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Darkó Magda vasárnap délután 
jelentkezett a Hétfői Napiénál

Nem megyek haza, amíg nem egyeznek 
bele a házasságba — mondotta telefonba

A főkapitányságon vasárnapra sem tör
tónt fordulat abban a különös és misztikus 
„leányszöktetési" ügyben, amely pontosan 
négy hét óta tartja izgalomban a fővárost.

A Siesta-szanatóriumban édesanyja be
tegágyánál nem jelent meg Darkó Magda, 
amint azt előzőleg levélben megígérte és 
így hiába lesték várták a detektívek, nem 
találkoztak vele.

A főkapitányság bűnügyi osztályának és 
politikai osztályának ötven detektivje nyo
mozza, kutatja, keresi a rejtve tartott leány 
nyomát, azonban minden munka meddőnek 
bizonyul.

Vasárnap már reggel kilenc órakor a fő
kapitányság épületében tartózkodott Helé
nái Imre dr. főkapitányhelyettes és Dóra 
Sándor dr. főkapitányhelyettes, a bűnügyi 
osztály vézetője, akik Sómbor-Schweinitzer 
József réndőrtanácsossal és Zllahy János 
rendőrfogalmazóval együtt,

közel három óráig tanácskoztak zárt 
ajtók mögött a legközelebbi teendők 

felől.
A rendőrség vezető emberei a beérkezett 

jelentésekből mindenekelőtt azt állapítottak 
meg, hogy kik azok a személyek, akik 
Darkó Magda hollétéről feltétlen bizonyos
sággal tudnak. Három ilyen ember van a 
fővárosban:

az egyik a fogvatartott Sárga Ferenc 
dr., a másik egy Arányi Jolán nevil 
hölgy, aki a Vaskapu-utca 7. számit 
házban lakik (ő ugyan tagadja, hogy 
ezt tudná), s végül Sárga Ferenc édes

anyja, Sárga Jánosné.
ök hárman azonban, bár többizben hall

gatták ki őket a rendőrségen, mereven el
zárkóznak minden felvilágosítás elől, sőt 
S ’.rga Ferenc dr., amikor a letartóztatás 
után vasárnap délelőtt újra kihallgatták, a 
következőket jelentette ki:

— Kár minden fáradságért,
semilyen körülmények között nem 
vagyok hajlandó Magda hollétét el

árulni.
Nyugodtan pieg tudom én várni a keddi na
pot, amikor az árvaszék dönt majd afölött, 
hogy elvehetem-e feleségül Darkó Magdát. 
Ha ez a döntés nem lenne kedvező, akkor 
továbbra is a hallgatás álláspontjára helyez
kedem.

— Akkor Ön esetleg hosszú ideig fogva 
maradhat! — felelte a kihallgatást végző 
rcndőrlisztviselŐ,

Sárga Ferencet 
Átvitték
az Ügyészségre

Sárga Ferenc vállat vont, mint aki sem
mixel sem törődik:

~ Hát jó! Lecsuknak! Majd hogyha 
olyan komolyra fordul a dolog, hogy súlyos 
rlitéllctéstől kell tartanom,

majd akkor előáll a Magda
és be fogja bizonyítani, hogy önként jött 
velem <s Önként marad távol a szülői ház
tól. Majd akkor bebizonyosodik, hogy 
semminemű erőszakot nem alkalmaztam, 
sem amikor eljött otthonról, sem most, 
amikor önök szerint állítólag fogva tartom.

Sárga Ferencet kihallgatása után vissza
kísérték a 200-as cellába. Azután újabb ta
nácskozás indult meg a rendőrségen, .ügy

tervezték, hogy vasárnap 
fogolyszállitmánnyal átkisérik 
ügyészség Markó-utcai fogházába, azonban 
később úgy határoztak, hogy

újabb negyvennyolc órai haladékot 
kérnek ■ törvényszéktől az átszállí

tásra.
Ezt a haladékot a rendőrség meg Is kapta
A rendőrségen azonban vasárnap dél

utánra az a vélemény alakult ki, hogy nincs 
szükség Sárga Ferenc dr. további kihall
gatására. Ezért a főkapitányság nem élt az 
ügyészség engedélyével és

délután öt órakor a letartóztatott Sárga 
Ferencet átkisértette a királyi ügyész

ség Markó-utcai fogházába.
Délután öt óra előtt néhány perccel rab-

délben a rendes 
a királyi

tűnt az udvarban az alacsony, szemüveges 
Sárga Ferenc. Kis kézitáska volt nála, eb
ben vitte át a fogházba legszükségesebb 
holmiját.

A Markó-utcai fogház irodájában sza
bályszerűen törzskönyvezték Sárga Feren
cet, aztán

egy elsőemeletl különcellában helyez
ték ti.

Nyugodtan, minden izgalom nélkül lépte ál 
a fogház küszöbét a leányszöktetési botrány 
szereplője.

Ma, hétfőn délelőtt dr. Grottó László ki
rályi ügyész, a leányszöktetési botrány re
ferense maga elé. vezetteti Sárga Ferencet 
és kihallgatja. Az ügyészi kihallgatás után 
a soros vizsgálóbíró nyomban intézkedik és

Darkó Magda 
nem tér vissza 
beszélgetésnél ___ ______
hogy miután a reá következő napon szív- 
burokgyulladása következtében súlyos mű
tétet fognak rajta végezni,

keresse fel a Siesta-szanatóriumban.
A leány ekkor Sárga Ferenccel és a fiú né
hány barátjával meg is jelent a Siesta- 
szanatóriumban. Kiderült azonban, hogy 

olyan szobába akarják bevezetni, 
amelyben n’ncs senki, amely ki van 

párnázva és ablakai sincsenek,
mire otthagyta a szanatóriumot, visszatért 
a molnárutcai lakásba.

Ezután következett a feljelentés Sárga 
Ferenc ellen, majd az árvászék ismeretes

többizben kijelentette, hogy 
édesanyjához. Egyik telefon- 
azt kérte tőle édesanyja.

szállító automobil állott meg a főkapitány- ma d«nL fenntartja* ... ft fom-__az 6r'/
SSg Zrínyi-utcai k.pujában Csak pír' pÍT- •“‘■cdlibr. Myeíl Süföt
lanatig várt a rabszálíitó autó és már fél ti letartóztatott Sárga Ferencet.

Halló! Itt Darkó Magda beszél!
Vasárnap délután szenzációs fordulat 

történt, de ezt a fordulatot nem a rendőri 
nyomozás hozta, hanem egy telefonhívás, 
amely a Hétfői Napló szerkesztőségének 
szólt.

Pontosan délután kettőkor megszólalt az 
egyik szerkesztőségi telefon és

egy női hang jelentkezett:

— Halló! A Hétfői Naplót
— Igen.
— Halló! Itt Darkó Magda beszél!

fonon jelentkezem, mert személyesen sen
kivel se akarok találkozni. Vegyék tudomá
sul, hogy

nem vagyok hajlandó hazatérni az 
édesanyámhoz, zárt intézetbe se me
gyek, nem megyek haza, amíg nem 

egyeznek bele a házasságba!

újságíró igyekezett megmagyarázni

Tele-

Az

Darkó Magdának, jól gondolja meg, mit 
lesz, gondoljon édesanyjára, aki biztosan a 
javát akarja, tehát mégis jobb lenne vissza
térni a szülői házba.

-— Nem megyek haza, amíg nem egyez
nek bele a házasságba! — ismételte energi
kusan a női hang. — összetett kezekkel 
kérek mindenkit,

hagyjnnak nekünk békét, nekünk sem
mire sincs szükségünk.

a vőlegényem kijelentette, hogy egy szál 
ruhában is elvesz feleségül. Kedden elme
gyek az árvaszéki tárgyalásra, hogy meg
mondjam, önként mentem el hazulról — és 
ezzel be is fejeződött a telefonbeszélgetés.

Az automatatelefonon természetesen nem 
[lehetett megállapítani, valóban Darkó 
' Magda volt-e, aki jelentkezett a szerkesztő- 
! ségben.

Vasárnapi könnyes beszélgetős 
Sárga Feri mamájával

Molnár-utca 10, földszint 3. Itt lakik egy 
rendes polgári lakásban dr. Sárga Ferenc 
édesanyja, akit a fia körül támadt bonyo
dalmak, különösen a rendőrségi őrizetbe- 
vétcl, ágynak döntött.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt vasárnap délben beszélgetést folytatni 
az ágyban fekvő uriasszonnyal, aki

a kiáltott izgalmaktól teljesen kime
rülve, könnyek között aggódik fiáért.
A fiú apja már régebben meghalt, egyike 

volt a magyar ötvösiparban azoknak, akik 
Világhírnevet szereztek a magyar ötvös
művészetnek és akinek gyártmányait a 
fíritlsh Múzeum vitrinjében is megcsodál
ják a muzeum látogatói. Vagyonos ember 
volt; hadikölcsönökbcn értéktelenedett el 
vagyonának nagy része, majd a korona
devalváció idején éppen annál az árvaszék
nél, amelynél a fiatalok házassági ügyét 
tárgyalják, semmisült meg Sárga Ferenc dr. 
édesapjáról maradt tekintélyes öröksége is.

Sárga Ferenc édesanyja szaggatott mon
datokban, könnyezve mondja cl, hogy a 
legszabályosabb éa leguribb formák között

tartott az ismeretség fia és Darkó Magda 
között.

Darkó Magda édesanyja levélben és 
szóval hívta meg Sárga Ferencet bala

toni villájukba
és itt érlelődött meg a fiatalok szerelme 
úgynevezett nem nyilvános jegyességig.

Amikor azután dr. Sárga Ferenc formá
lisan megkérte a leány kezét édesanyjától, 
nagyobb családi hatalmak 
úgyhogy a fiú kosarai kapott és ekkor 
leány egy kisebb kézitáskával eltávozott 
szülői háztól. Néhány nap múlva

beköltözött Sárgáét lakásának egyik 
elkülönített szobájába 

és itt történt egy drámai találkozás édes
apja és Darkó Magda között, amikor édes
apjának is kijelentette a leány, hogy 

nem tér vissza addig édesanyjához, 
amíg bele nem egyeznek Sárga Ferenc

cel való házasságába.
A Molnár-utcai lakásban való tartózkodás 

alatt
Darkó Magda anyja jóformán minden 

nap beesőit telefonon leányával.

szóltak közbe,
a
a

sóvá a leányt, akinek hollétét nem tudjók 
már Sárgiék sem.

Az idegileg és testileg teljesen összetört 
anyát most válóban már csak a fia sorsa 
érdekli: átlói tart, hogy a fogság idegileg 
össze fogja roppanluni Sárga Ferencet is ...

Izgalmas
Ojszakat kihallgatás 
a Vaskapu-utcában

Vasárnapra virradó éjszaka különben egy 
izgalmas kihallgatás folyt az eltűnt leány 
ügyében.

Detektívek Jelentek meg a Vaskapu
utca 7. számú házban, Arányi Jolán 

lakásán, 
ahol Arányi Jolán fogadott leányával és 
annak főijével lakik.

Az uriasszeny súlyos beteg, szívbajos, egv 
nercre sem tud felkelni ágyából, beszélni 
is alig tud. Suttogva felelt a hozzáintézett 
kérdésekre. Az éjszakai kihallgatás rend
kívül felizgatta, úgyhogy csak néhány szót 
tudott szólni

— Nem tudok semmiről... Sejtelmem 
sincs...

— hajtogatta a detektívek előtt.
Az izgalmas éjszakai kihallgatás hamaro

san véget ért — eredménytelenül.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

felkereste Arányi Jolánt. Az uriasszony be
tegsége igen súlyos, de azért

elhaló hangon, szakadozott mondatok
ban válaszolt kérdéseinkre.

~ Nem tudom ... nem értem ... —
mondta könnyes szemmel — mit akarnak 
tőlem? Semmit sem tudok...

— Ismeri Darkó Magdát?
—- Futólag ismerem . . . Sárgáék révén . 

Akikhez huszonhatéves barátság fűz ... de 
nem tudok semmit... csak az újságokban 
olvastam az esetet...

— Mikor látta utoljára a leányt?
— Kedden . . . Három héttel ezelőtt ked

den . . . Sárgáiknál. . .
Arányi Jolán veje int, hogy ne izgassuk 

további kérdésekkel a nagybeteg hölgyet. A 
fiatal férfi kikisér az előszobába és ott 
mondja:

— Tessék elhinni, ml nem tudunk 
semmiről,

sejtelmünk sincs arról, ki dobta bele az 
ügybe feleségem fogadott anyjának nénit. 
Most csak azzal törődünk, hogy szegény be
teget megóvjuk a további izgalmaktól. , .

Arányi Jolánnak és családjának kikér
dezése sern világította tehát meg Darkó 
Magda eltűnésének titkát...
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NegyedísiiÜíó ember vonult fe 
a nagy izgalommal vári 
párisi tüntetésen

Pária, február 16.
Körei ncgvcdmlHIó ember veit réul a mar- 

lista n'pi front vasárnap délutáni nagy tüntető 
felvonulásán. A felvonulást a nép* * front átéri 
rendezte, hagy tiltakozzék Ij-on Bilim szocia
lista vezér mull esülörtökön történt rnc-túma- 
dúsa ellen és a I.ormánytól erélyes Intézkedé
seket követeljen a jobboldali szert ezetek ellen.

A kora délutáni órákban kezdett gyülekezni 
a balulmufe lümeg a PanlhcoD-téreu és az odú 
torkoló nfvonnlakon.

Negyedmillióra becsülik azt a tömeget, 
amely a felvonulásban rÓMtvelU

A végeláthatatlan sor élén haladtok o bal
oldali kamarai képviselők és városi tanácso
sok. Azután következtek a parlflstn frontharcos 
••Bvctségek é.s rokkantszövetségek tagjai, majd 
háromezer antifasiszta ügyvéd.

A rendőrség teljes rludókészilltségct ren
delt cl n vusárnapi napra.

A környékbeli városokból is berendelték a 
rendőröket, csendőröket és n mozgógárdacsapa- 
tokat a rend fenntartásának biztosítására. A 
mellékutcákon, amelyek n Pantheon-térkcz és 
azokhoz az élvonalakhoz vezetnek, amerre a 
menet elvonult,

nagyszámú rendőrcsapnt helyezkedett et

A karteltörvény revíziója, a köz
munkák és közszállítások kérdése 

a Baross Szövetség közgyűlésén 
Baross-láncot kapott Bornemissza Géza és Sipőcz Jenő

IA rendőröket karabéllyal la felszerelték.
A népi front inját rendfenntartó gárdát II 

szervereit. A kai szalagos rendezőket motor
kerékpáros osztagok támogatták a rendezés 
munkájában.

A» óriási tüntető fclvonnlás első célpontja a 
B< ulcvard fit, Gernmin volt, ahol a León Blun: 
ellőni támadás ttiflénl.

Innen a menet n Bastille térre vonult, majd 
u N’ullou-lérie.

A Jelek azt mutatják, hogy a nagy Izgalom
mal várt esemény minden különösebb Incidens 
nélklil folyt le.

Vasárnap letartóztatták 
León Bluin támadóit

Párizs, február Ifi.
Courtois, A r ragon és Andit rund, akiket a 

Ultim ellőni támadásban vuló részvétellel gya
núsítanak, vasárnap délelőtt

a vizsgálóbíró előtt kihallgatáson Jelentek 
meg.

A vádlottak Ctilzanl, ismert párizsi ügyvédet 
kérték fel védelmük ellátására.

Kihallgatásuk után mindhármukat letartóz
tatták.

Nagyjelentőségű magyar-olasz-osztrák 
kereskedelmi tárgyalások San Remoban

Milánó, február 16.
A sanremoi városházán az utóbbi napok

ban
fontos olatw-osztrdk fe olasz-magyar 
tárgyalások folytak, a trieszti és fiumei 
kikötő forgalmának fejlesztésével kap

csolatban.
A római egyezményben ugyanis megálla

podtak az érdekelt hatalmak abban, hogy 
idöről-lcjőre bizottsági üléseket tartanak, 
amelyek megvizsgálják a trieszti és fiumei 
kikötő forgalmának kúrdéscL A birotlsógi 
üléseken s vasúti-, vám- és kikötői hatósá
gok megbízottai is résztvetlek.

A főváros hadjárata
az árdrágítás ellen

Március 1.-én megkezdi működését a fővárosi Piackutató Iroda
Az élelmiszerszak mában hosszú idő óta folyó 

harc nemsokára jelentős állomáshoz rkezik: 
március 1-én megkösd! működését « fővá

rosi Piackutató Iroda.
A főváros élelmiszerellátásánál érdekelt szer- 

ewtek és hivatalok között hónapok óla folyt 
i harc gyűléseken és tárgyalásokon, hogy jneg- 
llapltsák, történik-e árdrágítás és élelmiszer- 
pekuldció a fővárosban és ha igen, hogyan le

hetne a szüks ges ellenintézkedéseket meg
lenni. A tárgyalások eredményeként a város
házán az a terv merült fel, hogy-

a budapesti élelmiszerpiac áralakulásait ve
gyék bivataxjs ellenőrzés alá

és igy akadályozzák meg az esetleges vissza- 
.'•léseket.

ügy hírlik, hogy
ex üléseken fontos határozatokat hős

ink,
amelyek végrehajtása nagymértékben fej
leszti majd a kél kikötő forgalmát.

Az üléseken a három államot érdeklő 

általános kereskedelmi és közlekedési 
kérdések is szóbakerültek.

különös tekintettel arra a körülményre, 
hogy az Olaszország elleni gazdasági meg
torló intézkedések életbeléptetésével az 
északi kikötők élesebb versenyt támasztot
tak az olasz kikötőkkel szemben.

A terv az utóbbi napokban a megvalósulás 
stádiumába jutott és az uj hivatalt a Statiszti
kai Hivatal keretében Piackutató iroda néven 
meg is szervezték. Az iroda rendszeres hadjá
ratot indít az esetleges spekuláció ellen: min
den h ten jelentést kap a vasúttól, a postától, 
a HEV-töl és a fővárosa javadalmi hivataltól 
arról, hogy

milyen mennyiségű élelmiszer érkezett 
Budapestre

és mekkora az élelmiszerfogyasztás.
Az adatok alapján azután árkalkulációkat 

végeznek, hogy igy elejét vegyék minden ár- 
drágító kísérletnek és megakadályozzák az 
élcln'iszcrspckulációt.

Vasárnap zajlott le a Baross Szövetség évi 
közgyűlésének utolsó ülései és a záróünnepség.

Pétben
a dohányárutok caoportja tartotta alakuló 

közgyűlését.
Maguary Alajos korelnök ismertette a dohány- 
tőzsdések szociális és gazdasági helyzetét, rá
mutatva azokra a hajokrn, amelyeket sürgősen 
orvosolni kell. Több felszólalás után elnökké 
vitéz Kanig Bélót, alelnökké Szentesy Sándort 
választották meg. A dohányárusok a pénzügy
minisztertől kérik a bizományi áruhitel beve
zetését a forgalom emelése érdekében az újabb 
dohónyárusitAsi engedélyek kiadásának szü
neteltetését, a jogutódlás rendezését és a buda
pesti dohányelosztók jutalékának uj mcgálla- , 
pitását kérik. A kereskedelmi minisztertől a i 
zárórakérdés rendezését kérik. Azt szeretnék, 
ha az ország egész területén, reggel hét órától 
este kilenc óráig lehetnének nyitva a trafikok 
é» síkra szállnak a teljes vasárnapi munkaszü
netért. Arra is kérik a minisztert, hogy az ér
tékcikk árusítási jutalékot egységesen 2 szá- 
zalékban állapítsa meg.

Érték papi rókát,
kényszer- <•» hAdlItólcsAnkAtvényt, mlnd-nncmö töredék 
részvényt nugns áron vásárol BARNA BANK. Budapest.
V., Nádor-u. ifi. Tórsdévcl szemben. Tel.: 21-3-Ki, 10-1-67.

Este háromnegyedhét órakor a Vígadéiban 
több társadalmi és közéleti előkelőség részvé
tével ünnepélyes keretek közölt folyt le

• Baross Szövetség zárólllése.
llovszkg János országos elnök megnyíló 

beszédében a szövetség elmúlt évi mun
kásságáról szólott. Hangoztatta, hogy zászla
jukon a tárgyilagosság, a krisztusi szeretettől 
álhatóit cselekvés, a kereskedelem és nz ipar 
megbecsülése áll. Az elmúlt évben még mindig 
sok csapás sújtotta a gazdasági életet. A lég 
kisebb munkabérekre vonatkozó törvény jó ha- 
•■'ist tett. A gazdasági helyzet lényeges javulása 
csak a karteltörvény revíziójától várható. Az 
ifjúság elhelyezésének kérdéséről szólva, kö
szönetét mondott Bornemisza Géza iparügyi 
miniszternek, nk| ezen a téren jó példával jár 
elől s ugyancsak megköszönte a miniszternek 
az ipari novella előkészítését, amelynél n sző 
vétség kívánságait teljesítette.

Ptirébl Győző Ügyvezető igazgató
a kétnapos gazdasági kongresszus határo

zatait Ittmertülle.

A fchérncmükészjlés képesítéshez kötését java
solják, sürgetik egy olyan altruista pénzintézet 
létesilését, amely a kis- és közép-épitési válla
latoknak és kisebb gyárüzemoknek nyújtana 
hitelt, ezáltal lehetővé tévő, hogy a közületek 
megrendeléseire vállalkozhassanak. Kérik, hogy 
a közmunkák kiadásánál a kézműipar nagyobb 
részesedést kapjon, mint a gyáripar. Állandó 
kézműipari kiállítási csarnok fölállításán kívül 
igen fontosnak tartják, hogy az iparügyi mi
niszter szerezzen érvényt a közszállilási sza
bályzatnak és ötezer pengő értékei meg nem 
haladó.k&ísz,újlitásokal kiyétcl nélkül a kisipa
rosok kapják.

A határozati javaslatok felolvasása után gróf 
Takách Tolnay József országgyűlési képviselő
nek, dr. Senn Ottó államtitkárnak, a MÁV el
nökének, dr. I,amottc Károly alpolgármester- 
pék, dr. Dorogi Farkas Ákos székesfővárosi ta
nácsnoknak és Miiller Antal képviselőnek, a 
KIOSZ elnökének átadták a szövetség levelező 
tagsági okmányait.

Dr. Purébl Győző, a Baross Szövetség nlel- 
nöke adta át a levelezőtagsági okmányokat az 
uj Icvclczűtagoknak, majd dr. Antal István 
igazságügyi államtitkár meleg szavak kíséreté
ben üdvözölte gróf Takách-Tolvay József or
szággyűlési képviselőt és dr. Senn Oltó állam
titkait, a MÁV elnökét, Itednár: Róbert pápai 
prdálus dr. hamotte Károly aipolgármeih rl én, 
dorogi Farkas Ákost üdvözölte, majd Müller i 
Antalt méltatta. Ezután dr.

Falilnyl Tihamér pénzügyminiszter
ünnepélyes keretek között akasztotta a művé
szies kivitelű Baross-láncot. amelyet Szécsi 
Hacker József iparművész készített, a Baross- 
lánc uj tulajdonosai: dr. Sipőcz Jenő főpolgár
mester, Bornemisza Géza iparügvl miniszter és 
Zirnmer Ferenc gazdasági főtanácsos nyakába.;

A záróülést estebéd követte, amelyen vitéz 
dr. József Ferenc főherceg, dr. Winchkler Ist
ván, Bornemista Géza, Fabinyi Tihamér mi
niszterek. Sipőcz Jenő dr. főpolgármester 
Stendy Károly polgármester, valamint a társa
dalmi és gazdasági élet több előkelősége vett 
részt. Az ezerkétszáz terítékes vacsorán

Sipőcz Jenő dr.
a kormányzóra mondott pohárköszöntőt, azután 

dr. József Ferenc főherceg 
és llovszkg János szólaltak fel.

Bornemisza Géza
iparügyi miniszter hosszabb beszéde zárta be 
a vacsorát.

A békét és szeretetet hirdette 
vasárnap Grősz József püspök,

Mikes János utóda
Szombathely, február 16.

(A Hét fiit Napló tudósitájának telefanjeleti 
lése.) Fényes ünnepbégek között vette át va
sárnap délben dr. (irősz József felszentelt püs
pök a szombathelyi egyházmegye vezetését;

A székesegyház zsúfolásig megtelt a várme 
gyei társadalmi élet színe-javával. Ostffy Lajos 
főispánnal az életi megjelent n vármegye kül
döttsége, Suhay Imre altábornagy a honvédsé
get képviselte, ott volt Vjváry Ede polgá” 
mester, a szomszédos városok és megyék egy 
bűzi és viiágj vpzelő személyiségei.

A püspök misét mondott,
majd utána a város, a vármegye, a katonaság.

Szenzáció a Rákóczi-uton
zarándokolnak a Magyar Divatcsarnok

Fehér galambok csókolódznak a táncterem 
méretű kirakatokban, iehérruhás, szinte meg
elevenedő vleszbabák ejtik csodálatba és tart
ják vissza olykor negyedórákra a lúzasütcmü 
ltákóczi-ut Járókelőit. Fehér művirág négy- 
emeletnyi magasságha tölt fel, egészen az üveg
tetőig, amelynek közepéről leereszkedő hatal
mas ketrecben remek élő fehér pávagalainbok 
bámulják a Magyar Divatcsarnokban nyüzsgő 
sokezernyi tömeget.

A áruház „archimedesi pontja” ezekben a 
napokban az elsöemelctl fehér áruk osztálya. 
Nem szívesen közlünk árakat, mert az a vé
leményünk, hogy a közönségnek személyesen 
kell meggyőződni arról, hogy milyen jutányo
sán vásárolhat, ezúttal azonban eltekintünk 
ettől a szemponttól s mutatóba Idejngyezzük 
néhány árucikk valóban frappánsan alacsony 
árait.

Heteken keresztül egész nap, egész éjjel tartó 
munkával állította össze az áruház a kitűnő 
portékáknak azt a rengetegét, amely kellemes 
átvánvul kínálkozik ■ szemnek és kielégíti az 

igényeket anélkül, hogy a zsebnek túlságosan 
megerőltető volna.

A hirgs korállpiros zománcedényekhez fillé
rekért iuthat most hojzá a közönség. A lég 
különfélébb háztartási cikkeket szintén minden 
különösebb anyagi megerőltetés nélkül megsze
rezheti most a legszegényebb ember is a Ma 
gyár Divatcsarnokban. A férfi és női fehér 
nemfleikkek árai közül hadd álljon ilt mutatóba 
néhánynak az ára: színes kombiné, sürüszúlu 
trikómüselyemből, egy pengő kilencvenöt, sár 
möz-kombiné, lompafényü, csipkchinuéssel, 
négy pengő kilencvenöt; férfi hálólng, kitűnő 
minőségű slfonból, három pengő negyvenöt, szí
nes puplining négy pengő ölven. hat darab ke 
mény vagy félkemény gallér három pengő.

Figyelmet érdemel a elpőosztály Is, ahol 
férfi és női divalcipők szoktatják egyre ma
gasabb igényekbe*  a Magyar Divatcsarnok 
vásárlóközönségét. Rémánvarrott fórfleipö 
minden divatszfnben P iSJfiért kapható, de 
az elegáns és jóminőségfl női troltőrcipők Is 
izencációt jelentenek P fi.iO-cs uraikkal. Ki
tűnő a*  áruház bőrdíszmű osztálya, de a ke- 
reskadői kalkulálónak valóság**  hrs’ünnu- 

a társadalmi ás egyéb egyesületek üdvözölték 
Az üdvözlésükre válaszolva kifejtetté. hogy • 
liék? munkása akar lepni, nemcsak az egyház
ban, hanem a társadalomban Is. mert a husza
dik század emberének legfontosabb hivatásá
nak kell lennie, hogy

a békét és szeretetet ültesse a gyűlölködés 
helyébe.

A szebb és a jobb magyar jövőbe veteti hitét 
hozta magával — mondotta — és ez a gon
dolat fogja vezetni egész munkássága alatt

Meleg szavakkal em! élt meg elődjéről, 
Mikes püspökről is. Az lázi ünnepség után
diszehéd következett.

Tömegek 
februári fehéráru-akciójara 

látványa az. amelyet a szőnyegosztálya produ
kál. Kézzel csomózott, magyar perzsaszönye- 
gek négyzetmétere P 28.50, ami mintegy 40 
százalékos árcsökkentést jelent csak a néhány 
nap előtti árakhoz viszonyítva is. Az élelmi
szerosztály felhalmozta mindazt, mi „szent
szájnak ingere". Egy kilogramm ízletes kol
bász 88 fillér, nem csoda, hogy óriási tételek
ben fogy. Friss és szárazfőzelékek, konzervek 
és italok kaphatók ingerlő adjusztálásban és 
papjúraknál lényegesen olcsóbban.

Lehetetlenlég felsorolni mindazt az érszen- 
pációt, amellyel a Magyar Divatcsarnok szol
gál ezekben a napokban Aki végigjárja az 
áruház osztályait, meggyőződhet arról, hogy 
az igazgatóságnak valóban sikerűit megvaló
sítania azt az üzleti elgondolást, hogy a leg
szegényebb néprétegek számára Is hozzáfér- 
hetövé teszi a civilizált életnek ama szükség
leteit, amelyek — sajnos — már hosszú idő 
óla csak n Jobbmódú osztály számára volt 
hozzáférhető. Ez nz üzleti elv tisztességes és 
amint a példa mutatja, az áruház sem fizet rá.

— A Földes-féle diabetikus kenyér és liszt, 
amely semmiben sem különbözik a rendes 
szénhldrátos készítményektől, lehetővé teszi a 
cukorbajosnak a kenyér é*  a tészták fogyasz
tását anélkül, hogy bármilyen vonatkozásban 
Is ártalmára lenne. Ezen korszakalkotó talál
mányt dr. Senftnernek (Berlin—London) kö
szönhetjük. Gyártja: Földes Ferenc, VI., ó-utca 
18. Prospektus.

— Vannuk egészen különös nevek. Nevek, 
amelyeknek hallatára ragyogó képek, pompás 
njuzrika, emelkedett kedélyhungulat képzetei 
társulnak. Ilyen név a Szilágyi Marosáé, aki 
miniatűr jazz revüjével nz operett varázsát 
árasztja most maga körül a Ilangli Kioszkban. 
Minden este lapsfergeteg fogíidjn.

— Ha ég a gyomra, meri jóllakott, húsznál- 
jón 1—2 szeletke ..SAVOLT" gyoniorógésellenl 
csokoládét Színtiszta csokoládé, gyógyszertét 
nem érez — pillanatok alatt bal. Palikában pár 
fillérért baszerazhatő,
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Halálos sortűz a vasárnapi 
spanyol választásokon

Madrid, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel kezdődött meg 
egész Spanyolországban a választás, amely 
eldönti, kik lesznek az uj spanyol cortez 
tagjai.

A szavazatszedő-küldöttségek helyiségeit 
reggel nyolc órakor nyitották meg.

Mindenütt megerősített rendőri készült- 
ségíket lehetett látni. 

Készenlétben vannak a robamosztagok és a 
polgárőrség csapatai — sőt még a Vörös
kereszt is, hogy az esetleges zavargások 
során első segélyt nyújtson.

Abban a szavazóhelyiségben, ahol Zárnom 
köztársasági elnök szavaz,

Japán és a szovjet
farkasszemet néz...

Moszkva, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A szovjetkormány vasárnap hivatalos 
nyilatkozatot tett közzé, amelyben a leghatá
rozottabban megcáfolta azokat a japán forrás
ból érkező híreket, hogy külső Mongólia és 
Mandzsukuo határán újabb határvillongások 
fordultak volna elő.

Az ö^szeUtközésben, a Japánok állítása 
szerint, ezer mongcl katona és négy pán

célautó vett volna részt.
A hivatalos jelentés ismételten hangsúlyozza, 
hogy február 12-ike óta semmiféle határinci
dens nem történt.

A szovjet.’rdekek Mandzsúriából való kivo
nulása tovább tart. A mukdeni szovjetfökonzu- 
látus bezárása után a charbini főkonzulátus 
mellett most mór csak a csicsikari, pogranics- 
najai és a mandzsuriai konzulátus működik.

Litvinov Tokióba készül
Toklo, február 16.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A japán had
ügyminisztériumban megelégedéssel fogadták 
azt a moszkvai hirt, hogy

a szovjetkormány Litvinov népbiztos tokiói 
utazásának tervével foglalkozik.

Azt hiszik, hogy ez a terv Hirota Japán kül
ügyminiszter közbenjárásának eredménye. 
Hirota decemberben közölte a moszkvai kor
mánnyal, hogy

helyesnek tartaná, ha egy szovjetorosa 
államférfin Japánba utazna

és ott keresnék az általános megegyezés 
módját

Hirota valószínűleg
két vagy három évre szóló meg nem tá
madási szerződés megkötését akarja ja- 

soinl Szovjet-Oroszországnak

Szabadlábrahelyezését kérte 
vasárnap a 700 ezer pengős örökségi 
ügyben letartóztatott FrischmánElek

Érdekes fordulat történt vasárnap abban a 
bonyolult bűnügyben, amely miatt négy hét 
elölt letartóztatták Frlschmán Elek volt válla
lati igazgatót. Frlschmán ellen dr. Székely Zsig- 
mond ügyvéd telt bűnvádi feljelentést. Az árva
szék annakidején az ügyvédet rendelte ki 
Rohony Jánosné, Deutsch Rózsi gondnokául. 
A feljelentés szerint Frlschmán Elek a gond
nokság alá helyezett Rohonynétól kicsalta 700 
ezer pengős örökségét. Frlschmán tagadta, hogy 
bármiféle csalást követett el s ártatlanságát 
hangoztatta

a választási bizottság elnöke megmotoz- 
tatla a szavazatsz® ő küldöttség tagjait, 

hogy ulncs-e náluk fegyver.
Délután véres eseményekről érkezett je

lentés C.orogneból; egy tehergépkocsi, amely 
kommunista szavazókat szállított, a polgár
őrség felszólítására nem állt meg.

Az őrség erre sortilzet adott s egy em
ber mégse’esőit. A sebesült kórházba- 

szálütás közben meghalt.
Jósé Nofre las-palmasi polgári kormány

zót felfüggesztették állásától. Ezt az intéz
kedést azért hozták, mert a kormányzó a 
választási küzdelem alatt a kormány utasí
tásaival ellentétben a kormány ellenfeleihez 
csatlakozott.

még nem történt döntés s ezen a héten ható 
roznak erről.

A bonyolult bűnügynek még egv érdekes 
fordulata van:

Rohony Jánosáé rágalmazás elmén eljá
rást indít azok ellen, akik őt alaptalanul 

vádolták meg vulutaslbolással.
Rolionynét ugyanis a csehszlovákiai hatósá

goknál feljelentették, hogy tiltott módon valu
tát akart Pozsonyba csempészni. A vizsgálat 
Rohonynét teljesen tisztázta, mire most ö tesz 
nanaszt azok ellen, akik alaptalanul vádaskod
tak ellene.

Van egy olyan fejleménye Is ennek az elke
seredett örőkségi harcnak, amely az Ítélőtáblát 
fogja foglalkoztatni rövidesen: Rohony János ' 
né a táblától kérte, hogy

semmisítse meg gondnokság alá helyezését 
s oldja fel a törvényszék erre vonatkozó vég
zését. A tábla február 28-án tárgyalja ezt az j 
ügyet s ekkor fog dönteni: gondnokság alatt 
marad-e vagy se Rohony Jánosné.

és ez alatt az idő aluli a szovjet visszavonná 
a halárról a távolkeleti csapatokat. A tervhez 
a A'vuntunp-hadsereg és a mandzsu kormánv 
még nem járult hozzá. A japán lindügyminisz 
tórium még mindig komolyan kívánja egv 
japán mandzsu-szovjet vegyesblzolísúg megala
kítását. A bizottság pontosan megvonná a 
Mandzsukuo és külső Mongólia közti határ 
vonalat és ezzel

kiküszöbölné a határvillongások végső 
fkát.

A hadügyminisztérium különben mereven el 
zárkózik a szovjet-orosz indítvány elől, ameh 
azt kéri, hogy a múlt évi október 21-iki határ 
incidens vizsgálására kiküldött bizottságot egv 
semleges hatalom kiküldöttjével egészítsék ki 
Japán elvileg ellenzi, hogy egy nem átsiai ha
talmat belevonjanak egy ázsiai kérdés tisztó 
zásába.

Résen van az Unió is...
A’ewyork, február 16

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Phillips ál 
lamtitkár Chicagóban a „külügyek tanácsa'' 
elölt beszédet mondott, amelyben hangsu 
lyozta, hogy

a távolkeleti forradalmi eseményekre való 
tekintettel az Egyesült Államok tovább 
dolgoznak nemzeti érdekeik megmentésen.

Véleménye szerint azok az elvek, amelyeken 
a Csendes-Óceán ügyeinek rendezésére szolgáló 
szerződések alapulnak, jók cs tiszteletben tar 
tásuk elő fogja segilenl a tóvolkeleli béke 
fenntartását. Végül kifejletté, hogy

az Egyesült Államok egyetlen nemzetnek 
sem kíván tévőikéiért támadó fellépést 

ajánlani
és a maga részéről sem készül ilyesmire. A 
kinai nyitott ajtó elvét nem szabad feladni 
semmiféle régió és semmiféle ország javára.

A rendőrség azonban 
letartóztatta Frlschmán Eleket

s átkisértette az ügyészség Markó-utcai fog
házába, ahol továbbra is fogságban maradt.

A bonyolult bűnügy ügyészi vizsgálatával 
dr. Llndmayer Béla királyi ügyészt bízták meg 
pór nappal ezelőtt. Az ügyészségen számos ér
dekes kihallgatás volt a bűnügyben. Részletesen 
kihallgatták Frlschmán Eleket is, aki ennek 
során
kérte tegnap azonnali szabadlábrahelyezését.

Frlschmán szabadlábr.ahclyezéséről azonban

Gyilkosság
a vendéglőben

Baja, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A fülöp- 

szállási vendéglőben vasárnap délután 
Vargha Gyula gazda szódásüveggel agyon
verte Deák Ferenc gazdát. A két gazda nem 
volt haragos viszonyban egymással és igy 
az a gyanú merült fel, hogv'

Vargha fclbujtásra gyilkolta meg Deák 
Ferencet.

A gyilkos gazdát letartóztatták és őrizetbe 
veitek egy felbujtás gyanújába vett jómódú 
fülöpszállási gazdát is.
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Letartóztatások és házkutatások Sopronban, 
Veszprémben és Szombathelyen

Győr, február 16.
Nagyszabású vahilaügy foglalkoztatja há

rom nagy dunántúli város rendőrségét. A 
nyomozás során

.Sopronban, Szombathelyen és Vesz
prémben tiltott valatnüzérkcdés gya
nítja miatt több kereskedőt Őrizetbe is 

veitek.
A valutaügyet

névtelen feljelentés
inditotta el. Közölték a soproni rendőrség
gel, hogy az egyik kereskedő valuták eladá
sával foglalkozik. Házkutatást tartottak a

Fényes nappal, Sopron 
legforgalmasabb utcájában 
félóra alafL kiiosz- 
ioliak két üzletet

f.4 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Sopron város közönségét két vakmerő mó
don elkövetett üzlet fosztogatás tartja izga
lomban. Világos nappal, a déli órákban, a 
járókelők szcmeláttára álkutccsal behatoltál, 
a város legforgalmasabb utcáján, a Várkerü
leten levő két üzletbe és kifosztották annak 
pénzt'rát.

A vakmerő betöréseket az teszi még ér
dekesebbé, hogy

a két üzletet alig félóra ulatt fosztotta 
ki a tettes.

A két kereskedő ugyanis déli egy órakor 
zárta le és félkettőkor visszatérve

mindketten kifosztva találták üzletüket.
fíoscnberger Zsigmond és Fuchs Miksa, 

a két károsult kereskedő azonnal feljelen
tést tett a rendőrségen, amelynek nagy 
apparátussal megindított nyomozása egy 
órán belül eredménnyel járt. Megállapitotta 
a rendőrség, hogy ez amerikai módon el
követet üzletfosztogatásokat

" V

í
ELŐNYÖS AJÁNLATOK
Férfi Ing. nuplinanyagból, kom
plett szabásban, 1936-os tavaszi fiAA 
mintákban 10.80, 8.90, Dou
Féril Ing, tartós minőségben, Q7R 
komplett szabásban 5.90,4.90 O'w 
Nyakkendő. változatos uj min
tákban, müsel.vemből a

2.80, 1.95, 1.45, 1.20, .HÓ 
100%-os tiszta selyemből onn

5.90, 4.90, 3Jü 
Tavaszt sportöltanykelmék,
Igen erős minőség, divatos minták, 
14" cm széles 6.90, 4.90,
Férfi öltönykelmék, <;fin
tiszta gyapjú, 14'»cm széles 12.80, lbww

i \ *úv,’S’xe^.^° át ada

XRüSCHEMSóü
Eradell csomatsclásál mindé- 
(Itt Ismerik, minden gyógy

szertárba "> kapha ó!
Eredeti k r flve« •’ 2.S0, rng < bb 
évesben arányit g sokkol olc ól-b.

lakásán és
iróaszlalbókjában húszezer pengő ér

tékű idegen valutát talállak.
Az idegen pénznemeket lefoglalták és a ke
reskedőt letartóztatták. Kihallgatása során 
elmondotta, hogy

szombathelyi és veszprémi kereskedők
nek több ízben adott cl valutái.

A nyomozási ezen a nyomon tovább foly
tatják. Vés: prfmben és Sopronban több ke
reskedőt letartóztatlak s hétfőre újabb le
tartóztatások várhatók.

——.......... .

e?y elegáns öltözetű férfl követte cl.
A beszerzett személvleirás alapján 

elfogták Paiitz Antal volt fegycncet.
Puutz Antal évekkel ezelőtt több nagvobb- 

szabúsu betörést követelt cl Sopronban, 
amiért többévi (egyházra ítélték s most, 

január hntodikán szabadult ki a sopron
kőhidai fegyintézetből.

Pautz. tagadja, hogy a betöréseket ő kő- 
vette volna cl.

Eltűnt egy 
francia repülőgép 

Attika fölött
Fór is, február 16.

Az Alr Francé légiforgalmi társaságot njahh 
súlyos csapás érte. Még a múlt bélen történt, 
hogy a francia légiforgalmi társaság egyik 
postarepiilögépe, amely Franciaország és Dél- 
Amerika között teljesített szolgálatot, hat uta
sával n fedélzetén eltűnt. Brüsszelből most azt 
Jelentik, hogy

a postarepülőgép, amlcy Ellsubetli vilié és 
a Belga-Kongó közölt közlekedik, cltih.t. 
Egy belga és egy francia repülőgép elindult, 

hogy az eltűnt repülőgépet felkutassa.

Nadrágtartó, tartós minőségben, 
ízléses színek, gumiból «

4.20, 3 40, 2 50. 1.8P, 1.28, 1 ■ 
szállásból 4 20, 3.40. 2.50 
Féifi macco-zokni, dupla talp 
ős sarokkal, kitűnő minőség, szürke

és dra’»p színben f U
123Férfi gyapjú-zokni

kitűnő minőség

A JÓ MINŐSÉGEK ARUHAZA

tattal
CORVIN

1
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o
Bealkonyodik a kocwadászoknakl... 'A 

^ogyar Vadászok Országos Szövetsége igaz
gatósági ülést tartott, amelyen a vadászat 
aktuális kérdéseiről tárgyalt. Az igazgatóság 
elhatározta, hogy a llubertus-Szövetséggel 
együtt memorandumot intéz a kormányhoz 
és országos vadászérdekképvisclet felállítá
sát kéri. Szó van a memorandumban arról 
is. hogy a jövőben csak annak adjanak 
jegy vei viselési engedélyt, nki fegyvervizs
gát tesz, vadászjegyet pedig csak az kaphas
son. aki szakértői bizottság elölt leteszi a 
vadászvizsgát. A vasárnapi vadászok között 
biztosan kitör a pánik. Ila a terv valóra 
válik, az lesz a helyzet, hogy vizsgázni kell, 
aki a vizsgán bakot lő, az nem lesz okleve
les vadász és lomtárba lökheti a Nlmród- 
kosztümöt.

O
Gráf Teleki Sándorné, Szikra, a ragyogó 

tollú arisztokrata-irónő, napok óta betegen 
fekszik a lakásán.

Q
Szombaton délután a délivasuti pályaud

varról karcsú, elegáns fiatal hölgy indult el 
kőzepeskoru ur kíséretében Nizza felé. A 
zöld tárcsa, amely a vonalot elindította, 
egy majdnem sárgaferis-izü történetre tett 
pontot. A híres pesti ékszerész szép leánya 
beleszeretett egy fiatal kereskedőbe. A lány 
szillel nem látták szívesen az ismeretséget 
és mikor a fiatalok azzal álltak elő, hogy 
anyakönyvvezetőhöz készülnek, a zord vá 
lasz ez volt: nemi A szigorú tilalmat óvin
tézkedés is követte. Olyan óvintézkedés, 
amelyre m*g  a budapesti anuakönyvvezefök 
krónikájában nem vöd példa. Az ék
szerész ugyanis ajánlott levelet küldött va
lamennyi budapesti anyakönyovezelőnek, 
amelyben figyelmeztette őket, hogy q há
zasságkötésre nem adott engedélyt, tehát 
ha az ifjú pár jelentkezne, ne eskessék meg 
őket, mert ha esetleg szülői beleegyezési 
mulatnak fel, hamis az irat. Az ajánlott le
velek elmentek, közben pedig az ékszerész- 
popa és a mama igyekeztek jobb belátásra 
téríteni lányukat. As ifjú hölgy eleinte 
makrancoskodott, megmakacsolta magát, de 
végül rájött, mégis csak jobb a szülőkre 

★hallgatni, mint sárga/eris kalandokba ke
veredni és beadta a derekát. Szent lett a 
béke és a papa szombaton Nizzába vitte a 
megtért bárányt — felejteni ...

o
Érdekes vendéget várnap Budapestre 

Voralbergböl: fíené bourbon-pármai her
ceget.

©
Kilenc ifjú állított be tegnap éjszaka a 

kis pesti bárba. X kilenc közül hét arisz
tokrata volt, kettő pedig „sodródott" mel
lettük. Kilencen fogadásból utolsó kortyig 
megitták a bárpult italkészletét. A felettébb 
nemes torna résztvevőit as üzletvezető jó
voltából pincérfedezctlet taxiztulták haza. 
A benfentesek statisztikája szerint a kilenc 
ifjú között egy sincs, aki a maga munkájá
ból tartaná el magát, — papai zsebpénzből 
és mamai dugscgélyből éldegélnek ilyen 
remekül.,.

©
Érdekes grófi, azaz fobbanmondoa gróf

női házasságról suttognak napok óta Pes
ten. Arról beszéllek, hogy Csáky A r mond né 
grófné válik és uj házasságot köt. Csáky 
grófné, a szép Tímár Margit, színésznő volt, 
majd mikor férjhezment, finom kis vendég
lőt nyitott a Belvárosban. Most azt beszél
ték róla, válik és az uj férj nem más lesz, 
mint a vendéglő szimpatikus föplncére. X 
Klsnapló végére akart járni a dolognak és 
vasárnap megkérdezte a legbájosabb pesti 
vendéglőst: mi Igaz a dologból? A válasz 
rövid volt és velős: egy szó se Igaz!

o
B'igyogó mulatság lesz húshagyó kedden az 

Ostenae-kávéházbun. Dalos bált rendeznek 
a lures-neves pesti nótakirályok, rádió
pacsirták és csalogányok. A monstre műsor 
keretében fellép az ország valamennyi ked
venc énekese (hogy sértődés ne essék) ábécé 
sorrendben: Budán Margittól Wryg'ind
Tiborig. Jegyrendelés telefonon: 430- 04.

0
Gróf Eszterházy Benedek, aki nemrég 

jött haza Törökországból, háztulajdonos 
lest Budapesten. Kétemeletes bérpalotát 
• pillét Budán, az llona-utcában.

BAKTER: Aggyonislen Lepcses szomszéd. 
Pestről gyünnek?

ÖRZSI; Egv vagyunk mi mán Pest nélkül, 
akar a zsidóasszony kávé nélkül.

LEPCSES: Abba jártunk, hogy a veszett
kutya beleharapott a csánkomba. Jedző ur 
meg zavadzál napok óta, aszongya, muszáj 
főmenni Pestre, a Paszte úr intézelibe.

BAKTER: No? Mit mondott a Paszte úr? 
LEPCSES: Kérdezte, hun harapott meg a 

kutya? Mondok, odahaza, Bogyocskán. De, 
aszongya, mellik részen? Mondok a szó- 
rüskert mögött. Látta vóna, millen méregbe 
gyűlt. Asszongya, megmutatom a harapást, 
vagy se? Hát oszt odafUitoltam a csizmám 
sarkát, mer abba kapott bele a kutya. Erre 
elkezdett kajdászni, aszongya: a csizma 
nem vész meg, aztat nem ojtyukl

ÖRZSI: Gondúhattya. En is kinyitottam 
a számat. Mondok: a mindenségit magának, 
Paszte úr, ne vegye ollan könnyen a dógot, 
mer az uramnál mán a víziszony is föllé
pett.

LEPCSES: Erre megijedt. Kérdezi fülem: 
mikor lépett föl a víziszony? Mondok: má 
vagy húsz esztendeje.

BAKTER: Magam is régen szenvedek 
benne.

ÖRZSI: Szintén megharapta a veszeti eb?
BAKTER: Nem a*.  Engem a kocsmáro- 

séknak az a félreszájú szógálója harapott 
meg. Azúta kúrálom magam a kadarkával. 
— Hát oszt mi lett?

LEPCSES: Jól összeszittuk Paszte urat s 
olthattuk.

BAKTER: No lám, lám. — Ml újság Pes
ten?

LÉPCSŐS: Nagy főzúdulás van. Mer a 
képvisellőházba többen vitagzottak a nők 
éccakai dógozlatása ellen.

BAKTER: Kik zúdultak föl?
LEPCSES: Az asszonyok.
ÖRZSI: Igaz is. Haggyanak minket béki- 

be. Meg akarják tiltani, hogy az uram éc- 
caka ekkicsit udvarojjon?

BAKTER: Nono. Az én Julcsám is folton 
az egyke ellen harcol. Mivelhogy csak egy 
gyerekünk van. — Hát még mi újság?

LEPCSES: A Sipőcz főpógármester meg- 
nyuktatta a népeket, hogy júniusig nem 
lesz szanálás.

BAKTER: Hát ammég jó.
LEPCSES: Bogyó Pista is aszonta, mikor 

halálra Ítélték. Aszongya: Ne ríjjon, ides- 
anyám, az ödvégy úr megígérte, hogy a ha
lálos Ítélet fő lesz függesztve. Kérdi az 
annya: Meddig? Feleli rá: Az akasztás nap- 
jóig.

BAKTER: A végin mégis csak ű lett fő
függesztve. — Arrul mit hallott, Lepcses 
szomszéd, hogy a németek átjavítlyák a 
Bibliát? Kitörölik belülié a Mózest?

LEPCSES: Az ám, hájjá. Az éccaka erriil 
álmotlam. Föntjártam a menyországba.

ii(iiiiiiin(niitiiiiniiiiiiniiiHiniiiiiii)iniiii!iiiHiiiiiiiiin(fiiniiiíi(nii(iiiiiiiiinii!iiii{(ii!ii(iiiiiiiiiiiniiiHiiimiiii)iiiiiiniiu>i)ni!iJiiiiiiiiinii!ii)

TRICS-TRACS MURÁTI LILIVEL

köztien szüntelei

Kedves, egyszerű, 
modern szobában 
Rzcmbcnülünk egymás
mással Muráit Lilivel. 
Éppen ébédel. Most 
érkezett haza a pró
báról. Ahogy farkasét
vággyal lát neki • 
húslevesnek, benne a 
marhahúsnak, ahogy 

•nül ítészéi, cseveg, érdek
lődik, ahogy közben három telefont elin
téz, ez Murát! Lili. Tele temperamentum
mal, fiatalos akarással, jókedvvel. Szeret
nék vele valami másról, mint a divatról, 
beszélni, dehát én egyenesen ebből a cél
ból kerestem ót fel s Igy kénytelen va
gyok feltenni az elsó hivatalos kérdést:

— .Milyen ruhákat fog legközelebb csi
náltatni?

— „Az én lányom nem olyan" cimü leg
közelebbi dnrubnmban 09.9%-os modern 
lányt játszom. Az I. felvonásban folyton 
zhortban tornázom, amelyre filrdőkö- 
penji, majd egészen angolos pongyolát 
veszek fel. amelynek a bélése olyan, mint 
a short. A H. felvonásban egy tavaszi pi
ros esti ruhám le*?  Vagy Imprlmé. vagv 
muszlin, még ntm tudom. Végül a Ili. fel
vonásban nagyon elegáns pongyolában és

Eccercsak gvün velem szembe a Mózes, a 
rettentő nagy szakállával. Mondok: Dicsér
tessék. Aszongya: Mindörökké. Mondok : 
mit teccik szőni ahhoz, hogy kitörülik a 
bibliábul? Néz rám, mosolyog. Kérdezi: Van 
teneked eszed, édes fiam? Felelem: Van, 
igen, hálistennck. Aszongya: na látod, fiam. 
Bolondnak is köll lenni, mer ha nem vóna, 
miről tonnád, hogy te nem vagy bolond?

BAKTER: Jlhöl Jól megadta neki. — Ilát 
abliul mi igaz, hogy nyakunkon a sárga ve
szedelem?

ÖRZSI: Bizony. Sokat beszélnek arrul. 
Hogy a Sárga Ferkó ellopta a Darkó Magda 
kisasszont.

BAKTER: Oszt együtt élnek?
ÖRZSI: Dehogy. Iszen a Ferkóra dedek- 

lívek vigyáznak!
LEPCSES: Ez is ollan, hogy eccer egy 

tolvaj ellopott e‘ csomagot. Mikor kinyittya, 
lóttya, hogy e‘ jókora dinamit-bomba van 
benne. Aszongya a tolvaj ehen la, most 
micsinvájjak? Ha hozzányúlok főrobban; 
ha meg nem nyúlok hozzá, akkor mi a 
mennydörgetős mennykőnek loptam el?

BAKTER: Ilájsze, ha az ember előre 
Ionná, hogy mit lop! — Mi hír arrul az 
olimpiárul ?

LEPCSES: Nagy hokkizás vót.
BAKTER: Hokkizás? Ammeg mi a nya- 

vala?
LEPCSES: Hót tiz-tizenkét legény rémén 

a jégre. Mindegyik kezibq van e‘ jókora fur- 
kós. Eccer csak hegyibe, had igya be, — 
elkezdik kegyetlenül csapkonni egymás 
lábaszárát.

BAKTER: Na jó, jó, eztet értem, mer le
génykoromba mink is szoktunk a kocsmá
ba hokkizni. De mér mennek a jégre?

LEPCSES: Mer a szamár is akkor mén a 
jégre, mikor jó dóga van.

ÖRZSI: A francia cucilista-vezért Is ala- 
possan meghokkizták a királypártiak abba 
a Párisba.

BAKTER: No fene. Oszt most mi lesz? 
LEPCSES: Föloszlattyák a francia legeli- 

mistákat.
BAKTER: Nálunk illen nem esik.
LEPCSES: Pedig Gömbös apánk nem 

bánná, ha a legetimisták jól megraknák a 
Peyert. Rögvest föloszlatná a cucilista pár
tot.

ÖRZSI: Mehetnénk is mán, apja.
BAKTER: Várgyon, még arrul nem he- 

széll Lepcses szomszéd, hogy a Gaal Olivér 
begyütt a választáson.

LEPCSES: Igen, mer rettentő hideg vót 
aznap.

BAKTER: Oszt azér bukott meg az ifjabb 
Temple?

LEPCSES: Hát. Kíikeménvre fagyott a 
főd. A halottak nem túliak kigyünni a szava
záshoz. — No Isten álgya.

agy angol kosztümben játszom. Még ezt se 
tudom, hogy milyen lesz, de valami jó 
furcsát akarok. Mindig egyedül választom 
ki a töltöttjeimet, közben innen is, onnan 
Is lopok valamit.

Arra a kérdésemre, hogy a színpadi ruháit 
társaságban is scokla-e viselni, kedves 
vállrándítással felel:

— Ami jól áll, azt mindig megveszem. 
Megveszem majd a „Bodnár Lujza“-beá 
fekete kosalűniömet, amit egyébként az 
összes színházi ruhám közül a legjobban 
szerelek És megvettem a „Szerelem nem 
olyan egyszer" nyers kosztümjét és lila 
kosztümjét is.

— Mindig csak kosztümben és kabátban 
járok. Imádom az angol dolgokat, bár a 
kosztümben mindig slnmpos vagyok. Sze
rintem egy angol kosztümöt viselő nőnek, 
mindig pagyon kivasaltunk kell kinéznie. 
En pedig nem bírok Ilyen maradni. Az 
estélyi ruhát szerelem azonban a legjob
ban. Ebben érzem magam a legtöbbet mu
latónak. Általában a nők csak estélyi ru
hában mutathatnak. Estélyi ruha alá nem 
szalad fűzőt és általában semmit sem 
hordani, mert a? őrült csúnya, he megtöri 
valami a ruha vonal '' ín o;nk térdhnris- 
nsát viselek, hegy gomb, vagy « harisnya
kötő át ne lássék. Azért olyan szép a fe

kete kosztümöm szoknyája, mert a comb 
nem körvonalazódik ki.
— Milyen ruhát csináltat tavaszra, mű
vésznő?

—- Már csináltattam egy zöldkockás 
szoknyát?*  hozzá egy háromnegyedes sima 
zöld kabátot, amely ép, hogy összeér és 
ugyanolyan spcncert hozzá, mint a szok
nya, ami alá blúzokat viselek. Azután egy 
barna tweed nagy kabátot opozonnal és 
egy szürke délutáni kosztümöt.
— Hogy állunk a sporttal? — kérdezzük.

— Oh. most újra sokat sportolok. Né- 
hány hónapra abbahagytam, de szörnyen 
meghíztam, öt kilót! Most azután újra 
nekiláttam. Úszom és lovagolok. Nagyon, 
de nagyon szeretnék még fogyni. Tudja, 
én az egész betegesen sovány nőket szere
tem, vérpiros szájjal és vérpiros körmök
kel. És magamon kivül csak az olyan nő
ket szeretem, akik nem mondanak folyton 
mindenkire rosszakat. (Hát van ilyen nő?)

Sok mindenről beszél még. Elmondja, 
hogy ékszereket nem visel, csak nyakban 
egy kis brilliáns keresztet Kétszer egy hé
ten ondoláltat. Reggel >í7-kor jön hozzá 
a borbély. (HölgyeimI J$7-kor.) Beszél ar
ról, hogy csak húrom éve van a színpadon 
és imádja pályáját, szeretne külföldre 
menni, de a szerződése ideköti. És arról, 
hogy ritkán jár társaságba, nagyon szoli
dan él és sokat dolgozik.

Közben megette ebédjét, ami husleveaből, 
egy darab rántott húsból, burgonyapüréből, 
aavanyu paprikából, kél dióa palacsintából 
és egy nagy grnip fruithöl állott. Ez utób
biból saját bevallása szerint elfogyaszt na
ponta 4—5-öt, mert „borzasztóan" szereli.

Végre felállók. Kikisér az előszobába, 
ahol egy bordásfal hirdeti, hogy Murát! 
Lili nincs haragban a testmozgással. Bucsu- 
zásnál még telkemre köti, hogy nézzem 
meg öltözőjében a Bodnár Lujza II. felvo
násbeli fehér ruháját, aminek a szoknyá
jában 17 méter anyag van.

Határozott ígéretet lettem, hogy okvet
len mogfogom tekinteni. (Dr. Dévainé, Er
dős Böske.)

As elsőosztátyu bajnokság ötödik fordulóját 
ma este 7 órakor játsszák le. össseálllláat Fé
szek—MAC II, BLK—MAC U MAFC—Diplomás 
Club, DSC—OMBC. A forduló egyik legérde
kesebb mérkőzése — az Unió LTC—MTK-ver- 
aeny — f. hó 19-én, szerdán este 7 órakor less 
az Unió LTC helyiségeiben, ahol a pályavá
lasztó egyesület vendégeket és nézőket szívesen 
lát (Erzsébct-körul 43.)
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Szanxadu. Nyugal kűrbulkal Indul és dél, 
mint felvevő egy ülést ad ki.

•
Elérkeztünk az idei bridgebajnokság ötödik 

fordulójához és örömmel konstatáljuk, hogy az 
uj rendszex, a körmérkÖtéseK*rendszere  bevált. 
Sokkal éi ..ékesebb az czévl bajnokság, mint 

®^z®ek voltak. Még most is teljesen nyílt a 
küzdelem. Meglepő eredmények esetén, a me
zőnynek négy csapata szerezheti meg a bajnoki 
címei.

w
X bridgeszövetség körlevélben tudatta a 

csapat kapitányokkal, hogy a kötelező zsüri- 
kuldésről szóló intézkedést hatályon kivül 
helyezték és a meccsek bíráskodására vo- 
nrttkozólag a küzdő csapatoknak kell egy
mással megállapodniuk. Osztatlan örömet 
kelteit ez az intézkedés, mert a bajnokságot 
egyszerűbben lebonyolithatóvá teszi.

*
At Unió Lmon Tcnnis; Club, a „Tótra-kupa" 

védője, a március 4-tö*  10-ig tartandó ótótra, 
füredi versenyen természetesen ismét elindul. 
Az Unit ‘társautnzást indít erre a hétre Ötátra- 
fflredre. Jelentkezni lehet február 25 ig. a klub 
titkárságánál.

♦
Február 10-i bridgerejtvényünk megfejtése a 

kővetkező- Dél n káró királyt adu ússzál beüti, 
mnjd pikket hív Az ellenfélnek, a pikk ász 
beütése után, bármilyen hívásit kézben ma>’.is 
aduval beüti. Pikkel nz asztalra megy és ujahb 
kérőt hiv sz asztalról, amit ugyancsak magas 
aduval üt A kézi trcíT ászra és királyra két 
ro|sz karót eldob. Kör intpa.sszal az asztalra 
roufy/\’.V *n,a‘ kőrJ* rt •» utolsó
pikket eldob*  a, teljesíti a játsziét ‘
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Matuska Szilveszter 
halállal vivődik a steini 
fegyház rabkórházában 
Hágához kérette leányát és budapesti 
ügyvédiét, mert végrendeletet készit 
és át akarja adni emlékiratait

I

í
1

Bécs, febrvár 16.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 

reggel rendkívül nagy érdeklődóst kellő hír 
lerjedt el az osztrák fővárosban, híre fu
tott, hogy

Matuska Szilveszter, a pokolgépes va- 
suli merénylő haldoklik.

Matuska Szilvesztert a biatorbágyi me
rénylet után leplezte le és fogta el a rend
őrség. Becsben tartóztatták le és igy első-: 
sorban az Ausztriában elkövetett vasúti me
rényletekért vonták felelősségre. A bécsi 
bíróság

az anspachi merénylet miatt hatévi 
f egy házra Ítélte,

ez az Ítélet jogerős és Matuska Szilveszter 
a steini [egyházban kezdte meg büntetésé
nek kitöltését.

Időközben a magyar hatóságok is lefoly
tatták vele szemben a vizsgálatot a biator
bágyi merénylet miatt, és kikérték Ausztriá
tól, hogy a magyar bíróságok is felelősségre 
vonhassák. Az osztrák igazságügyi hatóság 
csak „kikölcsönözte" Matuskát Magyaror
szágnak, megengedte, hogy Magyarországra 
szállítsák és itt megtartsák ügyében a fő
tárgyalást, de

kikötötték, hogy ítélet után vissza kell 
kisérni Ausztriába,

hogy először kitöltse a hatévi fegyházbün
tetést s csak azután döntenek majd arról, 
hogy a Magyarországon kiszabott büntetés 
végrehajtására kiadják-e.

A magyar bíróságok azóta már 
jogerősen kötélúltali halálra 

ítélték Matuska Szilvesztert. A Budapesten 
megtartott törvényszéki tárgyaláson Ma
tuska még jelen volt, utána visszavitték a 
steini fegyházba. A táblai tárgyalásra újra 
kiadták, a Kúria előtt megtartott tárgyalá
son azonban már nem vett részt.

A merénylőre
az osztrák bíróság által kiszabott hat
évi fegyházbüntetés a jövő esztendőben 

járna le.
Matuska természetesen retteg attól, hogy 

szabadulása után átadják a magyar hatósá
goknak, mert hiszen itt jogerős halálos Íté
let várja, ezért

Paál László=képe£ fedeze££ fel 
egy mügyüj£ő aTeleki=£éren

Művészkörökben nagy szenzációt keltett 
a felfedezés, melynek részese egyik mű tör
ténelemben kiválóan képzett, magyar mű
gyűjtőnk. Az történt ugyanis, hogy a mű
gyűjtő, mialatt egy régi ráma beszerzésével 
fáradozott a Teleki-téren, betévedt Magyart 
Ferenc bódéjába s kutatása közben ráakadt 
egy képre, melyről utóbb kiderült, hogy az 

Paál László sértetlen, eredeti festménye.
A kép a vétel alkalmával nem árulta el 

szórmazásának előkelőségét.
Vastag flrnlsz és piszokréteg rakodott rá 

s valóban műértö szem kellett hozzá, hogy 
felfedezője észrevegye benne műbecséi. Csak 
a kép megtisztítása után bontakozott ki 
valódi értéke. Pompás erdőrészlet, mely 
nek szélei a tó vizével kacérkodnak. A fák

Súlyos vérmérgezést kapóit 
Pauncz Sándor, a híres nőgyógyász

Vasárnap nagy aggodalmat keltő, ijesztő 
hir terjedt cl orvosi körökben Pauncz Sán
dor dr nőgyógyász, a Szcretetház főorvosa 
súlyos betegségéről A hatvanéves főorvos
ról sokat beszéllek nemrégiben házasságával 
kapcsolatban, amikor

e.ty előkelő olasz ur ragyogóan szép, 
huszonegyével elvált feleségével kötött 

házasságot.
Pauncz Sándor dr boldog harmóniában 
élt fiatal feleségével és minden szabad ide
jét, amit a munkája megengedett, felesége 
társasa óban töltötte.

A kiváló nőgyógyász január végén kelle
metlen fölfed-zésro jutott:

karbttnkulus támadt a hátán.
Műtéti beavatkozásra volt szükség és a 
karbunkulust a Szercletházban felnyitották. 
Az operáció után gondosan ápollak és négy 
nap múlva _ 

eddig minden lehetőt megkísérelt, hogy 
megakadályozza a kiadatást,

de általában az a jogi vélemény, hogy ha 
ausztriai büntetését kitölti és kiszabadul, 

nem kerülheti cl a sorsát.
A gyilkos merénylő védői a közelmúltban 

már tapogatóztak ebben az irányban, de 
most olyan esemény történt, ami azt mu
latja, hogy könnyen lehet, hogy ez a pro
bléma megszűnik és talán nem is kerül sói 
arra, hogy kiadják a magyar hatóságok
nak.

Az történt ugyanis, hogy Matuska Szil
veszter a steini fegyházban megbetegedett, 
az orvosok megvizsgálták, tüdőgyulladást 
konstatáltak nála és a fegyház rabkórhá
zába utalták. Napok óta a rabkórház la
kója Matuska Szilveszter, most

válságosra fordult az állapota és a ki
szivárgott hírek szerint halállal vívó

dik.
A Bécsbe érkezett jelentések szerint Ma

tuska már tudja, hogy nincs sok ideje bálra 
és

kérte, engedjék hozzá leányát, vala
mint budapesti védőjét, dr. Lévai Ti

bor ügyvédet,
mert végrendelkezni akar.

Matuska a fegyházban különféle talál
mányokról szóló leírásokat készített, azon
kívül filmszcenárium-tervezgctéssel foglal
kozott és megírta emlékiratait. Védőinél ta
valy

külföldi kiadóvállalatok megbízottjai 
jelentkeztek, hogy megvásárolják az 

emlékiratok kiadatási jogát, 
de ennek az „üzletnek" a perfektuálása 
meghiúsult. Matuska a fegyházban állan
dóan emlékiratairól, önéletrajzáról, talál
mányairól beszélt és alighanem ezekről a 
kétes értékű vagyontárgyakról akar vég
rendelkezni — egyebe ugyanis nincs.

A Matuska halálvivódásáról szóló bécsi 
hir kétségtelenül nagy érdeklődést kell 
azokban az országokban, ahol elvetemüli 
bűncselekményeit elkövette és mindenki 
várja: sor kerűl-e arra, hogy Matuska el
vegye a földi igazságszolgáltatás állal ki
szabott utolsó ítéletét, vagy pedig a steini 
fegyház rabkórházában fejezi be életét.

ecsetkezelése s a kép tónusa: jellegzetesen 
Paál László mesteri kezére vall. S ráadásul 
a festmény felső balsarkában előkerült, bár 
kissé homályosan, a pontos jelzés:

„L. de I’aúl" is.
Érdekes, hogy a kép hónapok óta hevert 

eladatlanul a Teleki-téri mükereskedésben. 
Senki sem gyanította, hogy a képfelület por
lepte, bizonytalan színű tükre alatt

egyik nagy magyar mester remek táj
képe lappung.

A napvilágra került, negyven-hatvan cm. 
méretű Paál-képről uj tulajdonosa kiku
tatta, hogy egyike a csekélyszámu dara
boknak, melyeket épen sikerült megmen
teni Paál Lászlónak tűzvész áldozatává lett 
kiállításából.

látszólag gyógyultan távozott a kórház
ból.

Röviddel utána azonban vörös foltok ke
letkeztek a karján és magas lázat kapott. 
Jóbarátját és karlársát, Hültl Ilümér pro
fesszort kereste fel, aki megvizsgálta és 
figyelmeztette,

vigyázzon magára, ne hanyagolja el 
u betegségei,

szanatóriumi kezelésre van szüksége.Pnunc: 
főorvos nem akarta otthagyni betegeit, nagy 
eKoglaltságn miatt halogatta a dolgot, de 
mikor a láz egyre komolyabb lett és

súlyos vérmérgezés lépett fel, 
belátta, hogy az operáció elkerülhetetlen, 
felvétette magát a Pajor-szanatóriumba, 
ahol

Hültl professzor megoperálla, felvágta
• jobbkarját éa ■ balkarját la.

Szilágyi Mancsa
miniatűr jazz rovüjével vendégszerepel a

HANGLI
DÉNES LÁSZLÓ zongora virtuóz

CHARLY KAINZ Bécs kedvenc énekes-dobosa

A második műtét jól sikerült, Pauncz 
Sándor dr. egyelőre még a szanatóriumban 
fekszik, de kezelőorvosai bíznak abban, 
hogy fölépül.

A főorvos fiatal feleségét annyira meg
viselték az izgalmak, hogy orvosi kezelésre 
szorul, szanatóriumba ment és ott ápolják.

Tánc közben hasbarugták
— haldokolva vitték 
a kórházba

Különös ügyben indított nyomozást a kis
pesti rendőrség. Egy embert a szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka

táncközken ngy hasbarugtak. 
hogy a mentők haldokolva szállították a 
Szent /sfuőn-kórházba.

Szombaton este táncmulatság volt a kis
pesti Laumann-fé\e vendéglőben. A táncoló 
párok zsúfolásig töltötték meg a helyiséget 
és közöttük volt Jenei Ferenc. 29 éves asz
talossegéd is, aki menyasszonyával táncolt.

Javában állt a mulatság, amikor éjfélután 
egy órakor Jenéi nagyot kiáltott, majd 

orrán-száján patakzani kezdett a vér 
és a szerencsétlen ember összeesett.

Megállapították, hogy Jenéit egy ismeret
len férfi táncközben úgy rúgta hasba, hogy 
ettől szenvedett súlyos, életveszélyes sérü
léseket.

A mentők Jenei Ferencet haldokolva szál
lították a Szent István-kórházba. A kispesti 
kapitányság nyomozást indított, hogy a 
bestiálisán rugdalódzó férfit kézrekeritse.

Gazdájának adta e! 
a lopott holmit 
a tolvaj kifulófiu 

Vasárnap délelőtt egy diáksapkás, bri- 
csesznadrágos, alig 15 éves fiatalembert ki
sértek az V. kerületi kapitányságról a főka
pitányságra. Lopás miatt vélte őrizetbe a 
a rendőrség a lányosarcu szőke fiút, akiről 
kiderült, hogy hónapok óta fosztogatta gaz
dája Sas-utcai üzletét, sőt raíTináit csaláso
kat is követett el különböző számlák meg
hamisításával.

Sz. Ferenc 15 éves kifutó két esztendő 
óla a Sas-utcában egv textilkereskedőnél 
volt alkalmazva. Gazdája meg volt elégedve 
az ügyes, szorgalmas fiúval és az utóbbi 
időben kisebb árubevásárkísokat és kinn
levőségek behajtását is bízott reá.

Három héttel ezelőtt a textilkcreskedő 
észrevette, hogy

árukészletében hiányok mutatkoznak.
Sikertelen házinyomozás után az V. kerü
leti kapitányságon feljelentést telt ismeret
len tettes ellen.

Szombaton délután azután egv detektív, 
aki állandóan figyelte az üzlet alkalmazot
tait

leleplezte a tettest.
A detektlvnek feltűnt, hogv a kifulóflu 

alig tud felülni a kerékpárra, 
inért felszállás közben majdnem szétreped 
a gyanúsan feszülő bricsesznadrágjá. Le
szállította a fiút a kerékpárról és 

megmotozta.
A motozás eredményeként selyemkellékek, 
cérnák, szövetdarabok kerültek elő a kifutó 
ruhája alól és a leleplezett kiskorú tolvaj 

bevallotta, hogy a holmikat az üzletből 
lopta.

Kihallgatásánál Sz. Ferenc elmondta, hogy 
régebben fosztogatta az üzletet és gyakran 
előfordult, hogy amikor gazdája kisebb be
vásárlásokra küldte, nem ment el a kijelölt 
céghez, hanem

a lopott árut adta el gazdájának.
Máskor a számlákat hamisította meg és a 
differenciát magánál tartotta. A Sas-utcai 
kereskedő több mint 3000 pengő kárt szen
vedett.

A lopott pénzen a fiatal suhanc 
barátait vendégelte meg 

és sokat költött egy rovoltmultu, Budapest
ről kitiltott lányra, aki a kifutó leleplezése 
előtt

eltűnt lakásáról.
Sz. Ferencet a főkapitányságról a fiatal

korúak bíróságához kisérik.

Érckoporsóban 
hazahozták

a tragikus módon meghalt
Fodor Zoltán ludovikás holttestét

Vasárnap leforrasztolt érckoporsó érke
zeit Budapestre: Fodor Zoltán Ludovika- 
tkadémiai növendék holttestét hozta haza 

a vonal Ausztriából.
Fodor Zoltán, Fodor Ferenc egyetemi ta

nár fia tragikus módon halt meg. Néhány 
héttel ezelőtt Ausztriába utazott sílanfo- 
íyamra. A fiatal ludovikást

síelés közben szerencsétlenség érte: 
szlvszéihüdést kapott és meghalt.

Kétségbeesett szülei, mikor megkapták ar 
értesítést tragikus haláláról elhatározták, 
hogy hazai földben fogják örök nyugalomra 
helyezni. A család egyik tagja Ausztriába 
utazott és intézkedett a holttest hazaszállí
tásáról.

Vasárnap az Ausztriából érkezett kopor
sót

a farkasréti temető halottasházába szál
lították és felravatalozták.

A temetést hétfőre fűzték ki. A tragikus vé
get ért Fodor Zoltán egykori osztályfőnöke, 
lladarics Vendel cisztercita tanár végzi a 
gyászszertartást, utána a koporsót a családi 
sírboltban helyezik cl. Az elhunyt fiatal lu
dovikás lelkiüdvéért

a bérmaapja, Sík Sándor egyetemi ta
nár mutatja be a szentmisét 

a cisztercita rend kápolnájában.
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Az ipar és a kereskedelem 
érdekes vitája 
az új ipartörvény körül
Nem kell — mondja a kereskedelem . , , 
Nagyon jó — mondja az ipar

A készülő uj ipartörvénv körűi kerekedetI 
vita egyre szélesebb hullámokat ver. Az 
ipari <s kereskedelmi érdekeltségek!).'’! 
egyébről se beszélnek, mint nz uj törvény
ről, amely természetesen

kőzetről érinti az Ipart és kereskedel
met.

A vélem nyék megoszlanak és Igen érdekes, 
hogy mig n kereskedők táborában az a vé
lemény alakult ki, hogy a készülő törvény 
egyes intézkedéseit helytelennek tartják. 
addig más oldalon, nz iparosok körében 
nagy Örömmel fogadják a szóbanforgó ren
delkezéseket.

Erre az Igen érdekes.
ellentétes felfogásra

mutatnak rá azok a nyilatkozatok, amelye
ket a Hétfői Napló egyrészt ipari, másrészt 
kereskedelmi érdekképviseletek vezetőitől 
szerzett

BALKÁNYI KÁLMÁN Dr., 
nz OMKE Igazgatója 

kérdésünkre az alábbi felvilágosítást adta: 
— Nagy t védés azt Idnni, hogy n kisipa

ros jól Jór o novellával, amelynek 47 §-a 
lényegében azt mondja, hogy a kereskedő 
csak kész árut adhat el, nincs joga meg
rendeléseket fölvenni vagy például a ruha
kereskedő az általa eladott ruhát nem ala 
kittalhntin át. vagy nem végezhet rajta ja
vítást. Véleményem szerint

ebből csak o nagyiparnak lesz haszna.
A helyzet ugyanis az, hogy a kereskedő ed
dig felvette a rendelést, de a holmit termé
szetesen

nem maga készítet le cl,
nem Is kereskedősegédckkel dolgoztatott 
inarl munkát, hanem kisiparosnak adta ól 
elkészítésre. A vevő, szerintem nem haj
landó arra, hogy ha ruhát akar készíttetni, 
a város központjából elzarándokoljon olyan 
kisiparosok műhelyeibe, akik esetleg n kül
városban vannak. Mi lesz tehát a helyzet?

Akcióba lép a nagyipar, a gyár kli- 
lünféle méretű ruhákat, cipőket tarta
nak majd raktáron az egyes elárusító
helyeken és természetesen ebből nem 

lesz huszna a kisiparnak.
Nem akarunk próféták lenni, — foly

tatta —, de nem kell jóstudomány annak 
az előrelátására hogy ha a novella életbe 
lén, rövid idő múlva Iparosgyülések fogják 
követelni a régi állapot visszaállitását, azt. 
hogy

a kislnar a kereskedelem becsületes 
közvetítő működésének segítségével 

zavartalanul hozhassa forgalomba termé
keit. Ezért kívánta az OMKE és vele együtt 
a kereskedelmi testületek a szerzett jogok 
respektálását.

Ezzel a nyilatkozattal szemben
VÁGÓ JENŐ.

a Szabóipurosok Orsz. Szövetségének 
Igazgatója

igv beszél*
— A ruházati iparosok tizenhárom esz

tendős küzdelmének eredményét jelenti 
Bornemisza (i zh iparügyi miniszter javas
lata, amely szerintem még nem is elégíti ki 
száz száz fiókig az iparosok kívánságait 
Örömmel kell üdvözölnünk nz uj törvényt 
Ez a törvény

nemrsak cgyoldaln Iparosérdekeket 
szolgál,

hanem ar általános közérdeket. A nagykő 
tönsé» érdekeit szolgálja például a képesí
tés szigorítása és az, hogy jogos esetekben 
el olthatják az iparigazohányt. A képesítés 
B’l ’oritásí*  nagyobb szaktudást hoz magá
val. az úgynevezett megbízhatósági szakasz 
j <• i • azzal nz crc ’inénnyel jár majd, hogy 

a nagyközönség in cg*  zuluul I a meghíz- 
lututlan Iparosoktól.

— Hangsúlyoznom kell — mondotta Vdgó 
Jenő —, hogy

u tisztessé."vs Iparosnak nem kell félni 
ettől a paragrafustól Itt van nz tán n sokat 
erfectett 4. £. Ennek a célja, hogy meg
öl.r ti Igo-za a: ál közkereseti társaságok 
létesités’t nmi feltétlen érdeke u kisipar 
nak. Végül foglalkozzunk nzzal a bizonyos 
47. paragrafussal! Meggyőződésem és velem

együtt az ipar meggyőződése, hogy 
ez a szakasz senki részére se jelent 

jogfosztást,
csak arról, az Ipar számára jogos intézke
désről van szó hogy mértékutáni megren
deléseket a jövőben csak a képesítéssel ren
delkező önálló iparosok vehessenek fel és 
ilyen munkát csak ők készíthessenek.

— A Szabói párosok Országos Szövetsége 
kedden este 8 órára országos jellegű gyűlést 
hivott egybe és ez

demonstrációs gyűlés lesz a törvény 
melleit

—- fejezte be nyilatkozatát.

Lábbelikészitők gyűlése az uj 
ipartörvényröl

Vasárnap különben a Magyar Lábbeliké- 
szilő Iparosok Országos Szövetségének 
nagygyűlésén is foglalkoztak a készülő ipar
törvénnyel.

Illés József elnöki megnyitója után Né
meth József, a Szövetség elnöke a készülő 
íparlörvénnyel kapcsolatban

klfogósolta az Ipartól való eltiltás jogát, 
amit az uj törvény a bíróságnak ad meg. 
abban az cselben, ha az iparost kihágásért 
elítélték.

Bolauf László a kontárkérdésről beszélt, 
dr. Bányász Jenő a Kereskedelmi és Ipar
kamara nevében szólalt fel Vázsonyi János 
országgyűlési képviselő a kormány túlhaj
tott szövetkezeti politikáját bírálta, majd 
bejelentette, hogy

az Ipnrtörvény hétfői bizottsági vitájá
ban felszólal a megbízhatósági szakasz 

ellen.
Rupert Rezső országgyűlési képviselő szín
ién .lejelentette, hogy

a parlamentben tolmácsolni fogja az
Iparosok kívánságait az uj Ipartörvény- 

nycl kapcsolatban.
Farkas István országgyűlési képviselő a 
kartelek árpolitikáját bírálta.

Dr. Torma István volt kereskedelmi mi
nisztériumi osztálytanácsos, az ipartestület 
jegyzője az uj ipartörvény melleit szólalt 
tel mert

védi a képesített Iparosokat a kontárok 
ellen.

Tehetőséget nyújt a védelemre a minőség
rontó és árrombolókkal szemben és végül 
az ipartestületeket előnyösebb anyagi hely
zetbe hozza.

Több felszólalás után a gyűlés elfogadta 
a határozati javaslatot, amelyben a közmun
kák igazságos elosztását, a bőrárak mérsék
lését és a kontárok elleni védelmet köve
telik. «■■■—

Kétmillióval emelkedet
a Moktár betétállománya

A Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
’gnzgntóságn február 11-én tartott ülésében 
állapította meg n mull év mérlegét. A zárszám
adások «23J»4.|)0 pengő nyereséget muta'nak, 
ami 36.362.32 pengővel haladja meg az 1934. 
év végén jelen!kező eredményt

Minthogy n konjunktúra (avulása, melynek 
jelei 1034 bon már fellünedcz.ek. 1935 folya- 
iián határozóit irányban folytatódott, az inlé 
•cl üzletmenete ennek megfelelően ez évben is 
lalndásl mulat Az intézet összforgalma 3 mii- 
’.ánl 742 millióm rúgott s a tnvnlvit 188.5 mil
liósat halad*  a meg s hn ehhez hozzáadjuk a 
forgalomnak 1931 folyamán tapasztató növeke
dését. okkor az emelkedés az utolsó két évben 
172 milliót, ti százaléknál töhbei tesz. A de
pressziónak nehéz évei után örvendetes meg 
állnoilós.

Vgvancz az élénkebb üzletmenet és kedve*  
’öbb eredmény volt tapaszlaiható az intézet 
rdckkör.’lie tnrioró vól'alaloknál. ami e vára
itoknak az ország gazdasági éleiében és annak 
'.fi'önféle ágazataiban elfoglalt jelentékeny po- 
•i<ló|a folytán a gazdasági tevékenység nagy 
■prii'clc'n bekövetkeze I javuló irányzat melle:! 
'anc'ko tik, A kisen berek anyagi erősödése 
■'leim bi-nn-iit n könyvecskékre elhelyezel! be- 
eleknek I 891000 pengőn?/ emelkedése 2 2.00‘>.000 
pengőre, ami többszörösen meghaladja a belé 
leknek a kamatok h'>:zdtrása által előálló auto
matikus gyarapodás jt, ei a megállapítás azért 
Is kedvező, mert a nyugdíjpénztár ingatlan

121 napot ül
Dr P. G. Stílen philadelphiai világhírű orvos 
tanár statisztikai adatai szerint a tisztviselő és 
egyéb ülőfoglalkozásu ember egy évben, a 
munkahelyén. További 120 napol alvással tölt 
el. Nem csoda tehát, ha a kevés mozgás követ

vásárlása is könyvhétéinek csökkentésévé 
járt. A folyószámlabetétek végösszege I.024.00C 
nengő csökkenést mulat noha az üzletfelet 
•.zárna szaporodott és sok uj betétet hozlak- A 
csökkenési főleg az a körülmény okozta, hogy 
íz intézetének sikerült legnagyobb külföldi hite- 
'erőiével általános gazdasági szempontból is 
előnyős o'yan tranzakció lebonyolítására meg
állapodást kötni, mely az intézet külföldi oblijó- 
iának jelentékeny csökkentése mellett módot ad 

I arra, hogy a szóba lövő tőkék továbbra is a 
magyar közgazdaság, rendelkezésére álljanak.

Az igazgatóság a február 24 éré összehívót- 
közgyűlésnek javasolni fogja a kimutatóit 
"23.344.90 pengő nyereségből változatlanul rész
vényenként 1 pengő osztaléknak, vagvis 200.00' 
pengőnek kifizetését, a külön tartalék 100.00C 
oengővel vrló dotálását. 70 000 pengőnek a ta
karékpénztár nyugdíjpénztárába való átutalásé! 
végűi 30.000 pengőnek a hivatalnokok külön 
l’ilalmazásárn való fordítását, a fennmaradó 
189.087 pengőnek pedig az 1936.-Í üzlelév szám 
'ójára való clövilslél

Az Angol-Magyar Bank 
zárszámadása

Az Angol-Magyar Bank Rt. igazgatósága feb
ruár 15-én tartott ülésében megállapította az 
1935. üzletév mérlegét, mely az előző évről át
hozott 242.425.04 P betudásával 1,178.878.61 P 
tiszta nyereséget tüntet fel.

A lefolyt évben a gazdasági válság enyhü
lésének u abb jelei mutatkoztak és az intézet 
alanti mérlegadatai is számottevő továhbi fej
lődésről s az üzletmenet általános élénküléséről 
tesznek tanúságot Ennek megfelelően az ered 
ményszámla szerint a bruttó nyereség — a ka
matjövedelemnek a gazdaadosvédclmi rendelke
zések következtében beállott hanyatlása, vala
mint az áruüzlet hozamának csökkenése elle
nére — 5.1 millió P-re emelkedett Az ered
ményt azonban csökkentette az a körülmény, 
hogy a leírások tétele az előző évi 539.000 P 
vei szemben 051.000 P-re emelkedett, minthogy 
— a mérlegen belül kercsztülvitt jelentékeny 
rendkívüli tartalékolásokon felül — leírásra ke
rültek a legújabb gazdaadósvédelmi rendeletek 
folytán az intézetet terhelő engedmények is. 
Ezenkívül befolyásolta a végeredményt a sze
mélyi és dologi költségek némi emelkedése. 
amely főként a kisebb javadalmazásu tisztvise
lőknek juttatott fizetésjavitások és a nyugdíj- 
pénztári tagfelvételek újbóli megindításával 
kapcsolatban a bankot terhelő nyugdij^árulé- 
kok növekedése miatt állt elő.

A fenti nyereségegyenleg lehetővé tenné ugyan 
osztalék fizetését, azonban a még mindig nem 
konszolidált általános gazdasági helyzetre való 
tekintettel az igazgatóság a nagyrészvényesek 
kel egyetértőén eddén is fenntartja azt az állás
pontját. hogy az elért tiszta nyereség az inté
zet erő ének növelésére használtassák fel és 
ezért azt az indítványt fogja a március 2-ára 
egybehívandó 45. évi rendes közgyűlés elé ter- 
esztenl. hogy a rendelkezésre álló összegből 

(■>00.000 P a tartalékok, 350X00 P a nyug- és 
kegydijalapok dotálására fordittassék, mig a 
fenmaradó 228.378.61 P az 1936. üzletév szám 
Iájára vitessék át.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sület most tartotta meg Erney Károly 

• alelnök vezérigazgató elnöklete alatt és tekin 
' télyes számú részvényes részvételével 96. rendes 

közgyűlését, amely az igazgatóságnak minden 
I javaslatát elfogadta és elhatározta, bog)- az 
j 1,220 294.76 pengőt tevő kimutatott tiszta nye
reségből 5.— pengő osztalék kerüljön a köz 

' gyűlést követő naptól kifizetésre,
A közgyűlés hat igazgatósági tagot, akiknek 

mandátuma a jelen közgyűléssel lejárt, névsze 
ríni: Milos György, Montcnuovo Nándor herceg, 
l'advánszky Albert báró, Szécsi Pál. Tasnádi- 
Szilt*  Andor és Teleki Pál gróf, az igaz^atősá,” 
tagjaiul újra egyhangúlag megválasztotta, úgy 
szintén közfelkiáltással megválasztotta a fel 
iigyelőbizottság uj tngiaiul Kövess Béla dr.t, az 
ügyvédi Kamara elnökét és az intézet nyuga- 
lomhavonuló igazgatóját, Titsch Gyulát, a vá
lasztmányba pedig uj tagként Andrássy Mihály 
giófo

*
A takarékossági kedv felkeltése és minél In

tenzivebb fokozása érdekében újszerű és érdé- 
I kés takarékossági akciót folytat a Budapesti 

Kisipari Hitelintézet Rt, azzal a nemes céllal, 
hogy az ezáltal összegyűjtött kis összegeknek 
koncentrációja folytán hivatását a kisipar és 
kiskereskedelem hitellel való ellátásút, minél 
hathatósai bán folytathassa. A fővárosnak ez 
uz allruiszfikus alapokon működő üzeme, 
nmelv racionális mcgszcrvezettségénél fogva 
hivatását a köz minden megterhelése nélkül 
végzi, Iparos és kereskedő flgy'elcl gyermekei
nek, továbbá nz iparos- és l'creskcdölanoncok 
nnk I pengős nj. ndékbetétet tartalmazó laka- 
rékköny.vecskét ad és folyószámla és takarék- 
betevőit betétjük összege, de legfeljebb 2500 
pengő erejéig, baleseti és halál esetére szóló 
díjtalan biztosítást nyújt.

*
A főváros vámtételeire vonatkozó szabály

rendelettel a lcgkülönböző! h érdekképviseletek 
foglalkoznak. Értesülésünk szerint a javaslat 
egyhangú visszautasít 'sban részesül. mert nagy
arányú drágulást vonna maga után és súlyosán 
akadályozná a teherautó-fuvarozás fejlődését.

*
A MATEOSZ f Magyar Tchcrautófuvarozók 

Országos Központi Szövetkezete) vasárnap 
I délelőttre összehívott közgyűlésén a forgalom 

keztében elhízik, alakja deformálódik és emész
tési szervei felmondják a szolgálatot E bajokat 
megelőzi és megszünteti a Mira glauberfós 
gyógyvíz rendszeres használata. Ülöfoglalkozá- 
suak, igyanak belőle naponta */s —1 pophárral 

és a kocsipark emelkedéséről számolt he a 
szövetkezet tagjainak. 1935 ben 12 millió kocsi- 
kilométeTt teljesített a MATEOSZ, ami közel 
2!4 millió kilométerrel múlja felül a mull év 
eredményei!. A kocsipark több mint 10 száza
lékkal gyarapodott. 177 ezer fuvart bonyolí
tott le a MATEOSZ. 30 százalékai többet, mint
1934- ben Teleki János gróf elnök javalalár-a 
elhatározta a közgyűlés, hogy az 1464 jegyzett 
részjegy után 2928, vagyis minden 100 pengő 
névértékű részjegy után 2 pengő osztalékot 
fizetnek ki. Mivel eddig az alaptőkének csupán 
i felét hivlák be.cz a befizetett üzlellőkék r(ey- 
sz^zalíkos kamatozásának felel meg. Érdekes 
bejelentése az évi beszámolónak, hogy a 
MATEOSZ tagjainak egyéni fuvarvállalása tő’ b 
körzetben megszűnt, ez már központilag törté- 
nlk. Ezzel sikerült kiküszöbölni a szakma! 
versenyt. Tervbevetlék Budapesten 150 kocsi 
befogadására alkalmas, központi garázs építé
sét is

*
A magyar-román gazdasági tárgyalásoknál 

már két fontos kérdésben sikerült a meeepve- 
zés. Magvarország 10 000 vagónra emelte fel 
a rnm-'n fűrészáru beviteli kontingensét és 
ezenkívül 4500 vagóno, kontingenst js kilá
tásba helyezlek Romániának épűlctfa bevite
lére.

★
Ar nj termelésű tflzifaárak. a múltért árak 

nívóién fognak mozogni, mert a „Fagazdasági 
Tanácsé*  nem javasolta a tüzifaárak csökken
tését

♦
Tertilkikészitőayárak körteibe tömörültek és 

megállapodtak abban, hogy a jövő hó chefétől 
kezdve a szakmabeli bérmunkák árát 7%-knl 
felemelik Ebhon az uj tömörülésben részt volt 
nz óbudai Fehérítő, a Budapesti Gyapjuáruki- 
’cészitő éa a Trankhan-gyár.

♦
A bőrgyárak 5%-os emelésre készülnek. Tar

tani lehet attól, hogy ez az emelkedés 10%-ot 
is el fog érni.

♦
Az autóadó megszüntetésére nagv kampányt 

Indítottak az illetékesek és értesülésünk sze
rint. az Iparflgyí miniszter kilátásba is helyezte 
az autóadó beszüntetését, ezzel szemben azon
ban a benzinadót szándékozik bevezetni.

♦
A március 20-án megnyíló országos mező

gazdasági kiállítás egyes napjain különböző 
kutyafajtákat mutatnak be. A kiállítás iránt 
mór most olyan nagy az érdeklődés, hogy már 
’ssk nncyon kevés férőhely ál! az ezután je
lentkezők rendelkezésére. A jelentkezés végső 
határideje február 20-

♦
A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára feh

érár 11-én tartotta ezévi közgyűlését. Az
1935- ös mérleg a Tisztviselő Takarék telje*  
rtabiHtás:’t mutatja, növekvő forgalom mellett 
\ közgyűlés 2%, azaz részvényenként 0.20 P 
osztalékot álinnitott meg.

A nagymama vitte 
sétálni a kisbabát, 

aki azu'án nyomtalanul elti'nt
Egy kis gyermek halá

lának rejtélye körül ke
letkezett ar a szokatlan 
bűnügy, amely a legkü
lönbözőbb hatóságiikat 
foglalkoztatja.

özvegy Simaszki JA- 
nosné, nyugdíjas taní
tónő 25 esztendős leá
nyának,

Simaszki Margitnak, gyermeke született.
A fiatal leányanya a gyermek megszületése 
dán elvesztette állását és a IcgkétségbccjlŐbb 

helyzetbe került, özvegy Slmaszklnét is rendki- 
.iil elkeserítette leányának helyzete. Kclhóna- 
’os volt a csecsemő, amikor egy este nary- 
•nyja sítúra vilié a Dunaparlra. Slmaszklnét 
■Ikisértc leánya is. A (antónő és leánya

a csecsemő nélkül térlek vissza a sétáról.
Mindez három évvel czelőlt történt. Nemrég 

íz árvaszék egy hivatalos ügyből kifolyóan 
érdeklődni kezdett a gyermek után.

\ leányának annakidején peres differenciái Iá. 
inadlak a gyermek apjával: egy előkelő álh'su 
•idéki úrral s az árvaszék ez ügyben szállott ki 
'•imaszkiék lakásába.

így derüli ki, hogy a gyermek eltűnt és Igy 
Indult meg a bűnvádi eljárás a csecsemő 

anyja és nagyanyja ellen.
özvegy Simaszki Jánosné 6s leánya meglepő 

■'állomást teltek. Elmondották, hogy ninll.or a 
'unapnrton sét ltnk a gyermekkel, n nagyanya 
ily erősen szorította magához a esccsemiit, lT,gy 
7 gyermek meghalt. Egy ideig kétségbeesetten, 
tanácstalanul járkáltuk fel-alá u kis haloltjl. 
aztán

rémületükben a Dunába dobták a csecsemő 
bnllteslét.

Simaszki Margit gyermeke azóta sem került elő 
E vallomás után
özvegy Simaszki Járomét és leányát letar 

tőzlcllúk
'gyüket holnap tárgy aj ja a bünletőlörvényszék 
Krayzell-lanócM. .

Holnap fogja a bíróság tisztázni mi történi 
a csecsemőveit
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Meggyilkolták a diósgyőri 
vasgyár öreg éjjeliőrét 
a tettenkapoít tolvajok I'

Miskolc, február 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A diósgyőr-vasgyári lakosságot 
vasárnap reggel óta titokzatos gyilkosság 
tartja izgalomban. Az éjszaka folyamán is
meretlen tettes meggyilkolta a vasgyár leg
öregebb vagyonőrét, az ötvenkilenc eszten
dős Mármarosi Józsefet, aki már harmincöt 
esztendeje állt a gyár szolgálatában.

Vasárnap reggel hat órakor megjelent a 
vagyonőrök őrszobáján Mármarosi Józsefné. 
Reggelit hozott a férjének. Hiába várta 
azonban urát, nem jelentkezett, mire

gyan/snak tűnt fel távolmaradása 
és érdeklődni kezdett holléte felöl. Társai 
sem tudtak felvilágosítást adni róla.

Keresésére indultak és a gyártelep egyik 
távoleső részén, az úgynevezett Halna- 
gyárrészben, ahol egy hatalmas udvarhelyi
ségben félig kész vas- és ólomtárgyakat 
szoktak felhalmozni, és ahol az utóbbi idő
ben gyakran történtek lopások,

egy vasrakás tövében, arccal a földre

Váltóhamisításért 
letartóztatták 
egy földbirtokos fiát, 
aki apja hamisított váltóira pénzt vett fel 
az Eszterhózy-Watzdorff-Ugy pénzügyniikéiö!

Meglepő módon pattant ki az az érde
kes váltóhamisítás! bűnügy, amelynek sze
replőit most hallgatták ki a • örvényszéken. 
Keszler János pestkörnyéki földbirtokos 
vállalatoktól, gyáraktól egymás után kapta 
a felszólítást, hogy

árutartozásra adott váltóit azonnal 
váltsa be,

mert különben haladéktalanul megindítják 
ellene a peres eljárást. A földbirtokos meg
döbbenve fogadta a felszólításokat, mert

borulva, szétzúzott koponyával, holtan 
találták a vagyonőrt.

A szerencsétlen ember fejét, azonkívül a bal 
halántékát 5—8 centiméteres kemény vas
daraboktól származó sérülések borították. 
Az egyik ülés

teljesen átszakllotta Mármarosi kopo
nyáját 

és ez okozta halálát.
A diósgyőri csendőrség a miskolci rend

őrséggel karöltve nagy apparátussal indí
totta meg a nyomozást. Kihallgatták azokat 
a munkásokat, akik az éjszaka folyamán 
dolgoztak a gyártelepen. Ezek közül töb
ben emlékeztek arra, hogy

é'szaka egy óra tájban valaki többször 
kiáltozta: Segítség! Tolvaj! Segítség! 

Rövid ideig tartott a kiáltozás, és mire a 
munkások a hangok irányába siethettek 
volna, már ismét csend volt.

A hatóság véleménye szerint Mármarosi 
tolvajokat üldözhetett és a menekülő tolva
jok gyilkolták meg.

soha összeköttetésben nem állott azokkal a 
cégekkel, amelyek felszólítást küldöttek 
neki. Eleinte azt hitte, valami tévedésről 
van szó s kérte, hogy mutassák be neki a 
váltókat. Ez meg is történt s Keszler meg
döbbenése még nagyobb volt, amikor meg
állapította. hogy

a váltókra valaki rálumiisitotta a nevét.
Ezekután mindazok a cégek, amelyeknél 

a földbirtokos váltói szerepeltek bűnvádi 
feljelentést tettek. Igv feljelentést tett a

V
ÓVJA

Tiberius faipari részvénytársaság, a Lintei 
posztógyár, a Pestszentlőrinci parkettáru- 
gyár.

A nyomozás meglepő eredménnyel járt.
Khler"lt, hogy Keszler János fia, a hu
szonkilenc esztendős Keszler Márton 

irta alá édesapja nevét a váltókra.
Keszlert letartóztatták, de nemsokára ki
derült az is, hogyan keveredett a földbirto
kos fiú a váltóhamisításba.

Keszler Márton nemrég otthagyta szülei 
házát és Budapesten próbált exisztenciát 
teremteni magának. Különböző vállalkozá
sokba kezdett, de semmi sem sikerült. Meg
ismerkedett Geszti Károly pénzügynökkel, 
akinek neve nem ismeretlen a bűnügyi kró
nikában. Geszti legutóbb akkor szerepelt a 
nyilvánosság előtt, amikor az Eszterházy 
Tamás és Watzdorf Komád báró váltóügyei 
kipattanlak, Geszti volt Watzdorf báró 
egyik pénzügynöke

Nem sokkal azután, hogy Keszler Márton 
megismerkedett Gesztivel, közölte vele, 
hogy

sürgősen pénzre van szüksége.
Elmondotta, hogy nagyobb örökség vár rá, 
mire Geszti vállalkozott arra, hogy szerez 
számára kölcsönt, de csak akkor, ha „meg
felelő váltókat'1 produkál. A földbirtokos 
fiát Geszti bemutatta Uraim Mihály pénz
ügynöknek. Nem sokkal a bemutatkozás 
után

Keszler Márton egyik váltót a másik 
után irta alá édesapja nevében.

Geszti és Braun a hamisított váltókkal kü
lönböző gyáraknál, vállalatoknál árut vásá

•!

Három katonatemetes
Fényes katonai pompával temették Komposeht Alfonz tábor

nokot, Erzsébet királyné gárdistáját, Varsányi Ferenc 
őrnagyot és az öngyilkos Puehász Elemér őrnagyot

A Gyd/i-uti I. számú kőzrendészeti kórház 
halottasházában vasárnap egymásután két 
katonatemetésre gyülekezett a gyászoló kö
zönség.

Elsőnek Varsányi Ferenc többszörösen kiflin 
telelt gazdászati őrnagyot temették, aki hosszas 
betegeskedés után hunyt cl A beszentelés után 
az ’ij rákosi köztemető katonai részében he
lyezték örök nyugalomra, katonai pompával.

Utána Puehász Elemér őrnagyot temették, 
aki tragikus körülmények között halt meg, 

öngyilkosságot követett el, 
agyonlöle magát. A beszentelés után Puehász 
őrnagy koporsóját ugyancsak a katonai teme
tőbe szállították és a tragikus sorsú katona 
lisztet diszpompóval kisérték utolsó útjára.

A harmadik temetés Pécsett volt, ahol a ma
gyar királyi honvédség legidősebb tábornoká

Sztrájk a mohácsi 
selyemgyárban

Baja, február 16.
A Soproni Selyemipari Bt. érdekkörébe tar

tozó mohácsi selyemgyár munkásai az elmúlt 
héten kétfllléres bérjavitást kérlek az akkord
munkánál. A bérjavitást a vállalat vezetősége 
azzal az indokolással tagadta meg, hogy a 
budapesti központ intézkedése nélkül nem te
het semmit. A gyúr százhúsz munkása szombat 
délben

abbahagyta a munkát és aztrájkhalépett.
Vasárnap este megérkezett Mohácsra a buda
pesti központból n vállalat egyik igazgatója és 
megkezdte az egyezkedési tárgyalásokat.

A vezetőség
hajlandónak mutatkozik a munkásság ké

résének teljesítésére
és így valószínű, hogy a hétfő folyamán meg
indul a munka

Én sem emelek 
muzsikaszú núlkOll

Azért járok vacsorázni a

■ ■ a

Nagyváradi BURA SÁNDOR 
tempós cigányzenekara és 

ILNICZKY rádló-Jaaz. - TÁNC!
Pstlnáshlrll kiváló konvha. Valódi erdélyi 

FLEKKEN é» CSÖBENSÜLT halkOlönlegeitágek.

NIKOPÁLL szipkában
NIKOPÁLL betéttel 
dohányozzon,
mert az egészségére ártalmas nikotin, pyridin, kátrány, gyanta stK 
származékok ezáltal nem jutnak a szájba és a tüdőbe.

Minden dohánytőudében kapható l
1 elegáns bakelit szipka és 5 botit ára - - 1.50 pengő
1 betet — mely 40 cigarettára elég .......... 16 fillér

Gyártja és forgalomba hozza:
„Nikopúll*  k. f.t., Budapest, IV, Gcrlúczy-u. 11. Tel. 892-30.

roltak. azt eladták Keszler Mártonnak, 
aki többezer pen.:ő értékű váltót irt alá, 
mindössze háromszáz pengőt adtak.

Geszti/ Károlyt a szegedi Csillagbörtönből, 
Braun Mihályt pedig a Markó-ulcai fogház
ból vezették elő, hogy kihallgassák. Mind
ketten tagadták, hogy ők vették volna rá a 
földbirtokos fiút apja nevének hamisítá
sára,

Keszler már aláirt váltókkal jelentke
zett náluk.

Azt is tagadták, hogy csak háromszáz pen
gőt adlak a földbirtokos fiának. Kijelentet
ték, hogy a váltók teljes ellenértékét meg
kapta a fiatalember.

Nyugtákat mutattak he Keszler Márton 
aláírásával,

mire újabb meglepő fordulat következett a 
bűnügyben.

— Ezeket a nyugtákat és soha nem Írtam 
alá, ezek közönséges hamisítványok! — 
állította Keszler Márton.

Most Írásszakértőknek adták ki ezeket 
a nyugtákat, 

hogy állapítsák meg, valóban Keszler Már
ton irta-e azokat vagy sem. A további eljá
rást azután folytatják, miután az Írásszak
értők vélem- nyűket előterjesztették ezekről 
a nyugtákról.

Addig is, untig a szakértők vizsgálata fo
lyik, tegnap dr. Vajda Sándor ügyvéd, 
Keszler Márton vedő.c, arra kérte a tör
vényszéket, védencét helyezzék szabadlábra. 
Ma történik döntés Keszler Márton további 
sorsáról.

nak, kishindi Komposeht Alfonz nyugalmazott 
tábornoknak adták meg a végtisztességet. 
Komposeht tábornok most

kllencvennégyéves volt.
Katonacsaládból származik, 1862-ben Bécsbe 

vezényelték szolgálatra, a lovasgárda csendőr 
ségéhez és hosszú időn át

Erzsébet királyné mellett teljesített szol
gálatút.

Résztvcft az 1868-os osztrák-porosz háború 
bán. fényesen kitüntette magát, majd a magyar 
királyi honvédség felállításakor

elkerült az udvart '.1 és attól kezdve a hon
védségnél szolgált.

Nyugaloinbavonulása után Siklóson telepe 
deli le, ott Imit mer. Vasárnap délután temet 
lék Pécsett fényes kálinál pompával.

Huszonhárom 
templomot fosztott 
ki egy suhanc

Miskolc, február 16.
Az utóbbi hetekben huszonhárom borsód- 

megyei községben fosztották ki a templomi 
perselyeket. csendőrök hosszas nyomozás 
után megállapították, hogy

a pcrselyfosztogulúsokat egy flatalkoru 
suhanc követi el, 

aki a Dunántúlról került Miskolc környékére.
Pontos személylelrást is kaplak a tettesről 

és ennek alapján vasárnap a miskolci Búza- 
téren felismerték a tettest és őrizetbe vették.

Ahányelőadás, annyi zsúfolt házi
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Enyhül a hideg, több- 
heiyült havazás, eső

A Meteorológiai Inté
zet Jelenti vasárnap dói- 
i»cii:

Közép-Európában bo- 
rullgbb lelt az idő és 
több helyen kisebb ha
vazás Is volt.

Hazánkban csak né
hány állomás észlelt ki

sebb höszállingozást. Az éj éli fagy általá
ban öt fokkal gyengébb volt, mint tegnap. 
Kivétel azonban ez alól uz Alföld keleti 
résre. ultoj éjjel még kevés volt a felhő, 
úgyhogy vasárnap Is mínusz tiz fok Cél-' 
tilts alá, sőt Mátészalkán mínusz 13 fok 
Celsiusig szállott le a hőmérséklet. A he
gyeken éjjel-nappal mélyen az. olvadáspont 
alatt állt a hőmérséklet.

A hóviszonyok alig változtak: a budai he
gyeken kevés a hó, o Pilis, Börzsöny, Mátra 
és Bükk magasabb részein azonban 20—40 
centiméter közötti és meglehetős kedvező 
minőségű hó található.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let mínusz 1 Celsius, a tengersz.inlre átszá
mított légnyomás 701 milliméter, gyengén 
süllyedő irányzatú.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Mértükéit szél (keleti, délkeleti é.s déli 
Irányból), az Alfüldün is sok felhő, 
köd- és zjzniaraképzőilés, több helyen 
(kivált a dunántúli megyékben és a 
Dnna-TIsza közén) eső, havas és ólmos 
eső. Északon és a hegyeken még tiszta 
havazás Is valószínű. A hőmérséklet las

san tovább emelkedik.

Nedves fal légttlReleléasel télen I*
azonnal száraz
Ambrus lAnzló oki. mérnök 
habéba utca 66. lel. '4OS-4

— Kerékpáros fiatalemberek kommunista 
röpeédulákat szórtak szét az utcán. A főka
pitányságra és a kerületi kapitányságokra 
az utóbbi napokban újabb kommunista 
röpcédulák kerültek, amelyeket főleg a 
külső perifériákon, a gyárak előtt. Újpes
ten, Kispesten és Pesterzsébeten szórtuk szét 
ismeretlen egyének. A géppel írott és sok- 
jjzorositott röpcédulák közepén február 
tá lka áll vörös ceruzával aláhúzva, mig 
alatta éles kifakadázok olvashatók a fasiz
mus és a fennálló társadalmi rend ellen. 
A nyomozás eddigi megállapításai szerint
• z izgató tartalmú röpcédulákat az osli 
órákban kerékpáros fiatalemberek szórták 
szét. Az újabb kommunista röpcédulator- 
Jesztőket erélyesen keresi a rendőrség.

r,- BRÖDY ERNŐ LEÁNYÁNAK ESKÜVŐJE- 
Vasárnap vezette oltárhoz Szemere Miklós Idr 
dőlési IrodatulaJdonos Bródy Ernő dr. orsrág- 
gyűlést képviselő és nejének leányát. Jdssát 
A hősök Tempóméban előkelő közönség rész, 
vételével fírnsrmann főrabbi eskette össze az 
Ifjú párt.

— Rnzgonylnál 3 kabinetkép fi P. Kálvin tér 5.
— Ünnepi vacsora Szederkényt Anna tiszte

letére. Szederkényi Anna Írónő tiszteletére e 
fészek Klubban ünnepi vacsorát rendeznek a 
Rágni.szálló pálmatermében ma, hétfőn este 
nyolc órakor.

— Uj francia bélyegek a Nansen-mcnckliltck 
javára. A francia külügyminiszter kérésére 
Mondd postaügyi miniszter elhatározta, hogv 
uj bélyegeket nyomat. A bélyegek árához né 
hány centimé többletet számítanak hozzá és az 
|gv befolyt Jövedelmet a nemzetközt Nanxen 
Iroda által nyilvántartott menekültek segélye 
résére fordítják

Pályázat. Országos irodalmi és zenoi pá
lyázatot hirdet 800 díjjal 2003 pengő értékben 
a most alakuló írók, zeneszerzők Országos Szö
vetsége. Pályázni lehet verssel, novellával, ma
gyar nótával, bármely zoncszáinntal. Részletes 
pályázati értesítőt küld 'álaszbílyeg ellenében 
az ..Irodalmi éz Zenei pályázat Bírálóbizottsága" 
Kispest, 11. Ilungárin-ut 12 I. 0.

Meghr.lt egy olasz szenátor- Luipl de 
Marcid olasz, szenátor, több tudományos aka
démia tagja. 70 éves korában elhunyt- Több 
földrajzi, földtani é| i'IÓJáráslanl munkát Irt 
és ezek n*  egész, világon Ismertté tették a 
pevék

— Győrt mérnökök a kamaráért. A győri 
mérnöki gvevülel vasárnap gyűlést tartott, 
antelvnek fölszólalói azt követelték, hogy a lé 
teviilX egyik vidéki műm ki kamara székhelye 
fiy.írben legy< n. A mérnökük kívánságukat 
azúrt tartják Jolimnak, mert h győri mérnök 
V yniih t a legrégibb vidéki mérnökegycsülel 
nz országban.

•— OngytBujS'úg Tatntóvdrcaon. liátky Jenő 
I.I . . ,i »/.:.!<> ■■'II i'vr, leh-Mgo vásárnál' 
ni r«» mérgez le magút. Miié rátalállak, halott 
volt.

— Embcnédrlrm egykor és ma. Az Országot 
Közegészség! Egyesület e'Őndássomzatóban 
kodd délután f» érakor ez Egyetemi Közegéit 
tf'lnni Intézet előadótermében (VIII. Eszter 
hárv ii 0 Ambrus Tibor gvégv«zrrész. kor 
munylanácsos . Embetvéddem egykor és mn 
címmel tort előadást.

— Klllla. eldnlta, mrgnyégyulll Egy szék 
reke<lé*t'«n  szenvedő vett egv kis üveg (3 dl ) 
Mira Keseruvizat, amelynek óra rsak ->2 fillér 
A vizel killta, az Üveget eldobta és emésztése 
rendbe tölt

A jobboldali irányzat előretörését 
jelenti León Blum esete 
— mondja Wolff Károly

Vasárnap délelőtt az angol-utcai kultur- 
házhan nagyszámú közönség jelenlétében 
tartotta beszámoló gyűlését Petrovácz Gyula, 
a kerület képviselője.

Petrovácz beszédében, különösen az el- 
mrlt esztendő politikai eseményeit Ismer
tette, majd a letárgyalt és tárgyalásra elő
készített kormányjavaslatokkal foglalkozott 
és Ismertette a kereszténypárt álláspontját 
Utána

Wolff Károly
szólalt fel, aki kizárólag külpolitikai kérdé
sekkel foglalkozott ős hangsúlyozta, hogy a 
külpolitikai helyzet eléggé bizonytalan, bár 
as a meggyőződése, hogy nem kerül euró
pai háborúra a sár. A m.l helyzetünket ille
tőleg nagy óvatosságra inti a kormányt és 
különösen súlyt helyez az angol barátságra, 
amelyet n kormánynak kötelessége min.) 
Jobban klmélylteni. Kifejtette azt a remény
ségét, hogv

rranriaországban is most már a jobb
oldali Irányzat fog erősödni. Ezt Igazol

Véres abesszin győzelmet
jelentett vasárnap Addisz Abeba

Addisz-Aheba, február 16. ,
Ag abesszin hadügyminisztérium ismét győ-1 

zelmet jelent, amelyet azonban ezúttal is fenn-' 
tartással kell fogadni. Az abesszin hivatalos je
lentés szerint, tegnap délelőtt Akszumtól délre, 
mintegy 45 kilométernyire, Dzsebeko városénál

véres Útközei folyt, amely állítólag az 
abesszlnek győzelmével ségifidőlt

Seme tábornok parancsnoksága alatt három 
ezer főnyi abesszin haderőt az olaszok megtá 
madlak. A túlsúlyban lévő olasz haderő — 
gy szól az abesszin jelentés

visszavonulásra kénysserllette as abeuzln 
csapatokat.

.Seme tábornok csapatai azonban megerősítést 
kaptak és ellentámadásba mentek át. Az ellen
támadás állítólag sikerrel járt és

az olaszok kénytelenek voltak vissza
vonulni.

Olasz részről az abesszin jelentés szerint száz

— Tiltakozó gyűlés a szövetkezetek ellen. 
A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap dél
előtt Akácfa-u. 12 sz .alatti párlhelyiségé- 
ben népes kereskedő- és Iparosgyülést tar
tott, amely tiltakozott 4 kereskedelmet és 
ipart pusztító szövetkezeti tevékenység el
len A mindvégig szenvedélyes hangú gyűlés 
az egyes kereskedelmi és ipari szakmák 
képviselőinek felszólalása után határoz. 
javaslatot fogadott cl, amely szerint küzde 
inét indítanak a szövetkezetek agyonszub- 
vcncionálása, a protekcionizmus és a sza 
badkereskcdelem béklyói ellen.

KÉT RÁDIOGRAM;
Graz: Lopáson értünk egy 
magyar ügynököt
Drezda: Magyar betörőt 
fogtunk el

Rossz világ jár mostanában a külföldön ..dol
gozó" magyar zsebtolvajokra és egyéb hünö- 
rökre. Az elmúlt vasárnap — mint jelentettük 
— Garmiseh.Partenklrchenben, a téli okimpjász 
színhelyén fogtak el bárom magyar zsoblolvajl, 
most pedig két ujabh külföldi rádlógram ml hirt 
iülföldre szakadt kalandorok letartóztatásáról.

A grácl rendőrség órlcsilésc sjerjnt az egyik 
ottani szállóiéin

lopáson érték letten
Uraim Gusztáv, 26 éves budapesti ügynököt, aki 
egy távollevő vendég szobájából akart el
meiül különböző értéktárgyakat. A lopást a 

•zemélyret leplezte le és nyomban rendőrnek 
adta át n tolvajt. Braunról kiderült, hogy no
tórius tolvaj, akit pár évvel ezelőtt

kitiltottak n főváros IcrllletérőL
Ugyancsak veszedelmes magyar származású 

bűnözőt csípi tt el U’e/ner Károly, 40 éves volt 
inugúntisz|visc|ö személyében a drezdai rend
őrség. Wcincr nz 1020-as évek elején

nagyobb csekkcsalási Ügyben szerepelt, 
később hünlelése kitöltése ulán egy képhaml 
siló bandának leli a feje, Letartóztatása elől 

külföldre ssökOtt
é» azóta nem Is tudtak a hetőségok holléte fa
löl. Az évek óta külföldön bujkáló kalandor 
n»int most megállapítást nyert, betörőkkel szö
vetkezve, több lakást é* * ütb’lal foszlott k| 
Pár nappal erelől

az egész bandát letartóztatta n rendőrség.
A külföldön elfogott magyar bűnözőket bűn 

tatásuk kilőltása után kiadják a magyar haló 
Ságoknak.

ják a legutóbbi Léon Blum körüli ese
mények te,

amelyek azt Jelentik, hogy ott meglehetős 
erős jobboldali erők előretörésre lehet szá
mítani.
Mutter Antal beszélt ezután, aki különö
sen az uj ipartörvénnyel foglalkozott és 
kijelentette,

hogy Bornemisza Géza iparügyi minisz
ter nyugodtan lehetne a kereszténypárt 

tagja is,
mert benne azt a minisztert látja, akitől a 
keresztény iparosok részére csak jól várhat.

Imre. Ilma dr. a családvédelmi kérdések
kel foglalkozott, majd Szabd József volt or- 
szá<’gyülésl képviselő szólalt fal, aki szo
ciális reformokat sürgetett, ezek megvalósí
tásának előfeltételéül nzonban a független 
parlamentet tartja, amely viszont kizárólag 
általános, titkos választójog alapján jöhet 
leire. Drégely Rezső elnök zárószavai után 
a lelkes hangulatú gyűlés véget éri.

katona veszítette életét vagy megsebesült. Al 
abcsszinek vesztesége 92 halott és 40 sebesült.

A jelentés végül azt állítja, hogy az abesszi- 
nek az ütközetben

három hegyi ágyút zsákmányoltak, 
továbbá öt gépfegyvert és nagymennyiségű mu
níciót.

Húszezer abesszin halott 
és sebesült I — jelenti Badoglio

M.k.lk, február 10
Badoglio tábornagy a Makaiiótól dóira fekvő 

Aradam mellett fényes győzelmet aratott a 
Mulugeta herceg vezérlete alatt harcoló mint
egy nyolcvanezer ember felett Az etióp csapa 
toknak állítólag óriási veszteségeik vannak.
körülbelül húszezer ember lett harcképtelen. 

Olasz részről négyszáz halottat é» ötszáz sebe
sültet jelentettek

— JOGERŐS A KIRALVGWLKOS LSZ- 
TASAK ÍTÉLETE, a kirá|y8yilkois*(S«rl  
életfogytiglani kényszermunkára itólt há» 
rom uszítsanak három napon belül kellett 
volna benyújtania fellebbezését a legfelsőbb 
bírósághoz. Mivel a törvény által előirt időn 
belül a fellebbezés nem történt meg. őz Hé- 
let jogerőssé vált.

A NEI» kedden délben ar Esíterháry-uteai 
helyiségben pártértekezletet tart, amelyben 
Gömbös Gyula miniszterelnök nagyobb be
szédben fogja tájékoztatni a párt tagjait a 
kormány további munkaprogramjáról. Este 
zártkörű pártvacsora lesz.

♦
A NÉP belügyi és pénzügyi bizottságai 

ma, hélfőr. ülést tarlónak, amelyen Kozma 
Miklós belügyminiszter fogja ismertetni a 
közegészségügyi törvény javaslatra vonat
kozó módosításokat.

♦
A Júliusban tartott törvényhatósági blwtL 

sági és kerületi választmányi tagok választása 
ellen beadott felszólalásokat — mint ismeretes 
— annakidején a székesfőváros igazoló választ
mánya kivétel nélkül mind elutasította. Az iga
zoló választmány ezen határozatait valameny- 
nyl pcticionáló a közigazgatási bizottsághoz 
benyújtott panasszal támadta meg. Puky Endre 
dr„ « közigazgatási birójúg elnöke kijelölte az 
egyes petíciók előadóit, akik «"O»t már mág’ 
kezdték a tárgyalás előkészítési munkálatait. 
Ál I., VI. és XIV. választókerület ellen beadott 
panaszokat Borsos Endre dr. közigazgatási bi- 
tósági itélőbiró, a Vili, és IX- kerületi pana
szokat Balárg Kornél dr., a X. és XHI. kerüle
ti kot Egressy Árpád dr fogja referálni, mig a 
XII. kunitól ellen bead »H panaszok előadó 
bírája fírandpierre Emil dr. közigazgatási bíró 
lelt. A panaszokat nyomban lárgynlás alá Veszi 
a közigazgatási bíróság, amint nz országgyűlési 
képviselőválasztások ellen beadott petíciókkal 
ségeznek. úgy, hogy előreláthatólag n kora ta
vasszal már letárgyalják a Mvórosl választások 
ellen beadott petíciókat Is.

•
Ivddy Béla NÉP pártelnök pásttól man« 

dátuma ellen Cseresrnyés Aladár k'sgazda- 
párti Jelölt beadóit petíciót, amelynek torán 
már bizonyos mértékben lefolytatlak blto» 
nyitási eljárást Is és mn, hétfőn tárgyalja a 
közigazgatási bíróság és előreláthatólag ma 
már halárotalol Is hirdet. Ellán ráki körök
ben bizonyosra veszik, hogy a közigazgatási 
bíróság megsemmisíti Ivdd.y Béla mandátu
mát > tgy a pásttói kerületben a jövő hó 
első felében már nj vdfasrtds tett.

Vasárnap ünnepelték 
a Kisfaludy Társaság 

centenáriumát
Most vnn ásás éve, hogy a Kisfaludy Társa

ság megalakult s ebből az alkalomból a társa
ság vasárnap délelőtt a Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében ünnepi ülést tartott. 
Az Akadémia márvány előcsarnokát, folyosóit 
ég dísztermeit pálmákkal díszítették fd, az el
nöki emelvény mögött pedig

bormtyánnal övezve, Kisfaludy fehér már
ványszobra állott-

Az elnöki emelvényen fekete dlazmagyarban 
ült Perzeuiezy Albert elnök, mellette Voino- 
vleh Géza másodelnök és Kéky Lajos titkár 
foglaltak helyet. A hallgatóközfinség körében 
4 politikai és társadalmi étet előkelőségei szo
rongtak a zsúfolásig megtelt teremben.

Megjelentek az t’nnepl ülésen « Kisfaludy 
Társaság legutóbb megválasztott rendes 

tagjai,
Sehöpflin Aladár, Harsányt Lajos és Nadányi 
Zoltán is. Bcrzevlczy elnöki megnyitójában a 
százéves Kisfaludy Társaság vezetőiről emléke 
zett meg, majd igy fejezte be beszédéi;

Mini aki magam is nemsokára már csak 
a múlté leszek, meghajtom zászlómat elődeim 
előtt, akiknek hagyományát és példáját, m.nt 
legdrágább kincsünket fogom átadni az utá
nam következüknek. E kegyeletes emlékek su
gallató atoll nyitom meg a Kisfaludy Társaság 
nyolcvankilencedik ünnepi közgyűlésit.

A titkári jelentés következett ezután, nme- 
lyet Kéky Lajos tartott, Sik Sándor költemé
nyeit olvasta fel, Pékár Gyula Kisfaludy sze
relméről irt tárrá jót adta elő, Aprlly Lajos 
költeményeit szavalta, majd Ravasz László „Az 
irodalomismeret ellenmondásai" cimü előadá
sát tartotta meg, végül Rárd Miklós költemé
nyeit olvasta fel Kéky Lajos és befejezésül 
Herezeg Ferenc Jó emberek cimü novelláját 
olvasta

— DRÉHR IMRE ÖZVEGYE SÚLYOS 
BETElG. Riasztó bír terjedt el tegnap arról, 
hogy Dréhr Imre özvegye katasztrofálisan 
súlyos betegségbe esett- Á Hétfői Napló va
sárnap érdeklődőit Dréhr Imréné állapota 
Iránt s meg tudta, hogy a tragikus sorsú 

rlasszony valóban súlyos beteg, állandó or
vost kezelés alatt áll. Orvosai azonban bíz
nak abban, hogy visszanyeri egészségét.

— FÖLDRENGÉS! A Budapesti Föld
rengés! Obszervatórium készülékei február 
15-én 14 óra 02 perekor 12.000 kilométer 
távolságból földrengést jeleztek. A műszer 
legnagyobb kitérése fi milliméter volt.

— A BAJAI IPAROSOK AZ IPARTÖR. 
VÉNY ELLEN. Vasárnap délután Pestuka 
Ferenc elnöklete mellett tartotta közgyülé- 
sét a bajai ipartestület. Az elnöki jelentés 
az iparosok sérelmeivel foglalkozott és ál
lást foglalt az ipartörvénytervezet mepbiz- 
'atatlansdgi szakosra ellen, amelyet a je
lentés nyaktiló paragrafusnak nevezett el- 
A tiszlujitás során a régi vezetőséget válasz
tották meg.

— Katolikus lányok műkedvelő előadása. A 
Középponti Katolikus Körben vasárnap dél- 
alóli a Katolikus Leányok Országos Szövetségé*  
nek tíz Mopertja műkedvelő előadási ronda' 
zett. . „Otletverseny" volt ez a jőlslkerflll ma
tiné: a különböző csoportok tagjai versenglek, 
melyikük áilil Ö|«m szellemesebb és kedvesebb 
zeneszámol, táncpodukciót, jelenetei, vagy kis 
előadást. A termőt zsúfolásig megtöltő hallga
tóság lelkesen megünnepelte a tehetséges leá
nyokat és szavazócédulákon osztályozta az 
egyes produkciókat.

— Megalakult a blbarmcgyel Vöröskereszt 
Egylet. Berettyóújfaluban a Vöröskereszt Egy
let biharvármegyei választmánya tegnap tar
totta alakuló közgyűlését. Elnöknek egyhangú
lag dr. Szilágyi Lajos főispánt és feleségéi vá
lasztották, alelnökök lettek vitéz dr. Nadanyt 
János és felesége, tilkór Hegyesti Gergely vár
megyei b. főjegyző.

— A főplneéregyeaölet klubuvaló estélye. A 
Főpincérek Országos Egyesülete kedd este 9 
órakor az Ostende-kévéház emeleti helyiségei
ben klubavaló családi estélyt rendez. Bejárat 
este 10 óráig: Ré.kóczi-ut 20. s». alatt. Utána a 
kávéházon keresztül.

A Pesti Izr. Hitközség Elöljárósága és B 
Kórházainak Orsóid Kara mély megille- 
tődéssel jelenti, hogy

Dr. Berczeller Imre
a pesti Izr. hitközség kórházának 

ny. osztályos főnrsosa

ez év február 14-én Budapesten 75 éves 
korúban elhunyt.

A Megboldogult több mini három év
tizeden át volt kórházunk főorvosi karó
nak értékes és piigyrnbecsüll Ingja. Nevé
hez fűződik kórházunk szülészeti és nő
gyógyászati osztályúnak megalapítása. ez 
osztálynak ellő főorvosa volt és azt ki
váló szaktudásával, gyakorlati és tudo
mányos működésével álta’ánosnn elismert 
•rinvonalra emelte. Nugy érdemeket szer 
nett az. orvosképzés terén Is ás a gond 
jslrs bízott betegek tlsezri‘1 őrzik meg 
odaadó, gondos orvosi működésének ál
dásos emlékét.

Temetése cg év február 17-én. hétfőn 
déli 1 órakor lesz a rákoskrrrsztnrl |zr. 
Irmrtfl halottasbárdból. $

Lebegjen béke és áldás emléke fölötti
Budapest, 1986. február 1A
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Végre megielent a nagy 
magyar kisebbségi regény!

Gtimöri Jenő Tamás és Jaczkó
Olga monumentális közös regénje:

ÍTÉLETIDŐ
A nagv recónv az eeyetemes magyar 
ságv lágháboruutáni .rag kussorsának 
regénye, két kisebbségi magyar csa ád 
s egy elszakított magyar város sors- 
trag.diájának tükrében.
Az egész ország népe sírni fog az 
fzgatóan érdekleszitö regény olvasá
sánál es nz egész országon \ég,g fog 
viharzani ennek a monume itáiis le
génynek a tisztitó és éltető vihata.

Három hatalmas kötet. 1280 oldal
A hí rom kötet ára lüzve P. 14.60 
Díszes vászon kötésben . P. 22 —

Székelj Nyomda és Könyvkiadó 
Vállalat kiadása.
Minden könyvkereskedésben kapható

AZ OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER 
OLASZORSZÁGBA UTAZOTT. Berger-Wal- 
dcncf/g osztrák külügyminiszter vasárnap 
Firenzébe utazott. A külügyminiszter üdülés 
célj'ból utazott Olaszországba, de nem tart
ják kizártnak, hogy találkozni fog Suuich 
olasz külügyi államtitkárral, akivel tanács
kozni fog a nemzetközi helyzetről és az 
osztrák kérdésről.

—. Ilároniesztrndős r Függetlenség. Most 
három esztendeje Indult meg a Függetlenség 
eimü politikai napilap, amely kétségtelenül 
a magyar sajtó egyik legelterjedtebb orgá
numává izmosodott. Vasárnap este a há
roméves évforduló alkalmával a lap munka
társai barátságos vacsorát rendezlek a lap 
felelős szerkesztője, Hubay Kálmán tisztele
tére. A vacsorán meleghangú és lelkes fel
köszöntőkben ünnepelték a Függetlenség 
felelős szerkesztőjét, akinek újságírói kvali
tásai szerezték meg elsősorban a Független
jégnek azt a sikert, amely a magyar sajtó 
történetében Is kiemelkedőnek mondható.

— Bezárták a posenl egyetemet. A poseni 
egyetemet bezárták. Erre közvetlenül az 
adott okot, hogy nemzeti demokrata diákok 
tiltakoztak az uj dékán kinevezése ellen.

Zátonyra futott egy olasa hajó, Római 
Jelenté# szerint a Faiadé nevű halászhajó Gian- 
úri sziget közelében a köd miatt zátonyra fu
tott. A tizenegyfönyl legénységből kelten meg- 
sebesöltek. A hajótörötteket a Gino Leone gő
zös vette fedélzetére.

— Bált hírek. Február 20-án rendezik a szál
lodások és vendéglősök ezidel báljukat a Pan- 
ndnia-szállő összes termeiben. — Február 
32-én Bornemisza Géza Iparügyi miniszter véd 
nöksége alatt a szőrmés ipar rendezi meg a 
„Sziicsbálf a Gellért-szilló összes termeiben 
divatbemutatóval egybekötve. — Február 22-én 
tartja nagy jelmezbálját a Fészek. A bálon öl 
zenekar működik.

A Borkereskedők Lapja most megjelent 
első számúnak vezércikkét Fábián Béla képvi
selő irta. A lap közli Wigner Antalnak, a bör- 
gyárosok egyesülete elnökének, továbbá Hofler 
Jakabnak, a pécsi bőrszakosztá'y elnökének 
nyilatkozatát a vidéki börkereskedeleni válsá
gáról. A „Borkereskedők Lapját" dr. Fábián 
Ferenc és Bába Nándor szerkesztik-

-r- Halálozás. Dr. Berczeller Imre, a pesti 
izr. hitközség kórházénak nyugalmazott osztá
lyos főorvosa hetvenötéves korában Budapes
ten elhunyt. A megboldogult több mint húrom 
évtizeden át volt a Zsidó-kórház főorvosa, a 
kórból szülészeti és nőgyógyászati osztályának 
alapítása és annak fejlesztése az ő nevéhez 
fűződik és kiváló érdemeket szerzett az orvos 
képzfs terén is. Elhuny tárói a pesti izr. hit- 
küzs'g elöljárósága és kórházainak orvosi kara 
külön gyászjelentést adott ki. Temetése hétfőn 
d.'ll 1 órakor lesz a rákoskeresztúri izr- temető 
haluttasházóból.

— Kanyarójárvány a Felsrtdunóntulon. Mo
son, Hegyeshalom és Magyaróvár községekben 
a gyermekek között kanyarójárvány ütött ki 
A megbetegedések száma oly magas, hogy 
ilkullély alispán elrendelte az iskolák bezárását

— Súlyos vasúti kulcsét Vccsísen. Csurgói 
Gyula vecs’sl «’lje|l őr vasárnap reggel fel 
Ugr- it a mozgási an l.'vő vonatra és oly szeren- 
csrlleniil esett a kerekek közé, hogy mindkét 
karját levágták. Élethenmarndásához nincs 
remén v.

— Ihijtúral összelUvctel. A volt cs. és kir. 28. 
sz. tábori uadászzászláalj volt tisztjeinek és 
tisztjelöltjeinek bajtársi szövetsége hét ő este K 
órakor Keszeg Vince éttermének külön helyi- 
légiben bajtársi összejövetelt tart

— Győzedelmes harcok a nikotin ellen. Sok 
fáradság és munka jelzi azoknak a tudomá
nyos kutatóknak az útját, akik az emberi 
egészség védelmében fejtik ki tevékenységü
ket. Ilyen hosszú és fáradságos működés ered
ménye a Nikopáit-szipka, amely a dohányzás 
minden kellemességet meghagyja, de azt min
den áruimat hatástól felszabadítja.

„Segítség!
Fogva tartanak!"

Vasárnapra virradóra három órakor meg
szólal! a főkapitányság központi felügyeletének 
a telefonja. Az egyik szolgálatban lévő rendőr
tisztviselő emelte fel a telefonhallgatót, mire a 
következő pillanatban egy elhaló, nyöszörgő 
női hang ezt telefonálta:

— Itt Honti Magda beszéli
Fogva tartanak n Horthy Mlklós-ut 154. 

számú ház egyik lakásában.
Ütnek; vernek. Az ablak és az ajtó zárva 

vannak. Nem bírok elmenekülni. Segítséget 
kérek.

A következő pillanatban a telefonáló letette 
a hallgatót.

A rendőrségi riadóautón azonnal delektive- 
két küldtek ki a Horthy Miklós-ul 154. szfmu 
házba. Ezek megállapították, hogy ez egy föld
szintes húz, amelyben csak egy lakónak, dr. 
Uencze Lajos fogorvosnak van telefonja,

A fogorvos elmondotta, hogy a lakásban ő és 
a húga laknak, és készsíggtl fölkínálta a de- 
tektiveknek, hegy

kutassák ót a lakását,
ott senki sincs a hugin kívül

A fogorvos nővére elmondotta a detektívek- 
nck, hogy a kora esti órák óta náluk senki 
nem fordult meg és minden valószínűség sze
rint valamelyik ellensége igy akart nekik kel
lemetlenséget szerezni. Azt is lehetségesnek 
tartja, hogy valaki talán éretlen tréfát csinált 
a rendőrséggel és csak találomra mondotta be 
a Horthy Miklős-ut 154. szánni ház cjmít.

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy a 
titokzatos telefonáló személyét megáll ipitsa.

— MIÉRT KÉRT KÖLCSÖNT FRANCIA- 
ORSZÁG ANGLIÁTÓL. A párisi Malin sze
rint a francia kormány azért fordult újabb 
kölcaünért Angliához, mert Londonban ala
csonyabb a kamatláb, mint Parisban és igy 
a kincstár kamatfizetési terhei lényegesen 
kisebbek lesznek, mintha a kölcsönt Fran
ciaországban bocsátották volna ki.

— Vasárnap öngyilkos leli báró Gutmann- 
Gclse Ottó házvezetőnője. Báró (iulmann- 
Gclse Oltó lakásán, a bécsi Oetzellgasse 3. 
számú házban vasárnap délben gázzal meg- 
mérgezte magát és meghalt Lcnortncr Ka
talin, a báró harmincegyéves házvezetőnője, 
aki bizalmasa is volt egyúttal a bárónak. A 
házvezetőnő azért lett öngyilkos, mert 
összeveszett gazdájával. Ez a báró Gutmann- 
Gelse Ottó volt egyébként hőse néhány év
vel ezelőtt annak a nagy hamiskártya- 
botránynak, amelynek kívüle a magyar 
Berzeuiczy, továbbá báró Menassc voltak a 
lős^evepHíj.

— Súlyos szerencsétlenség ért egy öregurat. 
Vasárnap reggel az újpesti Árpád-utón sétáját 
végezte Polgár Jenő 70 esztendős kereskedő. 
Séta közben elszédült és elesett. Olyan szeren 
esetlenül ütötte fejet a járdaszegélykőbe, hogj 
koponyaalap! törést szenvedett A mentők az 
újpesti gróf Károlyi-kórházba szállitottók.

— A FRANCIA K1KÖTŰMUNKÁS0K NAGY 
SZTRÁJKJA. Marseilleben o kikölömunliások 
tegnap este kimondották, hogy szerdán 24 órás 
munkabeszüntetést rendeznek. A kikölőmunká- 
sok küldöttsége vasárnap Párizsba utazott és 
olt tárgyalt a munkabeszüntetés kiterjesztésé
ről.

— Szilágy! Marcaa, a kitűnő színésznő, 
szombaton este nagy sikerrel mu-latkozott be 
a //ang/f-kloszkban remek sanzonokkal.

— Házasság. Nemes Kéler Ödön ny. tábor
nok január hó 29-én oltárhoz vezette Deréky 
Máriát a tállyal evangélikus templomban.

— A milánói rektor érdekes előadása Buda
pesten. A Magyar Pssihológiai Társaság vasár
napi ütésén érdekes előadóit tartott Agostino 
Gemelli, a milánói katolikus egyetem rektora 
az emberi beszéd pszihclógiújáról. Az olasz 
professzor akusztikai kísérleteivel megállapí
totta, hogy a beszédnek, mint élettani műkö
désnek. saji'-t törvényei ismerhetők fel és ér* ’ 
hőtökké válnak a beszéd egyéni, családi, nem. 
zell és más individuális fejlődési különleges
séget. Beszéde végén arról emlékezett mag, 
hogy n magyar kultúra fejlődése mennyire ro, 
kon az olasz kublura fejlődésével. Az előadást, 
Korniss Gyula dr. rektorral az élén, több elő' 
kelőség hallgatta végig.
_ A dílfranciaországl magyar misszió veze

tője Budapesten. Berncczei Szakolyi Alajos, a 
délfranciaországi magyar katolikus misszió ve
zetője Qrenobleból szabadságra Pestre érkezett, 
hogy itt műtétnek vesse magát a|á. Mielőtt visz- 
szatérne Franciaországba, fölkeresi Budapesten 
és Sárvúion híveinek rokonait.

— TAKÁCH TOI.VAY NY. ALTÁBORNAGY 
FELESÉGÉNEK TEMETÉSE. Hatalmas részvét 
kísérte utolsó útjára gróf Takách Tnlvag Jó- 
zsey ny. altábornagy országgyűlési képviselő, 
a Frontharcos Szövetség országos elnökének el
hunyt hitvesit, született szlováni Beöthy ClariS’ 
set. A farkasréti temető halottashéza előtt gyü
lekezett nagyszámú és előkelő közönség közölt 
ott láttuk a család és a rokonságon kívül vitéz 
lymándy Hegyessy Géza in. kir. teslflrezrcdcs 
ügyvezető vitézi törzskarit:'nyt, Kárpátiig Ka- 
miliőt, a honvédség voll főparancsnokát, Hcdley 
angol katonai nllachél a budapesti angol követ
ség képviseletében, a tábornoki knr számos 
Ingjál, u Frontharcos Szövetség orsz. elnöksége 
i eszéről Engelbnch Alajos ny. ezredes és Kér 
test Elemír orsz. elnökük vezetésével az őrs/ 
elnökség hivatalos küldöttségét.

— Farsang — ■ fónksGtés Ideje. A farsangra 
való tekintetlel a llonvid-utea 22 St. alatti 
Elektromos Kiállításon a hetenként szerdán 
délután '/íő órai kezdettel tartandó bemutató 
előadáson és a minden Itiljön, csütörtökön és 
pénteken délelőtt délelőtt 'H0 Arakor kezdődő 
főzési gyakorlatokon szalagos farsangi Iánk 
sütését h bemulatják. Részvétel, ruhatár díj
talan. A kiállítás nyitva: délelőtt 8—2 é*  dél
után 4— 7 óráig,

CUKORBAJOSOK. FIGYELEM!
Korsza {alkotó taUlminy l Orvosilag ajánlva! 
A diabetikus ezentúl dr Senftner (3er|in«Lr»rd an) találmány*  szerint nyár, 
tett kjtQnó ízű kenyeret és u^yatezai eljárással elóélli’.o.t lisztből készű t 
sOlemányt és tállld' nyU ’od.an fogyaszthat. Ezek sam-ni jen sem Kű'őnb2z» 
nek a rendes, szórthydrátcs készítményektől I| O E N OLCSOl Oyártja *•  forgalomba hojxj Magyarországon tői'ró'agos 'cggali 

Körien haiademaianui ismertetőt! FÖLDES FERENC Duda?* 8*?/*  °eú/iíoa TeTr J-

Ma dönt az egyetemi tanács:

Kitüzhetik-e a keresztet 
a szegedi egyetemen?

Szeged, február 16.
(A Hétfőt Napló tudósítójának tclefon- 

je'.entése.) A szegedi egyetemen a kereszt
mozgalom miatt még mindig izgatott, Izzó 
a hangulat. Szombaton délután az egyetem 
bölcsészeti karán

az előadótermekben elhelyezett keresz
teket az egyetemi hatóságok utasítására 

eltúvolitoíták a falakról.
Az Emericana bajtársi egyesület vasárnap 
(’élelőttre az egyetem aulájában gyűlésre 
hívta össze a tagjait. A már Jóval előbb 
enfedólyezett gyűlést a rektor azonban,

az izgatott hangulatra való teklnleltel,

ECKHARDT 
nagy politikai beszéde 

Kiskörösön
Kiskőrös, február ló.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lése.) A Független Kisgazdapárt vasárnap dél 
előtt nagygyűlést tartott Kiskőrösön, amelyen 
közel ötezer főnyi közönség jelent meg. Mózes 
Sándor, a kerület képviselője mondotta cl be
számoló beszédét, majd utána

Eckhardt Tibor
szólalt fel, aki hosszabb beszédben ismertette o 
Független Kisgazdapárt célkitűzéseit, majd 
foglalkozott a kormány köb *«  belpobtiki. 
munkásságával.

— Azt a harcot, amelyet megindítottunk, non 
hagyjuk abba és

nem engedünk dltaturát eslnúlnl
— mondotta.

Utána 
Fábián Béla 

szólalt fel, aki különösen a kispolgárság köve 
tetőseiről beszélt.

— Az opszég. amely n saját elnyomott test 
vérei részére szabadságot akar, nem tagadhMj 
meg a saját népétől sem — mondotta.

Végül
Dinnyés iJijoa

mondott hosszabb beszédet, amelyben különc 
sen a kisgazdatórsadalom kívánságaival foglal 
kozott.

A kiskőrösi lelke# hangulatú gyűlés után 
a szomszédos Kecel községben tartottak nagy 
szabású pépgyülést. amelyen ugyancsak Mázét. 
Sándor, Eckhardt Tibor, Fábián Béla és Dtny- 
nyés Lajos beszéltek.

-r Névváltoztatás. IVeísi László oki. mérnök 
a „Légszigetelésj Vállalat" tulajdonosa, nevét 
belügyminiszteri engedéllyel „Ambrusára vál
toztatta meg.

— A vádlóit és védője. (Dr. Sebestyén Ernő 
könyve.) Egy ügyvéd, a rendőrség, ügyészség 
és bíróság minden zugának ismerője, aki híva- 
fása gyakorlása közben úgy érzi, hogy valami 
nincs rendben, ws igazságszolgáltatás épületén 
rések uannuk, amiket minél gyorsahban b*  
kellene falazni és leül, hogy — megírja, me
lyek ezek a rések, Dr. Sebestyén Eryö könyvé' 
l en egy ártatlanul bűnöző ember szenvedéseit 
és védőügyvédje küzdelmeit mutatja !>e.

— A Kereskedelmi Akadémia volt tanulót- 
nck közgyülére. A Budapesti Kereskedllmi Aka
démia Végzett Tanulóinak Szövetsége február 
24-én, hétfő est« fél 7 órakor a» Akadémia disz- 
lerinében tartja évi rendes közgyűlésit, amely 
után dr. Vált Ferenc egyetemi m. tanár ,,Az 
uhesszin—niasz konjliktus jogi és történelmi 
vonatkozásai" elmen tart előadást.

— A Fruaeben-aó baazrálatn mór olyan ál
talános, hogy bizonyára ön is hallott kitűnő 
hatásáról. Ne mulassza el tehát sajátmagán is 
tapasztalni ennek a világszerte használatban 
levő szernek elsőrangú hatását A Krusehen-só 
gyárosai mögött közel 200 esztendős tapaszta
lat áll. Kapható minden gyógyszertárban.

KAMARASZÍNHÁZ
Minden este 

éa febiuár 23-án, délután 

BUDAPEST-
WltN

Dayka, Fejes, 
l.atabár. Kei lés*  
Gábor felléptével

Február 23, 24. 2ö, 26

LEOPOLOIHE 
imimii

és bác.’! lárau'at^nak 
vendégjátéka

Jegyek már válthatók I

nem engedte megtartani.
A kcreszlmozgalom ügyében mára, Ik'L 

főre várható döntés. A szegedi egyetemre 
ugyanis megérkezel! Hómon Bálint kultusz- 
miniszter nyilatkozata, amelyben

nem emel elvi k Fogásokat a kereszt 
elhelyezése ellen.

Az egyetemi tanács ülést tart hétfőn dél- 
elölt és

titkos szavazással döntenek
afelelt, hogy megengedik e, vagy sem a ke
resztek elhelyezését a szegedi egyelem tan*  
termelnek falain.

— Az UJ Kor februá r 151 száma Aradi 
Zsolt, Passoiiyi László és Bády Elemér szer- 
-kesztésében n szokott gazdag és folltinést kellő 
tartalommal Jelent meg. Báró Brandenstein 
Béla, Fája Géza, I óró Hatvány Bertalan, Tle- 
jenthallr József, Szabó János plébános, Har
sányt Lajos, P. Szedő Szcverin karmelita atya, 
Rónay György, Kiss István, Dénes Tibor, II. 
iloras Vilma, Brtiter Gallért O. S. B cikkei 
külön külön aponz-'-cIót jelentenek.

A vnrsdl lapok cikkei llúry magyar 
kBvet estéjéről. A varsói lapok nagy cik
kekben számolnak be Háry András jnafyar 
követ fogadóeítéykröl s arról a városszerte 
ismert, híres vendégszeretetről, amellyel a 
magyar követség fogadja vendégeit.

..eternit
F A t- ís H IJ T O 11B U 11 K O I. A S O K

BEMUTATOHELVISÉGE
| VI., Ó-UTCA 4. SZ.

a magvar zeneszermk 
a hiedelemnek saj

EGY VJ MAGYAR OPERA BEMUTATÓJA 
mindig ünnepnapja a ma- 
;_var zeneéleinek, de két- 
.zérus az öröm, ha ez az 
opera egyulal értékes és 
’S sikeres is. Xddor Jenő 

..Azro'kja mindenképpen 
határozott nyeresége a 
mai magyar operairoda- 
'.ómnak, már csak azért 
is, mert hadat üzen an
nak a hiedelemnek, |iogy 
terméke,Ilynek, bár ennek 
nos, komoly alapja van Zdrfor Jenő áronban 
kivétel, az Azra tizedik szinrekerült operája a 
negyven év körüli szerzőnek és ha invenciója 
olykor nem is tud megszabadulni idegen hatá
soktól, még mindig bőven önti eredeti gondo
latait. Az Azra sikere mindezcnfclü! elsősor
ban a nagyszerű librettó diadala Szép Ernő 
költői álmát Lányi Viktor bravuros készséggel 
illette át az operaszlnpad sajátos követelmé
nyű világába. Az Operaház munkája minden 
tekintetben kifogástalan. Ferencsik János ve
zénylése, Rékay András meseszerii rendezése, 
Oláh Gusztáv díszletei és kosztümjei győzelme 
a? Ópernház flatnljainak. De a szereplők is : 
Dobat) Lyvia, fíásíer Endre, Kálmán Oszkár, 
Palló Imre, Szügyi Kálmán, I.endvny Ámor, 
Fekete Pál. Dere Lola, Bársony Dóin egytől- 
egyig kitűnőek'. (G. V.)

Sz’nháza’í hétfői műsora:
NP’llíTJ SZINHA?: Itt. Hor»át!| P.í| 
VfliSVINHAE: llodn r l.iilia (H). 
UEl.VAüOSI SZÍNHÁZ: tirllán, (R). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: ItAni-sá-. (s|’IAIOAH SZÍNHÁZ.: Hllinwt IM
KIRAI.Y SZÍNHÁZ: t'tnlió V«r«bUy lény (S). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Hu.!up.-»l -Wírn (s>. 
ANnRASSY-t’Tt SZÍNHÁZ: Mílló»-'ro» «MZon» (0). 
TER6ZKÖRÜTI SZÍNPADI lar««ngl utók (|).

~- Felhívjuk t. nlvnsóiiik Agyőimét az Eter
nit Művek V|„ ö-ueta 4. sr. alatti fn| és bútor- 
burkolásuk uj bemutató helyiségére.

Február ’J’- án, pént?ken 
elííszlr

ABfinHVJ
zenés v gjáíól a

(Mttrchen int Grandho el. 
Jegyek Sü-ától vethetők
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Iliobci minden, hiába aratóit dia
dal nuit tikért a Szent Johannában Bulla 
El ma, hiába bizonyult a legnugyobb ma
gyar fdmszinésznők egyikének Tőkét 
Anna, hiába jelent meg a mozi vásznán 
az első komoly magyar, filmdráma, de G. 
Kau/munn is hiába irta megfordítva vig- 
szinházi darabját, bocsánat e héten nem 
róluk beszélnek.

Test szenzációja minden színházi és 
filmescmény ellenére az előttünk ismeret
len, de nagyrabecsült Barkó Magda kis
asszony, akinek legszemélyesebb szerelmi, 
Illetve házassági regényét bizony nem az 
utókor küllői vetik papírra, hanem a je
lenben a riporter és rendörfantázia 
nyers és kíméletlen szerszáma boncolja u 
legapróbb részletekre Mert hát mi tör
tént? Egy fiatal urilánij beleszeretett egy 
fiatal úriemberbe, „hiszen nyitópárok 
voltak" az Idei farsang báljain, tehát a 
„komoly érzelem minden ismérve" meg
mutatkozott annak a társaságnak szabá
lyai szerint, amely a „nyitópárt" egyúttal 
mint jövendő mátkapárt könyveli el a bá
lok nagy szüneteiben, a müpálmás, hun- 
gulatvilágitásos sarkok diszkrét félhomá
lyában.

Hogy ebből a farsangi éjszakán ízüle
teit szerelmi regényecskéből a nappali 
fény miként termelt gangszter-regénut, 
arról nem ez a két fiatal tehet, akik csak 
azt csinálták, amit száz vagy kétszáz év
vel ezelőtt is elkövetlek a fiatalok, ha a 
„zord szülői tekintély" szembeszállt szi
vük vágyával. Barkóért elment már az 
autó — olvassuk a kolumnás tudósítások
ban, — de a szép Magda meggondolta 
magái, mégse esik be a csapdába, amely 
idegszanatóriumba akarja zárni, ha meg
kerül — hangzik a jól informált — Barkó 
Itt, amott, a rendőrkapók fatkája haj
szolja a nyomot, de Sárga Ferenc mozl- 
tnikkel meghiúsítja a gálád cselvetést — 
olvassuk meglepő és fordulatos részleteit 
ennek a „nőragadási" bűnügynek, ame
lyet már-már az amerikai gangsztervilág 
eseményeivel helyeznek egy rangsorba. 
„Tiborok szövetségét" is felfedik, (van-e, 
aki a Tiborokat nem ismerik?) és egy jobb 
sorsra érdemes szerény polgári fiatalom- 
olyan kénytelen Rómeóként megmutatkozni 
és olyan kijelentéseket tenni: életem árán 
sem árulom el szerelmes menyasszonyom 
rejtekhelyéi. Mindenre gondoltak már 
ebben az ügyben, szuggesztlótól kezdve, 
autós rablásig, csak arra nem, hogy az 
istenért, hát két fiatal tényleg szeretheti 
is egymást.. .

És ezen a ponton volna néhány sza 
vünk Barkó Magda kisasszonyhoz, aki 
talán minden rendőri nyomozás ellenére 
sincs olyan messze a kultúra és a magá
nyosság szigetén, hogy lapokat ne olvasna 
és ne látná elrémülve azt a betütengert, 
amelyben szerelmes kis élete már-már 
fulladozhat. Tessék hazamenni, kedves 
kisasszony, tessék komolyan és okosan 
beszélni a kedves mamával, hogy elvégre 
egy fiatal tirilány sokkal kevesebbet vé
szit akkor, ha férjhez megy egy szerény
állású, jó családból származó fiatalem
berhez, mintha a pesti színházak botrány
krónikáinak csinál Icgyürhetetlen kon- 
kurrenclát az a tény, hogy rendőrszáza
dok hajszolják városon és országon ke
resztül s egy szegény fiatalember faprics- 
csen álmodozik róla éjszakákon át az 
őrizetesek cellájában . ..

Nagyon gyakran Pestre jön a külföldöt) 
élő színpadi kiadó: a: ok nem is egy, ha
nem kél színésznőben keresendő, akik ebben 
a pillanatban nemcsak színpadi, hanem 
mint szerelmi velélyldrsak szerepelnek a 
pesti muvésztdrsaságokban.

♦
Tfossni hónapokon At tartó külföldi vendég

szereplése után ma érkezik hasa a Gertlcr 
kvartett, hogy este n rádió inikrofónja előtt 
j'Asznnnk, majd egy budapesti koncertjük utón 
Londonba, Spanyolországba utazzanak, ahol 
Casals Pablo várja őket.

♦
Ax uj Ábrahám operett szegedi ősbemutatója 

óriást sikert aratott: aa clőaásou gok tapsot 
kapott a széphnngii Patkós Irma, aa elruga 
<1 ón kedves kis Tnlnay Edit, akit valÓMlntilrg 
a budapesti előadáson la viszontlátunk.

♦
Betegsége miatt lemondta Hanglibnn való 

vetül: n'sz?replésvt Verböczy Ila, a kitűnő fiatal 
pnmadonnu, aki március elején Varsóba uta 
zik vendégszereplésre.

•
A ..szökött bonvlván", aki egyik pesti 

n , i r. its/inházbnn mondta le váratlanul sze
repét, ne elmúlt héten St. Maurlceból, most 
pedig l’árlsból küldött képeslapot M egye
dül maradt szóké dixóznek.

A.rjaparagratus és szerzői 
ötletvédelmi iroda a színpadi 
szerzők izgalmas közgyűlésén
Milyen fe tételek mellett vesznek részt a magyarok 
a Berlinben rendezenaő szerzői világkongresszuson ?

TELJESEN ATIKTAK 
az „Ember a hid alatt" című darabot, amely
ből most f.lm készül. Indig Oltó Vajda László 
rendező és Kelcly Marton társaságában uj 
filmdaruhot irt, amelynek csak a kiindulási 
pontja azonos a Vígszínházban előadott darab
bal. A nélkülözésektől és munkátlanságtól le- 
züllött orvos az éjjeli szállásán, az Erzsébet
ed alatt, megismerkedik egy betörővel, aki sá
veszi az orvost arra, hogy törjenek be egy 
nagytekintélyű professzor lakására, ahhoz a 
professzorhoz, aki annakidején az orvost egye
temi évei alatt tanította. Ettől a pillanattól 
kezdve megváltozik a darab, mert a film nagy 
lehetősége sokkal tágabb teret enged a cselek
ményeknek. Fordulatos és izgalmas drámát ka
punk, amelynek során az orvos beleszeret a 
professzor fiatal feleségébe, akit a filmen Lázár 
Mária a'akit. Lázár Máriának különben ez az 
els:ő filmföszercpe. Az eddigi felvételek azt bi
zonyítják* *,  hogy a kitűnő és gyönyörű művésznő 
ilmgyártásunk legnagyobb értéke lesz.

Tegnap délután szürkének ígérkező köz
gyűlésre gyűltek össze a magyar színpadi 
szerzők és a tavalyi tisztikart isméi megvá
lasztották. Elhatározták, hogy a tavasszal 
Berlinben rendezendő nemzetközi szerzői 
kongresszuson a Magyar Színpadi Szerzők 
Egyesülete küldöttségileg résztvesz. Ennél a 
pontnál azonban

feltünéstkeltő felszólalás
történt, az igazgatóság egyik tagja, a neves 
és kilünŐ színpadi iró részéről, aki Csathó 
Kálmán elnök és Huszka Jenő alelnökök- 
höz fordulva fellelte e kérdést:

— Kit küldünk cl a szerzői kongresz- 
szusra?

Mikor erre nem kapott választ, tovább 
beszélt:

— Miután ezen a kongresszuson bizo
nyára más nagyobb nemzetek részéről is 
felvetődik a német árjaparagrafus kérdése, 
a magyar színpadi szerzők nevében milyen 
álláspontot fog ez a küldöttség elfoglalni?

IjChet-e tovább tűrni azt, hogy ha egy 
német színigazgató elő akarja adni egy 
magyar iró darabját, akkor ez a német 
színigazgató magyar állampolgárok

Az első magyar filmdrámát
a Café Moszkvában végre üdvözölhetjük. 
Iró irta és művészek játsszák: ez a megálla
pítás jellemzi talán legjobban Tamás Ist
ván filmjét, amely a nagy háború egy villa
násnyi epizódját idézi a vászonra. A há
ború különös tragikus atmoszférájában szü
letett furcsa, érdekes szerelemnek története 
ez a film, amely végre leszámol azzal a bal
hiedelemmel, hogy csinosarcu, jelentékte
len kis szinésznöcskék a magyar filmsztá
rok. Igazi színésznőt követel meg a hangos
film, amely megtalálta Tőkés Annát, aki 
egy-egy halkan elsóhajtott mondatában, 
szemének cgy-egy rezdülésében, halvány 
mosolyában távoli perspektívákat tár fel. 
Csortos Gyula már régen a film klasszikusa, 
Kiss Ferenc első nagy filmszerepében mél 
lóan csatlakozik e hármashoz. Elsőrangú 
és ragyogó Vértes Lajos, Tímár József, a kis 
Juhász József (aki valósággal filmre szü
letett), Gárdonyi Lajos, Máig Gerő, So
mogyi Nusi és még egy sereg magyar szí
nész. Székely István művészi és nagyvonalú 
rendezésének talán egyetlen hibája, hogy 
túlságosan hagyta játszani a színészeket, 
akik még nem tanulták meg a színpad és 
a film időbeli differenciáját. Gál Ernő Íz
léses és elismerést érdemlő produkciójában 
a Café Moszkva megérdemelt nagy sikerét 
aratta a Royal Apollo-ban.

A boszorkányos lábú
Fred Astaire és bűbájos partnere, Ginger Ro 
gers filmjét, Róbertul nagy érdeklődéssel várta 
a pesti publikum, amely ráadásul még a gyö
nyörű Ircnc Daniiét is kapta. A Hoberta slá
gereit már jól ismertük Pesten, éppen azért 
kellemesen lepett meg az ötleteknek az n tarka 
forgataga, amellyel tálalták a párisi divatsza 
Ionban is lejátszódó kedves, derűs eseménye
ket. A filmet a hölgyek többször megnézik. 
mert pompás divatreviit is kapnak. Az Átrium 
és a Bécsi zsúfolt házakkal játssza ezt a fii 
mct.

A hét többi fiimje 
A Rodiusban az uj Claudette Co/berLvlgjá- 

ték ..Nem vagyok senkié" ügyes kis történet 
cgv újságíróról, aki a newyorki gépiróleányból 
sztárt csinál. Mulatságos ez a film, jó szóráko 
zást nyújt. — Cubai táncos cimü Paramount- 
filmct játssza a City és az Omnia. Carole Lom- 
bard és a ragyogóan táncoló George Ilaft ér
dekes produkciója.

* A legmagyarnbh magyar film. Ezzel a jel
zővel fogják illetni a közönség körében Móricz 
Zslgmondnak. a nagyszerű magyar Írónak első 
filmjét, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül!
cimü vígjátékot, amely Désy Alfréd rendezésé- 
bon kerül bemutatásra. Jávor Pál. Delly Fe
renc. Somogyi Erzsi, Vlzváry Mariska Vaszarv 
Piroska, Berkv Lili, Gózon Gyula. Gárdonyi 
Lajos, Sághy Györgyi, Tapolczay Gyula játsz- 
szúk az előkelő vidéki dz-scntric-salád tagjait 

I abban a filmben.

legszemélyesebb családi ügyei Iránt 
merjen érdeklődni?

Ennek a küldöttségnek — hangzott a fel
szólalás — a legélesebben és leghatározot
tabban a német álláspont ellen kell fordul
nia, mert ezt nemcsak a polgári önérzet, ha
nem az irói szabadság is megköveteli.

Az elnökség azonban, mint ahogy ezt 
méltán el lehetett volna várni, nem találta 
a kérdést ennyire egyszerűnek, hanem egy 
bizottságot küldött ki annak megvizsgálá
sára, hogy

a magyar szerzők milyen álláspontot 
képviseljenek.

illetve milyen módon szavazzanak a berlini 
nemzetközi kongresszuson.

Ez a kérdés egyébként még rendkívül 
sok izgalmat fog előidézni a Magyar Szín
padi Szerzők Egyesülete életében, mig egy 
másik tervet, amely a magyar írók ötlet
védelméről gondoskodik, egyhangú helyes
léssel fogadlak el. Ezek szerint minden 
szerző darabötletét copyrightolhatja a szín
padi szerzők egyesületének irodájában és 
a copyrightolás az esetleges plágiumpernél 
döntő bizonyítékul szolgál.

NAPLÓ
VASÁRNAP ELDŐLT 

a Fővárosi Operettszlnház sorsa, amennyi
ben Pásztor Lajos és tőkecsoportja nagy- 
összegű kaució lefizetésével opcionúlta a 
színház bérletét, úgyhogy a Fővárosi Opc- 
retlszinház épületének tulajdonosai egye
lőre mással nem is tárgyalhatnak a színház 
kiadásával kapcsulatban. Az a hír terjedi 
el, hogy a színház csak ideiglenesen marad 
színház, mert ha egy bizonyos társaság a 
színház épületére mozi engedélyt kap, ak
kor a kővetkező szezontól kezdve a Fővá
rosi Operettszlnház filmszínházzá alakul 
át. — Vasárnapra eldőlt a Belhlen-téri 
Színház sorsa Is, amennyiben egy tőkecso
port egy operett előadására kibérelte a szín
házat. Ilarniath Imre és Adorján Andor 
„Ártatlan a feleségem'4 című operettjéről 
van szó, amelyet február 27-én mulatnak 
be a Bcthlcn-térl Színház, illetőig a Royal 
Orfeum régi társulatával.

TEDDY, ÜGY LÁT
SZIK, TALPRAÁLLT, 

legalább ezt jelenti azoknak a leveleknek 
tömege, amelyekkel valósággal elárasztja 
pesti ismerőseit Ehrenthal Teddy, a lista- 
virágéletü Fővárosi Orfeum volt igazgatója. 
Párisi artistaügynökségének irodájából, az 
„1 rue des Bons-Enfants" címről küldött 
levelet e sorok írójának, amelyben elpana
szolja, hogy ő senkit sem akart Pesten be
csapni és rövidesei) mindenkit, akinek tar
tozik, kifizet. Én nem akartam Pestről 
megszökni — írja — és amikor Prágába 
utaztam, munkatársaim unszolására tettem,
akik azt mondták, hogy távollétcmben az 
ügyeket gyorsabban és eredményesebben 
lehet lebonyolítani, 
czerkétszáz pengőt,

Onnan kértek tőlem 
amit el is küldtem és 

hogy ezt csak háromszáz pengő hijján for
dították a célra, arról nem tehetek. Egyéb
ként —- jegyzi meg levelében — most azok 
az artisták, akik decemberben a leghango- 
salban kiáltottak rám kigyót-békál, itt ül
nek az előszobájában és várják, hogy ö 
szerződést csináljon nekik. Az volt a baj — 
fejezi be elégikusan, — hogy nem a maga 
feje után ment Pesten, hanem másokra 
hallgatott, ezért siratja most elveszett pén
zét. ..

A BELÜGYMINISZTÉ
RIUM BETILTOTTA

egy kis, alig tízesztendős párisi müvészfiu 
pesti bemutatkozását. A párisi Thcalre de l'ABC 
színpadán óriási sikert aratóit a tízesztendős 
Mrsa, aki divatos francia dalokat énekelt és 
Ady-vcrscket 'tavait a színpadon. A párisink 
Chcvnlicr utódjául emlegetik ezt a rendkívül 
tehetségei gyereket, aki világkörüli ttján Bu
dapesten is vendégszerepelni akart. A beliigy 
minisztérium azonban n vendégszereplés! en
gedélyt megtagadta azzal, hogv nem engedhető 
meg, hogy egy Ilyen kis gyermek éjjel színpa
don szerepeljen.

Az Ezüstmenyasszonyt bemutatja a kis szín
házi tröszt három színháza Szécsi Bőikével, az 
Ismert és kitűnő primadonnával a címszerep-

kezőkben feltárni

PPEflllE^UTDn
Alaposan felrucia

a dramaturgia szabá
lyait Georg S. Kuuf- 
mann amerikai szín
padi szerző, aki azon
ban ezzel a ténnyel meg 
nem irt jó színdarabot. 
Az elgondolás valóban 
nem ötlettelen: adni 
egy helyzetet s a követ- 

azokat az okokat, ame
lyek ezt a helyzetet meg is indokolják. A 
visszafelé pergetett film sem érdektelen né
hány pillanatig, de azontúl fárasztó és talán 
unalmas is. Az a gyanúm, hogyha az „Űrök 
keringő" cimü darabot annak rendje-módja 
szerint elölről kezdenék játszani, talán még 
érdeklődést is keltenének azok a sorsok, 
amelyeknek beteljesülését már az első fel
vonás első jelenetében megkaptuk. Múltra 
nem ad a zsidó — formuiázzuk újra a pesti 
közmondást, az embereket inkább a jövő 
érdekli és ezen még egy merész amerikai 
ötlet sem változtat. Az előadás egyébként 
kilünő amerikai figurákat hoz és ismertet 
meg velünk. Ezek közül a legérdekesebb és 
leglündőklőbb Honthy Hanna alakja, akiről 
most, amikor a Vígszínház színpadán ját
szik, meg kell jegyezni, hogy Gombaszögi 
Frida elárvult helyét tölti be méltóan eze
ken a deszkákon. Makay Margit érdekes és 
uj volt, de talán a hölgyekkel egy sorban ér
demelné teljes elismerésünket Köpeczg- 
Boócz Lajos félelmetesen valódi alakja, a 
kislátókörü, kapzsi nyárspolgár-családfö 
szerepében. A színpadon rengeteg a név, 
nem tehetünk egyebet, mint a nevek leírá
sával nyújtjuk át elismerésünket a kitűnő 
Somló Istvánnak, majd a Lajosok szövetsé
gének: Vértesnek, Gárdonyinak, Váradinak, 
a Margitok szövetségének, Ladomerszkynek, 
Márkusnak és az egyetlen Vilmának, a 
Mcdgyaszaynak. Weygand Tibor kis néma
jelenetét, amelyet tánclépésbcn ad elő és 
amelyet Fcleky Kamii tanított be, nyiltszini 
taps kísérte. Így tapsolták meg Honthy 
Hanna pazar Gács Rózsa-ruháit is. (s. z.)

A magyar fii intek legtöbbször kevés pénz
zel készülnek és valóságos társaságok ala
kulnak egy-egy film létrehozására. Ezek
ben a társaságokban majdnem mindig ak
tív szerepet Játszik egy volt tőzsdés, majd 
filmes - aki alkalmi bankárként
tiz-huszczerpengős betétekkel szokta injek
ciózni a kifogyóban tévő filmgyártási kasz- 
szál. Attól eltekintvp, hogy ez a kitűnő úri
ember minden esetben alapos biztosítékot 
követel az összegekre, van egy tiszteletre
méltó érzelmi szempontja is. Egy filigrán, 
aprócska kis színésznőnek kell szerepet 
adui a magyar filmben és ezt a feltételt 
tübblzhen a financiális szerződésbe bele Is 
vette. Legutóbb Is készült egy film, ahol 
szerepet kapott ez a kis fiatal színésznő, 
azzal a feltétellel, hogy a darab happy- 
endjét. a végső jelenetet, cgv érzelmes és 
cgv kiütköző jelenettel vele kell befejezni. 
A film kiváló rendezője a tőkések vtasífá- 
sálioz képest el Is készítette ezt a Jelenetet, 
amely azonban valljuk be, — csúfosan si
került. A rendező nem szólt egy szót sem, 
hanem bekérette a film egyik főszerenlő'ét, 
Gomhaszögl Ellát és vele titokban megcsi
nálta a happy-endes nagy jelenetet, amely 
könnyfakasztón:: kitűnő volt és méltó be
fejezése annak a ragyogó filmnek, amelyet 
alkotott. A dolog n film szempontjából a 
legkitűnőbben Rlkcriilt. de a dolgot szemé
lyes sérelemnek vette a film fenlcmlltett 
alkalmi hnnkárja. akinek szerződése sze
rint még tízezer pengővel kellett volna ..be
szállni" n filmbe. Fogta magát, dörgedelmes 
Icvc'ct Irt n film producer jénck és azon 
a elmen, hogv a producer nem tartatta 
be n vele k'llütt szerződést, mcgtngar'ln a 
további tízezer pengő folyósítását. Őrlési 
botrány készülődött, a rendező Iclcnlrzés- 
scl fenyegetőzött. végül mégis gyíi/ítt ■ 
jobb belátás, győzött Gonibaszügi... Gra
tulálunk ...

VII. FILHARMÓNIA MÁRC. 2.

V8i: DOHNAflYl. közr.; THIBAUD



(tadapesi, 1W0 február 17 HÉTFŐI NAPLÓ 11

l/á&z&vicuk fuumMót j
Bellám s.íon

métere . —

Sirinok és vásznait 
minden óéira mtr —T«.

Avvneníl sltonok
TMinak 80 om szóiéi mtr 1.10,

Agvnemdvásznas
és stfunok 90 cm széles atte..

Ág in emu domaszt
80 sséles _ ... w

leoe lógyolcs */.-es
erős minőség _ — ...-------

Poplonleoedövászon
•" kiváló minőség Bit ..

Kispárna huzat
MXM - -------- — — —

Kaivpárua huzat
WV10O-M 8.20. 7UXS3-M —

Rész oaolon eoedö
180X18 c-ae 4.80, LTOXtTMs

Rész áunvhahuzat tanod M sügőeéglnk----
Rázz szegett legedig 

WW-
1 paplanlepedő h
ÍE.W )19.

Színtartó hanavász 1 
Angin toiltoknak } —,
Illír férfiingre— 1 
SelyemFényB papim jjg

kendO- és le|kendSosztHy
u L emeletei.

-.52
-.68
-.98
1.38
1.58
1.38
2.48 
-.78
1.90
4.80
6.80
3.20

.68

h'ái- fekíwiní I
Színes kombiné

m. e. krepdesin rátéttel — —

Színei kombiné
•flriUiáln trikömóseiyembél _

Snrmösz kombiné
hímjükéi rínom ibőuoiyemből

Krepdesin kombiné
eslnes múselyemlonnlu _ _

Snrmösz kombiné 
tompafényii, csipke- v. hltnaéa 
d Üssél ............ —

Ing- éi nadrúgkészlet
Unom nnrmösa nifteolyemböl

Holott ilfoning 
véllpéntos, híméivé és ms*-

Hálóing mosottsífonból
□egy méretek, kimerve ........

Színes hálóing mételyem
rátútoe mintákkal .. . 3.28

Színei hlmzeit húióing
sllr ifonalu, mflselyembél .. .

Haióing se yjtnienyfl Icáiból
kfilöniepeH ssép blmséesel

Melltartó színes toálból-
Trrkó-táncnatírág

mflselyemből . ... ... — —

Sarmösz női nadrág
tompafényii hibamentes ... _

Bélelt női nadrág
kivöi müreiyeniböl kis hibával

Gyermek sarmdiz nadrág .
minden nagyság kis hibává)..

Fodros vállas kötény .
vsinesfeetöból .. 2.23. 1.30

Szobalány készlet
lekete klotból^ csipkés kötéajr- |,q(J

1.58
1.95
3.95
3.95

4.95
4.95

1.58
1.98 
-.88 
-.85

"fájj
Gombos rövidnadrág
Raléköner alsónadrág

gombos borúsa Z 73. rövid .

Kiváló silón hálőing
4 köiönbáso tatonben .. ...

Sótét oíoüu divatlngek
a kaién v. rávarrott raliéra

Puplli v. Duplineiieíng 
aaines, ? gallérral. » tehór ._ 

„Eolln“ műselveming 
sima és mintái, 2 kfllön v rt 
varrott gallérral, kis aaővő- 
hihés ......................................

Gtloirmóm.feilieninygallér 

dlasdoboshan.

Fehér munkaköpeny
rnjéköperbö,. lérii v. nut .. ._

Fekete munkaköneny
!■> kiotból. fér fi és női . ...

1.45
1.75
3.45
2.95
4.50

JJaMuizt - A&ztcdn&rü

KonyhatörQíközö
Pamat damaszitörölközö i.»h.
FrottlertörOlMiö *:Z1:  ■ 
Fürdőlepedő IS'IS ••80- 
Len konyharuha 60XM..
Étkezökészlet

ö személyes 0.80, 7440,

Rojtos kávéskészlet
t> személyes. paniutdamssttMá.

Hímzett zsurüeszlet é saeméJ.yiM _
ZsurterlWa“'*n ’A?r 
Házlszőítes abrosz

d rostos szalvétával ........... ..

-.42 
-.98 
-.78 
5 80 
-.68 
5.80
2.90
3.90 
1.95
195

at

JiuluiafT^a^lc
Tennls llanell -38~ 
Selyemfényű hatlszt —.58 

irlsvi rágós, női fehórnemOre

Mosó voile (delén) — 58
már most óriási válauték

Hősi mfls’lvmeK —.88
kis virágosak és mintásak _

Színe; női leiUrnemn _ 78 
anyag.finom 1 aszteil»sinek98, sav 

Fenérnamll íolle
(ChérnomO méselymeS 
virágosak es pettyesek. mkra_

Butorxartonés virágos _. —.98

1.58 
-.78

Sima Krendesin
minden aslnben . ... _ _ — 

lm prímé krepdesin
Színes marokón 
Különleges burett mtr.
Nehéz színes taft 
Lavable Bírna és mintás 
Karilla ruhaujdonság mtr
Szat m, flamiool és egyéb . 

női luhaanyag-kUlönle- ) 
gesség mtr '

1.58 
} 1.98 

}2.48 

f 2.98

Tiszta gvaoío nonoe 3 gn
linóm nólruba és kompiekelme wsW

TavasziRosztilmielmék 5 nn
nagy váluitosban. 14 szél inti. w»W

Férii öltönvkelme „n 
tiszta gyepié mii őség 0 mir .47 mm 
uvassi minták bar J éra

maradékosztály a vt emeleten

i n

1 darab parcellás 
ts|kanna, ■ ■
káiéxanns, i.b nn 
moccakanna

Vlzaskőszlet
1 fatálca j
1 pohár !
1 üvegkoreő ] 1-

1 darab porcellán 
cukordoboz, ■ ■

bordás tál,». > rifi 
hamutartó se 4

Takarltóxézzlet
1 szeméi lapát .
t kézi seprű ]
1 nádporló 
t toll porló 1.-

1 darab por cellán 00 
OblOs bögre

1 sutemánj- -66
Mosókőszlet
10 mtr. kötél .
12 drb csipesz
l mosókefe |
1 cs sznppanpehely *1.-

1 darab parcellán 1

adagtál, i. Ifl
teáskanna ”,QQ

| Surolókőszlei
I 1 sikálókefe .

1 mosókofe 1
1 felmosóruha |
1 gyökérceutak 1L-

1 darab porcellán 1 E E 
bordástól '■d'J

1 levestál--------2.55

Háztartási kőszlat
1 drb szita _
1 gal uBkadeazka h
l pawirozófa ■ **
1 fakanál “ *

5 k logrammos Q 4 Q 
mérleg O.H-O

Husútld gép - 4.90

Kafekőszlal
1 sárkefe
1 fénykefe
1 ruhakefe
1 bekente kefe 1.-
saiakmiiat
1 hAdogtepel
1 cukorszóró
1 habverő
3 tósVas 7 aggató

Kézimunkák — csipke — rövidáru
íslpkls lálta'reii! ..........
tsiai s m.l ii elí. sámli — 
Roiios konyha •»', rígytakari 
Rnifas airosi i'öajtmtl — 
Olötalakaii elóiyciaoll —

Kötöttáru
Rövidoj jú üli Ibiül---------
Oivilos gyaojuL’lüz---------
tlegios kaira Húz---------
Kötött fériimellinr _. — 
Fekete til klessiike>ztjO —

Női, férfi- és gyermekruhik — kalapok
5.

10.80

8.50

1.
FUrdőszobakőszlet
1 drb ruhnkar, 8 ágú _
1 drbkörömkofe g
t drb szappan tartó I 1 

kádra akasztható ■'

Porcellánáruk kis hibával

la korallpiros 

zománcedény 
Fűik, v. lábas 

Hzava'olt hibitmentea

•'» <■ 
-42

i t
-.63

t»-s 1 
-.80

« i.
-.98

r ,i.
1.10

S U
1.25

é i
1.45

6 1
1.75

Postán 
utánvétellel 

szállítunk
Por ullánáruk Ui hibával

B f *>  (lhrab porcellAn 
H 1 gyermekbögre 
g víigy |
M 41 darab muccás 1
B V csésze aljjal |

ál darab
V férfl vagy női | 

zsebkendő I L-
N A darab
B V porcellAn bögre |
ki vagy csősze 5 L-

yfl darab
TT azsuroe férfl v _ 

batiszt női 1
ssebkendfi 1 I.-

t> darab
J porcellAn lapos 

óttányér 1 L-
darab

év aarmőéR mfl- .
selyem 1
melliartő | L-

| darab
1 porcellAn salátás- . 

tál, fözelékestál 1 
vagy tásztástAI |L-

f> darab 
s> csipkés elő-

nyomott 1
tAlcakendő ] L-

ál darab .
V vizespohár 1 L-

ál darab
V borotva- vagy 

borbély- 1
kendő | L-

CsalAdl foak«)«- 
IcAaslet;
1 fali fogknfetartó 1 
3 oagy fogkefe
1 gyermek fogkefe L-

9 á| darab
■ U hAzIszőttee .

rojtos kávés 1 
■zalvatta 1.-

Fog*poió<kAszle
1 tubus fogpép i
1 négysoros fogkefe
1 színes szAjpohár , 1.-

a*  darab 
sP háziRZÖtiM 

konyha- '
ruha | 1.-

LAzmérft
tokbn i
szuvatoasAgi levéllel ' 1.-

*> darab
«P méhkas darázs i

törülkőső 1.-
A BaX Kivánsá^ra

küldünk

*> darab
J szopott Hanoi' 

portörlő 
H öOXhS-M L-

lÉgiaaS. kízihorgolásö .. 
riöplicsipk! atr. — — 
Fill- is valnse-cr ;'«i .. 
Nipptbzila] 1 rig 5 mn 
3 írnrler gsauszalag sOsaljto —.22

kesztyű — harisnya
Fíicséres aii nostbíTtaztji 
Iliik sa aii karéja— — 
„íriige" aii taréja. I sár 
fériizokni. sima is mintás -.H 
Férli Utalni--------------

—68

1.9B
4.50
4.50
3.90
3.48

Siltlktk izMIj — — 
Hrepíesin és marokén hisz bIJ- 

sel j'emből. rcvitijja
HOsel<em maiokécrulia 
Minin llatEllpowtla
Ferii sportirit ny 2 naltíggal 
Fivalas térti tilöijik..........
Férfi átmeneti kabát — ...

Férfi üli mrtiiidiái— 
Firíli iiiiyMa 55-ös 

(saámonként 4- I.—) b ét esnek

I risrn mackó kinlil 00-ii 
(Mámon ként -f- 60 miért 

Gyermek ediSmha OOO-ás 
(Bsámonkéni -f- *6  Aliért 

Ilii lényei nalirakalap — 
Elegáns aii tzal,útalap —

Cipő — bőráru
Rámánrarrotl lÉrfftipU..........13.80
lOriginál Goodyear Weits

Ilii M is Iralimijik ... _
elegáns és jó kivitelben 10.30, 9.30

ijitankbötralkipik barna És lektla
17- 80 31—86 38—40
7.90 9.90 12.30

a-95

2.88
Boniiixai — — «.88

.ökörrel. erssénnyal és hossévalé bér 
Ovvei

Hrenaíaj. iS íi firí — —.66 
Binfw iirtj — —.66

lit- ti» i maroktnretfkílft
> *n  Fiam Mikii
w»9U tOkörrel. erssói

AZ ELELM1SZEROSZ7ALYON
(pli hi-tinlli---------—.36
I kg sárgsbtns---------—.44

I kg tilibré —______ —.33
10 Okg pírkElllitÉ ._ —.66

1 kg iMirtmi t Ittri —.77

I kg tsitísM..............- —.48
fehérért (táré 8 dkg

I kg Dihtré f.háráré — —.48 
>/^k|-oi(Ongbsn DKlir.— —.44 

I kg Izlrles l.‘ lelkin ... —.88

RAKÓCZI-UT 72 74



12 HÉTFŐI NAPLÓ Bu(lapest, 1036 február 17

Megkezdődött az izgalmas
üldözőverseny a Hungária után
Csak verejtékezve győztek a kéktehérek a megujhodott Soroksár 
ellen — A Ferencváros és az Újpest formája felfelé ivei

A harmadik tavaszi forduló látszólag könnyű feladat elé állította a három vezető
csapatot Újpest és a Ferencváros könnyűszerrel győzték le ellenfeleiket, a Hungária 
ellenben, csak a legnagyobb nehézségekkel jutott a két pontot jelentő győzelemhez. .4 
Fradi tehát szerepel cserélt a Hungáriával, ezúttal ö örvendeztette meg híveit gólzápor
ral. .4 negyedik helyért való harcban ismét Kispest nyomult előtérbe, legyőzve Szegedet 

». ......./t ... . ......................._........................ j a Buda-annak saját otthonában, míg az eddigi negyedik helyezett Pliöbus kikapott 
foktól. Az alsó régiókban a III. kér. javított a helyzeten.

Vasárnap Is „gőzben” volt a Hungária!
3:2 (2:2)

hetenként 
hogy ez- 

váratlanul

HUNGÁRIA—SOROKSÁR (ZUGLÓ) 
0:1, 0:2, 2:2, 3:2

Eddig a Hungária csapata csak 
egyszer, pénteken ment gőzfürdőbe, 
lel puhítsa az izmokat. Most aztán
vasárnapra is jutott egy kis gőzfürdőzés, ami
ben nemcsak a csapat, de a vezetőség és a 
drukkrrhad is résztvett. Nem szívesen — az 
Igaz, — de „muszájból". A zuglóiakkal meg
erősített Soroksár olyan

és mentség nincs ellene. 2:2.
gól volt. A szünet után valamivel ele- 
ugyan a játék, de a Hungáriának se- 

1 jön ki n lépés. Dudás és Turay 
jó ma. S ahogy a fedezet
van a csatársorral is, ahol 
ki jő formát. Hiába is ta 
játszott a kékfehér csapat 

vezetnének ...

Remek 
vénebb 
hogysem 
gyenge, csak Sebes 
sor nyikorog, baj 
ma csak Sas futott 
gadnók, indolensen 
Mintha hat góllal 
megtörik a jég.izzasztókurára fogta

A TITKOS BOMBA TITKA

Cseh (1) passrát Mllller (2) Kállai (4) és Szenes (3) felett Titkos (5) lábára teszi és a bomba 
kapásból száll Vadász (ti) és Kovács (7) nagy bánatára- 2:2. I. félidő 41. perc. (Copyright by

Hétfői Napló — System Horváth)

a bajnok jelöltet, hogy még hetek múlva is ki i Sas Kardoshoz passzol, Spéci szemeién?*  
veri a verejték majd nz érdekes csaIn kekfohér átkígyózik a védelmen és a jobbüsszekölő 
szereplőit, ha eszükbe jut.

Két góllal vezetett már a Soroksár, 
amikor a hungóristák észbekaplak és több-ke
vesebb szerencsével megmentették mindkét 
bajnoki pontot. A szaklap „szakértője" 0:0-ós 
győzelmei tippelt és hál persze négy kínnal 
3:2 Icill belőle. Pedig nem így kezdődött a 
mérkőzés. Egy Turay bomba a falankszbn. kis 
Takinak egy gurított labdája a kapu mellé, 
aztán Vadász egyéni száma: minden vadászati 
tilalom ellenére is úgy teriti le Titkost, hogy 
annak még a mérkőzés után is égnek áll a 
haja. Két komor a soroksári kapu előtt, majd 
kezdődik nz „Izzasztás". A 12. percben Ta
kács II és Kovács pompás összjátéka után re- ....... n

átkígyózik a védelmen és a jobblisszckölő 
helyéről ballal küldi gyilkos lövését a be

csapott kapus mellett a hálóba. 3:2.
Nagy az ölelkezés... Spéci rágyújt az első 
nyugodt cigarettára s most inár azt se nagyon 
bánja, hogy a hátralevő idő ismét csak tolo 
tatásokkal lelik cl. Körben Sas kap Ízelítőt a 
•ilótntanfolyamból: Vadász a tanítómester é.< 
Sas akkorát repül a taccsvonalon túlra, hogy 
sok iránytűvel tud visszatalálni.

Ez a vasárnap sokáig emlékezetes marad és 
komoly intőjel a bajnokságra törő kékfehé- 
reknek . ..

szőtt mérkőzés úgy indult, hogy Szeged 
pata gólokkal veri a vendégcsapatot. Az 
szerencsétlen körülmények között elért 
pesti gólig szemet-lelket gyönyörködtető

csa- 
első 
kis- 

, „ „ .......... . ....... ----- ---- ak
ciókkal dolgozik a Szeged, de ezek az akciók 
a Kispest kapuja elölt elmorzsolódnak, mert 
világosan kitűnik, hogy a szegedi csatársorban 
nincsen góllövö. A csatársort ezúttal Miklósi 
irányította. A 23. percben véletlen gólt ér el a 
Kispest. Serényi nagy réssel törtet a Szeged

kapuja felé, beadását a szegedi védelem rövidre 
védi és Szabó II. a rosszul sikerült felszabadító 
rúgást tizenhat méterről kapásból vágja a há
lóba. l.O. A szerencsétlen gól teljesen kedvét 
szegi a szegedi csapatnak, s a félidő végéig 
unalmas csapkodó játék folyik.

Szünet után ismét a Szeged támad gyors 
szélső révén, de gólt megint a Kispest ét el. 
Rozgonyi előreadott bekkrugásúval Serényi
megszökik. Hosszú beadását Pálinkás úgy ök
lözi ki, hogy az a kornervonalon fut végig. Olt 
terem végszóra a fürge Újvári és nehéz szög 
bői közelről a hálóba nyomja a labdát. 2.0. zY 
Szeged egyetlen gólját a 25. percben szerzi 
meg. Korányi lefut, kitünően centcrez és a jól 
• veit labdát Vastag a gólba lövi. 2.7. A mérkő
zés végefelé eldurvul a játék, a közönség, amely 
Kiéin bíró Ítéletével nincsen megclégerve, he
vesen tüntet a biró ellen. A biró a mérkőzés 
végén Setényit leküldi a pályáról Gyurcsó szán
dékos ierugúsáért. Serényi csak erős rendőri 
fedezettel tud sértetlenül az öltözőbe vonulni.

Sárosa balszélső volt vasárnap
FERENCVÁROS—TÖREKVÉS 8:1 (5:0)

A feljövőben levő Ferencváros könnyűszerrel 
intézte el mumussá kikiáltott ellenfelét. E 
szép győzelem okozója egyrészt, hogy a Fe
rencváros csapatának hátsó formációi egyik 
hétről a másikra jelentősen megerősödtek. 
Szerencsés gondolat volt Kiss beállítása a csa 
társorba, mert a kis összekötő a csatársor lég- 
agilisabb tagjának bizonyult A Törekvés kezdi 
a játékot, de az első támadást Kemény vezeti 
A balszélső a lefutást rossz beadással fejezi 
be. Röviddel utána két gólhelyzete is akad a 
Törekvésnek, azonban előbb Dóri, majd Varga 
lövéseit Háda szerencsével védi. Csak rövid 
ideig izgulnak a kedélyek, mert Kemény húz 
kapura és kitűnő beadását Toldi a gólba vágja. 
1:0. Egy perc múlva ismét Kemény rohamozza 
a Törekvés kaput. Beadására a különben ki 
tűnőén védő Hortobágyi szerencsétlenül ugrik 
ki és a szemfüles Kiss a kapus mellett a há
lóba fejeli a labdát. 2:0. Sáros! rettenetes erejű 
bombája hajszálnyira a léc fölöllsüvit el.

— A Törekvésnek nem kell elkeseredni, az 
előző meccsen a Soroksár is két góllal vezetett! 
— mondja gúnyosan egy elszontyolodott hun- 
gárlsla. A jóslat nem válik be. Remek Toldi— 
Kemény akcióból Sárosihoz kerül a labda, de 
Gyurka nagy igyekezetében hatalmasat rúg a 
főidbe. Egy percre ki is áll, majd nagy üdv
rivalgás közepette visszajön a pályára. Méltó
nak is bizonyul az előlegezett ovációra, nme- 
lyet remekbe szabott fejesgóllal hálál meg. 
Tánczos fergelegszerüen rohan le a szélen, 
futtában pontosan centcrez és

■ félmagas labdát Sáros) ritkán látott 
csavart fejessel küldi a bal sarokba. 3:0.

Egy perc múlva újabb gólnak örülhet a hatal
mas Fradi tábor. Tánczos komért rúg, a labda 
kilünő ívben száll a kapu elé, ahol már várja 
Kiss feje, ahonnan a labda a hálóba fut. 1:0. 
A Fradi csatársor óriási elánnal rohamoz. Egy 
másután tiz lövés zug a kapura, de Hortobágyi 
ökle és a kapufa egyesült erővel minden! 
mentenek. A tüzes ostromnak rövidesen isméi 

vége. Kiss előreadott meredek passióval 
kitör. Hortobágyi kétségbeesetten fül 

tank ezúttal okosan játszik és a

kapus feje fölött a labdát a hálóba emeli. 5.-0. 
Hortobágyi a széles mozdulattal véghezvitt át
emelésben megszédül. Kiviszik a kapu mögé, 
ahol néhány percig masszírozzák. Helyére 
Farkas áll be

Szünet után Toldi pazar labdával szökteti a 
csatársor legjobb emberét, a másodvirágzását 
élő Tánczost, de a kilünő beadási Sárost gyen
gén fejeli kapura. Dóri biztató lefutását idő- 
elötli cenierezéssel hamarkodja el. A 11. pere., 
ben végre megszületik a tiszteletgól. Keszeg I. 
jó labdát tálal Dóri elé, a fúr. e szélső előtt 
szabad az ut és azt ki is használja. A kornrr- 
vonalig rohan, onnan laposan cenlerez Regős 
elé, aki kapásból szép gólt lő. 5.7. A következő 
pillanatban Keszeg I. hatalmas bombája alig 
kc.üli el a felső sarkot. Meleg helyzet volt. 
Majd Tánczos fut le és komért csikar ki. A 
komért Toldi Sárosi lába elé fejeli és Gyurko 
elegáns mozdulattal a feltálalt csemegét a 
hálóba rakja. 6.7 A játék nagy Fradi-fölény 
jegyében folyik. Tánczos ismét kitűnő labdát 
ivei a kapu elé. Regős 1. ijedtében megzavarja 
a kifutó Hortobágyit s így Toldi fejese a két 
védőjátékos fölött szabadon Ívelhet a kapuba. 
7.7. Sárosi első félideji földberugása miatt a 
Fradi most felforgatja a csatársorát.

Sárost ■ halszélre megy ki,"
helyére Kiss kerül. Kemény balösszekötő lesi, 
mig Toldi a jobbősszekölö helyét foglalja el. A 
Fradi-támadások lendülete a felforgatások kö
vetkeztében szemmellálhalólag megtörik, de el 
a megtört lendület is elég egy ujahb gól el
érésére. Kiss lő laposan a kapu közepébe, da 
lövése Regős I lábáról visszapattan A vissza
pattanó labda Kemény lábáról a gólba kerül. 
8:1. Az amatőr lelkesedést mi sem jellemzi 
jobban, mint az, hogy a nyolc goi sem szegi 
kedvét a Törekvés játékosainak. Nagy ellen- 
támadásba csapnak át, szép és okos passzok- 
kal törik át a Fradi védelmi vonalát és egy
másután két komért érnek el. A lelkesedés 
láttára a közönség hangosan biztatja az ama
tőröket, akik még egy harmadik komért is el
érnek, sőt Nemes lövése egy Törekvés-táma
dásból a kapufa tövén porzik. Törckvés-tátua- 
dások közben ér véget a mérkőzés.

miö< Íveléssel fut át az ellenkező oldalra 
labda.

I<lhám! fejese a kupuléeru vágódik, onnan 
ki Takács II. elé é.s a sok láb között az 
egykor rettegett csatár most Is biztoson 

találja meg az utat. 0:1.
Elképzelhető a megrökönyödés, ami a 
kozó*  ellenére sem készletl a Hungáriát ko 
molv.ibb játékra. Két percig „tologatnak", ár
ián megint bámulhatnak a rezgő hálóra. Du 
dús ugyanis a jól futó Kovácsot nem tudja 
tartani.*

a labda Takács II. elé kerül és a lesi puskás 
bxszekötő n megdermedt Újvári mellett 
nyugodtan helyezi hálóba az újabb gólt. 

0:2.
Apropó. Újvári! Alaposan hibázott s ez alig 

bort in h- ss/u időkre kirekeszti ismét o baj
nok cl.'ill csapatból, ahova nin csupán Szabó 
sérülése miatt tudott bekerülni. A kétgólos ve
zeti.*  moit már valósággal mcgholonditja a 
kékfi hér> k< t R< lefekszenek és alig néhány 
húzás után

Mllller labdáját Sas pontosan adja kö
zépre. Kardos ugrik " a háló rezeg. 1:2.

5:> p feje-ípi-l' Az indokolatlan kényelem azon 
bán továbbra is megmarad, miközben

a Ferencváros közönsége pokoli zslvajjul 
tüzeli húréra a soroksáriakul.

A bajnokv<ns Izgalmas pillanatai elevenednek 
inog, miközben Kardos és Vadász nehéz közel 
harcot vív. Vadászt kiviszik, de amikor vissza 
tér. Kmdosnuk éppen elég munkája von, hogy 

földből, ahova mint rétes 
agilis soroksári bekk. Til- 

lövését n kapufa veri visz 
gycnlitenek. Millbr egy Csehtől 

kopott labdával okos búzást lesz, körültekint 
s n teljesen azabadonálló

Titkon lábára mintaszerűm teszt rá a lab
dát. Kapáéból sudol a gyilkos erejű bomba

vára

Nem b'rlák idegekkel 
a bányászok

BOCSKAI—SBTC 3:1 (1:1
Debrecen, február tő.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-(A . ,
lése.) Kétezer néző előtt nagy hidegben, telje
sen keményre fagyott talajon játszották le a 
csapatok a mérkőzést. Az első félidőben az 
SBTC halározotl fölényben volt és Xsengellér 
több holtbiztosnak látszó helyzetet hagvott ki. 
A Bocskai csak szerencsével tudta kihúzni dön
tetlenre a félidőt. A 28. percben vúrntlan gólt 
ér cl a Bocskai. Thour veszélyesen talpal el 
egy labdát Teleki elől, mire a biró szabad
rúgást ítél. A szabadrúgást Teleki Dóczélioz 
adja, aki a felső sarokba lövi a labdát, f.ő. 
Gól utón az SBTC támad s a 38 percben sike
rül kiegyenlítenie. Dóczé elengedi Farkast, a 
szélső lerohan majdnem a korncrvonalig, min
denki beadást vár, de beadás helyett a ravasz 
lövés Varga mellett besurran 1:1. A második 
félidőben a Bocskai szép lapos játékkal fel
őröli az ellenfél idegeit. /\ 9. percben Teleki- 
Markos akcióból Markos beadását Takács he
fejeli. 2.7. Néhány perc múlva Ismét gólt fejel- 

J_ r.-L, ..... belül
Vágó

betne Takács. de Szabó a tizenhatoson 
durván felvágja. A megítélt tizenegyest . 
kapu mellé plasziro/za. höntő fölénybe kerül 
a Bocskai s a 22. percben Teleki kiugrik és 
talpával a hálóba gurítja a meccset bebiztosító 
utolsó gólt. 8 1.

Szeged elbúcsúzott 
a 4. helytől

KISPEST -SZEGED 2:1 (1:0).
Szeged, február 

tudósítójának telefonjelen 
helyért folytatott ádáz küz- 

Strged lelkes csapata szerencsétlen 
. *.. u,.1 n díszes ne-

Irt.
( Hétfő 

tése.) A 
delemben ........... .
körűiméinek közölt búcsúzott el ....... .
gyedik helytől. A háromezer néző előtt lejál

A LEGSZEBB A NYOLC KÖZŰI ...

(2) átmegy Dezsőn (3) és Farkas (5) elől Sárost (4) fejéreHoffmnnn , , ...............   .... __ ______ ...4_______
teszi a la csavart fejese csodásán vágódik Regös (Ö) és Hortobágyi (7)
mellett a hálóba. 3:0. I. félidő 31. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth)

Korcsolya-futball Újpesten meglepő 
páifordulással: a lilaffehér drukkerei; 

az Attilát biztatták
ÚJPEST—ATTILA 4:0 (2:0)

Az njpestl „korcsolyapálya" pompás felké
szültséggel várta a miskolci vendéget. A töké
letesen sima jég versenyen kívül jobb leheteti, 
mint a garmlschi stadion jégtükre ugv, hogy 
a pályára lépő játékosokat külön meg kellett 
patkóin!. így is rengeteg bukás tarkította azt a 
küzdelmet, amely meglehetősen gioteszkül ha
lott:

az Attila öt hátvéddel igyekezett feltartóz
tatni az újpesti pólözllnt.

A lila fehérek közönsége ezúttal nagy pálfor- 
duláson cselt ót és nyilván a derbi hatása alatt 
a miskolciakat pártolta. A csatársornak nem jó 
napja volt s persze ez elegendő arra, hogy a 
kielégíthetetlen tömig \varért kiáltson.

Ezer és ezer torok zúgta a régen látott

kedvenc nevét,
okit az Újpest vezetősége ezúttal még mindig 
nem Állított be a csapatta, mert Iréningjét 
nem tartja elegendőnek. Az öt hátvédrendszer 
— legalább az elején — fényesen beválik s az 
Újpest csatárai schogyscm boldogulnak a tö
mör mezőnnyel szemben, Barna egyik c.ente- 
rezésc Vlncze elé esik, ő lőne is, de a miskol
ciak bekkje,

Lehoczky hirtelen clécgrik és fordulásból 
mcscszép öngólt rúg. 1:0.

A gólképes hátvéd tudománya segíti ki tehát n>, 
újpesti csatársort az átmeneti gyenge periódu
son. Ezután már szép jótik alakul ki. A me
zőnyben korlátlanul ur a lila-fehér fedezetsor, 
csak éppen a csatároknak nem megy a játék. 
Végre is
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vasárnap elbúcsúztak a legnagyobb téli ajiinpiátólahol

Egymillió néző volt Garmischban...

1 láték Gdl Pon

1 HUNGÁRIA IC 00:9 31
2 FERENCVÁROS 10 09:27 27
3 ÚJPEST 10 62:19 20
4 KISPEST 16 30:30 19
ö PHÖBUS 16 40:34 18
6 BOCSKAI 10 35:31 16
7 SZEGED 10 24:27 15
8 BUDAFOK 10 37:45 14
9 SOROKSÁR 10 20:40 13

10 III. KÉR | C 10 24:44 13
11 BUDA! 11 10 21:35 0
12 SBTC 10 25:4'’ 9
13 TÖREKVÉS 10 21:40 0
14 ATTILA 10 10:40 5

Síugrás

Tőrekvés—Hungária, Ferencváros—III. kér.. 
Phöbus—Újpest, Kispest—Soroktár, Attila— 
Szeged, SBTC—Budafok, Budai—Bocskai. Elöl- 
állók a pályaválasztók.

Vlncze középre Játszik, almi Kállai már 
várja és pompás góllal biztosítja be u fél

időt 2:0.
A szünet után kissé élénkebb lesz az újpesti 

csatárok munkája. Nyilván fejmosást kaptak 
— sampoon nclkiil s ez különösen Vinczének 
és Kocsisnak használt. Frissen mosott fejük 
ellenére sem szűnik meg a pechjük: mindkettő 
tiz méterről teszi a labdát a kapu mellé. Ké
sőbb aztán Kállai tör ki, a kapus eléje fut és 
átfogja a lábát, amiért tizenegyes jár.

Ezt Kocsis rúgja be. 8:0.
Az Attila ezután vezeti első támadását, de öt

perces próbálkozás után belátja, hogy a nag} 
ellenféllel szemben nincs keresnivalója és újból 
visszahúzódik. Kállai kapufás lövése újabb 
dühre gerjeszti a drukkereket, akik nem fukar
kodunk a gúnyos közbeszólásokkal és az Attila 
biztatásával. Ez a szokatlan és érthetetlen buz
dítás végre ismét tettre készteti a csatársort.

Pusztai áttör, de most sem tud gólt lőni, 
mert gáncsolják. Tizenegyes, amit Ismét 

Kocsis lő és ismét pontosan. 4:0.
Most már szabad a tér, nagy igyekezettel pró
bálják az újpestiek növelni a gólarányt, még 
Futó is belekóstol a kapuralövés nehéz mester
ségébe és ügyi:'Űzik rejtett tehetsége van. mórt 
huszonötméteres bombája csak centiméterek
ké] kerüli el a hálót.

A nap legnagyobb 
meglepetése

BUDAFOK FC—-PHÖBUS FC 8:2 (1:2).
A rögös és keményrefagyott talajon a Phöbus 

csatárai nem boldogultak, míg az otthonában 
küzdő Budafok FC lelkes játékkal két értékes 
pontot szerzett.

A Budafok támadásaival kezdődött a mérkő
zés, a 11. percben azonban Weber hosszan 
előreadott labdájával Solti kiugrott a védők 
közül és a kifutó Raskó kapus mellett a bal 
sarokba továbbította a labdát. 0:1. Budafok 
lelkes rohamai eredménytelenek maradtak. A
32. percben Béki beadása a tisztán álló Szikár 
elé került, akibe Raskó beletalpalt. A biró 
11-est Ítélt, amit Solti értékesítőt góllá. 0:2. A
33. percben sarokrúgás volt a Phöbus ellen, 
melyből Mészáros labdáját Zilahi a kapuba 
fejelte. 1:2. Budafok támadásaival fejeződön 
be a félidő. A második félidőben a Phöbus 
erősítette az iramot, de a 12. percbon Mészáros 
beadása Zilahi fejéről a Phöbus kapujában 
akadt meg. 2:2. Változatos küzdelem után a 
19. percben a Phöbus védelme megingott. Csi
kós kifutott a kapuból, mialatt Hegyes a háló 
ha gurította a labdát. 3:2. A Phöbus támadása- 
egészen bcszoritottf’k a helyi csapatit, de a? 
eredmény nem változott, bár Solti két lövésé! 
Raskó csak nagy szerencsével tudta kivédeni

Szerencsés göl
a 90. percben!

Ili kér. FC—BUDAI .11“ 1>» («:»)
Ökölnyi fagyos göröngyökkel telített a nagy

szombatutcai pálya, amikor Salgó bíró sípje
lére feláll a kiesési zóna két csapata.

Mindjárt a bevezetőben el kell mondanunk a 
meccse kritikáját:

ennél gyatrább, Ogyefogyoottahb, tökélet
lenebb és earnélküllhb mérkőzést nem lát

tunk az utóbbi két évtizedben.
A fulbnl|dilet(antizmu8 oly nagy foka ült rá a 
dunamenli kis pályára, hogy a csokély, alig 
három-négyszáz főnyi közönség bosszankodásn, 
majd később gúnyos kacagása lelt úrrá a tri
bünökön.

Az első félidőién a budaiak támadtak töb 
bet. Hihetetlen kacajt váltott ki a publikumból 
az a Jelenet, amikor egy kapu elé Iveit labdát 
Kovács, o budaiak bekkje, bombnlövéssel kül
dött a saját kapujára. Ennél szebb lóvét sem 
tői térit at egész meccs folyamán.

Szünet után sem javul a helyzet. Kármán- 
nak alkalma volna a kaputól öt lépésre leállí
tott labdát belőni, de késlekedik és leszerelik. 
Steiner nagyot zuhan a fejére, el is terül a fa 
gvos talajon. Egy percig áll a játék • ezt az 
időt SzlanesU: és Fenyvesi nrra használja fel, 
hory majdnem Ősszépofozkodnak. A budaiak
nak ismét ián néliányperces támadási periódu 
suk, amikor Sáros in Sztancsik révén két ka 
pufúl lőnek. Ez volt különben a meccs egyet
len izgalmas momentumé. Mór-mór mindenki 
arra szómit. hogy gól nélkül végződik a játék, 
amikor a flO. percben

Ecrctvá*  s. abadrug.Wval Kármán cselük- 
botllk. végül siker **1  kapa .a kényszeríteni 

a labdát. 1:0.
A fordított eredmény jobban megfelelt volna 

• játék képének.

Garnilsch, febr. 16.
A téli olimpiai játékok utolsó 

napján, vasárnap délelőtt a kü
lönleges siugróversenyt bonyolí
tották le, délután került sor az 
USA és Kanada közötti jég
korong mérkőzésre, utána pedig 
a Gudibergcn a zúróünnepélyru. 

A téli olimpiai játékok sikere minden tekin
tetben egyedülálló, amit a számok bizonyítanak 
legjobban. Garmischban már a téli olimpiai 
játékok negyedik napján annyi néző volt, mint 

r-t Morltzi és Laké Piacid!
A versenyeket 

úgy 
játékok

a Chnmonix-i. St. ____
olimpiai játékokon együttvéve. .. .......J_ 
eddig több mint 830.000 néző látogatta,’ 
hogy végeredményben az olimpiai jáb7. 
utolsó napjainak beszámításával több mint
egymillió néző volt a kiilönbUző versenyeken.

11 órakor érkezett Hitler Adolf Göring tá
bornok minisztci elnök. Göbbcls miniszter és 
több más előkelőség kíséretében. A közönség 
nagy lelkesedéssel fogadta a vezért. A dísz
páholyban helyet foglaltak a Nemzetközi Olim
piai Bizottság tagjai, közöttük Gustav Adolf 
svéd herceg, Schimmelpennimk báréi hollandi. 
TschaparachikofT bolgár, dr. Schmidt osztrák 
delegátus, Blomberg tábornok hadügyminiszter, 
von Tschammer und Osten német sportvezető, 
von Halt, a német olimpiai bizottság tagja, 
Wagner miniszter és számos más előkelőség.

Hitler érkezése után, pontban 11 órakor 
kürtszó jelezte a különleges siugróverseny 
megkezdését. Az ég borús volt s az eső fino
man szemetelt A versenyben 50 ugró indult.

Anglia a hokki olimpiai bajnoka, 2. Kanada

Jég- 
hokki

A téli olimpiai Játékok jégko
rong tornájának utolsó mérkő
zésében vasárnap délután zsúfolt 
trübönök előtt Kanada és az 
Északamerikai Egyesült Álla
mok válogatott jégkorongjáté
kosai mérték össze erejüket a 

jégstadionban. A díszpáholyban jelen volt Hit
ler Adolf Blomberg tábornok hadügyminiszter, 
dr. Göbbcls miniszter, valamint Francois Pon
tét francia követ kíséretében. A mérkőzésre 
már napokkal ezelőtt nem lehetett Jegyet 
kapni.

A kanadaiak rögtön lendületes támadásokkal 
kezdtek. Farghuarsön és Neville pompás össz- 
játékkal többször hozta veszélybe az amerikai 
kaput. Neville a második percben ütötte vezető 
gólját: 1:0. Ezután gólt egyik csapat sem tudott 
ütni, úgyhogy végeredményben Kanada 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0) arányban győzött.

Az olimpiai jégkorong-torna végleges állása 
tehát a kővetkező: Olimpiai bajnok Anglia 
5 " ' ................................................ "ponttal, 2. Kanada 4 ponttal, 3. Amerika

3 ponttal, 4. Csehország 0 ponttal.

Garntlsch, fabr. 16.
negyedik téli olimpiai játékok sparlbeliA ...

része befejeződött. Fönt az olimpiai torony 
etején kialudt a tűz, amit akkor lobbantotlak 
lángra, amikor megkezdődtek a versenyek. A 
•áróünnepélyt a sistadionban tartották, ame- 
yct az utolsó helyig megszállt a közönség. Az 
írbocokon most is ott lengett annak a 28 nem
zetnek a zászlója, amely elküldte legjobbjait a 
éli olimpiai játékokra A zászlók felvonásával 
Imditetngerészekei bíztak meg. A kisebb ugró
sánc mellett utóljára lobbant fel az olimpiai 
áng, mely az olimpiai eszme tisztaságát és a 
küzdelmek lovagiasságát Jelentette.

A dísztribün előtt asztalt helyeztek e|, ame- 
!yen az. olimpiai győztesek érmei voltak. Az 
isztal előtt háromlépcsős emelvény volt, amely
nek középső, legmagasabb lépcsőfokán az 
?gyes versenyszámok győztese, jobbján a má
sodik helyezett, balján pedig a harmadik he
lyezett foglalt helyet. A dísztribün oldalán fa- 
lornyokból fényszórók világították meg a 
lompás képet.

ötóra előtt néhány perccel a stadion felé ve
zető utcákból harsány ,.heil'*-kiólt.isok  hang
zottak, amikor Hitler Adolf a stadionba érke
zeit. A stadion közönsége nagy lelkesedéssol 
fogadta a Vezért.

Dobok pereglek, a zcnekarokundglót játszot
tak és a nézők örömrivalgása közepette érke
zett a stadionba u 28 nemzet zászlóvivőié ké. 
sorban.

A téli olimpiai játékok győztesei vonultak he 
ezután a stadionba, a közönség valamennyit 
percekig ünnepelte. Mikor Chrlstl Kranz, nz al
pesi síverseny győztese megjelent, a tömeg uj- 
jongása nem ismert határt. Ár angol jégkorong
csapat tagjait, akik a nemzeti gyász Jeléül fe
kete karszalagot viseltek, a közönség szintén 
sokáig ünnepelte.

A díszpáhollyal szemben a győztesek felsora
koztak és mindkét oldalukon elhelyezkedtek a 
zászlótartók.

Ezután Raillel Lalour gróf von Hall lovag, 
a rendczőbizotlság elflölie Blomberg vezér 
ezredes, lirodftlml hndügyminlszler és von 
Tschammer und Osten birodalmi sportvezető 
kíséretében lejött a díszpáholyból az asztal
ból ment, ahol az olimpiai érmék és dlszok!? 
velők feküdtek. Megkezdődött az olimpiai 
győztesek felvonulása a diszemelvényon. Le 
Fórt bárónak, sz olimpiai szervezőbizottság 
vezérlitkórának felhívására elsőnek a gémet 
C.rasll Cranz, majd a két Grascggcr Leila 
Schou Telisen lépett a győztesek számára fel 
iliitoU. emelvényre. A középső ée jobboldali

a norvégek és svédek

Az ugróverseny befejezésekor hármas kürt
szó hallatszott.

A versenyről általában el lehet mondani, 
hogy az eredmények a hó minőségének meg
felelően jók voltak. Az ugrásokban a norvég 
stílus uralkodott. Ebben a stílusban a legtöké
letesebbek természetesei ’
voltak. Közülük is Birger Rund és Eriksson. A 
japán versenyzők dicséretére meg lehel emlí
teni, hogy testtartásuk már majdnem annyira 
tökéletes, mint a norvégeké és a svédeké. Nagy 
volt a különbség a norvég stílus és ama síugró 
mód között, amelyet főkép az osztrákok és 
a svájciak in utaltak. Több versenyző csalódást 
keltett. A leghosszabb távolságot a svéd Eriks 
són érte cl, akinek testtartása is tökéletes volt 
Általában első helyre váriák a norvég Birger 
Ruud előli, akinek ugrása ugyan valamivel 
kisebb volt, de stílusa tökéletesebb.

Az ugróverseny vége felé az idő kiderült, a 
nap is sütni kezdett.

A verseny rendezősége meglepő gyorsan 
számította ki a különleges ugróverscny pont 
számát. Délután 8 órakor már kihirdették hi
vatalosan is az első helyezetlek névsorát.

Olimpiai bajnok a norvég Birger Ruud lett, 
akinek mintaszerű testtartása és sivezetése a 
magas pontszúmban is kifejezésre jutott. 75 és
74.5 m.-et ugrott, pontjainak száma pedig 232 
volt. A további helyezések a következők: 2. 
Sven Eriksscn 76 és 76 méter 230.5 pont, 3. 
Andersen 74 és 75 méter 228.9 pont, 4. Walberg,
73.5 és 72 m. 227 pont, 5. ** 
m. 221.6 pont, 6. Valonen 
pont.

Marusarz 73 és 75.5
73.5 és 67 m. 219.4

zászlórudon felfutott a német, a baloldalin__  - , - ____ ___ a 
norvég zászló és ágyudörgés közben felcsen
dült a német himnusa. Ea a jelenet ezután az 
összes olimpiai versenyszámok sorjában újra 
és újra megismétlődött.

Végül Baillet Latorr gróf « IV. olimpiai téli

Wh

Lovagias ügyek és bűnvádi feljelentések 
készülnek a „kocsismunka“ kifejezés miatt

A KMAC erélyes lépése a hatóságoknál
Ismeretes az a rosszul alkalmazott törvény

szék] szakértői vélemény, amely a napokban 
hangzott el a pestvidéki törvényszéken « pilis- 
vörösvári halálos autókatasztrófa bíinperének 
tárgyalása közben, amikor is Zerneck Ernő 
nyugalmazott belügyminiszteri tanácsos, hites 
törvényszéki szakértő és az egyik védő közt a 
következő párbeszéd hangzott el:

— Szokott a szakértő ur autót vezetni!
— Nem, azt koesistnunkának tartom . .
A továbbiak során kiderüli az Is, hogy a 

szakértőnek nincsen meg a megfelelő képesí
tése sem az autóvezetéshez.

A különös kijelentés a társadalom 
rétegében nagy feltűnést keltett és 
hatást váltott ki.

A Királyi Magyar Automobil Club 
múnya rendkívüli ül&l tartott ez
asen ssámos támadó felszólalás hangzott el. 
Az elhangzott szerencsétlen kijelentést még

minden 
szokatlan

választ- 
Ugyben

s

AZ ADMIRA LEGYŐZTE A RAPIDOT
Becsből jelentik: Vasárnap hat ligabajnoki 

mérkőzést tartottak. Az eredmények: Ausfria— 
Hakoah 2:1, WAC—Libertás 2:0, Admira— 
Rapid 6:5 (|), Vienna—WSC 3:0, FC Wien— 
Wacker 1:1, Favoritner—FAC 5:2.

A VÍZ ALATT ÚSZÓ PÁLYA MIATT 
ELMARADT A PRÁGAI DERBI

Vasárnap tartották volna meg a Sparta— 
>|ayia derbit, amely egyúttal a bajnokságot is 
eldöntctle volna, azonban a Sparia-pálya a be
állott olvadásoktéj] és esőzésektől teljesen víz 
ajá került, úgyhogy n mérkőzést későbbi ter
minusra kelleti elhalasztani. A Zidenice 1:1-re 
játszott a Bratislíjvával. Ugyancsak l:l-re vég
zett az SK Pílsen a Saaz csapalóval. Nahod— 
Trplilz 4:1, Prostejov~-Rolin 7:1, Klndno— 
Viktória Pilsen 1:0.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
A Bengradski SK sikeres angol és francia tú

rája után vasárnap Düsseldorfban mérkőzött 
a Fortuna ellen és 1:1 arányú döntetlent ért cl.

A hallej fedett uszodában Hanni IJöIzner a 
100 méteres hölgy-mc|luszás világrekordját l 
p. 23.4 inp.-re javította, ugyanakkor Fischer a 
100 méteres gjorsuszásban 50.3 mp.-et úszott

A Bqdupcfll Metnr Yacht Club előadássoro
zatában, IfiJIfi február 1 i-én ...4 Duna geológiai 
története" cimrue] Sújtó B< in tanár előadást 
tart. Kezdete 7.30 órakor. IV. Apponyi-lér I 
szám alatt. Belépődíj nincs. Vendégeket szive- 
sep |úl a A BMYC hétfői) 18 órakor
a KMAC Apponyj tér |. alatti helyiségében |I 
évi rendes Közgyűlését tartja. 

játékokat befejezeltne.K nyilvánítva meghívta • 
világ sportolóit az 1936. évi olimpiai jájj’kokra- 

Az olimpiai zászlórudon bevonták az olim
piai zászlót, összegöngyölték és a díszpáholyba 
vitték. Mozsarak durrogtak és az olimpiai tüe 
kialudt.

Az 1036. évi túli olimpiai játékok véget értek.
FINNORSZÁG KAPJA 

AZ 1040. ÉVI OLIMPIÁT (?) 
Helsinkiből jelentik vasárnap a finn kor

mány képviselőinek jelenlétében sportszövet
ségek vezetői elhatározták, hogy Finnország ré- 

kérlk az 1940. évi olimpiász megrende-szere 
rését.

A NEMZETEK PONTARÁNYA A 
KŐVETKEZŐ:

1, Norvégia 100 pont. 2. Németország 47.3 
pont. 3. Svédország 43.5 pont. 4. Finnország 
38 pont. 5. USA 32.5 pont. 6. Ausztria 26.5 
pont. 7. Anglia 22 pont. 8. Svájc 20 pont. 9- 
Kanada 9 pont. 10 Magyarország 7 pont. 11. 
Csehország 7 pont. 12. Belgium 5 pont. 13. 
Hollandia 4 pont. 14. Franciaország 4 pont. 
15. Olaszország 3 pont. 16. Japán 3 pont. 17. 
Lengyelország 2 pont.

A magyar ugrók csak néztek...
GarmLsch, február 16.

A különleges síugró-versenyben magyarok 
jiein vetlek részt, bár Darabos és Balatoni 
neve szerepelt az indulók között Négy nappal 
a verseny előtt a magyarok hivatalosan is le
jelentették, hogy távolmaradnak a küzdelem
től, ennek ellenére még ■ díszpáholyban Is 
szóbeszéd tárgya vo]t nem indulásuk. A bene
vezettek ugyanis valamennyien résztveltek a 
küzdelemben, csak a magyarok nem. Balatoni
nak 12-fiS, 'Darabosnak pedig 48-as lett volna 
az Indulási száma. A két magyar versenyző ott 
volt a sfugréisánc mellett és figyelte a külföldi 
hírességek minden mozdulatát, tehát sokat 
tanulhatlak.

csak tetézte a szakértő „helyreigazitó” nyilat
kozata, amely szerint „valaki lehet kitűnő mű- 
kritikus anélkül, hogy festeni tudna." Más 
azonban az automobilizmus a gyakorlati élet
ben, ahol nem arról kell bírálatot mondani, 
hogy melyik autó szebb és sikesebb, hanem 
ahol a gyorsaság, a szemmérték, a fékezés, az 
előzés mind-mind olyan tényezők, amelyek a 
gyakorlati sportembernek megfelelő elméleti 
tudósával párosulva nyújthatnak csupán teljes 
szakképzettséget.

A KMAC nagyjelentőségű állásfoglalásától 
függetlenül — mint értesülünk — számos lo- 
vafias ügy van folyamatban és talán még több 
bírósági eljárás van készülőben. Ugyanis sokan 
azok közül, akik passzióból vezetnek autót és 
nem tartják a gépkocsivezetést kocsismunká
nak

büntető feljelentést készülnek tenni becsü
letsértés elmén a törvényszék! azakérlő 

ellen.

A lengyel futball belga földön diadalt aratott. 
Vasárnap Brüsszelben tartották meg a Belgium 
—Lengyelország válogatott futballmérkőzést, 
amelyet nagy meglepetéssel a lengyelek 2:0 
(1:0) arányban a maguk javára döntöttek el.

A BBTE győzött ■ dobogói álversenyen. Az 
MTE vasárnap rendezte dobogói országos ál
versenyét, amelyen ötvenkilencen érlek célba. 
A csapatversenyben n BBTE győzött 7 óra 54 
p 30 mp alatt, az MTE és MAFC ellen Az 
egyéni versenyben Kiss János és Emánuel An
tal holtversenyben értek célba. Idejük 41 p 44 
mp volt. Belloni versenyen kívül Indult és 6 
mp-el jobb időt futott, mint a győztesek.

Kolos (MTK) győzőit a VÁC Hírversenyén. 
Vasámpp tartották meg a Wesselénvi-utrai 
elemi Iskola tornatermében a VÁC harmad
osztályú tőrverstnyi t. amelyen harminn.gv 
vjvó indult el. A délelőtti selejtezők után dél
után került a sor a döntő mérkőzések lehunyó- 
lilósára. Részletes eredmények: 1. Kolos i'MTK) 
7 győzelem, 2. ,krval (UTE) 7 gv, 8. Pálinkás 
(DAC) A gy., 4. Bohóc zi (RSE) 4 gy , 5. (.ács 
(LASE) 4 gv., 6. Dako (RÁC) 3 gv'. 7. Pécsi 
(LASE) 3 gv.. 8. dr. Fefcfrle (BEAC) 7 gv, 
9. Szecsődi (BEAC) 1 gy

A Magyar Tcstgvakoriók Köre Hun'.';-ria-uti 
"Atyájának környékén vasárnap délelőtt 10 
órakor mezői toborzó versenyt rendezett, inelv
nek 2100 méteres távján 13’ versenyző indult. 
Eredmény: I. Skribek 7 p. 05 nip , 2. Hribik, 
3, Kanás.

A Duna SC március lén a napi, heti és 
egyéb lapok belső munkatársai száméra asz- 
talitennlsz versenyt rendez

Farsang a jégen. A BKE február 23 cn nagy, 
szabim jégünnepéiyt rendőr. Pantomim, tré
fás triók, medvatána és újszerű hokkimérkő. 
zés szerepel a gazdag programon.
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Megtsgatíték
az engedelmességet 
hokazöink Oarmischban

A téli olimpiámul kapcsolatosan a magyar 
•portnak Is megjött a maga nagy szenzációját 
sajnos, ncrn a versen} terepen, bánéin párnázott 
ajtók mögött, a zöld asztaloknál. Az OTT kü
lönböző hírlapi támadások miatt váratlanul 
letiltotta a Garminehból európai torára induló 
nmg.sar hnkklválogalotl szereplését. A letiltó 
távira! pikáns szövege, továbbá nz a körül
mény, hogy az OTT azokutlan gyorsasággal és 
eréllyel pénztárvizsgálatot rendelt el a Korcso
lyázó Szövetségben, már eleve jelzi, hogy ez
úttal következményeiben kiszámíthatatlan sport- 
botrány fenyegeti oz olimpiászra készülő ma
gyar testedzést. Lator dr., a magyar csapat ve
ri t.Vc a (.'arnilscliból a letiltó távirat vétele ulán 
ozounol hazalndult és vasárnap mór meg Is 
érkezett. Arról volt szó, hof»y személyesei 
Igyekszik a letiltást feloldalni, erre nzonbar 
vasárnap még rvak kísérlet sem történt. Beava

Lapzártakor jelentik: Dr. Lator Géza, a jéghckkl szakosztály elnöke, az OTT elnöké
nél:, Kelemen Kornélnak szigorú utasítására t .vlra'.ilag és telefonon eltiltotta a magyar 
csapatot n további luramérközésektől és hazarendelte a c apátot. Miklós, a magyar csapat 
centere és kapitánya, a csapat nevében kijelentette, fik mint amak'r játékosok saját felelős
ségükre nern jönnek haza, hanem u lekötött mérkőzéseket lejátsszák.

tott helyről a Hétfői Napló úgy értesül, hogy 
a Korcsolyázó Szövetség hivatalosan egyáltalá
ban nem érter.itctle az OTT-t a magyar válo
gatott turalervclről és erre engedélyt nem kért, 
tehát nem Is kaphatott ügy értesülünk, hogy 
ha ez az engedélykérés utólag befut, csak ak
kor áll mód jóban az OTT-nak a tarával beha
tóan foglalkozni, ebben az esetben azonban a 
Korcsolyázó Szövetség súlyos ellentétbe került 
önmagával.

Kedden rendkívüli tanácsülés foglalkozik a 
szövetségben ezzel a kényes üggyel és Itt vitat
ják meg az OTT eljárásával kapcsolatos fö- 
vábbi teendőket

| Egyelőre sajnos az a helyzet, hogy a váloga- 
| 'itt kénytelen lesz hazajönni és vállalni • sa- 
| yos nemzetközi bonyodalmakat, amelyek o 
I Inra elmaradását feltétlenül követik.

Nagy csalódást keltettek
vívóink San Remóban

San Kemo, február 16.
(A Hétfői Napló lüdóii'tójának lelefónjelen- 

tété.) A hölgyek Európa-bajnoki kardversenyé*  
vei kapcsolatban vasárnap sor került a Caiino 
Municipialeban az olást, magyar, német verse
nyekre. Magyarország részéről Srilattg dr-< 
Hajcly és Gerevlch álltak a plansra. Az első
nek Di Rnca, a másodiknak Plnlon s a harma
diknak Marzl volt az ellenfele. Mindhárom ma
gyar vívón erősen meglátszott a szokatlan, ide
gen környezőt, de ettől eltekintve mélyén for
mán alul vívtak valamennyien, úgyhogy vég
eredményben nagy reményekhez fűzött szerep
lésük

szokatlan csalódást keltett.
Szilatsrj szerepelt a lég lobban, aki 10:8-ra győ
zött Di Raca elten. Snjczy lényegesen gyen
gébb volt a szokottnál. Pintón ellen ugyan ve
zetett már 10.0-re, mikor a zsűri ngv állítóla
gos tussát nem adta meg, mely után Plnlon- 
nak nemcsak az egyenlítés sikerült, dó győzel 
inét is bebiztosíthatta Végűi 12:l0-re Pinton 
’yőzött. .4 Icrigycnffébben Goftüich tzcrepc'.t, 

akinek vasárnap határozottan rossz nanja volt. 
Itt-ott csillogtatta még tudását, de Marzl vil
lámgyors akcióinak képtelen volt ellenállni, 
úgyhogy a világhíres olasz végül 10:5 arányban 
'(‘hengerelte.

A párbajtőrben Ricardo 10:3-ra győzött a

.■mm ■ 

német Adam ellen, a némát JLerdon 10;6-ra 
verte, Agojtonit és Ragno 10:2-re Nierschei.

A tőrben Guaragna 10:3-ra győzött az osztrák 
Lyon ellen, az ugyancsak osztrák Loser pedig 
10:8-rá végzett kosával szemben.

Siilyed a nívó a profiligában
Szinte márcsak két-háröm csapatnak van 

miért játszani a profiligában, a többi alig alig 
késről fel a küzdelemre. A Nemzet! écfdig'J, a 
Somogy és a Csepel ]—7, a Vác FC 10 ptfatöt 
vesztett.

Vasas—Erzsébet 8:3 (2:1). Góllövő: Kábái. 
Végi. Goltlieb, Ili. Schuck, Palotás és Úrban 
esik. A talaj erősen göröngyös volt

Vae FC—ARAK 2:1 (0:0). Góllövő: Král.
Amstcr (11-esbŐl), III. Varga I

Csepel—Millenáris 0:2 (2:0). Góllövö: Ke 
reszles (4), Kólontúr (2), Frigyes. Szabó és Fe
hér, ill. Baranyai és Füzesi. A BMSE-ből két 
játékos sérülten kiállt, kettőt a biró kiállított

Nemzeti—Nagytétény 5:1 (1:1). Fölényes
győzelem. Góllövö: Wohlram (2), Molnár, Hor
váth és Bakk, ill. Lindtnayer.

Budatllény—Drognlsták 2:2 (0:0). A budaté- 
ténvl együttes igen jó formában van, győzel
met érdemelt volna.

Csak Szánté ökle diadalmaskodón 
lallínban

Nagyszerű idők a lóversenyben

Tullln, febr. lő.
A Ferencvárosi Torna Club ökölvívói részt- 

vetlek a nemzetközi ökölvívó mérkőzésben. 
Szántó a légsulyban kiütéssel győzött Wesl 
észt versenyző ellen, a könnyüsulyban Slepu-

.w *

Tótágast álló eredmények 
az amatőröknél

A fagyos, göröngyös talajon furcsábbnál fúr 
csál b eredmények alakultak ki. Általában rósz 
szül ment a finomkodó csapatoknak.

BÍRÓ-CSOPORT.
Az UTE 4. a Poslás‘6, a BSzKRT 8 pontot 

vesztett cddgi. Ulánnuk a ZSE 12, a Turul és 
IIAC 13—13 pont veszteséggel messze elma
radt.

BSzKRT—UTE 2:1 (0:1). A mezőnyben egyen 
rangú volt a két csapat. A meccs az utolsó 
percben dőlt cl, mikor Kolozsvári a saját ka
pusa kezéből kirúgta a labdái és öngólt vétett. 
A másik két gólt Koronczay, ill. Aranyosi rúgta

B. Vasutas—Postás 3:2 (3:1). A Postás hali 
so rigón gyengén játszott a fagyos talajon. Gól 
lövő: Grosz (2) és Slahl, ill. Kertész és Bódogh 
(ll-csből).

PTBSC—Testvéri'ég 0:2 (0:1). Nagyon sokat 
javult a PTBSC. Góllövö; Ondrtis (3), Nagy (2» 
és Bodor, ill. Kálói: (11 -ősből) és Keresztes.

ZSE—TLK 4:4 (1:0). A két kapus gyengén 
játszott. Góllövö: Fekecs 111. (2), II. és Vati. 
id. .láger (2), Erii és Deli II. (öngól).

Turul—URAK 2:1 (1:1). Lagymatag, álmos 
játék. Góllövő: Slroki (2), ill. Oláh.

BLK—HAC 5:0 (2:0). A HAC lapos játéka 
nem érvényesült a göröngyös talajon. Góllövö: 
Viola (2), Gug és Lukács (2).

a ..hét?01 Bsnr keresztrejtvénye
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low feszt) pontozással győzött a magyar Né 
meth ellen, a középsulyban Mándi (magyar) 
(’s Issajew (oszt) döntetlenül mérkőzött. A ne
hézsúlyban az eszi Kaltman kiütéssel győzötl 
a magyar Tanamár ellen.

PÁRTOS-CSOPORT.
Eddig a BTS 8, az FTC és MTK 9—9, az. 

Elektromos. WSC és MAFC 10—1Ö, EMTK 11, 
SzFC 12. BMTE 13 pontot vesztett, az élen 
most az FTC áll

Elektromos Művek—SzFC 3:2 (2:0). Az Elek
tromos 3. góljánál az SzFC játékosai le akar
nak vonulni, majd a beteg Riesz II. kiállása 
után bravúros játékkal két gólt érnek el. Gól
lövő: G. Tóth, Orezifalvi, Buzássy, ill. Kruk és 
Jeszenszky. Az SzFC hívei annak tudják be a 
vereséget, hogy a beállított kapusuk nem jelent 
meg a pályán, miután nincs télikabátja.

FTC—MAFC 0:0. Az FTC szebben játszott, 
a MAFC jobban védekezett.

BTC—FVSK 1:0 (1:0). Az 5. percben Horváth, 
a BTC játékosa lábát töri. A csonka csapat szé
fen küzd tovább. Góllövő: Schrőder.

33 FC—BMTE 2:0 (1:0). A budai csapat újra 
megkezdte régi nagy harcait a kiesés ellen 
Góllövö: Kangyerka és Stalrcza.

MÁVAG—Köb. AC 0:1 (1:1). Nagyon jó a 
MÁVAG csatársor. Góllövö: Pintér (3), Bakó 
(2) és Stift, ill. Sztorck

EMTK—MTK 3:3 (2:1). Góllövő: Hnluska, 
Szagán és Pintér, ill. Kemény (2) és Matlag. 

A fagyos pályán jobbnál jobb időket értek 
el vasárnap az iigetök. A nap főversenye. a 
nemzetközi verseny, egyenesen szenzációsan 
alakult. Végig erős tempóban futotta le a nyolc 

■’gctö a versenyt s valamennyiem kitűnő időt 
igeitek. A nyerő Roll 25.5-ös ideje is kitűnő, 

de a második Meridián (23.7) és a harmadik 
Una Siónál (23.0) ideje az évszakhoz viszo
nyítva fenomenális.

Két hatalmas befutó-kvóta Is adódc-tt a nap 
'olyamán, igy a Rolf—Meridián és a Pamuk! 
Böske—Ugyanis jóval ezer pengőn felül fizet
tek tiz pengőre.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek verseny^. 1. Elméo (3:10) 

Kovács II. 2. Kuno (3) Zwillinger. 3. Echo fia
(4) Marschall. F. m.: VaAarcs (16) Feiscr, Car- 
thago (16) Kovács J. Könnyen. 10:11, 11, 16. 
Olasz 10:27. Befutó; 10:34. Idő: 29.0. Lefolyás: 
Elmés kitűnő idő alatt sétálva nyer.

H. Allegro díj. 1. Lord of Pamuk (1*4)  Sím 
kő. 2. Mai Flower (2%) Feiser. 3. Liáné (2%) 
Raymer. F. m’.: Riviéra (10) Zwillinger, Pil
langó (6) Kovács II., Ribfllió (16) Feiser, 
Kacér (12) Földi, Cald II. (4) Kallinka, Fama
(5) Niernb. Biztosan. 10:27, 12, 12, 14. Olasz: 
10:37. Befutók: I—Il-re 10:37, I—Ill-ra 10:54. 
Idő: 29.1. Lefolyás: Az első három helyezeti 
végig külön versenyt fut, Lord of Pamuk elég 
biztosan nyer.

III. Februári díj. 1. Séma (7:10) Földi. 2. 
Lihcrly Hannover (lJi) Raymer. F. m.: Gla
diátor (5) Jónás. Küzdelem. 10:18. Olasz: 
10:19. Befutó: 10:19. Idő: 31.6. Lefolyás: Séma 
és Liberty Hannover starttól a célig nagy küz
delmet vívnak.

Február 20-dn és 23-án 
délután fél 8 őrskor

iigetöversenyek
IV. Mechanikus handlcap. 1. London (5:10) 

Zwillinger. 2. Ollvla (2>?) Bcnkő. <?«. Gavallér 
(3) Raymer. F. in.: Estike (5) Baik, Vpupa 
Epops (5) Kovács F., Oda (66) Marok, Glória 
(66) Jónás, Tenorc lánya (50) Vorst. Biztosan. 
10:11, 10, 11, 11. Olasz: 10:26. Befutó: 10:20 
Idő: 20.2. Lefolyás: London sokkal nehezebben 
nyert, mint amilyen nagy favorit volt.

V. Nemzetközi verseny. 1. Rolf (10). Raymer. 
2. Meridián (1J4) Kovács II. 3. Una Signal (5) 
Niernb. F. m.: Opál (5) Jónás, Molinári (8) 
Marschall, Ráma (2) Feiser, Tündér (2)4) Ma 
szár F., Muscicapa (16) Stelnilz. Erős küzde
lem. 10:368, 31, 14, 18. Olasz: 10:41. Befutó: 
10:1634. Idő: 25.1. Lefolyás: Nagyszerű tempó
ban lefutott verseny. Rolf végig elől van. és 
szép küzdelem után nyer a favorit Meridián 
ellen.

VI. Handleap. (I. rész.) 1. Eladó (3) Baik. 
•>. Lilla (10) Zwillinger. 3. Röpke (3) Vorst. 
F. ni.: Első fia (!,&) Masrár F., Artistát (6) 
Siró, Lizzic (6) Feiser. Paikos (5) Jónás. Igen 
könnyen. 10:43, 18. 28, 17. Ólat.: 10:71 Be-

1 futó: 10:317. Idő: 30.2. Lefolyás: Eladó egy 
kör után megszalad a mezőnytől.

VI. Handlcap. (H. rész.) 1. Odább (pari, 
Steinitc. 2. Krilatica (3) Maszár. 3. Penny .(4) 
Jónás. F. m.: Vajda (2) Feiser, Prímás (6) 
Kovács J. Guardian Todd (8) Vorst, K. L 
(10) Simkó. Könnyen. 10:23, 11, 16, 21. Olasz. 
10:61. Befutó: 10:103. Idő- 20.4. Lefolyás: 
Odábbnak csak az első körön út ellenfele Kri 
latira.

VII. Pille díj. 1. Pamukl Bős ke (3) Tresó. 2. 
Ugyanis (6) Jónás. 3. Apacs (1%) Marschall. 
! . in.. Groo-Pcggy (pari) Felser, Get on (6)

I Raymer, Orgona (10) Kovács J. Könnyen 
llO I.’O. 22, 29. Olasz: 10:46. Befutó- 10Í812. 

Idő: 31.2. Lefolyás: Pamukl Böske könnyen 
r:ver a célon át galoppozó favorit Apacs ellen. 

I v*rL .
1 \ Dl. t.harl tim dij. Orsolya (6-.í0) Mar 

schaJl. 2. Fifi (3) Raymer. 3. Zivatar (5) Zwíl- 
lingei*.  F. m.: Lótrány (5) Jónás, Mámor (1%) 
Wiesner, Lúgos (4) Hauser, Gyarmati (16) 
Kovács II. Küzdelem. 10:18, 12, 15, 13. Olasz: 
10:44. Befutó: 10:96. Idő: 3Ói6. Lefolyás: Or
solya egy-kör ulán élre áll és biztosan nyer a 
helyekért nagy küzdelmet vívó Fifi és Ziva
tar ellen.

IX. Leányfalui díj. 1. Bleakás (4) Tomann.
2. Hazárd (8) Wiesner. 3. Zsófi (3) Marschall 
F. m.: Árvácska (16) Jónás, Pozsony (33) Bó- 
dls, Edömér (4) Maszár I., Aniselte (2%) Jó 
nás J., Regina (25) Gállá, FŐur '(10) Simkó, 
Princessin (3) Feiser, Menthamof (16) Képpel, 
Imréd II. (25) B?nkő. Biztosán. 10:52, 17, ». 
21. Olasz: 10:80. Befutók: J—Il-re 10:198. 
I—Ill-ra 10:170. Lefolyás: Másfél körön át 
Hazárd vezet, de a végén Bicskás biztosan 
nyer.

Hink
A Tavaszi handlcap mezőnye lassan közd ki

alakulni. Az előzetes favorit Marascino, mun
káiban nem elégít ki, ellenben nagyon jól fut 
ld« és Bállá. Talán elsősorban kell azonbah 
majd számolni Feiser választottjával, legyen aZ
akár a mindig nyerő Kuruc,, akár a kellénut- 
len emlékű Big Bil-1. A várható indulók Mst-.'ja 
a következő:

Bállá 2100 Kovács II. > •
Theódora 2100 Filyó
Kuruc 2100 Feiser
Séma 2100 Földi
Marascinó kallinka
Pezsgő 2100 Wiesner
Ida 2100 Zwillinger
Big Bili 2120 Wiltehlre (?)
Szeszélyes 2120 Maszár I.
Botond 2120 Stdnitz
Ond 2120 Baik
Ica 2140 Marschall.

Rajta, Pockos és Búbos iránt mutatkozik ke
reslet a Pcstniegyei handienpben.

Tammaz a mai dispoziciók szerint úgy a Rá
kosi diibnn,. mint az Áprilisi nagy háhdiicnpbcn 
starthoz áll.

A Rákosi díjra, a galopp-szczón megnyitó- 
eseményére, február 2Ö-lg kell nevezni.

Alagon a hidegre vált ldöjúnís miatt ismét 
abbamaradt a munka, csak az utóbbi esztendők 
Icgkoradhb istállója, Németh Gézáé dolgozik 
rendületlenül.

BInnc ivadékai általános feltűnést keltenek 
Alagon. Ha a jelek nem csalnak, a ritka ke
mény versenylóban egész kivételes képességű 
apamónt -bírunk.

10.000:10 eventet írlak be a héjén az egyik 
bookmaker irodában. Ha eláruljuk azft, hogy a 
fenti összeg inkasszűlásáig nyolc lónak leli 
megnyerni versenyét, tisztában lehelünk a fo
gadás sorsával. Mégis örömmel regisztráljuk a 
tényt, mdy a békeévek legendás fogadásait 
idézi a sportsman emlékezetébe.

HÉTFŐI NAPLÖ
Sicrkenztlk;

DR. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelés szerkesztő és kiadó:

DR. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség ís kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzaébct-kfirut 28. szám
Vasárnap d. u. 2-től kezdve;

VI., ker^ Aradi-utca 8. az. (Globns-nyontda) 
Telefon t 308—9Ó.

Vasárnap (d. u. 2-tóf)t 243—81, 100—43.
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

F«v évre 5 pengő - Egyzs «.zán» ára: Magjürorftí- 
g<»n 10 fidér, AusitrlAban Gr^schrn Franciaország- 
bán 1 frank Jngcsztáviában 2X1 dn'lír. Kénre tűrsz ág
ban 15 I’f. Olftjzr.rs-zAgban 1 Ura. Romániában 5 lel. 

(.sehszlovák'álMn 150 ők


