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HÉTFŐI NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő « Félévre 250 pengő
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15
Pl, Olaszországban 1 lira, Romáriában 5 lel,
Csehszlovákiában 1*20 ck
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 28. szám
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:
VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda)
Telefon: 308-96.
Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

Kánya vasárnap megszakította útját,
kiszállt Párisban és vezető
államférfiakkal tanácskozott
Pária, február 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Európa sorsa, úgy látszik, Páris
ban dől el. Erre mutatnak azok a rendkí
vüli fontosságú tárgyalások, amelyek ál
lamfők, államférfiak között folynak itt
Európa valamennyi égetően aktuális problé
májáról. Huszonnégy óra óta olyan szenzá
ciója van a párisi tárgyalásoknak, amely
Magyarországot érinti legközelebbről:
vasárnap hajnalban Párisba érkezett
Kánya Kálmán külügyminiszter.

Kánya Kálmán vasárnapra virradó éjszaka
hagyta el Londont, hogy visszautazzék Bu
dapestre. Hazautazását azonban megszakí
totta;

kiszállott Párisban és gróf Csáky Ist
ván külügyminiszteri kabinetfőnök kí
séretében a vasárnapot a francia fővá
rosban töltötte, hol eszmecserét folyta
tott a francia államférfiakkal s a Pá
risban tartózkodó külföldi államférfiak
kal is.

Kánya és a török külügyminiszter
A francia sajtó vasárnap már beszámolt
Kánya Kálmán párisi tartózkodásáról és
hangot ad annak a lelkes, szívélyes fogad
tatásnak, amelyben Magyarország külügy
miniszterének Londonban volt része.
A francia lapok Is megírják, hogy a me
gjár külügyminiszter vezető államfér
fiakkal tanácskozik Párisban.
Ugyanazzal a vonattal, amely Párisba
hozta Magyarország külügyminiszterét,
ide érkezett Rusdy Arras török külügy
miniszter is,
nki ugyancsak Londonból jött néhai György
király temetéséről és vezető francia körök
kel megbeszélést folytat.
A magyar külügyminiszter megérkezésén
és párisi tárgyalásain kívül sok szó esett
vasárnap diplomáciai körökben azokról a
megbeszélésekről is, amelyeket Károly ro
mán király folytat Parisban külügyminisz
terével, Titulescuval együtt.
A román király egyórás kihallgatáson
fogadta Sarraut miniszterelnököt és
Paul-Boncourt államminisztert,
aki Franciaország népszövetségi ügyelt in
tézi. Rajtuk kivül Chiappe, a párisi városi
tanács elnöke is kihallgatáson volt a román
királynál.

A román király
viHásreggeliie

már Londonban tárgyalásokat folytatott
Károly román királlyal és Litvlnov orosz
külügyi népbiztossal.
Vasárnapra várják Starhembcrg herce
get Párisba
s határozottan cáfolják azt a hirt, hogy
Starhembcrg Steenockerzeelbe utazott és
Ottó királyfival is tárgyalt.
Igen nagy érdeklődést keltett Párisban
az Evening News értesülése az osztrák kor
mánynak a restauráció ügyében elfoglalt
álláspontjáról. Eszerint
az osztrák kormány a rcsturáció kér
dését legfeljebb két év múlva tartja le
hetségesnek.
Az egész, francia sa jtó Is nagy figyelem -

mel kiséri az Ausztria körül folyó tanács nyúlni és ezért ragaszkodik Párisban a
kozásokat, amelyek a restaurációnál sok francia-szovjet
egyezmény
hatálybalépé
kal aktuálisabb problémák körül forognak: séhez.
Ausztria függetlenségéről és a középeurópal egyensúly felborulásának eshetőségéről
Ottó és Starhemberg
van most szó — Írják a párisi lapok.
Bécs. február 2.
A szovjet
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.)
Vasárnap
este
hivatalosan közöl
Németországtól fél
ték, hogy Starhembcrg herceg Londonból
A Petit Párisién szerint az osztrák in Párisba utazott. Starhembcrg Ottónál ter
tegritás kérdése jelenleg különösen sürgős. vezett látogatásáról a vasárnap folyamán
Moszkva képviselője,
egyébként teljes teljesen ellentétes hírek terjedtek el.
egyetértésben a francia kormány felfogásá
A látogatásról hivataloNan nem vesz
val, ezt a kérdést
nek tudomást.
az általános rendezésnek a népszövet
A legitimistákat kellemetlenül érintette az
ségi keretbe beillesztendő részeként
kívánja tekinteni.
a feltűnés, amelyet a látogatással kapcso
A lap Igy folytatja: „Legközelebb a bal latos hírek a nemzetközi sajtóban kellettek
káni szövetség főbb vezető személyiségei és állítólag Starhemberg emiatt mondotta
ülnek össze Párisban eszmecserére.
Bécs le a stenockerzcell utat. Más hírek szerint
nagy reményekkel tekint ez elé az értekez Starhemberg megbízottját küldötte el Slenockcrzeelbe.
let elé.
Bécsi legitimista körökben tartja magút
A Malin szerint a párisi tárgyalások a
legnagyobb bizonytalanság jegyében foly az a bír, hogy az Oltó és Starhemberg kö
nak, különösen abban a tekintetben, hogy zött tervezett találkozás mégis meg fog tör
milyen álláspontot
szándékozik elfoglalni ténni. De hangoztatják, hogy Starhembcrg
Németország a katonamentes rajnai öv nem mint hivatalos személy beszél Ottóval,
hanem az osztrák katolikus főnemesek
kérdésében.
Az Excelsior kiemeli, hogy Szovjet- megbízásából látogatja meg Ottót. A talál
oroszország. alaptalanul, vagy alapos ok kozáson — hír szerint — jelen lesz Hohenból. meg van győződve arról, hogy Német berg Miksa herceg Is. aki a katolikus osz
ország első megmozdulása ellene fog Irá- trák főnemesek szövetségének egyik vezére.

Róma jelenti:

A% olajtilalom befejezett tény:

Olaszország fegyveresen felel
a mellének szegzett fegyverekre
Francia diplomáciai lépés Rómában a diák-kiáltvány miatt

Vasárnap délben a román király villás
Róma, február 2.
reggelit adott, amelyen jelen volt Croy her
ceg, Titulescu román külügyminiszter és
Az olasz közvélemény talán . még soha
felesége, Antonescu román pénzügy minisz sem látta annyira sötétnek a nemzetközi
ter. aki vasárnap érkezett Párisba és Spa- helyzetei, mint most. Mérvadó olasz poli
I ’jkovics volt párisi jugoszláv követ. A dél tikai körökben
fiául érákban a román király Flandin
befejezett ténynek tekintik, hogv Olasz
fr nri'i külügyminisztert fogadta kihallgaország ellen a kőolajzárlatot életbelép
*
I O’l.
telik.
I I: \nov orosz külügyi népbiztos Is na
Az olasz sajtó nem titkolja, hogy ebben az
pokig tanácskozott Párisban és vasár
esetben végzetes kihatású bonyodalmak
nap befejezte tanácskozásait és eluta
következnek.
zott Moszkvába.
A fasiszta nagytanács szombat éjszakai
A párisi szovjetkövclség vasárnap érdekes ülése nem változtatott a helyzeten. A nagy
Cii'olihit ai’ott ki. Megcáfolta azokat a hi tanács még nem hozta meg döntését s
előreláthatólag a kedd estére kitűzött
rt I • I. hogy l.itvinov Londonban nagy köl
második ülésen hoznak majd határo
cs'n ff Ivét
*,
léről, cári adósságok rendezésé
zatot.
ről | r.í'.skozoll volna.
— F’ i’gyhen semmiféle diplomáciai lé A helyzetei változatlanul súlyosnak tartják
pés nem t ’iriénl, — mondja a szovjet cáfo és végsőkig feszült érdeklődéssel várják a
I fnsiszta nagylunács kedd esti ülésének ha
lj ít.
tározatát. Ezen az ülésen határozza cl a
fasiszta nagytanács, hogy Olaszország mi
Az osztrák restauráció
lyen magatartást tanúsítson abban az eset
Az osztrák államférfiak ugyancsak beben, ha Olaszország ellen a kőolajzárlatot
liató cinloniáclal tanácskozásokra hasz
élcthcléptetik.
nálták fel külföldi útjukat,
Az olasz sajtó a legközelebbi napokban
Starhembcrg herceg, Ausztria alkancellárja nagyjelentőségű eseményeket vár és nem

titkolja a helyzet rendkívüli komolyságát/
A sötéten látásban clőljárnak az olasz
kormánylapok. A félhivatalos Glornale
<1 Itnlia vasárnapi számában a következő,
feltűnést keltő kommentárt fűzi a fasiszta
nagytanács
ülésszakának
megnyitásáról
szóló híréhez:
— Nem állathatjuk magunkat továbbra
is ábrándokkal, A kőolajzárlat elhárithatatlunul átsiklik a gazdasági térről a katonai
térre. A kőolujzárlatot a szállítási tilalom
elrendelése követi,
ez pedig egyet jelent az ostromzarral,
a blokád pedig katonai természetű
rendszabályokkal kapcsolatos.
Olaszország azonban nem nézheti tétlenül
a kntonai természetű rendszabályokat és
előkészületeket. A megtorló intézkedések
szigorítására
Olaszország
ellenállásának
szigorításával válaszol és
a mellének szegzett fegyverekre fegy
veresen felel.
Olaszország jól felkészült. Itália szilárd az
elhatározásban és nem áll egyedül. Minden
egves kormánynak sa’ál népével szemben
vállalnia kell a reá háruló felelősséget tet
teiért. Minden nemzetnek joga van ahhoz,

hogy megtudja, milyen árat kell fizetnie
azért, hogy Abesszíniát, ezt a szégyenfoltot
megtarthassák a világcivlllzációnak.
Párls, február 2.
Az olasz sajtókiáltványok az európai diák
sághoz. aiin Ivet az olasz lapok nyomán az egész
világsajtó leközölt, diplomáciai következmé
nyekkel jártak. A francia lapok római tudósi
lói azt írják, hogy De Chambrun római fran
cia nagykövet szombaton este ebben az ügyben
felkereste Suvich külügyi államtitkárt. A fran
cia lapok szerint az olasz kiáltvány a diplo
máciai köröket élénken foglalkoztatja.
Genf, február 2.
f/1 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Ma. hétfőn ül össze Géniben nz a tizen
egy állam képviselőjéből alakitolt külcnbizottság, amelynek feladata, hogy
gyakorlati szempontból vizsgálja meg nz
Olaszország ellen irányuló olajszunkcló
kérdését.
A bizottságban képviselt tizenegy állam:
Anglia, Franciaország, Norvégia, Svédország.
Argentína, Irak. Irán. Mexikó, Románia, Szónjetoroszország, Venezuela
A bizottság tanácsadó- és tájékoztató szerv s
igy a kőolajtihdom elrendeléséről nem határoz,
hanem tanácskozóvának eredményét a tilalom
ról döntő tizennyolca! bizottság elé terjeszti.
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Ráday Imre, Páger Antal,
Szörényi Éva, Fényvessy Éva
Békássy, Gárdonyi, Makláry
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Barátságos
arcot Htireli!
írták : Karinthy Frigyes és Mihály István. Filmre irta: Váry Pál
Zenéjét szerezte: llrodszky Miklós
Rendezte: Kardos László
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A népek diszfelvonulása az uj genfi
népszövetségi palota megnyitásán
Genf, február 2.
< \ Hétfői Xapló tudósítójának
telefonjelentése.) Az. uj genfi népszövetségi palota
őszre tervezett megnyitására nagy ünnep
ségeket készítenek
.........................
elő,
.........................................
amelyeknek fénypontja
a népek diszfelvonulása
megnyitó ünnepségek rendező bia legközelebbi napok lián kérdést

fog intézni az egyes kormányokhoz, vájjon
országuk részt akar-e venni a
hatvan tagállam nemzeti jelmezes felvo
nulásában.

Budapest. 1936 február 8

vegyasszony feljelentése után egymást kö
vették a feljelentések és a rendőrség kide
rítette, hogy Magyar Árpád a házasságszé
delgések egész sorozatát követte el. Buda
pesti lakásán azonban hiába keresték a de
tektívek,
a raffinált szélhámos megneszelle, hogj
baj van
és ugyiátszik áldozataitól kicsalt pénze
*
külföldre szökött.

tűnt az özvegy tizenegyezer pengő kész
pénze és összes ékszere Is.
A főkapitányságon több fényképet mutattak
fei az unasszony előtt, valamennyi hires
bűnöző fényképe volt és az ötödik fény
képnél meglepődve jelentette ki, hogy föl
ismerte azt a férfit, aki őt rulul becsapta.
Ez a fénykép Magyar Árpádot ábrázolta és
igy rövidesen megállapították, hogy az állí
tólagos konzuli titkár azonos vele. Az öz

Ausztria szomszédairól
nyilatkozott az osztrák
külügyminiszter
Belgrád. február 2.
Berger-Waldenegg báró osztrák külügy
miniszter nyilatkozatot adott a Vreme bécsi
tudósítójának. A
külügyminiszter többek
közölt a következőket mondotta:
— Ausztria kizárólag reális politikát foly
tat és az osztrák külpolitika vezérlő gondo
lata, hogy
Ausztria valamennyi szomszédállamá
val a lehető legbarátságosabb és legza
vartalanabb kapcsolatokat tartsa fenn.
Jugoszláviával elsősorban akarjuk ezt a

kapcsolatot, mert kulturális és gazdasági té
ren a két országot már régóta szoros kap
csolatok fűzik egybe. Jugoszlávia és Ausz
tria között nincsenek megoldatlan kérdések
és ezért is a két országot egyenesen hiva
tottnak tartom arra, hogy Európa szivében
eredményes együttműködést fejtsenek ki.

Értékpapírokat,
kén.vtzer- é» haclilcd'esdnkftivenyi. mmdennemO »6r»rfékrészvénit niiimi írón viliről Btrnn Bank Bpekt,
V . Mdnru 2« Tőzsdével szemben. Tel. 21-3 IS. 10-4
*7-

Súlyos autógázolás
az Erzsébet-köruton

A menet végig fog vonulni Genf utcáin, a
Vasárnap este kilenc óra tájban súlyos kime
gén fi-tó partján és végül a tagállamok ne- netelű autógázolás történt a Wcsselényi-utca
vében ünnepélyesen birtokába veszi az uj és az Erzsébet-körut sarkánál. Egy jólöltözött,
idősebb nő lelépett n járdáról és az úttest
palotát.
túlsó oldalára akart átmenni, amikor arra ha'iidl az A A—Ifiti. rendszámú magánautó.
Az autó vezetője későn vette észre az út
testen áthaladó asszonyt,
ö sem tudott kitérni n kocsi elől és az autó
elütötte. A gázolás színhelyén nagy csődület
keletkezett. Rendőrt hívtak, majd értesítették
a mentőket. Az elgázolt idősebb nőt eszmélet
len állapotban találták a kiérkezett mentők:
koponyaalap! törést és súlyos sérüléseket
állapítottak meg nála.
Hosszas éleszlgelési kísérlet titán sem sikerült

eszméletre térileni. A retikiiljében több iratot
találtak, amelyek
Ungár Hclén 73 éves niagánzónő
nevére szólották. Közelebbi adatait és lakását
azonban nem sikerült megállapítani.
Az életveszélyesen sérült asszonyt a Szent
/shmn-kórházba szállították. A gázoló autó
vezetőjét előállították a kerületi kapitány
ságra. ahol több szemtanul is kihallgattak.
A tanuk előadása szerint az autó szabálysze
rűen haladt s az idős asszony, aki valószínű
leg rövidlátó lehet,
elesuszott ■ nedves úttesten
és ez okozta a súlyos szerencsétlenséget.
Unger Belén életbenmaradásához kevés a
remény.

Báró Madarassy Lajos néven
házasságot kötött, kifosztotta gazdag
feleségét és megszökött Magyar Árpád
az aranycsempész hálókocsikalauz
A főkapitányság Fopflrasj.y-deteklivcsoporlja, azonkívül az egész ország rendőrsége
és csendőrsége napok óta egy kalandos
múltú szélhámost keres: Magyar Árpád
negyvenéves volt hálókocsi-kalauzt.
Magyar ellen tiz nő tett följelentést, mind
a tiz jó családból származik és
kérlek a rendőrséget, hogy nevüket ne
adja ki a nyilvánosság számára.
A volt hálókocsi-kalauz mind a tiz nőnek
házasságot Ígért és az eddigi megállapítások
szerint huszonöt-harmincezer pengőre
te
hető az az összeg, amelyet .menyasszony
jelöltjeitől" kicsalt
Magyar Árpád neve nem ismeretlen a
rendőrség előtt. Évekkel ezelőtt, amikor ál
lását elvesztette, uninycsempészési ügy kö
zéppontjába került és letartóztatták. Kisza
badulása után több szélhámosságot követett
<d. Isin-1 a rendőrségre került és amikor a
2(1(1 as fogdába kiséiték. öngyilkosságot kí
sérelt meg. eldugott
zslleltpcngévcl felvágta az ereit.
Nagy vérvesztesége volt, a mentők a rabkór házba szállitollák, ahol később ismét

öngyilko<ságot kísérelt inig: második alka
lommal liasbasznrta magát.
Két héttel ezelőtt egy elegáns idősebb
hölgy jelent meg a főkapitányságon, aki el
panaszolta. hogy megismerkedett egy férfi
val. aki
báró Madarassy Lajos konzuli titkárnak adta ki magát

és rövid ismeretség után megkérte a kezét.
A jómeg jelenésül, kilenc
nyelvet beszélő
féri! egy napon azzal állt elő, hogy utazza
nak Zürichbe és olt kössék meg a házassá
got. mert Svájcban sokkal könnyebben megy
a házasság megkötése, mint Magyarorszá
gon. ahol több iratot kell beszerezni és te
kintve hogy Romániában született, az ira
tok beszerzése nehézségekbe ütközik.
Az özvegy teljcsilette a kérési, elutaz
lak és
a házasság megkötése után derült csak
ki. hogy vakmerő kalandornak lett az.
áldozta.

Zárjatok be ajtót, ablakot!
Csütörtökön jön

A GÁRDAHADNAGY
<PIIWJ APjsno
ROYAL APOLLO

váz, szappan
és ecset nélkül
K ipliu 0 m nden szaküzletben (s a
köK/.itj <ir HOI.CZER ISTVÁN vegyész
HlaUzertáraban, VI., Teréz körút 8. az.
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Bornemisza Géza iparügyi miniszter be
volt.
jelentette Lengyeltótiban, hogy már a na- Gondoskodni fogunk a törvényjavaslatban
•okban beterjesztik a törvényhozás elé az arról, hogy
uj ipari törvény novellát. Az uj törvény
a kisiparosok tevékenységi területét
javaslat részleteiről
kiszélesítsük.
BORNEMISZA GÉZA IPARÜGYI
MI
és jobban védjük meg, mint az eddig tör
NISZTER
téni, mert az bizonyos, hogy a képesített
a következőket mondotta a Hétfői Xapló kisiparosság nem részesült kellő védelem
munkatársának:
ben és ezért pusztult el annyi kisiparos
Az. Ipari törvény reformja elsősorban egzisztencia. Pedig itt is az a célunk, mint
gondoskodni kíván a magyar kisiparos-tár a kormány mezőgazdasági törvényalkotásaisadalom szellemi és erkölcsi színvonalának ■ nál. hogy a kisiparosságot, mint a magyar
megfelelő emelésiről és amellett
élet és a nemzeti érzés védőbástyáit karol
juk fel a legmesszebbmenőleg és támogas
sokkal szélesebb hatáskört fog biztosí
suk egzisztenciájukban.
tani az ipartestiileleknek. mint eddig

Az álbáró az esküvő utáni napon
eltűnt a szállodából, de vele együtt el-

KÉRJE!

Bor otválkozzon

Az iparügyi miniszter
az uj ipartörvényről

Felemelik
D ’Annunzio tábori
az angol hadsereg
papja hősi halált halt
létszámát
Az abesszin fronton esett el
London, február 2.

Az
Übserver diplomáciai szerkesztőjé
nek értesülése szerint a kormány a brit
birodalom tényleges katonai állományát
500.000 teljesen kiképzett emberre akarja
felemelni, vagyis
ugyanolyan létszámra, aminőt a német
hadsereg fog elérni 1030 tavaszára.
Ez az elhatározás a legutóbb Londonban |
folytatott tárgyalásokra vezethető vissza.
— irja a lap — amelyeknek meglepő ered-1
ménve az. az egyhangú megállapítás, hogy I
Anglia védelmének hiányossága egyik
állandó oka az európai biztonság hiá
nyának.

HEZOLITE-RAHD

arcápoló gyors
borotvakrémmel

1 perc alatt!

Torino, február 2.
A pisloiai herceg távirati jelentése szerint
Gluliani Reginaid atya, az egyik kelcfnfrikai feketeinges hadosztály tábori lelkésze
kötelességének teljesítése közben elesett.

(Hullani igen népszerű volt Olaszországban.
Már a világháború alatt hősies tettekkel
tüntette ki magát, azután

követte D Annunzlót Fiúméba,

I majd mint feketeinges tábori pap résztvett
a „Marcin su flomo“-ban. Afrikába is mind
I járt az első önkéntes csapatokkal indult el.

Próbadoboz ára:
24

fillér

Eit I* visszatérítem
eredeti csomagolás vásárlásánál

Eredeti csomagolások
Nagy tubus 8vjj|t.
Óriási tubus 2 P
Nagy doboz 1X0 P
Or.ásl doboz 3 lJ

A kormánypárti
nemzeti egység
diktatúrát akar mondotta Eckhardt vasárnap
Lengyeltótiban
Bornemisza miniszter a kormány munkájáról
A lengyeltóti kerületben vasárnap bon
takozott ki teljes erővel a választási küzde
lem és ugv Temple Rezső, a kormánypárti
jelölt, mint Gaál Olivér, a független kis
gazdapárt jelöltje érdekében a kerület több
községében nagyszabású gyűléseket tartot
tak.
Ifjabb Temple Rezső támogatására va
sárnap leutazott a kerületbe

BORNEMISZA GÉZA
iparügyi miniszter, aki Fonyódon és a ke
rület székhelyén, Lengyeltótiban tartott na
gyobb beszédet. Azt mondotta többek kö
zött, hogy mostani helyzetünkből kiemel
kedni, ennek az országnak a jövőjét és a
kisemberek boldogulását biztosítani nem
politikai furfanggal, cselszö vényekkel és
hátbatámadásokkal, hanem a nemzeti erők
nek céltudatos munkával való összefogásá 
val, tisztességes, becsületes alkotó munká
val lehet. Hangsúlyozta,

hogy ma jobb helyzetben van a mező
gazdaság, mint három-négy évvel ez
előtt volt

ményt, meg akar szüntetni
szabad gondolatot.

minden

— Az általános választások után — mon
dotta
a kisgazdapárt állásfoglalásával
született meg a nemzeti összefogás gondo
lata, a nemzeti összefogdosás gondolatával
szemben, amit a választáskor tapasztalunk.
Éppen ezért

szivarkahüvely............................................................

fillér

Modiano szivarkahüvely......................................

fillér

. . . .

fillér

szivarkapapír................................................

E gyártmányod versenyen kívül álló minőségéért ez az aláírás szavatol

Harcunknak van már valamelyes eredmé
nye, mert amig a mostani parlament meg
nyitása után nagyon sokan a kormánypár
ton nyíltan kezdtek diktatúráról beszélni,
ma már tiltakoznak a diktatúra vádja
ellen,
amit én meg tudok érteni, mert nincsen ne
vetségesebb dolog a világon, mint egv elve
télt diktatúra és
nincs veszélyesebb dolog egv készülő
diktatúrára, mintha azt idő előtt lelep
lezik.

A legfőbb cél a diktatúrával szemben a
nemzeti önkormányzat kiépítése és ennek
elengedhetetlen alappillére a becsületes vá
lasztójogi reform.
Majd beszélt arról, hogy a titkos választó
jogon kívül vannak a nemzeti önkormány
zatnak olyan fontos tartozékai, melyeket
az országban meg kell erősíteni. Hivatkozott
és mert ez a törvényjavaslat — ha nem is
oldja meg máról-hoinapra a magyar föld újévi beszédére,
problémáit — évtizedek távlatában egészsé
amelyben sürgette a kormányzóhelyet 
tesi intézmény szükségességét,
gesebb alapokra helyezi a birtokmegoszlás
alakulását.
amit — mondotta — elsősorban a Horthy
Miklós kormányzó iránti mélységes tiszte
Eckhardt Tibor
letből, hódolatból és elismerésből tett, mert
a diktatúráról
szerinte

Dlktaturatörekvésekkel van telítve és a
nemzeti egység jelszava alatt le akar
törni és gázolni minden önálló véle-

MODIANO 40
IKERSZŰRŐS
48
MODIANO 12

a nemzeti összefogás gondolatát vala
mennyi ellenzéki párt mint egy ember
támogatja Gömbös Gyulával szemben.

és a kormány nem hanyagolja el a nagy
problémák megoldását sem. Hivatkozott
arra,
hogy Bethlen István gróf is elfogadta
a hitbizományi javaslatot, mert úgy
látta, hogy ez a javaslat helyes és egész
séges

A független kisgazdapárt is nagyszabású
gyűlést tartott és a kerület székhelyén, Len
gyeltótiban rendkívül éles beszédet mon
dott
ECKHARDT TIBOR,
a párt elnöke is. Kifejtette, hogy az a nem
zeti egység, amelyet a kormánypártban ál
landóan sürgetnek, a nemzet lelkén és tes
tén gyógyíthatatlan sebeket üt, erőszakos és
beteges.
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a kormányzó megérdemli a nemzettől,
hogy ő maga Is döntően szólhasson
bele abba, hogy mi történik majd eb
ben az országban akkor, ha nz Úristen
egykoron clszólitja őt az élők sorából.
Mert önkéntelenül is felmerül lelkében az
a kérdés: vájjon Gömbös Gyula nem erre
az időre késziti-e elő az országnak ilyen
módon való gúzsbakötését, hogy azután
automatikusan az ő ólébe hulljon Magyar
ország legfőbb ügyeinek intézése.
Beszélt ezután különböző gazdasági kér
désekről, majd a nagygyűlés véget ért.

Semmit se mulasszunk el,
amit a haladó kor kiván
— hirdette Walko Lajos a Nemzeti Kaszinó Széchenyi-lakomáján

Szabadabb gazdasági

módszereket
Géni kétoldali szerződésekért

és

a

sürget
& NépSZOVetsÓg

klíringrendszer

megszüntetéséért

harcol

(A Hétfői Napló genfi tudósítójától.) A Nép
szövetséghez közelálló körökben híre terjedt,
vasárnap, hogy a Népszövetség a közeli napok
ban összes tagállamaihoz felhívást fog intézni,
amelyben élesen szembeszáll nz nutnrkiárn tö
rekvő gazdasági módszerekkel,
felhívja tagjait, hogy egymással kétoldali
gazdasági szerződéseket kössenek
és egv uj világgazdasági konferencia összehívá
sát ajánlja. A felhívás szövege, amely immár
készen van, megállapítja, hogy az utóbbi két
évben a javulásnak bizonyos jelei mutatkoz
nak, de ezek a jelek az egymástól gazdaságilag
élesen elzárt országoknak nem jelentenek so
kat A javulásnak ezek a kezdődő jelei
csupán egy mindent átfogó nemzetközi
együttműködés
folytán tudnának minden állam számára előny
ként kibontakozni. Amig a nemzetközi árufor
galom útjába minden állam akadályokat gör
dít, addig a krízist nem lehet áthidalni.
Mindenekelőtt a klíringrendszert kell meg
szüntetni

és helyébe a fizetéseknek uj módszerét iktatni,
mert a klíringrendszer eddig mindenütt a ki
vitel ártalmas fékje gyanánt mutatkozott Ez
zel kapcsolatban
a Népszövetség a nagy hitelező-államok
politikáját is élesen etitéli.
Ezek az államok könnyen kereszlülvihelnék,
hogy ti devizakorlátozások mai kártékony rend
szere megszüntethető legyen és nem kellene
egyebet tenniük, mint az adós államok áruinak
behozatalát megkönnyíteni. Elengedhetetlenül
szükséges, hogy liberálisabb gazdasági mód
szerek
foglalják el a most érvényben levők helyet Le
kell számolni azzal nz elmélettel, hogy cgyidőben lehel élvezni egy javuló világgazdaság
kétségtelen és az clzárkóz.ási politika látszóla
gos előnye i. Bármilyen nagyok is a világgaz
daság átállításának a rizikói — végzi a Nép
szövetség felhívását
nincs nagyobb rizikó és nagyobb veszély,
mint a jelenlegi helyzet fenntartása.

Kecskeméti rabló
gyilkost keresnek
Csepelen

bocsátani. A Strasbourg nevű húszezer tonnás
cirkálóhajó építésénél dolgozó hajógyári mun
kások szintéii-aztrájkra készülnek.
Egyes lapok szerint a sztrájkban ötezer mun
kás vesz részt.

Vasárnap délután Csepelen fordulat állt
be a kecskeméti rablógyilkossúg ügyében
Szilveszter napján kecskeméti lakásán is
meretlen tettes fejszével agyonverte özv.
Mészáros Vendelné 62 éves nyugdíjas aszszonyt, kirabolta a lakást, azután elmene
kült. A kecskeméti rendőrség a nyomozás
során nem kevesebb, mint negyvennyolc
embert állított elő, mig végül
a gyanú Mész.árosné egyik hozzátarto
zójára terelődött.
Ez az ember, a nyomozás adatai szerint,
Szigetszentmiklósra költözött.
Rádiókörö
zést adtak ki ellene, ez megérkezett Sziget
szentmiklósra is és a csendőrök megállapí
tották, hogy azóta a községből Csepelre
ment.
Két csendőr ment utána, jelentkezett a
csepeli kapitányságon, onnan detektívek
kíséretében
a gyanúba fogott ember lakására mén
tek és előállították a csepeli kapitány
ságra,
azonban tagadja, hogy bármi köze volna
az ügyhöz.

A Nemzeti Kaszinó vasárnap rendezte idei
a politikai izgalmak lehető elkerülésével
hagyományos Széc/ienyí-emléklakoináját, ame
erőnket mindenekelőtt a gazdasági téren való
lyen
gyarapításra összpontosítsuk, nem felejtve azt.
megjelent Horthy Miklós kormányzó is.
hogy csak a köz érdekének szemmelfartásával
Évről évre egy-egy kimagasló közéleti férfi kifejtett működés szolgálhat az ország gyara
tartja a Széc/ienyí-einlékbeszédet: az idén podására.
— A gazdasági téren — folytatta — az álta
Walko Lajos volt külügyminiszterre esett a
lános irányzat a folyton fokozódó állami be
választás.
Walko Lajos beszédében Széchenyi István avatkozáshoz vezetett, ami ellen gróf Széche
gróf, a kaszinó nagy alapitója emlékének hó nyi István már egy évszázad előtt állást fog
dolt és kiemelte, hogy Széchenyi céljainak el- lalt: a most mégis előállott helyzetben a hiva
élésére egész pályáján gyakorlati megoldáso tali hatalommal bíróknak az a kényes felada
kat keresett. Hangoztatta Walko, hogy az or tuk, hogy
szágnak egy évszázad előtti helyzetét nem le
a beavatkozásban egy hajszállal se menje
het a mostanihoz hasonlítani, de most is min
nek tovább, mint amit igazán magas célok
den esemény azt mutatja, hogy
kal igazolni lehet.
a korszak, nmiben élünk, még kiforrásban
a magánosoknak pedig az a feladatuk, hogy
lévő, átmeneti korszak
magánérdekük mellett éppen a nehéz helyzetre
és nz Ítéletnek nagy hiánya lenne a mostani való tekintettel fokozott mértékben ismerjék
időket akár politikailag, akár gazdaságilag el az általános érdekeket.
'agy szociális szempontból kiforrottnak tekin
— A gazdasági munkából mindenki kiveheti
teni és cselekedeteinknél ebből kiindulni.
részét, de különösen ki kell venniük részüket
-- Átmeneti időkben — mondotta — arra azoknak, akik nem egyoldalúan neveltetvén,
kell törekednünk, hogv a mindenkori helyzet
a kilengésektől távolállanak
hez alkalmazkodva,
és általános műveltségűk folytán munkájukat
semmit se mulasszunk el. amit a haladó
a helyes irányban tudják kifejteni. Jól tudjuk,
kor kiván,
hogy nem a munka, hanem de egyúttal felkészüljünk arra, hogy egv via jól elrendelt munka
s^c.ny'.a-’ állandónak tekinthető általános helyPárls, február 2.
Ez az ötlámpás super nemcsak
'' I kialakulásakor abba kellő időben előnyösen nz. ami n nemzeti gazdaság alapja.
Franciaország legnagvobb hajógyári városá nálunk, hanem Európaszorte
kapcsolódhassunk be. A ma adott helyzetben
Az emléklakoma előkelő közönsége nagy tet ban, St. Nazaire kikötővárosban
közel fekvő, hogy
széssel fogadta Walko Lajos beszédét,
a legkeresettebb vi Iágvevő I
nagyarányú hajógyári sztrájk tört ki.
A Pcn/to/Mia jógyárhan a munkások szomba 6yárt;a Magyar Wolframlámpagyár
ton este kikiáltották a sztrájkot, mert a gyár
Kapható minden üttl
igazgatósága csökkentette a munkabéreket. A
sztrájkban a hajógyár valamennyi üzemének
munkásai résztvesznek, számszerint 2200 mun
kás lépett sztrájkba. Hétfőn
f lm fel v. telei után ul műsorral ismét a
beszüntetik n munkások a munkát h Geor
UpuAutro. Imiv.iAr.o
szolnál esdíjtalanul bemutatja
* Leygues tízezer tonná-s cirkálóhajó épít
ge
MALCSINER
kelésénél Is.
Részlet csere.
Asztalrendelés: 846-64, 878-66
A cirkálóhajót február végén akarták vízre
Vilmos császár-ut 60 Teletonezám: 18-4-97

Sztrájk

_

a francia hajóiparban

KOSARY EMMY

NEGRESCOBAN
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DUBARRYKÁVÉHÁZ

KŐZGÁÍDASÁGH

Danapart, Wurm-utca sarok. Telefon
*
Esténként

81-4-92.

DARVAS ZSUZSA

NÁDAS BÉLA

ujj műsorral.
Délu'án a zon óránál: Gerő.

Százezernél több iparos ellen
vezetett végrehajtást
az elmúlt évben az OTI
Az Építőmesterek vasárnapi tüntető nagygyűlése
Vasárnap délelőtt építőipari naggyülési
tartott nz Építőmesterek Országos Egylete
H szobafestők Wesselényi-utcai .székházéhon. A gyűlésen tizennégy rokonszakma kép
viselőin kívül Algyay Huber Pál, a Köz
munkatanács alelnöke is megjelent. A han
gulat mindvégig izgalmas volt éa többször
elkeseredett klfakadáaok hangzottak el
az OTI, az Iparosokat sújtó magas adók
és egyéb terhek ellen.
Vitéz Kapuváry Gusztáv hosszabb beszédé
ben az építőipar aktuális kérdéseit ismertette. Kifogásolta, hogy nálunk a legtöbb
minisztérium házilag végezteti el az építke
zési munkálatokat és ezzel
előljár a kontárkodás terén.
Mig Németországban az elmúlt évben egymilliárdot fordított nz állam építkezésre,
nálunk az iparosnak
valóságos guerílla
harcot kelt vívni a kenyérért. Az OTI het
venkét milliós tartalékalapjából alig jut va
lami az építkezésre, holott fontos érdek,
hogy
nyomorianyák, tüzveszéles odúk he
lyett emberhez méltó épületek léte
süljenek.
Arról is atólott, hogy a minimális órabér
bevezetésének kedvező hatása volt az aszlalosiparban, újabb munkaalkalmakat te
remtett és ugv a munkaadó, mint a mun
kás most már jobban megtalálja számitását. Szükséges lenne, hogy az építőipariban
is at egész vonalon bevezessék n minimális
munkabéreket, ami által a tavasszal megin
duló építkezéseknél javulnának a kereseti
lehetőségek. Könnyítéseket sürgetett az adó
zás terén, azonkívül a FAKSz és a LÁBkölcsönök kiterjesztését kívánta a magán
gazdálkodásra Íz. A küszöbön lévő építőprogramoknál, nevezetesen Óbuda parcellá
zásánál, a Tubán rendezésénél és a Délivasut

Ma tartja közgyűlését
a Nemzeti Bank

átépítésénél
a kisiparnak Is kell munkaalkalmat jut
tatni.
nem szabad, hogy ezeket a munkálatokat
egyes kiváltságos nagyvállalkozók kapják
meg.
Kovatsek Ferenc kőművesmester, iparka
marai tag arról beszélt, hogy a választások
alatt a politikusok sokat Ígértek, de azt a
váltót, amely már régen esedékes lett volna,
eddig nem váltották be és
a sok Ígéret választási kortesfogás ma
radt csupán.
A közszállitási szabályzat szigorú betartását
követelte és elkeseredett hangon emlékezett
meg arról, hogy
az elmúlt évben OTI tartatás miatt
115.978 iparos ellen vetettek végrehaj
tást.
Ennél a bejelentésnél percekig tartó zaj
szakította félbe a szónokot, többen ait ki
áltozták, hogy meg kell tagadni az OTI já
rulékok fizetését, mig mások radikális in
tézkedéseket követeltek a kormány részéről
a kisiparosság érdekében. Győrbiró István
ipartestületi főjegyző Tóth József, az aszta
losok alelnöke, Schlesinger József, a villany
szerelők alelnöke a kontárkérdésröl beszél
tek és ők is valamennyiem a közszállitási
szabályzat szigorú betartását kívánták. Több
felszólalás után a nagygyűlés határozati ja
vaslatot fogadott el, amelyben
a kontárkérdés megarüntetéaét,
a kisipar munkaalkalomhoz juttatását, at
OTI járulékok rendezését, a közszállitási
szabályzat betartását és kisipari kölcsönt
kémek.
A határozati javaslatot hétfőn nagyobb
küldöttség nyújtja át Bornemisza Géza
iparügyi és Koznia Miklós belügyminiszter
nek.
Tet-Aviv-ban nagy vásárt tartanak május
havában. A vásáron Magyarország is állandó
pavlllont fog építeni, mert jelentős lehetőségek
nyílnak Palesztinában a magyar export szá
mára.
♦
.4 Mateosz a közeljövőben egyes vidékeken
személyszállítással kapcsolja össze a teherfu
varozást. így a vasúthálózatból távoleső köz
ségek lakói is könnyű közlekedéshez jutnak.
♦
A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt.
nyeresége az 193S. évben 85.663 pengőt tett
ki. A f. hó 11. közgyűlésen egy uj igazgatósági
tagot is választanak.
*
At iparügyi minisztérium, miként a mosószappannál, úgy a pipereszappanra vonatko
zólag is elrendelte a készítményen a kéaxitő
nevének és az áru zsírtartalmának megjelölé
sét.
♦
Az ..lOKSz" már 3776 pengő nyereséget mu
tatott ki 1935. évi mérlegében és n közgyűlé
sen hat Igazgatósági és négy felügyelőbizottsági tagot választ
♦
Vidéken is megindulnak az. építkezések.
Szombathely, Komárom, Orosháza és Celldö
*
mölk modern vágóhidat. Nagykőrös hütőházat épít. Győrött megkezdik Az. OTI székház
építését.

A hal és tojás diadalutja aVigadóhan
A kormányzóné megjelent a fényesen

sikerült kiállítás megnyitási unneps.gén
A Vigadó termeiben vasárnap délelőtt nyílt
meg a Magyar Szakácsok Köre kiállítása. A
„szakácsinüveszeti" bemutatót ezúttal a „hal
és tojás" jegyében rendeztek: a inagvnr szaká
csuk a legváltozatosabb gasztronómiai remeke
ket készíttették el ebből a két nemes ételből.
Fontos célt szolgál a vasárnap megnyílt kiállí
tás: ingyen dolgoztak erre a derék magyar sza
kácsok, hogy Így teremtsék elő az ősszel ren
dezendő budapesti
nemzetközi szakécsklállitás
költségeit.
Délelőtt 10 órakor dr. Csikay Pál miniszteri
osztálytanácsos, a kereskedelmi miniszter kép
viselője nyitotta meg a bemutatót, amelyen dr.
Salamon Géza tanácsnok, dr. Rosztagny Achil
les főjegyző és Bárány Lajos tanácsjegyző a
főváros képviseletében és notabilitások hossz.u
sora jelentek meg. Marenchic.h Ottó kormány
főtanácsos, vezérigazgató mondta az ünnepi
beszédet, hangsúlyozva, hogy idegenforgalmi
szempontból is nagy érdek, hogy folytatódjék
a magyar siakáesmUvészet rohamos fejlő
dése.
A rendezőbizottság tagjai Gundel Károly, Lőhnert Mátvás, Vári Lajos, Heinrich Antal és
Paltán Józseffel élükön végigvezették a pom-

pás bemutatón az előkelőségeket.
Pontban II órakor autó állt meg a Vigadó
előtt:
megérkezett a kormányzó felesége,
akit Marenchich vezérigazgató fogadott. A korkorinányzóné nagy elragadtatással nézte végig
a kiáUitást, komoly szakértelemre valló meg
jegyzéseket tett és megfigyelt mindent.
Sok pompás ételkölteményt csodáltunk meg
a kiállításon. Nagy sikere volt Tárgyik József
készítményeinek, a
magyar kaviárnak és magyar lazacnak.
Marék András, a kormányzó főszakácsa töl
tött kecsegélének, Szmozsánszky János halból
és tojásból készült rokokó-babájának, Rákóczy
János és társai bohócsapkás farsangi tojás-bá
buinak. Vári Lajos kaviárral töltött tojásrem-kcánek, Akantis Kornél tojássorozatánAk, Ta
rába Mihály és Bajusz Ferenc halkéuzitmény-'inek, Hungler Béla pástétomainak — de fel sem
sorolhatjuk valamennyi díszét a bemutató
nak; a
bal- és tojáskéazltés ax ám tálán változatút,
a pompás alakokat, amelyek remekművű porcellánfigurákra emlékeztetnek és a többi étel
csodát. Ma estig marad nyitva a kiállítás.

Vasárnap hat nő
indult a halálba

nagy szenvedélye a villámhárítókon, csator
nákon való mászkálás.
őt vették gyanúba és miután régi szokásához,
hiven most sem volt bejelentett lakása, kutatni
kezdtek utána. Angyalföldön akadtak rá a
Béke-téren egy nőismerősénél. Előállították a
főkapitányságra és érdeklődni kezdtek élet
körülményei felöl. Eleinte zavaros válaszokat
adott, de később
beismerff vallomást tett.
Beismerte, hogy Ő tört be hat faszerüzletbe és
három Istenhegyi-uti villába. Letartóztatása
után mosolyogva mondta a rendőrtisztnek:
— Csak az vigasztal, hogy nem csak én va
gyok ilyen peches, hanem külföldi kollégám,
Georg Eurigh is, akit ott
légyembernek neveztek
és igy dolgozott mint én. öt három hete fog
ták el, amint a lapokból olvastam.
A magyar „légyembert" holnap viszik át az
Ügyészség fogházába.

Vasárnap gyors egymásutánban hat ön
gyilkossági kísérlethez hívták a mentőket:
mind a hat öngyilkosjelölt nö volt.
Az Öngyilkosok sorát Csipesz Jánosné öt
venéves kereskedönő nyitotta meg, aki a
Dembinszky-wtca 48. szám alatti lakásán
hipermangánnal megmérgezte magát. Nyo
mora miatt akRrt megválni az élettől.
Németh Erzsébet, a Zárda-utCA 4. számú
házban
szerelmi bánalábna Ismeretlen mérget
vett be.
Gál Rózsi 28 esztendős artistanő, a Do
hány-utca 69. szám alatti lakásán szerelmi
bánata miatt ivott ismeretlen mérget. Boros
Erzsébet 24 éves háztartási alkalmazott a
Dembinszky-utcA 34. számú lakásán mosó
szódával akarta megölni magát.
Bodis Lajosné 40 éves asszony a V<íci-ut
29. számú házban
mérget Ivott.
Harmati Ilona 23 éves mindenes, Andrássy-ut 19. szám alatt gázzal megmérgezte
magát.
A mentők a /íóA'Us-kórházba vitték az
életunt nőket.

Ma, hétfőn, nagyjelentőségű napja van a
magyar pénzügyi életnek: a Nemzeti Bank
tartja közgyűlését
Imrédy Béla elnöklete alatt.
Ha végigolvassuk a nemzet pénzintézetének
jelentését, örömmel állapítjuk meg, hogy a
magyar gazdasági életben
némi Javulás
észlelhető, ennek teljes kibontakozását azon
ban a rossz termés gátolta. Javulás konsta
tálható az iparban is a pénzintézetek hely
zetében is. Részletesen foglalkozik a jelen
aki villámhárítókon, csator
tés devizagazdálkodásunk eredményével.
nákon kúszva hatolt be
Örömmel éa jóleső érzéssel tanulmányoz
a villákba és üzletekbe
tuk a jelentést nemcsak azért, mert az
/M.5. év tiszta nyeresége
As utóbbi időben több olyan betörés történt
3.6 millió pengő,
A fővárosban, amelyeknél még a detektiveknek
is feltűnt, hogy a tettes milyen életveszélyes
amelyből hétszázalékos osztalék kerül ki
és különös módon jutott be n kiszemelt helyre.
fizetésre. hanem azért is, mert érettük,
Több Üzleti letörésnél n betörő a világitóhogv a jelentésben nincsenek túlzások: a
Udvarba leereszkedve a szellőztető ablakon ke
bank irányításának egész stílusa bizonyltja,
resztül jutott az üzletbe, húrom svábhegyi vil
hogv Imrédy Béla álvette elődjének, a nagy
lánál pedig — mint a hálrainAradl nyomokból
kitűnt —
Bopovics Sándornak nemes szellemi hagya
tékát is. Az Irányelv a régi maradt: haladni
a vízlevezető CShlOfnán mászott fel a tettes
a korral, de sohasem téveszteni szem elöl
*
és az emeleti ablakot benyomva jutóit be n
a józan konzervativizmust, minden kaland
A lakhérleti szabályrendelet éten a héten, szalónba. Nyolc-tiz hasonló betörés történt és
a rendőrségnek az volt a gyanúja. hogv vala
és kilengés kerülését.
,1-én kerül a főváros közgyűlése elé.
mennyi betörést ugyanaz n személy követte cl.
Ez az első esztendő, amelyben klbonla
4>
aki már szerepelt a rendőrség előtt. Sorra vet
kozlk Imrédy Béla munkájúnak eredmény'’.
4 magyar-román kereskedelmi tárgyalások ték a Bűnügyi nyilvántartóban azokat a betö
\ jelentésből levontuk ii konklúziót: Im csütörtökön, 6-dn újból megindulnak.
rőket, akik ..kockázatos’* betöréseknél híresek.
rédy Béla méltó utóda Popovlcsnak.
Taube Márton 35 éves Inkatossegéden akadt
*
meg a szemük, nklt ínár sokszor látott ven
Tizenhárom és félmillió pengőt lösz ki n dégül a 200-as cella és akinek
.4 postatakarékpénztár jubileuma. Fennál Budapest gráci iniiut építési költsége. A mun
lna ötvenedik évfordulóját díszközgyűlésen kálatokat már tavasszal megkezdik.
ünnepelte a Postatakarékpénztár. Fabinyi Ti
♦
lianur mondott luenyitóbcszódct majd TorI kéSzbőrkivttelOnk nz 1935. évben több,
moy Béta sezérignzgnló beszólt a dlstközgyll- mint 10 millió pengőt tett ki. tehát az clözÓ
lésen. I /után Imrédy Béla, LonloUe Károly.
herrsztes-l'ischer Ferenc. Hegedős Lóránt, ívivei szemben 3 millió pengő emelkedést mu
lényegesen
b.-linndl Károly. Mutsenbarher Éinll. Éber An lat. mig nycrshörbchozAlalunk
tal. C.horin Ferenc és Fleissiy Sándor beszél- csökkent az t93A. évben
ét
uk A kormányzó n postatakarékpénztár szá
mol tisztviselőjét kitüntette.
A tervbe vett uj vámtarifa ellen a Budapestkörnyéki kereskedelmi, gazdasági és ipari
Snpl.it- és Trrtildru Kft alatt tömö egyesületek ma. hétfőn a vármegyehátán érlekczletrl tartanak
rültek a svájci sftpkagv.irnk X közösségben a
♦
I.’ocCicző vállalatok vesznek részt' nz Első
'lafipar lemez. Posztó és I < :><udr Rt a A"/.'1 gyt-gyáruknrhlböl kilépd! s Thallmnyi-r
ron József és Fiai cég é* az Első Rákospalotai
cég és így valószínű, hogy a kariéi fel lóg
osztani
Kató- és Szövőgyár.

1

Elfogták
a „légyembert“,

Lepcses szomszéd
postája
Alig pár hete, hogy a Hétfői Napló hasábjain
megjelent ez a furfangos magyar, élete párjá
val, meg az örökösen kiváncsi vasúti bakterral
és máris páratlan népszerűségre tett szert a
Ml újság Pesten? cimü heti krónika. Az ország
minden részéből kapjuk olvasóink üdvözlő so
rait, melyekben kérik a Hétfői Naplód, hogy
továbbra is tartsa ébren azt a harsogó derült
séget, amit Lepcses szomszéd, az ő hamisítat
lan földszagu bölcsességével, magyar zamatu,
eredeti, vidám kiszólásaival keltett. E heti pós
tónkban pedig már két olyan levelet találtunk,
amik egyenesen felszólítják Lepcses szomszé
dot, hogy mondja meg a véleményét a levelek
ben felvetett közérdekű kérdésekről:
Kedves Lepcses Szomszéd!
Bocsássa meg. hogy a baklerrel folytatott
remek beszélgetésében szerény levelemmel
zavarom. De már régen várom, hogy oda
mond valamit a Beszkárt-nak. írről, hogy
talán mégse illik a közönség anyagi képes
ségét és türelmét a végsőkig próbára fenni.
Már meg uj hurokvágányokon spckiilá'nak.
Mi a véleménye erről, Lepcses szomszédi
Szives válaszát remélve vagyok
Tisztelettel
Dr. Berger. fogorvos.
VI., Kossuth Lajos-u. 2.
.4 ..Hétfői Napló" lek. Szerkesztőségének
Budapest.
Mint lapuk hú olvasója tisztelettel kérde
zem. ir.it szól Lepcses szomszéd ahhoz, hogy
a szövetkezetek lassanként megölik a magyar
kcrcskedőosztálgl ?
Tisztelettel
Szilárd Jenő.
Bakács-tér A.

Budapest, 1936 február 3
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UJ VALUTA KOFFERES BŰNÜGY!
A valutabőrSndös Nagy Pál feljelentése alapján
Budapesten letartóztattak egy dúsgazdag amerikait
Újabb kofferes valutabünügybcn folyt
nyomozás beleken keresztül a budapesti
rendőrségen. Ez az ügy éppúgy tele van
rejtélyekkel, mint az a nagy feltűnést keltő
kofferes valutarablás, amelynek Szekulesz
József és' .Voí/j/ Pál voltak a gyanúsítottjai.
A legújabb kofferes valutaügynek azon
ban van még egy egészen meglepő szen
zációja: Nagy Pál a panaszosa!
ö telt bűnvádi feljelentést a krakkói
ügyészségen s a feljelentés alapján kapcso
lódott Ive a nyomozásba
a budapesti
rendőrség.

William Paart Budapesten
letartóztatják
A pesti rendőrség nyomozásának közép
pontjában egy dúsgazdag amerikai üzlet
ember ál):
William Paar, az amerikai Hear-szállodakonszern elnöke.
Nemrég nagy feltűnést keltett, hogy de
tektívek jelentek meg a Gellért-szállodában
s egv elegáns, középkorú urat igazolásra
szólítottak fel. Az igazoltatás után a Gcllért-szálló vendégét a főkapitányságra ki
sérték, itt letartóztatták, majd a Markóutcai fogházba vitték.
Ez a letartóztatott férfi William Paar
volt.
Azt azonban máig sem tudta a nyilvá
nosság, hogy az amerikai szállodakonszern
ejnökét miért tartóztatták le. Csak annyi
derült ki, hogy’ a krakkói ügyészség el
fogatóparancsa alapján történt a letartózta
tás és a magyar valutatörvénybe ütköző
bűncselekmény gyanúja is fennforog Wil
liam Paarral szemben.

Nagy Pál bőröndje
és krakkói Ismeretsége
A Hétfői Napló vasárnap megtudta, hogy
mi az a valutabüncselekménv, amelynek
William Paar lett a letartóztatottja, Nagy
Pál pedig a sértettje.
. a .
Amikor a Szekulesz-féle valutabórondrablás kipattant, a húsz egynéhány eszten
dős Nagy Pál volt a rejtélyes bűnügy egyik
gyanúsítottja. Nagy Pál ekkor már Kolozsvá
ron volt. Itt értesült később arról, hogy
vele szemben megszüntették az eljárást és
visszavonták az ellene kibocsátott elfogató
parancsot,
Nagy Pál Kolozsvárról neiprég Krak
*
kóba költözött
s itt megismerkedett Kirschheimer Richárd
krakkói nagykereskedővel és az itt tartóz
kodó William Paarral.
Pár héttel az ismeretség után Nagy Pál
a krakkói ügyészségen bűnvádi feljelentést
tett egy értékekkel telt bőrönd eltűnése
miatt. Ennek a bőröndnek az eltűnéséről
a következők derültek ki:
Nagy Pál, Kirschheimer és William Paar
üzleti összeköttetésben voltak egymással.
Paar és Kirschheimer közölte egy alkalom
mal Naggyal, hogy rövidesen Budapestre
utaznak.
Nagy Pál ekkor egy bőröndöt adott át
nekik és nrra kérte őket, hogy ezt egy
megadott budapesti címre vigyék el.

Eltllnik a nagyértékU
bőrönd, öngyilkos lesz
az Uzletbarát

ról, hogy mi történt a bőrönddel. A további
nyomozás során az volt a gyanú, hogy
William Paarnak kell tudnia a részvé
nyekkel s értékekkel telt bőrönd tar
talmáról.
Ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene
s mihelyt Budapestre érkezett, letartóz
tatták.
Miután a nyomozás megállapította, hogy
itt a valutatörvénybe ütköző cselekmények
gyanújáról is szó lehel, William Paar el
len a budapesti valutaügyészség is megindí

totta a vizsgálatot.
Az amerikai szállodatulajdonos kihall
gatása során tagadta, hogy a rejtélyes
bőrönddel részvénysibolást akart volna
elkövetni.
Magúról a bőröndről sem tudott semmiféle
precíz felvilágosítást adni.
A valutaügyészség további vizsgálatának
eredményeként a budapesti törvényszék
//ori’óthrlanácsa ma, hétfőn délelőtt tár
gyalja William Paar bűnügyét és tisztázza
az uj, rejtélyes kofferes valutaügyet.

hajósaival

Szabó Károly plébános
hirtelen halála
a villamoson
Szabó Károly. Cinkota-Árpádföld negy
venéves plébánosa vasárnap reggel a Keleti
pályaudvar melletti végállomáson fölszállt
a gödöllői villamosvasutra, hogy Cinkotára
utazzon.
A Külső Kerepesi-uton robogott a villa
mos, amikor Szabó plébános
hirtelen elsápadt és összeroskadt.
Az utasok a kalauzzal együtt segítségére
siettek és igyekeztek eszméletre téríteni.

a——

Közben a villamos megérkezett a Cinkotai
Naggitce-üWom&shoz, ahol az állomás sze
mélyzete leemelte az élet leien plébánost és
orvost hívtak hozzá. Az orvosnak azonban
már nein akadt munkája,

csak

azt tudta megállapítani, hogy
Szabó Károly halott.

A köztiszteletben álló pap hirtelen halá
lát régi szívbaja idézte elő.

i— í

4 Slachta-család tragédiája
Slachta Margit missziós körúton jár Kanadában
és azalatt itthon meghalt az édesanyja és az édesapja
Tegnap
délután a
remete-kertvárosi
Szenf/é/cÁ’-kápolnában a katolikus egyházi
és politikai világ számos kitűnősége gyűlt
össze, hogy utolsó útjára kisérje zadjeli
Slachta Kálmánt, Slachta Margit volt nem
zetgyűlési képviselőnő, a missziós testvérek
főnöknőjének édesapját.
A koporsó körül álltak Remete-Kertváros
szegényei, akiknek
Jótékony
gondviselője volt Slachta
Kálmán
és ott zokogtak az elhunyt családtagjai,
egyik leánya,

Alighogy elutazott hazulról, gyászos
esemény történt, meghalt az édesanyja.
Két héttel ezelőtt temették Slachta Kálmán
nál és a hozzátartozók levélben értesítették
haláláról a Kanada felé tartó Slachta Margitot. Ezt a levelet talán még nem is kapta
kézhez, amikor most bekövetkezett az
újabb gyász, meghall az édesapja is. úgy
hogy Slachta Margit, aki hivatalos körúton
van,
ebben a pillanatban még nem Is tudja,
hogy g.vors egymásutánban elvesztette
édesanyját és édesapját Is.
A kettős családi gyász alkalmából min
Slachta Margit azonban nem jöhetett
denki
osztatlan
és mélységes részvéttel for
a temetésre,
dul Slachta Kálmán leányai felé, akik vala
aminek tragikus előzményé van.
mennyien kulturális és emberbarát! pályán
Slachta Margit, a Missziós Testvérek Tár működnek: Slachta Irén a newvorki Fordsulatának főnöknője néhány háttér ezelőtt ham-egyetem tanárnője. Slachta Borbála
Kanadába utazott a missziós nővérek ottani fővárosi tanitónő, Slachta Alice pedig szo
telepeinek meglátogatására.
ciális nővér.

Ismét elfogtak
egy automatatelefon-tolvajt
Borbély György volt műszerész naponta hatvan
pengőt keresett az automaták iosztogatásával
Vasárnap délelőtt újra kézrekerüll egy
telefonautomata tolvaj, akit hosszú hóna
pok óta hiába keres és kutat a rendőrség.
Pontosan egy hete annak, a mull vasár
nap történt, hogy a rendőrség ártalmat
lanná tett egy embert, aki hónapok óla
fosztogatta a nyilvános utcai telefonok per
selyeit. Azt hitték ekkor, hogy végeszakad
a telefonperselyek fosztogatásának, azon
ban azóta is azt tapasztalta az automata-túrsság, hogy
tovább dézsmálja valaki az utcai auto
matákat.
Hiába ügyelték azonban a detektívek,
semmi gyanús momentumot nem találtak,
mig azután a véletlen: Takács Béla rendőr
ségi altiszt személyében sictelt a rendőrség
segítségére és
sikertilt leleplezni és elfogni a tolvajt.

szánni ház előtt lévő utcai telefonfülkében
egy elegáns bőrkabátos férfi hosszii
Ideig tartózkodik,
majd amikor onnan kilép, egv kapumélye
désbe húzódik és
huszlilléreseket számol össze.
Takács rosszal sejteti s a férfi nyomába
szegődött. Alig követte néhány lépésnyire,
amikor a bőrkabátos férfi mellé lépett egy
másik ember, néhány szót váltottak, azután
a bőrkabátos egy marék pénzt adott ót tár
sának, mire elváltak egymástól. A bőrkabá
tos tovább folytatta útját a Margithid felé.
A Lipót-körut 11. számú ház előtt is van
egy telefonfülke. Takács, aki nyomon kö
vette a bőrkabátost, látta, hogy ide is be
megy, itt is hosszabb ideig tartózkodik.
— Telefonálni szeretnék, soká telefonál
Ma mindent tisztáz
még? — szólalt meg Takács s nz ajtót rá
a valuta-tanácsi
Takács Béla rendőrségi hivatalszolga nyitotta a bőrkabátosra.
Meglepetve látta, hogy
Kirschheimertől tehát már nem kapha szombaton, a késő éjszakai órákban arra
n felefonaulomatában két kulca van.
tott felvilágosítást a krakkói ügyészség ar lett figyelmessé, hogy a Margit-körut 8.

így indult együtt Budapestre az ame
rikai szállodatulajdonos és a krakkói nagy
kereskedő. Pár nappal később Kirschhei
mer hirtelen búcsút vett amerikai üzletba
rátjától,
visszatért Krakkóba,
felkereste
Nagy Pált s megdöbbenve közölte vele:
— A bőrönd az utón elveszett! Nem
tudom, mitévő legyek!
Ezek után tett bűnvádi feljelentést Nagy
Pál a krakkói ügyészségen. Megindult a
nyomozás és Kirschhcimert kihallgatásra
idézték be.
Huszonnégy órával a kihallgatás előtt
a nagykereskedő öngyilkos lelt egy
krakkói bérhúz ötödik emeletéről leve
tette magát s nyomban meghalt.

A Hamburg-Amerika Unta

AZ AZÚRKÉK FÖLDKÖZI
TENGER PARTJAIRA
jí\ Atlanti szigetek - Spanyolország
z

- Portugália, a kék Földközi tenger,
Olasz- és Görögország - és a Fekete
tenger csodás kikötőinek érintésével
február közepén kezdődő és május
végén befejeződő, öt felejthetetlen
tavaszi tengeri utazást rendezünk a
HAPAG újonnan átalakított .Miiwatikee" luxtishajóján. Egységes első
osztály inár 510.-- pengőtől. Kényel
mesen, jól, olcsón utazik a HAPAG
hajóján I Kérjen prospektust I

Hamburg-Amerika Linie
V., VflrOsMrtv lér 1. / Wll., Bírást tár 9.

Ibusz és Ma’ert utazási Irodák

Az egyiket hirtelen kirántotta a bőrkabátos
férfi, a másik kulcs azonban benne maródt.
Takács hirtelen kiugrott a telefonfülkéből,
hátát az ajtónak támasztotta, hogy a bent
levő ne tudjon kijönni és torkaszakadtából
kiabálni kezdet:
— Rendőri Rendőr! Fogják meg!
— Minek hiv kérem rendőrt? — szólí
totta meg az az alacsonyabb férfi, akivel a
Margil-köruton tárgyalt a bőrkabátos. —
Valami baj van? Szívesen rendelkezésére
állok.
Közben összesereglett a közönség a tülke
körül, ugv, hogy
a bent levő bőrkabátos ember nem tu
dott eltávozni.
Rendőr is került elő, akinek elmondotta
Takács Béla a történteket.
A bőrkabátost bevitték a főkapitányságra,
ahol kiderült, hogy a neve Rorbély György
39 éves műszerész Bevallotta, hogy
*
négy
esztendeig volt a Telefonautomata Társaság
szolgálatában, azonban elbocsátották.
Az automatákat kinyitó két kulcs nála
maradt s azóta
ubból élt, hogy az automaták perse
lyeit fosztogatta.
Bevallotta, hogy éjszakánként járta sorra
az automatákat és addig dolgozott minden
nap, amig
hatvan pengőt össze nem szedett.
A rendőrségen meg is találták nála a kul
csokat s előkerült a zsebéből 261 darab
huszfilléres is. Letartóztatták. Megszökött
társát keresi a rendőrség.

A Lex Vass reformlát követelik
a betegpénztári orvosok
A betegpénztári orvosok tegnap a fíakayklinikán országos gyűlést tartottak. amelyen
igen nagy számmal jelentek meg a résztvevők.
A gyűlést dr. Soós Sándor elnök nyitotta
meg érdekes beszéddel Kijelentette, hogy
a társadalombiztosítás alapját képező Let
Vass korszerű haladéktalan reformjára van
szükség.
A szegénysorsu mezőgazdasági munkásság in
tézményes egészségügyi gondozását is meg kell
oldani
Dr. Gyertyámosy János indítványára elhatá
rozták, hogy a közelgő oruoskamnrai választá
son a hetegpénzfári orvosok önálló párttal
vesznek részt.
Már meg Is alakult a Biztosító Intézeti és
Alkalmazott Orvosok Kamarai Pártja.
amelyhez a betegpénztóri orvosok mind csat
lakoznak.
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Bonyodalom Aiöíectst Királyi herceg Díszes vendégsereg felvonulásával
tartották meg vasárnap az idei
egymillió schillinges
sváb bált a budai Vigadóban
becsi járandósága körit
ti ófólls elemi csapását sem tudták ki
heverni,

Bécs, február 2.
(4 Hétfői Napló tudósítójától.) Amikor
■ z osztrák kormány törvényjavaslatot ter
jesztett az osztrák parlament elé a Habs
burg család vagyonának feloldása és a
Habsburg-esgUd tagjainak történő vissza
adása ügyében. u llabsbtirg-hói érdekelt
tagjai képviselőik utján, vagy személyesen
*
nyomban
tárgnalást kezdtek az illetékei
as:lráfiakörfntkel vagyonuk visszanyerésé
nek mjnlozittáíról.
A
család érdekelt tagjai között
volt eJniostvrbrin a Magyarországon élő, ma
gyar fllainpóígár

azonfelül pedig szinte elviselhetetlen meg
terhelést jelent az uradalmak számára azok
nak a nyugdijlételeknek a vállalása, me
lyek az utódallamok területein elkobzott
birtokok nyugdíjasaival együtt jelenleg az
uradalmak központi pénztárát terhelik.
Elkövetkezett az uj esztendő, elmúlt a
január is,
Albrecht királyi herceg azonban Bécs
ijén mindezidáig egyetlen fillért sem
kapott.
A bécsi híradással kapcsolatban

AIhwrlit -királyi herceg Is, aki a mull
év folyamán részben jogtanácsosai utjánrr(ú.5íbcn személyesen több ízben
•ázg.fpH az osztrák kormány tagjaival
*l
vagyoni ügyeiben.
Az osz.rak kormány törvényhozási intézke
dése lényeges mértékben érintette ugyanis
a királyi hercegei, mert bér földbirtokról na
gyobb terjedelemben az ő esetében nincsen
szó,

jól informált helyről
azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az osztrák
törvénynek,
amely májusban felszabadí
tói ta az ausztriai Z/obsburg-birtokokat, meg
ma sem jelent meg a végrehajtási utasí
tása és
ez, a bürokratikus késedelem okozza
azt, hogy Albrecht királyi herceg sem tud
rendelkezni Ausztriában levő házbirtokai
val, sem azok esetleges értékesítésével.

Béesbcn értékes palotái, azokban pedig
sokmillló értékű műkincsei vannak.

Az eljárás hosszadalmasnak ígérkezett.
Nemcsak g vagyoni leltár nagyértékii ingó
ságánál sokfélesége miatt, hanem a miikin*
csekre,^ azok értékesítésére nézve fennálló
törvéighís rendelkezések miatt is, melyek
büroRapÍKUs akadályokat gördítettek Albrc<7(ííNirályi hercegnek az elé a terve elé,
hogy 'vagyonát értékesítse, vagy Ingóságait
Miskolc, február 2.
Magyarországra azóllittassn.
M Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclenA inult '■óv őszén megállapodás történt, lése.) liadóczy Ilona, tizennyolcéves lány szü
leinek Arany János-utca 124. számú házban
hogy
lévő lakásán vasárnap délután öngyilkosságot
1036 január elsején a királyi berreg —
követeti cl. Három óra tájban megérkezett vő
ha addig véglegesen nem sikerül ren
legénye és
dezni a függő anyagi kérdéseket — egy
megbeszélték, hogy moziban töltik a dél
millió sehillinget kap utólagos elszáutánt.
■'r
molásra,
A lány szobájába ment öltözködni és magára
vagyonának terhére.
zárta uz ajtót. Félóra múlva a vőlegény és a
Albrecht királyi herceg számára igen lány ar.yja kopogtattak a szoba ajtajún és mi
fontqs4S’9Jt ez a megállapodás, mert — kor isméiéit zergetésre sem kaplak választ, fölmint ismeretes — az uradalmai bármily feszitették a zajlót. A fiatal lányt
felakasztva, holtan találták az ablak kenigy v^ji.Vpnt reprezentálnak Magyarorszá
rcsztvnsún.
<
gon.

Mozi helyett
halálhament
egy fiatat leány

az uradalmak néhány esztendő kalasz-

öngyilkosságának oka ismeretlen.

A Síét s^ensáclója!

Az év
legszebb
filmje

rázsoltdk elém. A terem jobbsarkán álló pódiu
mon (iratz Gusztáv nyugalmazott miniszter.
Unkelhanxer volt horvát miniszter, az osztrák
ív német követségek, mint a bál fővédnökei és
több előkelőség foglaltak helyet. Ezen a kis
szigeten csupa frakkos ur, estélyiruhás hölgy
tartózkodott
Tiz órakor már teljesen zsúfolt volt a terem,
sokan a folyosóra szorultak, de ez nem akadá
lyozta meg őket, hogy
a sváb indaló tüzes ütemeire szélsebesen
ropják a táncot.
A hangulat egyre emelkedcttebb lett, a béke
időik róasás jókedve tért vissza egy rövid éj
szakára.
Éjfélkor félórás szünetben fogyasztják el a
bálozók a magukkal hozott elemózsiái; sonkát,
szalonnát, Libacombot, fokhagymás kolbászt és
egyéb harapnivalókat. A Vigadó vendéglőse és
a környékbeli kocsmák ugyancsak felkészültek
sörrel, mert régi tapasztalat, hogy
a sváb bál éjszakáján bektőszámra fogy
a sör,
mig
borból keveset fogyasztanak. A nagy cvésakik már az utcán elkezdték fütyülni és da
Ivás után a bál attrakciója: a tiroliak nemzeti
lolni híres népdalaikat.
A Vigadó nagytermét ragyogóan feldíszítet táncai következnek és azután folyik tovább a
ték, a tájképcs díszletek valósággal Tirolt vtt mulatság kivilágos kivirradtig . . ,
Vasárnap este kilenc óra után színes, moz
galmas képet nyújtott a budai Vigadó környé
ke. Rezesbanda hangjai mellett festői népvise
léteikben vonultak fel a soroksári, törökbálinti
és egyéb környékbeli svábok. Az utca forgalma
percekre megállt, az emberek csoportokba ve
rődve nézték a jókedvű, eredeti sváb népda
lokat éneklő legényeket, a sok szoknyás, piros
pozsgás arcú hajadonokat. akik nem igen kí
mélték a torkukat, mert már az utcán
nagyokat kurjantottak,
ezzel adva kifejezést örömüknek, amikor egyegy szemrevaló „földivel" találkoztak. A vi
dék is kitett magáért. Egymásután érkeztek a
baranyamegvei. felső- és nyugatmagyarországi
sváb egyesületek nagyobb küldöttségei az idei
sváb-bálra. Sőt a külföld részéről is a szokottnáj nagyobb érdeklődés nyilvánult meg. Tirol
ból. Birsből, Berlinből és Münchenből is ér
keztek vendégek.
A legnagyobb sikerük a kedves, mókás
tiroliaknak volt,

Megkerült a gyilkos és öngyilkos
hentessegéd titokzatos körülmények
között eltűnt disznó ölő kése
A lakás szemétjében találta meg vasárnap délelőtt egy detektív
Vasárnap délelőttre végre megoldódott a
Kazinczy-utcai családi dráma rejtélye; elő
került a kés, amely eltűnt és igv az a lát
szat keletkezett, hogy talán a hentessegéd,
aki előbb feleségéi leszúrta, nem lett ön
gyilkos, hanem valaki agyonszurta.
Még pénteken történt, hogy a Kazinczyutca 11. számú ház földszint 1. alatt lévő
lakásába, ahol Laczai Józsefné lakott különváltan élő férjétől, az ablakon át beug
rott Laczai József. A férfi arra kérte az
asszonyt, hogy térjen hozzá vissza, majd
amikor kérését az asszony megtagadta,
disznóülő kést rántott elő s ezzel az
asszonyt több helyen életveszélyesen
megsebesítette, majd hásbaszurta ma
fiát.
I.aczalnét a mentők a Rőktis-kórházba
szállitollák, ahol most is még élet-halál kö
zött lebeg, úgy, hogy kihallgatni sem tud
ták, Laczai József pedig a helyszínen meg
halt. A rendőrség megindította az ügyben
a vizsgálatot, azonban hiába kereste a gyil
kosság és öngyilkosság eszközét:
a disznói!, ö kést nem találták meg.
A kés eltűnése különböző kombinációkra
adott okot s már-már azt hitték, hogy a
hentessegédet valaki titokzatos körülmé

nyek közöli agyonszurta s a gyilkos kést
magával vitte, amikor vasárnap délelőtt
ujahb helyszíni nyomozás indult.
A detektívek a sötét udvari lakásban nagy
felfordulást találtak. A szobában égő vil
lanykörte nem adott elég világosságot s
ezért
a rendőrség remek torokkal világította át
és négyzetméterenként vizsgálta át a lakást
Az egyik sarokban összehahnozott szalma
törzseket találtak, amely Laczainé szalmazMk-jából hullott .ki.
Az egyik detektív botjával elkezdte pisz
kálni a szalmahalmot, egyszercsak
elővillant a véres disznóttlő kés.
Azonnal megvizsgálták és megállapították,
hogy a késen lévő ujjnyom az öngyilkossá
lett Laczai József ujjnyomaival megegye
zik. Igv tehát kétségtelen, hogy önkezével
vetett véget életének.
A holttest fekvéséből következtetve, ki
derült, hogy a szerencsétlen gyilkos és ön
gyilkos hentessegéd, amikor lezuhant a
földre, lendületében nagy ívben röpült ki a
kés a kezéből és igy esett a szoba sarkába,
az apró szalma közé, ahol a rossz világítás
következtében a hevenyében megtartott első
kutatás alapján nem tudták megtalálni.

Leütötte a lakót
a tettedért
két betörő

összevert Nagy Jenőt megpillantották.
A betörők hátrahagyták zsákmányukat és
ugv távoztak a hájból, ahonnan a házmester a
két nyugodtan beszélgető emberben nem gya
níthatott betörőket és igy
kibocsátotta őket a házból.
A rendőrség még az éjszaka folyamán meg
indította a nyomozást, azonban a daktiloszkopusok semmi ujjnyomot nem találtak. A sötét
ben a házmester nem nézhette meg alaposan
a két embert. Nagy Jenőnek sem volt ideje
őket szemügyre venni, úgy. hogy személylciras
sincs a Magyar-utca betörőiről, akiket a ren
dőrség nagy apparátussal keres. *

Szombaton este tizenegy órakor könnyen
végzetessé válható kalandja volt Nagy Jenő
joghallgatónak Magyar-utca 11. szám alatti la
kásán. ahonnan azelőtt csak néhány perccol
távozott egy trafikba, hogy cigarettát vegyen
magának.
Nagy Jenő a ház első emeletének 7. szám
alatti lakásában lakik és nagyban készült szi
gorlatára, amelyet február végén akar letenni.
A szorgalmas fiatalember szombaton egész éj
szaka tanult és tanulás közben clfagyott a ci
garettája. F.ste tizenegykor ment le a szomszé
dos trafikba, majd alig öt perc múlva vissza
sietett lakásába.
Amint kinyitotta az előszobaajtót, csodál
kozva látta, hogy világosság szűrődik ki a la
kás ebédlőjéből. Pontosan tudta, hogy amikor
A régóta nagybeteg Sándor Pál ország
lement, eloltotta a villanyt, ezért óvatosan
lépkedve ment a szobába vezető ajtóig. Itt gyűlési képviselő, az OMKE elnöke nanok
megállt fülelni s legnagyobb megdöbbenésére óta súlyos állapotban fekszik a zsidókór
házban. Az elmúlt héten általános megdöb
motozást majd halk suttogást hallott.
Nagy Jenő hirtelen benyitott szobájába, benésre aggasztó hírek kerültek forgalomba
amelynek közepén fehérnemüeket, ruhaneműn a népszerű közéleti vezérféríiu betegségé
ket * a lakásban lévő értéktárgyakat egy ha ről. Vasárnapra azonban
lomba rakva talált. A halom előtt egy maga
örvendetes javulás
sabb és egv alacsonyabb férfi állott. A joghall állott be Sándor Pál állapotában.
gatót megpillantva, a két férfi rákiáltott:
A
beteg
a
vasárnapra virradó éjszakát
—- Mit akar itt? Menjen innen!
nyugodt alvással töltötte, vasárnapra pedig
— Ez az én lakájom, majd rendőrt hívok lényegesen jobban lelt, jó hangulatban be
•— felelte a joghallgató — tovább azonban nem
szélgetett hozzátartozóivul és orvosaival és
tudott beszélni, mert
—- ami u legfontosab —, kielégítően táplála kél ember ráugrott ég rettenetesen össze
között.
verték.
A Hétfői Napló munkatársának vasárnap
Nagy eleinte védekezett a túlerővel szemben,
délután
Sándor Pál kezelőorvosától nyert
azonban tehetetlennek bizonyult és egv szivére
értesülése szerint a képviselő annyira job
Irányzott ütéstől
ban
van,
hogy
ájultan terült el a földön.
remélik kifér felépüléséi.
Igy akadtak rá hozzátartozói, akik éjféltájban
érkeztek haza. A családtagok kiabálni, sikoltozni Természetesen még hosszabb ideig a leggon
kezdtek, segítséget kértek, mikor a véresen dosabb kezelésre és ápolásra van szüksége.

Sándor Pál
állapota vasárnapra
lényegesen javult

BIRGEL
Rendezte:

MARTIN PÁL

Premier csütörtökön!

Átrium: Corso
*Bécsi

♦Uránia
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Keztyütisztitásnál
felrobbant a benzin és

halálraégett
Gergely Rezső MÁV főíntéző
bálbakészülő leánya

Az idei báli szezon legszomorubb aktáját
most záriák le a főkapitányságon: befejez
ték a nyomozási egy fiatal budapesti úri
lány tragikus halála ügyében. A .V .4 V-kór
ház igazgatósága jelentette a minap a főka
pitányságnak, hogy a kórházban meghalt
Gergely Magdolna huszonnégyéves urilánv,
akit égési sebekkel vittek a kórházba. En
nek a kórházi jelentésnek a hátterében hú
zódik meg a
döbbenetes báli tragédia.
Az Eötvös-utca 30. számú házban lakik
Gergely Rezső-MÁV főintéző A főtisztvi
selő leánya, Gergely Magdolna néhány nap
pal ezelőtt bálba készült. Délelőtt tiz óra
tájban elővette magasszáru báli kesztyűjét,
hogy kitisztítsa. Bement a fürdőszobába és
benzinnel kimosta a kesztyűt, azután
felhúzta a kezére
és hogy gyorsabban száradjon, kinyújtott
kezét a fürdőszoba kályhája fölé tette.
A frissen tisztitott kesztyűből kiáradó
benzinpára a melegtől fölrobbant.

a kesztyű lűzetfogott és a fiatal leány
ruhája egy pillanat alatt lóngbaborult.

Gergely Magdolna kétségbeesett segítség
kiáltozására berohantak a fürdőszobába a '
házbeliek, ruhadarabokat dobtak rá és el
fojtották a tüzel, addigra azonban a szeren
csétlen urilánv borzalmasan összeégett:
a benzines kesztyű a szó szoros értel
mében rásült a kezére, azonkívül az
arcán is csontig hatoló égési sebeket
szenvedett.
Azonnal a mentőket hívták, akik első segít
ségben részesítették és a
MÁV-kórházba
vitték. A vasúti kórház orvosai gondosan
ápolták, minden lehetőt elkövetlek, hogy
megmentsék az életnek, de
már nem segíthettek rajta és Gergely
Magdolna napokig tartó iszonyú szen
vedések után meghalt.

A tragikussorsj urilánv temetésére az
ügyészség kiadta az engedélyt és nagy rész
vét mellett temettek el.

Vasárnap estig kilenc
férfit és egy fiatal
nőt vett őrizetbe
a valutarendőrség
A valutarendőrség Lipót-körúti helyisé
gében vasárnap az esti órákig lázas tempó
ban folyt a nyomozás az értékpapirsibolási
bűnügyben.
Pár nap előtt jelent meg az a kormány
rendelet, amely
az országban levő részvények, értékpa
pírok lebélyegzéséről
intézkedik. A lebélyegzéssel nosztrifikálják
az ország részvényállományát s a jövőben
csak ilyen nosztrifikált értékpapír kerülhet
forgalomba.
Ezzel a rendelettel egyidejűén valamenynyi határállomásra detektívek utaztak, mert
az illetékes tényezők bizonyosra vettek,
hogy
külföldről nagymennyiségű értékpapírt
sibolnak majd az országba,
hogy a papirokat lebélyegeztessék. A ható
ságoknak ez a feltevése valóra is vált: a
budapesti tőzsdén rendkívüli kínálat jelent
kezett különféle részvényekben.

ft\

a határon pedig egymásután tartóztat
tak fel olyan utasokat, akik kisebb-nagyobb mennyiségű részvényt próbáltak
becsempészni az országba.

Vasárnapra derült ki. hogyan sikerült az
első nagyobb részvénysibolást leleplezni.
Ezt a leleplezést

egy fiatal nő őrizefbevétele
indította el. A fiatal hölgy Bécsből utazott
Budapestre és amikor a hcgyesbalomi ha
tárállomásra érkezett, bőröndjeiben gyaníts
csomagot találtak.
Csakhamar kiderült,
hogy a csomagban magyar értékpapírok
vannak.
— Fogalmam sem volt, mi van a cso
magban. Egy budapesti kereskedő címére
küldték bécsi ismerőseim — mondotta a
hölgy a detektiveknek. Miután megnevezte
a kereskedőt, telefonértesítés ment Buda
pestre és
a pesti kereskedő félóra múlva a va-

nTjC>W-s

KRUSCHEN SÓ
Eredeti csomagolását mindenütt
Ismerik, minden gyógyszertárban
kapható I
Eredeti kis üveg P 2.30, nagyobb üvegben aránylag sokkal olcsóbb.

lutarendőrség llpótkörutl helyiségében
vallott:
—- Semmiféle részvénysibolásban
nem
vettem részt. Két tőzsdés ismerősöm kért
meg. hogy egy csomagot vegyek át részükre.

vényküldemény bálterét és őrizetbe vették
a határon feltartóztatott nőt éi a valutarendőrségre előállított kereskedőt is.
E négy őrizet bévé leien kívül még öf értrber van a
valutarendőrség őrizetébtft.
Mindegyik ellen az a gyanú, bőgj
*
hasonló
módon próbáltak részvényeket csempészni
az országba.

A két tőzsdést is nyomban előállították
a valutarendőrségre
és most már őket faggatták a részvénysiboVasárnap estig összesen kilenc férfi én
lásról. Mindketten tagadták, hogv az ő
egy nő van tehát a valutarendőrségrá.
megbízásukból érkeztek a részvények Bu
dapestre.
z
Kotsis Miklós dr. ügyészségi aíelnők m
.
*
Vasárnapra virradó éjszaka őrizetbe vet hétfőn délben dönt a fiz őrizetbe nett tfprték a lőzsdéseket s
nusitott sorsáról Ma délben dől el tehát,
tegnap délelőtt ismét kihallgatták őket,
kikel tartóztatnak le és kik kerülnek
de egyik sem ismerte be. hogy részük lenne
szabadlábra
a részvénysibolásban. Közben a detektívek
r. szvcnysibolási bűnügyek gyanusitoltjfei
lelkiismeretes, körültekintő nyomozása pon-•a
1
tosan feldcritctte a Pestre érkezett rész-i. közül.
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Vasárnap híre futott, hogy állítólag ki
rályi vendégeket kapunk: Vilma hollandi
királynő és Julianna trónörökösnő, akik
Ausztriában, Iglsben üdülnék, kirándulnak
'Magyarországra.
Idegenforgalmi körökben
igyekeztünk ellenőrizni a hirt, de senki
sem tud biztosat. A királynő néhai férfe,
Henrik herceg kétezer is fárt mát nálunk,
könnyen lehet, hogy a királynő is át főn a
szomszédból Ihidapestre, ahol a város egyik
legszebb utcájának neve is hirdeti a ma
gyarok szereletét és hódolatát Vilma ki
rálynő iránt.
//.
Pártiból írják a Klsnaplónak: Az elnöki
palota egyik termében két hét óta minden
második napon megjelenik Nagy F. Antal
Párisban élő magyar festőművész, Lebrun
elnök portréját festi.
III.
Az idei revü-ölimplász favorltja a MollUn Rouge uj Harmath-revüje, a Csókolimpiász. A Moultn válogatott csapata (atenni
*
valóan szőke és sugárzóan fiatal Kondás
Juci, a caodalábii Feleky Kamill éa Kiu
Manyi, a kncagtntás két bajnoka: Fiadó
Sándor és Komlót Vili, az operahangu
Sárosig Bandi, Jimmy,- a rendezők gyöngye és a többi i viszi biztos győzelemre a
Flaschner-nfirdn színeit, És külön kell le
írni a pesti éjszaka kedvencének, Lopós
Bandinak A nevét, akit a Móniin Rouge há
romévi stílnél utón újra színésszé avat —
nagy sikerrel
IV.
Gróf Berchtold Lipótné elköltözik Buda
pestről, Andrássy-uti palotáját eladta ki
lencvenezer pengőért

V.

Tarján februári Brillaf-Sauarin-menQje
két csemegét szervíroz: a NetvyorÁr-bárban
Xzőnyi Lenke, a legszebb fekete dizöz éne
kel, e kávéházban a Berend-zcnéknr mu
zsikál.
VI.
Jókora paksaméta érkezett Montccarlóhói az ujsáqiróegyesülel címére. A monacói
idegenforgalmi iroda rettentő nagy hivata
lossággal bejelenti, hogy tízezer frankos
pályadijat tűzött ki annak az újságírónak,
aki a legszebb illusztrált riportot Írja
Monte-Carlóról és megjelenteti valamelyik
lapban. A rulettmenedzserek és pörgettyű
igazgatók ötlete nem is olyan rossz, csak
egy kicsit elhibázták a sánszot: nem tudják,
hogy a magyar újságírók ,,rulettősztöndijért" nem írnak rulettreklámokat..«

VII.
Szerdán lesz Fiáth Erzsébet bárónő és
Rrandt von FaCkh En evőid fényes esküvője.
Vili.
A Párisién Grill szombati premierje óla
az elegáns Budapestnek uj kedvence ván
í.amrence, a mulatt Caruso. Ez a tökéletes
jazz énekes. A másik attrakció: Yvonne
Gálé viszont a világ legszebb szőke nője,
erotikus Bolcrója Csodás!
IX.
Hölgyeim (akikét illet!), tessék leikészülni: Tascher Benjdmtnné grófné Páriá
bnn van. pár nap múlva megérhetik ét
mint a pesti divat koronázatlan királynője,
holtbiztos, hogy hoz a bőröndjeiben egy
két köpi romi való kora tavaszi slágert.

X
X duriflpnrli szórakozás francin koktélje
az Anno-bár és a Duőarry-kávéhAt!
XI.
Ilallósy István, a Nemzetközi Vásár igaz
gatója érdekes memorandumot készített á
Margitsziget rendezéséről. A memorandum
• gyík pontja éséndhlztost kiván a Margit
szigetre, hogy rendel, illetve csendet te
remtsen Azt javasolja Ilallósy, éjfél után
tiltsák be a fúvós hangszereket, o motorcsónakok bcrreglctését, a szigetkörngéki
gyáraknak pedig tiltsák meg, hogy kora
reggel megszólaltassák a bőgő szirénákul.
Nagyon helyes jöjjön a esendbitlos, minél

Budapest, 1986 február 1

Török Rezső tkÉfáa
BAKTER: Hájjá csak Lepcses szomszéd
nem csodálom, hogv emelkedett a MÁV le
vétele, ha maguk folton Pestre szaladgál
nak.
ÖRZSI: Temetésre vótunk. Baba sógor
anyóssá végett,
BAKTER: Haj haj! Elöbb-utóbb
mennyünknek csendittenek. Oszlón szép te
metés vót?
LEPCSES: Igen szép lett vóna, de el
romlott, mert eccércsak fölemelkedett a
inegboldngút, körülnézett, oszt aszongya:
szentségei Úristen, mi történik itten?
BAKTER: Hlnnye a szenvedésit! Oszt
Baba sógor mit szót erre?
LEPCSES: Mérges vót. Aszongya: nézze
nyanya, aki meghűlt a’ fogja be a száját,
aki pedig nem hóit meg a’ ne csinájjon ek
kora temetési köccségetl
BAKTER: Nono. Én is haraguttain vóna.
— Hát mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?
LEPCSES: Bevittek egy embert a bolond
házba. Mert leveleket irt a Rökk Mariska
szinésznénak, hogy elvenné feleségül.
BAKTER: Fenét. O«zt mini gondúták,
hogy bolond?
LEPCSES: Ejnye! Hájjá hogy azt irta,
nősülni akar.
ÖRZSI: Persze, nem teccik a házasélet,
mi? Hogy nem lehet a moziba a nőket gesz
tikulálni.
BAKTER: No csak. Tán moziba vótak?
ÖRZSI: Vótunk.
BAKTER: Mit Jádzottak?
ÖRZSI; Valami Izét ,.. hogy i* hitük ...
Kréta Karból. Nagy drombajln fehérszeméi,
a szemit félig lehunta, oszt moslék módon
uszította a férfiembereket, hogy kezgyenek
ki vele.
BAKTER: Mind illenek a pesti nők! —
Osztón mi lett a vége?
ÖRZSI: Jól képencsaptam a disznót.
BAKTER: Micsoda?? A Kréta Karbolt??
ÖRZSI: Dhogy. Áztat az ócsó jányt, aki
az uram mellett üt. Mer odapillantok a sö
tétbe, hát látom, hogy az én Jánosom esze
nélkül csókúgattya a szemétrevaló szotykát,
de még a szája is csupa piros főtték lett
tű le.
LEPCSES: Hadd el Örzsi. Addig örüjj,
mig ott csók-gatom, ahun ÍÖstve van.
BAKTER: Arrul mit hallottak, Lepcses
szomszéd, hogy a szövetkezetekkel összetűzlek a kereskedők?
örzsl: Az ám. Hogy elveszik a kényt
*
rükét.
LEPCSES: Mikor én cukszférer korombn
a bundásokat oktattam, eccer azlat mesé-

Az elsőosztályu bajnokság harmadik for
dulóját ma, hétfőn este fél 7 órakor játsz
*
szák le. Összeállítás: MTK—MAC II. (zsűrit
Unió). Fészek—MAC I. (zsűri: MTK). Unió
LTC—Diplomás Club (zsürl: MAFC). BLKE
OMBC (zsűri: Diplomás Club). MAFC—
DSC (zsűri: OMBC). Az összes bajnoki ver
senyeken a pályaválasztó egyesületek ven
dégeket szívesen látnak.
*
Megtörtént a II. osztályú bajnokság sor
solása. Az első fordulóban a következő
mérkőzések lesznek: DSC II.—Igazságügyi
SG, Lipótvárosi
Demokrata Kör—Orvosi
Kaszinó, MTK II.—MTK III., BBTE—Nem
zeti Bank, BEAC I__ BEAC II.

lem, hogy ha a kocsmába valami összetűzés
készül a katonaság meg a cibilnép között,
akkor a katona nyugofian kiissza a borát
oszt hazamegy. Fölkérdeztem egy bizonyos
huszár Bőgölyöst, hogy mondok: micsinál
maga, ha a kocsmába összekap valami cibillel? Aszongya rá: nyugottan kiiszom a
borát, oszt hazamegyek
BAKTER: Húszén Jól felelt. De ki füzed
meg annak a bornak az órát?
♦
LEPCSES: Lássa, ezór rínak a kereske
dők. Mer a Szövetkezetek isszák meg előlük
FELADVÁNY
a bort, oszt az árát mégis nékik kell fü
♦
K. D, 4
zein!, — adóba.
BAKTER: Hát a politikába mi van Pes
ten?
LEPCSES: Gömbös apónk up'ancsak ráhujóntott a Sülök Dezső képvisellöre, mer
fölszólamlott a hon óllapottya végett.
BAKTER: No lám. Hát nem azér van a
képviselőház?
LEPCSES: Tuggya hájjá, ez is ollan, akar
a Dancsáné esetet. Kérdezte tűié a szómszéggya, hogy mér iitl-veri a kisfiát. Aszon
gya: most attam néki e’ tiszta zsebkendőt,
hát nem belefujja az orrát?!
ÖRZSI: Magam is elderecskőtem vóna a
büdös kölköt.
BAKTER: Oszt mongya csak: mér kajbál
*
Adu pikk. Dél hiv és 1 ütést ad ki.
nak a pestiek, hogy az a Beszkár tiz hurok♦
vágánt akar csináni?
LEPCSES: Aszongyák azelőtt úgy vót, ha
A bridge vtldgolimpiász (World Bridge
valaki a pógártársát kizsebelte, akkor hu Olympic) február 4-én este 9 órakor kez
rokra kerül. Most meg a pógártár
*
kerül dődik az Országos Magyar Bridge Clubban
a hurokra, oszt Ottan kizsebelik.
(Erzsébet-téri Kioszk). Culberson által öszÖRZSI: ölég disznóság! — Hát gyerünk szeállitott 16 probléma-parti kerül lejátaptya.
s zásra.
*
BAKTER: Várgyon csak. Arrul még nem
•zót Lepcses szomszéd^ mi van abba ’a
A Hétfői Napló már több Ízben kifogó
Zegyiptomba? Mér van ottan forradalom?
solta, hogy a bridgeszövetség nem rendez
........ ..
hölgybajnokságokat. Reklamációnkra most
LEPCSES: Függetlenek akarnak lenni.
ÖRZSI: Oszt sikerül nékik?
-válaszolt dr. Péteri Jenő szövetségi kapi
LEPCSES: Egy pór mó sikerűt. Azok má tány. Kijelentette, hogy az elsőosztályu
függetlenek, nem parancsul nékik senki. bajnokság befejezése után kerül sor a
hölgybajnokságra és a vegyes párokból
Mer meghóttak a sortűz végett.
BAKTER: Hm. Oszt a zángolok nem ta álló csapatok bajnokságára. Addig is női
núinak valami orvoslást, hogy megnyuk- szövetségi tréningeket Írnak ki, amelyekre
meghívást kapnak legjobb hölgyjátéko
tassák ükét?
LEPCSES: Úgy vannak azok is, akár Ver- saink. A résztvevőket pontozni fogják, hogy
bármikor
Összeállíthassanak egv válogatott
hók András. Az orvos aztat javallottá, hogy
szeggyen aszpirintól, meg este-reggel jó magyar női teamet. Másik kérdésünkre még
nem
kaptunk
választ: Miért nem rendez
forró lábvizel. Harmadnapra szeginy András
még kufyábbui vót. Kérdezi Verbóknét a nek nemzetközi mérkőzéseket Budapesten1*
doktor, bevétte-é az ura az orvosságot? Sir- Miért nem hívnak meg külföldi válogatott
dogál az asszony: Jaj dehogy, aszongya, az csapatokat •?
★
aszpirintot még csak beveszi valahogy, de
ótátrafüreden március 4-től 10-ig rendezik
a lábvizet az Istennek se akarja meginni.
a Tátra-kupa mérkőzéseit. Magyarországot a
— No minden jót.
nagy csehszlovák bridgeversenyen a kupavédő
Unió Laum Tennisz Klub képviseli, amely a
versenyre csoportos utazást rendez. Az érdek
lődők at ótátrafüredi kirándulásra az Unió
Lautn Tennisz Klub titkárságánál Jelenkezhetnek.

Q/QOőns ^S
asszony efgjj

«Lz7z

A müncheni
polgármester holnap
Budapestre érkezik
Itt a szalmakalap! Érdekes
vendég érkezik holnap Budapestre,

Igaz, hogy nincs erős telünk, azért —
minek tagadjuk — jólesnék még fejünk
nek a filckainp Jótékony melege. Mégis le
kell mondanunk róla, mert február elején
blilosan „kibeszélnének", ha nem mennénk
— szalmaknlApbnii le az utcára.
*
Klóval itt a stAlmakalapI De még mi
lyenl Fantasztikus! Igen, es a leghelvssebb kiféjetés! Fantasztikus.
Xt. Idei kalapdivat különböző hatásók
alatt alakult ki. Tapasztalunk flamand, kí
nai, angol, tengerészeti és lovassági hatá
sokéi. Flamand hatást látunk a toronymagasségti kalapokon, amiknek teteje szen
zációs módon van benyomva: oldalt, élői
ről, hátulról, jobbról, halról, Kis kari
májuk pedig kétoldalt felhajtva nyomul
spiccben előre A kínai kalap pedig ciucsban kezdődik ék fedőként borítja he a fe
jel. A mósnis, kiskórlmáa, kistó benyomott
tetejű anpo/os kalapokat favorizálják A leg
jobban. De a zsoké-formák sem utolsók.
Mór csak egy lovat kell viselője alá el
*

képzelnünk... Az Idei sláger azonban a
sildet sapka-forma lesz. Bár láttunk elég
szép szómban matrózsapkákat is: kerek
fejjel, hátul két lelógó szalaggal, a tetején
jó nagyra méretétéit pOmponrtAl. A tlroll
forma pedig az idén Is megtartotta ural
*
ködői minőségét a sportnál.
A kalapanjagok nagyon szépek és érdékesek. A lakk, a panama, a grograln selymek, A baku, a gyöngy és durva szalma,
A teljesen Axotlkul anyagok dominálnak.
Vannak azután légii jabban tüllkalapok,
amiknek a szövése oly eredeti, hogy úgy
hatnak, mint a filckalapok.
Netn hagyja el a tavaszi divAt — az ativnyirA felkapott — körül felhajtott és arc
ból teljesen kintiilő formákat sem.
A toll, a stines virágok és a sZAlagok nz
Idén is fontos díszként szerepelnek. A fáivói pc<lig szinte elengedhetetlen a kit
kArimAnélkíili kalapoknál.

Dr. Dévalné Erdős BMkc.

Frledrlch Krcps, München város polgár
mestere,
akt a magyar főváros közigazgatását és üze
meit szeretné tanulmányozni.
Érkezését már
előre Jelezték a Fővárosi Idegenforgalmi Hiva
talnál, amely minden előkészületeket megtelt
a német polgármester fogadtatására.
Frledrich Kteps ogy hétig,
február tizedikéig szándékszik Magyar
országon maradni.
Kíséretében érkezik Magerer, a müncheni ide
genforgalmi hivatal vezetője, aki Budapesten
a berlini olimpiósstal kapcsolatban a
német-magyar cscreldegenfOrgnlom lebo
nyolításáról akar tárgyalásokat kezdeni.
Fiedrlóh Krepst a főváros vendégeként fővá
rosi főtisztviselők fogják kalauzolni.

A münchtni

Safvaíor
ctak

n A P|| | ■=
* |
Legújabb tavaszi modelljei megérkeztek

Ml KALArSZtLDS
Olcsó órák

Apostolok
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Impozáns
társadalmi esemény
Köd, eső,
lesz az újságírók ma esti
havas eső
Liszt-diszhangversenye

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:
Hazánkban majdnem
mindenütt volt eső, leg
több az ország északi
részén: Putnok 6. Bődvaszilfts 8 miniméiért
jelentett. A hőmérsék
let vasárnapra virradó
éjjel a legtöbb helyen csak 4—5 fokra Sül
lyedt, Budapesten vasárnap délben a hő
mérséklet 7 fok Celsius, a tengerszintre
átszámított légnyomás 745 milliméter, mér
sékelten sülyedö irányzatú.
Várható időjárás a következő 24 órára:
Élénk déli-délnyugati szél, sok helyen
ismét köd és cső, a hegyeken esetleg
havas cső. A hőmérséklet egyelőre nem
változik lényegesen.
— ÓRIÁSI SIKERT ARATOTT A HÉT
FŐI NAPLÓ 9 HETES KERESZTREJT
VÉNYUTAZÁSA. Páratlan nagy sikert ara
tott a Hétfői Napló nemrég befejezett ke
resztrejtvényversenye. Sokezer pályázat ér
kezett be s úgyszólván majdnem mind
egyikben helyesen szerepelt a „Szeretet az
**
élet!
A sorsolást e héten tartjuk meg és a
szerencsés nyertesek névsorát a Hétfői
Napló jövőheti száma közli.
— VIII. EDWARD LEVELE. VIII. Edtvard angol király levelét hozta a posta
szombaton délután egy magyar orvosnőnek.
Dr. Görög Erzsébet magyar orvosnő, aki
sokáig élt angolnyelvÜ területeken és igy
érzésben közel került az angol királyi csa
lád gyászához, levelet küldött az uj király
nak, amelyben őszinte részvétét fejezte ki.
Nemcsak az uralkodóknak — irta — ha
nem a kis névtelen emberek részvéte is jól
esik a gyászban és legyen az angol demok
rácia Igazolása az, hogy ezen őszinte érzé
sem kifejezése eljut Felséged kezeihez. —
Szombatra megjött a gyászkeretes, királyi
koronával díszített válasz, amelyben az an
gol király titkársága utján köszöni meg a
magyar orvosnő együttérzését.
— Üldözői elől a halálba menekült a tolvaj.
Sajókercsztur határában pár nappal ezelőtt
férfiholttestet húzlak ki a Sajóból. A rendőr
ség most megállapította, hogv a holttestet
Csehszlovákiából hozta a víz. A férfi Stcfanics
Imre hatvanéves csavargóval azonos, akit lo
pta közben tettenérfek és üldözői elől mene
külve, a Sajóba vetette magút.

Ma, hétfőn este tartja a Magyar Újságírók
Szanatórium-Egyesülete huszonötéves jubileuma
alkalmából az Operában fényesnek ígérkező
hangversenyét, amelyen n kormányzó, a kor
mány és a főváros képviselői, továbbá politi
kai, társadalmi és művészeti előkelőségeink
nagyszámban jelennek meg. Az ünnepélyen meg
jelenik Kozma Miklós belügyminiszter, Fabinyt
Tihamér pénzügyminiszter, llerczeg Ferenc, a
kitűnő író, n Tudományos Akadémia másod
elnöke, Vészi József főszorkcsztő, a felsőház
tagja, Shvoy István, a honvédség főparancs
noka. Osztvald István, a Kúria elnöke, Markénfen német követ, Colonna herceg olasz kövei
és még számosán, akik páholyjegyelkot már
megváltották. Néhány jegy még kapható a
délelőtt folyamán a Szanatórium-Egyesület iro
dájában
(Erzsébet körül 9) és az Operabál
pénztáránál, az esti órákban csak nz OporahAz
pénztára árusít jegyeket.

XV. MONTECARLOI CSILLAGTURA

FIAT BALILLÁH
CORDATIC-kal

ELSŐK

a könnyű

Athén Budapest-Sfrassburg —Lyon
Eladás: IV., Váci-utca 1-3. Tel.: R2 8 48.

— Az Egri ügyvédi Kamara közgyűlése.
Az Egri Ügyvédi Kamara vasárnap délelőtt
tartotta közgyűlését, amelyen a kamara tag
jain kívül az egri törvényszék bírái, ügyé
szek és a szomszédos kamarák kiküldöttei
is részt vettek Petró Kálmán dr. ország
gyűlési képviselő, a kamara elnöke nagy
— A MEZŐKÖVESDI ARTÉZIKÉT ME
szabású, éleshangu beszédet mondott. Ar
DENCÉJÉBE FULLADT KÉT KISTEST
VÉR. Kriston Mihály négyéves kisfiú és uj ügyvédi rendtartás tervezetét birritln, azt
hangoztatta, hogy az ügyvédség feltétlen
öccse vasárnap a mezőkövesdi artézikul kö-j
riil játszott. Játékközben a két gyermeki jogának kell lennie a szabad kritikára.
mindennel kapcsolatban, ami az országban
felmászott a kút szélére és a gyüjtömedentörténik, fíábory József dr., a törvényszék
cébe esett. Mire kihúzták őket, mindketten
elnöke is felszólalt és a bírót függetlenség
megfulladtak.
*1
ről. mint az alkotmány biztosítékáról be
— I’orgonvlnál 3 kabinetkép 8 P Kálvin-tér 5. |
szélt.

WERBŐCZY ILA
jazzénekesnő legújabb

K0Zma és Martinék

Aí egyedüli magyar réetvevdk

*

kocsik

kategóriája bán

Montecarlo 3868 km

Service: VI.. Aréna-ut 61. Tel.: 88 8-20

Gyilkosság
a magyar-osztrák haláron
A magyar-osztrák határon megdöbbentő
gyilkosság történt, Burslcs Péter irottkői
szőlőbirtokos
két revolvcrlövéssel leterltctte unokaöccsét, Burslcs Ferencet,
aki Amerikában élő fivérének gyermeke
volt.
A gyilkos merénylet után a szőlőbirtokos
főbelőtte magát.
Bnrsics Ferencet és Burslcs Pétert a rohonci
méntök részesítették első segélyben. Rövid
del a kórházba szállítás után Burslcs Fe
renc meghalt. A gyilkos sebe is halálos,
életbenmarudasához nincsen remény.

— Tamás István: Tücsök. Egy drótszőrü
foxi történetét meséli cl ez a könyv, a magyar,
de tftlán az egész állat-irodalomban Is egyedülműsorával a
.'lló ötletes beállítással; a kutya szemszögéből
nézve ft dolgokat. A Tücsök remek kutya és a
maga egyéni módján osztályozza az emlx le
ket. A „jó emberről" igy kiderül, hogy ször
nyen kellemetlen alak, a csavargó vándorkö
szörűsről, akinek polgári morál szerint dutyi
ban lenne a helye, pedig a kutya ösztöne c’-Mhatatlanul megállapítja. hogy aranyos fickó.
zongoravirtuóz
Tücsök hamarosan amerikai karriert feg csi
nálni, mert á Tor film londoni dramaturgja
angolra fOrdiltntla az egész kötetei, azzal a
Bécs kedvenc énekes-dobosa
szándékkal, hogy megcsinálják belőle a nagy
ál lat filmet.
— A MONORI MAG — BUDAPEST. Vili,
PÁKDCZI-UT 7 — UJ TAVASZI KÉPES I 0— Borkereskedők Lapja Címen uj bőrszak- ÁRJEGYZÉKE MEGJELENTI BÁRKI KÍVÁN
mai hetilap indul meg dr. Fábián Ferenc és SÁGÁRA INGYEN MEGKÜLDIK.
fíába Nándor szerkesztésében. Az uj szaklap
— Véletlenül szalmiákszeszt Ívod. St elver
szerkesztősége és kiadóhivatala Teróz-körul
Mózes 58 esztendős kereskedő a H'.rsfa-utca
43/a. alatt van.
18. szám alatti lakásán vasárnap reggel véle!— Megalakult Pécsett at Egészségpolitikai Icnségből szalmiákszeszt ivott. A mentők a RóTiSnw.ág. Az Egészségpolitikai Társaság ma i kus-kórházba szállították.
délben tartotta meg pécs-baranyái fiókjának
—- A hajai ftngynicstnáló. A bájai törvényszék
alakuló ülését a pécsi városháza közgyűlési
termében. Az ülésen mégjelent K'endlvich An hétfőn kezdi láigynlni özvegy líMkó Jánosáé
dór dr. polgármester. Jcndrassik Loránd dr bajai asszony tiltott műtétéinek ügyét. Hónapok
egyetemi magántanár, majd Antal Lajos dr., ba! ezelőtt gyanús körülmények közölt meg
*
leány. A vizsgálat
a társaság országos elnöke túrt ott előadást hall Kupék Margit 22 éve
Az alakuló ülés egyhangúlag Huzella Lajos megállapította, hogy a lányon tiltott műtétet
hajlottak
végre.
A
nyomozás
nkipjón a gyanú
dr. városi tiszti főorvost választotta inog a
pécs-baranyai fiók elnökévé. Végül Vörös Már isiké .Iónoméra irányult, aki tizenhét tiltottton dr. városi főlevéltáros a családvédelemről mii télét Ismert be.
— Farsang — a fánksülés ideje. A farsangra
beszelt.
— A magyar Ipar magasrendűségét hirdeti és való tekintettel a llonnéd-utca ?■?. sz alatti
Elektromos Kiállításon a hetenként szerdán
bizonyltja az Orion rádiógyár 555-ös világvevő délután */iő órai kezdettel tartandó bemutató
gépe, amely a magyar márka égisze alatt Euró- előadáson és A minden hétfőn, csütörtökön és
paszerte hódítja n külföldi rádiópiacokat. Olyan pénteken délelőtt \'tl0 órakor kezdődő főzési
országokban arat döntő sikert ez a magyar gyakorlatokon szalagos farsangi fánk sütését
rádió, ahol a legnagyobb külföldi világcégek Is bemutatják. Részvétel, ruhatár díjtalan A
versenyét kell kiállni. Diadala a magyar ipar kiállítás nyitva: délelőtt 8—2 és délután 4-—7
értékes győzelmeinek sorában is első helyen üli. óráig.

hamu kioszk ...
DÉNES LÁSZLÓ
CHARLY KAINZ

— Lezuhant a toronyból a kis harangozó.
Kovács András tlzenkétévcs abaujszántói fiú
vasárnap délelőtt a katolikus templom tornyá
ban segített harangozni. Mikor társaival együtt
lefelé szaladt a torony lépcsőin, megcsúszott
és lezuhant. A szikszói kórházba szállították,
ahol rövidesen meghalt. Koponyáinpi repedés
ölte meg.
— Tűzvész egy győrmegyel községben. MarCipő |Ő minősen. OlCSŐ ar kotabötlöge
győrmegyel községben a vasár
virradó éjszaka nagy tűz volt. Magyar
Enltlhíin? Rákóczl-ut. 39, Teréz-krt. fit’, napra
Jánosné és Szabó Józsefné háza teljesen le
ri lCUCrínál MMCZ1-U161 vamMMíCrui 1Q égett.
A vizsgálat megindult.
— Halálosvégü tiltott műtét Horváth Mik— Piánk Miklós bűnügyét ma tárgyalja
lósné harminckétéves petőházal asszony a
a Tábla. Dr. Piánk Miklós, Miskolc város győri kórházban tiltott műtét követ ketté ben
főjegyzőjét, akit n miskolci törvényszék az meghalt. Megindult az erélyes nyomozás.
ApoHő-mozgószinháznrtl és a város szociál
— Ragyogó napfényt Azúrkék tengeri A kul
politikai ügyosztályában
elkövetett bűn
cselekményei miatt hét és félévi fegyházra túra szülőföldje! FtiidkÖzi-teugcr! Ki ne vá
Ítélt, és A2 Ítélet ellen fellebbezett, vasárnap gyódnék ide? A Hamburg— Amerika Liniű „Milwaukee" luxushajója teljesíti álmát! Válasszon:
délután Debrecenbe szállították. Piánk Mik Spanyolország, Portugália, Atlanti szigetek.
lós ügyét hétfőn tárgyalja a debreceni tábla. Itália vagy Görögország, a Fekete-tenger vagy
— öngyilkos lelt a falu legöregebb embere. Egyiptom, Kelet. Egységes első osztály már
A győrmegyel Babot községben vasárnap fel <510 P-től. Kérjen prospektust a HAPAG-tól, V„
akasztotta macát és meghalt Hócsa Gergely Vörösmarty-tér 1. Vili., Baross-tér 9.
jómódú gazdálkodó, aki nyolcvanhárom éves
volt és a község legöregebb embere. Azért leli
öngyilkos, mert megunta az életét.
— SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A RENDÖRFÖPARANCSNOKSÁGON. Török Jáno-s rendőrfőparaticsnok első segédtisztjét, Solymossy János
felügyelőt sokévi eredményes és buzgó működés
Gyolcs
után uj beosztásba helyezték, kinevezték az
I. számú vasúti osztály parancsnokává. A fő
parancsnok uj segédtisztje Tfírr László főfel
ügyelő, a budapesti felügyelői kar egyik leg
kiválóbb és icgképzellcbb. szimpatikus tagja,
aki eddig a pestszenierzsébetl rendőrosztály
parancsnoka volt s akinek a személyében me
gírt a legalkalmasabb rendőrtiszt kerül ebbe
a pozícióba.
— Síelők kirándulása Lillafüredre. A gyenge
időj ris átmenetileg megzavarta a síelők örö
mét. Most, hogy kedvezőbb hóvlszohyok ke
csegtetnek. az IBUSZ már megtelte előkészüle
tül egy újabb lillafüredi sikifándulásra. mely
február közepén indul. A 8 napos Sítúra kefé
iében megfelelő Kioktatásról is gondoskodás
történik. A résztvevők a lillafüredi Palota
szállóban nyernek elhelyezési és autóbusz szál
lítja őket naponta a Siltrcpokfe.
— A Kruschcn-só használata mór olyan általAhos. hogv bizonyára ön is hallott kitűnő j
hatásáról. Ne mulassza el tehát sajátmagán Is i
kitapasztalni ennek a külföldön közéi 200 esz- |
lendö óin hnsrnálathnn levő szernek elsőrangú
hatásút. Kapható minden gyógyszertárban.
— Ismét forró estje volt a Hnngll Kioszk-;
nak. Rónai Testvérek ezúttal Verhőciy llát. a,
híres Jnzi-énekesnőt szerződtették, aki estén- !
kint uj műsorával valósággal elragadtatja a
közönséget.

Fehéráruk fillérekért;

— Ha bálba, estélyre megy, egy szappan- és
lugmentes hajmosás Neoshampoon-nal más cm •
bari, illetve más fejel csinál. Legyen Öntő és ]
használja céltudatosan a Neóshampoon-t. Zacs- .
kóban, üvegben mindenütt, még a fodrászok is
eszel mosnak hajat
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Nincs szomorúbb Mt/dng a bukott
szinigazgalónál. Nappal alig mer mutatkozni » mikor leszáll az est, messze el
kerüli azt a törzskávéházat, amelyben
nőit csacsrncrjei tanyáznak és akik most
más hangszerelésben dicsérik munkássá
gát. Mondom, nincs szomorúbb látvány
bukott színigazgatónál, aki volt színházát
csak a: utca másik oldaláról meri kerül
getni és abban az irodában, amelynek
küszöbét tegnap még kisebb szinésznŐcskék és kezdő színészek csak félve, és megilletődbe merték átlépni, most az altiszt
piszkálgatja szomorúan körmeit. A trón
ját vesztett király futása az emigrációba
nem olyan szomorú, mint amilyen dicste
len az önkéntes száműzetés a törzskávé
házból a szomszédos káuéház asztalai
hoz, amely mellett szinte reménytelenül
tárgyat néhány hívével, talán néhány
obskúrus uzsorással Is a kibontakozásról
a bukott színigazgató.
Egyszer már a dolgok mélyére kell
nézni és az 19116-os idők vészes és kilá
tástalan jelenjében mikroszkóp alá kell
venni azt az emberi fajtát, amely va
bangue-ként dobja fel saját, vagy mások
pénzét az ilyen irreális üzlet rulettgépére.
Jegyeket nyomatni, kinyitni egy helysé
get, oda pénztárosi ültetni és várni arra,
hogy az emberek beménjenek. hogy az
alaposan leszanált keresi • ük egy hánya
dát leszurkolják n p nztárablak pultjára,
olyan optimizmust tételez fel, mintha va
laki a rulett harminchat száma közül
minden
vagyonával
rögeszmeszerüen
egyetlenegy számra tenné fel vagyonát.
Igen, van valami valószínűsége annak,
hogy az egy szám egyszer csak kijön, de
ki tudja, hogy kinek a pénze lesz akkor
már a nyerő kockán. Jönnek-mennek a
színigazgatók, nyitják-csukjók a színhá
zakat, egyik több tisztességgel, a másik
főbb hazardőr vakmerőséggel, a vég azon
ban mindig egy: aki a színházat rulettnek
nézi, a va bangueur színigazgató rendszelint üres zsebbel kel fel az asztaltól.
— Bruttó mindig van —• állította fel
ezt a színházi törvényt valaha Beöthy
László, aki ezzel a háromszavas arany
igazsággal egyúttal meg in magyarázta
Budapest szinház nyitási kedvét. Néhá
nyon csak eljönnek a pénztárhoz és le
fizetik a jegyek árát, ebből ideig-óráig
valahogy csak megél a színigazgató. Hogy
a többivel, színésszel, diszletmunkával,
szerzővel, szállítóval s a szinház körül
foglalatoskodó emberek tömegével mi
történik, az már a szerencse dolga. Isten
ments, mintha mindezt a Royal- és fíelhlen-téri színházak bukásával kapcsolatban
említenénk, hiszen éppen e két szinház
igazgatói nyilatkoztak oda, hogy a szín
házból egyetlen fillért se vettek ki, ellen
ben tőkéjüket feláldozták.
Ez azonban
nem cáfolja a Beöthy Lászlő-féle mondás
második felét, amely itt következik.
Beöthy László tgyszer régen elment a
Király Szinház pénztárához, hogy azt a
bizonyos bruttót, amely mindig van, fel
vegye. .4 pénztárosnő mentegetőzve és
szégyenkezve mondta:
— Sajnos, még egyetlenegy jegyet sem
adtam el.
Beöthy László törvényében csalódva
ment cl a pénztártól és igy sóhajtott fel:
— Hál te is. fiam bruttó*
*

A Royal Színház hirtelen bezárása
elölt a Dajka cimü darabot játszotta.
Valaki meg is jegyezte;
Tudod, hogy méri bukott meg a
Royal Szinház?

Meglepő szenzáció
a Baumgarlen-díj körül:
Kassák Lajos ellen nem emelt kifogást a kultuszminisz
térium, hanem a kuratórium ejtette el a jutalmazását
Az idei Buumgarten-dij kiosztása körül
igen sok bonyodalom támadt. Először /•’<>dór József, az ismert költő utasította vissza
az ezerpengős dijat, amely szerinte őt iro
dalmi munkásságában állítólag harmadren
dűvé degradálná, miután a többi díjazott há
romezer pengőt hanoit. A komoly feltűnést
azonban az a bír kellette, hogy Kassák La
jos. az ismert és kivál óiró négyezerpen
gős II a n m ga r t en - d i já t
a knltuszminlszteriiini nem hagyta jóvá,
azzal, hogy ellene éppen irodalmi munkás
ságából kifolyóan bírói eljárás folyik. A bí
rói eljárás ezen a héten befejeződött és az
Kassák Lajos felmentésével végződött. Ezek
után különböző irodalmi fórumok erélyesen
támadták a kultuszminisztériumot, amely
állítólag felülvizsgálati jogát érvényesítette
Kassák Lajossal szemben. Vasárnapra azon
ban kiderült, hogy a támadásokat nem a
kultuszminiszterhez kellett volna adresszálni.

Ami még nem történt meg a színházi világban:

Székelyhídy Ferenc saiátmaga
irta alá nyugdíjazási okmányát
Az Operaház művészköreiben feltűnően
érdekes történetről beszélnek Székelvhidy
Ferenccel, az Operaház kitűnő művészével
és főrendezőjével kapcsolatban.
Széke'yhidy
Ferenc
nyugdíjaztatását
még Radnai
Miklós Igazgató hatá
rozta el.
Annakidején
összehivatták az Operaház
nyugdijegyesülelének közgyűlését, amelyen
Radnai Miklós elnökölt s amely közgyűlés
többek között megállapította^, hogy Székely
hídi/ Ferenc mennyi nyugdijat kap áz inté
zettől. Annak rendje és módja szerint elké
szítették a szükséges iratokat, amelyet az
tán Radnai Miklós íróasztalára tettek. Az
Operaház igazgatója azonban már nem ír
hatta alá ezt az okmányt. Azon a hétfőn,

amikor Íróasztalára kerüli ez a nyugdijaztató levél, már csak hirtelen halálának híre
érkezett a színházhoz. Az Operaház nyug
díjintézetének ügyeit a legközelebbi közgyű
lésig Székelyhídi/ Ferenc, a nyugdíjintézet
alel nőké vette át,
akihez mint delnőkhöz került a saját
nyugdijaztató okmánya.
Székely hjdy Ferenc a nyugdíjintézet köz
gyűlésének felhatalmazása alapján ezekután a'áirtcc^ajáL.nyugdija zását.
Széketvhidy Ferenc dr.-t azért nem kell
túlságosan sajnálni, mert nyugdíjazásának
elhatározásával egyidejűleg
Székelyhldy Ferenc, uj szerződést ka
pott,
mint az Operaház énekmestere.

'

Négy és fél muskétás
Kétségtelenül úttörő munkát végzett Lakner
Artúr, nz első magyar szinkronfilm szöveg
írója, aki nagy bravúrra! oldotta meg a szinte
lehetetlent: a németül beszélő színész szájába
azonos szótagu, azonos hangsúlyt! és értelmes
szöveget adni. Tulajdonképpen ez a vidám és
mulatságos film volt nz erőpróbája az egész
szinkroncljárásnak. Meg kell állapítani, hn
kisebb-nagyobb zökkenőkkel is, ez az erőpróba
sikerült és ha n kezdet nehézségein tullesznck,
fényesen megoldható az idegen filmek magyar
nyelvű szinkronizálása. A Dce.sl és Corso játszsza a filmet.

fíiin és bűnhődés

Picrre Chenal, a ma legnagyobb fran
cia filmrendezője, vállalkozott a nagy fel
adatra: Dosztojevszkij hatalmas, mélyen
A Dajka clszoptatta a közönsészántó regénye, a „Bűn és bünhódés" megfllmesitésére. Csodálatosan szép ez a Ülni,
egyes jelenetei valósággal festményszerüen
hatnak. Szerencséje volt a rendezőnek, hogy
megtalálta Harry Baur szentélyében Porfir
vizsgálóbíró művészien megrajzolt alakját,
Picrre Blanchar pedig eszményien jó Raszkolnyikov volt. A film minden művészi eré
Vasárnap nagy sikerrel mutatta be a
nye mellett expanzív és izgalmas. Bátran
Thália a Kamaraszínházban J'dkay Ferenc uiánlhatjuk mindenkinek, nézze meg a Ha..Vágta" cimü értékes és mélyenszántó da- diusbanf
inbját. Pünkösdi
Andor rendezésében: a A: Álmok kertje
főszerepeket Scnnyey Vera. Beleznay Marcimü Pa- nmount filmet n City és Omnia játsz
• I. Báslhy bajos. Kédly Gyula. Doktor Já szák. Henry Halhaway- rendezte, aki ezzel a
nos és Eyry István játszották.
Hímjével a filmgyártás uj útjait nyitotta meg
Két szerelmes álmaiban találkozik és ez nz. el
Szépen sikerült estélyt tartottak r Magyar gondolás végtelen lehetőséget nyújt n fotográ
Állástalan középiskolát végzettek tanítói cso fusnak és « rendezőnek. A pszlhoanalizis és a
regényes misztikum szép keveréke ez n ülni.
port; i javára n Zeneakadémián. ahol Budanosics Márián, Pécsi Biankán, Olly Magdán kívül Flmhirek
nagy sikert aratott Snchs Terry. fiatal dizóz.
A debreceni kollégium léprsőházát varázsol
Meleg búcsút vett pesti barátaitól Jót
Pattéinak. az Vnlversal európai produkcióvezetője, aki kedden utazik Amerikába az
zal, hogy rövidesen visszajön és ismét foly
tatja sikeres működését.

Az ügy érdeméhez tartozik ugyanis az. hogy
Kéthly Anna képviselő interpellációt jegyzett
be a kultuszminiszterhez Kassák
Lajos
ügyében
Az Interpelláció azonban nem hangzott
el.
Találgatások indultak meg, vájjon ki vagy
mi szerelhette le Kéthly Annát interpellá
ciója elmondásában. A Hétfői Napló tudó
sítója megállapította, hogy: mi az igazság!
Kéthly Annának ugyanis tudomására jutott,
hogy a kultuszminisztériumhoz
a kuratórium elő se terjesztette Kassák
Lajos jutalmazását
s igy a kultuszminisztériumnak nem is volt ’
alkalma ez ügyben állást foglalni. Azok, ■
akik Kassák Lajos jutalmazásának elmara
dását hánytorgat ják, forduljanak a kura
tóriumhoz, mert — ha egyáltalában hiba
történt. — ezt csak ők követhették el.

lak vasárnap n Hunnia műtermébe, ahol n
Légy jó mindhalálig cimü film felvételei foly
nak Székely István vezetésével. Több mint
négyszáz gyerek szaladgált föl és alá a lépcsőn
Ma vették fel a debreceni kollégium szünetének
nagy tömegjelenetét.

A fekete rózsák. A megujhodott német film
gyártás büszkesége ez a' film, amely nemcsak
Európában, hanem Amerikában is óriási sikert
aratott. Oroszországban játszódik le a cselek
mény. ahol két férfi harcol egymással egy aszszonyért. Az asszony Lilian Harvey, aki Ame
rikából tért vissza, hogy ezt a filmet elkészít
hesse. Akik eddig nem voltak hívei ennek a
csodálatosan karcsú, finomvonalu filmszínész
nőnek, azok most egyszerűen beleszeretnek.
Amerika átgyurta és bensőségesebbé tette. A
férfifőszerepben Willy Fritsch lelt ismét part
nere Lilian Harveynek és a kél elválaszthatat
lan mellé bemutatja a harmadikat is, Willy
Birger személyében. Villy Birger a német szín
padok legmarkánsabb karakterszínésze.
* Színház lett a Rádlushó'. Nem kell meg
ijedni a Rádlus törzsközönségének, csak n dél
előttre lett szinház a Rádius moziból, amikor
is „Az o-kos mama" nagy sz.inpadii jelenetét
vették fel Kosáry Emmivel és a Korb Flóra
balettel. Szombat éjféltől vasárnap reggel 8-ig
valóságos filmmüteremmé varázsolták a Hun
nia filmgyár kitűnő műszaki emberei a Rádius
nézőterét és színpadát, de mire délután a mozi
előadásra kerül a sor a R.idiusbnn, már nyoma
sem volt a filmfelvétdnek: újra mozi lett a
Rádiusból.

HytUtíoi.
Micsuko Meinllel, a bécsi kávéklrály fe
leségével kapcsolatban különböző hírek ter
jedtek cl. A Dzsajna egyik főszerepét játszsza rnoat is még a Theatcr an dér Wlenben
és a benfentesek úgy tudják, hogy nem
csak főszereplője, hanem vállalkozója is
a darabnak. A hírek szerint Mlcsuko Meinl
válik férjétől. A válóper oka pedig állító
lag az a fiatal táncos színész, aki Bécsben
a Dzsajna táncall tanította be és az elő
adáson Is részivel!. Megkérdeztük tehát a
Icglllctékcschbet, hogy ml Igaz a készülő
házas.túgbó'i
— Egy szít sem, — válaszolt. — pletyka
és aljas rágalom az egész. Mlcsuko Meinl
a legboldogabb házasélctet éli. legföljebb
szívesen mutatkozni! velünk, színészekkel,
« bécsi vnesorahelyeken és társaságokban.
Bűbájos, aranyos teremtés, ak| mindenki
hez kedves és szívélyes. Ezt pedig félre
magyarázni nemcsak hiba, hanem gonosz
ság Is.

ite&NAPLŐ
Színházad hétfői műsora:
vl .í111- OPERAHÁZ: Uut-hangverieny.
"I- Horváth Pál (M).
\1GSZINHAZ: Bodnár laijza (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Varázskeringő (8).
MAGVAK SZÍNHÁZ: Héaasság (8).
SZ>
*'HAZ:
Úri lány (8).
1LRÉZKŐRUT1: FAraangl esték (8).
a?R?áStTA,SZ,NH.AZ‘ Méltóságot auionr (8).
KAMARASZÍNHÁZ: Budapest—Wien (8).

BÁRSONY RÓZSI MEGÉRKEZETT

vasárnap Pestre. A kitűnő szőke prima
donna, aki ötven estére szerződött az Ábra
hám operett bécsi előadásaira, fellépéseit
abszolválta és hazajött pihenni. Alig vetette
le utikosztümjét, máris jelentkezett nála
annak a tőkecsoportnak megbízottja, aki a
Fővárosi Operettszinházat akarja bérelni és
két darabot nyújtott át a kitűnő szubretL
nek, hogy köztük válasszon, melyikben
akar fellépni. Bársony Rózsi egyelőre nem
tudott választ adni, miután kétheti pihe
nése után újra Becsbe kell utaznia, ahol
egy filmet forgatnak vele, majd március vé
gén jelentkeznie kell a Vigszinházban, hogy
a tavaszi operettet próbálni kezdje. Bársony
Rózsi azonban nem adott még tagadó vá
laszt sem, mert könnyen lehetséges, hogy a
filmfelvételeit eltolhatja és akkor szerepet
vállalhat a Vígszínházát megelőzőén a Fő
városi Operettszinházban is.
A KOMIKUS LETILTOTT FIZETÉSE

körül támadtak különös zavarok. AmiköT a
Király Színháznak még Föld Aurél és Bauer
Aladár voltak a bérlői, az általuk szerződtetett
Fodor Arthuru kémikusnak n fizetését letiltotta
egyik hitelezője kétezer pengő tartozása miatt.
A letiltó rendelvény alapján azonban nem tar
tották vissza a kémikus fizetését, úgyhogy a
hitelező komikus volt két igazgatóját perelte
be. A törvényszék most jogerősen arra köte
lezte Föld Aurélt és Bauer Aladárt, hogy’ együt
tesen fizessenek 750 pengő tőkét, amennyit a
kémikus fizetéséből elmulasztottak levonni.
EZT LE KELL SZÖGEZNI:

két év óta Alpár Gitta Dubarry-ja óta nem
állt sorba a közönség egy szinház pénztárá
nál sem. Szombaton megtörtént a csoda: a
Magyar Szinház pénztára előtt a Házasság
jegyeiért olyan hosszú sor tolongott, amely
kiért az utcára, úgy hogy a közeli őrszemes
rendőrnek kellett közbelépnie, hogy a ren
det fenntartsa. — Hogy megy a többi szín
ház? A Pesti Színházban határozottan
gyenge házakkal játsszák Hatvány Lili és
Hunyady Sándor darabját, a Kilencágu ko
ronát, a Vigszinházban nagy közönsége van
még mindig az Érettséginek és a Szomory
darabnak,
az Andrássy-uti
Színházban
bombasiker a Méltóságon asszony, n Bel
városi Szinház zsúfolt házzal ünnepelte az
Urilány századik előadását, a Kamaraszín
házban is kitűnő házakat jelent a százon
fölüli Budapest—Wien cimü operett. A ka
barék is jól prosperálnak, három szinház
viszont zárva van. Ez ebben a pillanatban
Budapest színházi mérlege. Nem is olyan
rossz.
NÉHÁNY HÉTIG

szünetelt a munka a Magyar Filmirodában,
ahol hétfőtől kezdve ismét dolgozni kezdenek.
Az „Ember a híd alatt" cimü film forgatása
kezdődik. Szereposztási nehézségek miatt hú
zódott sokáig a film forgatásának megkezdése
és végre Vajda László rendezőnek sikerült meg
állapodnia Csortos Gyulával. Jávor Pállal, Lá
zár Máriával, akik a film főszerepeit játsszák.
Ugyanebből a filmből német verzió is készül
és ezért rövidesen egy egész sereg német szí
nészhez is lesz szerencsénk.
FELTŰNŐEN ÉRDEKES

jelmezbált rendez február 22 én n Fészek mű
vészek klubja Hóman Bálint kultuszminiszter
védnöksége mellett, fulnjdonképpen színház
bál lesz ez. Minden szinház a Fészek egy-egy
termét rendezi be. Az Operaház a hangver
senyterem díszítését vállalta. A nagyterem egy
háremszerü csarnokot fog ábrázolni, keleti,
buja interleurt. az egyik oldalán Rip van
Winklevel, a másik oldalon a Pillnngóklsaszszonyból vett díszletekkel. Itt táncol majd az
Operaház balettkari és itt adnak elő külön
böző operarészleteket nz énekesek. A Nemzeti
Színház szobája egy színpadot fog ábrázolni,
ahol ifj Horváth Pál és VIII. Henrik paródiá
ját fogják játszani. A Magyar Színház és az
Aridrássyúti Szinház termét Erié Vogel rendezi
l»e. Az elsőben Házasság közvetítő iroda fog
működni, a másikban pedig a Méltósógos aszszony bárja lesz, ahol Losonczy Dezső zongo
rázik. A Vígszínház szobája a színház néző
terét fogja ábrázolni és .színpadán az idei da
rab paródiáját játsszák el a színészek. A Bel
városi Szinház termében Gora Zoltán egy nagy'
esernyőt tervez és az esernyő alatt Az esernyös
király látja vendégül Az urilányt és a Johan
nát.
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Jutalmat tiizneK ki
a rózsauccai gyilkos
nyomravezetőiének
A szerető férfi nemcsak
az arcunkat figyeli meg,
hanem a dús és szépen
fénylő jól fésült fejet is.
Eláruljuk átitkot:

Az első lúg- ÉS few
szagpantncnles jjr

teKBtfi l#l
uAdjeggO
hajápoló

IB-SüfflPOON
az Ideális, otthon használható, egy perc alatt
ható hajmosó, mely nem idéz elő korpásodást,
a haj színét nem bánija, azt dússá teszi és
nem okoz mészszappah lerakodást a fejen. Még
a festett hajai is szebbé teszi. Szőkéknek,
barnáknak, vörösöknek, feketéknek ideális.

lYilndenli t Kapható.
Mihály Ottó gyógyárugyár
Budapest VI., I’odmanlcr.ky-ufca 84.

Magyarországi központ:

Óriási embertömeg
temette vasárnap
Kondylisz tábornokot
Athén, február 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelenlése.) A görög főváros lakossága vasárnap dél
elölt nagv tömegekben vándorolt a hirtelen el
hunyt Kondylis: tábornok, az egykori görög
diktátor ravatalához, amelyre a király is kül
dött koszorút.
Vasárnap délután hatalmas embertömeg
jelenlétében tartották meg a temetést.
A nemzeti szinii zászlóval letakart koporsói
végigvitték a város főútvonalán, aztán Trpkalába szállították, az oltani családi sírboltba.
A vasárnap eseményeihez tartozik az is, hogy
PapagOsz hadügy minis Éter
a hadsereg nevében feliratot intézett a
királyhoz
s ebben kérte .hogy a tisztikar összetételét ne
változtassa meg. Ugyanakkor liilségnyilatkoiialót lelt a királynak.
Vasárnap az ország összes katonai hatósá
gai körlevelet is kaptak a hadügyminisztertől.
Ebben felszólítja a tiszteket, hogy
politikai személyiségekkel még a magán
életben se találkozzanak
s igy kerüljék a látszatát is annak, hogy a
hadsereg kapcsolatban van politikai partokkal.

— A debreceni kereskedők akciója. A deb
receni kereskedők száztagú küldöttsége kereste
lel vasárnap Seszlina Jenő felsőházi tagot, a
debreceni kereskedelmi és iparkamara elnökét.
A küldöttség vezetője Koncsek Géza kereskedő
bejelentette, hogy a debreceni kereskedők or
szágos akciót Indítanak, hogy a kereskedelem
iizését a jövőben kössék képesítéshez és ép
pen úgy. mint az iparban van. csak az folytathasson kereskedői tevékenységet, akinek szak
mabeli képesítése van. A kontárok ellen is or
szágos áriára készülnek.
— A sebészet története. Az Országot Köz< gísiségíigyt Intézet előadássorozatában a Páz
mány Péter Tudományegyetem Eszterházy
utca’ 9. szám alatt lévő épületében *kedd dél
után hat órakor dr. Satller Jenő főorvos „A
sebészet története
**
címen ad elő.
— A clvlKzúcló századában kbllurember nem
nélkülözheti korunk legnagyobb technikai vív
mányát, a rádiót. A rádió összeköti önt a kül
világgal és a hap minden órájában szórakoz
tat. A 25 évet jubiláló Bodnár rádió- cS villa
mossági szaküzlet a legmodernebb lypUSoknf
keszségge I bemutatja.
— Ha Duplasplnlllámpát éget, világítása úgy
megjavul, hogy jogosan tarthatna nagyobb
áramszámlától. Tévédéi! Áramszámlája csőkkon. A Tttngsram Duplnsplrállónipa oly gazda
ságosan használja ki az áramot, hogy ön több
fényért kevesebbet fizet, mint eddig. Szemét
és zsebéi óvja. ha ezt a különösen takarékot)
jófenyü lónipál kéri mindenütt.

Kiad5 lakások
a budai Dunaparton
Szemben n Parlamenttel,
n I.únchldtól S percnyire
hleAlii közlekedés, központi fekvés, beosztás és ké('•elcni s.-eniiionljából tökéletesség jellemzi n Fonetére
!• 1 >s.t.'» nviiadli". n-.túránuk Mor«lt-rakpnrt 37. sAm
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1 TpnlutAJátiífu május 1-tn kiadandó, de már
hívóban bekö t ,íhrt6 1, 2, 3 szoba, hallos és
1 -rsz n lak s .knf.
k 'ponti [ütés, á.'amtó melegvíz, teleié Is használható
lift. Aránál- is gitmentes fedezék.
Felvilágosítások a Fonclére Blftosllrt központi trodájébap; \., Sas-utca 10., vagy telefonon 27—2—32. síim
alatt kaphatók.

Karácsony másodnapjón fedezték fel n RóttaUtcai gyilkosságot, amikor pincemühelyében
meggyilkolva holtan találták Hustyava György
szücsmestert. Az öreg szücsmester gyilkosának
kézrekcrltésérc azóta szakadatlanul folyik a
hajsza, detektívek egész serege üldözi a lettest,
nagyban áll a hajtóvadászat,
de a gyilkos eddig még nem került hurokra.
A nyomozás egyre-másra szolgált érdekes
fordulatokkal és meglepetésekkel és bár a gyil
kost még nem fogták el, a nagyszabású hajsza
tucatnyi más bűncselekmény tettesét Jut
tatta rendőrkézre.
A razzíázó detektívek a nyomozás során több
gyanubavett férfit és nőt állítottak elő. akikről
kiderült ugyan, hogy semmi közük a Hustyavaügyhöz, de viszont egyéb bűnök terhelik a lel
kűket és egymásután következett az előállított
emberek letartóztatása lopás és betörés miatt.
Eddig közel
húsz betörőt éa tolvajt fogtak el azok a
deteklvek,
akik Hustyava gyilkosa után nyomoztak, a
munkájuk tehát nem vészelt kárba.
Úgynevezett „holtpontról" beszélni sem le
het: a nyomozás percnyi szünet nélkül folyik
Szrubián Dezső dr. rendőrtanácsos irányításá
val és a rendőrség bízik benne, hogy
elfibb-utóbb kézrekerül az öreg szücsmester
gyilkosa,
A közönség, amelynek fantáziáját felcsigázta
a rózsautcai gyilkosság ügye, valósággal résztvett a nyomozásban, rengeteg bejelentés érke
zik a főkapitányságra,

— ÖREGEMBER NEM VÉN EMBER: TAR
TÁSOMAT FIZET EGY 80 ÉVES DEBRECENI
VENDÉGLŐS.
Érdekes gyermektartási pert
tárgyalt a debreceni járásbíróság. Kiss József
nyolcvanéves vendéglős ellen N. Júlia huszonhúroméves nevelőnő gyermektartási pert indí
tott. Az ügyet szombaton tárgyalta a járásbíró
ság s a szereplő személyek, valamint a tanuk
kihallgatása után havi tizenkét pengő tartás
dijat ítélt meg a bíróság a nevelőnőnek.
— Elbujdosott kilenc szombathelyi diák. A
február elsejei bizonyítványkiosztás miatt
Szombathelyen a kisdiákoknak egész serege
szökött meg hazulról. Kilenc szülő jelentette
be a rendőrségen, hogy gyermeke eltűnt. Négy
leány és öt flu neve szerepelt nz eltűntek listá
ján. Nagyarányú rendőri nyomozás után öt
üut é.s két leányt megtaláltak, két tizennégvéves urilónynak azonban végképen nyomavelegénységé is észrevette az öngyilkosságot. szetl.
Reflektorom motorcsónakokkal a ha— Fclakaszottfn magát egy hentes. Kovács
lálraszánl férfi segítségére siettek
Jenő szombathelyi hcnlcsmester vasárnap reg
és sikerült rövidesen elérni a hullámok kö gel felakasztotta magát. Mire rátaláltak, ha
zött vergődő embert. Beemelték csónak lőtt volt. Azért lett öngyilkos, mert gyógyítha
jukba s a partra vitték, ahol már a mentők tatlan idegbaja volt.
— Kerékpárost gázolt nz autó. A Retek-utca
várakoztak rá. Megállapították, hogy Gon
dár Ferenc 37 éves állásnélküli péksegéd és Olaszfasor kereszteződésénél Gróf Miklós
magántisztviselő autójával elütötte Krén József
volt a Duna vasárnapesti Öngyilkosa,
kifufóíiul, aki kerékpárral haladt, az úttesten
idegrohamában követle el leltét.
A kifutó súlyos sérüléseket sz< nvcdeit. A men
A mentők a Bókus-kórhnzba szállították.
tők nz Uj Szent Jd/ios-kórházba viliék.
-*■ Négy osztályban folyik a sakkbajnokság.
A budapesti sakkba jnokcfcapntbajnoki küzdel
meket vasárnap mind a négy osztályban foly
— Fordulat a győri mozlfronlon. A győri tatták. A mérkőzések eddigi eredményei: I.
moziháboru ügyében az Elit- és Apollo-mozi osztály: Az Angol Magyar Bank győzött a
február elsejére felmondták a várossal kötött Pesti Hírlap csapata fölött. Az Elektromos
szerződésüket, mert a Kulturházban lévő mozi Müvek a Pestszentlőrinci Törekvés fölött. II.
kapta valamennyi jó filmet. Most hatálytala osztály: A Városmajor győzött a 33 FC. csa
nították a szerződést, az Apolló- és Elit-mo pata ellen. Hl. osztályban győzött a Szent
zikból eltávozik a városi meghízott és városi László, a Gázmüvek az Óbuda. IV. osztályban
fenhatóság nélkül fog működni a két film győzött a Pestszentlőrinci Akarat, a Duna
színház.
keszi Magyarság és a MÁV Visszhang.
— Pál Imre zongoraművész feleségének
bécsi kalandja. A bécsi tartományi tör
vényszék fondorlatos csakis ntlatt vonja
14 kar. aranytollal, r
modern szivószer- ?1 ■
felelősségre hétfőn Pál Imre magyar szár
kezetes ............. I’ ••
mazású bécsi zongoraművész
feleségét.
Alárer Saroltát, egy budapesti fakereskedő
PAPÍRÁRUHOZ
leányát. Pál Imrénc e gyanú szerint a
Kossuth I.ojos-u. 20.
Künstler Caffé tulajdonosnőjétől
hatvan
Aftoiia tza> óval zeinnen
ezer schillinget csalt ki.
—• Eötvlta-emléklinnepet tartottak a ta
— Olcsó fehér-világ a Gólya Áruházakban,
nítók. A Magyarországi Tanítók Eötvösfebruár hónap a Bákóczi-uti és Király-utcai
Alapja Eötvös József báró halálának évfor
Gólya-áruházakat a fehéráruk paradicsomává
dulója alkalmából vasárnap délelőtt emlék varázsolta
a közönség számára. Kelengyevóünnepélyt rendezett. Az ernlékbeszédet Rá sárlóknak, de minden háziasszonynak, aki fe
kos István királyi tanácsos, az Alap elnöke hérnemű-szekrényét fel akarja frissíteni, most
mondottá.
kell elmennie a két Gólya Áruházba, mert ilyen
— Kanyarójárvány Bácsmegyébén. Rács me mérvű Árleszállítás vászon-, gyolcs- és datnflsztgye alispánja a mindjobban terjedő kanyaró árukban egv esztendő óta bein volt és egyha
járvány miatt elrendelte n Jánoshalmái, güirol mar snem is lesz. Már 3.25-ért lehet kapni csi
és bácsbokodi elemi iskolák bezárását. A ba nos zsurahroszokat, 6 Személyes kávés- és étjai iskolákból a növendékek fele hiányzik. A kezőkészleteket 6.00-től. A -fehcrifiemü-szekréhatóságok mindent megtettek rt járvány további nyék részére érdemes mosott gyolcsot vonni
78 fillérért, damnsztot l.flfl-ért, törülközőket
terjedésének megakadályozására.
65 fillérért és pnplnnlepedő gyolcsot 2.85-ért. A
*— Detektiv-bál a Pannóniában. A buda női és férfi fobérnemück is olcsók Hát 1'ég az
pesti államrendőrsógi detektívek
vasárnap inganyagok! Például egy remek szép kitűnő
bált rendeztek a Pannóniában. A jólsikerült minőségű ingpuplin kapható 1.58-ért ípernie
mulatságon az előkelőségek sorában megje van olcsóbb is), de ebből mindenkinek érde
mes venni.
lentek a rendőrség vezetői is.

levélben, telefonon és személyesen Jelent
keznek az emberek,
akik adatokat igyekeznek szolgáltatni. A nyo
mozó hatóságok méltányolják is az „önkéntes
detektívek" buzgalmát és illetékes helyen most
azzal a tervvel foglalkoznak, hogy
ötszázpengős jutalmat tűznek ki
azok számára, akik véglegesen nyomravezető
adatot szolgáltatnak.

Felesége mellöl
a Dunába ugrott
Vasárnap este egv házaspár igyekezett át
a Ferenc Jd.»sr/-hidon Budára. A férfi és
a nő
egymásba karolva ment egy darabig,
amikor azonban a hid közepére értek, a
férfi hirtelen
kiszakította magát felesége karjaiból,
előreszaladt, ledobta magáról a télikabátot,
majd átvetette magát a Idd korlátján.
Az életunt ember felesége kétségbeesetten
kiáltozott segítségért és a dunai mentőőrség

— A Katolikus írók és Hírlapírók Orszá
gos Pázmány Egyesülete vasárnap délben
tartotta az Egyetemi templomban hagyo
mányos sajtó-szentmiséjét, amelyen meg
jelentek a katolikus iró- és ujságirótársadaloni vezető személyiségei és több kiváló
sága. A szentmisét dr. Klemm Kálmán, a
központi szeminárium prefektusa
mon
dotta és dr. Strecke Ernő hittanár tartott
nagyhatású szentbeszédet.
— összeszurkállak Újpesten kél testért.
Szombaton este Újpesten a Reviczky-utcai
Szildgyl-télc vendéglőben vacsorázott két
testvér, Duda Antal és Duda János géplaka
tosok, Mikor hazafelé tartottak, három ísme— Budapesti háztulajdonos autóbalesete
PcáUienlerMébeten. Vasárnap este
Pestszenterzsébtten, a Kossuth
Lajos-utcában
elméletien állapotban, bezúzott fejjel talál
ták az úttesten Csizmadik József budapesti
háztulajdonost. Mikor eszméletre térítették,
elmondotta, hogy leheinutón utazott, nem
tudja, ml történt vele. Valószínű, hogy vé
letlenül lezuhant az autóról és igy sérült
meg. A mentők a Síén! fstván-kórházba
vitték.
— A Tearózsa Társaság karneválja. A Teatózta Társaság herceg Éttérházy Antal elnök
lete alatt, február 15-én az Asforío-szállóban
rendezi karneválját. Mcghivóigénylés: V., Vil
mos csdszdr-ut 54.
—* Jogi és gazdasági kézikönyv az ipar és
kereskedelem számára. (Dr. Stiassny József
köíiyve.) Ügyes és célszerű könyv jelent meg
a napokban a könyvpiacon: dr. Stiassny József
ílgyvéi! hites könyvvizsgáló jogi ét gazdasági
kézikönyve, amely nemcsak a kereskedelmi
jóggnl foglalkozik, hanem 'áttekinthetően Ismer
teti a kettőskönyvvitel technikáját, a különféle
számlák vezetését, a mérlegkészítést, az őszszét kereskedelmi ügyieleket, bőven tárgyalja''
a köz- ét magáhgazdasági problémákul. .1 ke
reskedelmi szaklexikonnal kiegészített könyv a
Székely-nyomda ét könyvkiadó vállalatnál je
lent meg.
— Féláru utazási kedvezmény a mezőgazdasági
kiállításra. A kereskedelmi minisztérium nz
OMGE kérésére a március 20—25. napjain tar
tandó országos mezőgazdasági kiállítás megte
kintésére felutazó közönség részére 50 Száza
lékot kedvezményt biztosított az államvasutakoti és a kezelésében levő helyiérdekű vas
utakon. Ugyanezt a kedvezményt megadták az
önálló Igazgatással bíró hazai vasutak és hajó
ról! vállalatok Is. A kedvezményes utazásra
jogosító Igazolvány ára 1 pengő 30 fillér. Az
igazolványt ennek nz összegnek postabélyeg
ben való beküldése ellenében, az Igénybevevő
nevének és kiinduló állomásának kÓz!é»o mel
lett. a klAllílás réndezőblzoltságáfól (Köztelek
'icce 8.1 kell Igényelni, de beszerezhetők az
igazolványok az utazási irodák, gazdasági
egyesületek, gazdakörök és szövetkezetek út
ján la.
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Lélegzetállitő izgalmak között
csodás győzelemmel bebiztosította
bajnokságát a Hungária
III NGA RIA-ÚJPEST 5.1 (1:0)
Az újpestiek aligha kötöttek szorosabb ba
rátságot a tavasz, istennőjével. Az éjjeli órák
lói kezdve szakadatlan egyhangúsággal szállt
alá a vjz a fellegekből és kélségbccjtclle a
nagy csata mindkét drukkertáborút. I zenki
vili azonban — vészes nyomokat hagyott az
Újpest pénztárszámláján is, mert legalább is
ötezer néző maradt távol. Mintegy nyolcezer
ember várta a sorsdöntő és a bajnokság ki
alakítására minden eddiginél fontosabb mér
kőzés megkezdését. A derbihangulatot, a sok
színes és megszokott képet az eső ernyők alá
iejtette s a pólyát valósággal gyászl.uboritolta.
Kelten hárman társultak egv egy ernyő alá és
izgatottan várták a csapatokat A pályát a ve
lencei lagúnák hangulata ülte meg s csak nz
egyik sarka emelkedett ki a háborgó vizekből,
amelyet szakadatlanul fodrozott a kitartó ta
vaszi áldás. Végre azután pályára futnak a
< vápátok, elöl a Hungária. A szokott kékfehér
dressz feszül rajtuk, üdvözlik a közönséget s
aztán szállnak a bombák Szabó kapujára. Ha
talmas rivalgós köszönti az újpestieket, majd
szinte parancsszóra elhal, amikor ráeszmél a
közönség, hogy
Kocsis nincs ■ pályán s helyette Balogh
Játszik.
Nyilván a várható nagy munka késztette a veve
zetőséget erre a cserére, l’gy Ítéllek, hogy Ko
csis finomsága belefulladna a sárba s helyette
n rakkoló, kemény Balogh feltétlenül jobb
fluspiciumokkal lenditheti az Újpest csatárso
rát előre. Majorszky biró sípjelére a követ
kező felállításban néz farkasszemet a két csa
pat
Hungária: Szabó — Mandl. Bíró — Sebes,
Turay, Dudás — Sas, Müller. Kardos,
Cseh. Titkos. Újpest: Háry — Futó, Stern
berg — Szalay. Szűcs. Seres
*
— Pusztai,
Vincié, Kállay, Balogh, Barna.
Aztán megindul a játék, amelynél izgalma

helyzetben is elvéti, a sárba rúg és a labda
lustán cammog Hóri felé. Amig az újpestiek
halfsora lépést tart a szürkülettel, addig a
Hungáriáé szinte percenként emelkedik mind
magasabbra
Dudás teljesítménye ai első negyedórától
kezdve fokozatosan fut a válogatott forma
felé, sőt később egész kontinentális klaszszlssá emelkedik. Nem marad mögötte
sokkal Turay sem, sőt Sebest Is magával
ragadja társainak mindent elsöprő lendü
lete.

I

M filléré lesz, aki mintegy húsz méterrel a
kapu előli leállítja a labdát, hidegvérrel
körülnéz s aztán bomba lövéssel küldi a
lécre, ahonnan az. villámgyorsan vágódik
a hálóba. 2:0.
Eldőlt a nagy csata, az Újpest kénytelen bele
törődni a mcgváHoztathatatlanba. Előbb még
Kállay zugó bombáját kell védenie Szabónak,
azután egy pár. percre a tribünre terelődik a
figyelem, mert a zsúfolt ülőhelyek közönsége
parázs pofozkodás
közben vezeti le a túlfűtött izgalmakat. Turay
Minden másodpere sűrített izgalom most már. és Dudás nevétől harsog ezután a pálya, mert
érik a goi. amely a 30. percben mégis váratla ezek kelten szinte az. egész csapat helyett har
nul lepi meg a közönséget.
colnak. A 23. percben ismét
Sas kap labdát. A teljesen kikészült újpesti
Titkos kap labdát és a tizenhatoson belül
védelem szabadon hagyja a fürge szélsőt,
hatalmas harcot vív Futóval. Az újpesti
akinek keresztbe szálló labdája Titkos elé
bekk földre küldi ugyan, de Titkos négy
kézláb Is birtokban tartja a labdát s köz
A MECCSDÖNTŐ
ben hendszgyanus mozdulatot tesz. A bíró
továbbot int s a beadás a tizenhatoson be
lül álló Kardos elé röppen, ö leállít s bár
kézzel-lábbal nyomják.
a lövése élesen
száll a sarokba és Sternberg már csak
annyit tehet, hogy az éles lövést egy kissé
érintve meredekebbé teszi. Hóri hiába
dobja magát kétségbeesetten, egy méter
rel a keze előtt köt ki a hálóban az első
Hungária-gól. 1:0Az újpestiek reklamálnak, de hasztalan s
jóték folyik tovább, láthatóan abban a ten
púban, amit a Hungária az elmúlt vasárnap
a Kispest ellen vezetett be. Felőrölni az elltáifél védelmét, hogy a szünet után vidáman ro
boghasson a támadás.
Az cső újra megindul, de ez nem zavarja
Dudást, aki ezúttal mágne.shalfnak bizonyul
és a börlabdát szinte megfoghatatlan módon
minden helyzetben magához vonzza. Egymás
után rohamoznak most a Hungáristák és a gól
uh‘iy néhány perccél
MiHjer rezyd^ H6bdajavul lefut egészen a kapufáig, hogy onnan
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Hungária—Szeged és Kispest—Újpest a Hun
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MÁSODIK GÓL!

Turay (1) labdájával Sas (2) száguld. Szalayt (4) Kardossal (3) folytatott passzjátékkal mat
tolják. Sas lövését Sternberg (5) felszabadítás h eiyett Müller (7) elé tálalja, akinek nagy bom
bája a lééről vágódik Hóri (6) kapujába. 2:0 Második félidő 17. perc. (Copyryght by Hétfői
Napló — System Horváth.)
esik. Villámgyors stop, azután még a rohanó
Futón át egy drtbli és a nehézzé vált lab
dát csak ezután tudja Titkos csőrrel mér
nöki pontossággal a sarokba küldeni. 3:0.

Kardos örömében ülőfürdőt vés: és nevetve
fogja a fejét a nagy eredménytől. A Hungária
most már tökéletesen ur a pályán és ezt két
perccel később újabb góllal bizonyítja.

Cs;h (i| saöktetésével Titkos (2) Kutóítf
jut, ott bukdácsolva. hendszgyanuaan ad
Kardoshoz (4), akinek lövését
........ ................
Sternberg
csak kissé tudja eltéríteni. Hóri (fi) hiába
födik. 1:0. Első féíldő .10. perc. (Copyryght 1>U kódexszerűen adja hátra Kardos elé. Három
Hétfői Napló — System Horváth.)
lépés az egész távolság és Kardos — bravúro
san tolja a lábáéit a léc fölé. Fogja is a fejét
aztán, de ezzel semmit sem segit. sőt a továb
sabbat már évek óta nem láthatott a futball biakban a túlságosan finom játékkal sem. Maközönsége, de különösen a Hungáriáé. Az em jerszky egymásután- követi cl a tévedéseket,
ber azt hitte volna, hogy az esőverte talaj al ami megbocsátható az ilyen nagy izgalommal
kalmatlan a fűti ollózásra. Az újpesti pálya telített mérkőzésen, csak éppen a tendencia
azonban n viz alatt is kemény maradt s a kelt vegyes érzelmeket. Mert ezúttal az Ítéle
labda vígan pattogott néha szeszélyes falsuk tei rendre a Hungáriát sújtják. Később aztán
kal és szokatlan lefékezéssel, de azért reálisan. az. Újpest is panaszkodhat, amit viharos jele
Az újpestiek úgy kezdik a mérkőzést, mintha netek közben hajt végre a lilafehér gárda az
esnk az utolsó öt percre állott volna ki a csa után. hogy Kardos pompás fejesétől nagynehepat s ezalatt az öt perc alatt kellene eldönteni zen megmenekültek. Héndszct reklamálnak:
a nagy tétet: nyomábaérnek-e a Hungáriának, hűl bizony az is volt! Szünetig ezután már
vagy végleg búcsúznak a bajnokságtól. Amíg nem történik cinlitésreméltó esemény és a
a Hungária lapos passzokk.il kísérletezik, ad csapatok teljes bizonytalanságban vonulnak
dig nr Újpest kezdettől fogva emeli labdák az öltözőkbe.
kal nyomul előre, óriási munkát kell végezni
A szünetben megérkezik a híre annak, hogy
a kék fehér védelemnek, s a mérkőzés nagy a Salgótarján veret n Ferencváros ellen. Az
llungária-vereség árnyékát veti előre. Nz Új ősi ellenfél várható veresége jobb kedvre de
pestet biztatják, iveit labdái vidáman és ellen- ríti a kékfehérek drukkerhadát, de aztán las
állhntatlnnul
ikáznnk egyik oldalról a má san elfelejtik a „külvilág" eseményeit és min
síkra. Szakadatlanul támadnak a lilafehérok. den figyelem a pályára tapad, ahol már az
< supn ha ci tűz most ez a csapat — nagy tét első percben féktelen izgalom robban ki.
hevíti Keményen állnak a lábukon és nem Sternberg felszabadító rúgása Kardosba pat
*
hozza ki
respektálják nz ellenfél finomkodó játckmo- tan t az előre röppenő labda Cseh
tűnő helyzetbe Hóri bentragad, majd kifut és
dóról.
hiába késik. nem tud későbben érkezni, mint
Szédítő nz Iram
Cseh, oda <i nagy helyzet! Néhány pillanattal
és |<tluitóan nz Újpestnek fekszik a játék, később Kállay bombalövése zug Szabó felé.
Keresztlabdákkal zavarják meg az elszántan Ez az első nehéz helyzet, amit Szabó kitünően
sédeké: ö Hungáriát, amely csak negyedóra old meg. A Hungária egy ideig óvatosan foly
idén jut szóhoz. Igaz, hogy ekkor már csil- tatja a játékot és Turay elképesztő védőmun
loglr.tjn nzoknt nz erényeket, n melyek ebben kája nyomin rá n bélyegét erre n negyedórára.
nz évben joggal avatják a büszke bajnoki cím Előbb Kállay kézbe küldött lövése, majd egy
I irtokosúsá. Két korner vezeti be azt a perió korner a Hungária térfelén bizonyltja azt.
dúst, ninelv azután végleg n Hungária kezébe hogy nz Újpest ismét feléledt. Azután Kédlay
n mérkőzés sorsát. Elől b Titkos szédü fejesét kell Szabónak kiöklözni és elfogni
iramú száguldása veszélyezteti íz újpesti Vlncze elöl. Már-már úgy látszik, hogy a Hun
kaout. de az óriási helyzetet tulkombinálva. gária teljesen védekezésre rendezkedik be,
e. sz -n llériha viszi a labdát. Az cső eláll, amikor egyetlen perc alatt megfordul a mér
írndni kezd. Az kőzés sorsa. A 17. percben
ahogv mond iák. most már száradni
i-ipestiuk fedezetsora » sorozatos Hungária
Turay labdájátal San szédítő erővel rohan
támadások alatt lassan megtörik és elveszíti
le. Szalayt úgy játsszák át. hogy előbb
a kontaktust a csatársorával \ pont.
pontos Iáiul ik
Kardoshoz kerül a labda, majd visszakapja
félelmetes veszéllyel dobhatják frontba a .szár
n fürge szélső a aztán már csak Sternberg
■ i egyetlen gát. Ezen megbukik a kis Sas,
nyakat, amelyek közül Sasé a frissebb és a
veszélyesebb. Az egyik beadását Titkot üres
de Sternberg felszabadító rúgása mégis

Játék

Ismét Sas a kezdeményező. Egészen a vo
nalig fut, onnan Kardos elé tálal, aki hát
tal áll a kapunak. De Schaffer kedvencé
nek ez sem probléma, a röppenő labdát sa
rokkal visszafelé rúgva küldi a kapura.
Sternbergről lepattan a lövés, éppen Cseh
elé, aki védheteUeniil és kényelmesen küldi
az újabb gólt a hálóba. 4:0
Egv percig most áll a játék, mert nz újpestiek
most azt reklamálják, hogy Sas a labdát vo
nalon kívülről centerezte. Majorszky megkér
dezi a határbiráját. majd újból gólt ítél, üte
mesen hangzik most a mámoros közönség biz
tatása a Hungária felé. A játékosok ngy szá
guldoznak a pályán, mintha ellenfél nem is
lenne, itt-ott némi mókát is vegyítenek a mun
kába, ez. azonban csakhamar megbosszulja
magát. A 31. percben
Kállay kiugrik a védők között, lövését
Szabó még kinyomja, de a jólérkező Pusz
tai ellen tehetetlen. 4:1.

Most egy pár percre az Újpest dacos akarata
úrrá lesz a letörésen és még korner kicsikará
sához. is van ereje. De utána ismét a Hungá
riáé a terep és egymásután teremtik a jó gól
helyzeteket. A 35. percben csak a véletlen
tnenti meg Kardos gólja elől az újpesti hálót,
egy perccel később azonban már ez sem.
Szép összjáték után MUller keresztlabdát
kap Titkostól, az eléjefutó három újpesti
védőt sorra kidribllzl és azután védhetetlenül küldi az utolsó gólt a hálóba. 5:1.
Jellemző a nagy érdeklődésre, hogy még ezután
sem indul el a közönség, hanem várja a to
vábbi eredményeket. Erre azonban nem kerül
sor, mert az újra megindult eső most már
tényleg viz alatt tartja a labdát és a sárdagasztás csak a legnagyobb nehézségek árán lendül
ál itt-ott futballba. Még Cseh ront el egv nagy
szerű helyzetei s azután vége a nagy csatának,
anjelv az előjelek után ítélve bajnokot avatott
19?fi-ra.
Az öltözők folyosóján mámoros drukkerek
ölelkeznek és csókolóznak, a kékfehérek öltö
zője csupa vidámság, mig néhány fallal odébb
nz újpestiekét komor csönd fekszi meg. Sport
szerűen nyugodnak bele a fájó vereségbe, amely
nek ina csak az az egyetlen vigasza, hogy a
Hungária nagy győzelme hét év óta az első
az újpestiek elten. Igaz, hogy ez azután némi
kamattal megtoldva kerül a bajnoki tabellára.
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A megujhodott Soroksár ellen
a Szeged csak nehezen győzött
SZEGED—SOROKSÁR U0 (0:0)
Szeged, február 2.

M Hétfői Napló tudó Kilójának telefonjelenléte.) igen érdekes és izgalmas mérkőzést vi
vőit a két jóképességü középcsapat a felázott
irreális talajon. A mérkőzés sorja végig bizony
talan kimenetelű volt, bár a második félidő
ben a Szeged nagyobb fölénye kidomborodott.
Izgalmas jelenettel
kezdődött a meccs,
ugyanis azonnal a Soroksár lépett fel táma
dóan s a második percben Takácsnak sikerült
átkígyózni a szegedi védelmen, a 11-cs pontig
jutott, egyedül állt Pálinkát kapussal szemben.
A vészes lövés élesen röpült volna a sarokba,
de Pálinkát ritkán Irtott robinzonáddnl telte
ártalmatlanná. Néhány soroksári támadás után
a Szeged lépett lel s meg is szerezhette volna
a vezetést, de nem volt hozzá szerencséje.
Ugyanis Korányi II. óriási lövése kapufát ért,
a visszapattanó labdát azután Nagy lőtte, Ko
vács azonban biilliánsan oldotta meg nehéz
feladatát. Még néhány helyzet adódott itt is,

ott is, de n játék képe kiegyensúlyozottnak
látszott.
Szünet után néhány percig még a Soroksár
volt frontban. Szeged azonban állta az erélyes
támadásokat. Egy gólgyanus helyzetben Vadász
elgáncsolta Tombáczot, a közönség hevesen
reklamálta a 11-est, Égncr biró azonban csak
szabadrúgást ítélt, amelyet a jól dolgozó So
roksár védelem könnyen parírozott. Minden
percben újabb és újabb izgalom adódott, mig
végül a 17. percben dőlt cl a mérkőzés sorsa:
Somogyi elöreadásával Bognár megszökött, át
adásét Tombácz átívelte a másik oldalra, ahol
a nagy rösscl érkező Korányi II. a sarokba
bombázta a labdát. 1:0, Ezután újabb gólt ér
hetne cl Szeged, Kovács kapus azonban nagy
formában védi n vcdhetctleneknek látszó lövé
seket is. Befejezés előtt egy perccel nagy rumli
támad a szegedi kapu előtt, a játékosok ebben
az őrjítő helyzetben már nem is a labdái, ha
nem egymást rugdalják, aminek az lesz a kö
vetkezménye, hogy a biró a szegedi csapatból
Miklósit, a soroksáriakéból pedig Odrit ki
állítja.

Bifapert, 1»M frbroir s

HÉTFŐI NAPlö

Parázs botrány
pontosztozkodással
BUDÁT lt—TÖREKVÉS 2:2 (0:0)
Alig 300 néző didereg vizesen a Részkört
pálya nézőterén az „előétel
**
felszervirozAsánál. Az alagútból előbukkanó játékosok
tiszteletére eláll az egész nap zuhogó eső
a meglepően jó gyepszőnyegen a Budai in
dítja el az „húsra hajlamos" labdát. Ha
jós fejese az első esemény, de a kapus jól
boxol. A Budai rendkívül lelkesen játszik.
Biztosan zálogcédulát Ígért nekik a Lója
győzelem esetén — mondja egy rosszmájú
néző. Sztanctik hatalmas léc fölött elsivitó
bombája hallgattatja el az epéskedést. A
Törekvés támadásai rapszodikusak, nincs
a támadásokban mákszemnyi fantázia. A
játék változatos, de határozottan izgalom
mentes. Egy Törekvés-korner nyitja fel az
unalomtól lecsukódó szemeket, de az iveit
labda rossz helyre fut. Félidő végén Törek
vés-fölény alakul ki. Regős II. nagy bom
bát ereszt a kapus kezébe. Dóri remek be
adását Regös fölé fejeli és vége a gólnél
küli félidőnek.
Szünet után a Törekvés vezet két bujta
tótámadást. A második támadásból Regős
II. 20 méterei bombája a jobb kapufán
csattan. Két eredménytelen budai komor a
félidei „fejmosás" eredménye. Regős—Ne
*
mes
támadást nehezen ment kornerre a
budai védelem. Három 20 méteres Törek
vés-szabadrúgás nyomán vihar tört ki a
pohár vizben. .4 kisszámú közönség han
gos méltatlankodással szidja a bírót. Nyom
ban utána
2S méteres szabadrúgást Ítél
a biró a Budai javára:
Komáromi éles lövése a sorfalról a
hátrább álló Magdához pattan, aki vad
erővel küldi kapnra és az irtózatos

bomba, mint a végzet száll a jobb felső
sarokba. 1:0!
Gól után Koc-h bíró néhány fordított Ítél
kezése harsogó derűt csal a közönség aj
kára. Budai támadás során Hajós lapos
beadást küld a középre, a labdára Horto
bágyi dobja magát, a segítségére készülő
Farkas átesik rajta, sőt a rössel futó Ha
jós háromra növeli a sárban felrengő cso
mót.
A nagy tvm'.iltusban a labda valahogy
kikerül n kapus hasa alól és a résen
álló Komáromi beguritja.
Vermes a kapuvonalon áthaladt labdát bel
jebb segíti. 2:0. Mintegy három percig re
klamál a Törekvés a gól után, de Koc.h
biró hajthatatlan. Látható elkeseredéssel
fekszik a Törekvés a játékba. Teljesen be
szorítja a Budait a térfelébe. A játékidő
vége felé Nemes kornert ivei a Budai kapu
elé.
A nagy tumultusban Regős II. labdája
kapufáról a gólba pereg. 2:1.
Tovább tart a Törekvés-nyomás. Magda az
utolsó percben hendszet vét és a biró sza
badrúgást ítél 50 méterről. A készülődés
közben
Regős I. és Sztnncslk összerugják a
patkót, amiért a biró mindkettőt kiál
lítja.
.4 szabadrúgás Nemes felé száll, aki ka
pura főid, Havas védené, de Dóri ráront és
a halába vágja. 2:2. Gól után
általános verekedés és botrányos lök
dösődés támad,
a biró hármas füttyjele véget vet a kínos
jeleneteknek és nagy zajongás kíséretében
vonul az öltözőbe.

51 percig nem volt ur
a Fradi uj otthonában
FERENCVÁROS—SALGÓTARJÁNT BTC 8:2
(0:1)
Alig ezer nézőt juttatott az újpesti derby és
az esős időjárás az uj otthonában játszó Fe
rencvárosnak. Maga a pálya tulaja alig érezte
meg azt a hatalmas víztömeget, amely a szürke
fellegekből reggel óta egykedvű szító lássál hul
lott alá. A remek füves pályán a csapatok a
következőkép állanak fel: Ferencváros: Háda—
Füstös, Korányi— Hoffmann, Móré, Lázár—
Mikes, Kiss. Sárosi, Toldi. Tunyogi. SBTC:
Géczi—Szabó, Vágó—Wnldkampf, Túrán, Kecs
kés—Farkas. Nyerges, KopAnyi, Thour. Havas.
A salgótarjáni amatőr csapat Zscngellér beteg
sége folytán a győzelem leghalványabb remé
nye nélkül Indítja el a labdát. Tarán nz első
percekben bosszú lövést küld Háda ölébe. Jó
negyedóráig a Fradi Iskolajátékkul bosszantja
hiveit. Kevés lövés megy kapura, de azokat is
‘orra fogja a kitünően mozgó Géczi kapus.
Egymásután két Fradl-korner, de az amatőr
védelem erőteljesen hárítja el a gólszagu Fradiakciókat. Állandóan az SBTC térfelében fut a
labda. Mikes remekül húz kapura, de lapos
centerét az egész belső trió elhibázza. Izgal
mas SBTC látogatás során Háda a 16-os vo
nalról bokszol vissza egy labdát, egyenesen
■Vyerpes lábára, de a labda szerem sére üres
kapu föle megy Mintegy tizenöt percig az
SBTC támad. Havas veszélyes lefutásút Füstös,
az újdonsült ferencvárosi hátvéd, nehezen tisz
tázza. Szabó kézzel húz el egv labdát Sárosi
dől. n megítélt szabadrúgást Toldi vad erővel
mellé zugatja.
— Hol a gólt — kérdik a Irodisták kétségbe
esve. Az aggódó kérdésre Salgótarján csatársora ad csattanós feleletet.
Havat testrsrllel elhoz Fiislös mellett,
gvenge lövést gorlt kapura, de Háda óriási
megrökönyödésre kiejti a könnyű labdát,
Thour nyomban olt terem és elegáns moz
dulattal a kiejtett labdát a hálóba teszi. 0:1,
Néhány perc mnloa lemét megrezeg a Fradi
háló, de ez a gól már fütty alán esik és termé
szetesen érbényleien. A salgótarjáni csapa
*,
hig
gadtabban. észszerűbben játszik és mexönyfölényt harcol ki. Mikes nagyszerű beadását
Toldi kapura bombázza, de Géczi úszva fogja

a robbanó löveget. Havas vezet ezután táma
dást. jó beadását Nyerges a kapu fölé lövi.
Móré rosszul emelt tizennyolcméteres szabad
rúgásával végződik a szenzációs eredményű
félidő.
S/ünet után nyomban két kornerrel bizo
nyltja a Fradi küzdeniakarását-. Ennek rövide
sen meg is van az eredménye. Hoffmann, a
Ferencváros legjobb fedezete, Kiesnek ad pom
pás labdát, a jobbösszekötő nyomban Sárosihoz játszik.
Gyurka háttal áll ugyan a passznak, de
fordulásból nagy művészettel remek gólt
ragaszt a jobb felső sarukba. 1:1.
A következő percben Mikes rohan le, kapura
lő, lövését Géczi tulrövidre öklözi, pontosan
Toldi lába elé, aki habozás nélkül bevágja a
vezető gólt. 2:1. Két perc alatt két gól! De mi
ez az amatőrkebelnek? Támadásba lendül az
amalőrgépezet. Thour ki,tinő helyzetben offszájdra fut. Mikes—Toldi—Kiss akciójából
Toldi tank módjára tör át három védőjá
tékoson ■ a labdát közelről a hálóba küldi.
3:1.
Ezután már a Fradi az ur a pályán. Az első
félidő gyilkos tempója teljesen kifárasztotta a
derék bányászcsapatot.
— Jön a gólözön — mondják a szakértők
és igazuk van.
Kecskés fölösleges hendszet vét a büntető te
rületen belül és Móré tizenegyese védhetetlen.
4:1. Tovább potyognak a gólok. Toldi remek
érzékkel ugrik egy magas labdára és
Géeri kezel fölött n hálóba nagy gólt fe
jel. 5:1!
Még egy perc sem telik el, máris újabb ra
gyogó Fradi gól esik: Hoffmann Mikest küldi
fűzbe, aki kapura húz, futtából pontosan Sá
rosi fejére teszi a labdát, amelyet Gyurka bom
bának is beillő fejessel góllá értékesít. 8:1. A
hatodik gól után feléled az SBTC, Havas biz
tatóan ’itzrik ki, de közeli lövése pontosan
Hádába talál. Nagy „ziccer" volt. Az utolsó
percben járunk, amikor a jó formában levő
Havas kornert csikar ki. A sarokrúgás reme
kül ivei a Fradi kapu elé és Nyerges ügyes fe
jessel megszerzi csapatának a második félidő
tiszteietgólját. 8:2.

Óbuda tudása az újpesti sárba fulladt
PIIÖBVS—III. KÉR. FC 5:2 (4:1)
Az újpesti stadion hatalmas nézőtere féke
téliéit a derbyre Áhítozó drukkerhnd impo
r'ns tömegétől. Az elömérkőzés szinte kilátás
tálán körülmények közt indult meg. az eső
•gv pillanatra sem állt meg és az állóhely-puli
*
l-k. m esernyők alól leste várta az idő jobbra
fordulótól. ..Előételként" a Phöbus—111. kér
FC meccset t Jalták fel uz izguló, vitatkozó
közönségtúbornak.
Félegy órára solt kitűzve az elömérkőzés
kezdete, azonban Klug Frigyes bíró csak
pontosan egy órára jött ki a pályára.
'•"Ül rn;rv elégedetlenséget keltett. Amikor
I ’ug l.lbiid az alagút tátidból, a közönség
percekig tartó tűntet
valóságos füttykon<rrtrt rendeseit a tlsrteletérr. A kitűnő bírót
»-T a körülmény rendkívül megzavarta, ami a
mérkőzés vezetésében is megnyilvánult, hibát-

hibára halmozott, de szerencsére nagyobb baj
nem történt. Klug azzal magyarázta a kése
delmét. hogy ő a BT-lől cgv órára szóló ki
rendeltséget kapott, a parancs-parancs s ő ezt
minden körülmények közt be akartA tartani.
Mély, sáros, csntakos talajon kezdte meg a
kél csapat a játékot. A Phöbus azonnal ener
gikus támadásokat intézett, Solti két alkalomis kapu mellé lőtt. Majd Csikós védi nagy I ra
vurral Berecz fejesét. A borzalmas rossz in
tői ellenére Is egészen jó, ötletes játék alakul
ki. A 11. percet mutatja az óramutató, ami
kor megszületik a vezető gól:
P. Szabó llg.se
*
beadását Solti Békyhez
juttatja, akt közelről a hálóba helyezi a
lubddt. 1:8.
Az óbudaink erőteljes támadásai nyomón
Fenyve.'i és Tere - mindent elkövet a kiegyenlítésre, de Csikós nugyszet 3en állja az
ostromot. Néhány perc múlva

I
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Béky gyora lefutás után TőrÖa I-höa jat
talja • labdát, aki lapos lövésért újabb
gólt szerez. 2:0.

Alig ül el a tapsvihar amikor XVeber a bün
tetőterületen belül elgáncsolja Bereetet. a ti
zenegyest Fenyvesy értékesíti 2:1. Lutz har
minc méterről küld egv bombát, ami csak
centiméterekkel kerüli el a kaput. Nagy Phö
bus-fölény alukul ki. amelynek sorún P. Szabd
régi válogatott formájára emlékeztetve siklik
át a kerületi védelmen, beadása Békyhez száll
s bent van a harmadik gól is. 3:1. Röviddel
később
P. Szabó ar. előbb! recept szerint stágu'd
végig, Jól Iveit labdája Solti fejéről a há
lóba röppen. 4(1.

Ezután kissé elfajul a játék, sok az erősza
koskodás és a csúszkálás, ami számos humo
ros jelenetet varázsol a pályára.
Szünet után eleinte elég változatos a játék,
Óbuda fjai javítani próbálnak az eredményen,
de ez nem sikerül. Kármán pompás helyzet
ben kapu mellé helyezi a labdát.
A 10. percben P. Szabó ismét bravuroskodtk, a labdája Szikár elé röpül, aki védhetetlenül befej élt. 5:1,
Lutzot buktatják, Fenyvesy lövi a szabadrú
gást, azonban ez sem hoz eredményt A túl
értékesít. 5:2.
oldalon Szikár néhány lépésről Angyal kezébe
Általában a Phöbus uralta a játékot és fö
lő. A végefeld tart a játék, amikor
lénye alapján teljes mértékben rászolgált a
Fenyvesy kornerhez jut. szépen íveli a lab
szép győzelemre. Különösen P. Szabó, Béky
dát. amelyet Bereez nagyszerű fejesgóllá
és Solti tüntették ki magukat.

Sok pénzbe került
az Attilának a debreceni öt gól
BOCSKAI—ATTILA 5:0 (4:0)
Debrecen, február 2.
fA Hétfői Napló tudósitójának telefonjelentése.) Nagy érdeklődés előzte meg a miskolciak
szereplését Debrecenben, ahol a pompásan fel
készült Bocskai csapata várta őket a stadion
esöáztatta, csúszós gyepén. Már a második
pereljen mintaszerű akció alakult ki. Teleki
Markost küldi rohamra, akinek beadását Hajdú
futtában fejeli a hálóba. 1:0. Negyedóra múlva
a tovább tartó Bocskai-ostromoknak újabb
eredménye van. Orosz—Palotás—Teleki-tkclő
és a remek formában lévő center tizennyolc
méterről nagy gólt lő. 2.-Ö. Orosz újabb gólját
ofTszájd címén törli a biró, aztán egy Attila
kapufa, majd egy Bocskai kapufa jellemzi n
mérkőzés hevességét. A 29. percben Sziklai

rosszul találja a labdát, ami Takácshoz kerül.
Barna kapus hiába fut ki, mellette hálót ér a
labda. 3:0. Veszélyes Attila támadások követ
keznek, de a 39. percben Hajdú beadásából
mégis a remek formájú Teleki lő futtában
bombagólt. 4.0. A szünet után a nehéz talaj az
erejét vesztett Bocskaival szemben az Attilát
juttatja fölényhez, de ez csak tiz percig tart.
Utána Takács labdájával Markos fut le és be
állítja a végeredményt 5.O. Ezután az Attila
védekezésre rendezkedik be és bár n Teleki és
Hajdú még egy-egy gólt lő, ezek azonban nffszájd miatt érvénytelenek
Az Attila mérkőzés előtt feladta a mintegy
1500 pengőt kitevő tartozását a szövetség cí
mére, hogy játszhasson, de ennek az Öt gólon
kívül nem sok hasznát látta vasárnap.

Budafokon is értenek
az izzasztáshoz
KISPEST—BUDAFOK 8:4 (5:0)
A multheti gyengébb szereplés után, a Kis
pest vasárnap lendületes csatárjátékkal őrven
deztette meg hiveit s a játékidő első felében
döntő fölénybe jutott, szünet után azonban
visszaesett, amit a magára talált Budafok ügye
sen kihasznált.
Ki esőtől erősen felázott talajon a Kispest
nek hosszú labdákkal játszó csatársora uralta
a mezőnyt s már az 5. percben Újvári beadá
sából Nemes gólt lőtt. 1:0. A 7. percben Se
rényi magasan iveit labdáját Nemes Székely
elé fejelte, aki szép lövéssel a felső kapuléc
alá juttatta a labdát. 2:0. A 15. percben veszé
lyes budafoki támadás következett, de Hegyes
elől Havas sarokrúgás árán mentett. A 22.
percben Újvári gurulós labdáját Székely át
engedte Setényinek, utóbbi lövését a védők
mar csak a kapuból tudták kikaparni. 3:0. A
sorozatos támadások eredményeként
Serényi középmagas beadását Nemes a
kapu balsarkába rúgta. 4:0.
Majd Nemes lövését Raskó kiejtette s a szem
füles Újvári újabb lövése már utat talált a

hálóba. 5:0. Ar utolsó negyedórában a Buda
fok támadott többet, de eredménytelenül.
Szünet után a Budafok mintegy 5 percig tel
jesen kapujához szegezte a Kispestet, mely hét
emberrel védekezett. A 11. percben mégis a
Kispest ért el újabb eredményt, amennyiben
Nemes jó kiadásával Újvári megszökött s
közvetlen-közeiről a kapu balsarkába vágta
a labdát. 8:0.
Ezután a Kispest szemmelláthatóan visszaesett
s a Budafok rngadta magához a játék Irányí
tását. Hamar meg is született a Budafok első
gólja, melyet Iglódl helyezett el a kispesti ka
puba. 6:1. Több .sikertelen sarokrúgás után a
30. percben Hegyes a kifutó Vági előtt Szeder
nek játszotta út a labdát, aki az üres kapuha
gurította. 0:3. A közönség harsány biztatása
közben a Budafok egyre hevesebben támadott,
végül Szeder beadásából Hegyes 6:4-re
javított.
A kispesti csapatban Rozgonyi. Havas és
Déri játszott jól, mig a Budafokiban Nyilas,
Hegyes és Szeder kitűnő teljesítménye érdé
mel említést.

Bemutatkozott az uj BTC, ki is kapott,
de csak barátságos alapon
PARTOS-CSOPORT
Tlnelli, Németh. 111. Póllnkás (2).
A 33 FC— FVSJC mérkőzés elmaradt.
JÓL JÖTT A NAGY SÁR
FTC—8bFC 2:0 (0:0). A hatalmas sártengerSÁRBAIULT MÉRKŐZÉSEK
bon az. FTC csatárainak jól ment a játék. A
Elektromos Müvek- BMTE.
gólokat Karácsonyi és Pvber (ll-esböl) rúgta.
WSC—Kőbányai AC,
BIRÓ-CSOPORT
MÁVAG— MTK,
IGEN Jó At UTE!
EMIK—BTC.
33 IC—FVSK.
l'TI'— HAC 4:1 (3:0). A hatalmas sárlenger
nek látszó pólya aránylag jó állapotban volt,
Érdekes megenililrni, hogy a Kőbánasi úti
mert a tulaj alul keménynek mutatkozott. A pályán az első meccset (FTC—S/TC) lejátszot
HAC könnyű csatársora gyengén mozgott. Csu ták, a másikra (MTK--MÁVAG) azonban a
torái hiánya erősen kiérzett. Góllövő: Ungvári bíró már nem találta alkalmasnak a pályát,
(2), Róna és Aranyosi, Hl. Hibényl.
továbbá, hogy Pesterzsébeten a két csapni a
biró eltávozása után neklgyürkőzötl egymásAZ IDEÁLIS PÁLYA
ZSE—BVSC 2:2 (2:0). A nagy homok felszívta nnk s az EMTK 3:2-re legvőzite a Pázmándy.
s nedvességet igy jó volt a talaj. Gőllövő: Vali Lengyel, Kiss, Subái, sbt.-vel megerősített
BTC l. Pesterzsébeten egyébként annak tulaj
(2), itt. Grosr és Zubály.
dor.tják a bajnoki mérkőzés elmaradását mert
SORSDÖNTŐ PONTOK
a biró az Újpest—Hungária mérkőzést akarta
Testvériség-TI.K 2:1 (1x0). A lelke’ Testvé megnézni.
rcég végig jól játszott, A TLK gyengén. Góllö
vök: Keresztes és J vor. III. Érti.
Shvov Kálmán országgyűlési képviselő a téli
HARC A KIESÉS ELLEN
ollmplászro utazik. Élénken kommentálták azt
URAK—PTBSC 3:1 (1:0). Az URAK csak a hirt. hogy vitéz dr. Shvoy Kálmán ny altá
nem végig védekezésre szorult, de ebben nagy bornagy, országgyűlési képviselő, az MLSz volt
játékot mutatott. A PTBSC négy kapufát rú elnöke politikai tárgyalás >k céljából N< metgott. Góllövő: Murin (?) és Móricz i'l. Nagy. orszégba utazi.s Shvov Kálmán hétfőn valóban
elindul Németországba, azonban utazásának
Éppen hiányzott az eső
semmiféle politikai célzata nincs, hanem kizá
Famullpar—Turul 2:2 (2:1). Az. esős idő fel- rólag a téli nlimpiász színhelyére, Garmischjavította s pályát. A Turul jobb volt, f.óllövő: Pvttnkirrhenbe megy.
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Kabos remekelt a vívócsapatbajnokság nyitányán
A Vjvószövetség vasárnap rendezte meg nz
dsőosztúlyu kardcsapatbajnoksúg küzdelmeit,
amelyen a viliig legjobb vivőt találkoztak egy
mástól. A Műegyetem aulájában egyszerre há
rom planson bonyolították le a küzdelmeket,
melyekben mind a nyolc elsőosztályu csapat
rászívott, kát csoportba osztva. Az első cso
portban a MAC, a RÁC, az UTE ás e LASE
indult A délelőtti előmérközések ebben a cso
portban óriási meglepetést hozlak: ugyanis a
döntőbe a MAC és az UTE került, mig a RÁC
nyolc év óta először esett ki a döntő küzdel
mekből Petiig a RÁC. csapata (Schréder. Doros. Eckl, Székudvary) már 8:7 re vezeteti s
az utolsó asszót Kabos és Eckl vívták.
Rég látott nagyszerű küzdelemben Kabos
5:0-ra nyerte a meccset,
mig végeredményben 8:8 t a végződött a küz
delem s nz. UTE minimális lussarónnya) verte
ki a RAC-ot a döntőből.
A második csoportban a HTVK, BEAC.
MI K és a BSE mérkőzött egymással. A dön
tőbe a honvédiisztek és az egyetemisták csa
pnia került.
Délután öl órakor került sor a döntőkre,
ugyancsak a Műegyetem diszcsarnokában, me

lyet zsúfolásig megtöltött az. előkelő közönség.
MAC—UTE 13:3, Szilaty és Nagy Ernő 4—4
győzelem, Rónay 3, Gönczy 2 győzelem
Az
UTE-ból Hidasi, Tabajdy és Lantos egy-egy
győzelmet szerzett, Vitéz valamennyi asszójában kikapott.
HTVK—BEAC 10:6. Berezeiig 4. Kovács 3,
Maszlag 2, Kőszegi ! győzelem. A BEAC-ból
Rajczy 3, Bag 2. Öltés 1 győzelem, Pallós győ
zelem nélkül.
HTVK—UTE 13:3
Homoródi 3, Ibrányi 3, Kőszegi 3, Kovács
Pál I gy. UTE: egyedül Kabos csinált 3 győ
zelmet. Erősen megsérült Kabos a térdén.
MAC—BEAC 8:7
Tordav 2. Szmolár dr. I. Rajcsányi 3. Gerevieh 2 gy. BEAC: Bav B. 3. dr. Zöld 2. Elles 0.
Pallos 2 gy. Nagyon heves küzdelem.
Lapzártakor a
MAC—HTVK 3:1 arányban áll. Ez az első
é.s második helyért folyik. A 3. és 4. helyért
a HVTK és a BEAC a késő éjjeli órákban kezdte
meg a mérkőzési 5. és 6. holtversenyben MTK
és RÁC. Döntő később. 7. BSE. 8. LASE I. Ez
zel a LASE kiesett az I. osztályból.

Tizenötezer pengőért jönnek
az argentinéi: Budapestre
— Jelenti Párlsból a magyar „futball-konzur
*
Megírtuk a múlt héten, hogv Herzög Kel
vin. a Bocskai igazgatójának hirtelen eltű
nése Budapestről kapcsolatos azokkal n
nagyszabású munkálatokkal, amelyek a
tavaszi fiilball-attrakciók előkészítését szol
gálják. llerzog Párisban tárgyal immár má
sodik hete az argentin válogatott csapat
középeurópai túrája érdekében. Az eddigi
munka eredmény# remek « teljes argentin

válogatóit öt mérkőzést kötött le. Április
első hetében Prágában játszik, utána Belgrád, majd Bukarest, továbbá Bécs és Bu
dapest következik. Mindezt megelőzi a pá
risi bemutatkozó mérkőzés, amit az argenti
nok a francia liga válogatottjai ellen ját
szanak. .4 budapesti mérkőzésért nem ke
vesebb, mint tizenötezer pengőt kell fizetni
a nagytudásu délamerikaiaknak.

Öldöklő harcok a boxcsapatbajnokság döntőjén
A bokszcsapatbajnokság utolsó fordulóján
zsúfolásig megtelt a BSZKRT tornaterme ér• ' klődő közönséggel
Az első mérkőzés a
BSZKRT—FTC találkozás volt, amely nem vállőtt ki nagyobb izgalmat a publikumból, mert
a i illamos'snpat ökölvívói csakhamar nyolcra
megugroltak a zöldfehérek tői.
BSZKRT—FTC 11:5
Légsulv: Szabó BSZKRT győz. Szánló ellen
2:0. Bantamsuly: Lovas BSZKRT győz Mois el
len. 4:0. Pehelysúly: Keszelv BSZKRT győz
(icllefi ellen. 6:0. Könnyiisuly: Frigyes BSZKRT
ellenfél nélkül győz, mert Németh nem jelent
meg n mérlegelésnél. 8:0, Wejiersuly: Kőváry l
BSZKRT Berkessy FTC döntetlen. 9:1. Közép
súly: Mamii FTC győz Köváry II. ellen. 9:3
Kisnchézsulx
.liikics BSZKRT győz Tanamár
ellen. 11:3. Nehézsúly: Szigeti FTC győz Szol
nőkI ellen. 11:5.
Ezután került volna sor a Harangi Surányi
revánsmérközésre, amikor egy rendező beje
lentene. hogy Surányit a szövetségi orvos kéz
daganata minit nem engedi indulni. E zulun
Kubinyi NSC klubtársával, Hellóval állt ki beniulntómcccsre. Kubinyi nagy technikájával
szinte játszva győzött. A közönség egv pilla
natig sem hagyta abba nz elmaradt reváns re

DAVOSI jEGREKORDOK

Vasárnap virradó éjjel havazott, ugv hogv a
gyorskorcsolyázó
v ilúgbajnnki
versenyeket
csak akkor tudták folytatni, amikor a 10 cm
magas hóréleget a puháról eltávolították. Az
1. ’»(>:» méteres futamban újból havazni kezdett.
Biillnngrud norvég európabajnok a kedvezőt
len i is/ mvok ellenére is 2 perc 17.4 mp idejé
vel ben Ilitől t:i bontitársúnnk. Mathiesennek 22
év óta fennálló világrekordját. Eredmények :
1500 m : I. Ihdlengtml (norvég) 2 p. Z7.-I mp.
2. Haraldsen (norvég) 2 p. 18.6 mp. 3. Mathicsen (norvégi.
Ele.lesik az ulléllkn. Az Újpesti Torna Egy
Irt a Mi u'vc: i iili púivá körül mezei futóverscnvl rendezett \ szeniorok körülbelül 3000.
nz iíj s: i.ik pcd;g 1PC0 méter távolságon kiír
d. : k Összesen 2<i részt,evője volt a verseny
nek. lm A nrk < r. ilin. ;iye a következők: Nze
nini k k' ul I ló lilvr Károly II p. 05 mp .
2 !)<•«;> <1 .lúims ti p. 23 mp. Az ifjuuságiuk
vers nyében: t Scves Károly 6 p 20 mp.
I i.bh gyér.'keresni)ázó rekord. Vinczc. a
I’ l i -I.- i "iiá/ó versenyzője vasárnap
vek ' I ;n ló k.--,
t végzett. Az e/riméteres
i ív >n sikii .dt is uj országos rekordot felúlll-

Bottcrék és Nzekrénvcvlék a miijégen. I eb
m. r 3 „n b t ön este '-7 órakor a BKI városliC'-ti i
I' i n n iil > •bnjni'k Ibillei
s .'H
:• o
N ’ .
. ssv tcshi rp. r
akik
’’ •' ■ ' i' ■il'int' .ii l«li versenyekre Garmischl,.ti|e.1kiich1nhc u nnmk
nnr-yvab.su miikorrs-ihá.-ó b. m tat.i
keretében adják elő
olimpiai srubiidkoresidy.ízásukat

klamációját, kórusban hangzottak a kiáltások.
Csak amikor a BTK—B-vasutas döntő küzde
lemre felállóit az első pár, csitultak le h kedé
Ivek.
Óriási izgalom közepette állt ki az első pár.
Az eredmények
következők;
Légsulv: Kiss BTK győz Rodány ellen, 2:0.
Bantamsuly: Bondi B. Vasutas győz Benácsi
ellen, 2:2. Pehelysúly: Szabó BTK győz Énekes
I. ellen, 4:2. Könnyüsulv: Tatai BTK—-Fisch
B. Vasutas, döntetlen. 5:3.
Fej-fej mellett halad a két csapat, ekkor
meg teljesen bizonytalan a további harc kime
netele. A közönség szinte magánkívül ütemesen,
tapsol, biztat. I'ülsiketitfí lárma tüzeli a legna
gyobb küzdelemre a résztvevőket. Egvre-másra
történnek
■ nagy fogadások.
a Beszkárt hívei természetesen n R. Vasutas
győzelmét állítják, mert a BTK veresége esetén
ők jutnának a bajnoki címhez. A BTK azonban
egyelői c vezet 5:3-ra.
Weltersuly: Oláh BTK gvöz Erős ellen. 7:3.
Középsuly: Jeles BTK győz Bene ellen 9:3.
Itt tehát eldőlt Magyarország ezévl bajnok
sága a BTK javára! 2. Beszkárt. 3. B-Vasutas,
4. FTC.

BUDATÉTENY—SOMOGY 3:1
Az Erzsébet—Nagytétény mérkőzés ólma
radl.
A Birkózó Szövetség vasárnap rendezte Bu
dapest bajnoki küzdelmeinek elüiiiérkőzését.
Ugv a fővárosi, mint a vidéki versenyzők ki
tűnő felkészültségről adtak tanúságot. Légsulyban Bányász. B-Vasulas szerezte meg a bajnok
ságot, Szőke B-Vasutas és Rózsaföldi Dorog
ellen. A nehézsúlyban Rapp Törekvés lett a
bajnok. 2. Fricd Vasas, 3. Kassai BSZKRT. A
pehelysúly döntőjébe Farkas és Szendy B-Vasutas. valamint Tenkey Ganz jutott, A könnyűsúly döntőjében Bognár UTE. Sági MÁV és
Szép MÁVAG küzdenek. A mérkőzések lap
zártakor még tartanak.

SPORTHÍREK EGY

MONDATBAN

A bécsi HAKOA1I vasárnap
vendégszerepelt és 2:1 arányban
Bratislava ellen.

Pozsonyban
győzött a

Garmiscbparlvnkirelienben a nagy olimpiai
ngrósánron vasárnap tizenegy nemzet negyven
versenyzője vett részt, n svéd Lr'.csou XI méte
res ugrásával legyőzte Rundot, a norvég olim
piai bajnokot.
A davosi gyorskorcsolyáid világbajnoki ver
seny során a tízezer méteres futamot a finn
Wasenius nyerte 17 p 51.4 mp vs idővel,

Bécsben a nagy esőzések miatt csak két
kupamérkőzést tartottuk. az Admira 5:1-re
gvőzött a FAC ellen, az Austria 9:0-ra verte a
LASK "i
A csehszlovák válogatott csapat, amely jövő
vasárnap Párisban Franciaország ellen mérkő
zik. vas map 4:2 le n«<.-«ill a hrünni városi

fiíyó-i’ap az iigelőn
Az egész nap zuhogó eső ellenére közel
10.000 ember volt künn az ügelőpálván. Az ala
posan felázott pálya nem befolyásolta különö
sebben az eredményeket. Végig csupa reális
eséltü ügető győzött.
Anap főversenyét a bécsi vendég, Erich l ■
nyerte olyan fölénnyel, amluőre csak egészen
kivételes képességű ügetők képesek.
A végig csendes, eseménytelen versenynapon
csak a szükség-starter ellen tüntetett többször
a közönség, aki nz amúgy is vontatott verse
nyeket a mezőnyök többszöri visszahívásával
még jobban elhúzta.
A nap krónikájához tartozik még. hogy a
Zagyvagyöngye ménes név alatt futtató Wmnpelics Imre lovai három versenyben győztek s
mindhármat, mint nagy favoritot, djcséretreinéltó önmegtagidással Fitvó vezényelte győ
zelemre.
Részletes beszámolónk:
L Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Csaplóros (5:10i Filyó. 2. Elégia '8) Marschall. 3.
Benedek (4í Feiscr. F. m.: Bokros ll‘2i Wiesner, Jósnö (12) Tomann, Marika (2/^) Zwillinger. Könnyen. 10:16. 19, 15. Olasz: 10:42. Be
futó: 10:75. Idő: 36.2 Lefolyás- C.sapláros egy
kör után élre megy és köríven nyer.
II. Adonls-dlj. 1. Krista (pari) Fitvó. 2. Ilona
i5) Kovács II. 3. Csalán (2J4l Zsvillingcr. F.
:n.: Leopunl Í8| Raymcr. Famu (21-j i Niemb'rger. Glória (8j Jónás. Könnyen. 10:21. 18. 1.7.
Olasz: 10:39. Befutó: 10:102. Idő 30.1. Lefolyás;
Krista végig vezetve nyer. Ilona és Csalán nagy
finist vívnak a második helyért.
III. Amateurhajtás. 1. Quaslmodo (5) Bogyay.
2. Vitézid (pari) Vecseklőy. 3 Pezsgő (2)
Weisz. F. ni.: Bohém (3| Seldos. Ribilio (10)
Földi, Tigris í-10j Síró.
- Könnyen. 10:
76, 29, 14. Olasz: 10:37. Befutó: 10:200. Idő:
33.8. Lefolyás- Quaslmodo az. utolsó félkörben
könnyen sétí'
az addig vezető Vtiézlő mel
lett. Pezsgő pi •ct-r-s versenyt futott.
IV. Mfchanlkes-’r-ndlcap. I. Kuruc (4) Fei
cr. 2. Lord <if wamuk '3
* Simkó. 3. Séma (10i
Földi. F. m.: Eladó |8i Fáik. Oda (8) Marék.
Ragyogó (parii Vorat, Penny (16i Jónás, Ica
(2) Zwillinger. Biztosan. 10-52, 20. 16, 36.
Olasz: 10:24. Befutó: 10:130. Idő: 32. Lefolyás:
Kuruc végig clöl van. Lord of Pamuk rossz
pozícióból küzdi fel magát másodiknak.
V. Nemzetközt verseny. 1. Erich U. (parii
Niernberger. 2. Tündér (4) Mnszár. 3. Rolf lói
R-aviner. F. in Estike ÍIOi Bilik. Upupa Epops
(12) Kovács F., Olivia (16) Bcnkö, Engelberl
(2) Zwillinger, Tenoré lánya (10) Marschall.
Könnyen nyerve. 10:22, 15, 20, 20. Olasz:
10:43. Befutó: 10:86. Idő: 28.6. Lefolyás: Erich
U. lassan kezd, de igy is nagyon könnyen
nyer.
VJ. Hnndicap. 1. Mlnor 11) Simkó. 2. Lali
«2) Feiscr. 3. Röpke ,5i Vorst. F. ni.: Pajkos
(4) Jónás. Szeszélyes (2i Miszúr. Tonimv (16)
Marék. Lilla (10) Zwillinger. Ond (101 Bőik.
Küzdelem. 10:121. 20. 17. 20. Olasz: 10:47. Be
futó: 10:971. Idő: 31.2. Lali nem állt haza. Az
utolsó métereken Minor megveri.
VII. Végre-dlj. 1. Bállá (5:101 Kovács Isi. 2.
\pacs (6) Marschall. 3. Selma í!0i Z’villiiigor.
!•'. ni.: Get-on (8) Raymer, Ugyanis (lOi Jónás
Bandika (8) Földi. Könnvcn. 1017. 13. 21.
Olasz: 10:45. Befutó: 10:66. Idő: 34.4. Bállá
start illán ugrik s már reménytelennek látszik
■i helyzete, de a második körben mindent jóválesz.
VIII. Pétcrkc-dij. 1. Törzsfőnök (parii Filyó.
2. Elvira (5) Fciser. 3. Ida (2) Zwillinger. F.
in.: Lenke (16) Troso. Mucs (4) Vorst. Glndin’or (16) Jónás. Orsolya (6) Marschall. Körvnven. 10:18. 13. 16. 12. Olasz: 10:47. Befutó:
10:173. Lefolyás: Törzsfőnök naev stílusban
•íyer. Ida és Elvira csaknem holtverseny! fut
lak a második helyért.
IX. Aquincumi díj. 1. Alsós <4; Kallinka. 2.
’.co 161 Maszár I. 3. Princessin (2J<) Fiis.r.

F. ni.: Zsáfi (6) Marschall R., Bájos (16) Burunvi. Regina (12) Gállá, Varázs (6) Bcdekovics, Főur (20) Simkó, Bicskás (6) Tomann,
Tóni (25) Vorst. Ccntra (2) Marschall. Uganda
(20) Jónás, Good Trott (12) Raymer. Könnyen.
10:48. 21. 25, 18. Olasz: 10:83. Befutók I—II-re:
10:303, I—Hl-ra: 10:174. Idő- 34.1. Lefolyás:
Alsós egy kör ulán élre áll és könven nyer a
végén f.-ínyomuló I^eo ellen.

Heti krónika
Február 1-én megjelentek az első nevezések,
melyeket nz Istállók az áprilisi mlllng főversenyélre adtak le. Ezzel lényegében véget ért a
hcltszezón. Most már van témájuk a sportsmaneknek s tekintettel arra, hogy az időjárás
szokatlan enyhesége lehetővé tette azt, hogy a
komolyabb munka Alagon kezdetét vehesse,
ezentúl már mi Is némi útbaigazítással tudunk
szolgálni a korai eseményekkel kapcsolatosan.
A Pestmcgyel jelöltjei közül már most aláhúz
zuk a rendkívül korainak látszó Rajta esélyét,
melynek tavalyi formái alapján különben Is
nagyon előnyösen kell bekerülni a handicaplie.
A vasárnapi teherközlések különben sok tekin
tetben tisztázni fogják a helyzetet, mert az
Idei hosszú előkészületi lehetőségek miatt nem
csak kizárólag a máskor legfontosabbnak szá
mító kondícióval, hanem legalább Is ugyan
olyan mértékben a súlyviszonyok adta lehető
séggel Is számolni kell. Legközelebb közöljük
a három korai nagy handlcap teherközlé.sét.
Február 6-án és 9-én
délután fél 8 órakor

iigetöversenyek
Hírek
Alagon a munka megindult. .4 Rákosi-dij a
szezonnyitó főverseny, kandidátusai közül rammuz és Soubrelte máris igen jól mozognak. .4
Pestmegyei jelöltek közül Rajta nagyszerű kon
dícióban van (s kitünően lesz súlyban, is), a
Háromévesek nagy handicapjéről és az Ápri
lisi nagy handicapről még korai beszélni.
A Tavaszi hendikepre, a márciusi iigetőmiting
mognyitónapjánnk főve rscnvére, az alábbi 25
iíLrtőt nevezték:
Ida
2100
Bájos
■
2100
Balta
Vadorzó
Liberty H.
2120
Elvira
Lúgos
Big Bili
Slurány
Szeszélyes
Bolond
Theodora
Ond
Kuruc
Séma
Varázsló
Bohém
Lord of Páni.
2140
Orsolya
Vág
Marascino
Jea
Pezsgő
Lianc
«> •
Johny J. F.
A Káposztásmegyeri
nevezeltjei:
3é Prímás
lé In pelto
3é Mérgespuszta
.lé Napraforgó
2é Indiana
3é Lator
26 Ailanms
4é Rlioda
id. Példás
5é Mulass
3é Hozomány H.
lé Pockos

■n
4S
48
Ifi
48
18
Ől’z

’7

K,’j
57

díj (6000 P, 1300
3é Despern-jo
3é Nimród
3é Wail-a-bit
5é Szcpes
3é Művész
3é Sokrates
:v Try Wall
3é Szerenád
W Fokos
4é Amanda
őé Bácska
id. Pici

m.)
50
48

57
IS
18
48
49’,
W

w55’Z

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ

A „HÉTFŐI IWPtő“ Fereszíreltvőnve
VÍZSZINTES
I. A l.'gcdesCbb amerikai
filmsztár. 12. Kínai súly
és fizctöeszkAz. IS. St.bin. 14. Ilim olasz heRcriOkészitA. It. Kereske
delmi kifejezés.
17. Box.nén-.i. 18. I "ze:ékféle. I».
l-'i-aiicia drámaíró, a Invaris" szerzője. 22. Ez.röiszázötven.
23.
Afri'mi
mpfaj. 25, Német női név.
27. Magyarul; tojás. 28.
biplomúeiai Testület.
29.
Céufoi-ma
rövidítése. 31.
Epkáíium. 33. Helyiség -angolul tdinmg
■ ■) 35.
Bibliai város. 2ő. Wagneropera hőse. 30. Olasz név.
elő. 40. Egy.orma b lük.
41. luekötó. 42. Palkó! ó.
44. l'gs. oly módon. 40.
Szülő.
48. Rend, illem.
50. Szeretik - latinul. IP.
lse. di> >en idvasha’ó SZÚ
53. Co'npagilic röv. 54.
Nyílás a (álon
50. Ez
fü.i a glclielroncrt. M.
... iacla est.
59.
KeménykötésO legein.
FÜGGŐLEGES:

I. Megállós nélkül. 2.
Auiómórkn. 3. T.niócs
németül.
4.
Magtárul .
szenvedés.
5. Igék > ó. 6.
l'cMi mulató voV: ?. Brlü
fon 8. A s.n tulajdonság)
«. .
hegedűs
irf. A
Karolyi fori-adn'f.in
<1 Ind ni n s.’ler.'. 11. Kii . ka .•’.,|| in II.x '■
t. I
iiái. m Iv j zi. hón ez
úzla la n T'.-.I.c im r in . I
I
1 It iá. Kö

/i.pl 7

31.

h..i: m' ||

32. Érdé ji Máik. 33. Sir. >1. Híres
ina:4ycr sál; :sn'sicc. 37. V|rn — kit.nból s»tv-.-tt szóval. 38. Romai esó•z-.i 43. formula, sálion. 4’. Ta

gadó zó 45. A rnl:' - i'li >z iar:oz k 47. Mialall. 42. Sziné-z (Porno
kos). 52. Névitó. 05. Kül ellentéte.
37. Dátumreg. 18. Angol előliáró.
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