
XXV. évfolyam 10. st. Budapest, 1934 március S

HÉTFŐI NAPLŐ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

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

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

D* ELEK HUGÓ te MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

VI. kér., Aradi-utca 8, sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 308-96.

Vasárnap (d. u. 2-től): 24S-81. 100-43

Ál-impreszáriú nagy szélhámossága Budapesten
—mggsss=SSWSCSiSiiig' ....................

Felpofozták és megkövezték Kaposvárott a futballbirót
V ■Autós fiatalemberek

Testőrök sorfala 
között vitték ki 
édesapja Üzletéből

újra megszöktették 
Weingarten Rózsit

Weingaríen Rózsiról, a dobutcai sze
relmi regény hősnőjéről ismét írni kell: a 
fiatal leányt amerikai kalandorregénybe 
illő külsőségek között

megint megszöktették.
Heteken át foglalkoztatta a hatóságokat 

és a nyilvánosságot a 17 éves Weingarten 
Rózsi ügye. A fiatal leány egy napon eltűnt 
édesapjának, Weingarten Salamon textilke
reskedőnek a Dob-utca 5. számú házban 
lévő lakásáróL Mindenütt keresték és végül 
kiderült, hogy megszöktették, illetve nem 
is szöktetés történt, hanem

saját jószántából hagyta ott a szülői 
házat, mert az édesapja nem akarta 
feleségül adni egy fiatal ékszerészhez.

Weingarten Rózsi biztos helyre, egy isme
rős családhoz költözött, de sok herce-hurca 
után újra visszakerült a szülői házba.

A szülők állták a szavukat, 
nem adták hozzá az ékszerészhez 

és -íár úgy látszott, hogy minden elcsende
sedik, de nem igy történt, újabb izgalmas 
események zajlottak le Weingarten Rózsi 
körül.

.Pár nappal ezelőtt kezdődtek ezek az 
események. Első fejezet egy telefonbeszél
getés volt. Weingarten Salamon lakásán 
megszólalt a telefon, egy férfihang jelent
kezett*. ,

— Ajánlom, hogy egyezzen bele leánya 
házasságába, ha nem akar a Duna fe

nekére kerülni —- 
mondotta nz ismeretlen férfi s ezzel le
csapta a kagylót

Utána néhány nappal Weingarten Sala
mon megint az udvarlóról beszélt a leányá
val. Ismét igyekezett lebeszélni a fiatalem
berről, de mikor látta, hogy a leány ragasz
kodik hozzá és minden rábeszélés hiába
való, végre is kifakadt:

— Jól van, ha mindenáron férjhez akarsz 
menni hozzá, nem gördítek több akadályt. 
Nem egyezem bele a házasságba, azonban 

lemondok gyámi jogaimról éa az árva
székre bízom, hogy döntsön.

az árvaszék maid határoz, helyesnek tartja-e 
ezt a házasságot.

A fiatal leány csak ennyit válaszolt:
— Nem érdeket az árvaszék, én már tu

dom, mi történik vclemt
Másnap két fiatalember állított be Weln- 

gartenék üzletébe. Az egyik felöltőt vásá
rolt, a másik pedig, aki Kohn néven mutat
kozott be,

munkásköpenyeket rendelt.
Fölvették a rendelést és azzal távozott, 

hogy rövidesen eljön a megrendelt áruért.
A fiatalemberek látogatását követő na

pon, az egyik reggeli lapban apróhirdetés 
jelent meg:
„ Ne félj, BóasL Maxi erőszakost. Hol

nap tanét bemegy. Légy készen. Sokan 
várunk autóval

így szólt a különös szövegű apróhirdetés.
Ez a hirdetés, — legalábbis azt mutatják 

a történetek — jeladás volt egy akció szá
mára, amely másnap zajlott le Weingarten 
Rózsi körül és amelyet bátran lehetne be
illeszteni egy izgalmas filmregény egyik fel
vonásába.

Szerdán jélent meg az apróhirdetés és 
másnap,

csütörtökön délután megint beállított 
az üzletbe az állítólagos Kohn nevű fia

talember
azzal, hogy a köpenyekért jött. Weingarten 
Sámuel nem volt otthon, a felesége és a só
gornője tartózkodott csak az üzletben és ott 
volt Weingarten Rózsi is.

Weingartenné és a sógornője becsoma
golták az árut és mialatt a számlát Írták, 
bejött a boltba még két fiatalember: a kö
penyvásárló Kohn kísérői. Beszélgetni kezd
tek velük és lefoglalták őket.

Weingartenné egyszerre csak észrevette, 

Costes, a világrekorder 
francia pilóta vasárnap
eltűnt

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelentése.) Costes, a legkiválóbb francia 
pilóta szombaton dél óta repülőgépével élt Int. A világrekorder pilóta szombaton dél
ben kistlpusu repülőgépével Le Bourgetban felszállt, hogy Kopcnhágába repüljön, 
ahová azonban nem érkezett meg.

Vasárnap estig nem érkezett hir Costes hollétéről.
A lebourgetl repülőtér parancsnoksága telefonon érintkezésbe lépett az útvonal köze
lében fekvő belga, holland és német repülőterek parancsnokságával és mindenünnen 
azt a választ kapta, hogy

Gistes hollétéről nem tudnak.
Nem tartják kizártnak, hogy a kiváló francia pilóta valahol útközben kényszer

leszállást hajtott végre.

Dollfuss vasárnap bejelentette, 
az uj alkotmány életbeléptetését

Bécs, március 4.
(Á Hétfői Naplő tudósitójának telefonjelen

tése.) Dollfuss kancellár vasárnap Villachban 
tizenötezer főnyi karinliai paraszt elölt halai 
más beszédet mondóit abból az alkalomból, 

hogy vasárnap volt egy éve a parlamentnél

hogy a lánya a bolthelyiség udvarra vezető 
kijárata felé tart.

—- Hová mégy Rózsikat — kérdezte, de 
a lány nem felelt, kisietett.

Az anya most már rosszat sejtve, utána 
szaladt. A három fiatalember ekkor kiro
hant az utcára vezető ajtón. Weingartenné, 
mire az ajtóhoz ért, csak azt látta, hogy

leányát két ujabb fiatalember hozza a 
kapu alól karonfogva és beemeli egy 

kéktaxiba,
amely a ház előtt áll. Közben tiz-tizenkét 
fiatalember állt sorfalat, nehogy valaki a 
kocsi közelébe juthasson.

Weingartenné és a sógornője sikoltozni 
kezdett:

— Segítség, elrabolják a lányomat!
A járókelők összecsődültek, de már ké

sőn volt,
a taxi elrobogott Weingarten Rózsival.
A Károly-k'óvut sarkán álló hordár emlé

kezett az autóra. RO 009 volt a rendszáma. 
Weingarten, mikor hazajött, magánúton 
nyomozni kezdett s megállapította, hogy en

Kényszerleszállás 
vagy szerencsétlenség?

küli kormányzásnak. A kancellár beszéde so
rán szenzációs és fontos bejelentést tett:

az aj osztrák alkotmány ezen ■ héten élet
belép.

Közölte, hogy az alkotmúnyrcform egyelőre 
átmeneti lesz s mindaddig érvényben marad, 

nek az autónak Csizmadia Lajos a sofőrje.
Csizmadia elmondotta, hogy a kérdéses 

napon
négy fiatalember fogadta fel öt azzal, 
hogy a Dob-utcába kell mennie, ott vá
rakozik egy hölgyre, akit majd elvisz 

a Szilágyi Dezső-térre.

A sofőr eleget tett a parancsnak, a hölgy 
a Szilágyi Dczső-tércn kiszállt a kocsiból, 
ő persze nem tudhatta, hogy mi van az 
autóút hátterében. Kiderült az is, hogy a 
Kohn-név csak álnév, a fiatalember igazi 
neve //. Miksa és jóbarátja a megszöktetett 
leány vőlegényjelöltjénck.

Weingartenék nem fordultak a rendőrség
hez, kerülni akarják a további botrányt, s 
kijelentették,

most már az árvaszéki tárgyalásra 
bízzák, mi történjék a lányukkal.

Március 12-én lesz a tárgyalás és az árva
szék előtt remélhetőleg végleg befejeződik 
ez az ügy, amely túlságosan sokat foglal
koztatja a nyilvánosságot.

amíg az állam rendi felépítése befejeződik. Az 
uj alkotmány a történelmi individualitást és a 
tartományok önkormányzatát fenntartja oly- 
képen, hogy a tartománygyiilésck rendi képvi
seletei kapnak.

A kancellár szóbahozta beszédében
■ német-osztrák konfliktust is

s a következőket mondotta:
— Soha nem adtunk okot arra, hogy Ausz

tria és Németország között a jelenlegi elvisel
hetetlen vúszony olőálljon. Ha a másik oldalon 
majd csendben maradnak, nem kell attól tar
tani, hogy részünkről bármilyen támadás is 
történik.

Minden tőlük íügg.
A kancellár beszéde további során ezeket mon
dotta:

— Mindazoknak, akik azt hiszik, hogy ha
mis rcménykeltéssel az emberek fejét elcsa
varhatják és szitkozódással, gyanúsításokkal 
dolgozhatnak ellenünk, odakiáltom:

Adjatok fel minden reményt!
Hajlandók vagyunk azonban együtt dolgozni 
azokkal, akik békés eszközökkel jönnek felénk 
és az ország érdekében együtt akarnak dol
gozni velünk.

Ml nem vagyunk bosszúállók.
Ml tényleg a népközösséget akarjuk, azt a 
népközösséget, amely azokat is magába fog
lalja, akik egy ideig félrevezetve, hamis utón 
jártak.

A kancellár viharos tetszéssel fogadott be
szédét a következő felkiáltással fejezte be: 
Éljen a független Ausztria és az osztatlan Ka- 
rinthial

♦
A Petit Párisién vasárnap Becsbe érke- 

zet száma érdekes interjút közöl Fey ah
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kancellárral az osztrák monarchista moz
galomról.

— Megmetéljük u ><»« CMhzúrl csillád 
tagjainak \ (‘•szalérését,

•— mondta nz Hlkanccll .r —, mert Igazság* 
Illannak tartjuk a l<í;ényl, amely szám- 
ilfte egv régi osztrák család tagjait és elko- 
bétia Vagyonukat. A császári család tagjai, 
ughmny, mini más köztársaságokban, 
All triplában is

nlátrtlk majd magukat a fennálló tiír- 
vényeknek, melyek minden állampol

gárra kötelezők.

A nagy világlapok kiilöntudósitói- 
nak serege várja a három 
kormányfő római találkozását

Nemcsak a magyar politikai élet, de úgy 
szólván az. egész világ érdeklődésének koz- 
pontjábnn a móréiul 14-én történendő ró
mai találkozás áll, amikor TiöllfiiSs osztrák 
kancellár és Gömböt Gyula miniszterelnök 
együttesen megjelennek Rómában, hogy 
három napon át Mussolini olasz miniszter
elnökkel tflnáCIkozzanak.

Amint értesülünk, Gömbös Gyula minisz
terelnök előreláthatóan március 12-én in
dul el Rómába, ahova a különböző guzdu- 
ságl minisztériumok szakreferensei és pe
dig hir szerint Winchkler István, Serbán 
Iván, Fercnczy Izsó és Pétery Ödön, vala
mint a miniszterelnök személyi titkára, 
Vass Elek kiséri el.

Sem Kónya Kálmán külügyminiszter, 
sem az osztrák kormány részéről más 

. miniszter nem megy ez alkalommal

Éjféli házkutatás a letartózta
tott Staviskyné ügyvédjénél

Eddig 14 letartóztatás történt
Páris, március 4.

(A HM fői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) A Stau/s ág-Ügy ben folyó nyomo
zás az utolsó huszonnégy órában uj len
dületét kapott és a botrány ügye ismét az 
érdeklődés előterébe helyeződött. Vasárnap 
estig a Slnvisky-Ügy mérlege a következő
képpen alakult:

Összesen 14 letartóztatást hajtottak 
▼égre,

azonkívül fi vádlóit szabadlábon védekezik. 
A vizsgálóbíró a vasárnapra virradó éjszaka

X"” *
A kormány rövidesen beterjeszti 

a titkos választásról szóló 
törvényjavaslatot

A belügyminisztériumban már folyik az előkészítés munkája
A politikai élet homlokterébe — mint a 

Hétfői Napló jó forrásból értesül — meg
felelő komolysággal a választójogi javaslat 
reformja kerül. A Nemzeti Egység Pártjának 
elnöke, Sztranyavszky Sándor nyilatkozott 
arról, hogy a kormány a legalaposabban kó
szál a választójogi reformra, úgyhogy

nz u.| Javaslat már ebben az évben fog
lalkoztatni fogjn az országgyűlést.

Akik ismerik azt a szoros kapcsolatot, 
utnelj Sztranyavszky Sándor és u miniszter
elnök között fennáll, azok tisztában vannak 
azzal, hogy Sztranyavszky Sándor nyilatko
zatának megvan a kellő bázisa és igy mél
tán érdekalheU uz egész magyar közvéle
ményt a kérdés, vájjon mit tervez a kor

március 16 an idulunk Spanyolországba 1
Vegyrn rOaxt caerrluxniixNutociir-uInxáBunkoiit

ér Utalás útvonala: Budapest—Milano (vasúton) —Genova—Nizza—Marseille—Barcelona— 
Valencia—Alleante— Granada—Gibraltár (autocaron, innen hajón) C.euta—Tanger (autocaron) 
Alycciras (hajón) CadizScvilla—Cordoba Toledo —Madrid— Sansebastian—Biarrfts—Lour- 
des—Toulouse—Nimcs - Nizza—Genova—Milano (autocaron) — Vcnezia—Budapest (vonaton.) 
Elszállásolások luxusszállókban. A legmodernebb technikai vívmányokkal felszereltluxusaulocar. 
Megismerheti Olaszországot, az olasz és franMa Riviérát, egész Spanyolországot. Spanyol- 
marokkót, Lourdes!, az isteni Provencet, stb. A húsvéti hetet Sevillában és Madridban töltjük I 

március 22-ön a francia Riviérára löuiunK^r.™,.
Útvonal: Budapest- Wien— Semnierino—Viltach-Corllnadampezzo—Garda Ríva—Milano— 
Comollé -Belagalo- Torina -Nizza, ahol 8 teljes napot töltünk és bejárjuk at egész fráncla 
Riviérát luxusautocaron. Vissza. Sanremo — Genova — Milano—Venezla-Postumia—Naou- 
knntzsa - Budapest. vv

At utasít időtartama 20 napi Elsőrendű szállodák, kitűnő étkezési
MÁRCIUS 25-£N társasutazás rendkívül kedvezményes árban Venesia, Finnre, Roma, 

Caprl útvonallal. Húsvéti hetet Rómában töltjük I Nápoly és

Kérjen r,'illetet prospektust felvilágosítási
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A titokzatos ember
A Hétfői Napló nyolchetes jubileumi 

rejt vény vet senyének

1. szelvénye
10 4. I.I. B.

Vágia kl és őrizze meg III

Az a körülmény, hogy a Hcimwehr tagjai 
közöli Qlonarchiaták Is vannak, még nem 
jelenti azt, hogy nz egész Hcimwehr mo- 
narchistn.

Kómába,
mert ez a találkozás kormányfők tanács
kozása lesz.

Az egész világsajtó nagy érdeklődéssel 
tekint a római találkozás elé. A nagy ame
rikai, angol és francia lapok már be is 
jelentették, hogy

kUlöntudóaltökat küldenek
az Örök Városba ehhez a nagyjelentőségű 
találkozáshoz. Az olasz kormány külsősé
geiben Is dokumentálni óhajtja ennek a ta
lálkozásnak nagy jelentőségét és megfelelő 
ünnepélyes fogadtatásban fogja részesíteni 
az odaérkező kormányfőket, akiket Viktor 
Emúnuel király Is fogadni fog. Az olasz 
kormány gondoskodik arról, hogy a Rómá
ban székelő diplomáciai testület is ünnepé
lyes szerepet kapjon a két kormányfő ott- 
fartózkodása alkalmával.

egy rendkívüli eszközhöz nyúlt: utasítására 
detektívek Jelentek meg a letartóztatott 
Staviskyné védőjének,

Gnuller ügyvédnek Irodájában és ház
kutatást tartottak.

A házkutatás során két levelet foglaltak le, 
amelyeknek tartalmáról a vizsgálóbíró még 
nem tett közléseket, úgy hírlik azonban, 
hogy ez a két levél n vizsgálatnak uj for
dulatot ad.

Prince bíró meggyilkolásának ügyében n 
nyomozás nem produkált még mindig ered
ményt.

mány a választójogi reform tekintetében.
Jólinformált helyről szerzett értesülésünk 

szerint Keresztes-Fischer Ferenc belügymi
niszter irányítása mellett

a bclilt’vmlnlszlérlumban tényleg erőtel
jes és mondhatni forszírozott munka fo
lyik a választójog reformjának előkészí

tése tekintetében
és nagy apparátus dolgozik azon, hogy nz uj 
választójogi reformot megfelelő statisztikai 
és közigazgatási adatokkal és közjogi argu
mentumokkal alátámasszák. Ezek a munká
latok most már annyira előrehaladtak, hogy 
a legközelebbi hetekben

hozzáfognak a javaslat kodifikálásához, 
mert nagyjában tisztázták már azokat az

Irányelveket, amelyeken az uj választójogi 
reformtörvény alapulni fog.

Annyi bízonyoi, ég ez érdekelheti legjob
ban a magyar közvéleményt, hogy

as uj válaszló! Jog kétségen felül áUó 
bázisa a titkteság less egéas vonalon 

és tulajdonképpen az aktualitást irt válasz
tójogi reformnak az adja meg, hogy ■ kor
mány elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
a már Jóformán csak nálunk fennálló nyilt- 
szavazásos rendszert megszüntesse.

A kormánynak tehát az a szándéka, hogy 
a szavazás titkosságát intézményesen 
biztosítsa a javaslatban és a választók 
akaratának szabad megnyilvánulását se 
erkölcsi, sem más szempontok ne be

folyásolhassák.
Egyetlen egy kérdés az, ami még az illeté

kes kormányférfiak által tisztázásra vár és 
amelyben még nincs döntés:

kerületenként!, vagy vármegyénként! 
lajstrom szerint történjék-e a választás? 

Mind a két álláspontnak megvannak a szó
szólói a kormányban és a kormányhoz kö
zelálló tényezők körében.

Annyi bizonyos, hogy a választójog re
formja a miniszterelnök határozott szán
déka szerint már legközelebbi Jövő fel
adata lesz, mert Gömbös Gyulának az a fel
fogása, hogy ezt a magyar közéletben üsz- 
kösödő sebet most már olymódon kell meg
gyógyítani,

hogy a választójog kérdése hosszú időre 
kikapcsolódjék a magyar politikából.

Információink szerint
a titkosság nagyon közel fog illant ah
hoz a szavazási rendszerhez, amelyet 
annakidején Friedrich István, mint mi
niszterelnök inaugurált választójogi 
rendeletében m Összeomlás utáni első 

nemzetgyűlési választásokra 
és amely a ma! kor követelményeinek is 
legjobban felel meg. Nem a szavazás tit-

■z -

rizenntsv Msszuríssai megölte 
menyasszonvM a szliMszeti 
KlinlMn egy becsi fiatalember

Szörny, teiiMienvsegl drsma a Mdarömnen
Bécs, március 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefőnjelen- 
lése.) Borzalmai gyilkosság tartja izgalomban 
Bécset. A gyilkosság! bünügy azért kellett oly 
nagy feltűnést és izgalmat, mert égésién szokat
lan helyen és különös körülmények között tör
tént:

egy gzüMezcU kórház kórtermében ölte meg 
menyasszonyát egy fiatalember.

Bischof Károly 28 esztendős péksegéd a tet
tese a bestiális gyilkosságnak. Bischof régebben 
udvarolt már egy fiatal leánynak: Szampk Má
riának, akihez később közelebbi kapcsolatok 
fűzték. A szerelemnek következményei lettek 
s a leány néhány nappal ezelőtt a vvehringi szü
lészeti kórházba került, ahol

fiúgyermeknek adott életet.
A fiatalember közben eljegyezte a leányt, do 

állandóan féltékenykedett rá és féltékenykedési

Több OTI-jörulékot kelbe fizetni a Társadalombiztosító
tisztviselőjének, mint másnak?

A Társadalombiztosító egyik átszervezésével 
kapcsolatban az azóta megszűnt népjóléti mi
nisztérium a fővárosban és vidéken körülbelül 
200 tisztviselőt bocsátott el, akiknek egy részét 
nyugdíjazta, nagyobb résiét pedig szabályszerű 
végelbánás alá vonta. A végkielégítéseket azon
ban nem a rendelkezési állományba helyezés 
időpontjában élvezett fizetés, hanem az Idő
közben csökkent, tehát a végelbánás alá vonág 
időpontjában kapott Javadalmazás alapján ál
lapították meg. Ezt a végkielégitett tisztviselők 
sérelmesnek találták, mert az egyes fizetési ka
tegóriák szerint

100—300 pengővel kisebb öMteget kaptak 
kénhez,

mint amennyi szerintük megillette volna őket. 
Ezek a tisztviselők elhatározták, hogy pert in
dítanak a Társadalombiztosító ellen. Nagy ré
szük dr. Gálffy Sándor ügyvédet bízta meg jo
gainak érvényesítésével. Az ügvvéd a végelbá
nás alá vont tisztviselők megbízásából a bel
ügyminiszternél kérte a sérelem orvoslását és' 
rámutatott arra, hogy ax egyik ügyben, ame
lyet próbaként a bíróság letárgyalt,

az OTI-t a végkielégítés-különbözet meg
fizetésére kötelezték.

A Társadalombiztosító azonban ennek elle
nére sem fisette még ki a végkielígités-külön- 
bősetet. Felsőbb utasításra hivatkoznak és tény 
az, hogy a belügyminisztérium hetekkel ez-! 
előtt véleményt kért uz ügyben « pénzügymi- 
nisslérltim Illetményügyi osztályától,

Ha jól ós olcsón akar ruházkodni, 
akkor koroMo M ■ „Divat njJ«xabóUa“ Krx*ébot-körut 1. |. «m., 
ahol rendeltjei mérték írtén remek ezabásu férfiöltönyt vagy felöltöt 

P,öbá*al' • a««aaeégi viszonyokhoz alkalmazkodva, 
40 és 50 pengőért szabótermUnkben lévő legújabb divatszővetelnkből

Bácsi Vásár
1084 március 11-töi 17-lg 

(ltotundeban mdrdlus 48-Ig)
Luxul- <s *rftktiégl«il cildtek kiálfitíM. ButorváUr. 

Brit kiállitáat Mégyar kMIIIUs! 
Teilllvásár. Úri és női konfekció. Kötöttáruk. 

Sxörmedivat
, .Koránt In és üveg". „A Kiér ■iBtAa".

NemxetköH Bulomol.ll. éa mutorkerékpárkldlHMs, 
Mflsznkl váfór. Építésiéi! és ulépiléíi vásár. 

Feltalálók kiállítása. 
Élelmlszerkiálliláa.

Méifi- és erdOgatdaaggi mlntakiáliltía.

Vizűm nélkül. vótárlRarolvánnyal és útlevéllé! Mrttl 
szabadon átlépheti at osztrák határt. Csehszlovák át
utazóvízum nem szükséges. Jelentős mcnctdijkedv<;z- 
mények a magyar a eM-hszlCVák és osfctrák vasutn. 
kon. a Dunán, valamint a lágliorgalömban. Válik- 
Uuiolványt (á P ö.—) éa mindennemű fel világosii ást 

készségesen ad a
Wiener Messe A. G. Wien VII. 

valamint — a Irlpxlgl tavaszi vásár tartama alatt — 
ii Wiener Messe tudakozólrodáia Lelpzlgben, Rlnc- 
inMlhMt — éa as alant Irlsorolt tiszteletbeli 

mégbizolfaki
Budapest: Osztrák követség V Akadémia-utca .15. 
Az ausztriai idegenforgalmi hivatal budapesti fiók ja, 
V!.. Andrássy-ut 28. Waggon-Lita (Cook S. A.) Mária 
Valérla-uioa 1. Schénker és Társa Nádor utca 26. 
Postnflók 55. Idegenforgalmi, Beszerzési. Utazási és 
Szállítási H.-T. (Magyar állftmvasull liivfltílős 
menet jeavlrorlft) V. Vk’ndó tér 2. PoMkílók fW. 
MAV hivatalos Mencljegyiroda fiókjai: V.. Ná
dor-utca ’ 18. I.. Gcllérl-tér 1. Vili., Baross
tér 17. Nvugati pályaudvar. VIII., Keleti pálya
udvar. Vili., Józscf-körut 50. V., Vilmos csá
szárul 78. Vili.. Baross-utca 1. Corvin Áruház 
Vili . Blaha Lujza tér 3 Vll . Erzsébct-körut 20. 
II., Fő-utca 1. IV.. Petőfi Sándor-ulca 2. VJL, Bn 
Zsébet-kArut 43. — Újpest: Újpesti fiók (Márkus 
barik), Árpádul 67. és az összes vidéki menetjegy

irodákban.

kórságának kiterjesztéséről van csupán szó, 
hanem a titkosságnak az egész vonalon 
való bevezetéséről.

Kétségtelen, hogy ezek szerint a Gömbös- 
kormány olyan elhatározásra jutott, amely 
valósággal uj és történelmi fejezetet Jelent 
Magyarország alkotmányos életében.

odáig fajult, hogy vasárnap a szülészeti klini
kán fölkereste menyasszonyát és

gyanúba fogta, hogy a gyermek nem tőié 
származik.

Bischof őrjöngő féltékenykedési jelenetet ren
dezett, előkapott egy kést s

a kórházi ágyon fekvő szerencsétlen leányba 
tizennégyszer beleszart.

A kórteremben leírhatatlan izgalmat keltett a 
gyilkosság. A leány kétségbeesett

jajkiáltásai felverték az egész épületet.
Bischof menekülni próbált do elfogták és fl| 
rendőrségre szállították.

KCtszAz dupfa-per az OTI ellen
azonban még a mai napig sem nyilvánított vé
leményt.

A tisztviselők körében ez nagy elkeseredést 
váltott ki és most megbízást adtak ügyvédjük
nek minden egyes eeetben külön-külön benyúj
tandó panasz megtételére. Ezek szerint a közel 
jövőben

kétszáa ilyen ügy kerül eldöntésre az ille
tékes bíróság előtt*

A tisztviselőket képviselő ügyvéd különben 
egyidejűleg a központi járásbíróságnál beadott 
ogy másik keresetet az OTI ellen. Megállapítot
tak ugyanis, hogy a Társadalombiztosító saját 
tisztviselői után éveken át

a törvényesnél magasabb betegbiztosító já
rulékot szedett.

Nyilván tévedés ez, amely úgy állt elő, hogy 
a tisztviselőkre a magasabb MABI járulékot 
rótták kl, holott ezek az alkalmazottak az OTI- 
nál voltak biztosítva. A tisztviselők most kere
setükben ennek a járulékkülönbözetnek vissza- 
tiritését kérik. Az alkalmazottak előzőleg több 
felszólító levelet küldtek a Társadalombiztosí
tónak, amelyekre vonalkoózlag az OTI azon
ban nem hozott érdemleges határozatot, sőt a 
legtöbb lövőire nem is reagált.

— Az Iglól diákszövetség 1934 március 10 én, 
szombaton este 8 órakor választmányi üléssel 
kapcsolatban társas összejövetelt rendez a „Vi- 
rágbokor'-vendéglőben, Budapest, V., József* 
lér 1., amelyre minden volt iglói diáktársat

amely családjával együtt elvárnak.



ttadupest, 1934 március S. HÉTFŐI NAPLÓ

Borisz bolgár királg harminc 
porcig Budapesten volt

Uasárnapra virradó oiszaka Berlinből ifiuei 
átutazott Budapesten — n király szarnv- 
segddle fogadta a tisztelgő bolgár kővetőt

Vasárnapra virradó éjszaka királyi utasa 
Volt a berlin—budapesti gyorsvonatnak : 
Borisz bolgár király érkezett Budapestre a 
berlini gyorssal, de nemsokára tovább is 
vitte a vonat Szófia felé.

Borisz király körülbelül két héttel ezelőtt 
utazott cl hazájából, hogy Albert b-lga ki
rály brüsszeli temetésén résztvegyen. Pár 
napig tartózkodott Belgiumban, ahonnan

Párisba utazott, innen pedig Berlinbe, 
ahol ünnepélyes külsőségek között fogad
ták

Szombat reggelig tartózkodott a német 
fővárosban Bulgária királya s ekkor indult 
útnak, hogy hazatérjen. Borisz király a 
berlini gyorsvonat egyik fenntartott szaka
szában foglalt helyet, majd amikor a vo
nathoz csatolták a berlin—sztambuli háló
kocsit, átvonult ide s itt utazott tovább. 
A berlini gyors Prágán keresztül futott be 
Budapestre s

éjszaka %12-kor érkezett a nyugati pá
lyaudvarra.

Már 11 óra után megjelent a pályaudvaron

PopofT bolgár követ, a budapesti bolgár kö
vetség egész személyzetével, hogy tiszteleg
jen az államfő elölt. Menetrendszerű pon
tossággal futott be a gyors. A lefüggönyö
zött ablaku hálókocsi előtt felsorakoztak a 
követség tagjai és

Popoff követ felszállott a kocsiba,
ahol Lucas ezredes, Borisz király szárnyse
gédje fogadta. Az ezredes közölte a követ
tel, hogy a király kellemesen utazott. 
11 óra felé lepihent s

jóízűen, mélyen alszik.
Az Ünnepségek mozgalmas programja, az 
utazás kissé kifárasztották a királyt s ezért 
vonult vissza már 11 óra tájban hálófülké
jébe. Popoff követ még 15—20 percig be
szélgetett a király szárnysegédjével.

Éjfél előtt pár perccel leszállóit Popoff 
követ a vonatról, amely pontosan 12 óra 
1 perckor indult cl Budapestről és

vasárnap délután érkezett meg Szó
fiába

Bulgária királyával.

Jól teszi
ha ezt vesz*

RÁD1ÓC5Ö

Elfogták az ujdiósgvőri 
rablógyilkost 

baltacsapással Ülte meg vendéglátó gazdáját

és az ügyészségről is megérkezett a temetési 
engedély.

Időközben a bánya ama részének köze
lében, ahol Cscrnit megtalálták, 

újabb emberi testrészekre akadlak.
Arra gondolnak, hogy a bányaszerencsétlen
ség alkalmával Cserni szomszédságában dol
gozó

Besendorfer Ferenc bányásznak tagjait 
találták meg.

Azt hiszik, hogy a romok alatt szétzuzódva 
fekszik Besendorfer holtteste. A kutatást

most tovább folytatják és ha egy héten belül 
sikerül Besendorfer holttestét is kiemelni a 
tárnából, akkor a bányakatasztrófa két ál
dozatát

közös sirba temetik.
Abban az esetben azonban, ha a kutatások 
eredménytelenül végződnek, akkor Cscrnit 
eltemetik a solymári temetőben, a most ta
lált csonkokat pedig elégetik.

A jövőheti temetéssel azután a múltért 
solymári halálos bányakntasztrófa ügye le
záródik.

Győr, március 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az ujdiósgyöri rablógyilkosság 
nyomozása során vasárnap virradó éjszaka 
váratlan fordulat történt. A győri rendőr
ségen szombaton este dúlt arcú, sápadt em
ber jelentkezett s azt állította, hogy <5 az 
ujdiósgyöri cukrásznak, Kovács Gyulának 
gyilkosa. Vallomásában elmondta, hogy 
Szabó András Péternek hívják és a mis
kolci Erzsébet-kórhózban két hónappal ez
előtt ismerkedett meg Kovács Gyulával. 
Szabót nyomorában elkövetett öngyilkossága 
miatt ápolták s a kórházban Kovács Gyula 
mellett feküdt. Nagyon összebarátkoztak és 
mikor elmondta Kovácsnak, hogy felesége 
Kisvárdán nyomorog és neki évek óta nin
csen állása, a cukrászmester annyira meg
sajnálta, hogy felgyógyulásuk után

magával vitte ujdiósgyőrbe, lakást adott 
neki.

Az utóbbi időben már annyira megbízott 
benne, hogy

egy szobában aludtak és az üzlet veze
tését ' és a pénztár kezelését teljesen 

reá bízta.
Szabónak, aki állandóan maga elő 

a kasszában levő sok pénztt, eszébe 
nyomorgó felesége és saját helyzete, 
rozta, hogy leitatja Kovácsot és

kirabolja a cukrászdát.
Ez a merénylet nem sikerült, mert a cuk

t látta 
jutott

rászmester nem szerelte az italt és Szabó 
aki mindenáron pénzt akart szerezni, más 
módon próbálkozott. Kedden este éjjel egy 
óra tájban ki akart osonni az ágyból és a sö
tétben Kovács éjjeliszekrényén lévő kassza
kulcsot kereste. A cukrászmester fölébredt 
és ki akarta csavarni Szabó kezéből a kul
csokat, de a merénylő most már kétségbe
esetten dulakodni kezdett. Verekedés közben 
Szabó kezébe került egy az ágyról letörött 
súlyos fadarab, amellyel

kétségbeesett erővel fejbevágta lakótár
sát,

aki eszméletlenül zuhant vissza. Azután az 
üzletbe ment, összeszed*.) a kasszából a 
pénzt, hogy mennyit, azt eddig nem lehetett 
megállapítani és visszatérve a cukrászdából, 
a hálószobán keresztül menekülni akart. Mi
kor látta, hogy Kovács magához tért és vérző 
fejjel fölemelkedik,

fölkapta a kályha mellől a faapritó 
baltát és háromszor fejbevágta a cuk

rászt,

aki holtan esett össze, Szabó aztán még egy
szer körülnézett a lakásban, minden értéket 
magához vett, bezárta az ajtót és elmene
kült. Budapestre utazott, ahol három napig 
kóborolt.

Szabót beismerő vallomása után letartóz
tatták és holnap reggel kisérik át a győri 
ügyészség fogházába.

Betörőbandát szervezett Bessenyei 
Kardos Sándor, a rossz társaságba 
keveredett 23 éves urifíu

Három barátjával együtt elfogta a rendőrség 
a veszedelmes úri betörőt — Bevallottak egy be
törést, amely miatt a rendőrség mást tartóztatott le

Újabb emberi testrészeket találtak 
a solymári katasztrófa helyén 

Csórni Andor megtalált holttestét e héten helyezik sirba
Temetésre készülnek a solymári bánya

telep munkásai. A napokban fogják telte
metni a halálakna áldozatainak megkerült 
holttestét. Néhány nappal ezelőtt ugyanis az 
elpusztult bányarészek helyreállításán dol
gozó munkások az iszap és törmelékhalom 
alatt oszlófélben lévő

holttesteket találtak,

amelyben Cscrnl Andort, a katasztrófa al
kalmával eltűnt bányászt vélték felismerni. 
A föld mélyéről előkerült szerencsétlen bá
nyász földi maradványait a solymári temető 
halottasházában ravatalozták fel, ugyanek
kor a hatóságoknál is jelentést teltek a tör
téntekről. Szombaton

agnoszkáltók Cserül holttestét.

Szombatról vasárnapra virradóra fekete 
éjszakája volt a budapesti betörőknek: 
a detektívek egymásután hat betörőt kerí
tettek hurokra.

Az utóbbi hetekben rengeteg fővárosi üz
letkirakatot feszilcttek föl a betörők. A de
tektívek nyomozni kezdtek és

sikerült is elfogni a kirakatok rémeit:
Hojf József fodrászsegédet és Kiéin József 
napszámost. Egész serég kirakatfosztogatást 
bizonyítottak rájuk és mind a kettőt őri
zetbe vették.

Ezenkivül elfogták egy másik veszedel
mes betörőbanda négy tagját is. Er.nek a 
társaságnak
Bessenyei Kardos Sándor, egy jó család

ból származó, 23 esztendős fiatalember 
állt az élén,

r.ki rossz társaságba keveredett, elzüllött és 
végül betörőbandát szervezett. Húrom tár
sával: Weinstein Lipóltal, Egri Lászlóval 
és W’eins/eín Oszkárral valóságos hadjára
ton folytatott a pesti boltok és lakások el
len.

Egy majdnem tragikusan végződő betö
rés esete is az ö nevükhöz fűződik. Néhány 
nappal ezelőtt az ü/ÍŐLuton szolgálatot lel- 
irsitö rendőrőrszem kifosztva találta az 
üllői-ut 68. számú házban lévő edényüzlel 
kirakatát. Hajnal volt,

a kifosztott kirakat mellett egy sofőr 
állt és egy lábast tartott a kezében.

ez a lábas a kirakatból való volt. A rendőr 
csak arra gondolhatott, hogy a sofőr volt

a betörő, hiába is tiltakozott, előállították. 
Most, hogy Bessenyei Kardos Sándor ban
dáját elfogták,

bevallották, hogy ők „dolgoztak** nz 
Ullői-uton, tehát kiderült, hogy a sofőr ( 
igazat mondott, tényleg ártatlan és 

semmi köze a betöréshez.
A sofőrrel szemben most természetesen 

megszüntetik az eljárás1

Schwartz Márton 
ékszerész rejtélyes 
módon eltűnt

Schwartz Mór ékszerész, akinek a Klauzál- 
tér 15 alatt van ,a lakása, bejelentette a fő
kapitányságon fia, Schwartz Márton 30 éves 
ékszerészsegéd eltűnését.

Schwartz Márton édesapja üzletében dolgo
zott és ő intézte az elszámolást a cég ügynö
keivel, azonkívül a künnlevöségeket is ö haj
totta be. Szombaton délelőtt több utat tett és 

déltájban 4000 pengővel tért haza.
A pénzzel akkor nem számolt cl édesapjá
nak, abban állapodtak meg, hogy este szá
molnak cl, mert a délután folyamán inég több 
helyre kell mennie.

Annál nagyobb volt az ékszerész meglepe
tése, amikor

fia éjszakára sem került haza, sőt vasár
nap sem jelentkezett otthon.

Schwartz Már’on szorgalmas, törekvő ember, 
aki soha nem szokott elmaradni, hozzátarto
zói szerint szenvedélyei sincsenek és igy telje
sen érthetetlenül állnak az eltűnéssel szem
ben. Nem tartják kizártnak, hogy valaki tu
domást szerezhetett arról, hegy nagyobb ősz- 
szeg van nála, valahová

elcsalták, leütötték és kirabolták.
A rendőrség megindította a nyomozást.
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Seitz dr. Bécs polgármestere 
és Renner, a köztársaság első 
kancellárja a bírák előtt

A szocialista vezérek felmentés esetén 
koncentrációs táborba kerülnek

Igmándi a világ 
legfőbb 
keserüvlze

Ha majd ön is rájön, mit tad az Igmándi,
szükséglet esetén azt tagja használni.

Bécs, március 4.
(A Héllíil Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

'Április második felében olyan szenzációs 
politikai perek színhelye lesz Bécs, amelyek
hez hasonlóm nem volt még példu a köz
társaság történetében és így érthető az óriási 
érdeklődés, amely a perek iránt a külföld 
részéről máris megnyilvánul. Ekkor állanak 
majd a bírák előtt a szociáldemokrata-párt 
elfogott vezérei, köztük

Seitz Kér oly Bécs város polgármes
tere, Rcnnrr, u köztársaság első ksn- 

HÜárja és utolsó parlamenti elnöke, 
valamint sokan mások. A szocialista vezére 
két pénteken szállították át a rendőrségről 
a tartományi törvényszék fogházába, a vizs
gálóbírók most tanulmányozzák a rendőr
ségi jegyzőköoyveki't és igy csak pár bét 
múlva lesz véglegesen ismeretes, hogy mi- 
Igen dinen emelnek vádat Bécs város egy
kori urai ellen.

Beavatott helyről szerzett értesüléseink 
szerint, a vádpontok körött minden való
színűség szerint

lázadás, hazaárulás és lázadásra való 
előkészítés fog szerepeink

Az előjelek szerint, a következőképpen cso- 
portotibják a szocialista pereket:

A k*rfárssság! védőrség vezérelnek Sgye; 
Ebben fővádlottak Körncr tábornok, n véd-

Változások a rendőrségen
Nyugalomba vonul a bűn
ügyi osztály főnöke — Kicserélik a detektiviőnököt

Az uj nyugdíjtörvény végrehajtása során, 
mint a legtöbb állami hivatalban, termésre- 
tram változások lesznek a rendőrségen fej 
ahol szintén több nyugdíjazásra kerül sor. 
A törvény végrehajtási utasítása most ké
szül és néhány hónap telik el, amig az il

őrség vezérkari főnöke, Schnellcr tábornok, 
ismert katonai szakíró, a vezérkari főnök 
tanácsadója; Löu> kapitány, a védőrség hír
szerző irodájának főnöke; Schuhmmjer, a 
városházi Őrség parancsnoka, valamint Wag
ner főmérnök, a bécsi tűzoltóság főparancs
noka.

A szakszervezetek és az Arbeltcrbank ve
zetőinek pere: Ezek ellen valószínűleg olyan 
címen emelnek vádat, hogy a szakszerve
zetek vagyonát hűtlenül kezelve, azok egy 
részét fegyvervásárlásra fordították, vala
mint, hogy az Arbeiterbanknál lévő számlák 
ügy részét külföldre diszponálták. Itt fíenncr 
kancellár lesz a fővádlott, aki az ArbeiteT- 
bank elnöke is volt.

A szociáldemokrata pártvezetőség, a bécsi 
városi tanács és a parlamenti frakció pere: 
A fcutcnjlitettekcn kivül itt fognak szere
pelni Seitz polgármester, Danneberg és 
lireitner pénzügyi tanácsnokok, Hellmer, az 
alsóausztriai tarlománygyűlés elnöke, Ellen- 
bogen, a munkáskamara elnöke; Sever, IVe- 
ber, Speiser, Schneidmadl, Richter városi 
képviselők, valamint a parlamenti frakció 
további negyven tagja.

Egyes felelős oldalakról a múlt héten 
elhangzott nyilatkozatok szerint, azokat a 
szocialista vezéreket, akiket a bíróság fel
ment, átmeneti időre koncentrációs tábor
ban helyezik d.

letékes szakminisztériumok meghallgatása 
után elkészül az uj nyugdíjasok listája.

Ettől függetlenül is azonban már 
mint befejezett tényről beszélnek rend

őrségi körökben néhány változásról.
A legjelentékenyebb ilyen változás a bűn

ügyi osztályon lesz. Dr. Dornlng Henrik fő- 
kapítányliclyettos, az európai hírű rendőr
ségi szaktekintély már betöltötte szolgálati 
idejét, de úgy hallatszott, hogy meghosz- 
szabbitják a szolgálatát. Most azonban 
mégis úgy döntöttek, hogy

Dornlng főkapltányhelycttes nyugdíjba 
vonul

és ugyanakkor nyugdíjba megy a helyet
tese. Horváth Antal főtanácsos is.

A nyugdíjazástól függetlenül még egy 
változás híre terjedt el. Arról szól ez a hir, 
hogy

Laky Lajos főtanácsost, a detektlvfŐ- 
nököt más, ugyancsak vezető pozícióba

Kriston Endre egri nagyprépost
A Vatikán leSZ aZ W „SZabOlCSÍ“ PÜSpÖk 
és Csehszlovákia tárgyalásai az uj püspökségek ügyében

Eger, március 4.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Sok szó esik 

mostanában ugv a sajtóban, mint katolikus egy
házi körökben az egri érseki főegyházmegye 
kettéválarztásáról és a nyolcvanhárom éves dr. 
Szmrecsányi Lajos érsek mellé tervbevett ltoad- 
jutor kinevezéséről.

A Hétfői Napló néhány héttel ezelőtt nagy 
feltűnést keltő cikkben tárta fel ennek az ügy
nek olyan részleteit, amelyeket eddig csak be
avatott magas egyház: körökben ismertek.

Most ujabb beható tájékoztatást nyertünk az 
idevonatkozó nagyszabású egyházi tervekről. 
Ezek szerint valóban szó van a nagykiterjedéfü 
(Borsod, Heves. Szabolcs vármegyéket, a jász
ságot és Szolnok és Hajdumegyék nagy részét 
magábnfoglaló

egri főegyházmegye kettéválasztásáról és 
Nyíregyháza székhellyé] uj „szabolcsi* egy

házmegye alakításáról.

A már részletesen kidolgozott és Illetékes he- ’

helyezik
és a delekUvtestület uj főnököt kap.

A bűnügyi osztály főnőkének és helyette
sének, valamint a detektivfőnöknek he
lyére néhány kitűnő rendőrfötisztvisclö neve 
került kombinációba. Elsősorban

Sághy Lajos főtanácsost,
a debreceni kapitányság volt vezetőjét em
legetik, aki most a budapesti toloncház he
lyettes vezetője, azután

Szilavcczky Lajos és Bariba Gyula fő
tanácsosok, valamint Dóra Sándor fő- 

kapitányhelycltes 
kerül szóba a megüresedő vezetői állások 
betöltésénél.

lyen jóváhagyott teivek szerint a felállítandó 
uj szabolcsi püspökséghez csatolnák a szatmári 
és a kassai püspökségnek a trianoni magyar 
határokén belül eső részeit, míg a rozsnyól püs
pökségnek csonka hazánkba eső területét az 
egri érsekség kapná. Mindezeknek a végrehaj
tása azonban csak akkor válhat valóra,

ka a Vatikán és Csehszlovákia között sike
rűi megkötni a konkordátumot.

Prága és a Szentszék között ugyanis mind- 
máig nem jött létre a megegyezés.

Ami az egri főegyházmegye kettéválasztásával 
kapcsolatban elterjedt hírek személyi vonatko
zásait illeti, azokat beavatott egyházi körökben 
még korai kombinációknak mondják, bár hang
súlyozzák, hogy a felállítandó szabolcsi püspök
ség élére már ezeknek a terveknek első felme
rülése alkahnáv&l is Kriston Endre falszentelt 
püspök, egri nagyprépostot szemelték ki. Kris
ton nagyprépost egyébként maga is Szabolcsból 
származik. Kemecse községben született és szá
mos rokona él a megyében.

HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál olvasói

nak a HÉTFŐI NAPLÓ

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

Ezzel akarjuk viszonozni óriási olvasótáborunk szeretettét és ragaszkodását a

25 éves HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi programunk első meglepetéseit mai számunk „Hlrek“-rovatában közöljük. 
Olvassa a Hétfői Napló következő számait: megtudja, hogy ragyogó külföldi és beföldi 

hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brilliáns színházi rovatán kivül 

mit nyújt olvasóinak jubileuma alkalmából a 

25 éves H ÉTFÖI NAPLÓ
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Titokzatos fiatalember megszök
tetett a Ferenc-kOrutrúi egy 
bronzhalu, szeg fiatal leányt

A tlzenkiiencáues Spielmann Kiara titokzatos kaianoia leany- 
kerasen es nozassagi ígéreten keresztül az eltűnésig

A főkapitányságon egy szép, fiatal buda
pesti lány titokzatos eltűnése ügyében indí
tottak nyomozást vasárnap.

Bejelentették a rendőrségen, hogy
Spielmann Klára tizenkilcneéves ház
tartásbeli lány, aki a Ferenc-körut 32. 
számú házban lakik a szüleinél, rejté

lyes módon eltűnt.
A bronzvörös hajú, feltűnően szép fiatal 
Spielmann Klára Spielmann Miksa asztalos
mester leánya. Kereskedelmi iskolát végzett, 
de nem tudott a végzettségének megfelelő 
állást szerezni, de sajátmaga akarta a ke
nyerét megkeresni és ezért kitanulta a sza
bóságot, varrónő lett.

Mint varrónő keresett állást és néhány 
nappal ezelőtt egy napilapban hirdetést ol
vasott, amelyben egy cég varrónői keresett.

Megmutatta a hirdetést az édesanyjá
nak és elment hazulról,

hogy utánajár az állásnak. * Azzal jött visz- 
sza, hogy fölvették a munkába és ettől 
kezdve naponként eljárt hazulról. Csütör
tökön jó hangulatban érkezett haza és 

boldogan újságolta édesanyjának, hogy 
nagy szerencse érte: megkérték a kezét.

<2*^-

Hock János bünpörét 
szerdán tárgyalja a Kúria

A királyi Kúrián Oszvald István másodelnök 
tanácsa holnapután, szerdán tárgyalja Hock 
János bünperét. Két egybehangzó Ítélet után 
kell döntenie a Kúriának a nagy érdeklődéssel 
kisért perben. A büntetőtörvényszék Törcky

— Megismerkedtem egv fiatalemberrel, 
aki nagyon megszeretett, — mesélte lelken
dezve, — megkérte a kezemet és házassá
got Ígért.

Spielmanné, aki féltő anyai gonddal vi
gyázott a leányára, természetesen rögtön 
arról érdeklődött, ki ez a fiatalember és mi
óta ismeri?

— Három napja ismerem.
Az édesanyja erre figyelmeztette, hogy 
vigyázzon, nem lehet komoly házassági 
Ígéret az, amit háromnapi ismeretség 

után tesz egy fiatalember.
Figyelmeztette és meg is tiltotta, hogy ezzel 
a fiatalemberrel továbbra is föntartsa az is
meretséget.

Spielmann Klárát szemmelláthatóan na
gyon lesújtotta az anyai megintés és nem 
beszélt többé az egész dologról. Pénteken 
azután elment hazulról azzal, hogy mun
kába megy és azóta nem tért vissza:

hozzátartozói attól tartanak, hogy Is
merőse, a titokzatos fiatalember meg

szöktette.
Spielmann Klára eltűnése ügyében a rend

őrség megindította a nyomozást és minde
nütt keresik a szép fiatal lányt.

tanácsa
egy évi börtönre

Ítélte Hock Jánost a magyar nemzet megbecsü
lése ellen elkövetett bűncselekményért és a 
tábla Gadő-tanácsa helybehagyta ezt az Ítéle

tet. Nagy Vince dr.. Hock védője semmiség! pa- 
nasszal fordult a Kúriához a táblai Ítélet ellen, 
de perorvoslaltal élt a főügyészség is.

A Kúriának már csak négyrendbell nem- 
zetgyalázás büntette miatt kell Ítéletet mon

dania Hock felett
A táblai ítélet szerint Hock János, az egykori 
Bécsi Magyar Újság három cikkében és az In
terparlamentáris Unióhoz intézett memoran
dumban követett cl nemzetgyalázást. Eredetileg 
tiz ilyen bűncselekmény vádja állott fenn, ké
sőbb azonban csak négy vádpont maradt meg.

Hock János egy pesti hotelszobában várja 
a kúriai tárgyalást.

Néhány héttel ezelőtt költözött az István király 
szállodába, ahová régi bútordarabjait is magá
val hozta Az öreg, megkopott bútorokon, sok
száz könyvön kívül egy vaskos mappa került a 
hotelszobába. Ez a mappa őrzi

Hock János hatalmas filozófiai munkájának 
kéziratát.

Mái külföldi bolyongásakor elhatározta, hogy 
kétkötetes egyházfilozófiai munkát ir. de elha
tározását csak Pesten váltotta valóra. Amióta 
itthon van. szorgalmasan dolgozik nagy mun
káján, amelynek

utolsó fejezetei most íródnak a csendes kis 
hotelszobában.

Rémregény
az Akácfa-utcából...

Letartóztatták a férjet, mert a felesége fel
jelentette, hogy erkölcstelen életre kényszeríti

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitány
ságon Horváth Józsefné 22 esztendős ház
tartásbeli asszony és keserves hangon el
panaszolta, hogy

a férje, Horváth József 30 éves keres
kedősegéd erkölcstelen eleire kénysze
ríti, iiti-verl és kénytelen férje paran
csára férfiakkal ismeretséget kötni és 

azoktól pénzt elfogadni.
«— Higyjék el az urak, pokol az életem, 

nem bírom tovább, segítsenek rajtam, kü
lönben a halálba menekülök, — kesergett 
az asszony.

Jegyzőkönyvet vettek fel az asszony val
lomásáról, majd detektívet küldtek ki Hor-

Nemrég rövid időre abba kellett hagyni a 
munkát. Hozzátartozói orvost küldöttek a 75 
esztendős Hock Jánoshoz. Az orvos párnapos 
pihenést parancsolt a munkában és ezalatt ala
posan megvizsgálta páciensét. A vizsgálat azt 
Állapította meg, hogy

komolyabb baj nincsen Hock János oly 
sokszor próbára tett szervezetében, de mér
sékeltebben kell dolgoznia, szüksége van a 

friss szabad levegőre, pihenésre.
Hock János megígérte az orvosnak, a rokonok-* 
nak, hogy megfogadja a jótanácsaikat, de a 
munkát azóta sem hagyta félbe. Gyors tempó
ban készül a nagy munka néhány utolsó feje
zete és csak ennek befejeztével akar ismét pi
henni a 75 éves Hock János.

váthék Akácfa-utca 65. alatti lakására, az
zal az utasítással, hogy

a súlyosan megvádolt Horváthot állít
sák elő a főkapitányságra.

Ugyanakkor a ház több lakóját tanúkihall
gatásra idézték be a főkapitányságra, órák 
hosszat tartottak a kihallgatások, majd 
szembesítették feleségével és ennek ered
ményeképpen Horváth József kereskedőse
gédet

kerítés és zsarolás büntette elmén elő
zetes letartóztatásba helyezték 

és átadják az ügyészségnek és a vizsgáló
bíró dönt majd a további sorsáról.

Leányka konfekció

.MOselyem-erepe de 
chine-ruhácska, 
fehér-, rózsa- vagy 
világoskék szín
ben, szép kézi
hímzéssel, 45 cm 
nagyság . . . 
5 cin-ként 50 f. 
emelkedéssel

Gyapjúruhácska, 
szép fazónban, 
kék vagy piros 
színben, . 45 cn 
nugyság . . . 
5 cm-ként 70 f. 

emelkedéssel

Fiú konfekció
Köpeny, angol mintás, 

divatos raglánszabás- 
sal, 50-es nagyság . . 
5 cm-ként 80 f. emelke

déssel
Tagzagzi UIsler, jó minő-’ 

ség, fess sportfazón, 
50-es nag*súg .... 
5 cm-ként 80 f. emelke

déssel
Trench-Coat, jómlnőségü 

anyagból, tiszta kidol
gozásban, 50-es nagy
ság ........................................
5 cm-ként 80 f. emclke-.

déssel 
Matrózköpeny, sötétkék, 

jó minőség, gondos ki
dolgozásban. 50-es 
nagyság .........................
5 cm-ként 80 f. emelke

déssel 
Sportruha, új mintákkal, egyenes nad

rággal, végigbélelt, 5-ös sz. .... 
számonként 50 f. emelkedéssel 

Sportruha, sportnadrággal, angol
mintás, felvarrt zsebekkel, vógígbélelt, 
5-öa szám.....................................................  •

számonként 80 f. emelkedéssel 
Matrózruha, sötétkék, jó minőség, 4-cs 

szám.......................................................  • •
számonként P —.50 emelkedéssel 

Matrózrnha. hosszú nadrággal, jó sza
bással, 4-es szám....................................

számonként P 1.— emelkedéssel 
Sötétkék ruha, kétsoros, övvel, végig

bélelt. 5-08 nagyság..........................
számonként 80 f. emelkedéssel 

Tiroli nadrág, jól bevált Corvin-mlnö 
ségünk, 2-es nagyság P 2.90, számon 
ként 40 f. emelkedéssel, jó. de köny 
nyebb kivitelben, 2-es nagyság . .

számonként 25 f. emelkedéssel 
Tiroli joppe, csinos, ízléses mintákkal.

2-es nagyság P 4.90, számonként 50 f. 
emelkedéssel, egyszerűbb kivitelben, 
2-es nagyság..............................................

számonként 20 f. emelkedéssel 
PjJóm™nőségü ripszből, 0-ás sz. 2.90, szá

monként 40 f. emelkedéssel, flanell- 
bői ..............................................................

számonként 30 f. emelkedéssel

Gyermek-kötöttáruk gyapjúból
Kötött kabát, jó minőség; szép színek

ben, 1-es nagyság P 9.80, nagyságon
ként P 1.50 emellr., egyszerű kivitel
ben, l-cs nagyság........................  . .

nagyságonként P 1.— emelkedéssel 
Oroszka. széo bordűrrel, jó minőség, l-e« 

nagyság • ••»••••••#• 
nagyságonként P 1*— emelkedéssel 

Pullorer, erős, félgyapjú minőség, csí
kos szegéllyel, 1-ea nagyság . . . . 
nagyságonként P 110 emelkedéssel 

Sport pullover, Zlp-zárral, egyszínű, 
1-es nagyság . • • • - • • • •, 
nagyságonként P 1— emelkedéssel

fiú- és Icánykufehérncmű.

A

Gyermekcipők

1.28

csíkos mosóanyagból, 
. gallérral 55 eni 
cin-ként G0 f. omelke- 
forma, csíkos, 45 cm

18—22. ez. 
párja

Divatos szövetru 
h ács ka, díszes

kézi hímzéssel, vi
lágoskék vagy pi
ros sziliben, 45 cm 
nagyság . • . 
5 cin-ként 50 L 

emelkedéssel

títíktbu
üSztáLyJudcat

1 III. emeletre 
kezeztük!

Baby-clpök, fehér, barna, drnp vagy 
vörös színben, puha talppal, 18—22 sz.

Baby-clpök, barna bőrből, vagy fehér- 
nubukból, hajlékony, varrott talppal, 
18-22 sz...................................................PárJft

Lakk fűzőscipők, szürke vagy fehér 
nubuk betéttel, 18—22 sz. . • pórja

Fűzősclpök. barna bőrből, hajlékony, 
varrott talppal, 
27 39 23—26
8.50 6.90

20-22 «r. 
púrju 

Boxcalf Derby-cipők, barna színben, 
hajlékony, varrott talppal, 
81-35 ~
12.89

27-M 23-20 18—32 az.
10.80 S.50 párja

Boxcalt lOaöwlpök. barna Kínban, 
varrott, 81—03 27—30 aa.

12.50 PArJ“
Lakk pantowlpbk, lajlékony. varrott 

talppal,
31-35 33—26
11.50 8.50

ftblr nubuk tOaSaelpük, klvMO min#- 
aék. hajlékony, varrott talppal.

10—22 «•

Matrózruliácska, 
legombolhaló 
nagys. 4.80, 5 
(léssel, angol 
nagyság . . . . - - - . - - - • 

5 cm-ként 00 f. emelkedéssel
Matrózblúzok, moshntó fehér satinból,

P 5.9J, fehér ripszből 4 90, 5 cm-ként 
50 f. emelkedéssel, csíkos anyagból 8.65

5 cm-ként 35 f. emelkedéssel 
Plké-kahátka. jó! mosható, angol fa« 
• zón, jó miuőség, 45 cm nagyság • .

5 cm-ként 40 f. emelkedéssel
Matrőzliabát, sötétkék, jómlnőségü. 

gondos, tiszta kidolgozásban, 50 cm 
nagyság...................................................

5 cm-ként 80 f. emelkedéssel 
Tavaszi kabát, fess, tetszetős fazön,

G0 cm nagyság . . . . . - .9.80 
5 cm-ként P 1.— emelkedéssel

Snort- vagy tornablúz. jól mosható

Gyermekkötények
Flúkötény. kék, zöld vagy piros szín
ben, 1 sz........................•••..• A • 1

nagyságonként 10 f. emelkedéssel 
Leánykakötény, vállas fazón, pettyes 

kék vagy piros, 45-ös nagyság . . 
nagyságonként 10 f. emelkedéssel

Leinykadskoldcötény, Mmloííégü 
Mattból. 45-ttfl .
naffysáironként 20 I. eraelkodó.sel

Fiú alsónadrág, jómi
nőségű, színes zefír- 
bői vagy fehér si- 
fonból, 50-es nagy
ság ...............................
nagyságonként 20 f. 

emelkedéssel
Fiú zcfírlng, sport- 

fnzón, jó minőség, 
jól mosható. 28—31 
számig..........................

Fiú hálóing. jóminő
ségű sifónból, igeu 
tartós, 28—30 sz. . . 

Leánykaing. vállas fa- 
zón, jómínőségíí si- 
fónhól vagy színes 
butisztból, szép hím- 
zésdísszd, 40-cs 
nagyság .....................
nagyságonként 10 f. 

emelkedéssel
Ixuhiyka-lngnadrág, jómlnőségü fehér 

vagy szines bntisztból, hímzett, 
45—GO-ns számig .......

Leányka-hálóing. jóminőségú sifónból, 
szépen hímezve, 60—65-ös számig

baby részére ••••••«•
Ingecske, jómlnőségü 

sifónból . . • - •
Tricot-kabátka. jól 

mosható . * • • •
Készlet, kabát és 

sapka ............................
Pelenka, dupla szövé-. 

síi, natúr színben, 
kb. 75X75 cin . .

Keresztelő készlet, 
kétrészes • • •• •

Flanell-takaró, jó minőség, szép tnin- 
fákkal...............................................  2.90, 2.20

I
0.03

L98

2.50

0.90

1.98

1.68

0.8S

0.58

0.98

0.75

Gyermek tricotáruk — harisnyák
Spőrt-ing, sok szép pasztell színben. 

65 60 55 50 45 40. SZ.
flórból P 4.80 4.50 4.20 3.90 3.60 8.30
maccóból 3.50 3.20 2.90 2.60 2.30 2—

Macco-nadrág. szép, puha miuőség, az 
összes gyermokszínekben, 1-es nagys.
nagyságonként 15 f- emelkedéssel 

•Habselyem* reformnadrág, kis szépség
hibával, szép színválasztékban . » .

Patent Macco-harlsnya, az összes gyér- 
mckszinckben, l-es nagyság . . . 

nagyságonként 8 1. emelkedéssel
Patent flórliarls- 

nya, nz összes 
gyermekszínek
ben, 1-es nagy-

gyságonként 
É emelkedés

sel
Térdharisnya, jó

mlnőségü flór
ból, divatos szí
nekben, 8-as 
nagyság . . 
nagyságonként 
8 £ emelkedő sm

Gyermekzsebkendök rendkívül olcsón!

4
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Vasárnap váratlanul megjelent 
az uj ügy védtör vény végre
hajtási utasítása: tt pesti ügyvédek 
nem tarthatják meg utolsó nagykUzgyUlésUket

utE hónap 11-én akarták inegtartnnl n fíuda- 
pesti flgyvcdi Kamara közgyűlését, amely a 
fővárosi ügyvédi kar utolsó nngykőzgyülcse 
lett volna. Az uj ügyvédfcndtnrtásl törvény 
szerint ugyanis a népes komnráknól át kell 
térni a képviseleti közgyűlés rendszerére, ame
lyen csak delegált tagok vehetnek részt. A bu
dapesti ügyvédek körében nagy Izgnlinnt kel
tett rnár néhány nappal ezelőtt nz n hír, hogy 
még ll-e elölt megjelenik nz uj törvény vég- 
yehnjlási uhiMtási és így mór ezt n nagvköz- 
gvülóst sem lehet megtartani. Amitől nz ügy
védek féllek, bekövetkezett:

a hivatalos lap vasáruéul számában meg
jeleld az Igazedgltgymlniazlcr 8426/1934. 
számú rendeleté, amely a törvény végre- 

hajtási utasítónál tartalmazza.

A rendelet tehát még korábban jött ki. mli.l 
ahogy ezt nz. ügyvédek várták és ez cselben

már március 7-én hatályba lép az, 1934. 
évi II. számú, rr Ugvvédi rendtartásról 

szóló uj törvény
x Igy n nngvközgyülést nem lehel megtartani. 

A Hclföi Napló munkatársa felkereste

l)R. PAP JÓZSEF UDVARI TANÁCSOST, 
A KAMARA KENŐKÉT,

oki a végrehajtási utasítással kapcsolatban 
következőket mondotta:

— Azért jelent meg már most a végrehaj
tási utasítás. mert a: igazságügymlniszlcrnek 
nz volt a /elfogása. hogy lia az uj törvény 
ílelbclép, akkor a Kamara nem végezhet fűnk- 
fiókul fi régi törvény alapján. ,4 végrehajtási 
i latltds egyik szakasza elrendeli, hogy az ni 
rendszerre való áttérés évében a közgyűlést 
a képviselőt est illeti tagok megválasztásától 
számított 30 napon belül kell megtartani. így 
a március ll-rc hirdetett közgyűlés nem tart-

ll

A szombathelyi nagy kórházi 
panama főtárgyalását ma kezdi meg 
a törvényszék Súlyos mulasztás terheli

Vasmegye számvevőségét is

kórházi főszil-

b II nős Uzcl-

hogy annak

Szoinhathely, március 5. ( 
(A Ih'tlöl Napié tudósitfijának telcfonjclcn- 

^se.l Hosszú hónapokig tartó nvomnzóx 6s 
vizsgálat után ma. ötödikén reggel kilenc Áfa
kor végre főtárgvalásra kerül nz. a nagyszabású 
Mombathelyl kórházi pnnnmn. nmelyct egy esz
tendővel ezelőtt lepleztek le.

A rendőrségnek, Vas megye számvevőségi 
osztályúnak és a társadalombiztosító intézet 
vizsgálatának eredménye szerint Takács Imre, 
n szombathelyi közkórház volt gondnoka kör
mönfont ravaszsággal

közel 40—50 ezer pengőt sikkasztott, 
amivel részint a kincstárat, részint Vns yárme- 
gyél károsította meg. A vizsgálat megállapítása 
szerint n letartóztatásban levő f' 
viselő közel

hat éven keresztül folytatta
mell.

mégpedig olyan zsenialitásául. 
ttrmmi látható nyoma nem volt.

A sikkasztásokat úgy követte cl. hogy Ő. 
mint az ország legmodernebb kórházának ad- 
mlidsztráeiós vezetője, a betegektől felvett pénzt 
nem fizette be n kórházi kasszába, hanem sa 
jót céljaira /ordította, ugyanakkor azonban 
szegényjugosultnknnk tüntette fel őket és az 
összeget a Társadalombiztosítási Intézettől is 
felvette

Hétszáz rendbeli hivatalt sikkasztásért
és néhány közönséges sikkasztásért vonják fe
lelősségre az egykori gondnokot. Takács Imre 
ezenkívül

2100 közoklrathambilttat la
követett cl, lekiutve, hogy sikkasztásainak 
leplezéséhez minden esetben legalább három 
okiratot kellet* hamisítania. De mert az ügyész- 
aég a 463. büntetőpnragrafus szerint minősülő 
és tiz évig terjedhető fogházzal büntethető hi
vatali sikkasztással vádolja, a közoklrathami- 
sltAsokért, mint külön vádpontokért, nem kell 
számot 
hivatali 
állást.

A 40 
szerzett

adnia, meri n súlyosabban minősüld 
sikkasztás absorbcAlja nz okirnihnml-

éves, nős Takács Imre a bilnös utón 
pénzt

a* utolsó fllérlg clitta.
Előkelő tiszt viselőkből álló barátai társaságá

ban naponként reggelig tartó mulatozásokat, 
pezsgői vacsorákkal összekötött autós kirán
dulásokul rendezett, amelyeknek minden költ- 
ségét rendszerint 6 fedezte. Ez n szenvedélyű 
odáig fokozódott, hogy több alkalommal

alkoholmérgezést Is kapott
és leleplezésekor nz orvosok megállapították 
róla, hogy

léár évek óta dellrlum tremensben szenved.
l|ünpáH()1ás elmén n szombathelyi kőzkór-

SERAIL-ban
(volt Admlrai, Magyar-ulca 5)

zongoránál Kovács Viktor

ható meg. Erről a Kamara a hivatalos lap 
ján fogja értesíteni a kurtársakat.

DIL BLAUNER MÓR, A KAMARA FŐTIT
KÁRA

mondta cl a Hétfői Mi/dőmun-n következőket 
kőtáráénak:

— Amikor a ..................... „
Illésén bejelentették, hogy 
lesz megtartható “ ” ’ ‘ ___ ,
slcrnációt keltett a hír. mert ezzel azok az 
ügyvédek, akik ncin vesznek részt a Kamura 
vezetésében, elesnek attól, hogy fontos pana
szaikat. értékes kritikáikat és Indítványaikat 
elmondhassák. A Kamarának természetesen 
tudomásul kell vennie a törvényes intézkedést. 
Mégis

módot adunk a karlársuknak arra, hugy 
feltárják mondanivalóikat,

ezért nagykőzgyülés helyett nagy kamarai ér
tekezletet fogunk összehívni, amelv nem hoz
hat határozatot, de állásfoglalásában megfelelő 
hatással lesz a Képviselői Kamara elhatározá
saira. Nem tagadom, nagyon sajnáljuk, hogy 
nem tarthatjuk tneg a fővárosi ügyvédek utólsó 
nagvközgvük'sét, mert mindig kívánatos, hogy 
a kartársuk széles rétegei hozzászóljanak a 
kamarai ügyekhez...

Ma, hétfőn este pártközi értekezletet tarla- 
nnk a fővárosi ügyvédek, amelyen megtárgyal
ják nz Ügyvédi Kamara életében beállott vál
tozást és megbeszélést tartanak, hogy vájjon 
mi a legalkalmasabb mód arra, hogy a buda
pesti ügyvédek íiz uj törvény ellenére is elő
adhassák mondanivalóikat. Valószínűleg a 
dr. Elauner Mór főtitkár által felhozott gon
dolatot fogadják el és nngv ügyvédértekczlct 
Összehívása mellett döntenek.

Kamara legutóbbi választmányi 
*. „y valószínűleg nem 

a 11-lki közgyűlés, nagy kon- 
azok

ház egyik ellenőre. Komám/- Dezső, is a vád
lottak padjára kerül, aki a vád szerint tudott 
•7cJ.'dcs l/Hn(}s özeiméiről és azt palástolta.

A nrígy‘rfinyu panamának különös pikanté
riát nd n szombathelyi rendőrség leleplezése, 
amely szerint Takács sikkasztásaiért súlyos 

I

Társasutazásaink 
sisöranguak! 

Olcsók!
Mindenki igényét kielégítik !

Küld|o be levelezőlapon elmét, állandóan megküldjük 
szebbnél szebb utazásaink prospektusát

^HHjsiHieiuniijiusuttra
AhhÚTlAhft teljes 11 napi Üdülés földényben, HUUaAlalla a legjobb szállodákban.................
Indulás március 25-én.

D6n|ehfi 9 naPf ottartóakodás márc. 25-től ápr.4-ir ■ III luUu Csak vasútjegy .. .............. P 17O«—

cappiba, Ragusaba, nwvba 
10 nap Caprlban, a Cézárok smaragd ezitrelén és 1 hét 
aSaturnia és Oceanla luxushajókon. — Március 
20-tól április 4-lg.

p 108. Mi

252.

363
Olaszországi luxusutazásunkra:

Róma, Nápoly, Palermo. ffles- 
sina, maiia, calania. Fiume 
Elsőrangú szállodákban, luxushajón, első osztályon. 
Indulás március 20-án. Összköltség Budapesttől Bpestlg

RflOUSÍba rN ÍiJrS!m^ vAro8okba luxusutazás 
Indulás március 30-án.

444. 
p 198.

Töltse szabadságát a

HÉTFŐI NAPLÓ
társasutazásain

Jelentkezni lehet a HÉTFŐI NAPLÓ
Ersaébet-körút 4. szám. ♦

mulasztás terheli Vas vármegye szemvevöségét 
is, amglynqk a törvényes rendelkezések, értel
mében évenként rovanesolást kellett ybláa tar
tania a közkórhúzban Ezzel szemben a lelep
lezést megelőző

nyolc éten keresztül egyetlen esetben sem 
tartottak ott hivatalvl»gáiatot.

A sok szenzációt Ígérő főtárgyalás >,Iránt, 
amely előreláthatólag egy bélig fog tartani, or
szágos érdeklődés nyilvánul meg.

•

KÖZGAZDASÁG
Vizrebocsátották a Danube Shell II.-t

A Ganz—Danubius hajógyár váci úti telepén 
szombaton pontosan tizenkét órakor intim 
ünnepségt kíséretében vizrebocsátották a 
Danube Shell ll nevű tankhajót, mely a 
5/ie/Mársiilat számára fog olajat, benzint 
szállítani. Ennek n nagyarányú tankhajó
nak megépítése a mai kedvezőtlen gazda
sági viszonyok mellett már csak azért is 
igen jelentős esemény volt, mert amig el
készült, fi munkások százéinak adott ke
nyeret. A vizrebocsálási ünnepséget Orpha- 
nides János kezdette meg. ki fi Ganz—Da
nubius részéről fejtette ki az ilyen rhajó- 
épilés jelentőségét és fejezte ki reménységét, 
hogy a magyar észnek és magyar kéznek

A Magyar-Olasz Bank mérlege
A Magyar Olasz fíank Részvénytársaság igaz

gatósága a folyó évi március hó 3-án megtar
tott ülésén előterjesztette az 1933. üzletévi mér
legel, amely a leírások és belső tartalékolások 
ulán 1,030*452.47 pengő nyereséget mulat fel.

Az elért üzlet! eredmény alapján nz igazgató
ság a folyó évi március 19-ére egybehívandó 
közgyűlésnek javasolni fogja részvényenként 
1.50 pengő, összesen 600.000 pengő osztalék ki
fizetését, inig a tartalékalap és nyugdíjasok tar
talékának megfelelő dotálása és az alapszabály
szerű levonások után fenmaradó nyereségtöbb
letnek nz 1034. üzlotév számlájára való álvilc- 
lezését hozza javaslatba.

A mérlegszámla adatait nézve, ugv a takarék- 
betétkönyvekre, mint a folyószámlán elhelyezett 
betétek összege az előző évivel szemben emel
kedést mutat; a takarékbetétek összege 35 millió 
216.894 00 pengő (1932-ben 34,512 002.79 P). a 
folyószámlán elhelyezett belétek összege 35 millió 
310.Q0363 pengő (1932-ben . 35.104.80^.86 p). 
összesen tehát 7Ö,52?.797.69 pengő, nz eloZőévi 
09,616.808.65 pengővel szemben.

A váltótárca összege 50,453.533.19 pengő . (az

I

utazási osztályánál
Telefon 808-96.

Wb

Nap ellenzők 
sátor- és kocslponyvák, 
túrista hátizsákok

szakszerű készítője. Javításokat Is előnyösen vállal, 

iftllll DC7HÁS Budapest, V., Wekerle 
LUW! UűínHn Sándor u. 24. lel. 12*93,

munkája a vizeken minden bajjal és vész
szel diadalmasan fog mérkőzni. A Shell kő
olaj r.-t, részéről W áld maim Béla vezér
igazgató válaszolt az elhangzott szavakra 
és társillata részéről álvette a hajót. Erre 
Waldmann Livette jelent meg a szónokok 
számára kijelölt helyen és néhány kereset
len szó után megnyomött egy gombot. Egy 
pezsgősüveg vágódott erre a hajó orrához; 
A keresztelő megtörtént. A hatalmas csigák1 
meglazították a hajót tartó drótkötelekét és 

ja Danube Shell . II. néhány pillanat alatt a 
megjelentek éljenzése közölt lesiklott á 
Duna hullámaiba.

íc-lőző.-év! 51,022.750.20 pengővel szemben) alig 
változott - .

1 Az adósok tétele 31,337.893.44 pengőre csök
kent .(az élöző évi, 37,495.617 pengővel szerb
ben). Eiuiek megfelelően lényegesen (4,653.325.21 
pengővel) csökkenték az intézetnek nem belét 
jellegű kötelezettségei Is.

Az értékpapírok és érdekeltségek a bank mér
legében 3,131.382.96 pengővel szerepelnek (az 
előző évi 4,232.431.30 pengővel szemben).

A jelzálogkölcsönök összege 31,696.687.63 pen
gőre csökkent (az előző ev| 33.130.634.90 pengő
vel szemben), inig a forgalomban levő zálog
levelek összege 1,604.833.12 pengővel, az enged
ményezett jelzálogkölcsönök összege 2,077.918.99 
pengővel, a forgalomban levő Ötéves kötvények 
összege 381.582 pengővel esett vissza,

,0 A Hazat Bank' Részvénytársaság igazgató
sága f. hó27-én Szécsi Pál magv. kir. kincstári 
főtanácsos, elnök vezetésével tartott ülésében- 
megállapította az 1933. tlzletóv zárószámadásail.

A mérleg 345/843.49 P (a mull őrben 422.772.68 
IP) , ,zftculk-- miután. leírásokra^ az.
Iflőző.é.yi ,2.00.874,Ott P-vel .szemben 263.506.04 P 
'fordítlatéit*. Az. Sgázgatősá#,elhatározta, hogy a. 
foiyó évi március 10-én tartandó közgyűlés .elé 
oly javaslatot fog terjeszteni, mely szerint e 
nyereségből az alapszabályszerü levonások és á 
tartalékalap javadalmazása ulán részvényenként 
a tavalyival azonos összegű 1 P osztalék tiszt- 
■lessék.

0 A Belvárost Takarékpénztár Részvénytár
aság igazgatósága a napokban tartott ülésében 
megállapította az intézel 1933. évi mérlegéi, 
umely 30i.722.G6 P tiszta nyereséggel zárait Oz 
előző évi 175.552.17 pengővel szemben. Az inté
zet igazgalósága; tekintettel az általános gazda
sági helyzetre, az idén is a2l fogja javasolni a 
közgyűlésnek, hogy nz osztalék fizetése mellö'z- 
lessék, ennek ellenében viszont az Intézet ren
delkezésére álló tiszla • nyereség fordittassék 
részben a nyugdíjalap gyarapítására, részben- 
pe.dig az intézőt tartalékainak megerősítésére.

O A Salgótarjáni Kőszénbánva Részvény
társulat D/. Chorin Ferenc felsőházi tag elnök- 
lete alatt tartott 66 ik rendes évi közgyűlése 
megállapította 'nz 19311. évi zárszámadásokat éS ■ 
n lefolyt üfrlctévj'e részvényenként- egy pengő 
osztalék fizetését határozta cl. A szelvény f. évi' 
márciut hő 3-álól kezdve került beváltásra. A. 
közgyűlés a felilgyelőbizoltsógba gróf Jloyos 
József. Sm.ó Jenő és Szabó Károly urakat vá. 
lasztotta meg.

O Utazási- és vlzumkedvezmény a buda
pesti mczőgazdusrtgl kiállításra. Tekintettel arra 
a nagy érdeklődésre, amely az Országof Ma
gyar Gazdasági Egyesület által március 22—26. 
napjain Budapesten rendezendő negyvenharma
dik országos mezőgazdasági kiállítáa. éz.vákár 
Iránt a külföld részéről megnyilvánult, a rcn- 
dczöbizoltság minden lehetőt meglett az irány- 
bán, hogy a kiállítás külföldi látogatói minél 
könnyebben és kényelmesebben, valamint mi
nél kisebb költséggel utazhassanak a kiállítás 
megtekintésére. Ennek érdekében 8 állam terű- 
leién különféle utazási éj hazai vízumkedvez
ményeket eszközölt ki a rendezőség, amelyeket 
a kiállítási igazolványok alapján bárki igénybe 
Vehet. A kiállítás mórciua 22—26. mapjain te- 
kinthető meg egész napon át.

A Geehwindt-félc Szesz-, Élesztő-, Likőr- ín 
Rumgyár Részvénytársaság folyó évi március 
3-án megtartott rendes évi közgyűlése az 1933. 
évre részvényenkiht 6 pengő osztalék klflzeté* 
sál határozta el, A szelvények folyó évi már- 
citis 5-étől kezdvo kerülnek beváltásra a rész
vénytársaság központi irodájában (IX., Ipar 
ucca 17.) és a. Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banknál.

Magyar KfrAlvI Folyam- «a Tengerhajózási 
Héuvcnytánaság

Bajor Lloyd Hajózást Részvénytársaság 
Délnémet Dunzgáshajózást Társaság 

Első Dunagözbajózásl Társaság

tt msnatrsndszam 
tMierhalúforgaiom megnyitása 
í\. O.vőr-nndspest—Mohács remi
Összes AllomAniOni-k ecymásköztl forenlmAhnn menet- 

retuhserü Járatokul való lebonyoUtás mellett 
 ■•rayttjub
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Rejtélyes gyermekrablás! c* . 11
A hároméves Marké Karcsit elvitte a cukrosbácsi... J J

Markő Károly vásárcsarnok! őr bejelen- rőt adott neki, azután kezénél fogva
felle n rpndZtr«éöí>n hrxctv hArnniÁenc VSrnhi aIvavaIIa •SWWWAJüIVwW'.

A
tette a rendőrségen, hogy hároméves Károly 
nevű fiacskája titokzatos módon eltűnt.

Markó a Tömő-utca 16. számú házban 
lakik feleségével és a fiával. Tegnap szol
gálatban volt, a felesége pedig a konyhában 
ebédet főzött. A kisfiú az udvaron játszott, 
később azonban kiment a kapu elé az ut
cára. Markóné később hívta a kisfiút, de 
nem találta. A házbeli gyerekek azt mon
dották,

■ kapuban látták a kis Karcsit, aki egy 
bácsival beszélgetett és ez a bácsi cuk-

elvezette.
Emlékeztek a cukros bácsi külsejére: egy 

közepes korú, jólöltözött férfi volt.
Markó Károly pontos személyleirást adott 

az eltűnt kisfiúról: barnahaju, teltarcu, kék- 
szemü, térdigérő, fekete prémes kabát, zöl
desszürke ruha és fekete cipő volt rajta.

A főkapitányság rádiogrammal alarm!- 
rozta az összes budapesti és pestkör

nyéki őrszobákat 
és nagy eréllyel nyomoznak a kis Markó 
Karcsi és a titokzatos cukros bácsi után.

98 fillér

A 
a 

és

Budapest egykori császárt és királyi házl- 
éqrede, a 32-es bakák ezrefie már kapott 
szobrot. Most az 1-es honvédek emlékére is 
szpbrot qkarnak állítani. A Királyi Magyar 
Automobil Club autószépségversenyt és 
autókiállitást rendez. A verseny és a kiállí
tás teljes jövedelmét 1-es honvédek szo- 
bjoralapja javára juttatják.

II.
Maglódi Wodianer Andor miniszterrezi

dens, a kitűnő magyar diplomata ritka ki
tüntetést kapott. Zoga albán király a Skan- 
derbég-rendjel nagy tiszti keresztjét adomá
nyozta Wodianer Andornak.

KI.
.psztepdök óta nem könyvelt el az arisz- 

'ipkrácia krónikája olyan érdekes és kedves 
házassági hirt, mint amilyen vasárnap pat
tant ki Mikes János gróf szombathelyi me
gyéspüspök bátyja, gróf Mikes Zsigmond 
feleségül vette Ambrózy-Migazzi István gróf 
leányát, Ambrózy-Migazzi Agathae grófnőt. 
Az esküvő .érdekessége: a „fiatal" férj 71 
éves, a feleségé 30. Az Egyetemi-templom
ban tartották meg az esküvőt, a szertartást 
Mikes püspök végezte. Az uj pár Olaszor
szágba utazott nászúira.

.' ' ' IV: . .

Uj. zeneszerzőt avattak ezen a héten, 
legjobb budapesti szórakozóhelyeken 
légjobb zenekarok játszották és játsszák
még sokáig egy uj muzsikus szerzeményeit. 
Zalán Endre az uj tehetség neve. Külön ne
vezetessége, hogy a szimpátikus fiatal mu
zsikus . budapesti rendőrtiszt, a saját szóra
kozásukra rendőrtisztekből alakult úri „ci
gánybanda" másodprimása. A közönség ha
mar. megtanulja majd a nevét.

v.
’ Az idegenes hangzású nevű grófnőről 
énem grófnőről!) szól ez a kis történet. Ar
ról a különben szimpatikus és szép asz- 
szongról, aki. nemrég lett grófné és azóta az 
arisztokraták sok mosolygós és megbocsáj- 
tós fejcsöválással figyelik, milyen kevés ön
uralommal viseli el az uj címmel járó mél
tóságot: A többi között arról is nevezetes 
a'grófné, hogy mióta grófné, törtető szenve- 
délyességgél gyűjti á szervuszokat. Ha férfi 
lenne: könnyű lenne a helyzete, arra való 
a Szervusz kérlekalássan. De ínivei nő: nehe
zebb a helyzete a nőkkel-szemben. De segít 
magán: Ahogyan tud.
, Pár nappal ezelőtt estély volt nála. Hiva

talos volt hozzá két „eredeti" grófnő is. 
Egyik Fruzsina, a másik Mária. Újdonsült 
grófnőnk az estély áradatában egyszerre 
csak boldog mosollyal borult Fruzsina 
grófnő keblére: — Szervusz drága Máriám! 
-- áradozott, azután egyszerre csak meg- 
bökkenve folytatta: — óh, pardon, téved
tem ...

Fruzsina grófnő most már nem táncolha
tott vissza:

— De kérlek szépen, semmi baj, nagyon 
örülök.

Tiz perc múlva a terem túlsó sarkában 
megismétlődött a jelenet. Grófnőnk ezúttal 
Mária konteszt „tévesztette" össze Fruzsina 
kontesszel. Eredmény: tegeződés. De mit 
tesz Isten: alig, telt el egy negyedóra, a büf
éében:: egy más mellé, kerül a két grófkisasz- 
szony.-

— i-Mft...szólsz hozzá, milyen rövidlátó a 
háziasszonyunk, összetévesztett veled, — 
mondotta Fruzsina grófnő.

—'Engem meg teveled tévesztett össze, — 
mondotta Mária koytesz.

A -grófkisásszonyok most összenéztek:
— Hopp! — mondották nevetve és meg

értőén és azóta melegen tartják a szervuszt 
a grófnéyal..'

' ' VI. ’ ■ ■■ ;■
Románia budapesti követe, Grigorcea 

meghatalmazott miniszter, 0 diplomáciai kar 
egyik legszimpatikusabb tagja beteg. Meg
hűlt és az ágyat őrzi.az ágyat őrzi.

VII.
Teleki Sándorné, művésznevén: 

a kitűnő írónő szerdán lesz hetven-

VIII.

Grö/ 
Szikra, 
évés.

A&-. Andrássy-uti Lopós-bárban játszik
minden este fíakowianu, a világhirű remek 
bécsi zongoraművész. A művészi tudáson ki
vül <vdrv még egy nevezetessége Rakowiantí- 
riakzKa bécsi mester1 állandóan zsebében 
Hord egy noteszt. Kétezer cím, név és dá
tum ifdn ebben a noteszben. Minden isme
rősének és barátjának nevét, lakását és szü
letés papját följeggzi és mikor eljön a: idő, 
mindenkinek gratulál;

! . . , ’ IX. •
A Tearózsa Társaság március 10-én, 

szombaton tavaszi estélyt akart rendezni 
Esterházy Antal herceg diszelnö kié sével. Az 
Országos Kaszinóhelyiségeit bérelték H, 
de annyian '■ jelentkeztek meghívóért, hogy 
kiderült: az Országos Kaszinó helyisége 
szűk lesz. Ezért-a Gellért-szállőban tartják 
még- a társaság tavaszi estélyét.

Betörésen érték és elfogták 
az angyalföldi Harry Pielt

Leugrott az emeletről, a Ferdinánd hídról a robogó 
vonat tetejére ugrott, csatornákon, létrákon, házte
tőkön és állványokon mászott Hirschorn László, aki 
vakmerőségben túltesz a film-dublőzökön

fíell Andor magántisztviselő, aki a Ga- 
ray-tér 18. számú ház első emeletén lakik, 
vasárnap családjával együtt kirándulásra 
ment. A lakás bezárva, üresen maradt. 
Szomszédja, Wind János vendéglős észre
vette, hogy

betörő
Figyelmeztette 

őrt is hívtak. A 
megsejtette, hegy észrevették, tudta, hogy 
a kapun át nem menekülhet, egyszerűen 
kinyitotta az utcára nyíló ablakot,

fölállt a párkányra és müugróbajnokra 
valló lendülettel kiugrott.

Éppen egy arra járó emberre zuhant, ez 
tompította az esés erejét, csak a karja fi- 
camodott ki, a következő pillanatban föl
pattant a földről és vad futással menekült.

Percekig tartó hajsza után végre utolér
ték az üldözők és elfogták. A rendőr elő
ször a RőJrus-kórházba vitte, ahol gipszbe 
tették a karját, aztán a kórházból a főka
pitányságra került.

A detektívek itt már mint régi ismerőst 
fogadták. Az emelet-ugró betörő Hirschhorn 
László 42 éves rovottmultu villanyszerelő,

az angyalföldi Harry Ptol.
Olyan vakmerő trükkökkel dolgozik, hogy 

Harry Pielt, a kalandorfilmek hősét is meg-

jár a lakásban.
a házmestert, majd rend
lakásban dolgozó betörő

szégyeníti. Csatornákon, állványokon, lét
rákon kúszik a betöréseknél, artista-ügyes
séggel tornássza magát egyik háztetőről a 
másikra.

Leghíresebb esete pár esztendővel ezelőtt 
játszódott le. Akkor is betörés miatt keres
ték a detektívek és egy váciuti pincelebuj- 
ban megtalálók. Hirschhorn futásnak 
eredt, a detektívek mindenütt utána. A Fer- 
dinánd-hidon járt már, mikor éppen a híd 
alatt robogott cl egy vonat. Hirschhorn ha
bozás nélkül

átvetette magát a Ferdinánd-hid kor
látján és éppen a vonat tetejére esett.

Meglapult, a vonat továbbrobogott vele, 
detektívek pedig ottmaradtak a hídon ta-a

nácstalanul...
Később azután, mikor a vonat egy vidéki 

állomásra érkezett, Hirschhorn leinászott a 
kupé tetejéről: megmenekült. Utóbb mégis 
csak elfogták, börtönbe került, azután 
megint kiszabadult és mindig újabb betörés 
következett,

a filmsztárokat helyettesítő dublőzök 
bátorságával és vakmerőségével dol

gozott,
mig most azután újra rendőrkézre került és 
a fogdában kipihenheti az artistaproduk
ciók fáradalmait.

I Shampoon 
a „fekete fejjel"! | 
MINDENKI EZT HASZNÁLJA!

— LehUlés és cső. Tavasziasan enyhe idő 
volt vasárnap, a hőmérséklet nyolc fokig 
emelkedett. A Meteorológiai Intézet prog
nózisa: Elénk északi szél várható átmeneti 
lehűléssel. Sok eső és a hegyeken hóesés 
valószínű.

-— Visszakapta a Gyermekvédő Liga az 
autonómiáját. Az Országos Gyermekvédő 
Liga vasárnap délelőtt rendkívüli közgyű
lést tartott az Újvárosháza üléstermében. 
Nagyszámú és előkelő közönség előtt Sass 
Elemér, a Liga miniszteri biztosa nyitotta 
meg a közgyűlést. Beszédében beszámolt a 
Liga szanálásáról, amely most sikeresen be
fejeződött és bejelentette azt is, hogy az 
Országos Gyermekvédő Liga visszakapta 
autonómiáját. Azt javasolta, hogy Albrecht 
főherceget kérjék fel az elnöki tiszt be
töltésére. A következők során Albrecht fő
herceg, aki időközben megérkezett, meg
tartotta elnöki székfoglaló beszédét, amely
ben a szociális munka fontosságát hang
súlyozta. Bogyay Artúr, a szanált Liga igaz
gatója előadta, hogy milyen lesz a Liga 
jövőbeni működése. A továbbiakban Al
brecht főherceg javaslatára elhatározták, 
hogy uj igazgatóságot választanak, amelybe 
meghívják a római katolikus, protestáns és 
izraelita hitfclekezetek papjait is. Két al- 
elnököt választanak, az egyik katolikus 
lesz, a másik protestáns. A protestáns al- 
elnök báró Radvánszkg Albert lett, a má
sik alelnököt a legközelebb fogják megvá
lasztani. Végül Sipőcz Jenő az Országos 
Gyermekvédő Liga munkájának fontossá
gáról mondott beszédet.

— Csalás miatt letartóztatlak egy fog
technikust. Járossy Sándor 29 éves fogtech
nikust csalás miatt letartóztatta a rendőr
ség. Többen feljelentést teltek ellene a fő
kapitányságon, hogy fogak javítására és 
aranyfogak készítésére kisebb-nagyobb ösz- 
szegeket vett fel, azonban a megrendelt mü- 
fogaknál sokkal silányabb minőséget készí
tett. A rendőrségen megállapították, hogy 
Járossyt a törvényszék is körözi. A fog
technikust a főkapitányságról az ügyész
ségre kisérték.

— Előadások. A Magyar Külügyi Társaság 
folyó évi március hó 5-én, bél főn délután 6 
(hal) órakor az Országgyűlési Muzcum előadó
termében (Orszógház, XVII. sz. (felsőházi 
kapu) tartandó ülésén Kerslin Herselgrcn svéd 
szenátornő „Frauen in dér Geiverbeinspektion" 
elmen előadást tart. — A Pedagógiai és 
Gyógypedagógiai Vizsgáló és Nevelési Állomás 

'a következő előadásokat 
u. 6 órakor: Dr. Baloghy 
gondozallanság fejlődési 
életében, utána este 7 

tanár: Az erkölcsileg hl-

(Észterházy-ulca 20.) 
hirdeti: Ma, hétfőn d. 
Mária tanárnő: A 
hátrányai a gyermek 
órakor: Nemes Lipót ... ___  ____„ ...
básan fejlődő gyermek. — A Bc'városl Polgári 
Kör társasvacsoráján, márc. 6-án este 8 óra
kor báró Madarassy-Beck Gyula dr. tart elő
adást „Gazdasági kalandok" címen. — Szoba
növény és kiskert ápolási tanfolyamot kezd a 
Budapesti Gazdálkodók és Kcrtészkedők Egye
sülete március 22-én d. u. órakor (Eszlcr- 
húzy-utca 4. sz. Tisztviselő Kaszinó). Telefon: 
16-35-3.

— GyászIslenllMlelet dr. Adler Illés főrabbi 
emlékére. A pesti izr. hitközség elöljárósága, 
dr. Adler Illés főrabbi emlékére, halálának ti
zedik évfordulója alkalmából, vasárnap dél
előtt 11 órakor a Bombach utcai templomban 
gyászistentiszteletet rendezett, amelyen dr. 
Fischer Benjámin, a Rombach-utcal templom 
rabbija mondott magasszámyalásu emlékbe
szédet nagynevű elődjéről.

Mérték szerint divatos szövetmaradékokból 
mhtdanfklo gglnbgn, rámák uaabáuaat, kétanarl arébávai 

lóriiottonyt <i. letöltőt ao Pwszmins 
„VERSENYSZABÓSÁG", Rottenblller-utca 4/a, L em.

„Bolűlynon" tavaszi divatsláger...... mtr "•98 
Burett mintás és sima, óriást választékban, mtr "•98 
Ruha tu esd szövet tavaszi anyag, mtr "»98 
tnosűmasetymek. Olimpia, Cserebo- a Qf|

gár, gyönyörű mintákban .........—.............. mtr. . DU
FlOr gyermek terűharisnya •” -.98

mintás lehajtóval 8—12 sz. ...................... 1’ 1.18

2 pír gyermekzokni nagyságban .. "• 98 
Hímzett fflacco gyermektrikó. qB

l-os sz.. számonként 10 fül. emelkedénsel ...... »<><•

Magas gyermekköteny . 0B
viaszkos vászonból, minden nagyságban ........ awV 

Tirolt uíszonnadríg . aR
számonként 20 tilt, emelkedéssel.......^..^- — «vO 

Ripsz gyermek játszóruha . n. 

vtskosa matt harisnya minőség.. "• 98 
DluatkeszlyU nOI tölcséréé vagy mintás "»98 
Női tancnadrag mtiselyem, hibátlan.... "»98 
Alsónadrág förll den számban .""“.■-.98 
Mtnnfhígek korlátozását fönntartjuk ma
ttunknak. Póttal mograndolátakat — míg a 

kűaaiat fari — utánvéttől ttáiiiiunk.

TEMPÓ
ÁRUHÁZ

Rákóczi-ut 38

Szövetkezetek fúziója. Multheti szá
munkban hirt adtunk arról, hogy a Közér
dekeltségek Felügyelő Hatósága javaslatára 
a kormány több szövetkezet fúzióját hatá
rozta el. Ezzel kapcsolatban irtunk arról 
is, hogy a Felügyelő Hatóság nagyon sok 
államilag létesített és az állam ellenőrzése 
alatt álló vállalatról megállapította, hogy* 
évek óta semmiféle tevékenységet nem fejt 
ki, ellenben a vezetők horribilis fizetések
ben részesülnek. Cikkünknek ez a rés?d 
félremagyarázásokra adhatott okot, holott, 
az nem vonatkozott a tudósításunkban meg
említett szövetkezetekre, igy a Hangyára, 
Köztisztviselők Szövetkezetére, a MÁv Kon- 
zum vagy a Háztartás szövetkezetre, mert 
hiszen ezek nagyon is élénk tevékenységet 
fejtenek ki, de különben is az ezeknél ilt 
megállapított fizetések egyáltalában nem 
tartoznak azokba a kategóriákba, amelye
ket a Felügyelő Hatóság kifogásolt.

— Mcnhclyre vitték a kislányokat, aki
ket az apjuk le akart dobni a városháza 
emeletéről Vasárnap a főkapitányság élet
védelmi osztályán részletesen kihallgatták 
Dunay Ernő 47 esztendős napszámost. Du
nay szombaton a központi városházán se
gélyt követelt és amikor nem adlak neki az. 
emeleti ablakon az udvarra akarta dobni t 
esztendős Ida nevű és 20 hónapos Kató. 
nevű leánykáit. A gyerekeket a rendőrség a, 
menhelyen helyezte el. Dunay amikor meg
tudta, hogy gyermekei a menhclyro kerül
tek, megnyugodott és kijelentette, hogy 
lemond az öngyilkossági szándékról. Á 
rendőrségen pénzsegélyt adtak neki és meg
ígérték, hogy munkához juttatják.

— Héber Bernát-requlem. A Barcsay-ulcal 
gimnázium kiváló tanárának emlékére március 
hatodikén, kedden esto fél hét órakor a Do
hány utcai templomban requiem lesz, amelyen 
Hevesi Ferenc dr. rabbi mondja az emlék
beszédet, mig az egyházi részt Abrahamson 
főkántor végzi.

— A Budapesti Droglsfák Ipartestületének 
felterjesztési határozata. A Budapesti Drogis- 
lók Ipartestületének taggyűlése elhatározta, 
hogy feltorjeszlésileg kér rendeletét arra, 
hogy személyes üzleti jogosítvány birtokában 
lévő gyógyszertártulajdonosoknak drogéria ipar
engedélyt ne adjanak ki.

— Akit rablásért köröznek, ne menjen 
korcsmába. Pásztor Klári, egy angyalföldi 
leány tavaly megismerkedett egv viJéki gaz
dával, kicsalta a régi lóversenytérre, ahol az
után két barátja, Kiss József munkás és Szíri
áik Ferenc kocsis agyha-főbe verték és kira
bolták a léprccsalt áldozatot. Pásztor Klárit 
és Kisst elfogták, Szlávik megszökött és azől:i 
körözték. Szombaton éjszaka razziát tartottak 
a detektívek s egy angyalföldi korcsmában 
megtalálták Szlávikot. Előállították és letartóz
tatták.

Minden esto 0 órától

GrúiZiciiy Tivadar
Partnerel:

Márkus Mária és Víg László
Café „Ciro" Liszt Ferenc-tér 9. T. 23-8-92
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A Jubiláló Pétiül Napló 
szenzációs 
meglepetései

A liiÍKzonlltlvrs jubileumát ünneplő 
HÉTFŐ NAPLÓ érdekc-znél-érdekcsebb meg
lepetésekkel, szenzációkkal és ajándékokkal 
szol;*ál olvasóinak.

Első meglepetés:
500 PENGŐS KERESZTREJTVÉNY
PÁLYÁZATINK. AMELYET MA 

KEZDTÜNK MEG

Másodiknak nagyszerű melléklet követ
kezik.

ELEGÁNS BUDAPEST

— vz lesz a elme.
A milliós inetropólls éleiét mutatjuk meg, 

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

Az e*?és>. ország beszélni fog erről a mel
lékletről.

Ezután 1000 pengős 
regény-rejtvénypályázatot hirdetünk, 

egészen újszerű, friss és Ötletes, nálunk ed
dig ismeretlen verseny lesz ezt minden olva
sónk részi vesz a regényírásban.

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

—- Tíz éve elásott női esontvázat talállak 
a tolnai katonai lőtéren. Dombóvárról je
lentik: A tolnai katonai lőtéren dolgozó nap
számosok a golyófngó mögött, a föld alatt 
egy női csontvázra akadtak, mely több jel 
szerint 10—15 évvel ezelőtt kerülhetett ide. 
A rejtélyes ügyben megindult a vizsgálat.

— Amerikai párbajt sejtenek egy ura
dalmi Intéző mérgezése mögött. Dombóvár
ról jelentik: Czenta József feisömocsoládi 
uradalmi intéző, eddig ismeretlen okból, 
megmérgezte magát és mire ráakadtak, meg
halt. A vizsgálat most azt igyekszik meg
állapítani, hogy nem amerikai párbaj kész- 
tette-e nz öngyilkosság elkövetésére.

— A mozdonyvezető lélekjelenléte meg
mentett három angolt. Debrecenből jelen: 
tik: A vetési sorompónál egy külföldi autó, 
amelyben bárom ungol utazott, nekirobant 
a gyorsvonat közeledésére leeresztett vasúti 
sorompónak. Az autó karosszériája össze
tört és a kerekek is defektet kaptak. Abban 
a pillanatban, amikor az autó az áttört so* 
rompón át a vasúti sínekre zuhant, alig 
méternyi távolságban közeledett a buda- 
pest igyorsvonat, amelyet Sípos Gábor moz
donyvezető vezetett. Sipos nagy lélekjelen
léttel lefékezte a gyorsvonatot, amely meg
állón közvetlenül az összeroncsolt autó 
előtt, amelynek utasai igy meneküllek meg 
a biztos halálból.

IIYPHROL
SZÁJ V1ZTABI.ETTA
Ide Álla bsáJ- és toroktertötleniW t

— Rozgonyinál 3 fénykép 8 P, Kalvin-tér 5.
— Elmegyógyintézetből fogházba vitték a 

szélhámos tclckügynököt. Kende Sándor te- 
lekügynököt, aki a letartóztatott Springer 
Ferenc. telekügynökkel együtt Pest környé
kén ingatlanokkal szélhámosságokat köve
telt el és hz angyalföldi elmegyógyintézetbe 
szálitották, ma délután két detektív az el
megyógyintézetből a főkapitányságra, majd 
a peslvidéki ügyészség fogházába vitte.. A 
vizsgálóbiró hétfőn hallgatja ki Kendét és 
megvizsgáltatja törvényszéki orvos.szokértő- 
vei, mert nz n gyanú, hogy esak szimulálja 
az clmebe-tegségct.

— Győrnél árad a Rába, a Bakonyér kiöntött. 
Győrből jelentik: Ax elmúlt Int folyamán nz 
egész Dunántúlon nagymértékű olvadás volt, 
úgyhogy n Rába nagyon megáradt, különösen 
Győrnél, ahol húrom nap aluli húrom méterrel 
i mclkcdell a folyó vízmagassága. A Bakonyér 
Pápa mellett kiöntött és mintegy kétszáz bolf 
föld van víz alr.lt. A munkálatok folynak az ár- 
vizvcszcdclem ellen.

— Rejtélyes éjazukal támadta. Hajdudorog- 
ról jelentik: Vasárnap hajnalban eszméletlen 
állapotban, súlyos vérző sebekkel n koesiulon 
találl ik SzőllŐsi János gazdálkodót. Az a 
gyártó, hogy Szöllősit az. éjszaka sötétségében 
leütötték és azután összeszurkálták. Állapota 
suljo*

— Lefejezte u vonat. Debrecenből jelentik: 
Sebestyén András záhonyi gazdálkodó részeg 
állapotban n vasúti síneken hAladt. amikor az 
egyik sorát elütötte és valósággal lefejelte.

— Az első pár szippantás. Meggyorsult az
■ let tempójn, ami mindent megváltozóitól! 
bennünk és körülöttünk. Még n dohányzás Is 
inás lelt. A ma cigarettája a dohányzó igazi 
őrömét, a rágyújtást <’s az ebó szippánlisokat 
már zavartalan élvezitté teszi Ez u magyará
zat •< nz egészen kiváló dohányból készülő, 
„rjv.dh legzetü" Gerlén ignrella nagyközönség- 
sikeréin k. Nikolevdohánj'Aruk bevezetése <4 
nagyközönség-sikere, az egyre népszerűbbé 
váló Extra, a modem, újszerű Gerle, mind a 
Dolc'nyjövedék céltudatos gyártávi program
ját bizonyítja.

— (Mesén és jól akar ruházkadnlf Akkor 
keres: e fit a Versenyt :ribi'tdgol. Roll enbiller- 
ltc« Un. I cn-. hol mérték szedni f.lÖIE'-t é-. 
Öltönyt mér 30 P-ért készítenek.

Palugyai Bernát, régi pesti szűcs- 
mester megmérgezte magát 
és vasárnap meghalt

Anyagi összeomlása kergette halálba
Vasárnap délután a Rókus-kórház értesítette 

a főkapitányságot, hogy Palugyai Bernát 64 
éves kereskedő, akit luminAlmérgczésscl szállí
tottuk be a kórházba, meghalt.

A Rókus szűkszavú jelentése mögött 
egy régi peatl kereskedő tragédiája 

húzódik meg. Palugyai Rernátnak már évtize
dekkel ezelőtt jómenetclü sjücsüzletc volt Bu
dapesten A 64 éves szŰcsmester Palugyai Vik- 
tor, ismert pesti szűccsel állott rokonságban.

Palugyai Bernát üzlete azonban
már esztendőkkel ezelőtt tönkrement

és az idős szőrmcáruknreskcdö belvárosi laká
sából kis albérleti szobában húzódott meg csa-
i.'djóval  együtt A Vilmos csá.«zár-ut 22. szám 
alatt vett ki albérleti szobát Pa: agyai Bernát. 
itt lakott vele felesége és 26 éves fia, Palugyai 
Ottó.

Az idős kereskedőre féltő gonddal, aggódással 
vigyázott a csalódja, mert

három esztendővel ezelőtt már öngyilkossá-

A dúsgazdag Halmos Károlyt 
őíszázpengos benzinszámláért 

bepereltékHalmos fávolléfében 
ügygondnoka szállott perbe

Halmos Károly dr. ismert pesti ügyvéd 
leányának legendáshírű házasságára jól em
lékeznek még a pesti társaságokban. Sze
mere István földbirtokos, néhai Szemere 
Miklós hatalmas vagyonának örököse vette 
feleségül Halmos Károly leányát. Halmos 
dr. maga is

hatalmai vagyonnal rendelkezik

s leánya házasságával az ország egyik leg
gazdagabb földesurával került közvetlen ro
konságba.

Érthető feltűnést keltett ezekután az a p.cr, 
amelyet a Shell Köolajünomitó Rt. indított 
Halmos Károly ellen — ötszáz pengő miatt. 
A részvénytársaság azért fordyjt a bíróság
hoz, mert Halmos Károly

nem egyenlítette ki ötszáz pengős ben-

Remekszabásu
mértékutáni férfiöltöny 40 pengőért! 

Tavaszi divatszSvetehből rtndtlheiö remekszabásu férfiöltöny vagy felöltő 
többszöri próbával elegáns kivitelben 40 pengőért. Minden öndicsórettöl tar
tózkodunk. Megelégedett vevőink ezrei többet mondanak! Szolid és becsületes 
kiszolgálás a vevő megszerzése érdekében.
Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em.

— Villan! Frigyes búró ünnepi külsőségek 
között adta át megbízólevelét uz olasz ki
rálynak. Rómából jelentik: Villant Frigyes 
báró újonnan kinevezett kvirináli magyar 
követ vasárnap délelőtt ünnepélyes külsősé
gek közölt adta át megbízólevelét Viktor 
Emdnucl olasz királynak. Díszes hintó vitte 
n királyi palotába a követet és kíséretét. A 
megbízólevél áthyujtása után a király hosz- 
sznsnn elbeszélgetett az uj magyar követtel, 
aki délben megkoszorúzta az Ismeretlen 
Katona sírját.

— Az erdélyi Írókat Tatán ünnepelték va
sárnap. Tatáról jelentik: A Magyarországon 
irodalmi körúton levő erdélyi Írók: Bártfly 
Miklós gróf, Kemény János báró, Dslda 
Jenő, Koa Károly és NyirÖ József Tatán tar
tották befejező előadásukat, amelyen az egész 
város társadalma, élén gróf Esterházy Fe- 
rcncnével, megjelent és lelkesen ünnepelte 
az erdélyi irókal.

— Elütött egy aggastyánt a konflis. A Wesse- 
lónyi-utca 18. számú ház előtt ma délután egy 
konflis, amelyet Schőngut Samu bérkocsis haj
lóit, elütötte Steiner Dávid 86 éves magánzót, 
SÍ cinért, aki agyrázkódást szenvedett és el
törte bullából, a kocsis beemelte a konflisba 
és igv vitte be a Rókus-kórházba. A vizsgálat 
folyik.

— 80 éves múltam, mert „Igmándl“-t Ittam 
Kaposvárról jelentik: Vasárnap délelőtt nngy 
gyászpompával temették el somogyturl Kunffy 
Adolfot, n 96 éves korában elhunyt egykori ga- 
ribnldlstút. A kaposvári izraelita temetőben 
Héráig Munó dr. rabbi végezte a iemeté’j szer
tartásit, amely után nz olasz követség zöld-fe- 
hér-piros szalagos koszorúját helyezték cl a 
koporsón.

— A nnp elvesztheti fényét, de aznap nz ön 
haja megtartja a színét, ha n csodóshatásu 
..FeketcfejÜ Hydrogénes Shampoon‘‘-t hasz
nálja.

— Ha elegánsan akar rohtakodni. keresse fel 
s „Dlvaturiszabósúgol", Erzsébct-körut 1. szám,
I. emelet, ahol elegáns férfiöltönyöket, vagy 
felöltőket készít rendelésre, mérték után, két- 
zeri próbával, 40 és 60 pengőért a legdivato-' 
abh aaftvelekből és szabással. Vidékre m’nték 

’Wrm. n'.v?. Gara iciu -10 év óin fennálló, köz- 
ismert és megbízható cég.

got kísérelt meg.
A svábhegyi szállodában megmérgezte magát s 
csak hosszas betegeskedés után épült fel súlyos 
belső sebeiből

Néhány nappal ezelőtt Palugyai Bernát egye
dül maradt albérleti lakásában s ekkor

ujabb öngyilkos kísérletet hajtott végre, lu- 
miaállal mérgezte meg magát 

és amikor családtagjai róta’altak, balotlsápadt 
arccal, eszméletlenül feküdt a szobában.

Azonnal beszállították a Rókus-kórhózba, ahol 
az orvosok azt konstatálták, hogy

nem lehet megmenteni az életnek, 
a laminál felszívódott szervezetébe, állapota re
ménytelen

Eszméletlenül feküdt a kórházban Palugyai 
Bernát, mig

vasárnap délután kiszenvedett.
Búcsúleveleiben megírta, hogy nem bírja el

viselni az egyre súlyosbodó anyagi gondokat, 
ezért menekül a halálba.

a Shell Részvénytársasággal
zlnszámláját.

Megindult a per, amelyben érdekes intéz
kedés történt: ügygondnokot rendeltek ki 
Halmos Károly számára, mért Halmos dr. 
külföldön tartózkodik s nem vehetett részt 
a perben. Róth Jenő dr. pesti ügyvédet ren
delték ki a dúsgazdag Halmos Károly ügy
gondnokául, aki

a szombaton tartott tárgyaláson száiiott 
perbe a Shall Részvénytársasággal.

A szombati tárgyaláson még nem került 
Ítéletre sor, mert Halmos Károly ügygond
noka tisztázni kívánta a per előzményeit s 
így

a közeli napokban hirdet ítéletet a bíró
ság

az ötszáz pengős benzinszámla körül kelet
kezett perben.

— Vadórzó-razzla a Dunántúlon. Szombat
helyről jelentik: Vasárnap a csendőrség a mo
som országhatár közelében nagyszabású vad- 
orzó-razziát rendezett, amelynek során 164 orv- 
vadászt fogtak cl és 140 fegyvert kobozlak cl. 
Az orvvadászok ellen megindult nz eljárás és 
példátlanul szigorú büntetéssel fogják őket súj
tani. A nagyszabású razziára az adott okot, 
hogy az utolsó időben a dunántúli vármegyék
ben rendkívül elszaporodtak a tilosban vadá- 
szók és nemcsak a vadállományt dézsmálták 
meg, hanem nap-nap után merényleteket kö
vettek cl vadőrök és crdöőrök ellen.

— Leszúrta a feleségét. Szombathelyről je
lentik: Vasárnap délelőtt Szombathely közelé
ben, Nagymonostoron, Neichdl Péter kőműves 
ittasan ment végig az utcán, a gyerekek gú
nyolni keziték, mire kést rántott és a gunyo- 
lódókra akarta magát vetni. Felesége cailla- 
pitani igyekezett a dühöngő embert, mire az 
asszonyt a késsel halálosan megsebesitette. 
Neichdlt letartóztatták, a feleségét pedig hal
dokolva szállították a kórházba.

— Szombathely győzött a városközi bridge- 
tornán. (Szombathelyről jelentik.) Vasárnap 
zajlott le Sopron és Szombathely városok kö
zött évenként szokásos nagy bridge-verseny. 
Szombathely csapata megsemmisítő győzelmet 
aratott, 125 ponttal győzte le Sopront A győz
tes csapat tagjaj: Kopenzheiner, Goldschmied, 
Deutsch I., Dcutxch II., Reismann.

— As Andrássy-uton eltörte haragosa lábát 
egy hivatalnok. Ma délután a mentők az And- 
rássy-utról a Rókus-kórházba szállították Ra- 
dics Anla 28 éves magántisztviselőt, aki a Ró- 
zsa-utca 74. szánni házban lakik. Radics el
mondotta a kórházban, hogy az Andrássy-uton 
találkozott egv régi haragosával, Herzka 
György magántisztviselővel, aki rátámadt és 
úgy belerúgott jobblábába, hogy az, — amint 
a kórházban megállapították, — eltörött. A nyo- 
mosás folyik.

Minden héten egyszer, fél pohárral reggel.
— Eltemették az utolsó magyar garlhaldtstát.
— Rrmekszaháso, mértékutáni férfiöltöny 40 

pengőért. Tavaszi dlvalszövelekMI rendelhető 
remekstabású férfiöltöny vagy felöltő többszöri 
próbával, elegáns kivitelben 40 pengőért! Min
den öndfcsérettől tartózkodunk. Megelégedett 
vevőink ezrei többet mondanak. Szolid és be- 
csfih-ics kiszo|gA|á« a vtvfl megszerzése érdé- 
kében! Ruhakereskcdclmi Valiidul, Ferenc kör
út $9 !• emelet.

— Fa- és szénkéreskedők nagygyűlése. A fős 
városi Fa- és Szénkiskereskedök Egyesülete 
nagygyűlést tartolt vasárnap az Erzsébetvárosi 
Körben. Usctty Béla képviselő és még mázok 
felszólalása után elhatározták, hogy arra kérik 
a kormányt, adja meg nekik Is, mint a terme, 
löknek a lehetőséget, hogy eladási áraikat szak, 
mai megállapodásokkal megvédhessél anélkül, 
hogy azt kartellnek minősítsék.

— Vasárnap öngyilkosat. Vasárnap délben a 
Lukács-fürdő egyik kabinjában Rein Zsigmond 
kereskedősegéd 45 éves felesége megmérgezte 
magót. öngyilkosságának okát még nem tudják. 
A Rókus-kórházba vitték. — Várnai Béla 28 
éves kereskedösegéd a Kálvária-tér 18. számú 
kávéházban szerelmi bánatában mérget ivott. 
Súlyos állapotban szállították a Rókus-körhér- 
ba. — Vasárnap délután egy városligetii pádon 
eszméletlen jólöllczött fiatalembert találtak. A 
kihívott mentők megállapították, hogy Lőwy 
Edwardnak hívják, 30 éves elektromérnök, aki 
az István-ut 26 számú házban lakik éa szubli
málta! megmérgezte magát. A mentőautóban 
visszanyerte eszméletét és elmondta, hogy azért 
akart megha'ni .mert nem volt állása. A Rókus- 
kórházba vittek.

— Bombamerénylet Ariosi követ ellen 
Sanghajban. Sanghajból jelentik: Az élezett 
Japán katonák és matrózok emlékünnepé
lyén, amelyen nagyszámú katonaság veit 
részt Ariosi követtel az élén, egy koreai em
ber bombát dobott. A bomba szerencsére 
nc>m robbant fel. A japán katonai rendőrség 
letartóztatta a tettest, aki egy koreai terro
rista szervezet tagja Azt hiszik, hogy a 
bombamerénylet Ariosi követ személye el
len irányult.

— Mialatt látogatóban voltak, kigyulladt 
a lakás. Az Alkotmány-utca 31. számú ház 
lakói vasárnap délután észrevették, hogy az 
egyik másodemeieti lakásból sűrű füsttömeg 
tódul ki. A lakás bérlője, Spitz Gyula keres
kedő családjával együtt látogatóba ment. A 
tüzóltkókért telefonáltak, akik fölfeszitették. 
a bezárt lakást. Kiderült, hogy a kályhából 
kipattant szikra felgyújtotta a hálószobát s 
a tűz átcsapott az ebédlőbe is. A tűzoltóknak 
siekrült lokalízálniok a tüzveszedelmct, de 
a bútorok egy része ekkorra már elégett.

— Agyonlőttek e<y embert a jugoszláv—, 
magyar határon. Kaposvárról jelentik: Va
sárnap délelőtt Cola községből, a magyar— 
szerb határállomásról telefonon értesítették 
a kaposvári ügyészséget, hogy a jugoszláv 
határőrök az országhatár közelében agyon
lőttek egy embert, aki a határon akart át
jönni. Vasárnap délután bizottság ment ki á 
helyszínre s megállapították, hogy egy ma
gyar származású szerb állampolgár akart ut- 
leyél nélkül átszökni a határon, a határőrök 
megállásra szólították föl s mivel a felszólí
tásra nem reagált, fejbelőtték. A szerencsét
len ember nyomban meghalt.

Zálogcéduldbt, 
arnnyst, ezübtöt. brilitenat hihetetlen mtyjas Azon vessek. 
IvancvlcB ékaserttsiet, Rákócxl-ut 8. szám.

— A Magyar Irástanulmányl Társaság elő
adássorozata kapcsán március 6-án este 'AS 
órakor a Népegészségügyi Muzeum (VI., Eöt- 
vös-n. 3.) nagytermében ifj. Balázs Dezső dr. 
ügyvéd „A bűnöző nő Írása*' címmel ad elő.

— A Prágai Tavaszi Árumlntavásárra, mely 
1934 március hó 11-től március 18-ig tart, a 
jelentkező 2847 kiállító cég száma 9.7%>kaÍ, 
vagyis 249 kiállítóval meghaladja a legutóbbi 
őszi vásáron résztvett kiáilitó cégek számát. 
Különösen rendkívül sok külföldi cég jelen
tette be részvételéi. Ipari körökben nagy vára
kozással tekintenek a tavaszi vásár elé, mert 
nemcsak a belföldön, hanem a külföldön is 
sokkal kedvezőbb elhelyezési lehetőségek álla- 
nak fenn, mint egy félévvel ezelőtt. A kiállí
tóknak nagy százaléka ezúttal a kivitelre van 
beállítva.

— Garbal Sándort vasárnap szabadlábra 
helyezték és kiutasították Ausztriából. Bé
csi tudósítónk telefonálja: Garbal Sándort, 
az egykori magyar népbiztost a bécsi forra
dalom után tudvalévőén letartóztatták, több 
más magyar emigránssal együtt. Garbóit 
vasárnap szabadlábra helyezte a rendőrség, 
de egyben kiutasította Ausztria területéről; 
\ volt népbiztos Csehországba ment, ahová 
30 napos beutazási engedélyt kapott.

FÉRFIÖLTÖNY, 
ragián 40.. P.*„

kétszeri próbával tetszés- UCOMEQ RUFAKKF Vél L. 
szerinti szövetből készíti llUllllEo Rdkóczí-utBS.I.vm.

— Hdsvét Sevillában. A főváros legjobb túr* 
taságnlhnn napok óta szóbeszéd tárgya az 
szenzációs programú társasutazás, amelyet az 
..Utazási és Menetjegyiroda" (Budapest, VE. 
Andrássy út 19, tclefón 28-1-48 és 26-5 25) 
rendez március 16-i indulással.
— Gazdaságos világítás. Mióta az Izzólámpákon 
a fényteljesilményt is jelzik, sokan azon gondol
kodnak, hogy több kisebb Izzólámpa helyett 
egy nagyobbal alkalmazzanak. Ugyanis amig 
egy 15 wattos Izzólámpa fényárama 135, addig 
egy 100 wattosé 1420 lumen. Azonban nem 
mindig gazdaságos kisebb izzólámpákat össze
vonni egy nagyobb egységgé mert at össze
vonásnak egyenlőtlen megvilágítás lehet a kö
vetkezménye. Ezen a hibán — irodák, műhe
lyek megvilágításánál — megfelelő armatúrák- 
kai segíthetünk. A jól megválasztott armatúra 
n benne elhelyezett Iszólámpából kláradó'fényt 
úgy irányítja ahogy • helyiségben végzett 
munka megkívánja Néha azonban nem szűk* 
séges az egész termet egyenletesen kivilágítani. 
Ilyenkor a helyiségnek csak egyes részelt lát- 
juk d különleges helyvilágilással. Ez esetben 
kénytelenek vngvunk több kisebb Izzólámpát 
hHsziiúlni, tehát u nagy Izzólámpák gnzdssá- 
go Hágát nem élvezhetjük.
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GRÓF BETHLEN MARGIT
Néhány évvel er.elölt, amikor a „Szürke 

ruha** vígszínház! premiérje elsősorban tár
sadalmi és csak talán harmadsorban szín
házi eseménynek számítódott, gróf Bethlen 
Margit színpadiról nevét még a miniszter
elnök reputációjának fénye aranyozta be. A 
Szürke ruha beszámolói Inkább lojális tu
dósításoknak számítódtak a flnomtollu Iró 
és költőnő első próbálkozása alkalmából. 
Ma már más a helyzet: az akkori miniszter- 
elnökné kemény kritikákat kapott a Csere
bogár nemzetlszlnházi premiérje alkalmá
val. Kritizálni pedig csak értéket lehet és 
szabad és ez a kritika, amely gróf Bethlen 
Margit írói mivoltának őszinte megbecsü
lése, színpadi szerzővé avatta a Cserebogár 
íróját.

A grófnő, aki igen okos és szellemes asz- 
szony, bizonyára élvezettel olvasta az Itt-ott 
udvariatlanul hangzó megjegyzéseket, ame
lyek színpadi munkáját vették célba. Bizo
nyára nagyobb örömet okozott az, hogy 
gátlás, sőt politika nélkül Is megbecsülik 
annyira ezt a már rendszeresített Jellegű ki
rándulását a színpad deszkáira, hogy pál
cát is törnek felette, amely még mindig 
Jobb a semmitmondó tömjénező dadogásnál.

Igen, erről beszélnek: Bethlen Margit 
grófnőt, az írónőt a kemény és szókimondó 
kritikák avatták színpadi szerzővé — le
gyünk őszinték — egy színpadi félsikeren 
keresztül. S. Z.

Borosa Kató, aki a napokban hirtelen be
ugrott a Magyar Színházban Harmath Hilda 
szerepébe, elhatározó nagy sikert aratott 
a Bál a Savoyban cimü darabban, úgyhogy 
Borosa Katóval, mint a legújabb pesti pri
madonnával kell számolni.

Vasárnap este táncolták cl utoljára a Royal- 
orfeumban az ominózus Haláltáncot, amelyet 
a rendőrség betiltása után a főkapitány is be
tiltott és most a döntés a belügyminisztérium 
kezében van.

Siller Irén eddig még nem szerződött sem 
• Magyar Színházhoz, sem filmre. Bizony
talan, hogy mit csinál, lehet, hogy egy ön
álló esle keretében a yárosi Színházban lép 
fel.

Molnár Ferenc érdekes, monoklis, ősz 
fejét először látták Budapesten éjjeli lokál
ban: szombaton éjjel egy nagyobb társaság
gal megjelent a Moulin Rougeban és haj
nalig szórakozott.

/watöfe
hogy az Ismert bonviván mostanában 
kissé nekikeseredve keres feledést és 
vigasztalást. Többszőr mélyen néz a po
hár fenekére és ilyenkor bizony sok 
mindenről megfeledkezik ez a különben 
rendkívül kedves és úri modorú színész. 
Az egyik este megjelent a Párisién Grill- 
ben, ahol Nina McKinney, vagy ahogy 
hirdetik: „a fekete Garbó" aratja sike
reit, ugylátszik —- a bonvivánnál is, 
aki a hajnali órákig konyakozott és 
nézte az éjfekete csillogó szemeket. 
Hogy ezután mi történt, arra biztosan 
másnap reggel már maga ez a szimpa
tikus színész sem emlékezett. A fekete 
Garbó ugyanis távozni készült a lokál
ból egy magas, szintén feketeképü ut 
társaságában, Ez az ur ugyanis Johnny 
McKiney, a sztár öccse, amiről azonban 
nem tudott a Szertlmesszivü bonviván, 
aki a ruhatárban a fekete ur elé állt 
és meg akarta akadályozni Mae McKin
ney távozását. Csakhamar hangos szó
váltás hallatszott be a Jazzmuzsikától 
zajos lokálba is, ahonnan az előcsar
nokba siettek a vendégek, akik éppen 
épületes látványnak voltak a tanúi. A 
fehér és fekete ur birkózva hevertek a 
szőnyegen és bizony a lejtős lépcsőn 
már néhány fokot le is gurultak. Más
nap, amikor a kitűnő színésznek el
mondták, hogy mit csinált, ez udvaria
san nagy bukélát küldőit a fekete Gar
bónak.

Vasárnap esle Kerpely Jenő társaságában egy 
fiatal ismeretlen kolotaturénckesnö Gőmőrp 
Valéria rendezett hangversenyt a Zeneakadé
mián. Csillogó, minden regiszterben kiegyenlí
tett ezüstös hang, kitűnő technika (mintaszerű 
trillák, staccatók, bársonypnha legátók). biztos 
penelség fölött raqdeJkMttt a fiatal énekesnő

Siánthó Mária és Zeliler Edlth 
európai hírű táncmllvéstnök 

fölislsntstték improsxáriójukat

Izgalmas hajnali hajsza az ál- Leonardo 
után, aki a Koncert-iroda nevében szer
ződtette Okét, pénzt vett fel töltik, maid 

„Itthonfeielíette“az olasz francia 
turnéra szerződtetett társulatot

Rosaiina Káplán chicagói zongora
művésznő is az áldozatok között van

a 
a

A világjáró magyar artisták és tánemü- 
vésznök közölt is előkelő helyet foglal el 
Szánthó Mária, a nagyszerű fiatal akroba
tikus tánccsoda és Zeisler Edith,

a spicctáncolás világbajnoknője,
aki órákig képes lábujjhegyen táncolni. 
Szerte Európában ismerik a két fiatal mű
vésznő nevét, akik rövid budapesti tartóz
kodásuk alatt nem lepődtek meg azon, hogy 
egy németországi ur keresi, őket, azzal az 
ajánlattal, hogy számukra

Olaszországban. Svájcban és Franciaor
szágban nagy turnét hajlandó előkészí

teni
és önálló esték keretében művészetük de
korálására egy egész társulatot szervez. 
Felmutatta előttük a Budapesten is jól is
mert

Rosalinda Káplán chicagói zongoramű
vésznővel kötött szerződését, 

aki jelenleg Bécsben mitsem sejtve vár a 
becsomagolt poggyászai mellett az ugylát
szik soha cl nem következő turnéra. Nö
velte a bizalmat, hogy ez az ur, Leonardo 
Róbert, mint a Budapesten jól ismert

Koncert Hangverseqylroda varletéoszr 
tályának igazgatójaként mutatkozott 

be.
Koncert levélpapírján levelezett és ügyeit 
Koncert-iroda tisztviselői intézték.
Ez hetekkel ezelőtt történt, a két tánc

művésznő megkötötte a Koncert-irodával, 
illetve Leonardóval szerződésüket, de Leo
nardo azzal, hogy ő is biztosítékot akar 
arra, hogy a tánemüvésznök eleget tesznek 
szerződési kötelezettségüknek,

részint pönálé, részint pedig a turné 
előzetes költségeinek fedezetére nagyobb 

összeget kért a művésznőktől.
Szánthó Mária nyolcszáz pengőt át is adott, 
amelyet a Koncert-iroda levélpapírján nyug
tatott Leonardo, aki különben ilyen módon 

ezer schilllnget vett fel Rozalinda Kap-
lantól

és ezer pengő kauciót kért Szenkár Dezső
től is, akit a turné zenei vezetésére kért fel. 
Leonardo közben leszerződtette a turné ve
zetőjéül Engcl Fülöpöt, a Fanamet-film 
ogykori pesti vezérigazgatóját, aki a turné 
előkészítésére le is utazott Olaszországba. 
Néhány nappal ezelőtt meglepő levél érke
zett Engel Fülöptől, aki tudatta Zeisler 
Edithtel, hogy

a turnét Ilyen hatalmas összegű gázsik
kal aligha lehet megcsinálni

és kétségei vannak aziránt, hogy a nagy 
költségre kontemplált társulat megtalálja-e 
majd a számítását. A két táncmüvésznő, 
akikhez közben egy hawaii énekesnő is 
csatlakozott, most már jobban utánanéztek 
az ügyeknek, annál is inkább, mert már 
egyre jobban közeledett március elseje, a 
turné indulásának napja. A művésznők, 
akik

közben lemondták a berlini Wlntergar- 
tenbe szóló szerződésüket

és hat hónapra előre minden szerződést 
visszautasítottak, rengeteg ruhát csináltat, 
tak és egy hónapig uj attrakciókat tanultak 
be, a legnagyobb izgalommal várták a már
cius elsejét, amely elmúlt, de a turnéra még 
mindig nem utazhatlak. A becsomagolt bő
röndjeik mellől szólították föl leonardót, 
aki

mindig valami kifogást talált.
így következett cl szombat este, amikorra 

Ügyeinek rendezését jelentette be Leonardo. 
Ez azonban nem történt meg, sőt egysze
rűn nem adott életjelt magáról. Miután 
most már nyilvánvalóvá lelt, hogy valami 
nincs rendben és Leonardo, aki külföldi ál
lampolgár, esetleg hirtelen cl is hagyhatja 
a fővárost, a vasárnapra virradó hajnalban 
a két táncosnő édesanyjuk kíséretében meg
jelent a főkapitányság központi ügyeletén 
és sürgős intézkedést kértek arranézve, hogy 

az Impresrártó esetleges elutazását a 
rendőrség akadályozza meg.

K főkapitányság azonnal detektívcW kM- 

dött ki a Váci-utcai Ba/or-penzióba, ahol 
Leonardónak bejelentett lakása volt, de ott 
Leonardót nem találták, bár csomagjai érin
tetlenül még az eddig elfoglalt szobájában 
hevertek. Miután a tánemüvésznök q felje
lentést megtették,

Leonardo útlevelét akarták elkobozni, 
de ugylátszik, erre már nem kerülhet a sor. 
Leonardo ugyanis

vasárnap estig sem került elő,
bár a detektívek több Ízben keresték laká
sán.

Kun Imre, a Koncertiroda igazgatója a 
következőket mondotta:

— Néhány hónappal ezelőtt, mint német 
menekült jelentkezett Leonardo Róbert ur 
azzal, hogy a Koncert iroda kebelében egy 

varieté osztályt akar létesíteni, 
amelynek az lenne a feladata, hogy a nagy
szerű magyar artistákat és művészeket kül
földi turnéra vigye. Miután Leonardo nevű 
igen jóhirü berlini céggel már sokszor dol
goztunk együtt és

ez az ur úgy mutatkozott be, mint Leo
nardo, ennek a cégnek tagja, a legna

gyobb bizalommal fogadtuk, 
annál is inkább, mert Leonardo rengeteg sok 
ajánlólevéllel jött, köztük Budapest egyik 
legnagyobb áruháza vezérigazgatójának 
ajánló sorait is felmutatta. Elkezdte a mun
káját, két hangversenyt rendezett is, ‘de 
mintegy két héttel ezelőtt tudomásunkra ju
tott

néhány gyanús momentum.
Mi azonnal igazolásra szólítottuk fel, majd 
minden érintkezést vele megszakítottunk. A 
ncvcévtt művésznők közül senki sem fordult

A Hubay-banketten mindenkit ünne
peltek, csak Radnay Miklóst nem

Éjfélre járt már az idő, amikor a szombat
esti Karenin Anua-diszelőadús után asztalhoz 
ült a Hungárla-szállóban az Operabarátok ál
tal rendezett Hubay-bankctt közönsége. Több 
mint négyszázan várták türelmetlenül az el
helyezkedést, mert a hosszúra nyúlt díszelő
adás után mindenki alaposan megéhezett. Ezért 
azután a bankettek szokásos toaszt-beosztásá
tól is eltértek és nem a pecsenye, hanem a va
csora befejezése után kezdődtek az üdvözlő 
beszédek. Korniss Gyula és báró Korányi Fri
gyes üdvözölték

■ meghatottságtól könnyes szemű ősz mes
tert,

akit a bankett közönsége Is melegen ünnepelt. 
A nagy tapsorkán azonban akkor tört ki, ami
kor Németh Márta jelent meg a teremben. Egy
szerre

ő lett ■ bankett második központja. 
Amikor Fellner Alfréd, az Operabarátok aki-

Dombi Pista cigányprímás 
háborúja Dayha Margittal

Jól vagy rosszul jáfszoft-e a cigánybanda színpadon ?
A napokban a tábla egyik tárgyalóterme előtt 

néhány barnnarcu, szurokfekete hajú ember 
várakozott.

— Együtt van az egész banda?
—- Igen nagyságos ügyvéd ur, — válaszolták 

egyszerre és nemsokára megkezdődött annak a 
humoros epizódokban bővelkedő peres ügynek 
a tárgyalása, amelyet Dombi István cigányprí
más és bandája indított dr. Altorjay Sándor 
ügyvéd utján a Vigszinházbérló R. T. ellen.

A muzsikusok keresetükben azt adták elő, 
hogy még 1982 ben a Vígszínház Igazgatójának 
felhívására

resztvettek heten az „Emmy** próbáin.
A színház főrendezőjével Dombi, a cigányprí
más úgy állapodott meg, hogy amennyiben a 
muzsikusok játéka megfelel, ugv a darabban 
előforduló nótákat a cigánypiímás fogja zene
karával eljátszani.

A próbákon ■ *wnóa swwRrdR

GyozádlfinmegOnls 
jöjjön el hozzánk, tekintse meg 
kirakatainkat és látni fogja, hogy 
milyen potom áron, szinte fillé
rekért kaphat nálunk kiváló 
minőségű fehérárut és kész női 
ruhákat. Választékunk töké
letes, áraink a legolcsóbb áru
házi árak. Mi mégis egyénileg 
szolgáljuk ki s foglalkozunk Ön
nel, ellátjuk Önt tanáccsal u 
áru minőségét illetőleg.

FertiKaiap jó gyapjú minőség, divatfonnák 5.90, 475 
SOOHSflPllS jó minták, nacy választékban 1.45, ”.88 
Férfiing 1 gn 11 érrel
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moseiyem sporiing nehéz minőség 

Pizsamaonony csikós dlvatanyagból 

manó nehéz anyag, pazar választékban 1JJO, 1.25 
Feni mosöhörkeziyo fehér és sárga.........

Feni öörneziyo szürke ezarvasbőnitánzat..

Esernyő jó strapa minőség ...

Feni aisonaurao {résedből ..
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naöraoianú óriási választékban.... 1.05, 
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Sporiharísnya jó minőségek M

Vásároljon kéwipémért. líy minden sokkal olcsóbb. 
Tegyen egy próbarendelésl. A meg nem felel# áruért 

pénzt visszaadjuk.
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Jf: 1.15 
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1.35, -.08, -.87

Budapest,
**«*<-«* Király ucca 52

hozzánk felvilágosításért. Miután most a fel
jelentés megtörtént, elmentünk a Bajor- 
penzióbeli lakására, ahol a legnagyobb meg
lepetésünkre kiderült, hogy

Leonardo ugylátszik, álnév, mert ennek 
az urnák útlevele Benno Kleuner névre 

van kiállítva.
Miután levélpapírunkat engedély nélkül 

használta és nevünkkel visszaélt,
megtettük ellene a bűnügyi feljelentést.
Nem kétséges, hogy a Koncert-iroda is 

félrevezetés áldozata és talán a legnagyobb 
károsultja lesz ennek az ügynek, mert a 
két táncosnő elsősorban a Koncert-irodát 
teszi felelőssé Leonardo működéséért és 
azért a kárért, amelyet nekik a turné elma
radása okozott.

Stób Zoltán

nőké Németh Máriát köszöntötte fel, szinte 
percenként zúgott fel a taps és nz éljen, úgy
hogy a végén már neki is kényelmetlen kezdett 
lenni, hogy a Hubay-banketten öt ennyire tin- 
neplik. I)t a jubiláns Hubay ezúttal se ta
gadta meg magát. Lovaglás gesztussal hárí
totta cl magától az ünneplést (mondván, hogy 
a kor nem érdem, hanem isteni adomány) ő 
is Németh Máriának nyújtotta azt át, mert

„ő az est Igazi hőse".
Érdekes volt megfigyelni, hogy az üdvözlő, 
beszédek során minden elhangzott nevet hosz- 
szasan megtapsoltak, egyedül a betegsége miatt 
távollevő Radnay Miklós nevének elhangzása 
után maradt néma csend. Még a szintén távol
levő Némelhy Ellát is „in ccnlumaclam három
szoros éjjenre" ítélték, de

Radnay nevére egyetlen tenyér se verődött 
össze.

Hát az Operabarátok nem barátai az opera
igazgatónak?

és Jób Dániel igazgató utasításéra Dombi a 
színház gazdasági hivatalával megállapodást 
kötőit, amelynek érielmében a zenekar a pró. 
bókért napi 7 pengőt, az Emmy előadása nap
jától pedig csténklnt 35 pengőt kapott volna.

A próbákon vidáman szólt a cigánymuzsika 
és csak a premier előtti napon, mikor a nyil
vános főpróbára került a sor, „történt ineg a 
baj“ — mondj* a keresel. A vezérigazgató uta
sítójára ugyanis,

közölték Dombival, hogy az Emmy pre
mierjén nem vehetnek ■ mnzNikuaok résit 
és a betétszámokat más aenekar, Ráca tart 

bandája kíséri.
Ilyen előzmények után Indított 9000 pengős 

kártérítési pert a cigányprímás is a hat cigány. 
Hivatkoztak arra is, hogy

a Vígszínház főrendezőiének rábeszélésére 
otthagytak régebbi állásukat 

és abban reménykedtek, hogy m Emma |eg» 
alább 180-srer kerül előadásra.
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A per során kihallgatták a szinház vezérigaz
gatóját és művezető igazgatóját, Roboz Imrét 
és Jób Dánielt, n»njd a darabban szereplő szl- 

f.JL....... . . ' Jávor Pál,
muzsikáját

megelö-

iiésick kihallgatására is sor került 
úgy nyilatkozott, hogy ő Dombi 
nagyon szereli,

Dayka Margit azonban nem volt 
gedvc a bandával.

— 4 cigány nem úgy kísért, ahogy én akar
tam — mondotta.

Ar. rlsőbiróság uzután elutasította a muzsi 
kusek keresetét, meri tekintettel volt n mű
vésznő vallomáséra <s orra, hogy n szerződés
nek egy olyan kikötése volt, hogy a cigányok 
addig játszanak, amíg n színház óhajtja. Dóm
fiié k1 * * * * 6 * 8 az Ítélet ellen fellebbezéssel éltek és azt 
adták elő, hogy

ők már Fedák Sárit, Kis* Ferencet, Vály 
Ilonát, sőt Rózsahegyi Kálmánt Is kísérték 

és a nagynevű művészek pz ő játékukkal min
dig meg soilnk elégedve. I)e hogy a Vígszínház
ban is szerették a jó cigónvmuzsikút, azt leg
jobban bizonyítja az, hogy a Ténsaxszony cimü 
darabban is Dombi bandája játszott. .4 ló ci
gánynak benne van a vérében a kíséret és igy 
érthetetlen, liQgy Dayka Margit kifogásolja n 
banda muzsikáját.

A tábla Szőke-tanácsa nyilvános előadáson 
tárgyalta az ügyet és a nem inlndennupi kár 
tóriléJ perben

a cigányoknak adott nagyobbrészt Igazai 
és megítélte nekik a kártérítési összeg két

harmadát.
At Ítélet indokolása szerint n cigányok... ... _____ . . .................... „ ..„ n

szerződésnek ebből a kikötéséből, hogy addig 
játszanak, amíg a Vígszínház óhajtja, jogosan 
arra a kflvélkczlclésre juthattak, hogy addig 
fognak muzsikálni, amíg az Emmy műsoron 
van. A kedvező ítélet után a muzsikusok moso
lyogva távoztak.

— Kár, hogy nem rendelte cl a bizonyítást a 
magas bíróság. majd megmutattuk volna, ho
gyan tud játázaní a Dombi bandája — mólt- 
dolta búcsúi óul' az egyik cigány.

CSEREBOGÁR. E héten négyszer tűzték 
ki műsorra a Nemzeti Színházban gróf 
Bethlen Margit uj darabját. A Nemzeti 
Szinház utolsó évében elszoktunk már az 
ilyen mértékű suile előadásoktól, job
ban mondva, a közönség Ítélete tette lehe
tetlenné a szinház ilyen irányú törekvéseit 
Azt, hogy most fordult n kockn. kétségtele
nül azt jelenti, hogy a közönség érdeklődik 
gróf Bethlen Margit színdarabja iránt, 
amelyben Írói érték csillan meg és mélyről 
jövel gondolat vetődik u felszínre. Problé
mája is jzgnlniasnn érdekes: szabad-e meg 
ölni a beteg, gyógyithnlatlan embert. A fő
rangú szerzőnő ugyan még nincs otthon a 
színpad deszkáin, dialógjaival jeJenelezései- 
ben még - csetlik-bollik, de hibája Is erény- 
nyé válhat egyszer. Bajor Gizi bosszú beteg
sége után először lép színpadra: művészete, 
ha lehet, megnemcscdcH. Táray Ferenc, Ró- 
zs'dic.jpi Kálmán, a ragyogó Somogyi Bogyó 
és Tímár igaz értékei uz érdekes előadásnak.

A VÖRÖS BESTIA. Gaál Franciska, aki egy 
szer c hasábokon jelentette be, hogy most 
mór vége van a szabadalmazott Gaál Franci
lék bübáj-mosolynak, most már jön a komoly 
produkció, valóban a másik végleten keresi n 
közönség kegyeit. Bestia lett belőle, amolyan 
jó két és háromnegyedórás bestia, aki démo
niakat kacag a finálék, pardon a felvonások 
végén és agyongyötör égy szerencsétlen, jobb 
sorsra érdemes és boldogságra predesztinált 
Kntalcmhcrt. A Gaál Franci-mosolyból a har
madik felvonásban csak úgy ötpercnyit enge 
dclycselt a szerző, Vaszary János, akit emiatt 
alaposan elpáhollak kritikusai. Pedig hát 
Vaszary sohasem mondotta és vallotta, hogy 
mást is akar, mint neveltetni. Derűvel, szivet 
slmogalóap mosolyogtntnl, az valnnti egészen 
más. Azt talán bizz.uk Gcrnldirn. Vaszary Já
nos bőven, sőt tulbövcn szállította a jó mulat
ságot a közönségnek, amely hálás ezért is. 
Elvégre nem az eszköz, hanem a cél a fontos 
é» a közönség jól mulat a Vígszínházban. Az 
előadás keretében a nagyszerű Rajnai Gábor. 
Hajmdssy Miklós, az. elragadóan mulatságos 
Gárdonyi Lajos, Máig Gcrö, Jávor Pál és Mák 
láryn kívül meg kell emlékezni Szombathelyi 
Blankáról (aki pirulva vnllottn be. hogy most 
kapta ar első színpadi csókját), a finom és ele
gáns Márkus Margitról, Sltkey Irénről. D«'hát 
•nit mondjunk Szaplonezay Éváról, n volt szép- 
ségkirálynörfil, akit ilyenfajta erényei mégsem 
tették színésznővé. (s. z.)

BÁBEL
Az Uj Thália első, vasárnapi 

bemutatkozása
Márkus László neve fémjelezte nz Uj Thália 

nevű alnkulntot amely ,.<*l a mindennapitól!'* 
jelszóval indult útjára, hogv maga köré cso
portosítsa nz iró- és silpcsz.gárdn flatnl tehet
ségeit. Első bemutatkozásul vasárnap délelőtt 
adták elő Erikái Volkmnnn Ferenc „Bábel'* c. 
azinmüvét, amelyet az Ember tragédiája egy 
variációjának is felismerhetünk. A darab írói 
elgondolása és színpadtechnikája lebilincselő, 
KZatlráji l.escrii és éles. Annyi bizonvos, hogy 
u , Itóber'-lel uj írói karrier indult meg a ti- 
kerek felé. A két női fősgerepben Orsolya Erűi, 
aki teljes illúzióval állitotta elénk a 2500-ik esz
tendő elgépirsedett asszonyát és Palotay Erzsi, 
aki a mai élet modern, de romantikára hajla
mos kányfiguráját mintázta meg tökéletesen. 
7 ronyi L. Imr •, Haló Elemér, Dárdny, Gonda 
« l-S: rerdők még Csizmarek Mihálv hatásos 
kisérö/cnét, Horlnyílt Sándor pedig modern 
dlszkteket Ugwiett m tldefcrtl dsrahbo*

A Vígszínház előlegtartozása miatt 
mí.h beperelte Lukács Pált
hirtelen a látogatóba érkezett hollywoodi filmsztár?

A hollywoodi posta már bizonyára ki Is 
kézbesítene Lukács Pálnak azt a keresetet, 
amely felperesként a Vígszínház igazgató
ját, Haboz Imrét tünteti fel. A szinház 
ugyanis 4100 pengő clőlegtartozósa és en
nek ötévi kamataira perelte be a holly
woodi filmszínészt, aki annakidején hirte
len gyorsasággal,

előleg tartozásainak hátrahagyásával 
távozott Budapestről,

azzal a céllal, hogy Hollywoodban karriert 
csinál. Lukács Pálnak sikerült a karrier. 
Ezt boldogan állapították meg Budapesten 
és egyre másra jelenlek meg a színházi la
pokban azok a fotográfiák, amelyek Lukács 
Pált, a hollywoodi filmsztárokkal együtt 
saját villájának kertjében vagy pazarul be
rendezett szobáiban ábrázolják. A Vígszín
házról azonban, amely lojális körülmények 
között engedte el amorozóját Amerikába, 
ugylátszik Lukács Pál megfeledkezett.

Néhány hónappal ezelőtt azonban láto
gatóba érkezett Budapestre Lukács Pál, aki 
itt tartózkodását legalább is két hétre kon- 
templálta.

Lukács azonban csak két napig ma
radt Budapesten

és az újbóli hirtelen távozásnak oka a Víg
színház igazgatói irodájához fűződik. Az 
történt ugyanis, hogy Lukács Pál, amikor 
regi gazdáit ment köszöntein a Vigszin-
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Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ, Cserebogár GiS). 
VÍGSZÍNHÁZ, Vörös bestia (8).
MAGVAK SZÍNHÁZ: A párta! vonat (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ, Helyet uz líjuoágnuk (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Öméltósága eoRőrJe (8). 
BETHLENTÉR! SZÍNPAD: llmosa (',&•. liJ). 
ANCRASSYUTl SZÍNHÁZ: Oh Papa (»). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD. Pest mégis nevei (0). 
HÓVAL ORFEUM; Varieté műsor ("?•). 
KOMÉDIA ORFEUM: A három leglonista (•).

Fedák Sári- aki Amerikát utazza az Iza néni
vel, talán csak c sorokból fog értesülni arról, 
hogy egy ominózus autogázolásl ügyben perújí
tást adlak be ellen n budapesti törvényszéken. 
1920-ben történt, hogy soffőrje, Papp Albert, 
Fedák Sári nagy sárga llispano-kocsijával ha
lálra gázolta Székely Lajos munkást, akinek csa
ládja 10.800 pengő értékű kártérítési pert indí
tott Fedák Sár I ellen. A büntetötörvényszék 
annakidején elutasította, a tábla megítélte, a 
Kúria Ismét elutasította a kártérítési keresetet 
azzal, hogy a szerencsétlenséget az elgázolt vi
gyázatlansága okozta. Azóta azonban uj tanuk 
után kulattotolt az elgázolt családja és találtak Is 
kél uj tanút, akik állítólag igazolhatják állás
pontjukat, hogy a szerencsétlenséget nem az el
gázolt vigyázatlansága okozta.

*
a Színházi Naplónak: 
többször megtörtént, 

maszkja mö-

K eltér Dezső írja 
U idei szezonban 
hogy cui/es színpadi figurák 
gfítt élő és ismert személyeket fedeztek fel. 
Most, a Dr. Jazz cimü zenés vígjátékom 
premierje előtt, megkímélem a benfentese- 
kel a csalódástól és előre kijelentem, hogy 
a darabomban szereplő zeneműkiadó nem 
azonos „Bárd bácsiéval, a Bárd Ferenc és 
Fia cég veterán főnőkével. Ezt azért tarlom 
szükségesnek leszögezni, mert a próbák 
alatt már többen meggyanúsították Deliért

Szervusz

CSIBI
Kárunk!

házba, Roboz Igazgató azzal 
godta, hogy

játssza le elölegtartozúsát 
bán.

felkínálták neki

a szinház-

az Arany ifjúMindjárt ........... .......... ............. ... „
főszerepét. Lukács Pál azonban kitérő vá
laszt adott, majd kijelentette, hogy csak 
abban az esetben játszhat,

ha néki Budapesten ugyanazt az 1500 
dolláros hetigázsit utalják ki, 

mint amit ő Hollywoodban élvez s amiről 
néki budapesti vendégjátéka tartamára le 
kellene mondania. Ha Amerikában az in
flációs dollár idején nem is luinagy összeg 
az a heti 1500 dollár, amelynek vásárló
ereje talán 1500 pengőt jelent, Budapesten 
még mindig nagy ára van a dollárnak és 
ezt a feltételt a Vígszínház nem tudja elfo
gadni, mire

Lukács Pált előlegének visszafizetésére 
szólították fel.

Lukács Pál kijelentette, hogy jelenleg ez
zel az összeggel nem rendelkezik és a tár
gyalásokat megszakítva, másnap hirtelen 
elutazott Budapestről.

A Vígszínház várt néhány hétig arra, 
hogy Lukács Pál Hollywoodból megküldi 
a nagvösszegü előleget, amellyel annakide
jén adós maradt, de Lukács Pál Hollywood’ 
bán ismét elfeledkezett a Vígszínházról, de 
most ez a per eszébe juttatja majd régi si
kereinek színhelyét.

Lajost, aki ezt a szerepet játssza, hogy Bárd 
bácsit viszi a színpadra. Annyit azonban én 
is elismerek, hogy ez a figura Bárd úrról 
jutott eszembe. Egy ízben, mikor lent az 
üzletben a vevőknek könnyű jazz-muzsiká- 
kát zongoráztak, az öreg Bárd karonfogott 
és felvitt a padlásra. Ott könnyes szemmel 
és szeretettel mutogatta nekem a kopott, 
[toros, klasszikus kottákat, amelyek iránt 
ma már a kutya sem érdeklődik és elárulta, 
hogy ö sokkal jobban érzi magát a padlá
son a régiek között, mint lent a modernek 
világában. Ez a megható emlék inspirált 
engem a zeneműkiadó figurájának megírá
sában és ezért mondja Gallért Lajos az első 
felvonásban:

♦
Az Operaházban Lehár G'udltlája teljesen ké

szen várja a bemutatót, amelyet csak azért nem 
lehet kitűzni, mert a zenekari kottaanyag még 
mindig nem érkezett meg Bécsböl. Mintán to
llár nem járult hozzá a Radnal igazgató és 
Márkus László főrendező által javasolt rövidí
téshez, illetőleg két kép egybevonásához, a Glu- 
dlíln eredeti formájában fog Pesten is színre 
kerülni. A próbákon már kialakult a vélemény, 
hogy az u| Lehár-daliáték legnagyobb slágere 
Székely Mihálynak jutott. A szinház komoly és 
súlyos egyéniségű basszistája ebben a számában 
akrobatikus táncot lejt és a siker érdekében az 
Operaház ballctmcstcrétől naponta ballct- és 
akrobatika leckéket vesz. A rossz nyelvek sze
rint Székely Mihályt a prem'eren majd „vat- 
tárni** kell, mert addigra összes kilóitól megsza
badul . ■.

M
A Fészek Művészek Klubja folyó hó 8-án, 

csütörtökön este J41I órai kezdettel Wagner 
Richard müveiből a in. kir. Operaház tagjaiból 
alakult zenekarral filharmóniai hangversenyt 
rendez, amelyen közreműködnek : Hátiig Annii, 
Budanovits Mária, Farkas Sándor, Lauristn La
jos, Losoncig György és Závodszky Zoltán, a 
m. kir. Cperaház énekművészei, Flcischcr Antal 
karnagy vezénylete mellett.

E hiten jövök I

Gaál Franciska

A Cserebogár kitűnő szerzője, gróf Beth
len Margit a pénteki premierje után nagy 
vacsorát adott, amelyre meghívta a Csere
bogár művészegyüttesét. Később azonban a 
meghívottak névsora bővült és negyvenné
gyen voltak hivatalosak az érdekes fogadó
estére, ahol Gömbös miniszterelnök is meg
jelent. A miniszterelnökön kívül Hómaa 
Bálint kultuszminiszter, ifjú Wlasslcs Gyula 
báró, államtitkár, az iróvilágot képviselő 
Herczeg Ferenc és Csathó Kálmán, ó dry 
Árpád főrendező, Bálint Lajos dramaturg, 
Upor Tibor díszlettervező is megjelent.

★ • '
— Olyan egyformák ezek a modern sl(h 

gerek és olyan rövid ideig élnek. Ma még cf 
tenyerünkön hordjuk — holnap pedig miié, 
a könyökűnkön nő ki...

De azért a modern slágerszerzőknek néni 
szabad emiatt megharagudniok, mert ez a 
darab még a saját zeneszerzőit — Sálig és 
Durvay urakat is — kivicceli. Mindjárt az 
előjátékban kiderül róluk, hogy a slágert 
Offenbach, Schubert, Beethoven és Wágner. 
müveiből lopkodták össze ...

♦
Az Andrássyull Színház csütörtökön játsszál 

75-ödször Bállá Licl, Csortos Gyula, Gomba
szögi Ella főszereplésével az Oh Papát. A nagy
szerű, franciásan vidám operett eddig telt há
zakkal kerüli színre és csak szerződéses köte
lezettség kényszeríti az Andrássy-utl Színházat, 
hogy a jövő héten uj műsort adjon.

Hát bizony, ezt csak egyetlen filmről 
mondhatjuk teljes őszinteséggel. A Mesebeli 
herceg, Guslav Fröhlich uj filmje az, amely] 
kiállja a legszigorúbb kritikát is. Művészi, 
emellett szórakoztató, nem sablónos német: 
giccs és nem álromantika! „Csak látásból 
ismeretes" cimü uj Bolváry-film eléggé ked
ves és mulatságos. Nagy Kató uj filmje, 
„A nagyvilági nö" sok kellemes értékei mel
lett a sablon utján halad. A heti filmekről 
csak ennyi a mondanivalónk.

A sáros illőm naoiára
Január

Január 7.

Január

Január 15.

5. Világsikerű premier a 
Fővárost Operettszinházban. 
A Sárga liliom előadási jógái 
minden nagy külföldi szinhág 
megszerzi.

9. Honthy Hanna megállapodik, hogyf 
legjobb szerepét, a Sárga liliomoi

Január 22.
családja 
a Sárga

Január 23. A róilió
a Sárga

Január 25. A Sárga
Február 5. A Sárga

Február 10.

szeptemberben Berlinben játssza. 
Verebes Ernő a Sárga lilioni 
óriási sikere után májusban Bécs
ben játssza szerepét.
A kormányzó öföméliósága és 

’ádja látogatásával tiszteli meg 
! liliom előadását.
i óriási sikerrel közvetíti! 
! liliom előadását.
i liliom első jubileuma.

.. __.„J liliomot megveszi filmre 
a legnagyobb amerikai filmgyár.
’ Sárga liliom jegyüzéreit elfogd4 ....................  ,.w . ..

jók a detektívek.
.4 Sárga liliom 50 ik clfiadősa.Február 16. .. ...... .. ... _____

Március 9. 4 Sárga liliom 75-ik előadása. 
Március 31. 4 Sárga liliom 100-ik előadása.

9.

3M)SS 
: Natív

CAPITOL (Baross tér 32. Te!.: 34-3-37): A mesebeli her
ceg. Fősz.: Guslav Fröhlich, Louise Ullrich. — Fok 
vilóghfrndó. — Magyar híradó. (Folyt, előadások kez- 
dele: »Á4. V3f>. IÚ8, 1410 vas.: W, %4. H6, ’.iS, 
'AlO. — Az első előadások mindennap félhelyárakkal.)

CITY (V.. Vilmos csiszár út 3H-3H. Tel.: 11-1-K'): 
Guslav Fröhlich filmje: A mesebeli herceg. Partnerei: 
Lulse Ullrich. I.i! Dagovcr. Adelc Sandrock és ranl 
Kemp. — Magyar és Fos híradók. (Hétk.: 4. fi. 8.. 10, 
ünnep és vasárnap; 2, 4. fi, 8. 10. — Az első előadás 
mindennap félhelyárakkal.)

CORSO (Váci u 0. Tel.: 87 4-02): Guslav Fröhlich. 
Louise L'lirich. Paul Keinp. Adcle Sandrock: A mese, 
beli herceg. — Fo« és magyar hiradi. (Mindennapi 
’hl. Hfi. 4í10. — A hétköznapi ehő előadás (él* 
helyárú.I »

CORVIN (József kőrút és (Ülői út sarok. Tel.: 
és 3ft-J».RD: A nagyvilági nő. Zenés víg}. Fősz........ ..
Kató, Wolf Albach-Rellv, Oretl Thclmer és a kísérő 
műsor. (Hétk.: Vj4, MiO, Fj8. ’AlO. Vasár- és ünnep
nap: Vi2. V.4, %6, H8. %10. — A első előadás fél- 
helyárakkal.)

KAMARA (Vll.. Dohány ncca és Nyár ucca sarok Telt 
44-0-27): Prolongálva! Dalol a végyl Fősz.: Joscf 
Schmldt. Szőke Szakáll, Lilian Dictz. — Híradó. — 
Előadások 4. fi. 8, 10, s-ns. 2 4. B, 8. 10 órakor. -• 
Az első előadás mindennap félhelyárakkal.)

OMNIA (VIII.. Kölcsey ucca 2. Tel.: 30-1-25): LÜ .Da« 
Rover. Guslav Fröhlich: A mesebeli herceg. - Va- 
rizssiőnyegen a világ körül - Híradó. (Előadások 
kezdete hétk.: 4. fi. 8, 10. vasár- és ünnepnap; 2. <•
6. 8, 10. — Az első előadás mindennap íélbebárnk- 
kal. Elővét. d. c. 11-1-ig.)

(VI., Nagymező-utca 22- 
24. Tel.: 22-0-98 és 29. 
2-50): Harmadik hétre 
prolongálva! Krlsiflna 
királynő. Fősz.: Grcta 
Garbó, John Gilbert és 

Lewis Stono. — Reggel, délben, este. TrükkíMm. — 
Híradók. (Előadások 2—fi-lg folytatólagosan azután 6,
8. 10 órakor, vasárnap 2. 4, 8, 8, 19 órakor. — Vasár
nap tfMclőtt 11 órakor: Gyermek matiné. Legújabb 
burlcszkek.

UFA FILMSZÍNHÁZ <Teréz krt flO Tel : 19787 1BPW J 
A nagyvilági nő Zenás vigi. Fősz.: Nagv Kató. Wolf 
Albach-Rctty. — Gyöngyöző naplénv. Ufa kullurfijm. 
Zenebona a farmon. Rajzos IrűkkfUm - Híradó. — 
Előadások kezdeté hétköznap: 4. 8, 8 10, vasár- éa 
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A bajnokság felé száguld 
a debreceni „ötösfogat**

bosszúságára gólt ér eL 2:1.
A szünetben csillogó szemekkel áradoznak a 
Hungária-drukkerek a kék-fehér belső trió való
ban jó játékáról s külön fejezetet szentelnek az 
ifjú Kardos gyereknek, aki a legjobb utón van, 
hogy a Konródok és Orfhok már csak emlék
ben élő technikáját legalább részben vissza 
tudja idézni a múltból.

Szünet után nz első percek a Nemzetié s egy 
kornerból majdnem gólt is érnek cl, amiben 
természetszerűen a közvetlen Hungária-védelem 
a ludas. A 14. perc azonban végre megpecsételi 
a kétségbeesés szélén álló Nemzeti sorsát, mert 
Turay, Cseh s végül Szabó 111. indít akciót s 
bár a hntárbiró offszájdot jelez, a bíró to- 
vább-ot int s

Szabó IH. bombája hálót ér. 3:1.
A Nemzeti hosszas reklamációba kezd, már- 
már levonulás fenyeget, amikor a vezetőségük, 
rendre és csendre inti őket. Folytatják a játé
kot. A 18. percben kavarodás támad a Nemzeti
kapu előtt.

Kardos, a gólzsák, három embert hagy 
maga mögött s még Gallinát is becsapja,

BOCSKAY—KISPEST 3 :1 (1:1)
Remek bllllárdasztal si- 
maságu pálya várta a 
nagyhírű debreceni le
génységet, de főként az 
ÖtÖsfogatnaK elkeresztelt 
kitűnő csatársort. Az 
elmult „hét" kivonzotta 
a kispesti sárkánybar
langba az összes futball- 
inyenceket, mintegy

négyezer néző élén.
— Nagyszerű kasszasikert csináltunk a Kis

pestnek! — jegyezte meg az egyik debreceni 
vezető.

A Bocskayt taps, a Kispestet hosszantartó 
meleg ünneplés fogadja a pályán.

— Ma a. híres debreceni ötösfogatból horto
bágyi ökrösfogatot csinálnak, — hallatszik a 
kissé öntőit kispesti fogadkozás.

Gerö Ferenc sípjelére felállnak a csapatok és 
Debrecen fiai pompás futballt mutatnak be. 
Markos azonnal veszélyt csinál, szédületes for
mában száguld a jól védett kispesti kapu felé. 
Hevest lövését Gergő kapus csodával határos 
módon menti meg a góltól. Majd Teleki foglal- 
kórtatja a kispesti kapust. Mindenki él van 
ragadtatva a remek debreceni technikától és 
Teleki elbűvölő irányításától. Az 6. percben

Hevest átadását öry kapja, nem sokat ha
bos, ő már ismeri a labda helyes útját. 1:0.

Pazar gól volt! Fólytatódik a Bocskay csatár
sor gurigázása, Teleki tiszta helyzetben kapu 
fölé emel. Eltelt már 20 perc és a Bocskay 
kapu még egyetlenegyszer sem forgott veszély
ben. Gergő lábravetéssel tisztáz újabb góllehe- 
löséget. A 22. percben az első komoly kispesti 
támadás meghozza a kiegyenlítést:

Szabó I. éles beadását Szabó II. még éle
sebb góllá változtatja.

Gól volt a legjavából! Kispestet óriási lendü
letbe hozza a váratlan siker. Újabb támadá

Óbuda kemény ellenállását is
megtörte az újpesti gólgyár

ÚJPEST—Hl. KERÜLET 4:1 (2:1)

Nagy izgalom előzi meg 
Újpesten a III. kerületi 
meccset, mert az óbu
daiak mindig kemény 
ellenfelei voltak a lila

fehéreknek. Nem köny- 
nyen engedték át a győ
zelem pálmáját most 
sem. Különösen Fenyvesi 
éa Kármán veszélyez
tette a hegemónia felé tartó újpestieket. Be
vezetőül az óbudaiak nagy irama rendíti meg 
a drukkerek bizalmát, de csak a 10. porcig, 
mert ekkor

Bíró a remek gólhelyzetben álló Pusztait 
faultolja. 11-es, P. Szabó belövi. 1:0.

Egri és Fenyvest állandó munkára kényszerí
tik a kapust s ha egy kissé erélyesebbek len
nének, ebben a periódusban gazdaságosabban 
kihasználhatnák a védelem bizonytalanságát. A 
23. percben Szűcs kézzel fogja a labdát s az 
'óbudai tábor kórusban követeli a 11-eít.

A biró végül Is megadja, s Fenyvesi 
egyenlít. 1:1.

Fenyvest agilitása különben is élmény s et
től sem Egri, sem Kármán sem sokkal marad 
el. Az újpesti halfsor dolgozik-dolgozik, de a 
csatárok csak nehezen jönnek a játékba. Kü
lönösen sokat ront Pusztai és feltűnik Stern-

Kardost, - Orth és Kontód „unokáját” - 
ünnepelték a Millenárison

HUNGÁRIA—NEMZETI «>1 (>ll)
Háromezer ember gyűlt 

össze a legendás „teltnő- 
ben", hogy a kiesés el
len harcoló Nemzeti ■ a 
negyedik hely felé tör
tető Hungária kétes ki
menetelű mérkőzését vé- 
glgizgulja. Ebben nem is 
volt hiány, ellenére an
nak, hogy a 4. percben

Gergely, Turay és Cseh kapiVból lefolyta
tott passzjátéka után a dirigens Cseh lövé
sét Gallina csak ki bokszol ul tudja s a be
futó Kardos közelről hidegvérrel tolja a 

hálóba a labdát. l'-O.
Ez a Hungária történetében oly ritka gyors si- 
kér ahelyett, hogy újabb lendületre Ingerelné a 
kék-fohéreket, ellenkezőleg: lefékezi őket és te
repet biztosit a szélsőkre alapított támadásokat 
Jezelő Nemzetinek. Vajda ragyogó lövését pél- 

Üul a kápuvonalon Kiss mesteri fejese tudja 
fisak a hálótól eltéríteni. Jó tli percnek kell el
telni ahhoz, hogy végűi Turay remek bombá
jának tapsolhasson a közönség, majd újabb tíz 
perc után az eddig sziklaszilárdnak hitt Hungá- 
fcla-vfdctan |$szi le a vizsgát —• rosszul,

sára Alberti fejetlenül kifut, majdnem ráfizet, 
mert alig tudja fektében elkaparni a labdát a 
gólralendült lábak elől. Most Ismét hosszan
tartó Bocskay-bombázás következik. Kispest 
szerencséje, hogy Gergő kapus tőle soha nem 
látott produkciókkal hárítja el az esedékes 
debreceni gót. A 34. percben

öry offszájdon fog el egy labdát, gurított 
lövése Gergő kezéből Markos dé perdül, 

aki a bálóba helyezi.
Ez is remekbe szabott gól volt, de Gerö biró 
természetesen anullálta.

Szünet után mintegy tiz percen keresztül erő
sen ostromol a Kispest, mór-már úgy látszik, 
hogy sikerül a Sárkány-utcai kátyúban meg
állítani a debreceni híres ötösfogat lendületét. 
A debreceniek finomságai tulságba mennek, 
ami miatt megakad a géperet Markost, a kis
pesti védőt lökdösik és lábánál fogva tartják 
vissza. Tiszta 11-es lenne, de a biró nem látta 
az esetet. A 26. percben Öry passzából

Vincze éles lövéssel Juttatja vezetéshez a 
Bocskayt. 2:1.

Közvetlen utána Vincze szabadrúgása kelt ve
szélyt. Gergő remek stílusban védi Vincze, Te
leki és Markos lövéseit. Markos labdája a kapu 
felső részén smirgliz végig. A 35. porc újabb 
Bocskay-gólt eredményez:

öry—Markos—öry a labda útja a a kt 
tűnő debreceni csatár tudja a kötelességét. 

3cl.
Markos újabb lövése csaknem a negyedik gólt 
eredményezi. Alig van még három perc hátra, 
amikor a kispesti védelem hendszet vét. Te
leki áll neki a büntetőnek, ám Gergő ezt is 
kivédi.

Tüneményesen játszott a Bocskay. A kispesti 
közönség is elégedetten távozott, mert olyan 
meccset látott, amilyen hosszú idő óta nem 
volt fővárosi pályán.

— No, most már bajnokság felé törtet az 
.ötösfogat, — mondják a boldog debreceniek.

berg gyengesége, aki mellett egymásután futnak 
el az óbudai csatárok. Végre is megunják az 
újpestiek a lanyha iramot, belefekszenek s egy 
jólsikerült

Avar— P. Szabó-akciót Pusztai pontos lö
véssel fejez be. 2:1.

Most azután megjön a bombagyárosok ked
ve, van mit védeni Dénesnek. Az izgalom föl
fokozódik s nyilván ebben a mentségül szol
gáló légkörben éri a rúgás Kármánt is Szűcs 
részéről.

Szünet után a fejmosás hatása alatt frissen, 
egyöntetűen fut az újpesti csapat Játéka. Avar 
és Kocsis tömérdek bombát zudit Dénes felé, 
akinek valósággal kapustréning ez a meccs. A 
11. percben

P. Szabó jóikéit kornerét Kocsis védhetek 
lenül küldi a hálóba. 3:1.

Most aztán csillog az újpesti tudomány s a 
ragyogó ősszjáiék még Tamássy távollétét is 
feledteti. Különösen Jávor és Kocsis iskolajá
téka kelt gyönyört a drukkerek lelkében. A 20. 
percben

Pusztai remek labdáját Jávor Avarhoz 
küldi, aki a bámészkodó Dénes mellett 
biztos lövéssel fejezi be az akciót. 4:1, 
A Dumavár vezényletével nagy az ujjongás 

s tart a mérkőzés végéig szakadatlan újpesti 
fölény közepette. Mérkőzés után a fiatal prágai 
Kocsist és Jávort ünnepelte nagy lelkesedéssel 
a tömeg, mint akik a Jobb jövő zálogai — 
egg héttel a Hungária-mérkőzés előtt,,.

A közvetlen védelem kihagy, Egry felszaba
dító rúgással kísérletezik, de pontosan a 
kapu elé ejti a labdát, ahova Pásztor és 
Szabó I. egyszerre érkezik s azután elterül. 
A labda Palágylhoz fut, aki a vonalon álló 
Egry melleit a sarokhálóha gurítja a lab

dát. 1:1.
A Nemzeti vezérkara gratulál egymásnak, 

mint a roasznyelvek mondják, egyúttal annak 
is, hogy Gergely a Hungária centerhalfja, Tud
niillik a Sebes helyére beugrott Gergely meg
cáfolja a fizika ősrégi szabályát s annak elle
nére, hogy a pályán van — nincs a pályán. Ez 
az íir.í ami Gergely jelenlétével tátong a csapat 
tengelyében, természetesen megzavarja a tér
iszonyban szenvedő Mandlt is s bizony nem 
egyszer csak a véletlenen és Szabó kockázatos 
vállalkozásain múlik az újabb Nemzeti-siker, Il
letve a Hungária-balsiker. Súlyosbítja a Hun
gária helyzetéi az Is, hogy Szegő még mindig 
nem tudott formába lendülni s a klasszis jobb
szélső bizony nagyon hiányzik a belső hármas 
egyébként mesterien felépített támadásaihoz. A 
3a percben azonban még Szegő is tevékeny 
részt tud venni egy gólratőrŐ akcióban s Turay 
labdáját jól teszi a kapu elé, ahol

Kardos közelharc után Gallina Icguugyobb

Példátlan botrány Kaposvárott; 
felpofozták a bírót, majd egy labdát 

az altestébe rúgtak, hogy elájult
PHÖBUS—SOMOGY 2:2 (1:4).

Kaposvár, márc. 4. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonfelen- 
tése.) Óriási érdeklődés 
előzte meg a fővárosi 
Phöbus szereplését Ka
posvárott, amit fokozott 
az is, hogy minden el
lenkező híreszteléssel 
szemben Sólyom Is ját

szik. Néhány pert: a kezdés után
Béky lefut, éles beadása olyan pontos, 
mintha mérnöki asztalon rajzolták volna 

elő és Solti hat méterről befejelL 1:0.
A gól megzavaija a somogyiakat s igy sok a 
Phöbus-támndós. A védelmek mindkét oldalon 
jól működnek, de nem igy a biró, vitéz Kór
ság, aki két esetben egymásután ll-estől üti el 
a kaposvári csapatot, kórusban zeng a Buda
pestről importált szakkifejezés:

— Hülye, hülye, hülye! — s ez oly szorítva 
hat le a bíró keblére, hogy egyik téves ítélke
zést a másik után hozza a valósággal a „téve
dések vigjálékúvá“ rontja a mérkőzést. Etek 
az ítélkezések rendre a Somogyot sújtják, 
úgyhogy a közönség végül is vérbenforgó sze
mekkel várja a félidő végét.

A szünetben a biró az öltözőjo felé tart, 
amikor

hirtelen előtoppan egy somogyi drukker és 
óriási pofont helyez el a biró arcán., 

Az akció oly villámgyors, mint egy fénykora
beli Takács-mozdulat: nincs mentség ellene. 
A rendőrök Sánta felügyelő vezényletével és 
Andorka, a Somogy elnöke haláltmegvetö bá
torságával testi épségüket kockáztatva igye
keznek a további inzultusnak elejét venni, azt 
azonban megakadályozni nem tudják, hogy 

a kövek halmaza és kocslderékrn való fél
tégla az öltöző ajtaját ne érje.

Anderka, a Somogy elnöke bemegy a bíróhoz 
s a kővetkező hatásos, de rövid felszólítást in
tézd hozzá:

— Becsületszavamra mondom, hogy ha to
vábbra is ilyen elfogultan vezeti a mérkőzést, 
a Somogy futballcsapatát azonnal felosztatom.

Karhatalomért telefonálnak a rendőrségre 

Sárost újra pályára lépett
és csapata fölényesen győzött

11 4:0 (2:0)

Az őszi 7.3-as Fradi- 
győzelem hatása alatt a 
Ferencváros közvetlen 
drukkertóbóra most is 
azért tömörült az eső
áztatta tribünök alá, 
hogy újabb gólszériákban 
gyönyörködhessen. A 
Debrecenből tönkrever- 
ten hazaérkezett Budai 
lí azonban ezúttal ke
ményebb diónak bizo
nyult. annak ellenére, 
hogy a zöld fehérek di
rigensi posztját már Sárosi töltötte be. A Fe
rencváros erőteljes rohamokkal indítja meg a 
budaiak lelki megtörésére Irányuló tevékenysé
gét s már n 20. másodpercben kórnert rúghat 
Fábián kapuja felé. Később Sárosi egyéni ak
ciója tölti meg bizalommal a gólraéhcs druk
kerek kebelét, ezt azonban Fábián ügyesen pa
rírozni tudja. A kezdeti lendület megtörik és 
a Budai 11 most hosszú Időn keresztül egyen
rangú ellenfele a zöld-fobércknek. Sárosi gólba- 
tartó labdáját Magda fejeli vissza a mezőnybe, 
s a túloldalon Zilohy, az ujorínan szerződtetett 
center bombája a kapufát súrolja. A 35. pete
ben Toldi lövését szintén csak a kapufa tudja 
mentent • nem tokkal később megszületik ne
hezen bár, de biztosan az első gól.

Toldi 15 s Weber csak kézzel menthet, 
a 11-es most r.cn: vitás, mint ahogy nem 

hogy azután kényelmesen pöccinthesse a 1 
bálába a labdát. 4:1.

Két perccel később a Nemzeti rohamoz, Szé« 
csey fordulásból küldött labdája Mandl kezét 
éri, amiért a bíró rögtön 11-est Ítél. Flóra lövi. 
Szabó l.-nck azonban szerencséje vau s előbb 
védi, majd mezőnybe rúgja a labdát. Ettől a 
perctől kezdve Flóra nem játszik s nem tadni 
as okát, miért, nem sokkal később végleg az 
öltözőbe megy. A 21. percben előbb Hungária- 
akció, amit téves offszújdda 1 állítanak le, de 
rögtön utána

Cseh és Kardos megkeadi a maga ellenfelei 
szédítő passzjútékát és Kardos flegmatiku’ 

san lövi közelről az ötödik gólt 5il.
Tiz ember ellen harcolnak most a kék-fehérek, 
ez a harc csak látszat, mert bosszú ideig semjjii. 
tartalma nincs s csak a lefújás előtt egy perc
cel lendül komoly munkára

Turay és Szabó IIL, hogy azután Csehet 
hozzák gólhelyzetbe, amit ő azután végül ta 

eredményesen old meg. 6:1.
Ez a helyzet egy héttel az Újpest-mérkőzés 

előtt...

és pillanatok alatt . *
antón érkezik a rendőrtartalék, amely va
lósággal hadiállapotot teremt a pályán, • 

megszállnak minden „stratégiai" pontot
Amikor a biró kijön, egy suhanc kíséretében 
óriási dorong jelgpik meg s a bíró fejő felé 
tart, mikor az’ utolsó .-pillanatban maga. Arr* 
dorka elnök szereli le a suhancot és elkobozza 
a dorongot. A mérkőzés megkezdődik s óriási 
iramban fut tovább. A Somogy fölénye most 
nyilvánvaló, do a csatársor rossz összeállítása 
nem tudja gólra váltani. Sólyom kitörése mór- 
már gól, mikor két lépésről teszi mellé a lab
dát. Nem sokkal később újabb 11-est rekla
mál a felizgatott kaposváii publikum, majd 
elementáris erővel követeli a csatársor átsier- 
vezését. Ez meg is történik és mindjárt jobban 
futnak az akciók. A 22. percben hibátlan akció 
indul meg a Somogy részéről, Sőfalvy, Kocsis, 
Berecz majd korner s ebből

Kocsis fél magas bombája halálblztosan

Bőg tön azután példátlan jelenet .következik. 
Boros szereli Sólyom ot, lő s a labda a . 
bíró alléidét éri teljes erővel. A lövés oly 
szörnyű erejű, hogy Karsay bíró mint egy 
zsák esik össze s elveszti az eszméletét. 
Most Jön a rutint A Játékosok a blróhoa 
szaladnak, hogy eszméletre térítsék, Só
lyom pedig ez alatt — mondván, hogy 
fütty nem volt a meccs tehát tart — 
elegáns lövéssel harminc méterről a há
lóba küldi a labdát. Az eszmélet vissza- 
Jön, a bíró felül, a labdát a hálóban látja, 
kellőt füttyent, a középre mutat s aztán 
újra elájul. Ilyen gól még nem volt a 

profiba]nokságbau. 2:1!
Az ájulás nem sokáig tarthat, mert a somogyi 
játékosok, nyilván emberbaráti szerétéiből, 
addig rázzák a bírót amjg végre talpraáll, a 
gólt azonban nem érvényteleníti. Somogy ez
után elkeseredetten dolgozik és

Gacsár-—GyöríTy—Sőfalvy—Kocsis-akció után 
Kocsis szép lövéssel egyenlít. 2:2.

A bírót a mérkőzés után úgy őrzik mintha 
ajnerikai cmberrahlók fenyegetnék az életét, 
egyéb baja nem is történik.

vitás Toldi lövése sem, ahogy a hálóban 
törtig. 1:0.

A Ferencváros most belefekszik, huszáros ro»: 
hamokkal nyomul fel s a 43. percben

Kemény beadását Takács II. védhetetienöl 
küldi tovább. 2:0.

Szünet után a Ferencváros fölényo fokozódik 
s ezt csak néha-néha töri meg egy-egy elszánt, 
majdnem a kétségbeesésig elszánt budai pró
bálkozás. Zilahy Jó vételnek bizonyult, mert 
jelenléte a zöldfehér kapu előtt majdnem min
dig veszéllyel fenyeget. Csöndes unalom ter
jeng a pályán, amit a 12. percben

Móoré szakit meg és husi méterről várat
lan lövéssel gólt szeret. 8:0.

A halfsor szolidaritására Jellemző, hogy rög
tön ezután Lyka lövését kell Fábiánnak vé
denie komerre. Később Háda és Sztancsik bo. 
nyolódik kecscszkecskcn-mérkőtésbe s csak a 
biró tudja szítbogozni őket. A 38. percben még 
Takács szerezhetne gólt, de — hol vannak a 
régi szép telük! — két lépésről is hibát. Egy 
perccel később egy nngy rohamot kavarodás 
kővet és

Sárosi addig figyeli a közelharcot, nmlg 
végül Is talál egy kis rést, ami elegendő ■« 

újabb és utolsó gólhoz. 4tö.

Vegyen részt 
társasutazásainkon
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Lábtörés, tüntetés, kődobálás
és vereség — Miskolcon

SZEGED—ATTILA 1:0 (0:0)
Miskolc, március 4. 

(A Hétfői Nnptó tudósi- 
tójának telefonjclentése.) 
Miskolcon ez volt az At
tilának az első mérkőzé
se amelyen több mint 
négyezer főnyi közönség 
jelent meg. A nagy ér
deklődés nngyrészben a 
vendégcsapatnak szólt. — 
Ugyanis a Szeged—Attila

osztályoző-mérközések óta, amikor is az Álta
lának sikerült a Szeged háromgólos előnyét be
hozni, különös vonzóerővel bírnak ezek a ta
lálkozások. Ez n mérkőzés azonban távolról sem 
hozott élvezetes sportot.

A meccs alacsony nívón mozgott s helyen
ként Igen durva volt.

A Szeged százszázalékig Igyekezett kihasználni 
kondícióból! fölényét és mindvégig éreztette 
erősebb fizikumát. Ennek tulajdonítják Miskol
con azt n sajnálatos balesetet is, nmely a 20. 
percben történt, amikor is

Somogyi lerúgta Mestert, okit a mentők 
ájult állapotban szállítottak a kórházba.

A szerencsétlen játékot bokacsonttörést szén- 
vedelt. Az Attila ettől kezdve tiz emberrel küz
dött és meglehetős hadilábon állt a szerencsé
vel. Ugyanis megfogyatkozotton is mintegy het
ven percen keresztül fölényben volt, sokszor 
erőteljesen ostromolt s n gól minden pillanat
ban q levegőben lógott. Azonban a gólképtelcn 
miskolci csatárok képtelenek voltak összehozni 
egyetlen gólt is. A II. félidő 30. percében esett 
h szegediek egyetlen gólja:

Hávas beadását Korányi helyezte hálóba.

Ellopták az öltözőből kilenc 
Spárta-játékos ruháját

Pontot adott le a Törekvés — 
Blróverés a Pozsonyl-uton

Az amatőrök vasárnapi fordulója sem volt 
eseményekben, botrányokban szegény. A Tö
rekvés pont csztcsége, egy sereg alsóbbosztályu 
meglepetés,

blróverés, kartörés, stb., stb. 
egyideig emlékezetes lesz az amatörtáborban, 
r'MYi is szólva a lenkcuti nagyszabású lopásról.

I. OSZTÁLY
Pártos-csoport

Nehéz napjuk volt a vezetőknek. Az Elektro
mos alig-nlig győzött, a Törekvés pontot adott 
le. A MÁVAG veresége Is meglepetés. A hely
zet: 1. Elektromos 19 pont (12 játék). 2. Tö
rekvés 16 pont (11 játék). 3. FTC 15 pont (ti

FTC—EMTK 1:1 (1:0). GóHövök: Kiss, ill. 
Mntlag. Igen szép, élvezetes mérkőzés.

Cs. MOVE—MÁVAG 3:2 (2:1). Góllövők: Uitz
(2) , Pollákovics, ill. Ebfter és Vladovits. A cse
peliek jobban kihasználták helyzeteiket.

Elektromos—BMTE 3:2 (2). Góllövök: Bu 
zássy (2). Sas, ill. Posznik és Borhy (ll-es-böl). 
Az elektromosok nehezen győztek.

MTK—Törekvés 2:2 (2:2). Góllövők: Klamar, 
Dorogi, ill. Készéi 11. (2, egyet lt-csböl). A Tö
rekvést csak a 11-es mentette meg a vereség- 
tői

WSC—FVSK 1:0 (Őrt). Góllövö: CzumpíL 
Egyenrangú ellenfelek küzdelme.

„33“ FC—Kelenföld 1:1 (l«0). Góllövök: Szcn- 
czy, Ili. Takács. Egyenrangú ellenfelek küz
delme.

Biró-csoport
A BSzKRT hatalmas gólaránnyal győzött. A 

Postás csak szerencsével verto a VI. kér. FC-t. 
A helyzet: 1. UTE 19 pont (12 játék). 2. 
BSzKRT 19 pont (11 játék). 3. Postás 17 pont 
(11 játék).

BSzKRT—TLK 0:1 (4:0). Góllővők: Gergely
(3) , lléjjas (3). Szaller (3), ill. Csepregl. A TLK 
nem tudta megállítani n villany-csatársort.

UTE—Testvériség 3:1 (2H>). GóHövök: Unger, 
Aranyosi, Sándor, ill. Ottávi (11-csböl). A Test
vériség nagyon jól játszott

Postás—VI. kér. FC 1:0 (Irt). Góllövök: Bőd- 
rogi. A győztes gól a 92. percben esett. Gyenge 
jáhk...

URAK—Turul TE 3:2 (0:1). Góllövők: Kár
mán 11., PollAk, Murin, ill. Pálinkás (2, egyet 
11-csből). Heves iramú, élénk mérkőzés.

HAC—BEAC 2:0 (0:0). GóHövök: Csutorái és 
Tóth 11. Sándor, a BEAC kapusa a II. félidő
ben karját törte.

III. kér. TVE-BSE 0:0. Egyenrangú ellenfe
lek küzdelme reális eredménnyel.

II. OSZTÁLY
Slobbe csoport

Csupa meglepetés. Pontit adott le n Pannó
nia a BTK-nak, kikapott ■ Pamutipar és az 
RTK. A helyzet: 1. Pannónia 2i pont. 2. UTSE 
10 ! őrt. 3. Pamutlpar. 4. RTK 18—18 pont.

BVSC—Pamutlpar 4:2 (2:1). GóHövök: Rcilcr, 
Zubálv (2) és Papp, ill. Bozi és Pogány.

l’TSE BLK 1:0 (0:0). Góllövö: Horváth.
BTK—•Pannónia 1:1 (1:1). GóHövök: Hullcr, 

ill. I’r.zsinszky II. (11-esből). A II. félidő 20. 
pc: ’ --n egy néző befutott n pályám, pofon-i 
ütötte a I r' l. mire félbeszakadt a játék.

V *:’*-RTK 5:3 (3:2). Góllövők: Benda (2), 
Hcrn >nn (2). Balogh (11-csből), ill. Künn (2) 
és SchXffrr II.

Főt. T. Kör—MFTR 3:1 (Irt). Góllövök: 
Linkel <2) és Körmöczy, iU. Müller II.

ZSF. TSC 4:1 (1:1). GóHövök: Fekecs in (2. 
r-v.t ll-esböl), Fekccs I.. Schleffer, ill. Elek I.

PSC-ZAC 1:1 (1:1). Góllövök; KoleUch I., 
ill. Rclsz.

A mérkőzés utolsó negyedórájában Szeged 
volt fölényben, ekkor éreztette a vendégcsapat 
kondicióbeli fölényét. A szegediek győzelme in
kább a szerencse, mint a tudás eredménye. A 
miskolci csapatban lián, Buzássi és Opata já
téka tűnt ki, mig a szegedieknél a közvetlen 
védelem és Somogyi középfedezet.

A mérkőzés után az elégedetlen közönség he
ves tüntetéit rendt zett a vendég szegediek ellen. 
Egymásután repültek a kövek a vendégcsapat 
autóbuszára, azonban a rendőrségnek még ide
jében sikerült a kiélezett hangulatot elcsttitani

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Ferencváros 14 játék 51:16 24 pont
2. Újpest 14 n 45:17 24 0
8. Bocskay 15 38:20 22 h
4. Klspeat 15 34:80 16 0
5. Hungária 15 37:27 15 0
6. Szeged 15 28:29 14 0
7. Phöbus 15 26:28 13 0
8. Hl. kér. FC 14 26:82 13 n
9. Somogy 15 ♦» 21:50 11 fi

10. Budai 11 15 23:48 0 0
11. Attila 15 M 23:36 8 0
12. Nemzeti 14 ff 20:44 7 »»

A JÖVÖHETI PROGRAM.
Hungária-ut: Hungária—Újpest. — Nagyszom

bat-utca: III. kér. FC—Attila — Berlini-utca: 
Phöbus—Nemzeti. — Szent Imre herceg-ut (Kis
pest): Kispest- Budai 11- — Szeged: Szeged— 
Ferencváros. — Kaposvár: Somogy—Bocskay.

A második ligában : Szürketaxi—Szent Lő
rinc, Millenáris—Vasas, Váci Remény—Csepel, 
VÁC—BAK, Erzsébet—Soroksár, Budatétény— 
Droguisták, Budafok—Nagytétény.

Kárpáti-csoport
Favorilgyőzelmck. A helyzet változatlan: 1. 

Köb FC 24 pont. 2. SzFC 2i pont. 3. MAFC. 4. 
BTC 20—20 pont. (A MAFC 2 meccsel keve
sebbet Játszott.)

BRSC—CsTK 7:4 (8:2). Góllövők: Mayer
(ll-esböl), Suga IV. (2), Hochstein II. (2), 
Slefkó (2), ill. Horváth (3) és Delecséri I.

KSC—Ganz 2:1 (2:0). Góllövök: Halpern III., 
Hevesi, ill. Petöcz.

SzAC— KTC 0:3 (3:1). GóHövök: Kovács (4), 
Vizkelcll (2), IJnczinger (2), Kürti, 111. Schla- 
cker, Potecz és Hcilauf (öngól).

Köb. AC—FSE 7:0 (2:0). Góllövök: PrcchI (2), 
Énoch, Kapta (2), Konyor (11-esből) és Mé
száros

BTC—Hungária 5:0 (2:0). GóHövök: Kirschen- 
bnum (3) és Komenda (2).

MAFC—OTE 5rt (8:0). Góllövők: Lovas, Be
nedek, Vizy, Simon és Szabó.

SzFC—Felien 2:0 (Őrt). Góllővők: Magyar és 
Molnár III.

HL OSZTÁLY
Oprée-csoport

Pontot adott le a P. Törekvés; döntetlen lett 
az MSC—RAFC-derbi is. A helyzet: 1. P. Tö
rekvés 19 pont. 2. VI. kér. SC 18 pont. 3. 
MSC 16 pont.

VI. kér. SC—UMTE 4:2 (1:0). GóHövök: Ba- 
csai (2), Adler (2), ill. Csandal (2).

Compaclor—P. Törekvés 1:1 (0:0). Góllövők: 
Francaiéi. ill. Siba.

NTC—PMTK 8:1 (1:0). Góllövők: Németh (2), 
Maczei ,UI. Staudinger.

RAFC—MSC 1:1 (1:0). GőUövők: Indrich, IU. 
Varga.

Malaky-csoport
Kikapott a két vezető ,a Hálókocsi még hozzá 

alaposan. A helyzet: 1. KSSE 21 pont. 2. KAC. 
3. KTK 20—20 pont.

Húsos—MKE 2:1 (1:1). Góllővők: Erdélyi és 
Dolezsál, ill. Tóbiás.

KAOE—KEAC 2:1 (1:1). Góllövők: Kovács (2, 
egyet 11-esből), Hl. Leimann.

SzRTC—Kalapos 1:1 (1:0). Góllövők: Szeif- 
fert, ill. Lux.

KTK—KSSE 1rt (Irt). Góllövő: Nyerges.
Gránit—Drasche 2:1 (Őrt). Góllövök: Kompls 

és Kovács, ill. Jeckel.
KAC—Hálókocsi 5:1 (2:0). Góllövök: Frid- 

valszky (3), Latonya (2), ill. Lőricz.

Springer-csoport

Nagy meglepetés uz I kér. SC, de még In
kább a KSC veresége. A helyzet: 1. BTSE 23 
pont. 2. KASC 20 pont. 3. PTBSC 19 pont.

Vérhalom—I. kér. SC 8:2 (1:2). Góllövök:
Róth (2), Beringcr, ill. Förstner és Krén.

PTBBC—KASC 4:2 (2:0). Góllővők: Ondrus I., 
Ondrus II., Schleffer, Szabó (öngól), ill. 
Schneck (2).

BBFC— Spárta 2:2 (2:1). Góllövők: Dajdi (2), 
ill. Braun (2). A játék alatt az öltözőből ellop
ták kilenc Spárta-játéko sruhájól.

B. Testvériség—ÉMOSs 2rt (1:0). Góllövö: 
Wéber (2).

LTE—BIK 4:2 (0:2). GóHövök: Nagy ty. Ko- 
vács, ill. Riegler és Hajdinyák.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Favoritgyőzelmek. A helyzet: 1. UVASC 25 
pont. 2. Autótaxi 25 pont. 3. P. Remény 23 pont.

Aulölaxl—MTC 3:0 (2rt). GőUövők: Sefcsik 
(2) és Rémnl.

T. Előre—RAG 3:1 (0:1). GÓUővők: R. Nagy, 
Vanyó és eBrki, ill. Gál. A meccs után a druk
kerek egymásnak rontottak.

P. Remény—Az Est 5:2 (8:1). Góllövök: Ko- 
suczki (3), Pánczél (2), ill. Kókai és Salamon. 
Stert súlyos sérüléssel szanatóriumba szállí
tották .

UVASC—RMTE 4rt (2:0). Góllövök: Gárdo
nyi I. (2) és Németh.

Zsolnay—Rp. Egyetértés. 0:0.

Dili-csoport
Az ETC nehezen győzött. Az ETSC és a SAC 

nem játszott. A helyzet: 1. ETC 21 pont. 2. 
ETSC 2! pont. 3. SAC 20 pont. (Az ETC egy- 
gyel többet játszott.)

ETSC—Kisp. VI. kér. mérkőzésre utóbbi nem 
jelent meg.

MPSE—P. Juta 3:1 (2:1). Góllővők: Kulcsár 
(2, egyet 11-esből) és Pignitzky, ill. Fegyver
nek! III.

Szondy—DGSE 4:1 (2:0). Góllövök: Zsurnik
(3) , Tóth, ill. Ritschcid.

ETC—K. Törekvés 3:2 (1:2). Góllövök: Meti, 
Kovács M., Kumár, ill. Polarcczki és Ring- 
wald.
SzNSE—K. Húsos 5:1 (2:0). GóüövÖk: Szegedi
(4) , Virág, ill. Sztaircza.

HERCZOG EDV1N
amelyek hátterében sportpolitika

Nagy feltűnést keltett az a tendenciával nap
világot látott közlés, amely jelentette, hogy Her
czog Edvin, a magyar profifutball egyik legala- 
posabb szakértője s a Bocskai diadalmas csa
patának vezetője szervezi a vidéki futballklubo- 
kat, velük válogatott túrákra akar menni s ez
zel mintegy kontrakarirozni akarná a profiszö
vetség néhány vezetőjének üzleti terveit. A köz
lemény amelynek hátterében

Ismert sportpolitikai törekvések 
állanak, méltán keltette fel a dekadenciába zu
hant proflfutballért nggódó sportközönség figyel
mét is. Nagyérdckességü tehát az a nyilatkozat, 
amelyet Herczog Edvin a Hétfői Napló számára 
adott:

— Egyetlen szó nem igaz ezekből a tenden
ciózus híresztelésekből.

Kitalálás és hasbeszélés az egész.

érdekes válasza 
a támadásokra, 

ravaszkodás rejlik
Átlátszó sakkhuzások ezek, minden ala- nélkül, 
amit az a jogos aggodalom táplál, hogy 

egyesek számára rövidesen befellegzik.
Az ilyen támadásoknál mindig meg kell nézni, 
hogy honnan jönnek és mit céloznak. Ismerjük 
az akció hátterét. Az egésznek az az inditóoka, 
hogy vészjeleket adtam le,

milyen súlyos veszedelmek elé néz a fut
ball, amit most a hozzánemértéa kultusza 

jellemez.
Azóta rejtett és nyilt fenyegetések egész sora 
próbált megfélemlíteni. Ám nemcsak a mi, ha
nem a közvélemény szeme is felnyílott már s 
igy ezek a támadások hatástalanul pattannak 
szét, mint afféle rosszul fújt szappanbuborék. 
A magam részéről azt üzenem a támadóknak, 
hogy amig a csapatom győz, addig legfeljebb 
csak étvágyat fokoznak a további győzelemhez 
az ilyen alapnélküli híresztelések.

A Hét Hőse:
Uitz (Csepeli Move), Htitler (BTK), 
Nyerges (KTK), Sütni II. (Sz. Juventus)

A. MÁVAG tegnap a Csepeli MOVE csapatát 
kapta ellenfeléül. A technikás MÁVAG nem bol
dogult a nagy lelkesedéssel játszó csepeliekkel: 
vesztes maradt. A csepeliek csatársora lendü
leti stílusa eredményt hozott. Uitz remek irá
nyítása és két gólja döntötte el a meccs sorsát.

A Pannónia a BTK-nak adott le egy pontot. 
A lelkes BTK-istákat a veterán Hutler vezette 
eredményes játékra, gólja pontot jelentett, 
amivel csapata esetleg a kieséstől menekül
het meg.

Feltartózhatatlan 
a Soroksár

A II. ligában a Soroksárnak ritkán akad ko
moly ellenfele. Tegnap is alaposan rávert el
lenfelére. Az erzsébetiek nehezen győztek, a 
Vasasok nem tudtak ellenállni a sofőröknek.

A helyzet: 1. Soroksár 32 pont. 2. Erzsébet 
30 pont. 3. Szürketaxi 21 pont.

Csepel—Millenáris 2:2 (1:1). Góllövők: Fritz 
(2, egyet 11-csböl), ill. Hajszán (2). A csepe
liek győzelmét Marosi BMSE-kapus akadá
lyozta meg.

Soroksár—Vác FC 7:1 (5:1). Góllövők: Zimo- 
nyl (3), Páli (2), Holczer (11-esből), Szeder, 
ill. Schmiedl (öngól). Szép játék, könnyű győ
zelem.

Droguisták—Budafok 4:2 (2:0). Góllövök: 
Mohácsi (2), Baski és Béres, iU. ölvedl és Blei- 
cher. A Budafok az utolsó negyedórát nem 
birta.

Szürketaxi—Vasas 4:0 Í2:O). Góllövök: Odry 
(2), Szebenyi és Juhász. Állandó fölényben ját
szottak a soffőrök.

Erzsébet FC—Nagytétény 3:2 (1:1). Góllövők: 
Bcrecz, Bereczki, Urbancsik, ill. Hodusz (2). 
Az erzsébetiek csak nehezen győztek.
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BUDAPESTI UGETŰVERSENYEK
A Tavaszi handicap napján rekordforgalma 

volt nz uj ügetőpályának. Közel tizezer ember 
jelent meg az. esztendő első nagyobb eseményé
hez s a totalizatör forgalma is uj rekordot ál
lított fel. A Tavaszi handlcup ben tizenegy 16 
startolt s izgalmas küzdelem után a végig ve
zető Elga nyert Kassa és Tündér ellen. A start 
nem volt szerencsés. Az elölről induló Elga, 
Delita és Magras félpályán át húzták magukkal 
a startszaiagot. A favorit Engclbert s Olt rost- 
szül indult. Elgának előbb Delila, majd Magras 
nehezítette meg a helyzetét, a finisben pedig 
Kassa, Tündér és Győző vehemens támadását 
kellett kivédeni. Nagy meglepetést keltett Guar- 
dián Brooke érthetetlen rossz szereplése, amit 
az igazgatóság által kérdőre vont Eeiser azzal 
igazolt, hogy a nagy versenyben erősen meg- 
ránditotta a kezét. A nnp egyébként az autszáj- 
derek jegyében folyt le. Részletes eredmény a 
következői

Keleti-csoport
A vezetők sorra győztek. A helyzet: 1. MFOE 

26 pont, 2. K4b- FC 21* pont. 3. MÉMOSz 21 
pont.

Droguisták—VII. kér. Amatőr 3:0 (Irt) Gól- 
lövök: Kulasics, Szmokinger és Beck.

KFC—Siketek 13:0 (5:0) Góllövök: Végh III. 
(4), Horváth II. (3), Varga Ili. (3), Keglovlts 
(2) és Mészáros.

MÉMOSz—Fér. Kaszinó 3:2 (1:1). Góllövök: 
Kicsák (2, egyet 11-esből), Papp, ül. Szabó (2).

X. kér. FC—PATE 6:1 (3:0). Góllővők: Szántó 
Vörös, Breher (2—2), ill. Kovács.

Cukrász—VÁC 1:0 (0:0). Góllövö: Vastag.
MFOE—X. kér. Remény 2:0 (1:0). Góllövök: 

Knltenecker és Molnár.
Nyugaticsoport

A Műszerészek és a Svábhegyiek szépen győz
lek. Vezet a GSE (20 pont), az OMSC (18 pont) 
és nz Sz. Juventus (15 pont) előtt.

Sz. Juventus—Lapterjesztők 6:0 (2:0). Gigkr 
l. (3, egyet 11-esből), Tóth és Szabó (2).

OMSC—Fllalorlgdt 2:1 (1:1). Góllövök: Tax, 
Sitler, ill. Czellcr.

Nyerges, a KTK csatára, a messze vezető 
JBSftE-t verte meg góljával s igy újra egycso- 
móba hozta a mezőnyt.

Sumi ll., a Széchenyi-Juventus volt csatára, 
a halfsorba vonult tegnap. Az uj poszton rit
kán látott szép játékot mutatott, játékának 
eredménye a nagy győzelem.

A nyertesek Osi-Blazsek László szobrászmű
vész remek Hét Hőse-plakettjét szerdán este 
6—7 óráig vehetik át a Hétfői Napló szerkesz
tőségében (VII., Erzsébct-körut 4. I. emelet.)

Szentlőrlnc—Budatétény 0:0. Igen gyenge ní
vójú, siralmas játék. Reisner egy 11-est kapu
fának lőtt. Sengert kiállították.

Bogáthy Erna nyerte a hölgy-iőrbajnoksá- 
got. Vasárnap délelőtt kezdték meg a Műegye
temen az ezéví hölgylörbajnoksúgok küzdel
meit. A magyar hölgyvivők utóbbi nagy nem
zetközi sikerei élénk érdeklődést váltottak ki 
a közönségből, amely az esti döntőkre zsúfo
lásig megtöltötte a Műegyetem auláját. Rend
kívül szép, technikás küzdelmekben gyönyör
ködhetett a nagyszámú közönség. A legjobbnak 
Bogáthy-Bogcn Erna mutatkozott, aki — ha 
nem is nagy fölénnyel — de biztosan nyerte a 
bajnokságot. Igen jó formáról telt tanúságot 
Elek Ilona, Varga Ilus és Horváth Ki-tő is, mig 
Dany Babán és Elek Margiton meglátszott a 
kevés tréning. Végeredményben Magyarország 
1934. évi hölgy-tőrvivóbajnoka Bogáthy Erna 
7 győzelemmel, 2. Elek Ilona 6 győzelemmel. 
3. Varga Ilus 5 győzelemmel. 4. Horváth Kató 
5 győzelemmel. 5. Dany Baba 5 győzelemmel. 
6. Elek Margit 3 győzelemmel. 7. Rozgonyiné 
2 győzelemmel. 8. Krisztián Margit 2 győze
lemmel. 9. Erdős Margit.
'Kézilabda bajnokság: MAFC—VÁC 5:4 (4:2). 

Meglepetés! Elektromos—FOTE 12:1 (4:1).

I. FUTAM. 1. Rlbillló (pari). Maszár F. 2. 
Első fia (TK), Deák F. m.: Tipgő, Aranyom, 
Pillangó. Tót. 10:27, 13, 13. Olasz 30. —
II. FUTAM. 1. Pezsgő (8) Hauser. 2. Qunsi- 
modo (7:10), Volkmann. F. m.: Gurka, Ónd. 
Tót. 10:50. Olasz 47. — Hl. FUTAM (Tavaszi 
handicap). 1. Baranyai I. Elga (5), Kovács II.
2. Kassa (8), Feiser. 3. Tündér (5), Fityó. F. m.: 
Győző, eDlila, Magras, Olivia, Tallér, Engél- 
bert, H. Boriska, Olt. Tót. 10:50, 28, 32. Olasz 
01. — IV. FUTAM. 1. Eliasz (3), Kovács I. 2. 
Vadorzó (8:10), Wiesner. F. m.: Vara, Eladó, 
Patrícia. Tót. 10:39, 16, 14. Olasz 35. —
V. FUTAM. 1. Danke (6), Fityó és Orlan Goy 
(6), Volkmann holtversenyben. F. m.: Oszlány, 
Favorité, Mephisto, G. Brnoke. Tót. Danke 95. 
Olasz 32. O. Guy 32. Olasz 35. (Az Eliászi- 
Danke-double 10:537, az Eliász—0. Guy double 
10:161). — VI. FUTAM. 1. Fregoli (2), Dózsa.
2. Muscicapa (3), Steinitz. F. m.: Delirium, Bú
felejtő. Tót. 10:25. Olasz 35. — VII. FUTAM. 
1. Hírpia (8), Jónás. 2. Rikkants (6), Kovácsi.
3. G. Todd (4), Vorst. F. m.: Erika O., Nincs
tovább,\Ferio O., Ki, Ragyogó, Oline. Tót. 
ToL 10:81, 23, 26, 22. Olasz 119. (A Fregoll-- 
Hárpia-double 10: 293.) — Vili. FUTAM. 1. 
Mlnor (pari), Simkó. 2. L. Favonian (16), Thal- 
hammer. 3. Kohinor (2%}, Délceg. F. m.: Paj
kos, Hanna, The Great, Capitol, Mámor, Jelke, 
Bubenylk, Babám. Tol. 10:24, 15, 20, 19. Olasz 
84. — IX. FUTAM. 1. Dolly (2), Jónás. 2. Sony 
Boy II. (10), Zwillinger. F. m.: Upupa, Epe jós, 
Kacér, Kuruc, Tommy. Tót. 10:33, 20, 28,
Olaii 108. (A Minor^Dolln-doublt
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^^te^NAPLóa
Szetvezifi a „fiölyöficsapatofiat" 
Angliában

A* argentínai millió mosott futballcsapatának 
mérlege —- JSnneá-e angol proficsapatoü a fiontinesren

Ne nyaljanak avatatlan készet 
a Nemzeti Stadion kérdéséhez

Őszinte sMvak az aranyhegyi sport- 
eldorádórdl — Reflexiók egy előadáshoz

Angliában most kezdik szervezni az ifjúsági 
labdarúgást.

Azn angol szövetség elhatározta, hogy a
14—IS év közötti játékosokból álló intézeti 
ét egyéb Ifjúsági csapotok részére három 

oástályböf Álló bajnoki ligát áfilt tel.
A szövetség egyúttal tárgyalásokat folytatA szövetség egyúttal tárgyalásokat folytat az 
intésetek igazgatóival, hogy diákcsapataik ré
szére egy egy kiöregedett vagy szerződésnél 
káli profíjátékost szerződtessenek trénernek. 
Az angol szövetség ettől a Jó ötlettől részben 
a játékos-nyomor enyhítését részben pedig ki
tűnő ifjúsági gárda felnevelését várja.

*
Az angol Football Association még nem dön

tött, hogy kiild-e tavasszal proflcstipalot a 
kontinensre. Február 19-én kellett volna ebben

Gyengék és erősek ^S^Mz,Ják 
a római tornán

Magyarország az „órás’ csoportba került — Melsl Hugó Rómából 
állítja össze az osztrák válogatott csapatot — Argentína amatő
röket küld Rómába — Bics futballprogramlának szenzáció!

Még hónapok válasz
tanak el a római világ
bajnoki tornától, de 
máris szinte naponta 
foglalkozik annak egyes 
{roblémáival a nemzet- 

özi sportsajtó A FIFA 
legutóbbi párisi ülésén 
az olaszok érdekes in
dítványt terjesztettek elő 
mely szerint a világbaj
nokságra kvalifikált 16 
nemzet csapatait két 
csoportra osztják, a kie
sebb és nagyobb játék-

erőt képviselőkre és a selejtező mérkőzéseket 
úgy csoportosítják, hogy

azokon mindig égy gyenge éa erős csapat 
kerüljön egymással szembe.

Ennek a módszernek nagy előnye, hogy favo
ritcsapat nem eshetik ki már az első mérkőzé
seken, mert nem találkozik veszélyes ellenfél
lel (meglepetés természetesen nincs kizárva), 
de főleg biztosítva van a közönség állandó ér
deklődése, amire nem lehetett volna számítani 
olyan mérkőzéseknél, amelyeken kizárólag 
gyenge ellenfelek folytatják reménytelen küz
delmüket. A FIFA rokonszenvesnek találta az 
ölasz indítványt és valószínűleg helyben
hagyja. Beavatottak szerint a következő lesz a 
csoportosítás:

Erős csapatok: Olaszország, Argentína, Bra 
zllta, Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia, 
Spanyolország.

Gyenge csapatok: Amerika, Egyiptom, Svájc, 
Németország. Hollandia, Románia, Svédország, 
Franciaország.

*
Ez a csoportbeosztás természetesen mégnem 

végleges. Az erős csapatok közé osztott argen
tínai válogatottat valószínűleg kicserélik a né
metekkel. Arról van szó ugyanis, hogy

Argentína csak amatőrlegénységet küldhet 
Rómába.

Tekintettel arra, hogy az argentínai profiszö
vetség: a Liga Profeseional nem tagja a FIFA- 
nak, csak abban az esetben küldhetett volna 
csapatot, ha megegyezik az amatörszövetség- 
gél, az Association Argentína Amateur-el. Ez 
viszont nem történt meg, mert a profik nem 
hajlandók Játékosokat adni.

Mint ismeretos, a világbajnokság végrehajtó
bizottságának tagjai Meisl (Ausztria), Barasd 
(Olaszország) és Lufty (Hollandia). Az olaszok

Kolosszális népünnepély
lesz Barcelonában április 8-án

a Paollno-Schmeling-meccs
Barcelona, március 4.

(A Hétfői Naplő tudó- 
állójától.) Barcelona vá
ros polgármestere táv
iratilag értesítette a 
nemzetközi boxoló-szö- 
votséget arról, hogy a 
barcelonai kiállítási te
rület óriási stadlőnját 
az április 8-án döntésre 
kerülő Pavllno—Schme-
ling-mérközés céljára szabaddá tették.

A kiállítási stadion nem kevesebb, mint
N.Ő0Ő-M4M főnyi kftzöoaég befogadá

sára alkalmas.

üzleteiben vteAroljw 

az ügyben döntést hozni, az ülést azonban el
halasztották. márciusra.

♦
Mióta Argentínában 18 egyesülettel megala

kult a profiliga, jobban megy az egyesületnek. 
A La Náción most közli a nagy proficsapatok 
mérlegeit, amelyek tekintélyes bevételeket mu
tatnak.

Első helyen áll a milliomosok klubja, a 
Rlver Plata, amely nem kevesebb mint 
018.009 pengőnek megfelelő bevételt mu

tathat ki.
A bajnok San Lorenzo de Allmagro 500.000 és 
a Bocca Juniorét 574.000 pengőnek megfelelő 
összegű bevétel boldog tulajdonosának neves 
heti magát.

Veszélyes krízis tehát még nincs Argentíná
ban. (a.)

éfl ■

különösen nagy súlyt helyeznek arra, hogy 
Meisl részt vegyen az előkészítő munkálatok
ban és arra kérték az osztrák szövetségi kapi
tányt, hogy jöijön le már április végén Ró
mába. Meisl el is fogndta a megtisztelő meg
hívást és igy nem lesz jelen az osztrák váloga
tott keret tréningjein. Ennek ellenére nem 
adta ki kezéből a válogatás Jogát, hanem 

repülővel többször felutazik majd Bécsbe 
személyesen ellenőrizni a tréningeket ' 

számbajövő Játékosok formáját. 
Az osztrák labdarugószövetségben most 
koznak azzal a kérdéssel, hogy milyen 
szerződtessenek a Wundermannschaft 
a római előkészítésre. Jimmy Hogan, __, „
angliai küzdelmek előtt olyan kitűnő ered
ménnyel trenírozta az osztrák fiukat, most nem 
jön számításba, mert az olasz viszonyokat 
nem ismeri. Állítólag valamilyen Olaszország
ban Időző osztrák trénert fognak szerződtetni.

♦
Érdokes tervvel foglalkozik a bécsi Spleler- 

Union, a profi-játékosok szakszervezete. Ta
vaszra egy angol amatőrcsapatot akar meg
hívni, amellyel két mérkőzést tervez. Elsősor
ban a veterán bécsi válogatott futballisták, az 
„öreg urak" állanának ki az angolok ellen, a 
második napon pedig a válogatott rendfírcsapat, 
amely igen kitűnő játékerőt képvisel. A mér
kőzések tiszta bevétele a hivatásos labdarugók 
nyaraltatási akciójának javára lesz fordítva.

*
A nagy bécsi ligncsapatok intézői már szor

galmasan tárgyalnak a húsvéti túrák ügyében. 
Első ezúttal a Wiener Sport Club volt. A dorn- 
bachi fiuk francia és svéd túrára mennek. 
A Vienna a Grashoppers Zürich és az F. C. 
Műhlhattser csapataival játszik xöldcsüförtö- 
kön és pénteken egy-egy mérkőzést, utána 
Antverpenbe utazik, ahol rószlvcsz egy négyes 
tornán, amelyen egyébként szembekerül a prá
gai Spártával. Az Admira Dániában kötött le 
négy mérkőzést.

foglal- 
trénert 
részére 
aki az

♦
Március husznötödikéh mérkőzik Bernben 

az osztrák válogatott csapat Svájc csapatával, 
az Európa Kupáért. A svájciak nagyon komo
lyan készülnek erro a mérkőzésre. Huszonöt 
tagból álló válogatott keretűk már hetek óta 
együtt van és állandó próbamérkőzéseket tar 
tanak. Érdekes, hogy a trénlngmérközéseken a 
fiatalokat állítják szembe a régi válogatott Já
tékosokkal. Ezek a tréningek zárt kapuk mö- 
Íött folynak és eredményeiket a szövetség nem 

ózza nyilvánosságra. Andor León.

tettel úgy gondoskodnak a bejáratoknál és a 
pénztárnál várható tumultus levezetéséről,

az előmérkőaéseket már délelőtt 11 óra
kor megkezdik.

A hatalmas aréna labdarúgópályáján ugyan- 
— hír szerint — három ringat szerelnek fel, 

amelyeken SO mérkőzést bonyolítanak le.
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Gondolkodóba estünk t vájjon érdemes-e 
hozzászólni egy kérdéshez, amely tulajdonkép
pen nincs is. A Nemzeti Stadionra gondolunk, 
arra a nagyszabása sporMnlétményre, amelynek 
realizálásától ma távolabb állunk, mint busz 
évvel ezelőtt. De hogyan is gondolhatnánk ml 
mai szörnyű szegénységünkben a sport és test
nevelés eme Éden-kertjére?

Hogy mégis felvetjük ezt a kérdést e komoly 
hasábokon, annak magyarázata az, hogy

a stadionkérdésben alaposan elmérgesedett 
a vita.

Ob, korántsem a székesfőváros polgárságának 
komoly vetélkedésére gondolunk, mert ez tisz
teletreméltó, A főváros egyes kerületei örömmel 
indultak küzdelembe a Stadion birtokáért, 
hiszen e hatalmas sportlétesítmény felépítése 
egyet jelent azzal, hogy a kerületben kiépülnek 
a közlekedés úthálózatai, rendezik az odavezető 
utakat, megteremtik a forgalmat és mindez 
együttvéve egyenlő a boldogulással, a kereske
delem fellendülésével, szóval ezrek és ezrek 
kenyérkérdésének megoldásával.

Nem lehet azonban szó nélkül elmenni a 
Nemzeti Stadion létesítése érdekében megindult 
különféle akciók mellett, mert es a probléma 
mellékvágányra futott. Fantasztikus tervek ke
ringtek például az úgynevezett „Aranyhegyiről, 
amelyről eddig senki sem hallott. Ennek az 
akciónak rolóban kitűnő sajtópropagandája 
volt Hónapokon keresztül frappáns dolgokat 
olvashattunk az aranyhegyi sporteldorádó mel
lett. És e megoldás ütőkártyája az volt, hogy 
ott még vitorlázó-repülőversenyeket Is leijei 
tartani. Ennek pedig a sajtóközlemények sze
rint az lenne a természetes folyománya, hogy 
a vitorlázó repülést nyomban, gondolkodás nél
kül, az olimpiai standardprogrammba iktatják.

Ekkor, de csak ekkor kapcsolódott be a 
vitába Hajós Alfréd, a kiváló építőművész, az 

a

Az eladott bírkózószőnyeg 
és a tíz kiló fa regénye

Az Időjárás csodálatos összhangban van a 
meteorológiai jelentésekkel, a hőmérő hignnya 
tekintélyes masasságokba szökik: kétségtelenül 
itt a tavasz. Ám ha valaki átmenetileg kétel
kedne is ebben, egy pillantás az újságok meg
duzzadt sportrovatára és miuden kétség closz- 
lik. Az újjáéledő sport a leghivatalosabb tavasz- 
)elző berendezés Új életre mozdult valamennyi 
elenlősebb sportág, hogy megpróbálja tovább

vonszolni az igát, amit a súlyos gazdasági | 
helyzet és a rossz szervezés a nyakába rakott.

Ezúttal a Magyar Testgyakorlók Körének, a 
nagyhírű, rengeteg dludalfól büszke MTK-nak 
intimitásain keresztül szeretnők a magyar sport 
tavaszi keresztmetszetét megrajzolni. Regényes, 
csakhogy — sajnos — Dosztoievszkij-szerüen 
regényes et a keresztmetszet. Mindjárt temetés
sel kezdődik a félvetakart nyomor e nem is 
sajátos regénye.

Az MTK birkózó szakosztálya megszűnt.
Eltemették s mint hajdanán a hunok, a sírba 

beletették egykor kedvenc Játékeszközeit: a bir 
kózószőnyeget és a mérleget is. A megboldogult 
már hosszabb ideje betegeskedett s azután már 
eleget is élt: több mint két évtized harcai nyom
ták a vállát Megajándékozta Európát néhány 
felejthetetlenül klasszikus birkózóval éa most 
beadta a kulcsot. Súlyos kór támadta meg: a 
szőnyeg, amin ezek a világnagyságok nevelked
tek, elromlott és a megcsinállatása 400 pengőbe 
került volna.

400 pengő nem volt és most nincs birkózó 
szakosztály sem.

A temetést oly derekasan intézték el, hogy 
szó sem lehet a feltámadásáról. Eladták ugyanis 
a rossz szőnyeget, meg a jó mérleget is. Most 
aztán még az emléke sem kísérthet a megboldo
gultnak. Pontosan úgy Járt, mint a boxoló 
szakosztály. „Aki" a hulla elődje volt. A halott
kém Jelentéso szerint a halál oka ebben az eset
ben Is a péntfclenség. Nem tellett a tréner fize
tésére, már pedig ki látott boxoló-szakosztályt 
tréner nélkül? Nem sokkal több az Ilyen szak
osztály esélye a küzdelemben, mint az eladó 
lányé haj nélkül. Szóval a boioló-szakosztály 
is már csak egy emlék.

A futballcsapat szerepéről nem kell külön 
megemlékezni.

Valamikor ea a klub volt az áldozatkészség, 
a sportgavalléria eleven szobra.

Ma... szegénység tátong az egykor dús asz
talok körül z nagyon természetes, ezzel a cze- 
génységgel arányban zuhant a mélybe a gondo
san táplált, félelmetes hirü MTK és Jogutódja, 
a Hungária futballcsapata Is.

Még az atlétikai szakosztály működésében 
telhet a legnagyobb viszonylagos őröm. Népes 
a gárda, rengeteg a tehetséget fiatal s a fiatal
sággal együtt a bizakodás is. Panasz itt sem 
hiányzik azért. Szinte egyhangú a zúgolódás a 
tréningek után, hogy kevés a — fa. Nem 
mintha az MTK fiataljai e fákon akarnának 
fészket rakni, vagy mert különös gondot fordí
tanának a hazai erdötermelésrc, hanem egy
szerűen és fázékonyan a fűtés miatt panasz
kodnak.

Tréningenként tiz kiló !a íH rendelkezésére 
a népe* hadnak fűtés 4a fürdőt céljára!

Félórákat várnak, amíg a sorrend szerint 
p8y-cRy atlétának megmelegszik a mosdóvize. 
Hogy mindezek ellenére bizakodva néx'k a 
közel! csatákét, az részint a flatahágukk*1, 
részint azzal magyaré •bitó, hogy uj trését 
várnak. $imek. .l Cmek.,.l — bal'an' mind
untalan. A Testnevelési Főiskoláról lón az 
MTK-atléták uj nevelője. 0 az a bironyoa 
«aui, akiről a következő kedélyes anekdótál 
EMséliL Tréning Kp/Acn tgy.sfcx JdficAQÚUtUa

első magyar olimpiai bajnok, aki nem kevesebb, 
mint negyven év óta foglalkozik a magyar nem- 
tett stadion épitésteti megoldásával.

Egy egész emberéletet szánt a kiváló 
épltéaz-sportférflu ennek az eszmének.

Egymásután két előadási tartott: egyiket a 
Lipótvárosi Társaskörben, a másikat a mérnö
kök parlamentjében: a Magyar Mérnök- és 
Építész Egylet nagy nyilvánossága előtt. Az 
utóbbi előadást közel száz vetítőit képpel Illu
sztrálta Hajós Alfréd és bemutatta négy tervét, 
amelyek mindegyikének nyomában áldás fakad.

És amikor Hajós Alfréd —- aki maga is ré
szese volt az olimpiai dicsőségnek, aki, mint 
már említettük, egy emberélet szorgalmas és 
idealizmustól fütött munkásságát áldozta az 
eszme szolgálatára — befejezte előadását,

azemélyeekedő ellenakció kellemetlenségé
nek volt kitéve as aranyhegyi stadiontervek 

szerzője részéről.
Maga az egyesület látta jónak ■ történtek 

után, hogy a vita folytatását későbbre halassza.
Hajós Alfrédnek nincs szüksége arra, hogv 

propagandatevékenységet fejtsünk ki az ö el
gondolásai érdekében. De el kell mondanunk, 
hogy

négy szenzációs terve bármelyikének reali
zálása nyomában Budapest egy-egy elha
nyagolt városrésze épülne újjá és adna ke

nyeret sokezer embernek.
És bizonyos az is, hogy a Nemzeti Stadion 

kérdéséhez nem nyúlhat senki avatatlan kéztel. 
Ha valaha felépül a Nemzeti Stadion, úgy azt 
csak Hajós Alfréd építheti fel. És az ő művé
szete, valamint a gyakorlati sportember elgon
dolásai ellen egyetlen ellenvetés sem emelkedhet.

Ha ugyan megérjük ezt. De hol vagyunk még 
mi a Nemzeti Stadiontól?

Lipcsei Jenő.

Tavasz! zsongás a Magyar
Testgyakorlók Körében

a lábát. Az ijedt klubtársak élén Boddnszkp 
doktor, az MTK háziorvosa és atlétavezetője 
rohant a fájdalmában kiáltozó Simekhez.

— Ml baj? ...Ml baj? ...
— Kificamítottam a bokámat — siránkozik 

Slmek, mire Bodánszky doktor kétségbeesve 
hördül fel:

— Szent Isten, és ilyenkor nincs kéznél orvosi 
Azóta az önguny kedélyes mesterét, Bodán

szky doktort ügyvéd urnák becézik a klubban.
De sem a humor, sem a megfeszített munkát 

nem elegendő ahhoz, hogy életet öntsön a pénz* 
telenség kietlen mesgyéit taposó amatőrsportba. 
Máról holnapra élnek a szakosztályok, vagy 
ahogy a bevezetőben mondottuk: máról hol
napra halnak meg a legendás hírű, a magyar 
sport aranylapjaira került sportágak. A nyomor 
ma közös jellemzője valamennyi nagymultu 
klubnak. A mezítláb, vagy rongyhacsavart láb
bal futballozó ezrek, a eugos cipőben mezőt 
futó atléták horoikus küzdelme a szegénységgel 
egyre jobban lankad és a kisszaknsz korszakára 
virradt vezetők tanácstalanul, tehetetlenül nézik 
a lassú sorvadást.

Ez a tehetetlenség már oly méreteket öltőit, 
hogy ideje lenne valamilyen szervezettel ellátni. 
Esetleg Országos Tehetetlenségi Tanácsot szer
vezni. Ez esetben rövidítve úgy is nevezhetnék, 
ezt az intézményt, hogy — OTT.

Horváth Zoltán.

Amiről a sport-törzsasztalnál 
beszélnek

Boxoló Európabajnokság — Mező Ferenc dr,

Lázas készülődés folyik a boxoiás Európa* 
bajnokságára, amely tudvalévőén a Jövő hó
napban kerül eldöntésre a magyar fővárosban. 
Az a bizottság, amely az Európabajnokság elő* 
készítésére kapott mandátumot, most tartotta 
első ülését, amelyen beszámolt eddig végzett 
munkájáról. Megtudtuk, hogy az ökölvívó 
Európabajnokság plakátja már elkészült és az 
egy alapállásban álló boxolót ábrázol, a hót- 
térben pedig Budapest panorámája látható. 
Kezünkben volt már az Európabajnoki érem 
egy példánya is. Döntöttek az ülésen a mérle
gelés dolgában is. Ezt a munkát a szövetségi 
házban fogják elvégezni, mégpedig az Európa* 
bajnokság első napján, április 11-én. A szövet
ségi ház erre az alkalomra zászlódlszben fogja 
várni i külföldi vendégeket, de kifüggesztik a 
házra az össze* résztvevő nemzetek xászlait is,

♦
Mező Ferenc dt.-ről essék szó az alábbi so

rokban. Mindenkor nagy az Örömünk, ha e kl< 
váló pedagógus Irodalmi munkásságáról alkal
munk van beszámolni. Szeretettel forgatjuk 
kezünkben most is két nagyszerű munkáját 
az illusztris sportférfiunak. Az amszterdami 
szellemi olimpiász bajnoka „A maratoni csata 
és a marton! futás1' címen irt egy tanulmányt, 
amelyet nemcsak a serdülő ifjúság, de — fáj
dalom — a nagyok is bátran forgathatnak a 
kezükben, mett bizony, valljuk be őszintén, 
nagyon soknak halvány sejtelme sincs arról, 
hogy mi is unit az a bizonyos mc'alonl csata, 
amelyről ezt a klasszikus emlékversenyt elne
vezték. A másik tanalmánya a szerzőnek az 
or-zágcs k*sép'skolai tanáregyesület iÓztónpA 
ben Jelent m-p és err*l most nem is akarunk 
írni, mert bővebben szeretnők közönségünk 
előtt ismerteted ezt a középiskolai ifjúság testi 
killtu/ájűi iMutíeiő, todMetztlA nwni4
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Komjádi Béla emlékének hódolt 
vasárnap a sporttársadalom

Cserkeszek, ffjusápl úszók tömegeinek Jelentőiében 
avatták tel az elhunyt uszóvezér művészi síremlékét

Ma van első évfordulója annak, hogy Kom
jádi Béla, n magyar vizipólósport Apostola vá- 
radonul, tragikus körülmények közölt elköl

tözött az élők sorából. A szomorú évfordulón, 
vasárnap délelőtt nngy tömének keresték fel 
Komjádi Bójának a rákoskeresztúri zsidóteme
tőben levő sírjál, amelyen

komor és azlvbcmarkolő gyászünnepély 
keretében avatták fel nz elhunyt gyönyörű, 

művészi síremlékéi,

amelyet Komjádi egyik legkedvesebb barátja: 
Hajót Alfréd műépítész, az első magyar olim
piai világbajnok tervezett. A ruskicai már
ványból készült művészi alkotás megkapóan 
egyszerű vopalai frappánsul halnak. Egyetlen 
dísze a síremlék csúcsán elhelyezett, vörösréz
ből készüli olimpiai ötkarika.

A rendet a diszruhás rendőrök mellett a 
budai Vörösmarty Mihály cserkészcsapat tag
jai tartották fenn, akik kordont vontak a 
délszaki virágdíszbe borított sir körül. A cser
készeken kívül nagyobb tömegben kereslek fel 
„Komi bácsi" sirhalmát a diáksereg. Ott vol
tak a sportszövetségek képviselői, az uszószö- 
vetség elnökségének tagjai, tanácstagjai, a vá
logatottak, az utánpótlási keret, az aktiv 
úszók csaknem teljes számban. De ott láttuk 
Kom|ód| Béla számos jóbarátját és tisztelőit, 
nemkülönben azokat, akikkel az elhunyt éle
tében jót tett.

A gyászemlékünnepélvt a kórus zsoltérének* 
vezette be. Abrahámson Manó főkántor imája 
után Heveit Ferenc dr. rabbi költői szárnya 
lásu cmlékbcszédben méltatta Komjádi érde
meit.

A síremléket állító Magyar Úszó Szövetség 
nevében Kiler Tibor dr. Ítélőtáblái biró, a 
MUSz ügyvezető-elnöke mondott könnyekig 
megható emlékbeszédet.

A 25 éves Hétfői Napló nyolchetes nagy
szabású jubileumi rejtvényversenye

A titokzatos Pette
Indul?... Ham Indul?... Pallos alső a kenyéri 
Nyilatkozik a tornaszövetsóg főtitkára is

A küszöbön álló tor- I nézőtérről kellett szemlélnem bajtársaim kHz- 
nászvilógbajnokság köz- debnéí. De első mégis csak a kenuéri 
ponti irányítóinak kö-1 E,mondotta «után nekünk a világbajnok 
rében az utóbbi hetek-,hogy a BudaV'iicn kiírásra kerülő összetett 
, ,,en az . , ... I csapatverseny és összetett egyéni világbajnok-
ben nyugtalanító hűekig egyébként sem kommentálna neki, mer! a 
kellek szárnyra t cllc tornát az atlétikával kötötték össze, már pedig 
István olimpiai bajno- <5 csak tornászlk Szerinte, ha a németek jön- 
kunk startját illetően. 1 nek, ők a legesélyesebbek, ha pedig a németek 
Kétségtelen, hogy Pellc távolmaradnak, úgy a finnek lesznek a győz-

— És kit tekint itthon utódjának? — kér
deztük.

— Pétert gondolom a legjobbnak, akinek 
csak az a hibája, hogy a döntés perceiben 
összeroppan. Ha ellenben bírja idegekkel, úgy 
könnyen meglepetést okozhat.

A beszélgetést ezzel be is fejeztük. Úgy 
gondoljuk, hogy tiz héttel a világbajnoki 
torna előtt talán még lehetne alkalmat ta
lálni arra, hegy Pclle startját biztosíthassuk. 
A magyar sportközönség ugyanis Pelle nél
kül nehezen tudná elképzelni a világbajnoki 
verseny százszázalékos sikerét.

Vermes Magda.

Istvánnak Los Angelest lcsck- 
követő különféle szc- '
replését külföldi riváli
sai is figyelemmel ki
sérték. Nem titok az 
sem. hogy az olimpiai 

a szövetségi tréningeket és azbajnok kerüli 
is köztudomású, hogy a téli időszakot nem 
használta ki olyan értelemben, hogy győ
zelmi esélyeit növelje.

Mindezek azonban mégsem olyan okok, 
amelyek Pellc István végleges távolmaradása 
mellett szólnának. Az ügy hátterében más 
okoknak kell meghuzódniok. Olyan okok, 
amelyek nem lehetnek közömbösek a ma
gyar sport szempontjából.

„PELLÉTŐL NEM KAPTUNK KOMOLY 
ÍGÉRETET* — MONDJÁK A TORNA- 

SZÖVETSÉGBEN.
A tornnszövelség főtitkárához: Sós Gézához 

vezetett első utunk. Az ugilis sportembert lát
hatóan kellemetlenül feszélyezte mellének sze
gezett kérdésünk:

„Mi van PellévelP1
— Ml mindent megtettünk, — mondotta a fő

titkár, — hogy az olimpiai győző a magynr 
színek képviseletében mcgjelenhessék a magya 
rok által rendezendő világbajnokságon. Azóta, 
hogy Pello isméi a MOTESz kötelékébe tarto
zik, nem egyszer kértük, hogy vegyen részt n 
szövetségi tréningeken. A magyar világbajnok 
azonban állandóan és érthetetlen módon távol
tartja magát a munkától. Miután azonban ne
künk számolnunk kell minden eshetőséggel, a 
közelmúltban a szövetség azt a nutlt kérdést 
Intézte Petiéhez, hogy lehet-e számítani tndu 
lásdraf
’ A világbajnok hivatásából folyó elfoglalt- 

aágávul mentette ki eddigi távolmaradását
és a jövőre nézve sem tett olyan ígéretet, amely 
azt jelentené, hogy különös lelkesedéssel áll 
rendelkezésünkre.

A SPORT MA RÉSZEMRE LUXUS, AME- 
LYET NEM ENGEDHETEK MEG MA

GAMNAK — MONDJA PELLE.

A főtitkár nyilatkoznia eléggé világos és 
miután n szövetségben azt is megtudjuk, 
hogy n németek tömeges részvételéről elter
jedt hírek koraiaknak bizonyultak, sietünk 
Petiéhez, hogv tőle magától tudjunk meg 
tgyet-mást ebben az Ügyben.

— A kenyérkérdés annyira igénybe veszi 
minden időmet, hogy nem tudok időt szakítani 
a világbajnokság ügye által megkövetelt rend 
szeres tréningre — mondotta Pelle — Nincs 
semmi okom titkolni azt, hogy a sport ma ne- 
kém luxus, amelyet a nehéz megélhetési viszo
nyok között nem engedhetek meg magamnak. 
Miután pedig felkészületlenül, alapos tréning 
hiányában nem állhalok ki a porondra,

Igenis foglalkozom azzal ■ gondolattal, 
hogy nem Indulok el a májnál világbajnoki 

versenyeken.
Ezt Ilyen formában közöltem is n szövetség 

vezetőségével, mert távol áll tőlem még a gon
dolata is annak, hogy szándékaim felől kétség
ben hagyjam a rendcző’éget. Természetesen, 
nehezemre esik ez az elhatározás, és nem zrtue- 
sen szenvedném át a/ra art a lesújtó érzést, 
amikor a tavalyi finn magyar mérkőzésen a

3

.. .hogy az újból tréningbe állt gyephokkizó- 
nők körül fő a feje a vezetőknek: pótolni kell 
sürgősen a férjhezment játékosokat. Még az 
a szerencse, hogy sok az uj jelentkező. Állí
tólag híre ment már a kabalának: rövid sze
zon, utána — házasság.

... hogy nz újonnan feltűnt vlvónőnek hó
dolója valami egészen különleges ajándékot 
ígért arra az esetre, ha elnyeri a bajnoki el
met. Azt beszélik, hogy az ajándékozás lényé
ről beszámoló hír nem a sportrovatban lát 
majd napvilágot.

... hogy ■ Ferencváros és a szövetségi ka
pitány között helyreállott béke sptrltus rek
tora Bandik Béla, a BLASz titkára volt, aki 
más esetekben Is villámhárítóként szerepelt 
már a hirtelen természetű kapitány oldalán.

... hogy április egyik vasárnapjára Bécsbc 
kapott meghívást a MAC hokklzó hölgycsa
pata. Gondoskodnak kell azonban a hölgyek
nek Vasvári Éva pótlásáról, mert a kitűnő 
balszélsőnek tokszalagszakadása még nem 
gyógyult be.

...hogy müngrólnk nehezen várják már az 
uj müugródeszkát, hogy fokozott erővel ké
szülhessenek r szezonra. Viszont a fedett
uszoda vezetősége úgy gondolkozik, hogy még 
ráérnek: úgysem tudnak. Talán nem is fon
tos, hogy tudjanak?

... hogy Európa boxolóbajnokságát hirdető 
plakát nem éppen sikerült sportszempontból. 
A plakátot magyarázó szövegnek Inkább lenne 
találó az a felírás, hogy „Látta-e már Buda
pestet éjjel?** Igaz: az IBUSz készíttette ■ fal
ragaszt.

... hogy Schmehllngnek egy német lapban 
megjelent nyilatkozata úgy szól, hogy az 6 
boxolókarrierje csak most kezdődik. A néme
tek ezt bizonyára el is hiszik.

... hogy az úszómért ervizsgáló bizottság kér
dései között zok olyan volt, amelyekre az 
uasástudomány egyetemi tanárai sem tudná
nak felelni. így talán elképzelhető, hogy a 
diplomás ifjúság az uszodákban fog elhelyez
kedni.

• <>. hogy Budapesten sport jelvény kiállítás 
készük A győzelem aligha vitatható cl Popper 
Béla vezérigazgatótól, a népszerű sporlmccé- 
nástól, aki ötezer darabot gyűjtött eddig össze 
öt világrészből.

A szerkesztésért és kladísért felel:

DR. ELEK HUGÓ

500 pengislaharÉRKönuu 
a győztes jutalma, 120 nagyszerű nyeremény jutalmazza 

ezenkívül a megfejtők fáradságát
Egy-egy táskagramofon egy-egy tucat hang
lemezzel, tízszer két-két színházjegy, ötven 
Baeder-féle óriás illatszerdoboz, harminc 
üveg legfinomabb tokaji, tiz elegáns csava
ros Írón tokban, és végül értékes diszkö- 
tésü könyvsorozatok a Franklin Társulat 

kiadványaiból.
A rejtvényverseny összes ajándékait dr. Horváth Kamilló 

budapesti királyi közjegyző közbenjöttével sorsoljuk ki.

Első ut a rejtély megoldásához /

i

KI a titokzatos 
ember ?

A keresztrcjlvény vízszintes 1. és 
lüggőleges 1. számú soraiban 
kellő útbaigazítást lehet találni.

Gyűjtse a mindig 2. oldalon ta
lálható pályázati szelvényeket és 
a megfejtésekkel együtt április 
23 és 28-ika között küldje be 

szerkesztőségünkbe.

A pályázati sorsolásban csak az 
vehet részt, aki pontosan kiu

tálja, ki a
titokzatos ember 
ez azonban csak úgy sikerülhet- 
ha hétről-hétre minden egyes rejt, 

vényt helyesen megfejt

lycs névmás.
33. Magyarul: nap.
34. Kis Valériák. 

(?)
36. Számtani mű

velet' jele.
38. Idegen női név
40. így — németül 

és fonétikusan.
41. Laczkó Géza 

névbetüi — 
ahogy kiejtik.

44. Rablóvezér ne
ve egy ismeri 
Arany balladá
ban.

45. Hatvan perc. 
47. Latin névmás.

Függőleges:
2. Nulla.
3. Kopirozó.
4. Kisközség Ko

márom megyé
ben. 
Földmunkás

' csinálja.
6. ‘ “ * -

Vízszintes: R —

5.

7.

A 25., 2. és 46. 
számú sorok 
kezdőbetűi. 
Költői müvek 
témaköre. 
Bajor orvos

10. D. T.
15. Sürgős hívást 

fejez ki.
17. Végigjárja az 

erdőt 
Ragasztószer. 
Leszőlit 
Cseppcnkint 
esik. (Az első 
betű kettős.)

22. Magyar iró. 
25. Fájdalmat oko-

19.
20.
21.

28.

si Szinház mu
tatott be an
nakidején.

37. Mese. Ha úgy 
tetszik egy éke
zetet is lehet 
azután tenni az 
utolsó betűre, 
de nem okvet
len szükséges.

38. Távoli állam 
pénze.

39. Szinültlg van.
42. Göre Gábor: Jő. 
43 Hathatós ok.
45. Igekötő.
16. Azonos magán

hangzók.

sá.
Európai fővá
ros
Herczeg Ferenc 
színmüve, me
lyet a Belváro-

8. Bajor orvos
professzor.

9. Palesztinában 
van (németes)

A nyilai sorok vakbélül:
fl — B — E - J FüggAlegw: A-A — F-E — SB -

35.
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