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Vass József fivérének tragikus halála 
Titokzatos módon eltűnt két csepeli kisleány

Bécs élet halál harca 
a horogkereszt ellen

A francia és angol követ Dollfuss kancellárnál
Bécs, február 5.

64 Héföi Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap minden erejével tom
bolt az osztrák horogkeresztes agitáció, 
Béosben a Belváros legforgalmasabb utjain 
petárdák robbantak, Tirol fővárosában, 
Innsbruckban és más vidéki városokban is 
sorozatos petárdás tüntetések zajlottak le, 
amelyeket egész sereg letartóztatás követett.

lázas izgalom uralkodott vasárnap egész 
Ausztriában.

A bécsi rendőrség teljes készenlétben 
várta a vasárnapot. A kisegítő rendőrök, a 
Heimuiehr tagjai készültségben állottak, 
hogy a túlfeszített izgalmas atmoszférában 
elnyomják a rendzavarást.

Délelőtt tiz óra tájban zsúfolva volt a 
Belváros járókelőkkel. A napsütéses téli 
hidegben

hatalmas tömegek hullámzottak a 
Kürntncr-strassen, amikor petárda 

robbant az úttesten.
Az első robbanást szinte másodpercen

ként követték az útvonalon elszórt petárdái; 
robbanásai. A járókelők riadtan menekültek 
és rendőrök siettek elő mindenfelől. A 
Rotcnthurmstrassen, amely ugyancsak zsú
folva volt járókelőkkel, petárdás robbaná
sok riasztottak meg mindenkit, ugyanekkor 
a Grabencn, valamint a Belváros többi 
utcáin is, a robbanó petárdák döreje hallat
szett.

A horogkercsztcs agitáció vasárnap va
lóságos petárdás támadást intézett a 

bécsi Belváros ellen.
A megriadt járókelők csakhamar a rendőri 

riadóautókkal találták szembe magukat.
A Belváros utcáin egvmásután száguld- 
tak végig n rendőrség riadókocsijai és 
az autók lépcsőin rendőrök állottak, 

kezükben ütésre emelt gumniibottal, 
hogy a petárdás tüntetőket azonnal meg
fékezzék.

A tüntetőknek azonban nyomuk sem volt 
már, mire a bécsi rendőrfőnökség úgy in
tézkedett, hogy

tiz nemzeti szocialista funkcionáriust 
azonnal letartóztatott.

Az osztrák közbiztonsági szervek ugyanis 
legújabban azonnal letartóztatják a nemzeti 
szocialisták funkcionáriusait, ha a rend
zavarásoknak, tüntetéseknek tetteseit nem 
sikerül elfogni. Tiz letartóztatott nemzeti 
szocialistát vasárnap koncenkációs táborba 
vittek.

Mialatt a letartóztatások folytak, újabb 
jelentések érkeztek a rendőrségre, hogy

a bécsi Helmwehr-kaszárnyák előtt is 
petárdák robbantak.

A rendőri riadóautók a Hcimu>fhr.-ürsé- 

gekkel együtt körülzárták a kaszárnyákat.
A Marialiilfcrstrassen szokatlan és furcsa 

módon agitáltak az osztrák horogkereszte
sek. Fehérre mázolt malacot eresztettek 
szélnek, a malac hátára nagy fekete horog-, 
keresztet festettek Sivitva rohant végig a 
fehérre mázolt malac a Nariahilferstrassen, 
nyomában a kiváncsiak tömege, az egyik 
utcasarkon azután

a rendőrposzt revolvert rántott és 
agyonlőtte a horogkeresztes malacot.

A délutáni órákban egymásután futottak 
be a vidéki jelentések, amelyek mind a ho- 
rogkercsztesek petárdás tüntetéseiről szá
moltak be.

Innsbruckban, ahol Starhemberg herceg 
és Steidle dr. tárgyalt a forrongó Heinuvehr- 
vczérekkel, sorozatos petárdás robbanások 
történtek. Bregcnzben és St. Pollenben 
ugyancsak petárdás tüntetések zavarták 
a rendet. Feldkirchenben, Mailében és Reu- 
teben, valamint Weidllng községben is rob
bantak a petárdák egész vasárnap.

A vidéki tüntetéseket tizenhét letartóz
tatás követte.

Ezeket a letartóztatottakat is koncentrá
ciós táborba vitték.

A wőllersdorfl és ivellsl koncentrációs tá
borok zsúfolva vannak már a letartóztatott 
politikai foglyokkal,

Az öregek ideje már lejárt — mondotta 
gróf Károlyi Gyula a Nemzeti Kaszinó 

vasárnapi Széchenyi=lakomáján
A népszerüség=hajhászás és az egyéni érvényesülés ellen beszélt Károlyi Gyula 

és megkérdezte; mit tenne ma Széchenyi István, ha élne
Vasárnap tartotta hagyományos Széchenyi- 

cmléklakomáját a Semzeti Kaszinó.
Minden esztendőben egy-egy közéleti kiváló

ság szokta clmoniani a Széchenyi-emlékbeszé- 
dct. Az idén gróf Karolyi Gyula volt miniszter
elnök tartotta az ünnepi beszédet, amelyet 
nagy érdeklődéssel várt a közvélemény.

— Hetven esztendő óta évenként összejön
nek n Nemzeti Kaszinó tagjai, hogy kcgvclete- 
sen megemlékezzenek nagy alapítójukról, 
Széchenyi Istvánról és végighallgatnak magas

a kormány újabb koncentrációs tábor 
felállítását szervezi.

A Magyarországtól elcsatolt Burgenlandban 
tervezik a legújabb koncentrációs tábor fel
állítását.

Az osztrák politikai közvéleményben nagy 
feltűnést és meglepetést keltett a Prager 
Tagblatt szenzációs értesülése:

Dollfuss kancellárnál két nap előtt 
megjelent a francia és angol követ, 
hogy a tiroli Helmwehr követelései 

ügyében információt kérjen tőle.

Dollfuss kancellár, a Prager Tagblatt sze
rint, a tárgyalások során kijelentette, a 
francia követnek, hogy az előző francia 
kormánynak tett

azt nz Ígéretet, hogy nein oszlatja fel 
erőszakosan uz osztrák szociáldemo
krata pártot, ma már nem tartja köte

lezőnek magára nézve,

mert hisz uj kormánya van Franciaország
nak. A cikk szerint a francia követ közölte 
erre Dőli fussál, hogy

a Daladier-kormány álláspontja ebben 
a kérdésben ugyanaz, mint elődjéé 

és igy továbbra is érvényben kell tartania 
ígéretét. Dollfuss kancellár tudomásul vette 
a francia követ közlését.

röptű vagy gyengébb einlékbcszédcket — 
kezdte beszédét.

— A hetven esztendő óta az illusztris szóno
kok hosszú sorozata kifejtette Széchenyi éle
tét és alkotásait minden voratkozásbnn, úgy
hogy bajos volna ma újat mondani ezekről. De 
ilyen alkalmakkor önkéntelenül is kell, hogy 
ciánk tóduljon az a kérdés:

vájjon mit csinálna, mit cselekednék ma 
Széchenyi István, ha élne?

— Súlyos idők voltak azok, amelyekben

A Prager Tagblatt szenzációs értesülése 
megerősíti azt a hirt, hogy

a francia kormány védi az osztrák 
szociáldemokrata pártot az erőszakos 

feloszlatás ellen.
Schuschnigg miniszter lapja, a Slurm 

iiber österreich vasárnap érdekes leleplezést 
közöl arról, hogy

Berlinben megalakult a nemzetközi 
horogkeresztes propaganda nagytanács, 
amely I)cr grosse Rat nevet viseli és el

nöke Rosenberg Alfréd, a német nem
zeti szocialista párt külügyi hivatalá

nak egykori vezetője lett.
A lap közlése szerint Berlin mellett hatal
mas nyomdát állítanak fel. ahol osztrák 
és sziléziai lapokat fognak nyomni s a röp
cédulák százezreit készítik el napról-napra 
és szórják szét Ausztriában.

Vasárnap este Becsbe érkezett hírek sze
rint Starhemberg herceg és dr. Steidle mi
niszter egész nap beható, bizalmas eszme
cserét folytattak Innsbruckban a tiroli 
Heimuiehr vezetőivel.

Starhemberg és Steidle innsbrucki tár
gyalásainak az a célja, hogy a llcim- 
wchr túlzott követeléseit leszereljék és 
jobb belátásra bírják a Helmwehr ve

zetőket.

Széchenyi élt, ma még több, még ádázabb 
ellenséggel kell azoknak megküzdeni, kik hi
vatva vannak a nemzet sorsa felett őrködri, 
fennállását biztosítani, jövőjét jobbrnforditani.

— Mit cselekednék ma Széchenyi István?
Erre a kérdésre fel-letet csak rz adhatna, 
aki Széchenyi lángelméjének birtokában volna. 
A kérdésre tehát ,

feleletet nem kaphatunk.
— Lángeszű férfiakat — mondotta a szónok 

— sokszor sarkal az ambíció, egyéni érvénye.
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•ü|6s, vagy hata'mi vágy és nngy szellemi ké- 
prsségrilc olykor csak <■ vágyak kielégítésének 
eszközei. Ezek meggyőződése gyakran n köz- 
hnrgulatbrn.

népsser'l jelszava.'; he n nC-cImc/.budik sí
jét níir.~"r"sé":ik érdr'-.éh-n.

hogy Igy biztosítsák vágyaik elérését. Szé- 
chei yi István inlrden cselekedetének sarkaló 
motívuma l i-'rólrg a nemzet lét’rdrke volt. 
Nála a L’ejcHcschb mért'kben ki volt kap
csolva mii dm cgyérl érdek. rr.|”dcn érvénye- 
sfllcsl, vagy hatalmi vágy. Elhatározásait nem 
nz irányította, hogy n közhangulat mellette 
van-e. vagy cllcre fordul.

— Széchenyi mit cselekednék, hu ma élne; 
erre nem felelhet nz, oki Széchenyi szellemi 
képességeivel felruházva n>ncs.

— De kicsii y és nagy, öreg és Antal, gyen
gébb és erősebb egyaránt követhetik Szé
chenyit abban, hogy tevékenységüket bármily 
t’rcn, legyen az szerény vngv fontos, mindig 
kizárólag csnk uz irányítsa, ami

a nemzet egyetemes érdeke
és nz a törekvő, vezesse, hogy a nemzet sorsé
nak Jobbrafordulá »At segítse. Sohase m volt nz 
országnak nagyobb szüksége orra, hogy

Vasárnap parafáitok 
a BaBkán - paktumot
Baiajezőtíöíi a beígrádS konferencia

Bdgrád, február 4.
A Dullfán kOlfigyminlsztereinek tanácsko

zása vasárnap sem szünetelt. Délelőtt tizen
egy órakor Ismét összeült Jeftles jugoss’áv, 
Tilulescu román, Maximosz görög és levfik 
Rüszdi bég török külügyminiszter.

Tizenegy órától egy óráig tanács koztak, 

majd Uzuno ics miniszterelnök fogadta őket 
a miniszterelnökségen. A fogadás után a 
külügyminiszterek részt vettek n román kö

Képviselő lesz Chiappe,
Páris rendőrfőnöke

Vasárnao rendkívüli minisztertanács vol. 
az ui miniszterek részvételével

Páris február 4.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az uj kormányválság gyorsan vihar/. >11 
végig a francia politikai életen. Vasárnap dél
ben az uj miniszterek letették az esküt a köz- 
tórsas.'gi elnök kezébe és nem sokkal később 

rendkívüli minisztertanács volt, amelyen 
már ott voltak az uj miniszterek is.

A lemondott Fabry ezredes helyén Paul- 
Boncour, nz uj hadügyminiszter ült, u pénz
ügyminiszter, Plctrl tárcáját ped'g Marchan- 
rteau volt költségvetési miniszter vette ót, inig 
Jaubcrt lelt uz uj költségvetési és pénzügyi 
államtitkár.

Egész I’úrls közvéleményét vasárnap mór 
nem is a kormányválság, hanem

Chiappe, Páris híres rendőrfőnökének sorsa 
tartatta Izgalomban.

Chiappe lemondása után nem fogadta cl n 
felajánlott állást, a ninrokkói fökomiányzói 
tisztséget. A megbuktatott rendőrfőnök vasár
nap délben

Wolffék erélyes 
harcot hirdettek vasárnap 

a kormány ellen
Éles ellenzéki beszédek a zuglói népgyiilésen

A Keresztény Gazdasági és Szociális Párt va
sárnap délelőtt tizenegy órakor a zuglói Kul- 
túrházban népgyűlést tartott, amelyen Pctro- 
vácz Gyula, a kerület képviselője beszámolót 
mondott. A Kulturház mozihelyiségében néhány 
snáz hallgató gyűlt egybe, ezek közül Is nagyon 
sokan kíváncsiságból és vasárnap délelőtti szó
rakozásból jelentek meg a gyűlésen, hogy meg
hallgassák a kcrcszténvpáili vezérkar felszóla
lásaik

PETROVÁCZ GYULA
beszámoló beszédében Kijelentette, hogy éles 
ellenzéki harcot folytat most a kormány ellen.

Halmy Gyuláné. a Keresztény Magyar Asszo
nyok Pártszövetsége névében Üdvözölte Petro- 
vácz Gyulát, majd a közben megérkezett

WOLFF KAROLY,
szólalt fel, aki élesen bírálta a kormány mű
ködökét « kijelentette, hogy teljes bizalmatlan
sággal viseltetik a kormány Iránt, mert — mint 
mondotta —

• bizalmat nem lehel sem egyéni csókok

öl ansége az elárusítana
LIÁNÉ MAID 6' 
WILLY FOST f

■s egyéni érdekek háttérbe nz -ruljanak 
az egyetemes közérdek mögé, mint a mai vál
ságos időkben.

— Szólok elsősorban fiatal tagtársaimhoz

— folytatta Károlyi Gyula gróf
A ml Idörk, az öregek Ideje, már lejárt
— A ncn zet sorsa, jövője a ma férfikoruk 

teljében lévők és az utánuk következő fiata
lok cselekvésétől függ.

— Ha mindenki azt nz erőt, tehetséget és 
képességet, melyet neki az Isten adott, azok- 
rak n lelki és erkölcsi moth (írnoknak állítja 
szóig;’ Intába, amelyeket szolgált Széchenyi 
lángeszc, akkor valóra fog válni Széchenyi 
óhaja, hogy

Magyarország nem volt, hanem lesz.
Károlyi Gyula beszédét lelkesen megtapsolta 

a lakoma díszes és előkelő közönsége, amelynek 
soraiban ott ült Horthy Miklós kormányzó, 
József királyi herceg, Albrecht királyi herceg, 
Kcrcsztes-Fischer Ferenc belügyminiszter, Ká
nya Kálmán külügyminiszter, Bethlen István 
"róf, nz. amerikai, francia, lengyel, német, 
osztrák és bolgár követ és más sok előkelőség.

vetség ebédjén s
dél'.:tán éjibb tanácskozásra ültek össze.
A délutáni tanácskozás után be is feje

ződött a külügyminiszterek belgrádi konfe
renciája, amely után hivatalos közlést ad
lak ki:

■ Balkán paktumot vasárnap parafál- 
tók,

ünnepé-lves aláírása később történik meg, 
alőszinülcg Athénben.

levelet Intézett Dnladier miniszterelnökhöz.
Ebben közölte, hogy felajánlott tisztségéről 

azért mond le, mert áthelyezésében nemcsak 
ő, hanem az egész közvélemény a bizalmatlan
ság kifejezését látja. Nem hajlandó föláldozni 

.magút csak azért, hogy a kormányválság ki 
Lonlakozását uiegkönnyrtse.

Vasárnap délután már tudtak Párisban 
I Chiappe terveiről: a híres rendőrfőnök nyug 
[ állományba vonul s a legközelebbi időközi 
kamarai választáson Jelöltetni fogja mayát.

I Chiappe rendőrfőnök megbuktatása miatt 
vasárnap is élesen támadták a kormányt.

A párisi városi tanács rendkívül közgyű
lést hívott egybe, 

hogy tiltakozzék Chiappe eltávolítása miatt.

kal, sem egyéni állás-ígéretekkel helyre- 
álltanL

— A zsidóságnak pedig be kell látni, — mon
dotta —. hogy hiúba akarnak külön utakon 
járni, a nemzet tudja, hogy tőlük nem várhatja 
gazdasági tekintetben a felszabadulást

Beszélt azután orról, hogy a külföld csak n 
kamatokat akarja behajtani rajtunk, majd azt 
hangoztatta,

hogy a kormány hadat üzent a keresztény 
városházának és Ők állanak a harc elébe.
Utána

CSILLÉKY ANDRÁS
arról beszélt, hogy a mindenkori belügyminisz
ter jóváhagyta a városháza költségvetéseit és 
igy, hn pazaroltak n városházán, a minisztere
ket kell mid alá helyezni. Müller Antal statisz
tikai adatokkal bizonyította, hogy mennyire 
romlottak n gazdasági viszonyok, majd Ho- 
monnay Tivadar felszólítása után, amelyben 
felhívta a kormányt, hogy hagyja el a helyét, 
n jelenlevők elénekelték a Himnuszt s ezzel az 
ülés véget ért.

* PALACE
Le.zállitott helyirakt

Munkásbirkózók dobták ki 
a nyilaskereszteseket a debreceni 

szocialista gyűlésről
Györki Imre beszámo'óbeszéd ááen élesen támadta Bethlent

Debrecen, február 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Vasárnap délután félhárom órakor tar
tották a debreceni Aranybika-szálloda disz'er- 
mében a nagy szociáldemokrata gyűlést, ame
lyen Györki Imre mondotta ej beszámolóbcszé- 
cót. A rendőrség egész nap permancnciában 
volt, mert számítottak arra, hogy a nyilasktresz- 
tesek zavargást fognak rendezni. A nemzeti 
szocialisták ugyanis plakátokon hívták fel a 
munkásságot arra, hogy ne jelenjen meg a 
gyűlésen.

A náci-plakátok árulónak nevezték azt, aki 
Györki beszámolóján megjelenik.

Már két órakor zsúfolva volt az Aranybika 
nagyterme, ahol mintegy kétezer ember szo
rongott. A szálloda környékét és folyosóit 
rendőrök és detektívek szállták meg. Az izga
tott hangulatra jellemző, hogy mikor a gyűlés 
előtt fellobbant egy fotográfus magnéziuma, 

csaknem pánik tört ki, 
olyan hirtelen ugrott fel a tömeg. Gombosi

Ötvenöt ldlcuál könnyebb nő 
is lehet görl Olaszországban

Révész Ferencet 800 pengő kártérítés megfize
tésére kötelezte a bíróság egy táncosnő javára

A botrányos kimenetelű olaszországi operett- 
’.urnéval kapcsolatban dr. Ligeti ttrvényszéki 
-iró tegnap érdekes kártérítési perben ma
rasztalta el Révész Ferencet, az Országos Szí- 
nészegyesület irodalmi ügynökségének vezető 
j.’t. Az ügy, amely elüt a Révész ellen indult 
többi kártérítési pertől, a következő előzmé
nyek után került a bíróság elé:

A múlt év nyarán Rév sz az őfelsége frakkja 
’lmü, Béke ff y—Lajtai-operett milánói és többi 
ulaszországi előadáséra

görlnek szerződtette
Székely Gizi 19 éves táncosnőt. A szerzőilés 
szerint Révész szeptemberben viszi Milánóba 
Székely Gizit, akinek 60 előadást garantál, 
amelyeken esténként 45, délutánonként pedig 
22 és fél líra gázsit kap a táncosnő. S-ék-ln 
Gizi a szerződés aláírása után Révész utasítá
sára barna haját platinaszőkére festette és az
zal sem törődött a jó szerződés feletti örömé
ben, hogy

■ hojfesfés miatt vőlegénye szakított vele.
Ezután pénzt és fáradtságot nem kímélve, lá
zasan tanulta az operett t'ncszámait. Szeptem
berben Révész közölte a táncosnővel, hogy az 
utazás halasztást szenved, csak október 15-ére 
mennek Olaszországba. Az uj terminus előtt öl 
lappal Révész megkérdezte Székely Gizitől, 
hogy ht'ny kiló? A leány azt felelte, hogy 
negyvenhét. Révész erre kijelentette, hogy ez 
esetben nem viszi el a turnéra, mert a mai 
olasz divat: a moleti nő és

Csodalátó asszo ny Nagykőrösön
A hatóságok közbelépnek, hogy megszűnjön 

a csodaokozla riadalom
Nagykörös, február 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Napok óta nagy izgalmat kelt 
Nagykörös hiszékenyebb lakosságának kö
rében, hogy egy Horváth Mária nevű asz- 
szonyt

megszálltak a szellemek és most túl
világ! látomásai vanak.

A csodalátó asszony, aki hithü reformá
tus volt, az utóbbi hónapokban

a pünkösílisták gyülekezetébe járt és 
ott hallott tanok révén keletkezett 

benne a vallásos rajongás.
Elmondja, hogy nagy fénykoszoruban Jé
zus arca jelent meg az ágya fölött, másod
szor Isten fia az angyalok kúrának köze
pén jelentkezett, majd később az élő igaz 
Isten jelent meg elölte.

Természetes, hogy azok, akik hisznek a 
látomásokban, az asszony figyelmeztetésére 

szintén látni vélik a megjelent égi cso
dákat.

A hatóság részéről Kovács Pál dr. orvos 
vizsgálta meg a csodalátó asszonyt. Meg
állapította, hogy az őszhaju, sovány nő 

az Indiai varázslókéhoz hasonló ön- 
szuggerálóssal tudja magát delejes 

álomba ringatni.
Ez a delejes álom, amely csakugyan láto
másokkal jár, néha hetekig is cltarhat. 
Horváth Máriának egyszerűen orvosi keze
lésre var szüksége, hogy ideges állapotá
ból kigyógy Ijon.

Annak ellenére, hogy a hatóságok az 
eset nyilvánosságra való hozásával Igyekez
ne.*: megcáfolni a csodnlátó asszony föl
döntúli tula jdonságait,

ai egész környéken híre terjedt a kis 
külvárosi háznak és a mai vasárna

Zoltán üdvözlő szavai után Györki Imre meg. 
tartotta leszámolóbcszódót, amelyben többek 
közt Bethlen debreceni beszédével foglalkozott 
Megállapította, hegy

ami baj ebben aj országban van, nagy
részt Bethlen balkezes politikájának ered

ménye.
Kéthly Anna felszólalása után Büchter Jő- 

zsef az Operabál ellen kelt ki. Mialatt Malasits 
Géza beszélt.

nyilaskeresztes közbeszólók zavarták meg 
a gyűlést.

Ekkor a rend fenntartására kivezényelt 
munkás-testedző birkózók a rendezők utasítá
sára a szó szoros értelmében

kidobtak 8—10 nácit a teremből.
A továbbiakban Rcisinger Ferenc a hallgató

ság tomboló tapsvihara közeit kikelt a nácik 
ellen, akiket a tömeg zajosan szidalmazott. 
Es-tcrgélyos János és Propper Sándor felszó
lalása után a gyűlés délután hat órakor végét
ért. A tömeg a legnagyobb rendben oszlott szét.

55 kilónál könnyebb görll nem használhat. 
Székely Gizi hiába sirt, könyörgötl, a turné r- 
amely később botrunyos viget ért — né 1 küld 
ment el Milánóba.

A táncosnő ekkor ügyvédje, dr. Verebéig 
Hugó utján 3165 pengő erejéig

kártérítési pert indított Révész Ferenc el
len.

A keresetben elmondotta, hogy két vidéki szer
ződést utasított vissza a Révész-féle turné miatt 
és részletesen felsorolta a tervezett úttal kap
csolatos készkiadásait: utirühák, hajtcslés, 
torna- és táncórák árút követelte Révésztől.

Tegnap tárgyalta dr. Ligeti törvényszéki 
biró az ügyet. Dr. Palágtji Róbert, Révész ügy
védje azzal érvelt, hogy vis major folytán ké
sőbb Indult a turné, Székely Gizi nem akart , a 
későbbi indulásba beleegyezni és c-ért ti-m 
vitte magával. Dr. Vcrebély Hugó, Székely Gizi 
ügyvédje kijelentette, hogy nincs szó vis ma
jorról,

Révész rosszakaratú szerződésszegést köve
tett cl.

A táncosnő kihallgatása során kijelentette, 
hogy időközben sikerült elhelyezkednie a sop
roni színháznál és ezért leszállítja a követelést 
800 pengőre, mert

csak készkiadásai megtérítését kéri.
A biró elfogadta dr. Verebéig Hugó érvelé

sét és Révész Ferencet 803 pengő kárt rités és 
200 pengő perköltség megfizetésére kötelezte.

pon is gyaio^9zcrrel és szekerekkel 
nagy felvonulás volt a nagykörös! 

utcában.
Horváth Mária azonban mélyen aludt és 
igy a messze vidékről összesereglett kiván
csiak az esti órákban csalódottan oszollak 
széjjel.

AZ O13H VlVJí SIJlZSClŰS 
veresége Szarvason

Szarvasról jelentik: A vitéz Terstyánszky 
Ödön emlékére rendezett nemzetközi kardvlvó- 
verseny megmozgatta az egész vármegye sport
szerető közönségét, mely teljesen megtöltötte 
az Árpád-szálló dísztermét. Este 8 órakor a 
döntő mérkőz sben a következő volt a helyzet: 
Pinton és Gerevich egyformán egy vereséggel 
és húrom győzelemmel.

Rajcsányl két vereséggel egy és fél győzelem
mel, Kovács egy vereségei két és fél győzelem
mel, Kósa kél vcresígegl, kél győzelemmel. Bír- 
czelly két vereséggel, két győzelemmel, Erdélyi 
egy vereséggel, három győzelemmel (az 'hsa 
Pinlont legyőzte), Idrányl három vereséggel, 
egv győzelemmel szerepel.

Döntőben van Rnsztovics Is. Az előmérközé- 
sek sorún Marzi vereséget szenvedett Bérezel- 
lytől és Erdélyitől, amikor lábrándulására való 
hivatkozással visszalépett, Guudini pedig Gön
czitől szenvedett vereséget, amikor gyengélke
désére való hivatkozással visszalépett a további 
küzdelemtől, igy tehál a döntőben az olasz szi
lieket csak Piiiton képviseli.

— Meglepetések a jéhokkl vlláebajnokaá^ok 
során. Milanóbát jelentik: A jéghokki Európá
ba‘rolság mérkőzései során Frarclaország 4:1 
arányban győzőit Rcménia ellen, Anglia nagy 
meglepetésre 2:1 arányú vereséget mért a fa
vorit Csehszlovákokra, végűi Románia Intézte 
e| Belgiumot. Magyarország csapata ma, hét
főn játszik Csehszlovákia együttesével.
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Allass József íiuóre
uasárnap tragikus módon

ugyanabban a szobfi- hlrtelen meghalt
| Uj mérsékelt polgári árak ] ["Sgágaléhos borravalórendszer-]

Dán ®F8a a balál, attól a nffliai náglűiáti minisztert 
— Újabb tragédia a Kinizsy-utcai Uass-lak&sban Zenc-tanvér nincs j

Vasárnap tragikus haláleset híre futott 
szét Budapesten. Vass Ferenc, néhai Vass 
József népjóléti miniszter testvérbátyja hir
telen meghalt. Vasa Ferencet ötvennyolc 
esztendős korában tragikus hirtelenséggel 
ragadta cl a halál a Kinizsy-utcai állami 
bérpalotának

ugyanabban a szobájában, ahol Vass 
József elhunyt.

Vass Ferenc, néhai Vass József legidő
sebb fivére volt. Amikor még Vass József 
élt s a miniszterségen kívül a kalocsai nagy
préposti stallumot töltötte be.

Kalocsán lakott édesanyjával együtt a 
kalocsai nagypréposti kúrián.

Hégi mesterségét, a csizmadiaaágot már ak
kor abbahagyta. Amikor Kalocsára érkezett 
Vass József halálának hire. Vass Ferenc is 
Budapestre sietett és könnyes szemekkel, 
megtörtén állott a miniszter halottaságya 
mellett. Ettől kezdve már nem is költözött 
cl néhai Vass József Kinizsy-utcai lakásá
ból. A minisztertanács Vass József halála 
után úgy határozott, hogy közvetlen hozzá
tartozói részére díjmentesen engedi át a Ki
nizsy-utcai állami bérpalota lakását. Néhai 
Vasa József hetvennyolcéves édesanyja Vass 
Ferenccel és nővérével együtt maradt itt a 
háromszobás lakásban. Csendes visszavo- 
nultságban élt a kis család: anya, fia és leá
nya.

Vass Ferenc életerős, egészséges férfi 
volt,

Eiscniann Mihály, a népszerű zeneszerző ma 
érkezett haza Páriából, ahol kellemetlen ka
landja támadt a francia hatóságokkal. Kaland
ját igy mesélte el:

— Berlinben Grcta Mosheimmal játsszák a 
„Zsákba macska** cirnü operettemé*, amelyet 
Jersleg nevű angol színigazgató is megnézett 
és lekötött London számára. Vele és budapesti 
kiadómmal együtt indultunk Párisba, mert ott 
fihntárgyalásaink is voltak. A gyors elhatáro
zás következtében

vízumot elfelejtettünk váltani 
és már a határtól kezdve csendőri fedezettel 
utaztunk Párisba, ahová megérkezve —

formálisan letartóztattak.
Ez reggel félkilenc órakor volt és késő dél
utánig minden igyekezetünk és protekciónk el
lenére sem sikerült szabadulni.

Eisemann Mihályt 1 napig 
letartóztatták Párisban

A zeneszerző kellemetlen kalandja az útlevél
hatóságokkal a párisi pályaudvaron

Betörő-hadjáratot vezetett 
Budán a börtönből szabadult
autós bandita

Szombaton délután a zálogházakat ellen
őrző detektívek a Jőkaí-utcai zálogházban 
két férfire leltek figyelmesek, akik értékes 
ékszereket akartak elzálogosítani.

Premier a
VÍGSZÍNHÁZBAN

Szombaton, február 10-én

FIZETŐ HEG
Idegen ötletből irta:
GÓTH SÁNDOR

Góthn« Kertén Ella 
Makay «. arglt, Taraj 
Ida, Peéry Piroska, 
Sitke? Irén, Góth, 
Jávor, Hajmássy,
MAly, Gárdony] 

sohasem panaszkodott betegségről, de pár 
nappal ezelőtt szivét kezdte fájlalni. Senki- 
sem hitte, hogy szívfájdalmai ilyen tragikus 
hirtelenséggel végeznek vele. Múló, átme
neti betegségre gondoltak a hozzátartozók 
és az orvos, aki megvizsgálta.

Szombaton rendes időben tért nyugovóra 
Vasa Ferenc és

vasárnap reggel már nem ébredt fel.
Vasárnapra virradó éjszaka álmában 

érte utói a halál.

Pár pillanat alatt halt meg. Vass Ferenc 
pontosan úgy halt meg, ahogy néhai 

Vass József,
ő is múló rosszallóiról panaszkodott és éjjel 
álmában egy szívattak végzett vele. Az or
vosok azt konstatálták, hogy

szivbénulás ölte meg
Vass Ferencet.

Vasárnap a gyászbaborult Kinizsy-utca. 
'akásban a hetvennyolc esztendős özvegy 
Vass Jánosáét közvetlen hozzátartozói közti 
elsőnek a Székesfehérváron lakó Vass Já
nos, az plhunyt öccse kereste fel, azután jöt
tek a többi rokonok. Vasárnap kondolcálta!- 
már azok is, akik néhai Vass József legszű
kebb környezetéhez tartoztak.

Vass Ferencet

ma, hétfőn délután három órakor teme
tik

a kerepesiuti temető halottasházából.

Telefonáltunk a magyar követségre, a követ 
azonban hivatalosan távol volt. Más ebben az 
ügyben pedig nem intézkedhetett. Eszünkbe 
jutott egy Delaren nevű francia képviselő és 
városatya, aki pechünkre viszont előző nap 
Londonba utazott. Közben az angol színigaz
gató olyan erélyesen lépett fel az útlevélhatósá
gokkal, hogy

két csendőr között egy szigorúbb őrizetes 
cellába vittek.

Nagynehezen sikerült csak estefelé kiszabadul
nunk, amikor már éppen vissza akartak tenni 
a Berlin felé induló vonatra. Azonban ha vége 
jó, minden jó, nem hiába utaztunk Párisba, a 
„Zsákba macskV’-t németül és franciául meg
csinálja az S. I. C. fllmprodukció, francia ver
zióban Zilahy Irénnel, nemet verzióban pedig 
Anny Ondrával a főszerepben.

Fegyver? ár a Lánchíd mellett 
a Duna iszapjában

Igazolásra szólították őket, és ekkor ki
derült, hogy Kovács Károly 30 éves elektro
technikus és Tóth Miklós 26 esztendős 
cipészsegéd, notórius betörők. Rövidesen 
beismerték, hogy az utóbbi időben hat 
lakásbetörést követtek el a fővárosban. 
Többnyire Budán dolgoztak és a „legszebb" 
eredményt Vargha József bírósági főtiszt
viselő San Marco-utca 36. alatti lakásán ér
ték el, ahonnan értékes ékszereket, többszáz 
pengő készpénzt, ruhanemüeket, azonkívül 

vadászfegyvereket és revolvereket 
vittek eL

Az ékszerek és ruhanemück egy részét meg
találták a betörők lakásán és a fegyverek 
rejtekhelyét is bevallották. A betörők el
mondták, hogy a fegyvereket és revolvereket 

zsákba varrva a Lánchíd közelében 
rejtették el az Iszapban.

Vasárnap délelőtt a detektívek kíséreté
ben kivitték a két betörőt a Dunapartra és 
íövid ideig tartó keresés után megtalálták 
az iszapba valósággal beleásva a San Marco- 
utcából ellopott revolvereket

Kovács Károly neve esztendőkkel ezelőtt 
szerepelt a rendőri krónikában egy rabló
támadással kapcsolatban is. Kovács a 
.Warpíf-rakparton beszállt egy piros taxiba, 
keresztül-kasul vitette magát a városon, 
majd a V/l/dnpf-ut egyik elhagyatott helyén 

fejbeverte a soffőrt és ki akarta rabolni

Akkor elfogták és négycsztendei börtön
nel sújtotta őt a hl- síig. Nemrég szabadult 
a fogházból, azóta betörésekből tartotta 
fenn magát és most újra hurokra került.

Bombariadalom Aschner Lipót
vezérigazgató házában® ® Vigyázat,
két óra múlva bomba robban! telsfonálfa egy nő az 
Egyesült Izzó vezérigazgatójának — Pmcétől-padlás g át
kutatta a rendőrség az Apostol-u cal házat, de nem találtak 
>ombát — Keresik a gonosz te.'etontréfa szerzőjét

Tegnap délután megszólalt a főkapitány 
>ág telefonja:

— Kérem szépen, sürgős jelenteni valóm 
van. Aschncr Lipót ur, a? Egyesült Izzó 
vezérigazgatója telefonüzenetet kapott, hogy 
i házában bomba van elrejtve, segítséget 
'térünk.

A főkapitányságon azonnal intézkedtek 
’s pár perc múlva

rendőrük jelentek meg az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági Részvény
társaság vezérigazgatójának a rózsa
combi Apostol-utca 13. számú lakásán.

It azután gyorsan kiderült, miről van szó. 
' schner vezérigazgató lakását telefonon 
ölhivta egy női hang és ezt mondotta;

— Itt Aschncr vezérigazgató urnák egy 
'ónkarója beszél. Figyelmeztetem önöket, 
bogy

a házban bombát rejtettek el, a bomba 
két óra múlva robban.

A telefonáló nő ezzel lecsapta a kagylót. 
a személyzet pedig értesítette a főkapitány 
ságot.

A főkapitányságról érkezett rendőrségi 
emberek azonnal dolgozni kezdtek,

pincétől a padlásig átkutatták az Apos
tol-utcai házat, de bombára sehol sem 

akadtak,
nem volt bomba — amint ezt a rendőrség 
már előre is sejtette, de természetesen köto- 
lességszerüen mégis elvégezte a házkutatást.

A rendőrség emberei a sikertelen bomba-1 

vadászat után eltávoztak nz Apos/o/-utcáb-5I 
és most keresik a telefonáló női hang „tu
lajdonosát", hogy elvegyék a kedvét az 
esetleges további gonosz tclcfcr.tréfáktól.

Dr. JanitsDezső főorvos 
su.’yas autóbalesete

Dr. Pajor Ferenc főorvos a Korányi-kli
nikáról a belváros felé vezette autóját. Az 
autóban dr. Pajoron kívül dr. Janits Dezső, 
a Kereskedelmi Kórház főorvosa, dr. Eötvös 
Ervin egyetemi tanársegéd és dr. Patay Já- 
nosné tanársegéd felesége üllek. A Thék 
Endre-utca és Tömő-utca sarkán a gépkocsi 
ki akart kerülni egy fával megrakott szeke
ret. Ebben a pillanatban nagy sebességgel a 
Hazai Likőrgyár Minerva gyártmányú te
herautója

nekiment dr. Pajor kocsijának.

A magánautó ablaküvegei bczvzódtak és 
az üvegszilánkok dr. Janits Dezső főorvost

mindkét szeme fölött súlyosan megse
besítették.

Az autó többi utasainak nem történt komo
lyabb baja. Dr. Janits főorvost a mentők a 
Pajor-szanatóriumba szállították, ahol dr. 
Hűltl Hümér egyetemi tanár azonnal össze
varrta súlyos sebeit. Vasárnapra a főorvos 
állapota lényegesen javult. A nyomvás fo-” 
lyik, hogy ki felelős a balesetért.
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Szerein I bosszú a fogházban: 
a lotarsoz stol Letírö eSíroti .a és ronúflrkézra Jutatta 
bC ei emelleséi - Ötször pangó a saigomiiarlonvaiian

Néhány nappal ezelőtt a rendőrség el
fogta Magyar János 28 éves szerelőt, aki 
két társával együtt még novemberben meg 
fúrta és kirabolta az Angol Magyar Bank 
ferencvárosi sóraktárának j óncélszekré- 
nyi't és 30.000 pengőt vitt el. A betörők el- 
fogalásuk után azt vallották, hogy a pénzt 
az utolsó fillérig elmulatták. Mindhárman 
a Markó-vdcáb-.i k tűitek és

vasárnup érdekes fordulat történt az 
ügyükben.

Magyar Jánosnak volt egy csinos barát
nője, Gróf Józscfné 28 éves elvált asszony. 
A fogházban n foglyok valami csodálatos 
uton-inódon mindenről hamarosan szoktak 
értesülni, ami kívül történik és igy Magyar 
is I domást szerzett arról, hogv

a szépasszonv, aki neki hőséget foga
dott, elpártolt tőle

és hiába várja, hogy ennivalót hozzon be 
neki, többé nem fog jelentkezni, mert már 
nem szereti. Er annyira elkeserítette a be
törőt, hogy bosszúra szánta cl magát.

Kihallgatásra jelentkezett és töredelmesen 
cvallotta, hogv
a sóraktárbő! ellopott pénzből ötezer 
prn^Ő készpénzben megvan még Grófné 
lakásán, egy selyemharisnyába be

varrva.

Azt is elmondotta, hogv mintegy háromezer 
pengőért ékszereket vásárolt barátnőjének. 

Vasárnap reggel két detektív állított be 
Gróf Józscfné józsefvárosi lakásába. Ház
kutatást tartottak éa a szekrényben egy 
selycmharisnpábo bevarrva

megtalálták az ötezer pengőt.

vadonatúj százas bankjegyekben és mellette 
egy dobozban az értékes aranyncmüeket és 
drágaköveket.

Grófné megsemmlsUlten követte a de- 
tektiveket

a főkapitányságra, ahol orgazdaság miatt 
letartóztatták.

Magyar János elérte célját, a hűtlen ba
rátnő is a tömlöcbc került.

Nyoma sincs influenzának 
a tővárosban

Sarlach -esetek a sziget-utca! elemi Iskolában
Enyhe lefolyású, n tél! időszakkal járó meg

hűlés! esetekkel kapcsolatosan olyan hírek ter
jedtek cl, mintha a fővárosban az idén is in
fluenzajárvány volna keletkezőben. A Hétfői 
Napló-nak illetékes helyen szerzett értesülése 
szerint

Budapesten nyoma sincs az luflucuza-jár- 
ványnak.

Miután n járványos Influenza megbetegedések 
tél derekán szoktak elterjedni, majdnem bizo
nyosnak látszik, hogy az idén még az enyhe 
lefolyású influenzás megbet-gedések Is csak 
szórványosan fognak elofoi dúlni.

A főváros közönségének tehát a legpará
nyibb oka sincs az aggodalomra.

Nagy részvétet keltett az a hir, hogy Tóth 
látván dr., a kiváló szülésztanár súlyos tüdő

gyulladásban megbetegedett. A professzort a 
Júiios-sznnulóriumban ápolják, ahol vasárnap 
örvendetesen juvult az állapota.

A szülők körében meglehetős aggodalmat 
kelt, hogy egyik másik iskolában sarlach-meg- 
betegedések fordultak elő. A Hétfőt Napló érte
sülése szerint különösen

a azigctutcoi élezni iskola tanulói között 
fordult elő néhány aarlacbos megbetegedés.
A gyorsan végrehajtott óvóintézkedések azon

ban elejét vették a komolyabb bajnak. A beteg
ségbe esett kisgyermekek nagyrészt már felgyó
gyultak és a tanítás zavartalanul folyik.

A többi tanintézetben csak szórványosan tör- 
t nt sarlachos megbetegedés, amiknek száma 
nem haladja túl a téli időben megszokott mér
téket.

AZ OPERABÁL IGAZI MÉRLEGE
Ilyen rendezési hibákkal aligha lehet a közönséget 
mégegyszer bevinni az Operabálra! - És végered-■ 
ményben mennyi jut a jótékony célra?

Kialudtak az Operából tündöklő csillárni 
ós a nagy tümjénfüst oszladozó felhői mögül 
űzőhöz kell lassanként jutni az objektív 
kritika józanitó hangjának is. Éppen az 
Operabál intézményének rendszeresítése ér
dekében, — ami gazdasági és szociális 
szempontból egyaránt kívánatos, — kell 
megállapítani, hogy

hasonló attrakciókkal és a rendezésnek 
ezekkel a hibáival aligha lehet a közön
séget mégegyszer bevinni as Operabálra.
Csak a bál után tűnt ki igazán, hogy az 

Operaház tagjainak teljes negligálása a 
rendezőség részéről mennyire nem volt okos 
dolog.

Az operabálról ugyanis ar Operaház mű
vészei azt állítják, hogy az inkább

bál az Operában

volt, mert az ő megkérdezésük, részvételük v< 
nélkül zajlott le, holott ha bárhol a világon

Csütörtökön 
küzdődnek a ro klr. osztályno sjAlék 

oiödih osztaiydnaK 
a húzása'! Ezen főhúzások február 
3- ól március 13-lg tartanak. Ezren 
ns ozren lettek ni r gazdáink egv sors- 
ogy által Próbálja meg ön is! Több 

m nt « millió panvől ao* no nak maid 
ki egy honán alatt. Tok'niélv s nye
reményed mel ód mo’t so soiják ki a 
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tn*«v e ' té és kft 
nx el irt 80 fillér.

Ha úgy érzed magad, hogy nehéz az élet, 

Fél pohár t.ui.wtm s kedved újra éled!

Iája be sem futott az Operába.
Azonkívül hátra van még a nézőteret be

borító padlóburkolat 17.000 pengős tétele 
is, amelyet az Operaháznak négy év alatt 
kell letörlesztenie.

N'hán- nap múlva

elkészül az Opcrabáz gazdasági h irata- 
Iában az Operabál végleges mérlege, 
amelynek hivatalos számadatait nagy 

érdeklődéssel várják 
a közvéleményen kivül az érdekelt jóléti 
intézmények is.

Bankigazgató, táncosnő 
és egy hétéves fiacska

A bíróságnak kell eldöntenie: ki a gyermek 
apja és hogyan élt eddig a* anya

Elegáns fiatal táncosnő és jómódú pesti 
bankdireklor állanak szemben egymással abban 
a pikáns hátterű perben, amelyben holnap,

kedden lesz érdemleges tárgyalás és Ítélet.
Holnap dönti el a budapesti központi járás

bíróság: valóban a bankdirektor a táncosnő 
gyermekének apja és hogyan élt eddig az anya.

H. Ilona néhány esztendővel ezelőtt a pesti 
éjszakai élet, a mondáin világ egyik ismert és 
feltűnően szép figurája volt. A legelőkelőbb 
lokálokban szerepelt műsoron, azután külföldre 
került *

évekig járta Európát
Bécsből indult el a táncosnő európai kőrút

jára és Berlinen, Párizson keresztül vezetett 
vissza Budapestre. Mielőtt azonban külföldi 
körútra indult a táncosnő. V. István pesti bank
igazgatóval ismerkedett meg. A bankigazgató 
és a táncosnő ismeretsége nagy szerelemmé 
mélyült s a szerelemnek következményei lettek:

a táncosnőnek gyermeke született, aki ma 
már hétesztendős.

Ilyen előzmények után érthető meglepetéssel 
fogadta a bankdirektor azt a hivatalos írást, 
amelyet nemrég kézbesített ki számára a köz
ponti járásbíróság. A hivatalos Írás arról szólt, 
hogy a táncosnő

havi száz pengő gyermektartást követel a 
bankdirektortól.

így indult el nz érdekes per. A táncosnő ke
resetében elmondotta, hogy gyermekének apja 
a bankdirektor, eddig azonban nem lépett fel 
vele szemben anyagi követeléssel, mert nem 
volt szüksége rá. Nagy szerződései voltak, ame
lyek fényes életet biztositoltak számára, most 
azonban

megfordult a sorsa,
nem tud gyermekéről gondoskodni s ezért kéri 
a bíróságot, hogy a bankdirektort kötelezz* 
gyermekének eltartására.

A bankigazgató erélyesen tiltakozóit a tán
cosnő követelésével szemben, tanukra hivatko
zott, akikkel bizonyítani kívánja, hogy a tán
cosnő hét esztendővel ezelőtt

nemcsak vele, hanem másokkal Is köze
lebbi ismeretségben állott.

A budapesti központi járásbíróság holnap 
tárgyalja érdemben az érdekes pert. Igen sok 
tanút feg kihallgatni,

hogy megállapítsa: a hétéves fiúcskának a 
bankdirektor-e nz édesapja?

De számos tanút idézett be annak a meg
állapítására is, hogyan élt a táncosnő, a gyer
mek anyja, hét évvel ezelőtt! Kik voltak az is
merősei a bankdirektoron kivül1! A bizonyítási 
eljárás befejezése után hangzik cl az Ítélet: 
jár-e szézpengös gyermektartás a pesti éjszakai 
életben ismert táncosnőnek.

Megálltul árak
(•dilit réaitv vök neki
RtfOM aoraj. >8-— P 

aoraj. »•-- I*
Uejve-l "oraJ- 1 
Nyolcad ■ r»j. 8. - P
Azo-iklvOl bot a nver 

fíae rodrt 
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operabált rendeznek, ennek első és vonzó, 
csemegéje az Operaház müvészszemélyzeté- 
nek részvétele. Nálunk azonban é- ellen
kezően történt, tudniilik Bodó Erzsin, aki
nek férje a zenekart vezette és Palló Imrén 
kivül

az Operaház egyetlen művész tagja sem 
ment el az operabálra.

Tették ezt azért, mert Fellner Alfréd, az 
operabál förendézöje, semmilyen nyilatko
zatával nem tudta megnyugtatni és kién* 
gesztelni az Operaház művészeit azért a 
sértésért, amelyet végrehajtó közegei eb 
követtek.

Az Operaház művészeit ugyanis teljesm 
kihagyták az előkészítő bizottságból, de 

még meghívókhoz Is csak a legnagyobb 
nehézséggel Jutottak

és a bált megelőző utolsó három napig az 
volt a helyzet, hogy ők is csak húsz pengős 
belépődíj ellenében vehetnek részt a nagy 
parádén.

A bálát közvetlenül megelőző időben, 
amikor még úgy látszott, hogy nem adják 
el az összes jegyeket, köröztek az Opera
házban egy ivet, amelynek aláírói ti:pengős 
jegyekhez jutottak volna.

Az Operaház művészei, akik valóban 
fillérekért énekelnek, ezt is vissza

utasították.
A műsor legnagyobb részé ben a dilettan

tizmus bélyegét viselte magán: hosszú volt, 
de legalább unalmas: a szereplő társasági 
hölgyek szépek voltak, kedvesek, linóinak, 
elegánsak, öt urak is, valamennyiőknek 
köszönet és elismerés jár,

de a háromórás felvonulás mégis csak 
sok volt talán: sok a jóból is megárt!

És ugylátsxik a rendezés sem volt nagyon 
olcsó, mert a jóléti intézményeknek mara
dandó összeg is egyre csökken. Az első 
hírek az 53.000 pengős bevételből még Jó
id 000 pengős összegről beszéltek. Később 
már csak Í5—30.000 pengőt ..reméltek** a 
jótékony célra, mig a legutolsó megállapl* 
tás már azt is diadalnak tekinti, hogy kö
rülbelül 20.000 pengő fog jótékony célra 
megmaradni.

Vg> látszik azonban ezt az összeget Is 
[ revízió alá kell majd venni, mert — amint

Rózsa Rezső berl ni 
tárgyalásai

A Victoria Biztosító dijtartalékainak 
elhelyezése. — Uj jelzálogkölcsönöket 

Is ad a budapesti Victoria.
A Victoria Biztosító Intézet követendő példát 

mutat azzal, hogy dijtartalékait, amelyeket már 
amúgy is jóval tulfedezett, kizárólag pengő
befektetésekkel még ma is növeli, részben 
bankbetétek elhelyezésével, részben uj jelzálog
kölcsönök folyósításával. Csak természetes, 
hogy a jelzálogkölcsönök kihelyezésével az in
tézet frissíti a gazdnsftgi vérkeringést, a vállal
kozási szellemet árnál is inkább, mert ezek 
nem rövidle járatú, hanem hosszabb időre adóit 
nyugodt kölcsönök.

Rózsa Rezső, nz intézet magyarországi ügy
vezető-igazgatója a berlini központnál január 
első felében tett látogatása alkalmával keresz
tülvitte, hogy további tőkék nyerjenek ilyen 
utón kihelyezést.

Süketség gyógyítható!
Euphonia InlálmAny, specialistáknak bemutatva. Meg
szünteti a nagyothallásl, füízugást, fülfolyást. Számos 
köszönőlevél. Kórjen díjmentes tájékoztató leírást 
..ZoeOnL-r" jeligén Haasmatetn és Vuglerlől, Budapest 

Dorottya utca 8.

A Hazai Takarékpénztár mérlege
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesü

let igazgatósága mull hó 30-án tartót ülésében 
megállapította az 1933. ü'leiévi mérlegel és 
nyerescg-veszleségszám’át és elhatározta, hogy 
a február hó 15-re egybehívandó 94. rendes 
közgyűlésnek az 1,156.90022 P-t tevő nyereség 
felosztására nézve a következő javaslatot fogja 
olölerjcszteni:

Fizettessék osztalékra minden részvény után 
3— P, tehát 200.000 drb. részvény után 
600,000.— P, dotáltassék a rendes tartalék
alap 100 000 P-vel, az tngatlanértékcsökkenési 
tartalékalap 100.000 P-vel, fordiHassák jóté
konycélokra 12.000— P, a felügyelőbizottság és 
a választmány tagjainak tisztetetdljára 18.300.— 
P. a tisztviselők külön jutalmazására 70.000.— 
P és M alapsznbályszerü jutalékok levonása 
ulán megmaradó 192.626.90 P az 1934, évi nye
reség. és vesztcségszámlára írassák át.

Az egyes mérlegadatok az elmúlt évben az 
egész gazdasági életben uralkodott slagnáciő 
követkc»ményeként bizonyos csökkenést tűntet
nek fel, ami azonban mind számbeli arányait 
tekintve, mhid az előző évhez viszonyítva, egy
általában nem tekintélyes, a visszafejlődés 
üteme pedig kétségtelenül lassabb.

A Községi Takarék mérlege
A Budapest Székesfővárosi Községi Takarék- 

pénztár Rt. igazgatósága folyó évi január hó 
3t-én tartott ülésén Reményi-Schnellcr Lajos 
dr vezérigazgató előterjesztése alapján mcgftlla 
pMolta a takarékpénztár 1933. üttelévér® vonat
kozó mérlegét ugv. hogv a srékrsföv.’ros tőr- 
vtavh.aló«4gi tanácsának módjdhasi ívsz azl 
egyik legközelebbi üléjép lérgyaUű.

Gondos megfontolás után a belső erők foko
zására irányuló célt tartva helyesnek, — figye
lőmmel a pénzügyi kormány intencióira is — 
az igazgalóság a székesfőváros vezetőségével 
egyetértőén arra az elhatározásra jutott, hogy 
ez évben osztalék fizetését nem javasolja. Ez- 
irányú elhatározásában döntően befolyásolta n* 
igazgatóságot az a lény is, hogv a takarékpénz
tár részvényeinek több mint 99%-a a székes
főváros tulajdonában van. A megfelelő leírások 
és tartalékolások után mutatkozó mérlegszerű 
tiszta nyereséget az igazgalóság a tartalékalap
hoz csatolni javasolja.

Mérlegszámla. Vagyon: Készpénz- és giró- 
követelések 2.706.200.91, Pénzintézeteknél ési 
hankcégcknél fennálló követelések 6,066.477.47, 
Leszámítolt váltók 47,994.757.34, Értékpapír 
rokra folyósított kölcsönök 1,198.925.17, Jeh 
zúlogilng biztosított kölcsönök 4,090.341.34, Bu
dapest Székesfőváros intézményeinek nyújtott 
hitelek 10,016.744.46, Egyéb fedezett hitelek és 
folyószámla adósok 4,076.396.37, Záloglevelek 
kibocsátása alapjául szolgáló jelzálogkölcsönök 
21,486.570.06, Értékpapírok 6,282.897.23. Ér
dekkörünkbe tartozó vállalati részvények 2 mil
lió 600.000, Záloglevél biztositő alap értékei 
1 066.122, Takarékpénztári házak 2,250.090# 
Egyéb ingatlanok 3.138.487.22, A takarékpénz
tári elismert hyugdijpónztúr értékei 1,725.713.05, 
összesen 116,499.63202 P. Teher: Alaptőke 
10.800.000, Rendes tartalékalap 212.716.53. Re
létek takarékkönyvre és folyószámlára 62 mil
lió 019.829.55, Budapest Székesfőváros rendel
kezésére álló községi folyópénzek és kfllön'é’rf 
betétek 13 627.611.07, Hitelezők 12,199.014. 05# 
Forgalomban levő záloglevelek 14,192.132.11, 
Kisorsolt saját záloglevelek és bevált:tlan szol- 
vények 473.184.28. Fel nem veit osztalékok1 
2272.50, A takarékpénztári elismert nyug lij^ 
pénztár nyugdíjalapja 1,725.713.05, Átmeneti lé
telek 310.527.67, Nyereség 36.030.91. Összesei* 
116,499.632.62 P.

Veszteség- és nycreségszámla. Veszteség: Adók’ 
203.934.38, Személyzeti kiadások 1 831.(*/*’."2, 
Költségek 659.019.04, Leírások 201.169 97. Nye
reség 36.630.01. összesen 2,485.448.62 P. A 
reség: Tiszta kamaljövedctcxn 1 718.72959. Ju- 
talék-, Ingalla-i. és egyéb jövedelmek 716,719,08. 
összesen 2,435.448.62 P.

kereszfrefhény
Multhcti pályázatunk eredménye: 
MejUejlós. Telitalálat — Tábori sátor. 
NYBRTESBKi
Eu Uipcngfts bsnkjegyeti Goldncr Sándór, Budspott. 
K«-két Mlnhátjegyeli ErdAg Gydió. Klspmt, Wauk 

Mlhályné, Budapest.
Esjf-egj- üveg (okajltt Dr. Huszár Géza. D bncTO, 

Magyyr Mikié :n«\ Miskolc. Vitéx György, Diiiinke.itl, Lg- 
kAs Árpád, Budapest, Hoílmann Jcrtfi, Veszprém.

, Egy-egy clcgiíns bí rerszényt: Tiszay Henrik. lUhoi 
palota. Zwinz Dezső, Budapest, Lengyel KAltnin, Buda
pest.

Egy-rgy dlsikAtésü kAnyvett Kármán József. Szeg.il, 
Csóka Imre, Budapest, dr. Bitzmann Gyuláné, Soproh, 
Eck-'c Emi I Oradca-Maro.

HOTEL
EXCELSIOR-HABSBURG
Ás hl—!n*lemplom wien ‘"ráír 

köMlóben.
Elsőrangú családi szállő őtterammal 
ns kővuházza’. MoCern komfort. Folyó 
meleg-hideg v.z. Központi fűtés. Fürdők

Szeg.il


Budapest, 1034 február 5. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Kommunista szervezke
dést lepleztek le a Cséry- 
telepeiV Egy brUnnl diák vezetésével folyt 

az agitáció a szeméttelep „guberálói** közö.t
A főkapitányság politikai nyomozó tő

csoportja Hctényi- Imre <lr. főkapitány
helyettes vezetésével újabb kommunista 
szervezkedést leplezett le.

A rendőrség megtudta, hogy Pestszent- 
lőrinc és Kispest környékén rengeteg kom
munista röpirat került forgalomba. Nyo
mozni kezdtek és rövidesen megállapították, 
hogy a lázitó röpiralokat a Csér,/ telep kör
nyékén osztogatták. A Csér;/-telepen sokszáz 
ember foglalkozik szemétbány úszással, eze
ket „guberálóknak" nevezik.

Rejtélyes fiatalemberek terjesztették a 
guberálók között a röpcédulákat, 

amelyeken tüntetésekre biztatták őket. Sze
rencsére a Cséry-telep „kincskeresői" közölt 
nem értek el különösebb sikert az agitáto
rok, akiket azután a politikai osztály detek- 
tivjei rövidesen lefüleltek.

A detektívek elfogták Simon Ferenc, 
Rózsás Lajos és Molnár Pál napszámosokat, 
ők osztogatták a röpcédulákat.

Furfangos módon ki fősz- 
tolták Kerekes Miklós 
állatorvos lakását

A betörőnö telefon-trükkje
Vasárnap lopás miatt letartóztatásba he

lyezték Koronczay Irén 28 esztendős varró
nőt, aki furfangos módon fosztotta ki dr. 
Kerekes Miklós állatorvos Kálvária-tér 18. 
alatti lakását.

Február 1-én délután Kerekesék lakásán 
egyedül csak a szobalányuk tartózkodott, 
mikor megszólalt a telefon. A szobalány 
odasietett és fölemelte a kagylót:

—- Halló, dr. Kerekes-lakás? A nagyságos

ur odahaza van?
A szobalány közölte, hogy Kerekcsék nin

csenek otthon.
— Itt a főorvos ur egy rokona beszél. 

Csomagot hoztam nekik vidékről, azt sze
retném csak átadni, mert azután tovább 
kell utaznom. Nagyon sok dolgom van, 

jöjjön le félhétre a Karpfcnstein-utca 
és Kálvária-tér sarkára, 

odamegyek egy taxival és átadom magának

A főkapitányságon ma előzetes letartózta
tásba helyezték Nemes János huszonnyolcéves 
iparossegédet, a letartóztatás

közcsendbáborltás
elmén történt, előzménye: szerelem.

Nemes János pár héttel ezelőtt összeveszett 
fiatal feleségével s a veszekedésnek az lett a 
vége, hogy az asszony otthagyta az urát és el
költözött a rokonaihoz a Bc«nyő-utca 31. szánni 
házba. Nemes János pár napja beállított a 
öesnyő-ulcai házba és

követelte az asszonytól, hogy térjen vissza 
hozzá.

A felesége nem akart vele menni, mire az 
elkeseredett férj revolverrel fenyegette. Nemcsnc 
erre a kerületi kapitányságon följelentést tett 
az ura ellen. Nemestől elvették a revolvert és 
eljárást indítottak ellene.

A további nyomozás során kiderült, hogy 
két ifjúmunkás és két fiatalkorú diák 

is foglalkozott röplratterjesztéssel, 
mire őket is előállították.

Elfogatásuk után a szervezkedés fejét 
kutatták. röpiratosztogalók valamennyien 
azt mondották, hogy a cédulákat egy isme
retlen fiatalembertől kapták. Ennek a nevét 
nem akarták elárulni, de a náluk talált föl
jegyzésekből megállapították, hogy

Welsz Imre 21 éves diák, a brilnni 
mérnöki főiskola hallgatója volt a 

vezetőjük.
Wcisz Imrét meg is találták, a fiatalember 

nemrégiben érkezett Budapestre. Házkuta
tást tartottak a lakásán, ahol különféle ki
mutatásokat találtak. Wcisz Imrét is elő
állították a főkapitányságra.

A négy fiatalkorút elbocsátotta a rendőr
ség, de figyelmeztetic a szüleiket, hogy más
kor jobban vigyázzanak rájuk.

a csomagot.
Az ismeretlen telefonáló • ezután abba

hagyta a beszélgetést. A szobalány elment 
a randevúra, hogy eleget tegyen az utasí
tásnak. Teltek-multak azonban a percek, 
negyedórák, majd háromnegyednyolc felé 
járt már az idő, de a rokon nem jött. Végül 
megunta a várakozást és hazament. Otthon 
nagy meglepetés várta:

a lakásban minden szanaszét hevert, a 
szekrények, fiókok fel voltak nyitva, 

a tolvaj elvitte a házaspár ruháit, ékszereit 
és G00 pengő készpénzét.

A detektívek megállapították, hogy a be
törést a helyi viszonyokkal ismerős egyén 
követhette el, aki bejáratos volt a lakásba, 
sőt tudhatta azt is, hogy a házaspár milyen 
időpontban van távol hazulról. Ezen ih 
alapon indították meg a nyomozást és elő
vették azokat a háztartási alkalmazottakat, 
akik a főorvosoknál az utóbbi időben szol
gáltak. Kdronczay Irénen akadt meg a sze
mük, aki november 1-től január 1-ig állott 
dr. Kerekesók szolgálatában. Ezt a leányt a 
házfelügyelőék azóta is többször látták a 
házban ólálkodni, és állandóan aziránt ér
deklődött, hogy Kerekesék mikor vannak 
odahaza. Előállították a főkapitányságra, 
majd

házkutatást tartottak nála.
Találtak többek között egy kulcsot, nme-

*

Revolveres szerelem
a Besnyő^utcában

lyik nyitja dr. Kerekesék lakását. Megkér
dezték,

hogyan került hozzá a kulcs,
mire azt válaszolta, hogy az az ő ládájának 
a kulcsa és csupán a véletlen következmé
nye, hogy a két kulcs egyforma.

A rendőrségen nem fogadták el vallomá
sát, több terhelő adat is merült fel ellene, 
ezért letartóztatták,

A szerelmes férj azonban most sem nyugo
dott meg. Tegnap megint megjelent a Besnyő- 
utcában,

megint megismétlődött a múltkori jelenet, 
ezúttal újabb revolver került elő a zsebéből.
A rendőrök most már előállították n főkapi

tányságra és megindult ellene az eljárás.
— Mit fenyegeti a feleségét, mit nkar a re

volverrel? — kérdezték.
Nemes lehajtott fejjel válaszolta:
— Nem akarok én kérem semmit,
azért kell a revolver, mert halálosan szere

tem a feleségemet ■..
A rendőrség azonban nem méltányolta ezt a 

védekezést, a második rcvolveres szerelmi láto
gatás már rosszul végződött, a második pisz
tolyt is elvették Nemes Jánostól és a revolverét- 

szerelmes férjet átadták a királyi ügyészségnek.

HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál olvasói

nak a HÉTFŐI NAPLÓ

Pazar ajándékok! 
Gazdagon díjazott pályázatok! 
UJ, érdekes, tarka rovatok! 
Hasznos ingyen hirdetés! 
Remek, ötletes rejtvény verseny !

Ezzel akarjuk viszonozni óriási olvasótáborunk szere te tét és ragaszkodását a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi programunk remeknél remekebb pontjait jövő hétfőtől kezdve közöljük. 
Olvassa a Hétfői Napló következő számait: megtudja, hogy ragyogó külföldi és belföldi 

hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brilliáns színházi' rovatán kívül

mit nyújt olvasóinak Jubileuma alkalmából a

25 éves HÉTFÖINAPLÖ
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Felrobbant egy léggömb 
a Protestáns bálon

Eggenhoffer Béla dr. főorvos és a táncosnője meg
sebesült - Szsigoiu eljárás indulta iéggömbárus ellen

A //ungdda-szállólrtin szombatról vasár
napra virradó éjszaka tartották a szezón 
egyik legelőkelőbb mulatságát: a Protestáns 
Bált. A protestáns világ előkelőségei teljes 
számban ott voltak a bálon, rengetegen ér
keztek vidékről is. Esztergomból is nagyobb 
társaság érkezett, köztük dr. Eggenhoffer 
Béla, a A'o/os-kórhúz főorvosa.

Vidám hangulatban folyt a mulatság, nem 
maradt el a szokásos léggömb-árusítás sem 
éa a

fiatal hölgyek legtöbbje léggömbbel a 
kezében táncolt.

Színes lulfballont vásárolt a parlncrnöjének 
dr. Eggenhoffer Béla is. Tangó közben az
után egyszerre csak nagy riadalom támadt: 
a főorvos táncpartnernője, egy fialni úri 
leány összeütközött egy másik táncospárral 
és

a kezében tartott, zsinórra fűzött lég
gömb felrobbant.

A léggömb-robbanás kellemetlen balesetet 
okozott: dr. Eggenhoffer Béla nz arcán ki
sebb sérüléseket szenvedett, a partnernőjé
nek pedig a haja tnegpörkölődött.

A báli rendezők azonnal orvosért siettek. 
Az orvos kimosta a sérüléseket és első se-

Rejtélyes módon eltűnt Budapestem 
egy vidéki uriasszony

Egy vidéki, feltiirőcn szép urlesszony rejté
lyes körülmények között történt eltűrése ügyé
ben folytatnak nyomozást cgyldőbcn n főka
pitányság eltűnési osztálya, valamint vidéki ha
tóságok is. A hozzátartozók teljesen érthetet
lenül állanak az eltűnéssel szemben és attól tar
tanak, hogy valami előttük megmagyarázhatat
lan dolgok játszhattak közre nz asszony el
tűnésinél.

Pártokén délelőtt megjelent a főkapitánysá
gon Pitlovics József ózdi lakos, aki nz ottani 
bányavé.tlnlatnól tisztviselő. Elmondotta, hogy 
rokonai távirati utón hívták fii Budapestre, 
mert felesége január 22-c óta 

rejtélyén körülmények között eltűnt 
nővére lakásáról. Pitlovics előadta, hogy 23 esz 
terdős felesége, január eleje óla orvosi keze
lés alatt állott és orvosa tanácsúra Budapestre 
utazott, hogy fit valamelyik klinikán magát' 
megoperáltassa. Pillovicsné a Vcrcbély-klinikán 
vétette fc| magát és ott hajtották végre rajta az 
operációt.

Jsruár 29-án operálták meg és két nap rnulva 
nővére lakására szállillntla magát, a Füzér
utca 4-1., I. emelet 2. szám alá. Azt mondotta,

A főváros vizsgálata súlyos szab 'lytatanságot állapitól 
meg a bádogos Ipartestiilet ügyvezetésében

Érdekes fordulat az tpsrtesttilet e'flljárósVa 
és Zhnineraiann Dzsö között foíyó harcban

Érdekes fordulat történt most abban nz , 
elke seredéit, éles harcban, amely a buda
pesti bádogos- és szerelő ipartestiilct veze
tőségének tagjai között folyik. Az ipar- 
tfistülethin dduló harc azzal kezdődött, 
ho/’y Zimmermann Dezső fővárosi bízót.- 
sági tagol, az i; nrtcstiilet ügyvezető tinókéi 
az ipart stíllel elöljárósága

feljpjcnteltc a rendőrs'gen sikkasztás 
elmén.

Az eddigi cl'i'rás során az derült ki, hogy 
2 fő pengőt utalt ki Zimmermann és ezzel 
az összeggel n m töt lent elszámolás.

A bűnvádi eljáráson kivid a főváros Ille
tékes ügyosztályát is foglalkoztatta a bádo
gos- és szcreK'-i''nrtestülctbcn kitört harc. 
A főváros báró Habarcry Jenő tanácsnokot 
küh'to ki a iriirtestületi gazdálkodás fe
lülvizsgálatára. A tanácsnok most készült cl 
munkájával és

terjedelmes határozatba foglalta vizs
gálatának anyagát.

Az érdekes határozat — amelyet 219.704— 
1033 szám alatt adtak ki hivatalosan — 
me*'állnpitja, hogv uz 1933-as évet kivéve, 
öt esztendőre visszamenően vizsgálták át az 

gitségben részesítette a sebesülteket, akik
nek szerencsére komolyabb bajuk nem tör
tént.

Az izgalom rövidesen lecsillapodott, de 
természetesen az ügyeleti szolgálatot telje
sítő rendőrtiszt is beavatkozott az ügybe és 
keresni kezdte, hogy a főorvos kitől vásá
rolta a léggömböt. Megállapította, hogy

Faragó Hugó kereskedő árusította a bál 
közönségének a léggömböket.

Faragót azonnal kikérdezték. A kereskedő 
elmondotta, hogy egy nagykereskedőnél 
szerezte be a léggömböket. A rendőrtiszt a 
raktáron maradi léggömbök közül kettőt 
lefoglalt és a főkapitányságra vitte, ahol 
vasárnap megvizsgálták. A vizsgálat során 
megállapították, hogy a luftballonok sza
bálytalanul voltak töltve,

el.'ííráa szerint csak hvdrogénncl sza
bad tölteni a léggömböket, ezek azon

ban gyúlékony gázzal voltak telítve,

Eggenhoffer Béla dr. följelentésére most 
folyik a nyomozás testisértés címén és a 
rendőrség fogja megállapítani, hogy a lég- 
gömbrobbanás-okozta balesetért kit terhel 
a felelősség.

hogy cgyidcig Buda|>estcn marad pihenni. A 
kórházból való hazaszállítás után azonban ró- 
vldcsen eltűnt nővére lakáséról. A házbeliek 
valami fontos ügyben egy órára eltávoztak ha
zulról és eznlnlt magányosan maradt a kli
nikáról huzatért nő. Távozásukkor a sezlónon 
látszólag ryugodtan pihent. Amikor a házbe- 
lick hazaértek, meglepetésükre Pitlovicsnét nem 
találták sehol,

nyomtalanul eltűnt, magéval vitte ruha
neműit Is.

Nem hagyott hátra egy sor írást sem, amelyben 
magyarázatát adta volna váratlan távozásának 
és senki előtt sem tett olyan kijelentést, amely
ből bármire Is lehetett volna következtetni. A 
megleped hozzátartozók hiába kérdezősködtek 
mindenfelé, senki sem tudod felvilágosjlást 
adni. Erre a pesti rokonok Pitlovicshoz fordul
tak. aki a legnagyobb meglepetéssel vette 
tudomásul érdeklődésükéi, nyomban felutazott 
Budapestre és megtette a rendőrségen föl
jelentései.

A főkapitányság széleskörű nyomozást indí
tott, de idáig nem sikerült semmi olyan nyo
mot találni, amely a szép fiatalasszony nyo
mára vezeti tt volna.

Ipartesi ü 1 el ügyvezetését.
A fővárosi vizsgálat adatai szerint az el

un It öj esztendőben, amikor nem Zimmer
mann Dezső vezette az i’arlcstükt ügyeit,

az adminisztráció körül súlyos szabály
talanságok történtek.

egyes irutok, okmányok, könyvek eltűntek 
uz átvizsgált könyvek egy része pedig hiá
nyos és szabálytalan volt Megállapította to
vábbá a vizsgálat, hogv hegyan történt két
ezer pen-ős kifizetés Becsen Antalnak, az 
ipartestiilet elnökinek jubiláris ünne’ségére. 
A B.csey-félc ünnepi vacsora résztvevői 
ugyanis 2 pengő 50 fillért fizettek terítéken
ként, ezenkívül összegyűlt 0000 pengő az 
ünnepségre, de az ipartestük! ezek után

as lOKSi-tól kétezer pengőt vett fel és 
ebből fedezte a iubiláris ünnepségek 

költségeit.
Azt iz megállapította a vizsgálat, hogy 
ugyanekkor az ipnrtcstüktnek 4500 pengő 
MABI- és OTI-tartozása van. A vizsgálat 
megállapítása szerint egy szabálytalansága 
miatt azonnal elbocsátott tisztviselővel 6500 
pengő végkielégítésben egyezett ki az ipar
testület. Az érdekes határozat azonban az-

■ Arga liliom
Sárga liliom

Sárga liliom
Sárga liliom 

Sárga liliom 
Sárga liliom

zal végződik, hogy a történtekért az ipartes
tület felelős vezetői közül nem lehet senkit 
felelősségre vonni, mert

akik felelősségre vonhatók lennének, 
azok valamennyien meghaltak.

Ezzel szemben Zimmermann Dezső éa a 
köréje csoportosult bádogos- és szerelőmes
terek azt állít ják, hogv az ipartcstülct veze
tői közül ma is sokan életben vannak és 
ezek felelősségre vonhatók.

A főváros

még egy érdekes véghatározatot hozott 
a bádogoalpartcstület harcában.

Az ipartcstülct elöljárósága ugyanis hivata
losan publikálta a nyilvánossággal, hogy

Oszfátyelleces izgatás a temetőben
Kö Hónap! fogházra ítéltek egy 
írunkást egy gyászbeszéd miatt

Rövid idővel ezelőtt a református egyház 
szertartása szerint egy munkást temetlek 
a rákoskereszt rí köztemetőben. A temeté
sen a pap gyászbeszéde után munkástársai 
kérésére beszédet akart tartani Berger Fe
renc, aki a munkások bizalmija volt abban' 
az üzemben, ahol az elhunyt is dolgozott.

— Tűdővészben, proletárbefegtégben el
halt kartársunkat búcsúztatjuk — kezdte 
Berger —, aki a kapitalizmus áldozata ...

A református lelkész ekkor közbevágott 
és

nem engedte, hogv Berger folytassa a 
gyászbeszédet,

arra hivatkozva, hogy szavainak izgató ha
tásuk lehet.

Az ügyészség osztályellencs izgatás chnén 
vádat emelt Berger ellen, aki egyes tanuk 
szerint még azt is mondta:

— Eljön még a mi időnk, amikor a mun

rürr Ervin rendőrtanácsos angol
parki afférja a bíróság előtt Szeinélye9 
:zabadsát» megsértése, hv."talos hatalommal való vissza
vés a vád Türr Ervin rendőrtanácsos, Domonkos József 
letektiv és Koc is Is.ván rendöríelügyelő-helyettes ellen

A büntetőtörvényszék SzcnidA-tanácsa rend
kívül érdekes bűnügyet tárgyal holnapután, 
szerdán: Türr Ervin rer.dörtanúcsos

angol-parki afférja kerül a bíróság elé.
Még a nyáron történt, hogy a rcndöitanácsos 

összeszólalkozott az Angol-parkban Krausz 
Samuval egyik mutatványos bódé tulajdonosú- 
val, akit előállítottak a rendőrőrszobára és itt 
— Krausz panasza szerint — megvertek.,

A királyi ügyészség vádiratában
svctnélyes szabadság megsértésével és hi

vatalos hatalommal való visszaéléssel 
vádolja Türr Ervin rend "rtanácsosl de vádat 
emelt Domonkos József detektív és vitéz Ko
csis István rcndőrfe|ügyclöhc.lycttes ellen is 
ugyanilyen elmen. Türr tanácsos valamint Do
monkos és Kocsis

• váddal szemben ártatlanságukat hangoz
tatják

és valótlannak mondják Krausz Samu feljelen
tésében foglalt állításokat.

I Tegnap kézbesítették ki uz érdekes bünper 
I vádlottéinak és tanúinak a főtárgyalásra 
szóló idézést. A szerdai tárgyalásra

a tanuk egész seregét Idézi maga elé a 
bíróság.

A vádhatóság és a védelem elsősorban a ren
dőrőrszobán szolgálatot teljesítő rendőrök ki
hallgatását kéri. Beidézik n tárgyalásra azokat 
is, akik Krausz Samu előállításának és az őr- 
szobából történt távozásnak tanúi voltak.

Az érdekes perben
döntő szerepűk lesz az orwosszakértőknek. 

akik Krausz Samuról felvett látlelet alapján 
állapítják meg a tárgyalásin: milyen sérülé
sekről van szó.

A bűnügy befejezése után
dönt a legfelsőbb fegyelmi hatóság

Türr rendörtanácses ellen indított fegyelmi 
ügyben Is. A rerdőt tanácsost az elsőfokú ható
ság felfüggesztette állásától. Ez a határolni 
fellebbezés alatt áll és n legfelsőbb fegyelmi 
fórum döntése most már a bűnügy kimenete
létől függ.Zl Hétfői Napló társasutazásai 
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Február 82-én nagy vlr ágcsata Nizzában I
Részletes lelTlIégoeltás a
Hétfői Napló kiadóhivataléban 
KiwéOtokörut A Talatoa IMA*

Zlmmermannt felfüggesztett* ügyvezető el
nöki állásától. Ezzel szemben a főváros leg
újabb véghatározata kimondja, hogy

az ipartcstülel elöljárósága soha olyan 
határozatot nem hozott, amelyben Zim

mermannt felfüggesztette volna.
A bádogos- és szerelőmesterek háborúsko

dásában rengeteg újabb perre van kilátás. 
Zimmermann Dezső ugyanis ügyvédje, 
dr. Virág Gyula utján most azokkal szem
ben akar fellépni, akik őt felelőssé tették az 
ipartestületben történt szabálytalanságokért, 
holott a főváros vizsgálata azt állapította 
meg, hogy a szabalytalanságok éppen akkor 
történtek, amikor nem Zimmermann volt 
az ügyvezető elnöke az ipartestületnek.

kások lesznek az urak.
A büntető törvényszék annakidején 

izgatásért kéthőnapl börtönre ítélte 
a munkást.

Fellebbezés folytán most a Tábla Gadó- 
tanácsa elé került az ügy. A munkás védője 
azt fejtegette, hogy Berger gyászbeszédével 
nem követett pl izgatást. Az Is bizonyítja, 
hogy nem volt ez a szándéka, hogy

a pap figyelmeztetésére azonnal elhall
gatott.

A védő kérte, hogy abban az esetben, ha a 
Tábla mégis bűnösnek találja Bergert, a 
büntetés kiszabásánál legyen tekintettel ar
ra, hogy a vádlott, ha szabadságvesztésre 
Ítélik, elveszti állását. A Tábla

helybenhagyta a törvényszék Ítéletét.

A védő semmiségi panaszt jelentett be a 
Kúriához.

BELVÁROSI SZÍNHÁZ Szombaton, február

ÖP. PRflETORIUS
*•!>*■* *• nttorvos

Húrt GUta komédléla U képben. Fordította Sebestyén Károly. — Randwd: 
ilermAr. Klchi. rd. — V oei er ,p 16 k: Beregi, MnklAry, Végh Bárt. 
UaraAnyl. Boray, Nagy Cydrgy, Harbthy, Solton Annié itb.

<MUv>«.awpnUIUl»D: Haiyat az HiusagnaK
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Félévi bizonyítvány: elbujdosott
10 diák Rendőrségi hajsza az eltűnt gyerekek után

’X

I.
A szuverén máltai lovagrend magyaror

szági követsége értesítést kapott a Romában 
székelő nagymestertől, hogy a rend a jövő 
hónapban világzarándoklatot rendez a pápá
hoz. A világ minden tájáról Rómába zarán
dokolnak a máltai 
Magyarországon is 
dókul szervezése.

lovagok- Az érte illéssel 
megkezdődött a zarán-

11. 
hogy az orosz sztrato-Pár napja csak, 

szféra-repülők holtan zuhantak vissza az 
égi magasságból és máris újabb sztratoszféra- 
repfllés készül. Kinsky Ullrlch gróf, a híres 
sportember, az Osztrák Aero Club segítsé
gévei sztratoszféra-repülésre indul.

Hl.
Mindent megírtak már 

csak az egyetlen lovagias 
nem pattant ki- Az emeleti Ktng-büffében 
játszódott le az affér, ahol egy-egy asztalért 
közelharc folyt, a feltornyozott ínyencfala
tokért pedig érdemrendes, komoly urak és 
diadémos dámák vívtak kézitusát. Két frak
kot ur összeszólalkozott egy tál szendvics
nél az elsőbbség miatt. Egy-két sértő meg
jegyzés, azután névjegycsere következett. 
Illetve következett volna De a frakkzsebek
ből hiányzott a névjegytárca. Sokat nem 
lehetett okoskodni, mert azalatt még a vitás 
szendvicset Is elvitték volna az orruk elől, 
az urak tehát egyszerűen oldották meg a 
dolgot: névjegy helyett garderobe-számot 
cseréltek. A ruhatárban azután megvárták 
egymást. A bundából előkerült a névjegy és 
a segédek már tárgyalnak., t

IV.

All a farsang, gazdagodik a házasságroval. 
Edelsheim-Gyulay Erzsébet grófnő, Edels- 
heim-Gyulay Lipót gróf leánya február 17-én 
esküszik az egyik legszimpátikusabb erdélyi 
mágnással, Kendeffy Adóm gróffal. A Ken- 
deffyek malomszegi birtokán lesz az esküvő. 
— Hallás Ödön, a Kereskedelmi Bank ügy
vezető igazgatójának fia, dr. Hollós Pál csü
törtökön tartja esküvőjét Holitscher Károly 
országgyűlési képviselő leányával, Magdá
val. — Svájc budapesti főkonzulának fia, 
ifjabb Kienast Ferenc szerdán vezeti oltár 
elé a farsangi szezán ünnepelt bálkirdlgnő- 
jét, a szép Vangel Klárát.

A félévi blzonyitványosztás ismét nagy mun
kát ad a rendőrség eltűnési osztályának. Egy
másnak adják a szülők a kilincset a rendőrsé
gen és kétségbeesetten jelentik be gyermekeik 
eltűnésül.

Vasárnap délig a kővetkező kisdiákok, Uletvo 
diáklányok eltűnését jelentették he: Suttka 
Ilona 15 esztendős pestszentlőrinci polgári Is 
kólái tanuló — Eckin Tibor 1! éves polgárlsta, 
Kazinczy-ulca 31, — Lénáét István 15 éves ta
nuló Csepel, Kapisztrán-utca 10., — Kerpela 
János 13 éves tanuló Andrássy-ut 4., —- Kiss 
Gáspár 13 éves gimnazista a Ludovicoum-utca 
4., — Biedcrmann Rezső 15 éves gimnáziumi

tanuló Csillaghegy, Petöfl-utca 17., — Serényi 
Sándor 12 éves tanuló Újpest, Klauzál-utca 28.,
— Horváth Géza 12 éves tanuló, aki as Elemér
utca 34. számú házban lakik, együtt tűnt el jó- 
barátjával, László István 12 éves tanulóval, aki 
a szomszéd házban, Elemér-utca 31 alatt lakik.
— Bohócé István 14 éves tanuló Václ-ut 88., — 
Holota István 16 éves tanuló Gellérthegy 5164. 
alatti lakásáról tűnt cl.

A rendőrség megindította a nyomozást 
az eltűnt diákok felkutatására, de biztosra ve- 

a ‘' 
a

8zJ, hogy legtöbbjüket 
csakhamar hazakergeti

hideg és az éhség 
szülői házba.

Indul.

a2 Operabálról, 
affér története

v.
Egy verseskötetet olvasnak most Budapes

ten azok, akik szeretik a szépet. A kötet el
me: Isten elzüllött gyermeke. írója: Pün- 
kősti Andor. Nem kritikát Írunk róla, csak 
megmondjuk: olvasni kell.

VI.
Alig pár hete csak, hogy a pesti utcákon 

újra megjelentek a konflisok és máris nagy 
panasza van a derék konfliskocsisoknak. 
Esztendőkig feketedett egy régi ütött-kopott 
tábla az Alagút elején:

Oxtorcsapkodás, fütyülés és hangos kiabá
lás tilos.

Ezt a táblát levették és most újabb kerüli 
a helyére:

Az Alaguton keresztül csak személyautók 
és autóbuszok közlekedhetnek.

Azt panaszolják a bérkocsisok, hogy a 
konflist eltanácsolták az Alagútból. Már pe
dig — mondják — nemsokára itt lesz a ta
vasz és vájjon hova-merre vezethetne a sze
relmesek közlekedésének útja máshova, 
mint Buda felé. Hát merre menjenek? A 
konflisok kcgyelmi-utat kérnek a város
házától. Mi melléjük állunk. Tavasz. - 
Buda, — szerelem, — konflis/ Tekintetes 
magisztrátus, ne tessék megengedni, hogy a 
benzintank örökre legázni ja a romantikát. 
Etát a konflisoknak az Alagutbanl

VII.
4 névleien levélírókat szidják a 

sár'óban. Azt mondja valaki:
— A leggyalázatosabb dolog, ha 

névtelen levelet küld.
Egy hölgy, — akiről tudják, nem 

egy kis levélkét, ha valakinek kellemetlen
kedni akar, — igy kontráz:

■— Igaz isi Ha én valamit meg 
írni, mindig valamelyik barátnőm 
írom alá...

szalon

valaki

tájnál

akarok 
nevét

Vili.
Februári jelentés a lokál-frűntról. 

r isién Grill attrakciója: a Schivarz-növérek. 
Amit ez a két lány tud, — nem tudja más. 
— A Moulin Rouge műsorát vasárnapra 
virradó éjszaka egy kicsit mecenzurázta a 
rendőrség. Pethes Sándor és Dénes György 
duettjében Dollfuss kancellár neve is szere
pel egy kis tréfával kapcsolatban. A rend
őrség megkérte a mulatót, hagyja ki ezt a 
számot. Nem volt izgalom, nem volt méltat
lankodóé, a mulató is helyesnek tartotta o 
dolgot és vasárnap éjszaka ez a szám ki
maradt a műsorból.

A Pa-

ix.
Nagy esküvő volt Bécsben. fíohenlahe- 

Schlllingsfürst Alfréd herceg tartotta eskü
vőjét a dúsgazdag Schoelter Richard leá
nyával, Jay Schoelerrel,

Áldozata özvegyének részle
tekben visszaküldi az elrabolt 
pénzt a titokzatos rablógyilkos 

„.futtassák e! ezt az összeget özvegy Frömmel- 
nének, akinek férjét 1930 Szilveszter éjjelén 
a vöslaui országúton meggyilkoltam*

Bécs, február 4.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) Egy 

bécsi napilap szerkesztősége a napokban a 
kővetkező szokatlan tartalmú 
Prágából:

Tisztelt Szerkesztőség!
Kérem szíveskedjenek a 

schillinget eljuttatni özvegy 
badeni lakosnak, akinek férjét 1930 Szil
veszter éjszakáján a vöslaui országúton 
meggyilkoltam. Ez már a harmadik kül
deményem. Az elrabolt pénz nagyobbik 
részét már visszaszolgáltattam. Isten a 
tanúm, hogy nem gyilkos, hanem szeren
csétlen és tisztességes ember vagyok 
Frömmelnét mindig támogatni fogom.

Tisztelettel

levelet kapta

mellékelt 25
Prömmelné

Ha vess, csak jót vegyen!

raoleiiúh

MelUknlre: 1 db 90 ét 1 db
5 schillinges bankjegy.

A rejtélyes levél mögött egy még fel nem 
derített bűnügy és nz utolsó évek egyik leg
érdekesebb kriminálpszihológiai esete rej- 
’.özik.

1030 Szilveszter éjszakáján a Vöslau ás 
Berndorf közötti országúton

meggyilkolva találták Frömmel Alajos 
badeni halkereskcdőt.

Frömmel hullája szétroncsolt koponyával, 
vérbenfagyva feküdt szekere melleit. Gyil
kosa valami tompa tárggyal hátulról fejbe
vágta, azután kirabolta. A nyomozás meg-

beváltak a TtieqhÜlés első 
jeleinél és fejfájásnál

Gyógy^zertArakban kapható.

állapította, hogy Frömmel Vőslaubnn voli 
bevásárolni és onnan még az éjszaka haza
igyekezett Badcnbe nyilván, hogy a Szilvesz
tert családja körében tölthesse.

A gyilkos elrabolta a kereskedő pénz
tárcáját, 

amelyben 250 schilling volt.
A tettes kilétét a legszorgosabb nyomozás 

sem tudta megállapítani, nyomtalanul el
tűnt

Az eredménytelen nyomozás után már ad 
acta tették az ügyet, mikor egy esztendő 
múlva, 1931 karácsony előtti napon levelet 
kapott a vöslaui csendőrörs.

A levél ismeretlen Írója arra kéri az őrs
parancsnokát, hogy

a mellékelt 130 schillinget tegye özvegy 
Frömmelné karácsonyfája alá.

— „Ha Isten segít, lassan visszaadom az 
elrabolt pénzt, mert én vagyok férjének gyil
kosa” — így végződött a levél, aminek vé
tele után újra megindult a nyomozás, de 
ismét nem vezetett semmi eredményre. A 
titokzatos levelet, amelynek meglehetősen 
durva kézirásu Írója munkás vagy mester
ember lehetett, Bécsben adták fel.

A következő esztendőben újból
hasonló tartalma levéllel Jelentkezett 

pár nappal karácsony előtt az ismeretlen 
gyilkos, ezuttal a badeni csendőrséget kérte

meg, hogy továbbítsa küldeményét. Ebben 
az esztendőben, ugylátszlk, gyengébben me
hetett a sora, mert csak 50 schillinget kül
dött

1933 karácsonykor nem jelentkezett a 
gyilkos, mig most februárban érkezett az 
említett bécsi lap szerkesztőségébe a fenti 
Idézett levél.

Az újabb küldemény nyomán ismét teljes 
eréilyel megindult a nyomozás, mert a rend
őrség most már minden rendelkezésére álló 
eszközzel fényt dérit a titokzatos ügyre.

Súlyosan megbüntetik a Jogo
sulatlan röpcédula-osztogaiökat

Az utóbbi időben egyre gyakrabban törtérik, 
hogy engedély nélkül röpcédulákkal árasztják 
el a város egyes részeit s a különböző ünnepi 
alkalmakat, összejöveteleket arra használják 
fel, hogy

röpcédulákat osztogatnak szét a közönség 
között.

A most lezajlott Opera-bálon Is röpcédulák ke
rültek a publikum kezébe, de a rendőrség kellő 
erélJyel és tapintattal csakhamar véget vetett 
a röpcédula-osztogatásnak.

Információnk szerint a belügyminisztérium 
illetékes osztályán

beható tanácskozások kezdődtek, amelye
ken elhatározták, hogy az eddiginél szigo

rúbb eljárásra utasítják a rendőrséget 
mindazokkal szemben, akik szükséges engedély 
nélkül lázitó tartalmú, politikai kortcskedésnek 
szánt röplapokkal próbálják nyugtalanítani a 
publikumot

Súlyos büntető szankciók alkalmazását 
vették tervbe,

hogy megakadályozzák nz ilyen meg nem en
gedett politikai kortcafogásf, A rerdőrség köze
geit utasítani fogják a legszigorúbb ellenőrzésre 
és a rőplaposztogatók azonnali előállítására.

A bclügymirisztérlum a szükséghez képest 
külön rendeletben fogja szabályozni a röp
cédula-osztogatás módját és az erre Jogo

sító hatósági engedély kiadását Is.

zománc

Követelje mindenütt

3O°/o engedménnyel
a páncéllerrezből készült 
speciális zománcozású

LAMPART-RADIO
ÖRÖK-EDÉNYT

Ez a belül szürke gránit
edény a gondos házi
asszony kedvenc edénye.

A mi hű közönségünk tudja, 
hogy most is csak az 6 
érdekeit szolgáljuk, ami
kor alkalmat adunk, hegy 
február 28-ig 30% enged
ménnyel vásárolhassa a 

zománcedények 
primadonnáját 
a Lampart-Radio 
örök-edényt
A minőségről csak ennyit

Minden egyes darabért a 
Lampart vállal garanciát

Kapható aa wuA, tara asaktalalAn <a » Általános Fogyasstóst SiftrelkM'l
• Iu4ta ttSkSalatSkaa.
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ESftamefit&k 
a rskkancsklrályt
Vasárnap délután 3 órakor a rákoskeresztúri 

temető halottashúrában nagyszámú gyászoló
közönség gyűlt össze. Csáti Istvánt, a Csáti 
Lapterjesztő Vállalat tulajdonosát,

Budapest híres rikkancsklrályát temették.
A díszes koporsó körül olt állt a családja, fele
sége, gyermekei, t< siváréi, unokája és olt szo- 
morkodott igazi „nagy családja", a sok buda
pesti lapterjesztő, akiknek kenvéradója és ve
zetője volt Csáti István, ez a mindig szorgal
mas példaadónn buzgó ember, akit

mindenki őazlntc bánutáru
olyan korán ragadott cl a halál a munkás, 
dolgos éleiből

l)c nemcsak a lapterjesztők jöttek (1, hanem 
ott volt nz ujságszakmának rengeteg képvise
lője, mert Csáti Hívón halála gyásza nz egész 
ujságszakmának.

Képviseltette magát a Héttől Napló Is, 
nmclvnek évtizedek óla lelkiismeretes, becsüle
tes munkása volt nz elhunyt.

A római kalholikus szertartás után gyászbe- 
széd következeit és Csáti István koporsóját el* 
földelték. Lelkiüdvéért az. engesztelő szentmise 
áldozatot hétfőn reggel 8 órakor fogják bemu
tatni a Szent Rókus plébánia templomában.

A

bálle- 
kiilön-

ir-

— Száraz, hideg idő. Ködös, hideg idő 
volt vasárnap, a hőmérséklet délben sem 
emelkedett a niinusz három fok fölé. A Me- 

. teorologiai Intézel prognózisa: lényeges vál
tozás az időjárá sban nem várható. További j 
sxdrnx, hideg idő lehetséges.

— Felgyújtották a debreceni református 
egyház ebespusztai gazdaságút. Debrecen
ből jelentik: A debreceni református egyház 
(bcspuszlai gazdaságúban vasárnap virra
dóra leégett két ii. • <>bb gazdasági épület, 
n benne lévő iraki' rokkal és cséplőgépek
kel együtt. A debreceni tűzoltóság sin- 
aulókkal vonult ki a tűz színhelyére, hogy 
a tűz továbbterjedését meggátolják. A kár 
löhbczer pengőre rúg és miután a tűz ke
letkezésekor több embert láttak megfut a 
modni és mivel petróleumlcönlés nyomait 
találták az épület farészein, kétségtelen, 
hogy gyújtogatás történt. A csendőrség meg
indította a nyomozást.

— Sznkúcsbn'.csct és elveszett tárgyuk az 
Operabálon. Társasági esemény volt az 
Operabál, de a rendőrségi krónika is föl- 
jegyezte.- A főkapitányságról frakkos,- ele* 
gáns detcklivcket küldtek az Operabálra, 
akik résen voltak és megakadályozták, 
hogy zsebtolvajok férkőzzenek a 
rembe. bo/.'ds nem is történt, csak 
féle holmik elvesztéséről érkeztek 
szók. Ezenkívül még azt jegyezte 
rendőrségi krónika, hogy a bálozók 
néhányon rosszul lettek, de mind múló 
baleset volt, csak egy komolyabb eset tör
tént. A harmadik emeleti bűikben Szabó 
József 10 év. s főszakács agyvérzést kapott, 
elrsett és fejét bezuzta a hűtőszekrény sai 
l.ába. Szabót egy mellékajtón a szabad le
vegőre vitték és a Rókus-kórházba szállí
tották, ahol ma is súlyos, eszméletlen álla
potban fekszik.

Rejtélyes, összcdarab<dt csontváz u 
partján. Sátoraijanihelyről jelentik: 

\ zemphnmcgyei Tiszakarád község köze
lében, a Tisza árterületén ,cgy teljesen csu- 
pasz emberi csontvázat találtak. A nyomo
zást nagyon megnehezíti az a körülmény, 
hogy a csontváz medencecsontjai hiányza
nak és igy nem lehet megállapítani, hogy 
lé.rlinek, vagy pedig nőnek a maradványait 
l.iVilt »kmeg. Valószínű, hogy a csontváz 
Jakab Gyula juhász volt, aki az ősz folya
mán rablógyiikosság áldozata lett és aki
nek holttestét a Tiszába folyó Marosba dob
ták.

Tel lesen befagvolt ii Wörlhl tó. A 
Wörlhl tó egész felületét csillogó jégpáncél 
borítja és a korcsolvázós hívei ezrével ke
resik fel ezt a csodálatosan szép, óriási jég
pályát. Huszonhárom kilométer hosszú, 
tükörsima jégpályán száguldhatnak a téli 
Wörlhl tó rajongói, akik Klagenfurt szivé
ből a ló másik végéig, Veldenig korcsolyáz
hatnak.

— Megnyitották n púpul tcxtilljwirl tanfolya
mul. Pápáról jelentik: Vasárnap délelőtt iinne- 
p íves kötelek közt nyitott.'k meg a pápai tex
tilipari tnníolyauut. amelyen a kereskedelmi 
mil’i'xteriunt képviseletében György 
győri állami fém- és szövőipari iskola 
tója jelent meg.

Báli mulatságok.
A VII. kér. Irr. Nöegylct hagyományos elit 

bál iának ismerkedési te.idélutánjút február 
11-én délután ü órai kezdettel rendezi a Gold- 
mark-teremben (VB., Wessclényi-utca /'). A hói 
maga febn ár 21-én le$z a Hungária szálló ősz- 
arcs termeiben és czidén is a báli szelőn ki

Ede, a 
igizgn-

cuielkedö eseményének ígérkezik. A főváros meg közönségét. Okos és kellemes újítása a 
társadalmának v< zetö személyisegei meg jelené- borravaló rendszer és zene-tányér megszűnte
síiket máris kilátásba belezték. A bál előkést!- lése.
t«'s«n nnfv is I lk« s gárda, működik közre és n 
báíiroda VII.. Bethlen-tór 2. »». a. állandó fizol- 
cál.ítot tdjcait. Mcghlv’ftlRÍnvlG.ck n bálirodá 
nól jelenthetők be n fenti címen. Tel.: 37-0-98

A Cort»/n-bál. amelyet a Corvin Áruház Sport 
Egyes l< te az id<n február 10-én a Vigadó ösr 
azon termeiben rendez, nagy sikerűnek Ígérkezik. 
Jazz, cigáiivrene. O K< lói és egyéb meglepc 
téiek. Mcgiiivófc a Corvin Áruház meoeljeft-- 
irodájábru) igényelhetők. Telefon: 82*8-80),

Titokzatos műdön eltűnt Csepelen
Mt kisleány

Szarka Rózsi titka meg nincs meglajtue fis magot 
kfit mstefinvt keres a rendőrség

A főkapitányság sérülési osztályának de- 
Icktivjei a csepeli kapitánysággal karöltve, 
rejtélyes körülmények között tői lent. kettős 
eltűnési ügyben folytatnak nyomozást.

Bcszeda József szobafestőmester, aki 
Csepelen, az Alsó János-utcn 49. sz. alatt 
lakik, megjelent a csepeli kapitányságon 
kétségbeesetten adta elő, hogy

két gyermeke, a 12 esztendős Emma, 
aki polgári iskolai növendék és a hat 
esztendős Aranka, aki ovódába jár, 
csütörtökön reggel elmentek a temp

lomba és azóta nem kerültek haza.
szobafestőmester állandóan nagyobbik

leánya gondjaira szokta bízni a hat eszten
dős Arankát, és soha cinem maradlak hosz- 
szabb ideig hazulról. A gyerekek szorgal
masan eljártak a templomba és Gyertya
szentelő Boldogasszony napján is a tízórai 
misére mentek. A szülök hiába várták

s

Házassági iskola Budapesten
Egy hányatott életű uriasszony amerikai ötlete
Szekszárd, február 4. I szenvedélye miatt boldogtalan volt a házas- 
tiMsitótótól.) Viharvert életük. Az akkor virágzó szépségében levő(A Hétfői Napló tudósítójától.) Viharvert. ..................- -......... —-o--

életü, sokat szenvedett tolnamegyei uriasz- gyerckasszony elkeseredésében . 
szony merész vállalkozása elé néz élénk ér
deklődéssel Tolnamegye közvéleménye. 
Zoré Antalné, született Szmodlcs Gizella 
éveken keresztül ismert alakja volt a dom
bóvári bíróságoknak. Az erélyes megjele
nésű, majdnem férflus külsejű asszony ál
landó pereskedésben volt majdnem egész 
rokonságával.

özönével adta be n legkülönbözőbb ke
reseteket.

egyszer legközelebbi hozzátar-vádakat nem 
tozói

Az
előtt.

elleti, 
érdekes múltú asszony még a háború

tlzcnötéves korában férjhezment
dgy 22 éves hadnagyhoz, akinek kártya

— Felkoncolják az Uj Szent János-kórbáz- 
ban meghalt asszony holttestét. Taussig Ig- 
nácné, 49 esztendős háztartásbeli asszony, akit 
Tcréz-körut 41. szám alól szállítottak pár nap
pal ezelőtt az Uj Szent Jdnoz-kórházba, szom
baton éjszaka meghalt. Hozzátartozói szerint, 
hosszabb ideje szívfájdalmakról panaszkodott, 
azonban betegségének és'halálónak pontos okát 
nem sikerült megállapítani. A kórház jelentette 
a halálesetet a rendőrségnek és kérik a bon
colás elrendelését, a halál okának megállapí
tására. A rendőrség ezt cl 13 rendelte s a holt
testit a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lították, ahol a közeli napokban fogják felbon- 
cólni.

— Utonállúk a Nap-utcában. Szombaton éj., amelynek 2 pengő 40 fillér az ára, a Franklin 
szaka Krizsanck János 36 éves vastesztergályost Társulat adta ki.
a Nap-utcúban három ismeretlen férfi megfő-1 
mndtn, többször arculütötték és pénzt követel
tek tőle. A vasesztergályos szembeszállt táma
dóival, mire nz utonállók elmenekültek. A ren
dőrség a nyomozást megindította.

— Egy üveg „Igmáncli" mindig otthon legyen, 
Hogy ha szükség van rá, gyorsun scgithcssenl

— öngyilkosok. Ayosíon hnre asztalos 42 
éves felesége, Garay-utcn 29. alatti lakásán 
megmérgezte magát. Mire rátaláltak, halott volt. 
Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt Írja, 
hogy idegbaja miatt megy a halálba s kéri a 
boncolás mellőzését. Holttestét a törvényszéki 
Londoni intézetbe szállították. — SzabaAics 
Mária 32 éves szakácsnő Kispesten a Kossuth- 
téren egy pádon sósavat ivott. — Oszlay János 
38 éves gé dnkatos, a Gubncsí-ut 72. alatt isme
retlen méreggel megmérgezto magát. — Gomba 
Gyula 20 éves kertész, a Nap-utca 20. alatti la
kásán luminállnl megmérgezte magát. A men
tők az életuntakat a Rókus-kórházba szállítot
ták.

— „A7 őrszem'* jubileuma. A in. kir. hon
védalt isztikar katonai lapja most ünnepelte 
fennállásának harmincadik évfordulóját. A 
nemzeti sziliekkel díszített jubileumi számban 
magas katonai személyek és katonai társlapok 
melegen üdvözölték nz ultisztikar háromévtize
des tudományos és társadalmi folyóiratát.

JELENTI Weokend-, turista- és sí
viccek pompás gyűjteménye! 

Kapható mindenütt!

— A Rnyal-Szálloda éttermei, mint minden 
farsangi szezónbnn, szenzációs zenekarral lepte

— A M. klr. osztály sorsjáték V. osztályának 
húzása csütörtökön, R-án kezdődik és március 
13-ig tart. Figyelmébe ajánljuk a résztvevők
nek. hogy a megújítási betét: ’ j = 24, H = 12, 
’/« 6. ’/s = 3 p ngő és nz előirt 30 fillér költ
ségátalány a Auzds előtt fizetendő és különö
sen arra figyelmeztetik a főárufiitók t olvasóin
kat. hogv nycreruényjogoaullsághoz feltétlenül 
szükséges, hogy mind az 5 osztály ára teljesen 
ki legyen egyenlítve.

jöttekebédre gyermekeiket, többe nem 
haza.

A csepeli kapitányságon, ahol

a kis Szarka Rózsi rejtélyes és máig is 
megoldatlau eltűnése 

még mindig élénk emlékezetében van 
tisztviselőknek, nagy feltűnést keltett 
szobafestőmester bejelentése.

Széleskörű nyomozást indítottak h kis
leányok felkutatására 

és vasárnap délelőtt azokat a leányokat 
hallgatták ki, akik pénteken délelőtt az is
tentiszteleten vagy azután látták Beszedő 
Emmát kis testvérével.

A nagy apparátussal megindított nyomo
zás arra enged következtetni, hogy rövide
sen sikerül megoldani a rejtélyesnek látszó 
eltűnés ügyét.

a 
a

főbe akarta magát lőni.
férje azonban megakadályozta szándékában, 
<le dulakodás hetiében a revolver elsült és 
a fiatal tiszt fejébe fúródott. Második házas
sága is boldogtalan volt, később kémkedés 
gyanújába fogták, legutóbb pedig a hitt kéné 
elleni perben szerepelt tanúként.

Záré Antalné most érdekes beadvánnyal 
fordult a kultuszminisztériumhoz, amely 
ben a kormány hozzájárulásával

házassági tanácsadó egyetemet kíván 
felállítani a fővárosban.

Az amerikai mintára megszervezendő há
zassági egyeten en külön a férfiak, külön a 
nők szamára orvosi,. gazdasági,szociűlpoll. 
tikai és háztartási előadásokat tartanának

— Hamlet az Irodában. Kóbor Tamásnak 
ilyen cimíi uj regénye teljes erőben mutatja 
be a kiváló iró nagyszerű tehetségét. A mai 
élet pompás rajza Kóbornak ez a müve, amely 
az életértékek és erkölcsi mértékek nagy át
alakulását tárja elénk. A régi nemzedék em
bere a saját gyermekeinek éietmcgnyilvánulá- 
salval szembeszállva akar küzdeni az uj tár
sadalmi felfogások ellen, végül azonban 
melankóliával kénytelen belenyugodni, hogy 
megváltozott a világ. A fiatalság pedig halad 
előre a maga életformái között és nem érzi 
magát apáinál alábbvalóbbnak. Kóhor Tamás 
regényéből, amellett, hogy szórakozást ny.ujt 
az olvasása, mély bölcsesség árad. A könyvet,

— Jubileumi ünnepség az asztaloslparban. 
A Budapesti Asztal ősi part estület díszközgyűlé
sén ünnepelte elnökének, Nagy Antal kamarai 
alelnök, törvényhatósági bizottsági tagnak tíz
éves jubileumát. Az ünnepi díszközgyűlésen az 
asztalosipartestülcl tagjain kivíil az ipartestü- 
Ictek, érdekképviseletek kiküldöttei is teljes 
számban resztvettek. Az ünnepség során lelep
lezték Nagy Antal portréját Is, amelyet az ipar
testület üléstermében helyeztek el. Hossza Ist
ván alelnök megnyitója után Éber Antal a bu
dapesti kereskedelmi és iparkamara nevében, 
Vájná Ede tanácsnok a polgármester képvisele
tében, Sa mássá Aurél államtitkár a kereske
delmi minisztérium megbízásából üdvözölte a 
jubiláns ipartestületi elnököt, üdvözlő beszédet 
mondtak még Gyulai Tibor, Dembit: Gyula, 
Dobsa László, Purébl Győző és Lopós Gyula. 
A díszközgyűlés keretében az ipartestüiet két 
tagjának, Hosszú Istvánnak és Binder István
nak ai ipari közélet terén szerzett érdemeikért 
átadták a kcteskcdelmi miniszter elismerését.

— Rozgonytnál 3 fénykép 8 P, Kalvin-tér 5.
— Bestiális merénylet egy leányka ellen. 

Dombóvárról jelentik: Somogyi János 30 
éves kocsifényczö erkölcstelen merényletet 
követett el Duna földváron egy kilencéves 
kislány ellen, akit súlyos sérüléseiből alig 
lehet az életnek megmenteni. Somogyi ellen, 
aki hasonló bűncselekményekért már 12 
évet ült, bűnügyi eljárást indítottak.

— Előadás a reklámról. A Fúszerkereskedők 
Egyesületében vasárnap délután a Székesfővá
rosi Hirdető vállalat n reklámról, hirdetőiről 
és az üzleti propagandáról tartott ismeretter
jesztő előadást. Hoffmann Mihály egyesületi 
elnök bevezető szavai után Pogány Dezső, a 
hirdető vállalat igazgatója Ismertette az előadás 
célját • utána dr. Kablay Dezső vetített képek
kel kisért előadását megtartotta. Végül dr. Bo- 
rinkay Ferenc beszélt a reklám jelentőségéről.

—• Kivételes alkalom mértckuŰni férfiruha* 
rendelésre. Csak február 6 ig bezárólag. Az őszi 
és téli szezonról megmaradt szövetmaradékok- 
ból rendelhető mcrlékutáni legdivatosabb férfi
öltöny, átmeneti- vagy téli kabát .többszöri pró
bával példátlan leszállítót! árban 40 pengőért. 
Ruhákét eskcd< Imi Vállalat, Ferenc-körut 39. 
I. cm.

Cirkuszháboru 
a Soroksári-uton: 
revolverrel, borotvával 

és letartóztatással
Brandauer Mátyás 47 éves vándorcirkuszos, 

egy soroksáriul vendéglőben együtt borozgatolt 
Gdrtner János 22 éves cirkuszi zenésszel.

Brandauer már régebbről pár pengővel tarto
zik Görtnernck és a zenész most pénzét köve
telte. Ezen összevesztek, kimentek az utcám, 
ott tovább veszekedtek, egymásnak estek 
birkóztak. Brandauer elővette revolverét és 

ijcsztéslll a levegőbe lőtt.
Gartncr erre élesre fent borotvával támadt 
és összevagdosta. Brandauer orrán, karján 
tenyerén szenvedett sérüléseket és vágás érte a 
szemét is.

A vándorcirkuszost a mentők kórházba szál
lították, ahol ápolás alá vették,

lehet, hogy félszemére megvakul.
Gártncrt a rendőrség súlyos testi sértés miatt 
letartóztatta.

és

rá 
és

A HII MOZINK
CAPITOL (Baross tér 32. Tel.: 34-3-37): Mindent a nfiírt. 

Szőke Szakáll, Bállá Lici, Halmay Tibor, Kabos 
Gyula. Agat Irén. — Nápolyi emlékek. Kullúrkép. — 
Híradó. (Folytatólagos előadások bélk.: Wi. H6, híl, 
1610. Vasárnap: 4i2. 464. 466. 468. 4610. — Az első
előadás mindennap félhclyárakkal.)

CITY (V., Vilmos császár ül 36-38. Tel.: 11-1-40): Ma
gyar bohózat: Mindent a nőért! Fősz.: Agai Irén, 
Bulla Lici. GombaszőKi Ella, Szőke Szakáll, Haisnay 
Tibor. Kabos Gyula, Herczeg Jenő és Komlós Vilmos. 
-- Mugyur és Fos híradók. (Kezdete: 4. 6. 8. 10. ün
nep. és vasárnap; 2. 4, 6, 8. 10. — Az első előadás 
mindennap félbclyárakkal.)

COKSO (IV.. Váci u. 9. Tel.: 87-4-02): Mindent a nőért! 
Bohózat. Fősz.: Agai írén. Bállá Lici. Gombaszögi 
Ella, Halmay Tibor, Herczeg Jenő, Kabos Gyula, 
Kómlós Vilmos. Szőke Szakáll. — Fos- és magyar
hírudó. (Mindennap: *54-1. ^6. %8. % 10. — A hét
köznapi első előadás félhelyárd..

CORVIN (József körút és üllői üt sarok. Tel.: 3S-9-88 H 
.'i0 5-81>: Hajrá srácok! (Megmozdul az ucca.) Fos
attrakció és a kísérő műsor. (Előadások kezdete hetk.: 
464 . 466. 468. 4610. Vasárnap és ünnepnap; 4i4, 
466. 468, 4610. — Az első előadás félhelyárakkal.)

KAMARA (VII.. Dohány ucca és Nyár ucca sarok Tel.: 
41-0-27): Prolongálva! Erkölcs és szerelem. Grete 
Mosbeim, Camilla Horn, Oscar Homolka. — Gyene* 
Lili és nőizcisekaránnk személyes fellépte. — Híradók. 
(Előadások; 4. 6. 8. H'. vasár- és ünnepnap: 2. 4. 
6, 8. 10. — Első előadások félbelyárakkaí, pénteken, 
február 2-áu a 2 és 4 órai előadások félbelyárakkaí.)

OMNIA (Vili.. Kölcsey ucca 2. Tel.: 30-1-25): Mindent 
u nőért! Fősz.: Kabos Gyula. Halmay Tibor, Bállá 
Lici. Szőke Szakáll, llacsek és Sajó. — Nápolyi em
lékek — Híradó. (Hétköznap: 4. 6. 8. 10. Vasár- és 
ünnepnap: 2. 4. 6. 8, 10. — Az első előadás m;nden- 
r.up félbelyárakkaí.)

RAD1US (Nagymező ucca 22-24. Tel.: 22-0-^ és 
29-2-50): A szőke párduc. Jean Harlow. Clark Gabié.
— Az ördangős mótoros. Mólorkcrékpár-mutatványok. 
_ Híradó. (Előadások 2-től 6-ig folytatólagosan, az
után 6, 8. 10. vasárnap és ünnepnap: 2. 4. 6. 8 1".
— Vasárnap délelőtt 11 órakor gyermekmatins. Leg
újabb Stiwi és Pun és egyéb buríeszkek.)

UFA (Teréz kőrút 60. T.: 19-7-67. 19-7-68): Prolor.gáivat 
A lejedelem nagy szerelme Nagy zenés attrakció. 
Fősz.: Willv Fritscb és Trude Marién. — Híradó. 
_ A kom Lajos orgonamíívész orgonakoncertje. (Elő
adások kezdete hétk : 4. 6 8. 10. vasárnap és ünnep
nap: 2. 4. 6. 8 10. - Az első előadás félhelyárakkal.) 

DRÁMA (Rákóczi út 21. T.: 46 0-45 46-0-46): Prolon
gálva! A fejedelem nngy szerelme. Nagy zenés attrak
ció. Fősz.: Willy Fritscb és Trude Marién. — Híradó. 
(Előadások kezdete bélk.:
nap és ünnepnap: ’62. 46í. 4s6. 468. 4610. — Az első, 
előadás félbelyárakkaí.)

[
Fetraar 8 és 1 i-en Miután lei 3 Órakor

UBBtocercenyeli.
Bafapestl ligeífiverseiijek

Kilenc futammal bonyolították le a vasár
napi programot, miután a Handicapet két 
részre osztották. A nap főszáma Bu/clejtő, 
Szerető és Muscicapa között vívott izgalmas 
küzdelem után az utóbbi győzelmével ért vé
get. A második futam Jeles O. S. és Jutalom 
párharca volt, de Jutalom-ot tisztátalan üge
tése mnatt diszkvalifikálták a második helyről. 
A nap nagyobb részében a favoritok jegyében 
folyt le. Részlotcs eredmény a következő:

I. FUTAM, t. Stamberger F. Lord Fa vo
nlán (4:10) Winkelmaycr. 2. Gyurka (5) Ma
szár I. F. ni.: Próza, Pezsgő. Tót.: 10:14. 
Olasz: 25. — II. FUTAM. 1. Kelenföldi-lst. Je
les O. S. (!«/<) Maszár F. 2. Éber B. (16) 
Steinitz. F. ni.: Jutalom, Brutus. Tót.: 10:20. 
Olasz: 55. — III. FUTAM, t Márla-ist. Torkos 
(pari) Huscr. 2. Tommy (3) Zwillinger. F. m.: 
Tallér, Erika O. Tót.; 10:17. Olasz: 28. — 
IV. FUTAM. 1. Csillag S. Muscicapa (3) 
Steirútz. 2. Bufelcjtö (116) Jónás, F. m.: Sze
relő, Monté Christo, Frcgoll, Exc.cllenz. Tót.: 
10:37; 31, 16 Olasz: 31. A Jeles 0. S.-Muici- 
capa double 10:95. — V. FUTAM. 1.'Körmendi
ménes Ergelbcrt (5:10) Zsvillingcr. 2. Kassa 
(lVí) Feiser. F. m.: Umberto, Opál. Tót.: 
10:16. Olasz: 20. — IV............................... .  ’
S. Hárpia (2) Jónás és 
Steinitz holtversenyben. 
F. m.: TOndérlány (fog 
Oszlány, Favorité. Tót.: ___ r._ _
Esély 25, olasz 20, helyre: 15, 15, 17.
Engelbcrt--Hdrpit double 10:3*. _...... „ .
10:30. — VI. FUTAM második réax. 1. Fuhr- 
mann tcstv. Ardltti (3) Felser. 2. Revizionárius 
(3) Maszár I. 3. Ecuador (lj-á) Knllirka. F. m.: 
Upupa Epops, IH, Dcllla, Cigánybáró. Tót: 
10;62; 17, 14, 13. Olasz: 39. — VB. FUTAM. 1. 
GyarmaH-m. (Klárika (t«A) Simkó. 2. Canifol 
(5) Treao. 3. Pajkos (6) Földi. F m.: Nusl, 
Rohinor, Hanna the Grcot, Mahior, Bubcryik, 
Jopaner. Tót.: 10:31; 16. 16, 31 Olasz: 101. 
Az Arditti—Klárika double 10:392. — Vili. 
FUTAM. 1. Zwillinger F. Pogannr (5:10) Zwö- 
linger. 2. Ph. Morrts (12) Jónás. F. m.: Orion 
Guy, Olinc, Orkán. Tót: 10:16; 11, lő.
OJsm: 40. -

FUTAM. 1. Ujfalussy 
Ulmer M. Esély (3) 

3. Ipse 12%) Napek. 
nélkül), Mirha, Láva, 
Hárpia 20, olasz 21. 

........................ — A: 
Eséllyel
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Tragédia. Kispesten
Fejszével leütötte az arát 
egy idegbajos asszony

Vasárnap hajnalban Kispesten, az ÜUöi- 
nt 50. uánra házba mentőket, rendőröket 
hívtak. Kiéin Károly 41 éves 7/£V-kalauz 
lakásába hívták a mentőket és a rendőrsé
get. A lakásban őrjöngő, ordítozó asszonyt 
találtak, aki

hatalmas baltával vagdatkozott maga 
körüL

Az őrjöngő asszonyt: Kiéin Károly felesé
gét nagynehezen sikerült megfékezni.

Kleinné vasárnapra virradó éjszaka hir
telen megörült, kirohant a konyhába, baltát 
ragadott és férjére támadt.

Az Őrjöngő asszony férjét vállán és kar
ján sebesitette meg.

Szerencsére súlyosabb sebet nem ejtett 
rajta, mert a ház lakói azonnal rendőrért 
szaladtak s igy sikerült megfékezni az 
elmebeteg uszonyt.

A mentők először Kitin Károly sebeit 
kötözték be, majd őrjöngő feleségét elme
gyógyintézetbe szállították.

— Megérkezett Pernarabuecoba a két le
zuhant olasz óceánrepülő. Pernambuccobót 
jelentik*. Megérkezett ide Lombardi és Mo?- 
zetti, a két olasz óceánrepülő, akik az At
lanti-óceán déli felének átrepülése után a 
brazíliai őserdőben kényszerleszállást haj
tották végre és ekkor gépük eltörött. A kél 
óceánrepülő hajón tér vissza Olaszországba

— Rejtélyes hajnali rubiólúuiadúa a Ró- 
acsák-terén. Vasárnap hajnalban az Izabella- 
nteában a rendőr eszméletlen férfit talált. 
Értesítette a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy a férfi, akinek zsebében semmi 
személyazonosságot igazoló Írást nem talál
tak, bordatörést és más súlyos sérüléseket 
szenvedett. A Szent István-kórházba vitték 
ahol délután visszanyerte eszméletét. El
mondotta, hogy Bláva Lászlónak hívják, 
pincér, a Kertész-utcában lakik. Vasárnap 
éjszaka egy Bethlen-téri kocsmában iddo- 
gált, amikor hazafelé akart menni, a Ró- 
rsák-terén a templom mögül négy gubanc 
ugrott rá, összeverték, elvették nikkelőrá- 
ját és 17 pengőt tartalmazó pénztárcáját 
A nyomozás folyik.

— Szán talpakon dolgoztak a mentők a budai 
hegyek között Vasárnap este a budai hegyek 
között ismét sok dolga akadt a mentőknek. 
Több esetben csak szánra szerelt hordággyal 
tudták megközelíteni a szerencsét lenül járta kát. 
Schuller Teréz 20 éves fodrásznőt, Kitin Sán
dor 23 éves kereskedösegédet, Hall Lívia 20 
éves magántisztviselőt, Brandl György 26 éves 
gyógyszerészt és Horvag Gusztáv jfl éves tanu
lót kórházba szállították. Tiz esetben pedig 
első segélyt nyújtottak.

-— Eljárást Indítottak egy volt spanyol mi
niszter ellen. Madridból jelentik: Nagy feltűnést 
kelteit, hogy az államügyész elfogató parancsot 
adott ki Largo Caballero volt munkaügyi mi
niszter, a spany-vl szocialisták vezére ellen. 
Caballero egy munkásgyíilésen élesen támadta 
Hámorrá köztársasági elnököt és ezért eljárást 
indítottak ellene és a gyűlés rendezősége ellen. 
A volt munkaügyi minisztert vasárnap a ren
dőrségen kihallgatták.

— Újabb véres zavargások Havannában. 
Londonból jelentik: Havannában ismét véres 
zavargások voltak. A város utcáin heves tűz
harc folyt A kubai víllamosmüvek alkalma- 
róttál sztrájka léptek. Havannában beszüntették 
a gázszolgáltatást is.

— Fogtechnikusok közgyűlése. A Budapesti 
Fogtechnikusok Ipartcstülete Lányi Lajos el
nöklésével tartotta meg ezévi közgyűlését. Ke- 
tényt Ottó jegyző évi jelentésében előadta, hogy 
a fogtechnikusok tanulmányi laboratóriumot 
állítottak fel. Az Ipartestület elnökévé Dénes 
M. Lajost választották meg.

— A hurkaevés rekordja. A vendéglősök ál
lal rendezett háromhónapos budapesti disznó
toros verseny most ér véget nemsokára, hogy 
a pályázó a sok izcs, kövér falat után gyü
mölcsöt is tegyen az asztalra. Gyümölcsét a 
küzdelemnek, hogy melyik szakács győzött, ki 
hirdetheti meg büszkén, hogy az ö hurkáiból 
enni valóban az izleterség rekordteljesitménye.

— Segédhivatal! tisztviselők az ügykezelés 
vgyszcrüsltéxéért. A Segédhivatalt Tisztviselők 
Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta 
évi közgyűlését. Kist Szilárd segédhivatal! fő
igazgató elnöki megnyitója után Szabó Miklós 
nyugalmazott kúriai irodafőtiszt előterjesztette 
az évi jelentést, amelynek során foglalkozott az 
aktuális tisztviselő problémákkal is Szabó 
Miklós javaslatára emlékiratban kérik fel a 
kormányt, hogy előbb egyszerűsítse az flgyke 
zelést és csak azután kezdje meg a nyugdíj
novellával kapcsolatos létszániapasztást a kiha
lást rendszer alapján. Állást foglalt még a köz
gyűlés a kezelők és dijnokok elmaradt előlép
tetése miatt és sürgették a segédhivatall status
ból kihagyott 170 irodngyakornoki állás mi
előbbi betöltését.

— Dinamltrobbanás súlyosan megsebesí
tett egy bányászt. Székesfehérvárról jelen 
tik: Bognár Lajos móri bányász dinamit- 
töllényt talált. Pnjkosságból cskányávnl rá
ütött a töltényre, úgy, hogy az felrobbant 
éa letépte n bányász jobbkezét és ballábát. 
Bognár jobb szeme kifolyt a robbanástól. 
Reménytelen állapotban bcszálitottúk a szé
kesfehérvári kórházba.

Utazzon 
a Hétfői Naplóval

Debrecen, febr. 4.
(A Hétfői Napló tudósitójának tdefonjelen- 

tése.) Közel két esztendővel ezelőtt történt, 
hogy Balmazújvároson Szabó Sándor ki-gazda 
behatolt Kecskés Sándor kisgazda lakására, 
ahol csak az asszony és két kis gyerek tartóz
kodtak és

meggyilkolta úgy Kecskés Sándornét, mint 
a két gyereket és elrabolta Kecskések 4G0 

pengőjét.
A gyilkost annakidején jogerősen halálra ítél

ték, azonban a Kormányzó kegyelme büntetését 
életfogytiglani (egyházra változtatta át és a 
gyilkos Szabó ezt a büntetését jelenleg a váci 
fegyházban tölti ki.

Az életfogytiglani rabságot szenvedő gyilkos

— Halálon szerencsétlenségek sorozata egy 
családban. Banyhódról Jelentik: Ambrus Fe
renc lő éves autószerelő tanonc autójavítás 
közben az autó alá került, mely gerinc ít törte. 
Tiz napi kínos szenvedés után meghalt. Bátyja 
a múlt évben ugyancsak autójavítás közben 
történt baleset következtében vesztette életét. A 
szüleiknek 13 gyermekűk volt, akik közül már 
csak egy van életben; az elhalt gyermekek leg
nagyobb része tragikus körülmények között 
hunyt cl.

—- Mcthodfsta mkazló Dombóváron. A ma
gyarországi methodistáfc április közepón D< 
b*5váron tartják háromnapos missziós Konfe
renciájukat, amelyen a magyar methodístákon 
kivül résztvesznek a svájci, német és jugoszláv 
delegátusok is. A konferencián megjelenik D. I. 
L. Nuelsen svájci methodlsta püspök is, a kö
zépeurópai methodiata gyülekezetek feje.

Zsodos aimezeksssÍ.VUIUVW lummvavi tAgt Howmhetedik tan
év VT1. kertiét DofcAnv-atea M. Telefon 424—47

— Megalakult a Momhathclyl Rotary Club. 
Szombathelyről Jelentik: Vasárnap tartotta ala
kuló közgyűlését a Rotary Club szombathelyi 
osztálya. A gyűlésre lejöttek a fővárosból töb
bek között Hegedűs Lóránt volt pénzügymi
niszter. Rlpka Ferenc volt főpolgármester és 
Vida Jerö felsőházi tag. A szombathelyi Ro- 
targ Club elnöke Vollnhofer Ferenc, alclnökc 
dr. Ostffg Lajos főispán lett

Fényes nappal, titokzatos 
körülmények között eltűnt 
egy rendőrfötörzsörmester

Csiszár Mihály 37 éves rendőrfőtörzsőr- 
mester, aki legutóbb a Révész-utcai 51-cs 
örszobán teljesített szolgálatot és Pestszent- 
erzsébeten a Wcsselényi-utca 149. számú 
házban lakik, szombaton délelőtt feljebb
valói utasítására elment az őrszobáról, hogy 
hazulról egy írást elhozzon. Azóta senki 
sem látta,

nem érkezett haza és az őrszobán sem 
jelentkezett.

i Az eltűnt rendórfőtörzsőrmester szép csa
ládi életet élt feleségével és hat kis gyerme
kével, felettesei is meg voltak elégedve vele, 
úgyhogy nem tartják valószínűnek, hogy 
öngyilkosságot követett el. Inkább hiszik, 
hogy

baleset vagy bűntény áldozata.
A főkapitányság eltűnési osztályának de- 

tektivjei keresik a rendőrt, vasárnap késő 
éjszakáig azonban nem akadtak nyomára.

Gyászhír futott szét vasárnap a pesti ar
tisták között, a Korányi-klinika kórházi 
ágyán

meghalt Rolly, a törpe bohóc, a híres 
Zoli népszerű partnere, 

akinek mókáin annyit mulatott a cirkuszok 
publikuma.

Rolly, akinek polgári neve Weiss volt, 
rendes polgári pályára készült:

hivatalnok akart lenni, egy szállítási 
vállalat könyvelői pultja mellől került 

a clrknszporondra,
tehetséges volt, ügyes és népszerű: rövide
sen sztár lett. Sokáig játszott a londoni 
Betram-MHls cirkuszban, a nehezen mele
gedő angol közönség rajongott érte.

Mikor Londonból hazakerült, összeállt 
Zolival, Budapest kedvencével és attól kezd
ve együtt játszottak. Most is együtt akartak 
szerződésbe menni Egyiptomba, egy alexan
driai mulatóhely hat hónapra szerződtette

a budapesti törpe-párt. Nagyban készültek 
az útra, uj mókákon, trükkökön törték a 
fejüket, pár nap múlva indultak volna. A 
sors azonban nem engedte meg Rollynak, 
hogy eljusson az exotikus Egyiptomba:

meghűlt és pénteken este ágynak esett.
Orvost hívtak hozza, aki konstatálta, hogy 
mellhártyagyulladást kapott. A gyönge fizi
kumú kis Rollynak gondos ápolásra volt 
szüksége, bevitték a A’ordnpí-kiinikára. Az 
orvosok odaadóan ápolták, de nem lehetett 
rajta segíteni:

vasárnap hajnalban meghűlt.

Haláláról Zoli kapta az első hirt. Zoli 
azonnal autóba ült ét n klinikára hajtatott. 
Könnyes szemmel állt a barátja és partnere 
halálos ágyánál,

egész nap nem mozdult cl a klinikáról, 
siratta a partnerét.

Rolly temetéséről holnap intézkednek.

Meghalt Rolly bohóc, a törpe Zoli 
népszerű partnere Vasárnap hajnalban tüdü 

gyulladás végzett a pesti 
gyei ekek kedvenc Rollyiával

Kártérítést követel a kisgazda 
a családja kiirtójától

A balmazajvárosi 
háromszoros rablógyilkosság érdekes fejleményei

ellen piost Kecskés Sándor, a meggyilkolt csa
lád feje,

tízezer pengő kártérítési pert indított
és pedig azzal az indokolásai, hogy családja 
kiirtása óta nemcsak lényegesen csökkent a 
munkaképessége a borzalmas eset hatása alatt, 
hanem feleségében elvesztette egyik hasznos, 
dolgozó társát is. A debreceni törvényszék 

a kereset értelmében megbízta dr. Orsós 
Ferenc egyetemi tanárt, hogy terjesszen be 
orvosi szakvéleményt abban az irányban, 
vájjon tényleg csökkent e Kecskés Sándor
nak munkaképessége családjának meggyil

kolása óta.
A gyilkos Szabó Sándornak különben háza és 

földje van Balmazújvároson, úgy, hogy ar eset
leges kártérítési összeg behajtható lesz rajta.

Kivételes alkatom 
mértékutáni férfiruha-rendelésre! 

Csak február 6-ig bezárólag!
Az őszi és téli szezonról megmaradt szövetmaradékokból rendel
hető mértékutáni legdivatosabb férfiöltöny, átmenet - vagy téli
kabát többszöri próbával, példátlan leszállított árban 40 pengőért! 
Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39.- szám, első emelet.

— Hivatali szabálytalanságért száz pengőre 
ítélték az egri városi vámfelűgyelőt. Egerből 
jelentik: Heves vármegye alispánja fegyelmi 
ítéletében száz pengő bírságra ítélte Szamot- 
völgyt Béla városi vámfelűgyelőt, aki a hivata
los kimutatásban a húspiac! árakat hosszabb 
időn keresztül a tényleges áraknál magasabbak
nak tüntette föl. Ezzel a kihágásával több hi
vatalos közületet megkárosított Az alispán 
hangsúlyozta Ítéletében Szamosvölgyi jóhisze
műségét, akinek az árak megváltoztatásából 
semmi haszna nem volt.

— Földrengés Albániában. Londonból Je
lentik: Albánia középső részét vasárnap 
erős földlökések rázták meg, amelyek Tl- 
rannában, az ország fővárosában húsz má
sodpercig tartottak. Durazzóval megszakadt 
a távlróősszcköttetés.

— Flóbcrlpnskúval súlyosan megsebesítette 
pajtását egy kisfia. Szombathelyről jelentik: 
Markovles Lajos tlzcnháromévcs lajtafalusi 
polgári iskolai tanuló és tizennégyéves paj
tása, Fürit József flóbertpuskával játszottak. 
Markoviét Lajos kezében elsült a fegyver ét a 
golyó Fürst Józsefet súlyosan megsebesítette. 
A kisfiút kórházba vitték.

— Bfilkdnyl Kálmán Ünneplése Dcbrvcenbn. 
Debrecenből jelentik • A kcreskedőtársulnt 
nagytermében vasárnap délelőtt Balkángi Kál
mán. az OMKE Igzngntója aktuális kereske
delmi problémákról tartott előadást. A hallga
tóság lelkesen ünnepelte Balkányi Kálmánt 
hhuszonötévcs igazgntói jubileuma alkalmából. 
Ezután felszólaltak Vértes Emfl és Nádor Jenő.

— Egy újpesti fiatal lány rejtélyes halála. 
Vasárnap reggel Újpestről, a Gyulay-iér 3. 
szám alatti lakásáról a ftóJrus-kórházba 
szállították Schmidt Emma 18 esztendős 
varrónőt A fiatal leány röviddel kórházba 
szállítása után meghalt. Az orvosok nem 
tudták megállapítani a halál okát. Schmidt 
Emma holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították és n boncolás fogja 
megállapitani a fiatal leány halálának okát.

— Nyomozőlevelet adtuk ki a valuta
üzérkedésért elitéit Löwlnger Rezső marha
exportőr ellen. A gyüjtőfogház igazgatósá
gának megkeresése alapján a vizsgálóbíró 
nyomozólevelet bocsátott ki Lötvlnger 
Rezső BÓrvári marhakereskedő ellen, akit 
valntaütérkedés rt elítéltek. Lötvlnger bün
tetésének egy részét kitöltötte már a gyűjtő
fogházban, de aztán nem jelentkezett a 
büntetés hátralevő részének kitöltésére. 
Ezért adtak ki most nyomozólevelet Lőwin
ger ellen .

— Kisgazdapárti gyűlés Gödöllőn. Vasárnap 
délelőtt a városháza tanácstermében tartotta 
alakuló ülését Gödöllőn a Független Kisgazda
párt, melyen a központ részéről dr. Némethy 
Vilmos országgyűlési képviselő, dr. Patzner 
Jenő és Rab Károly, a kisgazdapárt vezetősé
gének tagjai jelentek meg. A városháza tanács
termét zsúfolásig megtöltő közönség lelkes han
gulatban kimondotta a pártszervezet megalaku
lását. Az erre vonatkozó határozati javaslat 
szerint a független kisgazdapártban látják azo
kat a férfiakat, akik a magyar földmivelő tár
sadalomért odandássnl harcolnak.

— Josef Schmidt aj filmjét bemutatták Bécs
ben. Pénteken volt a bemutatója a bécsi Apollo- 
Theatcrben Josef Schmidt, a híres német rádió- 
tenorista uj filmjének, amelynek Ifjúság, tiéd 
a világ* a címe. A kiváló énekes nagyszerű sze
repléssel dominálja a filmet, amelyben három 
gyönyörű dúlt énekel. A premieren a színházat 
zsúfolásig megtöltő közönség zajos óvációbun 
részesítette a személyes ’n megjelent művészt. 
A filmben a többi főszerepeket Szőke Szakáll 
és Lillán Dictz. játsszák, akiket kitűnő alakítá
sukért szintén melegen ünnepelte a közönség,

— Beperelte a postát, mert ártatlanul 
10 napot ült ■ posta hibájából. Ma tár
gyalja Bánts törvényszéki cgyesbiró Zuril-t 
linger Miksa budapesti kereskedő kártérí
tési perét, amelyet a postakincstár ellen 
270 pengő költségmegtéritésért és 1000 
pengő erkölcsi kár megtérítésért indított, 
Ztvillingert egy autókaranibolból kifolyólag 
a székesfehérvári törvényszék 800 pengő 
pénzbírságra ítélte, amelyet havi 30 pengős 
részletekben kellett törlesztenie. Az 1933 
május havi részlet befizetéséről a posta nem 
értesítette ki a székesfehérvári törvényszé
ket, amely elrendelte ezért ZtniUinger letar
tóztatását és csak hosszas utánjárással, tiz- 
napi elzárás elszenvedése után, igazságügy
miniszteri utasításra bocsátották szabadon. 
Zioill inger, akinek egészségét az izgalmak 
súlyosan megrongálták, most kártérítési 
pert indított a posta ellen, amelynek hibá
jából a tíznapos fogságot elszenvedte.

—- Kutynbcmutató az országos mezőgnzdasági 
kiállitá.'on. Az országos mezőgazdasági kiállí
tás keretében ez évben ismét megrendezik 
március 22—36. napfain felváltott csoportok
ban a fajtiszta kutyák bemutatóját. A részvétel 
biztosítása érdekében ajánlatos mielőlb jelent’ 
kezni a szövetségnél (Budapest, VII., István
ul 2).

lliriHOL
SZÁ .1VIZTABLETTA
Ideális száj- és torokfertötlenttö!

— „Az Adóügyi Kiskáté 1934“ cimü könyv, 
amely nz összes ma érvényben lévő köztartozá
sokat, az adófelmondási, adóbevallási, végre
hajtási, az adótőrlési jogszabályokat k az adó
csalás és jövedéki büntetőjogra vonatkozó ren
delkezéseket lexikonszerű feldolgozásban is
merteti, most jelent meg Dr. Szepesg Nil-.ály 
és Dr. Kovács Jenő összeállításában. A lexikon
szerű, és a laikusok állal Is nagyszerűen kezel
hető könyvecske ára 1.50 P., és kiadóhivata
lunkban is kapható.

— „Hírős Hét.*4 Kecskemét th város és ve
zető gazdasági testületéi, kulturális intézmé
nyei egyhangúlag elhatározták, hogy a nyáron 
az országos iparos kongresszus és az Iportcs- 
tfllet fennállásának 50 éves jubileuma alkalmá
ból nagyszabású, országra szóló eseménysoro
zatot rendezrek. Az iparos kongresszuson kivül 
egyéb országos kongresszusok, barackkiállltás, 
szabadtéri előadások, állandó bugaci kiránddu- 
lások adják a hírős város nagy ünnepének 
programját. Az eseménysorozat pályázat utján 
a Hírős Hét nevet kapta. Időpontja: julius 
21-től 29-ig.

— A debreceni frontharcosok közgyűlése. 
Debrecenből jelentik: A városháza nagytermé
ben vasárnap délelőtt tartotta közgyűlését a 
debreceni frontharcos szövetség líöndel Vil
mos egyetemi tanárt választották meg elnökké.

3-lk hétre prolongálva
ERKÖLCS ÍS SZERELEM

A szezon legkülönlegesebb filmje.

OYENES LILI
é« hun íngu dŐí müvészzene- 
karának személyes fellépte.

MINIM mOZfiflSZHIHÍZ
Első eliadts rolndennao félhelyirakkal.
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MAE WEST,

ez a harmincon felüli és falún a negy
venhez közeledő amerikai asszony a 
filmen kérésziül fnrradultnosllotla a női 
szépségideált. Legalább Is azt a típust, 
amely 'ump néven terjedt el az ame
rikai filmek szárnyain át az egész vilá
gon. Kicsit móléit, talán több is, mint 
motelt ez a Mae Wcsl, aki most „Nem 
vagyok angyal** cltn’J filmjével egyszerre 
az érdeklődés középpontjába jutott 
Amerika már régebben érdeklődött a 
forró asszonylságot és érzékiséget je
lentő uj vamp Iránt, akinek múltjához 
tartozik nz is, hegy négy hónapot ült 
börtönben — szeméremsértés miatt. 
A „Sex** című darabjáról, amelyet maga 
Irt, rendezett és főszerepét játszotta, 
valósággal egy szál ingben elpelték el a 
rendőrök, azzal a szózhusztagu görl- 
esapattal együtt, amely hasonlóképpen 
volt — vetkőztetve. Ez a történet az 
előzménye annak, hogy a PuramOunt 
nagy filmet eslnúll Mac West-tel és Igy 
nem is véletlen az, hogy ez a túlságosan 
szépnek nem is mondható, de minden 
Izében és porelkájóban — sez-et sugárzó 
asszony egyszerre megdöntötte a karcsú, 
vonagló, fiús vamp-dlvutol. Véletlen sze
rencse, hogy Mae Wesl egy ragyogó clr- 
knszvlgjáték keretében lépett először a 
filmfelvcvőgép elé, amely maga Is érde
kes és nmelynek Izgalmasan nyüzsgő 
kerete éppen úgy ki tudta hangsúlyozni 
Mae Wcst egyéni „kvalitásait**, mint va
lamikor M. rlcnc Tilctrich a „Kék an
gyal** cimü filmje, kissé ordenáré varieté 
jelenetében lett világhírű. Érdekes, hogy 
mindkettő a Parnmount sztárja és most 
— arról beszélnek — vájjon ki marad 
az első? (s.)

Bécsben óriási sikere van Lehár legújabb 
müvének, a Gluditta-nak. Tauber Richard 
ellenben nem tetszik.

■ A Rövftl Orfeumban nagy premner volt a 
héten, Syvesler Schdffer ragyogóan szép part- 
neműjével az az élén nngyszerü vnrietémüsort 
kaptunk.

Rendé László, a debreceni Csokonai Szín
ház nagyszerű színésze, „Két kicsike szoba" 
elmen operettet irt, amelyet a debreceni 
szinház nagy sikerrel mutatott be.

A Szinészcgyesület Iskola növendékei Balta 
Kálmán rendezésével előadták a „Gyurkovlcí 
lányok** cimü operettet, amelyen Daruváry 
Mária, Németh Lili, Siklóssy Éva, Pillér 
József és Kozma Andor tűntek fel, mint a jövő 
ígéretei.

A Timosa iránt New-Yorkból érdeklődnek, 
ahol a híres Jlddlsh szinház akarja bemutatni 
a paksi szabómester Pesten híressé vált drá
máját.

/Ma titok
Ábrahám Pál, a ,.Bál a Sauoyban" 

nagysikerű szerzője, hazajött dirigálni 
operettje ötvenedik előadását a Magyar 
Színházba. A színháznál egy levél 
várta, amelynek hieroglifáin sehogy 
sem tudott kiigazodni. Miután a levél 
Athénből jött és külalakjához képest 
szerződésnek látszott, Ábrahám Pál 
kocsiba vágta magát, elment a görög 
ügyvivőhöz, hogy lefordulássá magá
nak a számára idegen szöveget. Az 
ügyvivőnél egy urat talált, aki elvette a 
levelet és készséggel kezdte magyarázni 
Ábrahámnak:

— Hát tudja, kérem, Athénban egy 
bált rendezőt k valami Savoy hotelben, 
oda hívják önt dirigálni. . .

Azóta — nyílt titok — hogy a görög 
ügyvivőségen igen gyengén beszélik, 
de legalábbis fordítják Homérosz nyel
vét.__________________________________________

MAGYAR SZÍNHÁZ

Bál a 
Sauoyban 
to o t o I » ö c I a • <1 * l «t!

Szombaton _B*' a Savoyban" 
bAlla a Eéazek klubban.

Izgalmas társulati gyűlés után 
ismét bezárta kapuit a Pesti Szinház

Elmaradt a vasárnap délutáni és esti előadás is
Alig másfél hete nyitotta ki kapuit a 

Pesti Színház Török Dezső Ernőd Tamás 
Tányérmosó cimii darabjával s a Rcvay- 
utcai kis szinház

ismét válságba jutott.
Vasárnap délután az előadás előtt Molnár 
Dezső dr., a Szinészszövetség igazgatójának 
közbejöttével a darabban szereplő színészek 
társulati gyűlésre jöttek össze, amelyen iz
galmas viták után elhatározták, hogy

mindaddig nem lépnek fel, amíg a szín
ház vállalkozói a hátralékos gázsijukat 

ki nem fizetik.

4 Vígszínház ismét beperelte
Csortos Gyulát 1600 pengőt vagy

feUépést követei tőle
A legutóbbi Vígszínház—Csortos-alTér né

hány héttel a Greguss-dij kiosztásával egv- 
időben zajlott le. Akkor a Vígszínház és 
Csortos közt arról volt szó, vájjon érvé
nyes-e Csortosnak a Vígszínházzal kötött 
szerződése? A szerződést békés utón felbon
tották, de kötelezték Csortos Gyulát arra 
hogy azt az 1600 pengőnyi előleget, amelyet 
a Vígszínháztól felvett, megszabott részle
tekben

fizesse vissza
a szinház pénztárába. Miután Csortos Gyula 
a részletfizetési határidőket elmulasztotta

a Vígszínház most ismét választott birósáf

Eszméletlenül roskadt össze 
szombat éjjel Szabó Lujza 
legutolsó szereplése után

Másfél óráig tartó öntudatlanság után sikerüli 
csak magához téríteni a nagybeteg operaénekesnőt

Az Operát látogató törzsközönség régóta | 
kiséri aggódó figyelemmel az Operaház: 
egyik legtehetségesebb tagjának, Szabó Luj
zának ez évi működését. A kitűnő kolo- 
raturénekesnő, aki Sándor Erzsi melett a 
szinház egyetlen kolorat'irprimadonnája és 
mint ilyen, az együttesnek úgyszólván nél
külözhetetlen tagja, — hogy a színházat a 
műsorváltozás kényelmetlenségétől meg
óvja és az előadásokat megmentse, —

kénytelen volt az Idei szezonban több
ször indlszponáltan fellépni 

és ezzel művészi hírnevét kockára tenni.
A darabváltozás nagy zűrzavarát a szin

ház ugyanis mindenképpen igyekszik elhá
rítani és hogv elkerülje, még leghasználha
tóbb tagjainak feláldozását is elfogadja. Ez 
a politika azután alaposan megbosszulja 
magát, mint azt Szabó Lujza esete is iga
zolja.

Szabó Lujza ugyanis hónapok óta bete
geskedik. Nem sikerült első házasságának 
utózöngéi és válópöre a rokonszenves éne
kesnőt nemcsak lelkileg viselték meg, ha
nem egészségét is megtámadták. Hosszú 
Ideig tartó étvágytalansaga

súlyos gyomorbajt Idézett elő nála, 
amihez legutóbb még egy epehólyag

gyulladás is járult.
Mindezek dacára a szinház nagyobb fel
adatot a másik után bizla Szabó Lujzára, 
aki páratlan önfeláldozással vállalta azokat, 
mert köztudomású a kulisszák világában, 
hogy az igazgatók nem szeretik a beteg ta
gokat. Nem kivétel ez alól az Operaház 
sem, ahol pedig tisztában vannak azzal, 
hogy j^l énekelni csak tökéletes telki és 
testi egészségben tehet.

Szabó Lujza úgyszólván végkimerülésig 
állt a posztján, amíg azután a péntek esti 
Szevillai borbély előadása után annyira 
erőt vett rajta a kimerültség, hogy valósóg- 
gal összeroskadt. Lakására keltett szállítani, 
ahol

elvesztette az eszméletét. Másfél óráig 
feküdt öntudatlan állapotban és csak 
fáradtságos orvosi munka árán sikerült 
a nagybeteg opcraénekcsnőt magához 

téríteni.
Szabó Lujza különben — amint értesü

lünk — szabadságát nemcsak egészségének

A szinház alkalmi bérlői, Kaufmann 
György és Alfréd kijelentették, hogy a da
rabhoz fűzött remények egyáltalában nem 
váltak be és a szinház egy héten keresztül 

napi 100 pengős bevétellel 
dolgozott. Miután oly sok volt már a rá
fizetés, hogy a további kockázatot nem vál
lalhatják, kijelentették, hogy gázsit nem 
fizetnek, de

a színházat bezárják.
Ezzel azután meg is pecsételődött a Pesti 
Szinház sorsa és a szinház kapujára kike
rült ismét a tábla: zárva.

elé állítja Csortos Gyulát. Kéri a Vigszin
ház, hogy

végrehajtás terhe mellett kötelezzék 
Csortost

nz előleg visszafizetésére, vagy pedig Csor
tos kötelezze magát bizonyos számú fellé
pésre, amennyivel ez az anyagi ügy a szín
ház és a művész közölt elintézhető lenne. 
Mint értesülünk, Csortos Gyula

semmiképpen sem akar a Vígszínház
ban játszani.

inkább aláveti magát a választott bíróság 
Ítéletének.

helyreállítására, hanem telki felgyógyulá
sára is fel fogja használni. Tudniillik újra 
férjhezmegy A művészvilág közkedvelt nő
gyógyászsebészének, dr. Palik Frigyesnek 
fog a közeli hetekben örök hűséget es
küdni.

Valóságos zenei nagyüzem volt vasárnap a 
budapesti hangversenytermekben. Délelőtt a 
Hangversenyzenekar adott konzertet, amelyen 
Kazacsay Tibornak „Alomország" cimü hang- 
gulalos kompozíciója és Kadosa Púinak őserő
től duzzadó „Magyar szvit“-jc került első elő
adásra. Snint-Sacns 2. zongoraversenyét Far- 
nádi Edith szólaltatta meg virtuóz tudással.-- 
Délután a 100 taggá bővült Magyar Filmzene
kor hangversenyezett a Münchenből hazatért 
kitűnő fllnikarmester László Sándor tempera
mentumos vezénylete alatt. Komoly jazz-zon- 
gornversenyek és népszerű slágerszAmok hang
zottak cl a zsúfolt terem tetszésétől kísérve. — 
Esto Dohnányi Ernő Beethoven-estje szerzett a 
zene rajongóinak zavartalan művészi élvezetet. 
— Az Operaházban egy fiatal ösztöndíjas éne
kesnő, Dobay Lívia mutatkozott be nagy siker
rel a Bajazzók Ncdda szerepében.

-*** megnéz.™
Régen mulattunk annyit moziban, mint 

Mindent a nőért cimü magyar filmnél. Há
rom ragyogó magyar egyfelvonásost kötöt
tek egy csokorba, rendkívül mulatságosan 
és élvezetesen. A kis filmeket Székely Ist
ván és Clffra Gém rendezték, főszerepeiket 
Balta Idd, Gombaszögi Ella, Ágay Irén. 
Haraszti Mici, az elragadó Szőke Szakáll 
játszották. Kabos Gyuláról meg keli állapí
tani, hogy a legragyogóbb filmszínész és ha 
Amerikában lenne, dollármilliókat ke
reshetne. Ezt a filmet valóban érdemes 
megnézni. — Nagyon érdekes a Royal 
Apolló uj filmje, „Az asszony nem felejt*4, 
amely a „Meltekucca* testvérfilmjc,

te&NAPtÓ
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Körben (%8).
VÍGSZÍNHÁZ: Tóvári* (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ; IMI . Savoybnn <8\ 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ-. Helyet az llju«4<nuk (K) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Sárga liliom (8)' 
KIRÁLY SZÍNHÁZI Kék Duna (8).

ÁNORASSV-irri SZÍNHÁZ) Oh Papa (9) 
TEREZKÖRUTI SZÍNPAD) Telje* gőzzel (9) 
BETHLENTftRI SZÍNPAD: Sirmológép VifA 
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt, Sülömön, Sleluíiardt <9) 
RO'áL ^ŰFEL'.M: Sylvester Schiiller venilégjúL'ká

Fejes Teri súlyos beteg. A napokban a 
nagy láz ágyba kényszeritette, majd az or
vosok tanácsára egy svábhegyi szanató
riumba vitette magát, hol súlyos torokgyul
ladás miatt kezelik. Fejes Teri hirtelen 
megbetegedése nagy gondot okozott a Urn- 
nla-filmgyárnak, ahol az. Ida regényében 
kellett volna nagy szerepet eljátszania, de 
a Vígszínháznak is ahol ajj. Arany ifjú va
sárnapdélutáni előadásán szerepét hirtelc.i 
Ladomerszky Margit vette át. A kitüaő 
filmszinésznő ragyogóan teljesítette a rá
bízott feladatot. A Hunnla-filmgyárLnn, 
ahol az Ida regényét kell sürgősen befejez
ni, egyszerre öt színésznővel is próbál! óz
tak, IJonthyval, Sulyokkal, Komár Júliával, 
Páll Erzsivel, Karácsonyi Pirivel, de eddig 
még nem tudott dönteni Székely István fő
rendező.

*
A Kamaraszínház ma, vasárnap játszott 

utoljára. Eddig egy szinészkonzorcium ját
szotta a Mákvirág cimü darabot. Makay 
Margit azonban a héten már a Vígszínház
ban játszik, de különben is lejárt a színé
szek vendégszereplési engedélye. Egyelőre 
bizonytalan, hogy mi tesz a Kamaraszínház 
sorsa. A kultuszminisztérium két bérleti 
ajánlat felett rendelkezik, amelyek egyikét 
sem tartják megbízhatónak.

Szabó Dezső szombat este ismét megmondta 
a magáét azoknak, akiket ő a magyar iroda
lom tehctségtelenelnek tart és akik szerinte a 
szabadkőművesekhez hasonló világszövetséget 
alkotnak azért, hogy megfojtsák a zsenit. Rend- 
kivül érdekes és drámai kitörésekben gazdag 
előadása során személyes sérelmeire is rátért. 
Egyenesen felszólította a rendőrttsztvlselőt, 
hogy jegyezze azokat a szavait, amelyeket egy 
perében ítélkező bíróság tagjai ellen tett, majd 
a „betükereskedők" ellen mondott dörgedel
mes igazságokat, végül, felszólította a lelkesen., 
tapsoló hallgatóságot, hogy közösen indítsanak 
egy lapot, ahol végre mindenkiről meg lehet 
írni az igazat. Mert a sajtószabadságnak nem 
a rendőrség, nem az államhatalom, hanem 
egyesek üzleti érdeke áll útjában.

♦
Brodszky Miklós Írja Bécs bői: „Tegnap mu

tatták be Bécsben a Csiblt. Óriási siker volt 
A filmszínházban megjelentek a szereplő szí* 
nészek, élükön Gál Franciskával, akiket való
sággal tombolva ünnepelt a közönség. Én • 
színpadon zongoráztam a slágereket. Egyelőre 
nem is jövők haza, mert Londonba kell utaz
nom, ahol Francia Dee filmszinésznőnck írom 
az uj filmjét Rövidesen Ixindonban színre* 
kerül a Kék lámpás, amelyre vagy Bállá Licit 
vagy Rükk Marikát szeretném leszcrződtetnt A 
tárgyalások ebben az Irányban már meg Is In
dultak.**

A bécsi lapok egyébként kitüntető melegség
gel írnak Brodszky Miklósról és hasábos cik
kekben számolnak be a fiatal zeneszerző kar
rierjéről.

♦
Csathó Kálmán, a Nemzeti Szinház fő

rendezője, ugylátszik, megunta azokat a so
rozatos támadásokat, amelyek joggal vagy 
jogtalanul érték a Nemzeti Színházat és 
azok ellen, akik személyét is belevonták a 
szinház elleni támadásokba — sajtópert in
dít. Csathó Kálmán pere annál is érdeke
sebb tesz, mert ennek tárgyalása, — amely
ben biztosan elrendelik a széleskörű bízó
nyitást, — belevilágíthat a Nemzeti Szinház 
óvatosan eltakart kulisszái mögé.

*
Eredeti bemutató n pécsi Nemzeti Színház

ban. Csütörtökön este került bemutatásra M>'- 
lius Imre és Császár Géza 3 felvonásos szati
rikus vigjátéka. A kiváló gördülékeny, sima elő
adást a társulat prózai rendezője, Főh'essy 
Géza rendezte. A közönség úgy a szerzőket, 
mint a rendezőt és a szereplőket, lelkesen ün
nepelte.

♦
A nagysikerű Sárga liliom főszereplői vasár

nap a Fővárosi Opercttszinház belső csarneká- 
bnn zenés autogram délelőttöt tartottak. Más
félezer ember tolongott és várakozott auto
gramra zeneszó mellett.

FILMHIREK
• Valódi arany edények VIII. Henrik film

felvételein. A film egyik Icgmonuine.ntálisubb és 
legérdekesebb jelenete: VIII. Henrik udvari va
csorája. Azok az angol műgyűjtők, kik félted 
kincsként őrizték Vili. Henrik fényűző udvar
tartásának mesés értékű vert-arany edényeit, 
önként felajánlották ezeket felvétel céljaira.

Vegyen részt 
társasutazásainkon
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A túrák fáradtságától 
aléltan p illegő magyar 
futball ismét munkába 
kezdett Gyenge, sőt ismeretlen formák 

nem nugyon sok jóval biztatnak 
a jövő vasárnapi magyar-olasz találkozóra

theonja" című hétköletes, hatalmas sportlörté-1 részvéte melleit Ravatalánál az újságíró-intéz- 
neti mü. mények, valamint a Napilapok Sportrovatveze-

Halálát a harctéren szerzett betegsége okozta, főinek Szindikátusa nevében Magyar Károly 
Temetése ma délután fél 4 órakor lesz a rákos- mond gyíszbeszédi t, míg a 8 órai Újság szer
keresztúri temető halottasházából, a sporttár-1 kcsztöségének nevében Faragó Jenő búcsúz- 
sadalom tagjainak és a sportsajté munkásainak | tatja az elhunytat.

Elkészült a „feltételek csapata"
Róma ellen Egyszeri! klubkombinált játszik

Olaszországban két meccse:
Egy hét múlva Budapest válogatott csa

pata komoly mérkőzést játszik Rómában az 
olaszok ellen s igy jóformán

az utolsó órában kezdett csak tréningbe 
a tirrák fáradtságától eddig aléltan pi

henő magyar futball.
Amit ezen a vasárnapon általában mutattak 
a csapatok, az nem sok jóval biztat. S ha

Jól sikerűit a Ferencváros első tréningmérkőzése
Ferencváros—SzUrketaxl 7:3 (2:0)

Vasárnap délelőtt ki-1 
adós tréninget tartott a 
bajnokjelölt Fradi az 
FTC űllőluti pályáján. A 
I "szer 45 perces játé
kon a második profiliga 
egyik legtechnikásabb 
csapata, a Szürketaxi 
volt az ellenfele. A zöld

fehérek a következő összeállításban álltak fel: 
Háda—Polgár, Várady- Lyka, Móré, Lázár— 

Takács II., Kováét, Székely, Toldi, Kemény.
Az első negyedórában még nehézkesen moz

gott a téli pihenőtől elnehezült társaság, de az
után szép lefutások, ügyes passzok és jó lövé
sek is akadtak Székely lőtte az első gólt, majd 
ugyanő juttatta a Szürketaxi kapujába a máso
dikat is.

Régi recept: szezon előtt jó a Hungária
Hungária—Phtibus 4:3 (2:1)

At MTK-pátga fiatal 
gyepét féltő Hungária- 
vezetőség az első komo
lyabb tréningmérkőzését 
is idegenben játszotta le. 
A vendéglátó házigazda 
keserű szerepét ezúttal a 
Phöbus töltötte be. 
Mindkét csapat teljes
harci készültségben lépett a pályára, sőt a Phö- 
búst a második félidőben még a kispesti Stein- 
nerrel is megerősítették. Ez az alszövclségi ka
pitány kérésére történt, hogy a jövővasárnapi 
Budapest—Rónia-niérkőzés előtt alkalma nyíl
jék a kombinációba vett Stelner momentán 
formájáról meggyőződést szereznie. A kísérlet 
balul ütött ki, mert

A Szegedi AK győzött a
Szeged, február 4. |

M Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen
tése.) A Szeged FC kétnapos futballtornáját 
feltűnően gyérszómu közönség előtt tartotta 
mqg. A rendczőcgycsületcn kívül rászívott Sze
ged kitűnő amatörcsapala, a SZAK Is, amely 
nagy meglepetésre Jobb gólarányával a profi 
Szeged FC-t megelőzve, megnyerte a- kétnapos 
Viadalt. A vendég nagyváradi Törekvés gyen
gén szerepelt s a negyedik helyen végzett.

Vnsórhap délután a SZAK a Móravárosl 
TE-t 1:0 (1:0) arányban győzte le, ezután kö-

A Budai 11 a kemény 
hidegben Wekerletelepre 

rándult ki. A csapat a 
tőle megszokott tetszetős 
játékot, kitűnő kombi
nációs futballt produ
kálva,

0:0-ra verte az első
osztályú amatőr el-

lenfelét: a WSC-L cserélték, hogy az egész Játékosállományt ki-
A gólok közül Rökk hatot, Stancsik, Kárpáti próbálhassák. A csatársor gyenge Játékán mu- 
/. éa Hegyes cgyet-egyet rúgott. Különösen a I lolt az érdekes eredmény.

Újpest és a 111. kér. FC parkett.tréninget tartott
A lilafehér bajnokcsapat vasárnap teljes pi

henőt tartott. A múlt héten már labdát is kap
lak a játékosok, de Potya mester egyelőre még 
csak a futópályán és a tornateremben igyeke
zett kondíciót javítani. A vasárnapi tréning 
azért maradt el, mer taz egész csapat szomba
ton este bálban volt s reggelig tartott a tánc, 
mely után a csapat tagjai tihenőre tértek, hogy 
délután Halasy Olivér esküvőjén ismét testüle
tileg résztvegyenck.

Ma délután temetik 
Gerhárd Lajost

Gerhárd Lajos, a 8 órai Újság sportszerkesz 
tője 48 éves korában, hosszas szenvedés után 
•Ihunyt Elmúlása súlyos veszteséget Jelent a 
ma&ar sportújságírói karra, amelynek egyik 
Ab 6 szerkesztésében jelent meg „A sport Pan- 

mindebből a rövidesen megkezdődő tavaszi 
szezón eseményeire megnyugtató következ
tetést nem is lehet tenni, annál inkább s

annál nyugtalanítóbb tapasztalatokra 
tehetett szert a figyelmes szemlélő ép
pen a jövő vasárnap sorra kerülő rend
kívüli magyar—olasz találkozó szem

pontjából.

Szünet után Polgár jobbösszck<"tőnek ment, 
a hátvéd posztra pedig Papp ugrott be, a ka- 
ouban pedig Kubala debütált. A taxisok is né
hány pihent embert szerepeltettek és csakha
mar sikerült rckik kiegyenlíteni. A Fradi ez-j 
után Takács révén újabb két gól! ért el, de a 
Taxisok sem hagyt'k magukat és 4'3-ra javí
tották az eredményt. A zöldfehér csntársor at 
utolsó negyedórában mór teljesen elfogedhntó 
játékot nyuitott és Polgár, Toldi és Takács 
egy-egv góljával végül is 7:3 arányú győze
lemmel zárta az első tavaszi Fradí-labdatré- 
ningex.

Tdnczos már megérkezett Temesvárról, de 
egyelőre még nem állították be a csapatba.

A vezetőség különösen a csntársor játékával 
teljes mértékben meg volt elégedve

Steiner as Igen gyengén játszó Phöbusban 
egyáltalában nem < r.ényelülhetett 

s igy tudásúról sem adhatott kielégítő képet. 
A villamos-csapattal ellentétben a Hungária 
ezúttal — régi szokása ez szezon előtti — na
gyon jól mozgott és tetszetős akciókkal sze
rezte meg Szegő révén előbb az első, majd 
Cseh révén a második gólt, amit a szünetig 
Stóflán tizenegyese 2:1-re enyhített. Szünet 
után Szabó III. lőtt újabb gólt, majd Ismét 
Stófián következett. Később Kardos növelte 
négyre a Hungária góljainak a számát s leg
végül Béky állította be a jólsikerült tréning
mérkőzés eredményét. 4:3. A mezőny huszonkét 
embere közül egyedül Cseh, helyenként pedig 
Kardos és Turay mutatott elfogadhatót. A 
Phöbusból ezúttal senkit sem lehet dicsérő 
kritikával megemlíteni.

kétnapos futballtornán 
vetkezett a Szeged FC és a nagyváradi Törek
vés közötti mérkőzés, amelyet Szeged fiai 3:1 
(2:1) aranyban a maguk javára döntöttek el. 
Az első gólt Szojka lőtte, majd Farkas egyen
lített, Kiss lőtte a vezetögólt, majd a második 
félidőben Bognár fejesgólja jelentette a vég
eredményt

Végeredményben 1. SZAK 2 győzelem 4:1 
gólarány: 2. Szeged FC 2 győzelem 8:4 gól
arány; 3. Móravárosl TE 0 győzelem 3:6 gól- 
nr'ny; 4. Nagyváradi Törekvés 0 győzelem 2:6 
gólarány.

Gólképesnek mutatkozik a Budai 11
fedezetsor és a támadó Jobbszárny nyerte meg 
a nézők tetszését

A Nemzeti Soroksáron
A Nemzeti teljes csapatával látogatott el 

Soroksárra első tréningmérközésénck lejátszá
sára. A Nemzeti első tavalyi próbálkozása baM 
ütött ki, mert a Soroksár 3:0 (2:0) arányban 
győzött. A fővárosi csapat játékosait állandóan

A III. kér. FC teljes gárdája szintén parkett
tréninget vett vasárnap. A bált az óbudai De
mokrata Kör helyiségéber tartották meg s a 
csapat minden tagja reggel öt óráig táncolt A 
bál után együttes reggelire vonultak az egyik 
kávéházba s a délutánt pihenéssel töltötték el. 
Komor Ödön igazgató a Jövő hét két napján 
tart komoly labdatréninget a tavaszi szezónra 
nagy reménységgel készülő kékfehér óbudaiak
kal.

dísze, értéke volt. Ifjúkorában gyakorlatilag 
"oglalkozott csaknem az összes sportágakkal. 
Tagja volt az első magyar labda rigócsapatok- 
nak, előbb a Törekvőt, majd a MAC színeiben.

Egyik úttörője volt a magyar ökölvivósporl- 
nak és több Ízben bajnokságot Is nyert. Ver
senyzett, mint evezős, tornász, vívó és birkózó. 
A háború után irodaigazgatőja volt az MLSz- 
nek. Sportirodáim! munká sága közismert volt.

Jövő vasárnap startol tavaszi szezonjára a 
magyar labdarúgás, amikor Budapest váloga
tottjai cim alatt küldi Róma ellen harcba já
tékosainkat Ez az ut már szerves része a vi
lágbajnokságoknak, amennyiben a római vá
logatott mérkőzés, sőt egy kilátásba helyezett 
további mérkőzés jövedelmével akarják az ola
szok részben kártalanítani a magyar egyesüle
teket.

Ez az nt nélkülöz minden sportbcll elő
készítést, 

igy tehát komoly bírálat tárgyává sem lehet 
tenni, legfőképpen pedig nem lehel felelőssé 
tenni az alszövetségi kapitányt a csapat túrája 
sikerfért. Egy éve végzi * munkáját Fábián 
Pál a professzionalista szövetség kapitánya
ként, de ezalatt az idő alatt egyetlen egyszer 
sem válogathatott úgy, ahogy a meggyőződése 
vagy a szakértelme diktálta volna, 

epyeiien egyszer sem állott módjában min
den feltételtől menten kijelölni a magyar

Halasy Olivér esküvője
Vasárnap délután es

küdött örök hűséget Ha
lasy Olivér, válogatott 
vizipólójátékos az újpesti 
plébániatemplomban An 
tál Mancikának. A nép
szerű Öli esküvőjén meg
jelent Semscg Aladár új
pesti polgármester, Asch- 
ner Lipót és felesége, 
Wolfner András báró, 
vitéz Jónás István veze
tésével a válogatott vlzl-

HAl^SY pólócsapat, a magyar
uszóélet csaknem valamennyi tagja és Halasy 
tisztviselőtársai.

A templomot zsúfolásig megtöltötte a közön
ség. Az esketisi szertartást Csik János dr. vé
gezte, mely után a gratulálók sokasága igyeke
zett a boldog pór közeléLc férkőzni, hogy leg
jobb kívánságait kifejezhesse. Az újpesti da
lárda énekszámai után a Közművelődési Kör
ben folytatódott az ünneplés, ahol sok-sok ér
tékes nászajándékkal lepték meg az ifjú párt.

Halomra dőltek a pálya
ás a sáncrekordok a sí

szövetség bajnoki 
versenyén

A Magyar Slszövctség háromnapos bajnoki 
versenyét vasárnap délután fejezték be ragyogó 
téli napsütésben, kitűnő pályán és körülbelül 
2000 főnyi — magyar slverscnyben sohasem 
látott — közönség jelenlétében.

Sorozatosan dőltek meg a pálya- és ■ ma
gyar rekordok.

A verseny legnagyobb meglepetése Slgmund 
Ruud norvég veresége volt, akinek sikertelen 
szereplését nem tudásának hiánya, hanem túl
ságosan nagy akarata Idézte elő. Hatvanegy 
méteres gyönyörű ugrását nem tudta állva be
fejezni és igy csak 4-ik lett.

A versenyt Stoll német nyerte, aki a bemu
tatóugrások során 50, majd pedig 60 mé

terre javította a sáncrekordot.
Ruud második ugrása Őt méteres volt, ami

kor bukott. A magyar gárdából Vónya Pál 53
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színekben küzdő válogatni! csapat tagjait.
Pontosnn ez a helyzet most is, amikor úgy 

kell kikomlinálnia a Rómában és a későbbi 
mérkőzésen szereplő tizenegy magyar játékost, 
hogy az a lehetőség szerint a február 18-án 
kezdődő bajnoki startot minél kevésbé zavarja.

I A válogatott csapat gerincét ezúttal tehát 
az Újpest és a Ferencváros fogja adni, 

[mint két olyan csapat, amely február 18-án 
| még nem kezdi meg a bajnoki küzdelmeket. 
Szó lehet arról is, hogy ezt a klubválogatotlat 
még a Hungária játékosaival is kiegészítik. Ezt 
diktálja az észszerüség, különben

I o győzelemnek még <-ak a reményével 
sem starté Ihat ez a furcsa expedíció.

| A válogatott csapat ezekután tehát a követ
kező összeállításban indul útnak:

Szabó (Háda) — Sternbcrg, Kővágó, — 
Seres (Egry), Moéré, Szalay — Tamási, 

Auer (Cseh), Polgár, Toldi, Déri.

méteres és Kozma 48 és % méteres ugrása 
emelkedett ki. Koznia versenyen kivül 60 mé
tert ugrott, de bukott.

Kellemes meglepetés a magyar ugrók móso- 
di helyezése. Magyarország összetett bajnok
ságát tehát Stoll Alfréd nyerte, utána pedig há
rom honfitársa következett. Marusarz lengyel, 
a mull évi magyar bajnok, gyengébb helyezését 
hosszas gyengélkedésének tulajdonítják. Ma
gyarország nemzeti összetett síugró buinoksá- 
gának győztese Mórái Andor LASE lett, aki 
Bcrcczkyvcl nagy küzdelmet vivőit az elsősé
gért Az ifjúsági ugróversenyt és az összetett 
bajnokságot Szalag László BBTE nyerte.

A BLASz válogatott csapata vasárnap Pest
erzsébeten mintegy 200 főnyi közönség előtt 
6:1' (4:0) arányban legyőzte az EMTK-t. Gól
jait Héjjas (4), Készei II. és Kállat lőtte.

... hogy Lenkei Magda Prágában nagy si
kerrel szerepel az egyik varietében, sőt a ncgy 
álarcosbál főattrakclója Is Magda volt. Közele
dik Pesthez, hogy készüljön az Európa-bajn.ik- 
Ságra.

... hogy az egykori futballvezérre haragszik 
uz amatőr, követség, mert a vál'a’atinál alk°.l- 
mazásban álló csatárt nem engedi el a túrára. 
A haragos főnök kijelentette, hogy ha so. at 
boncolják az esetet, végleg elbocsátja ■ kiváló 
csatárt.

.... hogy Varga Ilusnak, a pénteki vlvóakn- 
(támla hősnőjének sikere nem keltett osztatlan 
örömet a vlvóleényok körében, okik egyné- 
melyike az akadémia befejezése után hevet 
főfájásról panaszkodott.

... hogy Amerikából a tornászvllágbajnok- 
"ágra ezer magyar ember jön Pestre látoga* 
óba. A szervezés műn*-óját egy Amerikában 

élő magyar újságíró Indította meg.
... hegy a Hungária házalóján lázas készü

lődés folyik a csapatösszeállítást Lletőcn. A 
kék-fehérek nagy ííldozat »k árán Is meg akar
ják szerezni n jó helyezést biztosító Játékerőt.

... hogy Murik Klára, a kiváló testnevelő 
azt a kellemetlen tapasztalatot szerezte a 
hölgytiszók tornaóráin, hogy bajnoknőink 
nagyré ze Ügyetlen, szögletes és nehézkes.

... hogy a csinos gycphokklzónOnek síelés 
''őzben megkérték a kezét. Ez az eset érthetővé 
teszi, hogy a nők körében egyre népszerűbb 
lesz a sísport.
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Nádas - szisztéma alapján kénytelen válogatni 
Meisl az olaszok ellen

Csak fizikai és lelki masszázst kap elutazása előtt a válo
gatott csapat — Criiikos: az athéni görög csatár a leg
újabb bécsi akvizíció — Megperdül a dob a brigitfenaui 
pályán és sporttelephez jut az osztrák futballszövetség

Febniár tizenegyedi
kén Olaszországban két 
fronton küzd az osztrák 
futball. A Wundcr- 
mannschaft a turini 
Mussolini-Stadionban, a 
B. csapat pedig Trieszt
ben. A bécsi sportsajtó 
igen pesszimisztikusan 
Ítéli me-g a hazai legény
ség esélyeit és pedig 
nem minden ok nélkül.

A legöregebb fut- 
ballbirók bem emlé
keznek hasonló

esetre, mikor az osztrákok ennyire készület
lenül startoltak volna, mint most.

A nagycsapatok agyonhajszolt játékosaikkal 
nemrég érkeztek meg téli túróikról, formában 
tulajdonképpen egyik játékos sincs, Meisl pe 
dik, aki maga is nemrég jött meg küllőidről, 
még az itthon maradt csapatokat sem kísér
hette figyelemmel és igy

Nádashoz hasonlóun olyan játékosok kö
zül kellett válogatnia, akiket hónupok óla 

nem látott a pályán.
A lnbdarugószövclség tegnapi Ifitti ülésén Meisl 
bejelentette, hogy az idő rövidsége miatt a ki
jelölt két csapattal próbamérkőzést tartani 
már nem lehel, hasonló okokból nem futja a 
szokásos válogató speciális Iralningre sem és 
igy a játékosokat indulás előtt egyszerűen csak 
mcgmuiszltozzák és rövid megbeszélést tarta 
nak velük.

A bécsi sportlapok mélabusan állapítják 
meg, hogy mig Pozzo, az olasz kapitány gon
dosan kiválogatott és összejátszott legénységgel 
indul a küzdelembe, addig a fáradt bécsi fiuk 
egész felkészültsége egy rövid masszázs és 
unalmas erkölcsi prédikáció lesz. Ugylátszik, az 
1931—33 óla védett Európa-Kupára az idén 
nem reflektálunk — írják szomorúan a bécsi I 
lapok. Az optimisták viszont a régi kabalávnl 
vigasztalják magukat, amely szerint a Wun- j

Kiszakított lapok egy noteszkönyvből,
amelyek következtetni engednek arra, hogy kik 
a felelősek a magyar futballsport elpusztításáért

Kezd gyanússá válni n nagy fölényesség, 
amellyel az MLSz birtokon belül levő urai a 
futballsport önkéntes mentőinek jelentkezéséi 
fogadják. Csak nem a páni félelem burkolt 
megnyilatkozása az. a kevélyen hangzó mon
dat, hogy „az országos elnökség óvatosan ke
zeli a szervezkedést". Nanal Csak nem a lelki- 
ismerclfurdalóst akarják elkendőzni ezzel a 
fölényesen hangzó kijelentéssel? 

dermannschaft még minden mérkőzését meg
nyerte, ha előre eltemették.

♦
Nemrég érkezett meg egyiptomi túrájáról az 

F. C. Wien, pór győzelemmel és egy öreg cra- 
tárrul gazdagabban. Athénben ugyanis megsé
rült Eggenhofer és miután a csapat nagy köny- 
nyelmíien mindössze tizenegy játékossal in
dult a túrára, a helyszínen voltak kénytelenek 
friss pótlásról gondoskodni Critikos, az athéni 
Punathenlakos fiatal csatárának személyében. 
Critikos jól bevált a túrán és valószínűleg 
Bécsben marad.

*

A BAC katasztrofális összeomlása most már 
nem kerülhető el és a sikerekben oly gazdag
múl tu csapat rövidesen feloszlik. Annakidején 
közöltük, hogy a szövetség veszi ét a BAC 
sportclepét, miután arra 25.000 schilling köl
csönt adott, amit eddig nem fizetlek vissza. 
A club egyéb ingóságai pedig ezen a héten ke
rülnek nyilvános árverésre a BAC pályán. Ér
tesülésünk szerint az utolsó huszonnégy órá
ban társadalmi akció indult meg a brigit- 
tenauiak megmentésére és a Bürgertheatcrben 
vasárnap este előadás volt az egyesület javára. 
A Bürgertheater maga is rosszul menő szinház 
és egy esti bevétele nem lesz elegendő a 
BAC szanálására.

♦
Hogy valami derűsebb dologról Írjunk, kö

zöljük egy angol sportláp hírét, mely szerint 
a Wembley-Stadlonban április huszon
nyolcadikára kitűzőit kupadöntő mérkőzés 

minden jegye elővételben elkelt
(A Wembley-Stadionban 92.000 néző fér el.) 
A szigetországban, ugylátszik, még mindig ra
gyogó futballkonjunktura van, ha februárban 
elkapkodják egy áprilisi mérkőzés jegyeit, 
amiről még azt sem tudják, hogy milyen csa
patok fognak egymással szemben állni.

(a- I.) 

Előliünk fekszik néhány kiszakított Jegyzet
lap e sorok Írójának noteszkönyvéből. A ma
gyar futball nagymultu vezérei, szövetségi ka
pitányai, a sportsajtó prominens munkásai vál
lalkoztak arra, hogy idealizmustól fűtött lélek
kel odaállanak a futballsport megmentőinek 
táborába. A megbeszélésen elhangzott szavak 
objektív hangon mutatnak rá a futballsport 
mai vezetőinek történelmi felelősségére a fut-

ball romlását illetően. Valósággal vádiratként 
hangzanak ezek a mondatok, amelyeket a no
teszlapokra feljegyeztünk. Nézzük csak:

„Az uj alkotmány, amely a professzionaliz
mus bevezetésének formájában lépett életbe, ki
zárta a futballsport régi vezetőit. Az MLSz kor
mányzatát ettől az időtől kezdve a politikum 
vezette. Az uj vezetőket nem a tradíció tisz
telete, hanem a párt hűség emelte kormányra. A 
dekadencia még tűrhető lenne, de már halott 
nak nyilvánították a futballsportot. Nem a kor
mány irányítja a hajót, hanem az események 
dobálják."

„A futball romlása ott kezdődött, hogy szét
választottak a labdarugó-szervezetet. Túlsókat 
szerepelnek a kapitány-kérdések. Az a benyo
más, mintha a futball lenne a kapitányokért és 
nem megfordítva.”

„Amikor először dobták be a közvéleménybe

AvilágbajnokságfóS — a falu sportjaiig
MntJanakslöl! a falu tárnáját kell életrehivni
— vitéz Martsekényi Imre a nép sportjáról

Pénteken mutatta be a tornaszövetség a két 
év előtt Svájcban rendezett grandiózus torrász
filmet a főváros sportközönségérek. Több, mint 
15.000 tornász vonult fel ezen a nagyszabású 
sportünnepélyen és a bemutatott film Ízelítőt 
nyújtott a tavasszal Budapesten rendezendő 
tornászvilágbajnokság dimenzióit illetően.

A filmbemutató volt kifelé az első lépés a 
világbajroki verseny irányában. De csak a 
nagyközönség felé, mert bent a szövetségben 
Teleki Sándor gróf vezérlete alatt már több, 
mint félév óta teljes permanencia van. A vezér
karban találjuk

vitéz Martsekényi Imrét,
a főváros törvényhatósági sportbizottságának 
tagját is, aki idealizmustól fütött lélekkel dol
gozik a nagyszabású világverseny előkészítésén. 
De ott találjuk a fiatal városatyát a szövetség 
ama szerveiben is, amely a vidék ifjú tehetsé
geit igyekszik bekapcsolni a tornasport hatal
mas organizáciéyjába.

— A májusi tornászvilágbajnokság verse
nyeire — mondotta Martsekényi —, az egész 
világ felfigyel. Tizenötmillió magyar fogja lesni 
az eredményeket öt világrészben Érzésben, 
gondolatban egyaránt összekapcsolódtunk is
mét, amikor százezer magyar tornásznak ke
mény lépése fogja a bátorító könnyeket ki
csalni a szemekből. Sok-sokczer külföldi előtt 
kell majd bebizonyítanunk, hogy szebb és jobb 
életre vagyunk elhivatva.

— A sport a tornánál kezdődik. Minden 
sportnak a torna az őse és ma is ebből táplál
kozik minden sportág. Aki eredményt nkur el
érni, annak rendszeresen kell tornásznia. Min
den rendelkezésére álló eszközzel propagálni 
kell a tornát és

mindenekelőtt a falu tornasportját kell 
életre hívni.

Itt kezdődik a tüdővész és nz egyéb népbeteg
ségek elleni küzdelem, nem pedig a kórházban. 
A betegségeket — szerény véleményem szerint 
— nem gyógyítani kell, elsősorban, hanem 
megelőzni. Ezt szolgálja az erős, ellenállóké

az amatőr-profi kérdést, elvetették a viszálykor 
dús magvát. Hiányzik a szövetségből a gyakor
lati irány. Az egész vonalon dilettantizmus ta
pasztalható. Nem kellenek többé az önzetlen és 
a gyakorlati sportemberek tapasztalatai. 
mialatt a futballsport az elmúlt esztendők alatt 
amatőr sportemberek részére szolgált létra gya
nánt, addig a pesti professzionista futballme- 
nedzserek kilencven százaléka akár az amatőr* 
zsűri elnöke lehetne.”

A fentieket beszélik el a kiszakított notesz
lapok. Hogy az önkéntes mentők jelentkezése 
nem váltott ki nagy lelkesedést, az érthető. 
Végre is nem lehet kereken elutasítani azokat, 
akik önzetlenül pénzt akarnak szerezni a fut
ballvilágba inokságra történő kiküldetéshez. 
Gyanúsítani azonban lehet. Végre is, nem a sa
lát nevük márkájával küldik a mérgezett nyi
lakat.

pes, kisportolt fizikum.
— Hibbant fejű emberek agyalták ki azt a 

vérszegény frázist, hogy a sport luxus.
A sportot a nép közé kell vinni, ki a leg

kisebb falura és tanyára is,
meg kell szerettetni, mert ahol a tömegtestne
velés kezdődik, ott szűnik meg a szegény em
ber proletár lenni. Lelkileg fcliidillve, rájön 
arra, hogy

a sportban nincs protekció, ott produkálni 
kell, ott rém lehet befolyásos nagybácsik 

segítségével gólt rúgni és győzni.
A sportban eltűrik a társadulmi tagozotlság, a 
falusi kanász és a városi pénzfejedelem egy. 
aránt megtalálja benne önmagát.

— Határozott meggyőződésem, hogy amlly 
mértékben fog fejlődni a néptorna és ezen ke- 
resztül a tömegsport és a testnevelés, hatvá
nyozott mértékben kevesebb kórházra és tüdős 
gondozóra lesz szükség. A sport egészséges, 
fegyelmezett nemzedéket nevel, amellett mai el
szigeteltségünkben a legjobb diplomáciai össze- 
kőttetés, — idegenforgalmurk föllendltésére a 
legjobb eszköz, a sport nemzetközi propagan
dája segítségével visszük előre Budapest fürdő- 
város ügyét és végül nemzeti kultúránk magas 
fokát szerte a világban elismeréssel képviseli a 
magyar sport.

— Egy modern filozófus azt mondotta: három 
hatalom van a világon. A pénz, a nyers erő és 
a szellemig kiválóság. Ez utóbbi dirigálja ai 
előbbi kettőt És ez az utóbbi erős fegyver van 
a magyar sajtó kezében. Tehát a sajtó erejét 
kell felfokozni, hogy az előbb említett két 
hiányzó erőt pótoljuk. Vegye pergőtűz alá a 
magyar sajtó a lelkeket, legyen a magyar sport 
tüzérsége és mi majd megyünk rohamra egy 
erős ifjúságért.

— Mi kell ehhez? Izlg-vérig szeretni fajtán
kat, hibáit leryesni, kiválóságát felfokozni és 
nemcsak tintával irni, hanem szívvel is.

Ezeket mondotta az ifjú városatya. Kell-o 
ennél szebb propaganda a magyar sportnak és 
ezen keresztül a küszöbön álló tornászvilág
bajnokságnak?

Keresztrejtvény
15 jutalom a megfejtőknek

X legifjabb magyar nemzedék a IzncárlsalbrilsF 8 
kedvenc sportjátéka: U nUdíllIdUllu • 

Főiskolai diákapostolok hirdetik az igét — A budapesti főis
kolai világbajnokság fontos bajnoki versenyága a kosárlabda

Mai keresztrejtvényünk vízszintes 1. és 
függőleges 1. számú sorainak megfejtését le
vélben, vagy postai levelezőlapra Írva, min
denfajta szelvény melléklése nélkül legké
sőbb csütörtök estig kell szerkesztőségünkbe,

a címzést oldalon „REJTVÉNY" megjelölés
sel eljuttatni. Jutalmaink: egy tizpengős 
bankjegy, két színházjegy, két üveg tokaji, 
két pipcrcdoboz, négy férfi bőrtárca, öt dísz
kötésű könyv.

VÍZSZINTES:
1. BIzaJomirrrJeftilA Igó- 

rct melyre azonban 
nrhetrn lthelne pénzt 
kapni knirKÖn.

tt. Mcgsiéíj-rnlt.
IS. A jövő nemzedék.
13. Kiváló xrebolÓRus 

(ISIi- 18HÍ).
14. RősAr mid.
15. A Hunyadi Láailó te- 

neueriujének név 
betűt.

IS. Némrt birtokáé név- 
min.

10. Nőt név — rzjr Indo- 
ko'ntlnnul használt 
alakban,

!». I.lbakrr-^kedő. 
SÍ öltőiék.
14. Tiltó Ktérnka. 
S«- Klniaciieló r(yénloé|. 
S7. Római oi-'mi 151.
SS. Orom férfinév.
30. Kórdfluó.
11. A rlrl UFtban van 

Ilyen brlyrendaier,
SS. KérdűiévmAa
31 Próféta.
31. Frntrül néi le.
30. Az rmbrr lonto* rfaie. 
SS. Almafajta.
40. T. G.
41. SablS.
44. Ar ndóblinttUt r»e- 

Ickedrtr ni adóval 
kapcaolalban.

45. Hlrra wőrivhofenl plé 
bAnoo. aki ■ Irrméaie- 
tea vlnrÁgymódol 15- 
kéfetoAlIrtte.

41. HMttrt.

FÜGGŐLEGES:
L AbraMm Pál vitái- 

brit •’.ígera.
S. DlainOUny.

Délafrikai al»«tag.
4. Miitatónévmáa.
5. FölAttOnk van.

Az utóbbi években nálunk is akadnak út
törők, akik külföldön nagyon elterjedt, de ide
haza majdnem egészen ismeretlen sportágat 
propagálnak, igy az utóbbi években rohamo
san kezd nálunk terjedni

a baskct-ball, 
amely magyarul kosárlabdát jelent és nem té
vesztendő össze a kézilabdával. Jellemző e 
sportág elterjedésére, hogy Amerikában proft- 
és amatőrbajnokságokat bonyolítanak le, 
Észak-Amerikában minden államnak külön szö
vetsége van s minden középiskolának és főisko
lának megvan a reprezentatív csapata. Ame
rika után Olaszország következik, számban a 
harmadik Franciaország, majd Anglia és utána 
a balti államok következnek, élükön Lett- és 
Észtországgal. Nálunk még tömegről nem be
szélhetünk, mert ez a sport még gyermekéveit 
tapossa s különösen a középiskolákban haladt 
előre c játék népszerűsítése. A kosárlabda 
azonban nem maradt az iskola falai között, 
hanem egyes társadalmi egyesületek és szövet
ségek is kezdtek érdeklődést mutatni, igy az 
atléta- és tornászszövetség; az első versenyt 
1923-ban rendezik, míg 1923-ban a BBTE ren
dez körmérkőzést és 1931-ben a Magyar Atléti
kai Szövetség kiírja az orezágos kosárlabda
bajnokságot, amelyen inár nyolc csapat vesz 
részt. |

Az 1933. esztendő fordulópontot jelent a ko
sárlabda nemzetközi életében. A toriról diák
világbajnokság programjába fölvették a kosár

labdabajnokság megrendezését is és a magyar 
főiskolai kosárlabda válogatott is kikerült a 
világbajnokságra. Az amerikai rendszer kcsura 
és technikája eltér a németétől, a labda többet 
van játékban, a játék folylonosabb, a küzde
lem a kosár alatt gyakoribb, ami mind a játék 
szépségét emeli. Mások a szabálytalanságok 
büntetése, más a két cserejátékos kicserélésé
nek szabálya s a régi „gázoló" stilussal szem
ben minimálisra csökken a nagy fizikum elő
nye. A magyar csapat Torinóban régi, nagy- 
kultúrájú és sok nemzetközi csatát végighar
colt együttesekkel szemben derekasan megál
lotta a helyét, és az ott elért helyezésük min
denképpen dicséretreméltó.

A magyar csapat tagjai (Rózsa, Kozma, 
Majzik, Matusik, Pctrik, Károlyi és Sztankovics) 
hazaérkezésük után élére álltak a magyar ko- 
sárlabdnsportnak és az uj játékszabályok, va
lamint az ott tapasztalt stílusok leszűrésével 
tiszta amatőr lelkesedésből vállalkoztak arra, 
hogy az odakint lassan tömegsporttá fejlődött 
kosárlabdázóknak Útmutatásul szolgáljanak.

Budapesten 1935-ben rendezzük meg a főis
kolai világbajnokságot és kosárlabdában is 
természetesen eldörlésre kerül a bajnokság. 
Addigra a magyar talaj bizonyára ki fogja le
méin! azokat a játékosokat, akik már nemzet
közi nevet fognak szerezni a magyar kosár
labdasportnak.

Zöld Ferenc dr.

0. A V lg«ilnhóxban lét- 
Molták Mik évvel ez
alatt.

7. Akadé'yt Jeleni.
A. FelrtégJelAiL
S. tárnkortUal Aböl ni 

F.g'itrn(rrben.
14 D. K.
15. A'aófata l'kolék.
17. SUihrt,. nhet oldal. 
10. F.lrmetrm.

34. A Ilit kél Iránya.

31. flleiékeny.
SS. Puakatötlelék.
35. A rontó.
SS. Sxlvórványhértya.
35. A vallói buzgó kBve- 

IAI.
37. Ilóboraa atArny.
3*. Rondaiellrnfll hivő.
M. Férfi éa nőt név egy

aránt.
45. Gyarmatéra.
43. A 41. vitailnleo mii

képpen.
45. KltaMtony rArldlIéae.
44. P. G.
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A NYILAS SOROK VAK- 

BETÜIt 
Vlm'nlea:

m, m. e, I, I.
FÜGGŐLEGES:

t, e, a, b, y. 
GÁL GYÖRGY.

A NÉPSZERŰ HIDEN.
Párisból Jelentik: Hiden a Budapest—Páris- 

mérkőzésen történt balesete után hat napra 
hagyta el a kórházat és ner: másnap, mint azt 
tévesen Jelentették. A francia fővárosba sza
kadt osztrák „csodakapus" helyét ezidőszerint 
Tassin tölti be. Hiden most is sebészeti kezelés 
alatt áll. Hiden népszerűségét Jellemzi az ,,/n- 
tran” cikke, amely a következőképpen végző
dik: „Azok, akik Hiden őrszeroppanásáf „szí
nész kedésnek” minősítették, hajtsák le szégye
nükben fejűket".

A szerkesztésért is kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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