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Agyonlőtte magot
az oiaibotrány miatt

Szent-luányi Ferenc
mau igazgató A rágalmak elől megyek 

a halálba — irta hátra
hagyott búcsúlevelében

Az Imperiál olajszállitúsi botrány vasár
nap tragikus, megdöbbentő fordulathoz ér
kezett:

Szent-Iványi Ferenc kormányfőtanácsos, 
MÁV igazgató, a beszerzési főosztály 
főnöke, hivatali helyiségében revolver

rel agyonlőtte magát.
Az olajszállitási botrány kipattanása után 

természetesen vizsgálat indult meg a MÁV 
anyagbeszerzési főosztályán, majd amikor 
a kereskedelmi miniszter bűnvádi följelen
tést tett ismeretlen tettesek ellen, Auer 
György dr. királyi ügyész több más MÁV 
tisztviselővel együtt, tanúként kihallgatta 
Szent-Iványi Ferenc igazgatót és

az Imperiál ügyeivel kapcsolatban fel
világosításokat kért tőle.

Szent-Iványi Ferencet az üggyel járó izgal
mak idegessé tették. Három nappal ezelőtt, 
kollégái szerint, maga kérte szabadságolását 
azzal, hogy a vizsgálat befejeztéig, dacára 
annak, hogy ellene semmiféle eljárás nincs 
folyamatban, nem akar részlvcnni az osz
tály vezetésében,, nehogy az alája beosztott 
tisztviselők kihallgatásuk esetén feszélyezve 
legyenek a vallomástételben. A szabadságo
lás meg is történt.

Egy expresszlevél
Miótn nz olajszállítások ügyében vizsgálat 

folyik, a MÁV vezető főtiszt viselői gyakran 
délutánonként is a hivatalukban tartózkod
nak. Szenl-lonnyl Ferenc szombat este fél- 
liíl tájban megjelent a MÁV igazgatóságé- 
nak Andrássy-uti épületében és

Samarjay Lajost, a MÁV elnökigazga- 
tóját kereste.

dfl nem sikerült az elnökigazgatóval talál
koznia és rövidesen eltávozott az épületből.

Vasárnap reggel 9 órakor ismét megjelent 
a MÁV palotában Szent-Iványi Ferenc. Egye
nesen a harmadik emelet 337. számú hiva
tali szobájába sietett Barátságosan üdvö
zölte vitéz dr. Kálózy Sándort a titkárját, 
azután becsukta maga mögött az ajtót. Ez
után magához kérette a szomszéd szobában 
dolgozó Gál Lajos főfelügyelőt, röviden be
szélgetett vele, ínajd arra kérte,

hozasson számára néhány napilapot.
Megkapta a lapokat és az ajtó ismét beesu 
kódolt. Tíz óra tájban csöngetett és egy 
altisztet hivatott Az altisztnek

átadott egy levelet, amely egy napilap
nak volt címezve

és utasította, hogy express-ajánlva adja fel 
a levelet a nyugati pályaudvaron.

Revolverdörrenés!
Egy’ óra múlva Gál főfelügyelő és Ká

lózy titkár tompa dörrenést hallottak az 
igazgató szobájából. Rosszat sejtve benyi
tottak és rémülten látták, hogy öngyilkos
ság történt:

Szent-Iványi Ferencet egyik bőrfotelben 
összerogyva találták, jobb halántékából 

vér szivárgott,
elölte a padlón Browning-pisztoly feküdi, 
ezzel követte cl az öngyilkosságot.

Vitéz Kálózy titkár azonnal értesítette 
vitéz Csia Sándor MÁV igazgatófőorvost, aki 
éppen az épületben tartózkodott. Csia dr. 
nyomban a mentőket hivatta. Rövidesen 
megjöttek a mentők,

segítség azonban nem volt, 
csak azt konstatálhatták, hogy Szent-Iványi 
Ferenc halott.

Az öngyilkosságról azonnal értesítették a 
VI. kerületi kapitányságot, jelentést kapott 
a tragédiáról fíorning Henrik dr. főkapi
tányhelyettes, a főkapitányság bűnügyi osz
tályának főnöke és Auer György dr. királyi 
ügyész is.

Győrffy Aladár dr. rendőrtanácsos veze
tésével azonnal rendőri bizottság ment a 
MÁV-palotóba és hozzáfogott a vizsgálathoz.

Szent-Iványi Ferenc íróasztalán
három bucsulevelct

találtak. Mindhármat nyitott borítékban he
lyezte el.

Az egyik borítékban egy szombat délutáni 
napilap kivágott cikkét találták. A cikk az 
igazgató személyével foglalkozik az Imperát- 
lal kapcsolatban. A többi között arról szól 
a cikk, hogy már 1931-ben bizonyos sza
bálytalanságokat jelentettek neki és több 
MÁV tisztviselő vizsgálatot is sürgetett. Ben
ne volt a borítékban egy papirszelcl, amely
re kusza írásokkal irt jegyzeteket az öngyil
kos igazgató. Ezekben a sorokban tételről- 
tételre

cáfolja ■ cikk állításait.
A levél, amelyet ajánlva küldött cl, szintén 
ezt a cikket cáfolja.

A második levelét a MÁV tisztviselői ka
rához intézte. Azzal kezdte levelét, hogy 

egész életében korrekt ember volt, semmi
féle visszaélést nem követett el, egy bűne 
volt, hogy’ megbocsátolt sok bűnt.

— A rágalmak elől niegyek a halálba,
— Írja — mert nem áll módomban 

jelenleg ellenük védekezni.
Kérte, hogy ezt a levelét sokszorosítsák és 
ismertessék minden MÁV-tisztviselő elölt.

A harmadik levél vitéz Kálózynak szólt. 
, Arra kérte a titkárát, kíméletesen értesítse 
feleségét, közöljék öngyilkosságát egy roko
nával, Veres Bélánéval és Veresné vigasz
talja feleségét a nehéz órákban. Végül né
hány hivatali ügyről tett említést.

Mire a bizottság befejezte munkáját, meg
érkezett a rendőrség fekete halottasszállitó 
autója s Szent-Iványi Ferenc holttestét a tör
vényszéki bonclani intézetbe szállította.

A SzenS-Iványi villában . ..
Közben telefonon fölhívták Szentiványi 

feleségét. Kíméletesen akarták értcsitcni és 
hogy clőkésziLsék,

csak annyit mondottak, hogy az ura 
rosszul van,

a MÁV-kórházba kell vinni. Szent-Iványiné

Kavarodás Bangha páter lapjának 
Tisza-cikke körül

A Magyar Kultúra teliünö cikket Irt Tisza btván grót 
szobráról, T.sza hívei erélyesen nyilatkoztak a cikkről

Vasárnap tartotta közgyűlését n Tisza István 
Társaskör és éppen ebből az alkalomból nagy 
feltűnést kdt az a hírlapi polémia, amelyet a 
Magyar Kultúra című folyóirat egyik cikke In
dított meg és amelyben egyrészről a Magyar 
Kultúra, másrészről pedig Tisza litván hívei 
állnak szemben egymással.

A Bangha Béla páter főszerkesztése melleit 
megjelenő Magyar Kultúra legutóbbi számában 
névtelen cikk jelent meg. A cikk címe:

TörlénclemhainlRltás szobrokkal.
A cikkíró ti többi közölt Tisza István gróf 
szobrával foglalkozva, ezt Írja:

— Hogyan került ide? KI engedélyeztet Ki 
adta rá a pénztt Hullani sem igen lehetett 
róla, a szobor i'gylúIszik meglepetésnek ké 
szült, hogy senki ellene ne szólhasson, min
denki kénytelen legyen post festőm tudomásul 
venni, hogy ami a szobor nagyságát és előkelő 
helyét illeti, Magyarországnak csak egyetlen

azonnal autón a MÁV-kórházba sietett. Itt 
tudta meg, hogy tulajdonképpen mi történt. 
Innen Veres Béláné és Kálózy titkár kísére
tében tért vissza pasaréti, Battay-ut 7. sz, 
villájukba.

Szent-Iványi Ferencnél teljesen összetörte 
a .ragod in. Roskadozott, mikor a kórházból 
érkezve, a kerten keresztül a lakás felé tá
mogatták a hozzátartozói és fájdalmában 
szinte önkívületi állapotban kiáltotta:

— Megölték az uramatI Megölték az ura
mat!

Szent-Iványi Ferenc 57 esztendős volt, 
most töltötte 35. szolgálati évét a MÁV-nál. 
Az. igazgatósághoz került már fiatal tisztvi
selő korúban és azóta a legtöbb osztályon 
keresztülment. 1921-ben került az anyag
beszerző osztályhoz, mint igazgatóhelyettes, 
majd 1928-ban kinevezték az. osztály veze
tőjévé. A harmadik fizetési osztály első foko
zatúba taitozott.

Tisztviselői szorgalmas, korrekt embernek 
ismerték és öngyilkossága nagy részvétet 
keltett.

Az igazgatóság intézkedésére délben fe
kete zászlót tűzlek ki az Andrássy-uti MÁV- 
palota homlokára.

egy igazi nagy fia volt s ez Tisza István gróf.
Tisza István hívei közölt általános nagy fel

tűnést kellett a cikk, amelynek még egy mon
dóin vert fel nagy hullámokat. Ez a mondat 
így hangzik:

— Tessék a politikai és felekezeti mohó
ságot végre kissé alárendelni az egyetemes 

nemzeti gondolatnak!
Bangha páter lapjának cikkére válaszolva, 

cikket közöl a Budapesti Hírlap vasárnapi 
szúrna. A lap bekonferálása szerint a válasz
nak szánt cikket a magyar közélet egyik ki
válósága irta, aki a katolikus társadalomban 
is előkelő szerepet játszik és aagy tekintélynek 
örvend.

A cikk erélyes hnngon foglalkozik a Magyar 
Kultúra állításaival. Megírja, hogy Tisza szob
rának létrehozására nagy országos bizottság 
alakult, az országban félmillió pengő gyűlt
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össze a szoborra, nz országgyűlés mind kft 
háza pedig nyilvános ülésben Atiien-őtvenezer- 
pengőt Havazott meg erre a célra, a törvény- 
hatóságok úgyszólván kivétel nélkül nagyobb 
ö»szegekcl ajánlottak fel. A szobor felállitásá- 
nak helyére vonatkozó tervet h Közmunka
tanács is elfogadta és i

■ szoborbizottság n nyilvánosság előtt 
számolt be minden lépéséről.

— I)c nem lehel szó nélkül hagyni azt nz 
Jli’lclrl sem — mondja a Budapesti Hírlap — 
amelyet n cikkíró a maga álláspontja megerö- 
Mté.sére Tisza Istvánról mondott. Szerinte Ti
ara Istvánt életében minden, nem nz ö zsold 
jában álló lap az. ország Atkának mondta s 
most utólag hajbókolnak a szobra clótt, mert 
hót a halottakról csak jót Illik mondani.

Hivatkozik a lap arra is, hogy mikor n Ma
gyar Kultúra Tisza Istvánt egyoldalú felekezeli 
politikával vádolja, halálának eddigi évfor 
dűlőin

• kővetkező katolikus férfiak mondtak 
róla enilékbeszédeket: Klebelsberg Kunó 
gróf, Vas*  József. Apponyl Albert és 

Beöthy László.
A Tisza István társaskör közgyűlésén Tisza 

István hívei nagy megütközéssel tárgyalták a 
Magyar Kultúra cikke körül keletkezett kava
rodást, Amelyet különösen feltűnővé tesz az. 
hogy Gömbös Gyula miniszterelnök éj>pen a 
minap lépett be mint egyszerű tag a Tisza Ist
ván Társaskörbe.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszfrelnök hír sze

rint — ezen u héten alkalmat keres arra, 
hogy n parlamentben nyilatkozzék a kor 
mány beruházási programjának részleteiről. 
Valószínű, hogy ez a nyilatkozat a Ház 
szerdai ülésén egy interpellációra adandó 
válasz keretében fog elhangzani. A közvéle
mény mindeneseire érdeklődéssel várja 
végre ezt a nyilatkozatot, mert a tavasz most 
már küszöbön van és a közmunkáknak — 
mint a miniszterelnök a napokban kijelen
tette a Ilúzbun — egy hónapon belül meg 
kell Indulatok.

♦
A 33-as bizottság kedden vngy szerdán ülést 

tart, amelyen a földhitelre vonatkozó kormány
rendeletet tárgyalják. A Nemzeti Bank ugyanis 
a mezőgazdasági hitellel foglalkozó pénzinté
zetek részére hiteleket fog nyújtani, hogy igy a 
mezőgazdaságot zöldhitellel láthassák “ti. Ter
mészetesen n kihelyezendő tökék mobilitása 
céljából ezeket n Inteleket kiveszik a gazdává- 
dobni rendelet hatálya alól.

Ugyancsak tárgyalni fogja a 33-ns bizottság a 
Munkaszervező Intései létesítésére vonatkozó 
rendeletét is, amelynek alapján azután nagy
szabású beruházások indulhatnak meg. Részben 
u Tabán újjáépítésének kérdése is a Munka 
szervező Intézet részvételével kerül megváló 
kilósra.

*
Beavatott helyről szerzett Információink 

szerint a kormány a legközelebbi napokban 
visszavonja a gy álé stíl alomra vonatkozó 
rendeletét. Indokolás: A gyiiléstilalomra vo
natkozó rendeletek azért adattak ki, hogy 
nz uj adókkal szemben megnyilvánult han
gulatot agitúciós célokra ne használhassák 
ki Mint mondják: elmúltak az okok, újra 
lehet uu ülésez ni,

■k
Kormánypárti és független kisgazdapárti kép

viselők beszélgetnek a Ház folyosóján. A mező 
keresztesi és igali választással kapcsolatban a 
jászberényi választásról van szó.

— Csak nem gondoljátok, hogy Imrédyt meg 
buktatjátok — mondja az egyik kormánypárti 
képviselő.

— Ha nem is buktatjuk meg, de kötelessé
günk ott is ellen jelöltet Állítani.

— Miért?
— Elsősorban elvi szempontból. De másod

sorban üzért is, hogy legalább igy segítsünk 
egy kicsit az elszegényedett vidékeken. Mert ha 
ellenjelölt van, akkor mégis csak forgalomba 
kerül egy kis választási költség, amely fellen
díti kissé a Készpénzben ugyancsak szűkölködő 
lidvnk.it. Ha másképpen egyelőre nem tudunk 
segíteni rnjluk, igy mégis csak éttudunk most 
mér telelni . , ,

★
.4 magánál kai mázolták őrs rágós pártot alakí

tanak és legutóbbi értekezletükön botjai Hűvös 
Ivánt kérték fel nz. előkészítő munkálatok ve
zetésére. Ai értekoslelen botjui Hűvös Iván is- 
mérteit a párt programját.

A minőség fanatikusai 
vagyunk 

ön Is nyomban 
meggyőződik 

róla, ba már- 
kós pengékkel 
beretválkozik

Vadásztölténygyár

Felkötött, gipszbetett karral jelenik 
meg Littkéné a mai Ítélethirdetésen

Vasárnap betegen feküdt a nagy per vádlottja, 
aki szombaton karját törte az utcán

Ma, hétfőn délelőtt hangzik cl az Ítélet 
Liliké Kálmánná biinperében. Az ölnapos 
főtárgyalás hatalmas anyagát alaposan át 
kell tanulmányozniuk a bíróság tagjainak 
és ezért szombaton csaknem egész nap 
együtt voltak. Az ítéleten tanácskoztak s 
az indokolás megszerkesztésén dolgoztak. 
munkájukat azonban nem fejezhették be s 
ezért

vasárnap délelőtt ujból összeültek a 
tanács tagjai

s késő délig voltak együtt. Ilyen hosszan
tartó, fáradságos mpnkát követeit a törvény
szék bíróitól az ítélet precíz megszerkesz
tése. Dr. Szeműk Jenő tanácselnökön és dr. 
Rérczy Géza szavazóbirón kiviil különösen 
Kovács Miklós dr., a bűnügy referensbirája 
számára jelentett nagy munkát ez, mert hisz 
az indokolás megszerkesztésén a referens 
bírónak van legtöbb dolga.

I Ilike Kólmánnét szombaton baleset érte. 
A Horthy Miklós-ulon elcsúszott s oly sze
rencsétlenül esett el, hogy

kalkarjának orsócsontját eltörte.
Azonnal lakására szállították, ahol dr. Hedri 
Endre sebészfőorvos gipszkötést alkalma
zott Littkéné eltört karjára s arra kérte, 
hogy vasárnap lehetőleg tartózkodjék ölt
ben, Littkéné meg is fogadta uz orvos taná
csát s

ki sem mozdult Ferenc József-rakpartl

Papp József lett az Ipartestületek 
Országos Központjának igazgatója

Reggeltől estéiig tartott az alakuló közgyűlés
Az Iparkamara üléstermében vasárnap dél

előtt tartót la alakuló közgy űlését az ipartestüle
tek Országos Központja. Az ülést rendkívül nagy 
érdeklődés előzte meg. Az ország százhúsz ipar
testületének kiküldötte vett részt uz ülésen, 
amely reggel kilenc órától, ebédszünet meghosz- 
szabbitáksal este kilenc óráig tartott. Báró Kru- 
hina Károly miniszteri tanácsos, a kereskedelmi 
miniszter képviseletében megnyitotta a közgyű
lést, Utánadr. Óomns.sa Aurél Államtitkár ismer
tette az iparosok uj érdekképviseleti fórumá
nak alapszabályait: Nagy Anl.il, a budapesti ke
reskedelmi és iparkamara alelnöke hosszabb 
felszólalásban az egyesület célját ismertette.

Azért alakult az uj egyesület, hogy az Ipa
rosság gazdasági kérdéseit egyöntetűen in

tézzék.
Ezek után megkezdték a tisztségekre való vá
lasztást. Titkos szavazással döntöttek az összes

Dr, Kovács László nagykanizsai 
ügyvéd revolvercs merénylete 

Imrey Ferenc tüzérőrnagy ellen
A nagykanizsai törvényszék hétfőn tárgyalja a merényletei

Nagykanizsa, február 26.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Érdekes ro- 

volvercs merényletet tárgyal ma. hétfőn a nagy
kanizsai törvényszék Mutschenbacher büntető- 
tanácsa.

Múlt év decemberében Nagykanizsa egész 
társadalmát megdöbbentette nz a rcvolvercs 
merényiéi, amelyet dr. Kovács László tekinté
lyes nagykanizsai ügyvéd linrey Ferenc tüzér
őrnagy ellen követett cl.

Imrey Ferenc őrnagy fiatal feleségével, egy 
budapesti háztulajdonos egyetlen leányával, ré
gebbi állomáshelyére: Nagykanizsára jött’ és 
sorra látogatta régi Ismerőseit. Látogatásainak

Vasárnap hajnalban meghalt
Tarnay Alajos zeneszerző

A békebeli és háboruutáni Idők egyik leg
népszerűbb zeneszerzője Turnay Alajos zene
akadémiai tanár vasárnap hajnalban a Szent 
/sfudn-kórház idegosztályén meghall. Tarnay 
Alajossal a budapesti zeneélet egyik legkedvel 
tebb alakja hunyt cl. A kis, alacsony, rendki-
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ahová a tragikus emlékű Szent János-iéri 
lakásból költözött.

Néhány régi ismerős család kereste fel a 
betegen fekvő Litlkénét, aki

újabb kínzó fájdalmakról panaszkodott, 
mire háziorvosát hivatták hozzá. Az orvos 
csillapítót adott neki, majd megnyugtatta, 
hogy mára megszűnnek fájdalmai s ha fel
kötött karral is, de ott lehet az itélthlrdetés- 
nél.

Littkéné vasárnapi látogatói előtt Is azt 
hangoztatta, amit a legutóbbi főtárgyalás be
fejeztével mondott:

— Szüléimhez sietek, ha vége lesz . . .
Én tudom, hogy a bíróság megtalálja 

az igazságot...
Azután arról bestéit, hogy mihelyt mód

jában lesz,
nzonnal Bécsben élő sziliéihez utazik.
A Littke-tárgyalás mai befejező délelőtt 

jón mindazok ott akarnak lenni, akik eddig 
hiába próbálkoztak jegyet szerezni.

Újabb ostrom folyt a belépőjegyekért.
Persze a jegyostromlók kilencven százaléka 
a hölgyközönség köréből került ki. A Szc- 
mák-tanács jegyzői — akikre a belépő 
jegyek szétosztásának nehéz feladata hárult 
— már nem tudták jegyhez juttatni az uj 
jelentkezőket. Mára is minden jegy elkelt..

lakásáról,

tisztségekről, egyenként mentek be az egyetlen 
szavazófülkébe, ezért húzódott azután a »ü- 
lasztás a késő esti órákig. Egész délelőtt

• leghevesebb kortésla folyt
a két elnökjelölt: Papp József és Ring Gyula 
hívei között. A választásból

Papp József 69 szavazattal került ki győz
tesen.

Alelnökök 'Nagy Antal és ftMp*Gyu1r  lettek’ 
Igazgatóvá dr. Dobsa Lászlót, a .volt. IPOSz- 
igazgatót választották meg. Választmónyl tagok 
Dembitz Gyula, Kellner Albert, Németh Gyula 
budapestiek, Marschall Béla, Vági István, G«- 
bicza András Láng Kálmán és Mayér István 
vidékiek lettek.

Az első választmányi ülést ma, hétfőn délelőtt 
tíz órakor fogják megtartani és ekkor döntenek 
a legközelebbi teendők felett, amelyekre felha
talmazást a közgyűléstől megkapták.

során egy este nagyobb társasággal hazafelé 
lurtott, mikor a sötétből

váratlanul előtűnt dr. Kovács László, 
aki Imrey vei már hosszabb idő ót- ellenséges 
visszonyban állt ti. Kovács megpillantván Imreyl, 

hirtelen elővette revolverét és a megdöb
bent őrnagyra sütötte.

A lövés szerencsére nem InlAltn el az őrnagyot. 
Az 'ügyészség szándékos emberölés kísérletének 
büntette miatt vádiratot adott ki dr. Kovács 
László ellen é« ezt nz ügyet tárgyalja ma a nagy
kanizsai törvényszék 

yül fürge és mozgékony öregurat mindenki 
ismerte és szerette Budapesten. Jászberényben 
született Tarnay Alajos 1870-ben és a buda 
pesti Zeneakadémián Chován Kálmánnál és 
(lobbi Alajosnál tanult zongorát és Zeneszer
zést. A háboruelölti időkben Dienzl Oszkárral

Tát britéi A> S7SU.

LKU.ALTAtAnOSAlMCIÚ
KIÁLLÍTÁS: 1933. február 26-án és 
március lén d. e. 10—^2, február 
27 én és 23-án d. e. 10—K2 és d. u. 

4-H3 órák közölt.
ÁRVERÉSI 19.33. március 2-től 17-lg 
d. u. órától. Vasárnap*  >n nincs 

árverés.
ÁRVERÉSRE KERCI.N'EK: MOberiO festmé 
özek uohr»k. ralink. norrellAnolr keleti 
trónvegek. mOvMti ét kAihntmáiktra tűni 
bútorok, ékuerek. kézi műn kik. krlcláztiti 

láruvtk ét kőnvvek
Kaltlogut ■ belvtilnco l.M Párt kapható

Háziasszonyoknak
kladósabb a valódi

Stauffer
Parmezán
10 dkg-os csomagolásban.

Mindenütt kapható!

együtt ő volt Budapest legfelkapottabb hang, 
versenykiséróje. De igazi hírnevét dalszerze. 
ményeivcl alapozta meg, amelyeket az egész 
országban ismertek és énekeltek. Tarnay Alá- 
:os dalai különleges műfajt képviseltek: né. 
pies izü müdalok voltak, amelyeket laikusok 
és zenészek egyformán elismertük. A háború 
előtt Tarnay Alajos

nemzetközi viszonylatban Is szép sikert 
ért cl.

Az 1912-ben kiirt SuörZsfrdm-pályázaton, 
amely a híres svéd énekesnő Svdrtström Vnl' 
borg számára kereseti megfelelő dalokat. Tar
nay nyerte

az első dijat.
Különösen a mágnásvilág kedvelte Tarnayt, 
aki nemcsak remekül énekelte és zongorám 
a dalait, hanem a társaságban is roppant szel- 
lenies ember volt.

A jászberényi 
választási harc

Jászberény, február 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

tése.) Irnrédy Béla pénzügyminiszter Sztra- 
nyavszky Sándor pártelnök kíséretében szőni- 
bat óta Jászberényben tartózkodik, ahol látó- 
gatásokat tett.

Vasárnap délelőtt a Lehel-szálló udvarán 
összegyűlt választók előtt beszédet mondott a 
pénzügyminiszter, melyben hangoztatta, hogy 
most van a legnagyobb szükség a nemzeti egy 
ségre. Ismertette

■ gazdavédelmi intézkedéseket
és azt hangoztatta, hogy amíg egyrészt védelmet 
kell biztosítani a gazdáknak, hogy adósságai*  
terhe alatt össze ne roppanjanak, másrészt vi
gyázni kell arra, hogy

a hitelkészséget tönkre ne tegyük.
Ismertette ezután a genfi pénzügyi tanácskozó 
sokat. Majd azzal fejezte be beszédét, hogy nem 
lehet a kormányt olyan tempóra rábírni pénz
ügyi kérdésekben, amelyet esetleg a nemzet 
nem bírhat el.

LázárAndor Iga2ságügyminis«ter, KelcmJ*  
Kornél, Szilágyi Lajos lelkesítő beszédei után 
a gyűlés véget ért.

A független kisgazdapárt jelöltje: Barát Endre 
Is több helyen tartott vasárnap beszédet. A gyű
lésen Eckhardt Tibor és Ulain Ferenc lelkesí
tették az ellenzéki választókat.

Vasárnapi gyűlések
Vasárnap délelőtt tnrlottaa Magyar Gyermek- 

tanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társaság 
rendes évi közgyűlését,

*
4 Tisza István Társaskör vasárnap délelőtt 

tartotta rendes évi közgyűlését. A megjelenteket 
Berzeviczy Albert v. b. I. t. üdvözölte, majd a 
közgyűlés elnökévé Kálmán Gusztáv v. b. t. i. t 
választották meg, akinek üdvözlő szaval után 
Bíró Béla tilk.'.. .smerlelte a választmány mull 
évi jelentését, a zárszámadást, a jövő évi költ
ségvetést, melyeket egyhangúan elfogadtak. Ez
után megejtették u tiszlujitást, megválasztották 
a válászmányi tagokat s ezzel a közgyűlés vé
get ért.

♦
A Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság tisztelet

beli tagjának, Móra Ferencnek, a népszerű Író
nak harmincéves iról Jubileuma Alkalmával 
diszülést tartott. Simon Lajos elnök üdvözlő 
szaval után Kiss Menyhért és Vaghay Panni sze
repeitek kisebb számokkal. Végül az ünnepelt 
iró előadást tartott.

♦
A La Fontaine Társaság vasárnap Vlkár Béla 

elnöklésével ünnepi ülést tartott. Mányokt Vilma 
és Vöm Béla dr. felszólalásai után J >ao Carncre 
francia iró Montaigne-ról tartott előadást. Vé
gül Benedek Marcel saját essaljét ismertette cs 
Somody Pál felolvasóit. Sípos Géza (tavaival 
az ünnepi ülés véget ért.

nem íhm

Változatlanul

38 iiuereri
kapja mindenütt a

PERL
félfehér kenyereL

lidvnk.it
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Rejtélyes tettes agyonlőtte és klraholfa 
egy gyöngyösi pékmester leiesését 

Hl gyilkolta mag a lezárt házban szikora Gvulánet?
Gyöngyös, február 26.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Megdöb
bentő rablógyilkosság tartja izgalomban 
Ggőngyős városát, amelynek egyik legmó
dosabb házában borzalmas bűncselekmény 
történt. A gyöngyösi rendőrkapitányságra 
tegnap este negyedkilenc után néhány perc
cel érkezett a hir, hogy

Szikora Gyulának, a város egyik leg
tekintélyesebb pékmesterének 48 éves 
feleségét ismeretlen tettes meggyilkolta.
A gyöngyösi Jókai-utcában, a város köz

pont ihaán emelkedik a kétemeletes ház, 
amely Szikora Gyula tulajdona. A házban 
tegnap este, a műhely és péküzlet bezárása 
után csak a tulajdonos és felesége tartózkod
tak. Szikora betegen feküdt —

az influenza ágynak döntötte.
de már lábbadozott és a rádióval szórako
zott. Az asszony, aki különben is állandóan 
az üzletben és a műhelyben foglalatosko
dott, — az aznapi bevételt számolta meg 
és készült elhelyezni a pénzszekrényben.

Hogy ezután mi történt — azt senki nem 
tudja pontosan, erre nincs tanú. Félkiienc 
előtt néhány perccel

Szikora Gyula hiányos öltözékben föl
tépte az utcaajtót és fellármázta a szom

szédokat.
majd a ház elölt posztoló rendőrt, aki az
után az asszonyt a nyitott pénzszekrény 
előtt vérbefagyva, holtan találta. A rendőr 
értesítésére azonnal rendőri bizottság ment 
ki a helyszínére, ahol a rejtélyes gyilkosság 
ügyében azonnal megkezdték a nyomozást.

A bizottsággal érkező rendörorvos meg
állapította, hogy

Szikora Gyuláné halálát revolverlövés 
okozta.

A golyó a tarkón hatolt a szerencsétlen 
asszony koponyájába s azonnali halált oko
zott. A nyitvalevő pénzszekrényben egyetlen 
fillért sem találtak — a hevenyészett vizs
gálat szerint

Három mozdony vesztegel a hó
tömegben a veszprém-zircí vonalon 
Egy vonal kivételével sikerült a hóakadályokat elhárítani 

s megindult a normális közlekedés
Az elmúlt hét végén havazás kezdődött 

országszerte s az újabb hóesés megint köz
lekedési zavarokat okozott. Különösen a Du
nántúl egyes részein akadtak meg a vonal
járatok s az egyre erősödő hófúvás mialt

négy vonalon be is szüntették a forgal
mat.

Vasárnapra virradó éjszaka, valamint 
vasárnap egész nap

az Államvasutak többszáz munkása 
dolgozott a hóboritotta vonalak rend

behozatalán
s a délutáni órákig egy vonal kivételével 
helyreállították a közlekedést, amely most 
már zavartalanul bonyolódik le — ha csak 
újabb havazás nem következik be.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délután a hófúvás következtében beállott 
forgalmi zavarokról érdeklődött

az Államvasutak igazgatóságánál, 
ahol a következő felvilágosítást kapta:

— Az Államvasutak igazgatóságának' uta
sítására azonnal megindult a munka a for

2509—3200 pvugű
hiányzik belőle.

Az első tanú, akit kihallgattak — a férj 
volt. Előadása szerint ö rádiót hallgatott a 
szomszédos szobában és ez okozhatta, hogy

revolverlövést nem hallott,
csak egy tompa csallanást, aminek azonban 
semmiféle fontosságot nem tulajdonított. 
Később nyugtalanítani kezdte felesége hosz- 
szas távolléte s mikor hívására nem jelent
kezett, fölkelt, kiment s ott találta a feltárt 
Wertheim-szekrény előtt — holtan.

Szikora Gyuláné holtteste mellett meg
találták a fegyvert is, amelyből a halált 
hozó golyó kiröppent. A revolver egy kato
nai Frommer-pisztoly, a gyártási számát 
azonban primitív eszközökkel levakarták 
róla.

A gyöngyösi rendőrkapitányság széleskörű 
nyomozási indított a tettes kézrekeritésére. 
Bizonyosra veszik, hogy a gyilkosságot a 
helyzettel abszolút ismerős egyén követte el, 
aki tudta, hogy Szikoráné milyen időben 
van egyedül és számol el az aznapi bevé
tellel.

A gyanú eleinte Burián Sándor sofőrre, 
az asszony fivérére irányult, azonnal elő is 
állították, sikerült azonban meggyőző alibit 
bizonyítania, hogy egész estéjét a gyöngyösi 
Bruckner-ié\e vendéglőben töltötte.

A gyilkosság rejtélyes voltát azonkívül, 
hogy semmiféle támpontot r.em találták, 
amelyből a gyilkos személyét megállapítani 
mód lenne, — növeli a közelben posztoló 
rendőr vallomása. A rendőr előadása sze
rint, ő ugyanis

egész este a ház előtt posztolt, amely
nek kapuja és ablaktáblái be voltak 

zárva.
Kizártnak tartja, hogy valaki is elhagyta 
volna a házal, mert azt feltétlenül észre kel
lett volna vennie.

A nyomozás óriási apparátussal termé
szetesen folyik tovább.

galmi zavarok elhárítására, mihelyt az 
első jelentések megérkeztek.

Vasárnapra sikerült is a forgalmi aka
dályokat megszüntetni, csupán Veszp
rém külső pályaudvar—Zlrc közötti 

vonalon van még hóakadály
s ezen a vonalon egyelőre szünetel a közle
kedés. Itt ugyanis három mozdony veszte
gel s a mozdonyokat eddig még nem sike
rült a hótömegből kiszabadítani. A munká
latok azonban serényen folynak s rövide
sen elhárítják ezen a vonalon is a hóaka
dályt, hogy megindulhasson a normális 
közlekedés. A vasárnapi nap folyamán 
újabb közlekedési zavarokról nem érkezeit 
jelentés az Államvasutak igazgatóságához- 

Szombathelyről jelentik: A kétnapos ha
vazás itt is nagyon megbénította a forgal
mat. Szombathelyen két napon át majd
nem teljesen szünetelt a villamosforgalom. 
Igen sok ember dolgozik a hó eltakarításán 
és az utak szabaddátételén, de a szélvihar 
miatt a munkásokat be kellett vonni. A vo
natok kis szerelvényekkel közlekednek.

Olvasóinknak! ingyen!
Ml érdekelné a mai bizonytalanságban jobban az embereket 

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

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

Nagy áldó átok árán megegyeztünk eg.v kiváló írásszakértővel 
— grafológussal — aki minden olvasónknak megírja, teljesen ingyen, 
jellemét és jövőjét.

Akit tehát érdekel, hogy mit rejteget a jövője, milyen le^z a 
jövendő sora az iija io egy darab papirosra sajátkezű lég nevét, 
pontos elmét, foglalkozását születésének idejét és egy 10 filléres 
bélyeggel együtt, küldje he a következő címre.

Budapest, röposta 1 (semmi egyebet 
ne irion

Postafiók 157 ) a borítékra)

Minden levélre 8 napon belül levélben válaszolunk

Paris fehér ruhában

A párisi' hó a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Most újra kemény tél köszöntött a fran
cia fővárosra — ime a Champs Elysée is fehér egyenruhát húzott

Éber Antal holnap 
vádiottként áll a Töreky- 

tanács elé
A Községi Temetkezési Intézet panaszára fel
hatalmazásra hivatalból iildözentíö rágalmazá
sért áll a bíróság elé — Éber bizonyitani akar

u

A büntetőtörvényszéken dr. Törckg Géza 
■Inök tanácsa rendkívül érdekes sajtópert 
tárgyal holnap, kedden.

Éber Antal, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke lesz a vádlottja 

ennek a pernek.
amely egyik legújabb fejleménye az Éber 
irányításával folyó közüzemellenes harcnak. 
Éber Antal annak idején hatalmas parla
menti beszédben ostorozta a közüzemeket, 
amelyekből a Községi Temetkezési Intézetet 
sem felejtette ki. Az intézet vezetősége fel
szólította Éber Antalt, hogy

a parin, .enten kívül ismételje meg u te
metkezési üzemről elmondott súlyos 

állításait 

s miután Éber Antal ezt meg is tette, felha
talmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás 
címén eljárás indult ellene A királyi ügyész
ség megkeresésére a parlament mentelmi bi
zottsága elé kerüli az ügy, hogy döntsenek 
arról: felfüggesszék-e Éber mentelmi jogát.

Éber Antal maga kérte a mentelmi bi
zottságot, hogy a Ház adja őt ki. 

Miután ez megtörtént, az ügyészség elkészí
tette a vádiratát, Éber pedig bejelentette bi
zonyítékait. Töreky Géza büntetőtörvény
széki elnök ilyen előzmények után

tűzte ki holnapra, keddre a per tárgya
lását, 

amelyet várospolitikai és gazdasági körök
ben egyaránt nagy érdeklődéssel várnak.

DIWtcSaWOK
Rákóczi-ut 72-74

A- ...Iáinkon

a táblák jelzik
a rendkívüli olcsóságot

Külön asztalodon arusitlnk
a téli vásár én fehér hét folyamán

összegy tilt maradékot
Szóvei-, selyem-, I 

mdselyem- és mosóruha-1 
anyag-maradékot |

eddig meg nem telezett arakon

Silón-, vászon-, zeflr-, 
puplin-, tzi nyeg- és füg

göny an/ag-maradékot

Fehéráru maradék télelek — maradék áron
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Albrecht főherceg nejének első házas 
ságát megsemmisítette a Szentszék 

Az egyházi bíróság érvénytelennek mondotta ki Rudnay Latos és Löllbach 
Irén házasságát Az első házasság megsemmisítése után megszűnt az 

akadálya a főherceg! pór egyházi eskeiésének
Rómában az apostoli Szentszék nevezetes 

házassági perben hozott végleges döntést. A 
Szentszék tudomásul vette és megerősítette 
az illetékes egyházi törvényszék, a püspöki 
Szentszék döntését, amellyel

megsemmisítette Rudnay Lajos megha
talmazott miniszter és rendkívüli követ, 

valamint Löllbach Irén házasságát.
Ez a döntés azt jelenti, hogy Albrecht 

főherceg nejének első házasságát
az egyház érvénytelennek nyilvánította,

• így immár semmi sem áll Htjában annak, 
hogy a főherceg és felesége polgári házas- 
ságköli'mk után házasságukat egyházilag 
is megáldanák.

Albrecht főherceg tudvalevőleg 
hollandiai útja alkalmából, amelyet 
*z Országos (>yermekuédö Liga védnöke lett 
meg. ismerkedett meg Itudnay Lajos hágai 
követ családjával. Itudnay Lajosné iránt a 
főherceg meleg cizekmrc gyulladt, ami vi
szonzásra is talált. Így a házasfelek kölcsö
nösen elhatározták, hogy elválnak, a válást 
az illetékes törvényszék ki is mondotta s 
mindezek után Albrecht főherceg Angliában, 
a brightoni anyakönyvi hivatal előtt nőül 
vette Löllbach Irént.

Ez a polgári házasság természetesen Ma
gyarországon is érvényes és házasságjogi 
szempontból Albrecht főherceg és Löllbach 
Irén házassága befejezett törvények aktus. Az 
is köztudomású, hogy házasságkötése elölt 
Albrecht főherceg Stenokercellben

a Habsburg-báz fejének engedélyét Is 
megnyerte a házasságkötéshez,

miután a Habsburg-család tagjai csak a 
család mindenkori fejének engedélyével há
zasodhatnak.

A Habsburg-ház családi törvénye értelmé
ben azonban az uralkodóház főhercegei 
csak egyházi házasságot köthetnek. Ennek 
a családi törvénynek természetesen család
jogi és vagyonjogi következményei is van
nak és ezért volt fontos annak a pernek ki
menetele, amely az illetékes szentszék! ha
tóságnál Rudnay Lajos és Löllbach Irén há
zasságának érvénylelunitése tárgyában in
dult meg. De egyébként is, úgy a főherceg, 
mint neje mély vallásosságuknál fogva is 
szükségesnek tartották, hogy házasságukat az 
egyház parancsai szerint is megáldassák.

A római katolikus egyházban tudvalevő
leg nincs válópernek helye. Az egyház a 
házasságot felbonthatatlan szentségnek te
kinti. Ilyenformán tehát Rudnay Lajos és 
Löllbach Irén házasságát csak érvénytelení
teni lehetett, atni ugyancsak egyike a leg
ritkább eseteknek. Rudnay Lajos követ tud
valevőleg Rudnay Bélának, Budapest egy
kori híres főkapitányának a fia, Löllbach 
Irén, Albrecht főherceg neje pedig, előkelő 
bácskai földbirtokos családból származik. 
Ilyenformán házasságérvénylelenitési perük 
csak arra alapulhatott, hogy a 
házasságban tiltó, vagy bontó 
lóit. Ebben az cselben lehet ugyanis 
semmisíteni a katolikus házasságul, 
kg érvénytelennek kimondani.

A Szentszék Rudnay Lajos és Löllbach 
Irén házasságát valóban érvénytelennek is 
nyilvánította, mert a lefolytatott eljárás so- 
Tán olyan okokat állapított meg, amelyek az 
impcdinienn dlrimentia néven ismeretesek a 
kánonjogban, vagyis bontó akadályokat. 
Ezen nz alapon történt meg a házasság ér- 

Szentszék a 
akadályt ta- 

meg- 
illetö-

vénytelenitése, amit a Szentszék itélctileg ki 
is mondott és amiről az illetékes egyházi 
hatóság már az feleket értesítette Is.

Ezen a héten kapta meg az értesítést Al
brecht főherceg neje, hogy első házasságát 
érvénytelennek mondották ki. Ezzel meg
szűnt az az akadály, amely fennállott, hogy

Eff a repülőkikötő!

New-York repülőterén: Roosewelt f leiden óriási tűzvész ütött ki 
s nagy károkat okozott. A szakértők a kárt 100.000dollárra becsülik

az Ogetűpáiván megmérgezte 
magái egg istáliáiulaidonosno, 
meri dlszkvailflkállák a tavát

Öngyilkosság a Dáma miatt
Különös öngyilkosság törtónt vasárnap az 

Erzsébet királyné-uti flgetőversenypályán, 
ahonnan a mentők súlyos mérgezéssel szállí
tották a Rd&us-kórházba Wéber Mór fővá
rosi szabómester ncgyvcnnyolcévés feleségét.

Webernét jól ismerik n lóversenypályák 
vidékén — nemrégen még jómódú asszony 
volt, aki

külön versenyistállót tartott fenn.
Lovai nemzetközi versenyeken is sok siker
rel szerepeltek, később azonban Weberné cl- 
szegényedett és

már csak egy lova maradt: a Dárda.
A Dárdával sok ba ja volt már Wcbernének. 
mert a kitűnő ügeiöló sokszor cserbenhagyta 
a gazdáját és már több alkalommal diszkva
lifikálták, mert ügetése nem volt szabály-

Nagy értékű, elveszett Kétezer éves 
múmiát keresnek Budapesten

Nyolcszáz pengő jutalmat kap a furcsa láda megtalálója
Minden nagyváros rendőrségén külön 

osztály foglalkozik azokkal a tárgyakkal, 
amelyeket elveszítenek az ideges emberek. 
£• Igen gyakoriak azok a hirdetések is, 
amelyek a hírlapok hasábjain keresik ax 
elveszett értéktárgyak becsületes megta
lálóit. A Werlheim-kulcsok, bőröndök, ru
házati cikkek mellett rendesen elveszett ék- 

Albrecht főherceg nejével egyházi házassá
got is köthetett. Ilyenformán a legrövidebb 
időn belül Albrecht főherceg és neje házas
ságát a legnagyobb csendben egyházilag is 
meg fogják áldani, amivel ennek a román- 
likus házasságnak különböző akadályai tel
jesen meg is szűnnek.

szerű.
A Dárda vasárnap is indult és
meg is nyerte az ötödik futamot, azon
ban óvást emeltek a ló Ügetése ellen s 

Dárdát dlszkvallflkálták.
Weberné, aki izgatottan figyelte a versenyt, 
kétségbeesetten rohant fel az igazgatósági 
páholyba s tiltakozott a diszkvallflkálás el
len. Persze eljárása ném járt sikerrel, mire 
lerohant az istállókhoz és ott

előbb egy üveg jód tartalmát itta ki, 
majd különböző lóápolószereket Ivott 

meg.
Eszméletlenül rogyott össze ezután lovának 
boksza előtt. A pályaorvos nyújtott első se
gélyt a súlyosan ^sérült asszonynak, akit a 
kihívott mentők kórházba szállítottak.

szereket keresnek a kétségbeesett tulajdo 
nosok, arra azonban, amit

■ Daiiy Mail legutóbbi számában ku
tatnak Budapesten — 

azt hisszük, nem igen volt sok példa nem
csak az utóbbi évtizedekben, hanem akár 
az évszázadokban sem.

ÍWŰV01UŐ-UZ

Világvárosi műsor!
Zongoránál:

Eisemann Mihály
*

Fekete Pál

Lantos-jazz
A nagy angol újság ugyanis 

egy múmiát keres, 
amelyet sok valószínűség szerint Budapes
ten vesztett el feledékeny gazdája.

A részletes tudósítás szerint ez év január 
9-én keresztüliitazott a magyar fővároson 
Sir Róbert Elsholm londoni nagyiparos, 
aki angol olajvállalatainak megbízásából 
üzleti kőrúton volt a Balkánon. A már nem 
fiatal, 76 esztendős öregur ha erre üzleti 
ügyei teret engednek — igen szívesen fog
lalkozik egyiptológiával és

egyike volt azoknak, akik jelentős 
pénzadományaikkal lehetővé tették az 
annak idején oly szép sikerrel járt 

Carnarvon-ásatásokat, 
mikor is tudvalévőén Tut-Ank-Amon fáraó 
sirkamrájára bukkantak.

Sir Elsholm mostani utján Athénben Is 
járt s olt egy érdekes leletre bukkanva, 

megvásárolt egy múmiát, 
A többezer éves holttest egy 
múmiája volt, amelyet azután 
nagyiparos

ládába csomagolva 
vitt tovább magával. A különös 
léke meglehetősen nagy volt, mert az angol 
ur a múmiáért 2000 fontot fizetett ki, ami 
körülbelül 40 000 pengőnek felel meg.

Athénből Nisbe, majd Belgrádba, Buda
pestre és Bécsbe ment Sir Elsholm s csak 
ott vette észre, hogy

poggyászából eltűnt az értékes láda.

kisgyermek 
az angol

csomag ér-

vv
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A Daily Mail hirdetménye az eltűnt csomag 
pontos leírását is közli. E szerint a láda 
barna fából készült — 1 méter 20 cm hosz- 
szu és 80 cm széles. A kettősfalú kemény
faláda fehér vászonba s kékesszürke via
szosvászonba volt burkolva, a szélén fekete 
szögekkel megerősítve. A súlya körülbelül 
8 kg. A fedővászon bal felső sarkában 
R. E. M. monogramm látható.

Az angol nagyiparos vallomása szerint 
a láda minden valószínűség szerint Buda*  
pesten vagy Belgrádban veszett el. A meg
találó számára

800 pengő jutalmat tűztek ki,
ha osztrák a szerencsés — 1000 shillinget 
kap. Aki tud valamit a nem mindennapi 
elveszett tárgyról — jelentkezzék dr. Hat
ezer István budapesti ügyvédnél, aki Sir 
Elsholm vállalata budapesti éíuckeusegé*  
nek jogtanácsosa.

Az üggyel különben foglalkozni fog híva*  
tálból a budapesti főkapitányság is, mert 
az angol nagyiparos a londoni rendőrfőnök- 
ségen is bejelentette kárát és intézkedést
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■M*.  nagyarányú uisszaáiéseKei norddeutscner lloyo, RREmEH
Mázták fai a központi 
Uotákklszabási niuataMan

A (Tartóztatott Szabd Andor pénzügyi titkárt 
gvanusltlák súlyos szabátytalanságoit eSköuetósáuoi

?. fökapit'iiiysúg intellektuális ostiálya 
Újabb nagyszabású visszaélések ügyében 
dolgozik. Az ügy, ugylátszik,

kapcsolatban van a súlyos szabályta
lanságok és megvesztegetések miatt le- 
tartóatatott Szabó Andor pénzügyi tit
kár és dr. Krassó Dezső ügyvéd ügyével.

'Amikor a szabálytalanságot leleplezték, a 
központi dij- és illetékkiszabási hivatal 
nyomban megindította a hivatalvizsgálatot, 
melynek során az utóbbi idők tételeit, a fe
lek befizetéseit felülvizsgálták. A vizsgálat 
során pattant ki az újabb büniigy, amely
nek gyanúsítottjait most hallgatja ki dr. 
Berczelly Rudolf rendőrkapitány.

A leleplezés egy feltűnő tételből indult ki, 
'A hivatalvizsgálat során megállapították, 
hogy

fmhof Rákóezl-utl ruhakereskedő kü
lönböző szerződésekből származó Ille
tékei ne mfolytak be a dij- és Illetékki

szabási hivatalba.
Azonnal megvizsgálták az ügyet és kiderült, 
bog*  a könyvekben a szerződési és egyéb 
illetékek mint befizetett őssr^gek szerepel- I 
nek. Azonnal

jelentést tettek a rendőrségnek az ujabb 
szabálytalanságokról

és a főkapitányság intellektuális osztálya 
elrendelte a nyomozást.

Lux igazgatót és Dorner fő
vegyészt kihallgatásra idézték 

a talpfaolai-iigyben
„A vizsgálat tovább folyik a maga utján" mondja 
az Ügyészség elnöke — A miskolci nyomozás

Vasárnap délelőtt a királyi ügyészségen to
vább folyt a vizsgálat az egyre szélesedő pa- 
Hamabotrány ügyében.

Még vasárnap idézést küldtek ki Lux Ernő 
ir„ a MÁV. anyagbeszerző osztályának 
helyettes főnöke és Dorner Béla fővegyész 
*> Államvasutak vegyészeti laboratóriumá

nak vezetője részére,
akiket két nap előtt szabadságollak állásukból. 
Mindkettőjüket

■aerda délelőtt 9 órára Idézték tanú
kihallgatására.

A Hétfőt Napló munkatársa vasárnap 
beszélt az ügyészség eluökével, 

aki • következő felvilágosítást adta:
•— Vasárnap érdemben nem történt semmiféle 

lépés a büniigy vizsgálatában. A letarlózlalás- 
han lévő Salgó és Kondás igazgatók vagyonára 
indítványozott bűnügyi zárlat elrendeléséről a 
vÍMgálóbiró rövidesen dönteni fog.

Maginak a bűnügynek vizsgálata folyik 
tovább a maga utján.

Értesülésünk szerint vasárnap döntés történi

Elsősorban fmhofot és alkalmazottjait 
hallgatták ki, ezek igazolták, hogy az ille
tékek egy részét idejében átadták befizetés 
'égett egy- megbízottjuknak. A rendőrség 
kihallgatta Szabó Andort, vájjon része volt é 
ebben a visszaélésben is, de Szabó tagadott. 
A tanuk egész sorát idézte meg a rendőrség, 
hogy teljes világosságot derítsen az linhof- 
féle illetékek ügyére. Az ügynek

minden ssereplője másként adta elő a 
tényeket, úgyhogy nem leheteti tisztázni, 
vájjon miképpen történt az illetékek 

„befizetése**,
mi történt az átadott pénzzel, ki irta be a 
A rendőrségnek rendkívül fontos és érdekes 
ték. A főkapitányság

Szabó Andort gyanúsítja 
azzal, hogy részese volt ennek a szabályta
lanságnak is, de nem járt el egyedül. A 
könyvekbe nem ő irta be a hamis adatokat.

Az ügy igazi fordulata az lesz, amikor 
minden kétséget kizáróan meg lehet majd 
állapítani, hogy

kiktől származnak a hamis bejegy
zések.

A rendőrségnek rndklvül fontos és érdekes 
adatai vannak ebben az ügyben. Az ügyész
ség dönti majd el, hogy az adatok alapján 
kikkel szemben kell szigorúbb intézkedéseket 
foganatosítani.

arról Is. hogy ki lesz a panamaügy referens 
vizsgálóbirája:

dr. Bubira Jenőre szignálták a bűnügyet.
Rtibics vizsgálóbíró már vasárnap áttanulmá
nyozta az összes aktákat, majd úgy határozott, 
hogy

ma hétfőn fogja kihallgatni az Impcrial Rt. 
letartóztatott Igazgatóit és művezetőit 

s kihallgatásuk után dönt: fentartja-e latartózta-' 
fásukat vagy szabadlábra helyezi őket. Ugyan
csak hétfőn dönt a vizsgálóbíró, hogy elren- 
deli-c a bűnügyi zárlatot Salgó és Kondás igaz
gatók vagyonára.

A tnlpfaolajpanama ügyében 
nyomozás indult Miskolcon is.

A miskolci rendőrség vasárnap folytatta 
a kihallgatásokat a berentei lepároló telepen 
történt állítólagos visszaélések ügyében, 
amely a talpfaolnj-pannma ügyével van 
kapcsolatban. Kihallgatták Kovács Miklós 
vegyészmérnököt, aki 1930-ban néhány 
hónapig volt a lepárolótelep szolgálatában. 
Kovács tanúvallomást tett arról, hogy Salgó

Szeged, február 26.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefón- 

jelentise.) A Corso-mozi leányégető fűtője: 
Bálint Kálmán a szombatról vasárnapra vir
radó éjszakái abszolút nyugodt alvással töl
tötte. Vasárnap délelőtt Zombory János 
vizsgálóbíró elé vezették, aki

részletesen kihallgatta
a borzalmas gyilkosságról.
Vallomásában a gyilkos folyton csak azl 
hangoztatja:

— Nem tudom, élt-e vagy halott volt-e, 
azt tudom, hogy nem öltem meg, láttam, 
hogy nem mozdul.

A gyilkos felesége, aki különben négy év 
óta súlyos beteg, napok óta reklamálja a 
férjet. Vasárnap

Idegrohamot kapott
a férje utáni aggódósban és ekkor a gyere
kei megváltották neki, hogy az ügyészség 
fogházában van. Az asszony odavitetle ma
gát a törvényszék épületéhez és

sírva kért engedélyt arra, hogy az urá
val beszélhessen.

Az engedélyt azonban nem kapta meg, mert 
addig, inig a vizsgálóbíró be nem fejezte 
kihallgatását, senki nem érinlkezhctik a gyil
kossal.

A gyilkos védője, dr. fíurger Béla arra 
kérte a vizsgálóbírót, hogy alaposan nyo
moztassa ki a gyilkos szexuális életének 
részleteit, mert érthetetlen és abnormális

lelkiállapotra vall, hogy a fütő nappal 
a legrendesebb családapa volt, éjszaka pedig 
ilyen furcsa életet folytatott. A védelem 
rendkívül fontosnak tartja ennek a kettős 
életnek részletes tisztázását.

Szegeden különben most igen sokat be
szélnek arról is, hogy milyen

érdekes az a ház, ahol r gyilkosságot 
elkövették.

Ez az úgynevezett Zsótér-ház Magyarország 
egyik legnevezetesebb épülete. Néhány év 
múlva lesz száz esztendős. A négy utcára 
nviló hatalmas épületet a mull század negy
venes éveiben építette Bercsényi János i»áró, 
dúsgazdag bankár és gabonakereskedő, aki 
akkor az ország egyik legmódosabb ura 
volt. Dercsényi halála után jutott a ház a 
Zsó/ér-család birtokába. A Zsótérok ősei 
dúsgazdag tiszai hajósok voltak. Bach fa
kereskedő huszonöt évvel ezelőtt vette meg 
a házat és ő alapította benne a Corsn-mozit.

Történelmi nevezetessége a háznak, hogy 
1949-ben, Debrecenből menekülve, Itt 
székelt a kormány és az. országgyűlés.

Itt lakott Kossuth Lajos is és ennek a hát*  
nak pincéjében őrizték a Szent Koronát, 
amig Kossuth magával nem vitte. Abban a 
pincében, ahol most a mozi kazánháza van, 
volt a bankjegy-nyomda —

itt nyomták az utolsó Kossiith-bankókat. 
Érdekes, hogy a szegedi nagy árvíz érintet*  
lenül hagyta a nevezetes Zsótér-házat.

hz Óceán rekord KÖDJEIM EíinODA** ..l*6knx'ilu54r>>»“ A ránmantuzArok kísérő vezetA-
hajóln, a »»Eo«uk-aclCBl M uszópalotAkon. • Bével Budapebtlől—Buda pestig

Legolcsóbb árak ♦ Kérjen ajánlatot

í nnraueuiscner uoiid maiyararszagi iwzariteiiyiseieieHJf. íüiaapasí, vili., saross-itr s. sz.
miféle keverési kísérletek elvégzésével bízta 
meg őt. Neki — állította Kovács — 
sejtelme sem volt arról, hogy ezek a kísér
letek visszaélések elkövetésére történnek.

Kováccsal dolgozott egy Schivartz József 
nevű fiatal vegyészmérnök, aki már előző
leg is a lepárolótelep alkalmazásában volt. 
A rendőrség ki akarta hallgatni Schwartz 
Józsefet, azonban kiderült, hogy « fiatal 
vegyészmérnök annakidején résztvett a he
vesi kommunista szervezkedésben és

jelenleg a debreceni ügyészségen van 
letartóztatásban.

Kovács átadta a rendőrségnek a kísérte

A szegedi leányégető rém
kettős életének titkai

A borzalmak pincéjében őrizték valaha a Szent Koronát

tek leírását is. Hétfőn a berentei lepároló*  
telep több munkását fogja kihallgatni a 
rendőrség s ezután történik intézkedés a to*  
vábbi lépésekről.

Debrecenből jelentik: A debreceni hatós ágok' 
is bekapcsolódlak a talpfaolajpanatna nyomo
zásába. Dr. Preineszberger Jenő, a debreceni 
törvényszék vizsgálóbirája ma hétfőn kiszáll 
Püspökladányba, hogy

az Impcrial Rt. Itteni olajtároló telepén 
vizsgálatot tartson és kihallgatásokat fo

ganatosítson,
mert itt állandónn nagymennyiségű olajat tá
rollak nz Impcrial Rt. részére.
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Miért vásárolna úgynevezett „olcsó" élelmi
szereket, melyek a főzést megnehezítik, sok hulladékot 
eredményeznek és kevés tápértékkel bírnak? Az a 
nézetünk, hogy On drágának fogja találni az „ol
csóság" e fajtáját — ezért ml csak kifogástalan 
minőségű, teljes értékű, élelmiszereket árusítunk, 
melyek az ételt nemcsak Ízletessé teszik, hanem 
egyben táplálóak és erőt adnak.
Gondoljon arra, hogy az erszényét talán meg
tévesztheti, a szervezetét azonban sohal „Ke
vesebbet és jobbat" többet ér, mint „sokat 
és silányabbat 1“
Szervezete ezt rögtön észrevenné és rövi
desen háztartási könyve alapján is meg
állapítaná, hogy jóminőségü élelmiszerek
kel könnyebb háztartást vezetni!
Kövesse tehát Ön is a mi elvünket: „Te- I
kintse meg előbb az áru minőségét és I
utána az árátl" 1

W viszony.
'/ ~ bán is helytíUö

^Jelmiszer- 
0SzÍ31yuiikai 

(Hl. emelet) 

me>y hazánkban & 
‘^szebbnek ígle /
“jobbnak tekint- II

hetö (eladást terű- B
,ete 1310 ni,, B

Gerdán, /

március i
nyitjuk ffle5t
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Előkelő látogatója volt n minap Meriaz 

Gyula fcutőmüvész műtermének. A kor
mányzó, aki műértő és maga is foglalkozik 
festészettel, nagyon kedveli Merész Gyula ké
peit. A kormányzó közelebbről is meg akart 
ismerkedni a festőművésszel s ezért leányá
val együtt ellátogatott Merész Gyulának a 
(sóba-utca 7. számú házban lévő műtermébe. 
Megtekintették a képeket. 4 kormányzó me
legen érdeklődött a festőművész munkájáról 
Félórás látogatás után távoztak a műterem
ből.

II.
Fényes esküvő volt vasárnap a belvárosi 

plébániatemplomban: felvinél Takáes Alice 
heyedüművésznő, Takáes Zoltán muzeumiyaz- 
gató leánya és A védik Félix a budapesti bün- 
tetőjáráshiróság elnöke tartották esküvőjü
ket. Az esketési szertartást Vardan Hatzuni 
mechitárista atya végezte. Fater llatzuni 
egyenesen Velencéből jött Budapestre. A Ve
lence melletti St.-Lazaro szigetéről érkezett, 
ahol nz örmény katolikusoknak kolostora 
van. A fényes esküvő vendégei között volt 
Lázár Andor igazságügyminiszter, Karafláth 
Jenő volt kultuszminiszter, Pékár Gyula, gn- 
Iáidat Glock Tivadar tábornok, Lukáts Jenő, 
a törvényszék elnöke, valamint a birói és jo- 
gyászt kar sok kiválósága. A fiatal pár Mária- 
zellbe utazott nászúira.

111.
Magyar művészek külföldi sikeréről szá

molnak be a francia lapok. A tragikus mó
don meghalt Margiltay Tihamér három tanít
ványa, a Vág Weinmann fiuk: Mihály, Nán
dor és Mór, akik itthon sokáig küzködtek az 
érvényesülésért, nemrégiben Franciaország
ban telepedtek le. Most gyűjteményes kiállí
tást rendeztek Nizzában — óriási sikerrel. A 
gyűjtemény egész anyagát összecsomagolják 
és francia müvésztársulatok meghívására 
Franc.ia-Afrika nagyvárosaiban rendeznek 
újabb kiállításokat. 4 másik sikert magyar 
építőművészek aratták. A francia építőművé
szek szövetsége hivatalos átiratot küldött a 
magyar külügyminisztériumba és kérte a 
minisztériumot, lépjen közbe, hogy Román 
Ernő és Györgyi Dénes budapesti műépíté
szek vegyenek részt nz Algírban rendezendő 
városépítési kiállításon. 
*“ IV.

Figyelemreméltó és dlcsérnlvaló akciót in
dított Pálffy-Daun József gróf. Telepítési ala
pon uj falut akar létesíteni. 4 bicskei gróf
nak az a terve, hogy valamelyik birtokán 
mintnfalut épit, ahová nincstelen szegény zse
léteket telepit. Már folynak is a tárgyalások, 
számitgatások és rövidesen bogárhátu szép 
kis magyar házak plrosló cseréptetői hirde
tik Pálffy-Daun József gróf jóságát. Kérem- 
szépen, egyszer talán mégis abba kellene 
hagyni az arisztokrata vicceket., ,

V.
Egy megtörtént viccféle dolgot azonban 

még föl jegyzőnk a Kisnaplóban. A Moulin 
Rouge remijében van egy jelenet, amelyben 
két színésznő frakkban-cilinderbcn mókás 
számot ad elő a patai arisztokratákról. Ezt 
a számol végighallgatta két fiatal ariszto
krata. A közönség tapsolt, arisztokratáink 
pedig feltűnő nagy igyekezettel kacagtattak 
poharukon a főpincér után. Fizettek és sér
tődött arccal távoztak. Érdekes, hogy köz il
lők az egyik arról nevezetes, hogy éppen 
nagy mulatozásai miatt súlyos anyagi gon
dok közé keveredett és hogy finoman fejez
zük ki magunkat: kissé balul állnak vagyoni 
viszonyai. Ejnye, ejnye..,

VI.
Rendkívül elegánsan öltözött előkelő meg

jelenésű fiatal férfi vendégeskedett egy hétig 
Budapesten. Abdul Mehemed Orkán török 
császári herceg, a Budapesten élő Abdul Ka- 
dir legidősebb fia, Huszonhárom esztendős a 
fiatal herceg, aki a család száműzetése után 
Egyiptomban telepedett le és az ország cgyik 
leggazdagabb emberének, Ali Riza Jcghennek 
leányát vette feleségül. 4 fiatal herceg azért 
jött Budapestre, hogy meglátogassa édesap
ját, azután továbbutazóit Párisba, ormon pe
dig Londonba. Vtazásának a célja az, hogy 
a nagy kalifái örökség körül dolgozó külföldi 
társaságokkal tárgyaljon és megegyezést hoz
zon létre. Teljhatalmú megbízást kapott nz 
apjától. Azzal a reménységgel ment tovább, 
hogy sikerül létrehozni a megállapodást és 
rendezni Abdul Kadlr örökségének ügyét. Hl 
ez meglesz, végre rendeződik a sorsüldözött 
Abdul Kadit dolga és neve a botránykróniká
ból visszakerül a társaság-rovatba. —sági—

— Hideg idő, Keleten kisebb havazás vár
ható. Vnsárnap még szállingózott a hó s a 
hőmérséklet 0 fok körül mozgott. A Mete
orológiai Intézet prognózisa a következő: 
Hideg idő várható. Keleten esetleg kisebb 
havazással,

Szélhámosság a Dunapalotában 
gróf Bethlen András nevével 

A fiatal gróf nevében pénzt akart kicsalni egy zenész 
Lelepiezfék és elfogtak a szélhámost

Ma délelőtt megszólalt a telefon a Duna- 
palota-szállóban. Egy férílhang jelentkezett, 
Molnár Gyula főportáit kérte a telefonhoz

— Halló, Itt Bethlen András gróf beszél! — 
mondotta. — Kedves Molnár ur, pillanatnyi 
pénzzavarban vagyok, odaküldök egy küldön
cöt.

kérem zárt borítékban diszkréten adjon 
át neki hatvan pengőt,

holnap visszaküldőm.n pénzt . ..
A népszerű Molnár főportát különösnek tar

totta a dolgot, de mivel nem tudta ellenőrizni, 
hogy

valóban Bethlen András gróf beszélt-e, 
mindeneseire udvariasan azt válaszolta, hogy 
csak jöjjön a küldönc. El is készített egy Beth 
len András gróf névre címzett borítékot, pénzt 
azonban nem lett bele és várta a fejleményeket.

Kisvártatva beállított az előcsarnokba egy 
fiatalember, — mint későit kiderült: Siske 
István aranyműves. A főportást kereste azzal, 
hogy a gróf ur leveléért jött. Addigra már a 
portán várakozott Ocskay Endre szobafőnök is. 
A szobafőnök és a főportás megkérdezték a

Halló V/indischgraetz ?
Különös telefonszél hámosság HollÓ SztGíényi F
miatt a gazdag Unger Rlchárdné letartóztatását kéri egy feljelentő

Szerencsétlen hadirokkant megrázó tragédiá
jával kapcsolatban fantasztikus csalási ügy ke
rült napfényre vasárnap délelőtt a főkapitány- 
ságon. Növeli az ügy érdekességét, hogy

főszereplője Ismert nevű pesti urlasszony, 
akinek neve különböző furcsa perek révén már 
foglalkoztatta közelmúltban a nyilvánosságot.

A hadirokkant Haan Oszkár 34 éves keres
kedő zokogva állított be a főkapitányság élet
védelmi osztályára.

— Hallgassanak meg, kérem ... — fordult 
elfúló hnngon Risztics Lázár rendörtanácsos- 
hoz. — Mielőtt végeznék magammal és csalá
dommal

meg akarom mondani, ki kergetett öngyil
kosságba,

ki minit kell meghalnia feleségemnek és kis
gyermekemnek.

Az izgalomtól remegő,
azután elsírta tragédiáját. _ , ___ __ ____.. _
Gróf Zichy Jenő-utcábnn. Egy napon apróhir
detést olvasott a lapokban: „Cementgyár keres 
óvadékos tisztviselőt “ Régen vágyott már egy 
Ráfizetéses, nyugalmas állásra, boldogan 
el tehát feleségével az apróhirdetésben 
adott címre, a

Kossuth I^Jos-tér 4. számú házba.
Az apróhirdetést
özv. tahi l'nger Rlchárdné földbirtokosnö

adta fel, ő fogadta az állásra pályázó hadirok
kant kereskedőt. Amikor megtudta, mi járat
ban van, türelmét kérte és

telefonálni kezdett.
-- Hallót Windischgrfítzf... Kérem a meg

beszélt összeget közvetlenül nekem átutalni . ..
Újabb telefonbeszélgetés következeit:
— Hallói... Sztercnyi bárót Mi van azzal

iinlottsápadt ember 
Tejcsarnoka volt a

ment 
meg-

' xnáj? mindenütt kapható 1
— Botrányt rendezett n Karmelita-temp

lomban. A Httba-ulcai Karmelita-templom
ban ma délelőtt a misét botrány szakította 
félbe. Amikor a pap fölment a szószékre, 
egy középkorú férfi felugrott a helyéről, ha- 
donásrni és kiabálni kezdett: Munkát' Ke
nyeret! — kiáltotta többször. Néhány perc 
múlva sikerült a botrányokozót lefogni és 
bekísérték a fökapilányságra, ahol kiderült, 
hogy Urbán Alajos 52 éves vasmunkás. 
Azzal védekezett, hogy már régen állás nél
kül van és ez keserítette el annyira, hogy 
a botrányt megrendezte.

Keleti Lili zongoraesile 
y „Ustt Ferenc Társaság" VU-lk h-» ne verseny a márxlus 

hó 3-án k»r n Zeneakadémiában.

— öngyilkossági terv a visszautasított 
operett miatt. Színák Sándor pékmester, aki 
n Kisfaludy-utca 3. alatt lakik és bejelen
tette a főkapitányságon, hogy 23 éves fia 
eltűnt. Fia. Széky Sándor név alatt zenét 
és operettel irt, melyei be is nyújtott nz 
egyik pesti szinháznak, de visszautasították. 
Színák elmondta, hogy flát ez nagyon elke
serítette és napok óta öngyilkossági gondo
latokkal foglalkozott Most attól tart, hogy 
beváltotta ígéretéi.

3 M aw Z — a . - — a— a *■  ceebszlová'i vasutakon. IgnrolványokPRÁGÁI NEMZETKÖZI
| 1933 ÁRU MINT AVAS ART VLWWTi'Xh' 
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fiatalembert.
ki küldte őt.

Ez rövid huzódozás után megmondotta, hogy 
egy fiatalember küldötte, az illető

■ Pesler Lloyd épülete előtt várakozik.
Megadta a pontos személyleirását is, — a sze- 
mélyleirás nem egyezett Bethlen .András gróf
fal. Ocskay és Molnár erre a Pester Lloyd 
szomszédos épülete elé siettek és valóban ott 
találtak egy hasonló külsejű fiatalembert.

Felelősségre vonták,
majd amikor zavaros válaszokat adott, előállít- 
talták a főkapitányságra.

Itt kiderült, hogy Horeczky Tibor a neve, 23 
éves zenész. Eleinte erélyesen tiltakozott a 
gyanúsítás ellen, azt mondotta, Siske István 
félrevezette a portást, neki semmi köze az ügy
höz. Később azután

beismerte, hogy ő jelentkezett telefonon 
Bethlen gróf nevében.

Vallomásáról jegyzőkönyvet vettek fel, azután 
elbocsátották a főkapitányságról, de csalás kí
sérlete miatt eljárás indult ellene. Siske Ist
vánról megállapították, hogy jóhiszeműen járt 
el, semmi köze a dologhoz.

bele-

a hatvanötezer pengővel?
A kereskedő-házaspár áhítattal hallgatta végig 

a bizalmat keltő telefonbeszélgetéseket és ami
kor tárgyalásra került sor, készségesen 
mentek, hogy a cementgyári állásért

kétezer pengő óvadékot fizetnek.
Néhány nap múlva eladták a tejcsamokot, 

kifizették özv. Unger Richárdnénak a kétezer 
pengőt és várták, mikor foglalhatja cl Haan 
Oszkár a kitűnőnek mutatkozó állást.

Erre azonban sohasem került sor. A föld
birtokosnő

többé nem akart tudni a hadirokkant keres
kedőről.

Most már gyanút fogott, kirohant Pestszent 
lörincre, a cementgyárba, ahol két rozoga gépel 
talált egy leiken, ez volt a gyár.

— Most se lakásunk, se egy falat kenyerünk 
— fejezte be tragikusan Haan Oszkár — ezért 
határoztam el, hogy végzek magammal és csa
ládommal.

Az életvédelmi osztályon igyekeztek meg
nyugtatni az elkeseredett embert. És közben

a bűnügyi osztályra befutott egy újabb fel
jelentés Unger Rlchárdné ellen.

Machovics József pócsmegyeri lakos jelentette 
fel 6000 pengő óvadék elsikkasztása miatt. A 
furcsa életű, teljesen tönkrement földbirtokosnö 
őt is hasonló módon tévesztette meg, mint Haan 
Oszkárt. Machovics József arra kéri 
séget,

helyezze előzetes letartóztatásba 
Richárduét, mielőtt még másokat 

károsítana.
Haan Oszkár könnyezve távozott 

rendőrségről. Azóta nincs hír felőle, 
tozói attól tartanak, hogy valóra váltja végze
tes szándékát.

a rendőr

Unger 
Is meg-

a
Hozzátar-
délben

— Lengyel fogságban az oldenburgi mi
niszterelnök. Berlinből jelentik: Rover ol
denburgi miniszterelnök szombaton részi
vett Danzigban egy nemzeti szocialista nép- 
gyűlésen, amelynek főszónoka volt. Repülő
gépen akart visszatérni Oldenburgba, köz
ben azonban nagy hóvihar következtében a 
lengyel korridor területén kényszerleszállási 
hajlott végre a gép. A repülőgép utasait a 
lengyel halóságok őrizetbe vették. A német 
és lengyel hatóságok között tárgyalások in
dultak meg Rover miniszterelnök kiszaba
dítása érdekében.

álogcédulát,
nnnva'. ezilR'át, brl'ItánRnf hlhete Ion magas Ana 
voRzok IvAncaioa ékszerflzlet. Rákóczl-nt 9. rz- in

— Nagy IjíJos-korabeli kriptát és tőrök 
kertet találtak az egri várban. Egerből je
lentik: A tél folyamán az inségmunka-akció 
keretében a? egri várban ásatásokat végez
tek. Legutóbb n szakemberek meglepetésére 
egy Nagy Lajos-korabcli kriptát, több sír
helyet és egy török kertet talállak, mely uj 
látványossága lesz az egri vár történelmi 
régiségeinek. Érdekes adat, hogy eddig hét
ezer kocsi földet ástak fel az egri vár omla
dékáinál.

inayen vízum, 33 kedvezmény a magyar

nál, Rudispeat. VI., AndrAaay-nt 
— ------„ ÖRRSOR
■>u.,.rVw., —........ >’ menetjegylro-
dAkhni. VáRárlgaroivAnyok ára 4.— pengd

Csendőr-különvonat 
a vasúti őr támadói 

ellen
A vonat még meg se állt 
s a támadók eissalauíak

Debrecen, február 26.
(A Hétfői Napló tud. tclefonjelcntése.) 

Különös kalandja volt tegnap Székely Jánps 
nyirábrányi vasúti őrnek, akinek afférja tá
madt a községbeli parasztokkal, mert azok

tilalom ellenére a vágányokon jártak át.
Székely néhány falubelit igazoltatni akart, 
mire azok segítséget kérve, megfutamították 
a pályaőrt, aki bódéjába menekült. Támadói 
erre körülvették a házat, ablakait beverték, 
úgyhogy az életét féltő pályaőr

telefonon Debrecenből segítséget kért.
debreceni pályaudvarról nagyobb 
csendőrosz.taggal megrakott különvonat 
robogott ki a nyirábrányi pályaőr há

zához.
Mikor a támadók látták, hogy vonat közele
dik és arról csendőrök készülnek leszállni, a 
földeken keresztül elszaladtak s a csendőrök
nek közülük csak kettőjüket sikerült elfogni.

A

A békebeli

— Konzorciummá alakult a szegedi szín
ház. A szegedi színház anyagi ügyei körül 
az utóbbi időben ismét nehézségek támad
tak, úgyhogy a színtársulat beadványban 
kérte az Országos Színész Egyesületet a 
közbelépésre. A Színész Egyesület Bálin 
Kálmánt küldte le Szegedre, aki szombaton 
este és vasárnap délelőtt folytatott beható 
tanácskozásokat a színtársulat tagjaival, 
akik végül is úgy döntöttek, hogy konzor- 
ciumos alapon akarják folytatni a társulat 
működését. A társulat ezt a kívánságát hét-< 
főn jelenti be a város polgármesterének.

— Hock János kecskeméti útja. Hock 
János elitéltelése óta, mint ismeretes, a la- 
zaristák rendházában él teljes visszavonult- 
ságban. A legközelebbi napokban Hock el
hagyja a fővárdst és hosszabb tartózko
dásra Kecskemétre utazik. Régi képviselő
ségének helyén Hock Farkas Ignác gyógy
szerész vendége lesz és több hónapot fog 
Kecskeméten tölteni.

— A pápai tisztviselők nem kapják meg 
teljes fizetésüket. Pápáról jelentik: Pápa 
város tanácsa szombaton tartott ülésén el
határozta, hogy a súlyos gazdasági viszo
nyok miatt március elsején nem fizeti ki 
teljes összegben a tisztviselői járandóságát. 
A tisztviselők elsején rendes havi fizetésük
nek csak egy részét kapják meg. A városi 
tanács határozata szerint a hátralékos ösz« 
szeget a hónap második felében fogják ki
utalványozni.

— A Hungária bnjfársak közgyűlése. A Mű
egyetemi Hallgatók és Technikusok Bajtársi 
Egyesülete Rohringer Sándor egyetemi tan^r 
elnöklésévcl közgyűlést tartott. Az elnöki meg
nyitó után Misángyi Vilmos dr. a magyar mér
nök hivatásáról tartott előadást. Végül József 
kir. herceg Misángyi Vilmosnak, Koiss Gézának 
és Dummerling Ödönnek átadta a TESz aranv- 
diszérmét

— Húrom gyermek halála u jégen. Hamburg
ból jelentik: Három kisgyermek tragikus körül
mények között lelte halálát az Alster-folyó egyik 
befagyott mellékágában. A gyerekek szombat 
este nem tértek haza a szülői házba és azóta 
keresték őket. Vasárnap azután a folyó be
fagyott jegén egy léket találtak és a lék mellett 
olyan nyomokat, amelyekből arra következíél- 
tek, hogy a kisgyerekek játszadozás közben át
törték a jégpáncélt és az igy támadt lé.ken ke
resztül a vízbe estek. Hosszú kutatás után meg
találták a három kisgyermek holttestét.

— Széchenyi pasa híres cigányprímása meg
halt. Vasárnap temették el Aradon Nagy Ká
rolyt, a híres cigányprímást, aki 74 éves korá
ban halt meg. Nagy Károly békeidőkben nz 
egész külföldet bejárta bandájával és évekig élt 
Konstantinápolyban, ahol Széchenyi Ödön pasa, 
tüzoltófőparancsnok cigánya solt. Aradra va
gyonnal tért haza, de nz utóbbi években tönkre
ment és két-három cigány élén muzsikált kis 
vendéglőkben a valamikor világhírű cigány
prímás.

fin EfiNUGQ szakorvosU| _ B r||Yr|l vér . bőr én nemttM'icirck 
"<■» rendel e«f» nap

Rukoozi-ut 82. I. em. i. HókiiRaai szemben

— Három protestáns püspök Púpún. Pápáról 
jelentik: Az Országos Bethlen Gábor Szövetség 
és a Protestáns Irodalmi Szövetség vasárnap 
kulturdélutánt rendezett Pápán, amelyen Ravasz 
László református. Kapy Béla evangélikus és 
Antal Géza református püspökök is resztvettek. 
Az első felszólaló Kapy Béla püspök volt, aki 
után Ravasz László református püspök ünnepi 
beszédet mondott, végül a pápai református 
püspök: Antal Géza szavaival a református kul- 
turdélután végétért.

— Halállal végződött a lakodalom. Sátoralja- 
ujhelyről jelentik: Tóth Sándor ondl lakos Müh 
ler Kristóf házában lakodalmon volt. Mulato
zás közben összeszólalkozott barátjával: Pét fi 
Jánossal. aki Tóthot összeszurkálta. Tóth sérü
léseibe belehalt. Petiit őrizetbe vette a csend*  
őrség.
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Czermák baldt klík
New-York, febru^.

Czermák csikágói polgármester családját 
értesítették az orvosok, hogy siessenek a 
■agybeteg betegágyához, mert a polgármes
ter állapota annyira válságodra fordult, hogy 
■ halál minden percben bekövetkezhet. Cser
mák a vasárnapra virradó éjszakát*  Igen 
nyugtalanul töltötte és tetei ereje állandóan 
csökken. A hozzátartozók vasárnap este már 
valamennyien összegyűltek Miamiban.

— Viharos éjszakai ülés a francia kama
rában. Párisból jelentik. A francia kamara 
viharos éjszakai ülésében második olvasás
ban 340 szavazattal 251 el’en megszavazta a 
Daladier-kormány szanálási törvényjavasla
tát. Az ülés vasárnap hajnalban öt órakor 
ért véget. Külön szavazott a kamara a 83. 
szakasz fölött, amely a tisztviselői fizetések 
külön adójára és a flxfizctésü alkalmazottak 
különadójára vonatkozik. Különösen viha
ros volt az ülés, amikor a képviselői fizetések 
leszállítására vonatkozó szakaszokat tár
gyalták.

— Halálos tűzharc csempészek és finán
cok között. Sátoraljaújhelyről jelentik: Szé
kely József felsőpereszlényi földmives több 
társával egy disznót akart átcsempészni a 
csehszlovákiai határon. A csehszlovák finán
cok felakarták tartóztatni a csempészeket, 
mire Székely revolvert rántott elő s a finán
cok felé lőtt. Fia ma Bohumir fináncot találta 
el az egyik golyó, s olyan súlyos sebet ejtett 
rajta, hogy a finánc sérüléseibe belehalt. A 
csehszlovákiai fináncok több lövést adtak le 
a csempészek felé, akik magyar területre me
nekültek és itt a magyar csendőrök fogták el 
Székely Józsefet, akit letartóztattak.

— Letartóztatott tüntetők. A főkapitányságon 
vasárnap magánosok elleni erőszak elmén elő
zetes letartóztatásba helyezték Eckert Károly 
és Leddcs Kiss János szővÖmunkást. akik szom
baton délelőtt a Győri Textilmüvek Wekerle 
Sándor-utcal kirakatát bezúzták. A fiatalembe
rek több tanúvallomás szerint a kommunizmust 
is éltették és ők szervezték azt a tüntetést, 
amely a kizárt textilgyári munkások részéről 
lefolyt. Mindkettőjüket átszállították az ügyész
ség Markó-ulcai fogházába.

— Házasság. Ella Góbéi (Remscheid) és Mc.nn 
Ottó vasárnap házasságot kötöttek. Minden kü
lön értesítés helyett.

I

Orvosilag megállapított tény,
hogy a rendszeresen adagolt

BINATURIN
kúra — a használati utasítás pon
tos betartása mellett — , 

megszünteti 
a krónikus székrekedést.

— Meghalt a rendőrségen egy Öregasszony. 
Szombaton este az újpesti kapitányságra elő
állították özv. Drávy Lajosné 61 esztendős la
kás- és foglalkozsánélküii asszonyt, akit tiltott 
kolduláson érlek. A rendőrök megszánták, 
enni adtak neki és megengedték, hogy a fog
dában tölthesse az éjszakát, özv. Drávyné az 
éjszaka folyamán rosszul lett, orvost hívtak 
hozzá, de már nem tudott segíteni rajta, rövi
desen meghalt. Megállapították, hogy végel
gyengülés okozta halálát. Az újpesti temető 
halottasházába szállították.

— Gyermeket szült az őrszobán. Pék Jolán 
23 éves háztartásbeli alkalmazott a Székely 
Bertalan utca 12-a. számú ház előtt hirtelen 
rosszul lett és összeesett. A házban van a 17. 
számú rendőrőrszoba, oda vitték be míg a 
mentők megérkeztek. A fiatal nő közben halott 
gyermeket szilit. Pák Jolánt a mentők a Rókus 
kórházba szállították.

vésvén
fA í , .... ....
bői élesen vág ki Mórickának, az anekdoták
ból ismert impertlnens ifjúnak hangja. Ez 
annál feltűnőbb, mert Móricka bal arca ha
talmasan fel van dagadva, a szeme formálisan 
eltűnt a daganat alatt. Tanitó pont akkor lép 
be, mikor a pokoli crescendo eléri a tető

fokát.)
TANÍTÓ: Móricka, mi történt veled? Biz

tosan megint verekedtél.
MÓRICKA: ó, dehogy.
TANÍTÓ: Hát akkor mitől dagadt föl a 

képed?
MÓRICKA: Tanitó bácsi kérem, fogtam 

egy darazsat, de az egyik vége nem volt izo
lálva.

TANÍTÓ: De azért remélem, elkészültél a 
leckéből.

MÓRICKA: Hogyne. Tessék csak nyugod
tan kérdezni.

TANÍTÓ: Tehát mit tanultunk a múlt 
órán?

MÓRICKA: Az Igeragozást.
TANÍTÓ: Hányféle igeragozást ismerünk? 
MÓRICKA: Cselekvő és szenvedő igerago

zást.
TANÍTÓ (részvéttel): Móricka, nem vagy 

te beteg? Nem ártott meg neked a darázs- 
csipés?

MÓRICKA: Mért, tanitó bácsi kérem?
TANÍTÓ: Mert első eset, hogy egyenes vá

laszokat kanok tőled. Mondj nekem gyorsan 
egy szenvedő alakot

MÓRICKA: Az adófizető.
TANITÓfméregbe jön): Az egy szenvedő 

alak?
MÓRICKA: Hát nem?
TANÍTÓ: Móricka, ha nagyobb lennél, 

fegyverviselési engedélyt szereznék neked, 
de csak egy feltétellel.

MÓRICKA: Halljuk a feltételt.
TANÍTÓ: Hogyha nálad szemtelenebb frá

tert találsz, nyugodtan lelőheted. Most pe
dig ülj le. (Lapoz az osztálykönyvben.) 
Szűcs Pistái

■ SZŰCS PISTA (feláll).
TANÍTÓ: Mi a möveltető ige képzője? 
SZŰCS PISTA: Tat... tét..
TANITÓ: Helyes. Mondj egy példát. 
SZŰCS PISTAfmiután élénken fülel 

ricka felé): Itat, etet.
TANÍTÓ: Jól van, most alkalmazd 

mondatban.
SZŰCS PISTA (megint Mórickától szerzi 

az ihletet): A választókat... etetik... és 
itatják.

TANÍTÓ: Helyes.
MÓRICKA (kérdezctlenül feláll): Tanitó 

bácsi kérem, most kinek higyjek?
TANITÓ:Mi az, hogy kinek higyjél? 
MÓRICKA: A tanitó bácsi azt mondja, 

hogy helyes, Eckhardt pedig azt mondja, 
hogy nem helves.

TANÍTÓ: Móricka, hányszor mondjam 
még, hogy a te korodban az ember nem ol
vas újságokat, hanem meséket.

MÓRICKA: És mikor a kormány felemeli

szokásos tlzperc utáni zsibvásár, amely-

Má

éit

Kálmán Jenő tréfája
az adókat és azt mondja, hogy ezután ne
künk jobban fog menni, az nem tündér
mese?

TANÍTÓ: Már megint arra a pontra jutot
tunk, ahol nem lehet veled bírni.

MÓRICKA: A pontról jut eszembe...
TANÍTÓ: Már megint mi jut az eszedbe?
MÓRICKA: Hogy akármi történik, Göm

bösnek mindig marad négy pontja.
TANÍTÓ: Miféle négy pontja?
MÓRICKA: Amit elővigyázatosságból a 

nevére irt.
TANÍTÓ (hirtelenében nem tud mit vála

szolni): Elég! Magyarból beszüntetem a fe
lelést. Áttérünk az özönvíz történetére. Ugye
bár ott hagytuk el, hogy amikor Noé har
madszor is kibocsátotta a galambot, az vissza 
is tért, csőrében egy olajággal.

MÓRICKA: Képzelem, milyen vizes volt. 
TANÍTÓ: Micsoda?
MÓRICKA: Nem a galamb. Az olaj.
TANÍTÓ: Hál Istennek, látom, már megint 

a tárgynál vagyunk. Most megint jönni fogsz 
nekem azzal a bizonyos vizezett olajjal.

MÓRICKA: Téved, tanitó bácsi, mert ép
pen azt akarom jelenteni, hogy az Imperiál 
nem is olyan hibás a dologban.

TANÍTÓ: Vájjon mit spekuláltál
megint?

MÓRICKA: Az Imperiál igenis olajozott, 
csak néni mindig a talpfákat.

TANÍTÓ: Ne folytasd! Nem vagyok rá ki
váncsi.

MÓRICKA: Tanitó bácsi kérem, még csak 
azt akarom ebben a tárgyban mondani...

TANÍTÓ: Hallgass már!
MÓRICKA: Csak azt akarom mondani, 

hogy mennvivel jobb volna a szardíniáknak, 
ha az Imperiál tálpfatelités helyett áttérne a 
szardiniahalászatra.

TANÍTÓ: Miért?
MÓRICKA: Mert akkor a szegény szardí

niák olaj helyett továbbra is vízben úszkál
hatnának.
(Tanítót elviszik a mentők, az órának vége 

van.)

ki

A világ két legkiválóbb „Liliom" alakítóiénak grandiózus 
bemutatkozása két uj filmben:

vigyázzon,^
Nézze meg 
a dobozon vagy ládán 
a fiyáa*  novét.
fehér cukorral főzött 
márkás 
szilvfafjEt, 
ez az olcsóbb

A cukrozatlan szedett-vedett áru 
kisebb ár mellett is drágább.

— Néha nem jő foglalkozás, ha a férj — 
börtönőr... Debrecenből jelentik: Különös es’t 
történt vasárnap a debreceni ügyészség foghá
zában, ahol Bokor József foglár-őrmester reg
gel az ujonnan érkezett foglyokat vette út. Leg
nagyobb meglepetésére a hajdúböszörményi 
csendőrök egy asszonyt állítottak elő, akiben 
tizenkét évvel ezelőtt eltűnt feleségét ismerte fel. 
Az asszonyt körözőlevél alapján fogták cl a 
csendőrök és hozták be Debrecenbe, ahol első
nek — a férj üdvözölte. Most aztán őrködhet 
fölötte, hogy meg ne szökjék ...

— Újabb nagyszabású csempészést leplezett 
le a sátoraljaújhelyi pénzügyőrség. Sátoralja
újhelyről jelentik: Az. itteni pénzügyőrség uj ibb 
nagyobbszahúsu csempészés nyomára jött. A 
pénzügyőrök megállapították, hogy, Katz Vilmos 
kereskedő több társával nagyobb mennyiségű 
vásznat csempész át a határon. Sikerült is egy 
húszezer pengő értékű szállítmányt elfognL 
Katz és társai ellen megindult az eljárás.

— Letartóztattak Szombathelyen egy sik
kasztó bankigazgatót. Vasárnap délelőtt 
Szombathelyen előzete s letartóztatásba he
lyezték Bednnrik Lajost, a Budapesti Ingat*  
lanbank szombathelyi fiókjának igazgató
ját. Az igazgató ellen az a gyanú, hogy a 
bankját 15—Í0.0D0 pengővel megkárosította. 
A visszaélésekkel kapcsolatban niég egy 
buda|>esti bankigazgató nevét is emlegetik.

— A vasárnap öngyilkosa. Takács Anna 19 
éves háztartási alkalmazott, ki a Fiumei-ut 21. 
szám alatt volt alkalmazásban, ma gázzal meg
mérgezte magút és meghalt. Teliének oka ize- 
relmi bánat. Holttestét a törvényszéki bonctanl 
intézetbe szállították.

— Fellebbeztek letartóztatásuk ellen a 
miskolci mozlslkkasztás vádlottal. Miskolc
ról jelentik: Piánk Vilmos főjegyző és 
Tabil Antónia pénztárosnő, akiket vizsgálati 
fogságba helyeztek a városi mozi körül el
követett visszaélésekért, vasárnap felfolya-< 
modást jelentetlek be letartóztatásuk ellen. 
A debreceni törvényszék vádtanácsa való
színűleg már ma hétfőn dönt a fellebbezések 
ügyében

tcstreszabott uj szerepében:

lemét k • t» h » t ö.

CIPÓPASZTA
— Leütött garázda szomszéd. Egerből jelen

tiki Donnánd községben Bakos Lajos negyven
ötéves jómódú gazdálkodó Ittas álapothan be
hatolt egyik szomszédjának a házába, ahol csak 
az asszony és két gyermeke volt otthon. Bakos 
részegségében kötekedni kezdett az asszony
nyal, aki ijedtében kiugrott az ablakon és át
szaladt a szomszédba segítségért. A szomszédos 
gazda — aki véletlenül haragosa volt Bakosnak 
— vasvlllát ragadott ős azzal olyan alnnosan 
kikergette Bakost a házból, hogy súlyos kopo
nyarepedéssel szállították az egri kórházba.

......... ■ --------

3 olcsó napot rendezek férfí- 
ruharendelésre ftbr. 27-márc. ligl 
Kitűnő minőségű sötétkék, 
fekete vagy mintázott mara- 
dékckbél rendelhető mérték 
után remekki vitelü férfiöltöny 
35 pengő propaganda-árért I 
„Ruhakereskedelmí V általat11 
Ferenc-körut 39., I. emelek

Vihar u tengeren, vihar a lelkekben, 
Magyar hangos dráma

Irta:

Mihály István

Szerelmes történet egy kalandéhcs 
gavaiicról.

Irta:

Ludwig Wolff

— A Rókua-kórházi kazánrobbanás az 
ügyészség előtt. A Rókus-kórházban történt 
robbanás ügyében a főkapitányság sérülési 
osztálya vasárnap fejezte be a nyomozást. A 
hét folyamán több kihallgatás történt ebben 
az ügyben a rendőrségen. A kihallgatásokról 
készült jegyzőkönyveket lemásolták és át
tették az ügyészségre, ahol a további lépések 
tekintetében fognak dönteni.

— Eltűnt a rosss bizonyítvány miatt. Tóth 
János cipész, Izabella-utca 12. szám alatti la
kos ma bejelentette a főkapitányság központi 
ügyeletén, hogy tizenöt éves László fia, aki pol- 
gárliskolal tanuló, három nappal ezelőtt eltávo
zott hazulról és azóta nem jelentkezett. A fiú 
rosss bizonyítvánnyal jött haza, ugylátszik ez 
okozta, hogy megszökött hazulról.

— letartóztattak egy vegyészt. Papp Sándor 
37 éves vegyészt, akit a budapesti ügyészség 
magánoklrathamisitáa miatt körözött, u rendőr
ség letartóztatta. Papp azzal védekezett, hogy 
valószínűleg névcseréről less szó, mert tudo
mása szerint ellene nem bocsátóink ki köröző- 

Bruck (Kárpát Egyesület) lett 169 ponttal (27 I séfre, ahol hétfőn a vizsgálóbíró fog dönteni 
és 26 méter). |sorsáról

Rendezte:

FEJŐS PÁL
A film színhelye a csodás Svájc,

TAKSONYI A TÁTRA IFJÚSÁGI SIUGRÖ-
B AJ NŐK A

Tátraszé piákról jelentik: A tátrai nemzetközi 
féli sporthét vasárnapi versenynapján lebonyo
lították a nemzetközi bajnoki síugrást az ujon
nan átépített Guhr-sáncon, a Felka völgyében. 
Eredmények:

/. osztály: Marusers Szanlszló (Lengyelor
szág) 224 ponttal, (ugrásai 51 és 54 méter). 2. 
Braeth (Német Télisport Egyesület) 199 pont 
(42 és 47 méter). 3. Roland (Kassai Atlétikai 
Klub) 148 pont (26 ée 31 méter).

Az ifjúsági síugró Tátra-bajao’. lógót a buda
pesti Tassonyl nyerte 900 ponttal. Ugrásai 32 
és 35 méter. Második helyen a budapesti Stalay ........ ........ ....... . ... ...
végzett 188 ponttal (28 és 35 méter). 3. Kari | levelet. A rendőrségről átkisérték

az uj magyar filmgyártásnak egész vilá
gon ünnepelt úttörője, 

FŐSZEREPLÖKI

CSORTOS GYULA 
Medgyessy Mária 

Páger Antal 
Elekes Ernő

FÓRUM
íyl nyerte 900 ponttal. Ugrásai 32 

Második helyen a budapesti Stalay

Főszereplői:

Hans Albers 
Betty Amann 
Camiíla Horn
Gustav Diessl 

Paul Heidemann
Max Adalbert

ROYAL APOLLO
PREMIER SZERDÁN ELŐSZÖR
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s z I v II Á z MOZI
Molnárt Génuában kifütyülték

A „Harmónia" diszharmóniája az olasz közönség előtt
Génuából érkezeti távirat szerint Molnár 

Ferencet határozott balsors üldözi Olaszor
szágban is. ahol pedig az Ördög és a Liliom 
Íróját a világ legelső drámaírójaként emle
getik. A Merlino-Tofano-Cdmara nevű 
gione társulni, nmelv tegnap kezdte 
vendégjátékát Génuúban .1 Harmónia 
tékkal,

nagy botrány középpontjába jutott.
A közönség zsúfolásig megtöltötte a színhá
zat, de már az ehő felvonás után is jelét 
adta olasz szokás szerint annak,

a darab nem tetszik.
A második felvonás után azután

botrány és
a közönség hangos füttyszóval és láb
dobogással követelte az előadás beszün

tetését.
darabot másnap nem is tűzték ki mü- 

irra.
Olasz színházi körökben n

rossznlással fogadták a génuai 
tartják, hogy

előre megszervezett tüntetésről
Ugyanez az cnscmhle ugyanis a
nagyvárosokban óriási sikert aratott és min
denütt a legnagyobb melegséggel ünnepelték 
Molnár müvét és az előadó színészeket.

legnagyobb 
hirt és azt

hogy

n

van szó. 
többi olasz

Premier után
A MURÁNYI KALAND. Móricz Zsig 

mond romantikája — egészséges, Ízes és 
életszagu. Körülbelül ez a Murányi kaland
ról a véleményünk, amelynek Márkus 
László zseniális rendezése, Somogyi Erzsi 
különlegesen kitűnő alakítása, Kiss Ferenc, 
Petheő Attila, Aczél Ilona egy-egy figurája 
ad életet és erőteljes lendületet. Szép és ér
dekes produkció!

A PÉNZ NEM MINDEN. A szerzőnek, Bús 
Fekete Lászlónak csak a címben nincs igaza, 
minden egyébben száz százalékig igazolja az a 
siker, amely végre beköszöntőit a Vígszínház 
falai közé. Mindegy az, hogy a leromlott kö
zéposztály vagy a rádiózó-mozízó cselédek fel
felé törekvő romanlikája ez, vagy egy egész
séges és a kultúrától „romlatlan" sportflu fér
fiul becsületének lírai ódája — a színpadi 
meglepetések, a figuráknak tökéletes kontúr
jai, a viccek és helyzetek záporozó rakétái le
nyűgözik közönséget. Bravót mondunk az

gitot, Pártos Erzsit, Csortos Gyulát, Máig GerŐ, 
Gárdonyi Lajosi, Rajnai Gábort, Peti Sándort, 
Makláry Zoltánt, de még a díszlettervezőt sem. 
Vörös Pált, aki ezúttal brillírozott

RULETT. Ez az ostoba gépecske néha na- 
gyón okos. Vannak, akik azt mondják, hogy a 
golyó perdülését nagyszerűen tudja szabályoz-

Pesti levet, Berlinből Alpár Gilla betegségérei 
„Hoáály Zoltánról". Gaál Franciskáról fis a magyarok 
ellenállhatatlan honvágyáról, amit a nácik okoznak

Berlin, február 26.
Megpróbáltam berlinivé vedleni, de hiába. Az 

ilyen tipikus pesti gyerek, amilyen én vagyok, 
csak úgy nem alakítható át berlinivé, mint 
ahogy a sebésztlidcmány mai állása szerint, 
nyulht nem lehet hózentrúgerré operálni. Lelki 
szemeimmel látom már legkedvesebb barátai
mat, amint gúnyos mosollyal térnek napirendre 
a dolog föleit, hogy hazajövök

— Mindig mondtam, hogy ez a Harmath 
egy áltehetség.

Az illető ugyan mindig az ellenkezőjét mondta 
— igaz, hogy a szemembe. Hogy ellenkező 
irányban nem ezt mondja, az. természetes. Az 
igazság az, hogy Berlinben az uj politikai hely
zet minit egy iigynevezelt „kezdő külföldinek" 
lehetetlenné váll minden érvényesülési lehelő- 
ség. Külföldi irólól filmet nem vesznek, mert 
nem vehetnek.

Nótl Károly Is kénytelen minden uj film
témáját előbb valahol novella alakjában 
megjelentetni, hogy aztán az állítasson a 
vásznon: „Naeli elner Novelle von Kari 

Nótl."
Pedig ő annyira beérkezett, hogy neki még az 
sem ártana, ha például — Radó Sándor lenne a 
német kancellár A színészet „egén" ugyanez n 
helyzet, a régiek: Bársony Dénes, Alpár, Véré
ben, Halmay, Szőke Szakáll nyugodtan ülhet
nek tovább is trónusukon, de uj külföldi szí
nésznő ne is áhuudjék német szerződésről. Min
den biVatalóan már „nácik" ülnek és ez min
dent megmagyaráz. Egyébként a következő hí
rekkel szolgálhatok-

Alpár Gitta nem lep fel többé a tartósan 
óriási slkcrll Bal lm Suvoybnn. mert hang- 
szálainak megártott a volt elrktiszépülel, ■ 
Gro.sscs SchauspIclliauN hatalmas nézőtere 

és a lankadatlan munka.
Most St.-Morllzban pihen. Egyébként Ábrahám 
Palit éppen a hatalmas színház miatt elnevez
tem „Hotlály Zoltánnak".

Nagyon nagy sikere van Verebes Ernőnek,

aki valóságos primadonnája a Kurfürstendamm 
Thcater operettjének. Ugyanebben a színházban 
ugyancsak Verebessel kerül színre Hajós József
fel irt uj operettem, amelyet április 1-ig, szer
ződésünk értelmében, be kell mutatni Budapes
ten Bródy Istvánnak, a Pesti Színház igazgató
jának. A kurfürstendamm! színházban kellett 
volna Szokolay Ollynak fellépnie, Lucy Wald- 
müllerrel együtt.

Olly azonban olyan rettenetesen vágyódik 
haza, hogy alkalmasint csak olt fogja el

játszani a neki Irt szerepeL
Halmay Tibornak a Theater dcs Westens-ben

| van nagy sikere. Gaál Franciska a Johannis- 
thalhan dolgozik, a Jofa-müteremben. A film 
érdekessége, hogy a magyar Hörbigcrrel ma
gyarul éneke) egy duettet, amelyet én irtani — 
Francinak.

Hörblgert most halljuk majd először ma
gyarul beszélni és énekeink

Fényes Szabolcs Itt igen nagy karriér előtt áll. 
Az uj politikai helyzetig azonban külföldi szer
zőnek nem adnak kontingenst, igy esek egy 
Mnx Hansen-filmhez irt szenzációs muzsikát. A 
helyzetváltozásig egyelőre szintén hazamegy. 
Egyébként „Kávé Cézár" c.imen Tarján Vilinek 
irtain egy révül, amely az ismert Ave Caesar 
film paródiája. Ezúttal figyelmeztetem Vilit 
hogy viszem haza magammal, de kérem is a ma

I gyár humoristákat és kollégáikat, hogy mint 
ezt több ötletemmel tették, ne kják meg előlem. 
Itt copyrlghtoloml

Egyéb tervek! 
Minél előbb otthon lenni!

Érezni ennek a szegény eladósodott Budapest 
nek édes levegőjét és Írni ennek a cinikus 
minden hájjal megkent közönségnek. Búr csak 
már olvasnám odahaza néhány „jóbarátomnak" 
porbatipróan lesújtó kritikáit, mert akkor biz
tosan erezném, hogy már megint százszor megy 

| az uj darabom.
I Harmath Imre

Makay Margit — Sulyok Mária.

a krupié — aki ezúttal Fodor László. A 
.................. ' ” ‘ i go-

Dayka Margit — Jávor Pál. 
előadásnak is, amelynek élén kél testhezsza- 
bolt remek szerepe Dayka Margit és Jávor Pál 
brillírozott, de senkit sem szabadna kihagyni: 
Góthnct, Gombaszögi Ellát, Ladomerszky Mar-

ni _ __ r-
márkázolt író a sorsok, életek vígjátéki . 
lyóját pergeli az élet rulettjén. Ahogy szökdö- 
sík a golyó és a közönség lélegzet fojtva figyeli 
hol áll meg, kinek hoz szerencsét, kit buktat, 
a párbeszédek és szellemes duettek egész ská
lája viharzik — de kacagásban oldódik fel a 
nézőtéren. Az előadás is perdülő, mint a ru
lettgolyó s ez elsősorban Törzs Jenő, Ráday 
Imre, Makay Margit és Sulyok Mária négyesé
nek köszönhető. Uj siker a Magyar Színház
ban I

TISZTELET A KIVÉTELNEK. Boross Ele
mér ragyogó vígjátékot irt az Andrássy-uti 
Színháznak. A közönség igazi élménnyel távo
zik a színháztól. Dán Etelka flnomhangu ét 
sokat Ígérő színésznője a magyar színpadnak. 
A Bársony—Dajbukát-pár elragadóan emberi. 
Ráday Imréről minden szerepében uj és frap
páns. Halász Imre háromképes komédiájában 
a remek Fejes Teri, Béke ff i László és a néző
teret kacagásba fullasztó Szász Lili, a bájos 
Balogh Klári arat sikert. Békcffi László tréfája 
és konferánszai, Rrsdó Sándor kupléja igen >i 
került. A darabok 
Miklóst, Ihász Lajost, 
Tivadart dicsérjük.

szereplői közül László 
Pethes Ferencet, Abonyi

(8. Z.)

' ISZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

MAGYAR KIR. OPERAHÁZI —
NEMZETI SZÍNHÁZ: Murányi kalar.d (H«). 
KAMARASZÍNHÁZ: Caramba (8).
VÍGSZÍNHÁZ A pénz nem minden (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kadéiwcretem («k 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (W.
MAGYAR SZÍNHÁZ: Rulett (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ Illúzió (8) 
ÁNDRÁSSYUTI SZÍNHÁZ; Nem érdemes nőnek
ERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; Tempó szerelem (9). 

STEINHARDT SZÍNPAD: Farsangi műsor (%9). 
RETHLEN-TERI SZÍNPAD: Timosa (^6 és h9). 
LAHRIOI.A. SZÍNHÁZ: A 3. FrateUini (8). 
ROYAL ORFEUM: Goldln (*/s9).
KOMÉDIA ORFEUM. Salamon tréfái (’Aá).

lenni

♦
Balaton" cimü film szereposztá- 
legnagyobb érdekessége, hogy 
benne a Vígszínház egykori

Az „ítél a
sónak egyik
megtaláljuk ,o_____ T_ ___
híres igazgatójának, Ditrói Mórnak nevét is. 
Az agg színész egy kicsi, de rendkívül fontos 
szerepet játszik a filmen és pátriárka kora 
ellenére is a díszes * 
kitünően megállja a

és nagyszerű gárdában 
helyét.
★

A kisantant filmgyártása —
Rendkívül érdekes tárgyalások Budapesten
a Hunnia, egy angol pénzcsoport és a kisantant 
államai között a pesti Hollywood megteremtésére

Néhány napja rendkívül bizalmas tár-1 nagyobb nehézségekbe ütköznek, valószinü- 
gynlások folynak egv angol pénzcsoportI lég 
és a Hunnia filmgyár igazgatója, Bingerlh 
János dr. közölt arra vonatkozólag, hogy 
tűiképpen lehelne Budapestre bekapcsolni a 
kisantant államok filmérdekelLségeit — ter
mészetesen filmgyártás céljából. Most, ami
kor n kisunlanl-pakluin 'nyilvánosságra ke
rült és amikor a gazdasági tárgyalások a 
nagy jxmnigyi érdekeltségek részéről a lég-

a művészet lesz a gazdasági béke és 
együttműködés nagykövet*'

A tárgyalások ugyanis a legbiztatóbb me
derben folynak és ha valami közbe

Nem akarunk lemondani,
IRANCS KAY (A becsületes meg 
talá'ó főszereplőjének! pompás uj 
filmjéről az

ÉKS2ERRRBLÁS*
ezért bármennyire is sajnáljuk, kény
telenek vagyunk a

Vágyak éjszakája
c. ’/.wv g filmünket a műsorról levenni

Utolsó 3 nap!
chCiOiitökOn í’Kemieui 

ekszerrablas 
(FODOR „Ekszeriabláa a Váci ut
cában**  o (la'-abia nyomán). Fő
szereplő FRANCÍS KAY.

nem 
jón, kedden nrár alá is Írják azt a szerződést, 
amely

a kisantant egyik állaniának fllmérdc- 
kcltségeil a budapesti filmgyártásba 

kapcsolja.
A Hunnia-fllmgyárnál szerdán kezdik fór 

gatni a legközelebbi magyarnyelvű filmet, n 
Kísérletek vonatát. Ezt a humoros kalandor 
történetet Békcffy László és Mihály István 
iiják közösen, rendezője Lázár Lajos lesz, 
n producere pedig az angol tőkecsoport 
megbízásából Gól Dezső, Színészeket is szer 
zódteltek a filmre: Törzs Jenőt, Riikk Mari
kát, Beregi Oszkárt, Gombaszögi Ellát, Pe 
thes Sándort, Ihász Lajost. Arról van szó. 
hogy ezt a filmet a kisantant egyik államá
nak nyelvén is megcsinálják és ebből a cél 
ból, minden valószínűség szerint, szombaton 
érkeznek Pestre a külföldi színészek.

A pesti Hollywood ilyen orientációja tág 
lehetőséget nyújt a magyar filmgyártásnak 
és kiszámíthatatlan jelentőséggel bir abban

a magyar verziójú filmek bevitele elé 
a kisantant államok a jövőben már nem yör- 
ditenek akadályokat.

A Komédia Orfeum szombati premiérje 
különösen jól sikerült A közönség nem fo
gyott ki a kacagásból és sokat 'apsolt a szín
ház sztárjainak: Salamon Bélának, valamint 
a remek szereplőknek.

Filharmónia Molnárival ma
Vigadó 8. Jegyek Koncertnél.

A Fővárosi Opereltszinház ügyében 
sárnap éstc döntő tárgyalások folytak 8 
most már bizonyos, hogy az Opcrettszinliáz 
rövidesen megnyílik. A színházat a főbérlő 
részvénytársaság nyitja meg, amely Sebes
tyén Deszővel békésen meg is egyezett. Há
rom darab körül folyik csak a vita, hogy 
melyik legyen a színház első újdonsága. 
Valószínű, hogy a héten már megkezdődnek 
a próbák.

va-

★

A Király Színház is döntött. Hétfőn meg
tartja az első teljes színpadi próbáját Har
matit—Brodszky „Kék lámpás" című ope
rettjének, amelynek előadására hatalmas ál
dozatokat hoz a színház. A „Kék' lámpás* 1 
szinlapja így fog kinézni: Kosáry Emmy, 
Honthy Hanna, a Bécsből elhódított Mimi 
Shorp, Fenyvcssy Éva, Miklós Rózsi, Csikós 
Rózsi, Nádor Jenő, Kertész Gábor, Kabox 
Gyula, Zátonu, D'Arriyo Kornél. Rendezője 
Tihanyi Vilmos, karmestere Nagypál Béla, 
táncmestere Gonda László 
Gyarmathy Miklós készíti, 
hét múlva.

és a díszleteket 
Premier három

*
Érdekes előadást rendezett

a székesfőváros I "L ... _______
zotlsága. Jemntiz Sándor dr. olvasott fel tanul
mányt a lánc történetéről és művészeti irányai
ról. Az '■.'adást Pallay Anna, n Szenlpál-iskolák 
és dr. Dicnes Valéria növendél ei illusztrálták. 
Különösen nagy sikere volt Pallay Annn színes, 
artisztikus kompozíciójának, a .S'zenfpdf-iskola 
különleges produkcióinak. — Vasárnap dél

előtt a Magyar Színházban a Hellerau-Laxcn- 
burg tánccsoportja mutatta be rendkívül ér
dekes mozgásmüvészeti produkcióit. Megértjük, 
hogy Párisban első dijat nyert ez a tánccsoport, 
amelynek primadonnáját, Rosalie Chladeket. 
tökéletesen kidolgozott láb- és kartechnikája és 
kifejező mimikája a legelső táncosnők sorába 
emeli.

. vasárnap délben 
iskolánkivüli népművelési bi-

RISI-BISI
az u] tánc

Március 1-től. szerdától bemutatja az

ARIZOM
VI, NAGYMEZŐ U. :0.

Határozottan nagy divatja van a bűnügyi 
filmeknek. Most érkezett Pestre az egyik leg
nagyobb sikerű berlini fllmprodukcfó, amelynek 
elme „Különös éjszakák". Főszereplői Betty 
Byrd, Else Kistér, Hans Adalbert SchleWow, 
Relnholdt Berndt és Bernhardt Götzke. A remek 
szlnészgárda olyan tökéletesen Izgalmas bűn
ügyi filmet játszik végig, amilyent még alig 
láttunk hangosfilmen. Egy kastély rejtelmes 
szobája a tulajdonképpeni főszereplő, ahol 
több különös gyilkosság történik. A szoba tit
kát egy hírlapíró leplezi le. Párhuzamosan sze
relmi regény húzódik végig az események so
rán, amely végre is derűs, vidám hangulatban 
oldódik fel.

divatja van a btinügyl

★
Örömmel regisztráljuk, hogy a kis Bethlen

ién Színpad, amelynek Timosa-előadása álta
lános beszéd tárgya Budapesten, tovább halad 
a siker utján, c héten 150-cdszer játszották ezt 
a remek tsidótárgyu darabot.

*
Berlinben nemrégiben készült el a Kaiser- 

ivalzer cimü fllmoperett Johann Strauss zenéjé
vel. A film főmotivuma az a keringő, amelyet 
Johahn Strauss I. Ferenc Józsefnek ajánlott. 
„Táncol a garnizon" címmel fogják bemutatni, 
1. Ferenc József is szerepel. Bécsben l. Ferenc 
Józsefet, az ismeretes botrányok miatt kivág
tak a filmből, a pesti filmesek azonban tiltaJ 
kazluk a fám megcsonkítása ellen és Budapes
ten már teljes egészében, a császár jelenetekkel 
együtt fog szinrekerülni a császárfilm.

*
Pártiból jött a legújabb tánc, a Risi-Bisi. Bu

dapest egyik legnépszerűbb és legelegánsabb 
bar-danzingja, az Arizona, a legremekebb tán
cosokkal mutatja be a pestieknek, hogy mi is 
az uj tánc..

Figyelmeztetés. Tudomásomra jutott, hogy 
egyes cégeknél ismeretlen férfi nevemben 
telefonon vagy személyesen rendeléseket tesz. 
Felkérem azokat, akiknél ez a szélhámos je
lentkezik, igazoltatás céljából rendőrnek ad
ják át. Stób Zoltán

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A hét kétségenkivül legérdekesebb pre
mierje a Rádiósban zajlott le: a Gmnd Hotel. 
Amellett, hogy a sztárok filmje, a legtelje
sebb ensemble-produkció. Mindenki a he
lyén van és mindenki tökéletes. — Nagyon 
érdekes, izgalmas és finom a Royal slágere: 
.Minden csak komédia" német Paramount- 
■ttrakció. A jó filmek első sorába tartozik az 
édesanyám cimü film, amely az Uránia tar
lói sikere.
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Nagy gólaránnyal győztek a vezető csapatok, de

a legértékesebb eredményt 
a Hungária érte el

Csak a Somogy—Budai 11 találkozását hiúsította 
meg az időjárás — A második bajnoki forduló 
meglepetése: a III. kerületiek pontvesztesége

jó napja van. De igy is hiányzik a támadókból 
az invenció. Sárosra a ségén már feszítsd meg-et 
kiált a dühös tömeg. Nem egészen ok nélkül...

Alig folytatják a szünet után, amikor Licht- 
ner a tizenhatoson handszet vét. Kórusban 
epéskedik a tömeg:

— Ricsi, Ricsi...
Ricsi persze nincs ott, deP. Szabó gondosko

dik a pótlásáról. 3:1. Le sem csitul az öröm
ujjongás, amikor ismét P. Szabó lövése kell

újabb örömet. 4:1. Szép, szép, de Újpest csa
társorának mégsem megy úgy, mint kellene... A 
multheti nagy nimbusz többre kötelez. Közben 
a sürü pillékben hulló hó szép fehér szűzi'ta
karóval vonja be a játékteret. Jakubit ez sem 
idegesíti s egy egyéni akciója jelenti az újabb 
gólt. 5:1. Soroksár fel-felbuzgó támadókedve a 
lesipuskás Kelemen ügyességén ny'r jutalmat. 
5:2. Végül Jakube (6:2) és Sas (7:2) leiemé- 
nyeségej jelentik a végső akkordot..,

Sárosi parádés centerjátéka élmény volt
Ferencváros Nemzeti 5:0 (2:0)

A második forduló sem hozott lényeges 
változást a-hiúit heti bajnoki sorrend tekinte
tében. A három vezető csapat jól kiegyensú
lyozott formát mutatott és talán kissé túl
zott gólaránnyal intézte el nem éppen ve
szélytelen ellenfelét. Áll ez különösen az 
idegenben játszó és a betegségektől megtize
delt Ferencvárosra, amely össze-vissza cse
re-heréit és tartalékos csapatrészeivel is sú
lyos vereséggel intézte el a Nemzetit. Újpest 
a tabella egyik sereghajtóját, a Soroksárt 
látta vendégül, a lila-fehéreknek nem ment 
ezúttal a játék oly simán, Soroksár is moká- 
nyabb legénynek bizonyult, mint Kispest s 
így a gólrckordról történt álmodozások 
füstbe mentek. Kétségtelenül nagy hendi
kepet jelentett Újpestnek Auer hiánya, no 
meg a vezetőség is most már véglegesen 
meggyőződhetett róla, hogy P. Szabó és 
Déri nem fér meg egy csárdában ...

Mindhármuk közül falán a legértéke
sebb eredménnyel a Hungária dicseked
het, amely a minden részében veszélyes 
és helyenként egyenrangú ellenfelét 

küldte haza 4:0*ás  vereséggel.

Újpest búcsúzott

Óbuda bajnoki aspirációit a multheti nagy 
vereség szenvedő hőse, Kispest csapata té
pázta meg, súlyos kiábrándulást okozva 
nem várt hősies pontrablásával. A Bocskai— 
Attila párharcot Debrecenben vívták meg, 
kvalitásosabb csatársora révén a Bocskai 
könyvelte el a maga részére a két pontot, 
miáltal lényegesen javított pozícióján. A 
Somogy—Budai „11“ mérkőzés a pálya 
használhatatlansága miatt elmaradt. A So
mogy vezetősége a pálya lehetetlen állapota 
felől még idejében értesítette a budaiakat, 
úgy, hogy azok le sem utaztak Kaposvárra.

Újpest—Soroksár 7:2 (2:1)

A BAJNOKI TABELLA KÉPE:
1. Hungária 13 játék 50:16 22 pont
2. Ferencváros 13 61:13 21
3. Újpest 13 56:19 21
4. III. kér. FC 13 31:22 3 7
6. Budai „11“ 12 25:22 15
6. Bocskai 12 21:21 11
7. Nemzeti 13 ,, 24:36 10
8. Szeged 13 21:34 10
9. Kispest 13 26:41 9

10. Attila 13 17:34 8
11. Soroksár 12 19:57 5
12. Somogy 12 w 15:40 4 ••

a farsangtól • • •

Aggodalmas „franzstadti" arcokkal telt meg a 
Millenáris tribünje .. Az aggodalom jogos volt, 
mert szombaton hírül ment, hogy az egész jobb
szárny beteg s nem játszik. Ez az ijedelem 
csak részben következett be, mert egyedül Túr 'y 
hiányzott, akinek a helyére Sárosi rukkolt 
előre. A beteg Táncos és a gyengélkedő Takács 
II. vállalta a játékot, a balszárnyat pedig Kohvt 
Toldival alkotta. A halfsor tengelyébe a másod
virágzását élő Bukóul került ilyenmódon, aki 
várakozáson felüli játékkal lepte meg a zöld
fehér híveket. De

■ meccs legörvendetesebb meglepetése Sá
rost parádés centerteljesitméuye.

Sárost nemcsak, hogy négy remekbeszabott gól 
lal terhelte meg a Nemzeti hálóját, hanem oly 
nagyszerű összefogó erővel láncolta magához 
két összekötőjét, hogy élvezet volt nézni ennek 
a belső triónak kombinációkban gazdag, töké
letesen precíz együttműködését. Ha még a k«*t  I 
szélső Is közepesen felüli játékot mutatott volna, | 
úgy a fekete-fehérek szokatlanul súlyos vere-(

seggel hagyták volna el a játék színterét.
Erőteljes zöldfehér támadások meglepik a 

Nemzeti védelmét, amely már az első percek
ben meg-meginog, úgyhogy Sárosi két percnyi 
játék után megszerzi a vezetést. 1:1. Heves Nem
zeti ellentámadások következnek, azonban a 
Ferencváros közvetlen védelme meghiúsít in n- 
den gólszerző kísérletet. A 30. percben egy kapu 
előtti kavarodásból

ugyancsak Sárosi révén jut másodszor a 
labda a Nemzetlek kapujába.

A Fradi-fölény megmarad a félidő végéig 9 
hogy több gól nem esett, ez a rosszul diszpo
nált szélsők számlájára irhaló.

Szünet után a Nemzeti újabb offenzivát indí
tott, néhány komért el is ért, azonban Hódi a 
helyén volt. A 12. percben Sárosi végigdrib- 
lizte a Nemzeti közvetlen védelmét s a labda 
ismét benn táncolt a házigazda kapujában. 3.0. 
Az utolsó percek nyomasztó Ferencváros-fö\ény- 

I ben tellek el, a 39. percben Takács II., majd be- 
Ifejezés előtt Toldi huszméteres védhetetlcn lő 
jvése pecsételte meg a szép és értékes győzelmet

Amikor a fagypont alatt is izzadni kell a — győzelemért ...
Hungária - Szeged FC 4:0 (1: 0)

P. Szabó

Eső, fagy, havazás ... 
elmarad, megtartják, to
vábbi havazás, olvadás, 
locs-pocs... ez volt Új
pesten a hét meteoroló
giai jelentése egészen a 
meccs kezdetéig. Bizto
sat azonban senki sem 
tudott. No nem a Sorok
sárról, meg az eredmény
ről, mért ez nem izgatott 
senkit, az „Egyesült Gól
gyár” környékén. Ezt az 
ütközetet a lila fronton

amolyan gorlicet frontsöprésnek tekintették ... 
Legfeljebb az bántott egyeseket, hogy a „nagy 
tank", a ,,42-es", akit futbailszólással Auernak 
hívnak nem vehet rézzt ebben a bajnoki csatá
ban. Az ellenfél nagyágyúja, Kiéber is hi
ányzik s így nem lehet utólagos szemrehányás.

— Kár, hogy Ricsi ma nem játszik... Pedig 
lefogadtam a gólrekordot.

'— Én tizenhárom—nullra tippeltem, Ricsi öt 
gólt jelentett volna Soroksárral szemben ...

A hangulat is ennek megfelelő a két öltöző
ben. Soroksárnál Kiéber vezérletével taktikai 
megbeszélések folynak. Az elnökük hamiská
san szemhunyorgatva szól a játékosokhoz:

— Fiuk, tudjátok, hogy nincs labdánk ... Ez 
futballnvelven azt jelenti, hogy a mérkőzést 
nekik kell megnyerni.

Ugyanis ősi szokás szerint a győztesé a labda. 
Majd halkan odasugja az újságírók felé:

— Szeretnénk elkerülni a gólrekordos vere
séget ...

Ezt viszont őszinte, leplezetlen meggyőződés
sel mondja.

Egyforma a két dressz s Így Soroksár lilafe
hérben, Újpest kéksárgában jekiúk meg. Azzal 
kezdődik a nagy Shakespeare! szinjálék, hogy a 
vendégek nem respektálnak gólrekordot, baj
nokságot és egyéb szóvirágos szólamot, mert

a kis Kelemen lövése hamarosan benn tán
col Huber kapujában. 0:1.

—- A múlt héten Kispest ellen is Így kezdő
dött ... — zúgolódik egy bús újpesti. Némi me
zőnyjáték után

Jakube fejesgóllal egyenlíts 1:1, majd P. 
Szabó kornere érintés nélkül jut a hálóba. 

(2:1).
Két szép fdsőléc-lövés is pottyan, egyiket 
Schmidt, a másikat Jakube lövi. Sáros borzal
mas dolgokat müvei, a kis Déri is idegenül mo
zog az összekötőben, majd meg is sérül s igy 
helyet cseréi P. Szabóval, akinek viszont igen

Háromezer klubdnikker várta nagy Izgalom
mal a Hungária első budapesti bajnoki mérkő
zését a nagy tavaszi csuták megindultával. Meg
alakult a Kék Közép is és megjelent ezúttal 
először a rúdra tűzött kékfehér selyemzászló az 
— ülőhelyeken. A csapat kifut és — újítási —

— Hagyják csak, azért neki van a legtöbb 
eszel

— Akkor pénzügyminiszter legyen is ne 
bekkl — jön a replika.

Mandl felerősödik, szilárdan áll a Hungária-

feltartott kézzel üdvözli a közönséget. Salamon 
Béla rögtön közbeszól:

— Nekem ne érzelegjetek, hanem játszatok!
A csapat játszik is az első félidőben szédítő 

iramban. A Hungária cenlerposztján az uj szer
zemény: Dudás játszik. Uj seprő jól seper. De 
még inkább a szegedi védelem, amely csirájá
ban fojt meg minden támadást. Mandl a túl
oldalon néhány percig bizonytalan, szidják is 
érte.

gát is és sorozatos ostrom alá kerül a szegedi 
kapu. A 22. percben alakul ki az első gólhely
zet. Dudás jól helyezi a labdát, de Pálinkás ra
gyogó robinzonáddal tolja ki a labdát. A fék
telen iramban Szeged sem marad a háttérben, 
n túloldalon szintén csak a véletlen menti a 
Hungáriát a góltól. Mandl az erős szegedi nyo
más alatt ragyogóan játszik, szintúgy a másik 
„öreg1*,  Spitz is. Már n nyolcadik komért rúg-

A KÉT ÖREG:

Aki még nem fizetett elő lapunkra, siessen 
előfizetni, vagy legalább tudassa velünk erre 
vonatkozó szándékát.

Mandl Spitz

A 19 darabból álló uzsonnakészlet vonzó
ereje felülmúlta számításunkat. Ez a páratlanul 
becses ajándék, mely minden egészéves elő
fizetőt megillet, kifogyóban van, tehát a szál
lítás folytonosságának biztosítására előjegyzé
seket is felveszünk.

Azokat a régi előfizetőinket, kik eddig bár
mely okból nem újították meg az előfizetést, 
messzemenő figyelemben részesítjük, ha a kése
delem okait tudatják velünk.

Előfizetési ár Tündén j jak, Magyar Kézimunka Újság
ogész évre: P 14.40 Budapest, IV., Szervita-tér 3.

ják Szeged eiien, de Dudás fejese a kapufán 
sikkad el. Pech. A 34. percben azután gólhoz 
jut a Hungária:

Dudás passzát ugyanis Bcrtók erélyesen 
leüti a kezével Tizenegyes. Itarútky szabá

lyosan beteszi. 1:0.
Nem sokkal utóbb Ticska harmincméteres sza
badrúgása Is góllal fenyeget, kivált, mikor Pá
linkás kiejti a labdát. De javít. Szabó jóval a 
tizenhatoson kívül tanyázik, a feléje jövő lab
dákat hol fejjel, hol lábbal küldi vissza a me
zőnybe. Mókás kapus ez a Szabó, de egyszer 
még nagy árat fizethet a csapat a mókáért.

A második félidő rögtön korncrrel kezdődik, 
aztán Ticska szökik le és bár tiszta a helyzet, 
túlságosan n labda alá nyúl. Később llarmath 
rohamoz és lövése kapufa. Most valóban egid 
a helyzet:

Szeged teljesen egyenrangú ellenfele a lis
tavezérnek.

A Hungária nagyobb taktikai készsége csak a 
kornerek zuhatagában jelentkezik. Spitz kigyó- 
zósa nagy őrömet okoz a régi klasszikus játék 
híveinek, szőktelése mintaszerű, Cseh azonban 
közelről is kézbe teszi a labdát. Később Cseh— 
Ottóul—Cfeh összjáték s az utolsó pillanatban 
Pálinkás hatalmas tigrisugrással ment. A 20. 
perc azonban megtöri Szegedet.

Cseh Oltásihoz emeli a labdát, ő tuljnt 
Itaffayn, bead s az uj szerzemény: Dudá.% 
precízen rakja hálóba a kapus hasa alatt a 

labdát. 2:0.
Spitz Is közéljár a góllővéshex, de mellémegy a 

labdája. A 33. percben
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Kocsis szökteti a Uutiklió Tlcakát, aki 
rögtön köséprs váltja a labdát, amellyel 
Dadát kitör a aa ellenkező sarokba vágja 

védheutlenOL 3:0.
Szeged azután még az előzőnél is nagyobb 
• réllyei • Un durvasággal i» próbálja a Hun
gária kialakult fölényét megtörni, de —r alig 
sikerül. Már uiár gól fenyeget, mert Szabó szó 
kábához híven Isinél a mezőnyben sélál. Lakóét 
lefut, lövésót a hazasznladó Szabó csak kitolni 
tudja, úgyhogy Gyurctó nyugodtan lőhetni be 
a gólt, de izgatott s a labdát Szabó másodszor

Tomboló ünneplés fogadta Debrecen réglátott futballmüvíszeit 
Bocskai—.Attila 3:1 (1:1)

Debrecen, február 26.
(A Hétföl Napló tudó-

Teleki
A 
I 
k
i

•Hójának telefonjelcn- 
léte.) Az elmúlt heti nngy 
esőzés és hó után arány
lag szép idő fogadta n 
Bocskai lelkes közönsé
gét, amely hosszú idő 
után kiváncsi volt csapa
tára. A pálya kitűnő álla
potban volt, szintúgy a 
hangulat is. Tombolát, 
ünneplés köszöntötte a 
réglálolt debreceni csapa" 
tol. A támadásokat az 

tlla kezdi s az ősi ellenfél bizony elég vészé- 
ss is. Teleki mesteri irányítása közben bontá
sik ki a Bocskai kétségtelenül nagyobb játék- 
telllgenclája, ezt azonban az Atilla-védelem

hatástalanítani tudja. Közel háromnegyed órán 
át tart a harc az első gólért, amikor a 40. perc
ben

Teleki szépen szökteti Markost, aki hoaszan 
ad be agy, hogy Hevesi dobja vissza a me
zőnybe lejjel a labdát, ahol már Teleki 
feje vár a a labda a sarokba surran. 1:0.

A Kispest óbudai kirándulása egy bajnoki pontot eredményezett
III. kér. FC—Kispest 2:2 (1:2)

A második bajnoki forduló legnagyobb meg
lepetése kétségtelenül a III. kerületiek várntlan 
pontveszleségc. A halszáz néző, amely az óbudsi 
pólyára vasárnap kirándult, sokat bosszanko
dott a kedvenc csapat játékán, amelynek Igaz 
aágos eredménye aemmieselre sem vonható két
ségbe. Az első félidőben a Kispest többet táma
dott, sÖt vezetéshez is jutott, míg a szünet utáni 
Játék az újlaki csapat fölényét fejezte ki.

A Kispest erőteljes támadása vezette be a 
játékot s

Konyor szabadrúgása már a 7. percben a 
későn vetődő Budai kezéről a hálóba ju

tott. 1:0.
A váratlan gól után a játék erőteljesebbé vált, de

A CSATÁRSOR
a meglepetése a

Nádat Ödön szövetségi kapitány a látottak 
és a meccsek után szerzett Információk alap 
ján vasárnap este állította ki a jövő vasárnap 
Hollandia ellen kiálló magyar válogatott csa
patot, mely a következő:

Szabó 
Korányi Bíró 

Barátky Sárost Lázár 
Markos Cs*h  II. Teleki Hibáiul Tlcska.

Nádas tartalékként Hódút, Lykát és Setényit 
Viszi magával.

A csapatnak a közvetlen védelme és a fedő 
zetsora szinte adva volt, ellenben nagy meg
lepetést keltett a csatársor Ixihet, hogy a téli 
furán ennek a csatársornak minden tagja ki
válót nyújtott, de nz azóta elteli néhány hét 
egyeseknek nt újból való szerepeltetését még 
nem teszi indokolttá. Még ma egy hete Újpest 
csatársorának kolosszális játéka után min 
denki azzal számolt, hogy esetleg n komplett

A dohányzási tilalom íolyfán 25.000 márka 
deficittel végződött a stuttgarti „hatnapos” 

A bevételt elvitte a végrehajtó
Stuttgart, febr. 26.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Siralmas pénz
ügyi eredménnyel zárult a most befejezett hat
napos kerékpárverseny, amelynek anyagi elszá
molása

kereken 25.000 márka deficitet mutat ki
A szörnyű pénzügyi krach egyetlen magyará
zata:

Világrekord is volt a méterrendszer 
amerikai premierjén, 

de csak a 65 méteres gáton
Ncwyork, február 26.

("A Hétfői Napló tudósító jótól.) Az Amerlcan 
Amnteur Atlcttc Unión megbízójából a Germán 
AC. szombaton ■ Madlsop Squnre Gardvnbcn b»- 
nyolitotla le uz amerikai fedettpálya nthtikai 
bajnoki viadalt, amelyen

elsőbben alkalmazták a méterrendszert.
Az eredmények általában véve kiválóak. Ralph 
'.Ntcalfe. az olimpiai sprlnt-rszómok második 
helyezettje, a fid méterei távon 6.7 mp-ei ered
ményével elérte Toplno világrekordját.

A m-ee gátfutásban Besrd 8.4 mp-e 
eredményével uj vllágrr'.ordot állított fcL 
A 000 m síkfutásban Milton Saudler 

is megszerzi. A 38. percben ismét
Kocaia azdktetl Tleskát, aki mellett Werner 
sokat és fölöslegesen drlbilzlk, végül la ■ 
fötaabadltó zugát Titkában akad meg, aki 
néhány lépést tesz a kornervunalon ég le- 
heteden szögből küldi léc alá sántlkálva b 

u utolsó gólt 4(0.
A Kék Közép nagy zajongással örvendezik a 

gólon, amely egyelőre azt jelenti, hogy a Hun- 
(lórin jobb a Ferencvárosnál, mert hiszen az ősi 
ellenfél mull vasárnap esak 4:1-os győzelmet 
csinált. Igaz, hogy Szegeden ...

Nem sokáig örülhetnek a vezetésnek, mert két 
perccel később

Magyar beadására Varga kifut ugyan, de el
esik és Mátéffy nyugodtan az üres kapuba 

vágja. 1:1.
Szünet után az Attila támad váratlanul és 

erősen. Gólt Is lő Mátéffy, de a bíró lesállás 
cinión érvényteleníti, amiben nagy adag „jóaka
rat' van. A 28. percben

Hevesit felvágták, tizenegyes, amelyet Vágó 
küld a hálóba. 2:1.

Tíz perccel később korner. Hevesi Íveli 
középre, ahol most egy

ragyogó fejkomblnd- 
náeló jön. Kovács— 
Vlncze—Teleki a vé
gül a háló érintkezik 

a labdával. 8:1.
A Bocskai csapata még 
nem teljes, Teleki és 
Markol azonban máris 
magas válogatott formá
ban van. Az Attilának a 
legjobb csapatrésze Bán
nal az élén a védelem 
volt.

Markot

az óbudaiaknak csak a 26. percben sikerül 
kiegyenlíteniük Kármán fejese révén.

A jóakarat megvolt az óbudai csapatban a to 
vábbi sikert Illetően, gólt azonban mégis Kis 
pest ért el, az utolsó percben Szepessy védhetek 
len fejesével.

A második félidőben a III. kerület állandó 
támadásait csak a 13. percben kisérte szerencse 
amidőn

Fenyvessy jól Iveit beadását Horváth a 
hálóba lőtte. 2:2.

A gól után a játék Irama mindinkább csökkent 
s a félidő végén tervszerűtlen csapkodásba 
fulladt.

válogatott csapatösszeállításnak 
lilafehér csatársor reprezentálná legméltóbban 
a magyar futballt a holland fővárosban, ma. 
egy héttel később aligha történhettek olyan 
forinaeltolódások, hogy ennek a csatársornak 
egyetlen tagját sem túrija a kapitány érdemes 
nck a válogatott dressz fclőltésére. Nem hisz- 
szűk, hogy Jakube, Atier és Déri mellőzése 
akár összjálék, akár eredményesség tekinteté
ben előnyt jelentene a fenti együttesnek.

A szövetségi kapitány egyebekben a csapa
táról n következőket mondotta:

— Titkos játéka még bizonytalan, holnap 
megy kórházi vizsgálatra. Amennyiben csütör
tökig nem jönne rendbe, úgy Serényi játszik a 
helyén. A csapat nagyjában ugyanaz, amely a 
téli túrán oly szép eredményeket ért el. Ma
gyar, az óbudai balfcdezct azért maradt ki. 
mert jelenleg nincs formában. Szerdán trénin
get tartok a csapattal, amely csütörtökön reg
gel 7 óra 15 perckor a prágai gyorsvonattal in
dul Hollandiába.

■ dohányzási tilalom,
amely rengeteg embert tartott vissza a hatna 
pos verseny látogatásától.

Az eredmény kihirdetésével egyidejűén meg
jelent a pénztárszobában egy rendőrtisztvlselö 
kíséretében a végrthajtó, aki

lefoglalta a bruttó bevételt, 
hogy abból a szállítókat kielégítse.

mp. eredménnyel győzött, az 1500 méteren pedig 
nagy meglepetésre Gene Venzke 3:55.4 mp-es ki 
tűnő eredménnyel lett első. Az 5000 m. futó 
versenyt George Lermand nyerte 1508.4 mi) 
eredménnyel, a 3000 m. akadályversenyben p?- 
dig McClucky olimpiai győztes lett első 9:06 2 
tnp. idővel, míg Paul de Bruyn Amerikában élő 
német Iutóbajnok, a vert mezőnyben végzett. r» 
magasugrásban George Spitz 2 m 3 cm-t, a ruu 
ugráshnn Brown ■ Pierct 4 m 11 cm-t ugrót, 
A távolugrásban győztes Smifh eredmény csak 
7 in 29 cm volt és a sulydobásbnn I.eo Sértőn 
csak 15 ni 45 cm-t dobott. A hölgy-verseny 
számokban ís a fliür.l versenyzők jobbnál-jobb 
eredményeket érlek el,

Nincs centerválság: a Hungáriában 
— Szaniszló vasárnap leszerződött
Maximális gázsi és 1500 pengő az elhatározás jutalma
Néhány napja működik csak Kék-Közép név 

alatt a Hungária lelkes híveiből összetoborzolt 
sporttársaság és máris komoly eredménnyel 
hívta fel a figyelmet magára. A kékfehér szí
nek rajongói nem csupán elméleti készségük
ről tettek tanúságot, hanem — amint az 
alábbi példa is igazolja —

nem sajnálták az anyagi áldozatot sem, 
amikor a gyakorlat terére léptek és meg
oldották a Hungária régen hősödé center
válságát. A Kék Közép anyagi hozzájáru
lásával vasárnap esle leszerződtették Szá

Vérfürdő a vasárnapi futball
meccseken

Nyitott késsel támadtak a bíróra — Csonttörés
rekord a kültelki pályákon

A bajnoki pontokért való ádáz harc már nem 
egvizben korbácsolta fel játékosok, nézők ide
geit egyaránt. így történt ez vasárnap is, ami
kor is a különböző pályákon a szenvedélyek 
tobzódása oly kilengéseket okozott, amelyek 
szokatlanul nagyszámú és súlyos sérüléseket 
eredményeztek. Mindenképpen elítélendőnek s 
a szövetség állal súlyos retorzióval sujtandók 
ezek a durva cselek, amelyeket mindenképpen 
ki kell irtani a futball színteréről. Szinte példa 
íé.lkül álló eset történt a Bak TK-Drasche- 
mérkőzésen, melyet a Tárna-utcában bonyolí
tottak le. A II. félidő 23. percében

az egyik néző nyitott bicskával rohant be a 
játéktérre, hogy leszúrja Sólymos futball- 

blrót.
A magából kikelt, egzaltált drukkert sikerült 
ártalmatlanná tenni, azonban a nagy tolongás
ban elmenekült a rendőrség elöl, amelg

azonnal kiürítette a pályát és csak agy en
gedte meg a játék folytatását

Rákospalotán az URAK-pályán is szokatlan 
jelenetek játszódtak le a P. Törekvés—Pamut
ipar III. osztályú amatőr bajnoki mérkőzésen. 
Előbb Gergely Lászlót, a Pamutipar játékosát 
tették harcképtelenné, majd pedig Fischer 
Béla, ugyancsak a Pamutipar játékosa szenve
dett komoly sérülést. Mindkettőjüket a Glück-

A női versenyrendezőség 
betörésre készül a verseny- 

arganizáció érintetlen területére
A TFSC vasárnap délelőtt a főiskola termé

ben rendezte meg főiskolai női tomaversenyét 
A rendezés ismét női kezekben volt, férfiak 
csak mint nézők szerepeltek. A gyorsan gördülő 
és minden hibától mentes rendezés újból iga
zolta azt. hogy a sport-ladyk egyedül is meg
tudják állni helyüket. SÖt pontosság tekinteté
ben a férfiakat is felülmúlják. Minden dicsére
tet megérdemel a verseny sportbeli tartalma Is. 
Látszott, hogy a résztvevők a nehéz gyakorla
tokra készültek. A versenyt végignézte dr. Szu- 
kováthg Imre Igazgató is, aki záróbeszédében 
kiemelte az Önálló női versenyek fontosságát. 
Gratulált a győzteseknek Vajszovna kisasszony 
is, a Budapesten tartózkodó lengyel diszkosz
dobó világbajnoknő, aki személyesen osztotta 
ki a dijakat, ügy a lengyel sport-lady, mint a 
kíséretében lévő többi vendég, elragadtatással 
nyilatkoztak a versenyről.

Eredmény:
Csapatversenyben első a TFSC a) csapata 

259.30 ponttal, második a TFSC b) csapata 
246.65 ponttal, harmadik a BEAC csapata 
187.25 ponttal.

Egyéni versenyben, első Csermák 74.1 ponttal, 
második Krischcr 73.65 és harmadik Mihalyik 
73.60 ponttal.

X A bajnokjelőtl Törekvés leadott egy pon
tot. Az amatőr I. osztály bajnoki küzdelmei 
több meglepetést eredményezlek. A Sia mái 
biztos bajnoknak tekinthető Törekvés nehéz 
ellenfelet kapott az UTE-ban, mellyel 9:1-es fél
idő után 3-3 arányú döntetlent ért el. Az MTK 
együttese 8:1 (2:1) megérdemelt győzelmet ara
tott a BSE-vel szemben. Az FTC—EMTK-meccs 
4:2 (2:1), az Elektromos—Fér. Vasutas 11:1 
(4:1, a Postás—MÁV 8:0 (1:0), a Beszkárt— 
BEAC 3:2 (3:1), s végül a 33 FC—VI. kér. FC 
3:1 (10) eredménnyel zárult.

X A nemzeti leslklőbnlnokságot, az B-5s 
csapatbajnokságot és nz ötös csapatok részéic 
kiirt Delmdr vándordljversenyt vasárnap dél
előtt tartották meg a Magyar Si Klub rendezé
sében. A szenior bajnok Iglói László (MSK) leli, 
két futamának összideje 2 p. 03.3 mp. 2. If| 
Mátyásföldi (BBTE) 2 p. 11 mp. 3. Belko (Ál
latorvosi Főiskola) 2 p. 15 mp. A II. B. osztály 
bajnokságát Köferstein (BBTE), az ifjúsági baj
nokságot Jfíkubovics (UTE) nyerte, míg a 
hölgvbajnokságban Seiler Nándorod (BBTE) 
győzött.

X A BKE vasárnap tartotta évadzáró jég
ünnepségét a Városligeti tó müjegén. Az in
dulók között volt b a legnagyold) sikert aratta 
a Rotler-Szollás világbajnok együttes, de meg
érdemeli sikerben volt része a bécsi Papecz- 
Zwack curópabajnokl műkorcsolyázó együttes
nek, továbbá a Gallő—Dilllnger-párnak, Pataky 
Dénesnek, Térték Elemérnek, Kertész Ferenc
nek, a hölgyek közül Imrédy Magdának és L»- 
viczky Piroskának is. A komoly számok után 
a közönség élénk derültsége kőz)»en tréfás ver- 
senyszámOkat mutatlak be, melyek közül a 
seprüfutballmeccs, a zsákbafutás és a csirizes 
verseny lel szelt _ ,.

ntaiét, a Bohn SC a utóbb az Attila re
mek középcsatárát.

A tárgyalások már régebben folyamatban 
voltak, de a center és egyesülete drága volt, 
Most végre megegyezlek.

Szántaié és egyesülete 1500—1500 pengőt 
kapott ■ Szaniszló maximális gázsival 
tagja ezentúl a nagy napokra virradó 

kékfehér támadósornak.
Az egész magyar sporltársadalom figyelme 

irányul most Szaniszlóra, hiszen a Hungária 
renterválsága egyben országos centerválsúg is.

szanatóriumba szállították. Különösen Fischer 
Béla lágyéksérülése rendkívül súlyos, de Ger
gely lábtörése Is a legcsunyább esetek közül 
való. A két súlyos sérülés után

a futballpályán oly tumultuózus jelenetek 
keletkeztek, hogy végül Is a kivezényelt 
rendőrosztagnak a kardlapozáshoz kellett 
folyamodnia, hogy megtisztítsa a renitens 

elemektől a sport hadszínterét.
Ugyancsak a Glück-szanatóriumiia szállították' 

be a professzionista III. kér. FC két játékosát, 
Behrtnger-Beretvást és Kármánt, akik a Kispest 
elleni bajnoki mérkőzés hevében szenvedtek sé
rüléseket. Beretvásnál pofacsonttörést, Kármán- 
nál pedig komoly szemhéjrepedést és orrzuzó*  
dósokat állapítottak meg.

Szenczy Jánost, a 33 FC régi jónevfl Játéko 
sát a béke-utcai pályáról, ahol a VL kér. FC*  
vei tartottak bajnoki meccset, súlyos kar tör ér*  
sel szállították a Glück-szanatóriumba.
' A súlyosabb esetek közül még Szabónak, a 
KTK játékosának bokatörése érdeme] említést, 
aki a SzAC elleni mérkőzésen a Gyömrői-uton 
kapta ezt a szép emléket.

Éppen itt az ideje, hogu az MLSz a rendőr
séggel és a büntető hatóságokkal karöltve, egy- 
szersmindenkorra elejét vegye ezeknek a lep- 
többször aljas állati ösztönből eredő elfajulá
soknak.

A MAC az I. osztályú 
kardesapatbaj nők

Zsúfolásig megtöltötte vasárnap este a viví- 
sport iránt érdeklődő közönség • BBTE Attila- 
utcai tornacsarnokát, hogy a kardcsapatbajnok
ság során végigélvezze legkiválóbb vívóink 
egymás elleni küzdelmeit

A végig rendkívül érdekes éa nlvóa versen
gésből végül a MAC csapata került ki győz*  

teaként 
megérdemelten szerezve meg a bajnokságot Az 
eredmények a következők:

51 AC—Honvédtisztek 11:5, Tisza István VC-*  
RÁC 9:7, MAC—Tisza István VC—11.-5, Hon
védtisztek—Tisza István VC 10:6, MAC—RÁC 
11:5, Honvédtisztek—RÁC 10:6.

Magyarország 1933. évi kardesapat-bajnoka 
a MAC (Pillér, Nagy Ernő, Gerevich, 

Gönczy).
2. Honvédtiszti VK, 8. Tisza István VC. 4. RÁC, 

A MAC csapatának legjobbja a világbajnok 
Pillér volt, aki ennek ellenére két vereséget 
szenvedett, mégpedig az egyiket Doro*  

Györgytől, a másikat pedig Széchytőh

X A II. profiliga bajnoki mérkőzésének során 
a Vasas 8:2 (1:1) arányban győzött az ETC el
len, a Budafok 4:2 (1:0) eredménnyel végzett a 
VÁC FC ellen, a Csepel szintén 4:2 (2:0) arány
ban győzött Szentlőrinc ellen, a Taxi 4:0 (2:0)-ra 
verte a droguistákat, a BAK TK-Drasche mérkő
zés 3:2 (1:0)'eredményt hozott. Ez utóbbi mécs
esén szokatlan botrány fordult elő, melyet la
punk más helyén közlünk.

AZ USA NYERTE A JÉGHOKKI VILÁG
BAJNOKSÁGOT

Egyesült-Államok—Kanada 2:1 (1:1)
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn- 

tése.) Vasárnap a késő éjjeli órákban fejezték 
be a nyolc nap óta tartó jéghokki-világbajnok- 
ságok küzdelmeit.

Nem várt óriási meglepetéssel zárult a jég- 
hokki-torna, amennyiben a döntőben az 
Egyesült-Államok csapata megérdemelt győ
zelmet aratott a verhetetlennek hitt kana

dai együttes felett
Az eredmény a rendes játékidőben 1:1 döntetlen 
volt, majd a meghosszabbítóit idő 10. percében 
az USA fíarlsson révén ütötte a győztes gólt. A 
rendkívül izgalmas és heves mérkőzést Ronca- 
relli olasz és Brück osztrák bírák vezették. Az 
Európa-bajnokság végső sorrendje a következő: 
1. USA. 2. Kanada. 3. Csehszlovákia. 4. Ausztria. 
5—6 .Sváj éi Németország. 7—8. Magyarország 
és Lengyelország.

Kadátszereiem
minden este és március lti én

75-ödször

Király Színházban:
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VANDORCIRKUSZ-nak nevezte el egy bécsi lap 

a magyar profiválogatott csapatot, amely 
szerinte hallandó minden összegért játszani 

Megtorlásért kiált a példátlanul durvahangu támadás
Bécs, február 20.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 
A bécsi Dér Tag cimü lap sportrovalában a 
Dér ungarische Wanderzirkus (A magyar ván
dorcirkusz) cimü cikkben furcsa kritikában 
részesíti a magyar futballszövetséget A lap 
szerint a magyar proflválogatott csapat téli 
külföldi túráján, a mérkőzések eredményeit 
tekintve, tagadhatatlanul szépen szerepelt és 
némileg javított is a már erősen meglépett nim
buszán, viszont a magyar szövetség szinte kiáltó 
példáját mutatta annak, mennyire nem tud 
túrákat rendezni és lekötni — egyszóval mened
zselni.

A lejátszott hat mérkőzésből a „Dér Tag" 
szerint a magyar szövetségnek mindössze 
20.000 osztrák schlHingnek megfelelő pen

gőjövedelem jutott,
ami anyagilag lesújtóan gyenge eredménynek 
mondható és abban leli magyarázatát, hogy

a magyar válogatott — legalább Is a bécsi 
lap állítása szerint — hajtandó minden 

összegért játszani.
. . . Dér ungarische Wanderzirkus spielt um 

feden Geld ... — Írja a lap — és azt leginkább 
Lipcsében bizonyította be. A magyar szövetség 
megbízottja a túra befejezése előtt szívesen 
játszatott volna csapatával Lipcsében még egy 
mérkőzést és ezért tárgyalni kezdett egy ottani 
egyesület, a B. F. B. Leipzig vezetőségével.

A magyarok készek voltak 2000 márkáért 
játszani, de a lipcseiek ezt az olcsó aján

latot sem fogadták el.
Bármelyik nevesebb kontinentális válogatott, 

de különösen az osztrákok, olaszok vagy cseh-

szlovákok erősen megfontolnák, mielőtt tekin
télyükön ennyit rontanának, hogy csekély két
ezer márkáért képesek kiáltani egy nem is első
rangú klubcsapat ellen. De hát a magyar vándor
cirkusz minden összegért játszik. A derék ma
gyar válogatott büszke lehet a téli túráján el
ért eredményeire, de a szövetség lekötéseire 
nem — írja a cikk —, amelyet ha terjedelme 
miatt nem is szószerint, de tartalmának meg
felelően közlünk itt.

Nem tudjuk honnan szerezte pontos értesü
léseit a bécsi lap, de ha tényleg igy történt, 
akkor a lipcsei esetet nem lehet eléggé elitélni, 
ami pedig a hat mérkőzés összesen húszezer 
schilling szerény bevételét jelenti, hát az na
gyon, de nagyon szomorú eredmény, különö
sen ha tekintetbe vesszük, hogy két bécsi klub
csapat, a Bapid és Vienna mintegy 84.000 schil- 
linget hoztak haza a legutóbbi téli túrájukról, 
amelyen szintén csak hat mérkőzést játszottak. 
Ilyen nagy különbség talán még sincsen az 
osztrák és a magyar labdarugósport nívója 
között... de a menezsclésben, úgy látszik, 
igen.

Viszont nem lehet sző nélkül hagyni a ,.Der 
Tag" kétségtelenül sértően durva hangját, to
vábbá azt, hogy

• reprezentáns magyar proficsapatot „ván
dorcirkuszának nevezi.

A magyar sportsajtó nyilván nem fogja kö
vetni a bécsi laptársát ezen a téren,

de a magyar szövetségnek kötelessége lenne, 
elégtételt kérni.

Érdeklődéssel várjuk, vájjon megteszl-e?
Andor León.

SPORTFÓRUM A gittegylet A klubszellem

lése, másodsorban aa utánpótlás nevelésének 
klmélyesltése minden téren. Természetesen az 
Idén Is meg keli birkóznunk régi nagy bajunk
kal: az uszodahlánnyal. Én azonban remélem, 
hogy aa elkövetkező évadban a tavalyt eredmé
nyeket túlszárnyaljuk.

— Mi lesz az év legnagyobb uszóeseménye?
— Kétségtelenül a magyar-német úszó- és 

vizipólómérkőzés. Egész Európa mérlegeli máris 
e mérkőzés esélyeit. Es természetesen, vizipóló- 
bán az Európa kontra Migyarország mérkőzést. 
Már csak azért is, mert arra még alig volt 
példa, hogy valamely sportágban egy egész 
világrész álljon ki egy ország ellen. Olvastam 
egy olasz lapban, hogy Bárány István dr. visz- 
szavonulása után a 4%200-as staféták ereje 
kiegyenlítődött és hogy u magyarok, németek 
és az olaszok között fekszik az elsőség kér
dése.

— Ismétlem: én bízom a magyar őserőben. 
Mi még Bárány nélkül is erősebbek vagyunk 
az említett országnál, noha kétségtelen, hogy 
főként a németeknél nagy fejlődés észlelhető. 
Node fejlődő uj tehetségekben mi sem szűköl
ködünk ám Egyébként engem az optimizmus 
hat át jobban a tekintetben, ha Bárány úszó- 
kapitány érezni fogja, hogy szükség van reá, 
újból ot lesz a startnál.

— A fejlődésben lévő magyar hölgyuszósport 
nagy örömmel vett tudomást arról, hogy El
nök ur e téren is fejlődést segítő Intézkedése
ket tervez. Engem érthetően érdekelne, ha 
ezekről a tervekről tájékozódhatnék. Miért 
nincs nekünk egy den Ouden-ünk?

— A japánoknak azt a módszerét, hogy az 
egészen fiatalokat kell munkába állítani, teljes 
mértékben át kell venniük a nőknek is. Nagy 
örömmel tapasztalom, hogy a ml hölgyeink 
szakítottak a múlttal. (Ne haragudjék ezért az 
őszinteségért.) Ma már az úszást az úszásért 
űzik. A MUSz női asz óbizottsága, amelyben 
önök is helyet foglalnak már, mlndannyiunk 
támogatását élvezi. Én meg fogok mozgatni

tréningjelnek 
szükségesnek 
úgy, mint az 

vezessék a
Ha akadnak 
legyenek ők

aki

Irta: Doros György
A VlvőszBvelség választási harcában elfelejt

keznek a gyermekkor tapasztalatairól. Elfelej
tik, hogy mi történt a gimnázium 1/b osztályá
ban, a Gittegyletben. A Gittegylet érdemes el
nöksége sokáig zavartalanul és eredményesen 
vezette az egylet ügyeit, mig egy szép napon 
erős ellenzékkel találta magát szemben. Ez 
még nem lett volna hiba, mert hiszen minden 
alkotmányos kormányzás feltétele az egészsé
ges kritika. A szembenálló felek azonban nem 
a tárgyilagos bírálatra, hanem egymás „kiirtó- 
tára” törekedtek.

Az „ellenzék" azt mondta, hogy a vezetőség 
• legutóbbi giltverseny alkalmával Ignzságta- 
lan volt, mert nem azt nyilvánította győztes
nek, aki a legtöbb gittet gyűjtötte. Sőt a mér
legelésnél is történtek hibák! Felhozták azt is, 
hogy a vezetőség elnyomja a legszebb törekvé
seket: az írásban benyújtott és gondosan meg
fogalmazott javaslatokat elolvasás nélkül dob- , 
ják a pad alá. Egyáltalában klikkrcndszer 
uralkodik az egyletben, mert az elnök olya
nokkal veszi magát körül, akik lekötelezettjei; 
pl. az egyik vezetőségi tagnak megcsinálta a 
számtani feladatát, a másiknak pedig ajándé
kozott egy ceruzavédői a tizpercben.

A „kormány*  hívei azt mondták, hogy mind
ez nem Igaz. A legutóbbi glttverseny igazságo
san volt eldöntve, mert igaz ugyan, hogy a 
győztes gittje valamivel kevesebb volt, mint az 
ellenfeléé, de viszont sokkal puhább és rugal
masabb volt. A gittversenyen nemcsak a meny- 
nyiség, hanem a minőség is fontos. Az sem 
igaz, hogy a beadványokat olvasás nélkül dob
ták a pad alá, mert igenis elolvasták azokat 
és csak elolvasás után dobták oda. Az elnök 
személye mellett azt hozták fel hivel, hogy ki 
váló giltszakértő, amit az eredmények is iga
zolnak, emellett önzetlen fiú; sohasem kért 
semmit a maga számára az egylettől, ellenben 
a legutóbb is jelentékeny mennyiségű gittet 
ajándékozott az egyletnek.

A harc engesztelhetetlenül folyt a gittegylet
ben. A szembenálló felek sem meggyőzni nem 
tudták egymást, sem egyességre nem jutottak. 
A hosszú harcnak az volt az eredménye, hogy 
a gittről teljesen megfeledkeztek. Nem gyűj
tötték és nem puhították a gittet és egyszer 
csak megdöbbenve vették észre, hogy nincs 
miért tovább harcolni: elszáradt és tönkre
ment a gitt.

minden követ, hogy a KISOK 
képe megváltozzék. Feltétlenül 
tartom, hogy nálunk Is — éppen 
egész világon az érett trénerek, 
KISOK-uszólányok sportnevelését, 
ilyen trénerek • hölgyek között, m 
az irányítók. De ha nincsenek, ám jöjjenek u 
férfiak. A külföld nagy uszóhölgyelt jobb, lin 
nem említjük. Den Ouden-ünk nincs, ami 
azonban nem jelenti azt, hogy holnap nem 
fog-e egy nj Lenkei Magda kibontakozni a nagy 
tömegből. Arról pedig, hogy sok verseny, kon 
kurrencla legyen, majd mi gondoskodunk.

— A végére hagytuk a magyar uszősport 
reprezentáns ágazatát: a vizipóiót. Szúmitha 
tunk-e vájjon arra, hogy az utánpótlás méltóan

23 métert ugrott a Gruneivald-sáncon.
——KI

be fogja tölteni a Berlinig támadó réseket?
— Nahát, a vizipóiót igazán nem féltem. 4 

világviszonylatban elfoglalt fölényes elsőséget, 
amelyet Komjádl Béla hatalmas energiája ét 
tudása teremtett, meg fogjuk tartant, mert 
Komjádl nem lankad és erős kézzel tartja kezé
ben az irányítást. Az utódok nevelése Homoth 
nai Márton személyében jó kezekben van. Bér*  
linlg semmiesetre sem lesz baj.

A bankigazgató szobája már tele van látogat 
lókkal és igy búcsúznunk kell a MUSz elnöké
től. Még csak arról biztosítjuk, hogy a ver
senyévad beköszöntéséig még egynéhányszor 
jelentkezünk véleményeiért.

A .fenyegetéstől" nem ijed meg. Előszobáján 
át kikisér bennünket és egy érces „viszontiá*  
fásra" köszöntéssel búcsúzik tőlünk a sport
vezér, hogy a következő percben ismét bank
direktorrá alakuljon át. Vermes Magda

★
A zportszolidarlláa annyit jelent, hogy az 

egyén rendelje alá a saját kis önző érdekeit 
egyesülete érdekeinek, viszont az egyesületi 
érdek hajoljon meg minden egyes esetben az 
egyetemes sportérdek előtt Elcsépelt öreg 
igazság ez, mégis gyakran megfeledkezünk 
róla.

A sportot nem lehet magányosan űzni. Szu
verén magányban legfeljebb testgyakorlást le
het végezni, ami azonban egyáltalában nem 
tekinthető sportnak. A sportember alapvető 
tulajdonsága, hogy társas lény és akiből n 
kollektív szellem hiányzik, igazi sportember 
sohasem lehet

A magányos sportoló hasonlít a monológi- 
zólő emberhez; a magában beszélő ember pe
dig egy kicsit mindig patológikus jelenség.

A klubszellemben erős szolidaritás nyilvánul 
meg, mert össze tud hozni és barátokká tud 
lenni embereket, kikel egyébként az előítélet 
áthághatatlan szakadéka választolt el egymás 
tói. Éppen ebben rejlik a sport nagy társadal
mi jelentősége.

Amit azonban a társadalom a klubszolidari- 
tás révén nyer, azonnal elveszíti a vámon, mi
helyt a klubérdek és a klubpolitika akar az 
egyetemes sport irányításának tengelyévé 
válni. Ha az egyesület nem tudja saját érde
keit a magasabb sportérdeknek alárendelni, a 
klubszellem nem jelenti már a sportszolidnri- 

hancm a Nielzsche-féle ,,csordaszelle-

Folytatjuk a munkát!.
„A magyar uszóheqemónla megvédése 
a nagy cél, amelynek érdekében min
den erőt összpontosítunk — Megmoz
gatok minden követ, hogy a KÍSOK 
uszótréningjelnek képe megváltozzék" 

!ff. Horthy Miklós nyilat
kozik a Hétfői Naplónak

Nem könnyű feladat a MUSz uj elnökéhez 
Interjú ügyében bejutni. Ha talán — nem mer
jük hangosan kimondani — a fiatal elnöknek 
nem lenne még teljes a prakszisa az elnöki 
szék betöltését illetően, egy dologban máris 
nagy gyakorlattal rendelkezik: az ujságirófétét 
a legnagyobb rezerváltsággal fogadja. Talán 
nem tévedünk, ha megállapítjuk azt, hogy e 
tulajdonság magyarázata a bankigazgatói jog 
lalkozás.

Ifj. vitéz Horthy Miklós ugyanis nemcsak a 
MUSz elnöke, nemcsak a különféle sportágak
ban foglal el előkelő pozíciót, de egyik nagy-

Tilztoi megmentett 
SDortciülieinKet

minden elfogadható áron Árusítjuk

or. Kantor es Fivéré sporthoz
VII., ErzaAbat-hüruf «V. Mttbm

Nem ke!! Walesben a magyar 
válogatott csapat? A vlenna és ,

talán Brüsszelben látszik az osztrák kupáért — 
Kétmillió ember nezie végig Angsában a kará
csonyi meccseket, amelyeken a rekordot a New- 
castie United állította fel 6000 font bevétellel

A „Sporting Life" cimü angol lap nyomán a 
bécsi Sporttagblatt közli a hirt, hogy a wclsi 
szövetség a Welsch F. A. nem fogadta el a ma
gyar szövetségnek egy válogatott mérkőzésre 
szóló ajáidatát. A tavaszi szezónban a welsiek 
mindössze két alkalommal játszatják csapatai
két kontinensbeli ellenféllel szerepen és pedig' 
egy’ profiegyütlest a francia és egy amatőr- 
teamot a norvég ......................
lomácia sikerünk

válogatott ellen. L'jabb dip- 
külföldön.

♦
foglalkozik a Vienna és Wie- 
Mindkét csapat Belgiumban 

ünnepek alkalmával é» ezek-

Érdekes tervvel 
ner Sport Club. 
játszik a húsvéti 
nek a mérkőzéseknek lebonyolítása utón, ha 
kapnak rá vállalkozót,

egy esedékes Wiener Cup mérkőzésüket Is 
Brüsszelben látszanák le.

A két egyesület vezetősége ugyanis azt hiszi, 
hogy Brüsszelben nagyobb érdeklődés lesz két 
elsőosztályu bécsi csapatnak egymással vívott 
mérkőzésével szemben, mint az osztrák fővá
rosban, ahol a kupa-mérkőzések már csak igen 
kevés közönséget vonzanak.

♦ •
nui’ü’j és «, iTiőga nemében égéizeu párat

lan hirdetés jelent meg Bécs vezető sportlap
jában, a Sporttagblattban. Szövege a követ
kező:

Elsőrendű csatár, lehetőleg center, keres
tetik. Fizetést és kitűnő állást biztosítunk 
neki egy észak-csehországi ipari városban, 
sürgős ajánlatokat az eddigi működés meg
jelölésével stb....

Uj módja a jálékoskeresésnek és ha Igy megy, 
nemsokára apróhirdetési rovatok nyithatók n 
sportlapokban az állást kereső játékosok és kí
náló egyesületek részére

*
Okulására azoknak, akik azt hiszik, hogy 

eltemethetik az angol labdarugó sportot, kö
zöljük az alábbi kis statisztikát.

A karácsonyi körmérkőzéseket Angliában 
összesen 2,000.000 ember nézte végig.

Az első ligának 900.000, a másodiknak 000 000 
és a harmadiknak 500.000 főnyi közönsége 
volt, akik

összesen 120.000 fonttal, vagyis mintegy 
2.8HO.OOO pengővel gazdagították az egye

sületeket
A rekord pálmáját ezúttal a Neuicastle United 
vitte el, amelyik karácsonyi mérkőzésén 0000 
fontot, tehát kb. 144.000 pengőt vett be. Az an
gol sportlapok jelentései szerint az angol ku 
padönlő-hnérkőzésre, melyet április huszonki- 
lencedikén jótszanak a Wemnley Stadionban, 
mór a múlt hónapban nem lehetett jegyeket

• bankunk igazgatói székében gyflmölcsöztetl az 
ország javóra közgazdasági és pénzügyi képes
ségeit. A bankigazgató párnázott ajtaja azon
ban megnyílik az előtt, aki az uszósport egyik 
legnagyobb rajongójával kíván értekezni az 
uszósportról.

„Úszás ..Ezt a varázsigét mondottuk be 
az előszobában ülő altisztnek és máris előttünk 
áll mosolyogva a MUSz uj elnöke. A kérdések 
és a feleletek ezután gyors egymásutánban pe
regnek le:

— Elnök ur székfoglaló beszédében hangsú
lyozta, hogy a magyarok úszásban elfoglalt 
európai hegemóniájának megtartására törek
szik. Érdeklődünk, hogy milyen eszközökkel 
kivánja ezt elérni?

— Igen, a hegemónia! Ez az a nagy cél, 
amelyért érdemen minden erőt összpontosítani. 
Az eszközök megválasztásában nem lesrilnk 
válogatósak. Mindent alkalmazunk, amelyet n 
cél megkövetel. A MUSz ebben az Irányban Is 
tökélet.'s munkát végzett és Igy a jövő mllkö- kapni. Ha megemlítjük, hogv a Wembley {Ka
dét utjai adva vaanakt folytatjuk a munkát. I dión 08.000 embert képes befogadni, joggal irl- 
Elsősorban a meglévő tehetségek továbbfejleaz-1 gyeibe tjük a .boldog Angliát",

A kél testvérnemzet, Németország és Ausztria 
futballszövetségei között kellemetlen incidens 
merült fel, ami tekintettel a német sportsajtó' 
erélyeshangu állásfoglalására, könnyen nyílt 
ellenségeskedéssé is fajulhat, ha az osztrák 
sportdiplomáciának nem sikerül idejében elsi
mítani az ellentéteket. Arról van szó ugyanis, 
hogy a német szövetség április kilencedikére 
meghívta a Wundermannschaftot egy birodalmú 
válogatottal lejátszandó mérkőzésre.

Az osztrák szövetség ezt a meghívást vissza
utasította avval az indokolással, hogy 1933- 
ban egyáltalán nem áll módjában csapatát 
Németországban játszatni, mert már az ösz- 

azes terminusai le vannak kötve.
A német sportsajtó kínosan felszisszent erre a 
vissza utasításra. A legtöbb lap meglehetősen 
éles hangon bírálta az osztrákok furcsa maga
tartását, akik ugylátszik elfelejtik, hogy a bécsi 
klubcsapatok a külföldi németek közül, arány
lag még mindig Németországból kapják a leg
több meghívást, ahonnan sohasem térnek defi
cittel vissza. Sőt hallatszottak olyan hangok is, 
hogy végeredményben, ha a válogatott nem 
akar, úgy nem okvetlen szükséges az osztrák 
klubcsapatokat sem bevételi lehetőséghez jut
tatni. Az osztrák szövetség most már jóna i 
látta, hogy félhivatalosan nyilatkozzék a ném< t 
támadásokra. Kijelentették, hogy a német sz< 
vétség szándékos mellőzéséről szó sincsen, el
lenben tényleg nem rendelkeznek szabad termi
nussal.

A szövetség és a bécsi első osztályú profilifi 
között megállapodás jött létre, mely szerint a 
ligacsapatok ebiven az esztendőben mindössze 
hatszor kötelesek játékosaikat a szövetség ren
delkezésére bocsájtani. Ezt a hat mérkőzést 
pedig az osztrák szövetség már régen lekötötte. 
A kérdéses időben például a csehszlovák válo
gatottal kell játszaniuk. Valószínű, hogy a 
Meisl Hugó által vezetett osztrák sporldiplomó- 
ciának rövidesen sikerül elsimítani az ellen
téteket és megkötik a békét még mielőtt hábo
rúskodtak volna.
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Lapzárttá után
Betegágyából telefonon mondott 

programbeszédet Hugenberg
Vér és halál a választási propaganda utolsó vasárnapján

Berlin, február 26.
(A n^tfői Napló tudósítójának telelőn- 

jelentése) Tegnap volt a német választási 
harc utolsó vasárnapja, mielőtt a birodalom 
Kok millió népe a választási urnák elé járult, 
hogy szavazatával döntse cl nemzete sor
sút. Ez

az utolsó vasárnap sem telt el hálálná*  
végű ÖMzeütközések éa vér nélkül.

’A déli órákban Wuppertal-Elbcrfebiben vé
res összetűzésre került sor felvonulásról 
visszatérő nemzeti szocialisták és kommu
nisták között

Két ember meghalt, őt sulyos sebesült.
Falkenserben is összeütközés támadt kom
munisták és nemzeti szocialisták között, — 
itt nem volt halott, de annál több sebesült.

Valamennyi párt különben számos gyűlést

A debreceni református egy
ház nagygyűlésen tiltakozik 
a Töreky-tanács Ítélete ellen 

„Az Ítélet mélyen megsértette a református 
egyházat”

Debrecen, február 26.
’ (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) A debreceni református egyház presbité
riuma mn délelőttre

nagygyűlést hívott össze,
melynek egyedüli tárgya nz, hogy állást foglal
jon abban a nagy port felvert bírói kijelentés 
ügyében, amely a Tőrcky hmóc.s tárgyalótermé
ben hangzott él egy sajtóper kapcsán.Nagy La
jos református lelkész volt a per vádlottja, akit

■ Szent Jobb-ról Írott cikke miatt
Ítélt cl a TörckyAnn&cs.

A presbitérium által összehívott nagygyűlé
sen megjelenik a debreceni református egyház 
minden reprezentánsa, hogy szavazzon a be-

— Utazási kedvezmény n híres nagykállól 
főrabbi sírjához. Taub Fisig egykori nagy
iéitól főrabbi halálának 110. évfordulója al
kalmából a MÁV igazgatósága a sirhoz zarán
doklók részére március 2-tól 7-ig terjedő idő
ben 50 százalékos mcneldijkedvczményt enge
délyezel!. A nyiregyházvidéki kisvasutak és a 
bodrogközi gazdasági vasul vonalain ugyancsak 
00 százalékos kedvezményt kapnak a zarún- 
JJoklók.

— Vesztegzár alá helyezték a miskolci ci
gánytelepet. Miskolcról jelenük: Az itteni 
Biallószer nevű cigánytelepen — mint ismere
tes — kiütéses tifuszmegbetegedés történt. A 
hatóságok körülzárták nz egész telepet és az 
olt tartózkodó közel háromszáz cigánynak 
bem szabad elhagyniuk a telepet. Élelmesé- 
kükről a város gondoskodik. Gondoskodtak 
Rzonkivül a telep szigorú őrzéséről, nehogy 
pnnun bárki Is kilehesse u lábát.

— Elengedik az adóját annak, aki február 
&8-án — farsang utolsó keddjén — a Pesti 
Vigadóban a bolondestélyen személyesen megje
lenik, mivel az. adó a belépőjegy árában már 
bcnnfoglaltalik. Kedvezményes áron kapható né
hány nagyobb tőzsdében és az Ezermester-bazár
ban (József-körut 17).

— „Az ügyvéd**  legutóbbi számának vezető 
tlkkeit Szivcssy Lehel, Aradi Béla, Révay Bó
dog és Győry Ákos írták. A kitünően szerkesz
tett lap Fejér Ákos, Bakonyi Pál, Rokonitz De
zső és üzcyő Ferenc szerkesztésében jelenik 
Bu’g.

— Mngánnlknlmazotlak József főhercegnél. 
FA Mngánalkalmazollak Nemzeti Szövetségének 
küldöttsége Szablya János elnök vezetésével a 
kiiagúnalkalma/otl hadirokkantak ügyében Jó
zsef főhercegnél kihallgatáson jelent meg. A 
Küldöttség a kir. herceg elölt feltárta a hadi- 
rokkantuk súlyos sérelmeit. A kir. herceg u 
küldöttség tagjainál behatóan érdeklődött az 
egyes részletek iránt és messzemenő jóakarat
tól biztositolta ez ügyben a küldöttség tagjait

— A „TItadéruj|ak* ‘ üzenete. Aki még nem 
fizetett elő lapunkra, siessen előfizetni, vagy 
legalább tudassa velünk erre vonatkozó szán
dékút. A 19 darabból álló uzsonnakészlct vonzó- 
prejc fölülmúlta számításunkat. Ez a páratla
nul becses ajándék, amely minden egészéves 
.előfizetőt megillet, kifogyóban van, tehát n 
elállítás folytonosságának biztosítására elő 
(jegyzéseket is felveszünk. Azokat a régi elő
fizetőinket. akik dldig bármely okból nem újí
tották meg az előfizetést, mess*  .'menő figyelem
ben részi'ltjük. ha n késedelem okolt tudatják 
.Velünk. Tündérujjok Magyar Kézimunka Vjság.

— Három olcsó napot reudezek férfirnha- 
Rendelésre febmár 27-IŐI március 1-ig. Kitűnő 
minőségű sötétkék, fekete vagy mintázott ma
radékokból rendelhető mérték után remek ki- 

férfiöltöny :• > pengő propaganda árért. 
fíuhakcresk Vállalót. Ferenc-körut 39. I. cm.

— Rlnatiirln a Mlndlködéa természetes azo 
Mlyosója. oMphuio gyógy tárakban. Ara: P 2.M.

K10S1ATOTT A GLOULS MOMDAl MQ1NTGZEY B. I, KORFORGOGCrElN, UVDAPEST, VI. ARADI UCCA I.
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Két szó titka

rendezett és a birodalmi kormány minden 
egyes tagja beszélt valahol. Hugenberg gaz
dasági miniszternek Kasselben kellett volna 
beszélni, — az influenza azonban ágyhoz 
szegezte, ezért aztán azt a szokatlan meg
oldást választotta, hogy

beszédét ágyában tartotta meg, ahon
nan telefónkábelen továbbították a 
rádióállomásra és a leadást valamennyi 

német rádióállomás közvetítette.

Az újszerű választási kortesbeszéd közvetí
tése jól sikerült.

Hugenberg agrárprogramját fejtegette ki 
beszédében, kijelentve, hogy a földmives- 
lakosság megsegítése a legjobb ellenszer a 
nagyvárosok munkanélküliségének leküzdé
sére. .1 Centrumpárt Majna-Frankfurtban 
tartott nagygyűlést, Brüning Gelsenkirchen- 
ben beszélt.

Múlt héten közöltük óriási sikert aratott P«yá»a»«"k 
utolsó feladatát. Mint már a múltban is jelöltük, a Hétfői 
Napló olyan gazdag programmal van felszerelve, hogy Be
ivel kell adnunk a legközelebb meginduló újszerű szellemi 
játéknak.

A február 13-ikl csuda-keresztrejtvényre 8710 meg
fejtés érkezett be. Az

EMBERSZERETET ÉS TAKAR
szópárt 24-cn találták el. Ezeknek névsora:

Domokos Sándor, Budapest, VII., István-ut 10.
SteiniU Mária, Budapest, IX., Márton-u. 13.
Gömbös Mária. Budapest, IV., Veres Pálml-U. 9.
Bi'iita Ferenc, BudapcsJ, 111., Zsigmond-ter 7.
■ lereeg Lajos, Budapest, II., Trombitás-ut 20. *
Bérén Nelly, Budapest, IV.. Muzeum-körut 10.
Papfy Emma, Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 118.
Gárdonyi Munóné, Budapest, III., Lajos-u. 74.
Sláger l.rtsiló, Budapest, I., Virányosául 10.
Vadász Kálmán, Budapest, V., Tátra-U. 15.
Kertész Béla, Székesfehérvár.
Bcrger Zoltán, Esztergom.
Mlaslts Bódog, Veszprém.
Ileller Dezső, Debrecen.
Beer Simon, Pécs.
Lendvay Zoltán, Hódmezővásárhely.
Kisbér Jenöllé, Miskolc.
Dávid Árpád, Kecskemét.
özv. Kun I.-né, Kecskemét.
Marjnssy Emil, Pápa
Goldmann Ilonka, Szombathely.
Weisz Lajos, Szombathely.
Jalovetzky Péter, Békéscsaba.
Muas Zsigmond, Szügy.
Nevezetteknek — ‘a kitűzött 200 pengőt felosztva — 

egyenként p 8.34 összeget juttatunk.

♦

Egy-egy ezüsttárgyat nyertek: Mllkó Andor, Budapest, 
V. Lipót-könit 3. Mund Dezső. Budapest. V., Dohány-u. 
37. Gellér ZsuzslSb’yiregyháza.

Egy-egy «veg tokajit nyerteki Krausz Dénea, Hedvig 
Béla, Szende Aladámé budapestiek.

Egy-agy diszkötésö könyve*  nyertein Víg György, Szabad 
szállás: Gedó Alice, Rákosszentmihály; Wohl Gyula Bála
szék; iritz Miklós, Szeged.

Vidékre postán küldjük el a nyereményeket. A buda
pesti és környékbeli nyertesek szíveskedjenek szerdán, 
csütörtökön vagy pénteken d u. 3-ő-ig .uadóhivatu- 
lunkban kellő személyazonossági igazolás mellett jelent
kezni.

A tebrnár Í9-lkl rejtvény helyes megfejtését itt adjuk) 
Szerkesztőség — Emberszeretet — Angol követség — 
Szellemi torna - Zscblázas idők — Békeszerződés.

♦

A február 20-iki csuda-keresztrejtvény kir. köz
jegyzőnél elhelyezett szópárja:

Találós kérdés és Fiaik
Akik ezzel a szópárral pályáztak, jelentkezze

nek akár személyesen, akár levél utján kiadó
hivatalunkban, legkésőbb péntekig, március 3-ig.

*

Mai versenyen kivüji keresztrejtvényünk négy 
leghosszabb sorának megfejtését postai levelező
lapra írva, a 2. oldalon található szelvény felra
gasztása mellett péntekig, március 3-ig kell szer
kesztőségünkbe eljuttatni. A címzési oldalra rá
írandó: Keresztrejtvény. A pályázók közölt 20 ér
tékes jutalmat, ezüsttárgyakat, tokaji borokat 
és diszkölésü könyveket sorsolunk ki.

KÖZGAZDASÁG

nyújtásra kerülő határozati javaslat fölött. A 
határozati javaslat kimondja, hogy

• Tőreky-tanács Ítélete mélyen megsértette 
a református egyházat,

Az ítélet az egész protestáns társadalmat fel
háborította, amelynek nz n véleménye, hogy 
ebben a kérdésben földi bíró Ítéletet nem hoz
hat, vagy akkor — folytatja a határozati ja
vaslat — tessék elítélni ezerötszáz protestáns 
lelkészt és kétmillió magyart, akiknek nem földi 
biró törvénye, hanem az örökkévaló törvény
könyv: a Biblia az örök törvény.

A debreceni református egyház hétfői nagy
gyűlését nagy érdeklődéssel várják a városban, 
ahol úgy tudják, hogy Debrecen után az ország 
minden nagyvárosában hasonló gyűléseket hív
nak össze.

— A magyarországi grafikus művezetők ju
bileuma. Nagyszabású jubileumi ünnepségek 
keretében ünnepük meg huszonötéves fennállá
sukat a grafikus művezetők. Az iparművészeti 
múzeumban országos nyomtatványkiállitást, a 
Zeneművészeti Főiskolában pedig segélyalapjuk 
javára művész hangversenyt rendeznek a legkivá
lóbb magyar művészek részvételével. Az ünnep
ségek március 24, 25 és 26-án lesznek.

— A takarékos és gondos háziasszony csakis 
márkás szilvalzt vásárol, mert tudja, hogy an
nak dobozán vagy ládáján a gyár neve garan
tálja, hogy inegbizható, fehér cukorral készült 
árut klip.

— Terjed az Influenza a vidéken. Kisújszál
lásról jelentik. Kisújszálláson a náthameg- 
betegedettek száma nz utóbbi napokban any- 
nylra megnövekedett, hogy az iskolákat liz 
napra he kellett zárni.

Budapesti ügetőversenyek
A vasárnapi ügetőversenyek olyan mezőnyök 

keretében s olyan pompás sporttal folytak le, 
amelyek a közeli napokban kezdődő legitim 
szezonra a legszebb perspektívát mutatnak. A 
favoritok ezúttal is nagyobb részben csődöt 
mondtak, de nz eredmények ennek ellenére is
'"égig reálisak. A nap főszámát végig vezetve 
Dárda nyerte, de tisztátlan ügetése miatt disz.- 
kvalifikálták és Mályvócska kapta n dijat. Dárda 
diszkvitíífikúlása miatt tulajdonosnője öngyil
kossági kísérletet követeti cl, amiről lapunk 
más helyén emlékezünk meg. Részletes ered
mény a következő:

I. Fl.'TAM: 1. Waldner G-né Eduárd B. (I* 1 * III./*)  
Zwillinger, 2. Elga (16) Kovács II. Ind. in.:
Helyre Knli, Ibrány, Ili. Knrola. Tol.: 10:26, 18 
41, olasz: 103. — II. FUTAM: 1. Kalapács L. 
Allexe (8) Kovács II.. 2. Győző (2VJ) Maszár I. 
Ind. m.: Guardinn Trust jun., I'pupa Epops, 
Lilla, Ali Baba. Tót.: 10:100, 36, 40, olasz: 69.
III. FUTAM: 1. Csillag E. Navigator (2) Zwillin
ger, 2. Opál (3) Fityó. Ind. ni.: Revizionarius, 
Dolly, Gabriella, Fencgverek. Tol.: 10:35, 16, 
18. olasz: 47. — IV. FUTAM: 1. Remelc istálló 
Guardlan Todd (10) Vorst, 2. Tamcrlan (8) 
Maszár I. 3. Brummbar (12) Wiesner. Ind. m.: 
Mimosn, Orkán, Osztalék, Oszlány, ürgevár. Tót.: 
10: 79. 26, 28, 34. olasz: 77. — V. FUTAM: 1. 
fiaik örökösök Mályvácska (4) Fityó, 2. Juta
lom (8:10) Fciser. Ind. m.: Dánia, Exprcss, 
Nurmi. Tol.: 10:44. 18, 14, olasz: 34. — VI. 
FUTAM: 1. Kisloldl ist. TUndérlány (7:10 reá) 
Wiesner. 2. Leopárd (4) Kallinka, 3. Több nincs 
(6) Snuscr. Ind. m.: Reczccze. I-'énycs, Hrumm- 
bár. Katinka, Pognnnc, Melinda. Tol.: 10:23, 17 
27. 38. olasz: 35. — VII. FUTAM: 1 Hafner M. 
Jégvirág (7:10 reá) Fciser. 2. Danka (10) Fiivó,
3. Feri 0. (5) Zwillinger. Ind. m.: Eliász, Evvivn, 
Suhnncz R., Tamcrlan. Tót.: 10:19, 16, 30, 20.

— A G. Todd Tlladírlány-double:

(P

A Magyar-Olasz Bank mérlege
A Magyar-Olasz Bank r. t. Igazgatósága a 

folyó évi február hó 25 én megtartott ülésében 
megállapította az 1932. üzletévi mérleget, amely 
az elmúlt évi áthozattai együ't 1,452.237.47 P 
nyereséget mutat fel az előző évi 1,063 922-61 P 
nyereséggel szemben E nyereség megállapítása 
úgy történt, hogy előzetesen leírásokra 1,054.318 
P 20 fiit forditlatott, valamint a vállalati nyug
díjpénztár 362.000 pengővel dotáltatott, amint
hogy az egyes vagyontárgyak értékelésénél egyéb 
tartalékolásokról is történt gondoskodás.

A könyvecskékre elhelyezett betétek 
34,512.002.79), a folyószámlán és csekkszámlán 
elhelyezett betétek összege (P 35,104.805.80), 
összesen 69,616.808 65 pengő, az elmúlt évivel 
szemben csak lénvegtelen eltérést mutat.

A hitelezők tétele P 13,268 626.26, (1931-ben 
P 12,995 639.4-1), az elmúlt évi kimutatásoknak 
megfelelően a nem betét jellegű kötelezettségeken 
kívül a bank összes, rövidlejáratu külföldi tar 
(ozásait is feltünteti.

A váltótárca P 51.022.750.20. Át adósok tétele 
37,495 617 pengőre emelkedett, az elmúlt évi 
32,638.656.89 pengővel szemtan, ami részben 
közérdekű hitelrészesedések vállalásának, rész
ben pedig újabb rövidlejáratu hitelek engedé 
lyezésének eredménye.

A záloglevelek kibocsátásának alapjául szol 
gáló kölcsönök összege 33,130 634.90 pengő, mig 
a bank állal kibocsátott záloglevelek összege 
21,639800 pengőre, n bank által engedményezett 
kölcsönök összege 2,946.708 31 pengőre, a forgá 
lomban levő 5 éves kötvények összege 1,124.870 
pengőre csökkent. Az értékpapírok és érdekelt
ségek a bank mérlegében 4,232.434.30 pengővel 
szerepelnek, az előző évi 6,216.283.62 pengővel 
szemben.

Az elért üzleti eredmény alapján az Igazgató
ság a folyó évi március hó 14-ére egybehívandó 
közgyűlésnek javasolni fogja osztalék fejében 
részvényenként 2.50 pengő (a névérték 5%-a) 
kifizetését, az előző évi 3 pengővel (6%) szem 
ben, inig a nyereségtöbbletnek a tartalékalap, a 
nyugdíjasok tartalékának megfelelő dotálásit és 
az alapszabályszerü levonások után, az 1933. 
üzletév számlájára való álvitelezését hozza ja 
vaslatba.

A Hazai Bank zárszámadása
A Hazai Bank Részvénytársaság igazgatósága 

február 23-án tartott ülésén megállapította 
1932. üzletévi mérlegét és zárószámadásait. Az 
igazgatóság az ezévi március 9-én tartandó 
közgyűlés elé oly javaslatot fog terjeszteni, 
lady szerint a 422.772.68 pengőben kimutatott 
tiszta nyereségből részvényenként 1 pengő osz
talék fizettessék, a tartalékok javadalmazására 
pedig 75.000 pengő fojjdíltassék, miáltal a nyílt 
tartalékok 7,950.000 pengőre emelkednek. A le- 
folyt év változatlanul válságos gazdasági vi
szonyai természetszerűleg visszahatottak az 
üzlet terjedelmére, amelynek jövedelmezőségét 
a kamalniarge lényeges kisebbedése és a de
viza- és tőzsdei üzlet kereseti lehetőségeinek 
szinte teljes megszűnése is kedvezőtlenül be
folyásolták.

Szécsi Pél kincstári főtanácsos, alelnök- 
vezérigazgntó bejelentette az igazgatóságnak, 
hogy korára és több, mint féiévszázados 
banktevékenységére való tekintettel nyuga
lomba kíván vonulni. Az igazgatóság Szécsi 
i'ál ezen megmásíthatatlan elhatározását a 
legöszlntébb sajnálattal vette tudomásul. 
Erney Károly, a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár Egyesület alclnök-vezérigazgatója 
meleg szavakkal méltatta Szécsi Pál kiváló 
érdemeit és javaslatára az igazgatóság ezek 
elismeréseképpen és attól az óhajtól vezé
reltetve, hogy a bank irányításában való 
közreműködését a jövőben se nélkülözze, 
Szécsi Pált elnökévé választotta. Vezérigaz
gatóvá az igazgatóság dr Rapoch Jenő m. 
kir. kincstári főtanácsos, ügyvezető-igaz
gatót nevezte ki.

0 A Leszámítoló- és Pénzváltó Bank köz
gyűlése. A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó 
Bank február 23-án báró dr. Madarassy-Beck 
Morcéi elnöklete alatt megtartott 63. rendes 
közgyűlése elfogadta az 1932. üzletévre vonat
kozó mérleget és zárszámadásokat és egyhan
gúlag hozzájárult nz igazgatóság állal előter
jesztett azon javaslatokhoz, amelyek alapján 
az 1,420.159.29 pengőt kitevő tiszta nyereségből 
a tartalékalap növelésére 200.000 pengő, a 
nyugdijlartalékra 400.000 pengő, a báró Ma
darassy-Beck Miksa-alap javára pedig 50.000 
pengő, azaz a tavalyival azonos összegek fór- 
dittassanak és a 63. sz. részvényszelvény osz
talék fejében 2.50 pengővel (5%) kerüljön 
február 2'4-élől kezdődőleg beváltásra.
0 A Magyar Országos Központi Takarék

pénztár e hó 21-én tartotta meg 61. évi rendes 
közgyűlését dr. Metzler Jenő elnöklete alatt, 
ki kegyelctes szavakkal emlékezett meg a mull 
hónapban elhunyt apátikéri Bottlik József 
igazgatósági tagról. Ezután n közgyűlés válto
zatlanul elfogadta az igazgatóság összes javas- 
tatait és elhatározta, hogy a mérleg szerint ki
mutatott 715.804.43 pengő nyereségből az oszta
lékszelvényeknek folyó hó 22-étől történő be
váltására darabonként egy pengő, vagyis 
200.000 pengő fordíttassék, a külön tartalékba 
100.000 pengő helyeztessék és 402.835.22 pengő 
nyercségmaradványul az 1933. év számlájára 
átvezetlessék. A megejtett egyhangú választá
sok folyamán az igazgatóságba dr. Primőr 
Emit, Gilliand Pál (uj), Haggcnmacher Hen
rik, dr. Metzler Jenő és Schimanck Emil, a 
felügyelő-bizottságba Bcck Lajos, Gregerscn 
Béla, dr. Lovrich István és Steffanits István és 
a választmányba 44 tag beválasztatolt.
0 A Községi Takarékpénztár közgyűlése. A 

Budapest Székesfővárosi Községi Takarék
pénztár Részvénytársaság február 23-án meg
tartott évi rendes közgyűlése a már korábban 

.  elfogadása 
az igazgatósig 

hogy a ki- 
' ' 24-élől

ismertetett igazgatósági jelentés 
után egyhangúlag elfogadta ec 
összes javaslatait és elhatározta, 
mutatott tiszta nyereségből február ....... 
kezdődőiig részvényenként 2 aranypengő osz
talékot fizet. A közgyűlés azután a választáso
kat ejtette meg. Az igazgatóságba uj tagként 
Szentgály Antalt, a felügyelőbizottságba pedig 
Erdős-Zala Lászlót, Erősei v Sándort, Frengd 
Jenőt, dr. Dabasi Halász Lajost, Markó Eleket, 
dr. Neuschloss-Knü&li Kornélt, Sebő Bélát és 
Tersztyánszky Kálmánt választotta meg.
0 A Budapesti Nemzetközi Vásár a vidék! 

városok forgalmának növeléséért. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara egyik felterjesz
tésében a. ra kérte a belügyminisztert, kérje fel 
a vidéki városokat, hogy a Budapesti Nemzet
közi Vásáron a saját propagandájuk érdekében 
minél számosabban állítsanak ki. valaminthogy 
a vásár tartama alatt külön lokális attrakciókat 
is rendezzenek.^ A vidéki városok legjobban ily- 
módon ösztönözhetik a Budapesti Nemzetköri 
Vásár idegen látogatóit a vidéki városok föl
keresésére, amelyre különben akkor a vásárral 
kapcsolatos külön utazási kedvezmények igen 
kedvező alkalmat biztosítanak.
0 A március hő 19-tűl 26-lg tartandó Prágai 

Nemzetközi Mintavásár iránt az őszi vásár ki
tűnő eredménye következtében kereskedelmi és 
ipari körökben élénk érdeklődés nyilvánul meg. 

Érdeklődőknek a Magyar-Csch Kamara 
(VI., Andrássy-ut 12) — ahol a vásári és vasúti 
igazolványok is átvehetők — készséggel áll ren
delkezésére.

— Ebklállltás lesz március 23-tól 27-ig az 
országos mezőgazdasági kiállítással kapcsolat
ban. A kiityabeniutatot, amelyen bármilyen, 
fajtájú, fajtiszta kutya (nem törzskönyvelt is) 
kiállítható, a Magyarországi Telivér Kutyafaj
tákat Tenyésztők Egyesületeinek Szövetsége 
rendezi. Jelentkezések a szövetség címére (Bu
dapest, VII., István-ut 2.) küldendők.

— UJ soffőrtanfolyani. Állami gépjárőmfi- 
vezetőképző (soffőr) tanfolyam nyílik meg le
szállított tandijakkal a m. kir. Technológia és 
Anyagvizsgáló Intézet keretében március 6-án 
este fél 7 órakor, az Intézet Budapest, VIII., 
Józscf-körut 6. szám alatti helyiségében. Be
írás naponta d. e. 9—1-ig.

A Merkeszlé.sért é» kiadásért felel; í 
DR. ELEK HUGÓ
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