteremtsék a költségeket, derék sza
kácsaink vasárnap szendvicskiállitást ren
deztek a Vadászkürt-szállóban. Szendvics
költeményekkel, szendvicsfantáziákkal dúsan 
megrakott asztalok sorakoztak a télikertben 
Kiállításnak soha még ilyen sikere nem volt 
— a közönség egyszerűen megette a kiállí
tást. Valóságos ostrom folyt egyik-másik kü 
lönlcgcsségért. Ötezer látogató gyönyörköd 
dött a pesti szakácsok művészetében. A leg
nagyobb sikere egy tálunk volt, amelyen 
szendvicsből kirakták a miniszterek figuráit. 
E.st a táln^ egy ellenzéki honatya vásárolta 
meg. Végre egy ellenzéki honatya, aki „meg
eszi” az egész kabinetet! A hölgyek csodá
latosképpen mitsetn törődtek a fogyókúra 
előírásaival. Jóízűen ették a kitűnő szendvi
cseket. Adja Isten egészségükre...

Vili,
Szókimondásáról hírei professzorunk va

sárnapra virradó éjszaka az egyik elitbálon 
beszélget egy mélyen dekolletált hölggyel 
Orvosi problémák is szóbakerülnek.

— Nagyságos asszony dekoltázsa túlságo
san mély, — mondja a professzor 
gyázzon. megárt az egészségének.

.4 hölgy negédesen kérdezi:
— Torokgyulladástól félti
A professzor röviden:

’. —- Nem, hashártyagyuUadástől.

Effőoségeraek erőt!
Betegnek ellenAllóképeaeéget!

Mindenütt kaphatók:

olajat

Impe-

(Az óra meglehetős rendben folyik. Móricka 
az anekdotákból ismert impertinens ifjú, 
meglepő nyugalommal ül a helyén, e pilla
natig egyetlen megjegyzésre sem ragadtatta 
magát. Ez magyarázza, hogy a tanító is szo

katlan jóindulattal hívja fel.)
TANÍTÓ: Móricka, mondj nekem egy 

egyszerű bővített mondatot.
MÓRICKA: Nőném megütötte a kutyát. 
TANÍTÓ: Helyes. Most mondj egy egy

szerű kijelentő mondatot, tárgy nélkül.
MÓRICKA: A mi lakásunk.
TANÍTÓ: Ez egy kijelentő mondat tárgy 

nélkül?
MÓRICKA: Igen. Először is, mert ki va

gyunk jelentve, másodszor, mert egy tárgy 
sincs a lakásunkban, amióta a végrehajtó 
bácsi nálunk járt...

TANÍTÓ; Ülj le! Tudod, hogy pikkelek 
rád és te mégis minden szavaddal 
Öntesz a tűzre.

MÓRICKA: Ebben különbözők az 
rial rt.-től.

TANÍTÓ: Miféle lmperial rt.-től? 
MÓRICKA: Amelyik okát önt a

Nem tetszett olvasni az újságban?
TANÍTÓ: Bár a leckéidet bújnád 

szorgalmasan, mint az újságokat, 
junk, hogy egy szót sem tudsz a 
versből.

MÓRICKA: Fogadjunk. 
TANÍTÓ: Hát halljuk. 
MÓRICKA (meghajtja magát): 

magyar!
TANÍTÓ (kijavítja): Talpra!
MÓRICKA: l’gy is jó. De most a talpfa 

aktuális.
TANÍTÓ: Attól félek, hogy a mogyorófa 

aktuális. Csak azt szeretném tudni, hogy 
kitől örökölted ezt a buta politizáló hajla
mot?

MÓRICKA: A papámtól, aki a legutolsó 
választáskor listavezető volt.

TANÍTÓ (akit elképeszt ez a szemtelen
ség): Móricka, ne hazudj! Melyik listán volt 
a te papád listavezető?.

MÓRICKA: A Bő-listán., 
először a Vnduzi ős Holdinger bankháznál. 
De most már nemsokára jól fog nekünk 
menni, mert a papáin feltaláló lett.

TANÍTÓ: Mit talált föl a te papád?

olyan 
Fogad*  

föladott

Talpfa

őt építették le

— Berlinben feloszlatták Einstein és Hein- 
rleh Mami gyűlését. Berlinből jelentik: A 
rendőrség vasárnap miniszterellenes kijelen
tések miatt feloszlatott egy gyűlést, amely
nek összehívói között Einstein és Heinrich 
Mann szerepeltek. Ériek belügyminiszter 
Drezdában egy nácigyülésen olyan kijelen
téseket tett, amelyeket a készülő diktatúra 
bejelentésének tartanak. Arról is beszélt 
Ériek, hogy nem oszlatják fel a kommunista 
pártot és olyan törvényt kell alkotni, amely 
rövid utón halállal bünteti a hazaáruló bűn
esetek mén veket.

— Keresik a gázoló autó tulajdonosát. Vasár
nap délelőtt egy magánautó elütötte a rákos- 
pa.otal Szentmihályi-uton a kerékpárján haladó 
Gomboy József 15 éves hcntestanoncot. Az autó 
vezetője nem vette észre a szerencsétlenséget 
és tovább hajtilt. Az újpesti mentők könnyebb 
sérülésekkel a gróf A’úro/j/ékórházba szálíilot- 
ták a fiatal fiút. Több járókelő följegyezte a 
gázoló autó számát. Később megállapították, 
hogy a gázoló autó. tulajdonosa Sarlay Ernő, 
a Rekord Textilmüvek r. t. igazgatója, aki Szé- 
csényi-ulca 1. számú házban lakik. Ki akarták 
hallgatni, azonban lakásán nem találták. A 
holnapi nap folyamán várható kihallgatása.

— Hantos Elemér közreműködésével tartja 
meg a Dunai Liga Társasága ma esti szokásos 
heti vitaestjét félhét órai kezdettel az Andrássy- 
itt 23. $z. alatti otthonában Rizler Gyula: A 
középeurópai gazdasági összemüködés gondola
tának fejlődése cimü előadását Boch-FriedlAn- 
der Ilona dr. bírálja.

— Ibolyabál. A Pesti Izr. Nőegylet által márc. 
hó 4-én este 9 órai kezdettel n Hungária-szálló 
termeiben válsággal küzdő leányárvaháza ja
vára Ibolyabált rendez. Jegyek kaphatók a 
Pesti izr. NőegyJct titkári hivatalában (VI., 
Dessewffy-u. 41. 1.) Te efon; 13-1-66), ahol 
meghívók is Igényelhetők.

A békebeli

— Ha betegség győtrl, arra legyen gondja. 
„Igniándlval*  emésztését mindig rendben 

tartsa!
— Porosz szenet pótolja Gáspár Fülöp 

kokszbrikettje. A legolcsóbb fa zsákban 4.30, 
a legjobb 4.70, brikett 5 P. Ti: 933—06.

— Kávé izeUtő. Amint közük, a Meinl cég 
kitűnő kávékeverékeiből összes fővárosi és 
környéki üzlctcibéfi meghat,  irozott napokon 
kávépróbafőiést tart. Reggel 9 órától felnőttek 
nek egy csészét ingyen félszobáinak. A legkö
zelebbi négy kávépróbafőaés: folyó hó 50 dn 
l.ipót-körut 29. és Horthy Ni ki át ut 29., 21-én, 
kedden Mester- -utál 51. ét Garat tér 5. szám 
alatti üzletekben^

MÓRICKA: A gombostűt.
TANÍTÓ: Ne beszélj butaságot, az már 

fel van találva
MÓRICKA: Igen, a gombostű. De 

p:.nám a Gömbös-tűt 
olyan tű, amelyiknek ; 
zolja és gomlyukban 
vény.

TANÍTÓ. Móricka, 
járod, ha tovább is viccelsz velem!

MÓRICKA: Én nem viccelek. Meg tetszik 
látni, egy hét múlva az összes egységespárti 
képviselő bácsik és mind az állami hivatal
nokok viselni fogják a papám Gömbös
tűjét.

TANÍTÓ: Móricka, most tár csakugyan 
elég volt a Talpfa magyarból, Gömbös-tű
ből és a többi hasonló ostoba szójátékból.

MÓRICKA: Mért? Csak a kormánynak 
•_ ..bad sajtóhibákat csinálni?

-.‘.NITU: Miféle sajtóhibákat csinált a 
kormány?

MÓRICKA: Tessék idefigyelni. Az úgy 
volt, hogy a kormány eredetileg kórháza
kat akart épittetni és lettek belőle borhá
zak. Aztán meg kátrányos szerződést akart 
kötni az Imperiállal és kiderült, hogy hát
rányos szerződést kötött.

TANÍTÓ (szelíden): Móricka!
MÓRICKA: Tessék.
TANÍTÓ: Ha továbbra is ilyen szemtelen 

leszel, garantálom, hogy ebből az osztály
ból fogsz megházasodni. Node most már 
tényleg elég volt. (Lapoz az osztály könyv
ben.) Szűcs Pista!

SZŰCS PISTA (feláll.)
TANÍTÓ: Mondj uekem egy egyszerű 

vitelt mondatot
SZŰCS PISTA: A . . . a . . .
MÓRICKA (vészes türelmetlenséggel 

legteti a két ujját).
TANÍTÓ: Móricka, hagyj bőkén!
MÓRICKA: Tanitó bácsi... tanító bácsi, 

tessék engem sürgősen kiengedni szellemi 
szükségmunkúra.

TANÍTÓ: A, Vagy úgy! De miért nevezed 
te ezt szellemi szükségmunkának?

MÓRICKA: Mert olvasnivalót is viszek 
magammal.
(Tanítót elviszik a mentők, az órának vége 

 van.)

bö-

bil-

— Vidéki városok a Spever-kölcsűu tör-
lMrtéM ellen. A Magyar Városok Országos'’M1-'v'ltséR””Ba'rShün 
kongresszusa vasárnap délután Nendtmich tisztújító közgyűlést 
Andor pécsi polgármester elnöklésével gyű-' " 
lest tartott. Várhidy Lajos a kongresszus 
igazgatója javaslatára elhatározták, hogy 
Imrédy Béla pénzügyminisztert kérni fog
iák a Speyer-kölcsön tőke- és kamattörlesz
téseinek egy évre való felfüggesztésére. A 
határozatot memorandumba foglalva juttat
ják el a pénzügyminiszterhez.

— Elfogták az OTI fürdőjének tolvaját. 
Bauer Gyula gépkocsivezető szombaton az OTI 
székházában lévő fürdőben fürdőit. Közben a 
kabinból valaki ellopta n ruháját és Bauer, 
mikor föl akart öltözködni, a tolvaj kopott, 
rongyos ruháját találta a kabinban a sajátja 
helyett. Följelentést lett a rendőrségen és rö
videsen elfogták a tettest, Knauer Ernő aszta
lossegédet Knaucrt letartóztatták.

— Elrobogott a gyilkos autó. Esztergomból 
jelentik: Dunaalmás mellett az országúton ha
ladt trí’gyásszekerével Csontó István kocsis, 
amikor egy eddig ismeretlen autó jött vele 
szembe. A lovak megbokrosodtak, nekiugrottak 
az autónak és Csontó a kocsiról a gépkocsi 
kerekei alá zuhant, amelyek halálragázolták. A 
gázoló autó nagyobb sebességre kapcsolt és el
robogott. Szigorú vizsgálat indult a gázoló 
sofőr kézrekeritésére.

— Hatalmas arányokban bontakozik ki a 
Budapesti Nemzetközi Vásár. A május 6 án 
megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásárra feb
ruár közepéig közel 800 kiállító cég jelentke-, 
zott és ezek a cégek a vásár területéből eddig 
kb. 9000 m*-t  már le is kötöttek. A felfokozott 
érdeklődést különösen akkor látjuk, ha figye
lembe vesszük, hogy nz 1932. évi vásáron ösz- 
szesen 1100 vég jelent meg és hclyigőhyük 
13.000 m’-t tett ki. A vásór helykiosztási mun
kálatai e hét végén mór megindulnak s é^pen 
ezért az utolsó napokban ismét újabb lendüle
tet kapott a kiállítók Jelentkezése a vásáron.

— Neumann M. rubapalotájának (IV., Mu- 
zeum-körut 1.) ti zennégynapos „fehér- és tarka
hete'' Iránt a közönség oly messzemenő érdek
lődést mutatott, hogy ez arra indította Neu
mann M. céget, hogy kedvezményes .áruvásár
ját még pár napra meghosszabbítsa.

— Három olcsó napot rendezek férflmha- 
rcndclésre február 2(K—22-lg. Kitűnő m’nőségü 
sötétkék, fekete vagy mintázott maradékokból
endelhctő mérték után remek kivitelű férfi

öltöny 36 pengő propaganda árért. Ruhakeresk. 
Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em.

nn EtKUEQ szakorvosU| K rEI*  WfClCT ‘’ér-. hrtr <•« nemfbcteireli HMw npk eRésr. nap
Hakecai-ut 32, 1. ént. 1. Mókussal szemben.

Az emberrabló banditák 
legújabb áldozata

Most érkezett rádión ez az első fénykép az 
Amerikában oly veszedelmesen elharapódzott 
emberrabló banditák legújabb áldozatáról: 
Charles Boelcher denveri milliárdosról, akit 
felesége szemeláttára raboltak el az elszánt 
gonosztevők. 12.000 dollár váltságdíjat követel

nek érte

— Újabb merényletet terveztek Roosevelt 
ellen. Washingtonból jelentik: Roosevelt 
merénylője, az olasz Zingara még min’ig 
azt hangoztatja, hogy semmiféle anarchista 
szervezetnek nem tagja. A rendőrség a me
rénylő vallomásának egyáltalán nem ad hi
telt, mivel legutóbb egy levelet fedezett fel, 
melyben egy anarchistacsoport az uj elnök 
ellen tervezett újabb merényletekről tesz 
említést. E levél alapján a rendőrség újabb 
öt embert tartóztatott le, akiket szigorú 
vizsgálati fogságba helyeztek.

— Magyar nő kémkedett Tunlsban? Tunisz
ból jelentik: A rendőrség letartóztatott egy hu
szonhároméves nőt, akit kémkedéssel vádolnak. 
A hiradás nagy titokzatossággal arról szól, 
hogy magyar származású olasz nőről van szó. 
A hírt még gyanusabbá teszi az a tény, hogy az 
elfogott asszony nevét sem közük.

— Bádogos és szerelőmesterek nagygyűlése. 
Va.^ájnpp délelőtt nagygyűlést tartottak a bu
dapesti bádogos és szereibmesterek. A gyűlésen 
előkészítették a néhány hét múlva tartandó 
közgyűlést. Elhatározták, hogy a közgyűlésen 
Becsey Antalt jelölik az lenöki tisztségre, al- 
nöknek pedig Zimmermann Dezső föv. bízott
ági tagot.
— A klasszikus műveltség Barátainak E<ye- 

| sütete tisztújító gyli<ést tartott. A Klasszikus 
Barátainak , Egyesülete vasárnap 

.. __ ..2:~y2!*:t  tartott, amelyen Pauler
! Ákos egyetemi tanárt elnökké, Praznovszky 

Iván dr. ny. meghatalmazott minisztert alel- 
nökké választották.

— Kiütéses tífusz Borsodmcgyében. Miskolc
ról jelentik: Az Ózd melletti Arló községben 
a cigánysorcn több kiütéses tifuszmegbetegedés 
történt. Egyelőre hat beteget ápolnak, akik 
közül egyik: egy fiatal cigángleány vasárnapra 
meghalt. Tizennyolc cigánycsaládot vesztegzár 
alá helyeztek

— Letartóztattak egy lemezjátékost. Ferko- 
vics László állásnélküli fiatalember a Gólya
utcában l?mezjátékra csábította Winitzer Já
nos kelmefestőt. Winitzer rövidesen 30 pengőt 
vesztett. Rájött, hogy Ferkovics csal és Jármát 
csapott. Erre Ferkovics barátai rátámadtak és 
ütlegelték. Csakhamar rendőr érkezett, mire a 
verekedők elfutottak. Ferkovicsot elfogták és 
előállítottAk a főkapitányságra, ahol munka- 
keriilés és csalás miatt letartóztatták.

3 olcsó naoot rendezek férfí- 
ruharendelésre február 20—22 u>! 
Kitüső iü>uűsé*'ii  sötétkék, 
fekete vagy mintázott mara
dékokból rendelhető mérték 
után remekkivZ telü férfiöltöny 
35 pengő propasanda-árért! 
„Ruhakereskedelmí Vállalat “ 
Ferenc-körut 39., I. emelet.

— A Király Színház megtalálta a Kadétszere- 
lembcn üdvöskéjét, mely egy csapásra a lég- 
jobban menő budapesti színházzá avatta n Ki
rály Színházat. Gyöngy—BéketTy- Szilágyi pom
pás operettje egész héten minden este szinre- 
kerül és rövidesen harmadik jubileumát ün
nepli.

— A legegyszerűbb válasz. Az Ismert prima
donnát megkérdezték a társaságban, miért 
olyan elragadóan szépek a fogai. Csak ennyit 
válaszolt: Diana fogkrémet használok.

— A Borsszem Jankó friss száma a politi
kai karikatúrának aranykorát idézi fel Ap- 
ponyi Alberttal kapcsolatban. A rendkívül ér
tékes, művészi kiállítású számot vidám ak- 
tunlitások, pompás adomák, tréfák és a Bors
szem Jankó híres alakjai tarkítják.

pofiik
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— INGYEN REGÉNYMELLÉKLETÜNK 

ÓRIÁSI SIKERE. Hat hét előtt szenzAelós 
újítással lepte meg olvasóit ■ Hétfői Napló. 
Eddig Is gazdag terjedelmét 

regénymelléklettel 
bővítette ki és ezen hétrői-hétre

egy teljes regény ingyenes közlését 
kezdte meg.

Tudtuk előre, szilárd határozottsággal 
hittük és reméltük, hogy

hatalmas sikert érünk el regénymellék- 
letönkkeL

És most, mikor már hetedik regényünket 
küldjük el útjára, büszkén állapíthatjuk 
meg, hogy várakozásunkban nem csalatkoz
tunk, mert eddigi regényeinket — amelyek 
mindegyike a bűnügyi- és detektlv-lrodalom 
cgy-egy kiváló terméke volt — még

Letartóztatták a vendéglőseiét, 
mert megverte a fináncokat

Csendélet a Dobozi-utcában

várakozásunkat Is felülmúló szeretettel 
és érdeklődéssel

fogadták olvasóink. ,
Ez a megállapítás kötelez bennünket arra, 

hogy továbbra is hétrői-hétre
a regényirodalom apró gyöngyeit, té
máiban és feldolgozásában tökéletes al

kotásait
adjuk ajándékul olvasóközönségünknek. Mi
ként e héten a kalandor-regények egyik ieg- 
bájosabbikát Iktattuk be mellékletünk sűrűn 
telerótt hasábjaira, éppen úgy jövő héten

Hatósági közeg elleni erőszak elmén a rend
őrség letartóztatta Sturz Gyuláné 45 éves ven 
döglősnél és Roth Sándor 36 éves csapost. 
Sturznénak a Dobozi-utca 27. sz. alatt van a 
vendéglője. Pár nappal ezelőtt a vendéglösné 
ellen

feljelentés érkezett a pénzügylgazgatóság- 
hoz.

amelyben közölték, hogy saját töltésű cigaret
tákat hoz forgalomba.

Tegnnp délelőtt két polgáriruhás pénzügyőr 
állított be a vendéglőbe, hogv jegyzőkönyvet ve
gyenek fel a feljelentés ügyében. Amikor a 
vendéglösné megtudta, hogy a polgáriruhás em
berek pénzügyőrök,

rájuk támadt, 
szidalmazni kezdte őket Csaposa Is segítségére 
sietett és nekiestek a két pénzügyőrnek. Sú

lyosan
Inzultálfák őket 

éj az elősiető utcai járókelők szabadították ki 
őket szorongatott helyzetükből. Csakhamar 
rendőr került elő aki a vendéglősnél és csapo
sát előállitottn. Kihallgatásuk után a főkapi
tányságon tartották mindkettőjüket.

— Emlékünnep Somogyi és Bacsó sírjá
nál. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
vasárnap délelőtt Somogyi Béla és Bacsó 
Béla halálának tizenhnrinadik évfordulóján 
megkoszorúzta sírjukat a kerepesi temető
ben. Kábák Lajos beszéd kíséretében he
lyezte el a sírokon a párt koszorúját, az 
után a munkásdalárdák gyászdalokat éne 
keltek.

— Ignotus előadása a magyar íródj lo«H 
ról. Vasárnap este Ignotus a magyar iro
dalomról tartolt előadást u ZcneakadémVn- 
A közönség lelkes tapsai között kezdte 
lebilincselően érdekes előadását, amelyben 
először az irodalom anyagi válságáról 
szélt, azután az úgynevezett „export irodai 
lomról" tett néhány elmés, finom megjegy
zést. Majd az előkelő Írókról szólt, akik ele
fántcsont toronyba zárkóznak. Végül a mai 
iró elhivatásáról beszélt. A közönség meleg 
elismeréssel fogadta Ignotus előadását.

— Tizenhét év után hazaiért Oroszországból 
egy magyar hadifogoly. Egerből jelentik: A he- 
vesmegyei Dormánd községben Nagy Lajos 
hadifogoly most tért haza Oroszországból. Nagy 
Lajos 1016-ban, mint a flO-as egri gyalogezred 
közkatonája vonult be, aztán Oroszországban 
elfogták s most, tizenhét év után orosz felesé*  
généi és két kisgyermekével tért vissza falu*  
jóba, ahol öreg szülei nagy örömmel fogadták,

— Bokor Vilmos kiállítású a Fészekben. A 
Fészek Club kiállításainak sorozatában Bokor 
Vilmos, a fiatal festőgárda tehetséges tagja je
lentkezik egy termet betöltő újabb alkotással. 
Hangulatos olasz tengerparti tájak, mozgalmas 
kompozíciók, jól megfigyeli portrék kellemes 
bizonyítékai Bokor képességének, ki mind- 

"lárom műfajban otthon van. A kiállítás nyitva 
március 3-ig naponta d. u. 6—8-ig. Belépés 
díjtalan. 

Szombaton este zárul a
a világhírű német detektlv-lrodalom egy 
páratlanul érdekes és értékes termékét 

tesszük majd közzé, amely frappáns mese
szövésével, váratlan fordulataival, ragyogó 
ötleteivel még az eddigieknél is lebllincse- 
lőbb szórakozást fogja nyújtani olvasóink
nak, akiket ml csak arra bátorkodunk kérni, 
hogy pazar ajándékunkat fogadják é’w'ly sze 
retettel, amily szeretettel mi azt most és a 
jövőben hétrői-hétre útjára fogjuk küldeni

— Mérsékelt hideg, Dunántúl havazás. 
Vasárnap borult idő volt, de a hőmérséklet 
nem fordult hidegebbre. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa a következő: Felhős, 
mérsékelten hideg idő várható, a Dunántúl 
nyugati felén kisebb havazások lehetségesek

— A Nemzetközi Fi 
zetések Bankjának uj 
eluJke. Baseli jelenté
sek szerint uj elnököt 
kap a Nemzetközi Fi
zetések Bankja. A régi 
elnök: Mac Garrich he
lyébe eddigi helyettese, 
Mr. León Fraszer lép, 
aki nagy fontosságú po
zíciójában már eddig is 
bebizonyította, hogy a 
nemzetközi pénzügyi vi

szonyok egyik legalaposabb ismerője. Az el
nökváltozás hivatalosan májusban történik 
meg.

— Egy neves pesti ügyvéd halála. Szilágyi 
Artúr Károly dr. ügyvéd, udvari tanácsos, a 
Kúria ügyvédi tanácsának elnöke, a Buda
pesti Ügyvédi Kör társelnöke, 68 éves korá 
bán elhunyt. Temetése kedden délután 3 
órakor lesz a kercpesiuti temető halottas
házából.

— Egy terménykereskedő súlyos szerencsét
lensége. Egerből jelentik: Csörgő János 41 éves 
sarud! terménykereskedő kocsin igyekezett 
Makiár községbe. Amikor a falu egyik utcáján 
be akart fordulni, lebukott a kocsiról, a lovak 
közé cselt s a kocsi kereket keresztülestek rajta. 
Csörgőt gerinctöréssel haldokolva szállították 
be az egri kórházba.

— Berlin iij rendőr
főnöke. Berlin városa 
uj rendőrfőnököt kap. 
A német főváros rend
őrségének uj feje Le- 
vetzov ellentengernagy 
aki természetesen a 
nemzeti szocialista párt 
egyik oszlopa. «z «u- 
mirális nevét a világ-1 
háborúban a skagerraki\ 
nagy tengeri csata ide
jén emlegették sokat.
Az uj rendőrfőnök 62 éves.

Izgalma*  közgyűlés a debreceni Ipar
testületben. Debrecenből jelentik: Az Általá
nos Ipartestülct vasárnap délelőtt izgalmas 
hangulatú rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen határozati javaslatot fogadtak el. 
hogy felírnak a kormányhoz, hogy az OT1 
és a MABl tartalékalapjaiból nyújtsanak 
kölcsönt a vidéki iparosoknak, hogy Így a 
munkák megindulhassanak és a munkanél
küliség enyhitlessék. Keserves panaszok 
hangzottak cl a város áltat elrendelt Ínség- 
adó-behajtás körül tapasztalt visszásságok
ról és erre vonatkozólag felkérik a város 
polgármesterét, hogy kíméletesebben és a 
törvény szigorú betartásával hajtsák be az 
inségadót.

— Almám? László újabb expedíciót szervez. 
Szombathelyről jelentik: Almássy László, az is
mert Afrikn-kulató a tavasszal újra felfedező
útra Indul Afrika belsejébe. Almássy ■ berlini 
Klement lápkiadócéggel tárgyal az ezpedició 
szervezéséről. Kíséretében megy Crommell, • 
világhírű német vitorlás-repülő is.

— Kiesett ■■ emeletről. Szombathelyről Jelen
tik: Stelner Jakab itteni textilkcreskedő két és 
féléve., kisfia kiesett nz elsőemeleti lakás ebla- 
kából ar. utcára. A kisfiúnak az egyik karja el
törött, de szerencsére egyéb baja nem történt.

Az utolsó napokban újabb olcsó cikkek!
Siessen szombat estis vásárolni, sok pénzt takarít meg!

Fehér áruk I Méteráruk Szőnyeg — Függöny
Zftiirfflrltő . . —-RR .Qrinno Pronn rln Phlnn _ OQfi Strana fiif Aoznnvnn ..Zsurt erltö, __________ P — .88
Kávés szalvetta _______ P —.18

| Szines Crepe de Chlne p 2.90
Műselyem Georgette „„ P 4.20

Strapa futószönyeg Mr.____ P —.98
Csipkés storfüggöny . _ P ,.»<>, 4.80

Étkező szalvetta________ ,M P —.68 Divatos műselyem marocain P 4.60 Kiváló jó faieltakaró____ P 3.75

Kis párnahuzat P —.98
Hímzett ágykészlet;

Bucklé női ruhaszövet XT. P 2.80 Virágos szatenpaplan____ , 13.50

Tavaszi férnöitönykeime P s,0 8.80 Műselyem brokátpaplan __P 24.80
1 paplmnlepedO . ... p X9.—, SS.-, ■ Ö.OU 

Háziszőttes törülköző____ ? —.88

Frottier törülköző____ P —.98
Előnyomott falvédő______ P —.68

Női fehérnemű
Szlnos kombiné ______ P 1.75
Modern színes hálóig hlm„„ _ P 2.95

Műselyem matlasze P 2.20

Divat műselyem gESÜ" 7 i.u. —.96 

Jó mosó sportflanel P _u. —.48 

Mosó Hálgt, karlimk. festikP —.78

Modern mintás batorkaiM „„ P1.18

Harisncci - Kentyii - Köiöttóruk
Női műselyem harisnya

Ismert kiváló hibamentes minőeégflnk _ P 1«28
Női műselyem harisnya

ajonr nyíllal, finom ssővéeü P *
Angolos női harisnya P —.68

Ruhák - Kabátok
Műselyem női blúzP 2.95

Hosszú férfi harisnya____ P 1.18

Mintás férfi zokni P —.48
Scharmeusó kombiné _ P 3.85 Műselyem pongyola .ó P 4.80 Egész évben lelgyUlcmlett egyes pAr

Hói nanna-. kláné- ét nwsíWrkentyök P 2.40Női kötény kart00bólP _.8», rBBíbói? —.70 Női tweed szövetruha ttra> P 9.80
Fehér munkaköpeny .tl, p 4.90 Átmeneti férfi dublkabát r 27.50 Férfi svéd bőrkesztyű „„„ _P 5'80

Csíkos műselyem nadrág_ _P —.98
Svelcí kötésű nadrág______ p 1.95
Finom batlszt zsebkendő !aa... —.38

Férfi divatöltöny eM1., P 38.—
Férfi fekete gyapjuöliöny _ P 48.—

Lsár.vkrt riiMÍriizriiha

Ujjnélkülipulóver ,______ P 1.38

Kötött női pulóver______ P 4.M, 3.50
Kötött női oroszka________ P 4.9 ű

Férfi fehérnemű
Kitűnő zeflrlng,  P 2.85
Fehér puplining  P 3.75
Puplin hálóing  P 3.95
Rövid gombosnadrág ___P 1.65
Hosszú köpernadrág __ P 2.95
Flanel pyjamaöltőny rim. „ P 3.95
Kidéi; éi fÉlkemÉny gallérokP —.22
Erősszálu zsebkendők —.29
Fehér műselyemsál_________ P —.75

gyapjú seviotból bS-Ús 8 évesnek — — — P H «50
Fiú matrózöltöny 11^50
Fiú sportöltöny Ki.TSSS’í: 12.—

Cipők
Színes nöl nubuk cipők P 9'80 

Férfi lack félcipők P12-80

Gyermek barna fűzős cipő
«-M 13—18 17-80 81-86 M-W

Dupiatalpu vadászcipő
végig bőr bélével, varrott vagy iRp« _ P 7 8’80 

Valódi bőr aktamappa____ P 3'85

Modern női kötött ruha____ P 6.90

Apróságok
1 vég Klöpll csipke _P —'78

10 drb Tőmőpamut „toltata,_P —'35 

Szaru bontófésü P —-58
önborotva-készülék „ „,,4^ P 1 58

M. D. Cs. Borsmentás fogpép P —*58  

Háztartási készlet
t ruha-, 1 kenő-, 1 fényesítő-, t sárknfe.. P ““98 

Blúz ujjavasaló . P —•98

Az tlelmlszeM most o mllyptnlon oinnok
E héten vegyen: -fceA-fc

22 filléres oszWlyunk
es ■xcelsior-ccarnokban

Üveg-, porcellán-, játék-, papíráru, Rth.
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S Z I X ll \ z mozi
Rökk Marikát Bécsbe és Amerikába 
ViSZik Gllbert Miller és Ábrahám Pál érdeke-

tárgyalásai — Rökk Marikának Bécsben é s Ameri
kában a Bál a Sa/oyban szubretlszerepél, Berlin
ben kiilönbtzö tllniszerepeket kellene já szanla

a 
iki el-

Át Utóbbi évek egyik legkiugróbb tehet
sége, Rökk Marika, a „Dsákbamacska" fia
tal és temperamentumos primadonnája, aki 
vei három komoly külföldi színházi ember 
folytatott egész héten rendkívül fontos tár
gyalásokat. A tárgyalások eredményeképpen 
Valószínűleg elvesziljük Rőkk Marikát is, 
aki természetesen nem tud ellenállni az 
előnyös küllőid! meghívásoknak és hétfőn 
délelőtt Marton Sándor színházi ügynök iro
dájában

aláírja azt a szerződési, amely u karrier 
útját a külföld felé megnyitja.

Rökk Marikát megnézte Gilbérl Miller, 
nagy amerikai színházi menedzser, 
ragadlnló'ssal gratulált a fiatal színésznőnek. 
Megkérdezte tőle, hajlandó lenne-e Ameri
kába szerződni, miután Rökk Marika kitűnő 
amerikai slang-gel beszéli az angolt. A fiatal 
primadonna ugyanis

mint táncosnő Amerikában kezdte a 
karrierjét.

Rökk Marika boldogan válaszolt igennel, 
amikor a tárgyalásokba belekapcsolódott 
Ábrahám Pál, a világhírű magyar zeneszerző 
is. Ábrahám Ciilberl Millerre a Bál a Savoy- 
bán cimü operettjének amerikai előadására 
nézve folytatott tárgyalásokat. Ugyanakkor 
nzonban Böcsből távira! érkezett Ábra
hám Pál címére. A táviratot a Theater an 
dér Wien adta fel és arra kérte Abrahámot, 
hogy/

Budapesten igyekezzék ozubrettprlma-

donnát keresni a bécsi premierjére Is.
Az lórién! ugyanis, hogy Bársony 'Rózsi, 
akii a bécsi premierre kombináltak, le
mondta azzal a bécsi vendégszereplését, hogy

Inkább az angol ajánlatot fogadja el és 
Ixindonban Játssza Dénes Oszkárral és 
Alpár IGtlával együtt az Ábrahám-ope- 

retlet.
Ez a távirat éppen kapóra jött és Ábrahám 
Pál gondolkodás nélkül Rökk Marikának 
kínálta fel ezt a ragyogó szerepet, összekötve 
azzal, hogv a bécsi előadások lezajlása után 
Rökk Marika Amerikába utazik és ott an 
goiul játssza el ezt a szerepet.

Ezt a szokatlan run-t, amely egy fiatal 
és aránylag még kevés ideig színpadon mű
ködő Színésznő iránt megnyilvánul,

unnál szívesebben regisztráljuk, mert a 
Hétfő] Napló volt az első, amely fel
hívta a színházi körök és a nagyközön
ség figyelmét erre a kivételes tehetségű 

fiatal primadonnára, 
aki elé hétfőn délelőtt egy filmszerződést 
tesznek, amely viszont a nyárra Berlinbe 
szólítja Rőkk .Marikát. Természetesen Ab- 
rahám-fllmröl van szó és hogyha n fiatal szí 
rtésznő elfogadja a színházi ügynök feltéte
leit, akkor Rökk Marika sem a budapesti 
Vígszínházban, sem a Budai Színkörben 
nem játszik az idén, hanem bizonnyal gaz
dagítani fogja azt a külföldi magyar siker
sorozatot, amely annyira kedvező fényt vet 
az ország színházi kultúrájára.

rri •

A pénzügyminiszternél emeltek 
panaszt a Vígszínház nyugdíjasai

Keveslik a nyuydijtilléreket, amelyeket 
a Vígszínház a Nyugdíjintézetnek bet ize,

Különös és vzlnfiázi körükben rendk.tvürmcg*  
leprtést kellő beadványvérkezet/, a .pénzügy? 
mjjihztfirbez. A beadványt n Vígszínház több 
nyugdíjas színész^ irta alá és ebben a Vígszín
ház igazgatója, Haboz Imre és a 'Nyugdíjintézet 
között létrejött egy ességet támadják meg. Arról 
v^n ugyapis szó, hogy a Vígszínház a Nyugdíj
intézet alapszerződése s/ci int egy meghatóra 
zott Összeget tartozik fizetni a Nyugdíjintézet
nek, amelynek úgyszólván ez volt a föjövedelme. 
Ebből az összegből fizették a folyton szaporodó 
nyugdíjasokat és az elhalt szülésiek és színész
nők nyugdíjjogosult hozzátartozóit. Ez a szám 
természetesen folyton szaporodik és igy egyre 
nehezebb lesz a Nyugdíjintézet helyzete, annál 
-Is inkább, mert egy napon Roboz Imre,

■ Vígszínház Igazgatója kijelentette, hogy 
nem hajlandó tovább fizetni azt az előre

Hipnózissal bírták rá 
Guglielmettit pesti fellépéseire 

Súlyos lelki depressziója miatt nem mert 
a küzUnség elé állni az olasz énekesnő

inás,. ina 
magyar

Általános feltűnést kelteti nz elmúlt heten 
Budapest hangverseny- * és operalátogató 
közönsége elölt, hogy a híres olasz kolöra- 
turénekcsnÖ Gugliclmetti Anna Mária czidei 
pesti fellépéseivel

nem aratott olyan sikert, mint az elmúlt 
évek faljuiiiúii.

(augliehnelli három évvel, ezelőtt volt elő
ször Budapesten és mint annyi 
már híres külföldi művész, ö is a 
fővárosban ugrott ki először.

'Az Immár megszérzclt hírnév alapján 
Cinglic.lm,ctti \dei fellépéseire előre elkap- 
.ko> Iák a jegveket, az Operaházat és n hang' 
versenytermeket megtöltő közönség upne- 
pclte is a kitűnő énekesnőt, de a szakértő 
fülek már az első hatigok után felfigyellek 
és riadtan kérdezték: mi történt ezzel a 
nagy szerű énekesnővel? Letagadhatatlan vi- 
iárklaftstlsa mellett

érthetetlennek tűnt, hogy hamisan éne
kelt, hol meg olyan zenei hibákul kö

veiéit cl.
n vezénylő karmesternek ugyancsak 
kellett szedni minden (adományát, 

az előadás, fel ne boruljon. Most az- 
Hogy*  Guglielmétli fellépései lezajlót- 

hogy 
ySissrc 
'hogy 
-tatán.
tak.

kitudódott, hogy milyen Izgalmak előz
ték meg vendérszer, plésél.

Az olasz énekesnő Varsóból súlyos lelki 
depresszióval érkezett meg Budapestre. Ut-
örta'íl Ziher!

H-lfc hétre prolongálvn !

is

rbeghatározdh ÖwiégM, ' ‘ ' ■ 
hanem a színház és a tagolt között létrejött 
kollektív szerződés alapján csak a színház be 
vételi lehetőségének fél százalékát hajlandó jut
tatni a Nyugdíjintézetnek. Az intézet, uiii. tehe
tett egyebei, belement ebbe a redukcióba és uj 
megegyezést kötött a színházzal. A nyugdíjasok 
egvrósze azonban a megegyezést nem vette tu
domásul és a maguk részéről a pénzügyminisz
terhez fordultak azért, hogy

hatálytalanítsa ezt a megegyezést és kény
szerítse a színházat arra, hogy az alapszer
ződésben vállalt kötelezettségeinek eleget 

tegyen.
A pénzügyminiszteri döntést nagy izgalommal 
várják nemcsak a Vígszínház, hanem a többi 
színházi nyugdíjintézetek tagjai is és 
szelesen a szinésztársadalom is.

teriué-

közben meg is hűlt kissé és néhány barátja 
lebeszélte arról, hogy ilyen állapotban fel
lépjen, mert „Budapesten még Galll-Curci 
is megbukott..;' Gugliclmetti tehát le
mondta fellépéséi és semmi áron nem volt 
hajlandó közönség elé lépni.

Valóságos fixa Ideává vált nála az, 
hogy ezúttal meg fog bukni, 

annyira, hogy n . fellépés puszta gondolata 
Is aggasztóan kinzó lámpalázat idézett élő. 
ami teljesen összeszoritotta a torkát.

Pesti impreszánója, akinek üzletileg is 
súlyos veszteséget okozott volna Gligllel- 
nulti lemondása, a legmodernebb gyógy
módhoz folyamadott. Az 
hipnotikus képességeiről 
problémákkal foglalkozó 
Vitte cl, nki szívességből 
hogy Guglielmettit fellépésre bírja és kinzó 
lámpalázán átsegilse. Úgynevezett „éber 
s;ugges:tió"-val sikerült is neki eredményt 
elérnie. Budapesti tartózkodása alatt az or
vos úgyszólván el sem mozdult az énekesnő 
mellől. Operai fellépése alalt

állandóan a kulisszák mögött tartózko
dott és minden jelenése előtt valóság

gal hipnotizálta az énekesnőt
Péntek esti vlgadóbcli koncertjén a figyel 
mcs szemlélő észrevehette, hogy a pódiu 
mon álló énekesnő egy-egy nehezebb fríéi 
elölt I

énekesnőt egyik 
kőrismert, lei ki 
pesti brióshoz 

vállalkozott arra.

segítséget kérőén tekint
az ajtónál levő pamlng sarkán ülő szmokin- 

Elve hozzatok ónét haza * Kernnon

gos urra, akinek szuggeráló pillantásait a 
sikerült frázis után hálós, de fáradt mo
sollyal köwpnte meg. A hangverseny után 
a művészsrobában Gugliclmetti az .orvos 
nyakába ugrott és •mdst már - felszabadult 
olasz fempéframentummal nyújtotta át a 
hálacsókot.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora 

MAGYAR KÍR. OPERAHAI, PMtl liarnrvól (T). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Egy tragysr nábob (%«). 
KAMARASZÍNHÁZ) Caramba (8). 
VÍGSZÍNHÁZ) Naplemente elölt (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kndétszerdem (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8>. 
MAGYAR SZÍNHÁZ) II. József császár (X) 
ANDRASSY-l'TI SZÍNHÁZ: A nemzet özvegye <0). 
TF.RfcZKÖRUTI SZÍNPAD. Tempó szerelem Í0). 
STFINHARDT SZÍNPAD) Rótt és Steinhardt bohózatok

RETH! ENTERI SZÍNPAD) Timosa. a cár katonája (#9), 
KCMÉDIA ORFEUM) Salamon Béla bohózatok (%9). 
I ABRIOI.A SZÍNHÁZ) 3 Frafellinl (8).
ROYAL ORFEUM) Goldin (W

Tegnap volt egy éve annak, hogy Bárdos Ar
túr, többévi passzivitása után Ismét az aktív 
színigazgatók sorába lépett és, ezt az elfelejtett 
jubileumot a Színházi Napló objektivitásává! 
számokkal ünnepeljük. Bárdos Artúrt ugyanis 
száz százalékban igazolta a siker. Egy év alatt 
két színházában összesen hat darabol mutatott 
be. Ezek közül a Tűzmadár 123-szor, a Lányok 
és fiuk 27-szcr. az írja hadnagy 119-szer, a 
Magas Cé 17-szer, a Térkép 17 szer volt műso 
ron, a Rendkívüli kiadás cimü darab pedlt*  
most halad a siker utján. Gratulálunk Bárdos 
Artúrnak!

♦
Ha már színigazgatóknál tartunk, náluk a 

kettes szám igen rossz kabbalának bizonyult. 
Két fivér eddig mindig póruljárt a szinházveze- 
fétben. Vegyünk először külföldi példát: a 2 
Rotter, Berlinben egyszerre kilenc színházzal 
bukott és jelenleg a liechtensteini állampolgár
ság védi az ügyészi letartóztatástól. Pesten a 2 
Falüdi együttes vállalkozásait kisérte balsze
rencse és az egyik Falütli vissza is vonult a 
színházi élettől. A 2 Sebestyén Fővárosi Ope- 
rettszinház-i szereplését épp most likvidálják: 
de itt volt Dőlt a közelmúltban a 2 Szedő is. 
akik egy Időben a Városi Színházat és a Nyári 
Operett színházat próbálták igazgatni. A 2 Féld 
testvér családi viszálya juttatta az idén a zárt 
kapuig a Budapesti Színházat is. Folytassuk a 
sort!

*
A Fővárosi Operettszinház ugy 14 Iszik 

A vasárnap meg- 
‘ rész-

mégsem marad zárva, 
indult tárgyalások szerint a főbérlő 
vénytársaság Bródy Istvánnak, a Pesti 
Szlpház igazgatójának kínálta fői a színház 
bérletét ~ darátó-á;i BrÖdyIstván'
ugyanis égy Harmátll—HaJós-operétitt kö
tött le, amelyet a Zsákbamacska sikere 
miatt a Pest! Színházban nem tud előadni. 
Arról vfln szó, hogy ez az operett a Fővá
rosi Operettszlnházban rövidesen szinre- 
kerüL

★
Newyorki szerkesztőségünk küldi a Színházi 

Naplónak: Chaplin, a film világhírű nevettetője 
az életben igen komoly ember, de ha nincs el- 
foglulva. igen szívesen keresi fel a varietét és 
a cirkuszt, ahol ta porondon mulatságos és ka 
cagtató attrakciók szerepelnek. Megjelenése a 
sikerrel egyértelmű, mert hangosan nevet és 
magával ragadja az egész közönséget. Nagyon 
érdekes azonban, hogy Chaplin a hollywoodi 
nagy fllmpremléreken nem igen szokott meg
jelenni és nagyon-nagyon kiváló produkciónak 
kell lennie annak, ahová Chaplin kíséretével ki
vonul. A nagy amerikai lapok kritikusai ilyen
kor gyakran keresik fel kérdéseikkel Chaplint, 
aki azonban filmről sohasem szokott véleményt 
mondani. Annál feltűnőbb most az az interjú, 
amelyet Over tlie Hill hollywoodi sajtóbemu
tatóján adott a ripórterékhek. óriási hasábo
kon számolnak be a lapok arról, hogy Chaplin 
mit mondott: „Tetszésnyilvánításra uj szavakat 
kitalálni nerr tudok és ha azt mondom, hogy 
szenzációs, óriási, nagyszerű, tulajdonképpen 
nem mondtam semmit, mert hiszen ezek a ha
sonlatok már elkoptak Ait mtíhdhatom, hogy 
Over the Hill Fox-film olyan élmééij/e volt éle
temnek,. amelyet vem fogok tudni soha elfelej
teni. Sokat és őszintén . nevellein u film derűs 
jelenelein, de megvallva őszintén mégis a film 
drámai hangulata ragadott el és amit nem szok
tam: hangosan zokogtam Az :Over- tbc Hill ut 
bán van Európa felé, ŐNigyarországop, valószí
nűleg „édesanyám" címmel mutatják be.

♦
Sleincr Sírni, a világhírű mngynr karmester, 

hélévi távoliét után hazaérkezett és itt egy 
21 tagú modern zenekart állított' össze a leg- 
elsőretidübb ’szólistákból. Hozzáértők mondják, 
hogy .lack Hylton fölött áll.a produkció, amit 
Steiner Sírni és 21 szólistája ad a közönségnek. 
Mint értesülünk, jövő hónapban debütálnak a 
Royal Orfeumban.

■ ♦ ,

A TerézkArútl Színpad most. mutatta be uj 
műsorát, .amelynek első része erőszakolt és 

.szt'rieh'.telcn,'’ a „Tempó szerelem*!'  cimü Kellér 
Dezső-revü ben1 azonban a' 'rendkívül te
hetséges Kun Magda, a külföldről visszatért 
kitűnő Csathó Gitta, p mulatságos Komlót' Vil
mos: Gárdonyi Laj>s, Gyergyai és Maktáry 
mulattat

★

Magyar opciát mutat be 
ipcraüáz; Mohácsi. Jenő és

szombaton 
hicraház: Mohácsi. Jenő és Márkus László 
Árva Józsi három csodája**  cimü mesejáté

kot. amelynek K ‘•so György szerzetté a muzsi 
kájót. Az uj mű egyut'ol uj műfaj is:(. panlo 
mim énekkel.

SALJAPlN
ma üli 60 éves születésnapját

Újabb magyar filmkarrierek: Truszka 
Mária pesti urileányt az Ufa szerződtette. 
Miklós Rózsit, a Király Színház fiatal, tehet*  
séges tagját pedig a berlini Uniuersal ma
gyar-német produkciója részére,

♦
Csortos Gyula, aki legközelebb az 'Ítél a 

Balaton, cimü filmben mint az uj magyar film 
főszereplője mutatkozik be, ezeket mondta a 
Hétfői Naplónak:

— Az úgynevezett filmkarrierem 1915-ben 
kezdődött, az akkor virágzó Phönix-fllmgyár 
egyik attrakciójában, a Senki fiá-ban léptem 
fel. Ez a film nemcsak Magyarországon, de 
külföldön is hatalmas sikert aratott, annyira, 
hogy egy. időben arról volt szó, hogy némft 
filmszínész leszek. A németek akkoriban nagy 
reprezantativ filmre készültek, amelynek fősze
replője Bismarck kancellár volt. Én akkor in
kább passzióból, mint komoly ambícióból egy 
Bismarck-maszkot készítetem, amelyet az egyik 
képeslap leközölt. A maszk, ugy látszik, döb
benetesen élethü volt, mert egy német film
társaság 24 óri múlva kész szerződési blan
kettával keresett fel Budapesten. Akkor sem 
akartam megválni a színpad tói. A hangosfilm 
óta a Hyppoht címszerepét játszottam -ej, most 
az Ítél a Balatonban egyénisérfethhek pidcfélélő 
komoly színészi ícladatót igénylő szerepet kap
tam.

*
< -Hi&Uk 4.; WöRyarQjikalljj'hiába
hircsztelilj’, hogy a nemzeti szocialisták ki 
akarják .szorítani á magyarokat, a német film
gyártásból. A filmkörök csak mosolyognak 
ezeken n híreken, hiszen például Bo'.váryt nem 
lehet pótolni, éppen ugy, mint aho'gy Magda 
Schiieider fölfedezőjél, Max Nciifeldet is, aki 
szintén — pozsonyi magyar. Kitünően ismeri 
a magyar közönség ízlését és ennek szcmmel- 
tartásával készitete legújabb filmjét, a Bárki 
vagy, szeretlek! című vígjátékot, aihelynek a 
női főszerepét., Liáné Haid, " a férfi főszerepét 
pedig a magyar Pílrovich Szveliszlóv játssza.

♦ '
Csütörtökön este 10 órakor lesz a „holly

woodi premierje'1 a Grand Hotelnek a Rádius- 
Metró filmpalotában.- 'Estélyiruhában a buda
pesti születési és pénzarisztokrácia tagjai Vesz
nek részt a premieren. A Rádius előcsarnokában 
mikrofon áll, amelyen a rádió riportere fogja 
a nézőtérre és az utcára í megjelentek üdvöz
lésének és érkezésének eseményeit közvetíteni. 
.4 közönség 9 órától s/»10 óráig foglalhatja el 
helyét, mert a legfelsőbb vendégekre való tekin
tettel, ezután senkit sem engedhetnek a gála- 
premiér nézőterére.

Film, amelyet étdemes 
megnézni...

E héten egész sereg egészen jó filmet lát
tunk. Csak a cinkeket közöljük: Divat a 
szerelem, Nászút hármasban és a Húszon- 
négyéves leány. Ezeket érdemes megnézni. 
A Kamara slágere, n „Vágyak éjszakája" 
már az ötödik hete fut. Ez nagy siker!

Keleti Lili
zoúgoraest március 8.

a Liszt Ferenc Társaság VII. hangversenye. 
Műsoron: Bach-, Brahms-, Lisri-müvek.

I RULETT
FODOR LÁSZLÓ

világhírű vig átóka

PátrI.

szombat este 8 órakor 
eltiszUr a
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Tíz csapat harcolt 
az első tavaszi fordulóban

A három nagycsapat győztesen hagyta ott a porondot — 
A budai derbi a fekete-fehérek katasztrofális vereségét hozta 

— A Nemzeti nehéz tűzben szerzett két pontot
Még hóplhék szállcjosnak a pályák felett

• a futball tavasza mégis visszavonhatatla
nul beköszöntött.

Tls elsőligás csapat Állott vasárnap 
starthoz

• • ha tulnagy közönség nem is tolongott a 
„jégbéhütött" pályák körül, az érdeklődés 
vitathatatlanul nagy volt.

A titkos bajnokjelölt Újpest hatalmas 
fiólaránnyal fitogtatta csatársorának fé

lelmetes tudományát.
Kispest nem sok jót remélhetett, de még 
mindig jól járt

A Ferencváros és a Hungária már sok
kal szerényebb eredményekkel dicse

kedhet
Szeged és Miskolc csapatai csak hősies 
küzdelem után adták meg magukat

Meglepetés
• Budai 11 nagyon is megérdemelt hatal
mas veresége az óbudaiaktól. A Nemzeti 
csak ádáz tusával tudta mind a két pontot

elhódítani 
Somogytól.

AZ ELSŐ

kétségbeesett ellenfelétől:

UTÁNITAVASZI FORDULÓ 
HELYZETKÉP:

Gólarány Pont
1. Hungária 46:16 20
X Ferencváros 46:13 19
3. Újpest 49:17 19
4. HL kér. 29:20 10
5. Bndat 11 25 <22 15
6. Nemzeti' 24:31 10
7. Szeged FC 21:30 10
8. Bocskai 18:20 9
f». Kispest 23:30 8

10. Attila 16:31 7
11. Soroksár 17:50 5
12. Somogy 15:40 4

Fölényes győzelemmel kezdte a tavaszi Óbuda
III. kerületi FC—Budai „11- 6:1 (2 :0)

Fcngvesi 
sánta s igy csak 
hadserege. Ez is

Szemerkélő hó fa ezer 
néző fogadja a budai 
derbi két csapatát. Álta
lános tip: győz Óbuda. 
Alátámasztja ezt az a jó 
mezőnyjáték, amit már a 
mérkőzés elején indít a 
Ili. kerület. Később az is 
kiderül, hogy a halfsor 
magasan felette áll nz 
ellenfelének s ezenkívül 
a Budai csatársora még 
álmos is. Blaskó percek
kel a kezdés utón már 

_ emberre zsugorodik 
elég. A 9. percben a

a játékosok.
Szünet utón már nz 5. percben újabb ered*  

mény: Drössler labdáját Kárpáti Fény nézi elé 
tálalja, aki lőhetne, de a még jobb helyzetben 
álló Blaskóhoz passzol s a lövés a felső kapa
fáról vágódik a hálóban állá Wéber lábára t 
onnan ki.

Vitathatatlan a gól- A Buda! nem Le rekla
mál sokat. 3:0.

A 15. percben Lut:—Kármán—Fenpoesi-akciő*  
a jobbszélső elkigyózjk a védelem melleit, d 
kapust kicsalja, majd zuhanás közben hálóba 
lő. 4.-0. Katasztrofális vereség fenyegeti a hu- 
daiakat, de egy perccel később Kárpáti szabad, 
rúgása a Ő-oson álló Sztoncsik elé ivei, aki hal 
hozás nélkül kapásból bevágja. 4.7. Még egy 
Fenyvesi-kapufa adódik, hogy azután a 32. 
percben

Lutz és Stetner ŐMzjdtéka után a két bekk 
közölt Kármánhoz kerüljön a labda, aki

tíz

SRűSlLÍR.

Óbuda 
Budai

HAGX>Alátszott!)

KAftOÁTI OMfAí

FtNyvtSiFtHWtSí

BUDAI DERBI EGYETLEN VITÁS GÓLJA. A LABDA A LÉCRŐL A VONALON BELÜL 
ÁLLÓ WÉBEn LÁBÁBA S ONNAN KIPATTAN. A BIBÓ SZEME JÓL LÁT S A KERÜLE

TIEK ÚJABB GÓLT KÖNYVELHETNEK. IL FÉLIDŐ, ». PERC: >:9.

(A Bocskai és a Soroksár ma nem

A JÖVÖ HETI PROGRAM:
Hungárla-ut: Hungária—Szeged FC.

nti Ferencváros—Nemzeti. — Megyerl-nt: Új
pest—Soroksár. — Nagyszombat-utca: III. kor. 
FC—Kispest. — Debrecen: Bocskai—Attila. — 
Kaposvár: Somogy—Budai 11.

Kemény futballcsata után szerezte meg a Hungária 
első tavaszi pontjait 

Hungária - Attila 3:2 (0:1)
Miskole febr. 19.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának ' telefonfélen- 
tété.) A miskolci futball- 
kőzönség ' érthető izga
lommal várta a tavaszi 
labdarugószezon vasár
napi bajnoki nyitányát, 
Az izgalomnak meg is 
volt a magyarázata, hi
szen egyrészt a Hungá
riát előkelő vendégként 
tisztelik Miskolcon,, egyéb
ként pedig a múltak 

reméltek a miskolciak némi
Barátky ■ 

tradkiőj alapján 
porithullást.

A pontszerzést lehetőség valóban a 
ben is lógott.

Az■ Attila nemcsak, hogy oíTenziv 
Igyekezett a győzelemre törni, de

Budas lövéséből a 13. percben meg 
rezte a vezetést.

A siker természetesen csak megnövelte a csapat 
szárnyait és a félidő végén erősen támadó já
tékot folytatóit, gólt azonban már nem tudott 
szerezni.

’ A második félidőben a Hungária már magára 
talált és erősen szorongatta az ellenfél védel
mét. A félidő 8. percében

Tleska váratlan lövése meghozta a ki
egyenlítő gólt, sőt a 20. percben Barátky

levegő

játékkal

révén még vezetéshez Is jutott a Hungária. 
Az Attila azonban ezzel még nem látta elve 
szettnek a mérkőzést s a 40. percben

Mátéffy fejessel kiegyenlített
A Z.*2-re  álló mérkőzést a Hungária alig egy 
percnyi játék után a maga javára döntötte' el 
amennyiben ,

Barátky egy kapuelőtti kavarodásból meg
szerezte a Hungária győztes gólját

Megállapítható, hogy a mérkőzést, amelynek 
első részében az Attila, második félidejében a 
Hungária, volt fölényben, a fővárosi csapat 
ügyes taktikái lépése segítette elő. Barátky a 
második félidőben előrement a csatársorba é» 
csatárjátéka határozottan előnyére vált a cső" 
pótnak. Kívüle Kocsis és Ticska váltak ki a 
csapatból. A miskolci együttesből Bán, Magya 
és Szabó játéka magas
lőtt ki, egyébként mind 
a két csapatnak a köz
vetlen védelem és a fe
dezetsor volt az erős
sége. Csődöt mondott 
ellenben Sugár, az újon
nan szerződtetett mis
kolci ■ szélsőjátékos. A 
mérkőzés sima lefolyású 
vo.lt, noha a bírói ítél
kezéseket vegyes érzel
mekkel fogadta a közön
ség.

25.

csatársora jő akciót Indít, Sztancslk tiszta 
helyzetben lő — kapufát. Ez sorsdöntő. A kö
vetkező percben

Fenyvesi támad s keresztlabdáját Drössler 
bevágja. íHk

Még két komer a Budai ellen, aztán 
percben

Horváth lövését védi RafTay, de kiejti ■ 
labdát, úgyhogy Kármán nyugodtan bel

jebb segítheti. 2.-0.
A mérkőzésnek ez a fázisa nagyon durva, a 
birő jobbra-balra osztogatja az intőket, de 
azért ennek ellenére állandóan hcmperegncK

stoppol és a tizenhatosról éles lövéssel 
szerez újabb gólt. 5:1.

Most átmenetileg lanyhul az iram, hogy aztán 
a finisben újra föllángoljon s itt is az óbudaiak 
kezdeményezésére. A 38. percben

Stefncr pasasából Kármán Ismét kiugrik, 
RafTay módfelett flgyefogyott, ki Is menne, 
meg nem Is, a mire észbekap, már kldrlb- é 

llzték s a labda a hálóban táneol. 6:1
Éppen elég ahhoz, hogy a budaiak kedve vég*'  
lég eltűnjön, de újabb gólt már nem kapnak, 
ellenére annak, hogy az óbudaiak szinte pergő 
tűz alatt tartják ezt n kaput.

Ez a tavasz nem indul jól a budaiaknak.

MMéfíy

Izgalmas küzdelem után Qyőztitt a ferencvárosi rutin
Ferencváros Szeded FC 4:1 (2:0)

Az újpesti gólgyár 9 gólt exportált Kispestre
Ufpeet Kispest 9:1 (3:1)

Az idő „vasfoga" sem tudta visszatartani a 
feltűnő zarándoklóit az UTE-púlya irányától, 
ahova 3000 néző sereglett össze. A „nagyüzem" 
felől terjengő csábító hírek hatásának tudható 
ba az a kis túlzott elbizakodás, ami lépten- 
iryomon megüti a fülünket

—- Gv’rekorddui kell üiu győzni a fiuknak — 
hallatszik itt is, ott is.

Szünet után öt percig nem történik semmi. 
A közönségnek nem elég a szép játék. Az elé
gedetlenség gúnyt vált ki a sorokból:

— Mi. lett, az első félidőben ilyenkor már 
két gól Is volt.. .1

A „gólgyár**  csatársora nem soká várat ma
gára. A 8-ik percben Jakube (4:1), a Il ikben 
Auer fejese (5:1), a 12-ikben ismét Jakube 
(6:1) lövése növeli az arányt. Ezután jön egy 
technikai bemutató. Déri, Auer és Jakube 
máris „nagyfiú". Mi lesz itt egy hónap múlva 1

A gólőzön folytatása a 27-ik percben követ
kezik el, amikor Sas (7:1), a 35-ikben Auer 
18:1) lába nyomán kinyiinak az újpesti szi
vekben a tavaszi virágok ...

— Még egyeli A Fradi is 8:l-re verte Kis
pestet, főzzétek le őket...

Jakube a befejezés előtt eleget tesz ennek a 
kívánságnak is (9:1)1

Tény, hogy ma Újpesten aligha van Potyánál 
Dérinél népszerűbb ember ...

Ab „éhség**  csak fokozódik, amikor 
Akar már a 2-ik percben csodaszép gólt 

lő. 1A
Hémileg lelohasztja az Indokolt örömet 
Kanyar egyenlítő gólja, ajrakezófa után, 

(ltl)
I Kél ilest reklamálnak egymás után. A« 

•gyíkét Kővágó, a másikat Rozgonyl követte el. 
Hatezer sím látta, .mégis Kiéin biró sípja 
néma marad. A Bajos jelenetek már-már bot
ránnyal kecsegtetnek, szerencsére Déri min
denkit lenyűgöző villámgyors cikázásal el- 
om látják a baljóslatú hangulatot A Kispest 
nmekül tartja magát a „tankcsat ársnt*  os- 
tmnzuhatagában. Mindenkit csodálattal tölt 
d a liláknál szezonkezdetén ritkán tapasztalt 
nagyszerű felkészültsége, melyre egyedül Potvn 
mesteri munkája ad magyarázatot. A 37-ik 
percben Doboz y kapus „potya*-gólt  szed b*  
JlkttMtól (1:1), majd k« perc múlva tanét 
Auer léniája táncol a kispesti hálóban. (S:l|

ét

Szeged, febr. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése. Jól sikerült a Fradi szegedi startja. Az 
újszeged! pályára nagy tömegek tettek kirán
dulást, mert hátha, az ördög sohasem alszik... 
A bajnokverés azonban elmaradt, mert a

zöld-fehérek valóban bajnokhoz Illő. Igazi 
hamisítatlan Izgalmas futballjútékot mu

tattak ne.
A szegediek sem panaszkodhatnak, mert a csa
pat lelkes lendülete biztató jel a jövőre. A Fe
rencváros győzelme korántsem volt bebizto
sítva a 2:0 után, mert a Szeged a második fél
idő elején csaknem kiegyenlített, végül azután 
mégis győzött a Fradi rutinja s a meccs vé
gén két jólsikerült szerencsés góllal bebiztosí
totta a győzelmét.

A 8-ik percben Kovács révén szerezte meg 
a Ferencváros a vezetést.

A gól után mintha kicserélték volna a sze
gedi együttest, mert sorozatos ellentámadások
kal veszélyeztette nagynevű ellenfelét A 18-ik 
percben a Ferencváros óriási helyzetet hagyott 
ki: Kohut beadása szinte a gólvonalon gurul 
végig, amikor végül is Takács II. elképzelhe
tetlen művészettel a kapu fölé emelte a labdát. 
Szeged Hsrmsth és Gerle célt tévesztett lövé
seivel riposztozott

A 43-lk preben a Ferencváros balszárnyi 
támadása Kos ács góljával vezet sikerre. 2:9
Szünet után a szegediek nem várt erőteljes 

ostrommal lepik meg a vendégek védelmét. Lu
kács az 5-lk percben óriási kapufát l(J. Néhány

percig a Fradi védelme 
13-ik perben Somogyi 
Rácsnak sikerül áttörni

Háda hiába veti magát a jeles csatár lá
bára, mert a labda góbla röppen. 2:1.

Körülbelül tiz percnyi játék alatt úgy látszik, 
hogy Szegednek sikerülni fog n kiegyenlíti s. 
Közben a ferencvárosi hálót «gy óidéiról jót’ 
lövés leszakítja. Jólesik a pár percnyi pihenés... 
Ezután a kis Takács fölé lő. majd Kohut kor- 
nerre és Kovács, illetve Túrái fölélövései jelen
tik a Ferencváros megújuló ofTenziváját. A 
30-ik perc megpecsételi a Ferencváros győzel
mét. Egy faultot figyelmen kívül hagy a bíró 
s így

Takács II. kényelmesen besétál a tizenha
toshoz s lövése védhetellen.

Gombos bíró ellen heves tüntetések tarkít
ják a tribün hangulatát, miközben a 44-ik 
percben Takács lövése kapufáról pattan vissza, 
a szegediek ofTszájdot reklamálnak, majd 
RafTay elvéti a labdát s igy

Kovács nem zavartatja magát az újabb 
góllövésben. 4:1.

A ferencvárosi halfsor teljesítménye meg
nyugtató, a védelemben Korányi elegáns já
téka tűnt ki, mig a csatársor kissé szezonelcji. 
A szegedi csapatnál Somogyi renterhalf remek 
játékával sokszor adott alkalmat a Sdrósioal 
való összehasonlításra. Szegednél Is a csu.ár
sorban voltak zökkenők. Gombos bíró ellen a 
mérkőzés befejezése után „emelkedett" hangu
latban újultak ki a fenyegető tüntetések.

nagy zavarban van s « 
ideális labdájával Lu*  
a bekkpáron s
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Bíháml 
sík felében is a 
Állandó támadd.

Nem könnyű az első fordulóban jól játszani 
Nmitti—Somogy 2:1 (0:1)

A Miilen Arii - pólyát
mintegy nyolcszáz főnyi 
közönség kereste fA|. Az 
unalmas mezőnyjátékkal 
eltelt első félidő nem Is 
érdemelt nagyot!} látó- 
futott ságot. A meccs eme 
periódusába raak a óio- 
mof/p megmegujuló Iá- 
madásai vittek éiénksé- 
g' t. A félidő végén a kö
zönség nagyrésze cl is 
távozott a meccs szín
helyéről. A játékidő iná- 

Somogy volt n jobbik csapat, 
^sorozatával továbbra is vészé- 

lyezlelle a Nemzeti kapuját. Némi Szerencsé 
▼el feltétlenül meg kellett volna nverni a 
mérkőzést, különösen, ha csatársora etnk egy 
parányival is gólképesebb. Félórai szörnvü 
„paccolúa" után a 35. percben

Galambos éles lövése, Vermest érintve, jut 
hálóba. 9:1.

A Nemzeti ezután észbekap, de csak kornerok- . - ----- - — ... J# ra.
pere

Nemzeti
5 az 5.

kai tud operálni. Szünet után a 
látni vei élénkebb játékot mutat 
bán

Váll kiütött labdáját Bíháml 
lóba. 1:1

Ez az eredmény .ugylátszik mindkét felet 
telesen kiclégilette, mert újra ' "*  
futballal bosszantották a már 
közönségei. Csodálatos módon a labda csak a 
legritkább esetben engedelmeskedett a tréning
nélküli libáknak. Mészárosnak sikerült két 
alkalommal is egy-egy lépésről kapu mellé 
lőni. A 30. percben

Blháml átadásából végre Kaecsey megsze
rezte a Nemzetinek a nehezen megszült- 

telt győzelmet 2:1.
A játék végéig a Somogy támadott.

juttatja há

töke-
kőkorszakbeli 

felére leapadt

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
Ringböl — a halálba...

Tízezrek tolonganak a halátraboxott Emié 
Schaaf ravatala körül — A sxoroncsétlon 
boxoló édesanyjónak távirata Carnerához

lágbajnoki mérkőzésekre az olimpiai szabályok 
mérvadók. Az egyes országok válogatott csapa
taiban csak Igazolt állampolgárok szerepelhet
nek. Végül elhatározták, hogy az 1934. évi jég 
hokk?vi)ágbajnokságot Milánóban rendezik 
meg.

BECSBEN MÉG MINDIG A TÉLI KUPÁT 
DÖNGETIK

Bécsböl jelentik: A Téli Kupa meccsek során 
az Ausztria 6:4-tO győzött a Rapid ellen; a 
Hnkoah a Libertást lábra: a W4C »T Admlrát 
5;2-re, a IVSC a Schellt 3:2-re s 8 Wacker a 
Welsse Ellet 6:4 re verte.

SZENÁTOR lett a veterán 
BOXOT-ÓBAJNOK

Huszonöt esztendővel ezelőtt W. Barbour 
volt a jelöltje a nehézsúlyú boxoló-vilógbajnok 
büszke elmének. De kikapott Jim Jeffries-löl 
és a vereség elvette az ambícióját. ’ Most, egy 
negyedszázad utón, ismét hallat magáról a 
veterán boxoló, mégpedig politikai viszonylat
ban. Barbourt a new versel szenátorválaszlá- 
sok során demokrata programmal megválasz
tották szenátornak.

ANGOL JÁTÉKOSOK KERESTETNEK 
ARGENTÍNÁBA

Londonból jelentik: Az angol lapokban na
pok óta nagy hirdetések jelennek meg, ame
lyekben egyik argentínai egyesület a FJFA kö

telékén kívül álló fítver La Plata keres első- 
klasszisa angol iignjátékosokaL Fizet pedig ai 
argentínai futhallklub 6 fonttól 10 fontig ter
jedő heti gázsit, 1 font győzelmi prémiumot és 
napidijat. • Ellenére a csábitó hirdetésnek, a 
llgajátékosok nem tolonganak túlságosan aa 
Újvilágban hirdetett állásokra.

STATISZTIKA A KLUBHÜSÉGRŐL
Párizsból jelentik: A Racing Club de Francé 

most ünnepelte alapításának 50-ik évfordulóját. 
Ebből az alkalomból érdekes statisztikát ho
zott nyilvánosságra a jubiláns klub: 10 tag 45 
évig, 10 tag 40, 99 tag 30, Ili tag több mint 
25 évig viselte a klub színeit, mint aktív spor
toló. A klub 231 veteránja — csupa ismertncvQ 
sportember •—, hosszabb-rövidebb ideig ragyo
gott a sport egén.

A NORVÉG ENGNESTANGEN A GYORS- 
KORCSOLYÁZÓ VILÁGBAJNOK

Drontjembö! jelentik: Vasárnap befejezték a 
gyorskorcsolyázó világbajnoki versenyt, ame
lyet meglepetésszerűen a fiatal norvég Eng- 
nestangen nyert meg, Staaksrund és a védő Bal- 
langrund előtt. A finn Thunberg a tízezer méte
res futamban bukott s a 18 .helyre szorult. Az 
1500 m-es futásban a finn Thunberg győzött 2 
p. 22.8 mp-el, Engcstangen itt harmadik lett. A 
tízezer méteren az amerikai Schröder lett az 
első. Ideje 17 p. 43.6 mp. Engnestangen ezen a 
távon negyediknek futott be.

A primadonnák távollétében is izgalmas volt 
a birkózóbajnokság döntő küzdelme

Emié Schaafot, a szerencsétlen sorsú 
boxolól, okit Carnern a 13-ik menetben úgy 
knockautolt, hogy kórházba történt szállí
tása után meghalt, a Massachu ets államban 
levő Wrenthamban ravatalozták fel

A ravatal körül sok tízezernyi ember 
tolong.

Carnera, akiről már megállapították, 
hogy nem élt szabálytalan eszközökkel, az 
elhunyt boxoló édesanyjától a következő 
megrázó tartalmú táviratot kapta:

„BIZTOSÍTOM ÖNT ARRÓL, HOGY 
SZERENCSÉTLEN FIAM HALÁLÁ
ÉRT NEM TARTOM ÖNT FELELŐS
NEK.

LUCY SCHAAF."

Belerohant a gyorsvonat
a futballcsapat autójába

Két futballista életveszélyesen megsebesült
Gíogau, február 19.

Gremrütz németországi falu közelében va
sárnap egy teherautó, amelyen a Gíogau mel
letti Brostnuból egy futballcsapat utazott Fos- 
sülzbe, a mérkőzés színhelyére,

keresztilltört a keresztelt Mirompóu és a 
leljes gőzzel robogó Breslau—Berlin gyors

vonat elé került.
A gyorsvonat szerencsére csupán félrelökte 

a teherautót. A kocsi így is pozdorjávú tőrt, de 
lő utasa közül csupán k .6 szenvedett 

súlyos sérülést.
A két megsebesült futballistát életveszélyes ál
lapotban szállították kórházba.

Budapest birkózóbajnoki küzdelmeit vasár
nap bonyolították le a Nemzeti Tomaegylet 
csarnokában nagyszámú közönség jelenlétében. 
A verseny érdekességéből sokat veszített ama 
körülmény, hogy

a legkiválóbb magyar versenyzők, neveze
tesen Zombory Ödön, Zombory Gyula, 
Kárpáti Károly, Tasnády József, Tunyoghy 
József, Badó Raymund és Papp László dr. 
egyáltalában nem neveztek a versenyre.

\z uj bajnokok kftzöt igy kevésbé ismert ne
vek is adódnak. A verseny különben érdekes és 
izgalmas volt s küzdelmekben bővelkedett. A 
részletes eredmények a következők;

Lég»uly: bajnok: Szendy B. Vasutas. 2. Ba- 
ranyi MTE- 3. Lőrincz MAC. Hét induló.

A szezonnyitó derby- 
mérkőzésen legyőzték 

a Vasast
A IL osztályú ligabajnoki ■ küzdelmeket is 

vasárnap indították meg. Már az első forduló
ban szembekerült egymással a bajnokjelölt Va*  
sas és a Phöbus csupaia.

A derbit nagy meglepetésre a Phöbus 
nyerte meg 4:2 (2:1) gólaránnyal a biztos 

fölénnyel.
A többi mérkőzés papírforma-eredményt ho
zott: VÁC—Droguista 5:3 (1:2), Dtasche—Bu*  
(lafok 2:1 (0:0), ETC—Bak FC 4:1 (2:0), Taxi— 
Csepel 6:0 (3.0).

Pehelysúly: bajnok: Ferenc MTK. 2. Fecske 
MTE. 3. Vincze B. Vasutas. Tíz induló.

Könnyüsuly: bajnok: Vidéki Beszkárt. 2. 
Koltav B. Vasutas, 3. Kovács Törekvés. Kilenc 
induló.

Klsközépsuly: bajnok: Hegedűs B. Vasutas.
2. Rélháty MTE. 3. Biczó Törekvés. Nyolc in
duló.

Nagyközépsuly: bajnok: Riheczky MAVAG. 
2. Kripko Dorogi AC. 3. Schulz Törekvés. Hat 
induló.

Kisnehéranly: bajnok: Tarányl MTE. 2. Bó- 
bis B. Vasutas. 3. Göndör MTE. Hét Induló.

I Nehézsúly: bajnok: Vargha Beszkárt. 2. Pa- 
llotás B. Vasutas. 3. Soltész Törekvés, öt in- 
• dúló.

Győzött az osztrák futballdiploinácía 
az olaszok ellen

Mire ió a magyar „négyesfogat**
A mostoha anyagi viszonyok között roskn 

dozó magyar futball hívei még nem felejtettek 
el o nyolc esztendővel ezelőtt lezajlott ninsler- 
daml olimpiát*  botrányát. Magyarország nem 
vett részt a futbullvilúgbajnoksúg küzdelmei
ben. Ennek ellenére a magyar labdarugók 
szőve lsége

tlsenegy tagú elnöki csapatot küldött ki.
Oh. nem játszani a gyepen! Csak szemlélődni. 
Hogy ez mellesleg rengeteg pénzbe került, az 
persze nem fontos. S hogy ez közpénzbe került, 
az csupán mentő körülmény.

Most, kilenc esztendővel később, a ’.cg 
nagyobb nyomor idején újra kiért ez a vén 
dorlási düh. És — mondanunk sem kell — 
ismét a sport vékony és kongó kasszájának 
terhére.

Becsben összeüllek az öt köiépeurópai fut 
bailnemzet képviselői, hogy megtárgyalják a 
közeljövő eseményeit.

Erre a többnapos, költséges kirándulásra 
a gazdag Svájc egy, a jómódú Olaszország 
és (Csehszlovákia kettő n a koldus Magyar 

ország négy képviselőt küldött ki!
Magyarországot Flscher Mór (aki elnök lett), 

Fodor Henrik dr., Zsarnóctay János és Ke 
ngercs Árpád képviseli.

E négy képviselő közül kettő németül esak 
bólintani tud.

A bél-pikáns kérdése ezekután: vájjon milyen 
nyeh'CK társalognak azok a kiküldőitek, akik 
a négyes lógatni teljessé letté ki ...

Bécs, február 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelevA 

tise.) A/ Európa-Kupa és a Mitropa-Kupa kon- 
fércnelók második napján elnökké ismét az 
<«atr <k Ebcrstahlrr dr I. titkárrá pedig |o 
véL'lra Is Mcisl Hugót választották meg egy- 
lumguan

A Mllrota Kupa mérkőzéseit 1986 lg meg- 
hossinbbltotlák.

Az egye*  szövetségek közti terminusok tekin 
tatéh'n az érdekelt országok ftriivctségeioek 
ztaetfeégn, miként a múltban, úgy ezután is

szabadon megegyezhetnek. A szabályok tekin- 
telébcn mindössze egy jelentős változást hoz
lak, mégpedig azt, hogyha

két csapat egyforma pontszámmal végzett 
a tabellán, úgy még egy döntő mérkőzés 

megtartása válik szükségessé.
Úgy az Európa-Kupa, mint a Középeurópai- 
Kupa-mérkőzéseket 1934-ben is megtartják. 
Tehát ennél a kényes pontnál az osztrák fut- 
ballszövetség diplomáciája győzött az olaszoké*  
nal szemben, akik a világbajnokságra való te 
kintettel ebben a: évben szüneteltetni szerették 
volna a vándordíjak küzdelmeit.

VILÁGSZEMLE
A MAGYAR JÉGHOKKICSAPAT OFSZOD- 

G0U.AL KIKAPOTT SVÁJCTÓL
Prága, február 19.

(t Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A jéghokki világbajnokságok második 
napján délután a magyar csapat első ellenfele 
Svájc ellen játszotta le esedékes mérkőzését. 
Svájc tudvalevőleg az európai csapatok favo- 
ritja. A magyar csapul a nagyszerűen játszó 
svájciaktól 1:0 arányú vereséget szenvedett. A 
részidők 0:0, 1:0, 0:0 voltak. A svájciak győ
zelmei jelentő gólja, melyet a világhíres Tor 
rcam II. ütött, erősen ofszájdgyanus helyzetből 
cselt, liircsók. a magyar csapat kapusa heve
sen tiltakozott a gól érvényesítése ellen, de 
Wulson angol biró nem engedett téves felfogó, 
sáltól Úgy a szakértők, mint a négyezer főnyi 
közönség véleménye szerint, a magyar csapat 
— várakozni ellenére — teljesen egyenrangú eb 
lenfele volt a nagyhírű svájciaknak, sőt egy kis 
bnlxz. rencx vel a maga javára Is eldöntheti*  
volna 11 mérkőzés sorsát, a döntetlen eredményt 
pedig egyenesen megérdemelte volna.

Németország—I.engyelorsság 3d! (® 0. IHé, 1:0) 
Csehszlovákia—Anastria i;l (1:1, 1:0, ötfl).

A JÖVŐ ÉVI
SZÍNI

Prágából jele

JtGHOKKl-VILAGRAJNOKSÁG 
ELVE MILÁNÓ LICSZ 
itik A nemzetközi jéghokki

A Honvédtiszti VK Magyar 
ország tőrcsapatbajnoka

Vasárnap befejezték Magyarország tőrcsapat
bajnokságáért rendezett küzdelmet, a BBTF 
Attila-utcai tornacsarnokában.

A bajnokságot ezúttal ötödlzben a Hon*  
védllszti VK csapata nyerte veretlenül.

amely uey n BEAC, min! a P.AC ellen 12:4 
arányban győzött. A MAC nem állította ki 
csapatét. A bajnokcsapat tagjai: Zirczy, Hát 
szegi, Herendi, dr. Gözsy és Meszlényi voltak 
2. a Rendőrtiszti AC (Eckl, Dingfelder, Éliásv. 
Szidanits). S. a BEAC csapata (Bay, Palócz, dr. 
Zöld, dr. Horváth, Rády).

Gy ermektorn ászok 
a parkettel!

Bemutaikoztsk az MTE 
kicsinyei

A testi kultúra gyönyörű propagandája vplt 
az a pompás matiné, amelyet a Testedző Egye
sület rendezett vasárnap délben a Vasmun
kás-Otthon Magdolna-ulcai székházának zsú
folásig megtolt dísztermében. Azt mindenki 
tudta eddig Is, hogy az MTE nálunk egészen 

'ismeretlen és különleges módon hódit a tor
nának nagy tömegeket. Az egyesület férfiak 
részére 3. nők részére 4, asszonyok részére 
(egészségügyi tornai 1 és gyermekek részére 
3 tornatermet tart fenn.

Most vasárnap a gyermekeket vonultatta fai 
az egyesület a nyilvánosság elölL Apró gyer
mekek tornája, serdiiltebb gyermekek játék
tornája, ritmikus és talajtorna müssabadgya- 
korlatok, ugrószekrénygyakortntok a legválto- 
znlosabb szerviroxásban kerültek a közönség 

3’iá. Kitűnő gyernickzenckar, gyermek
kórus és mókát szavalókórus egészitetle ki az 
érdekes progiammot.

A« «1| műkorcsolyázó bajno
kok! Pataky Dénes, Imrédy 
Magda és a Roller-Szol ás pár

Többezer főnyi közönség előtt folyt a város

las Vilmával szemben. A férfi műkorcsolyázó, 
bajnokságot Patakg Dénes szerezte meg,'Ker
tész Ferenccel és Terták Elemérrel szemben. 
A páros mükorcsolyázóbajnokság birtokosai a 
napokban Stockholmban világbajnokságot nyert 
fíotter BAby-^Szállás László-pár lettek, akik 
után a Gallo—Diliinger és Tusák—Balázs-ptit 
következett

Kaposvár birkózói 4:2-re 
győztek Zágráb ellen

Kaposvár, febr. 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Vasárnap tartották nagy érdeklődő közönség 
előtt a Kaposvár—Zágráb városok közötti bir
kózó versenyt, mely a kaposváriak 4:2 arányú 
fölényes győzelmével végződött. A légsulyban 
Zsebe tussal győzött Schnellberger ellen, a pe
helysúlyban Szckfü szintén tussolta Kellt, a 
könnyüsulyban Ozváry fektette kétvállra Metz- 
nert, a kisközépsulyban Balogh csak pontozás
sal győzött Vrscak ellen, mig a két utolsó súly
csoportot Koős és Palkovics révén a zágrábiak 
nyerték. Az előbbi Somogyit, az utóbbi Szobo- 
dot tussolta.

X A Bocskai tucatgólos trénlngje. Debre*  
cenből jelentik: A szabadnapos Bocskai tréning
partnerül a Püspökladányi MÁV amatőr baj
nokcsapatát látta vendégül vasárnap s remek 
csatárjátékkal 12.-0 arányú győzelmet ért el el
lent. A gólok közül Teleki és Vincze négyet- 
négyet, Kovács kettőt, Markos és Hevesi egyet- 
egyet lőtt. Nagy feltűnést és örömet keltett Te
leki tüneményes játéka, de a csatársor vala
mennyi tagja máris kitűnő formáról tett tanú
ságot. A balfedezet posztján Tatár nevű já
tékost próbáltak ki, akit szerződtetni fognak.

X Előadás a vlzípúiójátekosokuak. Ma, hét 
főn este 7 órakor tartja meg előadását a vizi- 
pólójátékosoknak MUSz tanácstermében 
Komjádi B£la. Az előadásra minden vezető és 
játékos hivatalos. Az előadás után, 8 órakor a 
Vizipőlő Birótestillet tart tlsztujnó-aözgyülést.

X Testnevelő-bál. A m. kir. Testnevelési Fő
iskola a főiskola tanácsának és tanári karának 
védnöksége alatt február 23-án táncestélyt ren
dez a főiskola helyiségében.

...... •'

Február há 34-e& indul uijóra

ligeti műjégpályán vasárnap délelőtt Magyar- 
tszág idei műkorcsolyáié bajnoki versenye Aszövetség vasárnap befejezte tanácskozásait. Az I rstág idei műkorcsolyáié bajnoki versenye A 

amalörkérdést, at eltérő vélemények miatt .le-1 hölgy mükorcaolyAióbaJnokségot In rédy Mngdk 
vették a napirendről Elhatározták, hogy a vi-1 nyerte, Szilassy Nadine, Leviczky Piri és Nyh

GÁL GYÖRGY«. 
BOKOR LAJOS 

as orsság kél legkitűnőbb rejtvény- 
wekértfliónek kft ön w rkeastétében 
■ hunavynbb terje leírni) 

hetenkfint megjelenő

REJTUENVUJSAG 
amely EUKÚFA berm -ly k rejtvény- 
mauRZÍ'iját mimten teü Ia.etDmt, 
messze tnlfll tng'a mtiini

A reage'eg ezómko»ás n klvftl a hnmorl"lák egész 
téglája i onrfoaSoitlk " > jd h ■ Mén rAjtoi !
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Totalizatőr az embersportban
Irts: Boros György

Kétféle érvet hoztak fel az OTT-ban ellene. 
Az egyik az volt, hogy játékra csábítja az em
bereket. Nos, ez az érve nein egészen helyt
álló, mert aki játszani akar és mindenáron el 
akarja veszteni pénzét, az ügyig talál erre mó
dot. Az állami beavatkozás sohasem fogja ki
irtani az emberekből a játékszenvedélyt. De 
aki szerencsejátékon tönkremegy, nem is ér
demel sajnálatot. Itt a humanisztikus felfogás 
tehát nem segít.

A másik érv a totalizatőr ellen az volt, hogy 
ártani fog az amatörsportnak. Ez a kérdés 
már több megfontolást érdemel. A magam ré
széről nem hiszem, hogy a totalizatőr beveze
tése a professzionista sportban ártana az 
amatőrsportnak, sőt annyiban használni fog 
annak, hogy még élesebben el fogja határolni 
egymástól a kettőt

Csak az nem .veszi észre, aki nem akarja, 
hogy az utolsó évtizedekben a sport válasz
úba jutott. Kétféle irányt vett fel és ez a két 
ut egymástól mindjobban eltávolodik.

Az egyik utón halad az amatőrök tömege, 
mely uj életformát fedezett fel és követ az 
amatőrsportban. Ez az életforma a testen ke
resztül a lélek ezer és ezer élményét hordozza 
magában. Alkalmas arra, hogy biztosabb fel- 
lépé,sü, határozottabb lelkivonalu. akaraterő- 
sebb és cselekvőképesebb generációt adjon az 
emberiségnek, mint amilyen a régi volt, amely 
a tesltudat élményeit még nem ismerte. Ennek 
a sportnak tehát magas kulturális hivatása 
van.

A másik utón az elprofesszionálódott sport 
halad. Ez egyrészről az aktív sportember 
szempontjából élethivatást. kenyérkeresetet,' 
munkát, robotot jelent, másrészről a nézők 
tömege szempontjából a szenzációéhség ki
elégítést és a lappangó ösztönök feloldását szol 
gálja. Ennek a sportnak nincsenek magasabb 
célkitűzései, nem is akar ilyeneket szolgálni. 
Bizonyos mértékben kulturellenes is, de min
den esetre ártalmatlanabb szórakozás, mint 
az alkoholfogyasztás.

Ennek a kétféle sportnak elhatárolása, éles 
és határozott elválasztása természetesen az 
amatőrsport érdeke.

A hivatásos sportnak nincs veszíteni va
lója, hiszen nem is akar magasabb kul- 

turcélokat szolgáink
A tofalizatőr bevezetése a hivatásos kerékpár
sportban maga után vonja valószínűleg a 
többi professzionista sportágba való beveze

Kitört a magyar-osztrák sportháboru 
- de csak papiroson „ Mri,

csapatok? — Miért nem lön husvétkor az Admira 7 
— Az osztrák sattá tiltakozik a gyávaság vád/a ellen

Bécs, február 19.
(A Hétfői Naplő bécsi szerkesztőségétől.) Az 

egész osztrák sportsajtót és közvéleményt ért
hető izgalomba hozta egy budapesti sportláp 
cikke, melynek Írója, mint ismeretes, azt Állí
totta, hogy a nagy bécsi csapatok félnek a ma
gyar egyesületekkel való találkozástól és inkább 
a nyugatra mennek könnyebb babérokat sze
rezni. Fenti cikk egy konkrét esetet említ, mely 
szerint a bécsi Admira nyilván hasonló okok
ból visszautasította a Hungária és Ferencváros 
húsvéti körmérkőzésekre szóló meghívását, bár 
még szabadon rendelkezett evvel a terminus
sal. Az osztrák sportsajtó szenvedélyes hangon 
reagál a gyávaság vádjára, megállapítván, hogy

a magyarokat, akik már majdnem antsváj- 
dernek csúsztak le a középeurópai futball
ban. legutóbbi nemzetközi sikereik bátorí
tották fel arra, hogy „ueckolással" vádol

ják régi ellenfeleiket,
akik pedig sohasem kerülték el a nehéz csa
tákat

Maga az Admira vezetősége a következő hi
vatalos nyilatkozatot adta ki ebben az ügyben:

„Parisból való visszatérésünk után dr. Fodor 
telefonon felhívta őket és ajánlatot tett egy a 
húsvéti ünnepeken a Hungária és Ferencváfos- 
sál lejátszandó körmérkőzésre. A két egyesület 
nevében 4000 pengőt és a teljes útiköltségek 
megtérítését kínálta. Az Admira menedzsere 

tést is. Ez sem lesz baji Mindez tisztázni fogja 
a fogalmakat és élesen megvilágítja a kétféle 
sport kétféle célkitűzését és lényegét.

A totalizatőr még mesasehb, sokkal meas- 
8zebb fogja eltávolítani a proflsportot az 
amatőrsporttól és ebből az amatőrsport- 

nak csak baszna lehet.
Szükség van a hivatásos sportra Is, mert 

hiszen ha nem volna szükség rá, akkor nem 
is született volna meg. Ezt senki nem vonja 
kétségbe. Az sem baj, hogy a proflsport min
den alszenteskedést félretesz és nyíltan annak 
vallja magát, ami.

Raj csak az, ha az amatőrsport és profi- 
sport egymással felismerlieteUenségig Ös

szekeveredik;
az ilyen összekeveredés veszélyezteti az ama
tőrsport magasabb céljait.

Amiüor az OTT javasolja a totalizatőr be-, 
vezetését ezzel a javaslatával az amatörsport 
érdekeit tehát nem veszélyezteti. Az OTT ve
zetői, mint a magyar sport legfőbb felügyelői, 
kétségtelenül megfontolták és átgondolták ezt 
a kérdési; a megoldásnál pedig valószínűleg 
a most említett szempontok indokolják az 
állásfoglalást.

A sportszövetségek vezetőiből, a magasnivó- 
ju kultúrintézményeink képviselőiből, sőt ma 
gának a kultuszminiszternek megbízottjából 
álló OTT bizonyára tudja, hogy mi a különb
ség a sport és az üzlet között; tisztán látja a 
valódi kultúra és a kulturellévelyedések el
választó határvonalait; nem téveszti össze a 
szenzációhajhászást és ösztön feloldást, ma
gasabb emberi Ideálokra törekvő célkitűzések
kel. Ha ők elfogadhatónak találják a profesz- 
szionista sport egyik ágában a totalizatőr be 
vezetését, ez egy uj hivatásos állásfoglalást 
jelent, mely szerint a professzionista sport 
immár semmi vonatkozásban sem tekinthető 
magasabb kulturérdeket szolgáló sportnak, te
hát egyáltalán sportnak, jóllehet a sport ne
vet viseli.

Mindenesetre súlyos kötelezettséget is je
lent ez az állásfoglalás és pedig azt, hogy az 
OTT vezetői nz amatörsport tisztaságának 
megóvását, a hivatásos sporttól való még erő 
sebb elszigetelésének feladatát fokozatosabb 
mértékben vállaltók magukra. Bíznunk kell 
abban, hogy ezen a magas poszton az őrtál- 
lás hivatásának tökéletesen eleget is fognak 
tenni.

keveselte a néggezer pengőt, mire Fodor dr. 
kijelentette, hogy a mai speciálisan nehéz ma
gyarországi viszonyok mellett az említett két 
egyesület nem tud többet fizetni. Erre azt vála 
szólták neki, hogy bár fix kötésük még nincs 
husvétra, de két oldalról is folytatnak erre 
nézve nárgyalásokat, amik mind kedvezőid 
anyagi eredménnyel biztatnak, mint a budapesti 
ajánlat, főleg mert mindkét helyen a husvéton 
kívül még több kisebb mérkőzést is leköthet
nek és igy jobban kihasználják az időt. Abban 
állapodtak meg, hogy másnap adnak határo
zott választ. Egy nappal később tényleg felhív
ták Fodort és közölték vele, hogy az említett 
más oldalról kapott kedvezőbb ajánlatok miatt 
nem áll módjukban elfogadni a budapesti meg
hívást.'*

Eddig az Admira meglehetősen rideg és üzleti 
hangú nyilatkozata, ami nem teljesen érdekte
len. Főleg mert kiderül belőle, hogy a buda
pesti meghívás idején a csapat tényleg szabad 
volt, nem kötelezte konkrét ígéret sehová, tehát 
módjában lett volna elfogadni a meghívást, ha 
akarja. Nem fogadta el, mert más oldalról ked
vezőbb kilátásai voltak. Az Admira vezetősége 
százszázalékosan üzleti alapon kezelte az ügyet, 
amihez végeredményben jnga volt és amiért 
tényleg még nem lehet a gyávaság vádját ková
csolni ellenük, inkább talán megállapítani, hogy 
az osztrák szomszéd alkalmazza ránk a „pénz 
nélkül megszűnik a barátság'' című tételt, vagy 
ahogy azt itt a Lajtán innen mondják — „mé
nig (leld, ménig Musik".

Sokkal érdekesebb egy nagy délutáni lap 
sportszerkcsztőjének cikke, melyben a magyar 
támadással szemben többek közt a következő
ket mondja:

„nem olyan túlságosan nagy élveaet a rosz- 
szul gondozott, poros budapesti pályákon 
játszani, körülvéve egy lehetetlenül sovi
niszta magyar közönségtől, egészen csekély 

anyagi ellenszolgáltatás mellett/'
Ez már legalább őszinte beszéd. Rosszak a 
sporttelepeink, kellemetlen a közönségünk és 
emellett még pénzünk sincsen. „Mein Herz más 
udllst du noch mehrr... tényleg miért jöjje
nek Ide ilyen körülmények közölt az egész kül
földön dédelgetett osztrák csapatoké

Ez ellen mór nehéz argumentálni és nem ma
rad más hátra, mint türelmesen kivárni az 
Időt, amikor az osztrák csapatok újra szívesen 
jönnek majd pengőért is játszani, mint vala
mikor ... még nem is olyan régen. Ennél a pil
lanatnyi és remélhetőleg nem végleges búcsú
nál nem lehet azonban elmulasztani egy őszinte 
megjegyzést: annakidején szinte egyszerre star
tolt ennek a két országnak (ulballsportja de a 
versenyben mi kétségtelenül lemaradtunk. Az 
előny nem túlságosan nagy. Még be lehet

ZJblogcédiulAty
aranya*,  s*0s*öt,  brilllAn-ni hihet" len mágus ár< ■ 
veszek. Ivánodéi éksserUzlet, Rákócsl-ut 9. süni

. Az utolsó megoldás:

Vissza a hűvösvölgyi Nagyrétre...
A kultuszminisztérium és a főváros vitája a 33-asofe sorsa fölött

Jelentette a Hétfői Napló, hogy az elmúlt 
hetekben érdekes jubileumot ült a J.1 FC. A 
budaiak regényes multi*  apói (egyesülete most 
lépett

harmincharmadik évébe.
Harminchárom esztendőn keresztül minden 
időben a legszigorúbb értelemben vett amatőr 
sportmorált tartotta szem előtt és a tradíciók 
lelkes szeretettel történt ápolása magyarázza 
azt, hogy ez a csodálatos múltú sportegyest!- 
let úgyszólván egyetlen fillér és pálya nélkül 
mindig a felszínen tudta tartani magát.

A budai ifjúság testi nevelése körül soha éli 
nem évülő érdemeket szerzett magának a 
,,33 FC“, amely most a harmincharmadik év
fordulón végre talán megvalósithuljd legszebb 
álmát, learathatja három évtizedes önzetlen 
munkájának gyümölcsét;

hozzájuthat saját sporttelepéhez.
Még Ripka Ferenc elnökségének idején je

lölték ki a Harminchármasok otthonának te
rületét. A nyugalmazott főpolgármester, aki 
mint régi budai polgár, látta azt a testi kul- 
turmissziót, amelyet a 33 FC Budán végzett, a 
főváros egyik legértékesebb telkét: a budai 
Drasche-telket jelöltette ki a 33 FC otthonául. 
Miután azonban ugynnakkor a kultuszminisz
térium is területet kért a KISOK sporttelepe 
lészére, Ripka Ferenc intervenciójára a fővá
ros a két testület társasviszonyával oldotta meg 
a pályakérdést

A főváros a területet azzal a feltétellel 
bocsátotta az állam rendelkezésére, hogy

a kultuszminisztérium egyrészt tartozik a 
pálya és a tribün építésébe 100.000 pengőt 
befektetni, másrészt a KISOK csak a 
33-asok Futball Clubjával együttesen bírja 

és kezeli a pályát.
Évekig húzódott a pályaépítés kérdése, fő

Meglátó 5attuk a „japánoka
Valahogy egészen furcsa érzés az, amikor nz 

ember a japán vagy berlini keret tréningjét 
szemléli. Ilyen tréningeket, amelyekben piros
pozsgás képű, játékos kedvű hancurozó és 
boldog gyerekek készülnek a jövőre, azelőtt 
sohasem láttunk. Régebben inkáhb a sztárok 
nevelése folyt s su'bu dobódtak a kis „srácok".

Los-Angeles, Mijjizaki. Kitamura és a többi 
japán csoda világbajnokságai kellettek ahhoz, 
hogy a MUSz megfordítsa a dolgot A hét 
több napján, hangosak az uszodák a gyerekek 
zsivajától. Nincs közük se Japánhoz, se Ber
linhez, de ha elnevezésük hibás is, tartalmuk 
annál tökéletesebb. Mennyivel boldogabb ez a 
most készülő versenyző-gárda, mint ml vol
tunk. Bárány dr., Krecsmer Gyula, Eperjessy 
Béla, szakszerű magyarázatai kisérnek kőr
útunkon.

A legtehetségesebb a kraulózok között Tu
lipán Jónos 14 éves kemény izomzatú, karcsú 
magas flu, egyelőre persze rövid távon dolgo
zik. Ebből u biuibó-Tulipánból biztos ki fog 
virágozni a magyar úszás egyik legszebb tehet- 
lége. De nem marad el mögötte Huszár Béla 
lein, a főpolgármstcr fia, aki már „nagy fluA, 
tizenhét éves, erős csontozata legényke, aki 
íagyszrii krauljával vonja magára a figyelmet. 
A tehetségek sorából nem hagyhatjuk ki Ha
vas Bélát sem. ö is tizenhét éves, Bárány dr. 
íz ideálja és az ember szívből kívánja neki, 
hogy sikerei olyanok legyenek, mint mcstenéé. 
íróin nézni a hátúszókat, a nagyágyúk között 

oly kevés van első klasszis, itt meg bőven akad 
A tizennégyéves Ekker Albert, az egy évvel 
öregebb Kis József és a csupa tehetség Zoltán 
Lajos tisztán Bitskey Hl. tempóját ússza. A 
’egkedvesebb köztük a pöttöm kis Bródy. ö a 
keret kedvence. Mokány gyerek, van humora

200 pangó keszDOnzlutalom
8 bGu csüíía-iíűr-üszirejivényünM megienoinem
Folyó hó IK-án, szombaton, kiadóhivatalunk két megbízottja megjelent dr. Horváth 

Kamilló budapesti királyi közjegyző ur irodájábanés olt uiai keresztrejtvényünk 
minden 4. 5 és 18 betűs sorának megfejtését

(szám szerint tehát 22 darabot) külön-külőn egvforma papírra írva és összehajtogatva 
átadta a közjegyző urna„, aki azok közül két pupirlapot látatlanul kihúzott és borítékba 
zárt el. Az urnában maradt 20 darab papírlapot szintén elolvusalianul egy másik borí
tékban helyezte el s ezt is pecsétjével ellátta.
FEJTSE MEG MAI KERESZTREJTVÉNYÜNK AZT A KÉT 4, 5 VAGY 13 BETŰS SORÁT ÉS 
írja be a lapunk második oldalán található pályázati szelvénybe. 
AMELYET A KÖZJEGYZŐ KIHÚZOTT ÉS A LEPECSÉTELT BORÍTÉKBA HELYEZETT 

Ha ezt eltalálta, az eddigi pályázatok óriási sikerére való tekintettel.
200 pengő jutalmat kap.

Több helyes megfejtés esetén fenti összeget aránylagosan osztjuk szét, azonban, 
ha az a váratlan eset állni elő, hogy helyes megfejtő nem akad, akkor n 200 pengő 
összeget a következő boti 200 pengős nyereményhez csatoljuk. A készpénzjutnlmakon 
kívül,

10 ÉRTÉKES NYEREMÉNYTÁRGYAT JUTTATUNK A PÁLYÁZÓKNAK.
Akik e tárgyak sorsolásában rétit akarnak venni, azoknak a keresztrejtvény 6 

leghosszabb sorának megfejtését la be kell küldeni.
A pályázatokat postai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagvságu papírlapon 

kell beküldeni s .szókra a pályásat! szelvény minden esetben felragasztandó. Egy szel
vényre csak két szó írható. Egy személy a pályázaton több saclvénnycl is résztvehet!

PÉNTEKEN, FEBRUÁR 24-ÉN, DÉLI 12 ÓRÁIG
a megfejtéseknek szerkesztőségünkbe be kell érkezniük. A pályázatok címzési oldalára 
feltűnően ráírandó: Kél szó titka.

Két megbízottunk, február 25-én, szombaton újból megjelenik a közjegyzői irodá
ban, ahol jelenlétünkben megtörténik a lepecsételt borítékok felbontása. ,

A múltbeli csuda-kereMztreJlvény két szó titkának megfejtései
A klr. körjegyző a kővetkező kél sort tárta el a lepecsételt borítékba: 

EMBERSZERETET TAKAR
Akik ezrei a szópárral pólyáztak. jelentkezzenek akár személyesen akár levél 

utján a kiadóhivatalunkban, legkésőbb péntekig, február 24-ig.
Február 6-iki keresztrejtvényünk nyerteseinek névsorát a Hírek rovatban közöljük.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE

ként azért, mert az állami költségvetésbe nertf 
leheteti a 100.000 pengői beleilleszteni .más. 
részt a KISOK csak egyedül akarta birtokolni 
a pályát. Most végre aktuálissá vált a kérdés 
és e pillanatban az a helyzet, hogy

győzedelmeskedik a KISOK álláspontja és
a 33 FC elesik három évtizedes munkájá

nak gyümölcsétől.
Ha a székesfőváros testnevelési bizottsága, 

amely valóságos patrónusa a társadalmi sport
egyesületeknek, nem nyúl a Harminchármasok 
hóna alá, akkor kárbaveszelt a klub 33 éves 
fáradozása.

A főváros megkapta a kultuszminiszter le
iratát, amely azt a kérést tartalmazza, hogy a 
főváros álljon el a két kikötésétől:

elégedjék meg egy 40.000 pengős befekte
téssel és ne ragaszkodjék ahhoz, hogy a 
KISOK megossza otthonát a 33-asokkal.
A budai klub tehát 33 éves emberfeletti erő

feszítései után mehet vissza a hűvösvölgyi 
nagyrétre .ahonnan jött. A 33-asoknak pinca 
már többé a városházán palrónusuk, hiszen a 
volt fö|X)Ígármester már nyugalomban van. 
Egyedüli reménye csak az lehet, hogy

a testnevelésügyi bizottságnak az amatőr
sportot oly szeretettel Istápoló tagjai nem 
hagyják veszendőbe menni a 33-asokbau 
rejlő értékeket és a bizottság referátuma 
alapján a KISOK mellé birtokba fogja 

helyezni a budai klubot Is.
ha már a középiskolai sporthatóság annyira 
feledékeny.

A KISOK ugyanis már megfeledkezett arról, 
hogy amikor a sporioló diáktömegek pálya nél
kül állottak, a 33 FC önként és boldogan aján
lotta fel használatra ingyenesen az általa bét 
relt BEAC-pályát.

No, de ez már régen volt 

és akarata: „Akátkl akármit mond, énbelőlem 
Kojac leszl" — beszéli. De a ,Japán" mell
úszókban sinc hiány. A pufók Aczél Béla a 
legnagyobb reménység itt. Lábtempója pom
pás és füti az akarat is. A tizenkétéves Zmos 
lenszky a legnagyobb riválisa. Bodrogi Károly 
aki még csak tizenkétéves és Berente István, 
aki már tizenkétéves, vonják magukra a fi
gyelmet, de Hinca nevét sem 3zabad kifelej
teni.

Bárány István dr. és két segítőtársának 
nagyszerű magvetése érik ÜL És ahogy újra 
és újra álrajzik agyunkon az, arait ma láttunk, 
kísérő akkordként hangzik fel bennünk az a 
kérdés, vájjon miért csak az úszószövetség kés 
szül igy Berlinre? Hol marad a többi sportágak 
japáni és berlini kerete?

Vermes Magda

X A „Dér Schwlmmer" Európa legtartalma
sabb uszószakiapja. Éppen ezért keltett kelle
metlen feltűnést, hogy Angliában élő magyar 
származású munkatársa jóvoltából kellemetlen 
lapszus csúszott be, amely furcsa színben tün
tette fel az olimpiai bajnokságot nyert magyar 
vizipólócsapatot Ezt mi legutóbbi számunkban 
szóvátettük. A lap budapesti szerkesztője, Bánó 
Jenő, aki mindenkor lelkiismeretesen látta el a 
lap informálását, sérelmesnek talalta cikkünk 
címét, amely azt juttatta kifejezésre, hogy ba
bérokat tépdex, tekintélyt rombol a „Dér 
Schtvimmer". Bánó Jenő kívánságára szívesen 
állapítjuk meg, hogy a lap a lelkiismeretes újság
író gondosságáról és a magyarság megbecsülésé
ről tett mindenkor tanúságot és a lapba be
csúszott lapszusért nem terheli felelősség.

X Főiskolai női tornaverseny. A TFSC feb
ruár 26-án délelőtt fél 10 órakor főiskolai női 
tornaverseriyt rendez a Testnevelési Főiskolán.
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Lapzárta után

SzcnlM, febr. 19.
* • (A Hét föl Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Vasárnap délután dr. Rimély Dezső 
kórházi főorvos tanyáján borzalmas család- 
iHást fedezték fel, melynek két halott áldó
tata és egy súlyos sebesültje van.

, Rábl Ferenc tanyás szombaton este 
Anyósánál volt feleségével és 16 éves nevelt 
leányával disznólóron. Éj f élű tán egy óra 
felé indultak haza tanyájukra, ahol — az 
eddigi megállapitások szerint — a különben 
Ib veszekedő természetű tanyás összeszólal
kozott feleségével. Az összcszólalkozós he
vében

Rábl felkapott egy baltái és azzal tel
je*  erővel fejbesujtotta a feleségét.

Az asszony véres fejje! támolygott nz ágy
hoz, amelyben már lefeküdt a nevelt leánya. 
Ráborult az ágyra, ekkor

■ megvadult Rábl újból teljes erővel fő- 
besujtotta az asszonyt és egy második 
baltacsapásMl nevelt leánya fejére 

ütött.
A leány elvesztette eszméletét.

az

az aMzony pedig holtan terült el a 
földön.

Ekkor Rábi dőkeritett egy ruhaszárító kö
telet s

ott a szobában 8 mestergerendára fel
akasztotta magát.

Vasárnap délután négy óra felé anyósa, 
— akinél előző este disztótoron voltak — 
érkezett a tanyához, hogy egy kis kóstolót 
vigyen leányának a djsznótórból. A kapu
ajtó be volt zárva, hiába zörgetett, nem je
lentkezett senki, az ajtón keresztül azon
ban hörgést hallott a házba. Fellármázta a 
szomszédokat, akik csendőrért mentek 
a csendőrök jelenlétében 
lezárt szoba ajtaját, ahol 
vány tárult eléjük.

A mealergerendán ott 
Rábl Ferenc, a földön __ 
lan a felesége, s az ágyban véresen, hö

rögve nevelt leányuk,
akit életveszélyes sérülésével beszállítottak 
a szentesi kórházba, de kihallgatni még nem 
lehetett, mert eszméletlen állapotban van.

és 
fölfeszitették a 

azután rémes lát-

függött holtan 
ugyancsak hol-

Hadik Karolln grófnő vasárnap 
hirtelen meghalt Párisban

A grófnő ellen körözőlevelet adott ki a budapesti 
törvényszék

Pária, febr. 19.
A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Hadik Karolina grófnő, aki ellen 
• budapesti törvényszék tudvalevőén körö- 
cőlevelet bocsátott ki, különböző politikai 
természetű röpiralok szerkesztése és 
jpsztése miatt, s aki hosszabb idő óta 

r fisban él„

vasárnap hirtelen meghalt
A panzióban, ahol lakott, rosszul lett,

tér 
Pd-

epi-

leptikus görcsöket kapott, úgyhogy 
házba kellett szállítani, ahol röviddel 
sőbb kiszenuedett.

A halálesettel kapcsolatban megindult 
rendőri vizsgálat eleinte

gyanúsnak találta a halálozás körűimé*  
nyelt*

azonban később mégis megadták a temetési 
engedélyt. Hadik Karolina grófnőt kedden 
temetik Páriában.

Nyolc fosztogatót letartóztatott a rendőrség

Elfogták a vagóhfosztogató széntolvajok 
bandáját

A AMV Igazgatósága n minap a rendőrséghez
fordult és szigorú intézkedéseket kért a vagon
fosztogató széntolvajok ellen. A város határá
ban levő pályaudvarok környékén ugyanis is
meretlen tolvajok rendszeresen fosztogatták n 
vasúti kocsik srénrakományait. Legutóbb a kő
bányai pálvnudvar közelében meg is támadták 
• vasúti fékezöt, aki

csak rtvolverlővésekkcl tudta rlriaaztanl a 
azén tolvajokat.

A főkapitányságon dr. Ozory rendőrfötaná- 
Csis irányításával folyt a nyomozás és vasár*

napra
elfogtak két széntolvajbandát.

Az egyik bandának öt tagja volt: Tóth János, 
Keresztes József, Tauzer András és Táp tér An
tal napszámosok, valamint egy fiatalkorú tár 
suk. A másik bandához hárman tartoztak: Ba
logh István, Sárközy Bél*  napszámosok és 
Andrekovtts Károly gyárimunkás.

Valamennyien tagadják, hogy a szenesvngó 
nokat fosztogatták volna, de a bizonyítékok 
alapján a rendőrség mind a nyolcat letarlóz 
tatla.

Egy gazda merénylete az adóügy*  
jegyző ellen El akarták árverezni három tehe 

nét, be ölt a jegyző lakásába
feha. IX

Vasárnap 
földbirtokos

Szombathely,
(A Hétfő! Napló tudósítójától.) 

••te Fehér Elek ostffiasszonyfal l 
legidősebb fiával, a falu adóügyi jegyzőjével és 
családjával együtt vacsoránál ült. Alig fejelték 
ha as étkezést, amikor

hirtelen lövés dördült d.
Fddig Ismeretlen merénylő belőtt a lakásba, a 
puskájából küldött golyó

beröpült as ablakon
és a benn levők fejő fölött clsüvilvc, az ajtó
félfába fúródott.

Röglön értesítették a csendőr»éget, akik a 
giyomozáa torán az ablak alatti mély sárban 
esismanyomokat találtak. A nyomok az ötödik 
aromiiéd, Tóth József 52 éves gazdálkodó hu

rához vezetnek.
A crandörség ■ merénylet elkövetésével, 

melynek sterencséí véletlen folytán nem volt 
halólos áldozata, Tóth Józsefet gyanúsítja. 
Tóthnak már hosszabb idő óla súlyos gondjai 
voltak adótartozásai miatt és nár héttel ez
előtt éppen Fehér Ernő adóügyi jegyző volt az. 
aki utolsó három tehenét lefoglalta és el 
akarta árvereztetpi. Úgy ez a lény és az, hogy 
több falubeli hallatára fenyegető kijelentése 
kel tett Fehér Ernő ellen, megerősilik a csend 
őrséget gyanújában. Tóth határozottan tagadja, 
hogy ö követte cl a merényletet, de mivel ali
bit bizonyítani nem tud és a házkutatás során 
két puskát és nagymennyiségű lőszert találtak 
nála, mclveket engedély nélkül tartott pincé
iében elrejtve, a csendörség szándékos ember
ölés kísérlete elmén őrizetbe vette.

Lopás miatt körözölevelet 
adtak ki gróf Nyári Miklós 
Pál BllCn A*  eltűnt gróf Hazakat 

kalandja a barbólymOhalyban
A budapesti törvényszék vízsgálóblrája va- 

•árnap érdekei körözölrvclet adott ki. Épp fia
tal .orisztokrata ellen «zó| a körözvéng s most 
megindult a nyomozás felkutatására.

AUg hartnlnresrlendös az arisztokrata s máris 
mozgalmas, kalandokban gazdag élet áll inö- 
götte.

Njtrj Miklós Pál grófról van wó.

A fiatal Nyáry gróf külföldön nevelkedett és 
miután elvégezte középiskolai tanulmányait. 
Budapestre jött, de nem tartózkodott hosszabb 
ideig a fővárosban, ismét külföldre utazott.

Bebarangolta Ausztriát, Németországot,

de sehol nem tudott egzisztendát alapítani 
magának .vagyona pedig semmivé olvadt össze, 
úgyhogy * már külföldi bolyongásai közben

nyomorba Jatolt.
Hozzátartozói sem tudták megfelelően támo
gatni. Az egyre nagyobb nélkülözések Buda
pestre kényszeritették vissza Nyáry Miklós Pál 
grófot Pesten nem sokkal megérkezése után

sikerült egzisztenciái bizlosltani magának: 
fiőy n“Ky vállalat tisztviselője lett.

A fiatal Nyáry gróf szorgalmasan dolgozott s 
szerény fixfizetéséböl nyugodtan, gondtalanul 
élt mindaddig, sínig B-lista nem következett a 
vállalatnál és gróf Nyáry nem vesztette el állá
sát. A leépítés után a legsötétebb nyomor várt 
a fiatal arisztokratára. Megpróbálkozott min
dennel, semmi sem sikerült. Végül iis Rippich

Lőrinc Lipót-köruti borbélymester alkalma
zottja lelt. Kitanulta a borbélymesterséget és « 
fodrászüzletben

a fiatal Nyáry gróf szappanozta, borotválta 
a vendégeket.

A nyugtalan vérü Nyáry Miklós Pál azonban 
nem sokáig maradt fodrász egéd. Főnöke bűn
vádi feljelentést tett ellene és ebben elmon
dotta, hogy segédje egyik éjszaka

a fodrászüzletben aludt a reggelre magával 
vitte a porul vógépet és egyéb holmikat.

Lopás miatt indult meg az eljárás Nyáry gráf 
ellen, akit azonban sehol nem találtak. Ezek*  
után történt, hogy most a vizsgálóbíró

körözőlevelet bocsátott ki ellene
s a körözvényt mcgküldötték az ország összes 
rendőrhatóságához.

Újabb vizsgálat és ar orvossrak- 
értők érdekes vitája Kövess Jenő 

báró rejtélyes halála ügyében
Mi okosfa a báró haláfáf — Kardos Menyhérfné és társai 

sorsáról ma dönt a törvényszék
Még tavaly történt, hogy báró Kövess Jenő, akik nem tudtak pontosan 

a Fasorszanaloriumban tüdőgyulladásban el u ~* ’* ~ ,A’
hunyt. A haláleset után megindult a nyomozás, 
amely

megdöbbentő megáiiapliá^krs vezetett
Kiderült, hogy Kövess báró kábitósrerüzérek 
hálójába került s a gróf Zichy Jenö-ulca és ó- 
utca környékén

valóságos kokainbörze
ütött tanyát, ahol Kövess Jenő is vásárolt ká- 
bitószert. A rendőrség a kábJtószerüzérektől 
megtisztította a környéket s e közben

többek ellen eljárást Indított
a báró halálával kapcsolatban. Hetekig tartó 
zárt tárgyaláson vonta felelősségre a tolonc- 
házban működő járásbirósági kirendeltség, az 
úgynevezett „csavargőbiróság*'  a közveszélyes 
munkakerüléssel vádolt Kardos Menyhértnél, 
egyik találkahely tulajdonosnőjét és több 
leányt.

Közben ujahb vizsgálat folyt Kövess Jenő 
báró rejtélyes halála ügyében és ennek során

szerep Jutott az orvoMzakértöknek is*

megegyezni abban. 
Abban megegyeztek 

xrj tüdőgyulladásban 
A törvényszéki orvos*  
állította, hogy a

hogy mi volt a halál oka. 
az orvosszakértők, hogy 
hunyt el Kövess báró. 
szakértők egyrésze azt 
szervezetébe

nagyobb mennyiségű
és igy a legyengült szervezet nem tudott

kokain szívódott

báró

fel
— -OJ----- «.,—<»-------------------------- —— - mcíf*
birkózni a magas lázzal és a tüdőgyulladással. 
Az orvosok másik része viszont azt vitatta, 
hogy

a kokalnmérgezés nem befolyásolta a báró 
halálát

Az országos bírósági vegyész is bele szólt a 
vitába. Az ő megállapításai szerint a holttest 
egyes részeiben nem talált nagyobb mennyi
ségű kábítószert. Az uj vizsgálat aktáit és ae 
orvosszakértők összes véleményeit a büntető
törvényszék elé terjesztették, ahol dr. Bigner 
József tanácselnök úgy intézkedett, hogy

ma, hétfőn vonja felelősségre Kardos 
Menyhértnél és társait,

miután a járásbíróság Ítéletét úgy a vád, mint 
a védelem megfelebbezte.

— Tűz Pesterzsébeten. Vasárnap hajnalban 
Pesterzsébeten. Zalón-utca 2. sz. alatt Bajcsy 
Ferenc vendéglős házának gazdasági udvarán 
tűz .keletkezett. A tűz csakhamar átharapódzoit 
egy raktárépült tre s amikor az önkéntes tűz
oltók megérkeztek, az egész épület már tán: 
gokban állt. Egyórai megfeszített munkával si
került a lakóházat megmenteni, a gazdasági 
épület azonban teljesen elpusztult.

— öngyilkos borbélymester. Wohl József 
hatvanéves borbélymester vasárnap délután 
Garay-utca 9. szám alatti lakásának kony
hájában felakasztotta magát és meghall — 
Búcsúlevelet hagyott hátra, melyben meg 
írja hozzátartozóinak, hogy anyagi gondjai 
és gyógyíthatatlan betegsége kergették a 
halálba.

— Kozma Endre versenyző balesete a motor
versenyen. Emma Endre 24 éves egyetem ihall- 
gató, aki a BSE megbízhatósági versenyén vett 
részt, a Budaörsi-ut 25. számú ház elölt motor
kerékpárjával elütötte Lőtny Mária 25 éves ház
tartásbeli leányt. Kozma leesett motorkerékpár
járól s mindketten könnyebb sérüléseket szen
vedtek. A mentők első segélynyújtás után a hely
színen hagyták Őket.

X Az amatőrfntballbajnokság tavaszt nyitá
nya. Nagy gólaránnyal győzött a bajnokjeíölt 
Törekvés az amatőr I. osztály vasárnap megin
dult fordulóján. A Törekvés ellenfele, az FTC 
volt, melyet 64 (4:0) arányban fektetett két*  
vállra. Az URAK a VI. kér. FC-t 2:1 (2:1) 
arányban, a MÁVAG az EMTK-t ugyanilyen 
gólaránnyal, az Elektromos a BSE-t 34-re, az 
ÚTÉ pedig a Fér. Vasutast 4:1-re győzte Ifi- 
Nagy meglepetésre a 33 FC a Beszkárt-tal 14 
arányú döntetlent vivőit, úgyszintén döntelten 
eredménnyel végződött a BEAC-MTK mérkőzés 
is, melynek végeredménye 2:2.

X Wlntner országos rekorddal győzött • 
BKE gyorskorcsolyázó versenyén. Vasárnap 
reggel a BKE gyorskorcsolyázó versenyt rende
zett, melyen Wintner az 1000 méteres távon 
1 p. 36.6 mp-es uj országos re,korddal győzött 
Blazsejovszky, Lindner, Schneller és Vldti 
előtt. Az 1500 méteres versenyt Schneller 2 p. 
38.4 mp-es idővel nyerte. Az 5000 méteren 
Wlntner győzött, ideje 9 p. 28.9 mp volt.

K6t szó titka
Február Mid csudakeresztrejtvényánkre 6839 megfejtés 

érkezett be. Az
UDINB ÉS SZOROS

«ópirt 32-en találták el. Ezeknek év-ors: 
Bajiba Emmy. Budapest, BAkóed-ut 20. 
Tarján Ányos Imre. Budapest, JókJ-u. 34. 
Kiss Ivor. Budapest, NAdor-u. 17.
Bokor Sándor. Budapest. Nyugati p. u. 
I'eltti Györgjmé Féri. Budapest, Timár-U. X 
Várad; Lajos. Budapest, Gy5tő-u> 5.
Bíró Klára. Budapest. Dohány-n. 57. 
ntCRCr X»«l>, vuúapeai. Kauwiy-u. á 
Blnzberger Tibor. Budapest, Viola-ú. 37ía. 
Jandl Ferenc JAssef. Budapest. Népsilnház-n. M. 
Zimmermann Gyula. Budapest, Mátyás-tér 7, 
Récaejr Grulásé. Budapest. Bérkocsf-u., 19.
Rock Laita. Budapest. Tlszá-Málló.
Sav. L”’t» Károlyné. Budapest, Elemér-u. Ifi. 
Xunszt.. Mán>. Budapest, Mária-u. 4.
Hay»k Mária, Ujpcal. Tavasz u. 87. 
Uva> Istvánná. Rákoshejy. Károly királjMJt 33. 
Fazekas Viktor. Kispest. Tőrftk-u. 9.
Benedlkf Hubertné, Újpest. Errsébet-ü. 75. 
Vlcz*  Istvánná. Gyula, Erdélyi Sándor ul 5. 
Madáchy Istvánná. Miskolc, Horváth L-o. 13. 
Török Imre, Zalaegerszeg. 
B<rmann Alajos, Verpelét.
Pongráea Hedvig. Mosonssentjánoi. 
Wallenstein Jóssá. Cegléd.
Welsz Henrik Biharkeresztez. 
Grob Ödön. Dulatotiförcxl. 
Herezeg Józsefné. Balassagyarmat. 
Guttmann AUce. Balassagyarmat. 
Sumagyi Ferenc. Szombathely. 
F.laner Gyula. Szolnok.
Miske Benedtknf, Wien. !.. Parkrlnt 7.
Nevezetteknek - a kitűzött 200 pengőt felOMtva — 

egyenként P 6.25 összeget jutlaUvnk.
♦

Er? ezOat tárgyal nyert: Várnay Tibor. Budapest, 
VI.. Aréna-ut 94.

Egy-tgy estet eerasdt nyvrteki Rcltlinger Vilmos, 
Budapest tv Emfl-u. 28.. Altmann Tibor. Makó.

Egr-egy áveg tokajit nverlek: Antal Pál. Gábor An
nusba. or. I.issauer Ede budapeatleit.

Egy-cgy dlsskctésö kftnyvet nyerteitt Molnár Endre, 
’ásiárokszállás, Czicgct Upólné. Kiskundoromma, Víg 
Zoltán. Oebreeen. Vadász Jenő. Újpest. •

Vidékre és ki'ilfMdre postán kftldjük el a nyeremé
nyeket. A budapetti é» környékbeli njNTtések azlvea- 
kedjenek szerdán. r»0t5rtökön vagy péntekem d. u. 
%—Mg kiadóhivatalunkban kellő személyazonossági Iga
zodás mellett jelentkezni.

A február 8-lhl rejtvény helyre megfejtéséi Ml ad Julii 
''(százharminc — Udvari azakáes — Rákóczi-indulő — 
Kamara Szinhás.

Jövfi héten kősói)M a múltbeli m pengte pályásat 
nyerteseinek névsorát.

Budapesti iigetőversemyek
Rekord közönsége volt a vasárnapi ügetőveir- 

senyéknek. A nap rá is szolgált a fokozott ér
deklődésre, mert az uj szezonban még ilyén 

”•*  -------l . nem szórakoztatta az
Az első futamban nagy

sikerült programmal 
ügető a közönséget, 
meglepetést okozott Bnfelejtő győzelme. . Á. 
kimagasló esélyű Jeles 0 S. már verhetetlen
nek látszott, de a befutóban ugrott s bajtója 
nem tudta parírozni. Najád és Hajnalka tré- 
nemapi jó formájukat könnyű győzelemmel 
Igazölták. Pillangó sokáig vezetett, de végűi 
nem tudta kivéderi Umberto támadását. A nap 
főszámát, a négyes mezőny legnagyobb aut- 
szájderje, Éber B. nyert?, pert Brutus ugrott, 
Bessie pedig véglegesen igazolta, hogy momen
tán ni'ncs rendben.

I- FUTAM. 1. Neubrunn R. Bufelejtő (6) 
Jónás. 2. Oline (12) Marschall. 3. Ibrány (6) 
Zeller. Ind. m.: Jeles O. S.. Eduard B., Karola, 
Helyre Kati. Tót.: 10:127, 23 23, 29. Olasz: W. 
II. FUTAM. 1. Bozsó-ist. Najád (1 és egyne
gyed) Fityó. 2. Kriszta (3) Jónás, 3. Guardian
född (8) Vorst. Ind. m.: Győző, Rákné, Üpupa 
Epops, Patrícia. Tót.: 10:30, 17, 16, 16. Olast: 
40. — III. FUTAM. 1. Schwartz V. Umberto (3) 
Zwillinger. 2. Pillangó (t és fél) Kovács 

‘ ............................... Gunár, Réby. Tót.:
— IV. FUTAM. 1-

II. Indult még: Lilla, 
10:36, 13, 13. Olasz: 31. ____
Hopflnger J. Vinko (4) Simító. 2. Mimosa (2 
és fél) Kolbenschlag. 3. Orkán (pari) Felser. 
Ind. m.: Alicze, Tündérlány, Osztalék, Ürge
vár. Tót.: 10:31, 13, 14, 12. Olasz: 62. — V- 
FUTAM. 1. Steinitz M. Éber B. (6) Marschall. 
2. Bessie (7:10) FRvó. Ind. m.: Brutus, Dárda. 
10:75. Olasz: 28. — VI. FUTAM. 1. Bareikai 
m. Hajnalka (3) Takách. 2. Több s’ncs (10) 
Weisz. Ind. m.: Ewiva (mint 2-lk diskv.), Ka
cér, Ipse, H. Borlsku. Tót.: 10:54. 30. 71. Oltsa 
93. — VIL FUTAM. 1. Kossuth L- GaUlnola 
(•40) Kallinka. 2. Feri 0. (8) Zwillingcr. •. 
Gondolat II. (8) Kovács II. Ind. ni.: Mima- 
Ollv’a, Dnnkn. Katinka. Tót.: 10:15, 12, 17, 14. 
Olasz: 63. A Najád—Vinko doublé 10:355.

A szerkesztésért és kiadásért féld; 
DR ELEK HUGÓ
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