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A magyar válogatottak legyőzték Hollandiát

Hitler
abszolút többséget kapott Hugenbergékkel - Horogkeresztes puccs 

Hamburgban - Halottak és sebesültek
. Berlin, március 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjc- 
leütése.) A történelmi vasárnapok hosszú so
rozatában ma újra „történelmi vasárnap" 
köszöntött Németországra. Talán soha még 
olyan óriási érdeklődéssel nem figyelt nem
csak Európa, de mind az öt kontinens népe 
a péjnet birodalom felé, ahol ezen a vasár
napon Hitler kancellár állott szemben a né
met néppel, amely hivatva volt eldönteni 
saját sorsát és dönteni afelett, hogy vájjon 
milyen törvényhozók kezébe akarja letenni 
élete jövendő irányítását.

Németország választási vasárnapja az
abszolút nyugalom

Jegyében zajlott le. Sehol semmi rendzava
rás, nyugtalanság, vagy békétlenkedés — 
régen nem volt ilyen nyugodt vasárnap Né
metországban,

egyetlen puskalövés sem hangzott el, I 
bár a még kevésbé pesszimisták is vérfür
dőt vártak — az első tavaszi vasárnap nyu
galmát nem zavarta semmi. Mert tavasz 
volt mindenütt: napsugár fürdette az utcá
kat, amelyeket megtöltöttek azok, akik 
csak mozogni tudtak. A szavazópolgárok ro
hantak választani, aztán igyekeztek kifelé a 
szabadba.

Az utca képe Berlinben is lényegesen más, 
mint a korábbi választások idején. Hiány
zanak a vörös zászlók, a kommunista plaká
tok és a baloldali propaganda hangjai és 
színei. Csar horogkereszt és elvétve a fekete- 
fehér-piros színek tarkítják az utca képét. 
A választási helyiségek előtt általában csak 
a horogkeresztcsck osztogatnak propaganda
nyomtatványokat, a szociálisták kevés he
lyen, a kommunisták sehol. Végig a váro
son megketlözték a rendőrőrszemeket:

minden reguláris rendőr mellé egy ro- 
bamosztagbell horogkeresztes jutott Hit

ler táborából.
A rendőrség többi része készenlétben áll: 
itt-ott rendőrautó robog végig az utcákon,

Híndenburg az elsők között
A választási aktus pontban kilenc órakor 

nagy élénkséggel indult. Hamarosan hosszú 
sorokban álltak az emberek a szavazóhelyi
ségek előtt. Az utcák rendkívül élénkek. A 
Wilhclmstrassen és környékén állandóan sok 
száz ember áll, hogy az érkező előkelősége
ket láthassa. Hindcnburg elnök pár perccel 
kilenc óra után érkezett

■ legelsők között a választási helyiség 
elé,

Neissner államtitkár kíséretében. Az elnök 
a helyiség körül állók ovációira hangos „Kö
szönöm! Jóreggelt" üdvözléssel válaszolt. 
Utána Neuralh külügyminiszter, majd Pa
pén alkancellár és n Jöbbi miniszter jelent 
meg a választási urna előtt.

De nemcsak Berlinben volt ilyen nyugodt 
vasárnap, mert ahogy a délelőtti órákban az

egész birodalomból befutottak a jelentések, 
azokból igen csöndes választás képe bonta
kozik ki. Csaknem az egész birodalomban 
napsütéses tavaszi idő köszöntött az embe
rekre, ez az oka annak, hogy

délre már u választóknak több mint a 
fele mindenütt leszavazott.

A távirati jelentések. szerint különösen

Lezuhan egy repülőgép
pilóta súlyos*  sebesüléseket szenvedett.

Weddingben és Neuköllnben, a kommunis
ták fellegváraiban szintén teljes volt a csend 
és a baloldali pártok minden választási pro
pagandától tartózkodtak. A nacionalista párto
kat azonban nem zavarta a szembenállók tél- 

Ilenségo és a maguk kerületeiben a végsőkig 
fokozott tempóban fejtették ki választási kor- 
leshadjáratukat.

Németország választ... .4 választápolgárok a szavazó irodákban megkapják választó
jegyüket, amivel az urnák elé járulhatnak.

Vasárnap egyetlen emlitésreméltó balesetet 
okozott Berlinben a propaganda. A nemzeti 
szocialisták egyik propagandarepülőgépe a fő
város északi részében molorhiba folytán

lezuhant és eközben a gép fennakadt egy 
nagy szénelcvátoron.

A pilótát veszedelmes helyzetéből a tűzoltók 
szabadították ki. A gép megrongálódott, a

Hitler Köníojsbergben 
szavazott

Igen intenzív volt a választói kedv Königs- 
bergben is, ahol

■ szavazók között volt Hitler Adolf biro
dalmi kancellár Is.

aki szombaton este utolsó választási nagy be
szédét ill intézte a német néphez. A kancellárt 
a választói helyiség előtt az összegyűlt tömeg 
üdvözölte.

Hitler vasárnap csak a délelőttöt töltötte 
Königsbcrgbcn — délután repülőgépre ü'.t és 
visszaérkezett Berlinbe.

A berlini lapok szerkesztőségeit a telefonér
deklődők százai rohanták meg, hogy informá
lódjanak a nagy nap eseményeiről. A válasz 
mindenütt az volt, hogy az egész birodalom
ban rend és nyugalom van. Mindenütt a szava 
zók legnagyobb része megjelent az urnák előtt. 
Az első hozzávetőleges számítások szerint

Berlinben 85 százalék szavazott le, 
Stuttgartban, Drezdában, Humburgban és Bré

Kölnben és Hamburgban jelentkeztek olyan 
tömegben a szavazók, amilyenre meg példa 
nem volt. Ezen a két helyen

a déli órákban már több mint hatvan 
százalék leszavazott.

Ezzel szemben Stuttgartban és Mannheim- 
ben esett az cső — itt vontatottan indult a 
szavazás.

mában 00 százalék. A legnagyobb választási 
részvételt Nürnbergitől jelentik. Itt

a választók 95 százaléka tett állampolgári 
kötelességének eleget,

Már-már úgy látszott, hogy a választás 
vasárnapja a legkisebb vérontás és egyetlen 
puskalövés nélkül fog elmúlni, mikor Ol- 
denburgból megérkezett a hir, hogy ott 
véres összeütközésre került n sor a Biro
dalmi Lobogószövetség hívei és a nemzeti 
szocialisták között. A szövetség

egy tagját agyonlőnék, egy másikat sú
lyosan megsebesítettek.

Mégis folyik a vér...
Ugyanekkor kisebb összeütközést jelente
nek Lipcséből, ahol egy ember megsebesült. 
Kölnben rálöltek a rendőrség egyik gépko
csijára. .4 rendőrök két férfit és egy nőt le
tartóztatlak.

A birodalom minden pontján

< este hat órára tűzték ki a zárórát.
Hat óra után néhány perccel már meg is 
kezdődött a szavazatok összeszámlálása. 
Legtöbb helyen tudvalevőén számológépek

Hitler König.sbergbcn beszél.

végzik ezt a munkát, úgyhogy az. éjszaka 
folyamán már meg is fogják állapítani az 
eredményt.

Az első eredmény
Az

első választási eredmény
a közel háromezer méter magasságban fekvő 
Zugspitzc községből, a német-bajor határról 
érkezett be. Itt összesen 401 szavazatot adtak 
le. Ezek közül 228 jutóit a nemzeti szocialis
táknak, 29 a szociáldemokratáknak, ,65 a 
monarchisla frontnak, 32 a bajor néppártnak, 
18 a kommunistáknak, inig a többi szavazat a 
többi pártok közölt oszlott meg.

A birodalom minden részéből ezután most 
már percenként érkeztek a jelentések, úgy
hogy megkezdődhet a szavazatok egységes ősz- 
szcszámlálása. Az első részeredmény

19 óra 29 perekor
került nyilvánosságra és több mint 220.000 
szavazat sorsáról referál. Eszerint tehát

nemzeti szocialisták 110.965
szocialisták 26.081
kommunisták 15.589

, centrum 10.077
Fekete-fchér-vörös
(Hugcnbcrg—-I’apcn—Seldle) 34.564
bajor néppárt 22.912

A többi szavazat megoszlott a német néppárt.
a kercsztényszocialista párt és az állampárt
között.

A koraesti órákban került nyilvánosságra, 
hogy milyen hallatlanul nagy volt a szavazók 
érdeklődése a vasárnapi választás iránt. A 
Svájcban élő németek

négy klllönvnnate.n
érkeztek Zürichből, Lovsaiméból, Bázelből és 
Bernből Dél-Németorsztfgba és Lőrrach, va
lamint Waldshut Piroskában leszavaztak. A 
bázeli német konzulátus négyezer szavazó
cédulát állított ki. A ’-uhrvidéki jelentések sze
rint olt egyes kcrücltekben

n száz százalékot is elérték 
a leadott szavazatok.
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Halottak és sebesültek
A koriéul jelentések »z eddigi nyugalomról 

•llorjedt hírekkel izemben most mér mind
több ratargóéról

h bozzímolnak. A nemzeti szocialisták és 
kommunisták közötti ÖMZOÜtközések halálos 
áldozatot követeitek Brcsluuban. Itt a rendőr- 
őrjáratra is tüzeltek ablakokból és háztetőkről 
A rendőrök viszonozták a tüzelést és

rendszeres tűzharc fejlődött ki.
Az utcai harcban

egy segédrendőr meghalt, egy másik sú
lyosan megsebesült.

A tűzharc a késő esti órákban sem ért véget, 
bár az egész környéket lezárták a a rendőrség 
több mint hetven embert letartóztatott. Ko
molyabb összetűzést jelentettek a Ptneberg kö
telében lévő Quickbornból, ahol

■ verekedésnél egy kommunista életét 
vesztette.

Súlyos kimenetelű lövöldözés volt a Darm 
stadt melletti Grlesheimben is.

Vasárnap h késő délutáni órákban teljes 
rendben zajlott le különben a berlini acélsisa- 
kotok felvonulása. Az acélsisakosok zeneszó 
mellett vonultak fel, csukaszürke oszlopokban, 
kfizőttűk a porosz királyi család herceget is. A 
mérteid Düsterbcrg alezredes vezette. A Un- 
doni sétányon óriási tömeg állott sorfalat és 
ünnepelte kcndölengetéssel nz ncélslsakosokat. 
A porosz belügyminisztérium erkélyéről G űr Ing 
miniszter is végignézte a felvonulást.

A császári palota előtt a Stuhlhelm-szÖvetség 
két vezére: Seldte és Düsterberg intézlek be
szédet a tömegekhez. A császári palotában ez
után gyűlést rendeztek, amelyen Papén is meg
jelent.

8 óra lö perckor került nyilvánosságra a 
következő részeredmény. Ez már körülbelül 
kétmillió megszámlált szavazatról számol be.

Páncélautók és géppuskák a belga határon
9 óra 20 perckor már közel 

tízmillió 
H megszámlált sznvazntok száma.

Nemzeti scociállslák 4,060.854
nrocláliöták 1,603.091
kommunisták 1,088.606
centrum 870.055
fckete-fehér-vttröa 618.571
bajor néppárt 685.101
A többi szavazat megoszlott.
Az esti órákban nagy érdeklődéssel tár

gyalták egész Berlinben azt a hirt, hogy
Eupenben a belga hatóságok fokozott

Meg lesz az abszolút többség
Az első megszámolt tízmillió szavazat után 

Inár lehet jóslásokba bocsátkozni. Valószínű
itek látszik tehát, hogy

« nemzeti szocialista párt és a fekete-fehér- 
vörös front megszerzi nz absiolut többséget.

'A horogkercsztcs Hitler-l.Wmr komoly nyere- 
aégie lelt szert s ugyancsak lényegesen növe
kedett Hugenberg-PapenScldtc blokkja. Ezzel 
szentben

erős veszteséget szenved a kommunlstapárt,
•nlg a szociáldemokratáknál és a centrumpárt- 
núl csak kisebb lemorzsolódásra lehet számí
tani.

A német birodalom sorsdöntő csntájn ezzel 
fldőlt. A német nép a vasárnapi választáson

auz uj rendszer fcntnrlása mellett döntött

Letört a
' A baloldal9

Nagy vereséget 
tnég nagyobbat 
Dagvjáhnn véve

Tizenegy órakor
’ ■ leadott szavazatoknak több mint a fele 

már niegsiáiuláltalott
#» azoknak sorsa eldőlt. Az összes jelentések 
arról számolnak be, hogy a legtöbb helyen a

teljcaen letört.
szenvedtek a szocialisták, de 

a kommunisták. A középpárlok 
megtartották pozíciójukat.

A békebeli 

hm 
11 m é ( kapható.

Horogkeresztes puccs Hamburgban
A késő éjszakai órákban érkezett nz első 

távirat arról. hogy vasárnap délután milyen 
óriási jelentőségű események történtek 
Hamburgban. A délutáni órákban nemzeti 
arociallnla rohamosztagok megszállották a 
városházát, valamint a rendőrfőkapltányság 
épületét és a rendőrség vezetését Itlchter 
nemzeti szocialista képviselő vette át. Az 
•kemények hatású alatt Pctersen hamburgi 
polgármester beadta lemondását. Minden 
jel arra mutat, hogy a birodalmi kormány 
a legközelebbi napokban felfüggeszti Ham 
burg szabadállam önkormányzatát s élére 
éppen ugy birodalmi biztos kerül, mint 
ahogy e» most Poroszországgal történt, A

1 nejen vizűm, IS '*  kedvezmény a magyar 
ea c»ehazlová*  vasutakon, Igazolványok 
*a feivllágoaitáaafc: Magyar Cseh
szlovák Krreakrrfelml Kamirú*  
nai, Budapest, VI., andraiRput 
IX. (Telefoni 2S1-71) ea az osazee 
budapesti és vidéki MÁV menetjenytro- 
dakbau. Vaaárlgazoivásyok Ara 4.— pangó

több gazdasági épület kigyulladt és le
égett.

A szavazatok megoszlása a következő:
nemzeti szocialisták 
Nzocláldemokraták 
kommunisták 
centrum 
féketc-fehér-vűrős 
bajor néppárt

818.531
292.784
236.632
156.679
153.307
138.141

A többi szavazat megoszlott.
Nyolc óra után néhány perccel nagy ria

dalmat keltett Berlinben a hir, hogy a Bum-
berg melletti Wiesenbergbtn délután

A gyújtogatások gyanúja miatt négy kom
munistát letartóztattak, mert a nyomozás 
adatul szerint

kétségtelen, hogy n gyújtogatást kom
munisták követték

el.
Az utolsó pillanatig nagyon élénken folyt 

a szavazás a berlini vasúti pályaudvarokon, 
ahol az érkező és elutazó választópolgárok 
szavaztak. De a kórházakban is nagyon so
kan kívántak részt venni a szavazásban és 
meglehetősen soká tartott, amíg az esernyő 
szerű, rögtönzött szavazócédula megtelte 
körútját a betegágyakon.

Vasárnap este még a tvormsl Pfedersheims- 
ben is zajlottak le véres összeütközések 
kommunisták és nemzeti szoclálistók között. 
A kommunisták befészkelték magukat a 
régi városfal egyik tornyába .ahonnan

tiiz alá vették az arra haladó nemzeti 
szocialista járőröket.

Egy horogkeresztes katonát revolverlövéssel 
megsebesítettek.

készültségbe helyezték a csendőrséget, 
amelyet páncélautókkal és géppuskák
kal ellátott katonasággal erősítettek 
meg, mert attól tartanak, hogy a német 
kommunisták tömegesen szöknek át a 

belga határon.
A hollandi határrendőrséget Vaals határvá
rosban lényegesen megerősítették, bár a né
met hatóságok igen szigorúan kezelik az ut- 
levélfelülvizsgálatot. Aachenben hasonló a 
helyzet. A német—holland határon külön
ben a németek is külön őrszolgálatot tarta
nak fenn.

a Hitler harmadik birodalmának kiépítése 
most már biztosítottnak látszik.

A választási harc legnagyobb győztese a 
rogkercsztes párt, amely olyan arányban 
porítottá szavazatai számát, amit még ők 
guk sem reméltek. A párt több mint busz 
Zalákkal‘emelte táborát —.

ennyi nemzeti szocialista szavazó még 
sohasem volt Németországban.

Vannak választókerületek, ahol a nemzeti szo
cialista szavazatok száma megduplázódott. A 
jobboldali egységfront többi pártjaival, a kö
zösen tekete-fehér-vörös harci front néven in- 

s a

ko
sza- 
111a- 
szá- 

dúló llugenbcrgékkel, német néppárttal 
többi kisebb jobboldali párttal együtt 

megszereiték az őt százalékot, 
az abszolút többséget.

baloldal
leadott szavazatok száma 
meghaladja. É feltevések

körülbelül

a 85 százalékot 
szerint tehát

35—37 millió szavazattal kell 
számolni,

mert kerekszdmban 41 millió 
gosultak száma.

Tizenegy órakor
18

A kép

Is

a szavazásra jo-

többi szavazat megoszlott.

millió szavalatot már megszámoltak.
1 akkor igy alakult
nemzeti szocialisták 7,936.141
szocialisták 3,274.801
kommunisták 2.263 933
centrum 1,708.320
fekete-fehér-vörös 1,287.831
Bajor néppárt 908.033A

okot, hogy a berlini kommunista
nemzeti szocialista Intézkedésre ugyláls/.lk 
az adott okot, hogy a berlini kommunista- 
ellenes akció megkezdése óta a német kom
munista párt ” 
helyét.

Hamburgba lette át

Éjjel 12 órakor:
megszámoltak 28 millió 
■Nemzeti szocialisták 
Szocialisták 
Kommunisták 
Centrum
Eckcte-fchér-vörös 
Bajor néppárt

A többi szavazat megoszlott,

szék

szavazatot.
12.243.580 (4404) 
4,828.545 (17.2%) 
3,883.976 (12.1%) 
3,118.054 (11.1%) 
2,076.363 (7.4%) 
1,206.295 (4.3%)

A HÉTFŐI NAPLÓ 
KERESZTREJTVÉNYE 

1931. március 9

Késő éjrxaka...
Félegykor megszámoltak 30 millió szava

zatot.
Nemzeti szociálisták 
szocialisták 
kommunisták 
centrum

Van dér

13,582.510
5,406.076
3,819.231
3,486.008

Lübbe a becsi parlamentet is 
fel akarta gyújtani

I A választáson kívül 
még egy eseménye van 
Berlin vasárnapjának. 
Werner lipcsei föállam- 
ügyész, aki néhány nap
pal ezelőtt Berlinbe ér
kezett, hogy a gyújto
gató Van dér Lübbe 
ügyében a nyomozás irá
nyítását átvegye, meg
kezdte a tanúkihallgatá
sokat. Wetner minden 
valószínűség szerint hol
nap vezetteti maga elé a 
gyújtogató holland kom

munistát és kezdi meg részletes kihallgatását. 
Lübbevel kapcsolatban

igen érdekes újabb adatok
derültek ki. Kiderült többek között, hogy 
Lübbe nemcsak mint kommunista agitátor szer
zett magának nevet hamarosan, hanem

mint sportember la.
Lübbe kitűnő hosszulávuszó és 1930. és 31. 
nyarán buzgón trenirozott arra, hogy

átussza a calaisl csatornát.
Ebben nz időben ugyanis ötezer holland forin
tot tűztek ki az első hollandus számára, aki 
ezt a sportfeladatot teljesíti. Ezt a dijat akarta 
Lübbe megnyerni. Hetekig trenirozott — úszó- 
trikóját vörös szovjetcsiilag ékítette, — kísérle
teivel azonban végül is — mivel azokat siker 
nem koronázta — felhagyott.

Igen érdekes a története Van dér Lübbe bécsi 
látogatásának Is. Hollandiából Törökországba 
utazva, 1931 októberében egy napot Bécsben 
töltött. A fiatalember akkor először járt az 
osztrák fővárosban, ahol felkereste egyik isme
rősét. A bécsi ispicrős felajánlotta, hogy elviszi 
hosszabb sétára, hogy megtekinthesse a várost.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnöknek Scrédi 

Justinián hercegprímásnál tett látogatása 
élénk érdeklődést keltett politikai körök
ben. A miniszterelnök —• hir szerint — kö
zel két óra hosszáig tanácskozott a herceg- 
orimással, akivel átbeszélte az összes idő
szerű közjogi és vallási problémákat és tisz
tázták az erre vonatkozó felfogásokat.

♦
A zöldhitelre vonatkozó rendeletet — mint 

ismeretes — a 33-as bizottságban elhang
zott indítványok alapján Imrédg Béla pénz
ügyminiszter levette n napirendről azzal az 
indokolással, hogy Mar sehol! Ferenc indít
ványa, amellyel a zöldhitelnek elsőbbséget 
indítványozott minden más követelés előtt 
— olyan érdekeket érint, amelyet minden 
oldalról meg kell fontolni és vizsgálni.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt e kérdésben megkérdezni Imrédy Béla 
pénzügyminisztert, aki a következőket 
mondotta:

— A prioritás kérdését a zöldhitelnél 
meg kell vizsgálnunk, mert a kérdésnél kél 
jelentős szempontot figyelembe kell ven
nünk. Ezekre vonatkozólag folynak a mun
kálatok és remélem, hogy a zöldhitel ügyét 
pár napon belül a 33-as bizottság letárgyal
hatja.

♦
Ma, hétfőn, délután öt órakor a minisz

terelnökségen Gömbös Gyula miniszterelnök 
részvételével a gazdasági miniszterek és a 
válságbizottság — melynek tagjai az Omge, 
a mezőgazdasági kamarák és a földbérlők 
kiküldöttei — fontos megbeszélést tarta
nuk a gazdatársadalom megsegítése ügyé
ben. Értesüléseink szerint a válságbizottság 
konkrét javaslatokat terjeszt elő a kérdés 
megoldására.

*
A legitimista nagytanács « héten értekezletet 

tart, melyen foglalkoznak a legitimisták akció
jára vonatkozólag az egyes bécsi és budapesti 
lapokban megjelent hírekkel.

♦
A választói jog reformjára vonatkozó elő

munkálatok — mint jó forrásból értesü
lünk — már serényen folynak az egyes il
letékes minisztériumokban. Beavatott poli
tikai körökben az a vélemény, hogy az uj 
választói törvényjavaslat az őszi ülésszak
ban a képviselőház elé kerül.

♦
A csehszlovák és magyar kereskedelmi áru

serére vonatkozólag valószínűleg a jövő hé
ten tanácskozások indulnak meg. Egyelőre ma
gyar részről csupán Nickl Alfréd, csehszlovák 
részről pedig Friedmann osztálytanácsos üln k 
össze, hogy elhárítsák r kezdet nehézségeit és 
csak ezen megbeszélések eredményessége után 
kerül sor arra, hogy a kereskedelmi kapcsola

Háziasszonyoknak 
kiadósabb a valódi 

Staoffer
Parmezán
20 dkg-os csomagolásban.

Mindenütt kapható!

fekete-fehér-vörös 
bajor néppárt

2,339.488
1,206.205

Lübbe azonban kijelentté, hogy
őt Bécsből csak a — parlament épülete ér

dekli,
azt azonban nem volt hajlandó megmondani, 
hogy miért. El is mentek az osztrák törvényho-

Van dér Lubbcn — a gyújtogató.

zás házába ,ott Van dér Lübbe mindent töviről- 
hegyire megnézett, rengeteg kérdést tett, majd 
— mint aki jól végezte dolgát — továbbutazott. 
Ezzel kapcsolatban most annak a gyanúja me
rült fel, hogy

Van dér Lübbe az osztrák parlamentet Is 
fel akarta gyújtani.

Megállapítást nyert az is, hogy’ a fiatalember
nek tulajdonképpen kőmüvesmesterség az ere
deti foglalkozása, ezzel azonban szembalesete 
rniat) Rl,,keljeit.hagynia, egy alkalommal 
ugyanis oltatlan mész csöppent a szemébe.

tokra vonatkozó tárgyalások szélesebb kör
ben megkezdődjenek.

*
A Független Nemzeti Demokrata Párt Ferenc*  

városi ifjúsági gárdája vasárnap alakuló érte
kezletet tartott, melyen elnökké dr. Scifert 
Gézát választották meg és megalakították a 
tisztikart. A gárda hetenként kétszer tart össze
jövetelt.

— Figyelemreméltó a Vértes és Sebestyén 
Muzeum-kőrut 15. cégváltozás miatti olcsó áru
sítása.

— Rinturln a béhnilködés természetes szabá
lyozója. Kapható gyógytárakban. Ára P 2.90.

— A gyermek logikája. Egy budapesti ügy*  
véd kisleánya karácsonyra gyönyörű kis fara
gott babót kapott elefántcsontból. A napokban 
azt látja a mamája, amint a kisleány valamivel 
dörzsöli az elefántcsont bábut. Mit csinálsz, Te
riké, kérdezte a mamája. Azt akaróin, hogy fe
hér legyen ez a baba és Diana fogkrémmel lisz- 
titom. Mert látod, hogy az Olga néni fogai sok
kal sárgábbak voltak, mint az én babám és a 
Diana fogkrém azokat is hófehérré tette.

— Három olcsó napot rendezek férfiruha- 
rendelésre március 6—8-ig. Kitűnő minőségű 
sötétkék, fekele vagy mintázott maradékból 
rendelhető mér.ték után remek kivitelű férfiöl
töny 35 pengő propaganda árért. Ruhakeresk, 
Vállalat, Ferenc-körut 39. I. ein.

-— A. legyőzhetetlen akarat jegyében dolgozik 
László és Fekete-cég (IV., Petőfi Sándor-utca 
14—16.), hogy francia és angol tavaszi szöveteit 
legolcsóbb árakon, s gazdag választékban 
nyújthassa a hölgyközönségnek.

Az Európai Áru. és Poggjá»xblifosUó Késs- 
vényUrsuság igozgntósúga és felügyelöbiznttaágs 
mélv fájdalommal jelenti hogy társaságunk ala
pítója. érdemekben gazdag alelnök-vczérigazga- 
tója és a külföldi európai áru- és poggyóstblzto- 
sító részvénytársaságok konszernjének irányítója

cserháti

ESIGEL MIKSA
ur

életének 78-lk évében, március 3-án, Rómában, 
baleset áldozata lett.

Társaságunk és Európa huszonkét államában 
kezdeményezésére alapított testvérlnlézetelnk gt- 
kotóinestcrOket és büszkeségükéi gyászolják a 
megboldogultban. Nagy szívjósággal párosult 
acélos akaraterő, céltudatos, nagyvonalú kon
cepció és lovaglás gondolkozás jellemezték egyé
niségét. Élete utolsó 25 évének egész munka
erejét intézményünk fejlesztésének szentelte és 
ugyanezen cél szolgálatában hivatása teljesítése 
közben ragadta el körünkből a végzet.

A budapesti gyászszertartás után a pécsi csa
ládi sírboltban helyezzük öeök nyugalomra.
Áldott emléke háláé iiiiünkben örökké élni fog!

Budapest. 1933 március 4.
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Gyilkos merénylőt 
a kereskedelmi kerhez kórtermeken 

moaorait agy baieg as gaiapgccsai lamonra varia a azomazaaiat
Vasárnap reggel izgalmas jelenetek ját

szódtak le a Ferenc József kereskedelmi 
kórház egyik kórtermében. Nadányi Pál 22 
éves kereskedősegéd jégtörő kalapáccsal rá
támadt a szomszédos ágyban fekvő Beck 
Árpád G1 éves ügynökre, többször fejbe
verte és az eszméletlen ember csak a se- 
gélvkiáltásokra elősiető kórházi alkalma
zottaknak köszönheti életét.

Nadányi Pál február 11-én került a kór
házba, mint MABl tag. A fiatal kereskedő 
segéd február 3-án lakásán, balkarján föl
vágta az ereket és többször

mellbcszurta magát.
Anyagi gondjai miatt követte el az öngyil

kosságot és akkor a mentők a Rókus-kór- 
bázba szállították. Később, amikor állapota 
javult, saját kérésére szállítói Iák át a keres
kedelmi kórházba. Állapota napról-napra 
javult, és úgy volt, hogy március 5-én, va
sárnap elbocsátják a kórházból. A belgyó
gyászati osztályon ápolták és a szomszédos 
ágyban Beck Árpád ügynök feküdt.

Az idős ember és a kereskedősegéd több
ször elbeszélgettek egymással és

látszólag jó barátság fejlődött ki köz
tük.

Vasárnap reggel öt óra tájban Nadányi föl
kelt és kiment a kórteremből. Fél óra 
múlva jött vissza és ismét visszafeküdt az 
ágyába. Hal óra tájban hangos kiáltozás 
verte fel a kórterem csöndjét.

— Most leszámolok mindenkivel, meg
ölök mindenkit! Nem tűröm, hogy tovább 
szenvedjetek!

Nadányi kiáltozott önkívületi állapotban,

Dorner fővegyész. Sommert és 
Unger államvasuti főtisztvise
lők kihallgatása a talpfaolaj 
ílgyében Az ügyészség kiterjeszti
a vizsgálatot az államvasuti póznaszállitásokra Is

A talpfaolaj panama bűnügyének 
mozása e héten újabb lendülettel 
meg, miután csaknem egy héten keresztül 
szünetelt az ügyészség munkája. .4uer 
György dr., a büniigy referens-ügyésze 
ugyanis a Dréhr-ügyben a közvád képvise
lője s ebben a minőségében egész héten át 
a vádtanács ülésein vett részt, ahol a Dréhr 
ügyet tárgyalták s nem foglalkozhatott a 
másik hatalmas bűnüggyel. A vádtar.ács 
ülése azonban e héten befejeződött és igy 
egy heti kényszerű szünet után

újból folytatódik az ügyészi vizsgálat
A Hétfői Napló értesülése szerint a hét 

közepére tanúkihallgatásokra kapott idé
zést az ügyészségre Dorner Béla fővegyész, 
az Államvasutak vegyészeti laboratóriumának 
vezetője, Sommert Vilmos, a MÁV anyagbe
szerzési osztályának főtisztviselője és Unger 
Béla államvasuti főfelügyelő, a pályafenn
tartási osztály egyik vezetője. Rajtuk ki-

Vakmerő szökés a főkapitányság
A részegen alvó cellatárs helyeit fogdájából 
a zsebtolvaj szabadult ki a fogdából

Példátlanul vakmerő módon szökött meg 
vasárnapra virradó éjszaka a főkapitány
ság őrizetes cellájából egy zsebtolvajlással 
gyanúsított ember.

Késő este a Kossuth Lajos-utcában, a 
44-es villamoson ellopták egy utas tárcáját 
A meglopott ember mellett

egy jól öltözött férfi
állt, aki a lopás fölfedezése után gyanúsan 
viselkedett, leugrott a villamosról és elsie
tett. A károsult lecsöngette a villamost, több 
utassal utánasietett.

elfogta és átadta a rendőrnek, 
aki előállította a főkapitányságra. Az előál 
Ütött ember erélyesen tiltakozott a gyanúsí
tás ellen és a tárcát se találták nála. Mikor 
igazoltatták.

A sziirketaxi
vezetősége értesíti a közönséget, hogy 
a mai naptól kezdődőleg a telefonon 
történi aulotaxi rendeléseknél

szanad zászlóval
tehát díjmentesen küldi állomáshely
ről a rendelőhöz kocsijait.

Telefon: 44-4-44

azután kiugrott az ágyból,
az éjjeliszekrényéből elővett egy kala

pácsot,
melyet a kórházban jégtörésre használnak 
és avval

Beck Árpádot háromszor fejbevágta.
A szerencsétlen ember segítségért kiáltott 
majd a fájdalmak következtében elvesz
tette eszméletét. Ekkor már a személyzet 
besietetl a kórterembe. Nadányi az ápolók
kal is szembeszállolt, óriási erőt fejtett ki 
és

három ápoló kellett hozzá, hogy le tud
ják fogni.

Az inspekciós orvos kötözte be Beck Ár
pád fejsérüléseit, s megállapitodta, hogy ál
lapota súlyos,

életveszélyes.
A kalapácsütésektől koponyarepedést és 

agyrázkódást szenvedett.
Nadányi Pál viselkedésén azonnal észre 

vehető volt, hogy megtébolyodolt. Tüzetesen 
megvizsgálták és a vizsgálat eredinényekép 
pen értesítették a mentőket, akik

kényszerzubbonyban szállították az an
gyalföldi tébolydába.

Az elmebeteg kereskedősegéd a hajnali 
órákban valamelyik raktárhelyiségből ve
hette magához a kalapácsot, amellyel a 
merényletet végrehajtotta. A rendőrség a 
kórház igazgatóságával együttesen vizsgá
latot indított annak a megállapítására, hogy 
a történtekért terhel-e valakit gondatlan
ság.

viil még néhány kisebb" állású vasúti tiszt 
viselőt hallgatnak ki. E kihallgatások so
rán nemcsak u talpfa-olajszállitások újabb 
részleteiről lesz szó, hanem felvilágosítási 
kérnek a tisztviselőktől arról is, hogy

mit tudnak azoknak az aktáknak sor*  
sáról, melyek az eddigi vizsgálat során 
nem kerültek elő s — egyes verziók 

szerint — eltűntek.
A talpfaolaj panamával egyidejűén 

héten kezdődik az ügyészség vizsgálata
e 
a 

póznaszállitások ügyében is. A nyomozó hu 
lóságokhoz több olyan bejelentés érkezett, 
amelyek

szükségessé teszik az Államvasutak ré
szére eladott póznák és egyéb faanya

gok szántásának kivizsgálását is.

Ez ügyben ugyancsak számos érdekes 
kihallgatást foganatosítanak úgy a rendőr
ségen, mint az ügyészségen.

iratok 
azt mon- 
iratok vé-

Noth Lajos. 34 éves magántisztviselő
nek mondotta magát, 

de Noll és Wolf névre kiállított 
voltak nála. Erre vonatkozóan 
dotta. hogy az idegen névre szóló 
tétlenül kerültek hozzá. Végül is, mivel nem 
lehetett tiszta képet kapni a történtekről, 
az állítólagos Noll Lajost őrizetbe vették és

a főkapitányság őrizetes cellájában he
lyezték el

azzal, hogy vasárnap délelőtt a zsebtolvaj
lás! ügyek szakreferense elé állítják.

A többi fogoly között a cellában volt Ko
vács István kercskedősegéd is. Kovácsot 
azért álitották elő, mert részeg fejjel utcai 
botrányt rendezett. Az ilyen ittas emberek
kel rendszerint úgy bánnak, hogy a lakó-

vegyen

vigyázzon. sia"
Nézze meg 
a dobozon vagy ládán m gyébr novót.

fehér cukorral főzött
márkAa 
■zllvalzt, 
•zz az olonóbb

A cukrozatlan azedett-vedett áru 
kisebb ár mellett is drébgAbb,

| sukhoz legközelebb eső őrszobára telefonál
nak, onnan egy rendőr elmegy a bemondott 
címre és ha valóban olt lakik az illető, la
kása és rendes foglalkozása van, akkor el
bocsátják a rendőrségről. Kovács esetében 
is igy történt és a cellában helyezték cl ad 
dig, amig az őrszobáról megérkezik az iga
zolás.

Kovács a cellában elaludt
és közben megjött a jelentés az őrszobáról, 
az őrszoba igazolta a személyazonosságát, 
mire a központi ügyeletén úgy rendelkez
tek, hogy Kovácsot bocsássák cl.

A foglár bekiabált a cellába:
— Kovács István!

Noth Lajos látta, hogy Kovács nem moz
dul, mélyen alszik, mire vakmerőén visz 
szakiáltoll:

— Jelen!
minden úgy ment, mint a 
rendőrök, akik az őrizeies

Most azután 
karikacsapás. A 
cella valamennyi rabját természetesen nem 
ismerhetik,

kiengedték Kovács István helyett Noth 
Lajost.

Kovács reggelre kijózanodott és izgatot
tan várta szabadonbocsátását. Türelmetle 
niil érdeklődött, megtörtént e már az iga 
zoltatás és csak ekkor derült ki a furfangos 
szélhámosság. A rendőrség

A főkapitányságon vasárnap többrendbeli 
betörés miatt letartóztatták Helénák Mihály 
19 éves pékinast, Ulefka Ferenc 18 éves 
szerelőt. Nemes István 19 éves lakatost és 
Martonos .János 28 éves lakatost.

A négy fiatalember egész sereg betörést 
követett el.

Pár hét leforgása alatt kifosztottak a Pé- 
terfTy Sándor-utcában egy bőrőndös-üzletet, 
a Nagymező utcában és a Rákóczi-ulon egy- 
egy trafikot és ők járlak a Márcr-léle 
egyenruhakereskedés helyiségében is, azon
kívül még néhány betöréssel gyanúsítják 
őket.

Az elfogatás érdekes körülmények között 
történt... A .Teleki-téren szolgálatot, teljesítő 
detektívek megtudták, hogy a „zugforga- 
lomban" napok óta kinálgatnak különböző 
ruhaféléket eladásra gyanús fiatalemberek. 
Ezen a nyomon elindulva, a személvlcirás 
alapján Zelenák Mihályra terelődött a

1 zsebkendő, vagy 50 varrótű, vagy 2 pár paszom, 
kézelőgomb, vagy 1 pár Izlap, vagy 3 tct. fohérnemú- 
szám, vagy 2 óraszalag, vagy 1 bojtos zsinór, vagy 
1 gyűszű, vagy 1 stoppolófa, vagy 1 nyakkendőszorító, 
vagy 2 harisnyatartó csat, vagy 1 m klöpllcslpke, 

vagy 2 ruhacsat stb.

S m köperezalag, vagy 1 m szönyegszegö, vagy 10 ms. 
•ujtás, vagy 1 m antikbortni, vagy 1 pár kézelőgomb, 
vagy 4 tct. córnagomb, vagy 1 db. harlsnyakötö- 
gumi, vagy 1 pár Ingujjtartó, vagy 2 nadrágtartó- 
pótrósz, vagy 1 levői gyöngyházgomb, vagy 1 zseb

kendő, vagy 1 m klöpllcslpke stb.

5 m batlsztszaiag, vagy 3 m gumlpertll, vagy 4 pár 
cipőfűző, vagy I m párnazslnor, vagy 1 ruhaakasztó, 
vagy 1 kalapfa. vagy 1 córna-225 m, vagy 1 alsószaU 
1000 yard, vagy 1 m lenrojt, vagy 1 db. fodrosgumt, 
vagy 1 pár Izlap, vagy 1 m bútorbortnl, vagy 1 pár 
kézelőgomb, vagy 1 hajháló, vagy 1 m klöpllcslpke stb.

10 stoppoló, vagy 9 gépvarrófonal, vagy 52 paplan 
gomb, vagy 12 paplanróxsa, vagy 7 m függönyzsínór, 
vagy 50 m lace , vagy 1 órazslnór, vagy 3 pár gomb
lyukas vállpónt, vagy 1 ha|lekötó, vagy 1 ruhacsat, 
vagy 10 m Danubla, vagy 1 felsőszél = 1000 yard, 
vagy 1 vág klőpll-plko, v. 1 zsebkendő, v. 1 kézifilóstb.

MARADÉKOKÉ! PsaBasíim
_Ullstein-szabásrnintákat UOSf W H ■N

erélyes nyomozást- indított a szökevény 
kézrekerilésére,

mert most már egészen bizonyosra veszik» 
hogy tényleg ö követte el a zsebtolvajlást.

---------- —1

Elfogták a mozirajongó fiatalemberek 
betorobandajat Moziból indultak
a betörésekre és moziból jöttek haza, mikor elfogták őket

gyanú. A detektívek szombaton keresték a 
lakásán, de nem találták otthon. Azt a fel< 
világositást kapták, hogy

moziban van.
A detektívek türelmesen várakoztak a kapu 
előtt és mikor Zelenák megjött, elfogták. 
Három barátjával, Ulefkával, Mártonostul 
és Nemessel együtt voltak a moziban. Most 
már ezt a hármat is elfogták és

valamennyien a főkapitányságra ke
rültek.

Zelenka és barátai
mozirajongók.

kihallgatták, azt mondottat 
kalandorulmekért rajongott.

TKiderült, hogy
nagy

Zelenka, amikor 
különösen a 
Valahányszor betörlek, utána mindig mo« 
ziba mentek. A mozirajongó betörőket Icm 
tartóztatták és pontos bünlajstromuk ösz< 
szeállitásán most dolgoznak.

Mi számolunk 
minden fillérrelI 
Kövesse példánkat!



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 március «.

Japánban újra megmozdult a föld

A földrengések hazájában: Japánban egy újabb hatalmas földlökés 
megint borzasztó pusztítást okozott. Háromezer ház dőlt halomba 

s többezer a romok alatt pusztult emberek száma

Ellenforradalom
Szoujet-oroszországban

Állami alKaimazoitaK. polgárok és iöiűbírto- 
kosok szán oiázs-torra dalma a szovjet ellen

Moszkva, március 6.
A szovjet politikai ellenőrző hatóságának jelentése szerint a legutóbbi időben Uk

rajnában, fazak-Knukázusban és Fehér-Oroszországban 70 elienforrudalinárt tartóztattak 
le. A letartóztatások

veszedelmes ellenforradalmi szervezkedés 
leleplezésével állnak kapcsolatban.

A letartóztatottak hír szerint főként állami alkalmazottak, a polgárság ég a fökl- 
birtokosnszlály köréből. Az a vád ellenük, hogy szabotásként a vetés és aratás elha
nyagolását, az állatállomány elpusztítását és

éhínség előidézését akarták elérni.
A letartóztatottak nagyrészc állítólag beismerő vallomást tett.

Teleky Sándor dr. ügyvéd 
megmérgezte magát

A csnlád szerint véletlen baleset okozta mérgezést
Vasárnap délben Teleky Sándor dr. is

mert budapesti ügyvéd Andrássy-ut 41. 
számú lakásába hívták a mentőket. Az ügy- 
'vedet Eszméletlenül találták ágyában. A 
mentők beszállították n Rókus-kórházba.

Teleky dr. szombatról vasárnapra virradó 
éjszaka két óra után ment haza feleségével. 
Panaszkodott, hogy

nagyon fáradt
és utasítást adott, hogy vasárnap délig ne za
varják.

Délben egy órakor felesége bekopogtatott 
hálószobájába. Nem kapott választ, rosszal 
sejtve benyitott és a legnagyobb megdöbbe

Kihágásért előállították és 
kiderült, hogy gyilkosság 

miatt körözik
A résxag biciklista rosszul végződött élszakai 

kalandja a Rákóczi-uton
Vasárnapra virradó éjszaka a Rákóczi- 

ulon n rendörőrsrem egy kerékpáros férfire 
lelt figyelmes, aki énekelve haladt a kerék
párján,

szabálytalanul hajtott
és minden pillanatban attól lehetett tartani, 
hogy leesik. Megállította a kerékpárost, aki
ről csakhamar kiderült, hogy erősen Ittas 
állapotban van. Miután nem ukarta magát 
igazolni és vitatkozni kezdett a rendőrrel, 
a főkapitányságra állították elő.

Sebestyén János 35 éves méNiároMegéd
nevére szóló iratokat talállak nála és ami
kor kutatni kezdtek múltja után, a bűn
ügyi nyilvántartóban ráakadtak egy köröző
levélre, amelyet a szolnoki törvényszék

Holnap szenzációs kihallgatás lesz 
a kotteros valutarablás ügyében

Vjabb fordulathoz érkezett n koffws valuta
rablás ügye, amely Sirkulcu JfitMÍ elítélése 
óla io Intenziven foglalkoztatja a haló»á|okn( 
A f/'f/óí X'iplá nicgirla. hogy n rejtélyes bűn
ügy két legfontosabb tanúját. Horváth Samud 
háiókoiMkalauzl é» Farkat Flórián államvasuti

kalauzt Kolozsvárott szembe sietnék a fogság
ban lévő Nagy Pállal • n kalauzok

•cm hmerték fel benne a kofferom valuta
rablót, 

aki Szckulesszel együtt rabolta volna cl Bauer 
Mária bőröndjét.

néssel látta, hogy
a férje eszméletlen

és mellette üres alonálos fiola hever.
Értesítette a mentőket, akik gyomormo

sást hajlottak végre és Telekyt beszállították 
a Rókus-kórházba. Állapota estére annyira 

javult,
hogy lakására vitette magát.

A hozzátartozók véleménye szerint 
tévedésből 

véletlenül nagyobb adag altatószert vett be 
a szokásosnál és ez okozta a mérgezést.

adott ki Sebestyén ellen gyilkosság bün
tette címén.

Sebestyént * szolnoki törvényszék n 
koinmitu alatt elkövetett gyilkossággal 

vádolja
és 1921-ben bocsátották ki ellene a köröző
levelet.

A mészárossegéd tagadta, hogy azonos 
lenne a gyilkosság minit körözött emberrel, 
de a főkapitányság szerint a körözőlevél 
összes adatai ráillenek.

Gyilkosság elmén előzetes letartózta
tásba helyezték,

fedezettel Egerbe szállítják és olt fognak 
dönteni további sorsa felöl.

Hasznot hidal.
hogy SCHMIDTHAUER

Igmándi RBserüulza
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, 
de kiöblítést szerepénél fogva gyorsan 
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből.

L
A szembesítés eredményének alapján Halász 

Lajos dr. és Kövesdi Gyűl dr. védők kérték a 
törvényszéket, hogy a Nagy Pál ellen kibocsá
tott elfogatási parancsot vonja vissza. A tör
vényszék azonban elutasította a védelem kérel
mét, az Ítélőtábla Kállay-tanáca elé került az 
ügy. A tábla szintén érvényűén hagyta az elfo
gatóparancsot, de

a két kalauz eskllalaftt kihallgatására utasí
totta a törvényszéket,

ahol Horváth Géza dr. tanácselnök kapóit meg
bízást a szenzációs kihallgatások foganatosí
tására.

Az érdekeltek vasárnap kapták kézhez a tör
vényszéknek erre vonatkozó végzését, amely 
igy hangzik:

„Zsarolás bűntette miatt vádolt Szekulesz 
József és társa elleni bűnügyben a kir. tör
vényszék a kir. ítélőtábla végzését a felekkel 
közölni rendeli s egyben a kir. ítélőtábla ál
tal elrendelt tanúkihallgatás határnapjául 
1933 március 7. napjának d. e. pont 9 óráját 
tűzöm ki (V., Markő-u. 27. I. cm. 7. ajtó) I)r. 
Horváth Géza s. k. kir. tvszki bíró, ft. elnök1'
Ezek szerint tehát
holnap, kedden a bűnügy két koronatanúja 

vallomást tesz.
Ezen a héten történik döntés arról is, hogy 

Szekulesz bűnügyében mikor lesz a táblai fő
tárgyalás. Goilein Sándor dr., Szekulesz vé
dője tudvalévőén felebb-‘zéssel élt a törvény
szék két évi és hét hónapi fegyházbüntetése el
len a táblához, ahol Kállay Miklós dr. tanácsa 
rövidesen kitűzi a felebbviteli fötárgyalást s azt 
függetlenül Nagy Pál bűnügyétől, tárgyalja le.

HASHAJTÓ

Megmérgezte magát 
Hajnal Baby táncosnő 
Céltalan az életem ...

Vasárnap reggel 9 órakor a Nagymező
utcai Európa-szállóba hívták ki a mentőket, 
ahonnan jelentenék, hogy Orbán Ferencné 21 
éves artistanő, aki a varieté világban

Hajnal Biiby
néven szerepel és a Moulin Rouge táncosnője, 
inegmérgczte magát. A mentők megállapítot
ták, hogy az artistanő nagyobb mennyiségű

aszpirint vette be, 
gyomormosást alkalmaztak, azután a Rókus- 
kórházba szállították.

Az életunt táncosnő két búcsúlevelet ha
gyott bálra, az egyik a rendőrségnek szólt és 
ebben csupán a következő pár sor van: 
— Életem céltalan, kérem, ne boncoljanak fel. 
A másik levél egy férflismerösének szól s ab
ban azt írja, hogy

nagyon fájt az élet,
majd elbúcsúzik a fiatalembertől.

A táncosnő állapota a Rókus-kórházban ja
vult, pár napon belül el is távozhat onnan.

Hajnal Baby neve különben a közelmúltban 
egy afférral kapcsolatosan már szerepelt a 
nyilvánosság előtt. Eredetileg színésznőnek ké
szült. A Bethlen-térl színpadon kezdte karrier
jét, majd a Komédia Orfeumba került Az 
orfeumban nagyobb szerepet bíztak rá, de a 
főpróbán nem jelent meg. Salamon Béla, a 
darab főrendezője végül is autóba ült és elha
tározta, hogy megnézi, mi történt Hajnal Bá- 
byvcl. Az Erzsébel-körut 11. alatti lakásán ta
lált rá, ahol

panaszkodott, hogy összeveszett a férjével, 
nz ura elvitte ruháit és emiatt nem tudott 
megjelenni a próbán.

Az öngyilkossági kísérletet állítólag azért 
követte el. mert eltűntek iratai és nem tudott 
útlevelet kapni, pedig előnyös szerződést ka
pott volna Malla-szigetére egy oltani lokálba.

Szerdán

CSÚKSZÜRET
KENE CLAIKE

CSÚKSZORET
IANNABELL

CSÚKSZÜRET
POLA ILLERY

CSÚKSZORET

‘%éfJÖi7^n<3jalö
I.

A szuverén máltai lovagrend nagymes
tere, Luigi Chigi herceg Steenockerzeelben 
járt a királyi udvarban. Hivatalos küldetés
ben jött. Audienciára jelentkezett Zita ki
rálynénál és Ottó királyfi távollétében ün
nepélyes külsőségek között nyújtotta át a 
királyfi számára a máltai lovagrend nagy
keresztjét.

II.
A hires-neves Régi Gárda kedden össze

jövetelt tart az Országos Kaszinó sárgater
mében. Ebből az alkalomból a Régi Gárda 
tagjává avatják Hóman Bálint kultusz
minisztert, Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
minisztert és Kállay Miklós földmivelésügtjl 
minisztert,

III.
Pillanat felvét el vasárnapra virradó éj

szaka az Arizonában. A boldog vidámság
ban úszó elegáns lokálba bejön egy zömök, 
szmokingos ur. A forgó parketten huszon
hét pár táncol. A zömök ur végigsiet a loká
lon. Egyszerre megelevenedik az egész he
lyiség. Jobbról-balról barátságosan, vidáman 
köszöntik. Ki ez a népszerű ur? Fodor Ist
ván, a kitűnő vivómester is sportember, 
fís mi ez a népszerűség? A Kisnapló meg
számolja a forgóparketten táncoló párokat, 
4 huszonhét közül tizennégy párbajozott 
Fodor mester védőszárnyai alatt. Hiába - < 
Budapest mégis csak a lovagiasság városa..,

IV.
A pesti társaságokban sznobságáról is

mert fiatal iparbáróról mesélik. .4 fiatal
ember a házibálon nagy hévvel udvarol 
házikisasszonynak. Csöndes hali-sarok, 
gyöngyház fényű lámpa, a táncteremből 
tompán szűrődik ki egy szivzsongitó tangó, 
A fiutalur nagy hévvel ostromol. A házi
kisasszony a pezsgő, a tangó és a hangulat 
varázsa alatt vállára hajtja a fejét, egymás
hoz közeledik két forró ajk és elcsattan egy 
csók. Azután a fiatalúr megtöri a varázst, 
hirtelen föláll és indul befelé a nagy
terembe-

— Hová? — kérdezi halkan, mint töri 
liliomszál a házikisasszony.

— Elmondani.., — hangzik a Jelelet.

V.
Á pesti szakácsok, akik nagy sikert arat

lak a múltkori szendvicskiálíitással, részt- 
vesznek a bécsi nemzetközi szakácsművfi- 
szeti versenyen. Április elsején lesz a ver
seny. Az érdeklődés olyan nagy, hogy ar
ról folyik a tárgyalás, a MÁV indítson fil
léres különvonatot erre a napra Bécsbe, 
Gourmandok a fedélzetre!

VI.
Arisztokrata körökben egy meglepően 

érdekes üzletalapitás tervéről beszélnek. 
Arról szó! a hír, hogy a nemrég elhunyt 
arisztokrata politikus egyik közeli rokona 
kalapszalónt akar nyitni a Belvárosban. 
Nehéz idők..,

VII.
A jézustársasági atyák budapesti rend

házába vendéget várnak: Páter Györgyöt. .4 
szimplán hangzó, egyszerű név mögött 
György szász királyi herceg húzódik meg. 
A királyi herceg pap lett és buzgó páterje a 
jezsuita rendnek. György páter, aki külön
ben József Ferenc királyi herceg feleségé
nek, Anna királyi hercegnőnek a bátyja, 
missziós hitterjesztési előadást tart a budai 
Vigadóban.

VIII.
Péchy Erzsi leánya, Péchy Judit nemré

giben vált el pilótatiszt-férjétől. Péchy Ju
dit csaknem minden idejét édesanyja be
tegágyánál tölti, odaadóan és önfeláldozóim 
ápolja. Teljesen visszavonultan, csöndesen 
él, de a társaságokban igy sem feledkeztek 
meg róla. A minap kérő jelentkezett. Ko
moly kérő, aki rövidesen esküitől akart. 
Annak rendje és módja szerint hivatalosan 
megkérte a kezét Péchy Erzsitől és a mű
vésznő férjétől, Gariboldi Eeó bárótól. Dön
tés még nincs.

—í*ágl —
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A feJeséggyUkos Szikorát 
Székesfehérvárra vitték 

s^ombositik az ötszörös gyilkossággal 
gyanúsított fögépésxt a tanukkal és exhumálják 

első felesége holttestét
Székesfehérvár, március 5.

(A W/fői Napló tudósítójától.) A Hétfői Napló 
elsőül adóit liirl Szikora Gyuláné gazdag pék- 
•SMQOy Gyöngyösön történt meggyilkolásáról 
<s kirablásáról. Mint ismeretes, a rablógyilkos
ság áldozatának férje, Szikora Gyula, aki az
előtt a székesfehérvári vízmüvek főgépésze 
vc/lt, az asszony holttesténél bevallotta, hogy 
ó lőtte agyon a feleségét.

A hitvesgyilkos Szikora ellen azóta 
még ilt régi gyilkosság gyanúja merült fel.

Azzal vádolják, hogy Székesfehérvárott 1917 
tavaszán meggyilkolta első feleségéi, 1920 má
jus 10-én éjszaka agyonlőtte Orbán Ferencet, 
u székesfehérvári vízmüvek gépápolóját, to
vábbá nemsokára azután egy Csala községből 
való tejcskocsist, aki szemtanúja volt első fe
lesége elpusztításának. Akadtak Gyöngyösön 
tanuk, akik arról teltek vallomást, hogy Szi
kora évtizedekkel ezelőtt — amikor még a 
gyöngyösi Barna-féle fatelep alkalmazottja 
volt fürdőkádba fojtotta ötéves kisleányát, 
azonkívül a fatelep fűtőjét vaslupáttal agyon
verte.

A gyöngyösi, székesfehérvári é» egri nyo
mozóhatóságok vasárnap is lázas munká
ban voltak, hogy Szikora régi gonosztet

teire világosságot derítsenek.
Egész sereg tanút hallgatlak ki, akik közül 
sokan terhelő vallomást tettek a gyöngyösi 
pékasszony gyilkosa ellen.

Tekintettől arra, hogy a volt főgépésznek 
Székesfehérvárra való szállítása vált szüksé
gessé, az egri ügyészség szombaton megadia 
az engedélyt arra, hogy Szikorát megfelelő 
fedezettel Székesfehérvárra szállítsák.

Littke Kálmánné biinperének 
egyik tanúja provokáltatta 

a védőt
Ma ülnek össze a segédek a különös lovaglás ügyben

Társasági és jogászi körökben egyformán 
sok szó esett vasárnap arról az érdekes lo- 
vagias ügyről, amelynek hátieréül Littke 
Kálmánné bűnügyének fötárgyalása szol
gált.

A bilnper egyik tanúja provokáltatta 
Littkéné védőjét

B a felek megbízottai most tanácskoznak.
Csernátony László volt miniszteri titkár 

a provokáló fél.
Csernátony a főtárgyalás során tanúvallo
mást tett Littke Kálmánné bűnügyében s

Éjszakai csendélet:
késpárbaj, utonállás, szurhálás, családi háború

Vasárnapra virradó éjszaka több vereke
dés történt a fővárosban és a Környéken.

Lerik János gépmestert a Baross-ulca 7. sz. 
előtt

Ismeretlen tettesek megtámadták
és fejbeverték. Leriket a mentők kötözték be, 
majd a Rókus-kórházba szállították.

Pestszenlerzsébeten a Nagy Súndor-utcában 
fíunkler János lakatossegéd, Máhr Kálmán 
kereskedősegéd és Polónyi János kovácssegéd 
összeverekedtek és a verekedők közül vala
melyik

Bükiért hasbaszurta.
A mentők életveszélyes állapotban szállították 
a Szent István-kórházba. A két garázda em
beri redig clőállitolták a peslszenlerzsébeti 
rendőrségre. Mindketten azt hangoztatják, hogy

ÁRNY OHDRA 
lefűzte uoronoffotl
Aki megnézi e héten „BABV" elmü 
filmjét, visszanyeri régi aranyos kedélyét I

A*  «grl ügyészség vasárnap adta át a 
sokszoros gyilkossággal gyanúsított em
bert a székesfehérvári rendőrség két ki

küldött tisztviselőjének.
A rendőrtisztviselők ma, hétfőn érkeznek Szi- 
korával Székesfehérvárra, ahol nyomban meg
kezdik a kihallgatását és a tanukkal való 
szembesítését

A székesfehérvári vizsgálóbíró intézkedett, 
hogy az ottani katolikus temetőben kibontsák 
Szikora Gyula első feleségének sírját, miután 
nz asszonyt annakidején boncolás mellőzésével 
temették el. Nem lehetetlen, hogy ha Szikora 
tagadni fog, akkor

tetemrehivást rendeznek vele első felesé
gének hamvai fölött.

A székesfehérvári rendőrség rengeteg ter
helő adatot gyűjtött Szikora ellen. Jelentkezett 
ott vosáí-nap egy Németh Jánosné nevű tanú 
is, aki hajlandó esküt lenni arra, hogy saját 
szemével látta, amikor a főgépész a vízmüvek 
hez vezető kiskuli-uton kocsijáról

a feleségét a lovak közé lökte.
Ugyancsak súlyos terhelő vallomást tettek 
özvegy Orbán Ferencné is és azóta fölnöveke
dett kis kis leánya.

Székesfehérváron izgalmas érdeklődéssel 
várják a városban közismert Szikora megérke
zését. Fölelevenitik, hogy Orbán temetése al
kalmával a fögépész tartott a sírnál bánatos 
hanga búcsúbeszédet és Orbánról — akinek a 
feleségével bizalmas viszonyt folytatott — 
mint a kölelességteljesités vértanújáról emlé
kezett meg.

A székesfehérvári rendőrség döntő eredmé 
nyéket vár Szikora Gyula hétfői vallatásától.

Littkénére terhelőén vallott. Balogh N. 
Imre, Littke Kálmánné védője védőbeszédé
ben aposztrofálta a tanút, s olyan kijelen
téseket teli, amelyeket Csernátony László 
magára nézve sértőnek talált. Emiatt azután 
Csernátony felkérte dr. Rácz Vilmost,

kérjen magyarázatot Balogh N. Imre 
ügyvédtől.

Rácz Vilmos fel is kereste az ügyvédet egy 
ur társaságában. Balogh N. Imre vasárnap 
megnevezte a maga segédeit és ma, hétfőn 
ülnek össze a segédek, hogy megtárgyalják 
a lovagi a s ügyet.

egy ismeretlen negyedik verekedő szúrta has
ba Runklert.

Rákosszcnlmihályon a Rákos-utcában Kitalka 
János gyári munkás és Hiegenwart József vas- 
et.zlcrgályossegédck összeszólalkoztak, majd

késpárbajt vívtak.
Kitalka tüdőszurást szenvedett, Hiegenumrt a 
balkarjón kapott szúrt sebet. Kltalkát életve
szélyes állapotban szállították a niaglódi-uli 
kórházba, a vasesztergályost a lakására vitték.

Rákospalotán, a SzentiniháJyi-ut 78. alatt 
Barkus I’ál ácsmester összeverekedett sósorá
val, Barkas Ferenc ácssegéddel. A verekedéthe 
beleavatkozott Vargha Györgyné is, aki Már
kussal közös háztartásban él.

Mind a hárman megsérüllek.
Az újpesti mentők a gróf Károlyi-kórházba 
szállították őket.

Ilyen film 
csak egy van 
egy évben!

ARTHUR 
SCHNITZLER 
íelejthetet Ion Hímje

ZEflElDEDES
Magda Schna'dar.Olga Csehov*  
Lulse Ullrlch, Raul Hörblgor.

Az angol és francia modellházak álla! feldolgozott 

legújabb tavaszi szouatüJtfonséDon
legfinomabb köpeny-, kosztüm- és ruhaanyagok gazdag 
választékban raktárra érkeztek.

árainkat a szolid kalkuláció legyében államuk meg
Kellemes meglepetésnek szánjuk, hogy külön osztályun
kon a megelőző Idényből megmaradt — azonban az Idei 
divattal minden tekintetben megegyező — angol és francia 
130—140 cm. széles köpeny-, kosztüm- és ruhaszöve
teinket már 5.—, 6.—, 8.— pengős egységárban árusítjuk. 

LÁSZLÓ és FEKETE 
különleges női és férliszövetek áruháza, IV, Petöii Sándor-u. 14-16

Kötélmászó betörő a Corvin áruházban
Hajnali dulakodás az éjjeli őr és a betörő között

Vasárnap hajnalban a Cornín-áruház éj
jeli őre arra lelt figyelmes, hogy az áruház 
Sláhly-utcai részén

az emeletről egy férfi ereszkedik le kö
télen.

Odasietett, hogy a menekülő betörőt el
fogja, de az időközben földre ért. Az éjjeli 
őr

dulakodni kezdett

Kötözőiévé! alapján letartóztatták 
Putzkaller Frigyes belvárosi

hangszerfcereskedőf
Pufzkaffer Frigyes szerint tévedésről van szó

Vasárnap reggel detektív jelent meg Putz- 
kaller Frigyes hnngszerkereskedő Semmelweis- 
ulca 17. sz. alatti lakásán. A detektív közölte, 
hogy felsőbb utasításra elő kell állítania a fő
kapitányságra a 46 éves kereskedőt, mert a 
budapesti kir. törvényszék

sikkasztás elmén körözőlevelet bocsátott ki 
ellene.

A kereskedő, akinek Pianola zongora és 
hangszerárukereskedés elmen van üzlete a 
Semmelweis-utcn 17, számú házban, ismert 
tagja a Belváros kereskedő világának, nagy 
meglepetéssel fogadta az előállítási parancsul 
és azt hangoztatta, hogy

bizonyára tévedésről van s®ó.
A detektív azonban eleget tett kötelezettségé
nek s előállította Putzkallert a főkapitányság 
intellektuális osztályára. Kihallgatása során a 
főkapitányságon is azt hangoztatta, hogy

ő semmiféle körözésről oein tudo*L
hiszen bejelentett inkása és régi üzlete van 
ugyanazon a helyen a Belvárosban. , Szerinte 
csak arról lehet szó, hogy valami tárgyaláson 
nem jelent meg és ebből származott kellemet
lensége.

A rendőrségen rövid jegyzőkönyvet vettek 
fel, majd kihirdették előtte a letnrióztntási

Vólpszképen

Előfizetési díj . .. ln 
ogész övre: “ i*.4U  

(Vidékre porté _ P 1.30) 

az ismeretlen férfival, ez azonban erősebb- 
nek bizonyult, földreteperte öt és közben 

sikerült megszöknie.
A betörő menekülés közben eldobta zsáké 

mányát, amely papirosba volt csomagolva. 
Az éjjeli ör

jelentést lett az esetről a rendőrségnek, 
ahol megindították a nyomozást a vakmeri 
betörő kézrekeritésére.

végzést és még vasárnap délután
átkisérlék az ügyészség fogházába.

Hétfőn délelőtt hallgatja ki a vizsgálóbíró és 
akkor dönt további sorsa felől.

A bank-krach nyomán megjelentek 
az első szükségpénzek Amerikában

sok-sok késedelmes előfizető újí
totta meg elmaradt előfizetését.

A kedvezőtlen körülmények
kel is számot vetünk, amikor újból 
hangsúlyozzuk mindenkinek, aki 
niég nem fizetett elő, hogy:

alkalom van hozzánk irt levél
ben megokolnia előfizetése elma
radását, vagy hogy mint uj elő
fizető, igényt tart-e továbbra is a 
folyóiratra.

Újra kiemeljük, hogy a 19 
darabból álló uzsonnakészletünk 
páratlan népszerűsége miatt ez az 
ajándékunk ki fogyóban van shogy 
annak elküldésében ne legyen 
fennakadás, sürgős előjegyzésre 
van szükség.

Tündérujjak
Magyar Kézimunka UJaár

Budapest, IV., Szervita-tér 3.
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ni KEK
A szénkiskereskedők 

vasárnapi gyűlésükön 
tiltakoztak a nagykeres
kedők konkurenciája ellen

A szénnek khtételekbeni árusítása körül hó
napok óla tartó harc folyik a szén kis- és 
nagykereskedők között és a kereskedelemügyi 
minis/tét rendeleté ellenére kicsiben való szén
eladás miatt több ismert budapesti szénnagy- 
kereskedőt

súlyon pénzbüntetésre és elzárásra Is ítél
tek el.

Az Ítélet jogerőre való emelkedése után a 
szénnagykereskedők erőteljes akciót kezdlek. 
hogy a kicsiben való árusítást tiltó rendeletit 
vonják ' vissza. A szénkiskereskedők vasárnap 
többszák résztvevővel a nagykereskedők ak
ciója ellen

tiltakozó gyöléht tartottak.
ftadó Gyula elnöki megnyitója után Szcndefl 
Árpád titkári jelentésében ismertette a nagy
kereskedőkkel folytatott harc eseményeit, 
majd határozati javaslatot terjesztett be, 
tnelyhek értelmében elhatározták, hogy abban 
az esetben, ka a nagykereskedők kicsiben is 
adhatnak el szenei,

aa összes fővárnál szénklskrrrskedö vlsa- 
azaadja az Iparignzolványát.

Komlót Jenő, Jokkel Adolf és Halász József 
felszólalásai után Hadó Gyula elnök bezárta 
a mindvégig izgalmas hangulatú gyűlést.

— Ma temetik Walsh 
szenátort. Az Észak- 
amerikai Egyesült Ál
lamok uj elnökének 
beiktatási ünnepsége 
során félárbócra enged
ték a Capitolium tete
jén lengő csillagos lo
bogót. A hivatalos 
Amerikának nagy gyá
sza van, a most hivn- 
talbalépő miniszterek 
közül máris kidőlt 
egy: Walsh szenátor, az uj kormány igaz- 
Aágügymini*  ere. A 73 éves szenátort tud
valévőén nnszutján érte utol a halál, mikor 
Havnnnából hazafelé tartott Washington
ba, hogy részfvehessen Roosevelt beiktatási 
ünnepségén. Az elhunyt szenátort ma telhe
tik el nagy pompával.

— lláromhónnpl fogházra ítélték a báró- 
aoffőrt. Nagykanizsáról jelentik: Most tár
gyalta n törvényszék báró Funkelsdorf Va
lentinunk bűnügyét. A báró nz orosz cári 
gárdaezred tisztje volt, majd miután emi
grált, Budapestié vetődött el s itt egy pesti , 
cég so (tőrje lelt. Néhány hónappal ezelőtt 
Funkelsdorf báró a cég teherautójával ösz- 
szeütközölt n keszthelyi országúton Faron 
István őrnagy motorkerékpárjával és az 
összeütközés következtében az őrnagy sú
lyosan megsebesült. Báron őrnagy feljelen
tésére a nagykanizsai törvényszék Funkels- 
dorf bárót háromhónapi fogházra Ítélte cl 
s félévre eltiltotta az autóvezetéstől.

— Rákosi Jenő-emlékUnncp. Az Újság
kiadók Otthona március 15-ike alkalmából 
az idén is Rákosi Jenő-cmlékünncpet ren
dez. Az ünnepi emlékbeszéd megtartására 
dr. Antal István miniszteri tanácsost, a 
•ajlÓQsztály vezetőjét kérték fel.

— Egy ismert pesti mérnök-vállalkozó 
halála. Vasárnap délelőtt elhunyt Polgár 
Károly ismert budapesti mérnök vállalkozó, 
akit szombaton agyvérzéssel szállítottak be 
a Pajor-szanatóriumba. Polgár Károly nép
szerű*  alakja volt a pesti társasélelnek. Két 
évtizeden ót tagja volt a Lipótvárosi Kaszi
nónak, ahol halálhíre általános, mély rész
vétet kelteit.

—■ A garflkus művezetők jubileumi hang
versenye. A grafikus művezetők által március 
26-án. vasárnap, délután kíő órakor a Zene- 
mflvjszetj Főiskolában tartandó jubiláris hang
verseny művészi esemény lesr. Jegyek 00 fillér
től pengőig inár kaphatók a Zeneművészeti 
Főiskola portásánál, valamint a Magántiszlvisc- 
lökuL (Andrássy út 124.)

3 olcsó napot rendezekfé'f'-
ruharendelésre márc. 6—8-ig!

Kitűnő minőségű sötétkék, 
fekete vagy mintázott mara
dékokból rendelhető mérték 
ntán remekkivitelü iériiőltöny 
35 pengő propaganda-árért! 
„Rnhakereskedelmí Vállalat" 
Ferenc-kőrut 39., I. emelet.

— Rejtélyen körülmények kört meggyilkol- 
lak egy wombalhclyl lakatosi. T-gnnp délután 
Szombathelyen egv hórakás tetején holtan 
akadtak rá Szendl János munkanélküli laka
tosra. A boncolás megállapította, hogy Szemű
nek, nki napok óta egyetlen falatot sem evett, 
halálát valamilyen tompa tárggyal jobb halán- 
lékárt mért nngyrrejü ütés okozta A tettes 
kézrekcrilíiérc erélyesen folyik * nyuiuozús.

(Vasárnap lévén. Móricka, az anekdotákból 
ismert impertinens ifjú nem az iskolában 
ontja koraérett szellemének szikráit. Ezút
tal a pápájánál van, másik régi ismerősünk
kel. 0 az a bizonyos Kohn, aki utcán, vona
ton és kávéházban találkozni szokott Grün- 
nel. Most azonban nehezebb partnerrel lé
vén dolga, nem ő mondja a vicceket. Mint 
gondos apa, aki az iskolán /1 vül is eleget 
akar tenni a modern gyermeki evelés szem
pontjainak, az Állatkerlbe vitlv Mórickát.) 

MÓRICKA (bámészkodva ácsorog a bi
valy tehén előtt).

KOHN UR: Gyere már! Órákhosszat fo
god nézni, hogyan kérödznek a tehenek?

MÓRICKA: fisak azt várom, papa, mikor 
köpik ki a rágógumink.

KOHN UR: Siess, megmutatom neked a 
madarak osztályát.

MÓRICKA: Gólyát is fogunk látni?
KOHN UR: Gólyát nem. A gólya jelenleg 

Afrikában van, mert még nincs itt a költö
zés ideje.

MÓRICKA: Miért? Nálunk se volt itt a 
költözés ideje, mégis költözködtünk.

KOHN L’R: Az más.
MÓRICKA: A gólyát nem lehet kilakol

tatni?
KOIIN UR: Mondom, hogy az más. A gó

lya nem fizet lakbért.
MÓRICKA: Mi se Űzettünk, mégis kila

koltatlak bennünket.
KOHN UR: Ne fecsegj annyit, inkább 

nézd ez a gyönyörű papgájt.
MÓRICKA: A papagáj is egy költöző

madár?
KOHN l’R: Honnél veszed ezt a buta

ságot?
MÓRICKA: Tegnap láttam egy butorszál- 

litó kocsi tetején. Olt ült a konyhakredenc 
és a szenesláda között.

KOHN UR: No, itt vannak a ragadozó
madarak. Az ott a kánya.

MÓRICKA: Az uj külügyminiszter? 
KOHN UR: Nem, a madár.
MÓRICKA: Hát mért mondtad, hogy

Kánya?
KÖIIN UR: Mert úgy hívják.
MÓRICKA: Akkor miről lehet megis

merni, hogy melyik a madár és melyik a 
külügyminiszter?

KOHN UR (már nagyon mérges): Arról, 
hogv a külügyminiszter nem tud repülni,

MÓRICKA: Hát a Puky?
KOHN UR: Móricka, ha még egyszer 

közbeszólsz, nem mutatok többet semmit. 
Itt vagyunk a bagolyvárnál. A bagoly arról 
nevezetes, hogy egész, nap alszik, éjszaka 
kiabál. Olyan kor jár ki vadászatra.

MÓRICKA: Papa, én gondoltam valamit. 
KOHN UR: El tudom képzelni.
MÓRICKA: Ha a bagoly nappal is ki 

tudna járni, egész jó képviselő lenne belőle. 
Éjjel kiabálna, nappal kijárna.

KOHN UR: Ez itt a medvék pavillonja. 
Most nem lehet őket látni, mert a téli ál
mukat alusszák.

MÓRICKA: Könnyű nekik. 
KOHN UR: Miért könnyű?

üéguáiiozás midii!
Vértes és Sebestyén
urldlvatllxfet. Múzeum*körút  15

— Mcllbelőltc magát egy rendőr a kelen
földi vasutat alagiitban. A kelenföldi pálya
udvar mellett lévő vasúti alagutban vasár
nap délután Kása János 32 éves rendőr 
szolgálati fegyverével mcllbelőltc magát. A 
rendőr a kelenföldi pályaudvaron teljesitett 
szolgálatot, majd miután szolgálati ideje le
járt, az alagútba ment s itt elkövette öngyil
kosságát. Súlyos állapotban szállították nz 
Alkoás-ulcai kórházba az öngyilkos rend
őrt. akit eddig kihallgatni nem l ehetett, 
mert eszméletlen állapotban van. Búcsú
levelet, vagv olyan Írást, amelyben tettét 
megmagyarázná, nem találtak nála. Az ön
gyilkosság ügyében a rendőrség vizsgálatot 
inditolt.

Dr. FEHVES SZAKORVOS 
ver-, bor Ab nemi betegek 

oek rendel egész. nap
l<i<k<.c*l-ni  xg. I. «*m.  i. Hókuaasi nemben

— Demokrata vacsora. A Központi Demo
krata Kör szombaton este tngnvntó vacsorát 
tarlóit, ámelvcn Zala Zslgmond, dr. Országit 
Sándor és V.zsongi János országgyűlési kép
viselő szólallak fel

Halálozás. Dr. I.öw Anlnlné st. Fleischcr 
l’óza. dr l.őw Antal budapesti ügyvéd fele
sége f. hó 6-én reggel hosszas betegség után 
elhunyt. Temetése kedden lesz.

Kálmán Jenő tréfája
MÓRICKA: Fizetnének annyi adót, mint 

mi, majd ők se aludnának olyan nyugodtan.
KOHN UR: Ne beszélj, inkább nézd a je

gesmedvét.
MÓRICKA: Papa, ha te olyan volnál, 

mint a jegesmedve, akkor nem volna sem
mi gondunk.

KOIIN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert ez a jég hálán is megél.
KOHN UR (tanácsosabbnak tartja hallat

lanná tenni Móricka megjegyzését): Ezek a 
rókák. Az ott a keresztróka, ez itt a kék
róka.

MÓRICKA: Papa, igaz, hogy a rókák 
minden évben uj bundát kapnak?

KOHN UR: Igaz, de ezt meg ne mondd 
a mamádnak.

MÓRICKA (a kenguru háza előtt): Papa, 
mi ez az állat?

KOHN UR: Melyik?
MÓRICKA: Ez itt, az oldalkocsival.
KOHN UR: Ezt úgy hívják, hog- ken

guru. Az erszényesek közé tartozik.
MÓRICKA: Értem. Ez a Weiss Fiilöp az 

állatok között.
KOHN UR: Nézd ezt az állatot azzal a 

nagy bajusszal. Ezt úgy hívják, hogy roz
már.

MÓRICKA: Én azt is tudom, hogy miért 
hívják úgy.

KOHN UR: Hagyjad hallani.
MÓRICKA: Mert ilyen bajusszal régen 

rossz már neki. Miért nem visel Hitler-ba
juszt, mint a Meskó, aki Magyarország leg
okosabb embere.

KOHN UR: Te hitehagyott! Hogy mond
hatsz ilyet a mi legnagyobb ellenségünkről?

MÓRICKA: Hát nem a legokosabb? Más 
ember a saját szakállára alapit pártot, 
Meskó pedig a Hitler bajuszára.

KOIIN UR: Móricka, már megint politi
zálsz. Nézd inkább a vidrát. E.z ..egy, félig 
szárazföldi, félig vizi állat.

•MÓRICKA: Be kell jelenteni a polgármes
ternek.

KOHN UR: Mit?
MÓRICKA: Hogy ez egy álláshalmozás. 

Az egyiket meg kell szüntetni.
KOHN UR: Itt vagyunk az elefántnál. Lá

tod, milyen okos? Elveszi a pénzt az em
berek kezéből.

MÓRICKA: Olyan okos én is volnék, csak 
kapnék én is koldulási engedélyt az Állat
kert igazgatóságától.

KOHN UR: A pénzért, amit kap, kenye
ret vesz az ápolójától.

MÓRICKA: Akkor neki is föl kell emelnie 
a taksát.

KOHN UR: Miért?
MÓRICKA: Mert a pesti pékek is emeltek.
KOIIN UR: No, itt vagyunk végre az ál

latok királyánál, az oroszlánnál.
MÓRICKA (közelebb lép az oroszlánhoz 

és kidugja rá a nyelvét).
AZ ÁPOLÓ: Hé, fiatal ur, ne tessék olyan 

közel menni az oroszlánhoz.
MÓRICKA: Ne féljen, nem eszem meg!
(Mórickát elcipeli a papája a rács elöl és 

az állatkerti kirándulás minden különösebb 
incidens nélkül befejeződik.)

Irányárak : Puplln-lng.............P 8.—
HAIAlng.....................P 5.80
Rayé*nadrAg.......... P 2.00
1’lzsnmn ............ P 11.50
Cernazoknl .........P 1.80

— öngyilkosok. Dombi János 32 éves bor
bélysegéd az OTI Orvosi rendelőjének félreeső 
helyén felakasztotta magút. Mire rálnláltak, 
halott volt. Levelet hagyott hátra, amelyben 
bejelenti, hogy anyagi gondjai miatt vált meg 
az élettől. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították. — Nagy Mária 20 éves 
háztartási alkalmazott, a Déri-utca 10. alatti 
házban vcronállal megmérgezte magát. A men
tők a Rókus-kórházba szállították. — Kelemen 
János 38 éves kőmüvessegéd Postszenllőrincen, 
az állami lakótelep 227. számú épületében a 
konyhában spárgára felakasztotta magát. A 
házbeliek észrevették az öngyilkossági kísérle
tet és idejében levágták. A mentők kórházba 
szállították.

— A nyugdíjba vonuló nagykanizsai vasuta*  
sok ünneplése. Nagykanizsáról jelentik: Több
száz főnyi közönség részvételével ünnepelte 
tegnap a város közönsége a március elsején 
nyugdíjba vonuló őtven nagykanizsai vasutast. 
Bottal Béla állomásfőnök méltatta az ünnepel
tek érdemeit hosszabb beszédben.

— Négyes jubileum. A nyugoll pályaudvari 
02. számú postahivatal tisztikara négyes jubi
leumot ünnepelt szombaton este: Lnppny La
jos igazgató, Huszár Jenő és Lakatos Aladár 
főfelügyelők és Konc Pál I. o. szak-altiszt 40 
éves szolgálati jubileumát. A jubileum a posln- 
allisztek egyesületében bankett és jól sikerült 
posláskabaré mellett folyt k

HÖLGYEK FIGYELMÉBE! 
Fillérekért öltözködhet! 

Elegánsan I Jöl I Oloeón 1

Tweed tavaszi kabát............. P i4.<«
Doubl tavaszt kabát..............P 24. <»i
Elegáns dlvatkabát ..............P 34.-<a,
Tweed szövetruha ..............P 9.20 <«>
Gerö Márton

női divH'AruliÁza, Budapest.
VI., Király-utca 22. sz. (Saroküzlet)

Betörők Gergely Tódor 
vezérigazgató 

villájában
Gergely Tódor, a Magyar Általános Biz

tositó Intézet vezérigazgatója vasárnap este 
megjelent a főkapitányságon és

betörés miatt
följelentést tett ismeretlen tettesek ellen.

Gergely vezérigazgató vasárnap kiment a 
MártonMegyi-ut 22. számú villájába és ek-< 
kor a kapussal együtt fölfedezték, hogy

villa egyik bejárata nyitva van.
A villában betörőjárás nyomára akadtak. 
Az ismeretlen betörök különféle fehér- 
nemücket és ruhákat vittek cl a villából. A 
kár összegét pontosan még nem tudták meg
állapítani.

A rendőrség keresi a tetteseket.

A Magyar Általános Takarék 
zárszámadása

A Magyar Általános Takarékpénztár Igaz
gatósága szombaton tartotta mérlegmegál- 
lapító ülését. Miként a mérleg alább közölt 
fontosabb adatai mutatják, az intézet, mely, 
különösen a vidéki gazdasági életnek hitel
lel való ellátása terén tölt be vezető szere*  
pet, változatlanul megőrizte a közönség bi
zalmát és ennek következményeké^ csor
bítatlan likvidálását is.

A Magyar Általános Takarékpénztár el
múlt üzletévéről — melynek nyereségét az 
igazgatóság a mai viszonyoknak megfelelően 
jórészt belső tartalékolásra- használja fel és 
ép ezért osztalékra részvényenként csak 1 
pengőt juttat — a következő jelentést kap
tuk:

A Magyar általános takarékpénztár részvény
társaság igazgatósága március 4-én tartott üléJ 
sében megállapította az 1932. üzlelév mérlegét, 
amely P 614.763.78 tiszta nyereséggel zárult, 
miután az intézet a vállalati nyugdíjpénztárnak 
az év folyamán mérlegen belül cca 150.000.— 
pengőt átutalt és miután 368.095.81 pengőt vesz
teségek leírására fordítottak. Ezeken kívül az 
értékpapírállománynál szükséges leírások a 
260/1933. számú miniszteri rendelet intézkedé
seinél sok esetben meg túlmenő mértékben, 
mérlegen belül történtek meg. Az igazgatóság 
a március 18-ra egybehívandó 51. rendes köz
gyűlésnek javasolni fogja, hogy osztalék fejé
ben részvényenként 1.— pengő kerüljön kifi
zetésre, a tartalékalap növelésére, úgy mint ta
valy, 100.000.—- pengő fordíttassék, ami állal 
az 13.650.000.— pengőre emelkedik, a vállalati 
nyugdíjpénztár erősítésére, hasonlóan az. előző 
évhez, 50.000.— pengő utaltassék át, míg P 
30.703.78 (1931-ben P 35.005.29) új számlára 
vezettessék elő. A javaslatok elfogadása után 
az intézet saját tőkéi 33,650.000 pengőre fognak 
rúgni.

A mérleg adatai nz intézet jelentékeny mo
bilitását tüntetik fel. A betétállomány 42,413 
ezer 830.14 P, amely betétösszegből 60.5% be
tétkönyvecskékre elhelyezett betétekre esik. A 
takarékpénztár a betéteket mindenkor felmon
dás megkivánása nélkül, haladékalanul kifi
zette és súlyt helyezett arra, hogy mobilitásá
nak és likviditásának erejét nemcsak a mér
legben, hanem n gyakorlati életben is megmu
tassa. Ennek köszönhető, hogy az utolsó hóna
pokban a belétek mozgalma kedvezően alakult. 
A takarékpénztár nz 1932. évben 336 millió 
nengő összegű váltót számított le. A régi hitel
keretek nagyrészéi fenntartotta, sőt számos eset
ben újabb kölcsönöket is folyósított. A váltó
tárca és az adósok tétele P 56 020.851.83, amely
ből P 30 674.240 17 a váltótárcára és P 
26,255.611.66 az adósokra esik. Az intézet mo- 
bilitását igazolta. hogv a belélállománnval szem
ben a készpénzállomány és a mindenkor kész- 
oénzté tehető bankári követelések összege a 
váltótárcával együtt egymagában is a betétállo
mány 86% át teszi ki. A mérleg egyéb mobili
zálható tételeivel együtt pedig a mobilitás több 
mint 100"/t-os.

A Gschwlndt-féle Szesz-. Élesztő-, I.lkrtr- 
Rnmgyár Rt. f. é. március 4 én megtartott ren
des évi közgyűlése az 1932. évre részvényen kint 
6.50 pengő osztalék kiűzetését határozta el. A 
szelvények március 6-álól kezdve kerülnek be
váltásra a részvénytársaság központi irodájá
ban (IX., Ipar ucca 17.) és a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Banknál.

Záilocgcédul^if,
aranya', cxQaiöt, brilllAnr.it hihető len magas Arca 
veszek, lvéacaica ékszerüzlet, R&kóczl-ut 9. szara

brilllAnr.it
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— Enyhe Idő és esőzés. Vasárnapra be- 
Löszön lőtt a tavasz. Országszerte 10—15 
fok meleg volt. A hegyekről szinte éjsza
kán át eltűnt a hó. Egész éppel esett az eső 
n hegyekben s az esőzés lemosta a havat a 
hegyekről. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa a következő; Enyhe idő és újabb csők 
Várhatók.

— Eltűnt egy MÁV tisztviselő, özvegy 
flenner Ferencné háztartásbeli, aki Nagy
tétényben Föld-utca 23. szám alatt lakik, 
bejelentette a főkapitányságon, hogy unoka
öccse, Rublo Lajos 31 éves MÁV tisztviselő 
2-án este eltávozott hazulról és azóta nem 
tért haza. Rubto azóta hivatalában sem je
lentkezett, ellenben egy levelet irt, amely
ben bejelenti, hogy megunta az életet és 
Öngyilkos lesz. Az eltűnés ügyében a rend
őrség meginditotta a vizsgálatot.

— Letartóztatás egy fényképezőgép miatt. 
Szűcs József 23 éves budapesti fotoriporter el
len az egri törvényszék körözőles elet bocsátott 
ki. Egy ottani plébánostól értékes fényképező
gépet vett át azzal, hogy kijavítja. A plébános 
azonban fényképezőgépét hónapok múlva sem 
kapta vissza, mire följelentést tett sikkasztás 
elmén Szűcs ellen, aki ismeretlen helyre távo
zott és ezért körözőlevelet bocsátottak ki el
lene. Ennek alapján a rendőrség most letartóz
tatta.

— A katolikus orvosok gyűlése. A Magyar 
Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete 
vasárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlé
sét, amelyen dr. Rockkor Adóm egyetemi ma
gántanár elnöki megnyitója után Musik Béla 
dr. egyetemi magántanár tartotta meg titkári 
beszámolóját. Rohrböck Ferenc dr. egyetemi 
magántanár vázolta ezután a jövő évi mun
kásság programját. Végül Bochkor Adám dr. 
zárószavaival a közgyűlés véget ért.

Gazolt, azután ormeneMiit
kát lelketlen soflOr

n rondórság keresi a megszökött autösokst
A főkapitányság sérülési osztálya két sú

lyos autógázolás ügyében indított nyomo
zást, amelynek tettesei a gázolás után elme
nekültek.

Vasárnap hajnalban három óra tájban a 
Váci-ut 34. szánul ház elölt az őrszemes 
rendőr egy eszméletlen állapotban lévő fér
fit talált, akinek

fejél-lábát sérülés borította.
Kihívta a mentőket, akik eszméletre téritel
ték és megállapították, hogy Őrlik Józsefnek

Oivosiiag megállapított lény,
hogy arendszeresen adagolt

kúra — a használati utasítás pon
tos betartása mellett —

megszünteti
a krónikus székrekedést.
hívják, 38 esztendős kőmüvessegéd. Őrlik 
előadta, hogy hazafelé tartolt lakására, ami
kor egy Újpest felé haladó autó, amelynek 
vezetője kürtjelzést nem adott és igy nem 
vehette észre,

elgázolta, majd tovább száguldott.
A másik gázolás hat órakor történt, a 

Berzsenyi-utca 3. előtt. Tóth Józsefné 54 

esztendős, köztisztasági munkás felesége, n 
férjéhez sietett, miközben egy Tisza Kál- 
mán-tér felöl haladó

szürketaxi
elgázolta. Az asszony, aki agyrázkódást 
szenvedett, segítségért kiáltozott, de mire a 
rendőr előkerült,

a gázoló soflfőr tovább hajtott.
A sebesülteket a mentők a Róktis-kórházba 

szállították, a rendőrség pedig keresi a lel 
ketlcn soíTöröket.

— öngyilkos fotoriporter. Breuer Leó 25 
éves fotoriporter vasárnap éjszaka meghalt 
a Rókus-kórházban. Brcuert néhány nappal 
ezelőtt a Sas fotoriportvállalat Dohány-utca 
30. számú házban levő helyiségéből vitték 
a Rókus-kórházba. A fiatalember luminál- 
lal mérgezte meg magát. Búcsúlevelet ha
gyott hátra, amelyben azt Írja, hogy idegei 
felmondták a szolgálatot, öngyilkosságáért 
senkit sem lehet okolni, csak saját magát. 
A rendőrség vizsgálatot indított, hogy kiku 
tassa az öngyilkosság hátterét

— Hajnali tüzek. Csanádi László dr. egri 
kanonok, budapesti Szent LászJó-ut 50. számú 
házának egyik kéménye vasárnap hajnalban 
kigyulladt. A tűzoltók rövidesen eloltották. —• 
A Lövőház-utca 17. számú ház kéménye is ki
gyulladt. A tűzoltók itt is rövidesen végeztek a 
tűzzel.

— Leesett a padlásról és szörnyet balt. Preit« 
zer Ferenc lesvármajori gazda tegnap reggel 
házának padlásáról egy zsákot akart ledobni 

■ az aEilak alatt álló szekérre. A szerencsétlen 
I ember dobás közben elvesztette egyensúlyát, 8 
• kocsira zuhant és szörnyet halt.

uj tavaszi idény megkezdődött!
Hosőkelmék

MosöműselymeX ...
rendkivfll nagy választékban, II Dk
ruhákra és pongyolákra P l.?5, UsíU

Selvemanyasok
Suntung dligonal , ..

rabauldonság, színes mfiselyem- / UII 
fonala, métere............................ P *<•

Fehérnemű mtíselyem ,..
•pró színes mintákkal, bármely | nk 
al inszinekben ............ P 2.»O.

„Chape" serge ,..
női ruhákra rendkivfi' alkalmas, / Ilii 
la mfiselystn ............................ p fasüU

Mosómuszlin .,.
modern, uj tavassi kimintázásban, II IM
métere............................P -.»8, WU U

Crepe de Chlne ,..
nehéz mfiselyem minőség, bár- / UII 
mely szinten............................ i’ fca JU

Kékfestők ...
és kartonok, stlnw alapon mlntá- II IM
voltak, métere ............ P —.88, U

Crepe Georgette ,
bármely uöl rubaszinben, kiváló A /l| 
Jó möselyamböl ........................P

cuuri m .,,
nj tavaszi mosó ruhaanyag a lég- 1 k k
jobb mosó, métere...............  pi’Ww

Crepe „Ribu“, ...ruhaanyag újdonság, pazar színek- fa kJ]
ben (mfiselyem) .......................P TCaUU

Panamavúszon ...
egyssina selyemfényű pamut- 1 4k
fonalból, métere ...................   P * sWW

Crepe Mirocaln ...
a1 tavasai színekben, nehéz mfl- A kll
selyemfonala .............................P “ UU

Ruhnburetle ...
nyers ós pusstelszlnekben, kiváló 1 1 íj 
jominőség... .. ....... P l.O®» Bel V

Rajé Crepe de Chine ...
bjazokra és ruhákra Igen elegáns A M]l
(mfisel.vem)................................. P

Azsuros troulkúl , ..
rendkívül elegáns mosó ruhaanyag / kll
sima színekben ..............P t.GO ás UU

Crepe de Chlne ...
ceolaszóp nj mintákkal, minden A UII
alapszínben (mfiselyem) ..........

Boitklé és öingonúl ...
a legalább tavSaii tnoaórnha és / A II
koazttlmkelme... ......... P 8.XO, á<«“v

Rlhuldlng ...
tavaszi rtoa és kosstflm újdonság k kll 
(műse'yem).................................P

Butorkartonok ...
a legmodernebb mintákkal, kis és | 1 H
Mgy virágosak..............P l.Gft, lelU

Bélés-brokűt ...
sima színekben, erős mfiselyem 1 |]k 
minőség.................................... P Biiil

Monpe, 100 cm széles ,
női ruhakelme, igen saép választék-1 All
ben. métere .......................... P B •“ V

Béiésramona ...
a legtartósabb mfiselyem, kosatfim- 4 |»l| 
és kabátbélés..........................P WsUU

Hői svapjukelmék
Gyopju trikotin ...

simák és mintázottak, nagy válasz- / kll 
fék bán ...................  P ílswU

.Buckie*'  ruhakelme ,..
szép tavaszi színekben, cos 100 om X UII 
ssétes, métere......  ............ P wiJW

Gyapjú Rihuiding ,..
a legdivatosabb tavast! rnhakelme, A Mii
reá 100 cm szeles, matere....... P TiWll

Gyapjú Georcette .
■ ima ós mintás tavaszi rahanjdon- k /II 
aig, cc.a il>0 cn> szeles, métere i*  UtfcU

Kosztumxeime ...
nj tavaszi angolos mintákkal, 140 k kll
om széles ............  P G.SO, WiUv

Tavaszi újdonság ...
„Verdi" finom gyapjú ruhaszövet, k Mii
1*0  M Wé-M . „ P V.UU

Söiétkék seviot , ..
Ila- et leányka Intézett ruhákra, / MÍl
I IO cm szélen P 4.80, 400 em széles ihVU

Boukle knbótkelme . ..
• 'cgdlyatosahb szövisd minden U MII 
szinben^lJOcmszélssPta^SOjiesU*'

Douhl dlagsnái
átmeneti kabátkelme, tavaséi 
■sínekben, 440 om széles ... P

Trenscootkelme 
esőosepmentez rojsl, tiszta 
gMtPln, 140 cm sréted .. . P 14.801

FértlszOvetek g
Ruhaszövet ... I

igen Jó strapabíró, 140ont. se., k kll ■
métere .......  ... ................ P J»UU 1

1 Szőnyeg és fQMBng*  
5? anyaiak
I Futószőnyeg . ..
■ modern csíkozott, 65 em stéles, | J QHomeszpon _,. 1

a legtartósabb sportruhakelme, y kll E
140 om. széles...................... P JiUU | 1 Mintás futöszönyeg ,

| kiváló tartós minőség, 63 ess seé- ] Mk
| les, métere......   P IsUtl
| la íutószönyeg , ..
■ zTatai Burkusi igen erős kivitelben, / Mii
| oo cm szóles .... ... . P fctwlB
| Rnbnleum - ..
■ SlsóréhKu iihúieámpóüó, ér om. / M||
| átélés. métere...........................P fcsUU

Öltönykelme .. on í
tisztagyapjumlnőségben. 11 MII H
nj tavaszi mintákban, 140om. is BJiVv |

is 501
színekben, 140 om. sz., mtr. P 4w*wV  ■

Rugitin és feiSiiőkeime ,, „ i
xwsawsr-:14.80 | 1 VlOSZOSVÚSZOn barcbend háttal _ mm

R seén konyhamlniákkaJ, 78 e». se., jFelöltokalme .... j
Unom ínapjuminóiég, |k kll f
óriási választékban, métere .. F 1 U«UU Fllggönyetfamln ...

csikós és kockás ajo arai laté kkal, TI n.M
(Klem széles ................P U.TUFehérnemUanvalok

Nöl komhlnéanyag . ..
, 0.98

FDggönvbutiszt ,
lehér alapon színes pettyes, 110 ere 1 Jk 
széles, métere.......................... F J./tJ

Kittinö zelir ..,
férfiingekre és gyermekruhákra, II U k 
világos és sötét alapon pUiJJ

FUggöny cslpkeszövet ,
ekrü-ssinbvn minUsva, 180emra„ JQ

Erösszúlu oxfordok ...
férfiingekre, rtjamákra a legjobb ] ák
mosók, métere... ...................... P l«w's

Virágos szatén . ..
paplan- és botorkolatnak, 140 sm. | Dk
széles, métere ................. P JsJW

Finom pupilnok ,..
selyemfénaysl fehérek és színéé ] kW 
mintázottak. métere ... P 1.GO. B .wU

Műsélyem pnplanbroköt ...
nehéz minőségben, bármely sala- k ||||
ben, 1 W em. széles, métere ... ... WeW

Színes snnghai
nöl fehérnenillanyag. Igen jó mosó, ] 7k 
selyemfé»yn, métere ....... p á>/U

Papianklot ,
minden sima sslnhea, 440 em. sa„ 7 /TI
métere...........................P ».7O, fc»4»U

Tavaszi dlvatoombok
Kábít- és kpsztflmgomliok
Divatövek nöl ruhákra “ 
Férfi öiWnv- és felöitögombok
M. D. Cs. alsószál 1000 jardos, fehér és fekete— — 
FérCPOIDUt 400 grammos faltér -.18, nysrssslnben... 
Gépvurrtlonai minden színben ................. — .09,

Varró cérna 'm “ “““ A....

Vidékre mintákat bármely anyagokból díjmentesen kliidUnkl

rflHVAtc^WOK
Rákóczi-ut 72-74.

•(í(C Postai megrendeléseket 15 pengőn felül díjmentesen mállitunk.
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SZIi%BBÁZ — ÜIOZI
Magyar származású vagyok — 

mondta németül a vasárnap 
Pestre érkezett Fritz Kortner

Vasárnap délután Pestre érkezett a neves 
berlini színész és filmszínész Fritz Rnrtner, aki 
» pályaudvarról egyenesen a Király Színház 
színpadára sietett, hogy az éjjeli előadásra be
állítsa Alfréd Neumann „Patriot" cinni darab
ját. Beszélgettünk Kortnerrcl, aki elmondja, 
hogy csak mint színész van először Budapesten

- - Az apám magyar szúrinajásii volt — 
mondja —

Székesfehérváron született
és haláláig r,e tanult meg hibátlanul németül, 
ö hozott <1 egyszer még mint kisfiút Buda
pestre, hogy megmutassa nekem a hazámat 
Mint színész először lépek fel itt és bevallom, 
hogy ez előtt, a joggal kényes közönség elölt, 
egy kir lámpalázam van. Különben is kissé 
nyugtalan vagyok a mai német események' 
miatt.

— Foglalkozik politikával?

Titkos Ilona otthagyja Bécset 
és a Vígszínházhoz szerződött

A „Mikulás" cimü francia operett főszerepét játssza
Néhány béllel ezelőtt Titkos Ilona, a ki

tűnő drámai .színésznő összecsomagolta ru
háit, bernklározlatta bútorait, feloszlatta 
háztarlósát és svábhegyi villáját bérbeadva, 
kiutazóit Becsbe — amint ő mondta: uj 
életei kezdeni.

„Többé magyar színpadon nem ját
szom !*•  — 

fogadkozolt akkor a kitűnő színésznő, aki 
nek távozását őszintén sajnálták színházi 
körökben, meri kitűnő egyéni tulajdonsá
gaitól eltekintve, speciális szerepkörét nem 
is tudják betölteni senkivel.

Titkot Ilona Becsben lakást bérelt, amit 
azonban

már fel Is mondott.
Bécslien ugyan egyelőre nem is szándéko 
zött fellépni, mert a német nyelvet még

.Rotth Masa,

Pestre érkezett
Ruth Pu inain Mason, a leggazdagabb amerikai írónő

Két érdekes nő foglalt a Ritzbcn közös ap- 
parlniánl Balti Pulnnm Mason, jónevü ameri
kai írónő és színésznő, barátnőjével és munka
társával, Rotth Masával, aki Rotlb Jenő nyu
galmazott tábornoknak, n volt közös vezérkar 
tagjának leánya, érkezett Pestre —

szinháíttbipiiiMi célokkal.
Mint a llétlüi Napló már jelezte, ez. a szán
déka meg is valósult, az Orion Színházból es- 
ténkénti tízórai kezdettel ismét Esküdtért Szín
ház lesz, amelyben Rutlh Pulnnm Mason híres 
vigjúlékat, a Boldog húsvétid adják elő Rotth 
Masa rendezésében.

A . huszonhóromévcs, csinos fiatal leány bi 
rakodva beszél pesti terveiről.

— A párisi ujsúgiróakndémián tanultam és 
a párisi ujsúgiróklubban Hcarst, nz amerikai 
ujlágk irály társaságában megismerkedtem 
Huth tál. akivel azóta elválaszthatatlan barát 
ság fiit össze. Barátnőmnek az Előlié mellett 
színháza volt Párisban. ahol saját darabjait 
adatta elő. Ezek közöli a legnagyobb sikere a 
Boldog hutvél-nnk volt, amelyet nzulán a fran
cia Riviérán játszott szint; r illatunk. A Pnlais 
Medilcfrninc-bnn azonban Verneuil Glgolo-jAt 
is rendeztem. Régen min ■ jártam Pesten és 
eszembe jutott, hogy jó lenne a kitűnő magyar

— Ml nem foglalkozunk politikával, de saj
nos a politlkn foglalkozik velünk. Előadás előtt 
még felhívom a feleségemet telefonon Berlin
ben, hogy nincs-c valami baj.

Kortner azután elmondja, hogy hogyan Ismer
kedett ineg a feleségével. A Berlini Állami Szín
házban lépett fel és

szörnyen megbukott.
Annál nagyobb diadalt aratott a partnernője, 
egy Johanna Hofer nevű színésznő.

— De megbosszultam magam rajta, — nevel 
— elvettem feleségül. Azóta kél gyermekünk 
van és boldogan élünk.

♦
Vasárnap éjjel 11 órai kezdettel nagy sikerrel 

mutatkozott be Kortner és társulata a „Patriot**  
cimü darabbal.

nem sajátította el tökéletesen, Budapest 
azonban máris visszabódiolta.

Titkos Ilona szerződést kötött a buda
pesti Vígszínházzal.

Ezek szerint a Mikulás című Armont és 
(ierbidon zenés vígjátékban játssza az 
egyik vezető szerepet. Két fiatal nőről szól 
a darab, akik valaha együtt jártak intézetbe 
és inig az egyik a leghíresebb párisi kokott 
lett, a másik a legelőkelőbb körök ünnepelt 
dámájává avanzsált. Egy Mikulás-estén ta
lálkozik a két gyermekkori barátnő. Egy 
öreg sofőr szerepében, aki a gazdag lány 
édesapjának adja ki magát, Csortos jut ra
gyogó szerephez. Ezt a szerepet Párisban, 
Drahlen, a leghíresebb francia karakter
színész alakította.

Rotth Jenő tábornok 
leánya beszél a legújabb 
pesti szinházalapitásról

színészekkel is bemutatni a Boldog husvétot. 
Barátnőm, aki

harmincötévé*,  gyönyörű amerikai nő, 
azelőtt színésznő volt

és amellett, hogy n leggazdagabb amerikai asz- 
szonyok egyike, a legkitűnőbb írónő is. Erős 
a meggyőződésem, hogy a darab, amelyet 
Makay Margit, Berky Lili, Kertész Gábor, He
reiül István, Táray Ferenc főszereplésével 
adunk elő, Pesten is nagy sikert fog aratni. 
Mi mindenesetre megpróbáljuk, amit lehet.

IIMIfiMI KAUEHAZII
Este:

Délután:

Ördönqös (MesUgel Gyuri 
és Békóssy humoros duó 
Szántó Miklós és Darvas 
Boby énekes duó

<w Egósx é/Jsl nyitva I

Roósz Emil
SZIMFONIKUS JAZZ ZENEKARA 

megkezdte vendégjátékát óriási sikerrel a Ro- 
yalszálló < llcnneiben. A világhírű zenekar 
tagjai között van Buttula László gordonkamű
vész is. A zenekar, mely Berlinben Adton Ho
tel állandó zenekara, délután és este játszik a 
Royal-szültó éttermeiben. (Stúdió.)

* Sacy von Blondel estje Sólyom Jankával 
holnap Bevezeti: Egyed Zoltán. Közreműköd
nek: Andersen Feliéin, Buday Dénes. Muráli 
Lilli, Lehotay Árpád, Turnay Aiicc. Jegy Ró
zsavölgyinél. (Stúdió.)

VII. FILHARMÓNIA BRAH.MS-EST 
ma fél 8 Opera.

A főpróba közönsége tomboló sikerrel ünne 
pelle a fllharmónikusokat és Dohnányit, aki 
vezényelte a hangversenyt és n Bra/inu-kon- 
' őrlet játszotta, továbbá Basilidest, aki a Vier 
ernste Restinget énekelte. Jegyek 1 pengőtől 
Koncertnél és az Operánál.

* Ophüls. — n legnagyobb modern német 
filmrendező legújabb müvében — a Schnilzler 
/. író c/rí-jé ben n kollektív filmet valósította 
meg. Amink dacára, hogy a film főszerepeiben 
nem kisebb nevek szerepelnek. mint: Olga 
(sehova. Magdi Sehnieder. Luise Ulrich. Paul 
Hőrbiger, Guslav Gründgent, Willy Eichbergrr, 
l’.tul Ottó és a Burgszinház fiatal szerelmes 
színész.-: Wolfgang Liebeneiner. — a Liebelei- 
nek tulajdonképpen mégsincs főszereplője, 
ophüh egyenlő hangsúllyal állítja be a helyre 
•i ■' lélektani halasokra épített gyönyörű 
szöveg minden mondától. Elemi erejű sikere 
volt a zártkörű bemutatónak. Ophüls a Liebelei 
révén legelső lett uz elsők közt.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora;

M. KIR. OPFRAHÁX: Filharmóniai hangverseny Gi8). 
NEMZETI SZÍNHÁZI Karolira (W).
VÍGSZÍNHÁZ A pénz nem minden (S). 
MAGYAR SZÍNHÁZI Rulett (8).
BELVÁROS! SZÍNHÁZ: Rendkívüli kiadás (8). 
KAMARÁSZINHÁZi Caramba (8).
KIRÁLY SZiAHÁZi Kadétszerelem (7), utána 11 óra

kor Kortner vendégjátéka
f'ESTl SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8). 
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ; Ibafelei a kivételnek (0). 
TEREZKORUT1 SZÍNPAD: Tempó szerelem (9). 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD: Tiinosa (M»6 is M>9Y 
I ABRIOLA VARIETÉ: Rav Ventura (»). ,
ROYAL ORFEUM: Stciner Siml. jazzbind (’«. %9). 
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon Béla bohózatok (HS. tt9). 
STE1.NHARDT SZÍNPAD. Bohózat műsor (%5, %9).

.4 közelgő Brahms-centennárium első em- 
léUhangver senyét a Filharmonikusok tartják 
mai Brahms-estjükkel. Külön jelentősége en
nek a hangversenynek Dohnányl Ernő kettős 
minőségben való szereplése. A B-dtír zongora
versenyt a zongora mellől vezényelte. Basilides 
Mária 'a „Vier ernste Gesange‘‘-t döbbenetesen 
megrázóan adta elő. Brahms 2-ik D-dur szim
fóniája fejezte be a hangversenyt. — Vasárnap 
délután nagy sikerrel ismételték meg Kodály- 
gyermekkórus hangversenyét a Zeneakadémián, 
este pedig a kitűnő Ekker Szidi tartotta jólsi- 
ktrült áriaestjét. *

A napokban ért el a Kadétszerelem a het- 
venötödik előadását a Király-Színházban. Nem 
érdektelen ez alkalommal megemlékezni 
Gyöngy Pál—Béke ffl—Szilágyi operettjének 
viharos múltjáról, amelyben annyi akadály 
tornyosult minduntalan a Kadétszerelem kar
rierje elé, amely szinte példátlan a pesti szín
házak történetében. Az Opercltszlnházban ke
rült színre először a darab, ahol — bár azon
nal nagy sikert aratott — az Igazgató mégsem 
tudta műsoron tartani, feltornyosult anyagi 
terhel miatt. A szerzőknek sem fizetett tantie
met, mire a darabot elvitték a Király-Szín
házba, amely újra rendeztette, uj számokat ik
tatott az operettbe. Míg a próbák folytak, a 
darab olyan nyilatkozat-háború középpontjába 
került, amely majdnem a Király-Színház Igaz
gató-válságához vezetett. Végre a rádió bekap
csolása igazolta a szerzőket és a Király-Szín- 
házat, amely végsőkig ragaszkodott a darabhoz 
és amely most már, a hetvenötödlk előadás 
után, biztosan közeledik a századik előadás 
felé. Gyöngy Pál operettjét egyébként október
ben mutatja be a bécsi BHrgerthcater, a fő
herceg szerepében Leopold Kramerrel. Az Unl- 
versal Edltlon, akié a Kadétszerelem külföldi 
kiadói joga, eddig tizenkilenc német és egyéb 
külföldi színpad lekötését jelentette Buda
pestre.

Amint a Hétfői Napló jelentette, megkez
dődött a munka a Hunnia-íilmgyárban, ahol 
a Kisértelek vonata cimü vígjátékot forgat
ják. A szereposztás igy fest: Bíró Lajos 

nyomán irta Békeffy László és Mihály Ist
ván, rendező: Lázár Lajos, felvételek Eiben 
István, produkcióvezető: Gál Ernő. Szerep
lők: Teddy: Törzs Jenő, Mary: Rölck Ma
rika, Róbert: Ihász Lajos, Mrs. Burns: 
Gombaszögi Ella, dr. Stirling: Beregi Osz
kár, Júlia: Ladomerszky Margit, A hölgy: 
Miklós Rózsi, Nászutas feleség: Bodó Ica, 
férje: Pethcs Sándor, Állomásfőnök: Mák- 
láry Zoltán, Price: Kertész Gábor, kalauz: 
Justh Gyula, de szerepel a filmen a Ferenc
város ismert futballsztárja: Turay Jóska is, 
mint soffőr,

★

Tasnády Ilona, a Nemzeti Színház mű
vésznője. hirtelen megbetegedett. Betegsége 
miatt a Nemzeti Színházban vasárnap d. u- 
az Egy magyar nábob előadása helyeit Her- 
ez cg Ferenc Karolina c. vígjátékét, valamint 
Ilarriére: öreganyó katonáját játszották.

♦
A szerelem és színház ugylátszik elvá

laszthatatlanok. A héten híre járt annak, 
hogy a Magyar Színház egyik most feltűnt 
tagja ajánlatot kapott a bécsi Josefstadler 
Thcatertöl. Az. ajánlatnak az oknyomozó 
történelem szerint következő az előzményé: 
Fodor László „Rulett**  cimü darabjának 
bankettjét ünnepelték a Roval-szálló 
Szinyei-Merse-szobájában, ahová hivatalos 
volt Siegfried Geyer is, a népszerű bécsi 
színműíró és kritikus, aki egyúttal a Josef
stadler Thaternek dramaturgja is. Geyer 
Bús Fekete László „A pénz nem minden" 
cimü darabját ülteti át németre és ezért 
utazott fel Budapestre. Részivel! azonban a 
Rulett premierjén és bankettjén is, ahol az 
összes szereplők közül ez eauetlen színésznő 
volt hivatalos önagysága rendkívül megtet
szett Geyernek, annál is inkább, mert kide
rült a sziné-znőről, hogy osztrák születésű 
és remekül beszél németül Mikor elváltak, 
ezt mondta önagyságának:

— Még hallani fog rólam. ..
Három nap múlva itt volt a Josefstadtcr 

Theater levele és most csak őnagyságálól 
függ...

♦
Elsimultak az ellentétek, amelyek Honthy 

Hanna éa a Király Színház közölt támadtak 
anyagi differenciák miatt. Honthy Hanna 
ugyanis mint a Kék lámpás cimü Brodszky 
—Harmath operett egyik primadonnája, bi
zonyos anyagi feltételekhez kötötte fellépé
sét. Ezt azonban a Király Színház Igazgatói 
nem akarták teljesíteni, mire Honthy Han
na nem veti részt a próbákon és vidékre 
utazóit vendégszereplésre. Vasárnap este ér- 
tcsllés jött a Király Színházba, hogy Honthy 
a próbákat hétfőn mégis megkezdi.

Király Színház szenzációin
FRITZ KORTRER

ós társulatánaK vendégjátéka
Hétfőn 6b kedden este 11 órakor- 

„PATRIOT**  
Rendes hel y árakkal

Jullüa 14, a franciák nagy nemzeti ünnepe, 
amikor a francia fővárosban tótágast áll min
den, fékezhetellen a jókedv és valósággal az 
utcán folyik a bál, ismeretlen emberek csóko- 
lódznak össze — szóval, nagy szüretje van a 
csóknak. Ez a csókszűret meglepő látványosság 
minden idegen számára, aki ilyenkor Párizsba 
vetődik és nem érti a francia szellem eme 
kicsapongását. Szinte csoda, hogy eddig senki
nek sem jutott eszébe, filmrevinnl a párizsi 
csókszüretet és René Clalrnek ,.A párizsi ház
tetők alatt" és a „Milliók" cimü zseniális ren
dezőjének kellett jönnie, aki ezt a kényes és 
egyúttal francia nemzeti eszmékhez annyira 
közelid témát dolgozta fel filmjében. A me
rész témájú film, amelyet még a francia cen
zúra is többször megbírált, óriási sikert ara
tott Párizsban, a közönség tódul Párizs legna
gyobb filmszínházába, ahol a „Csókszüretet * 
már hónapok óta szakadatlanul játsszák. Az 
Osso ezt a produkcióját rövidesen Budapesten 
Is bemutatja és mi annál nagyobb érdeklődés
sel várhatjuk ezt a filmet, mert főszereplőjét, 
aki egyébként Párizs egyik legnépszerűbb szí
nésznője, Annabellát, jól ismerjük. Annabella 
egész nyáron Budapesten tartózkodott és ezt a 
csodálatosan bájos színésznőt mindenütt a leg
nagyobb elragadtatással fogadták, ahol megje
lent. Annabella remek szerepet kapott, egy kis 
vlrágárusleányt Játszik René Clalre filmjé
ben, amelyben Párizs romantikája, mosolya éa 
fölényes humora ragyog.

*
A Kamaraszínházat a két Latabdr bérelte ki, 

hogy ott a „Bolondéra" című operettjüket 
játsszák el. A Bolondóra két primadonnája: 
Somogyi Nusi és Reményi Lili. A férfi főszere
peket a két Lalabár, és a harmadikat: az édes
apjuk játssza. Máris tárgyalnak külfölddel, 
hogy a pesti előadás után turnéra induljanak, 
de az is lehet, hogy a Budai Színkörbe viszik 
át szezonnyitóul a darabot.

♦
Vasórnap délelőtt jólsikerült vizsgaelőadást 

tartollak a Pesti Színházban, ahol Utassy Gizi 
növendékei léptek fel. Táncszámával és szava
latával Sashegyi Erzsébet tűnt fel különösén, 
de nagy sikert aratott C'zaich Elza, Falus 
Magda és a kétéves Csöpp Nusi.

★
A siker titka rendszerint egy-egy mondat, 

amely nylltszini tapsot robbant ki, és amelyet 
megjegyeznek á nézők. A két pesti prózai si
kerben ezt a két mondatot tapsolják legjob
ban: A Vígszínházban „A pénz nem minden' 
cimü darabban, amikor Stern bácsi, a cuprin- 
ger, hamis csclédkönyvct ad a tanárnőnek, 
hogy ez helybe állhasson és a tanárnő megkér
dezi, hogy ebből nem lehet-e baj és nem csa
lás-e a dolog, ezt a választ kapja:

— A jó Isten, ha egy diplomás embernek 
nem ad kenyeret, akkor megbocsátja ezt a 
csalást Stern bácsinak!

A Rulettben ezt tapsolják legjobban:
— Ha egy fiatalember egy urilánnyal egyet

lenegyszer együtt vacsorázik, akkor legalább 
harminc évig kell együtt ebédelnie is...

Verbőczy Ha. a népszerű sanzonénekesnő le
szerződött a Darmora-tánccsoporthoz. A világ
hírű táncosnő számai között — angolul énekel 
a nagy varietészinpadokon.

Premier után
A ROYAL-ORFEUM márciusi műsorának 

szenzációja, Steiner Simi és huszonegy szólis
tájának jazz-revüje, amelynek művészi irányí
tása Szabolcs Ernő munkáját dicséri. Remek afc 
Admiral Proske idomított s valósággal hipnoti
zált tigrisei. A műsor magyar részében Nemé- 
nyi Lili sanzónja, Boross Géza és Vértes Tibor 
kis jelenete tetszett.

A LABRIOLÁBAN Esmanoff A Gerta tánc
művészek, Ray Ventura csodálatosan szép 
francia jazz-e, Jenny és Piccolo csodaélcfftntjai 
remekek. Fodor Artúr tréfás jeleneténél sokat 
kacag a közönség.

A STEINHARDT-Szinpad szombati premierje 
a kacagás jegyében aratott sikert. Rótt és 
Steinhardt felléptével Fodor László, László 
Miklós, Varsa Imre és Kóródy Béla egy-egy ka
cagtató bohózata kerüli szinre nagy sikerrel.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Az Engadin a — sportok filmje, az Urá
niában figyelemreméltó

Szombaton, március 11-én
először

Házassággal 
kezdődik
Vaszary .János uj viglátéka. 
Lázár Mária Páger, 
Huszár Pufi, Harsányt

Belvárosi Színház
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A fanatikus tombolás nyolcvan percig 
megbénította a magyar csatártudományt

Magyar profiválogatott—Hollandia 2:1 (1:1)
Amszterdam, márc. 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
téte.) Először lépett hollandi pályára címeres 
trikóban a magyar csapat vasárnap, amikor 
hosszú idők után végre elszánta magát a re- 
vánsra. Amint ismeretes, Hollandiával csak a 
legújabb időkben lépett kapcsolatba a magyar

AZ AMSTERDAMI GÓLLÖVŐK:

llandgaloppot! De azután megszűnik ez a hir
telen felébredt aggodalom, mert

a magyar csapat vlóban magához tér és ............................................ a

TELEKI BIHÁMI

labdarúgás s ennek a kapcsolatnak az első ... 
lömása az a 6:2-ös magyar győzelem volt, ame
lyet meglehetősen nagy letargia után a magyar 
fiuk itt Budapesten szereztek a nemzeti színek
nek. Azóta

Hollandia futballja erősen feljavult,
amit Igazol az is, hogy az utóbbi időkben 
minden válogatott mérkőzését megnyerte s csak 
a akót és a csehszlovák válogatottól kapott ki 
minimális egy gól különbséggel.

Es as egy gól különbségű vereség a legbiz
tosabb fokmérője annak a fejlődésnek, 
amin a hollandi futball a 6:2 óta keresz

tül esett.
. Ismerjük a skótok és a csehszlovákok harci 

•tényeit, Így tehát föltétlenül kevesebb önbi
zalommal küldhettük Amszterdamba csatázó 
fiainkat, mint amilyen önbizalmat az egykori, 
6:2 emléke adhatott. A holland főváros közön 
•égé. futballszakértői s főként a válogatott 
csapat tagjai 3—4 gólkülönbségü vereségre ké
ssültek el. Csalódtak! A vereség itt is minimá
lis maradt s

es a holland futballnak ebben a pillanat
ban határozott dicsérete.

A nagy csata színhelye, illetve magának a 
Játéktérnek állapota nem a legkedvezőbb kö
rülmények között várta a kétszer negyvenöt 
perces játékot. Nem a legkifogástalanabb talaj 
állott rendelkezésre, de viszont nem volt oly 
túlzottan mély, mint ahogy az szombaton ijeszt
gette a „háztüznéző" magyar futbalistákat.

Rekordközönség
Ülte körül a stadiont, amely ezúttal nemcsak az 
^következendő csata izgalmas jeleneteit jött 
megnézni, hanem rendszerető, kedélyes hol 
landi módon: ünncplni jött.

Van dér Meulen dr., a hollandi válogatott 
csapat híres kapusa ötvenedik válogatott 

mérkőzését játszotta ezúttal,
amit a hálás hollandi közönség hatalmas vi
rágcsokrokkal és nagy ovációval hálált meg.

■ Langenut bíró peckesen lépked ki a pályára, 
megnézi a talajt s azután int: minden rendben. 
Nem sokkal utána a magyar csapat robog ki 
a címeres dresszben és feltartott kézzel üd
vözli nagy tombolás közepette a közönséget. Ez 
» tombolás szinte az egeket verdesi, amikor 
Hollandia tizenegy válogatott legényének ke- 
ménykőtésü, robosztus alakja fut ki a pályára. 
A szokásos bevezető jelenetek: fényképezés, 
helyválasztás zajlik még le gyors egymásután- 
—• ; --Hr. a csapatok.

Al-

szebbnél-szebb támadásokkal görgeti 
labdát a holland kapu felé.

Nem is annyira az eredmény e'érése a 
most, hanem a hatalmas hollandi j'zikum 
készítése". Széthúzzák a hollandi védelmet 
fedezetsort, van miért futkosni most a jó hol
landusoknak s eközben elérkezik a 37. perc, 
amikor

ragyogó akciót perget le a belső trió, 
Bihámi elegánsan kiugrik és helyezett 
drop-kick-lövése védlietetlenül fúródik 

félmagosan a hálóba. 1:1.
Kiegyenlítettünk! A magyar fölény most már 
szinte állandó, de talán még nagyobb a hollan
diak munkabírása. Minden labdát 
nak s egyelőre legalább semmiféle 
nem látni rajtuk. A szivvel-lélekkel folytatott 
védekezésnek annyi haszna van, hogy a to
vábbi időben mór gól nem esik.

Szünetben, ugylátszik, ez a hollandi félsiker 
az öltözőben parázs hangulatot teremt, mert 
az kétségtelenül meglátszik, hogy

a hollandi csapat a döntő második félidő
ben „lelki masszázstól" felfrissültén ját

szik.
Ez ellen most már csak igazán a magyar kom- 
binativ tudás segíthet.

-Az intelligens csatársor érzi ezt 
lent tartja a 
jével akarja

megjálsza- 
lankadást

" vígllf 
labdát és a kombinációk ere
megtörni a hollandi ellen

kezést.
percben sikerül, amikorEz csak a 25.

Teleki testcsellel jut túl a védelmen és 
higgadton pöccinti a sarokba a labdát 

2:1.
A mérkőzést a magyar csapat jobb iskolá

zottsága révén nyerte meg s hogy nagyobbará- 
nyu nem volt a győzelem, az csak annak tud
ható be, hogy

a holland közönség válogatottjainak ke
vésbé rutinos Játékát a maga lelkesedésé

vel tudta pótolni.
A hollandi csapat a várakozáson felül tartotta 
magát s ezzel egészen a második félidő köze
péig nyílttá tudta tenni a mérkőzés kimenete
lét.

A hollandi sportkörök kivétel nélkül a leg
nagyobb lelkesedés hangján nyilatkoznak 
mind a magyarokról, mind pedig a saját 
csapatukról, amelynek ezt a vereségét 

győzelemnek tartják.
Langenus bíró kifogástalanul vezette a mér

kőzést.

Csak azok, kik a környezetében voltak, alkot
hattak fogalmat arról a küzdelemről, amelyet 
Komjádi Béla vívott életcéljai teljesülése érde
kében.

Az ő nevéhez fűződik a magyar vizlpóbt*  
világhegemé nia kialakulása. Állandóan tevé
keny részt vett a szövetség ügyeinek vezetésé
ben, de mindig az élő sport érdekelte. Büszke 
volt arra, hogy soha anyagi hasznot nem ho
zott a sportból 1931-ben a MUSz ügyvezető- 
alelnöke lett, ugyanebben az évben lett tagja 
a főváros törvényhatósági bizottságának. Az 
amszterdami olimniász után kormánytanácsos 
lett, Los-Angeles után a III. osztályú polgári 
érdemkereszltel jutalmazta az államfő érdé- 
meit.

Az utolsó években a főváros iskoláiban sz 
óraközi szünetek alatt csak egyetlen téma volt: 
a Komi bácsi... Minden apróság ismerte. Az 
ő érdeme, hogy minden kisdiáknak szabad 
útja volt nz uszodába.

Allllandóan halálsejtelmei voltak. Évekkel 
ezelőtt Berlinben időzött uszóügyben. Kurt 
Behrens, a német uszósport egykori nagynetii 
vezére telefonon sürgősen a szállodai lakására 
kérte. Komjádi rögtön elindult es mire Reh- 
renshez ért, a német uszóvezér halott volt. 
Agyvérzés érte.

— l(iy fogom én 
barátainak.

Mi lesz a magyar 
ten tudja...

is befejezni — mondotta

vizipólósportlal? A jó Is-

L. J.
♦

délután fél 4 órakor lesz

ban s aztán szembeállnak a
MAGYARORSZÁG:

Szabó 
Korányi, 

Barátkl, 
Markon, Cseh,

Sárost, 
Tele-i,

Bíró
Lázár 

Bíháml, Tleaka

HOLLANDIA: 
dér Meulen dr.

Van dér Run
Andrleuen,

Van 
Weber, 

Pelllkaan, Andrlessen, Van Heel 
Wete, Bonsema, Ijmgendaal, Broeck, Nellen

Már kezdettől fogva kitűnik, hogy a magyar 
csapatnak ezúttal nem csupán a hollandi já
téktudománnyal, de a közönség fanatizmusá
val U meg kell küzdenie. Szinte

uünet nélkül harsog a biztatás a es lát
hatólag deprimálja a magyar csapatot.

'A kezdés az elfogódottság kétségtelen jeleit 
mutatja s ez még negyedórás játék után sem 
tűd az önbizalom melegétől feloldódni. A kis 
magyar kolónia egyhamar ráeszmél, hogy itt 
valami hirtelen erőszakos meglepetésnek kell 
következni ahhoz, hogy a magyar csapat ész
bekapjon és levetkőzze az egyre erősbödő el
fogultságot. A 22. percben megtörténik.

A holland batozárny eleverohamot indít 
a magyar csapat felé, Bar s.ky elesik, úgy
hogy Van dér Broeck tisztán ugorhat ki s 
•cédületes lövéssel megszerezheti a veselő 

gólt. 6:1.
A vezetőség egy pillanatig idegeson fészkelő
ik: nem így képzelték el az amsterdami

Dióssy Henrik.

Meghűli

Komjádi Béla.

tolták. 1926-ban átvette az egyik sportszaklap 
uszórovalának vezetését, majd 1927-ben a vá
logatott csapat előkészítését, ettől az időtől 
kezdve szövetségi kapitánya volt a MUSz-nak.

Amikor mint a Magyar' Általános Kőszén
bánya tisztviselője, nyugalomba vonult, elha
tározta, hogy életét a magyar vizipólósport 
fellendítésének fogja szentelni. Három cél le
begett a szemei előtt: az olimpiai vizipólóbaj- 
nokság, fi fedetttiszoda megteremtése és az or
szág középiskolái ifjúságának a vizipóló- 
sportba leendő bekapcsolása.

Életének e három vágya teljesedésbe ment.

Temetése vasárnap 
a rákoskeresztúri temetőben, a főváros által 
felajánlott diszsirhelyre.

A MUSz e hétre kiirt összes bizottsági ülései 
a lesújtó gyász miatt elmaradnak. A szövetség 
elnöksége felkéri a tanács és a tisztikar tagjait, 
valamint az egyesületek képviselőit, hogy a hét*  
főn este hét órakor tartandó megbeszélésen, 
melynek egyetlen tárgya Komjádi fíéla temeté
sével kapcsolatos intézkedés lesz, teljes 
bán megjelenni szíveskedjenek.

szám-

tiszti*  
egye-

A Magyar Úszó Szövetség elnöksége, 
kara, igazgató-tanácsa és versenyzőinek 
leme fájdalmas hangú gyászjelentésben siratja 
el a magyar világsiker megteremtőjét. A gyász
jelentés azzal végződik, hogy „nemes önzetlen
sége, páratlan tettereje, végtelen emberi jósága 
a magyar sportemberek nagy táborának példa
képül szolgáljon."

A MUSz tisztikara, tanácsának tagjai és a 
válogatott versenyzők, kedden délután 2- Vs- 
kor találkoznak a 28-as villamos végállomása. 
náL

Megdöbbenés és gyász szorongatja a ma
gyar sportlírsadalom tagjainak a leikéi:

vasárnap reggel 41 éves korában várat
lanul elköltözött az élők sorából Kom

jádi Béla,
törvényhalósági bizottsági tag, kormány
tanácsos, a Ml’Sz ügyvezelö-alelnöke, a vi
lág első vizipóló-sr.nklckintélye.

Szombaton este a fedettuszodában intézte 
a MUSz ügyeit Felizgatta magát és hirte
len összeesett. Eszméletlen állapotban szál
lították a Mandler-sz.íinatóriumba, ahol va
sárnap reggel, anélkül, hogy eszméletét egy 
percre is visszanyerte volna, elhunyt.

*
Komjádi Béla 1892-ben született. Középisko

láinak elvégzése után kezdte sporlmüködését 
az MTK-ban, ahol 1911-ben megnyerte a 100 
méteres oldaluszás klubbajnokságál. Szívesen 
versenyzett azonban hosszabb távokon is és 
tagja vop nz MTK folvnmbninok-csapatának. 
Már akkor rajongott a vizipólóérl és mint az 
MTK csapatának tagja, alaposan belemerült a 
vizipóló technikájának tanulmányozásába. A 
háború kitörése után hadbavonult és mint had
nagy, vitézül verekedett a Kárpátokban. Ki
tüntetésekkel gazdagon dekorálva, 1915-ben 
sebesülten •ér*  vissza a harctérről. Szervező
képességének ekkor adta először tanujelét, mi
dőn az MTK 20 fialni úszójával és vizipóló- 
játékosaival együtt kilépve, a III. kér. TVE-be 
lépett át és megszervezte az újlaki egyesület 
világviszonylatban is híres bajnokcsapatát, mely 
többek között elhozta az osztrák vizipólóbaj- 
nokságol is é« az FTC—III. kér. TVE rivalizá
lásán keresztül megteremtette a magyar vízi- 
pólójáték világhíré*.

Hadisérülése folytán versenyzői működését
1920- ban kénytelen volt félbeszakítani. Még 
ebben az évben nz u szószövet ség titkárává,
1921- ben főtitkárrá, majd tanácstaggá válasz

Állami ellenőrzés alatt álló telepünkről

SZÖIÖ-
OltUÍIIVOk

WipárU Portállá alanyon á« hasal alma ét oy5- 
kortt veatMh. Rlaárla Portállá ét Borlandltri 
•ima •• gyöhores alanyok, rendkívül leszállított 

rrbtn kHphuiok.

EmŰDI SZÖLÖTELEPlTÖ RT.
Budapest, gróf Tisza István utca 8-in. 
IV. emelet. Telelőn 8vfl-43.

A Sabaria forog a sírjában...
Tízezer pengő államsegély után kutatnak 
a nagymultu egyesület pénztárkönyveiben

Szombathely, márc. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
óriási feltűnést kellett úgy Szombathe

lyen, mint az egész ország sporlközönsége 
körében a belügyminisztériumnak az a szi
gorú hangú utasítása, amely a napokban 
érkezett Szombathely városának vezetőségé
hez. Ez az utasítás nem kevesebbel rendel 
el, mint hogy

a város tizenöt napon belül számoltassa 
el a Sabaria volt vezetőivel, hogy az a 
tízezer pengő, amelyet annak Idején a 
szombathelyi képviselő javaslatára a 
.Sabaria uz Iskolánkivüli testnevelés 
folytatására és az IskolánkivÜli testne
veltek felszerelésére kapott, hová lett.
Ez a feltünéstkeliő szigorú rendelet ter

mészetesen Szombathelyen megmozgatta a 
város apraját-nagyját.

Kopfensteiner Manó,

a Sabaria volt elnöke az alábbi nyilatkoza
tot adta a Hétfői Napló munkatársának:

— Tény az — mondja a volt elnök — 
hogy a szóbanforgó célra valóban kaptunk 
tízezer pengőt. Tény az is, hogy a Sabaria 
nem foglalkozott az iskolánkivüli testneve
léssel ezelőtt, azonban

nz államsegély megszerzésekor megálla
podtunk hz egyesületekkel, hogy ezt az 
iskolánkivüli testnevelést intenziven 
folytatni fogtuk s a különböző egyesit 
letek ifjúságát klképc-zük és fölszerel

jük.
Nem rajtunk múlott az eredmény, mert 
mink a megállapodásnak mindenben eleget 
tettünk, a felszerelést be is szereztük és ar
ról, hogy ez a fölszerelés hová lett, termé
szetesen azonnal el fogunk számolni, mi
helyt a belügyminisztérium rendelkezéséről 
hivatalosan is tudomást szerzünk.

A >Kékcsikók^ tavaszi próbagaloppja győzelmet hozott
Hungária—III. kér 3:2 (2:1)

A
Hungária öreg vezetői .. .................
küldték pályára az „istálló" legfiatalabb csatár
sorét. Közülük n legidősebb sem látott még 
tizenkilenc tavaszt. Fiatalos kedvvel és lendü
lettel kombinálgalnnk a kék csikók a 111. ke
rületiek fiataljai ellen, persze az egészből 
hiányzik n komolyság s főként az iram. Ignz, 
hogy barátságos n mérkőzés. A 20. percben 
Kardos—Szegő—Dudás akcióból

Dudáshoz kerül a labda, aki fordulással 
remek gólt ragaszt a hálóba. 1:0.

Feltűnőek még Kardos testeseiéi, amelyek 
szinte ellenállhatatlanok a váratlanságukkal, 
azonkívül nagy öröm a Hungária mintegy két
százfőnyi nézőjének

Szegő, a fiatal, JókÖtésü Jobbszélső kiváló 
játéka.

A cenlerczései szinte mérnöki pontossággal 
szállnak minden helyzetből a hatosra s egyéb 
sem kell a gólözönhöz. mint egy-lcét Jó ko
ponya. Játékának kiváló mozzanatai annál Is 
Inkább feltűnnek, mert a halszél sőt játszó 
Ottávi, mint annyiszor már, ezúttal Is rendre 
azt bizonyítja, hogy nem való a kékfehér él
gárdába. A 35. percben Kocsis hibájából Kár
mán labdához jut s

111 méterről védheletienül süvít a hálóba a

tavasz a fiatalságé. S ugylátszik, hogy a 
erre való tekintettel

kiegyenlítő gól. 1:1.
Néhány perc, múlva válaszként Szegő brilián
sán húz el Király mellett és

lövésszerü kercszfpassr.át Dudás fürgén 
hálóba nyomja. 2:1.

Feltűnő Gergely crélytclensége, akivel a III, 
kerület masszív védelme sakkozik: úgy tologat*  
ják, ahogy jól esik.

Szünet után az iram — ha lehet még lany
hább, csak Ottávi „futball játéka" hoz némi 
humort az unalomba. Ez is kesernyés humor. 
A 15. percben korneruláni kavarodásból.

Budai újból egyenlít. 2:2-
De még két perc zem múlik el, amikor

Szegő a szélen Ismét lezúdul, centerezése 
remek s ezúttal Dudás feje sem hibáz. Ki
rály már csak a gólban tudja beérni a láb- 

dát. 3:2.
Egyre álmosabb a játék, amit a 25. percben 
egy disszonáns akkord zár le. Lutz erélyesen 
ugrik, nyugodtan mondhatjuk: talpal Manóiba, 
aki kikerüli ugyan a nehéz mozdulatot, de 
utána torkaszakadlából kiabál Rubint bíróra: ' 

— Miért nem fütyülsz?
Nagy kavarodás támad, amikor Senkey tré

ner befut és a további, esetleges durva játékot 
megakadályozandó, lefúvatja a mérkőzést.
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na ftg-c1 és a valótlanságok halmaza a fogy-**  
„OlAJIT ver az uj bécsi hirlapháboruban — 

mondja Fodor dr. a magyar labdarúgást 
ért súlyos és lovaglatlan támadásról

kt elmúlt hiten bécsi szerkesztőnk tollából 
hagy feltűnést kehő cikkben számoltunk he 
árokról a sajnálatos és tendenciózus tudósítá
sokról, amelyek

• magyar profivillngafottat úgy tüntetik fel, 
mint egy minden árért kapható vándor- 

eirknael.
A bécsi orgánumok e régen isméit furcsa és 
lovsgioilan „szokása" nemcsak a magyar fut*  
ball vezetőiben, de a nagyközönség legszélesebb 
rétegeiben is nagy visszatetszést szült.

Alkalmunk volt beható eszmecserét folytatni 
a magyar professzionalizmus vezérével,

Fodor Henrik dr.-ral,
aki na alábbi érdekes és éles nyilatkozatával 
utasítja vissza a méltánytalan támadásokat s 
egyúttal

leleplezéseivel kellő megvilágításba helyezi 
a tendenciózus rágalmakat.

— A bécsi sajtó indokolatlan támadásai — 
úgymond közönségei blöff re épültek. Hozzá 
vagyunk szokva, hogy amikor a magyar fut
ball sikeresen szerepel a külföldön, a bécsi 
„szaksajtó" hirtelen egy nagyon is kopott le
mezt rak ti gramofonjára és ezzel Igyekszik a 
sikereink visszhangját elnyomni. Ugyanakkor 
pedig a legkisebb jelentőségű osztrák győzel
met is úgy tünteti fel. mintha az a futball har
cászatának világtörténelmi csatája lett volna.

A cikkek — klIIAnlMen a „Dér Tag” beállí
tásában! — hemzsegnek a valótlanságtól!
— Nem igaz az, hogy a magyar csapat min

den árért hajlandó lett volna Lipcsében ját-1

„Miért szakítottam a futballal?
a kifutófiu, a cserkész, a kisdiák,

A futballsport válságáról már hasábokat Ír
tak össze. Tudjuk, ugyebár, hogy az általános 
gazdasági válság idézte elő a kultúra, tehát úgy 
a testi, mint a szellemi kuliura válságát. A 
labdarúgás, mint a testi kultúra egyik ága, 
természetesen sínyli a munkanélküliség és a 
keresetképlclonség következményeit.

A fentiek magyarázzák a futball törzsközön
ségének nagyfokú csökkenését. Kisebb számban 
akadnak azután olyanok is, akiket a gyöngébb 
JAtéknlvó kergetett vissza a tribünről a kávé
házi asztal mellé.

De mtért marad el a fiatalság) Válaszért ma
gához a sportoló fiatalsághoz fordultunk és a 
felelőid adjuk úgy, amint kupink. Nem mind
egyikük frappáns, de mégis jóindulatú és ill
őit megszívlelendő la

A KIFUTÓFIU 
Ifjúsági futballistából — 

kerékpáros lett
A Belváros egyik drogériájában van alkal

mazva. Még nem is olyan régen vígan rúgta a 
labdát »z egyik ifjúsági csapatban.

— KI kellelt maradnom — mondja — mert 
nein győztem pénzzel. Fulótréning hiányáról 
nem panaszkodhatni)), hiszen egész napon ál 
pakkokkal szaladgálok a városban. Estére ugv 
,kl vagyok," hogy nemcsak a pályára, de egyéb 
helyekre sem mehetek mái gyalog Egyszer he- 
tenkinl tréning nélkül játszani, a semmivel 
egyenlő. Az újévi borravalókból vásároltam 
egy biciklit és most már kerékpáros leszek. 
Most tehát már napközben nem kell annyit 
futkárouioiu, nyáron pedig a szabadban tölt- 
hetem az időmet. így gondolkozik különben a 
többi »rác Is.

Ilt tehát a hivatás vont cl egy futbnllra- 
jongót.

A CSERKÉSZ 
gazdasági okokra hivatkozik 

Vasárnap reggel egy csapat klscserkészt fo
gunk el, közülük a iegbátrabb felel a kérdé
seinkre.

— Kérem szépen, ml a szabadba megyünk. 
Jobban szeretjük a kirándulásokat minden 
egyéb szórakozásnál. Különben a Hűvösvölgy 
mezőin játszunk futballt is és ez bennünket ki
elégít. Amellett nem kerül semmibe. Azért néha 
megyünk meccsre Is, természetesen csak akkor, 
fia a csapatot ingyen engedik be.

Katonásan köszön és fut u többi után. Ennél 
a fiúnál már mélyebb okok: d gazdasági helu 
zet, no meg a friss levegőre való vágyakozás 
magyarázza a futballal való kapcsolat megsza
kítását.

A KISDIÁKOT 
elvitte a vizipóló

Az Árpád-reálgimnázium V. osztályú tanulója:
— A mi iskolánkban csak az úszás és a vlzi- 

póló érdekli társaimat. Kérem, aki valamit 
tud, ingyen jegyet kap a tréningekre. A MUSz 
előtt több ízben levizsgáztunk és a jobbak kö
zülünk szabad jegyeket kaplak. Én is köztük 
vagyok — mondja büszkén. — Imádjuk a 
pólót

A MASAMÓDLÁNY 
.bemondja ae unalmast'

Az Andrássy-ut egyik kalapszalonjában dol
gozik- Régebben rajongója volt a fulballnak.

— Már nem járok meccsre, nemcsak azé,!, 
mert nincs arra szánt pénzem de részben az
árt mert n mai meccsekben már nem találok 
aportélvcretet Mindig ugyanazok a csapatok 
vannak elől és unalmasnak találom azt, hogy 
a bajnokság nein nyújt változatosságot Rendes 
dolog volna, ha egyszer a kisebbek közül fog I

,wba’ konyha. GÖM :

szánt. Még kevésbé Igaz, hogy 2000 márkát kért 
és elutasították. Igaz ellenben, hogy tárgyalás
ban állottunk a VS Leipzig vezetőségével, de

a felkínált 2000 márkát a ezenfelül a be
vétel felét nein tartottuk elegendőnek é# 

ml ataalfottuk viasza hz ajánlatot.
— A féli túrának hat lejátszott mérkőzésé

vel kapcsolatban azt állítja a lap, hogy abból 
mindössze 20.000 pengő volt a bevétel. Ez sem 
Igazi

Az egyhónapos túra lebonyolítása, az ö»z- 
azes költségek, fizetések, prémiumok, úti. 
költség, ellátás stb. levonása után tisztán 

20.000 pengő maradL
S ez óriási differencia. Hiszen mérkőzéseinket 
jórészt baráti alapon, vagy a reváns kikötésével 
bonyolítottuk le.

Ilyen eredményt — talán az egy glasgosvi
Rapid-mérkőzés kivételével — a bécsiek Is 

kitörő örömmel üdvözölnének.
— A Vienna sem keresett ennyit. S ami az 

osztrák „Wnndermannschaft" kolosszális anyagi 
eredményét illeti, arra csak annyi a szerény 
megjegyzésem, hogy

ut osztrák válogatott aligha kap még- 
egyszei 2500 fontot egy mérkőzésért.

Mindezekből tehát az látszik, hogy a bécsiek 
„baráti stuim" ja mindössze hálbadöfés, amely 
nem Is talált. A valótlanságok, vagy tudatos 
elferdítések politikája nagyon kétélű fegyver s 
amint a fenti illetékes nyilatkozatból is lát
szik — csütörtököt mondott.

Horváth Zoltán

Erre a kérdésre felel: 
a masamódlány és a tisztviselőnő 
lalné el valamelyik nz első helyet.

A kis mnsamódleány fején találta a szöget. 
Vájjon mit szólnak hozzá a vezérek?

A TISZTVISELŐNŐ
a pénzéért maga akar sportolni
Tisztviselőnő. A Lipótváros egyik bankjában 

állítjuk meg munkája közben.
— Régebben társaságban gyakran jártam a 

meccsekre, ma már csak hébe-hóba leginkább 
válogatott meccsekre. Elég volt a futballból. 
Magam sportolok: vívok, hokkizok, evezek és 
így saját testein edzésére költőin a pénzemet. 
A fulballeredményekröl az. újságok és a rádió 
révén szerzek tudomást.

íme, a legsúlyosabb eset, mert előttünk áll 
az a folyamat, amikor a nézőből aktiv sportoló 
válik. Ezek azok a nézők, akiket a futballsport 
végérvényesen elveszíteni.

Vermes Magda.

kéDviseiöltáz 
délutáni és éjjeli üléseiről a 

legérdekesebb 
tudósítást

HIPIAtí
közli!

A MAGYAR HÍRLAP 
minden újságárusnál kapható!

Egyes példány 
ara 10 filter

Revánsra hívta a skót futbaltszövetség 
a „ Wundermannschaftot“

Karácsonykor lesz a revansmérkőzés Glasgowban
Ráca, március 5.

(A Hétfői foapló bécsi szerkesztőségétől,) A 
,.Wundennannscbaft“-ot most mér másodszor 
hívják Angliába. Az osztrák szövetség a napok
ban egy meleghangú levelet kapott a skót szö
vetségtől, hogy

sziveden lótnák még ebbeu az esztendőben 
az osztrák tizenegyet Skóciában.

A vendéglátók csak egy feltételt szabnak ki és 
pedig, hogy a játék időpontját ők állapíthas
sák meg, tekintettel a ligacsapatok rendkívüli 
elfoglaltságára. Az osztrák szövetség a meg
hívást elfogadta és most megindulnak a tár
gyalások a terminust illetőleg. A skót szövet
ség legszívesebben karácsonyra látná vendégül

A párisi magyar birkózósziget 
idegenforgalmi propagandája 

a világ fővárosában
Veretlen és verhetetlen a „Club des Lutteurs 

Hongrois de Paris"
Párizs, márc. 5.

(A Hétfői Napló párizsi szerkesztőségétől.) A 
boxoló sport hallatlan népszerűségének tudható 
be, hogy a tömérdcklődés pillanatnyilag a sok 
szempontból esztétikusabb klasszikus birkózás 
iránt, közömbösebbé vált.

Azonban e sportágnak is vannak lelkes hívei. 
Művelői között pedig monhatni, primadonna
szerepet töltenek be a magyarok, akik ezzel 
újra megerősítik a sporlvilágban róluk alkotott 
jó véleményt. Egyúttal pedig ezen a téren is 
fokozva a külföldön szerzett dicsőségeket.

Az úszómedence, a futballmezöny és a ping
pong asztalok sztárjai után, megérdemlik a 
birkózók is, hogy bővebben beszámoljunk ró
luk, a Salle, Wagram-ban rendezett hármas 
körmérkőzés kapcsán, melyet az Atlétique Club 
Citroén és Club Olympique Bordelais-ve\ szem
ben megnyertek.

A mérkőzés nívójára jellemző, hogy a kör
mérkőzésen részlvett birkózók közül, három 
olimpiai bajnok, egy európa-bajnok, 8 nemzet
közi, 5 Párizs bajnoksági győztes vett részt. 
Mondhatni tehát, hogy a Franciaországban élő 
legkiválóbb birkózók találkoztak.

A magyar csapat, melynek létrejötte és fej
lesztése Igen nagy mértékben Dvortsák Győző 
volt képviselő érdeme, állandó tréninget foly
tat. Hogy szereplése pedig túlhaladja a lokális 
klub kereteit, bizonyítja az, hogy egyik legki
válóbb sampionját: Mártont, Párizs város válo
gatottja több ízben kölcsön kérte, nemzetközi 
találkozások alkalmával. És igy

a magyar Márton fhdr négy esetben birkó
zott Párizs színeiben, Dortmundban, Ber

ni osztrákokat, aminek osztrák részről nincs 
akadálya. A mérkőzést Glasgowban tartják 
meg.

Ismeretes, hogy az osztrák és skót válogatott 
csapatok legutoljára Bécsben ütköztek meg 
kél esztendő előtt, amikor is az osztrákok nem 
kevesebb, mint őt gólt rúgtak a skót kapuba, 
míg Miden kapuja érintetlenül úszta meg a 
meccset Ez a mérkőzés tehát reváns a bécsi 
vereségért. Tekintet lel a távoli időpontra, ma 
még minden tippelés lulkorai lenne, a bécsiek 
azonban bíznak benne, hogy a fehéringes fiuk 
ugyanúgy megállják majd helyüket a Glasgow- 
Rangers pályán, mint annakidején a londoni 
Slamford Bridgén.

León Andor

linben és legutóbb Is a saarvldékl váloga
tott ellen.

Különben a mull hónapban nyerte el Párizs 
bajnokságát, legyőzve a francia Fran^ois-t, aki 
második volt az olimpiászon. Márton 9 éve 
van Párizsban és a Szegedi AC-ban kezdte bir

kózói pályafutását. Ép úgy, mint Csanády, tt 
magyar csapat másik sampionja.

A magyar bajnokok keresettségére jellemző, 
hogy ezen a most lezajlott körmérkőzésen sze*  
replö bordói csapatnak egyik erőssége, szintén 
magyar, az ugyancsak a Szegedről kikert Gál 
személyében, aki a Cote D'Argent (Pyreneusi 
vidék) bajnokságát nyerte el mull évben.

A meglehetősen nagyszámú közönség a szép 
sportteljesítménynek kijáró érdeklődéssel kö. 
vette a mérkőzéseket, amelyeknek első része a 
Bordeaux-i és a Párizsi Magyar Klub közti ta
lálkozásából állott. Ebben az első ciklusban is 
feltűnt Márton, aki a szintén könnyűsúlyú (61 
kg.) Montagnat-t 2 perc, 47 mp. alatt terítette 
le vállra. A nehézsúlyú (79 kg.) Csanády pedig' 
pontozással győzött egy erős torokgyulladás 
miatt- handikcppell és lázas Gál felett, aki a 
bordeauxi klubban szerepelt.

A magyar csapat és a Citroen Club mérkőzé
sénél ugyancsak Márton végzett Sorfom-mal, 19 
mp. alatt, mig Csanády Bonnefond-t teríti le 11 
perc, 82 mp. alatt.

A körmérkőzés eredménye 85 pont. A
Citroén Club 32 és a bordeaux-ink 23 pont

jával szemben.
A Club des Lutteurs Hongrois de Paris vitte 

el a győztest jutalmazó ezüst kupát.
Könyveljük el örömmel, mint a magyar sport

nak a külföldön szerzel! újabb dicsőségét.
Mándy Ilona

Vajsovna kisasszony 
távollétében nem volt érdekes 
a hölgyek atlétikai fedettpálya- 

versenye
A BBTE vasárnap délután atlétikai fedett- 

pályaversenyt rendezett a Nemzeti Tornacsar
nokban. Miután n lengyel atlétikai szövetség 
letiltotta Vajsovna kisasszonynak és a Testne
velési Főiskolán tanító társnőinek startját, a 
verseny eléggé érdektelen volt.

Az eredmények a következők:
Helyből távolugrás (szenior): 1, Balkányf 

(TFSC) 2 56 m. 2. Vértessy (BBTE) 2 42 m.
3. Benes (TFSC) 2.38 ni. — Junior; 1. Benes 
(TFSC) 2.40 m. 2. Bogyó (TFSC) 2.36 m. 3. 
Strohoffer (TFSC) 2.32 ni. — Sulylökés; 1. 
Kacl (TFSC) 9 65 ni. 2. Balkányi (TFSC) 8.95 
ni. 3. Frldrlch (TFSC) 8.91 m. — Magasugrás
I. oszt.: 1. Vértessy (BBTE) 1.30 m. 2. Bvnés 
(TFSC) 1.26 m. 3. Fridrich (TFSC) 1.26 m. — 
Junior: 1. Pertics (TFSC) 1.30 m. 2. Kiischer 
(TFSC) 1.26 m. 3. Krubi és Ligeti 1.20 m. — 
Labdahajitás: 1. Fridrich (TFSC) 17.72 m. 2. 
Rogenbauer (TFSC) 16.11 ni 3. Krischer 
(TFSC) 15.21 m. — Staféta futás: 1. TFSC a) 
csapata 88. 2. TFSC b) csapata 40.1. 3. BEAC,
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Meglepetések napja 
az amatőrfronton

Pontot hagyott a Törekvés Pesterzsébeten — A 
BSE legyőzte a BeszkArt — A Turul TE veresége 

RAkosszentmihAlyon
'A ragyogó napsütéses idő néhány vaskos 

meglepetéssel örvendeztette meg az amatő
rök táborát.

Alig van csoport, amelyben ne akadna 
váratlan eredmény.

Az elsőosztályban a Törekvés pontveszte- 
sége, a BSzKRt veresége, a Fér. Vasutas vá
ratlan feljavulása egyformán meglepetés, a 
Postásnak az FTC fölött aratott nagyará
nyú győzelmével együtt.

A Stobbe-csoportban a Turul veresége és 
a TLK pontvesztesége jött váratlanul.

I. OSZTÁLY
BSE—BSzKRT 1:0 (0:0). Góllövő: Kozma. 

Jobbára a BSzKRT támadott, helyenként egy- 
kapura játszott

Postás—FTC 5:1 (3:1). Góllövők: Kertész (2), 
Járomi (2), Bodrogi, ill. Gerval. Az FTC letört.

Elektromos—UTE 3:1 (2:0). Góllövők: Lévai, 
Babrányl, Csirke, illetőleg Vig. A prof) Ujpesi 
sok hive élvezte végig a szép játékot.

EMTK—Törekvés 1:1 (1:0). Az EMTK lelkes 
játékával érte el a szép eredményt. Góllövők: 
Koronczai, Hl. Nemes. Bakót a biró kiállította.

BEAC—VI. kér. FC 0:0. A VI. kerületiek fő- 
lényben játszottak.

URAK—MÁVAG 3:1 (0:1). Góllövők: Marti 
novltcs, Oberhauser, ill. Herczegh. Sima mér
kőzés, szerencsés győzelemmel.

Fér. Vasutas—MTK 8:1 (lil). Góllövők: 
Cseszneki (2), Szoják (11-esböl), ill. Gábor. A 
vasutasok jobb fedezetsoruk révén győztek.

n. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

Vasas—PSC 2:0 (2:0). Góllövők: Petrel és 
Balogh.

RTK—Turul TE 3:1 (1:1). Góllövök: Scheffer 
II. (2), Kuna, 111. Fűzi.

HAC—BLK 4:0 (1:0). GóUövők: Vajda, Csu- 
torás, Savanyő és Tóth II.

NyTE—B Vasutas 1:0 (1:0). Góllövő: Jusz- 
tusz.

Testvériség—TLK 0:0. Jók Kralsell. Tamás, 
Keresztes, ill. Makovi, Müller III. és Neumann.

0TB—TSC 1:1 (1:1). Góllövők: Magyar, ül. 
Stancsik (öngól).

ni. kér. TVE—ZSE 3:0 (0:0). Góllövők: 
£auer (2) és Lakner.

Kárpáti csoport
BRSC—SzFC 5:0 (2:0). Góllövökt Borbás,

Kovács, Gaál. Kontró és Suga IV.
Cs. MOVE FSE 3:1 (0:0). Biztos, sima győ

zelem.
Hungária—BTC 8:3 (2:2). Elkeseredett küz

delem folyt az egyes gólokért.
WSC—BTK 3:0 (2:0). Góllövök: Újvári (2) 

és Kovács.
BMTE—-Kelenföld 8:2 (1:1). Góllövök: Borhi 

'(3), ill. Varga II. és Nagy.
Ganz—Köb. AC 2:1 (1:0). Góllövök: Duller 

(2), 111. Alberti.
Féltén—KTC 1:0 (1:0). Góllövő: Molnár II.

HL OSZTÁLY
1. csoport

Az I. kér. SC—KTK mérkőzésre Csárdás 
bíró nem jelent meg. A barátságost az I. kér. 
nyerte 3:1 (2:0) arányban.

NJTC—ÉMOSz 2:1 (0:1). Góllövők Kernmül- 
|cr, Budinszky, ill. Száraz.

CsTK—SzAC 5:1 (2:0). Góllövők: Adler (2), 
Tamás (2), Gangó, ill. Kovács.

Az SzRTC—MAFC mérkőzés elmaradt, mert 
mindkét csapat a saját pályáján várta az ellen
felet.

BIK—KSC 7:1 (3:0). Góllövők: Füredi (8), 
,Vnlicsek (2), Bohn, Lampl, ill. Szabó.

ZAC—MSC 2:1 (2:1). A zuglói csapat nehéz 
győzelmet aratott.

KSSE—Hálókocsi 1:1 (1:0). Góllövökt To- 
manek, ill. Wirzinger.

KAOE—BB1C 1:0 (0:0). Góllövő: Gedai.
2. csoport

Főv. TKÖr—RAFC 4:1 (1:1). Góllövők Hirsch, 
Körmöci (2), Weinberger, ill. Teleki.

UTSE—P Törekvés 2:0 (2:0). Góllövök: Töm
pék és Ontkó.

NTC—Compactor 2:2 (1:0). Góllövők: Pol
caik I., Schwarcz II., ill. Pintér (2).

Pamullpar—VI. kér. SC 2:0 (0:0). Góllövők: 
Gotthenz és Kerner.

MFTR—Vérhalom 2:1 (1:0). GóUövők: Weisz, 
•Túrán, ill. Rosenstock.

UMTE—Törökőr 1:0 (1:0). Góllövő: Csábi.

IV. OSZTÁLY
1. csoport

MÁV Előre—USC 8:2 (1:1). Góllövök: Kovács 
’(2), Cziegler, ill. Kovács.

LTK—PMTK 1:0 (1:0). Góllövő: Vámos.

2. csoport
KEAC—KASC 1:1 (1:0). Góllövők: Ragasics, 

ÍH. Dobó.
Cukrász—VÁC 4:4 (2:2). Góllövök: Vastag 

(2), Unger (2), ill. Schwarcz (2) és Engel (2).
VII. kér. Amatőr—Siketek 3:1 (1:1). A aike- 

tck meglepetésszerűen jól játszottak.
NSC—Kalapos 0:0.

8. csoport
Drasche—SAC 4:0 (2:0). Góllövők: Dackó (3) 

és Gombarcslk,
Gránit—ETSC 4:2 (3:2). Góllövök Husch (2), 

Pompás (2). ill. Tóth és Kiss.
SzNSE—KHúsos 4:2 (1:0), Góllövök: Saabé- 

helyi <2). Kiss, ill. Szegedi (U-esből keltőt).
ETC—KTÖrekvés 4:8 (1:2). Változatos küz- 

delem, szerencsés győzelemmel.

Húsos—KFC 2:1 (1:1). Góllövök: Perina,
Kenderessy, ül. Szurdok.

4. csoport
Orvosi Műszerész—Lapterjesztők 4:1 (2:1).

Góllövők: Gerencsér (2), Tax, Tausch, ill. 
Imre.

B. Testvériség—Budalélény 3:2 (3:0). Gól
lövök: Belánszky (2), Kicin, ill. Melicher és 
Rudolf I.

Spárta—Tabán 1:1 (1:1). Csapkodó játék.

V. OSZTÁLY
1. csoport

FLK—B. Magyarság 4;0 (1:0). Góllövők:
Szabó, Haberhauer, Domós és Hadnagy.

MFOE—Szeineretelep 3:1 (0:1). Góüövök:
Molnár (2), Schneeweisz, ill. PitroíT.

DGSE—Autotaxi 1:1 (0:0). Reális eredmény.
2. csoport

Rp. Egyetértés—Budakeszi 4:2 (2:2). Gól-

A Bocskainak csak egy félidőre tellett 
a debreceni virtusból
Ferencváros—Bocskai 3:1 (0:0)

Kohut
a teljes halfsor: 
társorból ugyan

— No, ma alighanem 
kikapunk... — sóhaj
totta a háromezer Fradi- 
hivő, amikor az erőtől 
duzzadó kék-sárgadresz- 
szes Bocskai-csapat pá
lyára lépett. A remek
tavaszi veröfényadla me
leg valóságos kánikulai 
hőséggé fejlődött a zöld
fehér szivekben a cson
ka, tartalékos „beteg" 
csapat láttán. Nincs itt 
Háda, Korányt, továbbá 

yka—Sárosi—Lázári A csa- 
nem hiányzik senki, de az 

egész héten betegeskedő Turayhoz és Táncos
hoz nem sok a remény. A halfsorban helyet 
kapott ilymódon Toldi és az amatőr Hoffmann, 
a tengelyben Bukovinai.

— Ezzel a tíz év előtti védelemmel nem 
sokra megyünk — toldja meg a beszélgetést 
egy másik.

— Pedig az Amsei—Papp—Hungler triász
valamikor de jő volt . . .

A diskurzusnak Rubint biró sipjelzése vetett 
véget, amikor is a Bocskai megkezdte a fölé
nyeskedő rohamozást, ök — Markost és Tele
kit könnyebben pótolták. Szépen gördülnek a 
debreceni támadások. Tényleg úgy néz ki a do
log .hogy alt a Fradi ma nem sok babért arat. 
Bukovi negyedóra után kifullad, de ezután sem 
tétlenkedik, hanem szabadelőadást tart Hoff- 
mannak, a homo novusnak.,. A csatársor sem 
funkcionál, Kovácsnak nem megye az összjá- 
ték... A fel-fellobbanó reményeket végkép 
lehűti Zilahy a 2á-ik percben, amikor áttöri a 
védelmi frontot s

Náci meg se moccan a szép gól után (0:1).
A Fradi ezután erőteljesebben fekszik a küz

delembe, de a Bocskai kemény dió.
A II. félidőben megfordul a kocka. A Fe

rencváros azonnal támadólag lép fel s már a 
2-ik percben Janzsó csak kézzel tudja feltartóz
tatni Táncos passzát.

11-es! Táncos nem Ismer tréfát, 1:1,
A Bocskait még Mooré sérülése is sújtja, úgy

hogy hamarosan nagy Fradi fölény alakul ki. 
Toldi, Táncos és Turay labdái jelentenek ve
szélyt, majd a 17-ik percben komer.

Kohut szépen Íveli a labdát, Turay átfejeli 
Takácshoz, aki oxforddaí hálóba gurítja. 
A Bocskai érthetetlenül lesállást reklamál, 

de hiába! A gól érvényes, 2:1.

Szenzációs újítás!
A

HÉTFŐI NAPLÓ
hatalmas sportrovatában hetenként

az összes
amatör-fuibaiintériíOzeseK 

eredményeit Közül
—L_ju---------- —L—------ !---------.......................................................... . ... || , .iáim, n, . m. a. ■ ■————■—■■■a

lövők: Kiss (2), Keila, Németh, 111. Gruber és 
Beehtold.

GSE—MTextil 3:1 (3:1). Góllövök: Ricksteid, 
Mészáros, Láng, Fehér, Boross, ill. Müiler.

Angol testnevelés —
Gyógypedagógia

Rendkívül érdekfeszitö előadást rendezett 
vasárnap délelőtt Budapest székesfőváros pol
gármesteri VII. (közoktatási) ügyosztálya a 
Testnevelési Tanárok Országos Egyesületével 
karöltve a Proliászka Oltokár-utcai polgári 
leányiskola tornatermében

A testnevelő tanári kar továbbképzését szol
gáló ismeretterjesztő előadás főtárgya

■ gyógypedagógia
volt. Kardhordé Margit székesfővárosi testne
velési tanárnő tartotta meg az előadást A rossz 
tartásu, gyenyetörzsü és ferdiillgerincü gyer
mekek erősítéséről, javításáról a passzív és 
aktív gimnasztikái kezelés segítségével" címen. 
A gyakorlati részt a VII kér. Hungária-uti pol
gári leányiskola gyógytornatnnfolyamára járó 
tanulók mutatták he.

Az előkelő vendégek nagy élvezettel hallgat
ták Marik Klára testnevelési tanárnő érdekes 
előadását is, amelynek az angol testnevelés 
volt a tárgyköre.

Az előadás megrendezése Szendy Károly 
székesfővárosi tanácsnok és Hodászy Miklós 
székesfővárosi testnevelési igazgató érdeme.

Zilahyt feldühösíti a kellemetlen fordulat s 
hangulatának kifejezéséül jól kézen rúgja Am
séül. A stilszeriiség céljából hamarosan megsé
rül Varga, a debreceni kapus is s ha most

Szellemidézés Szombathelyen,
amely felvilágosítást ad a Sabaria óvadékának sorsáról

Szombathely, márc. 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Érdekes és a magyar sportköröket a kö
zel jövőben erősen foglalkoztató pereskedés 
indul meg Szombathelyen, március 18-án. A 
feltűnést keltő sportper abból ered, hogy a már 
megszűnt Sabaria játékosai perelik részint a 
Professzionalista Labdarugó Szövetséget, ré
szint az Országos Társadalombiztosító Intéze
tet amiatt, hogy

a Sabarlánnk kétezer pengős óvadékát 
köztartozások fejében az OTI lefoglalta és 
a PLASz ezt a iefogialiist foganatosította.
A volt játékosok keresetükben azt állítják, 

hogy a Sabaria és általában

Az egyetlen bajnoki mérkőzés 
döntetlenül végződött

Somogy —Budai 11 1:1 (1:1)
Kaposvár, március 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tésc.) Szép tavaszi napra virradt Kaposvár, 
melynek közönsége vasárnap különös kegyben 
részesült, amennyiben az egyetlen clsőligás 
bajnoki mérkőzést az ő élvezetére rendezték 
meg. A Somogy egész héten összeállítási ba
jokkal küzdött s a legnagyobb hiányt, a cm- 
terkérdést még vasárnapra sem sikerült meg
oldani. Végül is a vezetőség úgy segített ma
gán, hogy

a kaposvári Petőfi AK Godrlk nevű közép
csatárát állította be a támadósor tengelyébe.

A vezetőség még egy újítást alkalmazott ezút
tal, mégpedig leszállította a helyárakat, ami
nek következtében másfélezer néző rándult ki 
a szépfekvésü kaposvári pályára.

Fenichei biró sípjelére n következő össze
állítású csapat nézett egymással fnrkasszemet.

Somogyi Váll—Miklósi, Joós—Egri, Boros,

.4 mókás bajnok-világrekordert Göteborg rdi 
rosa alkalmazta oktatónak a városi úszóiskolád 
bán. Képünk munkakörben' ábrázolja ArnQ 
Horgot, amint térdelő helyzetben magyarít 

tanítványainak.

lenne egy jól lövő csatár a Fradiban,., Dg 
nincs.

Csak elkeseredett erőlködés után sikerül 
Kohut beadását Takácsnak a 42-ik percbe® 

hálóba ragasztani, 8:1.
Még befejezés előtt Takács csaknem a nm 

gyediket lövi, de ez már kissé sok lenne...
A közönség kettős örömmel távozik: győzött 

a Fradi, és ami a legfőbb, nem került meghosds 
szabbifásra a sor.

A Bocskai tehát kiesett a Magyar Kupa to
vábbi küzdelmeiből... Valószínűleg nem veszf 
a szivére. •.

minden magyar professzionalista egyesület 
óvadéka kizáróan arra a célra szolgál, hogy 
a játékosok -és nz egyesület között támadt 
anyagi differenciákra fedezetet nyújtson.
Ezek szerint tehát a PLASz nak nincsen jogA 

az óvadék visszntartására, még akkor sem, hu 
azt az OTI igényli.

Ez az ügy mindenesetre egy nagy elvi kéiv 
(lésben döntést hoz, mert bizonyos az, hogy eb*  
ben a pillanatban még különbözők a vélemés 
nyék a kérdést illetően, de bizonyos az is. 
hogy a sportemberek felfogása és ezenfelül a 
Labdarugó Szövetség szabályzata szellemének 
megfelelően, az egyesületek óvadéka valóban 
és elsősorban is a játékosok igényeinek bizto*  
sitására szolgál.

Győrfy—Steiner, Galambos, Kővágó, Dormoa, 
Tunyogi.

Budai 11: Fábián—Vadász, Fekete—Magda*  
Kárpáti, Schuster—Weber, Sztancsik, Polgár. 
Czumpf, Tárnok '

Azonnal a Budai 11 térfelére terelődik a já
ték. A vendégcsapat, nagyon helytelenül, há
rom csatárral és öt fedezettel játszik s igy a 
Somogy kitünően játszó centerhalfja. Boros, 
folytonos offenzív lépései következtében állan
dó frontban tartja csatársorát.

A 25. percben szintén Borostól Indul ki a 
támadás s Dornios kapura Irányuló lövé- I 
séf Fábián fogná Is, de a labda Vadász há- | 
fáról irányt változtatva, ellenkező oldalon 

talál utal a kapuban. 0:1.
Hullámzó, váltakozó játék után a 32. percben

Polgárnak egy erőteljes, szép lövése, me
lyet a tizenhatosról küldött, jelenti a ki

egyenlítő gólt. 1:1.
A félidő végéig mezőnyjáték untatja a közön
séget.

Szünet után mindenki a budaiak fölényét 
várja, ehelyett a meglepetést ismét a Somogy 
szolgáltatja. Két alkalommal is csak a szeren*  
csc menti meg u budaiak kapuját az újabb 
góloktól. A meccs végéig a Somogy kezében 
tartja a játék sorsát, azonban a mindjobban 
tömörült közvetlen védetem erélyes játéka 
miatt nem sikerül mind a két pontot megsze
reznie. A közönség igy is elégedetten távozik, 
inért kedvenc csapata hosszú idők után elő
ször került fel a már-már okkupáit utolsó 
helyről.

A győztes csapatban Boros bizonyult a me
zőny legjobbjának, rajta kívül Egri és Tunyogi, 
nemkülönben a közvetlen védelem is biztosul) 
állt a lábán A vendég fekete-fehérek nagyon 
messze vannak még őszi formájuktól. Határo
zott kiábrándulást keltett ezúttal a széteső, 
minden taktika nélküli erőtlen játékuk.

A BAJNOKI TABELLA KÉPE:

1.
2.

Hungária 
Ferencváros

Játék
13
13

50:18
51:13

Pont
22
22

3. Újpest 13 58:19 21
4. III. kér. FC 13 31:22 17
5. Budai 11 13 28:23 16
6. Bocskai 12 21:21 11
7. Nemzeti 13 24:38 10
8 Szeged FC 13 21:34 10
9. Kispest 13 25:41 9

10. Attila 13 17:34 8
11. Somogy 13 18:41 6
12. Soroksár 11 19:57. 6
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Gerevich győzött a 
Hősök emlékversenyén

Vasárnap a. ke 
előtti óráktól 
csaknem egész ni 
falták a Hősök 
versenyét, mely 
úttal a Budapest 
dezendő Európa- 
ság első válogató 
nyének számitolt, 
egyelem auláját 
lésig megtöltötte 
iránt érdeklődő

I

>ra dél
kezdve 

ip foly- 
emlék- 

fgy- 
cn ren- 
bajnok- 
» verse- 

A Mii- 
zsufo- 

a vívás 
előkelő 

Gerevich közönség, melynek somi
ban József királyi ber

reg Is megjelent. A verseny érdekességéből 
rendkívül sokat vcszilelt ama körülmény, hogy 

a hat vivóollmpikoiiunk közül eaak Gere
vich és Nagy Ernő veit részt, míg Pillér, 
Kabos és PelNchauer távol maradt a ver

senyről.
Tudvalévőén az Európabajnoksóg küzdelmeit 

ez évben rendezik, azonban, ha ők továbbra is 
negligálják a másik két válogató versenyt, ak
kor teljesen kétséges, tőt aggályos helyzet elé 
állitlák a magyar vlvósportot, amelynek jó hír
neve és tradíciói veszélyeztetve lennének az 
esetleges félsiker következtében. A fenlik lávol- 
létében

Gerevich máris Igen Jó formában és meg
érdemelten nyerte a versenyt.

1. Gerevich, MAC, 7 győzelem,
t. Maszlag, HTVE, 6 győzelem, 23 kapott fuss; 
3 Zirci, HTVE, 6 győzelem, 24 kapott luss; 4 
Nagy, MAC, fi gv.; fi. Kovács, LASE 4 gy.; 6. 
Hasztovics, BEAC, 3 gy.; 7. Gönczi, MAC, 2 gy.;
8. Eckl, RAG, 2 gy.; 9. Hámory, HTVE, 1 gy.’

Lapzártai
Elfogták a debreceni rablűgyilkossag 
ul gyanúsítottját

Debrecen, március 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése ) A debreceni rendőrség vasárnap 
is lázasan nyomozott annak a .megdöbbentő 
rablógyilkosságnak a tettesei lilán, amely
nek Hegedűs János dúsgazdag füszerkeres- 
kedö esett áldozatául néhány nap elölt.

Tíz embert állítottak elő eddig a rendőr
ségre különböző gyanttokok alapján, vasár
napra azonban meglepő intézkedések tör
téntek: valamennyi gyanúsítottat elbocsátot
ták a rendőrségről és a késő esti órákban 
újabb előállítások történtek s ennek alap
ján csaknem bizonyos már, hogy

az igazi tettesek a rendőrség őrizetében 
vannak,

mára pedig már le is tartóztatják őket. Va
sárnap a késő esti órákban csak röviden 
hallgathatták ki az újabb előállítottakat, 
ma hétfőn kezdik meg részletes kihallgatá
sukat.

A rendőri nyomozás legújabb megállapí
tása szerint kétségtelen, hogy

kelten ölték meg az idős füszerkeres- 
kedőt.

Mindkét gyilkos feltétlenül ismerős volt a

űráKon betűt kiderül minden
helyi viszonyokkal, jól tudta, hogy Hege
dűs János mennyire fél a gonosztevőktől. A 
füszerkereskedő a gyilkosság előtt való
sággal

elbarrikádozta a lakását
s egyetlen módon lehetett bejutni hozzá: az 
udvarra néző előszobaajtó belső ablakán 
keresztül. A rendőrség vasárnapra megálla
pította, hogy a tettesek ezen az ablakon ju
tottak be a lakásba.

Vasárnapra készült cl a boncjcgyzökönyv 
is, amelyet Hegedűs János felboncolása 
után vettek fel az orvosok. Ebből úgy re
konstruálták a gyilkosságot, hogy

az egyik tettes rátérdelt a szerencsétlen 
ember mellére,

négy bordáját összetörte, majd a fején ej
tett három súlyos sérülést. Hegedűs azon
ban ekkor sem halt meg még, halálát fulla
dás okozta,

a másik tettes kötelet csavart a nya
kára

s ezzel fojtotta meg. Egész Debrecenben 
nagy izgalommal, érdeklődéssel várják a 
gyilkosság nyomozásának döntő fordulatát.

K«t «xó titka
A február 20-án megjelent utolsó C«ud» bere«treJ»s 

vényre 7006 megfejtéi érkezett be. A
TALÁLÓS KÉRDÉS ÉS FIAIK

szépért 14-en találták el. Ezeknek névsora:
Berényl János. Budapest, IX.. Gr. Haller-a. 4. 
Domonkos Endre, Budapest. III.. Vdrösvári-ut K. 
Frtebert Láailóné, Budapest. VI.. Laudon-u. 2.
Schlllinger Ernő, Pestszenterzsébet. Nagy Sándor-at 12fl, 
Gábor Lajos. Rákosszentmihály, llona-u, 16.
Fodor VJnee. Mezőhegyes.
Hermann Bódog, Balmazújváros. i
Wiihelm Benőné. Győr- 
ötr. Caltáry Bertalanná. Adonypusrtaszabolcs.
Hídvégi Zoltán. Debrecen. 
Welsa Jenő. Balassagyarmat. 
Salamon Ernő. Szolnok.
Gyónt Márton. Vác.
Feldmann Gésa. Gödöllő. i
Nevezetteknek — a kiitűzőtt 200 pengőt felosztva -• 

egyenként P 1-1.30 összeget juttatunk.
Egy-egy ezüsttárgyat nyertek: Grílnfeld FülAp, Buda

pest. VIII., Vas-u. 3. III. em. — Schwerlasck Fedor, Bu. 
daj-est. II., Toldy Fercnc-u. 60 — Schuler Rózsa, Szom
bathely.

Egy-egy üreg tokajit nyertek; Se hőn Béla, Magyar 
László, Vajda IJli. Emozt Lajos budapestiek.

Egy-egy dtszkőtéaü könyvet nyertek: Barna Mihály, 
Szentes; Hedvig Zoltán, Miskolc; Pongrácz Alajos, Érsek- 
csanád.

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

A február Jl-lki rejtvény helyes megfejtését Itt adjuk: 
Könnyű feladat — Tandíjfizetés — Kérdezősködés — 
Képrejtvények — Furcsa fejtörő — Találós kérdés.
Jövő héten közöljük a multheti versenyen 

kívüli keresztrejtvény megfejtését, valamint a 
20 nyertes névsorát.

Mai versenyen kívüli keresztrejtvényünk két 
nyilas sorának megfejtését postai levelezőlapra 
írva, a 2. oldalon található szelvény felragasz
tása mellett péntekig, március 10-ig kell szer
kesztőségünkbe eljuttatni. A címzési oldalra rá
írandó: Keresztrejtvény. A pályázók között 20 
értékes jutalmat, ezüsttárgyakat, tokaji boro
kat és diszkötésü könyveket sorsolunk ki.

Budapest tornászbajnoka: 
Sárkány

A VÁC rendezte meg Budapest kerületi se- 
rdor egyéni és ifjúsági csapalbajnoki versenyét 
Abonyi-ulcai tornalennébcn.

Az Ifjúsági összetett bajnokságot a VÁC 
nyerte,

2. Vcrbőczy rg.. 3. BBTE. Budapest kerületi se- 
nior egyéni bajnoka Sárkány (Izr. reálgimná
zium), aki ugy lovon, mint gyűrűn, korláton, 
nyújtón és müszn hadgyakorlatok bán első he
lyen végzett s csnk a függeszkedésben szorult 
B negyedik helyre. I.enzi a délutáni verseny
ben visszalépett, Sarlós pedig betegsége miatt 
abbahagyta a versenyzést.

Halálra ítélték a megvert 
kínai csapatok vezérét
Ötezer halott a jeholi csatatéren

Peklng, március 5.
Csangkalsek megérkezett Tiencsinbe, hogy 

álvegye a kínai csapatok főparancsnakságát. 
Kinai hivatalos jelentések szerint a jeholi 
fronton kinai és japán részről február 22- 
löl március 4-ig összesen 

ötezer embert vesztettek.
Jehol tartomány kormányzóját

Tangyulin generálist a haditörvényszék 
egyébként halálra ítélte.

Itteni információk szerint az amerikai kor*  
mány elhatározta hogy tengeri haderejét 
Sanghai és Nanking előtt megerősíti.

14 hadihajóból álló hajórajt
küld a kinai vizekre.

X Kiss Gyula tiszteletére pénteken este 
fehér asztalhoz ül a magyar újságírótársa
dalom. A modern magyar sport hírszolgálat 
úttörője, megalapítója 30 éves újságírói ju
bileumát ünnepli. Együtt lesz nz Otthon 
körben a sportújságírók egyeteme is, hogy 
ünnepelje közülük a legkiilönbet, mert 
Niss Gyula neve egy elfclejtheletlen foga
lom.

X A fedettpálya bujnokl teniszverseny döntő 
küzdelmeit vasárnap este fejezték be. A férfi 
egyesben Straub BEAC lelt a bajnok, aki 6:1, 
4:6, 6:2, 6:0 arányban győzőit liánó BBTE el
len. A nőj egyesbajnoksúgót Paksiné BLKE 
nyerte, nki Sárkány Lili BBTE ellen 9:7, 3:6,’ 
8:6 arányban győzött, A svgyespáros bajnok
ságot Straub BEAC—Sárkány Lili BBTE 
nveilf F.i>. ('.:(> arányban Bánó BBTE—Paksiné 
BLKE p.íiial szemben. A férfinégyes kizárásos 
verseny*  Pető Részkört, a KISOK női versenyt 
pedig Pátó nyerte. ' ,

X A B. Vasutas birkózók győzelme Székes
fehérvárott. Székesfehérvárról jelentik: A B. 
Vasutas birkózói vasárnap klubközi versenyen 
veitek részi, ellenfelük az. ARAK kitűnő gár
dája volt. A versenyt a nagyobb rutinnal ren
di l ke: A fővárosiak nyerték meg 36.21 arány- 
bán. A légsulybnn Pék ARAK győzött Kollai 
B. Vasutassal szemben. A pehelysúlyban Szendy 
B. Vasutas lelt az első. Tóth ARAK-kal szem
ben, A könnyüsulyban Skultéti B. Vasutas győ
zött, 2. Tóth II. ARAK. A kis középsuly győ
zelmét Zimmermann ARAK szerezte meg Bolti*  
R. Vasutas előtt, a nagyközépsulyban Sáfrány 
R V«»iitu« győzött Hitler B. Vasutassal szem
lén s végül a kisnehézsuhban Tóth Hl. ARAK 
lett az első Percell B. Vasutassal szemben.

X A Magyar IJipterjesztők Sport Clubja 
Vasárnap este klubközi mérkőzést rendezett a 
BSzKRT botoló csapatával, amelyen a lapter
jesztők győzlek 4.3 arányban. Az alább indult 
kiirdőpárok közül az elsők győzlek: Iglódl 
(BSzKBT)—Sípos (Lapterjesztők), Kővári 1. 
KB.)-Fejes (I..), Szabó I. (L.) — Szabó III.

X A II. profHIgáhnn csendes nnp volt 
Vasárnap. A Vasas eggyel több lejátszott 
mérkőzéssel ismét a tabella élére kerüli 
nagy riválisa a Piuibus előtt, amely ezúttal 
pihent. A többiek — sajnos — már kiestek 
n komoly bajnokaspiránsok sorából s csak 
n helyezésekért folytatnak komolytalan, 
lanyha tessék-lássék harcot. Amióta a II. B) 
ligái feloszlatták, azóta teljesen elvesztette 
komolyságát és érdekességét a II. liga. A 
vakárnapi eredmények egyebekben a követ
kezők: Vasas—Draschc 5:0 (4:0), Bak TK— 
Vác FC 6-1 12:1), Budafok—Dmgisták 3:1 
'(1:1). Tasi—Szentlőrinc 2:2 (1:1).

X Szeged l'C—Attila 0:(k Szegedről jelentik: 
Szigeti Imié, a szeged—budapesti képviselője 
Aliul felajánlott serlegért játszóit n szegedi és 
a miskolci proflcsapnl. A két csatársor meddő 
jaléka folvlán a mérkőzés gólnélküli döntetlen 
eredménnyel végződött. A szegediek némi fö
lényben s-ollak. amit n kornrrnrány is
bizonyít. Mindkét csapatban a védelem ki
válóan működőit.

— Engcl Miksa halála. A magyar közgazda
sági éleinek gyásza van: cserkuli Engcl Miksa, 
oz Európai Áru- és Poggyászbiztositó Bt. al- 
clnök-vezérigazgatója Olaszországban auló- 
szerencsétlcnség áldoznia lett. A magyar bizto
sításnak egyik legkitűnőbb reprezentánsa volt 
a tragikus körülmények között, 76 éves korá
ban elhunyt vezérigazgató, akit érdemei elis
meréséül /. Ferenc József tüntetett ki a ma
gyar nemességgel. Halálának hire egész Euró
pa közgazdasági éleiében nagy megrendülést 
keltett, mert csorkuli Engcl Miksa nevét a 
határokon túl is jól ismerték s becsülték.

— Az osztrákok vezetnek a badeni ma
gyar-osztrák hrldzsniérkőzésen. Bécsi tudó
sítónk jelenti: Vasárnap is nagy érdeklődés 
mellett folyt az Országos Magyar Bridge 
Club és a bécsi Central Club Badenben fo
lyó bridzsmérkőzés. Az éjszakai órákban 
száz leosztás után 29 meccspont esett az 
osztrákok javára. Lapzártakor jelenti tudó
sítónk, hogy a döntő küzdelmekben is az 
osztrákok vezetnek. Eredmény hajnali 
négy órára várható.

— Becsey Antal a Bádogos és Szerelő Ipar
testület elnöke. Nagy érdeklődés melleit tar- 
totla meg vasárnap tisztujitó közgyűlését a bá
dogos és szereplő ipartestület. Titkos szavazás
sal Becsey Antal törvényhatósági tanácstagot 
választották meg ügyvezető elnöknek, nlelnök 
Zimmermann Dezső törvényhatósági bizottsági 
tag lelt, nlelnökök Margittay Gyula és Spitzcr 
Salamon lellek. Becsey Antal nagyszabású be- 
szédben köszönte meg a beléje helyezett bizal
mat. Zimmermann Dezső felszólalásával nz- 
után a tisztújító közgiilés végétért.

— VJ áruház a Kossuth Lajos utcában. 
Hosszú ideig üzleti titokként kezelték, most 
azonban mégis nyilvánosságra jutott, hogy még 
e hét folyamán, de feltétlenül március 18-áig 
a Kossuth Lajos utca 9. szám alatt új, modern 
divatáruház nyílik meg. Rokonszcnvvcl üdvö
zöljük nz áruház startját, nemcsak azérl, meri 
új munknalkalmi lehetőségeket nyújt, hanem 
azért is. mert raktára majdnem kizárólag ma
gyar áruból áll. A közönség is bizalommal te
kinthet az új üzlet felé, amelynek vezetése 
ismert áruházi szakemberek kezében lesz.

— Tatai brikett plombáit zsákokban házhoz
szállítva 4.50, tűzifa is legolcsóbban Gáspár 
I'ülÖp, telefon: 903—42 és 933_ 05.
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— Kedden (lélelőtt a belvárosi főplébánia 
templomból temetik Gallina Frigyes ta
nácsnokot. A szombaton este elhunyt Gal
lina Frigyes székesfővárosi tanácsnok te
metése dolgában vasárnap délben dr. Sipőcz 
Jenő polgármesternél megbeszélés volt, me
lyen Liber Endre alpolgármester és Sala
mon Géza tanácsnok vettek részt és meg*  
állapították a temetés részleteit. Gallina 
Frigyes tanácsnok holttetemét kedden dél
elölt tiz órakor n belvárosi főplébánia temp
lomban ravatalozzák fel. Tiz órakor kezdő
dik az elhunyt tanrácsnok lelkiüdvéért az 
ünnepélyes reqüiem, amelyet Bednárz Ró
bert a föplébánia templom plébánosa mond 
nagy papi segédlettel, majd a koporsót ki
viszik a templom előtti térre és itt búcsúzik 
cl a székesfőváros nevében Sipőcz Jenő 
polgármester a főváros halottjától. A gyász
szertartás után Gallina tanácsnok koporsó
ját a pestmegyci Hajós községbe szállítják 
és a Gallina-család sírboltjába helyezik 
végső nyugalomra.

— A Duna IJga Társaság ma, hétfőn tartja 
XI. összejövetelét a Mngánmérnökök Országos 
Szövetségének helyiségében lévő otthonában. 
Előadást tart I). C. Tamás Ferenc: Az olasz
magyar barátság a gazdaságilag egységes 
Dunamcdencében címen.

— Letartóztatták az osztrák határon egy 
budapesti bankigazgató feleségét, selyem
csempészés miatt. Bécsi tudósítónk telefo
nálja: Vasárnap az osztrák határon letartóz
tatták Windisch Sándornál, egy budapesti 
bankigazgató feleségét, nki nagyobb meny- 
nyeségü selymet akart álcsempészni a ha
láron. Vánkosokba varrva találták meg az 
uriasszonvnál a selvemet. Windischné Fran
ciaországból utazott Budapestre. Később a 
bankigazgató feleségét kaució ellenében 
szabadlábra helyezték, az eljárás azonban 
tovább folyik ellene.

— Postások vasárnapi ülése. A Magyar kir. 
postaüzemi és műszaki üzemi tisztviselők 
egyesülete vasárnap tartotta elnökválaszló gyű
léséi. Az uj elnök Pásit Dezső segédellenör.
— Mióta szerencseszám a tizenkilenc? Amióta 
az ország minden részén gyönyörűséget, meg
elégedést költöztet a családi asztalra. Amióta 
ezren és ezren örülnek a Tündéritjjak 19 da
rabból álló, iparművész! kivitelű uzsonna
készletének. \ remek ajándék, melyet min
denki megkap, aki a legjobb kézimunkaujságra 
14.40 pengővel egy évre előfizet, ■ reméltnél 
is nagyobb siket! aratott, úgyhogy a kiadó
hivatal ma már fogytán van a készleteknek. 
Ezúton kéri fel tehát t. uj előűzetőit, hogy szí
veskedjenek igényüket a szép szervizre minél 
előbb bejolenlen'.

— A jó rádió. Európában száznál több adó
állomás szórja a legkülönbözőbb müsorszámo- 
kat, melyek gazdag változatosságot nyújtanak 
a rádióhallgatók milliói számára. A dinamikus 
hangszóróval cgybeépitett 5-T1 lámpás 7050-cs 
Orion rádió tulajdonosa a nap bármely szaká
ban választhat magának megfelelő miisorszá- 
mól és teljes egészében kihasználhatja a rádió
technika állal nyújtóit lehetőségeket.

Udine nyerte a Tavaszi handi- 
cap-et, de a verseny erkölcsi 

nyerője Muscicapa
Évek óta nem volt olyan nagyszerű napja az 

ügetösportnak, mint a vasárnapi. Az év első 
előrefogadásos versenye, a Tavaszi handicap 
oly varázserővel hatott, hogy 8000 főt meghaladó 
közönség jelent meg az értékes dij lefutásához. 
A totalizatőr forgalma is 86.000 pengővel elérte 
a rekordot. A külső kereteknek megfelelő volt 
a nap sportja, melyből a Tavaszi handicap 
emelkedett ki. Az első start nem sikerült s a 
starter visszarendelte a mezőnyt. A második, 
érvényes start után Evviva vezetésével indult el 
a mezőny. A vezetők között foglalt helyet a 
nagy favorit Enyém II. is. Muscicapa az első 
fordulóban olyan durva hibát csinált, hogy 
miatta száz métert vesztve, csaknem a mezőny 
végére esett vissza. A tribünökkel szemben 
Udine már behozta húsz méteres hátrányát és 
Evvivával egy vonalban futott egy darabig, 
majd hamarosan nz élre került. Enyém ZL-r6l 
már az első körben nyilvánvaló lett .hogy nem 
lesz beleszólása a finisbe, de annál szenzá- 
ciósabbá vált Muscicapa szereplése. Muscicapa 
helyzete már reménytelen volt, amikor a má
sodik körhen, mint a szélvész, tört előre s egy
másután előzte meg a széthúzott mezőny küz
dőit. Közben azonban Udine már annyi tért 
nyert, hogy Muscicapa minden klasszisa elle
nére sem tudta előbbi hibáját teljesen jóvá
tenni s bár a verseny erkölcsi nyerője kétség
telenül ő, az idei Tavaszi handicap dicsőségét 
Udine szerezte meg. Enyém II. az utolsó pilla
natban vette el a harmadik helyet a térdvédője 
szakadása miatt akadályozott Evvivától. Udine 
tréneréi, Dózsát a közönség zajos tapssal ünne
pelte a verseny után. A többi verseny méltó 
kerete volt a nap eseményének. Részletes ered
mény a következő:

I. FUTAM. 1. Hollán-ist. Challmar (6:10) 
Zwillinger. 2. Vadorzó (10) Wiesner. Ind. m.: 
Pezsgő, K. L., Ördöglánva. Tol.: 10:17, 14, 36. 
Olasz: 79. — II. FUTAM. 1. Sződvárdombi mé
nes Pillangó (3) Kovács II. 2. Sudrune (pari) 
Zwillinger. Ind. m.: örzse, Torkos, Rákné, 
Upupa Epops. Tol.: 10:97, 28, 17. Olasz: 37. — 
111. FUTAM. Elmaradt. — IV. FUTAM: 1. 
Bazeikai m. Hajnalka (pari) Jónás. 2. Elga (8) 
Kovács II. Ind. m.: Olt, Mina. Tót.: 10:18. —• 
Olasz: 26. — V. FUTAM. 1. Mundroncsik P. 
Jeles O. S. (1 és fél) Toplichar. 2. Búfelejtő 
(6:10) Jónás. Ind. m.: Express, Ibrány, Fuss. 
Tót.: 10:31, 19, 12. Olasz: 36. — VI. FUTAM. 1. 
Bader A. Udine (4) Dózsa. 2. Muscicapa (1.H) 
MarschaJI. 3. Enyém II. (pari) Feiser. Ind. m.: 
Evviva, Favorité, Oszlány, Feri O., Guardian 
Todd, Ollvia, Panka. Tót.: 10:41. 14. 12. 15.
Olasz: 32. — VII. FUTAM. 1. Tiszakesz.i ménes 
Karola (pari) Maszár I. 2. Mimosa (10) Kol- 
bencshlag. Ind. m.: Melinda, Helyre Kati, Edu- 
árd ö. Tol.: 10:27, ifi, 53. Olasz 59. — Vili. 
FUTAM. 1. Vas Gy. Foganat (6:10) Feiser. 2. 
Leopárd (2) Katinka. Ind. m.: Suhanc B-, Fé
nyes, Több sincs, Katinka. Tót.: 10:18. 13. 15. 
Olasz: 29. — A Pillangó—Jeles O. S. double: 
10AU.

Lovasjnérkőzés a Nemzeti Lovardában. Á 
lovasmérkőzések mai befejező napján a 
Nemieti Lovarda zsúfolásig felt tribünjei 
előtt a mérkőzések a következő eredménnyel 
végződtél-• Nehéz díjugratás: 1. Fodor Ala
dár, Mese (Tulajdonos), 2. Báró Berg Tibor, 
Vércse (Réthy Antal). Díjlovaglás: 1. Bá
nón Mihály, Gordonka (Tulajdonos). 2. 
Gát hág Arthur, Valér, (Tulajdonos). Urlo- 
vasnők nehéz díjugratása: 1. Alapi-istállá 
Tapageuse (Báró Berg Dieda), 2. Alagi-is- 
tállá Édesbabám (Báró Berg Dieda).

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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