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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFON REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő * Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank. Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németorsíágban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1'20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

O* ELEK HUGÓ ts MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. ker„ Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda)
Telefon: 808-86.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

Htegdööbeniű diáimmá a hűvösvölgyi erdőben
Nagy Elek volt követ feleségének tragédiája

A kormány szenzációs
gazdasági intézkedései

Fuzionáitatják a Köztisztviselők Szövetkezetét 
a Máv Hónaimmal és a Háztartással, a Hangya 

pedig Budapesten nem árusíthat
Vasárnap a politikai és közgazdaság! 

körök nagy érdeklődésére olyan gazdasági 
természetű intézkedések híre pattant ki, 
amelyek nem csak a szakköröket érdeklik, 
hanem a nagyközönség széles rétegeit is, 
mert

csupa olyan kérdés kerül rendezésre, 
■mely a publikum elevenjébe vág és 
■melynek a megoldását már régen vár

ják.
A Közérdekeltségek Felügyelő Bizottsága 

amely tudvalevőleg most már hosszú Idő óta 
az állami s az állammal kapcsolatos üzemek 
gazdálkodását vizsgálgatja, most terjesztette 
be jelentését, amelynek adatai valósággal 
megdöbbentőek. A jelentés — információink 
szerint — részletesen foglalkozik az eddig 
megvizsgált üzemek gazdálkodásával és

nagyon sok államilag létesített és az 
állam ellenőrzése alatt álló vállalatról 
megállapította, hogy évek óta semmiféle 
tevékenységet nem fejt ki, ellenben az 
elnökük 38—40.000 pengő évi fizetési, 
a vezérigazgató 32.000 pengő fizetést és 
rendszerint a vezérigazgató két helyet
tese 28—28.000 pengő fizetést vett fel.

Valósággal felháborító dolgokat talált a bi
zottság a kisebb vállalatoknál is, amelyeknél

középrangn vezető tisztviselő fizetése 
több volt, mint a miniszterelnöki fizetés, 

úgyhogy még az ilyen kisebb vállalatoknál 
is négv-öt vezető tisztviselő fizetése felemész
tett évenként 150—160.000 pengőt

A közérdekeltségek felügyelő bizottsága 
ezeknél a nem is funkcionáló vállalatoknál 
elsősorban

megszüntette az elnököket és az alel- 
nököket

és csak az ügyvezetőt s esetleg a helyettesét 
hagyták ott, addig is, amig teljesen likvidál
hatják azokat, de ezeknek a fizetését is je
lentékenyen leszállította, úgyhogy a legna
gyobb fizetés ezer pengő havonkint.

A Hétfői Napló értesülése szerint a kor
mány nemsokára teljes részletességgel nyil
vánosságra fogja hozni ezt a bizottsági je
lentést s természetesen azokat a konzekven
ciákat Is, amelyek a jelentés alapján bekö
vetkeztek és amelyek nem egyebek, mint
hogy

■ közpénzeknek ezt az elherdálását vég
legesen megszünteti, magukat az intéz
ményeket te vagy tettesen megszünteti, 
▼egy pedig egyéb közérdekű munkát 
teljesítő Intézményekbe olyant]* be.

A Közérdekeltségek Felügyelő Bizottsága 
egyébként, értesülésünk szerint, tovább foly
tatja munkáját és

most azoknál az intézményeknél foly
tatja a vizsgálatot, amelyeknél az állam- , 
nak csupán bizonyos mértékű érdekelt

sége van,
de nem teljesen állami vállalatok. Ezeknél 
is sor kerül arra, hogy

a Ii a són célú intézményeket egybcolvasz- 
szák,

mert az eddigi konkurrencia csak arra szol
gál, hogy minél több vezető helyezkedhessék 
el jól dotált állásokban.

Mint értesülünk, most a szövetke-etek 
vizsgálata van soron és már az eddigi ada
tok alapján is az a helyzet, hogy

a Köztisztviselők Szövetkezete és a MÁV 
konzumszövetkezete, valamint a Háztar

tás-szövetkezet egybeolvadnának.

mert semmi szükség sincs arra, hogy ez a 
három szövetkezet külön adminisztrációval, 
tehát külön jelentékeny költségekkel dol
gozzék.

A Hangya-szövetkezetnél Is nagyszabású 
reform várható,

amennyiben a Hangya hivatása ezentúl ki
zárólag a falusi szövetkezeti élet szolgálata 
lesz, úgyhogy amig egyik részről a Köztiszt
viselők, a MÁV-Konzum és a Háztartás a 
fővárosban fog működni,

a Hangya viszont csak a vidéken foly
tathatja működését.

Megszűnik tehát a verseny ezek között a 
szövetkezetek között és miután mindegyik
nek körül lesz határolva a működési terü
lete, jelentékenyen csökkenteni lehet az ad
minisztrációs költségeket, ami egyszersmind 
n.agának a szövetkezeti eszmének célkitűzé
seit is szolgálja, mert ’’iszen

a szövetkezeti gondolat alapja nem a 
haszon hajszolása, hanem a Ingok önse

gélye zése.

A közérdekeltségii vállalatok és a szövet
kezetek problémáján kívül a pénzintézetek 
reformja is élénken foglalkoztatja a kor
mányt.

Gömbön Gyula miniszterelnök sátoraljaúj
helyi beszédében, de Imrédg pénzügyminisz
ter is bejelentette már, hogy

szükségesnek tartja a pénzintézetek és 
különösen a vidéki bankok fnzióját és 
figyelmeztette az Illetékeseket arra, hogy

■ fúziókat márciusig hajtsák végre.

Mint jó forrásból értesülünk, a pénzügymi
niszternek ez a figyelmeztetése nem marad 
írott malaszt. hanem

a pénzügyminisztériumban erősen dol
goznak azoknak az intézkedéseknek az 
előkészítésén, amelyekkel érvényt akar
nak szerezni már márciusban a pénz

ügyminiszter kívánságának.

Feltűnő párisi hír Franciaország 
hácsi tépéséről Béna neszül Ausztria es

nemeiország közön?
Páris, február 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A „Puris Soír“ vasárnapi száma 
nagy feltünéstkeltő cikket közöl a francia kormány állítólagos bécsi lépéséről. Szom
baton délután eszerint megjelent Dollfuss kancellárnál, közvetlenül azután, hogy 
Dollfuss találkozott a Budapestről hazatérőben lévő Suvich olasz külügyi államtitkárral, 

a bécsi francia követ
és háromnegyed óra hosszat tartó tanácskozást folytatott vele.

A követ — írja a Paris Solr — kijelentette a kancellárnak, hogy
Franciaország nem helyesli sem az Anschlusst, sem az osztrák-magyar blokk 

tervét,
mert a kisantant mind a két megoldást a leghatározottabban visszautasítaná. Francia
ország úgy mint a múltban most is azon a véleményen van, hogy a középeurópai pro
blémát Géniben kell megoldani, valamennyi állam közreműködésével.

Politikai körökben vasárnap híre terjedt annak is, hogy már a közeli napokban 
béketárgyalások indulnak Németország és Ausztria között.

Buzamonopólium a boletta helyett
A kenyér ára nem emelkedhet

Az illetékes kormányközegek most erős 
tempóban foglalkoznak a buzakérdéssel, 
úgyhogy az uj buzakampány idejére már a 
kormány minden késedelem nélkül meg
tehesse a szükséges intézkedéseket.

Az a szándék és az a terv, hogy ameny- 
nyirc csak lehetséges, megszüntessék, vagy 
legalább is mérsékeljék azt az abuzust, 
hogy az ország egyik legnagyobb termelő
rétege, az agrárlakosság állandóan rcáfizes- 
sen a termelésre. Nagyon nehéz kérdés ez 
és kétséges, vájjon meg fogják-e találni az 
abszolút eszközt arra, hogy ezt a problé
mát megoldhassák anélkül,

hogy ezzel a fogyasztóra hárítsanak 

ujabb terheket.

Hogy azután hitelszervezetek reformját 
törvénnyel, vagy esetleg csak rendeleti utón 
hajtják végre, attól függ, hogy a pénzinté
zetek milyen mértékben tettek eleget a 
pénzügyminiszter kívánságának.

Annyi bizonyos, hogy a pénzügyminiszter 
ragaszkodik ahhoz, hogy a bankok fuziója, 
ott, ahol erre szükség van, megkezdődjék.

Mert nem lehet fontosabb szempont, mint 
az.

hogy a búza árának emelkedése ne jár
jon a kenyér árának az emelésével is. 

bár jólinformált helyen azt hangoztatják, 
hogy a kérdésnek ez a része nem okozhat 
nehézséget, mert a hnrmincpcngös búzaár
nál is alig volt drágább a kenyér, mint 
most, amikor a búza ára jóformán annak a 
harmadrésze.

Mint ismeretes, agrárkörökben nagy fon
tosságot tulajdonítottak az OMGE úgyneve
zett vészbizotlsága javaslatainak, mert azt 
hitték, hogy ezek a javaslatok lesznek a 
csodatevő orákulumok az agrárkérdés meg
oldására.

Mint értesülünk, a kormány részletesen
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foglalkozott is nz OMGE javaslataival, az 
illetéke* szakértők górcsövei alatt azonban 

as OMGE által elöl erjesztett gyógyító 
balzsamok valósággal szltoivadlak 

és különösen ezeknek a javaslatoknak n 
asAmadatai egyáltalában nem voltak helyt
állók.

A kormány — értesülésünk szerint — 
semmicsclrc sem akarja

A császárpárti Wolff ezredes 
Budapestre jön

Habsburg-tUntetés Bécsben
Bécs, február 25

M Hétfői Napló trlefonjelentése ) A 
szárhű néppárt, nz. osztrák légitimixthk 
jwtc vasárnap nagy tüntetést 
Habsburgok mellett. Wolff Richard ezredes, a 
harcos legitimisták vezére nngy beszédben

a Habsburgok visszatérését és elkobzott va
gyonuk vIsMaadteát kövrtelte.

A gyűlés után a Hét föl Napló bécsi munka

szcyve-
rendezeti a Így felelt:

a bolettarendszert tovább folytatni, 
hanem más megoldást keres. Errevonatko- 
zólag azonban még nincs teljesen kialakult 
vélemény, az azonban valószínű, hogy a 
kormány kénytelen lesz mégis valamelyes 
formában a monopóliumszerű tervek közül 
valamelyiket életbcléptetnl, mert a mai vi- 

Iazonyok között más megoldás a szakértők 
véleménye szerint alig lehetséges.

társa telefonon beszélt Wolff ezredessel és 
megkérdezte tőle, ignzak-e azok a hírek, ame
lyek szerint Magyarországra készül. Az ezredes

— Régi vágyam, hogy meglátogassam Buda
pestet és érintkezésbe lépjek az oltani legiti
mista körökkel. Az a hir tehát, hogy

Magyarországra készülök, 
megfelel a valóságnak.

bán jelentős vagyont szerzett. A francia vállal
kozó feleségül vette a pesti hányt, aki most 
már férjével együtt utazott Európa különböző 
nagyvárosaiban s később

■ férj beváUsstatta feleségét egyik külföldi 
részvénytArsasáj! Igazgatóságába Is, 

nmek különböző nagy trztllrsgykrreskcdő cé
gek képviseletét látta ci. Zarcone Norbert nem
rég elhunyd a az asszony most már egyedül in
tézte férje vállalatalrnk ügyelt Az üzleti tranz
akciók sorén Özvegy Zarcone Norbertnénrk dif
ferenciál támadtak a franciaországi George et 
Fcrdinand céggé], amely a pesti rendőrségen 

sikkasztás elmén följelentést tett ellene.
A rendőrség, ügyészség, vizsgálóbiró hiába 
Idézte Zarcone Norbertnál, az asszony nem je
lentkezett s a detektívek sem találták meg Bu
dapesten. A nyomozás azt állapította meg, 
hogy az elhunyt vállalkozó magyar felesége is
meretlen helyen tartózkodik, miire B. IV. 13.336. 
szám alatt a budapesti bünletőtőrvényszék \izs- 
gálőblrója

elfogató parancsot adott ki ellene.
A kŐrözvény adatai szerint özv. Zarcone Nor
bertod részvénytársasági igazgatónő, Budapes-

Riadalom a debreceni koradns 
vasárnap délben tOnteW fel
vonulást rendeztek a diákok

Mozgolódás a debzec^tmi egyatemen

A

Kadéttkisasszony
óta a legvidámabb Hereiem:

DOLLY HAAS
ten született s 3A esztendős. Mont a külföldi 
rendőrhatóságok itt kutatnak at eltűnt részvény- 
társasági igazgatónő után, hogy a sikkasztási 
bűnügyben kihallgathassák.

Elégtételt kapott Bartók Béla
a román zeneszerzőktől

Bradlccanu ismert zeneszerző, aki Pimadta
Bartókot, megkövetle a magyar művészt

Nagy feltűnést kelteit szerte Romániában 
és n magyar zenei körökben, hogy Bartók 
Bélának néhány nap előtti temesvári kon
certjét páratlanul betiltották. Bartók Béla 
évtizedek óta egyik kínáló ismerője ét ku
tatója a román népzenének és ilyen érdemei 
elismeréséül tavaly

a román királytól kitüntetésben is 
részesült.

Temesvári koncertjét Ünnepséggel akarták 
egybekötni, amelynek keretében a román 
zeneszerzők egy része

emléktáblával akarta megjelölni Bartók 
Béla nagyszentmiklósi szülőházát.

Az ünneplés ellen azonban Bradiceanu 
brassói román zeneszerző tiltakozott, mert

Háboruskoilás és pereskedés a főváros volt házi
ezredének tagjai között

Nyolc volt vtiarmlnckettesr i bíróság elölt
Budapest volt házlczrede évekkel ezelőtt 

egyesületet alakított a Volt 3Í-es Gyalogezred 
Zene-, Dal- és Társadalmi Egyesülete néven. 
Annak idején lovag dr. Lcidl Henrik volt fő
hadnagy, mint főtitkár vezette az egyesület 
ügyeit. A múlt év szeptemberében az egyesü
let töhb tagja

kifogásokat emelt az ügyvezetéssel és 
pénztárkezeléssel kapcsolatban.

Az ügyek kivizsgálására nyolctagú bizottsá
got delegáltak, amely többek közt megállapí
totta, hogy lovag Lcidl 42 pengő villamoskölt I 
séaet számolt el jogosulatlanul; a beiratási di
jakat nem kezelte kifogástalanul, az egyesület 
tudta és beleegyezése nélkül nyomtatványokat 
rendelt, még pedig feltűnően drágán és a 
32-esek kirándulásával kapcsolatban elszámo 
lásl differenciál voltok a fclsőgödi vendéglős
sel. Mindezeket Jegyzőkönyvbe foglalta a bi
zottság. Egyben megállapították, hogy ezek 
szabálytalan és erkölcstelen eljárások, mert 
lovag Letdl

u egyesületi érdekek kijátszásával Haját 
érdekelt tartotta szem előtt

Ezekért a megállapításokért lovag dr. Leidl 
Henrik rágalmazás címén feljelentést tett a 
bizottság nyolc Ingja: vitéz Figyelmessy Lajos,

Részvénytársasági igazgató
nőt köröz a rendőrség 

Külföldi üzletek, amelyek bűnvádi feljelentéssel végződnek
A budapesti bünletőtőrvényszék vizsgálóbírója 

elfoguló parancsol nd< ti ki. Egy részvénytársa
sági Igazgatónőt keresnek, aki ellen sikkasztás 
gyanúja miatt folyik eljárás. 

Esztendőkkel ezelőtt került ki külföldre egy

szerinte Bartók a román nemzet népzenéjét 
olymódon kirtlzálta, hogy ez sértő a román
ságra nézve. Ily körülmények között elma
radt az ünnepség ét a koncert.

A román zeneszerzők egyesülete azonban 
szembefordult Bradlceanuval és a szomba
ton este megtartott ülésen teljes elégtételt 
szolgáltatott a nagg magyar muzsikusnak. 
A zeneszerzők

hálás saavakkal méltatták a Bartók 
érdemeit.

a román népzene körül. Ezután pedig 
Enescu elnök üdvözélte az ülésen személye
sen megjelent Bartók Bélát, aki maga Bra- 
dlceanu is megköveteti, mert ünnepélyesen 
visszavonta az ellene felhozott vádjait.

Palágyt Ernő, Kiss István, Kiss Ferenc. Havas 
Béla, Rapolyai Károly, vitéz Bogyó János és 
Hlatky Kálmán ellen.

Tegnap tárgyalta a pert dr. Szőke Benedek 
büntető Járánbiró. A békitósi kísérletek ered
ménytelenek maradlak.

Ezután a biró megkezdte a vádlottak kihall
gatását Miután négy vádlott kijelentette, hogy 
fenntartja és bizonyítani kívánja állításait, 
Kiss István vádlott csak részben tartotta fenn 
■ Jegyzőkönyvben foglaltakat. Hangsúlyozta, 
hogy lovag Lcidlt nem akarta személyében 

| megsérteni és

hajlandó tőle bocsánatot kérni.
A sértett elfogadta a bocsánatkérést. A bíró 

ezt jegyzőkönyvbe foglalta és tüstént kihirdette 
végzését:

megszüntette as eljárást a többi hét vád
lottal szemben la.

A bíró a végzés indokolásában kimondotta, 
hogy a törvény szerint, ha egy perben sgy 
vádlott bocsánatot kér és ezt a sértett elfo
gadja, hivatalból meg kell szünletni az eljárást 
azon vádlottakkal szemben is, akik ugyanazzal 
voltak vádolva, mint a hocaánatkérő. még, ha 
nem Is kővelik meg a sértettet. A végzés ellen 
perorvoslatnak helye nincs.

régi pesti urlfnmllia leánya: Gcrfí Magda. Kül
földi utazáanl során

megismerkedett Franciaországban Zarcone 
Norbert vállalkozóval, 

aki a háború utáni Idők nagy konjunkturíjá-

Debrecen, február 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentfse.) At egyetemi hallgatók a négy 
ifjúsági vezér kizárása miatt erélyesebb lé
pésekre határozták el magukat s ez az elha
tározás

vasárnap nagyarányú tüntetésben jutott 
kifejezésre.

Tizenegy órakor a diákok díszszemlét 
tartottak az egyetem előtti téren, ahonnan 
megbeszélés szerint a legnagyobb rendben 
az úttest két oldalán

tüntető sétára indultak a város felé.

Hozzájuk csatlakozott a debreceni pallagi 
gazdasági akadémia négyszáz bőrkabátos, 
csizmás hallgatója is. Mindannyian cgy-egy 
kék füzetet tartottak kezükben, amely fel
hívja Debrecen város lakosságát, hogy 

kerülje a zsidó üzleteket és iparos
műhelyeket

és szükségleteit a füzetben felsorolt keresz

JMBRR**—y ..mi   -

Készül a vádirat
Bognár Istvánné ellen
Pée3iné sorsáról holnap dönt a Tábla

Holnap, kedden a budapesti ítélőtáblát is 
foglalkoztatni fogja a borzalmas alagi férj
gyilkosság.

A táblának döntenie kell Pécsi Sándomé 
további sorsáról.

Megírta a Hétfői Napló, hogy Pécslnét, a 
férjgyilkos Bognár Istvánné unokanövérét 
bűnsegéd! bűnrészessé# elmén letartóztatta a 
vizsgálóbiró. mert az a gyanú ellene, hogy ő 
adta a fegyvert Bognárnénak s biztatta is, 
hogy végezzen férjével Pé csíné ártatlanságát 
hangoztatta s védője beadvánnyal fordult most 
a táblához és ebben a letartóztatott asszony 

szabadlábrahefyczését kéri
Az Ítélőtábla Kd/Iap-tanácsa holnap, kedden 

ül össm, hogy a beadványról döntsön Pécsiné, 
— aki nagy izgalommal várja a táblai határo
zatot — nem lest jelen a holnapi tárgyaláson, 
védője képviselheti csak itt.

POLITIKAI NAPLÓ
Háry András volt kvirináli magyaT követ 

a jövő hét végén veszi At hivatalát — mint 
• miniszter helyettese a külügyminiszté
riumban. Hórg András Jelenleg szabadságon 
van és szabadságát Kolozsvárott tölti édes
anyjánál, aki Háry Bélának, Kolozs vár
megye egykori nagytekintélyű Arvaszéki el
nökének az özvegye.

♦
Villan! Frigyes báró most kinevezett ró

mai kvirináli követ vasárnap az éjféli vo
nattal utazott el uj állomáshelyére: Ró
mába.

♦
A kormány tagjai kedden délelőtt miniszter

tanácsot tartanak, melyen több nagyfontosságu 
törvényjavaslat kerül megvitatásra Etek között 
lest a föld nevelésügyi minisztérium erdőtör
vény-tervezete, amely már at irányított gaz
dálkodás alapelvei szerint kívánja megrefor
mál rl a magyar erdőgazdaságot. At uj erdő- 
törvényjavaslatot a földmivelésűgyl miniszter 
még a jövő hét folyamán beterjeszti a kép- 
viselőházhot.

♦
Politikai körökben, különösen a kormánypár

ton azzal számolnak, hogy o jövdfosl törvény
javaslat vitája jövő héten véget ér, anélkül, 
hogy esetleg nyolcórás ülésekre lenne szükség. 
Ez esetben a költségvetés letárgyalAsAnak 
megkezdés, lg körülbelül egyhónapi idő All 
majd —• IstámIIva a húsvéti szünetet — a kép- 
viselőház munkarendjében rendelkezésre arra, 

tény cégeknél szerezze be. A tüntető séta a 
zsúfolt debreceni korzón nagg riadalmat 
keltett, de a nagy ielkésziiltséggcl kivonuló 
rendőrségnek sehol sem kellett közbelépnie.- 
Ez a tüntetés kezdete annak a nagyarányú 
megmozdulásnak, amelyet az ifjúság már 
hétfőn folytatni akar az egyetemeken. Az 
egyetemi hatóságok teljes felkészültséggel 
várják az eseményeket.

Barcza Gedeon ifjúsági vezér, aki a har
mincas bizottságnak elnöke volt,

a legutóbbi vez.érválasrtáson nem fo
gadta el eddigi tisztségeit,

mert nem azonosította magát az ifjúság eré
lyes föllépésével Helyette dr. Stlávy László 
vette át az irányítást, aki már régebben • 
harciasak!) párt vezetője volt

Bognár Istvánné Pécsinével együtt ugyan
csak a pestvidéki törvényszék fogházában 
várja sorsát.

A két asszony egymástól távol, egy-egy 
elkülönített cellában van elhelyezve.

Amióta itt vannak, csak egyetlen egyszer: a 
vizsgálóbírónál lefolyt szembesítéskor talál
koztak, azóta nem is látták egymást.

Bognárné tegnap orvosi vizsgálatra jelentke
zett. A fogház orvosa megvizsgálta a férjgyib 
kos asszonyt, aztán úgy intézkedett, hogy 

kórházi kosztol adjanak neki, 
mert gyomorbaj tüneteit konstatálta rajta.

A pestvidéki ügyészség most dolgozik a 
Bognárné ellen kiadandó vádiraton s előrelát* 
hatóan

májusban kerül főtárgyalásra 
az alagi férjgyilkosság.

hagy a minlsztérlnmok által előkészített tőr- 
vényjavaslatok a Ház plénuma elé kerülhesse
nek.

Soha nem látott 
eiminyhon lehet részé:

Vovyan résxt
99T9tuxs»»esutocar-u<. óvásunkon

Spasnyolorssedkgbat i
Ab átázás ntvonslai Rudnpest - Wflaas (vb» 
nton H. •«*.) Ganava-nrstilln-Rar- 
reiana -Valencia - Cartagena - tiraaada- 
Gr’braltór (atcaasronl < anta halón) 1'a ouaa 
Tanger lautacaraiq Algac raa (ha An Cad'a— 

Oordaba - TeleOa - Mattr'd - Nan- 
Sebastiaa —Mauraite —l.eardaa— ronlou»e— 
Mimea — Nfvra — Genova — M lano lantocsroa) 

Venesta—Budapest (vasúton II. oszt.)

ElRzAllAaoltaok luxiiMzá'lókban. 
Luxnnautocar a modem techn'ka 
minden vívmányával felszerelve.

Megismerhet! Olaszországot. az 
olasz és francia Kivi érái, egész 
Spanvoloraz-got Spo nynl-Marok 
köt. Bar—BebasPant. Blarritsof. 
Lourdes! egész kedvezményes áron

Az utazás Indul március 16-án, 
a huRvéii hetet ?3viilában Mad
ridban m San °ebM ariban tölt
jük. ús u ázás időtartamaZö nap! 

R*wzle*ss fslvfláffoattAat nro»p«ktniit dlitalantit Mid: 

utazási tg manetiagyiroda 
AUWV..Í 1, « T.IMn: Ml—<1. m-S
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RoMimi* professzor eitflnt 
üROKaSccsst vasárnap rel- 
aiuisztua, holtan találták 
a HfivSsviiigytien

Cngylikos lett, mert a s® ewes ai^ís elmulatta a tantillát 
Üresül a nstset és tarokat, ahtó Ffiszíwm a mulatságon

Még szombaton történt, hogy a rendőr
ségen bejelentették Rohringer Ferenc eltű
nését, Unokaflvérc, Gnud Károly jelent 
meg a főkapitányságon s elmondotta, hogy 
esztendők óta nála lakik unokaöccse, Roh
ringer Ferenc húszéves műegyetemi hall
gató, aki pénteken eltávozott Garay-utca 10. 
számú lakásukból s

azóta nem adott életjelt magáról.
A rendőrség vasárnap széleskörű nyo

mozást indított az eltűnt fiatalember felku
tatására. Mindenekelőtt az egyetemi hall
gató életviszonyait és eltűnésének körül
ményeit tisztázták. A fiatal Rohringer Fe
renc édesapja, Rohringer Géza Kassán te
metkezési vállalkozó, fiát már évekkel ez
előtt Budapestre küldötte, hogy itt végezze 
középiskolai tanulmányait s azután irat
kozzék be az egyetemre. A fiatalember 
egyik nagybátyjához, Gnud Károly gyáros
hoz költözött és többször felkereste másik 
nagybátyját, Rohringer Sándort, az ismert
nevű egyetemi tanárt is, aki édesapjának 
flvére.

A fiatalember komolyan és szorgalmasan 
tanult, csendesen, szerényen élt nagybátyja 
házában s Így érthető megdöbbenést kel
tett, amikor pénteken levél érkezett Gnud 
Károlyhoz unokaöccsétöl. Ebben a levélben 
közli a fiatalember, hogy a 160 pengőt, 
amelyet édesapjától beiratkozási díjra ka
pott, több barátjával s hölgyek társaságá
ban elmulatta s kétségbeesésében,

acégyenében a halálba menekült.
Á nyomozó detektívek megállapították, 

hogy Rohringer Ferencet pénteken délben 
látták utoljára a Műegyetemen. Derűsen, 
jókedvűen beszélgetett el kollégáival s 12

óra tájban távozott cl innen. Hogy hová 
vitte az út ja, már nem tudták megállapítani. 
Ekkor már nem tért vissza a Garag-utcai 
lakásba.

Miközben vasárnap lázasan nyomoztak a 
rendőrség emberei uz eltűnt fiatalember 
után, a hűvösvölgyi nagyrét melletti erdő
ségben

eg.v jólöltézölt fiatal férfi holttestére 
akadtak a turisták.

Benn az erdő sűrűjében történt a megdöb
bentő fölfedezés.

Egy hatalmas fán lógott élettelenül a 
fiatal férfi holtteste.

A turisták azonnal rendőrért szaladtak, 
majd a főkapitányságról bizottság szállott 
ki az erdőbe A rendőrorvos azt konsta
tálta, hogy már órák óta halott a felakasz
tott férfi. Azonnal átkutatták a ruháját, zse
beit és télikabátjának külső zsebében kusza, 
ideges sorokkal irt cédula volt:

„öngyilkosságot követtem el, kérem, ne 
boncoljanak jel, hanem szállítsák holtteste
met Kassára. A belső zsebemben édesapám 
elmére levél van, küldjék el azonnal. Roh
ringer Ferenc."

A rendőri nyomozás most már azt akarja 
tisztázni,

kik voltak a végzetes éjszakai mulatsá
gon Rohringer Ferenccel együtt, kik 
ezek a férfiak és nők, akikkel 160 pen

gős tandíjat elmulatta a diák

és azután halálba menekült.
A nyomozás nagy eréllyel folyik és csak

hamar tisztázni fogják Rohringer Ferenc 
tragédiájának minden részletét,

Bécsben vasárnap letartóz
tattak két magyar származású 

szocialista vezetőt
Starhembeirg herceg nyilatkozott: Ausztria meg akar 

egyezni Németországgal és védekezni kíván 
a zsidóság hegemóniája ellen

Bécs, február 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A bécsi rendőrség vasárnapra 
ismét több letartóztatást foganatosított a 
szociáldemokrata párt vezető tagjai köré
ből. A letartóztatottak között

két magyar név is szerepel: Ladányi 
Ármin, a bécsi Radiowelt magyar szár
mazású főszerkesztő-tulajdonosát és 
Havas Jenő reklámvállalkozót helyez

ték letartóztatásba
és a további nyomozás során fogják meg
állapítani, hogy milyen szerepük volt a 
szociáldemokrata pártban és valóban részt- 
vettek-e a lázadás előkészületeiben.

A Bécsben élő magyar emigránsok közül 
néhány nappal ezelőtt letartóztatták Roboz 
Imrét. Hír szerint

Roboz Imrét e héten kitoloncolják 
Ausztriából s rövidesen ugyancsak ki 

fogják toloncolni Garbai Sándort, 
a volt magyar népbiztost, akinek letartóz
tatása előtt vendéglője volt Bécsben.

Osztrák politikai körökben nagy feltűnést

keltett, hogy Czermak dr., a keresztény
szocialista párt elnöke a Purkersdorfban 
tartott vasárnapi nagygyűlésen 

bejelentette hivatalosan a keresztény
szocialista párt feloszlását s a Hazafias 

Frontba való beolvadását.
Czermak hangoztatta, hogy Dollfuss kan

cellár személye garancia arra, hogy a párt 
tagjai n Hazafias Frontban is keresztény és 
szociális szellemet találnak.

Nagy érdeklődéssel beszélnek Bécsben 
arról a nyilatkozatról is, amely?t Starhem- 
berg herceggel folytatott a Petit Párisién 
bécsi tudósítója. A herceg kijelentette, hogy 
az uj Ausztriának a tekintély, a rendiség 

és a kereszténység elvein kell alapulnia.
Ausztria sok tekintetben hasonlítani 

fog a fasizmushoz, 

végeredményben azonban nem fasiszta, 
hanem sajátosan osztrák állam lesz, majd 
kijelentette a herceg, hogy

Ausztria mlndenképcn meg akar 
egyezni Németországgal,

jön:

GUSTAV FRÖHLICH
A MESEBELI HERCEG

CITY * CORSO * OMNIA * CAPITOL

de teljes függetlenségének fenntartása mel
lett.

Az újságíró ezután azt kérdezte Starhem- 
bcrgtől, mi nz álláspontja a Ilcimwehrnck 
a zsidókérdésben.

— Az uj Ausztria nem akarja kikap
csolni a zsidóságot, emellett azonban 

védekezni kíván a zsidóság hegemó
niája ellen, 

válaszolta a herceg, aki végül Jüfejtette, 
hogy egyike volt a legnagyobb hibáknak a 
monarchia szétdarabolása s azt most úgy 
kell jóvátenni, hogy szoros gazdasági kap
csolat létesüljön Magyarországgal és Olasz
országgal.

Vasárnap egész Bécset megrendítette az 
a megrendítő esküvő, amely Fey alkancel
lár jelenlétében a Wiener Allgemeines Kran- 
kenhausban folyt le. Az alkancelár meglá
togatta a kórházban a lázadás rendőrsebe- 
sültjcit. Brunner Ferenc 32 éves rendőr, 
aki halálos sebbel feküdt a kórházi ágyon, 
elhaló hangon szólt az alkancellárhoz:

— Meg akarok esküdni a menyasz- 
szonyommal . . . Most mindjárt . . . 

diszpcnzációra volna szükségem.
Fey alkancellár azonnal a telefonhoz sie

ttet s pár perc alatt megvolt a diszpenzáció, 
megjelent a kórházban egy sápadt arcú, 
kisirt szemű kisleány: Damek Ludmilla és 
megtartották az esküvőt.

A vőlegény tanúja az alkancellár volt.
Az egész kórterem sirt az esketési szer

tartás alatt s két órával az esküvő után 
Brunner Ferenc halott volt.

JÓZSEF FŐHERCEG
a Hungária közgyűlésén a 30 
évesek előnyomulásáról beszélt

A Hungária Magyar Technikusok Egyesülete 
vasárnap tartotta ünnepi közgyűlését a Mű
egyetemen. Pattantyús Ab rn báni Géza profesz- 
ssor felolvasta Rohringer Sándor professzor, a 
leköszönő magiszter bucsuszózatát.

Ezután József főherceg mondott nagyhatású 
beszédet

— Kérem az ifjúságot, ne hallgasson az izga- 
tők szavára, akik szétválasztják az ifjúság egy
séges sorait. A hazának szüksége van minden 
fia egész testi és lelki erejére.

Helytelen, ha a „harmincévesek* minden 
téren elő akarnak nyomulni 

és mindent át akarnak venni az idősebbektől.
A nagy tapssal fogadott beszéd, majd az uj 

dominusok és szeniorok felavatása után dr. 
Vér Tibor az elmúlt évről számolt be. Több be
számoló utón egyhangúlag

dr. Mlhnjlleh Győző professzort választót^ 
fák uj magiszterré.

A 25 éves

HÉTFŐI NAPLÓ 
szenzációs ajándéka kereszt
rejtvény-megfejtő olvasói részére

-■ — __

JSv& héten kezdődik
a HÉTFŐI NAPLÓ nyolchetes jubilúris rejtvény versenye?

A TIlOKZflTOS EMBER
Minden idők legizgalmasabb, feltételeiben pedig tökéletesen újszerű pályá
zata, amely érdekesség és a bőkezű ajándékozás tekintetében messze 

kimagaslik minden eddigi versenyünktől.

500 nős mmih 
a győztes jutalma, 150 nagyszerű nyeremény 
jutalmazza ezenkívül a megfejtők fáradságát

A rejtvényverseny összes ajándékait dr. Horváth Kamllló budapesti királyi 
közjegyző közbejöttével sorsoljuk ki.

TITOKZATOS EMBER
•5 lázba fogja hozni az egész országot
1 Vegye meg minden hétfőn a legelterjedtebb és legnépszerűbb lapot, a 
' HÉTFŐI NAPLÓ-t és próbálja ön is megoldani ezt a bonyolult rejtélyt, 

talán éppen önnek kedvez a szerencse s öné lehet a HÉTFŐI NAPLÓ 
pompás jubiláris ajándéka, az

500 pengős taharfókünyu
|| A verseny mlrmen egyes rejtvénye legalább egy telles órát nynltó szórakezós I
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Sorozatos botrányok miatt 
rendőri készültséget 
vezényelnek a törvény
széki negyedbe

Szigorúan 
megbüntetik a botrányrendezü pUrtfs feleket

Illetékes körök búg arról tárgyalnak, hogy 
Budnp< st törvói^széki negyedében, a Markó- 
utcában rendőrségi őrszobát állítanak fel. Az 
Intézkedésre az készteti a hatóságokat, hogy 
az utóbbi hónapokban

egyniáznláii játszódtak le • bíróság! éptl- 
letrkben, u törvényszéken és n jdrásblró- 

aágon a botrányos jelenetek.
A háborupltodő pörös felek, miközben n 

bírósági tárgyalásra tartottak, vagy mikor a 
tárgyalóteremből távozlak, a folyosón

összekaplak, lármáztak, tőt többször tett
leges Inzultusok Játszódtak le a folyosón.
Ilyenkor n várakozó felek és ügyvédek vetet

ték közbe magukat és ni altisztek segítségével 
választották szét a küzdő feleket, sőt tegnap
előtt megtörtént nz Is, hogy az óvadékcsaló sért 
elítélt vádlott, akinek azonnali letartóztatását 
is elrendelték,

megszökött a tárgyalóteremből,

Lugköves merénylet és életveszélyes 
fenyegetés után eltűnt egy ápolónő

A haragos barátnő izgalmas bosszúhadjárata
Gróf Erzsébet panaszára a rendőrség élet

veszélyes fenyegetés elmén eljárási Indított 
Szarka Jánosáé ellen. A följelentésnek érdekes 
előzménye van.

Úróf Erzsébet és Szarka JAnosné 
együtt voltak ápolónők az egyik főváros! 

kórházban.
Jót»arót*ógban voltak, ugyannyira, hogy 

együtt is laklak. Ez a jóbaiátság a múlt ív 
ószén elhldegüll köztük, anyagi természetű 
■ügyok miatt összevesztek, majd amikor 
Szarkáné elvesztette ápolónői állását, azzal 
gyanúsította volt barátnőjét, hogy az áskáló
dott ellene.

Bosszúra szánta cl magát
és Ismerősei elölt sem titkolta, hogy alkalmas 
tödben végez Gróf Erzsébettel.

A múlt év november végén a Szent István- 
kórhóz előtt lesben állt s amikor az ápolónő a 
kórházból kifelé sietett,

retlktlljéből lugkővel telt üveget vett elő 
és annak tartalmát Gróf Erzsébetre öntötte.
Az ápolónő az utolsó pillanatban észros’ette, 

hogy hnragosn merényletre készül ellene, 
félrcugrott és Igv a szétfolyó lapkő csalt kÖny- 
nyebb sérüléseket ejtett rajta és nagyrészt a 
ruhájára folyt.

A merénylő nőt a rendőrségre vitték, de 
pár nap múlva kiengedték, 

mert az orvosi látlelet szerint Gróf Erisébe! 

Viharos Jármábanés zajongás közben 
tárgyaltak vasárnap Kőbányán 
a sertésszállások kitelepítéséről

Az ellentétes érdekek majdnem 
botrányba fullasztották a gyűlést

A Hát- és Telektulajdonosok Országos Egye
sülete a kőbányai polgárság vezetőiről karöltve 
vasárnap nagygyűlést hívott össze a kőbányai 
kaszinóba, hogv megtárgyalják\ kőbányai ser- 
leszállások kitelepítésének kérdését, Á kőbá
nyai polgárság régi vágva, hogy megszabadul
jon a scrtésszállások, különösen nyáron,

dvtaelbefctlen bttzlől ég légylnváilójrttrtl.
A gyűlt1 át — amelyen megjelentek az összes 

E ártok kőbányai törvényhatósági bizottsági 
igja! — dr. Stende Péter Pál ügyvezető elnök 

tiyflolfn meg és rámutatott arra, hogy a
háztulajdonosok éa a bérlők közös érdeke,

hogy Kőbánya megszabaduljon a sertéaatállá- 
sok lói. Amikor régebben Kőbányán még közel 
félmillió sertés és öt-Gzezcr polgár élt, más 
▼olt a helyzet. De ma már több mint hatvan- 
»zer Inkósa van ennek a vArosrésznalt ós alig 
busz-huszonötezer sertés van az ottmaradt ser-

JBIIOn ualtlnK
ás niisv a húsvéti Onaasaka' 
RMitaan. NapolvBwni
Vétvén rémet kedrcKtnényca tArims- 
B? a sasi un kon, mely Indul mArcina 25-4a.
Tartózkodások: Víb-i's, Flrenar, RAaaa,

Nápoly «■ Lapribaal 
8lhaiye«t*»ek •Isötaert izAllodAkban, 
•l«rtri»nr(j étk»z.á«Akk«l.
Na*képzett magyar vezetni
Az Ömsm latvanyusedgok nieftektattse 
KArian részlett* islvtJAaosHAM ée proal 
pak-ozf; tavólbon d(|tÁT«nui kfitd as 
.9’azasi gr menetjetytroflr

KundKtvQl jípaat. Andró-oy At 1*. IVl t*-l 4A, M-M5
kode^efninys KorlAfnl •zAraó helyra való tekintettel 

ntMlvDbi jmeauezoa aJAatoiOa.

máskor pedig a kötelességüket teljesítő ügy 
oédeket inzultálták a haragos pörös felek.

Ezeknek az állapotoknak a megszüntetését 
akarják elérni azzal, hogy óllandó rendőri ké
szültség legyen a bírósági negyedben.

A bírósági épületek minden folyosójára 
rendőrposztot Állítanak.

A rendőr jelenléte kétségtelenül fékező 
határnál Icai a hurclaAabb természetű pü- 

rös felekre,
aki pedig mégis elköveti a tiszteletlenséget, 
hogy a bírói épületben sajátmaga akar „Ítél
kezni”, azonnal rendőrkézre kerül.

Eddig az volt a helylel, hogy a botrány 
után n felek sietve eltároltak és nem lehetett 
ellenük eljárást indítani, mig

ezentúl, ha a rendőr azonnal felírja a ne
vüket, a rendőrblróság elé állíthatják Őket

és szigorú büntetést kapnak. Az őrszobát való
színűleg a törvényszék épületében helyezik el.

sérülései nyolc napon belül gyógyultak.
Az elkeseredett és azóta legnagyobb nyo

morban sínylődő nö továbbra sem mondott le 
a bosszúról és sűrűn hangoztatta, hogy

addig nem nyugszik, míg végleg le nem 
számol haragoséval.

Szombaton került tárgyalásra a lugköves 
merénylet a büntető Járásbíróságon. Kőporossy 
járásbiró tárgyalta az ügyet és könnyű testi 
sértés elmén 80 pengő pénzbüntetésre Ítélte 
Szarkánét. Az asszony

arra kérte a bíróságot, hogy tartóztassák 
le, mert a pénzt úgy aem tudja lefizetni éa 
különben sem nyugszik, mig bosszút nem 

All ellenfelén.
Alig tudták kltuszkolnl a tárgyalóteremből. 

a folyosón botrányos jeleneteket rendezett, 
meg akarta támadni Gróf Erzsébetet és csak a 
közelben tartózkodó ügyvédek és közönség 
közbelépésének lehetett köszönni, hogy komo 
lyabb baj nem történt.

Az utcán elkeseredett szavak kíséretében. 
újból megfenyegette Gróf Erzsébetet, hogy a 
legrövidebb időn belül leszámol vele. Tekintve, 
hogy Starkáné feltűnően idegesen viselkedett, 
arra lehet következtetni, hogy

tényleg készül valamire, 
ós azért a rendőrség közbelépését kellett 
igénybe venni. Kihallgatni azonban még nem 
lehetett, mert nem találják a detektívek.

tésszAllásokon. A természettől fogva Kőbányá
nak megvan minden alapfeltétele, hogy a fővá
ros kedvelt lákóvldéke és gyáripari negyede 
legyen, de a sertésszállások az egész kerület 
fejlődésének kerékkötői.

Már dr. Szende Péter Pál felszólalása alatt 
állandóan

ujoagtak fe kőtbMtóldaokkal savartdfc a 
azónokof

a kőbányai icrtésszállások munkásai. Még fo
kozódott a zaj Halter Károly, a kasrinő elnö
kének felszólalása közben s mikor a szónok 
azt bizonyította, hogy a lakosság zömének ma 
már ntmt érdeke a sertéshlzlaláz,

a munkáink ftllMketftd tajnngáAba kezdtek, 
úgy hogy már-már botrányba fulladt a gyűlés. 
Végre ar. elnök felszólította a leghangosnbh 
munkások ogylkét, hogy fejtse ki álláspontját. 
A munkás fel Is szólalt é.s tiltakozását azzal 
indokolta, hogy szükség van a kőbányai sertés
szállásokra, ahol

1272 ambér talál munkát
Az ülés ösaaehlvAsa ettél srembon hangoztatták, 
hogv a szakmunkátok a kitelepített sertéfezál- 
IAiákon la meg fogják kereshetni kenyerüket

A mind tajosabbá váló Izgatott vita során dr 

SflRGfl LILIOM
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Török orvos azt fejtegette, hogy a sertések 
miatt Kőbányára özönlő legyek terjesztik n 
baclllusokat óa még az ablakok kinyitását is 

lehetetlenné teszik nyárin.
A szenvedélyes vitát Payr Hugó országgyűlési 
képviselő rekesztette be. Javaslatéra a gyűlés 
nem hozott végleges határozatot, csupán ki
mondták. hogy egy ssükebb ankét elé viszik 
az ügyet, minden oldalról megvitatják, a 
munkások érdekelnek szemmel tartásával ót 
megfelelő pénzügyi megoldást igyekeznek meg- 
lalalni, hogy Kőbányát megszabadíthassák a 
.< rtésszúllásoktól.

Báró Pongrácz Antalné kölcsönügyei 
a büntetőbíróság előtt

Cigányzenésztöl hozatott silány ételt evett és 300 
pengős kölcsönöket adott 60 pengős kamatra

Báró Pongrác Antalné Csalás elmén feljelen
tést telt egy kereskedő elvált felesége: Welsz 
Alberlné ellen. A feljelentés szerint Weiszné 
egy összegben 300 pengőt, részletekben pedig 
további kis ősszogoket csalt ki a bárónétól 
azzal, hogy étkezdealapitásra kell neki a pén2 
és, ha megnyílik a vendéglő,

rekompcnzáclóként kosztol ad Pongrácz 
bárónénak.

Weisznét, aki Jóbarátságban volt azelőtt a 
hórónával, a feljelentés után letartóztatták, de 
később szabadlábra helyezték.

At ügyet most tárgyalta dr, Szabó Mihály 
bünlelőtörvényszéki cgyesblró. A vádlott ta
gadta bűnösségét, azt mondta, hogy a 300 pen
gőt kölcsönkapta a bárónélól, aki a pénz át
adásakor

levont 60 pengőt kamat elmén, 
további 40 pengőt pedig régebbi adósságok 
fejében, úgy, hogy ő csak 200 pengőt kapott 
kézhez.

— Fél nappal később a 200 pengő — foly
tatta Weiszné — titokzatos módon eltűnt a 
lakásból. Érthetetlen, hogy ki vette el, hisren 
csak a báróné és én laktunk a lakásban. Meg

Leszállították felére a telefon 
bevezetési díját További mérséklések Is 

várhatók a telefondíjaknál
A közvélemény régóta sürgeti már, hogy 

a mai tulmagas telefonbevezelésí, átköltö
zés!, átírási dijak, valamint előfizetés alap
dija és a beszélgetések egyenkénti dija, a 
különböző kamat- és bírságpénzekkel együtt 
leszállittassék, ami mindenesetre a mai ne
héz gazdasági viszonyok között Is jelenté
kenyen emelné a telefon forgalmát.

Amint értesülünk, a kereskedelmi minisz
tériumban a telefondíjak egyes tételei körül 
már döntés is történt s a legrövidebb idő 
alatt várható az a rendelkezés,

amely az uj telefonok bevezetési diját

Nagygyűlésen tárták fői sérelmeiket 
vasárnap a kiskereskedelem 
és kisipar érdekképviseletei

Vasárnap délelőtt a Pesti Lloyd-Társulat 
nagytermében nagygyűlést tartottak az élelmi- 
szorszakma érdekképviseletei és más kereske
delmi testületek, köztük a Baross Szövetség, a 
Budapesti Hentesipartestület, a Budapesti Ká- 
oéstpartestület, a Fűszerkereskedők Országos 
Egyesülete, a Húsiparotok Országos Szövet
sége, a Aféazdrua Ipartestület, a Budapesti Sajt 
ér Vajnagykereskcdök Egyesülete, továbbá a 
Vásárcsarnoki és Piaci Kereskedők Egyesü
lete.

A nagygyűlésen a kereskedelmi minisztert 
dr. Halász Tivadar, a székesfőváros hatóságát 
dr. Hügl Jenő, a kereskedelmi és Iparkamarát 
Kemény Rezső képviselte.

Hoffmann Mihály elnök nyitotta meg a 
nagygyűlést, üdvözölte a hatóságok kiküldöt
teit és a megjelenteket, akik zsúfolásig meg
töltötték a Llopd termét.

A nagygyűlés előadója Gyöngyösi József 
volt, aki nagy beszédben Ismertette a kis
kereskedelmi és kisipari középosztály sérel
meit és arra hivatkozva, hogy a kormány se
gítségére sietett a kisgazdatársadalomnak,

kifejezte a klAkerrekedrlem és kisipar 
Igényét la a megsegítésre.

Ismertette a külföldi államoknak azokat az 
intézkedéseit, amelyekkel megvédik a kis
kereskedelmi és kisipari középosztályokat és 
hasonló intézkedéseket sürgetett ennek a köz
gazdasági és ncmzctpolitikal szempontból fon
tos társadalmi rétegnek Magyarországon való 
megvédése érdekében is

Hasznos tudni,
hogy lokíóle bhlog.égnok vehetjük éltjét 

ha Schmidthauer

keserűvizével eltávoli juk a gyomor és 
l belekben reltöző év korokat okozó 
; baktériumokat.

kértem ekkor a bárónét, hogy engedje részle
tekben törlesztettem az adósságot, ő azonban 

nem egyezett bele.
Weiszné beismerte azt, hogy étkezdét akart 

alapítani és felajánlott a bárónénak ingyen 
kosztot; de ezt csak azért tette, mert megsaj- 
nálta a bárónét, aki csajkából ette nap-nap 
után azt a silány ételt, amit

egy eigányzendazlől hozatott.
A sértett báró Pongrácz Antalné kihallgatás.! 

után néhány tanú elmondotta, hogy a báróné 
többeknek adott pénzt kölcsön.

Dr. Szabó bíró a tanúkihallgatások és per- 
beszédek után

felmentette Welsznét ■ csalás vádja alól, 
azzal az indokolással, hogy a felmerült adatok 
szerint egyszerű kölcsönügyletről van csak szó 
és ez nem büntető, hanem polgári bíróság elé 
tartozik.

Weiszné és az Ügyész megnyugodtak az íté
letben, a báróné fellebbezni tfkart de amikor 
meghallotta, hogy, ha fellebbez, újabb illetéket 
kell fizetnie, ő is megnyugodott az Ítéletben, 
amely igy nyomban jogerőre emelkedett.

a ma! 120 pengőről 00 pengőre, az át
helyezési dijakat pedig ugyancsak fe

lére szállítja le.
A további díjmérséklések tekintetében még 
folynak a tárgyalások, de valószínűleg sor 
kerül arra Is, hogy vagy az alapdijat, vágyj 
a beszélgetési dijakat leszállítják, etekintet- 
ben azonban még nincs döntés. Értesülés 
sünk szerint a nagyközönség csak adagon
ként fogja kapni a telefondíjak mérséklését 
és igy egyelőre a legközelebbi napokban 
Csupán az uj állomások felszerelési dijának 
mérséklése lép érvénybe.

Végül határozati javaslatot terjesztett be, 
amely azt kéri, hogy a kormány szüntesse meg 
az áruházak élelmiszerosztályail, hogy újabb 
áruházak alakítására vagy meglövök kibővíté
sére engedélyt ne adjon, vezesse be az áruházi 
adót, tiltsa meg az egységes árakon való áru
sítást, tiltsa meg, hogy gyárvállalatok detftil- 
árusitási üzleteket létesítsenek, tiltsa meg, 
hogy a fogyasztási szövetkezetek nemtagoknak 
is Árusíthassanak, végül

szüntesse meg ■ közüzemeket éa ■ községi 
élelmlszcrűzemct.

A nagygyűlés a határozott javaslatot egyhan
gúlag elfogadta. Azután a különböző érdek
képviseletek szónokaira került a sor. Belopó, 
toczky Kólmán, Bányán Lajos, Koch Gyula, 
Holtán Gábor, Laczkó Sándor, Bertram Sán
dor, Havas Nándor, Vajda Nándor és Tóth 
Gábor tartottak beszédeket.

A nagygyűlés mindvégig Igen Izgalmas han
gulatban folyt le. Néhány rendzavarát, akik 
közbekiáltásokkal akasztották meg a szónoko
kat, a rendőrség eltávolította a teremből.

— DJ acőrmeUzlet a Belvárosban. A SZŐrmp- 
vósórló közönség előnyösen Ismeri a megszűnő 
Elkán Gyula cég volt üzletvezetőjét, Müllrr 
Oyörgyöt, aki most a Petőfi Sándor ucca 6. 
alalt nívós szőrmcüzletét megnyitotta.

Ideális otthon
Jőlkamatozőnranyérték!
Bndapart kfltt>ont|Aban.inéglA osendes, pormentes, nsp- 

parkok közepette. a Oetléréftlrdónél, ■ Mányokl-uton má> épül két liga abh 
táraMVtlIánk. (Huszadik tAnmsiiázurk). Ver- enyenkfvUll 
2-1®-, 4-ezobAs, önálló telekkönyvezésó, fixára dröklaiká- 

"° év®* "dómente.8ég. BttbeadasnA', amit vAllalnn* 8—8% jövedelem! itóbbl aertee tár 
eitabázalnkban leaMUiitott Áron kévén leflMtéAnAl la k» p- 
hntó pár kétaaobn, hAromszoba hallos. déllfekvéafl remek- 
"*pp«^^j;eniram“^*^t5^U£;ísb«,



Budapest, 1934 február 20. HÉTFŐI NAPLÓ 5

Rejtélyes holttest az Örkényi 
vasúti töltés árkában

Sebekkel 
borított férfi, gyUrUjébe Neuband név van vésve

Vasárnap délelőtt a főkapitányság sérü
lési osztálya arról értesült az Örkényi 
csendőrőrstől, hogy

a község határában halott férfit talál
tak, akinek se a kilétét, se halála okát 

nem sikerült megállapítani.
Egyes jelekből arra is lehet következtetni, 
hogy az ismeretlen halott esetleg bűntény 
áldozata lett, de felmerült az a feltevés Is, 
hogy esetleg Öngyilkosságról vagy baleset
ről van szó. A halott arcát, fejét és tes
tének többi részét is kisebb-nagyobb sérü
lések borítják, amelyek eredetét csak a bon
colás tudja majd megállapítani.

Vasárnap hajnalban nem messze Örkény 
határától,

a vasúti töltés mellett elhúzódó árok

Botrányt rendezett a Várban 
a Lipótmezőről megszökött
őrült nő Elfogták és visszavitték a tébolydába

A várbeli Fortuna-utca csendjét vasárnap 
kora regigei hangos kiáltozás, kétségbeesett 
Sikoltozás verte fel. A környék házainak 
előkelő lakói az ablakokhoz siettek, nem 
tudták elképzelni, hogy mi történhetett az 
Utcán, ahol csak nagyritkán lehet hallani 
még egy hangos szót is. Egy magából ki
kelt nő szaladgált az utcában,

belekötött a járókelőkbe, hangosan 
kiabált velük és sikoltozott.

Jk nő viselkedése már az első pillanatban 
is az elmebeteg benyomását keltette és ez 
a feltevés csak jobban beigazolódott, ami
kor

• ruháit kezdte tépdcsnl.
Rendőr került elő, aki igyekezett lecsillapí
tani és nagynehezen rábírta arra, hogy kö- 
Wsae a kerületi kapitányságra. Az őrszobán

Légtqrnász-zsebtolvajt fogtak 
a 6-os villamoson x „Hágó József artista 

rosszal végződött kalandja a József-köruton
Pintér György pékmester a Rákóczi-ut és Jó- 

sstf-kőrút sarkánál egy 8-os Jelzésű villamos
kocsira akart fölszállni tegnap délután. A meg
állónál nagy tumultus volt és a perronon Is 
esak nagynehezen tudott helyeit szorítani magá- 
®ak. A nagy tolongásban

egy kopottruhás fiatalember állott mögötte, 
aki egyre jobban lökdöste.

Xpákmester rendre Is utasította, majd a fiatal
ember gúnyosan rámosolygott és leugrott a 
robogó villamosról Pintér gyanúsnak találta a 
fiatalember viselkedését s rögtön az jutott eszé
be, hátha a nagy lökdősés közben az ismeret
len ember ellopta a pénztárcáját Belenyúlt a 
hátsó zsebébe és tényleg, föltevése beigazoló
dott,

a pénztárca eltűnt.
A kalauzzal megállittatta a villamost és többed- 
magával a gyanús utas után sietett Sikerűit is 
őt utólérni, majd az elö&lető rendőrnek adták 
át

A fiatalember önérzetesen

A Senki szigetére indult 
rozoga lélekvesztön 
egy budapesti kisdiák

Possz bizonyítványt kapott, Ada-Kaleh szigetén 
akart élni, de csak az Összekötö-hidig jutott

Szombaton a késő esti órákban megjelent a 
főkapitányság központi ügyeletén N. Ferenc 
festőművész, aki a Ferenc-tér 7. sz. alatt lakik és 

bejelentette tizenhárom esztendős, ugyan
csak Ferene keresztnevil harmadik glmno- 

zlsta fia eltűnéséi.
Az apa izgatottan adta elő, hogy fia január vé
gén rossz bizonyítványt kapott, attól kezdve el
ment a kedve a tanulástól és állandóan kalan

ban a csendőrjárőr bukkant rá az Is
meretlen halottra.

Arccal a föld felé fordulva feküdt és a köz
ségi orvos megállapítása szerint, a halál a 
felfedezés előtt már jó pár órával beállha
tott. Barna kabát, ugyanolyan színű ruha 
van rajta, fején fekete prémsapka.

Jobbkezén gyűrűt találtak, amelybe 
Neuband név van bevésve.

A csendörség a budapesti főkapitányság
gal karöltve, széleskörű nyomozást indított, 
hogy megállapítsa a halott kilétét, egyben 
intézkedés történt, hogy az Örkényi halot
tasházban holnap délelőtt boncolják fel a 
holttestet, a halál körülményeinek megál
lapítására.

sem csendesedett el, éktelen lármát csapott, 
mire kihívták a mentőket.

A mentőorvog
elmebaj tüneteit fedezte fel nála 

és szükségesnek látta, hogy mielőbb elme 
gyógyintézetbe szállítsák a különös visel
kedésű nőt.

A mentőautón először a főkapitányságra 
vitték, ahol a főorvossal vizsgáltatták meg. 
Megállapítást nyert, hogy ön- és közveszé 
lyes elmebeteg s amikor jobban utána néz
tek személyének, kiderült, hogy Diamant 
Lujza 35 esztendős volt magántisztviselőnő
vel azonos, aki

pár nappal ezelőtt szökött meg a Li
pótmezőről és azóta Budán bolyongott. 

Visszavitték az elmegyógyintézetbe, ahol a 
jövőben jobban fognak vigyázni rá,

tiltakozott a gyanúsítás miatt 
és felelősségre vonta a pékmestert, hogy meri 
őt gyanúsítani A rendőr megmotozta, de a 
pénztárcát nem találta nála. Ennek dacára 
személyét továbbra Is gyanúsnak találta, elő
állította a főkapitányágra.

Az Igazoltatás során „___
Hágó József 25 esztendős artistának mon

dotta magát
és hangoztatta, hogy ártatlanul gyanúsítják. 
Azzal dicsekedett, hogy ö a fővárosi és vidéki 
cirkuszokban

mint légtornása működött
és hajmeresztő mutatványaiért olyan szépen 
honorálták, hogy most amikor szerződés nél
kül van, még mindig szépen meg tud élni a 
nyáron át félrerakott pénzéből.

A rendőrségen azonban nem hitték el véde
kezését, utánanéztek múltjának s megállapítot
ták, hogy lopás miatt már büntetve volt. Min
den tiltakozása ellenére előzetes letartóztatásba 
helyezték és átklsérték az ügyészség fogházába.

dos terveket hangoztatott. Attól tart, hogy meg
valósította tervét és valahova külföldre szökött. 
Pontos személyleirást adott az eltűnt diákról és 
azt a központi ügyelet vezetője még az éjszaka 
folyamán rádión továbbutalta az összes őrszo
báknak és határállomásoknak azzal, hogy

ha a kisdiák valahol jelentkezik, tartóztas
sák föl

és hozzák vissza Budapestre.

Vasárnap hajnalban három óra tájban az 
összekötő vasúti híd pesti hídfőjénél szolgála
tot teljeaitő mentőörség legénysége arra lett 
figyelmes, hogy

egy csónak úszik a Dunán lefelé.

Azt is észrevették, hogy a szokatlan időpontban 
csónakázó nem lehet jó evezős, mert

a hullámok hói jobbra, hol balra vetették 
's attól lehetett tartani, hogy rövidesen fel

borul a gyenge faalkotmány.
A Penta II. motorcsónakkal nyomban a csónak
hoz siettek. Csáklyát Is vittek magukkal, hogy 
azzal húzzák oda a motorcsónakhoz a facsóna
kot. Amint a Duna közepére értek, látták, hogy

egy kisfiú iil a csónakban és kétségbeesetten 
Igyekszik azt egyensúlyba hozni, hogy meg

meneküljön a felborulástól.
A mentőörség legénysége csakhamar elérte a 

csónakot és pár perc múlva utasával együtt 
partra húzta. Egy turistaruhás kisdiák volt a 
rejtelmes utas. Nevét csak hosszas faggatás 
után volt hajlandó elárulni és mikor leleplezte 
kilétét, kiderült, hogy az eltűnt diákkal azo
nos. Büszkén jelentette ki, hogy csak a köd el
oszlásának köszönhetik, hogy őt megakadályoz
ták terve keresztülvitelében, mert a Szúnyog
szigettől egészen az összekötő vasúti hídig le 
tudott jönni anélkül, hogy a közben levő három 
ncntöörség legénysége észrevette volna. Ami
kor elindult, sötét köd ült a Dunán és senki 
sem vette észre.

N. Ferit, aki a hűvös éjszakában összefázott, 
a mentőállomás házikójába vitték be, hogy egy 
kicsit fölmelegedjen. Teát adtak neki, meleg 
ruhákkal és pokrócokkal betakargatták.

Reggel azután villamoson a dunai kapitány
ságra mentek vele, ahol jegyzőkönyve mondta 
a romantikus eltünésd történetét:

Megunta a tannlást. nomád életre szánta 
magát

Egy barátjától kérte kölcsön a csónakot és úgy 
tervezte, hogy elmegy először a Balaton mellé, 
olt éldegél egy ideig, majd csónakon tovább

Az egfisz világon most

Fehér árut 
kínálnak.

■ Z A Ml AJANLATUMKi

Kis párnahuzat <u»»— -.88
Paplanlepcáő huzat — 5.80 
Hímzett ágykészlet ,R Rn
nmr. raMlr,.» W. I 1 MI.0V

Dunyhshuzat
> m.Im •<h n.M tMtoa 

f C.SO »JM> O K
Duptaövé’3 kertlabron---------
BaUszt melltartó (««««-------
Színes hímzett női kombiné--------
Színes női hálóing -----------
Bosszú lórii köppernadrtg--------
férfi flanelt plzsamaöltönv------

nagyon lói esik a test alapos lemosása, 
vagy bedőrzsölése egy tenyérnyi valódi 

Diana- sósborszosszol, 
moly a sz orvé rőtet tel üdíti, a vérkerin
gést élénkíti, az ellenállóképességet fo
kozza, a petyhüdt Izmokat megacélozza.

Már 64 fillérért 
vásárolhat
1 próbapalackotg
mely meggyőzi e kitűnő ház/srer nélküy 
lőzhetetlenségéről és pompás hatásáról.

megy Ada Kaleh szigetére és ott telepszik le. 
Az utóbbi napokban

többször la elolvasta Jókai Aranyemberét 
és annyira megkapta Ada Kaleh szigetének 
a leírása, hogy ő Is ott szeretett volna élni, 

mindenkitől elvonultam egyedül. Egy hátizsák 
kot és egy táskát vitt magával a nagy útra. 
Pár napra való élelmiszer, azonkívül több tér
kép, angol, német és olasz szótár, iránytű éij 
egy kis házi gyógyszertár volt a hátizsák tar
talma.

A kalandos terveket szövögető kisdiákot a 
rendőrség átadta szüleinek,

akik boldogan fogadták a megkerült gyereket.

2.48 
-.78
L35
2.95
2.75
3.75

Boon csokoládét!
ízlik! Erősít!

Postán utánvéttel szállítunk.

Rákóczl-út 72-74.
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Nagy Elek volt vatikáni követ 
feleségének tragikus halála

Influenza ülte meg a hollandi leány
ból lett magyar nagyasszonyt

Vasárnap reggel gyászlobogőf tűztek ki 
vérségi dr. A’agy Elek volt rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter Urt-utca 6. 
számú palotájára. Szombaton este ugyanis 

súlyos szövődményen Influenza követ
keztében,

tiznapi szenvedés után meghalt 36 éves ko
rában n volt vatikáni követ, az Adio Catho- 
lika elnökének felesége, született Janssen 
Erzsébet.

Vérségi JVaj/y Elek hágai ügyvivő korá
ban Ismerkedett meg Jantsen Erzsébettel, 
aki

dúsgazdag amszterdami gyáros család 
sarja.

A gyönyörű holland leányt Amsterdamban 
vette feleségül. Röviddel ezután Magyar
ország vatikáni követévé és meghatalmazott 
miniszterró nevezték ki Nagy Eleket, aki 
már fiatal feleségével együtt utazott Ró
mába. Nngy Elek nyugdíjaztatása után Ma
gyarországra jöttek, itt birtokot vettek és 
a várbeli Url-utcal palotába költöztek, ahol

a házaspárnak, amely harmonikus, boldog 
családi életet élt,

bét gyermeke született.
Nagy Eleknéből itt melegszívű, igazi ma

gyar asszony lett, résztvett minden jóté
konysági mozgalomban, a holland gyermek- 
nyaralt^tás érdekében végzett munkájáért 

megkapta a Vöröskereszt érdemrend
je

és érdemrendet kapott azért is, mert 1030- 
ban tevékenyen működött a koruiányzóné 
és Izabella főhercegnő akciójában, amit u 
sokgyermekes magyar anyák érdekében In
dítottak.

A nagylelkű, Jótékony vérségi Nngy 
Elekné halála nemcsak a nagy családot súj
totta mély gyászba, hanem mindenkit mély 
bánat tölt el, aki ismerte. Az uriutcai póló
jában kedden délelőtt 10 órakor

Seréül Jusztlnlán bíboros herceg"'rimás 
személyesen szenteli be a holttestet, amelyet 
azután a röjtöki családi kriptában helyeznek 
örök nyugalomra,

e| a közelben, hogy onnan valami járművön 
elszállítsa. Amidőn negyedszer tért vissza a 
rejtekhelyre,

egyellen-egy vasdarabot Bein talált ott, 
az egészet ellopták.

Másnap biztosabb munka után látott. Gyenge 
Elemérné Fóti-ut 16. alatti lakására tört be 
I.ehocki Józsej nevű társával, llt jól ismerte a 
terepet, mert Gyengénó volt a keresztanyja, 
ölszáz pengő készpénzt és ingóságokat vittek 
cl. Pár napig pihentek. Ezalatt Takács régi 
szenvedélyének, a kártyának hódolt és

300 pengőt elvesztett a lopott pénzből.
Utolsó esetük a Klapka-utca 17. alatt volt

Sebestyén Sándor kereskedőnél. Natfyon 4hsz- 
tek és elhatározták, hogy csak élelmiszert visz
nek el. Észrevették, hogy nincs senki odahaza 
és tudták, hogy aznap üvegezték az ablakokat 
Kiszedték a friss gittet és bemásztak a helyi* 
ségbe. Amikor éppen távozni akartak, hazatért 
Sebestyén és

utánuk vetette magát
Lehockit elfogta, Takács elmenekült.

A betörő
letartóztatását boldogan vette tudomásul 

sőt ki is jelentette:
— Elég volt a pech-szérlából,'most legalább 

nyugodtan pihenhetek egy ideig.

Úri tolvajnők a Belvárosban
Két elegáns hölgy harisnyákat

Néhány hónappal ezelőtt fogtak el a főka
pitányság detektivjei egy nőkből álló bol’’ 
tolvaj-bandát. Most több újabb feljelentés ér
kezett a főkapitányságra, amelyek szerint

két feltűnően elegáns hölgy
vakmerő lopásokat követett el belvárosi üzle
tekben

A két gyanúsított nő közül az egyik idősebb 
asszony, aki mindig fekete ruhát visel, a má
sik szép szőke hölgy’, aki társnőjét „mamának" 
szólítja. A hölgyek különösen nagy előszeretet
tel látogatják a

belvárosi kesztyű- és harisnyaüzleteket.

és keztyiiket lopkod a boltokból
Nz egybehangzó feljelentések szerint a két 

nő sokáig keresgél, válogat a boltokban és 
végül minden alkalommal vétel nélkül távozik, 
azzal, hogy ,.nem találtak megfelelő árut”.

A feljelentések szerint a hölgyek távozása 
után vette észre a segéd, hogy több pár keztyü 
és harisnya hiányzik,

mindenütt a legfinomabb minőségünkből, 
A tolvajnők, akik nyilván szakértői a női di
vatcikkeknek, akkor már természetesen érkon- 
bokron tol voltak.

A főkapitányság detektivjei erélyesen nyo
moznak, hogv kézrekerilsék a veszedelmes 
bolti tolvajnőket.

A Dréhr-ügy
uj szenzációi a vácitanács előtt

A Ml MOZINK
Pénteken kezdődik s három hétig tart a monstre- 
ügy vádtanácsi tárgyalása

E hét péntekjén a bűntetőtörvényszék vád
tanácsa megkérdi Dréhr Imre volt népjóléti ál 
lamtitkár ismeretes ügyének tárgyalását.

A vádtanácsi tárgyalást érdekes események 
előzték meg: az ügyészség vádirata ellen kifo
gást nyújtottak be Dréhr vélől s ennek helyt 
adva,

aj vizsgálat lefolytatására 
utasította a vádtanács a vizsgálóbírót. Hónapo
kon keresztül folytak a vizsgálóbiró előtt a ki
hallgatások.

Tanaidéiul kapott Bébién István gróf, We- 
kerle Sándor, Búd János, 

a Bet/i/en-konnány több más tagja és számos 
előkelő politikus is. akik részletes vallomást tet
tek az egykori népjóléti mlnlsztéi lum Ügyeiről.

Miután befejeződtek ezek a kihallgatások, a 
vizsgálóbiró a Dréhr-ügy mázsás súlyú iratait

visszaküldte a vádtanácshoz, amely 
most tűzött ki tárgyalást 

és ezen dr. Gál Jenő, dr. Palotay Kovács Ká
roly, Dréhr Imre védői előterjesztették a vád
irat elleni kifogásaikat. Ismertetni fogják a vád
tanácsi tárgyaláson

a legújabb szenzációs vallomásokról szóló
Jegyzőkönyveket és sok más érdekes iratot 

A vádtanácsi tárgyalás — amely a perend 
szerint zárt ajtók mögött folyik le — körülbelül 
három hétig fog tartant s csak ekkor hirdeti ki 
a vádtanács határozatát:

vád álé helyezlk-e Dréhr Imrét, vagy meg
szűntetik ellene as eljárást?

Politikai és jogászkörökben egyformán nagy 
érdeklődéssel várják, hogyan határoz a vád
tanács Dréhr Imre ügyében.

Elfogták a főváros legpechesebb 
betörőbandáját

CÁRITÓL FILMPALOTA. Baroaa-tór. (TeL: 343-87.) 
Vlkiar vagy Viktória. Vígjáték. Főtt.: Renate Müller. — 
Híradó. — Folytatólagos előadások kezdete hétköznap: 
U4. U0. U8. U10, vasárnap: U2. U4. H0. U8. H10 óra
kor. — Az első előadás mindennap félhelyárakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ. Vilmos ctátiár-uí 30-38 (Tel.: 
11-140) Az örök rejtély. Filmdráma. Fősz.: Dorothea 
Wleck. - Utazót a Garda-lénél.' Utikép. — Híradók. — 
Az előadások kezdete hétköznap: 4. 6, 8. 10. vasár, és 
ünnepnap: 2. 4. 6, 8. 10 órakor. — A» elsó előadás min- 
donnap félhelyárakkal.

CORSO. IV. \ ácl-u. 0. (Tel.: 87-4-02.) As 8r8k re| 
lély. Főszereplő: lierlha Thíclo — A Garda
ló. Útirajz. — Híradók. — Mindennap: 544, 546, %8. 
%10 Órakor. — A hétköznapi ebó előadás lélhelyáru.

Nagymezó-u, 23—24.

Trükkfilm. — Híradó. — Előadások kezdete hétköznap 
2-tól 6-ig folytatólagosan, azután 6 8 és 10 ólakor, va
sárnap: 2, 4, 0, 8 és 10 órakor. — Minden vasárnap dél
előtt II órakor gyermekmatiné.

KAMARA MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. (Dohány-u. és Nyár 
utca sarok (Te).: 44-0-27.) Dalol a vógyt Fősz.: Joteph 
Schm dt. — Híradók. - Előadások: 4 6. 8. 10 órakor, 
vaaárnap: 2. 4. 6. 8, 10 órakor. — Ai ebó előadás min 
Jennap félhelyárakkal.

OMN1A Ffl.MSZINAZ. VIII. Kölcsey utca 2 (Tel 
301—25.) Kísérlet ■ városon kérésziül. Fősz.: Harry 
t’iel. — PlmpL a levegő hőse. Trükkfilm. — Híradó. — 
Előadások kezdete hétköznap: 4. 8, 8 és 10. vasár- és 
ünnepnap; 3, 4, 6. 8 és 10 órakor. — Az első előadás 
mindennap mérsékelt belyáru.

Az elmúlt éjszaka a ff u nyár la-körút és Fi- 
ogcfő-utca sarkán szolgálatot teljesítő rendőrt 
figyelmeztette egy közeli füszcrkercskedő, hogy 
veszélyben vannak u környékbeli kereskedők, 
mert most látta a kocsmából kijönni Csatkát, 
aki biztos újabb munkára készül.

A rendőr tudta, hogy a detektívek napok óta 
hajszolnak egy Csatka álnevű ismert ángyul- 
ttydi betörőt, a kereskedő által megjelölt helyre 
sietett, ahol lényéig meg is pillantotta a híres 
betörőt, akit pár perces hajsza után kerékpáros 
Járőr segítségével összekötözve a főkapitány 
ságra kisért. Takács Imre 24 esztendős asztalos
segéd szerepelt Csatka néven a betörővilágban. 
Fiatal kora ellenére többször volt büntetve és 
jelenleg Is körözték lopásért. Keserű mosollyal 
as ajkán mondta el, hogy

ő ■ Icgpechescbb betörő.
Négy tagú bandájának két tagját már előzőleg 
elfogták, egyik pedig meglopta és elszökött.

Ot esetei vallott he és Jót mulattak mind
egyiknél a detektívek, mert tényleg kiderült,

hogy az angyalföldi betörőt tényleg balszeren 
est üldözte. Az Angyalföldi-Úl 3«. utalt két tár 
sával betört egy trafikba. Két zsákkal vitték el 
a lopott dohányárut és egy közeli üres telken 
rejtették el. Mire másnap odamentek, 

a dohány elünt.
Később tudták meg. hogy egyik társuk volt a 
tolvaj, aki szökésben van és keresi a rendőr
ig-

Második esetben a Madarász-utcai piacon 
egy füszeresbódét nyitottak fel. Búza Pál nevű 
társukat bízták meg uz őrködéssel, mialatt ők 
dolgoznak. Búza előzőleg jól beborozott és őr 
helyén egy kőrakáson

mély álomba merült.
A rendőr rázta fel álmából, mire a többiek 
zsákmányukat hátrahagyva, eszeveszetten me 
nekültek.

Az Árbóc-utca 8 alatt lévő vasgyárba egye
dül tört be Takács. Értékes gömbvasakat lo
pott, amelyek nehezek voltak. Többször ts visz 
srament. A lopott holmit egy fa mellett rejtette

I UFA SZÍNHÁZ Terés-krt 80 (Tel 1BM7. tW*» 
A drseriör. Köss.: Loretta Young. - AIWrIB Iwa* 

' telik. Vígjáték. — Híradó. — Előadótok kezdete hét 
köznap: 4. A 8. 10. vasár- és ünnepnap: 3. 4. A á. 
10 órakor. — Az ebó előadás félhelyárakkal.

URANIA FILMSZÍNHÁZ Bót-óez> .;l 21 <Tel 460 
45, 400—48.) Szív a törvény élőt Fflsz.t Iréné
Dunne - Albérlő kerestetik. VtKjélók. -.Híradó - 
(•lóadások kezdete hétköznap: W. A46 H8. HI0. va
sár- és ünnepnap: W2, *64. %6, A68, MilO órakor. — 
Az első előadás félheh árakkal.

CORVIN HI.MsyiNHAZ jóraH kőről *• J?*’*'"; 
sarok. (Tel.: 380-80. 305-84.) Viktor van Vfttórle? 
Vígjáték Fősz.; Renate Müller és a kitérő mnsor. - 
Előadások kenteit hélkórnap: H4 M Uh U10. va
sárnap és ünnepnap: H3 Ut UÖ U8. U10 órakor. — 
Az első előadás lélhehárakkalI

A Leszámltolóbank közgyűlése
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 

folyó hő 20-án Mudarassy-Beck Marcéi béró 
elnöklete alatt megtartóit 64. rendet közgyűlése 
elfogadta az 1933. üzletévre vonatkozó mérleget 
és zárszámadásokat és egyhangúlag hozzá
járult az igazgatóság által előterjesztett azon 
javaslatokhoz, amelyek alapján az 1,163 273.59 
pengőt kitevő tiszta nyereségből a tartalékalap 
növelésére 200 000 pengő, a nyugdijlartalékr* 
400.000 pengő, a báró Madarassy-Beolt Miksa* 
alap javára pedig 50 000 pengő, azaz a tavalyi
val azonos összegek fordiltassnnak és a 64. sz. 
részvényszclvény osztalék fejében 1.50 pengövtt 
kerüljön folyó hó 21-étől kezdődően beváltásra.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank a 
krízis legsúlyosabb esztendejében, 1933-ban is 
igen kitűnő üzleterídményt ért el. Erre való 
tekintettel az Igazgatóság méltányolta érdemet 
fótlsztvfselőlnek odaadó munkáját és a köz
gyűlést követő igazgatósági ülésen a következő 
kinevezéseket határozta el: Igazgatók lettek: 
Bíró Arthur és dr Proszivimmcr Béla. Igaz
gatóhelyettesekké nevezték ki Allont Árpád, dr. 
Auer Zoltán, Bitté Imre, dr. Feli gi Ödön, Hóna 
Bernét és Tolnay Richárd cégvezetőket Cég
vezetők lettek dr. Kovács Károly. Lukács Jenő, 
Schiff Béla, dr. Szőke István, Tóth-Várodi As- 
bóth Miklós és Ungár Tibor. A következő fiók- 
főnököket flókignzgptókká nevezték ki: Huszár 
Imre, Hofmann József, Landgráf Arthur, Nádas 
Nándor, Konrád Gyula.

Mulfhefi keresefrejfvény* 
pályázatunk eredménye

Megfejtési Vagyonátruházási illetékek. 
Vaun a kegészen furcsa dolgok.

Nyertesek: Egy-egy tízpengős bankjegyet: 
Halász Jenő (Budapest), Simon Aurél (Cegléd).

Két-két színházjegyet- Hoffmann Pálné (Bu
dapest), Erdős Lili (Újpest).

Egy egy üveg tokajit: Michlik Béláné (Ba
lassagyarmat), Herzog Dezső (Miskolc), Bauer 
Kálmán (Győr) Ferenczi József (Szombat
hely), Neményi Henrik (Győr), özv. Jónás 
Vll mosná (Hatvan), Berkes Ferenc (Aszód), 
Mágocsi Sándor (Budapest), Jeszenszky Elvira 
(Budapest).

Egy-egy díszkötésü könyvet; Tibor Oszkár 
(Budapest), Ledcrer Béla (Wien).

Keresztrejtvény

n. KSai^atóa 
njclvra

VÍZSZINTES:
1. Magyar király volt
1. Keleti előkelőségek
i. Jugoszláv lapterjeaatő- 

vállalat — a fordította 
II. Akalóly mentesen 
14. Női név 
IA Hal viselet 
1A Hldhajó
17. Időhnlérozó kötőszó 
IA Kikötőváros Uj Gnlneé- 

ban
1A Móssnlhsmgsé — 

tikusan
81. Kelet 
n. Saólit.
33. Magyarul — arany 
M. Nem lét
34. Rédlóénekee.
38. Belső réaa
37. Meg lehel venni 
3A Learat
?A B'róaőgw hallgatják ki 
*1. lielyhatáruaé
31. ÓMaesen három

n. Mandafróap
33. Otröirl
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Baracs Marcel halála után kegyeletből 
egy ideig nem töltötték be a Lipótvárosi 
Kaszinó elnöki tisztjét. Mostanában már 
megindultak a kombinációk, különféle 
frakciók alakultak. Főként két név volt 
forgalomban. A tagok nagyrétté Húst Jó
zsefet, az eddigi alelnököt akarta az elnöki 
székbe ültetni, de nagy pártja volt Dési 
Géza országgyűlési képviselőnek is. Most 
azután megtörtént a végleges, csöndes meg
egyezés. Rnst József lesz az elnök és egy 
uj tisztséget kreálnak: az elnökhelyettesi 
tisztet, ezt Dési Gézára ruházzák. Három 
alelnököt is választanak, Fábián Lajos kor
mányfőtanácsos lesz az első, Márkus Jenő 
volt alpolgármester a második, a harmadik 
alelnök személyéről még nem döntöttek. ,

II.

Báró Kemény Jánosról, az erdélyi Ma
gyar Helikon vezetőjéről nem mindenki 
tudja, hogy nemcsak földesur és iró, ha
nem református lelkész is Marosvécsen, 
ott, ahol a birtoka van. Most református 
lelkész lett egy másik erdélyi arisztokrata, 
a harminchárom esztendős Teleki Ádám 
gróf. Teleki Adom két tisztség között vá
laszthat: lehet, hogy Makkal Sándor Ko
lozsvár iró-püspöke mellé kerül, vagy pe
dig Kanadába megy és az ottani magyarok 
között lelkészkedik.

Ili,

Chorin Ferenc vacsorát adott. A vacsora 
előkelő vendégeinek sorában Albrecht fő
herceg Is megjelent.

IV.
Pesti történetnek nem utolsó, ami az 

egyik dunaparti szállóban játszódott le. 
Hőse a napbarnított arcú fiatalember, aki
ről senki semmit nem tud, csak azt, hogy 
igazgató ur a elme és a szállóban lakik. No 
meg azt, hogy jó „magyarosan" mondva: 
szeret fölvágnl. Fiatalemberünk két hónap
pal ezelőtt becsomagolta holmijait, kifi
zette a számláját és elköszönt a portástól:

— Ha keresnek, külföldre utaztam üz
leti ügyben, egy hónap múlva jövök vissza.

Elmúlt a hónap, a fiatalemberünk ponto
san megérkezett és újra elfoglalta a szobá
ját. Azóta elmúlt még egy hónap. Barátunk 
tegnap éjszaka hazamegy a hotelba s hanyag 
eleganciával megkérdezi a portást:

— Van valami postámt
Igenis, igazgató ur, tessék parancsolni 

<— mondja a portás és átnyújt egy közön
séges papíron nyomott hivatalos blanket
tát.

A blankettán a budapesti királyi ügyész
ség pecsétje feketéllett. A királyi ügyészség 
arról értesítette ebben a végzésben az 
„igazgató urat", hogy 30 napos fogházbün
tetése idejére napi 2 pengő 70 fillérben ál
lapította meg a rabtartási illetéket és felszó
lít jh, hogy az összeget tő napon belül fi
zesse le a törvényes következmények terhe 
mellett.

Fiatalemberünk átvette a végzést, nap
barnított bőre alatt kissé elsápadt, aztán 
fölsietett a szobájába, megint csomagolt, 
megint fizetett és... És sürgősen más szál
lodába költözött.

V.
4 dolgozó arisztokraták száma eggyel 

növekedett. Teleki Mária grófnő egy bel
városi tokaji boros-bolt direktrisze lett. Az 
elegáns úri boltban fiók Nemzeti Kaszinó 
van: csupa gróf és báró kóstolgatja a re
mek tokajit. Szemere István pedig egymaga 
harminc ládára való bort küldetett haza

VI.
A budapesti osztrákok szombaton nagy 

alpesi ünnepet rendeznek. Hennet Lipót 
báró, Ausztria budapesti követe lesz az ün
nep védnöke Az estelyre a meghívottak 
nem frakkban és estélyi ruhában jönnek, 
hanem az urak turista- vagy vadászruhá
ban, a hölgyek pedig dirndliben.

VII.
Gróf Taschcr Benjámin és felesége szom

baton este házihált akartak adni Andrássy- 
uti pazar villájukban. 4 Budapesten állo
másozó diplomaták közül sokan szerepel
tek a meghivottak között. A belga ügyvivő 
azonban közölte Tascheiékkel, nem jöhet 
el, Albert király halála miatt gyász van. 
Ekkor derült ki, hogy általános kéthetes 
diplomáciai gyász van, a diplomaták közül 
senki sem vehet részt bálon. Tascher gróf
né ezután értesitette a többi meghívott ven
déget: elmarad a bál a belga király halála 
miatt...

VIII.

Meteorológiai jelentés a budapesti lokál
tájról. 4 Moulin Rougeban csütörtökön 
müsorfordulás. Az uj revü elme: Ez a zsá- 
nerem. . Szöveg: a tehetséges Kellér 

muzsika- a remek Brodszkg Miklós. 
Jobbnál-jobb szereplők között: két Latabár 
és Stönyl Lenke. Prognózis: derű emelke
dői, viharos siket.

fi isnHremerit Itóuos
MiiGitos ongyllkossoga

Felakasztotta magot, azután goiyöt rOultett a haiántOMka, mert 
a kötői nem aiegge megbízható

Osváth Gábor, 36 esztendős volt kávé- 
méréstulajdouos, aki legutóbb mint sofför 
kereste a kenyerét, Nagyfuvaros-utca 3. sz. 
alatti lakásán különös módon vált meg az 
élettől.

Az életunt ember felállt egy zsámolyra, 

hurkot font a nyakára, amelynek vé
gét egy szögre erősítette, mujd ezzel 
egyidejűleg Frommcr-pisztolyával jobb 

halántékon lőtte magát.

Mire hozzátartozói a revolverdörrenésre elő-

I Shampoon 
ekete fejjel44! |

MINDENKI EZT HASZNÁLJA!

— Enyhe, felhős idő. Sűrű ködös időre
ébredt vasárnap Budapest, a délelőtti órák
ban kitisztult az idő és plusz két fokra 
emelkedett a hőmérséklet. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa: enyhe idő várható, Dél
nyugatról felhőzet és helyenként 
ködök valószinüek. ,

— Vajda József temetése. Egy 
általánosan becsűit újságíró kezéből 
ki a toll: Vajda József, a régi, kiváló

reggeli

ismért, 
hullott 
hírlap

író 61 éves kólában hirtelen meghalt. A 
Hétfői Naplónak állandó, nagysikerű cikk
írója volt Vajda József, aki különösen nagy
szerű törvényszéki tudósításaival tette is
mertté a nevét és akit nemcsak az újságíró
társadalom tagjai hanem bírák, ügyvédek 
is „Vajda bácsi" névvel becéztek. Vasárnap 
délben helyezték munkában és tisztességben 
eltöltött élet után Vajda Józsefet örök nyu
galomra a rákoskeresztúri temetőben. Vég
tisztességén nagyszámmal jelentek meg új
ságíró társai és tisztelői és áhitatos kegye
lettel kisérték utolsó útjára. A gyászbeszé
det Schwarz Benjámin főrabbi tartotta. 
Megható szavakkal mondta el, hogy Vajda 
Józsefhez évtizedes személyes barátság fűz
te, amelynek során egy kivételesen meleg
szívű, rajongó közéleti harcost ismert meg 
benne. Azután Márkus Miksa, a Magyar Új
ságírók Egyesületének és az Otthon-Körnek 
elnöke tette le az ujságirőintézmények ko
szorúját gyönyörű beszéddel Vajda József 
ioporsójára. Ügyvédbarátai gyászának dr. 
András Ernő adott könnyezve kifejezést, a 
nyitott sírnál pedig György Károly dr. mon
dott búcsúztató szavakat Vajda József régi, 
szabadkai barátai nevében.

— Forró vízbe zuhant s meghalt egy kis- 
jyerinek. Barabásról jelentik: Nyirmadán Cer- 
nyik Mihály gazdálkodó kis gyermeke bele
esett egy forróvizes dézsába és olyan súlyos 
.'gósl sebeket szenvedett, hogy sebeibe rövide
sen belehalt

— Lopáson érték a volt bankpénztárost, 
aki szellemi sziikségmunkás volt Kispesten. 
Ilyen címmel megjelent cikkünkkel kapcsolat
ban Bagossg Ferenc annak a közlését kéri, | 
hogy ö nem kalandos életű ember, nem gyűj
tött könyöradományt, nem tért a bűn útjára, 
ellenségei rosszakaratú feljelentésére tartóz
tatták le. de ártatlansága kiderült és szabad
lábra helyezték. Az sem áll, hogy már bün
tetve volt és ki van tiltva a főváros területé
ről,. hanem szerencsétlen kolozsvári menekült, 
Trianon áldozata.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvfn-tér 5.
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Uj revü!

MOULIN ROUGE
Ex azsánerem...

Főszereplők: 2LATABÁR, SZŐNYI 
LENKE, LILI MOUTON, VERBŐCZY ILA, 
PETHES SÁNDOR,LEHEL PlRi.FERENCZY 
MARIKA. ANGYAL CSIBI, HARALD AND 
LOLA, MLLE BARTIRA, TANI TANIA, 
RELTY SÖRELL, HELLER DUDUS és 

ARIANNE BERGNER
Zene: BRODSZKY MIKLÓS Szöveg: KELLÉR DEZSŐ

PREMIER: MÁRCIUS 1.

Uj revü!

siettek, már halott volt.
Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt 

írja, hogy anyngi okok miatt válik meg az 
élettől és azért próbálkozik egyszerre két
féle öngyilkossági módszerrel, mert az 
utóbbi időben

a kötél nem minden egyes esetben bi
zonyult megfelelőnek az emberélet ki

oltására,
sokszor elszakadt.

Osváth holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

—- Budapesti hlrlapszedők Jubileuma. A 
Budapesti Hlrlapszedők köre vasárnap ün
nepelte fennállásának ötvenéves évforduló
ját. Felesleges, hogy külön hangsúlyozzuk 
azt a bensőséges kapcsolatot, amely a sajtó 
és legközvetlenebb munkatársai, a hlrlap
szedők között szövődtek öl évtizedes 
közös munka folyamán. Most is örömmel 
emlékezünk meg a nevezetes évfordulóról, 
amely alkalommal vasárnap délelőtt dísz
közgyűlést tartottak. A gyűlésen a hírlap- 
szedőkön kivül, teljes számban vettek 
részt a szakma rokkantjai és a testvér
egyesületek kiküldöttei is. Schmidt Béla 
elnöki megnyitójában ismertette a Kör el
múlt ötven évét. Utána a testvéregyesületek 
nevében Halász Alfréd, Eperi István, Lévai 
Sándor, Propper Jenő és Kál József üdvö
zölték az egyesületet. Pcyer Károly a szak
szervezetek és Pajor Rudolf a szociáldemo
krata párt nevében szólalt fel. Befejezésül 
felolvasták a Magyar Újságíró Egyesület 
elnökének: Márkus Miksának üdvözlő táv
iratát és a nagy nyomdavállalatok sürgö
nyeit. Schmidt Béla zárőszavaival azután a 
jubiláris díszközgyűlés véget ért.

Az emberöléssel gyanúsított Steíugru- 
ber Roland osztrák malombérlő kalando
zása Budapesten. Napok óta foglalkoztatta 
a főkapitányság bűnügyi osztályát Steingru- 
ber Roland 36 esztendős osztrák szárma
zású malombérlő személye. Steingrubert a 
budatétényi csend őr Örs állította elő, mi
után álnéven volt bejelentve és személye 
több szempontból gyanús volt a hatóságok
nak. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért 
nem szerepel a valódi nevén, először nem 
akart nyik fkozni, később azonban úgy állí
totta be a dolgot, hogy bizonyos oka van 
nevének eltitkolására, őt titokzatos egyének 
üldözik és nincs biztonságban az élete. A 
csendőrség átadta a budapesti főkapitány
ságnak, ahol megállapították, hogy az oszt
rák hatóságok szándékos emberölés bün
tette miatt körözőlevelet adtak ki ellene. 
Azzal gyanúsítják, hogy egyik politikai el
lenfelét eltette láb alól, Steingrubert vasár
nap a tftloncházba vitték és rövidesen ki
adják az osztrák hatóságoknak

— Házfelügyelők a betegbiztosításért. A Ma 
gyarországi Házfelügyelők Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt nagygyűlést tartott. Szabó 
Ferenc elnöki megnyitója itán Pásztg Károly 
szólalt fel, majd Levacsek Márton mondott be
szédet, amelyben a házfelügyelő egyesületek 
fúziója ellen foglalt állást. Végűi határozati 
javaslatot fogadtak el, amelyben a házfelügye
lők baleset, betegség és rokkantság esetére 
szóló biztosítást sürgették.

Uj revü!

malter György

Uj revü!

Aki
AKINEK vAbA

AZ

TARTÓS TALPALÁST 
RENDEL A CIPÉSZÉNÉL

Hurkamérgezésben 
meghalt egy fiatal nő

Felboncolják a holttestót
Vasárnap délelőtt az uzsokiutcai kórház 

értesitette a főkapitányságot, hogy 
halt ' ' “

. „ . meg-
Láncz Teréz 30 éves háztartásbeli nő, 
pár nappal előbb a Gólya-utca 50 sz* 
szállítottak kórházba

ételmérgezés gyanújával.
Láncz Teréz múlt hét szerdáján véreshur- 
kát vásárolt ez egyik ferencvárosi hentes
üzletben s azt elfogyasztotta vacsorára. Az 
éjszaka folyamán hirtelen rosszul lett, nagy 
rójda!mak mutatkoztak nála, magas láz lé
nett fel, mire hozzátartozói orvost hívtak* 
Az orvos intézkedésére sürgősen beszállí
tották a kórházba, ahol gyomormérgezést 
állapítottak meg nála.

Az orvosok feltevése szerint, 
a hurka romlott volt 

és attól keletkezett a gyomormérgezés. A! 
rendőrség elrendelte a gyanús körülmények 
között elhalt fiata’ nő holttestének bonco
lását

Vasárnap délben detektívek voltak kint 
az elhunyt lakásán és onnan

behozták azokat az edényeket, ame
lyeket a hurkasiltésre használt 

ég találtak még egy darabot abból a hur
kából is, amelyet Láncz Teréz vásárolt.

A rendőrség a boncolás eredményétől 
teszi függővé a további lépéseket.

— A Victoria Biztosító ujabb 150.000 
'tengő Jelzálogkölcsöne két budancsti bér
házra. A Victoria Biztosító, amely hatal
mas díjtartalékéit jelzálogkölcsönök formá
bban helyezi ki, ismét 150.000 pengős jel
zálogkölcsönt folvósitott tíz évre előnyös 
feltételek mellett a Krisztinakörul 117. és 
Horthy Miklós-ut 29. számú bérházakra. 
Az 1923. évi Vili. te. alapján kiadott 196— 
1933. M. E. számú rendeletben a biztosító 
intézetek állami felügyelő hatósága előírja, 
hogy a társaságok dijtartalékai kizárólag 
maizyar államadóssági kötvényekben, meg
határozott belföldi záloglevelekben, ezekre 
az értékpapírokra adott kölcsönökben saját 
kötvényeikre adott kölcsönökben, valamint 
belföldi ingatlanokra adott jelzálogos köl
csönökben helyezhetők el. Ez a rendelet a 
biztosított felek követeléseit száz százalék
ban biztonságba helyezte, akár belföldi, 
akár külföldi társaságokra vonatkozóan. A 
Victoria Biztosító nagy érdeme, hogy a díj
tartalékok elhelyezésének lehetőségei közül 
ezt a módot választja, amely a legjobban 
segítheti elő a gazdasági fellendülést. Az 
intézet hatalmas pénzügyi felkészültsége és 
óriási biztosítási állománya által a nagy In 
tétetek között Is az első helyen áll.

— Ab „Igmándl" vízben ősgyőgyerő rejlik. 
Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.

a megszűnő Elkdn Gyula cég 
volt vezetői©

szQcs-tisszormearu 
üzletet megnyitotta

IV, PetMl Undor-utca •
Belvárosi Kain hál öpflletébcn

Telefon: 89-5-84



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1034 február M.

A jubiláló Héttől Napló 
szenzációs 
meglepetései

A huszonötévé* jubileumát ünneplő 
HÉTFŐ NAPLÓ érdekesnél-érdckcsebb meg
lepetésekkel, szenzációkkal és ajándékokkal 
szolgál olvasóinak.

Első meglepetés:
5<‘O pengős kercszrcjlvény-pályázat. 

melynek feltételeit mai rzámunk 3. oldalán 
közöljük.

Másodiknak nagyszerű melléklet követ
kezik.

ELEGÁNS BUDAPEST

— ez lesz a elme.
A milliós metropólis életét mutatjuk meg, 

szórakozás. a divat s az elegáns élet tükré
ben. Remek riportok és képek kalauzolják 
végig az olvasót Budapesten.

Az egész ország beszélni fog erről a mel
lékletről.

Ezután 1000 pengős 
regény-rejlvénypályázatot hirdetünk, 

egészen újszerű, friss és ötletes, nálunk ed
dig ismeretlen verseny lesz ez: minden olvu- 
sónk részt vesz u regényírásban.

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

— A legidősebb szombathelyi kereskedő ün
neplése. Szombathelyről jelentik: Szombathely 
kercakcdótáriadulma vasárnap megható ünnep
lésben részesítette a város legidősebb kereske
dőjének, U'eíncr Kúrolyaak kilencvenedik szü- 

■ letésnapját. A kőzbccsülésnek örvendő öreg
urat délelőtt felkeresték a lakásán a kereske
delmi érdekképviseletek vezetői s mint a szom 
bút helyi kereskedők nesztorát üdvözölték. Az 
ngg Weiner Károly meghatott hangon kö
szönte meg a jókívánságokat.

— A Thza István Társaskör közgyűlése. A 
Tisza István Társaskör Dorottya-utcai helyisé
gének dísztermében a tagok nagyszámú rész
vételével vasárnap délben tartotta ezévi rendes 
közgyűlését. Az elnöki emelvényen Berzeulczg 
Albert, Kálmán Gusztáv és Horánszky Lajos 
foglaltak helyet. A megjelenteket Berzeviczy 
Albert üdvözölte. Ezután a közgyűlés egyhangú 
lelkesedéssel a vezetőelnöki tisztségre Kálmán 
Gusztáv v. b. k t-t válaszolta meg, kinek meg- 
nyitóbeszéde után dr. Biró Béla titkár ismer
tette az elmúlt évről szóló jelentést és az ez 
évre előirányzott költségvcUet.

— Játékból fölakasztotta magát a tizennégy- 
éves flu. Celldömölkről jelentik: Rosta János 
MAV kazánkováas fizennégyévcs Jenő fla hólab
dázni ment a pajtásaival. Miután sokáig nen< 
mutatkozott, keresésére indullak és a kert vé
gében spárgára felakasztva, holtan találták. Bi
zonyosnak látszik, hogy a szerencsétlen flu 
játékból akasztotta fel magút és pajtásai hálá
ljunk láttára szé [rebbenlek.

— Előadás Bulgáriáról. Az egyetem kísérleti 
fizikai tantermében (Vili., Eszterházy-utca 7.) 
kedden délután fi órakor Ambrus Tibor Bulgá
ria egészségügyéről tart előadást.

ZÁLOGJEGYET*
Driiiianst. aranyat, ezüsté: 
lagmayasaonan ússzak:
Ékszert legotcsóbban nálam vehet.

QPMU/ADT7 I órás és ékszerész
** ■■ " *■* ■» I fc Muzeum-körut 7 es 21 

— Összeütközött és lezuhant két francia 
hadirepülőgép. Párlsból jelentik: Az orlvi 
katonai repülőtér felett vasárnap két kato
nai repülőgép, miközben mürepülést mu
tattak be, összeütközött és lezuhant. Mind
két repülőgép pilótája — két tiszt — ször
nyethalt.

— Kardpárbaj a gyöngyösi kutyakorbáes- 
effér bősei között Egerből jelentik: Gyön
gyös város egész társadalmát még mindig 
izgalomban tartja Bakó Oszkár városi ta
nácsnok botránya, akit tudvalevőleg Csépay 
Istvánná Öngyilkossága miatt Hoy Lajos 
gazdatiszt, az öngyilkos asszony öccse 
mcgkorbácsolt. A botrány után Bakó Osz
kár tanácsnok provokáltnlta Iloy Lajost, 
aki megnevezte segédeit. A segédek vasár
nap súlyos feltételű kardpárbajban álla
podtak meg, amelyc, a napokban fognak 
megvívni.

— A Baross-téren nz elmúlt napokban nagy 
feltűnést keltett n Norddcutschcr Lloyd Brc- 
men tengerhajózási társnvág kirakntáhnn ki 
állított földgömb, amelynek nz az érdekes tu
lajdonsága, hogy önmagától lebeg. Amilyen 
megfejthetetlen ez n ..csoda**, éppen olynn 
megfejthetetlen nz Is, hegy a Norddeutschcr 
Lloyd a mai nehéz gnrdnságl viszonyoknak 
megfelelően megállapított alacsony társasuta
zás! árak ellenszolgáltatásaképpen nz elmúlt 
éveknek teljesen megfelelő ctsöosztúlyu telje- 
aitményckel ad. A Norddcutscher Lloyd Bre- 
mén tengerhajózási társaság a folyó évl>en 
huszonegy olcsó társasutazást rendez, n világ 
különböző részeibe. Részletes felvilágosítás és 
prospektus: Budapest, Vili., Baross-tér 9. Te
lefon: 334—12.
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Csempészek véres verekedése. Szombat
helyről jelentik: Mosler István és Simon 
császárfalui lakosok Szombathelyen marhát 
vásároltak, amelyet Bulcsú községen át 
nkarlak éjszaka Ausztriába csempészni. 
Közben beültek Bulcsún egy korcsmába 
borozni, ahol ott tartózkodott Táblán Fe
renc. ottani gazda is, akiről az a hír van 
elterjedve a községben, hogy az osztrák 
csempészek besúgója. Moslerék kicsallák 
az udvarra Fábiánt, ahol rátámadtak és 
esi zivatarokkal ösrzc-vissza rugdosták, úgy 
hogy csak reggel találták meg nérbe/agyva 
a kocsma udvarán. A csendörség letartóz- 
latla a két csempészt és beszállította a 
szombathelyi ügyészség fogházába, mig a 
súlyosan sérült Fábiánt ugyancsak a szpm- 
bathelyí közkórházba szállították.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánnyomozó iro
dájához. Eszterházy-utca 25. Telefon: 315—66.

— Vusárnapi öngyilkosok. C.sakos Gyula 24 
éves szerelő, aki a Lőportár utca 14. sz. alatt 
lakik, a mezőgazdasági mtizeum mögött egy 
pádon ismeretlen méreggel megmérezte magát. 
— Lclnrr Teréz 20 éves háztartási alkalmazott 
Tisza Kálmán tér 10. sz. alatti szolgálati he
lyén lugkövet ivott. — Batizi Imréné 32 éves 
gyári munkásnő, a Nürnberg-ulca 35. sz. alatt 
ismeretlen méreggel niegmérgezte magát. A 
nentők a három öngyilkost a Rókus-kórházba 
zállitották
— Félelmetes uj bombavető repülőgépet 

róbúltuk kl Londonban. Londonból jelentik: 
’rank Haivkes, a híres amerikai repülő sikc- 
•cs próbarepülési végzett a nankingi kormány 
számára készített óriás bombavető repülőgép
pel. A gép, amelynek é-pitéso 60.000 dollárba 
került, valóságos repülőerőd. Hatalmas bom
ba rakományon kívül 5 gépfegyvert vihet ma
gával.

— Gustav FrOhlleh legjobb szerepe. Vasár
nap délelőtt mutatták be a Mesebeli herceg 
cimü fllmremeket, amelyben élete legjobb sze
repét játssza Gustav Frőhlich ,akinek alakítása 
méltán csatlakozik a Fehér barát; Asztfolt és 
a Varsói hál-bán nyújtott komoly művészi sze
repléséhez.

— Sorozatos pénzhamisítást fedeztek fel 
Bonyhádon. Bonyhádról jelentik: A község 
pénztáránál két nap alatt egy hamis ötpen
gőst, egy hamis egypengőst és egy hamis öt- 
vcnflllércst foglaltak le. Erélyes nyomozás in
dult a hamis pénzek gyártói után, annál is 
inkább, mert Bonyhádon az utóbbi időben fel- 
tfinő nagy számban hoztak forgalomba hamis 
pénzt.

— A debreceniek a vasárnapi munkaszünet 
mellett. A debreceni füszerkereskedők, piaci 
árúsok és konyhakertészek a kereskedelemügyi 
miniszter fölhívására vasárnap délelőtt szava
zást tartottak, amellyel a vasárnapi munkaszünet 
kérdését kellett eldönteniük. A szavazás, ame
lyet óriási korteskedés előzött meg, délelőtt 
kezdődött és este hatig tartott és a munkaszü- 
n öt-pártiak fölényes győzelmével végződött. A 
szavazás eredményét fölíerjesztik a kereske
delmi minisztériumba.

— Lengyel diákok az országzászlónál. A Len 
gyei Diákszövetségi Liga kiküldöttei budapesti 
tartózkodásuk első napján megkoszorúzták n 
hősök emlékművét, majd a Szabadság-téri or- 
szégzászlóhoz vonultak, ahol az Ereklyét Or
szágzászló Nagybizottsága, a frontharcosok, a 
Turul bajtársi szövetség és a Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége ünnepélyes külsőségek kö
zött fogadták a lengyeleket. Az ünnepség soTán 
Zbigniey Podgorszky, a liga alelnöke, a ma
gyar—lengyel barátságról mondott beszédet és 
megkoszorúzta az orszógzászlól.

— Polgármesteri rendelet nz ál-tudakozó Iro
dák ellen. A kereskedelmi hitcltudósitók ipar
társulata dr. Hajdú Miklós clnöklésével választ
mányi ülést tartott, amelyen tudomásul vették 
a kereskedelemügyi miniszter legutóbbi rendel
kezéseit. A kereskedelemügyi miniszter rende
leté a legszigorúbb megtorlást biztosítja az ál
tudakozó irodák ellen és felhívja az elöljáró
ságokat, hogy nz efnjla visszaélésekkel szem
ben azonnal tegyék meg a kellő lépéseket.

— Apró gondolatok — nagy tehetségek. Ily 
címmel tart előadást ma, 26-án, hétfőn este 7 
órakor Nádor Jenő, az OMKE ttikára. az Er
zsébetvárosi Körben (VII., Dohány-utca 76. az.). 
Az előadás közérdekű voltára való tekintettel 
a kör vezetősége vendégeket Is szívesen lát.

— Ml ■ lumen? Egy lexikonkan azt találjuk, 
hogy „fény, vagy állati testben lévő csatornák
ban, mirigyes szervekben lévő üreg neve**. A 
vllágitótechnikus azonban egész más értelem
ben használja; mint ahogyan a „Fiat Lux" ki
fejezésben a „Fial" nem autómárkát és a 
„Lux" nem mosószert jelent, hanem az értelme 
„Legyen világosság", műszaki értelemben a 
„Lumen** egy fizikai állandó és pedig a fény
források fényáraménak mérésire szolgál. Se
gítségével megállapítható, hogy a világítótestek 
az elfogyasztott elektromos áramért (Watt) 
mennyi fényáramol szolgáltatnak. Minél több 
fényáramét (I Lm.) bocsát k| lumenekben egy 
világítótest azonos wntlfogyasztással és azonos 
élettartam mellett, annál gazdaságosabb. Az 
Izzólámpák minőségi megítéléséhez tehát a 
lumcnndntok ismerete föltétlenül szükséges.

— A legszebb h ilsvétl utalás! Luxusautó 
cáron a Riviérán és l)él Franciaországon ál 
Spanyolrszágba. Tökéletesen megismerheti Bar 
celonát. Valenciát, Granadát, Malagát, Glbral 
túrt, Tangert, Szevilldt. Madridat. Sansebas 
tiant, Lourdesot, Toulouset, stbl Az utazásról 

; tel világosi tást az „Utazási és Menet jegyiroda", 
Budapest. Andrássy út 19. Telefont 28Ű-48 és 
26-5-25. Az utazás március lfl-án Indul Buda
pestről. Illetőleg niárc'us 17-én Milánóból!

W kedvezmény a tnaavar 
vasiunkon. Imzolvá- 
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— Többszázméteres távbeszélővé zetékel 
loptak. Mezönyékről jelentik: Sajólád és 
Belsőböcs között ismeretlen tettesek több
száz méter hosszúságban levágták és ellop
ták a távbeszélővezetéket. A csendőrség eré
lyes nyomozást indított, de eddig nem akad
tak a tolvajok nyomára.

— 30 éve nem szünetelt ilyen sokáig a 
dunai hajózás. Dombóvárról jelentik: Paks 
és Tolnadombori között még mindig áll a 
Dunán a megtorlódott jég, ami lehetetlenné 
teszi a hajózást. Több mint .30 éve nem 
volt példa rá, hogy a dunai hajózás ilyen 
hosszú ideig szünetelt.

— A pénzbeszedő tragikus öngyilkossága. 
Veszprémből jelentik: A napokban betörők 
jártak Bcdcnicz Zsigmondnak, a veszprém- 
megyei Und község villpnyteíepj pénzbesze- 
döjénck lakásán és onnan 1300 pengőt vit
tek el. Vasárnap, mialatt felesége a temp
lomban volt, a pénzbeszedő felakasztotta 
magát és meghalt. Búcsúlevelet hagyott 
bálra, amelyben azt irta, hogy mivel az 1300 
>engö ellopásával őt gyanúsítják, nem tudta 
túlélni a szégyent és azért inkább a halálba 
megy.

— Meghalt Matuska Alajos, Budapest ny. 
alpolgármestere. Vasárnap hajnalban, Bu
dapesten 87 éves korában meghalt Matuska 
Alajos, Budapest nyugalmazott alpolgármes
tere, aki 1865-ben lépett Pestváros szolgá
latába és 41 évi szolgálat után 1906-ban 
nyugdíjazták. Temetése kedden délután 4 
órakor lesz a farkasréti temető halottas
házából.

— Szenzációs fordulat a Prince-gyilkos- 
ságban. Párizsból jelentik: A Liberté szen
zációs értesülést közöl vasárnap Princc 
biró meggyilkolása ügyében: Mialait Prince 
vizsgálóbírót vidékre várták, betörők jártak 
lakásán és a Stavisky-üggre vonatkozó ösz- 
szes aktákat elrabolták onnan. Most már 
nyilvánvaló, hogy a rejtélyes maffia min
dent el akart tüntetni, ami Prince biró sze
mélyén keresztül kompromittálhatta volna 
a Stavisky-ügy szereplőit.

— ötvenezren vettek részt a londoni 
munkanélküliek monstre-gyÜlésén. London
ból jelentik: Vasárnap tartották meg a 
munkanélküliek monstie-gyülését, amelyen 
ötvenezer ember vett részt. Tizenötezer 
rendőrt vezényeltek ki, de semmiféle ko
molyabb rendzavarásra nem került sor.

— Az érettségizett állástalanok is a kul
tuszminiszterhez fordulnak. Debrecenből 
jelentik: Vasárnap délelőtt többszáz állds- 
takjti érettségizett fiatalember gyűlést tar
tott. Elhatározták, hogy küldöttségét ifié- 
nesztenek a kultuszminiszterhez. Arra ké- 
"ik a minisztert, hogy a diplomás állástalan 
ifjúság ügyéhez hasonlóan vegye kezébe az 
érettségizett állástalanok sorsát is.

Budapesti tigetóversenyek
A már megszokott élénk vasárnapi keretek 

között futották le a februári miting utolsó 
napjak A nap főszámát végig vezetve Excellenz 
nyerte meg a favorit Fregoli és Delirium előtt. 
Pálma, Jutalom, Dolly, G. Brooke, Ophdlan 
könnyen nyerték -versenyeiket Oline az utolsó 
ugrásaival utasította a nagy favorit Tallért a 
második helyre. A hetedik futam első részét 
Pajkos nyerte, de irányváltozás miatt diszkva- 
liilkálták. Részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Pálma (8:10) Hauser. 2. Próza 
(6) Toplichár. F. m.: Gurka, Gyurka, Hamu- 
pipő. Tót. 10:17, 13, 25. Olasz 55.— H. FUTAM. 
1. Jutalom (8 reá) Feiser. Elga (3) Kovács II.
F. m.* Olivia, Ph. Morris, Jeles O. S. Tót. 
10:11, 10, 11. Olasz 21. — HL FUTAM. 1. Dolly 
(1X) Jónás. 2. Vadorzó (3) iWesner. F. m.: 
Opál, Rikkants, Navigator, Fácán, Szeszélyes 
(fog. nélkül). Tót. 10:33, 17, 17. Olasz 38. A 
Jutalom—Dolly doublé 10:44. — IV. FUTAM. 
1. Excellence (2) ZwiUinger. 2. Fregoli (7:10) 
Dózsa. F. m.: Delirium, Tündér, Hol vagy, 
Éber B. Tót. 10:41, 12, 11. Olasz 43. V. 
FUTAM. 1. Guardlan Brooke (5) Felser. 2. 
Najád (2) Fityó. F. m.t U. Epops, Győző, Ma
rokkó. Tót. 10:42, 18, 15. Olasz 30. — VI. 
FUTAM. 1. Oline (5) Steinltz. 2. Tallér (8:10) 
Kovács II. 3. Ecuador (3) Kallinka. F. ni.: 
Harpia, Mlrka, Erika O., Arditti, Ili, Ragyogó,
G. Todnl, Express. Tok 10:51, 16, 12, 17.
Olasz 58. A S. Brooke—Oline doublé 10:448. — 
VIL FUTAM első rész. 1. Ond (4) Baik. 2. 
Capitol (p.) Tresö. 3. Rebeka (5) Wiesner. 
F. m.: Nusi, Daróc, Babám, Izé (fog. nélkül), 
Pajkos (mint első diszkv.). Tót.: 10:82, 11, 11, 
12. Olasz 38. — vn. FUTAM második rész. 
1. Ophdlan (p.) Feiser. 2. Paulina (2) Kappel 
3. Buhenyik (10) Tomann. F. m.t Salvia, Ma
rika, Hanna, The Great, Mámor. Tót. 10:24, 13, 
17. Olasz 50. Az Ond—Ophdlan doublé 10.Í31, 
— VIII. FUTAM. 1. KatM («/<) Felser. 2. Ka- 
cér (p.) Marschall. F. m.: Nincs tovább, Kir
giz Tót. 10:31. Olasz 30.

A BEM TÜZÉREK LOVASMÉBKÖZÉSEI. A 
kormányzó jelenlétében, diplomáciai, katonai 
társadalmi riökelöségek és lengyel vendégek 
részvételével, zsúfolásig megtelt tribünök előtt 
tartották meg a Bem lovostüzérek vasárnap az 
uj lovardában házi lovasmérkőzésüket. A 
program kiemelkedő száma h berlini olim- 
piászra előkészítő Jukker dij (Militory) volt, 
melvet Endrödy Ágostun főhadnagy nyert meg 
Drágám nevű lovával. A díjlovaglásban Vár- 
kongi Tibor főhadnagy győzött Legszebb nevű 
lovával; a Hölgyek díjugratását pedig Kerasx. 
tes Erzsébet nyerte XoMtg nevű loHvaL

íte&MAPlÓ
Színházak hétfői miisora:

M. KIR. OPERAHÁZI Aida (W 
NEMZETI SZINHÁZs Ai ember tragédiája 
VÍGSZÍNHÁZ: Fizető vendég (8).
MAGVAR SZÍNHÁZ! Bál a Sávosban (8) 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ- Dr. Pruetorlus (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Öméltósága soflörje (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ; Sárga liliom (8). 
ANDRÁSSYUTl SZÍNHÁZI Oh Papa <»)- 
TF.RfiZKÖRUTI SZÍNPAD; Pest még« nevet (•). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Tlmosa (>.•«.
HÓVAL ORFEUM; Sylvester Sehüller (’A5. lyS). 
KOMÉDIA KABARÉ; Tejet az ifjúságnak (’.W).

Súlyos per indult Verebes Ernő ellen, aki 
most a Fővárosi Operedtszinházban a Sárga 
.illőm hadnagyát játssza. Még tavasszal le. 
szerződött a „Guildhall" nCvü londoni film- 
vállalathoz és kötelezte magát, hogy a nyár, 
de a legkésőbben a tél folyamán két filmben 
.szerepet vállal, Telt-múlt az idő, Verebes 
Berlinből Londonba került, majd onnan 
egész Konstantinápolyig keresztülutazta tur
nékon egész Európát, nem kapta meg a 
(iuiklhall-FIm felszólító levelét, amely sze
rint haladéktalanul munkára kellett volna 
'elentkeznie. Verebes mitsem tudott arról, 
hogy közben a filmek elkészültek és most, 
amikor Budapestről érdeklődött, hogy ml is 
zan ezzel a filmszerződéssel, váratlanul 2500 
fontos pert kapott a nyakába. Verebes 
ugyanis elmulasztóin a filmgyárat értesíteni 
'akcimváltozúsáról és most az angol fllm- 
'yár könyörtelenül be akarja vasalni rajta 
i bohémes könnyelműsége következményeit. 
,'crebes Ernő most a Fővárosi Operettszin- 
’iúzzal tárgyal a következő darab főszere- 
□ére vonatkozóan és azt szeretné, ha a Fő
városi Operettszinház vállalná a per követ
kezményeit. Addig is gondtalanul mulat es
őnként a Sárga liliom színpadán

*
Valami vidámabb hir Londonból: Kurr 

fogda, a kitűnő szubrett, aki hitetlenül 
gyorsan csinált karriert Bécsben, már Lon
donban próbál. .4 Drury Lane színházban fog 
'ellépni, ugyanott, ahol Bársony Rózsi éx 
boldogan tudatja a Színházi Naplóval, hogy 
irra sem ért még rá, hogy megnézze Lon- 
lont, Nem lát, nem hall, csak angolul magul, 
hogy a kiejtéssel se legyen baj. Arról azonban 
lem ir, hogy mi van Gyergyai Istvánnal, aki 

Bécsben már vőlegényeként szerepelt és aki a 
hajdani császárvárosban egy csapásra Szín* 
'én sztár lett.

*
Nagy izgalom volt vasárnap a Király-Szín

házban, ahol a délutáni „Kéje Duna" előadá
sát az operett primadonnája, Dajka Margit 
lemondotta. A szinház egyik ifjú primadon
náját, Verbőczy Ilát kérte fel a beugrásra, 
aki bravúrosan oldotta meg a rábízott fel
adatot és amit Dajkánál nem lehetett mon
dani: szépen csengő hangjával brillírozott.’

Március 3-án meleg Ünneplésben részesítik. 
Hubay Jenőt, aki ekkor ünnepli hetvenötéves 
születésnapját. Az Opera-barátok a Karenlna 
Anna cimü operáját rendezik meg díszelőadás
ban tiszteletére, de ami ennél is több: egy 
nagy magyar propagandafilm elkészítésére kér
ték fel. Ez a produkció rendkívül érdekes, 
amennyiben Liszt Ferenc életéről és művésze
téről szóló szüzsét Pékár Gyula Írja, zenéjében 
pedig Huba.v társszerzőül veszi magához — 
Ábrahám Pált. Kíváncsian várjuk, vájjon a 
Liszt-melódiák Is megszólalnak-e a magyar és 
külföldi relációban bizonyára kapós márkákat 
jelentő zenei filmben.

*
A Hétfői Napló adott hírt legutolsó számá

ban először Dohnányl Ernő betegségéről. Don- 
nányi már a múlt vasárnapi Filharmónikus 
hangversenyt Is csak ülve tudta elvezényelni, 
mert influenzája és lábbaja klnosta. Kedden 
Dobnányi újból ágynak dőlt, — és amint érte
sülünk — ezúttal betegsége komolyabb ter
mészetű. A kitűnő művészt magas láz gyötri.

A hét legszebb és legmüvészíbb slágere 
Josef Schmidt uj filmje: Dalol a várm a 
Kamarában. Hogy elfelejtettük ennél a film
nél azt, hogy a főbős csúnya kis ember. Á 
művészet mindent és mindenkit megszépít. 
Schmidt ragyogó szárnyalásu tenórja har
sogva követeli teljes elismerésünket. Zenei 
és filmtechnikai bravúr az, amikor saját 
hangjával, amely a gramofonlemezröl csen
dül ki, duettet énekel. A hét többi jó filmje: 
elsősorban egy nagyszerű Paramount-sláger 
Claudette Colbert „Dalommal kereslek'1 a 
Déciben ts Fórumban, majd az Urániában 
„.Szín a töroéng elölt", az Ufóban pedla a 
„Dezcrtőr." 

• A fekete film éjféli bemutatója. Ma éjfél-
P?u,!a*^k bo a Cityben Paul Robcson, a 

világhírű néger «zinész, Emperor Jones (Joms 
MdMdr) cimü filmjét a maga leljez érintetlen- 
seggben írókból és művészekből álló közönség 
előtt. A szigorúan zártkörű előadáson Eugen 
O-Nelll világhírű drámájának filmváltowU 
előtt fellép a Budapesten időző híres holly- 
woodi filmsztár, Nina Mae Mc Klnnn. a felett

h) Páll Roboton partnera,
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az, akinek nevét jobban ismerik ások, 
akik színházat csinálnak, mint azok, akik 
a színházat látogatják. Pedig Budapest 
ntán Bécs, Berlin, Páris színházi gur- 
nuindjal csodálkoztak már azokon a 
pompázatos, egészen egyéni stllara, ra
gyogóan lehetséges Interiőrökön, amelyek 
gyakran nemcsak keretezik, hnnem ki* 
egészítik Is a színdarabokat. Alig h«r- 
minckétévea talán ez a mindig mosolygó, 
kedves Pán Jóska, aki már tiz évvel ez
előtt forradalmasította a pesti színházak 
bizony sokszor vidéki nívón álló dekorá
ciós elképzeléseit. Pán József uj színe
ket, hangulatokat varázsolt már nem 
egyszer az íróval kongenlállsan a Szín
padra és sokszor több nylltszini tapsot 
kaptak díszletei, mint a darab főszerep
lői. Pán József azonban egyszer sem 
hajolt meg megköszönni az elismerést a 
közönség előtt és megelégedett mindig 
azzal a néhány sorral, amelyek a kriti
kák végén ezzel a sablonnal Intézték el 
az Igazi művészt: Gyönyörűek voltak a 
díszletek l»...

Igen, gyönyörűek a díszletek a Király 
Színházban, ahol Öméltósága sofőrje 
című zenés vígjátékot néztük, de első
sorban Pán József munkáját láttuk meg. 
Egyszer le kell Írni ezeket is és e rovat 
kitüntetését rá kell tűzni a kis Pán 
szürke munkacubbonyára. (s. z.)

Megírtuk, hogy a kiváló Iró válófélben 
levő felesége férje darabjának főpróbája 
napján luminállal megmérgezte manót: ma 
már férje prológusát szavalja egyik moziban 
a film előtt.

Márkus László vezetése alatt alakult Uj 
Thalia március 4-én délután tartja bemutat
kozó előadását a Magyar Színházban, ahol 
Orsolya Erzsi, Palotai Erzsi, Toronyi Imre és 
mások Interpretálásában Felkay-Vojkmann Fe
renc Bábel cimii színjátékát mutatják be

Megtartották az uj Gaál Franci-filmnek, a 
Csibi-nek premierjét Berlinben, ahol bár eddig 
igen rezerváltan viselkedtek a külföldi produk
ciókkal szemben, most egyhangúan elismerték, 
hogy a felen filmprimadonnája Gaál Franciska 
és sláger muzsikusa Brodszky Miklós.

Zalathnay Géza március 6-én rendezi Új
pesten szerzői estjét, Haláss Gitta, Lanrlsln 
Lajos, K. Sztojánovlts Llly és több más kitűnő 
művész közreműködésével.

Miskolcon adták elő a vidéki városok kö
zül először a Sárga liliomot, amelynek fő
szerepében Eöry Erzsit, az operett nagy
szerű vendégprimadonnáját ünnepelte a kö
zönség.

A Royal Orfeum rcvllszlnház lesz jövőre, 
legalább is erről tárgyal egy külföldi pénz
csoport Schmidt igazgatóval.

Fedák Sári Amerikából írja, hogy film szá
mára eladta Bus-Fekete László „Szerelemből 
elégtelen" cimü regényét.

PPtIIIIE
ÖMÉLTÓSÁGA SOFŐRJE. Nem túlságo

san meglepő ezúttal Békeffy István mese
szövése, de az Öméltósága sofőrje mégis 
expressz-sebességgel sofíroz minket a hu
mor és a szórakozás világába. És ez a fon
tos, talán még az, hogy Gyöngy Pál igazi és 
vérbeli oprettslógerekkel ajándékozza meg 
n darabon keresztül a pesti utcát. Jól eltöl
tött három óra emléke a klrályszinházi este, 
amelynek ragyogó ékköve Titkos Ilona utól- 
érhctetlenfll kedves és az opercttátlngon 
felüli elmés figurája. Csupa jót mondhatunk 
partnereiről is, igy elsősorban Delly Ferenc 
férfias és kemény figurája tetszett és Bé- 
kássy István mulatságosan szerelmes, szcle- 
burdi naturbursa, bájosan groteszk Tu- 
rag II, azaz Tabódy Klári, mondhatnánk, 
hogy takaros Szilágyi Marosa, pikáns Orosz 
Vilma, jói táncol Dobos Viola. Ami a dara
bot azonban operetté teszi, ez Bátkai Már
ton, aki sohasem fogy ki az ötletből és hu
morból. A többiek közül elsősorban Látó
kör Árpádot, Fodor Artúrt, Bort! Sándort, 
Rubinyi Tibort, egy dalt szépen éneklő Ver- 
bŐczy Ilát kell megdicsérni. A rendezés ní
vós és elegáns; 1 Hiányt Vilmos hatásos 
munkája.

Pönick Miután Is Ift’sztk
» Relnbnrdt-ttrsuiat a Vígszínházban

A ytmMnMil h • I n h » r d t-wn<léa|*t?k bárom esti 
eMrdátfrs agvnólvln n Sáncét jetpsk 
«1 o tv 11 k. Mlutín t vendégjátékot meshovwbbl- 
’apl nem lehet, pénteken (Mintán Ma Árul kesdettri mér- 
’*M'lt helyArakkel meaMnétllk n Tóvári* r!Aa<tását 
'M.lf* szcrcnostl'tben. 1) a r v e * Lilivel é» 
Ldthetevrsl a két vezető szerepben. A jegyakot 
• pénxár már árvsUja.

Meglőtt Amerikából 
at aranysxOke BHI&r Irén :

Elváltam* de újra boldog 
menyasszony vagyok...

Figyelem hölgyek, itt a recept: 
hogyan lehet valaki karcsú, fiús 
és mindig-mindig fiatalabb I

A február reggeli ködbe ismét beleragyo
gott az a bizonyos „grüberlis“ billeri mo
soly. A berlini gyorssal két és félévi távol
iét után Amerikából hazaérkezett Biller 
Irén, akit nagyszámú közönség és fotográ
fusok vártak a pályaudvaron. Mint boldog 
asszony utazott el Pestről, mint sztár érke
zett vissza. A kettő közölt pedig izgalmasan 
érdekes életregény bontakozik ki már akkor 
Is, amikor déli cigarettaszó mellett aranyo
san és bájosan, mindig mosolyogva, min
dennek örülve és

szinte gyerekes Jókedvvel inkasszálja 
be azt a sikert, hogy lám, Biller Irént 

nem felejtették el Idehaza.
Biller Irén megmaradt akkor is a pes

tieknek, amikor Sam Fengler ur karján egy 
rapid Hftszcrelem happy-endjeként vissza
vonult a „magánéletbe". Hát lehet ezt a 
Biliért elfelejteni? ... Hat hónappal ezelőtt 
vált el Sam Fengler úrtól Hollywoodban, 
akt, mikor megtudta, hogy Irén hazakészül, 
két nap, két éjjel utazott Arkanzas Cityig 
elébe, hogy volt feleségét a newyorki ki
kötőig kalauzolja Hát lehet elfelejteni Bil
ler Irént, aki talán tiz évvel ezelőtt vált el 
első férjétől, Faragó Ödön volt kassai szín
igazgatótól és aki mégis ma reggel hatal
mas rózsacsokorral várta a pályaudvaron 
és „Szebb vagy, mint voltál" bókkal kö
szöntötte egykori feleségét.

A második férj Newyorkban, az első 
Budapesten, a leendő harmadik pedig 

Loa Angelesben rajong
Billerért, aki gyorsan és világosan leszögezi 
a tényt:

— Elváltam, de újra boldog mengasz- 
szony vagyok, A válásom oka egyszerűen 
az: rájöttünk, hogy nem értjük meg egy
mást. Lehet, hogy inkább csak én jöttem 
rá, — teszi gyorsan hozzá, amikor látja, 
hogy hitetlenül csóválom a fejemet

Vőlegényem, Aathen Stanley, a hotel
bizniszben dolgozik.

Nehéz egy újságcikk keretében összefog
lalni azt, amit Biller színesen és aranyosan 
mesél életéről, kalandozásairól, amikor a 
vidéki városokat járta és arról a hatalmas 
munkáról, amellyel mégis csak valamit el
ért Amerikában. Nem akarja Amerikát fel
fedezni a pestieknek,

nem mond többet az igaznál, 
mert amikor megkérdem, hogy miért siet 
vissza és miért nem fogadja el annak a két 
színháznak ajánlatát, amely már Itthon 
várt rá, egy pesti filmszerződéssel együtt, 
csak ezt mondja:

— Megmondom őszintén, nem vár fix 
fllmszerződés és nagy hetigázsi Amerikában.

Pestre JÖHem, mert már nem bírtam 
ki ott. Visszamegyek, mert vissza kell 

mennem.
Van ugyan egy színházi szerződésem; 

Los-Angelesben a Gyertyaláng cimü szín
darabnak főszerepét kell játszanom, majd 
a Pesten is ismert Jack Haskel-\a\ is tár
gyaltam egy május 1-én kezdődő revü el
játszására vonatkozóan, de ez utóbbi még 
hiánytalan. Igaz... Pesten üern tudom, mi 
módon

Uj kezekbe kerül a Radius, 
Ufa és a Fórum

Zajlik a mozifront. A sok kisebb-na- 
gyobb átcsoportosulás közül feltűnő érde- 
kességü az az információnk, amely szerint 
a Metro-Goldwyn-Maycr budapesti expozi- 
turájánnk bérleti szerződése a Radius film
színházzal ez év végén lejár és ha május 
31-éig be nem jelentik opciójukat a szerző
dés meghosszabbítására, akkor

a Radius uj kezekbe kerül.
A Radius filmszínház a Metro-Goldwyn- 

Mayer expoziturájának kezeléséből) virág
zott fel. A filmszínház vezetése azonban 
óriási befektetéseket igényelt, amelyeket az 
expozltiura nem bír el minden megterhehe- 
tés nélkül. A Radius filmszínház, amely a 
Metró legnagyobb filmjeit lejátssza, kény
telen a gyár kisebb produkcióinak is helyet 
adni a műsorában és

nem válogathat oly szabadon a fUmek 
között, mint ahogyan egy magánkéz

ben levő mozi teheti.
Sok tekintetben pedig alá volt rendelve a 
párisi központ utasításainak. Miután a ha
talmas házbérrel és egyéb terhekkel súlyos

elterjedt a híre, hogy filmen anya
szerepeket Játszottam.

Hát egyelőre még nem tartok ott, egy Ca- 
valcadc-szerÜ filmben játszottam, amelyben 
mint 18 éves kislány kezdtem és mint hat
vanéves nő végeztem a szerepemet. De ilyen 
skálaszerepet játszott a film minden szerep
lője.

fíát ennyi igaz abból, hogy anyaszinésznő 
lettem...

Hát az tény,
Biller fiatalabb és szebb, mint valaha.

Mintha csontjaiból is lefaragtak volna, olyan 
karcsú és fiús. Meglátszik rajta az amerikai 
uniformizáló görldlvat. Kérésemre rögtön 

elmondja a receptjét 
fizikuma csodás átváltozásának. Figyelem 
tehát, pesti hölgyek.

— Mindenekelőtt nem igaz, hogy annyit 
kell koplalni. Az egésznek az a titka, hogy 
Amerikában

máskép élnek az emberek.
Az igaz, hogy rengeteg sokat úsztam, lova
goltam és tenniszeztem — de csak sportból. 
A koszt pedig gyümölcs és gyümölcs. Itt van 
például az ananászos cottige-case. A legre- 
mekebb löncs, a friss ananászra kent 
puha, krémsajtszerii lepény. Az embernek 
eszébe sem jut a has, vagy más zsíros étel.

A kenyérről és cukorról már két éve 
lemondtam.

No és hogyan lett fiatalabb, mint két év
vel ezelőtt?

— Nagyon egyszerű az egész!
Nem megmaradni ugyanannak, folyton 
gondolkodni valami újon és változtatni 

a külsőn.
A pesti férjek ennek a receptnek biztosan 

örülni fognak.
Beszélgettünk még az amerikai magyarok

ról, Fedák Sáriról, aki most turnéra indul 
Iza néni filmjével, Lukács Bálról, akinek 
tényleg heti 1500 dollárja van és tényleg első
rendű sztár, Kertész Miskáról, aki a legelsők 
egyike, Vajda Ernőről, Pogány Wlllyről, a 
festőről és más százról, akiről itthon nem 
is tudnak, de Hollywoodban jól megtalálták a 
helyüket.

Miután feltűnt, hogy Biller mindenkiről 
csak jót mond és az átlagos primadonna
irigység egy makuláfa sincs benne, megkér
deztem eme metamorfózis okát is.

— Hollywoodban minden magyar őszin
tén és leplezetlenül örül, ha a másiknak jól 
megy. Ott nem ismerik az irigységet. De 
egyért talán mégis irigyelnek engem, mert 

amerikai útlevéllel utazhattam.
Én ugyanis letettem az állampolgársági vize- 
gát Bizony, bebifláztam angolul az egész 
amerikai históriát és alkotmdnytant és oda- 
álltam vizsgázni.

Még egyre nagyon büszke Biller: megta
nulta a hamisítatlan hawaii táncot, amelyet 
igy fáradtan, soknapos utazástól meggyötör
tén azonnal bemutat. Furcsa, de leirom: 
olyan mint egy gyerek.

Stób Zoltán.

bított üzletvezetés csak akkor rentábilis, ha 
kizárólag nagy slágerfilmeket játszanak, 
éppen ezért információnk szerint

a Metro-Goldwyn nem gondol arra, 
hogy megújítja bérleti szerződését

Ezt megerősítette Guttmann Károly, a 
pesti központ igazgatója, aki kijelentette, 
hogy nem érdekli a jövő szezónra a Radius- 
filmszínház, amely igy minden bizonnyal 
uj kezekbe kerül.

A f?opa/-trösztnél is nagy átcsoportosítá
sok várhatók. Az öt filmszínházat vezető 
Gerő István vezérigazgató befejezte tárgya
lásait az UFA rt. budapesti központjával az 
UFA-filmszinház átvételére vonatkozóan. 
Már csak néhány apró részletkérdés van 
hátra és semmi akadálya sincs annak, hogy 

az UFA-flImnlnházat magába olvasztja 
a Roynl-tröazt,

amely ugyanakkor egy színházat vészit la, 
amennyiben a Fórum-mozi visszakerül épí
tőjének, Dávid János és Fial cég kezébe. 
Ez a cég saját kezelésében akarja tovább
vinni a Fórum (izemét. ~ 

AZ ERNST-MUZEUM 
nagy eseménye februárban t 

naro KOHNER ADOLF 
világhírű mflRyÜjPfnényelnck aukciója.

A magyar festőművészet remekei, a francia 
impresszionista mesterek szebbnél szebb al
kotásai, az olasz renaissance kis bronzok 
válogatott soroznia, modem szobonnflvak és 

egyebek kerülnek kalapács alá.
Aukció: február 26-tól.

Miit titok:
A hét elején a pécsi színházban be

mutatkozott egy pesti dáma álnéven. A 
Bál a Savó y bán cimü operett 
primadonnaszerepét játszotta s at elő
adásra tucatjával érkeztek pesti autók. 
Nyílt titok uyyanis, hegy a dáma az 
egyik pesti bankvezér protezsáitja, 
annyira, hogy Fodor Oszkár, a pécsi 
szinház Igazgatója, kétcier pengő költ- 
ségmegtéritést kapott azon a elmen, 
hogy minél pazarabbul állítsa ki at 
operettet. Szóval: elérkezett a nagy 
este, tizenkét pesti autón tizenkét 
óriási virágkosár érkezett a művésznő 
öltözőjébe, de amikor szétnyílt a füg
göny és a művésznő énekelni kezdett... 
A pestiek ugyan tapsoltak, de ez nem 
tudta elnyomni a benszülött pécsiek 
pisszegését, akik talán egy kicsit lokál
patriotizmusból is a helyi primadonna 
védelmében tulszlgoru kritikát gyako- ! 
roltak a vendégmüvésznő fölött. Mind- j 
ez azonban nem zárta ki, hogy az elő
adás után a vendéqmüvésznőt diadal
menetben ne vigyék a legelőkelőbb ét
terembe, ahol a pesti vendégek har- ; 
mincőtszemélyes bankettet rendeztek 1 
tiszteletére. A vendégek ezután kocsi
jukra ültek és elutaztak, a pécsiek ma
gukra maradtak és alaposan megbeszél- 1 
lék egymás között a dolgot. Nem tit
kolják. hogy az igazgatót teszik fele
lőssé az operett kudurcáért és akadt 
városi képviselő, aki bejelentette, hogy 
Interpellál a város szlnházüggl bizott
ságához, vajion lehetséges-e, hogy a 
szubvenciót élvező színigazgató holmt 
idegenből jött kétezerpengős támoga
tásért diszkreditálju a színházat.

A békát im, elefánttá fújják, pedig 
hát: ilyen kudarc előfordult nem egy
szer országunk dédelgetett fővárosá
ban is.

Egy ismeretlen fiatal olasz dirigens, Sajani 
GofTredo vezényeli® a Hangversenyzenekar 
vasárnapi matlnékonrcrtjét A vendégkarnagy 
Corclll 8. Concerto grosso-jának és Beethoven 
Erőié ójának néhány finoman megoldott rész
letében adott ízelítőt képességeiből, bár a ké- 
nyesebb problémákat ezekben a müvekben Is 
óvatosan elkerfl'te. Csajkovszky b-moll zon
goraversenyének kíséretében azonban csődöt 
mondott Sajnn: biztonsága. A zenekar és » 
dirigens gyakori véleményeltérések láthatólag 
o szólista Sándor Györgyöt is zavarták, aki 
szólamát Inkább csillogó virtuozitással, mint 
komoly belső átéléssel adta elő. A nagyrahiva- 
tolt hangversenyzenekarnak rá kellene esz
mélnie arra, hogy a külföldi „vendégekkel" 
nemcsak az anyagiakban, hnnem a művészi ki
vitel eszközeiben Is meg keli egyeznie (és a 
megegyezés módjait nem a koncert alatt ke
resgélni!), mert különben komoly hangverse
nyein is csak annyi látogatót üdvözölhet, 
amennyi vasárnap délelőtt jelent meg a Zene- 
akadémián. (g)

BASIUDES MÁRIA Bach—Hfindel-estja ■ Or
dasban ■ Zeneakadémián.

Premier a 
UiaSZINHAZBAN

Szombaton, március 3-án

A VÖRÖS 
BESTIA
VA8ZARY JÁNOS 
uj vígjáték*.

GAAL FRANCISKA 
Özurubatholyl Blanka. Márkus 
Ma git, Szaplonezay Éva, Pár- 
toB Erzsi. Sltkey Irén, Rajnai- 
Jávor, Halmárny, Mály, Alak, 
láry, Gárdonyi, Bárdi, Dózsa, 
PrimuM



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapeat, 1934 frbrnir M.

A bajnakl tabella jelenti:
* A Hungária már az ötödik

HUNGÁRIA—SOMOGY 711

Változatlan csapattal 
és hibákkal küldte harc
ba a Hungária vezetősé
ge csapatát a Somogy el
len. viszont az ellenfél 
jóval könnyebb volt az 
elmúlt hetinél. Igaz, 
hogy ezt nem Igazolta a 
kezdés, mert már az clsfl 
percben

Galambos beadását Sófalvy vitathatatlan 
góllá értékesíti (0:1).

Újrakezdés s máris ellentámadásban van a 
Hungária, a labda nagyon elöl poroszkál, Váll 
kifut és nagy formában teríti le táját halfját, 
Gyfírffyt

A labda Szabó III.-hoz kerül, aki középre* 
tolja és Kardos szokatlanul fürge. 1:1.

Győrffy sérülése sokkal súlyosabb, mint aho
gyan a tapasztalt futballrókák kiszámítják, 
ugyannyira, hogy ölben kiviszik, majd nem
sokára a mentőautó robog vele a szanató
riumba. Tiz emberrel áll izemben a Hungária 
komplett éi fitt legénysége, de hiába van ha
talmas fölényben: a sok és Indokolatlanul 
komplikált húzások miatt a gólhelyzetek rend, 
szerint veszendőbe mennek. A 24. percben az
után

Szegő labdát kap, elhúz, beadást vár min
denki, ehelyett középre robog s ott futtá

ban lövi a második gólt. 2:1.
(A félidő végefelé Szabó Hl. beadásából

Turay ragaszt hatalmas bombát a Somogy 
kapujába. Í3:l).

.Szünet után a Hungária fölénye még nyil
vánvalóbbá válik. Valamivel elevenebb is a 
játék,

különösen Dudás remek halfposzal folytán. 
Kardot is nagyon eleven ma s valamivel hasz
nosabb is, mint Cseh, aki a közönség állandó 
derültsége közben addig driblizik, még a tiszta 
labdákkal is, amig el nem veszíti. Kardot ha
talmas kapufája csattan, a visszapattanó láb 
dót Turay fölélövi, de nemsokára javítanak 
mind a kelten.

Kardos a maga konrádl technikájával több 
embert hagy maga mögött, jól teszi Tu
ray elé a labdát, aki hatalmas lövéssel fe

jezi be a szép akciót. 4:1.
Félperc múlva Cseh Kardot vezeti a nagy 
támadást egész n kapu szájáig, ahol a vona
lon óriási dulakodás támad, végül is

Kardos be tudja pöccentenl a labdát 5:1. 
Cseh néhány húzása arat rután sikert — leg
alább a szemlélők soraiban, majd a 35. perc 
ben addig pepecsel a labdával a minden hi
bája ellenére is népszerű „Matyi", míg végül 
Turayhoz tólja a labdát, aki kikeresi a leg
nehezebb helyzetet és

csodálatosan szép lövéssel szerzi meg ■ 
védhetetlen gólt. (6:1).

Ez az eredmény volt az általános tip, amit 
Szabó 111. hamarosan megkontremináí Kar 
dót beadását ugyanis Véli rosszul öklözi ki s 
a kapu előtt maradó labdát a fürge Szabó 111. 
a léc alá küldi. 7:1.

értékesíteni labdájukat. Az újpesti csatársor 
i közönség biztatására gólra törekszik, Avar, 
Tamási, Kocsis állandóan munkában tartják 
Pálinkást. Végre P. Szabó lefut, átadja labdá
ját Avarnak, akit a kapu előtt Sirály felvág.

A hlró 11-est ítél s P. Szabó lövi a gólt 
(3:3).

Az utolsó percekben P. Szabó megunja soro
zatos faultokat és lerúgja Gyurcsót. A közön
ség tombol és pfujoz7a állandóan a szegedi 
játékosokat. Közben a tribünön Is nagy tumul

tus támad. A pályán viharzik a játék és
az utolsó percekben Szojka labdáját Ilórl 
fogja, de beejti a kapuba, Igy a mérkő

zés 3:1 állással véget ér.
Az újpesti csapatban Tamási játéka kiemel
kedő. Nagyszerűen irányítja a csapatot és biz- 
tos. Avar kapu előtt néha még bizonytalan. A 
halfsor jó. A Szeged csapatában Pálinkás min- 
den dicséretet megérdemel. A csatársorban 
Bognár és Havas játéka kielégítő.

Tüneményes csatár játékkal hengerelte le 
a Bocskai a budai vendéget

BOCSKAI—BUDAI
Napló tudósitójának

Az elmaradt óbudai mérkőzés 
közönsége botrányos jelenetek 
közt követelte vissza a pénzét

A III. kerület nagyszombatutcai pályáján az' 
amatőrök alig fejezték be nyakig sárosán a 
félidőt, amikor egyszer csak megjelent dresszbe 
öltözve Horonkgy Gábor, a III. kér. FC—Nem
zeti-mérkőzés bírója és kcresztül-kasul pró
bálta járni a csaknem térdig érő sarat. A druk
kerhad a tribünön ezt nem valami jó szemmel 
pézte.

Boronkay néhányperces vlzsgálgatás után ki
jelentette:

— A pálya bajnoki mérkőzés lejátszására 
teljesen alkalmatlan. A mérkőzés elmaradt

Ezzel a biró öltözőjébe vonult és közölte 
mindkét csapat vezetőivel visszavonhatatlan 
határozatát. A Nemzeti csapata, élén Relchard 
Ottó elnökkel és Halog Misa társelnökkel azon
nal vették a kalapjukat és táskájukat és szó 
nélkül távoztak. A III. kerület vezetősége szinte 
kétségbeesetten knpacitálni kezdto őket egy 
barátságos mérkőzés megtartására, amellyel 
feltétlenül sikerült volna a közönség indulatait 
lelohasztani. Azonban a Nemzeti csapata egy
két percen be'ül örömmel távozott „Legalább 
függőben marad a két pont" — gondolták.

Amikor azután nz amatőrök meccse végét
ért, a közel másfélezer főnyi közönség csapa
tostul tódult a klubház előtti szűk térségre és 
elégedetlenül zajongani kezdett:

— Adják vissza a pénzünket'
Komor Ödön igazgató a tumultuózus jelene

tek elkerülése végett a közönség elé lénett:
— A pénzt nem adjuk vissza, hanem a jegyet 

érvényesítjük a Kerület bármelyik mérkőzé
sére. Akár n Nemzeti, nkár a Budai „11", akár 
n Phöbus elleni mérkőzések megtekinthetők a 
ina váltott jegyekkel .. .

Ezután Komor Igazgató még három óbudni 
vezetővel egymásután irta nlá a feléje nyújtott 
jegyeket. Majd egy kerek asztalt hoztak n 
klubház elé és ott folytatódott n jegyek érvé
nyesítése. Azonban ez nem ment minden zaj és 
rendbontás nélkül, mert a közönség jórésze 
ragaszkodott kifizetett pénzének visszafizeté
séhez.

— Ha nem adják vissza a pénzemet, bepör 
lóm magukat! — hnngzott n harcias kijelentés.

— Majd találkozunk a bíróságnál/ — szólt 
a másik.

A szolgálatot teljesítő rendőrtanácsos, látva 
a tömegindulat elfajulását,

Cfpr szakasz rendőrért telefonáltatott.
Alig tiz perc múlva megérkezett a kisegítő 
rendőrcsapat néhány lovasrendőrrel együtt, 
kordont vontak és ötös csoportban engedték a 
közönséget a klubház elé. így is azonban foly
tatódtak a hangos és elégedetlen kifakadások 
és fenyegetődzések.

A Hétfői Napló munkatársának egyik óbudai 
drukker a következőket mondotta:

— A vezetőség nagy taktikai hibát követett 
el, amikor egyszerűen kijelentette, hogy a pénzt 
nem fizetik vissza. Ezt nem lett volna szabad 
az önérzetes óbudai közönséggel szemben meg
tenni. Joga sem volt a ITI. kerület vezetőségé
nek ehhez, mert senki sem kötelezhető, hogy 
más Időpontban vagy pláne más mérkőzést te
kintsen meg ahelyett, amelyre ő a jegyét meg
váltotta.

Komor Igazgntó ezzel szemben a következő
ket mondotta:

— Sok költségünk volt ezzel az elmaradt 
mérkőzéssel kapcsolatban, igy a pálya rendbe
hozatalára és a rendőri dijakra nagyobb ősz
szeget költöttünk. A kin lőtt jegyek érvényesí
tés nélkül is bármelyik Kerületi mérkőzés meg
tekintésére ioaositannV

A Kispest hazavitt 
egy pontot Újpestről 

PIIÖBUS—KISPEST 1:1 (IsO).
A hazai pálya még nem elegendő kellék a 

sikerhez: meg is kell dolgozni érte. A Kispest 
formában levő csajmta nehéz feladat előtt ál
lott, amelyet félsikerrel oldott meg. A vezető
gólt Tárnok szerezte meg a Phöbusnak még 
az első félidőben. A szünet után Kispest fölé
nyesen játszott, de a kiegyenlítés csak a 43. 
percben következett be Nemes lövéséből.

Debrecen, febr. 25. 
„11“ 7:0 (3:0). (A Hétfői 
telefonjelentése.) A lelkes 
debreceni közönség sziv- 
szoorngva várta a Budai 
elleni mérkőzést, mivel 
attól tartottak, hogy a 
sáros pályán a könnyű 
fajsúlyú legénység ne
hezen fog mozogni a 
robusztus és kevésbé 
technikás budaiakkal 
izemben. Azonban a ki

váló debreceni legénység minden várakozást 
felülmúló

csatárjátékkal szinte kábalatba ejtette a 
közönségét.

Markos, Vince és Teleki lenyűgöző technikai 
készsége és mindent elsöprő rohamszériái min
denkit bámulatra késztettek.

Már az első tiz percben bárom gól terhelte 
a budaiak hálóját.

A 7-lk percben Markos, a 8-lkban Teleki 
és • 10-ikben Ismét Teleki lövése talált 

□tat Fábián hálójába.
A Bocskai a továbbiakban is rohamot ro

hamra halmoz s
Vince remekbeszabott gólját örömmámor
ban úszva, tomboló lelkesedéssel ünnepli a 

közönség.
Azonban Juhász Attila biró ezt a gólt nem 

érvényesítette, mivel ofszájdot látott Pedig 
valamennyi közt ez volt a legkülönb gól. A 
budaiak szórványos támadásai alig jutnak el a

tizenhatos vonalig. Védelmük ellenben masszív^ 
áttörni nehéz rajta s igy félidőig nem esik 
ujabb gól.

Szünet után mintha a csatárok lekopirozták 
volna az első félidő első tizpercét, ugyanaz a 
helyzet áll elő:

Hz percen belül Ismét három gól repül a 
a budaiak kapujába.

A hatodik percben Vince, a hetedikben Győri 
és a tizedikben Markot a góllövő.

A közönség önfeledten tüntet a csapata mel
lett.

— Gyerünk a további gólokkal/ Szükség lesz 
a gólarányra ...

A debreceni fiuk igyekeznek Is meghálálni ■ 
közönség bizalmát és tüneményes játékukkal 
ujabb és ujabb tapsra ragadják a közel ötezer 
főnyi tömeget. A 30-ik percben esik a Bocskai 
utolsó gólja, amelyet

Teleki nagyszerű egyéni játék után Jattal 
a Budai kapuba.

A második félidő nagyrészét a Bocskai csak 
tiz emberrel Játszotta végig, mivel

Gyulai a 20-lk percben megsérült, kiállt « 
helyét, a centerhalf posztján Vince fog

lalta eL
Azonban ez a hendikep sem ártott meg a csa
patnak, amely végig bírta az iramot és telje
sen rászolgált a szenzációs győzelemre.

A győztes csapatban Markos, Vince, Teleki, 
Vágó és Palotás játszott válogatott formát. A 
budaiaknál Fábián, Ligeti és Rökk jó játéka 
érdemel említést.

1

Újra munkába fogott
a ferencvárosi pontgyár

Bemutatkozott közönségének az Újpest 
— és győzött

ÚJPEST-—SZEGED 3:1 (2:0). Az újpesti kő- 
gönség nagyszámban jelent meg csapata első 

mérkőzésén. Az Újpest 
nagyszerű formában mu
tatkozott be. Tamást 
minden akciónak a lelke, 
a lö. nercben remek lab
dát ad Avarnak és

Avar megszerzi ■ 
▼etetést Újpestnek. 

(1:0).
A közönség soraiban

nagy öröm fogadja az első gólt, a Dumavár 
lelkes tagjai „dlr dur bele'* kiáltással biztatják 
a fiukat. Az újpesti csapat elejétől végig kezé
ben tartotta a meccsel, de Szeged Játékosai Is 
nagyon agilisak voltak. Jávor nehezen jön bele 
a játékba, nem bírja a sáros pályát.

Tárnád ujabb átadását ÍW ru<> « Jobb

sarokba, remek gól, 2:0.
Ezután átvonul a játék a Szeged kapuja 

elé. P. Szabó kornerét Avar továbbítja. A 35. 
percben nagy tumultus. Havas labdáját Szojka 
rúgja be Újpest kapulába, de a bíró offszáldot 
lát ét lefújja Az első félidő utolsó perceiben 
P. Szabó lefutását Sirály szabálytalanul há
rítja d. Hendtz miatt a biró lí est Ítél, Kocsit 
lövi a labdát, de eredménytelenül.

A szünetben a közönség tárgyalja a meccset 
és nincs elragadtatva a bíró ítéleteitől. A má
sodik félidő is újpesti támadásokkal kezdődik 
és Szeged csak védekezésre szorul Az Újpest 
csatárait nem kíséri szerencse, de viszont ha 
sikerül Is .« Szeged kapuját bombázni, Pálin
kás remek formában biztosan fog minden láb 
dát. Újpest bckk|e| helyenként bizonytalanok 
és sok helyzetet hagynak Korányi 11-nek, 
Bognárnak és Havasnak, <h ezek nem tudják

FERENCVÁROS—ATTILA 
néző várja a báromhónapi 
kező Fradit s egyúttal 
várja a nagy győzelmet 
Is. Miskolc csapata tele 
balsejtelemmel jött Pest
re s különösen a „hu
nok" népszerű trénerén, 
Opata Zolin látszik meg 
ez a kcdélyállapot. In
kognitóban játszik a bal
szélen s csak félóra múl
va ismeri fel a közönség 
a dús szakáll mögött az 
egykor oly hires arcot. 
A felisme: <s Opata első 
lefutása alkalmival kö
vetkezik be, ami mintaszerű, ___
i>eadás. Arról viszont mint tréner sem tehet, 
hogy nincsenek belső csatárai. Különben... 
más eredmény alakult volna ki. A Ferencvároe 
brilliáns formája ugyanis csak az elején ve
szélyes 12. percben Székely remekül szökteti 
Toldit, aki

mozdonyszerűen tör előre s tizenöt mé
terről irtózatos bombát zúdít • léc alá 

1:0.
A közönség várja a gólszüretet, dehát kora 
tavasz van, a szüret elmarad. A játék ellapo
sodik, illetve a zöldfehérek fölénye jegyében, 
de haszontalanul telik el a hátralévő idő.

Az egyetlen élmény ebben ■ félidőben a 
miskolci Bán játéka, aki csodálatos for
mában. nagy intelligenciával a ragyogó 
technikával oldja meg a legnehezebb 
helyzeteket Is. Hogy hiányzik ez a játékos 

Pestrőll
Az Attila bravúrosan dolgozó védelmével 
szemben a Polgárral megerösitett ferencvárosi 
hátsóformacló sokkal gyengébb. Viszont a fe
dezetsoruk egyelőre jobban állja a mély talajt 
s állandóan tűzbe küldi a csatárokat. Izzó a 
levegő, de a gól őrömének tüzénél nincs módja 
felmelegedni n közönségnek. Még Toldi egy 
hómba fejese kelt osztatlan sikert s aztán vége 
a félidőnek.

Szünet után erősödik a Fradl-oslrom, de 
Hidasi mindent ment s lassanként

az Attila kerül fölénybe.
Háda bravúrja tudja csak elhárítani a közvet
len gólveszélyt Moóré hosszú időre eltűnik s 
talán ez a legfőbb oka annak, hogy az Attila 
fölénye állandósul. Végül is a szélső halfok 
megtörik ezt a veszélyes tlzpercet ■ azután is
mét a Ferencvárosé a terep. Takács öt lépés
ről a kapus kezébe emelt a labdát, de a 25. 
percben már nerc hibáznak, Toldi szívós kö
zelharc után beadja a labdtft, ahonnan

Székely kapásból gurítja a sarokba. 2< 
Megjön a Fradi jótékkedve Is, lövések süvíte
nek Hidasi felé, végül is Takács lövését Hidasi 
elvetéssel védi ugyan, de kiejti a labdát, úgy 
hogy

3:1 (1:0). Hatezer 
szünet után jelent-

Toldi

csakúgy, mint

Toldl pár lépésről a hálóba vágja. 3:0.
A közönség zöme elmegy s igy aztán nem lát
hatja a Ferencváros védelmének könnyelmű
ségét, amit

Mester gyorsan kihasznál s bár közrefog
ják, tizenöt méterről sarkos gólt lő. 81:1.

Újrakezdés után ismét az Attila kerül front- 
ba s csak Háda nagy tudásán múlik egy ujabb

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Ferencváros 13 Játék 47:16 22 pont
2. Újpest 13 „ 41:16 22 „
3. Bocskai 14 n 35-19 20 „
4. Kispest 14 „ 33:27 1® n
5. Hungária 14 „ 31:26 18 w
6. HL. kér. FC 13 „ 25:28 13 n
7. Szeged 14 „ 27:29 12 n
8. Phöbus 14 „ 24:26 12 „
9. Somogy 14 „ 19:48 10 n

10. Budai „11" 14 „ 23:39 9 „
11. Attila 14 „ 23:35 8 »
11. Nemzeti 13 „ 19:38 1 w

Jól sikerűit a lesiklás
Magyar Slklub vasárnap rendezte meg nA 1 ___________ _________r______ ______ „ _

Kékeskupa lesiklóversenyt a Mátrában a Ké
kestó és Mátraháza között épített lesiklópályán. 
A versenyen 29 férfi és 9 hölgyversenyző in
dult. A hölgyversenyzök között Kopeczky Anna 
(MTE) bizonyult a legjobbnak, majd Csonka 
Lászlóné (NSK), Vasváry Éva (MAC) és Schtnabl 
Hudolfné (NSK) következett. A férfiak verse
nyében a nap legjobb idejét Hegedűs litván 
fNSK) futotta az előfutamok során, de a dön
tőben Kővárg Károly (BBTE) győzött, Matus- 
kovícs Ix>ránt (MAC), Hegedűt István (NSK), 
Scharber Gyula (BBTE) és Kozma László 
(ÚTÉ) előtt. Az ifjúsági versenyben Vánkoy 
Péter győzött, a vendéghölgyek versenyét pedig 
Lingei Florence nyerte.

A MUSz jelenti:
... a Komjádi síremlék felavatása március 

4 én, vasárnap délelőtt .— nem mint eredetileg 
közölték, fél 12 órakor —, hanem egynegyed 
12 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben.

...a folyó heti úszómestert vizsganapokon a 
fővárosi jelentkezők kaptak behívót. A vidé
kiekre március K e után kerül tor, mindenki 
Uőben megkapja «x értesítést. ____ ,



Bod«eirtj^93£Jebrnár 26. HÉTFŐI NAPLÓ 11

Sáros talaj kellemetlenkedett 
az amatőrfutball startján

Kimaradt az UlE-BSzKRT meccs 
A Törekvés győzött a MAVAG ellen 
Kikapott a MAFC

A tegnapi forduló cscmegéjs a Törekvés— 
MÁVAG meccs volt. A bajnokcsapat kitelt ma
gáért A 11. osztályban pikáns Ize volt a BTC— 
MAFC találkozásrak — az Oberl—Hevesi
ügy miatt. Itt a BTC kapott igazat.

A sóros talaj nagyban akadályozta a szép 
játék kifejlődését. Sok volt n sérülés Is.

L OSZTÁLY 
Pártos-csoport

A Törekvés biztosan verte a MÁVAG-ot. 
Elektromos is jó formában van.^ Vezet

Az 
az

Elektromos (11 játék 17 pont) a Törekvés (10 
játék 15 pont) és az EMTK (11 játék 14 pont) I 
előtt.

Elektromos—33 FC 4’0 (3:0). Góllövők: Bú
zás! (2), Lévay és Tóvári (Trltz). Szünet után 
ellaposodott a játék, addig az Elektromos biz- 1 
tatóan mozgott s fölényben volt.

Törekvés—MÁVAG 8’1 (1x1). Góllövők: Ké
széi 2, egyiket ll-osböl). Regös II., 111. Antal. 
Változatos küzdelem. A MÁVAG egy 11-est ki
hagyott. Regös Let és Sziftet a bíró kiállította. 
Opata (MÁVAG) a mezőny legjobbja volt.

MTK—FVSK 2:2 (2:0). GóHövök: Haluska, 
Klemír, ill- Szőjék II (2).

FTC—Kelenföld 4’0 (14). Góllövők: Kiss 
72) és Barna (2).

Cs. MOVE—BMTE 2:1 (1’1). GőUövők: Ultz 
'(2), Hl. Kardos (11-esből). Durva játék szeren
csés győzelemmel.

EMTK—WSC 2:2 (1’1). Góllövők: Schuck, 
Kemény, 111. Czumpf (2). Az EMTK megérde
melte volna a győzelmet.

Biró-csoport
Hatalmas meglepetés a Postás pontvestíe- 

séga. A helyzet: t. UTE (11 játék 17 pont). 2. 
Postás (10 játék tó pont). 3. BSE (11 Játék 
15 ont). A BSzKRT elveti pontjait nem vettük 
számításba.

A BSzKRT—UTE mérkőzés elmaradt, mert 
a pálya használhatatlan volt.

HL kér. TVE—VI. kér. FC 4»1 (2:1). Gól
lövök: Moscheim (2) és Tüske (2|, ill. IU. Az 
óbudaiak fölényben játszva biztosan győztek.

Turul—Postás ttl (0:0). Góllövők: Fűzi, ill. 
Kertész. A Postás gyenge napot fogott ki. 
Bokros, a Turul tartalék kapusa Igen jól védett.

TLK—HAC 1:0 (04). Góllövö: Nagy. Egyen
rangú ellenfelek szép küzdelme.

BSE—Testvériség 5:1 (3:1). Góllővők: Koz 
ma (2), Kiss (21 és Nagy. Hl. Horváth. A BSE 
ki tudta használni a helyzeteit, a Testvériség 
nem.

BEAC—URAK 4:1 (2:1). Góllövők: Novotnl 
(2), Zudla. Németh, Hl. Vida. A BEAC határta
lan lelkesedéssel játszott.

II. OSZTÁLY 
Kárpáti-csoport

Nagy meglepetés a Köb. AC döntetlenje, de 
még inkább a MAFC veresége. Vezet a Köb. AC 
(14 Játék 22 pont) az SzFC (14 játék 19 pont), 
a MAFC (12 játék 18 pont) és a BTC (14 já
ték 18 pont) előtt

SzFC—Kűb. AC 1’1 (1’0). GőUövők: Izsák. 
Hl. Preckl.

BRSC—OTE 2’0 (2’0). Góllövő: Czumpft (2).
KTC—Hungária 0:2 (24). Góllövök: Somogyi

(2) , Poteez V, Deutsch, Budai, Németh, Hl. 
Sáhián és Kosaras.

SzAC—Gans 6:1 (ltl). Góllővők: Kovács (3), 
Linczlnger (2), Friesz, ül. Keszler (llesből). 
Ambrus (Ganz) lábtörést szenvedett.

FSE—KSC 4:2 (2’2). Góllövők: Szökő (2). 
Jadru és Bozsur (11-exből), ill. Albert III. és 
Petőcz IL Velicsek (KSC) áUkapocstörést szen
vedett _

Felien—CsTK 24 (14). Góllövők: Boros, 
Nobllek.

BTC—MAFC 3:2 (2:2). Góllövők: v. Majoros, 
'Ágh és Kommanda, Hl. Benedek és Vlzy.

Stobbe-csoporl
Nagy meglepetés a Pamutlpar, ar RTK és az 

UTSE veresége.lgy a Pannónia az első (20 
pont) a Pamutlpar és RTK (18—18 pont) előtt.

BTK—RTK 4:3 (8:2). GőUövők: Posztl (2), 
Krázel és Hutler, iU. Scháffer IL, Kiss és Kuni.

BLK—VASAS 1’0 (0:0). Góllövö: Viola. 
Pannónia—BVSC 44 (24). Góllővők: Löb I.

(3) és Löb II. ..
Főv. T. Kör Pamutlpar 2’1 (14). Góllővők: 

Juhász (11-esből), Wamschlager 41L Mérsva 
(ll-esböl).

MFTB—ZSE 1’0 (04). Góllövő: Criegler.
ZAC—UTSE 2:1 (2:1). Góllövők: Neumann 

’(2), ill. Szandalszkl (ll-esből).
PSC—TSC 3’1 (1:1). GóHövök: Brezsányi (2), 

Szilágyi ................................... *(11-esből), 111. Vltek.
in. OSZTÁLY
Oprée-csoport

Törekvés, MSC és a VI. kér. SC egy- 
győzött. Utóbbi nehéz vadat terített le.

A P.
formán -------- ---------- —..........—

VI. kér. SC—RAFC 2:0 (1:0). Góllövők; Ba
logh és Büki.

A MÁV Előre—Törökőr mérkőzésre utőbbi
nem jelent meg.

Jutagyár—UMTE 24 (2:0). Góllővők: Pó
lyák és Paulik (öngól). Stámusz (Jutagyár) 
vállperectörést szenvedett.

P. Törekvés—NTC 2:0 (1:0). Góllővők: Mol
nár és Nagy. Utóbbi a mezőny legjobbja volt.

MSC—Compactor 8:1 (1’1). Góllővők: Pri
mula (2), Hajnal, 111 Berta.

Malaky-csoport
' Húsos a KAC csapatában igen veszélye* 

ellenféltől szabadult meg. Meglepetés a* 
SzRTC súlyos veresége. , „Mm.. o„„ *,«••» * c « -

KTK—MKB »'1 (li«). Góllövök: Nonn, őhín'íi'S»t"k.' A'Bok"TK“v7«li*’o".mberréí
111 T6bl**- küzdött. A BMSE 3O-rn vezeteti!
KACE OAnsvAk: Sebubert VÁC FC— N«|tytél*ny 1:1 (Isi). OötlövSk:

(.1, Slelnb.eh W «■ Kis.. Breuee (21. Ili Frlvh. A VÁC .zóp JMék Ul4n 
KEAC—Kalapos 14 (lil). Cöltövók: Uh- Mztoznn rvöíöii

ls>- *"• Co'nb.zclk (»). I IZrOftuHUk-Szenlldrlne lel (t t). GóltSvík:
Jlrc7‘DrMch* 2:2 (1:0). GóIlSvCk: Kern- Kisutzky, Hl. Szcbehelyi Erős Iramú, durva 
mtiier L éa Frei, ill. Gombáraik és Sztopka. I mérkőzés Feljavultak a Droguisták4

(2). 
(2,

GrtSnll—SíOTC 0:2 (4:0). Göllövök: Bán (3). 
Huss (2), Lcopold, Hl. Ilubert (2).

Húsos—KAC 1:0 (1:0). Góllövő: Erdélyi,
szabadrúgásból.

Springer csoport
Hatalmas meglepetés a BTSE budafoki ve

resége. Az I. kér. SC és a PTBSC biztosan 
győzött, a KASC pedig bravúrosan.

BBFC—LTE 4:2 (3:1). Góllövők: Jurák 
Kupnuer (11-esből), Pintarics, ill. Mezei 
egyet 11-esből).

BIK—B. Testvériség 4:2 (1:1). Góllövők: 
kos (3, egyel 11-esből) és Szabó, ill. Kiéin .

KASC—UFC 4:2 (1:0). Góllövők: Kelemen
(2) , Schneck és Rciner, ill. Soszták (2). A 
KASC-ból két játékost a bíró a játék elején 
kiállított.

PTBSC—ÉMOSz 54 (24). Góllővők: Ondrus
(3) , Androvits és Schefiler.

I. kér. SC—Spárta 3:2 (0:0). Góllövők: Dvo- 
racsck (2) és Gahir, ill. Braun (2).

IV. OSZTÁLY
Északi csoport

A P. Remény—RÁC találkozó botrányba fűlt, 
a két első simán győzött. Vezet az UVASC az 
Autótaxi (23—23 pont) és a P. Remény (21 
pont) előtt.

UVASC—T. Előre 4:2 (1:1). Góllövők: Kiss, 
Ács (2) és Gárdonyi !., 111. Górván és Bokor.

Est—Rp. Egyetértés 1:0 (0:0). Góllövö: Vá- 
mos

Uránia—Zsolnay 4’1 (2:1). Góllővők: Szá
lai (3) és Holbni, 111 Tasi.

Autotaxl—LTK l’l (1’1). Góllővők: Sefcsik 
j(2). Római, Benkovlcs (11-esböl) és Kukán, 111. 
Burgyei.
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A Hét Hőse:
Ugréczky (TLK), Lagler (Pamutlpar), 
Kelemen (KASC), Sefcsik (Autotaxí)

Az első tavaszi fordulón két csatár és kél 
védőjátékos vált a Hét Hősévé.

Az elsőosztályban Uyróczky, a TLK balhát
védje a HAC elleni helyi derbi hőse emelkedett 
ki az osztály játékosai közül. Fölényes bizton
sággal rombolta szét a HAC kitűnő csatársorá
nak támadásait s szinte egyedül védte meg ka
puját góltól.

Lőgter, a Pamutipar jobbbalfja a Főv. TKör 
ellen elvesztett meccsen tett meg minden tőle 
telhetőt, hogy a két pontot megmentse, de he
roikus küzdelme ellenére sem sikerűik

A III. osztályban egy bravúros győzelem adta

FUTBALLKISSZAKASZT!
Elképesztően magas helyArakkal rémifik el 
a lutballközönséget a mérkőzésektől

mérkö- 
mlnden

hely

A teljes vasárnapi forduló ismét megmoz
gatta a főváros' iutballközönség maradék réte
gét. Ahhoz a sporthoz mérten, amit nyújtanak 
számára, meglepő számban vonult ki a 
zésekre A pénztárak előtt azonban 
kedvét elveszíthette, mert

elképesztően és aránytalanul magas 
árakat követelnek a nézőktől.

A ferencvárosi pályán például 4 pengő 10 
filléres ülőhely és 1 pengő 20 filléres állóhely 
rémítette meg az elszánt drukkerhadat. Ha a 
szükséges közlekedési viteldijat is hozzászá
mítjuk, akkor valóban fejedelmi luxus ma egy 
proflmérkőzés megtekintése. Kétszer mehet 
moziba a futballdrukker és kényelmes ülő
helyen nézhet végig slágerfilmeket azért az ár
ért, ............................................................................amit egy kényelmetlen, az Idő viszontag-

A második liga 
vasárnapja

II. ligában a legnagyobb érdeklődés azA ____________________ __________ __
erzsébetiek budafoki szereplése felé fordult. Az 
erzsébetiek a nehéz ellenfeleket biztosan győz
ték le. A Soroksár is győztesen jött haza Váo- 
róL Vezet a Soroksár (30 pont) az Erzsébet 
(28 pont), a Szürketaxi és a Budafok (19—19 
pont) előtt.

Vasas—Budatétény 4:8 (14). Góllővők: Ha- 
Tiszti (2), Bruneckcr, Molnár II., 111. Megyeri, 
Andráslk II. és Nagy. Megérdemelt Vasas-győ
zelem.

Erzsébet—Budafok 3’1 (Hl). Góllővők: Kap- 
ta, Látal, Berecz, ill. Horváth. Az erzsébetiek 
jobb csatárjátéka döntötte el a meccset.

Soroksár—Váci Reménység 0:2 (3:1). Gól
lövők Zwick (2), Páli (3) és Szeder, ill. Tóth 
(2). Irreális talajon folyt le a játék. Biztos 
győzelem. Szoltár a mezőny legjobbja volt.

Szűrketaxl—Csepel 8:2 (3’1). Góllövők: Odri
(4),  Mellcher (2). Nemes és Fczlcr, ill SchSíTer 
és Pflum. A csepeliek csak egy negyedóráig 
bírták tartani a taxisokat.

, Millenáris-Bak TK 3:8 (8:1). Góllövők:
'Müller, Hajszán, Solt, ill. Burai (2, egyet 11- 

a hlró 11-est ítélt a RÁC ellen, a közönség be
rontott a pályára, mire félbeszakadt a meccs

Déli csoport
Favorttgyözelmek. Vezet az ETSC az ETC 

(19—19 pont) és a SAC (18 pont) előtt.
Valériu—DGSE 3:2 (1’1). Góllövők: Kovács

(2) és Varga, 111 Kramnrcsik és Simoncsik.
P. Juta--Szondy 5=2 (3:1). Góllövök: Fegy

vernek! III. (3), Sebök, Strnsszburger, ill. Lő- 
rlncry és Tóth.

ETSC—SzNSE 24 (14). Góllövők: Tompa
és Balogh. Az SzNSE végig 9 Játékost szcre|>cl- 
Ictott.

ETC—Klsp. VL kér. 4:0 (2*0). GóllÓvŐk: Si
mon (2), Januska és Urbancsik.

MPSE—K1TE 4 0 (1:0). Góllővők; Pltnlckl 
(2), Tonka és Mlsxlal

Keleti csoport
Meglepetés a MÉMOSz eldöntetlenje. Vezet 

a MFOE (24 pont) a Köb. FC és a MÉMOSz 
<10—19 pont) elölt.

Cukrász—X. kér. Remény 5:1 (2:1). Góllövők: 
Vastag (3). Petrics, Blumbcrger, III. Solvlk.

MFOE—Siketek 11:0 (34). Góllövők: Stel- 
gerwald, Molnár (3—3), Madar, Kaltenecker 
(2—2) és Schneeweisz.

X. kér. FC—VÁC 4:2 (1:2). Góllövők: Fodor, 
Sallai (2), Kostir. 111. Kanizsai és Szigeti.

Drogulsták—MÉMOSz 2:2 (1:1). Góllővők:
Hegedűs, Beck, ill. Klcsák és Moldovány.

Fér. Kaszinó"—NSC meccs elmaradt, mert a 
Gyáli-uti pálya használhatatlan volt, az NSC 
pedig nem volt hajlandó a pótpályán játszani.

Nyugati csoport
A GSE lépésben nyert. Nagy meglopetéa az 

OMSC pont vesztesége.
GSE—B. Magyarság 8'-2 (5:0). Góllövők: Bit

tér (4), Mészáros (2), Fehér, Molnár, 111. Fóka 
12).

Sí. 4o„nlmt—OMSC (1:01. OOUOvOk:
Sumi H. és Vanai, ill. Tfllos és Tax.

Lapterjesztők—KSC meccs elmaradt. v 

a Rét Hősét: a KASC kilenc játékossal győzött. 
Kelemen, a csapat kitűnő csatára két gólja 
mellett nagy lelkesedésével járult hozzá a győ
zelemhez

A veterán Sefcsik vált hőssé a IV. osztály 
bán. A nehéz talajon nagyszerűen érvényesült 
robusztus alakja, s mint egy tank nyomult 
'lőre az ellenfél kapujáig, magával ragadva 
társait is.

A nyertesek Ösl-Blarsek László szobrász
művész remek Hét Hőse plakettjét kedden este 
vehetik át a Hétfői Napló szerkesztőségében 
(Erzsébet-körut 4).

,Againak kitett állóhelyért követelnek tőle. Ar
ról nem is beszélve, hogv a legcsalfább film
sztár sem okozhat annyi bosszúságot, mint a 
dekadencia mcsgyéin ziillő futballszlárok.

Itt lenne már aa ideje annak, hogy sza
kítsanak a futball pénzügyi „hatalmassá
gai" azzal a korlátolt és fennhéjázó hely
árpolitikával, amely csak k(mélyíti a fut- 

ball krízisét
A játék nivója a mélybezuhant, az élet 

minden területén olcsóbbodás állt be, csak a 
futball helyárni szemérmetlenkednek az 1024- 
cs aranyidők krőzusi magaslatán. Azt a „sport- 
tot“, amit ma nyújthatnak, még 50 filléres 
állóhelyekkel is tulfizeti a közönség. Itt a 
végső ideje a „futballklsszakasz** bevezetésé
nek.

A TÁTRA-BAJNOKSÁGOT A NÉMET LAUER 
NYERTE

Tátrasséplakról Jelentik: A Kárpát-Egyesület 
jubileumi álversenyének záró akkordja a felkai 
völgyben rendezett siugróverseny volt, amelyen 
a magyar versenyzők Igen szépen szerepellek. 
A Tálra-bajnokságot a csehszlovákiai német 
Lauer nyerte, de a bajnokságban harmadik 
helyezett a magyar Emánuel Antal s negyedik 
helyezett a magyar Sándor Rezső lett. Az Ifjú
sági versenyben Szalag László második helye
zést ért el,

NEHEZEN GYŐZŐIT A 8PARTA
Prágából jelentik: A llgabajnokság harmadik 

fordulója néhány meglepetést hozott. Különö
sen érdekes a Sparla verejtékez győzelme a 
Nachoddal szemben. A Slavia 5:2-re győzött a 
Zldenice ellen, a Teplltz 3:3 döntetlent ért el 
a Bohemians-sza\ szemben, ugyancsak döntet
len, 2:2 eredménnyel végződött a KI ad no__
Viktória Zlskov-meccs, a Cechle Kariin 5^-ra 
győzött a Viktória Pilsen ellen és a Sparta ne
héz küzdelemben csak 5:4-re verte a Nachodot.

FAVORITGYŐZELMEK BÉCSBEN.
Bécsből jelentik: A llgnbajnokságok során a 

favorilok győztek csupán az Austria döntet
lenje a Florldsdorf ellen kelt meglepetést. Az 
eredmények: hakoah—Vknna 1:1, Rapid— 
Libertás 6:4, Admtra—Wacker 1;9, PC Wien— 
')onau 2:1, 1VSC— WAC 2:1.

MEGHALT CARPENTTER MENEDZSERE
A f/auns ügynökség jelenti Bourges-bői, hogy 

58 óv’s korában n’cgh’lf Dcrcamps, Carpenfter 
menedzseré, aki Tcx Ríchard előtt a legismer
tebb sport vállalkozó volt.

RMTE—MTC 24 (0 0). Góllövő: Doma (2). | 
RÁC—P. Remény 0:0. Az utolsó percekben i

— órát exhumáltuk az a ma tör meccsen. A 
TLK—HAC mérkőzésen példutlanui homord* 
epizód vidította fel a közönséget A bíró « 
meccövezetés hevében elvesztette az óráját. A 
nagy sártengerl>en eltűnt az óra. Hosszas „fe« 
nékkotrás" után sikerült csak az elföldeit órát 
exhumálni. Az óra sértetlenül kerüli felszínre 
és mutatta a pontos Időt.

Javulást mutatnak a magyar vivők. A Spárta 
AC jubiláns versenyét nagyszámú közönség 
előtt tartották meg vasárnap a Müegyitc t>m. 
A Vivószövetség válogatóversenynek minősí
tette ezt n találkozást s erre legiobb vfvólnk 
nagy előkészületet lettek s ez a vívásukon meg 
is lászott. A kilences döntőbe a következők 
kerültek: Gerevieb 4 győz. 3 vrreség; Najcsányt 
4 győz. 1 ver.; Kabos 4 győz. 3 ver., Erdélyi 2 
győz. 3 ver.; Kovács 5 győz I ver.; Zlrcty 3 
győb. 2 ver.; Nagy Ernő 3 győz. 8 ver.; Raszto- 
ulch 1 győzelem, 4 ver.; Illés 0 győz. 5 ver. A 
verseny meglepetése a fiatal luuovikós KoiMrs 
kitűnő szereplése, aki ennek a versenynek is a 
döntök megkezdése előtt a favirtja lett. Lapunk 
zártakor u döntő küzdelmek nagy izgalom kö« 
zepette folynak.

Az u j vasutas birkózó bajnok ok. A MÁV Ist- 
vántelki főműhelyének kaszinótermében vasár
nap bonyolították le az országos vasutas birkó
zóbajnokságokat. Ar érdekes küzdelmeket hat
száz főnyi közönség nézte végig. A részletes 
eredmények a következők:

Légsuly: 1. Gyarmati Testvériesig, 2. Bá
nyász, 3. Dobó Pehelusiily: I. Vigh Törekvés.
2. Pintér, 3. Fábián. Kőnnyiisuly: 1. Bicxó Tö
rekvés, 2. Recskiemén, 3. Galambos. Ktskózép- 
súly: 1 Bede Tetstvérieség, 2. Kovács, 3. Kő
szegi. Nagykőzépsuly. I. Hegedűs, 2 Kollár, 3. 
Szűcs. Kisnehétruly: 1. Göndör Törekvés, 2. 
Palotás, 3 Biró. Nehézsúly: 1. Rapp Szolnok, 
2. Molnár. 3. Somos.

Véget ért a többnapos fr’ettpálys tennlw 
verseny. Vasárnap este az Iparcsarnokban vé
get ért a többnapos fcdcttpólya-tenniszverseny. 
Az eredmények a kővetkezők• Dőnfő. Bánó— 
Straub Elek 7:5 9'7 NŐI egyes dóntő. Sárkány 
Lili—Schréderné 2-6, 6.2. 6:2. Férfi páros döntő} 
Straub Elek és János—Fercnczy, Friedrich 6:1. 
6:4.

A szegedi vfvóakadémla. A Budapesti Hon-- 
védtiszti Vívó Club ■ szegedi helyőrség és • 
Szegedi Vívó Egyénidét vívóival knröllve vasár
nap vivóakadéiniál tartott. A két bemutató 
párbajtőr-mérkőzés után hármas törvívó-csa- 
patmérközést tartotlnk, melyei a HTVK 7:í 
arányban megnyert. A kardesapatmérkőzésben 
szegediek győztek 13'12 arányban. A nagy
sikerű vivónkadémia után vitéz Shvoy Kálmán 
altábornagy díszes emlékplaketlekkel Jutalmazta 
a versenyzőket és a rendezőket.

Barna Viktor — London 
bajnoka

London, febr. 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 

jelentése.) Az angol birodalom fővárosának 
asztali tenniszbajnok- 
ságai során a sokszo
ros magyar világbaj
nok, Barna Viktor is 
résztvett A férfi egyes 
bajnokságra vasárnap 
az esti órákban került 
sor. Barna ellenfele a 
döntőben az angol 
Berge volt, aki ellen a 
magyar sztár 21:16, 
21:14, 17:21 és 21:8 
arányban biztos fö

lénnyel győzött. Barna Viktor tehát sok
sok bajnoksága mellé megszerezte London 
férfiegyes bajnokságát Is.

...hogy a Ferencváros megbántott vécétől 
és Nádas futballkapltány között a hangulat 
már kissé felmelegedett Mind a két részről 
közeledés történt és a közeli béke hangulata 
a levegőben van.

..-hogy a Komjddl-ssobor figye egyelőre el- 
conszett a magasabb sportfórumok előtt A 
MUSs sem képes eztdőszérint kiverekedni se 
emléket Nem örökölték Komjádltól a küzdő
képességet.

... hogy as olaszok tanulva az osztrákok
tól kapott leckén, „félre az Öregekkel!...“ 
Jelszóval friss erőkkel kísérlik meg a csapatot 
a régi színvonalra emelni. Szakértők véle
ménye szerint, ez a felfrissített csapat aligha 
hódítja majd el a világbajnoki pálmát

... hogy Székely Andrást a franciák április 
3-árs meghívták egy nagyobb versenyükre. El
lenfelei között nem kisebb nevek viselői szere
pelnek, mint Tarls, Cartonnet stb.

... hogy az MTK úszószakosztálya Jól sike
rült tónccstélyt rendezett. A kora reggeli órá
kig Jó hangulat uralkodott, de ami általános 
feltűnést keltett: a fess, fiatal hátuszó Igen he
vesen udvarolt A kiválasztott? a aporttársasdg 
Ismert tagja, a asép „szőke** leány.

...hogy Miklósiról már teljesen lemondott 
a szövetségi kapitányi letlület Rövid Idő óta 
olasz állampolgár lett

... begy fiádé „turaélményelről* nagy elő
adást Inrto'l. Azt b«sréllk, hogy leszűrt ta- 
paK/ia’nlal bl«sé me.»«»e eltávolodnak a labda
rúgás tárnájától ruthnllralongók ne várják 
türelmetlenül Háda megírandó memoárjait: 
*■6 Mm lesz beírna fatbaUríl,
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Kfibánya társadalma vasárnap 
a X. kerület részére követelte 

a Nemzeti Stadiont
Kőbánya egész társadalma megmozdult, hogv 

a Nemzeti Stúdión a rá kosi lovassági gyakorló
téren, a székesfőváros által még 1928-ban fel- 
ajánlott helyen épüljön fel éa ezért vasárnap 
délelőtt az összes társadalmi- és sportegycsüle- 
tek, testületek, Intézmények és politikai pár
tok bevonásóval a kőbányai Kaszinóban igen 
Bépei gyűlést tartott.

Sziebcrt Imre m. kir. kormánytanácsos, az 
O. T. T. tagja előadásában elmondta, hogy a 
budapesti sladi >n céljára a székesfőváros már 
1928 bán felajánlott a rákos] lovassági gya
korlótéren, az olt rendelkezésre álló é.s beépí
tetlen 470 000 négyszögöl területből egy 190.000 
négyszögölet kitevő helyet, amely mindazoknak 
a kivánalmaknak megfelel, amelyek a stadion 
létesítéséhez éa annak rcprozentativ módon való 
kiképzéséhez szükségesek. Két széles mflut, két 
villamos, egy helyiérdekű és két vasúti vonal 
a legnagyobb forgalom lebonyolítására alkal 
rnas; villamoson a város szivéből 20 perc alatt 
Clérhető.

Hajós Alfréd műépítész, mint stadion-szak 
értő szólt a kérdéshez s megállapította, hogv 
a szóbanforgó terület a szükséges adottságok
kal rendelkezik, ennélfogva komolyan szóba- 
jöhet a Stadion helyének kijelölésénél. Ez
után egy aladionépités általános szempontjait 
fejtegette. Ezután a kerület képviselői és bi- 
loltsági tagjai soréitól: Pillis Károly, Payr 
Hugó, Szegő Béla, dr. Tokáts István, Hatolkay 
Kórmér, Seemann Mihály és dr. Farkas Zoltán 
szólaltak fel és érvekkel támogatták Kőbánya 
jogos kívánságát.

A gyűlés elhatározta, hogy a legerélyesebb 
Íropagandát Indítja meg s határozati javaslatot 

tgadott el, melyet a kormányhoz, a székes 
fővároshoz, sí O. T.T.-hoz, Közmunkák TanA- 
ösbIiüz a a többi illetékes fórumokhoz eljuttat.

Nem oszlatják fel az osztrák 
szocialista sportegyesületeket

Kétszáz sportklubot és tíz sporttelepet tart birtokában o 
munkás sport szövetség — Hazafias szellemben kívánja a 
sportdlrektórlum továbbvezetni a munkássportegyesületeket

Napellenzők 
sátor- és slrkötakaró pony
vák, túrista hátizsákok 

speciális készítője 
iffllll RQ7UÁQ Budapest, V., Wekerle 
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jí sporttársaságból
Dorog György, a sportpszichológia tudomá

nyának magyar úttörője előkelő pódiumon hir
dette szombaton este az igét. A Magyar Pszi
chológiai Társaság közérdekű előadásainak 
előkelő és díszes közönsége hallgatta a sport 
lélektanának nálunk egészen újszerű eszméit 
t vlvóbajnokból lett ideális lelkű sportpszl- 
thológut ajkáról. A nézők soraiban szerényen 
húzódtunk meg mi, /» sportemberek, akik büsz
kén valljuk az illusztris elöudót a magunkénak.

♦
A debreceniek dlszpalotása lesz a tornász- 

világbajnoki nagy esemény csemegéje. Már 
kezdenek kibontakozni a világbajnoki verse
nyek végleges körvonalai és ezekből máris 
megállapítható, hogy a világító jnoki események 
nemcsak sportszempontból, de látványosság 
szempontjából Is egyedülállóak lesznek a ma
gyar sport történetében. Debrecen város tor
nászat, kb. százas csoportban fognak dlszpalo- 
fást bemutatni, ennek érdekessége az lesz, 
hogy a táncot bemutatók igen értékes, eredeti 
dlszmagyarokat viselnek.

*
Ab MTK-tennlszezők cocktall-estje lesz a 

Sporttársaság legközelebbi nagy eseménye. Az 
MTK-tennlszezők az estély finom és dlsztlngvált 
sportkőzönségét a Dunapalotába Invitálják 
március 1-én este 9 órára, ahol bizonyára kel
lemes szórakozásban lesz részük.

♦
Ab OTT főtitkára a pódiumon. 

Lóránd, az Országos Testnevelési 
titkára március 1-én, csütörtökön 
kor a Pedagógiai Szeminárium előadótermében 
a magashegyi turistaságról tart vetitcltképes 
előadást. Ez alkalommal bemutatásra kerül az 
előadónak flü amatőrfényképbőt álló Dolomit 
sorozata. Belépődíj nincsen, -••••••• 
szívesen

A polgárháborút kö
vető vasárnap húszezer 
főnyi néző gyűlt egybe 
a bécsi futballpályákon, 
ami jele annak, hogy 
a politikai Izgalmak nem 
befolyásolták a sport
rajongókat. Az olasz vá
logatott csapat feletti 
győzelem jó propagan
dának bizonyult és a 
bécsiek újra büszkék az 
s? ípptuaip utuotjofapt 
most Antal erőkkel reor
ganizált Wundermann-

schaítra. A Ring-kávéház környékén rózsás 
reményekkel várják a római világbajnokságot 
és mindenki meg van győződva arról, hogy az 
osztrák csapat elsőrangú helyet fog kivívni ma
gának. Megjegyzendő, hogy a bécsi optimisták 
reményeit részben a külföldi sportsajtó is nyug
tázza. így például a franica, a belga és a svájci 
sportlapok Ausztriát mint a világbajnokság fa
vorit ját emlilik. Az oszták labdaiugó szövetség 
vezetősége elhatározta, hogy

a Rómába küldendő csapatot Idejekorán 
összeállítják és azt a legszigorúbb tréning

álé vetik.
A szövetség valószínűleg kötelezi az egyesülete
ket, hogy kijelölt játékosaikat egy hónappal 
az utazás előtt a válogatott csapat " 
sére bocsássák. A csapat három 
bécsi panzióban lesz elhelyezve és 
ninget tart, az utolsó hetet pedig 
bécskörnyéki nyaralóhelyen tölti. A terv szép és 
most már csak az a kérdés, hogy a nagy liga
csapatok hajlandók-e már egy hónappal a vi
lágbajnok! torna elölt lemondani legjobb játé
kosaikról Valószínűleg nem egykönnyen és igy 
nyilván nagy harcok lesznek még az ügyben a 
szövetsége Berggassében lévő palotájában.

Kz oszták szociáldemokrata párt és az ösz- 
szes szocialista egyesületek feloszlatása után 
felmerült a kérdés;

mi történik a szépen kiépített béesl mun- 
kássporttal?

A szocialista sportegycsületek száma jóval két
százon felül van, labdarugó-csapatai négy osz- 
tálybn játszottak és tiz sporttelepük volt Bécs
ben.

Kétségtelen, hogy ezek az egyesületek régi 
neveikkel és kereteikkel tovább működni nem 
tudnak, nem valószínű azonban, hogy a már 
meglévő és szépen funkcionáló szervezeteket 
egyszerűen szélnek eresztik. Értesülésünk sze
rint az osztrák testnevelési tanács és a kor
mány által nemrég kinevezett sportdircktórium 
most foglalkozik ezzel a kérdéssel. A sport
direktóriumnak állítólag az az álláspontja, 
hogy

a munkássportot nem kell szétngrasztani, 
hanem hazafias szellemben megfelelő veze- 

........... - ■ vinni,
egyes sportágak 

egyesületekben, 
erőkre reflektál- 

elkedvetlenedve 
nevelé-

látnak.
♦

Alfréd mfiépltéai,

Dr. Prém 
Tanács fő

este 7 óra-

minden érdeklődőt

az első magyar 
____............... . ......., _ ........ ...... Sportuszoda alko
tója ma, hétfőn este fél 7 órakor az építészi és 
mérnöki világ parlamentje előtt a Magyar Mér
nök- és Építész Egylet Reáltanoda-utca 15. sz. 
alatt lévő székházának nagytermében fogja is
mertetni a Nemzett Stadion elhelyezésének so
kat vitatott kérdését, egyben a sport szerepét 
a városrendezés keretében és vászonra kerül
nek az utolsó évtized külföldi stadionjai és 
sport parkjainak képe. Ismertetni fogja a nagy 
tömegek forgalmának akadálytalan lebonyolí
tása érdekében tett intézkedéseket, amelyek 
hivatva vannak irányt szabni a Budapesten 
létesítendő Stadion helyének megállapítására 
célszerűségi és sportszempontból. Az előadáson 
a meghívott szakminisztereken a az Országos 
Testnevelési Tanács elnökségén kívül Budapest 
székesfőváros, a Közmunkák Tanácsa vezetői 
és szakreferensei s a sportszövetségek vezér
kara jelen lesz, de érdeklődőket 
látnak vendégül.

Hajó* ,
olimpiai bajnok, a Nemzeti

is szívesen

♦
Jövő vasárnapon délelőtt ■ temetőben talál

kozunk, boldog emlékű Komjádi Béla sir hal ma 
előtt. A Magyar Üsző Szánét ség a magyar 
uszősport híveinek körében rendezett gyűjtés
ből elkészíttette korán elhunyt ügyvezető-alel
nökinek és vizipólókapitónyának síremlékét. A 
síremlék megtervezését Hajós Alfréd, az el
hunyt barátja a megboldogult iránt érzett 
tiszteletből költségmentesen vállalta. At ő fel
ügyelete mellett történik a liéf folyamán a sír
emléknek a rákoskeresztúri Izr. temetőben a: el
hunyt hamvai felett való felállítása. A sirem 
lék rusklcal márványból készült alkotás. Az 
avatást ünnepséget a Magyar Vszó Szövetség 
at trr. szenteaplettel egyetértésben március 
A én délelőtt fél 12 órára tűzte ki a rákos 
keresztúri l:r. temetőben. Az avatási ünnep 
tégre a Magyar Üsző Szövetség elnöksége 
mindazokat meghívja, akik Komjádi Bélának, 
a magyar sport elmulhatatlan érdemű harca 
tónak emlékét kegyelettel és szeretettel őrzik.

rendelkezé- 
hétig egy 
közös íré- 
valamelyik

tők mellett tovább
ami célirányosabb, mintha az 
képviselői closzlanak a nagy 
ahol nyilván csak a kiválóbb 
nak. a mellőzöttek ilyinódon 
visszavonulnának, ami a tömegek testi 
sére káros hatással lenne.

♦
Bécsi sportkörökben azt rebesgetik, 

Hiden, a WAC eaukorl csodakapusa megunta 
Franciaországot. Hiden állítólag levelet irt egy 
barátjának, amelyben közli, hogy a francia 
csapatokban, tekintettel azok alacsony játék- 
nivójára, nem tud kellő formát ” 
rendkívül elkedvetlenítette és

azzal a gondolattal foglalkozik, 
azntér Becsbe.

hogy

elérni, ami

hogy visz

ik 1.)

A RUGBY
izgalmaiban gyönyörködhet 
rövidesen a magyar közönség
A főiskolai sportszövetség akarja meghonosítani 
nálunk a külföld nagy labdasportját. — Angoi 
főiskolai válogatott csapat Budapesten

Amikor a főiskolai válogatott kiküldetéséi^' 
volt sző, jóval Torino elölt, senki sem bízott 
abban, hogy hat-hét világmárkás név ellen hogy 
fogja megAllani helyéi a névtelen, itthon sem 
sokat számitó főiskolás-csapat. És mégis csoda 
történt, mert ez a tizenegy magyar flu megcsi
nálta azt. amit évek óta más magyar futball
csapat nem tett meg: saját pályáján győzte le az 
olasz főiskolás válogatottat. Ezzel azután csak 
rosszabb gólarányaival maradt le a világbaj
noki címről

E nagy viadal után lázas munkába fogott a 
főiskolai sportszövetség futballszakosztályának 
vezetősége. Fdbiőn József és Barcsay János — 
egyik a tőiskolai csapatkapitány, mig utóbbi a 
szakosztály elnöke — programot dolgoztak ki, 
amelyet dr. Garam Jenővel, a MFSE főtitkárá
val letárgyalták és amely nngy vonásokban a 
következő:

Megállapodás történt az MLSz-el és Meisl Hu
góval, hogy az évenklnti válogatott mérkőzések 
előjátékaként Ausztria és Magyarország főis
kolai válogatott futballistái fognak egymással 
megütközni. Az első ilyen találkozás nz idén 
áprilisban lesz. Kővetkező lépés

a főiskolai Európa Kupa megalakítása, 
amelyben résztvesznek az olaszok, a lengyelek, 
a csehek, a románok, n jugoszlávok és esetleg 
a németek. A kupamérkőzések lebonyolítása 
utón r

megütközik a magyar főiskolai válogatott 1 
labdarugócsapat az angol főiskolások váló- I 

gátoltjaival.
1935 nyarán Torino tapasztalatait leszűrve,

Budapesten kerül megrendezésre a főiskolai 
t világbajnokság, amelynek ily nagy gondos elő- 
’ készítés után egyik legfontosabb és legvonzóbb 
i programpontja lesz futballistáink küzdelme a 

világ számottevő nemzeteinek főiskolás futbal
listái ellen. A magyar főiskolai futballisták, re
mélhetőleg most már nem fognak gólaránnyal 
elmaradni az elsőségtől. Mindenesetre friss 
vért hoznak a futballsportba s a megkopott 
diadalmi jelvényekhez egy uj babérágat fognak 
hozni.

1 Főiskolai futballisták köréből indul ki a 
mozgalom uj sportágak bevezetésére. E lap 
hasábjain emlékeztünk meg arról, hogy a ko
sárlabdasportnak is főiskolások lesznek az út
törői nálunk s remélhetőleg népszerűsíteni is 

■ fogjak. Ugyanez áll most a rugby-re is. A rugby 
külföldön, Angliában, Amorikában, Franciaor
szágban, de már Olasz- és Spanyolországban is 

• óriási népszerűségnek örvend és a főiskolai 
olimpiász egyik fontos programpontja.

f A főiskolások futball szakosztályának ke
retén belül most alakul meg a rugby-zök 

tábora
és remélhetőleg a momentán 30—40 jelentkezők 

, száma csakhamar növekedni fog, előbb csak 
kuriózitásból, azután pedig a sport megismerése 
után annak szeretetéből s reméljük azt, hogy 

I ez a megindulás egyre jobban és jobban izmo- 
I sodva meghonosítja nálunk Is e sportágat és 
hisszük, hogy a rugby is öregbíteni fogja a 

I magyar sport külföldi jóhirét 1

Zöld Ferenc dr.

r

Ne neveljünk sportprimadonnákat!
Miért ellenzik a sportpedagógusok a diákok professzio
nizmusát? — A .mens sana In corpore sano* leiszava 
hamis — Ne emellünk a sport héroszának szobrot — A 
KISOK testnevelési Igazgatóidnak érdekes tapasztalatai

A testi nevelés és a sport ellenségei az el
múlt hetekben jóleső megelégedéssel olvashat
ták a „sportöröletről" szóló cikkeket. Alkal
mat adott pedig az örömre a főváros tlsztifö- 
orvosának a közigazgatási bizottsághoz julla- 
tcM jelentése, amelyben a főváros közegész
ségügyének legfőbb őre — igen helyesen — 
megállapítja azt a tényt, hogy a

gyermekek rekordlinjszdja ártalmára van 
a fejlődő szerkezetnek

Azt mondotta a tisztifőorvos, hogy a testne 
veiét kérdése rendkívül fontos a közegészség
ügy szempontjából s ezért minden eszközzel 
elő kell mozdítani annak kifejlesztését. A test
nevelés azonban csak akkor érheti el célját, 
ha a gyermek egészségének nem kuZ ártal
mára. Éppen ezért

as Iskolaorvosi Intézmény a jövőben még

nagyobb súlyt helyei arra, hogy a túlzott 
tréningekkel a gyermek szervezetét ki ne 

merítsék.
Nincs senki, aki a tisxHfőorvos megállapítá

sait ne helyeselné. A gyermekek rekordörUlete 
az, amelyet igen régen kifogásolnak a testneve
lők. de a gye-rmokorvosok is. A tlsztiföorvos je
lenlésének apropójából szót követelt e kérdés
ben n középiskolai sporthatóságok hivatalos 
közlönye, amely szintén erélyes hangon kel ki 
a gyermekek rekonlöriilele ellen és leszögezi a 
testnevelők véleményét is, mondván, hogy az 
Iskola már régen küzd a középiskolai ifjúság 
rekordhajszája ellen, mert a testnevelés nem le 
hét cél, csupán eszköz.

Talán senki sem fogja kétségbe vonni azt a 
lényt, hogy

■ bajok kutforrása ■ sportprlmadonna- 
kultusz,

amely már az Iskola padjaiban hőssé avatja a 
sportaréna rekorderét. Rendkívül érdekes és a 
helyzetre alaposan rávilágító sorokat olvasunk 
erre vonatkozóan a testnevelő tanári kar orgá
numában, amelynek hasábjain

Neidenbach Emil,
a KISOK testnevelési igazgatója ir komoly él 
megszívlelendő igazságokat a diákok príma- 
donna-kulluszáról. Neidenbach Emil, a fizika és 
a matematika tudós tanára már harminc esz
tendő elölt mint allround-versenyzö aratta sike
reit. Azóta is benne van a sportban és nagyon 
jól ismeri a helyzetei.

„Szembe kell néznünk — mondja Neidenbach 
Emil — a díjkiosztásokon és a sportbankette
ken felelőtlenül elhangzó „mens tana in cor- 
porc sano" hamis szállóigéjével is. Aki valaha 
Juvenalis költeményeit olvasta, jól tudja, hogy 
a nagy költő ezt mondotta: „Orandum est, ut 
mens sana In corpore sano sil“, vagyis; „Kér
nünk kell (I. 1. Istentől), hogy ép testben ép lé
lek lakozzék*, tehát Istentől kérjük a nemes 
lelket, a tiszta erkölcsöt és nem a testtől, nem 
az izmoktól. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a gö
rög professzionizmusban rejlő alacsony lelkiség, 
laza erkölcsösség mennyit ártott az amatőr
sportnak és hogy miért tette gyűlöletessé a gö
rög atlétákat.

Mi, sportpedagógusok, azt is ki merjük mon
dani, hogy a jövő háborujái nem az izmok, 
sem a sport héroszai fogják eldönteni, hanem a 
tudomány fogja véres diadal útját járni. Tollút 
a gyomornak, a testnek csak annyit, amennyi 
szükséges, a léleknek, az agynak annyit, amenv- 
nyit csak leheli A jövőt nem a bajnokok, hanem 
a tömeg és pedig nem a profán, hanem a lel
kileg és testileg müveit tömeg fogja kialakítani.

Szembenézünk azzal az általános, hazug vád
dal i«, hogy az elméleti szakos tanárok üldözik 
a sportoló diákot és hogy ellenszenvüket az osz
tályozásnál is kifejezésre jutiatják... Re fogom 
bizonyítani, hogy ma már éppen az ellenkező
től kell tartanunk, ami ellen hevesen tiltako
zunk, mert nem lehet az eredményeket elért 
diákokat a tanulmányi elbírálásnál különleges 
elbánásban részesíteni. Nem akarjuk a közép
iskolában a professzionizmus melegágyát meg
vetni, mert a sporteredményei alapján előny
ben részesített diák az életben is elvárja a meg* 
különibőztetést.

Felelősségem teljes tudatúban kérve-kérem aa 
iskolák igazgatóit,

ne csináljanak az eredményesen versenyző 
diákokból nemzeti hősöket,

no szoktassák őket fiatalkorukban nz ünnepel* 
tetős mákonyához, mert ezzel annyira megmér
gezik zsenge lelkűket, hogy az élet nehezebb 
küzdőiméiben elernyed erejük, megáporodik 
cselek vésa kárátu k.

A jeles sportpedagógus ezután fenti állításai* 
nak bizonyítására konkrét adatokat sorol fel. 
Két iskolai év tanulmányi eredményeinek egybe
vetése nlapján megállapítja, hogy

a legjobb vlzipólózó- és futballista-diák
jaink 50%-a, sőt ennél nagyobb százalék 
nem felelt meg az előirt elméleti követel

ményeknek.
A laikus felkiált: íme, tehát igaz: a tanárok 

üldözik a sportoló diákokat! Itt kiáltom oda a 
vádaskodóknak: nincs igazukl Százszor nincs 
igazuk, mert aki benne é| az osztályozás mecha
nizmusában, tudja, hogy

a Javítóvizsgára elbuktatott diákok 80 szá
zalékúnak Ismétlésre kellene elbuknia, 

de a humánusan gondolkodó tanárok a szil
lökre való tekintettel és nagyon sokszor a test
nevelő-tanár közbenjárására, a két-három tárgy
ból bukásra álló diákokat csak egy tárgyból 
buktatják meg. Csak egy példát ragadok ki:

az egyik iskola kiváló vizipólócsapatának 
hat tagja Javltóvlzsgálatra bukott, noha 
ennek az Iskolának Igazgatója és több 
tanára ott szorong a csapat mérkőzésein.
Fellehetö-e, hogy ez a tanári testület üldözi 
vrzapólózó diákokat? Nem, ezek a tanároka ,...... _ . ...........t... ____ , ___ _ ______.

csakis jóindulattal bírálják el a vizipólózókaU 
A KI SOK bajnok futballcsapatának négy tagja 
szintén javitóvizsgálatra bukott. Aki ismeri ez 
iskola igazgatójának sportrajongását, az meg
van győződve arról, hogy ebben az Iskolában a 
diákfulballistóval igazságtalanság nem történhe
tett, sót inkább talán egy kis elnézés jutott osz
tályrészéül."

Nagyon érdeke® még a kiváló pedngógus- 
s port férfin ama megállapítása, hogy tanulmányi 
előmenetelt illetően a sportoló diákok rang
sora a következő: 1. Vivők, 2. Tenniszezők. 3. 
Úszók. 4. Sizők. 5. Atléták. 6. Tornászok. 7. 
Vizlpólózók. 8. Futballisták.

Ahány adat, — annyi érdekesség. A végső 
konzekvenciák azonban nem kétesok.

KÉT BÉCSI VERSENYZŐ STARTOL AZ ELSŐ 
NYUGATAZSIAI JÁTÉKOKON

A britindiai Újdelhiben ma nyitják meg ün
nepélyesen az első nyugatázsiai játékokat az 
alkirály és Patiala maharadzsa legfőbb véd
nöksége alatt. Ezt a sporteseményt az olim
piai játékok mintájára a jövőben négyéven
ként fogják rendezni. Résztvcsznek: Britt- 
Indta, Burma, Nepál, Afganisztán, Perzsia, 
Szlám, Szíria, a IAbunon-vidék, Irak és Palesz
tina összes sportolói. Palesztina színeiben 
starthoz áll két bécsi versenyző: Walter 
Franki, a hosszutávfuló és Alfréd Guth úszó.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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