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Bognárné öngyilKossági 
kísérlete a törvényszéken

Gyermekei vír a lérjgyiikos asszony
Vasárnap reggel a pestvidéki törvényszék 

fogházában meglepő hir futott szét:
— Bognárné, az alagi férjgyilkos asszony 

'öngyilkosságot kísérelt meg!

Kövess Albert vizsgálóbíró fáradhatatlan 
nyomozó munkája szombaton újabb fordu
lathoz vitte ezt a szörnyűséges bűnügyet: 
Bognárné bevallotta, hogy unokahuga,

Pécsi Sándomé Is tudott nagy bűnéről, 
sót Péesiné volt az, aki őt férje megölé

sére bujtogatta.
■A késő déli órákig tartott Bognárné izgal
mas kihallgatása a vizsgálóbíró szobájában. 
Újabb hatalmas Iralköteg készült a férjgyil
kos asszony vallomásáról, amelyben a gyil
kosság előkészületeinek újabb megdöbbentő 
részleteit fedte fel.

Aztán következett az orvosi vizsgálat és 
eközben történt, hogy

Bognárné elvadult hisztériás kitörések 
közben öngyilkosságot kísérelt meg.

A kihallgatás után a vizsgálóbíró intézkedő 
sőre Bognárnét a pestvidéki törvényszék or
vosa, dr. Huszlicska András vizsgálta meg. 
hogy megállapítsa, valóban gyermeket vár-t 
a férjgyilkos asszony. Bognárné ugyanis az» 
állította, hogy áldott állapotban van s ezérl 
történt az orvosi vizsgálat.

Az orvosszakértö szobája a törvényszék 
harmadik emeletén van. Ide kisérte fel szu- 
ronyos fogházőr a férjgyilkos asszonyt a 
másodemeleti vizsgálóbírói szobából. Bog
nárné, mint minden alkalommal, most is

ijedten lépett ki ■ vizsgálóbíró szobájá
nak ajtaján,

félt a kiváncsiak tekintelétöl.
Az első kihallgatások idején a folyosón 

várakozó ügyfelek, ügyvédek nagy csoportja 
szemlélte, minden alkalommal, hogyan kí
sérik fel, hogyan vezetik el a férjgyilkos 
asszonyt. Bognárné ilyenkor

arca elé kapta a kezét
és alig várta, hogy a kiváncsiak sorfalán 
túl jusson. Pár lépés volt csak, amig a 
lőpesőházba érkezett, de mindig szinte resz
ketett ettől a néhány lépéstől. Most is ide 
ges, ijedt tekintettel nézett szét az ajtó előtt 
ahol csak néhány ügyvéd és törvényszéki 
altiszt állott.

Gyorsan, Izgatottan sietett el előttük a 
lépcsőház felé.

hogy fölinenjen a harmadik emeletre. A lép 
csőházban megfogta a fakorlátot és a kor
látra támaszkodva indult fel a lépcsőn. 
Amikor a feljáró első fordulójához érke- 
«etL

hirtelen mindkét kezével megkapta a 
korlátot és keresztül akarta vetni ma-

Bál rajta.

A fogházör, aki szorosan mögötte haladt. I visszakisérték a cellájába, ahol ismét pör- 
odáúgro'lt hozzá, megragadta kezeit, Bog- esős zokogás fogta cl, később megnyugodott 
nárné azonban megpróbálta, kiszabadítani I s az éjszakát nyugodtan töltötte.' 
magát a fegyőr karjaiból. Pár pillanatig tar- Teljesen nyugodt és higgadt volt vasár
tott ez az izgalmas tusakodás. ( nap reggel is,

— Miért nem hagynak meghalni!...
Meg akarok halni!... — kiáltotta Bog-
nárné s minden erejével ki akarta sza

badítani magát a fegyőr karjaiból 
Aztán mikor látta, hogy sehogy sem tud sza
badulni, zokogni kezdett. A fogházőr néhány 
csillapító szóval igyekezett megnyugtatni a 
zokogó, kiabáló asszonyt.

Bognárné végre erött vett magán és a fog
házör támogatásával lassú, vontatott léptek
kel ment fel a harmadik emeletre, ahol be
csukódott mögötte az orvosszakértő szobájá
nak ajtaja.

A késő déli órákban történt az izgalmas 
öngyilkos kísérlet, amelyet a fogházőr 
lélekjelenléte gyors, erélyes közbelépése 

hiúsított meg.
A törvényszék lépcsöháza már elnéptele

nedett és igy nem keltett nagyobb izgalmat 
az öngyilkossági kísérlet. De vasárnapra már 
mindenki hallóit arról, hogy Bognárné ke
resztül próbálta vetni magát a korláton.

Az orvos szobájából Bognár Istvánnál

Páris ma meghalt:
megállt a villamos és az autóbusz, nem játszanak 
a színházak, nincs újság, nem szól a telefon, nem 
dolgoznak a hivatalnokok és a munkások

Páris, február 11.

Franciaországban hétfőn huszonnégy órára 
elhal az élet. A sztrájkol maradéktalanul 
végrehajtják.

Páriában minden forgalom megbénul.

Az újságok sem jelennek meg, 

amire a francia fővárosban tizenöt év óla 
nem volt példa. Mint ismeretes, Franciaor
szágban vasárnap és ünnepnap is megjelen
nek a lapok. Néhány nagyobb lap ugyan 
rendelkezik olyan személyzettel, amellyel a 
lapot megjelentethetné, a többi lap iránti 
szolidaritásból azonban az újságkiadók szin
dikátusa úgy határozott, hogy egyetlen lap 
sem jelenik meg. A szocialista és kommu
nista sxakszervazatek, yalamint a radikAHs- 

amikor védője, dr. Weisz Károly fölkereste 
a fogházban s néhány szót váltott vele. Bog
nárné ezúttal is fia sorsáról faggatta az ügy
védet, aztán a rokonokról, elsősorban Pécsi- 
néről érdeklődött.

Pécsi Sándorné, akit a férjgyilkos asszony 
szombati vallomásában oly súlyosan meg
vádolt, a vasárnapra virradó éjszakát ott töl
tötte a fogházban. Az alagi csendőrök ki
sérték be a vizsgálóbíró intézkedésére s éj
szakára már ott maradt a fogházban.

Vasárnap reggel nyolc órakor maga elé 
vezettette a vizsgálóbíró Pécsi Sándor

nál.
Elébe tárta Bognárné súlyos állításait s val
latás alá fogta.

— Igaz, hogy férje meggyilkolására biz
tatta Bognárnét?

— Igaz, hogy azt mondotta neki: „lődd le, 
mint a kutyát?"

— Igaz, hogy puskát adott neki s aztán 
megmagyarázta, hogyan kell a fegyverrel 
bánni? — hangzottak a vizsgálóbíró kérdő

párthoz tartozó hivatulnokszervÉzetek 
százszázalékosan végrehajtják a sztrájk- 

parancsot.
Ezzel szemben néhány kisebb munkásszer
vezet, így a kevés lúgot számláló nemzeti 
munkásszakszervezet és a keresztény szak
szervezetek tagjai nem vesznek részt a 
sztrájkban.

A taxisofőrök folytatják a sztrájkot. A 
földalatti villamosvasút, amely a francia 
főváros közlekedésének legfontosabb ténye
zője, a jelek szerint néhány kocsit járatni 
fog, mert

jelentkeztek önkéntes munkavállalók.
Utói kell azonban tartani, hogy a sztráj
knak megukadályozzák majd ennek a sző
kített forgalomnak a lebonyolítót, Az autó- 

sei gyors egymásutánban,
de Péesiné tagadta, hogy férjgyilkösság- 
ra biztatta volna unokunővérét s ő adta 

volna a fejiyvcrt.
Ártatlanságát hangoztatta az asszony vasár
napi kihallgatása során. Egy óra hosszat 
tartott a vasárnapi kihallgatás s aztán úgy 
intézkedett a vizsgálóbíró, hogy Pécsi Sán
dorné továbbra is a pestvidéki törvényszék 
fogházában marad.

Ma, hétfőn újabb drámai fordulatot vesz 
a bűnügy: a két asszonyt szembesítik 

egymással.
A vizsgálóbíró előbb Bognárnét, majd Pécsi
nél fogja kihallgatni, azután állítja szembe 
őket egymással. A mai kihallgatásoktól és 
szembesitőslöl várják, hogy Péesiné szerepe 
tisztázódjék; valóban ö bujtotta-e fel a gyil
kosságra Bognár Istvánnét, vagy pedig a férj
gyilkos asszony ártatlanul keverte bele uno- 
kahugát is szörnyű bűnébe.

Az alagi, alsógödi csendőrök tegnap is lá
zasan nyomoztak, hogy Péesiné szerepéről 
pontos adatokat szerezhessenek. A nyomo
zás eredményeit a vizsgálóbíró elé tárják és 
a vizsgálóbíró még ma dönteni fog: vizsgá
lati fogságba helyezi-e Pécsi Sándornét vagy 
szabadlábra kerül az asszony?

busz- és közúti villamosforgalom teljesen 
szünetelni fog.

A posta- és telefonforgalom szintén 
megbénul és csak létfontosságú esetek

ben tesznek ma*d kivételt.
A táviróforgaloin lebonyolítására katonai 
személyzetet akarnak beállítani. A telefon
forgalmat azokban a párisi negyedekben, 
ahol automataközpont van, megkísérlik le
bonyolítani A nemzetközi interurbántelcfon 
előreláthatóan működésben lesz.

A minisztériumok és a közhivatalok 
munkájú teljesen szünetel.

A vasúti forgalmat fenntaitják, a sztrájkolók 
iránti szimpátia kifejezésére azonban reggel 
9 órakor az egész országban egy percre le
állítják a vasúti forgalmat. k vasúti mühe-
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a zavargásuk megismétIődnek.
A színházukban nem tartanuk előadá- 

sukul.
A vidéken, különösen a nagyobb városok- 

bún ugyanúgy hajtják majd vígra-• sztrájk
parancsol. min! a fővárosban.

A kormány minden intézkedést meglelt, 
hogy ar esetleges zavargásukat csirájukban 
elfojtsa.

Elfogató parancs 
Bonnaura képviseld ellen

Igen nagy érdeklődést' kelteti vasárnap 
l'árisbun a Sluyiski-bulrány legújabb szen
zációs fordulata:

a bnyonm-l vizsgálóbíró Bonnaure kép
viselő ellen elő vezetési purancsut aduit

Jungerth Mihály lesz
moszkvai

A Rómában megkötött magyar-orosz 
egyezmény következménye, hogy Magyar 
ország és Szovjet-Oroszország követségekéi 
állítanak fel Moszkvában, illetőleg Budapes 
len.

Mint jól informált helyről értesülünk, a 
inugyiir követ akkreditálása Moszkvában 
már a legközelebbi napokban megtörténik

Egyelőre Jungerth Mihály rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter, az 

ankarai magyar követség veze

követünk
tőjét akkreditálják Magyarország 

moszkvai követeként.
\z önálló moszkvai magyar követség feléül* 
ása pénzügyi okokból csupán a költségv®- 

lés megszavazása után fog bekövetkezni, 
nert a kormány csak a jövő évi költségve- 
és keretén belül tud gondoskodni az uj 
moszkvai követség költségeinek fedezetéről,

Jungerth Mihálynak Moszkvában törté
nendő akkreditálásával egyidejűleg sor Á*e- 
rüt Szovjet-Oroxzország' budapesti követség 
gének felállítására is,

ki,
meri a Staviski-iigyben lefolytatott vizsgáiul 
igen srlyos terhelő bizonyítékokat produkál!

lyékben negyedóráig túrt ez n szimpátia 
■ztrájktiintetés. A párisi üzletek nagy része 
Is zárva marad, részben a szimpátia jeléül, . 
első sorban azonban uz aggódás miatt, hogy legújabban a kép v iáülő elléiL

Kitört az angol-francia vámhábortr
A franciák súlyos lépései az angol vámklvelések miat'.

Ufabb soKűz és 178 letartóz
tatás a burgenlandi 
csempészháboruban

London, febr, II.
(A flét/ői Napló tudósióiának telelőn je

lentése.] Kitört az angol-francia vámhá- 
lx>ru, amelynek kilátásai már oly régóta ré- 
mitgették az érdekelteket. Párisitől érkező 
jelentések arról számolnak be, hogy Dou- 
mergtte uj kormánya egyik legelső hivatali 
ténykedésével

megtorló lépéseket határozott el

I a francia árukra kivetett angol pótvám 
miatt, s már útnak is indította London felé 
azt a ’jeí'vzéket, amelyben

tudatja lépését az ungol kormánnyal.
Noha a francia ellenintézkedések részletei 
még nem ismeretesek, abban mindenki 
egyetért, hogy ezzel

az angol-francia vámháboru 
megindult.

Scliey Hermáiul bárót a bécsi fogházba vitték

2 újjáépítés gyors tempóban 
megkezdődik-mondja Dollfuss

A kancellár nagyielenlöségii tanácskozása 
Slarhemberg herceggel

Hfl/ril NopM turirinllri Irinák 
lent őse.) A végsőkig feszült belpolitikai hely
zetben döntés a hét közepére várható. Dali- 
fuss kancellár éjfélig tanácfikozotl Starhem- 
berg herceggel, a lleiniwchr vezérével. 
Ekkor féllícszakitollák a TaiiAcsluzósokal én 
elhatározták, hogv a megbeszélést legköze
lebb folytatják. Előreláthatóan

kedden tarl.’dk uz újabb tanácskozást, 
•melybe azonban akkor belevonják majd a 
Heiuiwehr szövetségi és tartományi vezéreit, 
továbbá az Oslinürkisdie Slurmschar és a 
Hazafias front vezető személyiségeit,

Doll/uss kancellár érdekes intervjut adott 
• lieichpust főszerkesztőjének. A kancellár 
kijelentette, hogy elörelúthutóan

most már hamarosan megvalósíthatja 
terveit.

•— Nagyon örülök annak, mondotta a kan
cellár —, hogy a tartományuk lakosságú 
olyan komolyan és hulúrozollan nyilvánítja 
akaratát

a hasa újjáépítésében való részvételre.

Gondoskodom majd arról, hogy ez az újjá
építő munka gyors tempóban óéyíéhujtas-i 
sók.

Starhembérg llehnwehr-vezér és Dali
fuss keddi tanácskozását

sowdöntőnvk tartják Ausztria életében.
A ’tnrt'ácskozások akörül' forognak, :hogy 

vájjon Dollfuss kancellár enged-e a lleim
wchr kívánságainak és feloszlatja nz összes 
politikai pártokat, köztük a- szocialista- pár
lat is, vagy pedig ehelyett a radikális lépés 
helyett lassúbb tempóban, fokról-fokra 
akarja kiépíteni Auszria uj állam beren
dezkedését. Osztrák politikai* körökben el
terjedt hirek szerint,

a kancellár nem Idegenkedik a lleim
wchr állal kívánt gyors tempótól, 

de feltétlenül számit a munkásságra, azon
ban a szociáldemokrata pártol nem vonja 
be az újjáépítés munkájába.

Egyébként az uj politika első akciója 
nz uj ötslllinges pénzek kibocsátása 
lesz, amelyeken már nem látható a köz

társaság címere, hanem Szűz Mária képe. 
Ez a tény — írja a Reichspost — jellemzi

Szombathely, február 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

’ése.) Ma reggel újai b véres összeütközés tör
tént. a magyar-osztrák hnt’iron, a csempészek 
és az osztrák vámőrök közölt. Az osztrák terű
den fekvő S/dncr-erdölM*n Ráliakereszlur vám
hivatali kirendeltségének hajnalt őrjárata tizen- 
lórom csempészre bukkant, akik hazafelé tar
ollak h magyar területre. A csempészek már 

eladtak holmijaikat és pár lépésnyire voltak 
síik h magyar határtól. A vámőrök, mikor a 
elszóíilásukra a csempészek futásnak eredtek, 

sorlüzel adtak le.
Az egyik golyó Scliédl József rúbafiizesl föld- 

nlvesl találta, aki súlyos liidőlővéssel esőit 
>ssze. Csenipésztársai gyorsan vállukra kap
ák az czméjellen sebesültet és a pár lépésnyire 
évö haláron keresztül elmenekültek Rába- 
füzes felé.

Halálos áldoznia is van az osztrák-magyar 
határon fölső csempészetnek. Vasárnap haj- 
iáiban a rokonéi hegyekben

egy meg fagy ott fiatul csempész holttestére 
bukkanlak.

A hivatalos vizsgálat megállapította, hogy a 
csempész Tussl Valentin rokonéi fiatalemberrel 
azonos. Taxxl két nappal ezelőtt az éj. lepte 
alatt átszökötl Mngyaiurstógra. ahol 30 kiló 
'isztet és egyéb élelmiszert vásárolt. Hajnal 
t»U. indult .issza .••i rohoncl li.gyekc. ken..-- 
riil. UíküZ.fién, iíjfylítszik, , elfáradhaioH.

leült pihenni és megfagyott.
Mellette megtalálták az átcsempószelt élelmi
szereket.

A burgenlandi gnlionacsempészéi nyomozása 
korán letartóztalotl embereket vasárnap Bécs-

hőt Rohonczra és Csőmbe szállították, ahol az 
oltani pénzügyőrség..épületeiben helyezték el 
őket. A földnilveseket a pincehelyiségben s a 
lobbit kel pedig a pénzügyőrök földszinti szö
uliban őrzik.

Schcy Hermann bárót, akit a nyomozás 
során szintén Icnrtózliittak, a bécsi rend

őrség fogházában tartják őrizetben.
Vasárnap 28 újabb letartóztatás történt és 

ezzel 178-ra emelkedett a foglyok száma, akik 
között a kisbérlők. földmlvesek mellett nagy
számban vannak gabonakereskedők és malom- 
tulajdonosok is

Az osztrák hutóságok
fekete listát állítottak össze

mindazokról nz emberekről, akik a nyomozás 
szerint valamilyen vonatkozásban állhatnak a 
gabonacsempészések kei Ez a fekete könyv ed
dig 1500 nevet tartalmaz. A gyanúba vett em
berekéi állandóan titkos megfigyelés aluli 
tartják.

Az osztrák vámhatóságok vizsgálata szerint 
a burgenlandi csempészszervezetnek sok ma
gyar .......................... "...............
belül

50

állampolgár tagja is van. Eddig körül*

embert vettek gyanúba, nklk ellen el- 
fogntóparuncsot adtak ki.

Az elfogatóparancs érvényessége arra az 
esetre szól, ■ lm ezek az emlx>rrk osztrák (<*rü- 
’clre lépnél ük.’* tJjább; niególtaptlÁs^lc szerint 
a gabonacsempészések sokkal nagyobb mére
tlek voltak, mint eddig gondoltók. Kiderült, 
hogy nem száz .vagon gabonát, mint ahogy éd- 
ilig megállapították, hanem ezer vagonnal' is 
többel lesz ki.

Február 15 es le-an aeiuian iei 3 orakor„
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az uj rezsim gondolatvilágát: ismét kellő I BUDAPESTI ÜGETŐVERSENYEK 
piedeszlálru helyezik Ausztria védszentjét.

P0L17IKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök a vasárna

pot Tétényben töltötte, ahova autón ment 
ki a korú délelőtti órákban.

♦
Ma, hétfőn délelőtt ülést tart n Felsőház kül

ügyi bizottsága, melyen Kánya Kálmán kül
ügyminiszter nagyobb beszédben ismerteti a 
magyar-orosz szerződést.

♦ ...
Suvich olasz külügyi államtitkár — mint 

ismeretes Budapestre készül A nagyjelen
tőségű lólogntás az eddigiek szerint való- 
sziniilcg február hó 18- 20-ika körül lesz 
és az olasz államférfin budapesti tartózko
dását körülbelül két-hároin napra tervezi.

♦
A fővárost törvényjavaslat tárgyalását i kép 

viselőház bizottságid szerdán folytatják és pe
dig nemcsak délelőtti, de délutáni üléseken is. 
úgyhogy a javaslat bizottsági -tárgyalása e hé
ten feltétlenül befejezést nyer.

Nívós és érdekes versenyekkel folyt le a 
februári miting negyedik napja. A nap főszá
mában egy darabig Eduárd ö. (s Mephistc 
együtt vezették a mezőnyt, majd az utóbbi ug
rott s Eduárd ö l Gallinula támadta. A befutó
ban Gallinula hibázott és Eduárd B-re az előre
törő Hol vagy és Hessic veszélyesek nem lehet
tek. A második futam és a pótverseny elma
radt, ezekért azonban a Handicap és a hetedik 
futam kárpótolta a közönséget, melyeket két 
részben futottak le Részletes eredmény a kö
vetkező:

I. Futam: 1. Pannónia isi. Vitézlő (4) Wies- 
ner. 2. Lord Faronian (10) Wlnkclmayer. 
F. in.: Nőig, Pezsgő, Csalogány. Tót. 10:56, 37, 
17. Olasz. 35. II. Futam: Elmaradt. 111. Futam: 
I. Hollón ist. Patrícia (8:10) Feiser. 2. Ili (6) 
Síró. F. m.: Umlerlo, Ellasz. Tol. 10:18, olasz 
52. IV. Futam: 1. Waldncr S Eduárd B. (2) 
Zwilllngcr. 2. Hol vagy (2) Volkmnnn. 8. Bcs- 
sie (0) Kovács I. F in.: G. Todd, Mephisto, 
Gallinula, Pb. Morris. Tol. 10:32, 15, 17, 20. 
Olasz 45. A Patrícia—Eduárd B. double 10:86. 
V. Futóin: I. Körmendi in. Gudzunc (10) Zwil- 
lingcr. 2. Kassa (l'Al Felser. F. m.: Kacér, Na
jád. Tót. 10:50. Olasz 30. VI. Futrm első rész: 
I. Iloscmarie ist OHvia (pari) Benkő. 2. Ci
gánybáró (3) Jónás. 3. Mirha (2) Vorst. F. ni.: 
Ecuador, Tenoré lánya, Esé.y, Arditti. Tót.

10:25, 11, 12. 13. Olasz 83. VI. Futam második 
rész: 1. Baik örökösök Múlyvácska (5:10) Fi- 

j tyó. 2. 11. Borisba (4) Simkó. F. m..; M. Epops,
Hárpia, Express, Tallér. Tol. 10:14, 11. 15.

! Olasz 30 Az Ollvla—Mályvácska double 10:31. 
I VII. Futom első rész: 1. Székely 1. Icza (J4)

Kovács II. 2. Kohinór (10) Kallinka. 3. Pajkos 
(2'») Földi. F. m.: Nusi, Ophidian. Paulina, 
Bubenyik. Tol. 16:30, 14, 20, 12. Olasz 14,
VII. Futum második rész: 1. Sajólcnkei m. 
Mlnor (1,'S) Simkó. 2. Mámor (6) Wiesnér. 
F. m.: Capitol, Ond, Izé, Murika. Tót. 10:28, 18. 
33. Olasz 52. Az Icza—Minor double 10:08.

Az amerikai ügetők elosztása. A december- 
■° ben Amerikából importált ügetők a következő

eloszlásban kerülnek márciusban a pályára: 
Culumet Berella (Marschall J.), szín: Szőnéd 
Zoltán. Pegyys Express (Kovács II.); szint 
Steín János. Pearl Hall (Jónás L.); szín: Wam- 
pftich Imre. Spencer Linda (Fityó A.); síjin: 
Gaál Andor. Generul Hanover (Maszár FJ; 
szin: Pusztaberényi ménes. Handy Volo (Fei
ser); szin: br. Solymosy Jenő. The Great Vir-i 
ylan (Zwillingcr J.); szin: Duboivetz Emil.

mégis szén az eseti
Gustau Friihlich

te lére szabott szerepben

ANNABELLA FEJŐS PÁL
n legpikátnabb • lltnniűv.*sznÓ ■ rontok rcn orűso

— „Kéz alatt" vásárolt rádiókért senki sem
vállal felelősséget és az ilyen „olcsó" készülé
kek rendszerint utólag nagyon sokba kerülnek. 
Ne vásároljunk másutt rádiót, mint szaküzte- 
tekben és ott is csak Ismert márkájú gyári 
készüléket, mert ezekért a gyér mindenkor tel- 
jós garanciát vállal. A 2+1 lámpás rádiók kő- 
zött különösen figyelemreméltó • 7126 os
Or/on-rádió. Beépilcll hangszóróval, hullám
csapdával felszerelt, közép- és hosszú hullámok 
vételére alkalmas készülék. Akiknek nagyobb 
igényeik vannak, azokat teljes mértékben ki
elégíti n 3 + 1 lámpás dinamikus hangszóróval 
egybeépített 7331 es Orion rádió. Tökéletes szc- 
lektivltássnl és kristálytiszta hangon közvetít! 
Európa rádióműsorát

— Keleti Lili febr. !8-án, vasárnap Dohná- 
nyl zongoraversenyét játssza a Székesfővárosi 
Zenekarral. (Vigadó.)

TiNIDSfi
Ml-m. eltfadAaa

Bethlen-téri Szinpad
FlltéieM helyárak!

.............. -mi i . ...................' ■
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Tlzenhatéues Hu halálugrása 
a Liszt Ferenc-téren

Szerelmi csalűdás miatt hite mag magát
Vasárnap este nyolc óra tájban a Liszt 

Ferenc-tér 10. számú hatalmas bérház lakói 
nagy zuhanásra lettek figyelmessé. Rémül
ten rohantak az udvarra és ott megder
medve látták, hogy

•zétroncsolt fejjel, holtan fekszik a kö
vezeten a házban lakó Árvay László 

tizenhatéves villanyszerclőtanonc, 
aiknek a szülei a harmadik emelet 12. számú 
egvszoba-konyhás lakásban laknak.

Az öngyilkos fiú nevelőapja Árvay József 
pénzügyi szenilis/, aki az anyjával együtt 
dédelgetve szerette nz erőteljes, szőke fiút. 
A tragédia hátterét nem sikerült teljesen tisz
tázni, de bizonyosnak látszik, hogy

Árvay László szerelmi csalódás miatt 
követte cl végzetes tettét.

A fiú hónapok kai ezelőtt súlyosan megbete
gedett és öt hónapig nz WrsoÁí-ulcai kór
házban ápolták. A kórházban való tartózko

Leíepfezreff 
angyaksináló

Letartóztattuk a szülésznőt, aki megszaba
dította a „szégyentől11 a leányanyákat

Szombathely, febr. 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Szombathely szomszédságában 
fekvő Kenyéri községben már régóta sut
togtak, hogy sok leányanya valamilyen 
tiltott ulon-módon szabadult meg a szé
gyentől. A csendörség bizalmas följelen
tésre meg is indította a nyomozást, amely 
megdöbbentő eredményre vezetett. Nem
csak a faluban, hanem a környék sok más 
községében is

tümegesen történtek magzatelhajtások 
és a nyomozás szálai Kekk Józscfné szom

Vasárnap éjszaka bezár
ták a Kovács-kávéházat
Huszonötéves jubileumán kivégezte az adó, a 
házbér és a pesti motnorus >g — Kiró kávés, köny- 
nyező pincérek : elveszett kétszázember kenyere

Az Oktogon-térről eltűnik egy színfolt Buda
pest szegényebb lesz egy kávéházzal: ma haj
nalban bezárt a Kovács-kávéház. A főváros 
egyik legrégibb kávéházának redőnyeit húzza 
le

az adó, a házbér és a pesti nyomorúság.
Kovács József a kávés évekig hősiesen birkó
zott a növekvő közterhekkel, a csökkenő bevé
tellel, do most már nem bírja tovább: meg
mozdulnak a redőnyök, amelyeket huszonöt 
éve sohasem húztak le. A Kovács-kávéház ne
gyedszázados jubileumán ilyen megdöbbentően 
szomorú eseményhez érkezeit el. Mert huszon
öt éve áll már az Oktogon-téren ez a patinás, 
régimódi, kellemes kávéház.

Vasárnap zsúfolva van a kávéház vendégek
kel, a pincérek fürgén rohannak az ozsonnn- 
kávéval, a vacsorával. A kiszolgálás épp olyan 
figyelmes, éppen elvan gyors, mintha ma éj
szaka nem állna meg az élet a kávéházban.

Csak néhány régi törzsvendég tudja a szo
morú hirt és faggatja a pincéreket,

Van köztük olyan, nki húsz esztendeje dolga-

.Á utódéul tta 
sziluettje.

Az új divatnál az alak a jelszó. A 
vonalvezetés, megjelenés azok a fo- 
galmnk, amelyek az Ízléses nőt ma 
foglalkoztatják

A nyugati divatcentrumokban, Pá
rizsban és Londonban is minden igény t 
kielígtt a lágy vonala .HABSELYEM, 
fehérnemű. .Mindenben megfelel a ma 
divatjának, mert a nő alakját ne
messé, sziluettjét karcsúvá teszi.

E lágyan omló trlcot fehérncmüekből 
hétfőtől kezdve kiállítást rendeznek ■ 

PÓK ŰRÚHÖZOK
lipót-karút 30. 
Rókóczl-ut 13. 
Rókóczi-ut 76.

Erzsébel-kőrut 1 
Bócsi-utca 4. 
Calvin-tér 4.

Oktogon-tár (Toráz-körut íarok)

dása alatt
megismerkedett egy fiatal nővel, 

valószínűleg a kórház egyik ápolónőjével, 
akiről csak annyit tudlak meg a szülei, hogy 
Paula a neve és a fiú halálosan szereti. Va
sárnap ebéd után eltávozott hazulról Árvay 
László. Scnkisem tudja, hogy hol járhatott 
egész délután, este hét óra felé tért haza, a 
házb.eliek látták is, amint nyugodt lépések
kel fölment a harmadik emeletre, azután le
vetette magát.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra Arvau 
László. A rendőrség azt hiszi, hogy a dél
után során találkozhatott a Paula nevű nő
vel,

a szerelmesek erősen összekülönböz
hettek

és az összeveszés miatt keletkezett kétségbe
esésében követte el a szerelmes fiú a halá
los öngyilkosságot.

bathelyi szülésznőhöz vezettek.
A magzatelhajtásoknak egy 17 éves ke

nyéri leány is áldozatul cselt, aki vénnér- 
"ezéssel élet-halál között lebeg. A leányt 
kihallgatták és vallomása alapján 

letartóztatták Kekk Józsefnél, 
iki ezt az egyetlenegy tiltott műtétet be is 
■smerte, a többiről azonban tudni sem akar.

Kekk Józsefnét vasárnap beszállították a 
szombathelyi ügyészség fogházába, ahol 
Valkó Miklós dr. vizsgálóbíró előzetes letar
tóztatásba belvezte. A nyomozást a legeré
lyesebben tovább folytatják.

zik n Kovács-kávé  házban. Könnyes lesz n sze
me, amikor a hétfő reggelről beszél:

— Negyvenen vagyunk itt alkalmazottak 
Családtagokkal együtt:

kétszáz ember, akinek enni kell.
Egyik öreg szaktárs már határozott: öngyilkos 
lesz. Ezt látja a legjobb megoldásnak ..

Kovács József, a kávéház tulajdonosa, a ká
vésipar egyik legrégibb és legbecsüllebb tagja, 
hátul ül a kávéház mélyén. Vasárnap délután 
már nem volt ereje, hogy végigsétáljon a már
ványasztalok között és barátságos mosollyal 
köszöntse vendégeit, úgy, ahogy huszonöt esz
tendeig csinálta. Kovács József 1909-ben nyi
totta meg kávéházát. A régi Nlcoletfi-kávéház 
helyén a békebeli Pest ragyogó uj kávéházbai. 
gyönyörködött: megnyílt a Koudcs-kávéház. 
Az uj tulajdonos

Szegedről került fel Pestre, 450.000 arany
korona vagyonnal.

A hatalmas, eleg’ns kávéház napról-napra zsú
folásig meglelt. Két évtized elrohant a Kovács- 
kávéház felelt. Nem ingatta meg a hál>orus és 
forradalmi idők zavarai, jól ment a kávéi)Az, 
törzsközönsége hű maradt hozzá.

Az utóbbi esztendők nagy válsága arra kész
tette Kovács Józsefet, Ángy felkeresse nz Ok
togon-téri bérpalota tulajdonosát. Kőrösig 

I Kornél egyetemi tanárt, akit arra kért,
mérsékelje az évi 42.000 pengős házbért, 

mer kevesebb a vendég s mindent olcsóbban 
kell adni. A háziúr mérsékelte a bért:-33.000 
pengőre. A Kovács-kávéház ezt sem bírta fi- 

1 telni. De nem birl megbirkózni az adóhátra
lékokkal. 077-tarlozásokkal, amelyek folyton 
növekedtek.

. Mindent lefoglaltak adóba, köztartozá
sokba.

• A régi hűséges személyzet Kovács József 
mellé állt, együtt vitték tovább a kávéházat, s 
a háziúrral legutóbb abban állapodtak meg, 
hogy 50 pengő napi házbért fizetnek. Azt a 
hatezer pengő házbértartozást pedig majd las
san kiegyenlítik... Az adóra, OTl-ra azonban 
már nem volt pénz, annyira nem volt, hogy 

ha hétfőn nem tárják be ■ kávéházat, az 
elkövetkező napokban eltranazferáltak 

volna mindent belőle.
— Huszonöt év becsületes munkája, küz

delme, hozzáértése semmisül meg, — mondja 
Kovács József könnyekkel a szemében, — be 
kell zárni.

I Hétfőre virradó éjszaka Kovács József zo- 
kogva borul az egyik üres márványasztalra,

ő távozik el ntoljára — mint kapitány a 
slllyrdő hajóról — a Kovács-kávéházból, 

amelynek redőnyeit huszonöt év óta most húz 
iák le előszűr... 1

Becsületsértésért 
elitélték Jávor Pált 
a Vígszínház taglát

Jávor Pál még szegedi színész korában 
adósa maradt egyik ottani divatárukercs- 
kedönek párszáz pengővel. A kereskedő 
megbízásából dr. Lustiy István szegedi ügy
véd többször felszólította Jávort a fizetésre, 
de eredménytelenül. Legutóbb az ügyvéd le
velet irt a színésznek, mire Jávor ugyan
csak levélben igy felelt: „ön eddig nem vall 
kímélettel irántam, zaklatott minden elkép
zelhető helyen, olyannyira, hogy én már nz 
Ügyvédi Kamarához akartam fordulni, mi
után szerény véleményem szerint

minden mesterségnek vun etikája".
Az ügyvéd a levél utolsó mondata mialt be
csületsértés címén följelentést tett 
ellen a járásbíróságon. Lázár Ferenc 
gedi járásbiró többször kitűzte a tárgyal.? < 
de Jávor sohasem jelent meg.

A szombatra kitűzött tárgyalásra is 
levelet küldött maga helyett

és azzal kérte a tárgyalás elhalasztását, hogy 
a Fizető vendég cimü darab esti bemutató 
előadásán kell szerepelnie. Levelet irt a bí
róságnak a Vígszínház igazgatósága is és

Bevallotta a te9effonfü9ike- 
robbantást is az Izabella 
uccai bombagyáros

Állami épületekben akarta elhelyezni legközelebbi 
bombáit - Autós bombakörutrn vitték ki vasárnap

A főkapitányság politikai nyomozó főcso
portján folytatott nyomozás, amelyet Hété- 
nyi Imre dr. főkapitányhelyettes irányit, s 
amely hurokra kerítette

Schiess Józsefet, a flók-Matuskát. 
vasárnapra teljes részletességgel tisztázta nz 
ügy pontos történetét.

Schiess József, aki látta, hogy a rendőr
ség előtt már semmit sem tagadhat, 

vasárnap újabb vallomást tett, beismer
te, hogy annakidején ő robbantotta föl 

a HajcMir-uti telefonfülkét is.
a dunakorzói telefonfülke felrobbantását ta
gadja, de kétségtelen, hogy ezt csak számí
tásból teszi Ennél a robbantásnál ugyanis 
néhány ember megsebesült és attól tart 
hogy ezért súlyos büntetést kap.

Bevallotta azt is, hogy ujnbb robbantá
sokra készült, legközelebbi bombáit már 
nem magánépűletek lépcsóházaiban, hanem 

állami épületekben akarta elhelyezni.
Mialatt a rendőrségen vallomását jegyző

könyvbe vették, azalatt a bravúros nyomo
zás vezetői, Hain Péter és Hivessy Jenő dr.

tisztázták az Izabella-utcal bombagyáros 
egész előéletét, amely valóságos kalan

dos regény.
Schiess József apja Debrecenben szocia

lista vezér volt, a fiú korán belekerült n 
mozgalomba, de nem tartotta elég radikális

Betörésért elítéltek egy jó 
családból származó fiatalembert

A kolozsvári orvos elzüllött fiának kalandja*
Temesvár, február 10.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) fíerkovtci 
Béta sofför áHott tegnap betörés bűntettével 
vádolva a temesvári törvényszék elölt. Az ügy 
másik vádlottja, fíerkovici tettestársa: Marcii 
Aurél,

köztiszteletben álló kolozsvári orvos fla.
Az orvos elzüHfilt fla nem elsőbben állott hűn 
telőtörvényszék elölt: nemrég itéH'ék el, ugyan 
csak Temesvárott, mert erkölcstelen merényle
tet kísérelt meg

egy hároméves kislány ellen.
Berkovici Béta soffőr és Marcu Aurél' együt

tesen követtek el betöréseket. A két fiatalem
ber ehö közös ténykedése volt kirabolni a te
mesvári Columbia gramofonözlc- . Ezután egy

A modern
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vancsak a bemutatóra való hivatkozással 
kérte a tárgyalás elhalasztását. A járásbíró
ság azonban a vádlott távollétében megtar
totta a tárgyalást és Jávori becsület sértés 
miatt

30 pengő pénzbüntetésre,, 
vagy nemfizetés esetén nyolcnapi fogházra 
ítélte.

nak a szociáldemokratákat és a kommu
nisták mellé állt. A tanácsköztársaság idején 
agitátoriskolába járt, házbizalmi volt, de a 
kommunistákat is mérsékelteknek tartotta és

anarchistákkal keresett összeköttetést.
A kommfln idején egy ehekvirált grófi palo
tában anarchista párt ütött tanyát, Schiess 
melléjük csatlakozott és a lapjukban cikke
ket irt.

A konmiün bukása után a rendőrség bi
zalmas nyilvántartásában szerepelt a neve, 
tudták róla, hogy szélsőséges érzelmű em
ber, az úgynevezett egyéni akciók híve. Népi 
tartott fönn összeköttetést az illegitim kom
munista párttal, csak

a „saját szakállára dolgozott".
A hurokra került Lom hagy árost vasárnap 

délután autós körútra vitték: a rendőrség 
emberei sorra járták vele azokat a házakat, 
ahol bombát helyezett cl, elvitték a hajcsár
úti telefonfülkéhez is,

mindenütt lejátszották vele, hogyan he
lyezte el a petárdákat.

A körút után visszavitték a főkapitány
ságra. Schiess ekkor szótlanul ült a cellá
jában. arcát kezébe temette, nem volt több 
mondanivalója . ..

Hétfőn átadják a bűnügyi osztálynak, 
amely letartóztatja és álkisérteti az ügyész
ségre.

prostituált lakására törtek be, a nőn
erőszakot követtek el, majd félholtra ver

ték
és kirabolták lakását, később a temesvári Ter
minus Szálloda előtt álló autóból bokszbört 
emeltek el. A lopott árut minden alkalommal 
eladták és a pénzt elmulatták. Mindaketten

nagylábon éltek,
elegánsan öltözködtek és mindig szép nőkkel 
jártak. Három hónappal ezelőtt fogták el her- 
kovici Bélát és Marcit Aurélt.

A temesvári büntetőlörvényszék most
Bért oviéit két évi súlyos börtönre, Martul 

egy évi fogházra ítélte.
Mindaketten fellebbezlek az ítélet ellen.
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Gázolt a villamos
HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 február 12.

és toumroftogott
DUnvádi feljelentés a uaoi-uton gazosé hármas villamos 

ismeretten vezetője elten
Példátlan ügyben nyomoz a rendőrség, 

egy villamos vezetője követte lelkiismeretlen 
sotlőrök példáját és és miután elütött egy 
kocsit, súlyos sérüléseket és károkat okozva 
a tulajdonosnőnek, mielőtt tisztázhatták 
volna a szerencsétlenség okút, a nagy tumul
tusban elrobogott.

Hdlint Simonná, akinek a Ferencvárosban 
fa- és szénpincéje van, néhány nappal ez
előtt este 6 és 7 óra között a Véső-uton ment 
kocsijával, amelyen

20 métermázsn fa volt.
Egy lő húzta a kocsit, Hdlintné pedig mel
lette ment Amikor a Vésö-ulról befordultak 
a Váci-utca, teljes sebességgel robogott a 
Berlini-tér felé egy hármas villamos. A ve
zető nem csöngetett, a villamos

elkapta a fáskocsi hátsó részét 
és felborította a szekeret. A kocsi és rako
mánya

üiMga alá b-iiia-fti- a túlsó oldalon haladó 
Bálintnál.

Az asszonyt a járókelők nagy nehezen kisza
badították a rázuhant fa alól. Rendőrt hív
tak, de addigra már a villamos elrobogott és

eltűnt. A rendőr mentőkért telefonált, akik 
megvizsgálták Ildi ininét, de súlyosabb külső 
sérüléseket nem fedeztek fel rajta, ezért a 
helyszínen részesítették első segélyben. A 
kocsi, amelyet nz asszony nemrég vásárolt, 

teljesen összetört.
Bálint né, aki nugyon rosszul érezte ma

gát, otthagyta az összetört kocsit és a kiszó
ródott fát, villamosra ült, hogy hazamenjen.

A villamoson, a Berlini-tér közelében, 
azonban egyszerre

leesett helyéről és elájult
Ismét hívták a mentőket, akik újra meg
vizsgálták az asszonyt és megállapították, 
hogy agyrázkódást és más

súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Mentőautó vitte haza, a ferenc
városi Viola-utcában levő lakására. Bálintné 
ügyvédje dr. Verebéig Hugó kíséretében teg
nap elment a rendőrségre és

gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés elmén bűnvádi feljelentést tett 

ismeretlen tettes — a hármas villamos veze
tője — ellen.

lek. A rendelkezés nagy Izgalmat keltett, 
inért

■ busipnrosok nagyrésze nem ért a 
könyvvezetéshez.

Kiss István képviselő is eljárt a husiparo- 
sok érdekében, a kecskeméti polgármester 
kiküldte Maliéi titkárt békét közvetíteni, 
Ring József félegyházi helyettes polgármes
ter is közbelépett, de a tárgyalások nein 
vezettek eredményre.

Erre tört ki a husiparosok sztrájkja, 
amely a második napon sikerről végződött. 
A pénzügyigazgatóság hozzájárult ahhoz, 
hogy amig az ügyben véglegesen dönt a ke
reskedelmi minisztérium, addig 

fennmaradhat a régi rend a húsiparban.

Hasznos tudni 
Idősebb egyéneknek, kik 
anyagcsere-nehézségekkel küzdenek, hogy 

scnmiflinauer
természetes
keserűvizének időnkénti használatával 
életüket évekkel meghosszabbíthatják

Igmándi

A félegyházi rendőrség azonban hetven 
husiparos ellen eljárást indított a sztrájk 
miatt.

Riadalmat okozott a közönség 
körében a Teleki-téri halálos 
autobuszkatasztrófa

A rendőrség az ügyészségre küldi át 
a szerencsétlenségről felvett jegyzőkönyveket

Két napig nem árultak 
húst

Sztrájkoltak az Összes
Félcgyliázu, február 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kellemet
len meglepetésben volt része az itenl közön
ségnek, vendéglőknek és étkezdéknek. 
Sztrájkba léptek az összes mészárosok és 
hentesek és

két napon át egyáltalán nem lehetett 
husi kapni a városban.

Nemcsak a húsipar üzletek maradtak 
bezárva, hanem a piaci húsárutok is csat-

Félegyházán
hentesek és mészárosok
lakoztak a sztrájkhoz és amelyik háztartás
ban nem volt mód arra, hogy szárnyast vá
sároljanak, azokban önkénytelen hústalan 
napokat kellett tartani.

A sztrájkra az adott okot, hogy a ható
ságok

elrendelték ■ mészárosok és hentesek 
kötelező könyvvezetését

Erre azért volt szükség, mert a husfor- 
galmi ellenőrök szerint visszaélések történ-

Vasárnap is tovább folytatta a rendőrség a 
vizsgálatot a megdöbbentő, halálosvégü auto- 
buszgázolás ügyében. A szerencsétlenség áldo
zata mint ismeretes, Tatiber Ferenc 25 éves 
házfelügyelő, akit a Teleki-tér és a Kun-utca 
sarkán ütött el egy 9-es jelzésű autóbusz.

Tauber a villamossíneken akart áthaladni, 
mikor az autóbusz elé került és a szá

guldó kocsi halálragázolta.
Gyurcsek Lajost, az autóbusz sofförjét va

sárnap ismételten kihallgatta Gyönyyössy Zol
tán rendőrkapitány. A sofför art vallotta, hogy 
későn veite észre a házfelügyelőt, aki valóság
gal nekiszaladt az autóbusznak. Gyurcsek

két szemtanul Is vili magávul a rendőr
ségre, akikkel ártatlanságát akarja bizo

nyítani.
Az autóbuszüzem vezetőségének közbenjárá

sára a sofTőrt elbocsátották a főkapitányság
ról, de az eljárást tovább folytatják

A szerencsétlenség a közönség széles rétegei- 
ben érthető megdöbbenést keltett, mert hiszen 
a budapesti utcákon

állandó halálos rettegésben lehet csak 
járni-kelni a szinte féknélkiil rohanó autó

buszok miatt
Természetes, hogy ezért senkisem 

nem is okozhatja az idegkimeritő munkát 
végző soíTőrökel. A végzetes hiba a rendszer
ben van, amely

okozza.

kevés és lehetőleg avult kocsik járatásá
val akarja lebonyolítani a inegnüvekedetl 

forgalmat.
Ennek a következménye az, hogy a száguldó 

autóbuszok valósággal uralkodnak a budapesti 
utcák fölött, a közönség pedig riadtan mene
kül előlük —

csoda, hogy nem történik mindennap 
néhány katasztrófa —

A panaszoknak igy sincs se vége, se hossza. 
Nincs az autóbuszoknak olyan útvonala, íme* 
lyen ne érnék iinjuriák a közönséget. A zava
ros és a bizonytalan közlekedés, az ötlettelen 
és igazságtalan szakaszbeosztás ellen folyton 
tiltakoznak az utasok.

A Rózsadombon és környékén lakó sok
ezer budapesti polgár valósággal lázong.
A Rózsadomb autobuszközlekedését különös 

érdekek szerint, mondhatnák személyes tekint 
tettel bonyolítjók le. Ennek aztán az a követ
kezménye, hogy

százával maradnak le a rózsadombi ko
csikról az utasok.

A fővárosnak ezen e részén valóságos boj
kottmozgalom indult meg az autóbusz ellen éa 
hasonló jelenségek mutatkoznak más útvona
lokon is.

A szerencsétlenség, amely egy szegény em
ber életébe került, most jogosan, a végletekig 

fokozza a közönség elkeseredését.

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 szeretetét és ragaszkodását a

Jubileumi programunk első meglepetéseit mai számunk „Hirek“-rovatában 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

HÉTFŐI NAPLÓ
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A szocialisták tattersalli gyűlé
sén nagy botrányt rendeztek 
a kommunisták és a horog
keresztesek

közben tuszkolták ki
A magyarországi szociáldemokrata párt par

lamenti frakciója vasárnap délután beszámoló 
gyűlést tartott. A gyűlésre a rendőrség nagy 
készültséggel vonult ki, mert kilátás volt rá, 
hogy kommunisták és horogkeresztesek meg 
akarják bontani a gyűlés rendjét. A zsúfolásig 
megtelt tattersalli lovardában Farkas István 
nyitotta meg a gyűlést.

Tiltakozott ■ városi autonómia elkobzása 
ellen.

Peyer Károly a nemzeti munka 95 pontjának 
megvalósítását reklamálta, a közmunkák meg
indítását sürgette s azt hangozta!la, hogy ha 
a hitelélet nem funkcionál, intézkedéseket kell 
tenni a bankok ellen.

Vad lirma és verekedés 
a zavargókat a gyűlésről

Kertész Miklós beszéde alatt zavaros jelene
tek kezdődlek.

Horngkeresztca fiatalemberek papirosból 
kivágott nyilaskcresztekct dobáltak szét a 
tömegben, majd pedig a kommunista rend
bontók Is munkába léptek és izgató tar

talmú röpcédulákat osztogattak.
A rendbontók körül vad verekedés támadt, 

senki sem hallotta a szónok szavait, s a rende
zőségnek nagy üggyel-bajjal sikerült tizennégy, 
részint kommunista, részint horogkeresztes röp- 
cédula-osztogatóf kiemelni a tömegből és ki
tuszkolni az utcára.

A rend helyreállta után Kábák Lajos a mun
kások bérviszonyairól beszélt, Weltner Jakab 
felszólalásával azután a beszámoló véget ért.

—rnMBT

Bangha páter vasárnap feltűnően 
érdekes beszédet tartott 
a kapitalizmus válságáról

A gazdasági berendezkedés evangéliumellenes
Uj alapon kell felépülni a gazdasági rendnek

Az Aktio Catholika vasárnap ünnepelte 
XI. Pius pápa koronázásának évfordulóját.

Délelőtt a Vigadóban nagygyűlést tartot
tak, amelyen részt vettek a katolikus hit
élet egyházi és világi előkelőségei. Huszár 
Károly elnöki megnyitója után

Bangha páter 
ismertette a Quadragesimo anno kezdetű 
pápai enciklika célkitűzéseit.

-*■ A családi élet folytatása szinte lehetet
len — kezdte meg fejtegetéseit Bangha pá
ter, — mert

a gazdasági berendezkedés evangélium
én katolikuscllenes.

— A pápai enciklika szerint a gazdasági 
válságnak az az oka, hogy mindent aláren
delnek a tőke jövedelmezőségének.

— Kell a pénz — mondja az enciklika, 
t— de

nem az ember van a pénzért, hanem 
a pénz az emberért 

és nem lehet az, hogy minden jog és bizton
ság a pénzé legyen.

— Olyan gazdasági rendet kell terem
teni, amelynek keretén belül a magántulaj
don tiszteletben tartásával

mindenki emberhez méltó életet élhet, 
mert azt akarja a pápa, hogy 

szűnjön meg a proletár fogalma.
— Nem lehet az, hogy minden törvény

nek és intézkedésnek az legyen a tenden
ciája, hogy a

100 millióból minél előbb 150 millió

Az Eszterházy-ékszerek e’adásábór 
támadt vaiuta-bünügy ma kerül 
a bíróság elé

Oppler János dr. Ismert pesti 
ügyvéd a vádlottja, Eszterházy Tamás gróf 
a koronatanúja az érdekes valuta-ügynek

A bűntetőtörvényszék Horváth-tnnőcsa 
rendkívül érdekes valutaügyet tárgyal ina, 
hétfőn. Dr. Oppler János ismert előkelő bu
dapesti ügyvéd a vádlottja ennek a valuta
bűnügynek. Oppler János dr. ellen egy név
telen bizalmas bejelentés alapján indult 
nyomozás annakidején. Az ügyvéd az egyik 
legismertebb magyar arisztokratának,

Eszterházy Tamás grófnak volt a Jog
tanácsosa

illőm /&/&/
////$/ z&/

legyen
— mondja többek között az enciklika. De 
tévedés azt gondolni — folytatta Bangha 
páter, — hogy a pápa a demagógia hibájá
ba esik. A pápát igazolja az éle* A kapita
lista gazdasági rendszer már a háború előtt 
is válságban volt, sőt a válság idézte elő a 
háborút is.

— Uj alapokon kell tehát felépülnie az 
egész gazdasági rendnek,

mert a kapitalizmus — mondotta — vál
ságba jutott és az emberiség jelentős részé
nek nem tud megélhetést biztosítani.

— Nem az Isten adott kevés termést, ha
nem az emberek osztották be a meglévőt 
rosszul — hangoztatta, — majd a továb
biak során azt fejtegette, hogy meg kell 
szüntetni azokat a túlzott előnyöket, ame
lyeket a töke kap.

— De meg kell szüntetni az osztály
harcot Is

és lassanként kell bevezetni az enciklikába 
foglalt reformokat.

Végül kijelentette, hogy joggal mondhat
ják, hogy a pápai enciklikának szocalista ize 
van, de viszont ö sohasem tagadta, hogy a 
szocializmusnak a magja igaz mag.

A gyűlés további során Simon József, 
Horváth Gergely munkások, Szentgyörgyi 
I.oránd egyetemi halgató mondottak beszé
det, majd a gyűlésen résztvevő Serédi Jusz- 
tinián hercegprímás üdvözölte a hallgatósá
got és Huszár Károly bezárta a gyűlést.

és hosszabb időn keresztül ő intézte a gróf 
anyagi ügyeit. Eszterházy Tamás 
nyáron Abbáziában tartózkodott, 
ekkor Oppler dr.-nak Eszterházy Tamás 
gróf több nagyértékü családi ékszereit kel
lett értékesíteni. Mintegy

hetvenötezer pengő értékű ókszer eladá
sáról volt szó.

Az ügyvéd az ékszereket részben Bécsben, 
részben Budapesten adta el s a vételárat 
azután elszámolta. Alig hogy az ékszerüzle- 
. . . . ... .... v, . ... a

tavaly 
Ugyan-

tét lebonyolították, bizalmasan besúgták 
rendőrségen, hogy

az ékszereladás körül a fennálló de
vizarendelkezéseket nem tartották be.

így indult meg az eljárás dr. Oppler ügyvéd 
ellen.

KORDA SÁNDOR
aranyéremmel kitüntetett mesterműve

Világesemény

A rendőrségről a valutaügyészségre kerül
tek át az ékszereladásból támadt, bonyodal
mas valutabünügy aktái s itt folytak hosszú 
Időn keresztül a kihallgatások. Legutóbb 

gróf Eszterházy Tamás bt idézést ka
pott, hogy a valutaügyben tanúvallomást 

tegyen.
Eszterházy Tamás grófot a valutaügyész 

ség részletesen kihallgatta s a fiatal ariszto
krata elmondotta, hogy ő semmiféle olyan 
megbízást nem adott senkinek az ékszerek 
eladása kapcsán, amely bármiféle törvényes 
rendelkezésbe ütközne. Nem tudta az ék- 
szerértékesités különböző részleteit és igy 
nem állíthatja, hogy Oppler ügyvédet, vagy 
mást terhel felelősség a devizarendeletbe 
ütköző cselekményekért. Neki Oppler dr. 
pontosan elszámolt az ékszerek vételárával.

Oppler ügyvédet legutóbb ismét részle
tesen kihallgatta a valutaügyészség.

Az ügyvéd ártatlanságát hangoztatta és ki
jelentette, hogy a devizarendeleteket nem 
szegte meg. A további nyomozás során 
azonban a valutaügyészség olyan adatokat 
szerzett, hogy vádiratot adott ki Oppler el
len, akinek most

a büntetőtörvényszék előtt kell tisztáz- |

Benes Kálmán nyíregyházai 
polgármester nagy sajtópöre
Kétszáz tanú vonul fel a törvényszék előtt

Debrecen, febr. 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A debreceni kir. törvényszék büntetőta
nácsa dr. Jeney Sándor tanácselnök vezetésé
vel, valamint dr. Győry Kálmán ügyészségi al- 
elnökkel. a vádhatóság képviselőivel egy nagy
szabású sajtópör tárgyalását kezdi meg ma, 
hétfőn Nyíregyházán.

Lengyel Antal nyíregyházai szerkesztő egy 
helyi lapban

sorozatos támadásokat Intézett Benes Kál- 
mány Nyíregyháza város polgármestere 
ellen, akit súlyos szabálytalanságokkal vá

dolt meg.
A polgármester sajtópert indított Lengyel ellen,

Halott embert akart megzsarolni
A főkapitányságra és az ügyészségre sx el

múlt napokban számos fel jelenté* érkezén 
amelyek mind

egy titokzatos zsarolóra hívják fel a nyo
mozó hatóságok figyelmét, 

ügyvédek, Vállalati igazgatók, nagykereskedők 
tettek feljelentést és ebben előadták, hogy Ha 
lász István aláírással levelet kaplak s a levél 
felszólítja őket, hogy egy megadott rejtélye' 
címre

500 pengőt helyezzenek el, mert különben a 
kellemetlenségek sorozata következik el

lenük.
A levériró pontos tájékozódást árult el kisze
melt áldozatainak személyi és családi viszo
nyairól. Eleinte arra gondoltak a rendőrség 
emberei, hogy egy-egy elbocsájtott alkalmazott 
vagy valamilyen ismerős próbái zsarolni azok

Gulyáslevest főz Párisban 
az érettségizett magyar urileány

Szakácsnő a francia márki házában
Párizs, február 10.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Azok közű1 
a magyarok közül, akik idegenben keresik a 
boldogulásukat, érdf kés módon talált kenyérre 
egy előkelő családból való szép fiatal urileány. 
Ridegh Teréz.

A nyíregyházi urileány odahaza letette az 
érettségit és családi összeköttetései révén > 
Párisba

egy dúsgazdag márklcsalúd egyetlen leány
kájához ajánlkozott nevelőnőnek.

Csakhamar megkapta a választ, hogy szívesen 
látják és útiköltséget is küldtek neki. Ridegh 
Teréz
kiutazott Páriába, ahol azonban kellemetlen 

meglepetés érte.
A leányka Időközben megbetegedett, szanató

riumban ápolták, felgyógyulása után pedig 
ugv hntároztnk, hogy intézetben neveltetik. Ri
degh Terézt a kétségbeesés környékezte,

majdnem állás és födél nélkül maradt a 
messze Idegenben.

st andard Rádió

A LEGTÖKÉLETESEBB 
EURÓPAVCvÓ

SUPEP34

illa az ékszereladás ügyét
és az ebből támadt bűnügyi bonyodalmat. 

Az érdekes valutaügy tárgyalására 

számos tanút idéztek be, köztük az ügy 
koronatanúját: Eszterházy Tamás gró

fot is,

akit a törvényszék is részletesen ki fog halh 
gatni s azután hoz Ítéletet az Eszterházy- 
ékszerek eladásából támadt valutaügyben.

Fűvírosi 
ooeretiszinhaz

aki kérte óllitásalnak bizonyítását, amelyet el 
is rendeltek és ilyenformán

körülbelül 200 tanút fognak kihallgatni a 
bizonyítások és ellenbizonyítás során, 

úgy, hogy a per előreláthatólag az egész hetet 
igénybe fogja venni

Miután a tanuk közül 120 nyíregyházi lakos, 
az igazsógügyminiszter engedélyével, költségkí
mélés céljából

a debreceni törvényszék tanácsa kiszáll 
Nyíregyházára 

és ott fogja tárgyalni a büntetőpert, amely Iránt 
egész Szabolcs vármegyében óriási érdeklődéi 
nyilvánul meg.

nál, akik megkapták a levelet. Később azon
ban megállapították, hogy egy és ugyanazon 
személy a rejtélyes zsaroló, aki

a legkülönbözőbb társadalmi állású embe
reket fenyeget meg leveleivel.

Legutóbb kiderült az is, hogy egyik kiszemelt 
„áldozat** egy esztendő óta halott már, de a 
zsaroló levél ennek ellenére megérkezett az 5 
címére is.

A detektívek kimentek mindazokra a cí
mekre, amelyeket a zsaroló levelek írója meg
jelölt, eddig azonban

nem sikerült elfogni
A titokzatos Halász Istvánt, a zsaroló leve

lek íróját lázasan kutatja a medőrség s egy 
ismeri válJalali igazgatóhoz küldött levél kap
csán most már csaknem bizonyos, hogy sikerül 
öt kézrekeriteni.

Annál nagyobb volt a meglepetése, mikor 
néhány nap múlva üzenetet kapott az előkelő 
francia családtól, hogy keress* fel őket. Akkor 
tudtára adták, hogv a szakácsnőjük eltávozott 
és felajánlották a fiatal magyar leánynak, hogy 
álljon be hozzájuk szakácsnőnek.

Ridegh Teréz szerencséje az volt, hogy ott
hon, gimnáziumi tanulmányai mellett, a főző- 
kanál forgatásáról sem feledkezett meg. El 
tudta tehát vállalni a szakácsnői állást, annál 
is inkább, mert Nyiiegytiázán a háztartási tan
folyamot is elvégezte. Ma már

Ridegh Teréz, az érettségizett szakácsnő 
tizenöt személyre főz naponta.

El vannnk ragadtatva a munkájától és Igen 
megbecsülik. A francia konyhát néha magyar 
ételekkel ts fűszerezi. Egyszer próbálkozott a 
gulyáslevessel és

azóta minden vasárnap gulyáslevest kell 
főznie.

Ridegh Teréz addig akar maradni Párisban, 
mig tökéletesen megtanul franciául és — egy 
kis. hozományt gyűjt magának



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 február 13.

Különös szélhámosság miatt 
előállított a rendőrség 
egy egyetemi hallgatót

Zálorjcédu'át hamisított és ki akarta „javítani** 
a Markó-utcai togház rabllstáját

Az ügyészség megkeresése alapján tegnap 
előállit<>tt:ík a főkapitányságra Habler Jenő 
huszonötévé* egyetemi hallgatót. Habler küld* 
nő* előzmények utón került a rendőrségre.

Oklratlinmiültáa 
miatt kpresi az ügyészség, mert gálogcédulát 
haniiaitutl.

Ilabler jómódú pécsi csalódból származik, 
háza és több telke van Pécsett. Azért indított 
ellene eljárást az ügyészség, mert a vád sze
rint egy nyolc pengőről szóló zálogcédulót 100 
pengőre javított ki és a gó|ogcé(iulára szár, 
pengő kolcsói I akart fílvennl egy újpesti szál
lodástól. Hablernek különben egyszer már baja 
volt a hatóságokkal, akkor a A/oráró-utcni fog
házba került, almi írnoknak osztották be, de 
külön büntetést kapott, mert

• fogház lürzslUinyvél, a rgbUstát meg 
akarta hamisítani,

az volt a célja, hogv a saját neve mellé ha
mos adatokat Jegyezzen és ígv elérje, hogy ha 
legközelebb baja akadna a hatóságokkal, zavar

legyen a személyi adatai körül.
Most, hogy a zálogcédultv-szélhámosaág kide

rült, a rendőrségen nagy meglepetéssel kérdez
ték tőle,

miért volt szüksége, hogy szélhámos trük
kel szerezzen asáz pengőt, hiszen háza áa 

telke van.
Habler Jenő így válaszolt;

— Kérem szépen, én családos, nős ember 
vagyok, nemcsak magamat kell eltartanom, 
hanem a feleségemet Is,

az Ingulatlanok nem hoznak Jövedelmet, 
arra kölcsönt nem kapok, Ausztriában élő ro
konaimtól van Járandóságom, a devizatárlal 
mlatl azonban nem tudjuk rendesen küldeni a 
pénzt. Most szükségem volt egv kisebb összegre 
és mindenáron pénzt kellett szerezni.

Habler Jenőt a rendőrség őrizetbe vette, 
átadja az ügyészségnek s a vizsgálóbíró dönt 
majd arról, továbbra is fogvalartja-e vagy pe
dig szabadonbocsátja.

Budapesten keresik Johann Deutsch bécsi diákot, 
egy gazdag gyáros eltűnt fiát A bécsi diák titokzatos 

kalandozása Budaoesten
A bécsi rendörlgazRatóság vasárnap táv

iratot küldött h budapesti főkapitányság
nak. A táviratban azt kéri, hogy

a rendőrség kutasson Johann Deutsch 
tlzcnnégyévcN bécsi illák illán, nki II- 
tnkzntos módon elliiní Mécsből és állí

tólag Budapestre jött.
A Hu egy gazdiig bécsi gyáros gyermeke, 

a szülei nem tudják, mi van az eltűnés hát- 
teréltcn.

A megkeresés alapján a főkapitányság 
dctcktivjel nyomozni kezdtek. Rövidesen 
megállapították, hogy

a bécsi táviratnak alapja vau:

Ma vonják felelősségre
Bernát Miklós „vezérigazgatót" 
a kisemberek rémét

A pcst-regyei Hitelntézet tizenegy ügyiele jelentette fel —- 
Az építkezési kölestnüzletbcil csalási, sikkasztási bünper lett

Amikor a budapesti rendőrség Irtóhadjáratot 
Indított n zálogccduln-hiénák és a részletüzleto- 
sek szélhámosai ellen,

letartóztatták Bernát Miklós bankári Is.
Bernát nak valamikor kisebb magánbankháza 

volt. Később ö is bekapcsolódott azokba a lel
ketlen utsornüzlclekbo, amelyekkel

egész sereg kisembert foszlottak kl.
Párpengös zálogcéduláru, részletre vásárolt 

holmikra fulyóslloll kölcsönöket a zálogcédula- 
hiénák, „nepperek'* jólmegszervezell társasága 
s olyan horribilis kamatokat ay/imitutt, hogy 
legtöbb kisember teljesen tönkre ment ezekon 
az uzsoraüzleteken.

Bernát ut több társával együtt letartóztatták

Lopáson érték a volt bankpénztárost
aki szellemi szükségmunkás volt Kispesten

Kalandos életű, jobb napokat látott embert 
tartóztatott le a napokban lopás elmén a rend 
őrság. Itayassy Ferenc 57 osrlemlős volt ko 
lozsvúrl bankföllsztviaelAI, aki legutóbb Kis 
patton, mint srollcini szilkségmuiiká* állott i 
város ssolgálnlában.

Bagassy békében családjával együtt Koloaa- 
váru.l élt, egv ottani nagy banknak vt>ll a 
páuxtároM. Ssóp fUctóso gondtalan életet biz- 
tosilolt szániára 6* családját is c| tudta tar-

Ez a szelvény a Magyar Divatcsarnok kléüttésinak meg
tekintésére szolgál és

ingyen utalvány
egy mint a ü v e « M. D. Cs. k l> 1 n j v 1 z j «

Hat M ILLAT: 
féle CYKLAMEN

í FOPPY
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Johann Dentsch valóban Budapestre jőft. 
A flu néhánv nappal ezelőtt

megjelent a budapesti osztrák követ
ségen,

elmondotta, hogy kicsoda, azt mesélte, Isko
lai ügyben jött Budapestre, elfogyott » 
pénze és kérte, hogv segítsenek rajta, ad
janak neki pénzt, hogy tovább utazhasson.

A fiú a követségről elment és

azóta nem hallottak róla hírt.

A rendőrség most mindenütt keresi a 
Mcsi diákot, hogy visszajuttassa a s«ü|öi 
házhoz.

majd miután szabadlábra került, újabb üzlet 
után nézett:

megalapította a Pestmegyei HllelIntéseiét 
s Igen előnyős feltételek mellett építkezési kői 
csönőket ajánlott Az „előnyös" építkezési hi
telügyletek egész sereg újabb bűnvádi följelen
tést eredményeztek

A Pestmegyei Hitelintézet tizenegy ügyfelé
nek feljelentésére Bernát Miklóst, az Inté
zet „vezérigazgatóját" Ismét letartóztatták.

Bernát „vezérigazgatót'*, a kisemberek ré
mét ma, hétfőn vonja felősségre a büntetőtör- 
vényszék. A mai tárgyaláson feltárul majd az 
építkezési kölcsönökből támadt csalások és sik
kasztások minden részlete.

ani. öl szobás lakásban laklak 6s résztvett « 
irsadalmi életben is. A háború kitörése azután 
togznvarla nyugodt életéi. A főpénztára* bevo- 

lult katonának és csakhamar kiment a frontra. 
Sebesülten kórháziéi került, majd nem sokkal 
Később manükülniök kellett Kolozsvárról,

Pestre Jöttünk, ahol jóidéig
vasúti teherkocsiban, barakkokban lak

tak,
Uagassyiuik nem sikerült olhelyezkednie é»

agyra rosszabb vtsxouyok közé került. As 
őssiet aegélyforráaók, baráti kölcsönök kime
rültek mi na könyöradományok gyűjtésére adta 
magét Ez *a*u sikerült é* a beosüJetea, lehet, 
séges ember

■ bűn útjára lért
Bagosey Ferenc sokfelé próbálkozott mire 

nagy nehezen sikerült Kispesten mint szellemi 
szükségmunkás elhelyezkednie, öt bízták meg 
a kutyák ősszeirásáual. Munkaköréhez tarto
zott, liogy sörbe kellett járnia a kutyatartó 
háziurakat. Minden háznál megjelent. Közben 
azonban a háziurak és háziasszonyok különös 
felfedezésre jutottak. Itt is ott is eltűnt valami 
A károsultak arra a megállapításra jutottak, 
jjogy a tolvaj más nem lehet, mint a náluk 
megfordult szellemi szükségmunkás.

Figyelni kezdték és csakhamar rájöttek, hogy 
Ragassy egy műszaki fötisztviselő kispesti vil
lájából

ellopott agy vadonatúj fényképező gépet 
és egyéb tárgyaknak I* nyoma veszett. Felje
lentést teltek ellene a rendőrségen. Bagassy ki
hallgatásakor tagadta bőnöraígét, a házkutatás 
során azonban megtalálták nála a fényképező
gépet és egyéb tárgyakat is. Letartóztatásba he
lyezése után a bűnügyi nyilvántartóban utána

pézlek előéletének. Megállapították hogy at 
utóbbi évek során

lopásért négyszer, orgazdaságért egyszer 
volt büntetve,

azonkívül ki m tiltották a főváros területéről.

Malonyay Istvánt, a Bécsben elfogott 
hírhedt unbetörőt Pestre hozzák

Egész sereg u/abb bűncselekmény 
felfedését váriák kihallgatásától

K budapesti törvényszék az .elmúlt napokban 
értesítést kapott a bécsi rendőrhatóságoktól s 
ebben azt közölték, hogy a legkalandosabb 
életű pesti bűnözőt elfogták az osztrák fő
városban:

Malonyay Istvánt néhai Malonyay Dezső
nek, a népszerű magyur írónak flát tartóz

tatták le.
Malonyay István sok dolgot adott már a pesti 

rendőrségnek. A bűnözők világában a leghir- 
hedtebb „uribetörőnek" ismerték Malonyayt, 
akinek első nagystílű bűncselekményéről hete
kig beszéltek Pesten. A hírhedt uribetörő

ládába rejtőzve fosztotta kl a SUos-telepen 
elraktározott Malonyay-örökséget

• nagyértékü műkincseket, drága szőnyegeket 
vitt magával. A rendőrség csakhamar elfogta 
Malonyay Istvánt.

Aj első betörést több más bűncselekmény 
követte. Jól szervezett betörőbandát alakított 
Malonyay, aki később megint csak börtönbe 
került. Miután legutóbbi büntetését kitöltött*.

Bécabe vándorolt.
de még mielőtt elutazott volna, egy újabb be
törést hajtott végre Ekkor már eredménytele

\ Leszámitolóhank mérlege
A Magyar Lenámltoló. és Pénzváltóban^ 

igazgatósága a folyó hó 7-én Madurassy-Beck 
Marcel báró dr. elnöklete alatt megtartott ülé
sén megállapította az 1933. üzletév mérlegét és 
zárszámadásait, amelyek szeriül a tiszta nyere
ség 1,103.27359 pengő az előző évi 1,420.159.20 
tengővel szónkban. Elhatározta az igazgatóság 
tőgy a február 20-ájj megtartandó 04 rendes 

közgyűlésén 1.50 pengő osztalék kifizetését (ta
valy 3.50 P) fogja ja' zsolnj, továbbá, hogy 
az osztalék leszállítása dacára a tavalyival azo
nos összegek, vagyis 200.000 pengő a tartalék
alap növelésére, 400.000 pengő a nyugdljtartalék 
javára, 50.000 pengő pedig a Madarassy-Beck 
Miksa báró segélyalap javára fordiltazsék é* az 
1934. év számlájára 110.704.15 pengő (tavaly 
100.159.29 P) vitessék elő.

Az üzleti jövedelmei*b»a beállott csökkenés 
természete* következménye a gazdasági hely
zetnek és elsősorban abban leli magyarázatát, 
hogy a belét- é& kihelyezési kamatok közötti 
marge az elmúlt évben ismét csekélyebb volt 
Fontosnak tartotta az igazgatóság, hogy a csök
kenő jövedelmezőségnek megfelelően az üzleti 
költségekben a lehetőséghez képest redukciókat 
érjen el, ami abban jut kifejezésre, hogv a sze
mélyzeti kiadások és a költségek számláján az 
előző évihez képest kisebb összegek szerepel
nek. Leírások címén a nyereség- és veszteség
számlán magasabb Összeg, éspedig 588.002.93 
pengő jelptkezik 4 tavalyi 335.273.40 pengővel 
szemben.

A jövedelmezőség visszaesése mellett a mér
leg főtételeiben jelentékenyebb változások nem 
észlelhetők, sőt a takarék- és folyószámla
betétek a tőkegyűjtésre annyira alkalmatlan 
viszonyok közölt ismét emelkedést tüntetnek 
fel, különösen a könyvecskékre elhelyezett be
tétek és pénztárjegyek, unelyek 5 miUió pen 
gövel szaporodtak.

A mérleg adatai szerint megelégedés
sel állapítható meg, hogy az intézet ezúttal is 
bár csökkentett mértékben, osztalékot fizethet 
részvényeseinek, továbbá, hogy a belélek terén 
örvendetes emelkedés mutatkozik s igy az iránta 
megnyilvánult bizalom alapján lehetővé vált

HOTEL
EXCELSIOR-HABSBURG
A» ^UtvSe^etnplom WIEN

Íl,«r«nou caládl bx«|Ió (Hérámmal 
> Uváhírnl. Modem komfort Foluó 
inele,.Hideg vli. KSipontl Huta. Fürdők

ZÁLOGJEGYET*
Iríillánst. aranyat, ezüstöt 
legmagasabban veszem
6k.,wl l.(Ol..«klMI.

SCHWARTZ I. tSMc

Kisázslai szőnyegfonalait
nagy választékban 

Orientál, Imperfal és Faharán 
ssönyegfonaíak .................. P iVe

Kanavák, telvetők, leszövök, tervbe. 
HOXioo cm. festett por««aalap 
anyaggal együtt........... .... P ■

Függönyök,tüggőnykeHk 
kézimunka-cihaek. láss Alii lőtt 
Árban. Kötött- As saövöttArak Szekeres

Budapest, Rákóczl-ut 63. Tel.:«-4-Bl 

nül ha'szólták a detektívek s miután sehol 
sem sikerült megtalálni, a budapesti törvény
szék vizsgálóbiráia

elfogatóparancsot adott kl ellene.
A bécsi rendörtmlóságok I* megkapták a 

pesti vizsgálóbíró elfogatóparancsát s Malo
nyay Istvánt egv rosszul végződött bécsi betö
rési kísérlet után kézrekeritették

Malonyay most a Landesgerichl fogházában 
várja további sorsát, a bécsi hatóságok pedig 
tegnap arról értesítették a budapesti törvény
széket. hogv

rövidesen útnak Indítják Budapestre Ma
lonyayt.

Ilyenformán tehát Malonyay Istvánt, a hír
hedt urjbetörőt pár nap múlva Pestre tolon- 
colják s a pesti kihallgatása valószínűleg sok 
olyan betörés felfedését fogja eredményezni, 
amelyről eddig a hatóságuknak nem volt tf* 
domásuk.

számára, hogy a vele szemben támasztott 
nyéknek továbbra is minden tekintetben meg
felelhessen.
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A Ml MOZINK
CAPITOL FILMPALOTA. Baross-tér. (Tel.: 843-37.) 

Dr. Mary Slevcn*. Főj.,; Ray Fraiiei*. - Né«er láss-
Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: M)4, 

WB, H8, MHO. vasárnap: Mi2. tol. *46, &8, V410 órakor. 
— As első előadás mindennap félbelyárakkal.

t.trv FII.MSZI.XHSZ. Vilmos császárul 36—38 iTel.s 
lt-l 40.) I’rolong. Mindent a nőért. Fősz. Aga íréi; -* 
Híradók, r- Előadások kezdete: 4, 6. 8. 10. önnep és 
vasurnap: 2 4 6. 8, 10 órakor - Az éhé előad** min
dennap félbelyárakkal

COrtSO. IV., Váci-u. 9. (Tel. R7-4-O2.) Dr. Marj 8|a 
»en». l-ősz : Kav Francis. - Tokio. KuHurtilm. -- Hí* 
sirtri.ynlm lennének. Trükküln) - Híradók, - Minden-

<8, ^l0 órakor. —• A hétköznapi első előadás félholyáru.
KAMAHA MOZGOSZINHAZ <Dohom-n és Nsát a 

sa.olc. (telefon; 44-0 27.) Prolongálva: Fridiiéit és ster*- 
lem. Fősz. Grela Moshclm. - Gvrnea Lili nőt mflvétt- 
zenekarának. személyes fellépte. - Előadások kezdete 
hélköznup: 4, 6, 8, 10 órakor, vasár- és ünnepnap: 2 
helyára'kkal órnltor' “ ®lőadA» mindennap 1*1-

FII.MSZINAZ. Vili.. Kölcsey utc* 2 <T*| t
Mindent a nőért. Bohózat. Fősz-: Habos Gvuf*. 

- Nápolyi emlékek - Híradó. Előadások kezd*le 
hétköznap: 4, 6, g, 10. vasát és önnopnap: 2 4, •. 8 
és 10 órakor. — Az clsőelöadás mindennap félhelv- 
árakkal.

RADIUS METRO FIl.MPAt.orA Nagyme/fl-u 22 |4. 
(Telefon: 220 -08 292-W.) Nem vagyok angyalt Attrak
ció Fősz : Moe West - Bimbó, a kalózok karmai kt»- 
rótt. Trükkíilni, - Híradók. - Előadások 2-6 lg foly
tatólagosan, azután 6, 8. 10 órakor, vasárnap: 2. 4. 8, 
8. 10 órakor. - Minden vasárnap d. e. 11 órakor; Gy*r- 
mekmatiné.

(OltMN Ftl MSZINHUs József körnt és fllőt nt 
sarok. (Tel.: 389-88 és 398-84 ) A feledetem nagg 
•?*,e!m** Fősz.: Willy Frilscb és a lsérö műsor. 
Előadások kezdete hétköznap: U4 V66. Vá8. MzlO. v*« 
sárnap és ünnepnap: ¥j2. Hl, H6 H». M»10 órakor. 
Az első előadás feltiehárakkal.
UFA SZINtHZ Teréz krt 60 (Tel Í97-67. 197-68.) 

Viktor vagy Viktória? Vígjáték. Fősz.: Rónaié Mülkr, 
Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 4. 6. 8 10, 
v«órnap *s Onncnnap; 2. 4. 6. 10 órákor. - A*
alsó előadás félhelyárakkal.

Hákóczl-ft 21 (Tel 460 
wu?? Vih‘?.r. Vígjáték. Fősz.:
M|2J ur ülr’M*.Előadások kezdet* hét- 

Ti* vasárnap és Onnepnapt
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MOST

vesz az egész világ népe.

Nézze meg csodaszép kirakatainkat Áruházunk fehér diszken.

Megnyitottuk „A MODERN OTTHON" címen — költségeket nem kímélve —
iakástnüvészeli ktáltitásunkat és erre Önt tisztelettel meghívjuk.

Borotvál icozO készlet
1 t fi kér, i borotváiéi 
1 penge, í ttmsó 
1 rúd borotvassappan

—.68

Uraknak

•se
-.93

Hölgyeknek
1 fém keretes tfll 
1 boatóróal
1 hajháló

—.98

Háztartási készlet
1 rab*-, 1 fényesitó-
1 sár-, 1 bakenökef*

—.88

Háztartási készlet
1 gainskaszaggato
t dsr*lyevágó, t pasalroso 
S fö*ó kanál, 1 kenőtoll

-.88

Háztartásoknak
2.48

M. U<Mr»____ 2.28
fon.llto otorUHÓ ... “.66

500 darab 
dMMert papír 
szalvetta
-.48

Házi szappan 
I daraMMa

Terpentin szappan
1 darab i'.-es 

-.50

Női fehérnemű
BathEzt-melllartú - jg
f5bÍ.^bmöiMIj.95 
Flanel pijamakaNt 2.95 
Színes komhíné SSXKjjg 
Jarmösz kombiné X.sh qn
Színes hólólng 7 qr.
Surmösz hólólng gn

mesve nahéskAUsövöttmfiselytmbölVtV J

Műselvemnadrög 11 5
a legfinomabb színekbe* „ i.lM *1 W

£veldkö;ésfl nndróg 1,38 
ilűilas mosóköténv -gg 
Hóztartísl gamlköténF-jk

Gyermek és csecsemőkelengye
Fin zeflrlng sí. -ti*' _.. 1 gn

Vámunkéul 16 fillér emelkedés liWW
Fin zetlrulsónadrdgr-s^i _
rtsámonként (5-el) 10 11 béremelkedés 1 •

Leányka műselyemnadriíg- nn
reform  — _ _ — — *WW

Babi-lngecske - qn
mosott sironból. himsóss*!____ _ *0U

Babl-kötöftrékll_ _ _ _ -.60
Bahl-kötöttsapkn_ _ _ -.45
Dupla pelenka_ _ _ _ -.75
Gumi pelenka_ _ _ _ _ -.68
Keresztelő-készlet 135

kabátka és sapka _-._-_.ltwJ

5»«zMr.M_ _ _ _ _ 3.60
Flanetukaró 7 711
Fosni _ in

l‘ft méter hosssaságbaa....... ... „ •! U
Selyem- szövet- mosórulionyag
WmeM’ette..._...2.90
Nioik,mflselyem-mnrocaln2igQ
rinmsol és marocaln Mx, ..

tosabb nahó* m Öleljem női ruba-7 UR 
SSftSi»3J0 

F?«!.«»rtpu!».0-“’’v«_ 4.80 
Tenlsz-tlonel - iq
Fehérnemű-flanel - ig 
tflsslmek. teslök ii kartónok _ ig

kiváló minőségek egységáron <AU
WMW^-,98

Postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk. Kívánságra képes árjegyzéket küldünk. -^1
„A modern ottho n Mrailá Ib»b* mindén* szempontból* « pályázzon!

Szavazólapok és pályázati feltételek díjmentesen átvehetek a helyszínen.

DIWc&toNOK

Vászonáruk pamutból 
Rekiúmslfón _ 51
Fehérnemű silón m „jg 
É^neműkülönieges ’ség’jjg 
fiEvnemű-dcmaszt igg 
üinWdgyneműkonayűsz.gg 
ToMHínnsin M.-.68
■íx.olsö«* 
p?nn!?.?.eflö:«eL»? ^.Z.A8 
Batiszt-silon i in 

vékony és sfirflMálu... _. 1.6#, AimU 
Színes nöl fehérnemflammg _ gg 
°?M»____L38

...1.68

Készletek és törlők
OBB’M«’!“SMIZ,M.5O 
Damaszt-abroszkelme 7 ig 
Panama-Jtiívéskészlet _ 4.8Ű 
6 űrb Rávésjzalvetía _ qc 
Kész papinnlepedfi 50Q 
K?tí*eíí 4^3.60 
Hímzett kis pűrnahuzatw gg 
Froitier-tiJrlllkozö ’ _ qc 

Dumaszt-törűlközö j,jg 
Konyhc-förülközö **_ gg 

Edénvtörlö és portörlö . in 
darabja . ................. ..; - _. afaU

Függönyök—Takarók 
Fehér,csipke nblakvltrage- gg 
flwros fűggönyetamln >34

1J8 
WW 1.48 
Grenndin síorfllggöny g g

kimosva, foher V ekríi uSoxlfioaagys.

BÉES’SMw, 16.50
2.28

HOseiyenibroMM ]8,50 
fe®BBrL..9.80

Férfifehérnemü
WLaflM___J.95 
Freskóing 7 05■ponfaionban vagy I gaUóml _ é"3J 

p“?iÍSbLmm,w^3.90 
W?«L^4.B3

...^j.go 
Selnaftvl fiMr raliig,, 480 
Slónhólólng '345 
®ÉB’ 4.95 
Fipnebpllnmuöltöny 3.75 
r..„„■- "■ 
RfivItTnlsónádrdB

freskótól t.66, Wpertól 1.86,1.7B, fehér v. srinos pap Ifnból ?JI8, 
Kíffléw vagy télkíBÉu wllérok

Hosszú köpernlsónnilró; 2.75
” "■■ ■. . . . . . . . . . -.98

-.55
Ruhák—Kabátok

Férfi átmeneti dublkahótl8.80
Kész férfi öltöny 25-
W» 7.90
Férfi és nöl munkaköpeny, qn 
Les^»ím»C5io 

c»eiBAMBex^2.5B

^ma.28 
Ilii iiWí-dliielíiitniiiai'fi jen

fazonokban jómaselyeiu o.liiúaég Jl W JU
Nöl divat gumiköpeny

3.90 
Cipő-, kesztyű- kötöttáru 
EBLW*....5,90 
M?:““~9.8:

7.90
Férfi feketé, vnw kimig.,., hoxkolf felein!_ _ _ 12.80

. . 2.58 
H|lJ$Jérfi bélelt kesztyű, gg 
WrW'Ú! 
Divatos nöl kötött blúz 2.90 
Fehér nöl pulóver 7. aJJul.98 
KBJ!Í_1 4.80

Hímzett agykészlet
I papianiepedó, t nagy-, i kispárna, 

mosva, vasalva

21.80 és 16.80

Férfizseb endők

■ iUÍS „oaro. "—•• 
i ..Ain ih<« .— —•!

88
34
24

Nöiharisnyák 
bibamenteaek 

• lakosa mösalyamtól___ 1 ■ 28
u.™ .......ML„ 1.68 
Maeoo lonalbói___ "~’«8b

Férfizoknik
■l.t.Ro.1 ilórM._____ _ .86

'oiulW, ______  ___.66
A pamn.hól--------  —.4.

Női filcralap
dlvattaaonukbaa 
•sép dlsiltésw!

1.70

HHESMKOSSBSb
Női svájc.sapka 

..... —95 
lötott sapka- és sóikészleí 

1.58

Előnyomott
rojtospárna, erős básl- __ yg

' k%pl7caiphe........ -.48
i vég 6 méter

|A kUperszalag _ -.18
i vég 0 méter

Humlszalag ____ -.34

Előnyomott
konyhakéssiat, 8 drb.__ 4.60
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— Az. osztrákok megnyerték a magyar
osztrák korcsolyázó versenyt A BKE város
ligeti műjégpályáján mintegy háromezerfőnyi 
közönség előtt folytatták este kllencórai kez
dettel a délelőtt abbahagyott osztrák-magyar 
gyorskorcsolyázó versenyt. 600 m verseny: 1. 
Iticill Ausztria 45.4 mp; 2. Windtner M.orsz. 
45.6 mp., 3. Wazulek Ausztria 45.8 mp., 4. 
Slanec Ausztria 46.1 mp., 6. Llndner Magyar
ország 47 mp., 6. Kimmerlink Magyarország 
18 mp. Miután két versenyszámban 
osztrák győzelem és fölény mutatkozik. 
Így végeredményben Ausztria megnyerte az 
oszt rák-magyar gyorskorcsolyázó versenyt. Az 
1500 méteres futamot, melyben Ausztria részé
ről Ricdl, Wazulek és Stiepl, Magyarország ré
séről pedig Orczán, Wintner és Hidvéghy vett 
részt, lapunk zártakor még nem fejezték be.

— Breycr István püspök csornai látoga
tása. Győrből jelentik: Dr. Breycr István 
püspök szombaton délután Csornára uta
zott és olt meglátogatta az ottani premont
rei rendházat. A rendház főnöke, Gergye 
Ipoly u. "ypréposl fogadta a püspököt. Dr. 
Breycr István ezután meglátogatta Wagner 
Mihály plébánost, majd autón visszautazott 
Győrbe.

— Ifjú Demokraták bálja. Vasárnap este fé
nyes keretek közölt rendezték meg uz Ifjú De
mokraták a farsang egyik legjobban sikerült 
bálját dr. Vázsonyi Vilmosné, dr. Vázsonyi 
János, dr. Gál Jenő és dr. Láng Lajos fővéd
nöksége melleit a Gellért-szálló nagycsarnoká
ban. Az előkelőségek sorai közölt megjelentek: 
dr. Vázsonyi Vilmosné, dr. Vázsonyi János és 
neje, dr. (iái Jenő és neje és a párt fővárosi 
bizottsági tagjai, valamint a párt kerületi ve
zetői. Pontosan 10 órakor a „Jaj de magas ez 
a vendégfogadó" ... kezdetű csárdás hangjaira 
<lr. Vázsonyi Jánosné, Dénes József, Apffeldor 
fér Szara, Scheiber Imre, Gultmiuin Edilh. 
Grosz István, Skorp Hédi, Gereben György, 
Scheiber Edith. Kovácsi Imre,' Weinberger 
Magda, Oblalh Miksa, Radvánszky Alice, ifj. 
Molnár János, Neufeld Éva, Barta László, 
Goldmann Magda, Lengyel Imre, Steiner Lenke. 
Kéh József, Flirzer Ibolya, Müiler Pál, Kárpáti 
Magda, Váradi Imre, Margittay Klára, Hámor 
György, Cseh Magda, Adler Lajos, Braun Olga. 
Fényes Pál, Silbermann Magda. Binch Ferenc, 
Poryesz Alice, Bley Ernő, Dénes Vera, Molnár 
István, Frlsch Böske, Fényes László párok 
nyitották meg a táncot A bál fényes sikere és 

'mindvégig zökkenés nélkül való sima lefolyása 
érdekében a legnagyobb érdemeket: Dénes Jó
zsef, B nszler Béla, Blau Marcel, Szikiad László 
szerezték.

— Halálozás. özvegy Dubasievicz Nándorné 
szül, csikpálfalvai Szebcny Emília, vasárnap 
hajnalban 82 éves korában elhunyt. Temetése 
kedden délután fél négy órakor lesz a farkas
réti temető halottashó zából. Gyászolja a Sze- 
beny, Dubasievicz, Kiss, Halassy, Stolmár. 
Szende és Mélion család.

— A Kisfaludy Társaság ülése. A Kisfaludy 
Társaság vasárnap délelőtt az Újvárosháza 
dísztermében tartotta meg 87-ik ünnepélyes 
ülését, melyen Berzeviczy Albert elnöki megnyi
tójában Apponyi Albert grófról mint szónokról 
emlékezeti meg Az ülésen Voinovich Gerőt al- 
clnöknek választották meg, Ravarz László re
formátus püspök Madách Imréről tartott nagy
hatású crnlékbesrédet.

— Munkaadó és alkalmazott. A kereskedelmi 
és ipari alkalmazónak szolgalat! viszonya, fel
mondása és végkielégítése címmel egy általá
nos érdekű könyvet adott ki dr. Mészöly Imre 
budapesti ügyvéd. A könyv minden munka 
adónak, alkalmazottnak és gyakorló jogásznak 
igen hasznos szolgálatot tesz. Ara 1 P 50 fillér. 
Kapható minden könyvesboltban.

— Elfogtak egy híres kasszofurót. Gyöngyös
ről Jelentik: A rendőrség zsebtolvajok letartóz
tatása sorún elfogta Ladányi Károlyt, a sokszo
rosan körözött ismert nemzetközi kasszafuról. 
Ladányit ál fogják adni a budapesti rendőr
ségnek.

— Változások a Fittéinél. Értesülésünk sze
rint a Filtex Rt majoritásában az a változás 
állott be, hogy Jossua Albert és a Banque 
d'Escompto Suisse (a Comploir d’Escompte de 
Génévé Jogutóda) Filtex-részvényninjoritásukat 
egy genfi csoportra ruházták át. Az így vál
tozott helyzetben Jossua Richárd a neki a vál
lalat továbbvezetésére tolt ajánlatot nem fo
gadta el, hogy a jövőben atyja, Jossua Albert 
kiterjedi külföldi érdekeltségeiben folytasson 
tevékenységet.

— 101)0 református diák találkozóját készíti 
elő n Soll Deo Glória Szövetség virágvasárnapi 
konferenciája alkalmával, ahol a magyar 
diákélet minden kérdése megbeszélésre kerül, 
kiváló előadók bevezetőivel. A konferencián 
résztvehet minden fő- és középiskolás diák flu 
és diák leány. Részvételi dij vidékieknek 9 P, 
budapestieknek 1 P. A jelentkezés minél előbb 
ajánlatos, mivel a jelentkezések a beérkezés 
sorrendjében fogadtatnak el. Részletes tájékoz- 
tatót szívesen küld n Szövetség központja: Bu
dapest, IX., Ül!öi-ut 25.

— Szerencsétlenség a kőbányában. Egerből 
jelentik: Egerbakla község kőbányájában húsz 
méter magasságból hatalmas szikladarab zu
hant rá Molnár Zoltán fiatal munkásra. Mol
nár olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
az egri mentők haldokolva vitték a kórházba.

— A hölgyek biztosan kedvet kapnak a kézi
munkához, hu elolvassák a Szekeres közismert 
fonulház (Rákóczi-ut 63.) mai számunkban 
megjelent hirdetését, amelyből meggyőződhet
nek, hogy Igen olcsón értéket Jelentő és ál
landó örömet okozó kézimunkákat vásárolhat
nak.

A jubiláló Hétfői 
Napló szenzációs 

meglepetései!
A huuonőtéven jubileumát Ünneplő Hétfői 

Napló érdekesnél érdekesebb meglepetéssel, 
uenzációkkal ég ajándékokkal szolgál olva
sóinak. Jubileumi program műnk legköze
lebbi pontját már most eláruljuk.

Első meglepetés:
1000 pengős regény-rcjhénypályúzalot 

hirdetünk.
. Egészen újszerű, friss és ötletes, nálunk 

eddig ismeretlen verseny lesz ez:

minden olvasónk résztvesz a regény
írásban.

Másodiknak nagyszerű melléklet követke- 
alk.

Elegáns Budapest
— ez lesz a elme. A milliós metropolis éle
tét mutatjuk meg, a szórakozás, a divat, az 
elegáns élet tükrében. Remek riportok és 
képek kalauzolják végig az olvasót az ele
gáns Budapesten.

Az egész ország beszélni fog erről a mel
lékletünkről.

Utána újabb érdekességek, mindig újabb, 
mindig frissebb meglepetések következnek. 
Olvassa a Hétfői Naplót minden héten!

— Tovább tart a derült, de szeles idő. 
A napfényes, szeles idő a vasárnap folya
mán is tovább tartott. Déli hőmérséklet 
-f- 7 C fok volt. A Meteorológiai Intézet je
lentése szerint az északnyugati szelek újabb 
megélénkülése, változó felhőzet és lényegte
len hövállozás várható.

— Hirtelen meghalt Páriában a jugoszláv 
katonai attasé. Párishói jelentik. Nenado- 
vics tábornok, Jugoszlávia katonai attaséja, 
vasárnap szivszélhiidés következtében hir
telen Párisban meghalt.

— Enyhítették a Balkán-paktum szöve
gét. Szófiából jelentik: A bolgár sajtó va
sárnapi közlései szerint a .balkáni egyez
mény szövegét enyhítették, szemben a kez
detben javasolt szöveggel, amelyet Maxi- 
mosz javasolt és Tövük Rüzsdi támogatott. 
Ez az egyezmény tiz évre szólt volna. A ju
goszláv kormány ellenzésén azonban meg
hiúsult ennek elfogadása.

— Előkelő esküvő Kalocsán — pápai ál
dással. Kalocsáról jelentik: Bakos Évát, 
Bakos Adáu: kalocsai törvényszéki elnök 
leányát tegnap vezette oltárhoz dr. Mócsy 
István, Kalocsa város helyettes polgármes
tere a főszékesegyházban. Az uj házaspár
nak XI. Pilis pápa Pacclli bibornek állam
titkár utján áldását küldte.

— Rákosi Jenő emléke. Az Újságkiadó Tiszt 
viselők Nyugdijegyesüicte megalapítója, Rákosi 
Jenő emlékének óhajtván hódolni, február 
17-én, szoinhnlon este M8 órakor az Újság
kiadók Otthonában (VII., Erzsébet-kÖrut 49) 
emlékünnepet rendez Az ünnepi beszédei 
Srudy Elemér minisztert tanácsos, volt sajtó
főnök mondja. Az emlékünnep előtt társas
vacsora lesz.

— „Az Adóügyi Kiskáté 1M4* cimü könyv, 
amely az összes ma érvényben lévő köztartozá
sokat, az adófclmondási, adóbevallási, végre
hajtási, az adólörlési jogszabályokat s az adó
csalás és jövedéki büntetőjogra vonatkozó ren
delkezéseket lexikonszerű feldolgozásban is
mereti, most jeleni meg dr Szepesy Mihály 
és dr. Kovács Jenő összeállításában. A lexikon- 
szorü és a laikusok által is nagyszerűen kezel
hető könvecsko ára 1.50 P és kiadóhivata
lunkban is kapható.

«— Devlzakönnyltésck h bécsi Tavaszi Vásár 
alkalmával. A március II. és 18. közt megtar
tandó Bécsi Tavaszi Vásár alkalmából az oszt
rák nemzeti bank az említett időszakra messze
menő devizakönnyiléseket engedélyezett. Kül
földi vúsárlátogulók, illetőleg bevásárlók, akik 
Ausrirában schillingkövetclésscl rendelkeznek, 
a schillingösszcgckct a vásáron történt bevá
sárlások céljaira külön engedély nélkül fel
használhatják. Ezenfelül ama készségéi nyilvá
nította az osztrák nemzeti bank, hogy zárolt 
követeléseket és zárolt schlllingösszegeket a 
h gliberálisabb módon felszabadít. Külföldi 
pénznemek beváltása schlllingro Ausztriában 
ugyanazon az árfolyamon történik, mint ame
lyen azt saját országában váltják be.

— A panamával vádolt amerikai állam
titkár önként Jelentkezeti. Ncwyorkból je
lentik: Cracken, n //ooncr-kormány keres
kedelmi államtitkára, aki ellen nagyarányú 
pannma ml.ilt elfogatóparancsot adtak ki. 
önként jelentkezett. Ma, hétfőn letartóz
tat jók.

Február 13-án, huahagyó kedden esto 8 órakor a
Vároal Színházban „Legéitybucsu"

SlrnuH Oszkár világhíres v'gopereltlo 3 felvonásban

Sylvester Scháffer 
:í íre R O Y A L ORFEUMBAN!

Mit leiem a Krisztina klrálvnö 
eurtipal premlerie?

csodálatos alakítása. Roubon Mamoulian lég- 
bravúrosabb rendezői alkotása. Ezen az euró
pai premiéren John F. Montgomery budapesti 

amerikai követ meghívására

Ismeretes dolog, hogy Greta Garbó legújabb 
világfilmjének, a

KRISZTINA KIRÁLYNŐ
cimü hatalmas drámának Budapesten lesz 8Z 

európai premiérje.
MI AZ, HOGY „EURÓPA! PREMIER! “

Az „európai premlér" alatt azt kell érleni, hogy 
Budapesten, a Rádius Metró Filmpalotában 
kerül először európai közönség előtt bemuta

tásra
GARBÓ

A Krisztina királynő európai premlarje pénteken, február 16-án, este 9 ólakor lesx

— Rablótámadás az utcán. Ferenczi Ilona 32 
éves tanítónőt, vasárnap este a Harmat-utcában 
egy férfi megtámadta, retiküljél kirántotta a 
kezéből és futásnak eredt Mire a tanítónő se
gélykiáltásaira a járókelők odaértek, a támadó 
elmenekült. Z rétik ölben mindössze pár pengő 
és iratok voltak.

— Esküvő közben ellopták a vőlegény óráját. 
Pártos László balassagyarmati lakos vasárnap 
délben Budapesten tartotta meg esküvőjét A 
vőlegénynek, a szertartás közben, ellopták 750 
pengő értékű Patek-óráját és aranyláncát. Pár
tos bejelentette a kárt a rendőrségen.

— Letartóztatás a lodenposztógyári sztrájk 
ügyében. A Lodenposztógyárban már napok óta 
sztrájk folyik. A sztrájkólók és a környékbeli 
gyárak munkásai között többször utcai vesze
kedésre került a sor. Pénteken este a lágymá
nyosi vasúti aluljárónál összeverekedett né
hány munkás, Rendőrök és detektívek siettek 
oda, hogy rendet teremtsenek s ekkor a tömeg 
bői revulverlövés dördölt el, de a golyó szeren
csére senkiben sem lett kárt. A rendőrök el
fogták a lövöldöző embert, Ozorák József gyári 
munkást, a Lodenposztógyár volt alkalmazott 
iát. Ozorák azzal védekezett, hogy senkit sem 
akart megölni, csak riasztólövést adott le, mert 
őt megtámadták. A rendőrség hatósági közeg 
elleni erőszak miatt letartóztatta.

— Vasárnap: öngyilkosok napja. Bajtai Jó-
zsefné 38 éves háztartásbeli asszony, Maglódi- 
ut 18. számú házban levő lakásán ismeretlen 
mérget vett be. Súlyos állapotban szállították a 
Horthy Mikiós-kórháztn. — 0 Júlia 17 éves
tanulólány, a Remetehegy 16471. lírsz. ház má
sodik emeletéről leugrott. Lábtöréssel szállitot- 
lák a Rókus-kórházba. — Fodor Lászlóné, 
Váci ut 63. számú házban levő lakásán vero- 
nállal mérgezte meg magát. — Kovács Tibor 28 
éves magántisztviselő DessewfTy-utca 45. számú 
házban morfiumot ivott. — Kollár József 49 
'vés napszámos a Hidegkutl-ut 42. számú ház
ban levő lakásán főbelötle magát. Búcsúlevelet 
hagyott hátra, amelyben azt irta, hogy anyagi 
okok miatt szárta magát a halálra. Haldokolva 
szállították a Róklis-kórházba. — Pitt Izabella 
30 éves gyári munkásnö a Baross-utcában egy 
•»adon ismeretlen mérget vett be. — Matolcsi 
’stvánné 24 éves gyári munkásnő Greguss-utca 
9. számú házban lugkövet ivott. — Babits Júlia 
24 éves gyári munkásnö a Mártnn-utca 12. szá
mi házban lugkővel mérgezte, meg magát. 
Mindhármukat a Rókus-kórházba szállították.

— ünnepi mise a koronázó Mátyás-templom
ban. Vasárnap délelőtt a Mátyás-templomban 
Kelemen Chrisostom pannonhalmi főapát a 
pápa koronázásának évfordulóján ünnepi szent
misét mondott. Szentbeszédet is tartott, amely
ben megemlékezett a koronázási évfordulóról, 
a nap jelentőségéről, a Krisztus-hit fontosságát 
hangsúlyozta, mert csak hivő ember lehet iga
zán boldog.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P, Kalvin-tér 5.
— Nemzetközi zsebmetszőt fogtak a kelen

földi pályaudvaron. Vasárnap reggel a kelen
földi pályaudvaron elfogták Schmied János 33 
éves lóalkuszt, aki különben hírhedt és ismert 
nemzetközi zsebmetsző. Schmied a pályaudva
ron egy urilcány bőröndjét akarta ellopni. A 
rendőrségi szakemberek csodálkoztak rajta, 
hor« Schmied, aki „nagystílű munkához" szo
kott, ilyen jelentéktelen lopásra adta magát. Az 
elfogott zsebmetsző azonban megmagyarázta a 
dolgot: rosszul megy a zsebmetszőknek, sehol 
sem lehet zsákmányt találni, apróbb „üzle
tekre" is kénytelen vadászni. Scmied Jánost, aki 
mostanában Németországban és Csehszlovákiá
ban is járt, a rendőrség letartóztatta.

— „Hat hónapig tanultam ezt a szerepet* — 
mondja Katherine Hepburn uj filmjéről. A „Ci- 
neina" most ideérkezett legújabb száma érde
kes beszélgetést közöl a máról-holnapra a leg
nagyobbak közé beérkezett színésznővel uj 
filmjének, a „Fiatal asszonyodnak sikeres pre
mierje alkalmából Hepburn ezt mondja: „Hat 
hónapig tanultam ezt a szorepet a felvételek 
megkezdése elölt úgy, hogy amikor a felvevő
gépek működésbe kezdtek, már tökéletesen 
bennem él Jo figurája, minden lelki rezdülé
sével". A „Cinema" azt a megjegyzést fűzi ehhez 
az interVjuhoz, hogy éppen abban van Hepburn 
sikerének titka, hogy minden szerepét nemcsak 
átérzi, hanem át is éli.

— A pápai Irodalmi kör ülése. Pápáról je
lentik: Vasárnap ülést tartott a pápai Jókai
Kör. Közreműködtek: De Scardelli Cézár alez
redes, Csanádi György és Schadl János zon
goraművész.

— Kemencében égette el újszülött csecsemő
jét egy asszony. Székesfehérvárról jelentik: Az 
ercsit cacrirlőrség ma letartóztatta özv. Szajkó 
Mihálvnét, aki újszülött csecsemőjét kemencé
ben elégette. A csendőrök a kemencében meg
találták a gyermek elszenesedett hullarészeit. 
Az asszony megtört és beismerő vallomást tett. 
ÁtszállttólIák h székesfehérvári ügyészség fog
házába.

— Biztos és enyhe hatás előfeltétele a jó 
!»n*h- Kövérnek. Ezért- kedvelik a Durmolt 
ajánlják az orvosok évtizedek óta gyermekek 
nek és felnőtteknek székrekedésnél egyaránt. 

az egész európai diplomáciai kar 
jelen lesz és képviselteti magát a világsajtó iu 
Az európai premiéren kötelező az estélyi ruha 

és
a Jegyek csak meghívók ellenében vehetők át. 
Aki még nem kapía meg meghívóját és arra 
igényi tart, forduljon a Rádius Metró Film

palota igazgatóságához.

Kerssztrejtvénypályázatunk
Multhetl megfejtések, — nyertesek:

Megfejtés: Ha nem én, majd megfizeti Isj 
len. — Harminckettes baka vagyon én.

Nyertesek: Egy tizpengőst: Ulrich Jenő, Bu
dapest. — Két színházjegyet: Falus Béláné. 
Újpest. — Egy-egy üveg tokajit: Dr. Bertalan 
Henrik, Szeged; Villányi Géza, Nyiifcogdány; 
Hellebronth József, Budakalász: Mauthner Gi
zella, Budapest; Soós Imre, Miskoic; József 
Andor, Győr. — Egy-egy férfi bőrtárcát: Mise
esik‘Bálint, Rákosszentmihály; Koffer Ferenc, 
Budapest. — Egy egy diszkötésü könyvet: Zir- 
ner Dezső, Budapest; Somogyi Károly, Pécs; 
Dénes Olga, Budapest; Jeney Béla, Budapest.

— Kitett csecsemőholttest a temetőben. 
Vasárnap délelőtt a salgótarjáni úti zsidó 
temetőben a temető látogatói az egyik sí
ron ujságpapirosha csomagolva, oszlásban 
lévő leánycsecsemő holttestét találták meg- 
A borzalmas leletet bevitték a törvényszéki 
orvostani intézetbe. A nyomozás megindult.

— Halálozás Schőnfcld Samuné tegnap el
hunyt. Temetése ma, hétfőn délután 4 órakor 
lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. Az el
hunytban Schönfeld Nándor, a Fabank igazga
tója édesanyját gyászolja

— Előadás a Nemzeti Stadionról. Február 
/4-én, este 7 órakor a Lipótvárosi Társaskörben 
Hajós Alfréd műépítész „A Nemzeti Stadion 
elhelyezése a lipótvárosi Dunaparton" címmel 
előadást tart. Utána Öcsi Géza dr. elnök, or
szággyűlési képviselő beszél a Lipótváros re
formtörekvéseiről. Vendégeket az előadásra szí
vesen lét a kör, belépés díjtalan.

— GFB-bál. Szépen sikerült bált rendeztek 
február 9-én este a budai Vigadó összes ter
meiben a Gutlmann és Fekete-gyár munkásai 
és alkalmazottai. A bálén megjelentek a keres
kedelmi és ipari élet előkelőségei

Mértékutáni 
férfiöltöny 
40 pengőért!

Divatos szövetmaradékokból rendelhető 
mértékutáni férfiöltöny vagy felöltő re
mek szabással, többszöri próbával 40 
pengőért. Egyszeri rendelés elég, hogy 
állandó vevőnk maradjon! Ruhakeres
kedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39, l. em.

— Corvln-bál. A Corvin Áruház Sport Egyesü
lete ezúttal másodízben rendezte meg farsangi 
mulatságát, még pedig a tavalyi bál hatalmas 
sikere alapján a Vigadó összes helyiségeiben. 
Már az első Corvin-bálon is olyan nagy szám
mal jelent meg a közönség, hogy sokan valóság
gal kiszorultak a Facsarnok termeiből, az idén 
pedig már a legnagyobb fővárosi bálierem, a 
pesti Vigadó is, szűknek bizonyult a bálon meg
jelent vendégek befogadására. Már jóval 10 óra 
elölt meglellek a stílusosan díszített termek es
télyiruhás hölgyekkel és urakkal, majd ponto
san 10 órakor megérkezett Leivin Miksa, a bál 
diszclnöke, aki megadta az engedélyt a nyitásra. 
..Eladom a szürkét,, meg a feketét..." kezdetű 
csárdás hangjaira nyitották meg a táncot és 
kezdetét vette az általános tánc. A bál pompás 
hangulatát bizonyította, hogy még a kora reg
geli órákban is folyt a mulatság.

OTI Tájékoztató. Most Jelent meg az OTT 
Tájékoztató a ni. kir. belügyminiszter ur aján
lásával. mely az Országos Társadalombiztosító 
Intézettel kapcsolatos szolgáltatásokat és el- 
járásokat ismerteti. A könyv ára egy pengő és 
az OTI könyvosztálya utján is beszerezhető.

— Mértékutáni férfiöltöny 40 pengőért. Di
vatos szövelmaradékokból rendelhető mérték
utáni férfiöltöny vagy felöltő, remek szabással, 
többszöri próbával 40 pengőért. Egyszeri ren
delés elég, hogy állandó vevőnk maradjon. Ru
hakereskedőim! Vállalat, Ferenc-körut 39. I cm.
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Rövidesen alighanem exotlkus fejedelmi 

vendégeket kapunk. A sziámi király és a fe
lesége európai körútra indult. Alarseitleben 
kötnek ki. Onnan a következő állomásuk 
Páris, azután Beuulieu, azután Brüsszel 
jön, majd Németország és lehet, hogy Buda
pestre is eljönnek.

II.
Nagy a hossz a mclrcsszekben •— erről 

panaszkodnak titokban az urinők. Békés 
nagykereskedők, akik még mindig mellé
nyükön keresztülfüzve viselik uz óraláncu
kat, fiskálisok, akik csak száraz jogi lapokat 
olvasnak, higgadt bankigazgatók, akiknek a 
neve sohasem szerepel a társasági rovatban 
— mind metrcsszt tartanak. Divatba jött a 
netressz. Aliért? Egy finom, okos és szelle
mes, de mindenekfölött elfogulatlan társa
ságbeli hölgy őszintén megmagyarázta a Kis- 
naplónak:

— Kérem, nagyon egyszerű a dolog. Aleg- 
változott a világ. .4 férj hazamegy a munká
ból, a felesége nincs otthon. Hol van? Tőr- 
vivó-leckét vesz, bridzsportija van és száz 
más... A férj vacsorázni szeretne. Kis bor- 
jupörköltet, nokerlival, utána almáspitét. De 
nincs. Helyette kap fehérjementes pirított 
kenyérszeleten hizásmentcs francia kenő
csöt, a tea mellé nem jár cukor, mert az asz- 
szony fogyókúrát tart. Vacsora után szeretne 
egy kicsit belenézni a lapokba. Nem lehet. 
Koktélparti következik, tangó és römiver- 
seny. Hát a férj elmegy hazulról a borjupör- 
költ és az almáspite után. A metresszek ró
zsás kis orrocskájukkal remekül mcgszima- 
tolták, mit kell tenni: ha az uriasszonyok 
metrcsszt játszanak, nekik uriasszonyt kell 
játszani. .4 feleség Alarlene Dietrichet ala
kit, a metressz egyszobás ujlipó'tvárosi laká
sában befőttet rak el télire, vacsorára pedig. 
turóscsuszát csinál tejföllel leöntve, töpör- 
tyiivel megtetézve ...

Hát ha csak ez a siker titka, hölgyek, uri- 
dámák, tessék egyszerűen utánuk csinálni!

III.
Kedden este fényes estély lesz Budapes

ten. Flourney Alontgomery, az Unió uj bu
dapesti követe estélyt ad Lovas-uti villájá
ban. Háziasszony Alrs. Alontgomery, házi
kisasszony pedig a szép Aliss Alontgomery, 
a követ felesége és leánya, akik rövid buda
pesti tartózkodásuk alatt máris megnyerték 
az előkelő társaságok rokonszenvét. Ez lesz 
az amerikai követ első budapesti estélye.

IV.
A magyar idegenforgalom és autósvilág 

örülnlvaló hírt könyvelt el. A Touring 
Club-ok nemzetközi szövetsége, a világ leg
nagyobb idegenforgalmi szerve legutóbbi 
ülésén fölvetette a kérdést, hol tartsák meg 
jövőre a Touring Club-ok nemzetközi üléséi. 
Hégó'ta folyt erről a tanácskozás, mig most 
azután végre döntöllek: Budapesten tartják 
meg a nemzetközi kongresszust.

V.
Tegnap este egymásután suhantak az ele

gáns autók a Aluzeum-kertbe. Estélyt adott 
Hó mán Bálint kultuszminiszter, aki mint a 
Nemzeti Aluzeum volt igazgatója még a mú
zeum épületében lakik.

VI.
Vukcsevics Sándor, Jugoszlávia uj buda

pesti követe csütörtökön érkezik Budapest
re. Alegérkezése után néhány nappal ünne
pélyes keretek között átnyújtja megbízóleve
lét a kormányzónak.

VII.
Estélyt rendeznek a pilóták, a magyar 

sportrepülők. A Britanniában lesz a mulat
ság.

VIII.
A Nemzeti Lovardában szombaton karusz- 

szelt és lovasversenyt tartanak. liésztvesznek 
a lovasünnepen a legjobb magyar hölgyver
senyzők: Berg Dida bárónő, Fáy-Halász Ida, 
Dungyerszky Baba és a Bercsényi lovas- 
tűzérosztály híres urlovasai. Ugyanakkor a 
frissen életre keltett Ősi magyar sportot, az 
iÍjászatot Is bemutatják.

IX.
Zempléni megyéből! tartottak Sátoraljaúj

helyen. Az ősi megyei székház ablakai va
sárnapra virradóra hajnalig fényben úsztak. 
A megyei bálra hét halárból összegyűltek az 
előkelőségek. A bál védnökei között volt her
ceg Lónyay Elemérné Stefánia belga királyi 
hercegnő, báró Waldboltné, Alária Alice fő
hercegnő, levelűi Kozma György főispán fe
lesége és még sok megyei hölgy. Finom, szép, 
elegáns és magyaroson urias mulatság volt

X.
Fekete Emil és László Frigyes, Budapest 

koronázatlan szövet- ép selyemkirályai, a 
László és Fekete cég jőnökei írják Fárisból, 
a Hotel Commodorból a Kisnaplóitak: Alost 
végeztünk bevásárló kőrútunkkal. Ami szép 
és uj volt Parisban, mind hazavisszük. X ta
vaszi és nyári szezőnra remeknél remekebb 
különlegességeket szereztünk. A rengeteg új
donság szenzációja lesz Budapest elegáns 
világának. _ L

MegmfirgezteK egy házaspari 
PestszenterzsGüeten

A rendőrség keresi a maregkeuerossel gyanúsított rokoni 
aki eltűnt Budapestről

Rejtélyes mérgezési ügyben folytat nyo
mozást a főkapitányság bűnügyi osztálya. 
Három nappal ezelőtt Pestszentcrzsébetröl 
a Rókus-kórházba szállították Druga Sán- 
dorné 36 esztendős háztartásbelit, mérgezés 
tüneteivel. Az asszony napokon keresztül 
eszméletlenül feküdt, élet-halál közt vias
kodott,

azt hitték róla, hogy öngyilkossági 
szándékból megmérgezte magát.

Vasárnap délelőtt azután érdekes fordu
latot vett az ügy. Drugáné visszanyerte esz
méletét és kijelentette, hogy esze ágában 
sem volt öngyilkosságot elkövetni, ellenben

az a gyanúja, hogy egyik rokona, aki
vel rossz viszonyban van, bosszúból 

mérget kevert az ételébe. 
Alátámasztotta az aszony gyanúját az a kö
rülmény is, hogy férje, aki ugyancsak meg
kóstolta a főzelékei, de abból csupán egy
két kanállal evett, ebéd után szintén roszl 
szül lett. Nála a rosszullét nem tartott hosz-

Letartóztatták az erőszakos 
udvariét, aki fefszével 
zsarolt szerelmet
Udvarlás után — Markó-utca

Urbancsik József 28 esztendős napszá
most erőszakoskodás és szándékos ember
ölés kísérlete címén letartóztatta a rendőr
ség. Urbancsik bátyjával együtt a József- 
hegyí-ut 1 alatt lakott. Szüleik elhaltak, ők 
maguk vezették a háztartást s a takarítást 
is maguk végezték.

Néhány nappal ezelőtt
egy fiatal leány állított be hozzájuk, 

aki elmondotta, hogy Király Annának hív
ják, 22 esztendős vidéki leány, sehol nem 
sikerült elhelyezkednie. Ingyen vállalkozna 
a háztartási munkák elvégzésére, ha élel
met és lakást kap. Egyik ismerősétől szer
zett tudomást arról, hogy a kél magányos 
fiatalember szívesen venné, ha valaki főz
ne és takaritana rájuk. Urbancsikék bele
egyeztek a dologba és Király Anna azóta 
szorgalmasan dolgozott náluk.

Urbancsik Józsefnek tetszett a leány, 
szerelmi vallomást is tett neki, 

de ajánlata elutasítással találkozott.

—Lopásért letartóztatták a Dunából ki
mentett öngyilkost. Alarcsek András pékse
géd pár héttel ezelőtt nyomora miatt, elke
seredésből az Erzsébet-hidról a Dunába ug
rott, de egy úszó jégtáblára zuhant. Egy 
rendőr csónakba ült, utána evezett s liosz- 
szas küzkódés után kimentette. Marcseket a 
főkapitányságra kisérték és mivel lemon
dott öngyilkossági szándékáról, elbocsátot
ták. Most vasárnap újból a rendőségre ke
rült; ezúttal lopás miatt. Alarcsek a pestkőr
nyéki falvakban belopódzott a baromfiudva
rokba, csirkét és tyúkot lopott. Elfogták, 
letartóztatták s átadták az ügyészségnek.

— Eltűnt egy fiatal lány és két diák. Úri 
Gusztáv 10 éves polgári iskolai tanuló szom
baton reggel eltávozott Augusztatelcp 2. 
alatti lakásáról és azóta nem adott életjelt 
magáról. —- Nigrais János 16 éves tanuló 
három nappal ezelőtt azzal ment el szülei, 
Thököly-ut 22. alatti lakásáról, hogy az is
kolába megy, de sem ott nem jelentkezett 
sem haza nem tért. A kisdiák különben nem

Akinek helyén 
van a szive 
megírna H. G. WELLS 
világhírű regényét Ilimen:A 

láthatatlan 
ember

Előadások 4, 6, 8 és 10 órakor
Az első előadáson félhelyárak 

szabb ideig, úgyhogy még a mentőket sem 
kellett kihívni hozzá.

Akkor nem is gondoltak arra, hogy kel
tőjük rosszulléte mögött valami bosszú 
müve rcj tűzhetik, most azonban egyre ala
posabb a gyanújuk, hogy az a rokonuk, aki 
hosszabb ideig náluk lakott, de

Drugáné kórházba szállítása napján 
minden bucsuzás nélkül eltávozott a la
kásból és azóta nem adott életjelt ma

gáról,
keverhetett mérget az ételükbe.

A rendőrség a súlyos gyanúsítás ügyében 
azonnal széleskörű nyomozást indított, de 
ez a munka addig nem vezethet eredmény
re, mig

a gyanúba vett nőt nem sikerül meg
találni és kihallgatni.

Budapesten és vidéken kutatnak utána és 
ha előkerül, derül fény arra, tényleg ő ke
vert-e mérget az ételbe és ha igen, mi volt 
az oka tettének.

Szombaton este a leány egyedül tartóz
kodott odahaza. A napszámos egyik közeli 
vendéglőből tért haza ittas állapotban. 
Amikor meghallotta, hogy bátyja nincsen 
odahaza,

bement a leány szobájába és erősza
koskodni kezdett vele.

Király Anna sikoltozva rohant ki az ud
varra, Urbancsik József pedig fölkapott a 
konyhában egy baltát s azzal a leány után 
vetette magát. Közben hangosan kiáltozta, 
hogy

leszámol vele, Irfcjezi a bnltával.
Király Anna a kapu felé igyekezett, a fel
dühödött ember nyomában volt. A baltát 
hozzá akarta vágni, de a leány szerencsére 
félreugrott és igy a balta csak a ballábát 
érte. Közben előkerültek a szomszédok is, 
akik megfékezték Urbancsikot és rendőr
nek adták ót. A rendőrségen azzal védeke
zett, hogy nem emlékszik semmire, mert it
tas állapotban volt.

először tűnt el hazulról. Az utóbbi évek so
rán most már ez a tizedik eltűnése. — Fe- 
renczy Fcllner Ibi, 23 éves hftnzőnő, aki a 
Szcrb-utca 13. alatt lakik, eltűnt. Árva 
leány, a házbeliek szerint, csendes, vissza
vonult élttel élt.

— Szeptembertől — Márciusig. Alaróthy 
.lenő regénye két kötetben, Stúdium Bt. ki
adása. Egy újabb, hatalmas fénnyel világitó 
csillag az irredenta-irodalom egén. Alaróthy 
Alikszáthra emlékeztető stílusával, bámula
tosan biztos kézzel rajzolja meg a Felvidék 
tragédiáját. Nincs a könyvben nagyhangú, 
hazafias melldöngetés, csak egy-egy szívből 
jövő szomorú sóhajtás, de ezek a sóhajtá
sok ökölbeszorilják a kezet és könny eket 
csalnak a szemekbe. A szomorú történeten 
néha áttör az iró fájdalmas humora, de a 
villámként fellobbanó humor még nagyobb 
ferdeségeket mulat meg, belevilágítva a 
Felvidék éjszakájába. Az egész munka az 
elszakított magyarok és tótok egymásra
utaltságának hőskölteménye.

Kizárólagos joggal

PALACE

PALMA
OKMA
nem ázik át,

tartóssága csodával határos
Az én talpam Okmatafp 
Kevés pénzért soká tart

— Móra Ferenc halála. Nagy gyásza van 
a magyar irodalomnak és tudománynak: 
meghalt Alóla Ferenc, korunk legmagya- 
rabb magyar írója, aki egyúttal egyike volt 
legtudósabb archcológu óinknak. Mint Írói 
méltó utódja volt Alikszáthnak és Gárdo
nyinak. Zamatosai! zengő magyar szava a 
kultúrát terjesztette. Elvezettel olvasta re
gényeit a szellemi felső tízezer, de az egv-! 
szerű nép is. Hírlapi cikkei, versei, elbeszé
lései és elsősorban regényei — mindenek- 
felctl az Ének a búzamezőkről: a magyar 
föld nagy éposza — megszerezte neki a 
népszerűség adta boldogságot. Mint tudós: 
a népvándorlás korát kutatta, nagyjelentő
ségű ásatásokat végzett és igazgatója volt a 
szegedi múzeumnál., amelyet ö tett igazán 
naggyá A közönség rajongott érte, mint 
szónokért is. Gyönyörű beszédei valóban 
utólérhctetlenek voltak. Szombaton temet
ték el Szegeden nagy részvét mellett Alórát, 
az utolsó magyar polihisztort, akit az irói, 
újságírói és tudományos világ reprezentán
sainak hatalmas tábora kísért cl utolsó út
jára.

kacagás u WHÜEratafferi
Gtaros.l,,g.

— Támadás dr. Ankcr György ellen. Egy fő
városi hetilap legutolsó számában dr An/. r 
Györgyöt, a Budapesti Nemzetközi Vásár sajtó
referensét olyan színben állította l»c, mintha ti 
németországi horugkcreszles mozgalommal ro
konszenvezne. Ur. Ankcr György felkérésére, 
akit korrekt és szakszerű munkássága révép 
10 év óla ismer az egész. magyar sajtó és a 
külföldi sajtó tudósilói is, közöljük, hogy 6 
a külföldi lapok és így a németországi lapok 
számára sem adott má't. mint a magyar gaz
dasági élet és a Budapesti Nemzetközi Vásár 
sikere érdekében é'ló. kifejezetten gazdasági 
jellegű tudósításokat. Az ö tollából tehát a né
met lapokban sem jelenhetlek meg politikai 
tendenciájú cikkek.

— Kutatják egy Ctokzafos öngyilkos asszony 
kilétét. Pestszenterzséhcteti, a Virdgh Benedek* 
utcában Jugkőmérgez< s t ünetei közölt össze
esett egy idős asszony. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték, aboí in-ghall. Csak annyit 
tudnak róla, hogy Bán S •ndorné a neve, 72 
éves. A rendőrség felhívást telt közzé, hogy aki 
ismeri az öngyilkos asszonyt, jelentkezzék a fő
kapitányság életvédelmi osztályán.

— Lét ni Jenő: Éhség, Szibéria, forradalom. 
.4 háborús irodalomnak egész különös értéke 
Lévai Jenőnek most megjelent, uj kétkötetes, 
mankója, nz „Éhség, forradalom, Szibéria", 
amely a máyyar hadifoglyok oroszországi szent 
védéseiről nemcsak színes, drámai képet ad, 
hanem rendkívül érdekes és értékes adatokká! 
támasztja alá mondanivalóit. Lévai Jenő, a kt* 
váló újságíró éleslátásával, az igazi iró lebilin* 
esető irásrnodnrábrm és a történetíró táryyila* 
gossógával számol be az orosz pokol rémségeit 
ről és az orosz forradalom keletkezéséről. KB* 
lönösen érdekesek azok a fejezetek, amelyek 
Kun Béláék első oroszországi szervezkedéséről 
mondanak el eddig ismeretlen részleteket.

Mosószövetek
Gyapjúszövetek 

Selymek
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HAJMÁSSY MIKLÓS

Bárdos Arlhur a rossz nyelvek szerint 
azért utazott Párisba, hogy „felülrendezxe” 
az uj francia forradalmat, amely — sze
rinte — rendezésiieg tökéletlen.

nem tehet arról, hogy ritkán kerül vas
tag belükkel az éidemrendcket oszto
gató rovatok élére, nem az ő hibája, 
hogy nem Ismerték fel benne azt a szl- 
né.s/l kvnlliiUd, amelyet lm' a Fizető 
vendégben játszott szerepe felszínre ho
zott. llajmássy Miklóst épugy félreis
merték eddig, mint annakidején Jog- és 
öltözőben elődjét. Lukács Páll, akit 
nagyszerűen felépített ferflílgurája miatt 
egyszerűen szh dlig'caztő amorózónuk 
neveztek ki és szirupédrs szerepekben 
Igyekeztek kihasználni férfion előnyeit, 
anélkül, hogy észrevették volna, hogy 
— nagyszerű színész is.

llajmássy 
végre 
halta, hogy Jó színész, 
sokun látnák, nhugy durubosságábun Is, 
milyen úrrá tud lenni akkor a szín
padon, unitkor egy valóban embert 
szituációban győzedelmeskedik rgy más 
világot képviselő, llvegkalltkábun élő 
hercegnő felett. Rravó, llajmássy! Ez 
nagyszert! színészi teljesítmény — meg
érdemli, hogy erről beszéljenek. (S.)

Minden várható cáfolat ellenére

Gaál Franciska náci 500 pengőért 
leszerződött a Vígszínházhoz

Ma még vadászik — kedden próbál

A Vulpius-cég, amely a Helyet az ifjúság- 
nak cimü darabbal nagyszerűen cégjelez te 
magát, újra dolgozik: Lakatos László Fo
dor Lászlóval Bécsben együtt irta meg uj 
darabját.

Gyergyal Istvánnak Pestre kellett volna jön
nie a Vígszínház kővetkező újdonsága fősze
repe miatt, de maga helyett orvosi bizonyít
ványt küldött, hogy hangszálrepedése van és 
emiatt sürgősen Londonba kell mennie — u 
kedves szubrett után.

Miklós, 
megmu Irt halta

„nagy lakll** 
én bebizonyít- 
Szeretnek, ha

ppEmiE UTAíl
FIZETŐ VENDÉG. A premier után meg 

kérdeztem Góth Sándort, a Fizető vendég 
nagyszerű szerzőjét és művészét, vájjon 
tml-e diszlingválni a tapsok között, ame
lyek a szerzőt, vagy a színészt üdvözlik. 
Alig lehet elfelejteni nzt a lelkesedést, 
amellyel kérdésemre Góth Sándor hitval
lást lett szerzői és alkotói mivolta mellett 
Biztosan őszintén beszélt Góth Sándor, r 
szerző, aki azonban nagyon jó barátságba) 
van Góth Sándorral, a színésszel is és da 
rabja minden más szereplőjével. Mert Góll: 
Sándor Írói alkotása közben nem feledke
zett meg a szerepekről és ha ez a darab 
egyetlen hibája, hát Góth Sándor néha a 
történések rovására is, de nagyszerű szere
peket irt. Viszont éppen ezért olyan mara
déktalan a közönség szórakozása is, mert n 
Vígszínház ■ nagyszerű művészegyüttesének 
ragyogó előadását és hangjúlékát élvezhette. 
A Fizető vendég emellett mindenkinek ad 
valamit; a legitimistáknak egy kis ferenc- 
józsefi hangulatot, az antilcgitimistáknak a 
történelmi arisztokrácia áthusonulását az 
életbe, végül a Lipótvárosnak, a demokrá
cia diadalát. Az előadás vezérszólistái a ra
gyogó és utólérhctctlen Góth-pár, nz elra
gadó, liliomszcrücn törékeny Makay Margit, 
a csacskán éleseszű pompás kis Turay Ida 
Jávor Pál, Sitkey Irén, Peéry Piroska, Máig 
Gerő és llajmássy Miklós, akiről külön so 
rókát is írunk. Mindent összevéve, a Víg 
szinház igen sok fizető vendéget kap a 
Fizető vendég előadásaira.

I)R. PRAETORIUS. Kart Goetz, ez a Shaw- 
szellcmü csipkelődő, komédiás iró régi ked
venc vesszőparipáján, az orvosi sarlutanlzmu- 
son lovagol és nzt igyekszik bizonyítani, hogy 
az orvosi tudomány bizony sokkul jobban bol
dogul, ha ezt egy kis szélhámosság gnrnirozza. 
A darabban egy második probléma is felvető
dik: n Justizmord fantasztikusan érdekes esete 
(amely szerintem külön drámát ér meg), de 
végeredményben a darab egy hatalmas jól fel
épített kitűnő szerep, amelybe a szerzővel 
konzseniálisan, Beregi Oszkár lehel életet. 
Nngy bravúr az, amit Rengi csinál, szimpa
tikusán, elmésen, finoman és egyszerűen. Mel
lette talán még Makláry Zoltánról beszélhe
tünk hasonló elragadtatással. Az együttes érté
kei Nagy György, Harsányt Rezső, Boray lx»- 
jos, Végh Sári, Egry Mária és nz ennivaló kis 
Rádvány Évi Hermán Richárd rendezése fi
gyelemre méltó. Nem kétséges, hogy a Bel- 
vúiosl jól számított, miután n „Helyet a: ifjú 
súgnak" cimü darabjával nn gmozgatta a bank- 
arakmát. emtfnl különösen nz orvostársadalom 
érdeklődésére számíthat. (a. a.)

Szombat este a Fizető vendég premier
sikerének lázában hidegen és megfontoltan 
nngy csatu folyt le a Vígszínház igazgatói 
irodájában. Koboz Imre mérte össze az ere
jét Gaál Franciskával, akit már napok óta 
kapacitál arra, hogy vállalja el a szinház 
következő újdonságának, Vaszary János 
„Szerencsétlen flótás” cimü darabja női fő
szerepét. Gaál Franciska elolvasta a dara
bot, tetszik is neki a szerep, csak egy pont 
volt, ami miatt nem tudott megegyezni a 
Hollywoodba készülő legújabb magyar 
'ilmszlár és a Vígszínház igazgatósága. Ez 
fjedig a régi, krónikus probléma:

a gázsikérdés.
A Vígszínház, amelynek igazgatója Roboz 

Imre, aki egyúttal a Színigazgatók Egyesü
letének elnöke, eddig rendkívül kényesen 
vigyázott arra, hogy a sajátmaga által kez
deményezett és tető alá hozott színigazgatói 
egyezményt, a marimális sztárgázsikra vo
natkozóan meg ne sértse. Ez

a 120 pengős gázslmasImiim azonban 
vajmi kevésnek bizonyult Gaál Fran

ciska számára.
iki hallani sem akart arról, hogy ennyi 
nénzért játsszon. A Vígszínház ezután szá- 
■alékos részesedést kínált fel a szinház be- 
.ételéből; körülbelül olyan alapon, mint 
■hogy Alpár Gitta szerződőit a Dubarry-ra 
nnakidején a Fővárosi Operettszinházhoz. 
aál Franciska azonban azzal, hogy ő nem 
rt a könyveléshez, a szinház pénztárába 

vedig senkit be nem ültethet, nem volt haj
landó ilyen megoldásra, tiszta vizet akart

tölteni a pohárba és kijelentette, hogy

napi 500 pengőn alul semmiesetre sem 
vállalja a szerepet.

Jelenthetjük, hogy a népszerű sztár és 
Vígszínház közüt ti gázsiharc az előbbi *• 
vára dőli cl, amennyiben — n.h.dcn 
haló cáfolat ellenére —

Gaál Franciska napi 500 pengőért le
szerződött a Vígszínházhoz

Szerencsétlen flótás főszerepére. Gaál

a 
i ja- 

minden vár-

a
Franciska vasárnap reggel Párádra utazott 
egv baráti társasággal vadászatra, ott tar
tózkodik hétfőn is, kedden reggel azonban 
már megjelenik a Vígszínház színpadán, 
mert akkor kezdődnek a próbák Vaszary uj 
darabjából.

Jól tudjuk, hogy a Hétfői Napló közlése 

a színigazgatói fronton nagy meglepe
tést, sőt megdöbbenést fog kelteni, 

különösen az.ok körében, akik aláírták és 
állták is a színigazgatóknak egymás közötti 
nagyon helyes megegyezését. Azzal, hogy n 
Vígszínház napi ötszáz pengőt fizet egy szí
nésznőjének,

Gaál Franciska áttörte a maximális Ki- 
zsi frontját,

mert nála arra sem lehet hivatkozni, ahogy 
eddig néhány kivételes esetben a színigaz
gatók ezt tették, hogy Gaál Franciska kül
földi színésznő. Gaál Franciska bár az 
utóbbi időben legtöbbször külföldön filme
zett, ezidöszerint a Budapesti Szinészszövct- 
ség tagja.

Hercegnő, két bárónő, államtitkár 
leánya és egy szinigazgató 
egy készülő film statisztái kőzöt.

Protekciósok rohama egy filmkockáért
Az n felső négyezer, amely az Operabál fel

vonulásával is tanujclét adta annak, hogy több 
megértéssel viseltetik a művészetek iránt, mint 
i múltban, most — legalább is néhány tagjuk 
- különös érdeklődéssel fordult a filmgyártás 

felé. A filmgyárban most Székely István rende
zésével a legjobb Gál Ernö-produkciót, az 
Ida regényét forgatják, s a film vezetőit

soha nem látott mértékben rohamozzák 
meg

■i legelőkelőbb helyről jött protekciós levelek
kel. Ennek tudható be, hogy talán egyik film 
icm dicsekedhetik olyan nevekkel, mint amilye
nek az „Ida regénye" statisztái között találha
tók.

A filmben foglalkoztatott zárdanövendékek 
között egy igen

nagymultu, idegennevü, fiatal hercegnő 
is kapott egy fllmkockányi helyet. Rajta kívül 

>ionban két bárónő két unokanővér, egy ny. 
illamtitkár leánya, egy igen nngy szerepet ját
szó discbtricMihid fiatal hölgytagja szerepel a 
névtelen statiszták listáján, mindén valószínű-

FILMHIREK
* Ferenc JAzscf-dijat njerl egy filmzene 

szerzője. Nemrégiben os/tollu ki a főváros n 
Ferenc József-dljat, amellyel Farkas Ferencet, 
n fiatal magyar zeneszerzőt jutalmazták meg. 
Farkas Ferenc irta Fejős Pál legújabb pro- 
dukc ó ának. a ..Mégis szép az élet" cimü 
Guslav Fröhlich Annabella filmnek a kísérő
zenéjét.

* Megelevenedett ltolbcln portré, írták at art- 
gn|, amerikai, párisi és berlini lapok Charles 
Lriughtonröl, Vili. Henrik alakító fáról. Korda 
Sándor monumentális filmje, a Vili. Henrik 
magánélete bemutatója alkalmából. És valóban 
ii film Vili Henrik ói Holbcin világhírű VHÍ. 
Henrik portréja — ikertestvérek.

Ha inár Ixindonról beszélünk: Budai*.es
ten tartózkodik a Starley és Colt mencdser- 
cég képviselője, Mr. llosner, aki Bulla Livit 
^szerződtette London számára.

A bécsi fllmszindikátus elnöke, Ingcnlcur 
Böhm a hét végén Pestre jön, mert Szőke Sza
kállal, Ráday Imrével, Liáné Huid-dal, Nóra 
Gregorral mi gcsinálják a Karzaton cimü film 
vígjátékot a Hunniában.

Kedden este a rádióban Verböczy Ha 
úiekli a Gyöngy—Békeffi most készülő leg- 
íjabb operettjének néhány slágerét.

Szín lázak hétfői műsora:
M. KIR. OPEBAHÁZ; A sevillai borWIy («48). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Az ember tragédiája (Vj8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Fizető vendég (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Bál a Savoyban (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Dr. Prsetorhis (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ; Sárga liliom (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Duna (8).
ANDRÁSSYUTl SZÍNHÁZ: Oh Papa (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Pegt mégis nevet (•). 
RETHLENTÉRI SZÍNPAD, Tinmsa (’Ak).
KOMÉDIA ORFEUM: Tejet az Hiúságnak (Aí»). 
ROYAL ORFTUM; Sylvester Schölíer vendégjátéka (Hl).

Bánffy Miklós tollából szokatlanul éles 
támadás jelent meg ma Voinovich Géza kor
mánybiztos, a Nemzeti Szinház igazgatója 
ellen. Bánffy gúnyosan Írja, hogy Voino- 
vichot születésekor két angyal látogatta meg, 
i jó angyal, aki megjósolta, hogy Voinovich 
íz Akadémia tagja és a Nemzeti Szinház 
Igazgatója lesz s különböző kitüntetések 
•rik, de megjelent a rossz angyal Is, aki 
viszont kijelentette, hogy igen ám, de mint 
ilyen el fogja rontani Az ember tragédiáját; 
de meg lesz verve azzal a vaksággal is, hogy 
színigazgatói hibáit nein veszi észre. Ki
váncsiak vagyunk, mit válaszol erre Voino
vich?

ség szerint nem a napi 12 pengős gázsiért.
Itt említjük meg, hogy a rendezői kar sta

tisztériájába tartozik egy kitűnő szinigazgató 
Is, Bródy István is, aki most „inaskodik" a 
filmrendezésben.

A héten sok érdekes és kitűnő filmmel 
találkoztunk. Ezek közül elsőnek Mae Wcst 
ragyogó slágerét, a „Nem vagyok angyal” 
című filmet dicsérhetjük, mint százszázalé
kosan művészi és emberi produkciót. — 
Nagyon érdekes a Bogai Apollo „Egy asz- 
szony nem felejt" cimü filmje, úgyszintén 
a Décsi és a Casino újdonsága, a „Csók a 
tükör előtt”. Ezeket a filmeket valóban ér
demes megnézni.

Zsolt Bála: fl nírizsi vonat
Bemutató a Magyar Színházban

A Magynr Színház ma is műsoron levő régi 
sikerének teljében mutatja be soronkövelkező 
újdonságát, Zsolt Róla legújabb színművét. A 
nagy irodalmi é» művészi eseménynek Ígérkező 
darab címe: A párizsi vonat, első előadása 
16-án, pénteken lesz. A ragyogó tollú írónak 
tavaly ugyanabban a színházban óriási sikere 
volt már Oktogon című komédiájával. Üj da
rabjának hőse Is a pesti kispolgár, ezúttal 
külföldre, furcsa nemzetköri tórsasúgba sod- 
rődva. Az izgalmas mcséjű, miliőjében is egé- 
íren új színmű fő női szerepét, a sokszínű, 
lltokznlos Idegen asszonyt

Lázár Mária
játssza. Partnere;

Ráday Imre.
K többi vezető szerepben a Magyar Szinház 

elit-gárdája lép fel, élén

*

Ritka precedenst teremtettek a bécsi hatósá
gok azzal, hogy letartóztattak egy bukott szín- 
igazgatót. Dwerthonról, a bécsi Komódié igaz
gatójáról van szó, aki Jahn Rolphtól, a Dcut- 
sches Volkslheater igazgatójától bérelte eddig a 
népszerű kis vidám színházat. A bérlő ezer pen
gős kaucióval büfébérlőnőt alkalmazott, de mi
után a szinház rosszul ment és bezárt, a büfé
bérlő nem találta meg számítását, a kaució el* 
sikkasztásáért feljelentette az igazgatót. A vizs
gálóbiró, arra való tekintettel, hogy Dwcrtlion 
külföldi állampolgár, a színigazgatót előzetes 
letartóztatásba helyezte.

♦
A Terézkörurt Színpad ezúttal igen kedves 

meglepetésül kitűnő és mulatságos műsorral 
szolgált. „Pest mégis nevet” a címe ennek 
a füzérbefogott kabarétréfa jelenetsorozatnak, 
amelynek néhány számn valóban mcgnevettcli 
a közönséget. Rajnai Alice, Ilosvay, Kökény, 
Szőnyi Lenke, Sas Olly, Keglevich Marietta, nz 
elragadóan mulatságos Komlós Vilmos, Gár
donyi Lajos, Köváry Gyula, Kompáthy Gyula, 
Vértes és az Adler—Fehér zongoraduó aratnak 
nagy sikert.

Törzs Jenővel, 
Kabos Gyulával, 
Gázon Gyulával.

Hálás szerephez jut: Kováts Terűn, Pillér 
Vera, Roló Elemér, Vágóné, Z. Molnár László, 
Peti Sándor, Unger litván, Keleti, Sugár, Ván 
dory. Szűcs Irén, Csapó Mária, Ladányi, Ham
vas Éva, Néme'hy Sári, Veres Emmi. Rendező: 
Bródy Pál. A rendkívül érdekes 8 kép díszleteit 
Pán József tervezte.

Az újdonság zártkörű sajlófőpróbája 15-én. 
csütörtökön este lesz.

A bemutatóig, továbbá vasárnap délután és 
a bemutató után A párizsi vonat előadásaival 
váltakozón, a 75. előadása felé közeledő Bál a 
Savoyban, n nagysikerű Ábrahám-operett tölti 
l>e a műsort.

Jegypénztár! lelefón: 3341-31

Pást ménis neveti. TorezkOruii Színpadon
40 stcreolA, Caelnn-főrlftk. Adkr Tibor—Fejér György két zongorán. Jatt zenekar Ragyogó dinietek, káprázatos ruhák! Had 
homikasgárdájö, H>«Mb 4* Bajé ■**-. rtb. Vasárnap dáluUa a Uljts osU műsor. — Legdrágább hely P Dáluláa P K

A mezon legtöbb 
zen*«, táncos 
mulatságon revOje 

tó dinietek, káprázatos ruhák! Itadapeel legjobb

♦
A Fővárosi Operettszinház hétfőn kezdi 

a próbákat Arbldon és Croisset zenés vig- 
játékából, amelyet Stella Adorján ültetett út 
magyarra. A francia vígjáték zenéjét Rozs- 
nyay Sándor Írja, aki a harmadik felvonás
ban egy felépített bír keretében maga ve
zényli a színpadi zenekart

♦
Eggerth Márta sorsára jutott Alpár G.tla 

Bécsben, — legalább is egy per kapcsán. 
Colloredo-Wcstfricd, ez az örökké peres
kedő menedzser beperelte most már Alpár 
Gittát is azért, mert állítólagos szerződése 
ellenére a kitűnő énekesnő nem folyósította 
a menedzsert megillető tiz százalék jutalé
kot. Eskü alatt kéri kihallgatni Alpár Git
tát, aki azonban azt állítja, hogy a dupla
nevű menedzser által sohasem jutott szer
ződéshez, ezeket kizáróan a maga erejéből 
és összeköttetéseinél fogva kötötte.

♦
Márkus László vezetése alatt álló Vf-Thálla 

megkezdte a próbákat a Magyar Színházban. Az 
első darabjuk Volkmann Ferenc „Bábel" cimii 
drámája, Orsolya Erzsivel, • Palotay Erzsivel, 
Gárt’.ay Lajossal és Toronyi Imrével a főszere- 

| pékben. Az Uj-Thália első premierje február
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Minden ut a római
vereséghez vezet?...

Tizenötezer néző előtt reális 
vereséget szenvedett a klub
triász válogatott csapata

ezaTUNGSRAM
LUMENJELZÉSO

Egv héttel ezelőtt megírta a Hétfői Napló, 
a Rómába ránduló fővárosi válogatott u győ
zelemnek még csak a reményével sem startol'*. 
Nem csalódtunk. Sajnos.

Az olasz harmadik, sől közel negyedik 
garnitúra szabályos és menthetetlen vere
séggel küldte útjára a magyar színek kép
viseletében megjelent budapesti válogatott 

csapatot.
Ez a magyar csapat a legerősebb kiállítható 

magyar csapattól csak annyiban különbözött, 
hogy hiányzott soraiból Sárosi. Bármily sokra 
taksáljuk is a Ferencváros pihentetett center
haliját, annyira nem értékelhetjük túl. hogy 
vele ezt a vereségei és áll:.lábon azt a kétség
telen klasszisdiílercnciát, ami az olasz első és

Szokás szerint —
Róma, február 11.

(A llétlói Napló tudó 
sit ójának telefon jelenté
se). Az olasz futlnill va
sárnap hatalmas erőpró
ba elöli állott, amikor 
három fronton egyszerr< 
kellett harcba küldeni a 
legendás azzuri legénysé
get. Három olasz város: 
Torino, Ti lest és Róma

kí .cn.iége kapott ezen a vasárnapon nagyje
lentőségű futhallcsemegcl. Róma h magyarokul 
látta vendégül s ha mm is elbizakodottan, de 
bizalommal küldötte harcba ellenünk az olasz 
futball harmadik garnitúráját.

Ez Is elég veit alilmz, hogy győzzenek ■ 
Budapest színeiben ni nden komoly előké
szítés nélkül szerepeltetett klubközi kombi

nált e.Míput ellen.
A magyar futlmll lefelé hanyatló tendenciája 

mellé ezen a vasárnapon még azt a hendikepet 
Is megkapta, hogy jóformán minden tréning 
nélkül két lett kiállítani a játékosait. A hang
súly itt azon inn, hogy „kellett**, meri ez a 
mérkőzés tulajdonképpen csak azért létesüli 
Igv Mironkivül az évad elején, hogy keltő amagi 
alapul teremtsenek e mérkőzés jövedelméből a 
világbajnokságra készülő magyar fulbailnak. 
Az eredmény lehat eleve nem lehetett kétséges. 

Ugyanabban a stadionban állottak szemben 
egymással a csapatok, amelyben annakidején 
4:3 arányban veszítettük el nz első komoly nagy 
csaló! az olaszok ellen A kü'önbség most csak 
annyi volt, hogy az ellenfél sokkal, de sokkal 
gyengébb volt.

Az első negyedórában nyílt, sőt helyenként 
nvigasnivóju játék kápráztatta el a nézőket, 
eg’szen a 22. percig, amikor a lendületes olasz 
iskola elérte az első gólt

C ustantino a jt.b bmtélen fcBartóztathaUI- 
lan lendülettel tör elől* a Inhda pontosan 
Mell át a pályát a az. ellenkező oldaton Fér. 
rarU, a batarélső pontosan érkezik: fejese 

védhctellen. 14.
Semmi meglepetés sincs, a n agyar csapat to
vább folytatja a meglehetősen vérszegény pró
bálkozásait. A 34. percben mégis egyenlítünk, 
mert

Jukuhe messziről elkeseredésében nagy lö
vést enged meg és az éles labda Mazclli 

kezei között hálót ér. 1:1.
Ez azután felrázza a budapestieket a egyik tá
madás a másuk után fut az olasz kapu felé, ám 
a csatároknak nincs szerencséjük.

Egymásután háromszor Is kapufán csattan 
el a lövés, viszont a 42. percben Fonton! 
II. kapwfás lövése aokkaita szerencsésebb, 
mert a labda a tér széléről a hálóba ke

rül. 2:1.
Szünet után a magyar csapat van eleinte fö

lényben, de ezt az átmeneti fölényt nem tudja 
kellőképpen kihasználni. A 29.- porción erőtel
jes olasz támadás indul a magyar kapu felé, 
közben Sternbcrg elesik. Szerencsétlen pillanat 
ez, mert estében érinti kézzel a labdát és Weln- 
partén német bíró azonnal tizenegyest Ítél 
Scopclli áll a labda elé s

a tulszlgoroan megítélt tizenegyest a sa
rokba vágja. 8:1.

A játék most durvábbá válik, ugyannyira. 
hogy a második félidő derekán harcbaszölltotl 
Polgár Is sérülést szenved. Ezt azonban a ke 
ménykötésü futballista gyorsan kiheveri s a 
38. percben múr ismét a pályán van. Ellenáll 
hatatlan rohammal fut előre s a Kocsissal fbly- 
tnlott pompás összjátékánnk meg is van sr 
eredménye.

Polgár lő, Mazetti a lövést csak kitolni 
tudja, úgyhogy a berobogó Tamási Idejé
ben érkezhet «s küldheti léc alá a lab

dát. 3:2.
Most még döntetlenné lehetne tenni nz ered 

tnényt, ezt érzik k a magyarok és elszán! el 
lentámadúsok következnek. Az olasz védelem 
azonban minden eszközzel m gnkad’lyóiza a 
sikert s közben nem egv r szabálytalanul 
kézzel tartják vissza a • ar csatárokat 
Welngarlner bíró azonban ezekről nero vesz 
tudomást Mindez elég ahhoz, hogy a badapei-

harmadik garnitúra között tátong, áthidalhas
suk. Az olaszok jobbak nálunk. Sőt sukkul 
jobbak! Vereséget szenvedni tőlük lassanként 
már nem is szenvedés, hanem — szakán. Ezt a 
„jó szokást" folytatták Rómában az olaszuk és 
igyekeztek jó képet vágni az ügyhöz, ami az — 
elszámoláskor következeit. Vereségért és pénz
ért mentünk Rómába: mind a kettőt megkap
tuk. Nem tudjuk, melyiket adták szívesebben.

A futballszöv-'tség kebelében must dúlnak a 
legádázabb viharok Kölcsönösen bizalmatlan
ságul szavaznak egymásnak a vezetők s közben 
készülődnek a világbajnokságra. Erre jó tré
ning volt ez a római mérkőzés is.

Csodálat js, hogy ilyen körülmények között 
eddig még csak a válogatott csapat nem kapott 
bizalmatlansági indítványt.

vereség Rómában
tiek elveszítsék a kedvüket, a játékuk színvo
nala visszaesik s már-már attól lehel tartani, 
hogy marad ez a végeredmény, nmtkor a 41 
percben

Bcrnardtirf, az olasz centerhalf védelmi hi
bából lövőhelyzetbe jut a pontosan küldött 

labdája hálót ér. 4:2.

HOGYAN ÉS MIÉRT TÖRTÉNT!
A szezon elején lejátszott mérkőzést az ola

szuk nagyobb lelkesedése döntötte el. A buda
pestiek a második félidő közepéig teljesen 
egyenrangnak voltak az olaszokkal, de részben 
a három rosszul sikerült kaputotövés, részben 
pedig a bíró helytelen Intézkedései lehangolták 
a csapatot. Egyébként is az olasz játékosok

esetenként tükrösen játszottak. Különösen Bér- 
nardini vette feleslegesen igénybe testi erejét.

Budapest csapatában a jól védő Szabó, Slern 
bem. Moóré, Kocsis és a második félidőben be
állított Polgár volt jó. Az olaszok közül a köz
vetlen védelem emelkedett ki.

A mérkőzés után a Hétfői Napló tudósítója 
hosszabb beszélgetést folytatott a magyar és 
olasz futlmll vezetők kel, akik egyöntetűen meg
állapították. hogy a vereség aránya nem fedi a 
játék közben kialakult képet. Az olaszok egyéb
ként is csak a közvetlen védelmükkel voltak 
megelégedve.

.4 játékosok zöme keddig Rómában marad, 
ahonnan továbbutaznak Marseille felé. A csapat 
tagjai közül a Hungária-játékosok hétfőn kora 
délelőtt indulnak útra, kedden este érkeznek 
meg u délivasuti pályaudvaron.

Rnlssz élből jelentik: A könnyűsúlyú ökölvivő 
európabajnuki döntőméi közösen a belga Sybille 
pontozással győzőit a francia lluméry ellen és 
igv megvédte Európabtijnoki rimát.

Berlinből jelentik: Max Schmeling és Paolino 
nehézsúlyú ökölvívók az eddigi megállapodások 
«zcr!nl a tavasz folyamán Barcelonában mér
kőznek.

Kolosszális játék istán világra- 
szélé győzelmet aratott 
az osztrák csoslacsapat

Torino, febr. 11.
(A Hét fői Napló távirati jelentése.) A 

büszke olasz válogatott a szezón derekán 
teljes harci fegyverzetben lépett pályára 
Torinóban, hogy megmérkőzzék Ausztria 
csapatával. Az osztrákok minden labdatré-

ning nélkül állottak starthoz (csakúgy, mint 
a mieink!) és pompás játékkal egy pillana
tig sem vitás, világszerte nagy feltűnést keltő 
eredményt harcollak ki: 4:2 (3:0) arányban 
megverték az évek óla veretlen olasz legény
séget saját huzá/ában. A mérkőzést az 
Európa-Kupáért játszották.

E
ABBTE nyer'eaDelmár 

víitflordíjas leslkió- 
versenyí

Vasárnap délelőtt bo
nyolították le a Magyar 
Sí Klub Delmár-vándur- 
dijas lesik lóversenyét. 
Az indítás a Normafánál 
történt, a cél a harang
völgyi magáhsportlelepen 
volt. A pályát Delmár 
Waller jelölte ki.

Abszolút sorrend (ösz-
íxelitl idő); |. Kuváry Karoly BBTE 2 p. 31.1 
mp„ 2. Stulay László BBTE 2 p. 39.5 mp.. 3. 
Benedek Frigye* MSK 2 p. 43.2 nip„ 4. Ham- 
halko Géza BBTE 2 p. 49.6 mp., 5. Jakobovics 
Béla BEAC 2 p. 50 mp.

Delmár vándordíjai ötös csapatverseny: 1 
BBTE Kővári, Szalay, Hatnbulko, Einánuel, 
NÖ*I Rudolf 14 p. 04 mp., 2 MSK Benedek 
Iglői, Szendcy András, Szendcy Béla, Dierol 
Ágoston 16 p. 17.7 mp., 3. BEAC I. Jnkopovics, 
Tőke, Sándor, Molilor, Török 19 p. 03.2 mp. 
4. TTE 19 p. 34.2 mp., 5. UTE 19 p. 44 mp.

Mugyar kupa-mérkőzés Pécsett. Pécsről je
lentik- A Magyar Kupamérkőzések során talál
kozott a Pécsi Vasutas S. K. csapata a buda
pesti Póstások együttesével. Az eredmény 7:7 
(3:3) volt. A rehdes játékidőt kétszer is meg- 
hosszabbitották, azonban a fáradt csapatok 
nem tudtak az eredményen változtatni. A pé
csiek góljnil Bedekovics (3), Balogh (2) és Pa
jor (2) szerezték.

Heh.színi szemle a főiskolai világbnjnokság 
terepén. Érdekes vendégei voltak vasárnap Deb
recen sportéletének. Gurum Jenő dr. és Ncubauer 
Conslantin a főiskolai sportszövetség képvisele
tében meglátogatta Debrecen városát és többek 
között helyszíni szemlét Is tartott a debreceni 
stadionban. A látottak mindenben kielégítették 
a szemlét tartó főiskolai vezetőket és arra n 
megállapításra jutottak, hogy az 1935-ben Ma 
gvarországon rendezendő főiskolai világbajnok
hágok színhelyéül ezidelg a legalkalmasabbnak 
Debrecen uj sladionja mutatkozik.

A vidék proflcsapatnl Is munkába kezdtek. 
Debrecenből jelentik: A Bocskai és a Főisko 
lás válogatott erős treningmérközést játszott 
4.0 (3:0) arányban győzőt/ a Bocskai. Teleki 
súlyosabban megsérült, mig a főiskolások kö 
zül Karácsony orrtörést szenvedett. Kedélyes 
tréning leheteti ez Dobrecenbenl

Szegedről jelehlik: A Szeged FC a Kecske 
m éttAC-vel játszott és 5:1 (3:1) arányban 
győzött.

A kolozsvári vívó-vendégeink veresége. A 
Pénzintézeti Sportcgyletck Ligájának váloga
tott kardvlvó csapata vasárnap mérkőzött n 
Kolozsvári AC csapatával a Tőzsdepalotábnn. 
Az érdekes és végig Izgalmas versenyt a PSL 
csapnta nyerte meg 9:7 arányban. Jele 4, Gön- 
czy 3, Jeney 2 győzelmet aratott.

A miskolci Attila meglepő veresége. Miskolc
ról jelentik: Az Attila futballcsapata vasárnap 
vasárnap a Diósgyőri VTK együttesétől nagy 
meglepetésre 7:2 (3:2) arányú vereséget szen
vedett.

A Honvédtiszti Vivő Klub kettős tőr- és pár
bajtőr összetett Versenyének első részét, a tör 
versenyt vasárnap bonyolították le. A verse
nyen a magyar törvivó gárda csaknem minden 
kiválósága indult. A délutáni 9 es döntőbe a 
következők jutottak: Gözsl Sándor dr., Ho 
rovstky Jenő, Maszlag Lajos, Idrányl Ferenc 
Ujfdlusxy Ákos, Meszlényl Egon, Bay Béla. Du 
nap Pál és Hajdú János dr. A verseny lapun* 

| zártakor még tart.

Vitéz Ránk nyerte a Pénzintézeti Sporteg? 
letek Linójának tlzenegykltométcres slverse- 

3

Oslóból jelentik: A mű
korcsolyázó világbajnok
ság szabadkorcsolyázó 
számait vasárnap bonyo
lították le. Sonja Hennie, 
a sokszoros világbajnok
nak, ezúttal sem akadt 
méltó ellenfele. Ezúttal 
is ö nyerte a világbaj
nokságot, mégpedig nyol
cadízben.

CRAMM, A DÁN FEDETTPÁLYABAJNOK.
Kupenhdgából jelentik: A dán fedettpálya 

teniszbajnoki férfi egyes versenyt a német 
Crumm nyerte, aki a döntőben a svéd Scliroet 
bért fölényesen legyőzte. A női egyes bajnok
ságot Sperllnyné szerezte meg.

NÉMETORSZÁG NYERTE EURÓPA JÉG
KOR KI-BAJNOKSÁGÁT.

Milánóból jelentik: A milánói sportpalota 
müjegén játszották le Európa jéghokki-bajnok
ságának döntőjét Németország és Svájc válo
gatott csapatai. Németország ezúttal Is nagy 
meglepetést csinált, amennyiben kétszeri meg- 
hosszabbítás után 2:1 aránvbnn gvözött. A 
részidők 0:0, 0:1, 1:0, 0:0 és 1:0 voltak. A jég- 
liokki Európa bajnokságot Németország ezút
tal másodízben nyerte.

BAJNOKI FUTBALLMÉRKŐZÉSEK 
PRÁGÁBAN.

I. liga: Tcplicer FK-Viklórla Pihen 3:t 
(0:1), Slavia Praga—Ccchie Kin lm 5:2 (1:2), 
Spárla Prága—Bohcmians 8:3 (5:2), &K Kladno

Briinni Zidenice 4:1 (0:1), SK. Nachod— 
Victoria Ziskov 3:1 (3:0).

A BÉCSI FUTBALL PRÓBAGALOPPJA
Bécsitől jelentik: Barátságos labdarugómérkő- 

zések: SC Libertás—Wackcr 4:3 (2:2) Slovan— 
WSC 3:0 (2:0). Austrla—Hakoah 3:2 (2:1). 
WAC—Volt nemzetközi válogatottak 4:1 (2:0. 
Rapid—Grazcr Söpri Club 7:2 (5:1).

A Soproni Vivő Sportegylct labdarugócsapta 
vasárnap barátságos mérkőzést játszott az el- 
sŐosztályu bécsi Donau csapatával. A mérkő
zést a bécsiek nyerték 4 1 (2:0) arányban. A 
Donau gójjait Kirchnor 3. és Ludwlg, a soproni 
rsapnt becsllletgőlját Brrényi I. szerezte. A ma
gyar csapatban Bernyin kívül még n Horváth- 
testvérpár Játszott jói A mérkőzést Spicra bíró 
vezette ötszáz főnyi közönség előtt.

Kaposvárról jelentik: Vasárnap bonyolították 
le a kaposvári Turul-szálló nagytermében a 
dunántúli kardvlvóbajnokl versenyt, amelyen 
Kaposvár, Pécs és Győr vivői indultak. Dunán
túl kardvivóbajnoka Mdcsotdlz Lajos lett, a 
Kaposvári Rákóczi Sport Klub tagja 6 győze- nyét. Ideje 51 p. 37 mu -volt. 2. Sándor, 
lem, 1 vereség; 2. vitéz Adorján József Ka- Rész. Az Tmrédy vándordíja.* 
ppsvArl Torul SE 5 győzelem. 2 vereség; 3.
Keresltet Árpád PEAC 6 győzelem, 2 vereség.!

Rész. Az Imréi

A BAJNOKI START — JÖVŐ VASÁRNAP.
Kispest—Hungária, Budai II—Attila, Bocs- 

ii—Phöbua, Nemzeti—Szeged. Somogy —H. 
eríllrt. (Az előlállók a pályaválasztók.)

A BSE weckcnd-klránduláal rendet Ba- 
lonkenrcsérc n jövő vasárnap lefu’ézra ke- 

ülő téli megbízhatósági autó- és motorvér- 
enye alkalmából. A kirándulás részvételi díjé- 
an benne foglaltatik egy vacsora, egy reggel , 

egy ebéd, egy szoba, fűtés világítás, a fehérv H 
vám és a részvételi plakett.

lordijas szabad verseny
ben a PK csapata győzőit 39 ponttal. A nők 
versenyét Gcrler Mária nyerte.
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Pocsolyaharc
multévi pontokért

A II Mga kót elmaradt meccse került eldön
tésre tegnap. Hatalma* pocsolyákban, humoros 
Jelenetek közt folyt le a kel találkozó. Ncin 
s kell külön kiemelni, hogy mindkét győzelem 

Szerencsés volt.
Várna—Millenáris Irt) (0:0). A győztes gól az 

az utolsó percekben esett, az is li-esből . . . 
(Stanczl). A Vasas közönséget nem hódította 
meg a csapni játéka: nz állandó fölényt nem 
tudták a csatárok kihasználni.

Vae FVz- Budatétény 2:0 (2:0). A két gól nz 
első percekben cselt; az. egyiket Kohn fejelte, 
• másikat Singer rúgta. A bíró kiengedte a já
tékot a kezéből, n játékot élvezhetetlenné tet
ték az egymást követő csúnya faultok.

Ha a bajnokság Is 
„ A t ennyi meglepetést Hoz
Vereséget szenve- ;.. ... „
ded az Újpest, rossz volt a Ferencváros és kiváló a Hungária

• • •

Osztrákok és kolozsváriak 
a jégen

A tavaszra fordult idő megpuhitottn a mű
jégpálya jeget is. Pedig vasárnap kettős nem
zetközi eseménnyel kedveskedtek a jég urai a 
közönségnek. Vendégeink nz osztrákok és a 
kolozsváriak voltak. .Mig iiz igen tehetséges ko
lozsvári gárdát legyőzték Juniorjaink. addig 
at osztrákok alaposan clporolták a magyarokat 
a délelőtti 5000 méteres távon. Igaz viszont, 
hogy köztük van a közelmultlian feltűnt világ
nagyság, a 19 éves Sllepl, aki u legutóbbi Eu- 
rópa-bnjnokságok során 8 perc 18.9 mp.-es uj 
világrekordjával irta be nevét a sport halha
tatlanjai közé. A délelőtti eredmények a követ
kezők :

A klubközi serlegverseny során:
500 méter: I. Ulnzejovsky Budapest, 48.8 mp. 

2. Gól Kolozsvár, 49.4 mp. 3. Bogeschütz Buda
pest, 49.5 mp. 4. Bilinry Budapest, 50.6 mp. 5. 
Papp L. Kolozsvár, 50.8 mp. 0. Popp B. Ko
lozsvár, 52.3 mp.

1500 méter: 1 Bogschiltz Budapest, 2 p. 35.3 
mp. 2. Leszi Budapest, 2 p. 39.8 mp. 3. Bihary 
Budapest, 2 p. 40 mp. 4 Papp Kolozsvár, 2 p. 
44 mp. 5. Popp Kolozsvár, 2 p. 45.6 mp. 6. Gál 
Kolozsvár. 2 p. 52.6 mp. — Tehát mindkét tá
von fölényesen győztünk a kolozsváriak ellen.

OSZTRÁK MAGYAR VERSENY:
5000 méter: 1. Wanzulek Ausztria, 8 p. 33.6 

mp. 2. Sliepl Ausztria, 8 p. 37 mp. 3. Tnstl 
Ausztria, 9 p. 11.5 mp. 4 Orrzán Magyarország 
9 p. 15 mp- 5 Hldvéghy Magyarország, 9 p. 
18.2 mp. 6. Wintner Magyarország, 9 p. 20.8 
mp.

Stiepl honfitársának engedte át az első he
lyet* jj^sawnszL^

, . . hogy a Hungária drukkerhada Igen 
nehezen várja u csapatösszeállítást. Sokan at
tól félnek, Iri gy az elnökség jelötjlei újból 
nem maradhatnak kl a számításokból, tekintet 
nélkül a formákra.

. . . hogy Cartonnct, a franciák melluszó 
vllágrekorderc a berlini nagy nemzetközi ver
senyen nem mellúszásban, hanem a 200 méte
res gyorauszánban Indult, de blamálta magát: 
klhap.lt Dalcrstől. Hogy Is mondják?... „Ne 
autor ultra erepldam" . . .

. . . hogy az előkelő, guzdag urlovasnő sza
bad óráiban keztyügyártóssal foglalkozik. Ve
vőköre barátnőiből és ellenfeleiből kerül kl.

. . . hogy újabb sporthá. asság körvonalai 
bontakoztak kl Hnlassy Oll.ér fényes esküvő
jén. A házasulandók: az egyik vőfély, Németh I 
Jamcsz és párja: Papp Mimi, az UTE gyors- 
iiszónője.

. . . hogy Varga Huh, az uj vlvócslllag Ellen 
Preíss olimpiai bajnoknő legyőzése után egy 
imgyobb társasággal a Tátrába utazott egy 
kiadós sítúrára.

. . . hogy a francia és a német uszónők ta
lálkozása n hat első helyezett 1:16-os Idejét 
hozta a 1C0 méteres gyorsuszásban. Vájjon u 
ml iiszónőlnk hol kötöttek volna kí Ilyen Idők 
mellett?

. . . hogy Hlgvéghy, a fiatal mllugró nem 
győzi fogadni a gratulációkat a gyorskorcso
lyázó-bajnokságért. Nevetve beszéli, hogy még 
sulin a saját győzelmeiért ennyi gratulációt 
nem kapott, 0 ugyanis nem azonos a gyors
korcsolyázóval, de ha már Ilyen sikere van, 
jói őre ő Is szerencsét próbál a jég hátán.

. . . hogy Korányi már nagyszerűen mo
zog. A vidéki főorvos baljóslata Igy már csak 
■ múlté. A zöld-fehérek oszlopa rövidesen el
foglalja régi helyét a csapatban.

. . . hogy Verebes l'möné, az osztrákok volt 
hátuszóbajnoknője Bánó Jenő tanítványa volt. 
Idl Kohn, mint uszóbajnoknő vált híressé és 
Igy lett egy világhírű művész felesége.

. . . hogy Marik Klárát, mint a női sporto
lók lelkes apostolát kellemetlenül érintette az 
az újságayllatkovat, amelyet a szájába adtak 
és amelynek alapján bárki ráfoghatja, hogy 
vizet prédikál és bort Iszik.

, . . hogy Erdős Vera újból Pesten van. 
Amikor megjelent az uszoda müugródeszkáján. 
még legjobb barátai Is alig Ismerték meg. 
Vera orra Időközben pisze lett. De Igen jól áll 
neki. ,

. . . hogy atlétáink zöme fenékig ürítette 
M öröm poharát a báli évudban. Az arany- 
arabadságnak azonban már végr, mert roha
mosan közeledik • torinói curópabajnokl ver- 
tény terminusa.

. . . begy Ntelnmeli Joli, az MTE kiváló 
tornász nője vasárnap tartotta esküvőjét Salgó 
Sándorral. Át e-hüvőn számos sportember je
lest meg. A vőfélv a menyasszony bátyja: Su
gár István, aa UTE bnjnokallétája volt.

Egy héttel n bajnok
ság startja előli nz ősz- 
szcs csapatok komoly 
munkához láttak s igy 
nemcsak a budapesti, ha
nem a vidék-i futballpó- 
lyákon Is élénk élet volt. 
Az FTC-pálya pláne ket
tős műsorral kedveske
dett annak a kétszáz fő

nyi közönségnek, amely nem sajnálta sem az 
egészségét, sem a pénzét. A töíbi pályákon 
szólóniérkőzések szórakoztatták, vagy még in
kább bosszintotlók a vérmes drukkerhudat, 
amelyik azt kívánta csapatától, hogy a bajnok
ság legjobb formájában rúgja már most a gó
lokat.
A HUNGÁRIA NEM GYŐZÖTT ELÉG GÓLT 

RÚGNI.
A kék-fehérek válogatottjaik nélkül állottak 

föl a Budai 11 ellen, mert ezt az alkalmat akar
ták megragadni arra, hogy az úgynevezett te
hetséges utánpótlást komoly munka keretében 
figyelhessék meg. A fiatalok közül egyedül 
Kardosnak volt sikere. Az első félidőben Kar
dos, majd Stubő III. fejesgólja, végül pedig 
Turay pompás lövése juttatja 3:0-ás vezetés
hez a Hungáriát. A szünet után Gergely remek 
fejesgólja röppen a hálóba, hogy később Rőkk 
löbbhuzásos driblivel lőtt gólja legalább a 
statisztika számára jelezze, hogy a Budai 11 
is a világon van. Az utolsó gólt Turay nagy 
tapssal fogadott lövése hozta. 5:1.

CSŐDÖT MONDTAK A FERENCVÁROS 
FIATALJAI.

Az alaposan föliurt, sáros pályán a Hungá

ria után a Ferencváros játszott trénlngmérkő- 
zést és partnere ezúttal a Phöbus volt. Az első 
félidőben a Ferencváros jóformán a pályán 
sem volt, amit jelez az is, hogy Sztrigán gól- 
Iával a Phöbus vezet.

Szünet után tizenegyesből egyenlíthetne a Fe
rencváros, de Táncos lövését Vavró védi. Ké
sőbb Takács fejesgóllal egyenlít, majd Kovács 
vezetéshez juttatja a zöldfehéreket. Hogy telje
sen egyenlőek legyenek az esélyek, Péter a 
Phöbus tizenegyesét a lécre lövi. Az utolsó per- 
reklien Tőrös közei: öl egyenlít. 2:2. A második 
félidő csak harminc percig tartott.

BAJNOKOT VERT A NEMZETI
Az UTE-pályán találkozott a tartalékos Új

pest a tavaszi szezónra nagy ambícióval készülő 
Nemzeti csapatával. A kétszer 45 perces játékot 
Fenichtl vezette. A pálya talaja teljesen irreális 
volt, úgyhogy komoly passzjátékról alig lehe
tett szó. A lilalehér bajnokcsapat vezetősége egy 
egész sereg uj jótékost próbált ki s igy történt 
meg, hogy a Nemzeti 3 1 (1.O) arányban legyőzte 
ezt a crereberélt társaságot. A Nemzeti góljait 
Bihámí Odry és Szecscy lőtte, mig az Újpestét 
P. Szabó szerezte. A kipróbált újoncok vajmi 
keveset mulattak, úgyhogy az öregek, különösen 
Dudás, P. Szabó és Auer játéka magasan ki
emelkedett a mezőnyből. A Nemzeti igen jó 
futballt Játszott s reálisan győzött.

KISPEST GYŐZÖTT ÓBUDA ELLEN.
Nagyon rossz talajon ütközött meg 2X30 

perces játékban a vendéglátó Kispest a III. 
kér FC-vel. Érdekes küzdelem fejlődött ki a 
két csapat között s végül Kispest győzött 30 
(iO) arányban Serényi (2) és Nemes góljaival.

Kedvetlen a magyar futball „nagypapája"
Löwenrosen Charley távozni akar a futballbirák testületéből 
amely hálátlannak mutatkozott vele szemben, de visszavonu
lása előtt megírta hattyúdalát: a futballbirák tízparancsolatát

Nem véletlen, hogy címünkben a magyar futt- 
.»aU nagypapájának neveztük el a minuenkí ál
tal annyira szereiéit „Csarli bácsit". Mindenki 
tudja, hogy e becéző néven Löwenrosen Char- 
ley-t tiszteljük, aki személyesen ringatta vagy 
liarminccgynéhány évvel ezelőtt a magyar fut-; 
ballsport bölcsőjét, résztvett mindenben, végig
kísérte háromévtizedes utján a magyar labda- 
rugósportol, jóban-rosszban kitartott mellette és 
mialatt két generáció kidőlt mellőle, ő ma is 
fiatalos lélekkel vesz részt a futballisták testüle
tnek irányításában.

Csendes, halkszavu pionírja ő a szép szigetor
szági küzdősportnak, amelynek ő az egyik im
portőrje. Talán ő volna az első, aki lillakqznéJt 
nevének emlegetése miatt, most azonban mégis 
kénytelenek vagyunk foglalkozni „Csarli bácsi" 
személyével, mert a futballbirák testületé, 
amelynek erényei közé nem tartozik a hálada- 
losság, mellőzte öt a legutóbbi közgyűlésen. 
Csarli bácsit rendkívüli mértékben elkeserítette 
a hálátlanságnak e megnyilvánulása és elhatá
rozta, hogy

távozik a BT-bőL

aminek vezetésében oly szeretettel tevékenyke
dett két évtized előtt történt megalakulása óla.

Jellemző azonban Löwenrosen Charley nemes 
gondolkozására, hogy távozásának óráiban is a 
jövendő futballbiró-nevelésre gondol.

Csárll bácsi megírta a futballbirák tízpa
rancsolatát.

amely a következőképpen hangzik:
f. Mielőtt biróvizsgára jelentkezel, számolj 

lelkiismcreteddel, érzéd-e magadban at erőt 
hogy a pályán egész ember légy? Ha a bitó
vizsga sikeres letétele után mérkőzésre külde
nek ki, gondolj elődeidre, a futball nagyszerű 
múltjára, vizsgáztatóidra és ne csak saját, de 
mások tapasztalatainak is vedd hasznát, mert 
tudnod kell, hogy a mérkőzés legkimagaslóbb 
tényezőjének, neked kell lenni, neked, aki a tu
dást, az igazságot és korrektséget testesíted 
meg.

2. Ne érezz egyik csapattal sem, a küzdő fe
lek egyike se számíthasson még gondolatban 
sem a te segítségedre. De azért légy jó sport
barát mindkét csapattal szemben és még a já
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ték megkezdése tlőtt figyelmeztesd őket a fó- 
lék szabályainak szigorú és pontos betartására 
ítélkezéseidnél ne mérgelődj sohasem, ha Mr* 
mikor szabálytalanságot észlelsz — legyen az ■ 
mérkőzés első vagy utolsó percében —, ne légy 
elnéző és szigorúan, de igazságosan alkalmazd 
a megfelelő megtorlást.

3. Ama blrólársaiddal szemben, akik maga* 
sabb iskolai képzettséggel nem bírnak, de füti 
őket a nagy sportszeretet, légy előzékeny és 
fogj velük össze. Legyetek mindannyian olyan 
megalkuvást nem ismerő sportférfiak, akik erős 
akarattal, gyűlölködés és irigység nélkül, szere* 
tettel foglalkoznak a sporttal. E munkában le
gyetek egyenlők és testvérek, s találkozáskor 
még az üdvözléssel is igyekezzetek egymást 
megelőzni.

4. A társadalom bármely osztályához is tar* 
torol, fogadalmadhoz híven élj, ne légy hiú, na 
mondj valótlanságot és ne tégy oly Ígéretekéit 
melyeket százszázalékosan nem tudsz betartani.

5. Ha testületedben tisztséggel bíznak meg, ne 
feledd, hogy nem vagy pótolhatatlan, e minő* 
ségedben sokan tudnak pótolni, miért is a B. T. 
és társaid érdekében mindenkor igazságosan és 
lelkiismeretesen működj.

6. Bíró és bitó közölt nem lehet különbség. 
Szeressétek és becsüljétek egymást, legyetek 
egymást iránt őszinték és előzékenyek, hiúság
tól mentesek és fogjatok össze még akkor is, 
ha nem személyetekről van szó, hogy a magyar 
futballbirák a legelső helyet foglalják el Eurót 
pában.

7. A legalaposabban tanuld meg az összes 
szabályokat, alapszabályokat, büntető kódexet, 
a B. T.-ré vonatkozó régi és uj döntéseket, de 
főleg a játékszabályokat, nehogy bármit is fi-, 
gyeimen kívül hagyj. Tanulmányozd őket nem
csak vizsgád előtt, de máskor is szeretettel.

8. Légy állandóan tréningben. Hetenként leg
alább egyszer végy alapos futó-tréninget. Ne éj
szakázz, szokj rá a korai lefekvésre, különösen 
a mérkőzés előtti napokban. Ha erre nem 
ügyelsz, nem vagy méltó tisztségedre. A pályán 
való megjelenéskor ügyelj külsődre és kifogás
talan megjelenésedre.

9. Bármikor bajba jutsz, vagy vizsgálatot In* 
állanak ellened, ne bújj el, ne állj gyáván fél
re, hanem nyílt férfiassággal add elő ügyedet a 
testület elnökének, elnökségi tagjának vagy fő
titkárának. ügyedet magyar lovagiassággal in
tézd el, kövesd meg azt, kit megsértettél, bo
csáss meg annak, ki ellened vétkezett, és ügyei
det mindenkor 24 órán belül intézd el.

10. Fiatal birótársaidat igaz baráti készség
gel és sportszeretettel karold fel, légy tanácsaid
dal, jóakaratu figyelmezlelésetddel és felvilágo
sításaiddal segítségére anélkül, hogy ennek 
bántó éle legyen vagy beképzeltnek tarthassa
nak. A jóakaratu támogatásra mindenkor légy 
készen. A fiatal gárda tagjai legyenek szem'ü- 
lesek és tanulékonyak, igyekezzenek minden 
szükséges jót elsajátítani, mert övék a jövő. Ne 
essenek kétségbe, ha az első kinyilatkoztatott jó 
vélemény után nem vezetik a legnagyobb mér
kőzést és tanulják meg, hogy az előrejutáshoz 
hosszú évek céltudatos munkája szükséges. A 
fiatal bírák, akik fürgébbek és ruganyosabbak, 
akiknek szemük is jobb és erősebb, biztositják 
a jövőt. Az idősebb bírák pedig legyenek büsz
kék a fiatalok jó szereplésére, mert ezek tudá
sukat az ő tudásukból és nagy tapasztalataikból 
merítették. Tehát őket ne annyira a mérkőzések 
vezetésére, mint a B. T.-ben lévő összes ügyek 
elintézésére serkentse.

A magyar sportról tar'ott elő
adást vitéz Martsekényi Imre 
a székesfőváros bécsi idegen

forgalmi irodájában
Budapest , székesfőváros Sportbizottsága a 

közelmúltban vitéz Martsekényi Imre szföv. bi
zottsági tag vezetésével az osztrák sport- és 
testnevelési intézmények tanulmónyozására 
Bécsbe rándult, ahol Bécs városának, úgyszin
tén a kormány kiküldötteinek és az egyes szö
vetségek vezetőinek kíséretében és azok szak
szerű felvil&gcsitásai mellett nézték végig a 
nevezetesebb osztrák sportlétesítményeket.

Viszonzásul az értékes felvilágosításokért és 
udvarias vendégszeretetért a Sportbizottság ja
vaslatára a polgármester több bécsi sportvezér 
részére a székesfőváros nagy ezüst sportérmét 
adományozta, amelyeket tegnap ünnepélyes 
kéretek között Bécs sporttársadnlmának Jelen
létében a székesfőváros idegenforgalmi hivata
lának bécsi helyiségeiben vitéz Martsekényi 
Imre és dr. Hüttl Károly szföv. bizottsági tagok 
nyújtottak át a kitüntetetteknek. A megjelente
ket dr. Hüttl Károly üdvözölte, majd

vitéz Martsekényi Imre német nyelven tar
tott előadást az osztrák-magyar sportkap

csolatról.
Előadásában^ köszönettel és elismeréssel em

lékezett meg az osztrák államnak, Bécs városá
nak és az osztrák sportvozéreknek a magyar 
sportbarátság terén kifejtett tevékenységéről, 
kérvén őket a további barátságos és eredmé
nyes együttmunkálkodásra.

Ezután dr. Theodor Schmidt osztrák főszö
vetségi elnöknek, továbbá dr. Ernst Preíss ud
vari tanácsosnak, kultuszminisztert megbízott- 
nak, dr. Richard Eberstaller osztrák futbnllszÖ- 
vclségi elnöknek, Georg Weinberger uszószö- 
▼elségi diszelnöknek és Edgár Fried, az osztrák 
atlétikai szövetség alclnökének meleg szavai 
kíséretében nyújtották At a székesfőváros ér
meit és a polgármesteri leirat másolatát.

A kitüntetettek nevében az osztrák kultusz
minisztérium meghízottja, Preíss udvari taná
csos és Richard Eberstaller, a futballszövetiég 
elnöke mondtak nagyhatású beszédeket, meg
köszönvén Budapest sporttársndalmának ki
tüntető figyelmességét és nagy taps közepette 
éltették az osztrák-magyar sportbarátságot.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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