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Véres nyilas-vasárnap 
Miskolcon:
revolverlövések, sebesültek, 
rendőrattak és kardlapozás

Miskolc, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Izgalmas, véres napja volt Vis
kóiénak a vasárnap. A város már a péntek 
esti revolverei, nyilaskeresztes vereke lés 
óta valóságos lázban van. A lakosság rette
gésben él és a pánikhangulatot szombat es
tére rendkívüli módon fokozta az, hogy a 
rendőrség a rendkívüli feszült hangulat és 
az óráról órára felujuló izgalmak ellenére 
is engedélyezte a nyilaskereszjeseknek va
sárnap délelőttre hirdetett nagygyűlését.

Vasárnapra virradó éjszaka a város képe 
olyan volt, mintha Miskolcon legalább is 
kihirdették volna az ostromállapotot. Este 
nyolc -áru után már alig lehetett embert, 
látni az utcákon, csupán rendőrörjáraiok 
cirkálták keltésével Miskolc centrumában 
éppen úgy, mint a külvárosokban. Szom
bat estétől kezdve egyfolytában , készült
ségben van a karhatalom.

Vasárnapra virradó éjszaka a színhá
zakban, mozikban és kávéházakban jó
formán nem is leheléit embereket 

látni.
Már éjjel voltak kisebb verekedések, ősz- 
Szecsapások, pofonok csattantak el a vá
ros különböző részein, de az éjszaka fo
lyamán a rendőrségnek sikerült meggátol
nia minden komolyabb incidenst.

Szombaton este- az ország különböző ré
szeiről, főleg Debrecenből és az alföldi vá
rosokból megérkeztek a nyilas „vezérek". 
Már este zöld ingben, kidüllesztett mellel 
feszítettek a Széchényi-utcában.

a terem falaira. ’Á padlót úgy a teremben, 
mint a lépcsőházban és az előcsarnokban 
teleszórták papírból kivágott nyilaskeresz
tekkel.

Féltizkor már gyülekeztek a nyilasok a 
Korona-szálló előcsarnokában. A kapu 
elölt ott állottak a rendezők, akik szigorú 
utasítást kaptak arra, hogy csak azokat 
engedhetik be az épületbe, akik felmutat
ják a nyilaskcresztes párt által kiállított 
jegyeket.

Egyszerre caak Relsinger Ferenc szo
ciáldemokrata képviselő és felesége ér
kezett meg, mintegy százhusz-százhar- 
minc szociáldemokrata munkás kísére

tében.
Békésen a Korona-szállóhoz mentek és fel-

mutatták valamennyien a nyilaskeresztes 
párt titkársága által kiállított szabályszerű 
jegyeket, amelyek feljogosítják őket arra, 
hogy résztvegyenek a gyűlésen.

Természetes, hogy a helybeli nyilasok 
rögtön felismerték Reisingert és kíséretét és 

kijelentették, hogy a jegyek ellenére 
sem engedik be őket az épületbe.

A szocialisták arra hivatkoztak, hogy nyil
vános gyűlés van, nekik joguk van be
menni, annál is inkább, mert mindnyájuk
nak van jegyük. A nyilasok elálltak a ka
put,

a munkások azonban előrenyomultak, 
benyomták őket

és zárt sorokban bevonultak az előcsar
nokba.

Revolver, boxer, ólmosbot, bűzbomba, 
rendűrkard

a véres verekedés, 
le az események, 
k’/ief pontoson rc- 
clőcsarnokban ho- 
összetüzés.

a szociáldemokraták
Vasárnap reggelre még nagyobb idegesség 

és izgalom volt érezhető az egész városban. 
A Széchényi-utcában, ahol a gyűlés szín
helye, a Korona-szálloda áll, máskor vasár
nap délelőtt korzózás folyik és a kereske
dők díszes kirakatokat rendeznek a sétálók 
tiszteletére Ezen a vasárnapon azonban 
valamennyi redőny zárva volt.

Templomba menők és sétálók helyett 
nyilaskeresztesek és szociáldemokraták 
járkáltak a reggeli órákban a Széche- 
nyi-utcán, végigmérték egymást, köl
csönösen sértő megjegyzéseket tettek és 

nem egyszer össze is pofozkodtak,
á rendőrség azonban minden alkalommal 
résen volt és szétválasztotta őket.

Kalia csak tizenegy órára hirdették a 
gyűlés kezdetét, már kilenc órakor a nyi
laskeresztesek „diszőrsége" helyezkedett el 
a Korona-szálló előcsarnokában és lépcső
házában. A nagytermet feldíszítették. Az 
asztalra két csokor virágot készitettek, 
e«yet a nyilasgrófnak, Festetics Sándornak, 
Wet pedig a nácik „vezérnőjének", Dücső 
Jánosnénak.
t A p<rt hat vezetője számára hat ka

rosszékre selyempárnákat készítettek.
Valamennyi selyempárnára markáns, k... 
Vfkirozott zsidó fej volt hímezve és ilyen 
feliratok ékeskedtek a párnákon: „Vajh,-ki 

merre vari hazája!" Vagv: „Faj vágy 
HlekezetÜ- VtiHv Palesztina felé mutató 

volt a párnákra hímezve. .
Elhelyeztek a ’ teremben három nagy nyV 

laskeresztcs zászlót is. A párnákhoz/ ha- 
sönló .rajzu és ' ' '
, "«ltó, gyalázkodó felírásokkal ellátott 

plakátokat aggattak

Pillanatok alatt kitört 
Olyan gyorsan pereglek 
hogy még most sem 
konstruálni, hogy az 
gyan kezdődött meg az 

Percek múlva már
mindkét párt emberei bokszcrekkcl, 
ólom- és gumibotokkal rohantak egy
másnak. Ordilozás. csatakláítúsok, bot
csattogás zaja töltötte be a csarnokot. 
Minden oldalról záptojások és büzboin- 
bák repültek, füst és dögletes bűz volt 

teremben,
ugv, hogy látni sem lehetett.

Egymásután törtek össze a bútorok, szé
keket, asztalok letört darabjait vágták egy
más fejéhez a szembenálló felek. Sok hely
ről jajgatás, scgitségkiáltozás hallatszott. 
A nyilaskeresztesek erre az alkalomra egy 
különleges fegyvert is beszerezlek maguk
nak, amelynek ez volt a premierje:

kátránnyal megtöltött, kiégett villany
körtékkel dobálództak.

A verekedés és pánik akkor érte el tető
pontját, amikor egyszerre

egvmásután több revolverlövés dör
dült cl. Senki sem tudta és senki sem 
tudja még most sem, hogy ml történt, 
kik lövöldöztek revolverből. Aj azon
ban megállapítható, hogy a revolver
golyók senkiben nem teltek fcárt, tn- 
lajdonképpim csak rlaszlólövéiek vol- 

tak, !

Ekkor egy szakasz- rendőr vonult be az 
előcsarnokba és vezetőjük oszlásra szólí
totta fel a verekedőket. A nagy zaj azonban 
elnyelte szavát. Harsány hangon , elkiál
totta magát ekkor

— Kardot ki!
A rendőiszakasz 

neki a t 
búk és kátránnyal 
vább repültek és

a villanykörték szilánkjai három rend
őrt az arcukon meg is sebcsltcttek,

a három rendőr sérüléseit később kötözték 
be a közeli gyógyszertárban.

A rendőrök zárt sorokban, valóságos fa- 
lanksszá alakulva

kiszorították ■ az elrongyott ruhájú, vé
res embereket a Korona-szálló kapuján. 
Mindkét ....................................................'
ezek közül azonban egy sem került a

a karhatalom vezetője:

kivont kardokkal rontott
tömegnek. A záptojások, büzbom- 
kátránnyal töltött villanykörték to-

pártnak voltak sebeaültjei,

amelyeknek nyomai ott láfargnak a Ko- 
róna-szálló előcsarnokának mennyezetén.

Ez a véres verekedés, amelynek számos 
sebesültje van, tiz-tizenkét percig tartott.

mentőkhöz vagy kórházba, 
mert úgy a szocialisták, ’ mint a nyilaske
resztesek magukkal vitték scbesültjeiket.

Mintegy félórái munkával sikerült a 
rendőrségnek viszonylagos nyugalmat te
remtenie. A szociáldemokratákat kiszorítot
ták az épületből és ott csak a gyülésrendezö 
nyilasok maradhattak. Hat szociáldemokrata 
munkást előállítottak a rendőrségre és amig 
a gyűlés tartott, őrizetbe vették őket, de 
délben mind a hatot elbocsátották.

Tíz óra után a Korona-szálló előcsarnoka 
olyan állapotban xolt, hogy látszott azon, 
hogy véres revolveres csajt zajlott le a he
lyiségben. Az összeütközés valósággal fel
dúlta a szép helyiséget.

Festetics mint Franco, Markovics 
fűszeresné a nemzet nagyasszonya
A kardlapozás és
a szociáldemokraták kiszorítása után a 

a rendőrség az utcán csinált rendet,
kar-1 aliol kisebb verekedések, összecsapások vol-

tak. A Széchenyi-utcából. minden járókelőt 
kiszorítottak és az útvonalat a Horthy Mik- 
lós-térnél1.és. a Rákőczi-utcn sarkán ;lezár
ták, hogy ettől kezdve

csak az mehetett a szálloda közelébe, 
aki nemcsak hogy fel tudta mutatni je
gyét, de Igazolta Is magát és azonkívül 

még tudta mondani a jelszót, 
amiben a rendező nyílások előre megálla
podtak. Ez a jelszó: „Hermáim" volL- 4

miskolci nyilaskcresztes mozgalom tulajdon
képpeni irányítója, a párt ügyésze ugyanis 
Hcrmann Imre ügyvéd.

Féltizenegy órakor autó állt meg a Ko
rona-szálló előtt és abból kiszállt

zöld Ingben, fekete nyakkendővel, nyak
kendőjében aranyból készült*  nyilas

kereszttel gróf Festetics Sándor.
A párt vezetőcége, nevében Markovics Péter 
fűszeres fogadta a*  nyilas grófot. Az üdvöz
lés meglehetősen nehezére eshetett Marko
viéinak, mert csak törve beszél magyarul. 
A „magyar Gandhi" és kísérete bementek 
ezután a Korona-kávéházba, hogy a gyűlés

előtt még egy kis sziverősitőt vegyencK 
magukhoz.

Néhány perc múlva Ismét a Korona
szállóhoz érkezett Rcisingcr Ferenc és az 
újságírók előtt kifogásolta azt, hogy a 
rendőrség engedélyezte a gyűlést. Arra hi
vatkozott, hogy

ősszel az ő beszámolóját nem engedé
lyezték, azzal, hogy rendzavarástól kell 

tartani,
pedig akkor még sokkal nyugodtabb volt 
az atmoszféra Miskolcon.

Közben megtelt a Korona-szálló nagy
terme. Mintegy ezerötszázan voltak a te
remben. Pont tizenegy órakor a mellékajtón: 
keresztül belépett Festetics és kísérete. 
Náci-üdvözléssel, felemelt kézzel üdvözöl
ték a tömeget és nzt kiáltozták: „Bátorság! 
Kitartás!" Ekkor meglepetésben volt rész/ 
a nyilas vezéreknek; az ezerötszáz főnyi 
tömegből

csak százötven-kétszázán viszonozták a 
felemelt kézzel való üdvözlést, 

a többieket, ugylátszik, a kíváncsiság haj- 
tóttá a gyűlésre.

Báthory Gyula alelnök (ugyanaz, aki a 
péntek esti összetűzésnél revolverét hasz
nálta) felszólítást intézett ekkor a közön
séghez, hogy az ellenpártiak azonnal távoz- 
zanak el, mert később majd kidobják őket.

Hermáim Imre ekkor a sajtóasztalho4 
lépett és azt mondta, hogy figyelmezteti .1 
liberális újságírókat, hogyha nem megfelelő 
módon Írnak a gyűlésről, többé’ nem tehe
tik be lábukat nyilas összejövetelre. Mars 
kovics Péter mondott ezután tört magyar
sággal beszédet, amelyben Reisingert tá
madta.

Ezután lépett a pódiumra gróf Festetten 
Sándor. Azzal kezdte, hogy influenzás, lá
zas és nagyon beteg. Arról beszélt, hogy| 
őket azzal vádolják, hogy külföldről int- 
portálták eszméiket és mozgalmuk fiók*  
mozgalom. Megjegyezte erre, hogy

„a történelem folyamán minden jelen
tős mozgalom külföldről jött hozzánk, *

igy a kereszténység és a parlamentarizmus 
is. Amikor kimondta azt a szót, hogv par
lamentarizmus, hívei abcugolni kezdtek. 
Panaszkodott Festetics, hogy a konzervatí
voktól a szocialistákig mindenki összefog 
ellenük és őket bolondoknak és csirac- 
fogóknak mondják. Beszédét azzal fejezte 
be, hogy

ha paragrafusokkal akarják megakadá
lyozni mozgalmukat, ők ugv fognak 
cselekedni, mint Francoék: kihúzzák a 

kardot.
Dücső Jánosné azzal kezdte beszédét, 

hogy Markovics Péter fűszeres feleséget ,.<t 
nemzet nagyasszonyának" nevezte. Tá
madta Eckhardt Tibort, akinek névért Iel
rúgott a nyilas kórus: „Áruló!" Dücsőná 
azt mondta, hogy a nyilas-mozgalom azeit 
szálka Eckhardt szemében, mert ők nem 
ülnek gazdag zsidókkal a Móniin Rougt* , 
bán, mint Eckhardt. Éles kirohanást inté
zett ezután ■ Alpár Gitta és Bus-Fckela 
László ellen, továbbá

támadta a Nemzeti Színházat, 
amely szerinte Gombaszőgi Ellát megtartja, 
de Hosszú Zoltánt elengedi. Reflektált arra 
a támadásra, amely Festeticset érte, aki 
negyvenezer holdjából semmit sem ad a 
népnek. Dfícsónénck erre az a válasza, 
hogy szerintük legfeljebb ötszáz holdas birs 
tokoknak szabad lenni az országban, de j
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addig nem nyalnak Festetics földjéhez, 
■míg egy talpnlalnyl föld h van 

zsidókézben.
A szegedi Vajas Sándor beszédében többek 
közt a diákegyesületeket.

*» Emer Iránit éa n Turult is támadta, 
amire még a n? 1 I a s kereszt evek la za

joson tiltakozni kezdtek,
érrre Düesőné bocsánatot kért Vajai nevé
ben.

A gyök*  simán régeiért és a megtisztí
tott utcákon el is vonulhatlak n nyilasok.

A vezérek autóba Ültek és miután elő- 
aAleg a kaszinóban megebédeltek, Lil

lafüredre kocalztak.
Délután a város különböző részein 
kisebb öss/ecsapúsok voltak a nyila

sok éa a szocialisták között.
^z Erzsébettércn este komolyabb vereke

Szociáldemokrata támadás 
a „magyar Gandhi" 
és a nyilasok eüen

Ugyanakkor, nmikor Miskolcon a nyila
sok gyűléseitek. a fővárosban, a Budai Vi
gadd nagytermében mintegy excröfazá: 
főnyi közönség jelenlétében n irzociálde- 
tnokratn pórt tartott beszámológvülébt.

Brunncr József megnyitója után Kélhly 
Anna országgyűlési képviselő tartott beszá- 
molóbeszédrt. Kifejtette, hogv nz éhező 
tömegek problémáit csuk olyan parlament 
oldhatja meg. amely

beesttJetea, általános, titkos választó
jog alapján 

ül össze. Rámutatott orra, hogy a drága
ság ellenszere —- a fizetések és munkabé
rek javítása.

Peyrr Károly tomboló helyeslés köze
pette támadta a nyilaskeresztcsek szélsősé

Meskő Zoltánt a főispán 
kitiltotta Szolnok megyéből

Szolnok, február 21.
(A Wtlfől Napló tudósítójának telefonje- 

lenf/sr } Kellemetlen meglepetésre ébredt 
vasárnap reggel Szolnok: ismeretlen telte
tek az éjszaka sötétjében szénnel horogke- 
rrszteket, nyilaskcresztekrt és n zsidókat 
szidalmazó felírásokul rajzoltuk a házak

A szezón leghatalmasabb
milliós világfii mié!

WILLY BIRGEL
a nagyszerű férfisztár főszereplésével

F

Rendezte: Kari Hárít
A gyönyörű zenét irta; Wolfgang Zeller 

Főszerqplök:

Ursula firahley 
Hansl Knoleck Heinz v. eleve
Viktor Staal berthold Ebhecke
uimy Blroel

Premier csütörtökön
kizárólag 

dés keletkezett, de a rendőrség szétvdlasz- 
tutin » feleket. Estére Miskolc utcái csak
nem üresek, mindenütt megerősített rend
őrőrs/! mek vigyáznál? a város nyugalmára.

Válságos a lelőtt kisfiú 
állapota

A péntek esti revolverek verekedés ügyé- 
Im ii különben a nyomozás még mindig nem 
produkált konkrét eredményeket, a rend
őrség még mindig nem adod ki hivatalos 
nyilatkozatot,

még mindig nem tudják, ki sehesitette 
meg 

revolvcrlövéssel n 11 éves Kopácsi Sándort.
Kopácsi állapota egyébként

vasárnap estére válságosra fordult!
Harminckilenc fokon. felüli scbláza van, 
ugylátszik a revolvergolyótól fertőzést ka
pott. Eleiét komoly veszély fenyegeti.

ges agitócióját. Többek közt ezt mondta:
T" A „magyar Gandhi" elfelejti, hogy 
az igazi Gandhi olyan ni hát hord, 

amiben nincsenek zsebek
és a kecskét .azért viszi magúval, hogy 
megfejje. Elcsen kikelt ezután Peyer a 
inunkabériizsora ellen.

Végül Malqsils Géza beszélt. Szónoklata 
közben a hallgatóság gúnyos közbeszólá
sokkal illette a nyilasokat. Malasits ezt 
mondta: „Valamikor Petőfiért, líossuthért 
és Adyért rajongott az . ifjúság, amelynek 
egy része ma, sajnos, híg agyvelejű, hordó
hasú nácivezérekért lelkesedik.’1

A gyűlés után a legnagyobb rendben osz
lott szét a tömeg.

falaira. A nyilaskeresztes tüntetők még 
a középületek falait sem kímélték meg.

Ez n tüntetés annál nagyobb feltűnést kel
tett Szolnokon, mert eddig semmiféle nyi- 
luskcresztc*  propaganda nem , jelentkezett 
ebben a városban. ,

A tüntetéssel kapcsolatban vitéz dr, Tóth

Uránia

Nem az Iní uenzát gyógyítja,
de megtzünteti a fekvéssel együtt táró emészt 
tósí zavarokat a reggelenként fogyasztod 
2-8 dóéi langyos keseHlviz. Ez pedig fontom 
mert az emésztési londellenes’égek súlyos

Gyula rendörtanácsos a következőket mon
dotta a Hétfői Napló munkatársának:

A rendőrség erélyes nyomozást indí
tott a nyilaskeresztcs tüntetők kézrekeri- 
lésére. Minden körülmények közölt fenn 
fogjuk tartani a rendet. Annyit máris még- 
állapítottunk, hogy a felírások egy kéztől 
származnak.

Dr. Lévay Gyula, Szolnok város pol
gármestere kijelentette, hogy a tünte
tés a szolnoki polgá't eszétől teljesen 

távol áll.
Szolnok városának vasárnapra különben 

még egy nyilaskeresztcs eseménye is volt. 
Nyilvánosságra került, hogy Mcskó Zoltán 
nyilaskeresztes vezér az abádszalóki vá

Vasárnap éjjel lezárták 
a spanyol határokat 
Újabb véres harcok kezdődtek

TIendaye, február 21.
A spanyol határon vasárnap éjfélkor 

életbelépték azok a törvényes intézkedések, 
amelyek eltiltják Önkénteseknek Spanyol
országba való utazását.

Valamennyi határállomáson a legszigo
rúbb ellenőrzés lépett életbe.

A zuhogó esőben a határőrség járőrei járták 
az utakat és állandó összeköttetést tartottak 
fenn az egyes határőrállomások között.

Madrid, február 21.
A spanyol polgárháború súlypontja a

Bethlen István gróf
az ősszel belép 
a kormánypártba

Darányi miniszterelnök csütörtökön 
mondja el választójogi beszédét

A képviselőház jüvőheti munkarendjét 
majdnem teljesen igénybe fogja venni az 
ajánlási törvényjavaslat vitája, bár előre
láthatólag az általános vita legkésőbb csü
törtökön mégis befejeződik. Eddig is mes«- 
fenségesen Indiák csak a vitarendezők a 
szükséges szónokokat kiállítani: meg is dőlt 
az elmúlt hét folyamán »z a sorrend, hogy 
nz ellene és mellette felszólalók váltsók 
egymást, mert a Iláz pénteki ülésén csupán 
Vázsonyi János beszélt a javaslat ellen, 
tőig az utána következő szónokok, még a 
kereszténypárti Drobny Lajos cs a függet
len kisgazdapárti Soltész János is elfogad
ták a javaslatot

A keddi ülés első szónoka Mojzes János 
lesz és valószínűleg kedden szólal fel a ja
vaslathoz fíassay Károly is. Szerdán az in- 
terpellációs napon csupán egy szónoknak 
lesz ideje hozzászólni a javaslathoz, ugy, 
hogy

Darányi Kálmán miniszterelnök vita
záró beszédére előreláthatólag csak 

csütörtökön kerül a sor.
A miniszterelnök beszédét nagy érdeklődés
sel várják politikai körökben, mert számí
tanak arra — hegy ugy mint n vita többi 
összes szónokai — a miniszterelnök is, 
amikor reflektál az egyes szónokok által 
felvetett gondolatokra, az ajánlási törvény
javaslat keretein túlmenően

foglalkozni fog, ha csak nagy Hvi vo
natkozásokban Is, a készülő választó

jogi reformmal.
Az ajánlási törvényjavaslat letárgyalása 

után a fövóros szanálásáról szóló törvény
javaslat kerül a képviselőház napirend
jére, majd kisebb jelentőségű nemzetközi 
egyezmények becikkelyezéséről szóló javas 
latok után a mezőgazdasági kamarákra vo 
natkozó törvényjavaslat és a gyógyszerész 
törvény fogja foglalkoztatni a parlamentet.

Ár 1937—38. évi költségvetés előmunká 
latai most már erősen folynak s a költség 
vetést a kormány a húsvéti szünet után 
előreláthatólag április első napjaiban ter
jeszti a képviselőház elé. A bizottság költ
ségvetési munkája körülbelül egyheti időt 
vess igénybe, ugy, hogy április közepén 
már a képviselőház plénuma is foglalkozhat 
a költségvetéssel.

Darányi Kálmán miniszterelnök vasárnap 
reggel kilenc óra felé anyácal birlokáru 
ment, ahonnan csak a késő déli órákban 
tért vissza a Szent Györgyién miniszter- 
elnöki jplqtábaL 

bítják a betegséget. A Mira bpserilviz ize 
nem kellemetlen, hatása gyors, de enyhe 
ira olcsó. Kérdezze meg orvosát 

lasztás után a kerületben peticióaláÍrásokat 
gyűjtött és ez alatt olyan magatartást tanú
sított, hogy

dr. Ilreznay Mihály főszolgabíró kitil
totta Szolnok vármegye egész területéről.

A kitiltás kihirdetésekor a volt képviselő 
ismét .erős kifejezéseket használt, úgyhogy 
a főszolgabíró Í00 pengő rendbírságra Ítélte. 
A főszolgabírói Ítéleteket Mcslcó Zoltán 
megfellebbezte és az ügyben

most döntött Alexander Imre alispán, 
aki ugy a kitiltást, mint a 100 pengő 

rendbírságot helybenhagyta.
Meekó Zoltán most már csak a belügymi
niszterhez fordulhat jogorvoslásért.

Madrid körüli hadszíntérről váratlanul Spa
nyolország északkeleti tartományaiba helye
ződött át. Franco tábornok meglepetéssze
rűen Aragóniában erős offcnzivál kezdett,

A nemzetiek légirajai vasárnap hatha
tósan bombázták a kormánycsapatok 

állásait Albacete városában.
A bombázás teljes hat órán keresztül tar*  
tott és súlyos pusztítást vitt véghez. Az ed
digi jelentések szerint az anyagi kór óriási, 
a megfigyelések szerint 40 milicista veszí
tette életét.

Politikai körökben sok sző esett az utóbbi 
napokban n Bethlen István gróf hívei által 
csütörtökön tartott vacsora politikai ese
ményeiről. Bethlen István gróf hívei rend
szerint minden második csütörtökön jön
nek össze barátságos vacsorára, azonban 
ezeken a vacsorákon rendszerint csak fesz
telen beszélgetések történtek, inig a mos
tani legutóbbi vacsorán a vacsora részt
vevőinek egy része

egyenesen felkérte Bethlen István gró
fot, hogy tájékoztassa őket a politikai 

helyzetről.
Ezen n vacsorán Bethlen István gróf vidéki 
hívei közül is nagyon sokan vetlek részt és 
nagy figyelemmel hallgatták Bethlen István 
gróf tájékoztató felvilágosításait, amelyek
nek lényege az, hogy

a költségvetés letárgyalása után az ősz
szel már Bethlen István gróf személye
sen Is a legteljesebb mértékben bekap
csolódik aktívan a politikai éleibe és 
az sincs kizárva, hogy feladja a pár- 
tonklvttliségét, visszalép a tulajdon
képpen általa megalapított és csak ké
sőbb nevet változtatott Nemzeti Egy

ség Pártjába.
Természetesen — mint politikai körökben 
informáltak bennünket — mindennek sí 
alapfeltétele az, hogy a Darányi kormány 
addigra már kétségtelenül kibontakozó vá
lasztójogi tervezete megfeleljen azoknak 
az elvi feltételeknek, amelyek tekintetében 
Bethlen István grófnak hiár — ba a jelen- 
lóktclenebb részletkérdésekben nem is — 
de kialakult álláspontja von. Addig is — a 
vacsorán kialakult hangulatból megállapít
ható — Bethlen István gróf és hívei a leg
teljesebb jóindulattal ,ú bizalommal támo*  
itatják Darányi Kálmán miniszterelnök 
munkáját.

Választól gyűlések az ipoly
szalkai és szombathelyi 

kerületben
Vasárnap ugy az ipolyszalkai, mint á 

szombathelyi kerületben több gyűlés volt. 
Az ipolyszalkai kerületet is különösen in
nak nagyobb községeit végigjárta Eckhardt 
Tibor, n khguzdapárt jelöltje, Mátifíy Géza 
érdekében. Szombathelyen Csekonict Iván 
gróf, a keresztény ellenzék jelöltjének gyű
lésén Sigray Antal gróf mondott nagyobb' 
beszédet, amelyben különösen a legitimiá4 
ták célkitűzéseit (ejtjgette & ismertette. J
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Fürdés után a kályhánál 
borzalmasan összeégett 

Klucsnik Imre biztosítási 
igazgató fiatal felesége

A Fasor-szanatórium egyik különszobá- 
jában vasárnap konzíliumot tartottak az 
orvosok egy fiatal budapesti uriasszony fö
lött, aki megdöbbentő szerencsétlenség ál
dozata lett:

fürdés után a kályha mellett borzalma
san összeégett.

A /?<íA<5czi-tér 6. számú házban lakik 
Klucsnik Imre, az Ankcr biztosító igazga
tója a feleségével. Csütörtökön reggel" a 
harmincéves fiatalasszony megfürdött. Mi
alatt a fürdőszobában tartózkodott, a lakás 
három lakószobájában nyitott ablakok 
mellett takarított u takarítónő. Klucsnikné, 
mikor kijött a fürdőszobából,

selyempon/ryolát vett fel és gyapjuken- 
dőt terített magára,

nehogy a nyitott ablakok mellett megfáz
zon. így is hűvösnek találta a szobát, oda- 
óllt a fafütéses kályha mellé.

Háttal állt a kályhának, 
mialatt a takarítónő két szobával odébb 
dolgozott. Jó negyedóráig állt Klucsnikné n 
kályha mellett, mikor egyszerre csak 
érezte, hogy forróság önti el a hátát:

a vállára kanyaritott gvapjukendő a 
kályhából kipattanó szikrától tüzet fo
gott, egy-két pillanatig csak izzóit, az

után hirtelen lángralobbant.
'A szerencsétlen fiatalasszony annyira meg
ijedt, hogy elvesztette lélekjelenlétét, ahe
lyett, hogy takajót boritott volna magára, 
rémülten szaladni ‘kezdett a harmadik szo
ba felé, ahol a takarítónő dolgozott:

— Segítség! Segítség! — sikoltotta.
Ettől a takarítónő is megijedt, ő is kia

bálni kezdett, Klucsnikné pedig fel- és alá- 
szaladgált a szobában és közben

a levegőn még hevesebben lángolt a 
gyapjú kendő, tllzet fogott a pongyo

Öt embert letartóztattak 
vasárnap az OTI elleni 
csalási ügyben
Százhúsz esetben vettek föl hamis halotti 
bizonyítványra járulékot az OTI csalói

Vasárnap délelőtt Kisfaludy Horváth 
trnö detekllvb lügyclő csoportja, amely nz 
OTI kárára elkövetett nagvösszegü csalás; 
ögvében folytatja í nyomozást, öt embert 
állított elő a főkapitányságra.

Az OTI feljelentést telt a rendőrségen. 
hogV ismeretlen tettesek hamis halotti bi
zonyítványokkal tetemesen megkárosítot
ták az intézetet és egyelőre még meg nem 
állapítható számú esetben

Mikor lesz 
a nászéjszakánk ? 
kiált az ifjú férj!

Mikor lesz 
a nászéjszakánk? 
kiált az ifjú menyecskeI

Erre válaszol: »

Margaret Sullavan 
és Henry l onda 
szikrázó Paramount vigjátéka

NÁSZÚT 
A HÓBAN

Szerdától:

METRÓ FILMPALOTA
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lája, a fehérneműje Is.
A takarítónő végre valahogy visszanyerte 
lélekjelenlétét, fölkapott egy szőnyeget és 
ráborította Klucsnik hnrénére, a fiatalasz- 
szony azonban addigra már

borzalmas égési sebeket szenvedett, 
összeégett lába és az egész háta, 

összeszaladtak a szomszédok is és a ház
ban lakó egyik orvost hívták, aki első se
gítséget nyújtott Ezalatt a házbehek közül 
valaki telefonált az AnÁ'ér-biztositóhoz és 
értesítette Klucsnik Imrét, aki rémülten ro
hant haza. Az első segítséget nyújtó orvos 
látta, hogy milyen szörnyű égési sebek bo
rítják Klucsnik Imrénél, azonnali kórházi 
ápolást látott szükségesnek és

sürgősen a mentőkért telefonált.
Néhány perc múlva megjöttek a mentők, 
akik azután az igazgató kívánságára Klucs
nik Imrénél a ‘Fasor-szanatóriumba vitték 
és az orvosok most odaadóan, gondosan 
ápolják a súlyos -sebesültet.

Klucsnik Imréné tragédiájának híre csak 
vasárnapra pattant ki Mindenki nagy rész
véttel beszél róla. Valósággal megdöbbenve 
emlegetik, hogy

rövid idő alatt ez már a harmadik ha
sonló eset, amikor nők összeégnek a 

kályha mellett.
Néhány héttel ezelőtt Vértessg József vízi
pólóba jnok fiatal felesége járt szerencsét
lenül ilyen módon vaskapuutcai lakásán, ő 
bele is halt égési sebeibe. Néhány nappal 
ezután egy uriasszonv a leányával együtt 
szenvedett súlyos égési sebeket, most pedig 
következett a harmadik szerencsétlenség, 
Klucsnik Imréné tragédiája. A három meg 
rázó eset tanulságul szolgálhat a nőknek 
vigyázzanak, lenge ruhával ne álljanak a 
kályha mellé!

vettek fel illetéktelenül halotti járulé
kokat.

Nagy eréHyel indult meg a nyomozás, 
amely már vasárnap eredménnyel is járt. 
A rendőrségre szállították Ilár Pál fogtech
nikust, Broznics István, Sztojanovics László 
magántisztviselőket és Matejkovics Ferenc 
és Tibor könyvkötő segédeket.

Mind az ötüket kihallgatták. Eleinte ta
gadták a terhűkre rótt bűncselekményt, 
később azonban az elébük’ tárt bizonyítékok 
súlya alatt

megtörtek és bevallották,
hogy tagjai voltak a hamis halotti bizonyít
ványt szállító társaságnak. Beismerték, 
hogy tudomásuk szerint

körülbelül százhúsz esetben vettek fel 
hamis halotti bizonyítvánnyal OTI-tagok
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részére temetkezési járulékokat.
A kihallgatás során

még két társukat is megnevezték, 
akik ellen a rendőrség körözést bocsátott 
ki. Ennek a két embernek a nevét a nyo
mozás érdekében egyelőre nem közlik a 
nyilvánossággal. Egyébiránt a rendőrségen 
az a vélemény, hogv százhúsz esetnél sok
kal többször csallak ki összegeket az OTI- 
tól. Az öt embert közokiralhamisitás és 
csalás miatt letartóztatták.

Köpenicki szerelők
e lopták ötven budapesti 
ház csatornáját

Vasárnap a. rendőrség egy három tagból 
álló társaságot tartóztatott le, amelynek 
tagjai

ötven házban szerelték le a csatorná
kat, vizlefolyókat és egyéb felszerelé

seket.
Biró Géza lakatossegéd, Csornai Zoltán sze
relő és Vesztergómi József cipészsegéd 
hosszabb ideje állás nélkül voltak, mire el
határozták, hogy lopásból tartják fenn ma
gukat. Sorrajárták a -kültelki házakat és 
mindenütt

a kerületi elöljáróság kiküldött szerc- 
. tőinek mondták magukat.

— Sok baj van a csatornákkal, eljöttünk 
felülvizsgálni azokat — mondtak’ erélyes
hangon —, ha valami hibát találunk, je
lentést kell tenni arról feletteseinknek ...

A „hatósági szerelők'1 távozása után de
rült csak ki, hogy azok vakmerő tolvajok 
voltak és leszerelték*  a csatornákat, vízcsa
pokat és inás tárgyakat.

A tolvajok a Tutaj-utcában, a Keiter Fe- 
renc-ulcában. Szent Ldsz/ó-uton és Váci- 
uton több helyen is megfordultak. A hóna-

»' i . ... ..

Esküvő helyett a rendőrségre ment 
a megcsalt menyasszony
Két veszedelmes házasságszédelgőt fogtak 
el vasárnap a detektívek

Vasárnap délelőtt ünneplőbe öltözött asszony 
jelent meg a főkapitányság egyik tisztviselője 
előtt. Az asszony esküvő helyett jött a főkapi
tányságra, azért, hogy vőlegényét házasság
szédelgésért és lopásért följelentse. A följelen
tés alapján a rendőrség azonnal sürgős intéz
kedést foganatosított, aminek meg is: lett a kí
vánt eredménye:

nemcsak ■ szélhámos vőlegény, hanem en
nek bűnt ár ia is a rendőrségre került,

:hol mindkettőjüket le is tartóztatták.
özv. Kuttner Ernőné varrfenő, aki a Re- 

niczky-utcu 3 számú házban lakik, egy aggte
lekiutcai házasságközvetitö révén mégismerke
dett Hátfalai Jánossal, aki rövid ismeretség 
után kijelentette, hogy az asszonyt elveszi fe
leségül

Két héttel ezelőtt meg is tartották az eljegy
zést s ekkor abban'állapodtak meg, hogy most 
vasárnap lesz az esküvő. Pénteken a vőlegény 
elkérte menyasszonyától három zálogjegyét, 
azzMl, hogy majd ax esküvőre kiváltja az 
ezekre elhelyezett ékszertárgyakat. Hiába várt 
azonban Kuttnerné szombaton egész nap, sőt 
vasárnap reggel is,

8 vőlegénye nem jelentkezett
Kuttnerné úgy tudta, hogy vőlegénye a 

Westend szállodában lakik — ez legalább is 
ezt adta címül —■ mire elment a szállodába, 
hogy megkeresse Hátfalvit, itt azonban azt a 
meglepő választ kapta, hogy Hátfalvi nem la
kik ott, sőt sohasem is lakott a szállodában.

Erre jelent meg az asszony a főkapitánysá
gon, ahol megtette följelentését.

Két órával később már két ember állott 
a rendőrtisztvlsclö asztala előtt: Hátfalul János 
és Ferenc Gyula.

Hátfalul János 35 éves magántisztviselő: 
1933-ban lopást követett el * ezért két évi bör
tönre Ítélték, amelyet Vácott ült le. Börtftprel- 
lójában megismerkedett Ferenc Gyula 41 éves 
gazd&sszal, aki ott házasságszédelgésért kapóit 
háromévi fegyházbüntetését töltötte ki.

Ferenc Gyula íigyo annakidején nagy port, 
vert fel. Főispánnak, miniszteri lanácso«nnk és 
földbirtokosnak adta ki magát, dunaparti szál
lodák bálijaiban tartózkodott es ilt ismerkedőn 
meg előkelő hölgyekkel, köztük egy bárónővel 
és egy grófnővel is. Valamennyi nőismerősé
nek — összesen nyolcnak —, házasságot figéit 
’ :."i' mintegy

ötvenezer pengőt csali ki „menyasszonyai
tól?.

Egyszer azután egy károsult nő felismerte, 
rendőrnek adta ót s a fötórgyaláson Ferenc

sa PARCELLÁZÁS
- teljes közmüve, családfház- és bérháztelkek

Aljcotás-ulca és Menkirta János~ulca sarkán 

rásztotllzetftsre 6530.-
HORVÁTH ingatlaniroda, Horthy Miklós-uf 55. Telefon 2-690-37

és a többi rádióállomásckfól 
a télennyáron kitűnően velieíő rövidhullámú 
műsoradás. Ez semmibe sem 
kerül és a nap bármely sza
kában hallgathatja az Oriorw 
44-os super rádióval. Egyen
áramhoz ugyanezen készülék 
Orion 44/u jelzéssel univerzális 
kivitelben is kapható minden 
Orion rádiókereskedőnél-

OMON RABI©
készségesen B&ma:

a Magy. klr. ót udvari HangszergyAr
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pok óta működő társaságot zsákmányuk 
értékesítése közben fülelték le egy ócska
vaskereskedőnél.

Gyulát háromévi (egyházra ítélték.
Mindezt Ferenc Gyula büszkélkedve meséllo 

el Hátfalvinak, akivel megállapodtak abban, 
hogy majd ha kiszabadulnak, >

szövetkeznek és házasságszédelgfaek segít
ségével

könnyű életet fognak szerezni.
így került cl Hátfalvi az aggtelekiutcai bá- 

zasságközyetitöhöz, akinek mint uradalmi in
téző mutatkozott be és aki jóhiszeműen hozta 
össze Hátfalúit özv. Kuttner Ernőnével. Hót- 
falvi és Ferenc Gyula azonnal beismerték, hogy 
egyáltalán nem gondoltak házasságkötésre. A 
két házasságszédelgőt letartóztatták.

A debreceni gyilkosság 
gyanúja alatt előállítot

ták az 'áldozat egyik 
barátját

Debrecen, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-r 

lése.) A Ceredi telepen történt*  rablógj ilkos- 
ság ügyében, amelynek áldozata Nagy Gúbutf 
56 éves gazdálkodó, a rendőrség és a környék
beli csendőrörsök a legnagyobb eréllycl foly
tatják a nyomozást.

Vasárnap délben elterjedt a városban 3 
hirc, hogy

a nyomozás szenzációs eredményre veze
tett

és a gyilkosság tettesét mór őrizetbe Is vették,
Ennek a hírnek az volt az alapja, hogy a 

debreceni kapitányságra
előállítottak egy férfit, akinek a személye 
már a gyilkosság napján is gyanús volt, 

de február 15-e óla csak vasárnap találtak rá.
Ez az ember jóviszonyban volt a meggyiH 

koty gazdálkodóval, siirtin fordult meg hízói 
nál és az utóbbi időben nyomasztó anyagi 
gondjai voltak, A gyanúba vett ember kihall; 
gatósa során

tagadja, hogy ő követte volna el a btln- 
csc ekjnényt,

azonban a gyilkosság időpontjára vonatkozói 
lag eddig még nem tudta alibijét igazolni.

Továbbra is a rendőrségen tartják és nincs 
kizárva hogy rövidesen érdekes fordulat less 
az ügy-ben
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Hágába, a királyi palotába eimseit cso
magot Indított nfnak a posta tegnap Buda- 
pestről. Amikor Julianna trónöcökősnő Bu
dapesten vendégeskedett, n Magyar írónők 
Karc ajándékkal kedveskedett neki: magyar 
írónők 2ő riisrkötéscs könyvét tulipános 
szép őllvdnynn küldték el GeHért-szdlIőbell 
lakására. A trÓHÖTÖkösHÖ nagyon őrült a 
könyveknek. Magával is akarta vinni az áll
ványt, de nem fért el a sportautóban. El- 
rrfanisa előtt lelkére kötötte a szálloda igar- 
itala jártak, hogy a könyveket küldjék utána. 
Szombaton gondosan becsomagolva postára 
•*  adták.

II.
Dicsből írják a Kitnaplónnk: Gyásza van 

n magyar diplomáciai életnek: meghalt ők* 
gróf Pallavicinl Alfonz. Pallauiciní Alfont 
jóidéig a londoni magyar követségen teljesí
tett szolgálatot, később berni kővetünk he
lyettese lett. A kitűnő diplomata néhány 
nappal ezelőtt állomáshelyéről Budapestre 
jött látogatóba. Innen Bérsen kérésit Ül akart 
visszatérni Bernbe. Pécsben azonban meg
betegedett, influenzát kapott, a betegsége 
egyre jobban elhatalmasodott rajta, az or
vosok nem tudtak segíteni és meghalt, öt
venegy éves volt. Holttestét Nagycenkcc szál
lítják, ott hely esik őrök nyugalomra.

Hl.
Gazdát cserélt a Várban egy kis palota 

’Jurcsek Béla urintcai házát 19S.M0 pengő
ért megvásárolta Nándor szász-kóburg- 
góthal herceg hilbiiománya.

IV.

Sztmpátikus iflu grófunkat, Festetics Er
nőt, az éjszaka nagy pezsgŐrviben láttuk a 
Móniin Rouge egyik páholyában. Társasá
gában volt elmaradhatatlan, hűséges éjein
kül utimarsallja, Lopás Bandi és egy nagyon 
elegáns, karcsú hölgy. A hölgy fekete volt., 
Félreértések elkerülése végett nem a haja 
fekete, hanem a bőre; néger ai esztmadtal 
Nem tudjak mit szól a néger kisasszony hot 
grófunk papája, Festetics .Sándor nyitás
vezér, a: árjaclmélct törhetetlen bajnoka.

, v-

’As Irodalmi betegek lajstroma két névvel 
'bővült. Bt bő Lajos és Babag József bete
gek, mindketten szanatóriumba vonultak. 
Prdekes. hogy kőiben éppen most egy 
Babag- és egy 
réti Stinhái.

Bíbó-darabra kittül a Nem-

VL
.4 Műteremben vasárnap nyit! meg Tnr- 

mayer Sándor festőművész gyűjteményes 
kiállítása. Hetvenegy olajfestmény szerepel 
a tárlaton. Legszebbek közülük a halálra- 
ítélt és kivégzett Tabán emlékét megörö
kítő festmények, 
dérről fel kell 
„civilben" Turay 
véssnők papája.

BAKTER: Egyem n bugyit kedves 
esés szomszéd, vallja be, hogy megen 
rül gyfinnek.

ÖR7.SI: De még miket hallottunk oda föl'. 
BAKTER: Kottyancsa ki sebesen.
ÖRZSI: Ai»golór»zág tizenöt milliárd pen- 

gőjér rendelt mindenféle szúrom bököm, 
vágom-iüköm fegyvereket.

BAKTER: A szenvedőéit neki! sokan fog
nak azon keresni!

ÖRZSI: Csak’ Anglia veszít rajta.
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint a mocso- 

ládi tulicská esete. Mer az ottani lakos 
Kapahányó Sutyujék Vendelnek vót egy 
kocsmatémogató, nnynszomoríttó fia, Lajcsi 
nevezetű. Hát ez a büdös kőjük eccer ihat
ni kjáJM, mivel péze nem vót, elkacsmarta 
a Mérőből apja talicskáját, oszt nagy suty- 
tvómba kivitte a beli-piacra. No, akatt is 
vevő rá, de a k-gény kevesellette u kfnálu- 
tot. — „Nem adhatom annyiér**  — monta, 

,,n>er hárman keresünk ezen a talicskán. 
Teszem föl keres maga, mivel igen ócsón 
kaptya; keresek én. mivel zsebre vágom n 
pért; s végül idesapám is keresi, hogy hova 
lett a talicska.“

ÖRZSI: Hogy a Népszöveccség véggye 
mrg éltet a nynvalakórság támadása ellen.

BAKTER: Nono. —• Hát azontúl mi új
ság Pesten. Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Igen nagy főzáudorodús van, 
mivel a Petőfi Sándor öt versét letiltotta a 
lisztőlt hatóság.

BAKTER: Hinnye a tá.tintójátl Oszt mér? 
ÖRZSI: Aaxongyák hogy igen lázitló >>ol- 

tsevista dógoknt firkált a segesvári hős.
LEPCSES: Hájjá tuggya, tennap dilutűn 

ottjártiim n Dunapnrton, oszt megálltam a 
szobra előtt. Mondok csöndesen: „No, te- 
kéntetes Petőfi úr, yüt tereik chhöx szó- 
Ibiulani? Hát lehet hogy csak a fülem csön
gött, de én úgy hallottam, hogy felelt rá, 
aszongya: „Bizony pógártárs, az a szeren
csém, hogy meghótlam a hazájér. Mivel ha 
élnék, ezek a mai hazafiak úgy rúgnának 
Segesvárra, hogy hatot pöndörödnék/'

öhZSl: Szegénykel Bezzeg a nyilasok 
különbeket is firkálnok.

BAKTER: S azoknak szabad?
LEPCSES. Nézze csak, eccer a cseplészi 

Kőn Mózsi elment a bíróhoz, oszt igen hús
ún pannszlotta, hogy a bíró fia fitet úgy 
szájon kanyarltotta, majd másfél óra hosz- 
száig köpte a fogait. — „Nézze Mózsi," — 
vakarta írjit a biró, — „elösinerem, hogy 
n' magának nem lehetett kellemes. De azér 
lássa be, hogy még mindig jobb így, ha

magát ven meg, Dnnt ha engemet 
orron."

ÖRZSI: Biz az mán csúnya vóno 
idesapjával szembe.

BAKTER. Az hát. — S abbul mi igaz 
Lepcses szomszéd, hogy Németórsz.ágbul ki
tiltották egy ámerikai ujságiróuő könyvit?

LEPCSES: Szórul-szóra igy van.
ÖRZSI: Az vót n címe hogy: „Láttam 

Hitlert."
BAKTER: No csak. Oszt az. akkora nagy 

bűn, hogy a Hitlert látta?
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 

Gyugoványos Kacska Búlind e.ccer aszon
gya Bágyográgó Balog Pálnak, aszongya : 
„Láttam a feleségít." Hát erre Gyugová- 
nyos szó nélkül fökapta a bollyá!, oszt ak
korát durrintolt Bágvográgó pörgő kalap- 
tyára, hogy még a ballába kisujja is ríni 
kezdett it nehézséges fáj dalom túl. — „Ej
nye az égzengésit" — szomorodott el a főbe 
indignált egyén. — „nem mondaná meg 
sógor, hogy mér ütött a kupámra??" •— 
„Mer plctykázik a feleségemről!" — káron- 
kodott az illető. —• „No de hájjá" — ke
sergett Bágvográgó, — „isz.en én csak any- 
nvit szóltam, hogy láttam a feleségül" — 
„De én ösmerem a Linámnak azt a szemér 
mellen férfibolond természettyit" — vágott 
vissza Gvugoványos, — „oszt tudom, hogy 
mindenütt láthatta, csak jójáratba nem."

ÖRZSI: llájsze, asszonyra lelkedet, dok
torra testedet, prókátorra peredet: pokolba 
leled beledet. — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Hő, hő. Eggyet még akarok 
kérdezni. — Mongj-a Lepcses szomszéd, 
igaz vóna, hogv a demokrácija rövidessen 
kihal az egész Ejurópábul?

LEPCSES: Hát a diktatúrái pártiak 
aszongyúk.

BAKTER: De magának mi a nézetelté
rése?

LEPCSES: Nézze haj Ja, eccer Siirübélü 
Hányóka Gyulát csúnyán legyalázta valami 
betegség. Elgyütt hozzá a Gutmány doktor, 
megnézte, tnegvizslafta, oszt kimontu rulla, 
hogy legfönnebb két hétig él s akkor be- 
aggya a kúcsot. No, vagy félesztendő múlva 
tanúlkozik Silriibélü a Gutmány doktorral, 
aki igen csóválta a fejit, hogy elevenyen 
láttya ölet. —- „Lám, lám" — somolgott 
vígan a felgyógyult illető, — „aztat teccc.tt 
mondani, hogy két hét alatt meghalok, őszi 
nini, még mindig élek!" — „Én jól mon- 
inm." — szólt fitymálva n Gutmány, — „de 
magát rosszul kezelték." — Oszt velünk a 
Kirisztus.

ték meg egymást és pontosan fii esztendő
vel etelött eladnak. A gavallér katonatiszt! 
a váláskor úgyszólván „végkielégítésként"

feleségének ajándékozta u kétemeletee 
pompás bécsi luxusvilláját.

Rövid idővel azután Mednydnszky Henrik 
másodszor is megnősült: ezúttal magyar 
lányt yett feleségül ée második házasságá
ban meg is találta boldogságát. A házas
párnak rréflf/ leánykája született. Mednvón- 
szkyék életét azonban nagymértékben meg- 
nehoJíeite az a körülmény, hogy

a százados teljesen tönkrement, úgy- l 
hogy kis trafikot kellett nyitnia.

Ennek a trafiknak Szerény jövedelméből é! 
szűkösem nagy nélkülözések között IV. 
Karoly király egykori bizalmasa és nagy 
családja ...

Ezalatt Mednyánzsky Henrik első felesége 
nagy lábon él. Elegáns lakása van Berlin
ben, de lakása van Budapcsteu is. A valuta- 
rendeletek következtében az asszony nem 
viheti ki Ausztriából azt az összeget, amit 
a volt férjétől ajándékul kapott 
jövedelmez. Ezért minden évben 
napot Ausztriában nyaral és ott 
n tekintélyes összeget.

A nehéz viszonyok között élő 
most visszaköveteli a bécsi

volt feleségétől. A magyar polgári törvény
könyvnek ugyanis egyes rendelkezései lehe
tővé teszik ezt abban nz esetben, ha a meg
ajándékozó a megajándékozottnál lényege
sen rosszabb helyzetbe kerül. Arra azonban 
még nem volt példa, hogy tíz esztendő után 
induljon meg egy ilyen ajándék hatálytala
nítási per.

A százados keresetében arra hivatkozik, 
hogy ő

feleségével és négy kislányával nehéz I 
viszonyok között él,

első feleségének pedig nincs is szüksége < 
bécsi villára, hiszen tekintélyes jövedelmei 
vannak, úgy hogy három európai fővárosban 
is tart fenn elegáns állandó lakást.

A társadalmi és jogi szempontból egyfor
mán érdekes pörben már e héten megtartja 
az első tárgyalást a budapesti törvényszéken 
dr. Zayzon biró.

bécsi vilin 
három hó
it költi el

százados 
villát

Jnfluenza
Betegek gyekre n szenvedned 
székrekedésben. Ilyenkor vigyázni 
kell a rendes emésztésre. 
Irttíüenzánál . , ■ »i (,ri 
szükséges e

A kitűnő Turmaycr Sdn- 
még jegyetni fitt it, hogy 
Ida t't Tabódy Klári mü-

Vtt.

Meghalt ar első magyar soffőr. DndaFtó- 
rián. Harmincöt esztendővel ezelőtt 8 ve
rette a- ehö Magyarországra került ősautót. 
Később Hohcnlohe Antal herceg, a monar
chia szentpétervári követség! attaséjának 
rrotgdhztöba stegödött és a cári főváros 
utcáin pőfögtette gat dó fa kocsiját. Vtdnrr 
visszakerült Magyarországra. A háborúban 
o páncélautói osztagnál vitézkedett. Lassan 
megöregedett, de még mindig autót vezetett, 
a soffőrködésbrn lepipálta o legújabb, leg
frissebb generáció koesivezetöi tudományát 
is. Most halt meg Sopronban, rtt autósok 
nagy részvéte mellett temették el.

Vili.
Magyar diákból lesi mdhot egy hétre Ber

linben. A Kroll-optra dísztermében tartják 
meg a bált Sztojag Döme, követünk védnök
ségével. .4 Ml művészt műsorában fellép 
Rökk Marika <> szerepel Fényes Szabolcs 
kcneszerzö

ETOILE BAK
UJ HÚSOKA:

Vadnay Éva, Pártos Gusztáv, 
Nagy Licy, Fekete Klári 
KOLA-BALOGH JAZZ-DUO

27$“"/™*  - tamc COUVERT ÜIKCS!
Telefon: 1-138-82,1-164-08

Medny ánszky százados, IV. Károly 
volt személyes futárja különös pert
indított első felesége ellen

[
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SAN REMOBAN
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» a órai vjnáfc

Ar egykori kőrös hadsereg egyik legszeb
ben dekorált katonatisztje volt Mednydnszky 
Henrik szazudot, a Ferenc József-rend és h 
Vaskoronarend lovagja, aki a világháború
ban nagyjelentőségű szolgálatokat teljesített 
közvetlenül

IV. Károly király mellett. akinek Mm!-

más embere és személyes futárja volt.
Amikor Mcdnydnszky.Jlenrik százados le

szerelt, jómódú ember volt. Ebben az idő- 
ben vett feleségül egy feltűnően szép és 
elegáns nőt, egy dúsgazdag berlini ékszerész 
leányát. Ez a házasság azonban rosszul si
került, Mednydnszky és felesége nem értet-

Hitvesemmel,Orzsivei es 0 komámmal, a Bakiéiról 
PÓDIUM kabaré 
Jöjjön ti Mura la.
 szívesen látjuk.

k -bán
Lepcses szomszéd

Tizenegy napig ült 
a toioncházhan - 
ártatlanul!

Ivinos és kellemetlen kalandon esett áf 
Nagy Gyula huszonnégy éves borbélyse
géd. Tizenegy nappal ezelőtt a főkapitány
ság be jelen töhi vállábán la kbizony latot kért. 
Az ügyét intéző tisztviselő előkereste Nagy 
Gyula bejelentőlapját. Úgynevezett figyelő
lapot talált mellette, r foloncház bocsátotta 
ki azzal n megjegyzéssel, hogy Nagy 
Gyula ki van tiltva a főváros területéről. 
A fiatalember, amikor hallotta, miről van 
szó, kétségbeesetten tiltakozott.

— Soha semmiféle ügyem nem volt fi 
rendőrséggel, nem vagyok kitiltva, ez téve
dés lesz — hangoztatta.

A figyelőlap adatai azonban megegyeztek 
az ő személy! adataival, nem lehetett , mást 
tenni, rendőrt hívlak, Nagy Gyulát egy cel
lába kisérték és még aznap

a toloncházba vitték.
Nap-nap után jelentkezett kihallgatásra éí 
egvre nagyobb kétségbeeséssel panaszolta, 
hogy valami tévedés van. Tegnap eszébe 
jutott, hogy két évvel ezelőtt ellopták a 
munkakönyvét, talán

a tolvaj szerepelt az ő neve alatt. 
Visszaemlékezett most már arra is, hogy 
állítólag egy ismeróséhez, Cseh Bernáthoz 
került a munkakönyv, A rendőrtisztek vé
gül elhitték, amit Nagy Gyula mondd!, 
látták, hogy tényleg ártatlan és

tizenegynapi fogság után vasárnap el
engedték.

Nagy Gyula azonnal a lakására sietett, 
véletlen játéka, hogy nz utón éppen össze
találkozott Cseh Bcrnfittal. Rögtön megállt*  
tolta és felelősségre vonta n munknkönyv 
miatt. Szó-szót követett, nagy csődület ke
letkezett, előkerült a közeli rendőrőrsén 
is. akinek a felszólítására mindketten tt 
főkapitányságra mentek. Cseh Bernét Itt

bevallotta, hogy valóban fl lopta el 
Nagy Gyula munkakönyvét.

Cseh Bernét rovottmultu, lopás miatt már 
büntetve volt és kitiltották a főváros terü
letéről. Hogv ittmaradhosson, Nagy Gyűl® 
nevén jelentette be magát, igy törtéit, hogy 
erre a névre figyelőlapot adtak ki. Cseh 
Berné lót ezután letartóztatták. Nagy Gyula 

I pedig visszakapta az ellopott munkaköny
vét, ámcly miatt tizenegy napot ült irtat- 
tanul. I
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Autós, villanygépes budapesti 
kasszaMrók nagy „vágása": 
alapos munkával kiraboltak 
egy cekdOmülkl ókszerboltot

' Vasárnap déllven a celldőmölkl csendőr
ei egy ékszerüzlet vakmerő kifosztásáról 
értesítette a főkapitányságot és kérte az 
országos körözés elrendelését a tettesek 
kézrekeritésére.

Celldömölk Fő-terén van Molnár Ferenc 
ékszerüzlete. Vasárnap reggel a szomszédok 
észrevették, hogy

az üzlet udvnrfdőll oldalán a fal ki van 
bontva

és a deszkaken lés egy része ki van feszítve. 
Azonnal tudták, hogy az ékszerüzletben be 
törők járhattak, mire sürgősen értesítették 
a cseridőrséget és a? üzlet tulajdonosát

A helyszíni vizsgálat során kiderült, hogy 
a betörök, akik falbontás utján jutottak a 
helyiségbe, alapos munkát végeztek.

Modern villanyfúróval felnyitották a

Wertheim-szekrényt,
ahol az értékesebb ékszereket tartják éj
szaka. Nagy szakértelmet árultak el, mert 
kiválogatták az ékszerek közül a legértéke
sebb tárgyakat és csak azokat vitték el. 
Nagymennyiségű arany és ezüst tárgyak, 
zcflr és brilliáns ékszerek jutottak zsákmá
nyul a titokzatos éjszakai vendégeknek.

A csendörség feltevése szerint
a tettesek budapesti knsszafurók le

hettek, akik autón érkezhettek 
és munkájuk után azon menekültek.

A kár pontos összege csak a leltározás 
után derül majd ki.

A budapesti rendőrség széleskörű nyo
mozást indított a pesti alvilágban a tette
sek után.

Zita királyné öccse 
vasárnap elutazott 

Budapestről
fíené bnurbon-pármai berreg, Zita ki

rályné öccse, aki szombaton Budapestre 
érkezett, alig huszonnégy, órát töltött a ma
gyar fővárosban.

Az előkelő vendég vasárnap kora reggel 
az vírpőd-sinautobusszal

Bécsbe érkezett és onnan tér s Issza 
Rómába.

René herceg Budapesten senkit sem fo
gadott szállodai lakosztályában. Zita ki
rályné öccse egyedül, minden kíséret nél
kül hagyta el a magyar fővárost.

Állásnélküli pincérekkel 
és viceházmesterekkel

Rémehet lát és halálért könyörög
a gyilkos péklegény

aki egy marék só miatt megölte legjobb barátját

zsiráltatfiak váltót a Textil
behozatali Kft tulajdonosai

Vasárnap délelőtt halottsápadt arcú, min 
den tagjában remegő vézna fiatalembert ki- 
sé-tek végig detektívek a főkapitányság bűn
ügyi osztályának a folyosóján. Sapkáját 
mélyen a szemébe huzva, félénken lépdelt 
a detektívek közt. Kirchoffer Ferenc, 25 
éves péksegéd volt a fiatalember, aki szom
baton reggel az Örömvöigy-utcában szíven- 
szúrta társát. Pomdzi József 27 éves pékse
gédet. Azon vesztek össze, mert nem volt só 
a kenyérben és egymást okolták a mulasz 
fásért.

Zilahy János dr. rendőrfoalmaző részlete
ién kihallgatta Kirchhoffcrt, azután

gyilkos ág büntette
dinén letartóztatta.

A fiatal péksegéd, aki még kihágásért sem 
volt eddig büntetve, teljesen összetörve, si
ránkozva vette tudomásul a letartóztatást. 
Amikor ihegkérdezték, hogy megnyugszik-c 
a döntésben, zokogásban tört ki:

— Megnyugszom fogalmazó ur. mert nagy 
bűnt követtem el és azért bűnhődni aka

rok- Nagyon fáj, amit tettem, hiszen 
nem akartam én szegény Jóskát 

leszúrni,
csak azért vettem magamhoz a kést, mert 
féltem az ő nagy erejétől. Azt hittem, ha 
látja nálam a kést, nem fog megütni. El
vesztetem teljesen a fejemet. Én is szeret
nék mielőbb meghalni.

Klrchhoffer különben egész éjszaka izga
tottan járkált fel-alá a fogdában és azért 
könyörgött, hogy gyújtsák fel a villanyt, 
mert fél a sötétségtől.

Rettenetes víziók gyötrik, állandóan 
Pomázi József véres holttestét látja 

maga előtt
és körülötte siránkozik özvegye és két gyer
meke.

— Csak éjszaka ne lenne soha, beleörülök 
a borzalmas látványba ...

Kirchhoffer Ferencet vasárnap délután 
már át is vitték az ügyészség fogházába.

A gyilkos péksegéd, vasárnap dr. Forgách 
Béla ügyvédet bizta meg védelmével.

A Textilbehozatali Kft. bonyolult bűn
ügyében a kisemberek feljelentései után 
vasárnap délelőtt befutott a főkapitány
ságra

nz első feljelentés a károsult textilgyá
rak részéről.

Sommer Alfréd dr. ügyvéd az UWAG tex- 
tilgyár részéről,

Schuchnerék felkeresték a textilgyárai és 
előadták az igazgatóságnak, hogy nagyobb 
árukészletet szeretnének vásárolni, vidéki 
kereskedők részére. Amikor a fizetési felté
telekről volt szó, kijelentették, hogy

az összeg egy részét készpénzben fize
tik, míg a többi összeg erejéig príma

váltókat adnak.
A cég összeköttetésbe került a Tcxlilbcho- 
zatali Kft-vel, egyideig pontosan eleget tet
tek fizetési kötelezettségeiknek és á váltók 
is jók voltak. Később azután, amikor tizen
kétezer pengő fejében váltót helyeztek le
tétbe, az UWAG-cég egy információs irodát 
bízott meg, hogy állapítsa meg: a váltókon 
szereplő aláírók jók-e?

Az információs iroda meglepő felfedezésre 
jutott:

a váltókon szereplő kezesek legtöbbje 

a Mária Valéria- és az Auguszta-telep- 
ről került ki, földhözragadt szegény 

emberek,
akik két-három pengő díjazás fejében gon
dolkodás nélkül írták alá a 800 és 1000 
pengőről szóló váltókat. Állásnélküli kise
gítő pincérek és segédház felügyelők is sze
repeltek az aláírók között. A cég felelős
ségre akarta vonni Schuchnert és társait, 
azonban közben a rendőrség letartóztatta 
őket és igy

most vasárnap ügyvédjük utján a | 
rendőrségen tettek ellenük feljelentést, I 
Vasárnap egyébként a büntetőtörvény- 

szék vizsgálóbírója áttanulmányozta a bo
nyolult bűnügy iratait. Dr. Bernjeid Imre 
és dr. Boros György a Textilbehozatali Kft. 
letartóztatott tulajdonosainak védői arra 
kérték a vizsgálóbírót, hogy helyezze sza
badlábra védenceiket. Az ügyészség viszont 
mindhárom gyanúsított további fogvatartás 
sót kíván ja. ,

A vizsgálóbíró ma, hétfőn kihallgatja 
Schuchner Nándort, Oláh Gyulát éa j 

Schneider Zslgiuondot
és kihallgatásuk után fog dönteni további 
sorsukról. ,

Kézimunka, rövidáru
1.98 
4.58 
4.80
4.98

o—o cm. szeles —.ae, x—z cm. szeies M w. -.44 
I vég jóminöségO klöplicsipke

(4 ih.i 8—6-cm. széléé _ _ _  —.85, —.78, sVÍS

Függöny, szőnyeg
Kézifiié stórfüggöny o an

szlnoen, szép minták, 250x150 _ ■7«wV

Gyap'utakaró 11.80
Müselyem brokátpaplan flA

minden színben, 180x130 cm. — ZL - iJsOU

Előnyomott zsurgarnitura
4 szalvettával, szép szinekfen------ --- — — —

Előnyomott konyhakészlet
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csomózott magyar perzsa gyapjuszönyeg
ág.velők, összekötők, nagyszönyegek AO CA 
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Vászonáruk pamutból
Kispárnahuzat _ _ 
Nagypárnahuzat _ 
Alsólepedö szegve —_

Paplanlepedöhuzat
Dunyhahuzat í 
Sifonok és vásznak 
Angin, zefir, kanavász____
Lepedőgyolcs 8/4-es, erős minőség _ __
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Frottírtörölköző_ _ _ _ _ _ _ _ _ —.88
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4.S0,

-.78
1.90
3.20
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6.80 
-.68 
-.68
1.58

Női fehérnemű
Nadrágkombiné finom mfiselyemból_ __

Szoknyakombiné
Szines hálóing blmzésdisszel __
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Vállas kötény tartós festőből _ _ _ _ 

Pizsamaöltöny jó meleg flanollbö!____

5 darab női batisztzsebkendö
sötét dlvatszlnekben, összesen _ _ — _ _ _

Uridivat
Tisztaselyem nyakkendő
6 drb kemény v. félkemény gallér

díszdobozban _________

Divat sálkendő más. krepdesin.— _ _í _

Flanell pizsamaölföny kabát és nadrág 

Puplining. bélelt mellel arabok) 
rávarrott vagy 3 külön gallérral 4
Puplln hálóing fehér és színes

1.48
1.95
2.95

-.95
4.95
1.-

2.-
3.-
1.98
3.45

_ —.181 Préselt Üveg kompótos tál _ —.7816 darab szines lapos tányér
Tűzálló, piros lábas és fazék Szí’ * .. . . . “

11. 2 1. 8 1. 4 1.
17fF~

Vizes vagy boros pohár _ ■_ _ _ —.18 j
Alpakka evőkanál v. villa Sí™ ok |

k"----------------------1.44 -----I
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A Hétfői Napló április 3—Lére hirdetett 
knhidcnfrlé hatalmú*  érdeklődést váltott ki.

II. VÁLLALATI BR1DGE
CSAPATVERSENYE

’A távul) I versenyen résitvett 44 csapat 
tagjainak még élénken emlékezetében van 
a gazdag, pazar díjazta, n gyönyörű minta
szerű rendezés. Fellángolt újra a közönség 
körében a versenyzé*!  kedv, ennek legfőbb 
magyarázata a verseny szerencsés kiírása, 
melynek értelmében minden csapat egyenlő 
győzelmi eséllyel veszi fel n küzdelmet u 
Hétfői Napló értékes ezüst vándor kupé
jáért. Ami a csapatok összeállítását illeti, 
úgy határozott a rendezőség, hogy amilyen 
ÖMzeálllliisban egy csapat a tavalyi válln- 
l-itl versenyen Indult, ugyanolyan összeáll!- 
fásban Indulhat nz Idén Is. Természetesen 
azonban egyáltalán nem kötelező, hogy 
bárki is újra tigyonabban a esa pat összeül li
lábban köteles Játszani.

Sokakul vonz n küzdelemben való részt- 
vételre a szellemes versenytervezet — a 
svá.H’ rendszer, — mely érdekfeszltő küz
delmeket és reális befutót ígér.

A verseny színhelye a I.loyd-palota dnna- 
pnrll díszterme lesz. Nevezési zárlat ápri
lis I. Meghlvólgény lés kiadóhivatalunkban: 
J'rzsébet-körut 28. Telefon: 1-308-98.

♦

4 világba Jnnkság prrtbaversenyének rgylk 
legszebb partiját mutatjuk Itt be:

0 B 1082
4 AD732

b B 63
? A D B 10 fi 1
> K
t K54

4 KW4 D052 UZAK
O 42 3 5 O K8052

0 A84 í s $ D9752

4 BIOUO Dtt. + A

b A874
? -

’ Licit: Dél faiak
1 treff 1 kör
1 pikk 8 kör
3 szán 4 kör

Kelet helyén ülő dr. Hajú*  (Nemzeti Bank) 
kis káróval keidlc a támadást, partnere vitéz 
Kollfay beüt a káró ásszal és habozás nélkül 
meghívja pikk kettest, n felvevő, dr. Kun Mik
lós, az MTK kltUnö versenyzője erre kicsit 
tesz, fs most következik na Igád mesteri el- 
lenjálék, dr. Ilnjós nem a pikk tlzeMel, ha
nem h pikk királlyal megy be, azért, hogy ha 
üt a kör királlyal, partnere átüti a pikk tízest 
cs a harmadik pikket A lelopja a Igy a felvevő 
egyet bukik. De nem azért dr. Kun az MIK 
legjobbja, hogy ezt ne vegye észre: az első 
pikket kilsLsálja és minden ellcnjáték mellett 
— teljesíti

♦
Az áprilisi osztrák-magyar hármas mér

kőzésen n magyar színeket a férfi és hölgy 
válogatotton kívül még egy úgynevezett 
,.csikó".csapni fogja képviselni. Á szövet- 
vgi kapitány 12 harminc éven aluli játé
kost hív meg egy triói mérkőzésre ta en
nek eredményét n végleges válogatósnál fi
gyelembe fogja venni. A keret tagjai: dr. 
Böszörményi, Gallé, dr. (íóth, dr. llegedüs. 
dr. Kótzián, Kovács László, Lengyel, Lu
kács, dr. Szalay, Schrcincr, dr. Szentkirá
lyi és Somogyi István,

♦
t: M T. K fon no9{|«rab(hfi bankett here

iében meleg ünneplésben részesítette sorozatos 
fl/őzelmet áruló bridyc-esnpritait. Különösen 
kijutott at ünneplésből «i kitűnő kapitánynak, 
f'árduj Istvánnak, akinek a vacsora keretében 
npujloftdk <i Magyar Rrldge Elet gyönyörű 
ezüst serlegé! is. .4 rtapalok egyetlen hőlgytag- 
fának, a kitűnő játékos A’ádlernt'nrk virág- 
l,al kedveskedett a klub elnöksége.

Dr. Szigeti Pál. a hrldgezők népszerű Pali 
luícslja, a Pajor-szanatóriumban kisebb 
nyclvopcrúción eteti keresztül. A niülct ki- 
tűnőén tikerült, a közszeretetnek örvendő 
bridgeve-fr már Iáit alánul fekszik lakásán, 
f.tak két körülmény hangolja le.- fő Ideig 
nem szabad pipdtnia, sőt még a beszédet 
it rltiltottdk, igy aztán nem Is „licitálhat."

120-öies telelt
VI méter utcát fronttal
legnagvotb adúmantsssággei
Hunyadi Jánne-ut sarok mellett (autobtNfe-. 
megállói mtnlustértumoktol pár lépés
nyire 38.001 penaóórt eladó 1 Tervek en- , 
gödölyéivé 1 Bős ebbet: Telefon 1-223 59

ÁTMENET
a télből a tavaszba

A tavasz már kopogtat Hölgyeim. 
Itt van nemsokára a tavasz, itt van, 
itt és én most mesélek valamit —- 
ai uj divatról, a melyben minden a régi 
és mégis minden uj.

Az idei átmeneti kabátok rövideb*  
bek valamivel a tavasziaknál és in
kább spriccelt tweedek, mint uni boly
hosak. Csikósak és kockásak.

Az angolos, sima, férfiszabásu, 
hátul slicceit, nagy zsebes és széles 
rcveres, manzsettás köpenyek az örök 
divatot képviselik.

Született azután most egy ujabb- 
fajta kabát : a franciásan angolos 
fajta. Elég nehéz születése volt, de 
érdeklődésünkre azt a feleletet kap
tuk, hogy a kabát és viselője a körül
ményekhez képest elég jól érzik magu
kat ...

Hogy pontosabban meghatározzuk, 
ezek a kabátok derékban sveifoltak 
és hátul, ugyancsak a deréktól bő 
S'lokniban hullanak alá. Úgynevezett: 
ordkabálok. Elől egy, esetleg két gomb

ba! csukódik. Különös ismertetőjelük : 
a sötétebb tónusú bársonygallér és 
manzsetta. Arra a jogos kérdésre, váj
jon szép-e ez az uj fazon, azt felelhet
jük, hogy nagyon. Különösen jól öl
tözteti a magas, karcsú hölgyeket.

örüljünk hölgyeim; uj szín jelent
kezik a láthatáron, a mészsárga!!I! 
Főleg posztót használnak ezekhez a 
világos lord kabátokhoz, amelyeket 
barna bársonygallérral és manzsetta- 
val díszítenek. A szürkére tob, a 
középkékre pedig sötétkék bársony
gallér illik.

Vegyék tudomásul azt is Hölgyeim,

Teveszttr
Imit,

ragián 
Meglepő fordulat

a sördinasztia ifjú tagjának 
házassági regényében

Társasági körökből vasárnap érdekes in
formációt kaptunk annak a házassági bo
nyodalomnak legújabb fordulatáról, amely
ről egész Pesten oly sokat beszélnek.

Egyik legelőkelőbb magyar iparvállalat 
tulajdonosának fia,

a híres sördlnoaztla fiatal tagja pár hó
nappá! ezelőtt feleségül vette n pesti 
mondáin világban sokat szereplő szí

nésznőt.
Az ifjú férj családja élesen ellenezte a há
zasságot, mncly azonban —- a család min
den ellenzése ellenére — megtörtént.

Nem sokkal a házasságkötés után meg
lepő bonyodalmak támadtak, amelyeknek 
a törvényszéken lelt folytatásuk. Az ifjú 
férjről kiderült, hogy kiskorú volt, amikor 
házasságot kötött, n házasságkötésnek for
mai hibái voltak, és ezért annak mégsem- 
misitcsét kérte n férj famíliája.

KÖZGAZDASÁG
Az Angol-Magyar Bank 

betétállománya 4.6 millió 
pengővel emelkedett

A mérleg és az eredményszámln, mellyel az 
Angol-Magyar Parik az elmúlt üzletével zárja, 
nt Intézet minden fontosabb ürletágdnnk erő
teljes fejlődéséről. a Javuló gazdasági és hitül- 
életbe való fokozott bekapcsolódásáról tanús
kodik. A szombaton tartott mérlcgnicgállapltó 
illés részletes beszámolóját alább kóröljük, Itt 
mindenekelőtt rá kell mutatnunk a: intései 
tisztes nyereségének 20 százalékos emelkede
ttre. mint olyan eredményre, melynek az álta
lában sikerrel dolgozó magyar hltel»iervetetl>en 
is kevés párja akad. A közönségnek az inté
zette vetett bizalmát mulatja a mérleg másik 
jellemző adata, a 4.6 millió pengős betétszapo
rulat. ami st adások résiéről visszafizetett Asz- 
zregekci) túl ia lehetővé telte, hogy az Angol- 
Magyar Ránk az előző évinél Is nagyobb mér
tékben álljon n hitelt igénylő gazdasági világ 
re ndelkezéaére.

Az Angol-Magyar Bank Rt. Igazgatósága 
dr Schober Béla ni. kir. titkos tanácsos elnök
lésével február 30-án tartott ülésében meg
állapította az 1936. üzletév mérlegéi, mely az 
előző évről áthozott 228.378.61 P betudásával 
1J45.tl!.&7 P tiszta nyereséget tüntet fej (az 
előző évi 1,178.378.61 P-vc! szemben).

A gazdasági helyzet általános javulása az In
tézel működésében Is éreztette hatását, antl a 
rárószómndtaok főbb féléiéinek emelkedésé
ben kifejezésre jutott Az eredményszámla sze
rint a bruttó-nyereség az előző évi 6.1 millió 
P-röl 5 3 millió P-re emelkedett, mert a folyó
üzlet élénkülésével és kihelyezések növekedé
sével — a knmntmarge szűkülése dacára — 
mind a kamatjövedelmek, mind a íolyó-üzletl 
nyereségek némileg növekedtek. A személy
zeti és dologi költségek az alkalmazottak Java- 
dalmatáidnak emelése és 31 fiatal munkaerő 
alkalmazása következtében a> elö*ő  évvel 
szemben valamelyes emelkedést mutatnak. 
Szaporodtak a*  adóterhek Is. A mérlegen be
lül kereszt ülvllt rendkívüli tartalékolásokon és 
sz endménvszámlában leírt 812.000 pengőnvj 
ÖMiegen felüt a lefolyt üzlelév tiszta ered- 
ménve az előző üzleténél szemben 20%-oa 
emelkedést tüntet fel.

A fenti njvreségegyenleg lehetővé tenné

hogy a lila, minden ellenkező híresz
teléssel szemben, — tovább is tartja 
magát. Páriában rengeteg lilát mutat
tak, főleg a posztóban dominál a lila. 
Nem lehet azt az orgonalila három
részes Rochas modellt elfelejteni, 
amely hosszú sötétebb bársonygallér
ral és manzsettával díszített köpeny
ből, halványabblila könnyű szövet
kosztümből és fehér muszlinblnzból 
állott.

Általában a kosztümdivat elérhetet
len csúcson trónolva sajnálkozó dia
dallal nézi az egyes ruhák porbabullá- 
sát. Ezentúl nem is lehet majd egyedül
álló ruhát csináltatnunk. Amint a 
ruha terve felvetődik bennünk, azon
nal a kabátot is hozzá kell kombinál
nunk. Kabát nélkül nincs ruha.

A nap minden szaka a kosztüm 
jegyében zajlik le. Páriában a Bois 
déli napsütése tele van már három
negyedes bundát, de alatta tökéletes 
uj, tavaszi kosztümöt viselő hölgyek
kel.

Még az átmeneti kabát is csak ngy 
teljes, ba alatta a vele harmonizáló, 
esetleg világosabb tónusú férfiszabásu 
kosztümöt viselhetünk.

(Dr. Dévainő Erdős Böske.)
♦

Fentjártunk Havat László Deák Ferenc-u. 
15. sz. alatti divatszalonjában. Egészen uj ke
letű ez a szalon, alig 3 éves. Már annyit hal
lottuk emlegetni, hogy milyen ízléses, finom 
é» elegáns dolgai vannak, gondoltuk, utána
járunk. Es valóban meggyőződtünk, hogy 
mindez nemcsak szóbeszéd. Havas László ta
vaszi kollekciója a legizlésesebb kabátokkal, 
kosztümökkel és ruhákkal van tele. A párisi 
divatot pesti Ízléssel párosítja minden darab
jában.
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A bíróság meg Is semmisítette a házas
ságot.

De a színésznő-feleség nem nyugodott bele 
ebbe, hanem az Ítélőtáblához fellebbezett. 

Tegnapelőtt foglalkozott a fába az érde
kes perrel és úgy döntött, hogy

feloldja a törvényszék Ítéletét, elren
deli a feleség eddig ki nem hallgatott 

tanulnak meghallgatását
és ezután határoz majd: érvényet-e a há
zasság vagy sem.

X bonyodalmas, regényes házasság his- 
tórikumúhoz tartozik az is, hogy

az Ifjú férj egy hónap mntva nagy
korú lesz

és Igy rövidesen minden peres bonyoda
lom kikapcsolásával azzal köthet házassá
got —- akivel akar...

permetez
agvümöl*Ulrfa.bartgy-  ,

lakadósig permetez SZtlára mészkenléü*!
Mor^gazdaMígf
Budapest, IV.. HaJÓ-nteaL Tel.: i-806-19 és szak Őrletekben 
MmotI Mag, Hákócat-ut 7. Mscüiuor Odöa összes üzleteiben

ugyan osztalék fizetését, azonban a hiteléletnek 
még megoldásra váró problémáira való tekintet
tel az igazgatóság a nagyrészvényesekkel egyet
értőén. de Illetékes pénzügyi fényezők helyes 
Intencióinak is megfelelően, éjidén is fenntartj-s 
uz.t az álláspontját, hogy sz niér*  tiszta nyere
ség az intézet erejének további növelésére hasz
náltassuk fel. Ezért art az indítványt fogja a 
március 16-ára egybehlvandd 46. évi rendes 
közgyűlés elé terjeszteni, hogy a rendelkezésre 
ólló összegből 100.000 P a mérlegben kimutatott 
tartalékalapoknak 17,284.630 P-r.? és 1COOOO P 
nz ingatlan-értékcsökkenési tartaléknak 300.000 
P-rr leendő növelésére, 500.000 P belső tartalé
kolásokra. 360.000 P a nyug- és kegydfjalapok 
dotálására fordíttaasék, míg a fennmaradó 
295.221.67 P (az előző évben 228378.61 P), ar 
1937. üzJctív számlájára vitessék At,

A Belvárost Takarékpénztár 
zárszámadása

A bankmérlegek sorában riiost kerö! nyflvi. 
nosságra a Belvárosi Takarékpénztár muitévj 
zárszámadása. Az elmúlt év a fíelodrosi 
Takarék történetében további fejlődést jelent. 
Különösen figyelemreméltó, hogy nemcsak a 
takarékbetétek, hanem a folyóssámlabctétek 
is Igen számottevően emelkedtek: a szaporulat 
közel 2.7 millió pengő. Az üzleti tevékenység 
élénkülését mutatja továbbá a váltótárca több 
mint félmilliós emelkedése, valamint az inté
zetnek az. ezporthltclüzletbo való Intenzívebb 
bekapcsolódása.

A Belvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság, 
igazgatósága dr llédcr Lajos elnökletével meg
tartott ülésén megállapította a takarékpénztár 
1936. évi mérlegét, amely ezerint az intézet 
múltéul nyeresége 313,1132.38 pengő az előző 
évi 315.269.95 pengővel szemben.

A takarékpénztárnál könyvecskékre elhelye
zett beté'ek állománya az előző évi 11,736.771.90 
pengőről 13.887.077.60 pengőre, a folyószám
lára és csekkszámlára elhelyezett betétek ősz- 
szege pedig a multvéri 6,229.741.87 pengőről 
6,755.923.25 pengőre emelkedett. A takarék
pénztár betétállományának emelkedése tehát 
2,677.480.98 pengő és meghaladja nt 1935. év
ben elért emelkedések összegét is.

Az elmúlt évben elért 323.132.38 pengő ősz- 
szegő tiszta nyereség felhasználása tekinteté
ben az igazgatóság azt a javaslatot terjeszti az 
1937 márcms 6-árn egybehívott közgyűlés elé, 
hogy a nyereség etóttal is nz Intézet belső 
erejének gyarapítására fordlttassék. Javasolj*,  
hogy a nyereségből a rendes tartalék 100.000 
pengővel, az. ingatlan-értékcsökkenési tartalék
alap 50.000 pengővel, a nyugdíjpénztár 25.000 
pengővel, a tisztviselői jóléti alapok 10.000 
pengővel javadalmaztassanak, míg a fenn
maradó 138.132.38 pengő az J937. üzletév szám
lájára vitessék át.

A Magyar Leszámítoló és Pénrvőlló Danit 
február 20-án dr. Madarassy-Btck Marcel báró 
elnöklete alatt megtartott 67. rendes közgyűlése 
elfogadta az 1936. üzletévre vonatkozó mérleget 
és zárszámadásokat és egyhangúlag hozzájárult 
az igazgatóság által előterjesztett összes javasla
tokhoz, amelyek alapján az 1,316.675.49 pengőt 
kitevő tiszta nyereségből a 67. sz. részvényszeL 
vény 1.50 pengővel kerül február 22-élől kezdve 
beváltásra. A közgyűlésen Koch Gyula, a Buda; 
pesti Hentesek Ipartestületének elnöke, kamarai 
Ing, szólalt fel, aki a részvényesek nevében az 
igazgatóságnak, a vezetőségnek, valamint a tiszt
viselői karnak eli*meré.aét  és köszönetét fejezte 
ki. A fclügyelőbiioltság uj tagjául Samarjay 
l^ajos, a MÁV ny. elnök-igazgatója választa
tott meg.

♦
A Salgó-Tarjdnl Kőszénbánya Rt. Igazgató

sága ma tartott ülésében megállapította az 
1936. évi zárszámadásokat és elhatározta, hogv 
a f. é. március hó 1-re egybehívandó rendes 
évi közgyűlésnek részvényenként 1.76 pengő 
osztalék kifizetését fogja indítványozni.

♦
Máris igen nagy érdeklődés nyilvánul Wfi 

a március 17-én megnyíló országos mezőgaz
dasági kiállítás fogatversenyei iránt, amelyek
nek egyik legérdekesebb száma lest az tgds- és 
üzleti fogatok szépségversenye. Ezen a szép- 
ségversenyen résztvehetnek a fehérárut fuva
rozók. gyáripari és egjéb vállalatok, a mező- 
gnzdasági üzemek igós fogatai, szóval minden 
nem hixusjellegű hnsznovfogat. A rendezőség 
igen értékes tiszleletdljakal tűzött ki a verseny 
díjazására.

*
A Magyar Szőlősgazdák Országos Eggesfítefe 

az ország teste*  szőlősgazdáit demonstratív 
nagygyűlésre hívta össze, melyet folyó évi 
március 21-én d. e. fél 10 órakor fognak meg
tartani a Corvin Mozgófényképstinházban.

★
A Budapesti Nemzetközi Vásár hclyktoszló 

bizottsága a jövő héten űl össze, hogy az 1937. 
évi vásárra eddig jelentkezett 1300 kiállttá kö
zött a helyek kiutalását megkezdje. A vásár 
szakmái közöl rendkívül erősnek Ígérkezik « 
vas- és gépipari csoport, amely most február 
közepén már 20 százalékkal haladta meg a lm 
t>aiyi jelentkezéseket. Hasonlóképen nagyarányú 
jelentkezés indult meg as óra és ékszer -ehlálti 
és diszmü. a papír és Irodafelszerelést s.'Ojtffl'T 
részéről is. Számítanak továbbá o bőrdíszmű 
bár, cipő, valamint az üveg és portolldnesoporl 
nagyarányú fejlődésére Is.

A Vásár iránt egyébként mdr most le iyen 
élénk érdeklődés nyilt-ánvl meg agy a befföt- 
dön, mint n külföldön. A kontinensen 22 állam
ban 56 közlekedést vállalat vonalain keresztül 
biztosítottak már is messzemenő kedvezménye
ket.
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T est vérgyilkos 
kisfiú

Borzalmas tragédia Játszódott le feb
ruár 18-án a Török-ulca 6. számú ház első 
udvarának földszint 2. szám alatti lakásá
ban. A szerény lakásban Lakik GaHovich 
Mária három apró gyermekével. A gyere
kek közül az egyik 6 éves, a másik négy 
éves, a harmadik pedig négyhetes pólyás- 
baba.

Az asszony 18-án munkában volt és há
rom gyermekét egyedül hagyta a lakásban. 
A gyerekekre nz albérlőnek kellett volna 
vigyáznia, nz idős ember azonban clszun
dikált. ugy, hogy a három gyerek felügye
ld nélkül maradt.

Mikor az unva hazajött, megdöbbenve 
látta, hogy négyhetes László nevű fiacs
kája

görcsökben vonaglik.
Azonnal orvost hívott, aki megállapította, 
hogy

a csecsemőt megmérgezték.
Hiába vitték kórházba és hiába volt az or
vosi segítség, a szerencsétlen kisgyerek 
másnap reggel

szörnyű kínok között meghalt.
Nyomozás indult, hogy a rejtélyes mér

gezés ügyére világosságot derítsenek, de az 
esetnek csak két szemtanúja volt, a hat 
éves és a négy éves kisfiucska, akik csu
pán annyit tudtak mondani, hogy a csepp 
Laci

Ivott az ablakpárkányon lévő ecetes
paprika levéből.

'A két kisfiú
doktor bácsit játszott 

és az Idősebb leveseskanállal adott testvér
kéjének sz Ceciléből.

A két órtalan gyerek Játéka okozta kis 
testvérkéjük halálát.

..éterről
FAL- BS BUTORBURKOlXSOK

BEMUTATÖHELYISÉGE
Vf., Ó-UTCA 4. SZ.
 TELEFON 1-1M-1S 

Izgul a vurstli
Ma tiltakozó gyűlést tartanak 
a lebontás ellen a ligeti 
mutatványosok

A városligeti mutntványostér környékén nngy 
izgalom: a vustli iámét klscbh lelt.

Sét szórakozóhely megszűnt, az épületeket 
lebontották, a harmadik ligeti attrakció 

lebontásáról pedig most tárgyalnak.
Az a helyzet, hogy n főváros a vurstlit sze- 

celné megszüntetni, a bérlők szerződése 1938 
január elsején jár lo és az elterjedt hirck 
Mcrlnt

■ »wrződé»eket nem fogják meghoaazab- 
bltani.

A városligeti nagyvendéglő és a The Royal 
ligeti mozgó szerződéseit is ezért nem 

hosszabbították meg s ugy a nagy vendéglőt, 
P’int a mozi épületét lo is bontották. A műn- 
ül ,oknl mo,t fejezték be. A tavaszra mór 
Iákat és bokrokat ültetnek oda, ahol egykor 
Mc* a szórakozóhelyek állottak.

A mutatványosokat exiszteneiójukban érin*  
ul efek HI események és vasárnap elhatároz- 

hogy
hétfőn tiltakozó gyűlést tartanak 

városligeti vendéglőben, majdpwilg 
•ulnöllségei menesztenek a városházára, ahol 
‘Hlakoznak a tervezőit bontások ellen és kérik, 

Mentsék meg a Városliget romantikáját. 
A ''árosgazdasági ügyosztály különben csű- 

önökön dönt végérvényesen a Néparéna sor- 
‘‘róL A cirkusz bérletét Fényes György -isz- 
.4 szerelné adni a fővárosnak és örömmel 
iXi ná * cirknsx kbontását. Ezzel a másik 
‘‘♦-rlrle, a Fővárosi Cirkusz megszabadulna 
versenytársától.

De nemcsak n mutatványos-téren van lxga- 
®m, hasonlóképpen

nyugtalankodnak az Angolpark bérlői la, 
multiul/ h,r Urt hogy a Köz-

" Angolparkon keresztül szón- 
• / i ** Aadrássv-utat meghosszabbítani a 

L. ÍRX kettés-ágnák. A híresztelések ha- 
hosasabbtt tt^ n,u,alányos * szerződését sem

A markő utcai

Az esküvője előtt
37 éves korában 
vérmérgezés megölte 

dr. Székely Endrét
Vasárnap délelőtt gyászlohogót tűztek ki 

a törvényszék épületére: meghalt dr. Szé
kely Endre, a Markó-utcai fogház vezető 
ügyésze. A bírói és ügyészi karban, de az 
egész jogászvilágban megdöbbenést fognak 
kelteni e tragikus haláleset előzményei és 
részletei:

Tíz nappal ezelőtt Székéig Endre dr. 
meghűlt. Másnap már hőemelkedéssel, 
mandulagyulladással jött be a hivatalába. 
Egyre rosszabbul erezte magát, de nem 
maradt otthon. A kötelességtudús reggelen
ként bcszólitotta a fogház irodájába, 

betegen, lázasan dolgozott, 
amig csak nem konstatálta orvosa: tűszös, 
genyes mandulagyulladás lépett fel, ágyba 
kellett feküdnie. A 37 esztendős Székely 
Endrén olyan gyorsan elhatalmasodott n 
betegség, hogy családja a Siesta szanató
riumba szállít tatta.

A gondos, odaadó orvosi kezelés nem 
tudta megállítani az egyre súlyosodé beteg
séget.

A genyes mandulagyulladás vérmérge- 
zést okozott, általános szepszis lépett 

fel.
Kétségbeejtő, izgalmas küzdelem folyt most 
mór Székely Endre életéért. Naponta or
vosi konzílium ült össze, egymásután két
szer vérátömlesztést végezlek rajta. Ez sem 
segített. Tegnapelőtt egy különleges ameri
kai szérum alkalmazását határozták el nz 
orvosok.

Budapesten nem kapható ez a szérum, 
repülőgépen Bécsböl hozattak belőle.

A szérum átmeneti javulást hozott, de saj
nos, huszonnégy óra után újból rohamo
san rosszabbodni kezdett a nagybeleg ál
lapota. Vasárnapra virradó éjszaka elvesz

Tíz napig Varsóban 
nyomoztak a pesti 

valutarendőrség detektív} ei
Tíznapos nyomozás után vasárnap Bu

dapestre érkeztek a valutaűgyészség detek- 
livjei, akik Lengyelországban folytattak 
szenzációs nyomozást. A valutaügyészség n 
legújabb kötvénysibolásí bűnügyek nyomo
zása során megállapította, hogy

több nyanusltott Lengyelországba szö
kött, Varsóban telepedett le 

és innen próbált összeköttetést teremteni 
budapesti bűntársaival...

A lengyel hatóságokkal történt megállapo
dás alapján a pesti valutaügyészség detek- 
tivesoportjának vezetője két detektlvvel

Negyvenegy embert károsított meg 
három elzüllött urifiu

Vasárnap kezdte meg büntetésének kitöl
tését Budapest bűnöző világának három ér
dekes figurája. Hetekkel ezelőtt a budapesti 
sajtóban nagy cikkek jelenlek meg arról, 
hogyan károsították meg ötletes csalók fur
fangos trükkel a telcfónhivásra házhoz jövő 
taxígépirónőkct. A csalók hónaposszobát bé
reltek ki, taxigépirónőkel hivattak, azután 
a géplrókisasszonyt elküldték, hogy hozzon 
papírt. Mire a kisaszony visszatért, a titok
zatos diktáló

az Írógéppel együtt eltűnt.
A sorozatos följelentések alapján a rend

őrség erélyes nyomozást indított, melynek 
eredményeként

nagyarányú szervezett szélhámosbandát 
sikerült leleplezni. Kiderült, hogy nz utóbbi 
időben a fővárosban elkövetett csalások és 
szélhámosságok legnagyobb részét ez a tár
saság követte el és működési területűk a 
taxigépirónők írógépeinek ellopásán kívül 
kiterjedt a lopástól és csalástól kezdve a 
zálog jegy hamisításig

a szélhámosság minden ágára.
A nyomozás adatai alapján nz ügyészség 
kilenc vádlott ellen 4J rendbeli bűncselek
mény miatt emelt vádnt és az ügyet szom
baton tárgyalta le a bünlctőtörvényszék 
Sc/igdl-tanácsa.

A azélhámosszövclkezct tagjai valnmeny*  
nyien töredelmesen beismerték bűnösségü
ket. A három fiatal vezér: Sántha László, 
aki a szélhámosságok elkövetésekor Szilágyi 
és Szigeti László néven szokott szerepelni, 
Gergely Pál, akinek már hat különböző ál 

tette eszméletét és
vasárnap hajnalban, két óra előtt 

néhány perccel meghalt.
Dr. Székely Endre nemcsak egyik leg

szimpatikusabb, hanem egyik legtehetsége
sebb, legképzettebb tagja volt a budupesti 
ügyészi karnak. Tehetsége predesztinálta 
arra, hogy egészen fiatalon oly gyors kar
riert futott be. Eveken át Baróthy Pál fő
ügyésznek, a budapesti királyi ügyészség 
elnökének volt a titkára, majd királyi 
ügyésszé nevezték ki,

egész sereg nagy biinűgy kivizsgálását 
osztották ki reá.

Amikor megüresedett a Mnrkó-utcai fogház 
vezetőügyészi állása, öt jelölték ki e fon
tos, felelősségteljes posztra. A fiatal ügyész 
kitünően bevált uj beosztásában, példás fe
gyelmet, mintaszerű rendet tartott a fog
házban, de tudta azt is, mikor kell a szi
vére hallgatnia.

Egy pesti urileánnyal járt jegyben a 37 
esztendős Székely Endre dr. és akik közel 
álltak hozzá, ugy tudták, hogy

rövidesen meglesz az esküvő.
Tavaszra tervezték a házasságot...

Vasárnap délben Baróthy Pál főügyészt 
értesítették a fogházügyész tragikus halálá
ról. A főügyész mély megdöbbenéssel fo
gadta a hírt és ugy Intézkedett, hogy dr. 
Grottó László királyt ügyész lássa el 
egyelőre a fogházügyészi teendőket.

Az eddigi diszpozíciók szerint
kedden délután 4 órakor kísérik utolsó 

útjára Székely Endrét,
impozáns részvét mellett a kerepesi-uti te
mető haloltasházóból.

lllMK 

együtt Varsóba utazott * itt a lengyel rend
őrhatóságok segítségével kihallgatásokat 
folytatott. Információnk szerint, a pesti de
tektívek

a varsói rendőrségen kihallgatták dr. 
Kovács Sándort, aki a Kamiol-féle 
700.000 pengős kötvénysibolás lelep
lezése után Bécsbc szökött, majd Var

sóban telepedett le.
Kovács Sándoron kívül másokat is kihall
gatlak s a kihallgatások eredményeként rö
videsen újabb érdekes fordulat történik az 
utóbbi idők nagy kötvénysibolásí bűnügyei-

neve volt és Gangéi Lóránt — a nyomozás 
adatai szerint szintén négy-öt álnéven sze
replő szélhámos —, vallomásában kalandos 
élettörténetet mondott el a bíróság előtt.

Mindhárman előkelő uricsaládból szár
maztak. Sántha László

kispap volt, fölazeQteléae előtt pár nap
pal hagyta ott rendjét 

Megismerkedett egy fiatal urilánnyal és az 
ismerkedésből szerelem lett. Házasságra 
azonban már nem kerülhetett sor, mert

a lány öngyilkos lett éa meghalt
Sántha László megpróbált elhelyezkedni, 
azonban semmi sem sikerült, végül elment 
az idegenlégióba, ahol öl évet töltött.

— Őrmesteri rongot szereztem —- mon
dotta Sántha László, de aztán annyira erőt 
vett rajtam a honvágy, hogy hazajöttem. 
Itthon azután elkezdődött az én tragédiám 
— folytatta zokogástól elcsukló hangon —, 
mindent megpróbáltam, címeket Írtam, cso
magokat hordtam és végül a bűn útjára ke
rültem ...

A második bandavezér Gangéi Lóránt, 
szintén elzfillött urifiu. Apja építész volt 
’ygrábban, ó maga is megszerezte a mér
nöki diplomát. Apja összeütközésbe került 
a jugoszláv hatóságokkal és börtönben vé
gezte életét. Gangéi Lórántot áttoloncolták 
Magyarországra, ahol azonban nem tudott 
elhelyezkedni.

Gergely Pál is urifiu volt. Apja — Ismert
nevű szabadalmi ügyvivő —, gépészmérnök
nek szánta Négy évet járt egyetemre, ké
sőbb pedig festeni és rajzolni kezdett. Nem

Shsrlini aulókiállíiá« UMajMtiUka

nálunk már megtekintheti t
Főképviselőt:

HHHN RRTHUR £s TfiRSHI
VI, Rndrássy út 10. — Telefon '1-136-19 

tudott elhelyezkedni és 1033-baTt betörő
bandát alakított. Betörésért másfél évrti 
ítélték, három évvel később pedig orgazda
ság miatt Ítélték el félévre. A büntetés ki- 
töltése elől megszökött és belépett a szélhá
mos bandába.

A banda
nagystílűén, költséget nem kímélve 

dolgozóit. Kibéreltek egy
elegáns budai villát, 

ahová Gergely Pál mint előkelő miskolci 
ügyvéd, Vadnay Iván néven költözött be. 
Ez a villa lett azután a legtöbb szélhámos
ság kiindulópontja. Ide küldették a legkü
lönbözőbb hitelbe vásárolt holmikat, érté
kes rádiókat, Írógépeket. A budai villa 
„háziasszonya" Balogh Irén magánlisrtvjse- 
lőnő volt, aki mint dr. Vadnay Istvánná sze
repelt.

A bíróság a
sírva, töredelmesen valló 

vádlottak után
negyvenegy károsultat

hallgatott ki. Többek között Zab Annát, egy 
fiatal tisztviselőnőt, akit Sántha László ugy 
csapott be, hogy kijelentette, hogy

az idegenlégióban eltöltött Idejéről 
regénjt akar Írni

s ennek kiadására pénzre van szüksége. A 
tisztviselőnő hitelt adott Sántha László sza
valnak és 120 pengőt kölcsönzött neki.

A tanuk egész sora vonult fel. akik mind 
arról vallottak, hogyan csapták be a leg
különbözőbb trükkökkel áldozataikat az el
züllött úri (luk szélhámosságának tagjai. Az 
ügyész vádbeszédében súlyos büntetést kért, 
majd dr. Forgács Béla védőügyvéd beszéue 
után a törvényszék Gergely Pált másfélévi. 
Gangéi Lórántot egyévi és Sántha Lászlót 
tízhónapi börtönbüntetésre itclte. Az ítélet
ben ugy a vádlottak, mint az ügyész meg
nyugodott és a három elzüllött fiatalember 
vasárnap megkezdte büntetésének kitöltéséi

FOTÓALBUM
MINCDIIA PO'IRARUHAZ■ Dillll EfllJAB K'inuth I.hIovuIt. :o (Astória-szAllóval ueaben)

Átlőtt mellű titokza
tos halott Magyar

óvár határában
Győr, február 21. 1 

fA Hétfői Napló tudósitójának telefon*  
jelentése.) Vasárnap reggel Magyaróvár ha
tárában az erdészeién átlőtt mellű, súlyo
san sebesült harmincöt év körüli férfit ta
láltak. Kórházba vitték, ahol az ismeretlen 
férfi |

anélkül, hogy eszméletre tért volna, 
meghall.

A férfi kilétét eddig még nem sikerűit 
megállapítani és a csendőrség erélyes nyo
mozást indított annak megállapítására, 
hogy

ki lehet a magyaróvári erdőszél titok
zatos halottja.

Az a gyanú, hogy bűntény történt, mert N 
férfi közelében nem talállak fegyvert. At 
Ismeretlen halott elegáns ruházatából kö
vetkeztetve, n férfi valószínűleg jobbmódn 
polgári körökből való.

— Ausztriában Is kaphatók a világhírű magyar 
MIRA-vItek. Fölerakal: Mattonll.'ngar ásvány- 
viznagykercskedő, Wien Jasomirgotlstrasse 4. 
két a Vásárra utazóknak.

— Aki háztartást vetet,., A mai kor Igé
nyelt leginkább kielégítő villamos háztartási 
segédeszközök, készülékek láthatók az Elektro
mos Müvek, V.. Honvéd-utca Ti. szóm alatti 
kiállításán. Különösképpen felhívjuk figyelmét 
ásóknak, akik háztartást vezetnek, hogy sok 
újat tanulhatnak, ha résztvesznek az ottani, 
minden szerdán délután ’/ső órakor, továbbá 
hétfőn, csütörtökön és pénteken deleiéit VslO 
órakor kezdődő villamos fözőelöadáson. Leve, 
les-vajastészta és különféle húsok sütése. Belé-



SZÍNHÁZ
A Malacában halálra íté t 

Koestler Artúr darabja 
a Belvárosi Színházban

Néhány nappal ezelőtt érkezeit az n meg 
döbbentő hír Budapestre, hogy n Daily Chro- 
niele cimii londoni lap magynrszármnzásu 
munkatársát, Koestler Artúrt n Malagába be 
vonuló Franca tábornok halálra ilélle és rsak 
nz angol diplomáéit beavatkozására változtat
tuk ál a halálos ítéletei életfogytiglani kinn 
szernumkára. Koestler Németh Andorral, a ki
váló magyar Íróval közösen már régebben 

darabot irt.
* darab eredeti elme ,,Bnr du Solell", amelyet 
Napsugár bár elmen fogadott el Bárdos Artúr, 
■ Belvárosi Színház igazgatója. Bárdos a kő 
vetkezőt mondta:

— Igen okos és tehetséges munka, rendkí
vül merész és ezért rendezői szempontból na 
gyón érdekelt a darab előadása. A darab azon
ban állandóan foglalkoztat, i

Németh Andor, n társszerző ezeket inon- 
doffa n halálra ítélt magyar iró darabjáról:

— A spanyol tengerparton kezdődik, ahol 
egv bárban unatkoznak a jó! élő emberek 
Ekkor egy igen furcsán öltözött és érthetetlen 
nyelven beszélő, légiesen gyönyörű fiatal em
berpár tűnik fel a bárban, nkiröl kiderül, hogy 
egy idegen csillngznl lakói. Csillagzatuk kihii- 
löu.-n van és most nz. a szándékuk, hogy né
pük számára ,,uj lakás" után nézzenek. Ha a 
földön megvan az élei lehetőség, itt elpusztít 
j.ik az embereket és a maguk számára helyet 
csinálnak. Egyetlen feltétellel kegyelmeznek 
meg itt nz embereknek, lm abszolút boldogok
nak találják őket. Ezt a kormányok megtud
ják,

elrendelik a boldogságot,
különböző politikai frakcióknak akarják át
adni az uralmat, de mindegyikük .kijelenti, 
hogy

nem a boldogság a prngrammjuk.
Végre egy költő lesz a világ diktátora, de ez 
ufón kiderül, hogy az emberiség nem született 
a boldogságra.

Nagyon valószínű, hogy az érdekes darab, 
már a szomorú aktualitás miatt is, hamarosan 
•zinpadot kap Budapestén.

Színházi hét
/• HATALMAS SIKER volt n Vígszínház 

szombat éjjeli kabaréján, amelyen a sztárok 
egész serege lépett fel. A behirdetett szerep
lők közül csupán Fedák Sári, Gyenge Anna. 
Fejes Teri, Rökk Marika és a beteg Beregi 
Oszkár hiányzott. Megállapítjuk, hogy a meg
jelentek igen előkelő társaságában legnagyobb 
sikere Felrki Kamii szinészutánzá.sainak volt 
A közönség nem akarta leengedni a színpad
ról 1

MARIKA HADNAGYA huszárosán . be- 
vcrckedte magát a közönség szivébe A Kamnrn- 
színház Dénes Gyula és Saly Géza operettjét 
mutatta be o héten. Mutatós, firss, vidám szö
veg, pattogó, kellemes és szellemes versek, igen 
aranyos és fülbemászó muzsika a kitűnő társ 
szerzők munkája. Sándor Anna megnyerő kül
sejével, finom játékmodorával és igen jó ének
hangjával a pesti primadonnák között is jó 
helyet vívott ki magának. Sziléi László pom
pásan énekelte nz operett slágereit, Délig Fe
renc rgy snújdig huszárezredest játszott ra
gyogóan.

NINON SZERELME ■ clmo Srrlnld Ar 
snand és a már elhunyt Szenes Andor operett
jének, amelyhez Majorosig Aladár irt finom 
zenét Az operett ősbemutatója csütörtökön 
lesz Szegeden. Nem kétséges, hogy rövidesen 
Testen Is játsszák. Hasonlóképpen Debrecen
ben is premier lesz. Felkap Ferenc kollégánk 
,.Baj van Napóleonnal" cimü bohózatát mutatja 
be a Debreceni Színház, a város közönségének 
óriási érdeklődési mellett. Ez az ősbemutató 
is try-oaut nak számit I

ANGYALI TÖRTÉNET ez a stúdióról és 
így fialni magyar zongorista zeneszerzőről, 
Barna Pálról. Á fiatalember benyújtotta a rá
diónál egv magnalkolta spanyol tangóját, nme 
Ivet visszakapott azzal, hogy „nem üti meg a 
mértéket". Egy lokálzenekar. amely a rádió 
bán Is szokott játszani, egyik Ilyen előadására 
azonban műsorára tűzte ezt a szerzeményt, 
nint eredeti spanyol számol. Mikor megtudta 
ezt' Barna! újra benyújtotta muzsikáját. A zc 
nel tanácstól ép aznap délelőtt kapta meg nz 
elutasító választ, amikor a rádió lautsprecherc 
hangosan bömbölte slágerét. Nincs további

* Elkészült az első magyar fllmbnhórat. A 
azilzséi a vidám filmek mestere, Nőtt Károly 
Ma Hol nlszut k vasárnap címmel, rendező 
pásztor Béla, n főszereplők a humor művészei 
Goinbaszögi Ella, Knbos Gyula, I.ntnbár Kól 
mán. Komlón Vilmos. Soltész Annié, Kiss Manyi 
és Balassa János.

75—100. előadás
A wezón sikere!

FEDÁK SÁRI,
Tolna, KIArl. U*n  Kifliin. Onnlyt 
Vrul, Laílomrruk, Maralt, Pilléi 
Vem, llerettl. GrrguM, Ajlny. 
Köneerr-BoOer. Perfnyl. liellfrt 

Zátony, Nafciiy, llondy, Kfrdy
Jegyrendelés telefonon; 1-154 3S

___HÉTFŐI NAPIÓ_________________

1, Beethoven olaj nyomaté art
AMIKOR A NAGY NÉMET ZENE KÖL

TŐT a halála utáni évtizedekben felis 
merték és a zenemüveit körükben a IX 
szimfónia olyan népszerűvé kezdett válni, 
mint manapság egy-egy divatos tangó, 
nagy rumba, az élelmes gipszöntök 'el
árasztották a világot Beethoven maszkjá
val. Minden jobb polgárt család zongorája 
jelelt ott függött a filléres portéka, jelké
péül annak, hogy igen, ebben a házban 
tisztelik a zenét és a házikisaszony már 
elért a Für Éli se magasságáig Beethoven 
költői és emberi tragikuma a regényes 
életrajzok, miniatűrök és talán egy rósz- 
szül sikerűit némafilm képzeletet lefogó 
hínárján kérészül eljutott a színpadi drá
ma tisztultabb formájáig, ahol nyerseb
ben és plasztikusabban bontakozik ki a 
süket zeneköltő emberi portréja. Nos, ez 
a portré van hivatva most pótolni a ha
lotti maszkok gipszgyüjtcményénck mil
lióit, ezt a portrét mesteri giccs módjára 
olajnyomatban sokszorosította a nagyér 
demü publikum számára Heinz Ortner, 
a jeles bécsi iró és szerintünk jóval kva- 
litásosnbb magyar társszerződ, Balassa 
Imre. Olajnyomatként hat, de mégis 
megrázó, s é I m é n y s : e r ü a d a- 
r a bl Világosan felismerhetők rajta a mű
vész kezevonásai, jól halnak a színek, a 
dráma és a romantika keveredése. A nagy
közönség szívesen akasztja fel lelki lak
osztályának disz falára ezt a képet, ame
lyet Beethovenről kapott, amely azonban 
mégis csak nyomat, az élő művész vívó
dása és az alkotó egyéni varázsa nélkül 
Kiss Ferenc, a címszereplő kilép a kép 
keretéből, önálló és hatalmas erejű alakí
tásával hitelesíti előttünk a nagy költő 
életének megrázó tragikumát. Kiss Ferenc 
színészi pályájának uj fejezetihez jutott el 
ezzel az alakításával — amellyel azonban, 
sajnos, majdnem egyedül maradt a szín
padon. Es zengi Olga egérszerénységü 
figurája például sehogy sem tudta elhi
tetni velünk a zseni szerelmi lángolását. 
Ez a szerep Bajor Giziért, de legalább is 
Tőkés Annáért ordít. R ápol ti Anna vi
szont a magába fojtott drámaiságával tő-1 
kéletes Brunsudck Teréz volt. Még csak 
Gózont, Makláryt, Szabó Margitot, a kis

3. A két filmeseménye: Mária nővér
NAGY SZÍNHÁZI ESEMÉNYEKET meg

illető helyen és komolysággal kell foglal
kozni ezúttal egy filmmel, amelyet a na
pokban nekem levelitettek és amely néhány 
nap múlva a nagyközönség elé kerül. A 
Mária nővér már kibírja e rovat 
szabta magas mértékkel való bírálatot és 
nem szorul semmiféle lojalitásra,. amely « 
magyar filmekkel szemben magyar kriti
kusra szinte kötelező. Mindenekelőtt álla
pítsuk meg, hogy a film c i m e n e m 
fedi a lényeget. Sró sincs itt vallá
sos tárgyú filmről. Ez egy izzig-vérig mo
dern, társadalmi színmű, illetve fllmmü, 
amely két férfi és egy finom, egészen kü
lönlegesen érdekes női alak szerelmi hár
masáról írói. A festő, aki a koronázótemp
lom vasárnap délelőtti miséjén a 'közönség 
közölt énekel, már régen küszködik egy 
Mária-kép megalkotásával. Sehogy sem ta
lált eddig méltó módéit és most az egyik 
zárda növendékei között meglát egy leányt, 
akinek feje fölé már ódáképzeli a sugaras 
glóriát. A zárdafőnöknő engedélyt ad az 
éppen végzett növendéknek arra, hogy a 
festőnek modell üljön s mig a kép elkészül, 
halálos szerelem szövődik a két fiatal kö
zött. Úgy látszik, hogy semmi akadálya 
sem les: kettőjük boldogulásának, amikor 
ciy félreértés éket ver közéjük. A leány 
csalódottan hazamegy anyja birtokára, a 
festőből pedig évek során ünnepelt énekes 
lesz. Közben férjhez megy Mária, gyermeke 
is lesz, mikor hazajön az ünnepelt énekes 
és találkozik azzal a nővel, akit sohasem 
tudott elfelejteni és aki őt sem felejtette el 
egy pilnnatra sem. Mária férje jő barátja 
•it énekesnek, mindent megtud, gyanúsítja 
feleségét, aki megbántva, a zárda gyermek
kórházába vonul, hogy olt mint csendes 
Mária nővér a kis emberpalánták ápolásá
ban találjon vigaszt fcliaklatolt életére. Ide 

Szombaton, február 27-én először
Szép Ernő háromfelvonásos uj vigjátéka

HÁROHILEUELil LÓHERE
legyrendclés teléíonon: 1-163-44

Lázár Gidát dicsérjük meg s megállapít 
luk, hogy a közönség valóban szép szín
házi este emlékével hagyja cl a nézőteret

2. Az őröíifju I
Tündérlaki lány oh

A VICC ELÖREGEDIK, a probléma el
múlik. a humor elszürkül, de a költészet, 
az iról bölcsesség clnyiiheletlen. Ez jutott 
eszembe akkor, amikor Heltai Jenő ne
gyedszázaddal ezelőtt óriási sikert aratott 
vig játékának reprizét néztem végig az And- 
rássy-uti Színházban A költő értékének 
aranyvatutája milyen hibátlanul és 
tisztán csillog, pedig azóta mind
ama probléma feleit, — amelynek keretébe 
öntötte bölcsességét, filozófiáját és költé
szetét Heltai Jenő —, mennyire eljárt az 
idő. De az, hogy az önfeláldozó „tisztesség
telen" leány az egyetlen szent az ilyen 
Tündérlaki családokban, ahol mindenki a 
saját kis életét igyekszik a napos oldalon 
tartani, mennyire emberi és mennyire igaz 
most is. Heltai Jenő darabja huszonöt 
év óta forrásmunkája minden hasonló víg
játéknak. A sziniiskolák vizsgaelőadásainak 
is kedvenc müsordarabjo és mig Tündér
laki Boriskából az eljövendő drámai hős
nők, addig Sárikából az öszes naivaknak 
készülő fiatal hölgyek vizsgáztak évtizedek 
óta. Az Andrássy-uti Színház jó elő
adásában Boriskát Sennyey Vera ját
szotta nagyvonalúan, kedvesen, talán kissé 
tulszomoru alaphangra téve, de mégis hi
telt érdemlőén, Túrái Ida pedig Sáriká
ból „vizsgázik" jelesre. Tiszta, jól átgon
dolt figurát ad Mihály fi s igen mu
latságos Bili esi és Kiss Manyi pom
pás kettőse. A kedves Szaplonczay 
Éva nagy buzgalmában mindig egyet- 
egyet utánaliheg mondatainak, az amo- 
rozó Vízi Béla pedig fűzfapoétává hami
sítja Heltai lángolószivó költőjét. G ó t h 
Sándor gusztusos rendezése kitünően érvé
nyesült és a közönség úgyis mint fizető 
vendég, úgyis mint magánember, igen jól 
mulat a vidám s mégis bölcs .darab előddá- 
zán.

hozzák be saját gyermekét is, akinek be
tegágya felett összcborul a feleség és a 
férj •,.

Ez természetesen csak rövid és hideg 
meseváza annak a forrón lüktető és köl
tőien szép témának, amelyet Gertler 
Viktor, a film rendezője művészi valósággá 
fogott össze a filmen. A vágy a szerelem, a 
hit és a megbékélés csodálatosan szép és 
fenséges himnusza árad a film vásznáról. 
Gertler Viktor ezzel a filmjével, amely 
egyúttal valóban az első magyar vi
lágfilmnek számit ható, annak a kar
riernek útjára lépett, amely egyenesen 
Hollywoodba vezet. Ajánljuk a filmeseknek, 
sürgősen kössék le minél több filmre Gert
iért, mert nem lesz sokáig Pesten. E i be n 
Istvánról, a fotográfiák művészi készítőjé
ről szintén igen jó a véleményünk, csak
úgy, mint Hegedűs Ferencről, a pro
ducerről. aki a Paface—Phöbus-film eme 
remekétől nem sajnált semmit, ami jó, 

szép és drága, sőt pazarlóan 
költséges!

A SZEREPLŐK élén uj magyar film
csillag, Szörényi Éva halad. Elraga
dóan finom és valóságos tanulmány az a 
játékbeli metaformőzis, amig a fiatal zárda
növendékből asszonnyá érik. Svéd Sán
dor lírai tenórja először gazdagítja a ma
gyar film szalagját. Jávor Pál férfias, 
megnyerő, okos és mértéktartó alakítása is 
értéke ennek a filmnek, amely fölfedez egy 
igen finom és szép fiatal színésznőt, Donáth 
Ágnest és kitűnő alkalmat nyújt Vaszary 
Piroskának, Hilde von Stolznak, Berky 
Lilinek, Halmai Tibornak, Köpcczy-Boócz- 
nak egy-egy remek figura megformálására, 
őrömmel írjuk le: ezt a filmet ér
demes megnézni.

vígszínház

MOZI

hogy a hét filmpreniierjei tömegében var. 
hetetlenül első a Warner Bross

BALAKLAVA
cimü csodafilmje. A balaklavai hősökről 
vajmi keveset tudunk és csak a film vasi, 
náról értesülünk eme hatszáz angol lovai 
önfeláldozó, borzalmas rohamáról a krimi 
orosz gárda és a khán hordái ellen. Valljuk 
be, igen kevéssé lelkesedtünk eddig az an
gol hősiesség iránt de most mégis lenyű
gözve, szinte félájultan, ámulva-bámuhxi 
ülünk a nézőtéren és tágranyitott szemmel 
isszuk magunkba a film nyújtotta élményt. 
Ilyen még nem volt! — sóhajtunk fel mind- 
untnlan, amikor egy-egy bravúros lovas, 
roham söpör végig a film síkján. Ez a ba
laklavai roham elsöpörte még a Halálfej 
'obogó dicsőségének emlékéit is. Kertész 
Mihály utólérhcletlenül ragyogó filmjében 
Erről Flynn és Olivia de Havilland a töké
letes hős és hősnő. Annál mérsékeltebb él. 
vezetben volt részünk a

KAIN ÉS MABEL
cimü zenés vígjátéknál. Aki azonban szereti a 
revüt és híve a joggal népszerű Clark Gabié- 
nek, sürgősen nézze meg ezt a filmtörténetet, 
ame'v cgv pincérlánvból lelt revüsztár és egy 
széltoló hírlapíró karrierjéről szól Warren ze
néje színes, hangulatos, a revüképek nagyon 
S7Ópck.

A PRIMADONNA FÉRJE
bájos,és finom film, amely igen kedves mezé- 
vei szórakoztat és egy valóban kivételes no| 
hang varázsával ejt bámulatba. Lillv Pont, a 
newyorki Mctropolitain aprócska koloratnr 
szopránja elfeledteti velünk játéktudásbeli hiá
nyosságait. Egy kis árvaleányt játszik. akl 
megszökik egy amerikai fiúval és addig nyo. 
morog vele, mig fel nem fedezik nagy énekes- 
nőnek.

SZENT HAZUGSÁG
a híres Wiener Sőngerknabe bécsi gyermek# 
kórus szerepel az Uránia uj filmjében. Egy
szerű, megható mese egy árvagyermek őnfe ál
dozásáról, aki a lopás vádját magára vállalja, 
amit jótévöjo ellen szegeznek. A gyermekkar 
gvönvörü osztrák dalokat és egyházi énekeket 
ad eiő, az osztrák Alpcsek gyönyörű tájai pe
dig lebilincselő keretet nyújtanak a meséhez.

A Lovagias ügy sikere
örömmel regisztráljuk a tényt, hogy Ha*  

nyady Sándor filmje, a Lovagias úgy, kiró < 
bánó nagy sikert aratott. A közönség, amely 
jól mulat a filmjáték vidám fordulatain, felfe
dezi azokat a különleges értékeket is, amelje*  
csak uz igazi iró alkotásának velejárói. A fel
pofozott kis nyárspolgár tragikomikuma at 
élet gondjait cipelő, de a dzsentrilovagias’1!^ 
gesztusaitól Irtózó kis könyvelő figurájában 
tökéletes alakítóra talált Kabos Gyulában, aki
nek nagy személyes sikere ez a film, ürömme-i 
írjuk ide, hogy a Magyar Filmiroda technikai 
szempontból is teljesen elsőrangú hibátlan W*

* Wllly Blrgeli Szabadság, ozerelem..*  
1830-ban vagyunk, nz orosz elnyomatás
lett Lengyelországban és két lengyel ulánu»- 
századot beosztottak egy kozák ezredbe. ' 
lengyelek két tisztje szerelmes lesz egy orosz gróG 
nőbe s amikor kiüt a lengyel forradalom, csak 
az egyik tiszt siet hazája segítségére, a másik 
ugylátszik, hogy az orosz grófnő rabja ma
rad. A forradalmat leverik, a két lengyel szem-., 
bekerül egymással. Így indul el ez a c80^°*. a‘ 
tosan szép és érdekes film, amely sok egy 
kvalitása között világsztárt rangra emeli WiW 
Birgelt, a németek nagy jellemszinészét O 
játssza a hazafiasság és a szerelem között vá
lasztani alig tudó lengyel tiszt alakját, 
drámai erővel, annyi' emberiességgel és mu'’v*  
szettel teli ez az alakítás, hogy egyszeriben a 
legnagyobb filmsztárok sorába emelte. " 
Birgelnek remek filmjét,, amelyről érdembe11 
a jövő héten számolunk be, az Uránia tűzi « 
héten műsorára.

* A Miniknek mindig lg«mk v-n? Kórja 
Sándor mielőtt a Hembrondt-filmhez hozzáfo
gott, kiásta a hollandi múzeumból Rembrandt 
élettörténetét. Ebből derült ki, hogy még há
romszáz évvel ezelőtt sem volt a szülökne 
mindig igaxuk, hisz Rembrandt-ot is ügyi^dntK 
akarták szülei nevelni Rembrandt ellenszeg'"’ 
ennek a kívánságnak és ennek köszönheti * 
művészvilág a „szépség nagy' szerelmesének lS 
festőjének" kibontakozását.

* Mefissló az Operaházban a elme annak 8*  
izgalmasan érdekes bűnügyi filmnek, amelye 
most készített el a 20th Century Fos és ^s.re* 
replől Boris KarlofT és Warner Oland. A film*  
vállalat mint Newyorkban. Pesten is a rendőr- 
és dctcktlvtestületnck külön bemutatja a üm1 
bárom negyed részét és a hivatalos nyomozók
tól kér nyilatkozatot a film befejezését HletőeD-

SYBILL
és a nagysikerű u| műsor a

Púdlumban
BAkeffl konferál I
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Záporeső, 
havazás

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap.
Európaszerte tovább tart a szeles, váltó- 

zékony enyhe idő. Hazánkban az éjjel is 
csaknem mindenütt volt záporesö. A hó 
or alacsonyabb hegyeken olvad, a maga
sabb hegyeken jóminőségü.

Budapesten vasárnap délben n hőmér
séklet plusz 4 fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 750 ”” ”
emelkedő.

Várható időjárás a
Délnyugati nyugi, 
zet, időnként záporesö, a hegyeken 
z.’porszerii havazás. Némi hőcsökkenés.

milliméter gyengén

következő 24 órára:
.'L Változó felhő-

DEBRECENI OLVASÓINKHOZ!
A rendkívül nagy sikerű képrejtvény- 

pitlyázatunk dijait még a múlt héten 
eljuttattuk a szerencsés nyertesek cí
mere.

A verseny nagy sikere arra késztet 
bennünket, hogy a pályázók között 
még

száz értékes ajándékot osszunk kL
Az ajándékokat főszerkesztő urunk 

személyesen fogja Debrecenben kedden 
kiszolgáltatni azoknak, akiket erről 
külön személyreszóló meghívással érte
sítettünk.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
kiadóhivatala.

körében 
délelőtt 

ellenzéki

— ELLENZÉKI MOZGALOM BÁRÓ VAY 
LÁSZLÓ DISZPOLGÁRSÁGA ELLEN! Deb
recen törvényhatósága hétfőn délutánra 
rendkívüli közgyűlést hívott össze, amely
nek egyedüli tárgya a földmivelésügvi ál
lamtitkárrá kinevezett báró Vay László 
volt főispán búcsúztatása és díszpolgárrá 
választása. A debreceni ellenzék 
mozgalom indult, hogy hétfőn 
megbeszélésre üljenek össze az 
érzelmű bizottsági tagok, hogy megbeszél
jék állásfoglalásukat. Az ellenzék ugyanis 
nem helyesli a volt főispán díszpolgárrá vá
lasztását, mert szerintük semmi különösebb 
érdeme nincs. Hclfő.u délelőtt határoznak, 
hogy elmennek-e a közgyűlésre vagy sem. 
Kétféle vélemény alakult ki, vagy távol
maradni a közgyűlésről és igy tüntetni, 
vagy teljes számban felvonulni és felvetni 
a bizalmatlansági indítványt.

— Elfogták a muzeumköruti ékszerüzlet 
húszezer pengős betörőit. Még január 10-én 
történt, hogy a Muzeum-körut 7. szám alatt 
lévő Sc/upartz-féle ékszerüzletbe a pincén 
át falbontás utján betörtek. A betörők mint
egy húszezer pengőnyi ékszert zsákmányol
jak, azután nyomuk veszett. Szombaton 
délután Szűcs Kálmán detektivfelügyelő 
csoportja a Gömb-utca környékén elfogta 
Szikrai Miklós 50 éves műszerészt, fíeznik 
Géza 47 éves gyárimunkást és Goldner Ernő 
29 éves újságárust. A három embert előál
lították a rendőrségre, ahol vallatás közben 
kiderült, hogy a Schwartz-féle ékszerüzlet
ben ők követték el a betörést. Mindhármu
kat letartóztatták.
, — Az Idegenforgalom elmélet* * és gyakorlata. 
A Tábori Kornél szerkesztésében megjelenő 
Idegenforgalmi Könyvtár legújabb kötete: Az 
Idegenforgalom elmélete és gyakorlata, amelyet 
rendkívül alapos és széleskörű tanulmányok 
vtán dr. Gitndel Endre irt meg. Dr Gundel 
Kútárra nz idegenforgalom helyes fogalmát cs 
bemutatja hatalmas jelentőségét.

— A nyomdaipar egészségügye. Dr. Pdlyi 
Márton főorvos vasárnap délelőtt 11 órakor a 
Népegészségügyi Múzeumban érdekes előadást 
tartott a nyomdaipar egészségügyéről.

— Segélyeket osztottak az utazók. Az Alkal
mazott Kereskedelmi Utazók és ügynökök Or- 
**ágos Egyesülete vasárnap tartotta évi ren
des közgyűlését, Vágó Lajos ügy vezető-elnök 
’lnökloto mellett. A főtitkári jelentés magába 
foglalta nz Egyesület egész működését és be- 
wnmolt arról, íiogy 37 esetben részesítette tag
jait segélyben és amellett az Egyesület va- 
Fyona jelentékenyen szaporodott. A választá- 
S"K során ismét megválasztották a régi vczctÓ- 
•ágef.

— Bajtársi találkozó. A volt krasznojarszki 
magyar hadifoglyok 1937 március 2-án, ked-

pn este !48 órakor tartják czévl bajtársi 
•szojöveielüki't at Alkotmány-vendéglő külön 

n«lyiségBiben (V„ Alkotmány-utca 31).
P™**  Nagy Antal lett az asztalos I parte* - 

, Hnöke. A budapesti asztalosok ipartes 
!i -,C v"fiir»«P tartotta évi közgyűlését, amely 

nőknek választotta meg Nagy Antalt, akit a 
Ksitctt 8^no^®‘ ox iparosság bizalmáról blz- 

r A niost megjelent 37-cs nyolchengeres 
a <‘«.'ik legszebb kocsi iának

, és ugyancsak jogosan tart igényt 
u.. R c‘mre a 37-es most megjelent Eltel is.

.* rn> nagvon szép forma, gyönyörű színek 
autóul”'Jellemzik eteket az 

1 rd<me» azokat megtekinteni.
gyermekének ágyban játszható, 

tan V ^°K,a'f<0*lalók:  Minerva papír, rubóz- 
"• Kossuth Lajos-utca 20.

__ i«n — mvaiju. | >

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ
A legszegényebb magyar városban 
leszállítják az összes közüzemi dijakat

Pestszenterzsébetnek két millió pengő háztartási feleslege van
Pestszenterzsébet az ország legnagyobr 

megyei városa és a „legszegényebb magyar 
város". A munkanélküliség arányszáma 
ebben a városban a legmagasabb és n hiva
talos tényezők itt folytatják a legelkeserc- 
dettebb harcot a nyomor ellen. A gazdasági 
válság enyhülésének lassan füjdogáló szel
lője azonban itt is érezhetővé vált, erre 
vall az a beszélgetés, amit

dr. Chikán Béla polgármesterrel 
folytattunk, akihez ezt a kérdést intéztük: 
igaz-e az, hogy Pestszenterzsébetnck ebben 
az évben több mint G00.000 pengő feles
lege van?

— Az felel meg r valóságnak — hang
zott a meglepő válasz —, hogy Pcstszent- 
erzsébet városának

a 600.000 pengőt többszörösen meg
haladó követelései vannak saját pol

gárságával szemben.
Ezt a hatalmas tökét háztartási feleslegnek 
is lehet nevezni.

Az, hogy ez a háztartási „felesleg" elő
állott. ahhoz bizonyára nagyban hozzá
járult, hogy Pestszenterzsébet a „legszegé
nyebb magyar város". Adóhátralékok szá
zai és ezrei alkotják azt a hatalmns és 
idáig megmozdíthatatlan tőkét, mely most 
a gazdasági válság enyhülésének hatása 
alatt vándorolni kezd — ha nem is roham
léptekkel — a város pénztára felé.

— A künnlevőségek lassan, de biztosan 
befolynak, melynek következményeként

az összes közszolgáltatási dijakat le 
fogom szállítani.

vígan dalol a mosónő
I

6C% o- •
Antónia >« ingj' ■ ><«<lvenc| 

szappanom.
Antónia örömmé) risk veled! 

dolgozom.
Antónia te habzol, mint a! 

tenger hulláma. I
Antorla te v agy álmaim! 

egyetlen ideálja. |

„Antónia" 

szinszö™ 
| Kilója Vlbl.tR

pót

Ha nem tenném ezt, nagy felesleg állana 
be. melynek azonban nézetem szerint bc- 
állania nem szabad! Amikor a főváros ugy 
tartja egyensúlyban háztartási mérlegét, 
hogy egymásután emelik a közlekedés, a 
víz és a villany egységárait, az az elgondo
lásom, hogy

a közüzemi dijakon az én városomnak 
keresnie nem szabadi

— Pestszenterzsébet városának több 
mint 2 millió pengő követelése van... Tu
lajdonképpen az a helyzet, hogy a város
nak az állami adókon kívül

nem szabadna köretein! adót!
Semilyen adót, semilyen címen! Se 
adói, se közszolgáltatási dijakat! Ki kellene 
hagyni egy-egy évet — ez lenne a helyes.

Nevetve fordul felénk:
— Persze mindenki azt mondaná, hogy 

megbolondult ez a Chikán Béla, vagy azt, 
hogy forradalmár vagyok, hogy megingatom 
a polgárság lelkében az adófizetés hazafias 
kötelességének érzetét!. . . Pedig nem ten
nék mást, mint ami észszerű — és helyes 
— például Londonban ...

— Mi lenne a helyzet, ha nz emberek 
egv évig nem fizetnének adót Pestszent- 
erzsébetnek? Az, hogy mindenki

örömmel kifizetné hátralékos tartozá
sát,

örömmel, mert uj adó nem jönne hozzá és 
ugv megszabadulna adósságától. A város 
is jól'"jáfna! egyévi háztartását bőségesen 
fedeznék a befolyó hátralékok . ..

Cirkuszdráma...
Győr, február 21.

f.A Hétfői Napló tudósítójának telefon*  
jelentése.) Kegyetlen rablótámadás törli ut 
Misárnaprn virradó éjszuka Uniting halárá
ban az országúton. Egy nagykőrösi cir
kuszkocsiban együtt utazott Panto Albert 
és vadházaslái sa, Lakos Teréz Barabás 
Anna fiatal büvésznővcl. A három ember 
összeveszett, végül

Panto Albert és Lakos Teréz a bűvész
nőre rohantuk, 

elvették retiküljét, leléplek róla ruháit ’él 
ugy megverték, hogy elvesztette eszméletét,

A meztelen, ájult nőt azután az ország- 
iitmenli vlzcsárokba dobták.

Hajnaltájban találtak rá Barabás Annára, 
akit súlyos állapotban vittek kórházba, 
Eszméletre térítettek és vallomása alapján 
üldözőbe vették a nagykőrösi vándorcir- 
kuszkocsit. A két merénylőt a harm ülik 
községben fogták el.

HÚSVÉTI 
LUXUSHAJÓUTAZÁS
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— Éles kisgazdapárti támadón Hedr/ 
főispán ellen. A hevesmegyei kisgazda párt 
vasárnap Karácsond, Adács és Gyöngyös*  
oroszt községekben tartott gyűléseket. Kü
lönösen népes solt a karácsondi gyűlés, 
amelyen Milassin Kornél ny. ezredes elnö
költ. Csépány József gazdasági tanácsos 
hosszasabban foglalkozott a hevesmegyei 
választási erőszakosságokkal, majd példát
lanul éles támadást in'.ézett Hedry Lőrinc 
hevesi főispán ellen, akinek távozását kö
vetelte. l’tána Vidovits Ferenc és Mező 
Ferenc kisgazdák beszéllek.

— Erősdy Sándor temetése. Vasárnap 
délelőtt féltizenkét órakor temették cl nagy 
részvét mellett a Kerepesi-tcinetőben F.rősdg 
Sándor nyugalmazott főispánt, akit fele
sége és két leánya, veje, valamint nagy
számú rokonság gyászol. A ravatalnál a Li
get Klub nevében dr. Friedmann Ignác bú
csúztatta el a halottat, mig a simái Payr. 
Hugó országgyűlési képviselő mondott meg
haló beszédet.

— A Hétfői Társaság lánccstélye. A f/éf- 
fői Társaság hétfőesti táncestéivé n szezon 
egyik legsikerültebb estélyének Ígérkezik. 
Az előkelő társaság ezúttal először rendezi 
a fíitzben jótékonycélu estélyét, amely iránt 
a legelőkelőbb körök érdeklődése nyilvánul 
meg.

_  Miért kell fővárosunk ősi nevét vissza- 
állítani? Fent kim alatt tartja Szélt Sándor dr. 
tb. főszolgabíró n Terézvárosi Cnsino rendezé
sében a kaszinó nagytermében (Nagymező-utca 
22—24.) f. évi március hó 6-fin, este J48 óra
kor, a főváros régi magyar nevének Hildának 
visszaállítása érdekében folytatandó előadás
sorozatának első bevezető részét.

— FÖLDRENGÉS! A budapesti földren
gés! obszervatórium készüléke vasárnap 
reggel 8 óra 15 perckor, illetve 8 óra 39 
perckor két erős földrengést jeleztek 8700 
kilométer távolságból. A lökéseket Budapes
ten három óra hosszat észlellek. A műszer 
legnagyobb kilengése 40 milliméter volt.

— Vakolatomlás a Kúlvln-téren: meg
sebesült egy urlasszon.v. Vasárnap este a 
KálvinAér 5. számú ház előtt a házról le
hulló vakolat megsebesítene dr. Zicglcr 
Henrikné mngánzónőt, oki hazafelé igye*  
kezelt. Az uriasszony a fején sérült meg és 
ájulton esett össze. A mentők első segély
ben részcsitelték, azutá.i az .-(ddm-klini- 
kára vitték.

— Névtelcnlcvélbotrány Hatvanban. A 
10.000 lakosú Hatvan község nyugalmát
• alősággal feldúlták azok a névtelen-, 
levelek, amelyeket közismert vezető társa
dalmi állást betöltő emberek is kaptuk cso
móstól és amelyekben különféle rágalmak
kal egymás ellen uszítottuk Hatvan vezető 
polgárait. A rendőrség előtt egy sereg fel
jelentés fekszik és nngy eréllyel nyomoz
nak a névtclenlevélírók után.

— Mohamedán-Ünnep Budapesten. \ ma
gyarországi mohamedánok vasárnap ünnepel
ték Kurhen fíeiram-ünnepet. Göil baba tüihéjé- 
nél dr. Agár Khan és Ibrahim Nezir indiai de
legátusok jelenlétében tartották meg nz isten
tiszteletet, amely utáu tea volt n vendégek 
tiszteletére.. Medriczky Andor mondott itt be
szédet, majd Mauldi Mohamed Ismail a Ko
ránból olvasott fel. Gál Aga Ahmed pe-lig a 
nagy ohmadlja-mozgalomról beszélt.

-- Helyreállolt a rend u pécsi bányák
ban- A pécsvidéki bányatelepen vasárnapra 
helyreállt a teljes rend és nyugalom. At 
összes tárnákba leszálltak a munkások ás 
most már zavartalanul folyik a munka. A 
bányászok bíznak a bényuignzgatóság azon 
ígéretében, hogy a közeljövőben felemelik 
a béreket.

— Hallgatta meg at uj Orion rádiók soro
zatát és meggyőződik arról, milyen fclflditő 
szórakozás jó rádiókészülékei hallgatni.

Vlbl.tR


Nincs többé tekmtély-viia
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A Phöbus végleg beérkezett 
a nagyok közé

Solti nélkül is remek tempóban verte a lelkétvesztett 
Ferencvárost — A Hungária futballparodistái nehezen 
szerezték meg a könnyű két pontot
A tavaszi forduló jól kezdődik. Mintha 

azzal a céllal, hogy a tabella elején tömörítse 
hogy reményt nyújtson riválisainak a bajnok 
zsebrerakta a két pontot és a Hungária nagy 
aránnyal győzött a lelkes Budalol; ellen. A 
jeti és Hadai 11 „testvériesen" megosztoztok

egy megbabonázott kft keverni a kártyákat 
a mezőnyt. Most a Fradi adott le kit pontot, 

sáp megnyeréséhez. Az Újpest már szombaton 
fölénye ellenire csak a legminimálisabb gól- 
Bocskai is Szeged biztosan győzött, a Nem
it pontokon. •

ráit, de a ccntcrcsatár elhamarkodja nz 
óriási helyzetet.

Toldi leszegzctt fej lel rohan bele Fe
ketébe 

összecsapásból Fekete kerül ki rok-és az

kantként. De megrugott lábbal is tovább 
játszik. Hámori teljesen elkészül az. erejé. 
vei. Lázár is csak lézeng a pályán és a 
fürge P/iöbua-jobboIdal ugv sétál el mel- 
lelte, ahogy akar. SároM hirtelen húzással 
kitűnő helyzelet teremt Toldi részére, de a 
nagy ágyú mellé lő. Szabadrúgással feljón 
a Ferencváros, de Sárost közelről gyengén 
gurit és Csikósnak ideje van közbelépni. 
Az utolsó percekben Toldi hatalmas fc-ese 
milliméterekkel süvít el a bal kapuléc mel- 
lett. Most tízperces Fradi-finis következik, 
A bajnokjelölt utolsó erejének latbavetcsó- 
vei igyekszik megmenteni legalább az egyik 
pontot, de igyekezete hiábavaló, meri a 
Phöbus egész csapata a két szélsővel együtt 
a védelembe áll és a tömörült védelmi fa- 
Iánk szón nem adódik rés a kétségbeesett 
Fradi számára. Ferencvárosi ostrom közben 
ér véget az izgalmas mérkőzés.

Hiába: a Phöbus végleg beérkezett a 
nagycsapatok közé.

A „sárga ördögök” sárba 
tiporták a Fradita Fradit

Tősgyökeres futballt játszottak 
* a — „gyökértelenek"

PHÖBUS—FERENCVÁROS 3:2 (0:2)
A mérkőzés előtt úgy tűnt fel a pálya, 

mintha Szinyci • Mcrse lesiette volna. A já
tékosok első lépései lilán könnyen gondol
hatott az emberi valami kisebbfajta kacsa- 
uszlatóra, de mikor a játékosok bcleinclc- 
gödiek a játékba, mindenki egy jó falusi 
legelő szélére gondolta magái. Egy-kettőre 
felszakadt a remek gyepszőnyeg, úgyhogy 
szinte fújt miatta az ember szive.

Ezer szerencse, hogy a játék mindent fe
ledtetett. A zöld-fehér együttes jól főiké 
szült a küzdelemre, minden egyes Játékosa 
már nz első perctől kezdve jól mozgott a 
macskarémilő sárban. A házigazdáik az 
első félidőben egyáltalán nem mozoglak 
otthonosan. Igaz, hogy szél ellen játszottak. 
Az első percek szokásos izgalmai után Há
mori az első, aki megélénkíti nz újpestiek 
vérkeringéséi: jó 30 méterről magas labdái 
küld kapura s a szél a felső kapufára csa-

tetősül a 11-es pontra esik le s ott Is 
murád. Toldinak úgy jön ez, mint ég
ből a manna: jól megcélozza a kapust, 
a bomba ennek a keze mellett a hálóba 

süvít. 0:1.
A végzet nem várat sokáig magára: Ke

mény kornerél Kiss kapura fejeli, Csikós 
elveti magát, de nem éri el a labdát s az

visszapattan az éppen berohanó Sárost 
felé, aki kényelmesen a hálóba helyezi.

0:2,
Vége a félidőnek, rami után a csodák 

háromnegyed órája következik.
Szünet után teljesen megváltozóit a játék 

képe. Az clparentált „sárga ördögök"' 
mintha szárnyakat kapnának, úgy rohan
nak a fercncvár >si kapu ellen és a íeltartóz- 
hatatlan olfenzivának nyomban meg is van 
az eredménye. P. Szabó szélsebesen szá
guld le a halszélen és 
A kornert parírozza

kornert erőszakol ki. 
ugyan J.d’tír, de a

Keménp

SÁRGÓL

Phöbus csatársora nem talál ma-

0:2. Első félidő 44. pere. A veszede- 
n l*höl»iis-c.soda következett. fCopy- 

Ht'tföi Napló — System Horváth.)

KorncrhAI Kiss lő kapufát, a visszapattanó 
labdát a sár lefékezi Sárost elé és kész a ve- 
Mcde'em. 
lein után 
right by

Csikós

Wéber

NEMZETI—BUDAI 3:3 (2:2)
Jó futballidő vonzolt a Hungúria-nti pályára 

már az clömeccsre háromezer nézőt, akik 
aligha bánhatták meg a télvégi kirándulás kel
lemetlen kisérő körülményeit. Olyan játékban 
volt részük egy-egy negyedórában, amire kevés 
esetben Van példa. Már a megnyitó húsz perc 
folyton fokozódó izgalmakban telt el és

két sokat akaró csapat maximális erő
kifejtését prezentálta.

*Kúr, hogy a játékosok idegessége ebben a pe
riódusban nem engedte gólra váltani a pom
pás akciók tartalmát. A huszadik percben vé
gül is Keresztes keresztlabdáját Sztancsik fúrta 
a hálába. 1:0. Ezután Szuhai bombája durrant 
a lécen, majd egy kiugrása veszélyeztetett és 
bizonyította, hogv az újpesti csatárban még 
nagy fantázia van. A harmincadik percben az
után a ’ Nemzeti átjátszotta a budai védelmet 
és Horváth, a balszélső, gurított labdával 
egyenlített. 1:1. A közönség zöme a Nemzeti
nek drukkol. Ez az oka annak is, hogy nyom
ban a gól után ismét Horváth kap labdát és 
egyéni játékkal megszerkesztheti a második 
fontos gólt. 2:1. Nem sokáig örülhetnek a ve
zetésnek, mert Angyal hibáz, a labda melle fit 
s ez elegendő Szukáinak a gólszerzésre. 2:2. 
Komikus jelenődéi ír végei a főidőt Klug 
birő feldobja egyizben a labdát és olyan nagy 
kavarodás támad körülötte, ...............
gyúrják egymást a labda 
közben ‘

Klog bírót Is a sárba tapossák.
Oda az elegáns ruha tisztasága és a közönség

a játékosok úgy 
birtokáért, hogy

nagy derültséggel kíséri a „birólefckvés” jele
neteit. A szünet után a Nemzeti szerezhetne 
gólt Horváth révén, de Havas a lábára dobja 
magút és ment. Ezzel lezárul a Nemzeti kez
deményezésének szerepe és a játék teljesen a 
budai ostromok jegyében folyik. Roham ro
hamra zudul, korncrck forrósitják a levegőt a 
Nemzeti-kapu előtt, óriási küzdelem alakul ki, 
a Budai csaknem szakadatlan frontális táma
dásaival. Fel-felcsillan Szukái nagy tehetsége 
s már-már gól lesz az egyik nagy lövése, ami
kor Angyal az utolsó pillanatban kornerre tud 
menteni. A Nemzeti mintha megtörne a nagy 
támadászuhataghan s az átmeneti belenyugvá
sát csak egy gól tudja ismét -harcos lendületre 
ébreszteni. Rökk szép lövése szerzi meg a 
Budainak a vezetést. 2:3. Már-már marad az 
eredmény, amikor az utolsó percben Bihámi 
áttöri a védelmet és közvetlen közelről kiegyen
lít. 3:3. A Budai most offszájdot reklamál.

Tumultuózus jelenetek zajlanak le, a biró 
a ránclgálások elől futással keres mene
déket, óriási a rumli és a botrány előszele 
keveredik a tavasziam szél hullámai közé. 
Farugó egy Ideig hasztalan Igyekszik tü
dővel leesendesiteni a tajtékzó játékosait, 
végül is a veszedelmesen lendülő esernyője 

tud csak rendet teremteni,
úgyhogy hatpertes botrány után ismét meg
indul a játék, amelynek félperc múlva már 
vége is van.

Szép csata volt ez, a javából. A „gyökérteie- 
nek“ úgy futballoztak, ahogy az agyonvédett 
amatörök válogatott csapata sem tudhat Sza
val egy kicsit nevetségessé tették a nagyhangú 
sportpolitikusok handabandázúsát.

Csaknem megverték Cseht a haj 
meresztő játékért

varja. A 
góru. Egy-egy lefutás veszélyesnek látszik, 
de egyik sem jelent Igazi gól viszályt, míg 
a Fradi-csatárok örökké u kapu előtt set
tenkednek. lléky labdájával Turay H. ki
ugrik, nagyszerűen tör kapura, de Kutast 
mégis csak keményebb*  fából van faragva, 
mert a kapust kell élesztgetni. Utána hu 
ingatja is u lábát egv darabig, de nagyobb 
baj nincs. A Fradi-csatársor pompásan mű
ködik, egyik támadása ötletesebb, mint a 
másik, mindegyikben vnn elgondolás. Sd- 
rost kicselezi H'ébcrf, üresen áll a kapuval 
szemben, de kapu mellé helyezi a labdát, 
majd kisvártatva Toldi ereszt meg egy gyil
kos bombái, — de éppen Sárost hátába. 
Táncos remek beadása is helyettesit vagy 
három deci forralt bort nz újpesti drukke
rekben, de Keménynek nem jön ki a lépése 
és a nagy helyzet kiaknázatlanul marad.

A Phöbus kapuja elölt nagy a sár. Mind
untalan megáll a labda, úgyhogy a legvé
resebb helyzetben is vnn idejük a bekkek- 
nek n közbelépéshez. Fekete ki is használja 
ezt a lehetőséget, minden helyzetben résen 
van és sorban akasztja meg a támadásokat. 
A játékosok sorra bukdácsolnak, egyik
másiknak alig látszik nz öltözéke A Phöbus 
kapuja elölt óriási tumultus keletkezik: Ke
mény beadására Csikós kiugrik, kiüti a láb 
dát s nz/al hasra esik. A kiütött Inbda hat
nyolc láb közül Toldi elé pattan, aki gyil 
kos bombát zudit n sárban hentergő tömeg 
fölött a kapu felé, de Csikósnak még vnn 
annyi ereje, hogy annyira ícltápászkodjék, 
hogv vizipólóknpusra emlékeztető pózban 
oldalt kiüsse a labdát Kemény igen jó 
helyzetbe kerül a 11-es pont táján, jól 
nekikészülödik a rúgásnak, mikor Fekete 
oldnlról télmagasan feléje dobja mngát s a 
csatár ijedtében kapu mellé küldi a Inlxlát.

A 39. percben komikus jelenet hoz az 
újpestiek részére múló tragédiát: Táncos 
beadása Fekete felé száll. A labda nem jön 
jól lábra, a kitűnő bekk leguggolva akarja 
a mezőnybe fejelni n guggolás nem sikerül, 

■ bekk hasra esik. a labda szinte bűn-

Fekete
Városi dr.

lnlxla visszakerül az „öreg" szélsőhöz, aki 
remekül ivei n középre. A kapu előtti fű
részporos plálón pillanatokig vad dulako
dás folyik a labdáért és a harc vége az, 
hogv

Szikár tisztán rúghat kapura. Lapos 
labdája a jobbsaroklm vágódik. J:2.

Ax eredmény még jobban felvillanyozza_______ , ......„ „ _ , a 
villamos csapatot és vehemens támadásai 
folytatódnak. Két egymásutáni korner ál
lítja cl a Frndi-dnikkerek lélegzetét. Titkos 
hosszú lövését Kutast fogja.

A Phöbus támad állandóan,
pedig a Ferencvárosnak sokkal szárazabb 
pályája van. Szép Tőrfis—P. Szabó akció
ból a szélső a kapu mögé centcrez. A 15. 
percben a kis Tőrős, aki az első félidőben 
a ba) kerékkötő szerepét játszotta, hirtelen 
harminc méterről

irtózatos lövést zudit a kapura, a ha
talmas löveg Kutas! kezéről a kapu
lécre, onnan Tural II. elé pattan és a 
kis Császár elegánsan begurltja aa 

egyenlítő gólt. 2:2.
A sárga ördögök egy pillanatra sem engedik 
kibontakozni a Ferencvárost. És alig múlik 
d két perc és megvan a győztes gól. P. 
Szabó futtában centerei és

Tőrön II. a beadást ballábbal gyönyörű 
forduláson löéssel küldi az ellenkező 
sarokba én a védhctetlcn labda közvet
lenül a bal kapuléc mellett suhan a 

hálóba. 3:2.
óriási az izgalom! Ás újpesti közönség örö
me leírhatatlan. A Ferencváros elveszti vég
kép a fejét, idegesen, kapkodóan játszik, 
mintha minden erejük a sárba ragadt 
volna. Túrái II. faképnél hagyja Kprdnyit 
és fütty utón gólt lő, persze a. elért gól 
érvénytelen. Böki jó helyzetből a kapu 
mellé gurít. A Ferencváros csatársora két
ségbeesetten vergődik, de képtelen egy va ‘ 
lamircvnló támadást összehozni, mert a fel
lelkesült Phöbus védelem minden akciót 
már csirájában elfojt. Béki, aki kitünően 
mozog a sáros talajon, tisztára játssza Tú

HUNGÁRIA—BUDAFOK 3:2 (3:1)
A. Hungária multheti pontvesztesóge, bár

mennyire is titkolták, érzékenyen érintette 
a bajnokságra törő kék-fehér csapat sok 
me(n>róbáltatáson átment híveit. Most az
után az ujnbb csata előtt Túrái játéka volt 
kétséges, ami érthető aggodalmat keltett. A 
nézőtér nagy megkönnyebbülésére a „Csá
szár" mégis megjelent és igy a Hungária 
tartalékok nélkül indulhatott a tiizbe. A

meglepetés. 0:1.
A 13. percben ' Titkos szabadrúgását Rosti 
mellre fogja, a labda kornerre pattan. Az
után következik a Hungária védelmének 
hibaparoxizmusa. Aki szereti az izgalmakat 
s a melléfogásokat, annak most bőven ki
jut belőlük, mert Turáytól kezdve Mándin 
keresztül Bíróig mindegyik bebizonyit.f»( 
hogy mennyire bizonytalan még a labda
rúgásban. Nem csoda, ha a Budafok kor-

A KESERVEK MECCSÉNEK SZÉP GÓLJA

MÜller
Kardot

Beretvás

Dudát

ler

Raskó

Szép akció, amit Cseh kivételesen nem ront el (örőlc titok marad: miért) és Igy Müb 
bombája megszerezheti a győztes gólt. 3:1. Második félidő 33. perc. (Copyright by Hűl” 

Napló. — System Horváth.)
változás csupán annyi volt, hogy a gyen
gébb Zfmonyi helyén Sebes játszott. A be 
képzelt labdaraüvészck- ezúttal sem kezdték 
valami megnyugtatóan
Zést, amely

a védelem kapkodó 
képeszlő hibái miatt _ _______

vagy derültséget okozott.
A 4. percben Titkos és Bélái összecsap és 
a válogatott szélső sántikálva csuklik össze, 
mej diiz percre kiviszik. Közben Sebes és 
Mdndi elnézi a Budafok egy támadását,

Sóa lábára Jól jön a labda a tizenöt mé
terről máris megszületik as obiigát

a bajnoki mérkő-

és helyenként rí- 
kínos feltűnést,

nerei fütyülnek el a Hungária kapa előtt. 
Az se csoda, hogy a budafokiakat ez a 
delml gyatraság oroszlánokká változtatja 
nagy támadásokat zugattat velük a kék
fehérek megkinzolt kapuja felé. A Hangárt*  
klasszisa csak Itt-ott csillan elő s egyelj 
ez is — félklasszis. Sas éles lövése mc»® 
megy, aztán meg Cseh mutatja be i«u»*J  
flnomkodásait, amiknek semnil értelműk 
nincs, végül hogy valami örömük is leg)«° 
a * *"  * *drukkereknek, a 20. percben

Dudás Kardost küldi rohamra a a bal- 
öaszekölő lábáról hatalmas lövés sQvil 
előre Raskó klöklöil, de aztán hasra 
esik • többen ráfutnak, de mind között
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Titkos éri el legelőször s lapos, éles 
labdája a sarokban kitt ki Isi.

Még számolni sincs idejük, félperc múlva 
a budafoki

■ második

Múller már átívelte a labdát 
bekké*  fölött és

Cseh tlx méterről beteszi
0lt. >11.

Folyik a sárdagawtás egész n 
amikor Dudás labdáját Cseh ’ 
kapu felé küldi,

h labdára Müller fut rá s az ellenkező 
tarokba robbantja a labdát.

Ezután Cseh kihagy helyieteket es rejtélyes 
művészi célok érdekében feláldozza az 
sredményességet, aztán egy Titkos-bomba 
sávit előre gyilkos erűvel, amibe Monostori 
resztére teszi bele a fejét. ,

Klsebbfokii agyrázkódással esik össze 
és fél holtan viszik ki a pályáról. Most már 
• Hungária fölényben játszik, ami biztató 
előjeleket nyújt a kővetkező félidőre.

Szünet után folytatódik a kék-fehér csa 
tárok tehetetlen játéka. Sós fölé fejel, majd 
Cseh három embert is kicselez s végül — 
nem lö. A Hungária-drukkerek bosszan
kodva nézik Cseh hallatlan indolenciáját. A 
17. percben jut a Budafok szóhoz s a pró
bálkozását ismét szerencse kiséri:

Szeder beadását Bíró fejelni szeretné, 
de nem éri el a labdát, amely Sóshoz 
perdül és Szabó Ismét tehetetlen. 3:3. 

állandó frontban van ettől kezdve a Hun
gária. A budafokiak hét-nyolc emberrel vé
dekeznek s ha a bajnokjelölt csapat csatár
sorában csak egyetlen góllövő csatár lenne, 
úgy most ontani lehetne a gólokat. Cseh 
azonban enerváltan, .erőtlenül elront min
den gólalkalmat. Kardos is egyéni bravú
rokra pályáiik. A llungáría-hivők • most 
már magukból kikelve kórusban kiáltják;

— Cseh-ki-áUa-ni... Cseh-ki-álla-ni...
A fedezetsor tömi a csatársort labdával 

és a rohamok egész szériája zudul n buda
foki kapura, azonban a tömörült védelem 
miatt nehéz bevenni. Cseh újra kiugrik, de 
alig három lépésről Raskó kezébe céloz. 
Korner komért követ, majd husz-huszonöt 
méterről több szabadrúgás is adódik a bu
dafoki kapu ellen, de minden hiába.

Tehetetlenség, szörnyű csatárhibók .. • 
boassankodások.

'Kardos próbálkozik most egy egyéni áttö
réssel, de a jól diszponált budafoki kapus 
most is a lábáról szedi le a labdát. Ugyan
erre a sorsra jut Sas lefutása is. Cseh szép 
páros akciót végez Titkossal, de az ö lö
vése is kapuléc mellett süvít ek Ismét Múl- 
ler, Csldr, Tttkot;’njra IMütter és Cseh- ift» 
völdöz, de Raskó ezúttal minden labdát el
fog. Az utolsó percben égy jobbsiélröl ment 
budafoki támadás komért eredményez, 
•mihói Sós hajszál híján majdnem a ki- 
agvenlitö gólt fejeli.

így a Hungáriának végül is örülnie kel
éit, hogy megmentette az egyik pontot, 
noha a második félidőben legalább negy
vennyolc gólhelyzete volt, amiből akár tu
catot meghaladó gólt is lőhetett volna. Saj
nos, de a Hungária játékosai nem — tucat- 
jilékosok.

Az öltözőjébe vonuló Cseh Matyit a bősz- 
Izankodó közönség megfutotta. Neki tulaj
donítják azt, hogy nem kétszámjegyű gól
aránnyal végezte ezt a meccset a csapat. 
Sokak szerint Matyi ippen vasárnap délben 
fagyta abba a tejkurát...

33. percig, 
droppkickei u

MegArtoHaxUlpest-verés?
BOCSKAI—SZOMBATHELY 8:1 (3:1)

Debrecen, február 21.
Keserves küzdelemben kellett kivívnia a 

MJnokverő debreceni gárdának a két ponlot. 
'» szombathelyiek olyan elkeseredett küzde
lemben maradtak alul, hogy azt egyhamar 
ym felejtik el Debrecenben. Már csak azért 
’i"! “hot elfelejteni a mecoaet, mert csak az 
, < ’^^öben 62 (azaz hatvankettőt szabad- 
'"P»l ítélt meg a biró, ami már magúban *évo  
» éppen elég egy futbnlldrukkernek. As első 
» *t  « Mombathclyiek szerezték meg: Gazdag 

méterről váratlan lövést küld a kapu felé s
w oldalaiéi a felső sarokba Irányítja a 

labdát. 0:1.
Lnitán a Haladás védelme kézpel-lábbal véde- 
'ok. a BocskaL-csutérok nem tudnak ál- 
"'n'd «z élő falanxon. Nagynehezen születik 

“'1ai,<IÓ támadások közt a kiegyenlítő

W«kl ullkleH «u»k l«H k<-
adut Tiki. bel.J.IL Hl.

Ll;. ny Bwlv« nagyon felbosszantják Te- 
1: 20 méterrel a kapu előtt fellökik a láb- 
al pRyütt, tnira a népszóra Pálya
■Ww., M11IIJ. a labddt <• »lj»» 
omMt zúdít a sarokba, hogy «a pdaagró 
,’n Bfm *•  mer* • hibda elé tenni a fe- 
M s így ar rőt*  a hálóba robban- 2:1. 

rAu,4P m^r Jobban megy a debreceni caalá- 
íu?L J4UL Het,wí »«ÖMeU Fintát, aki 
HnT tÜít’1 ,kQld *•>«»*.  A labda egyesek 8M- 
kertii á*  k«PufAr61 a kapuvonalon belül Is

SS?*  • biró nem ítéli meg a gólt, 
jiui , ,”,An Jégeső indul meg. A pólya a 
nn? roMzabb lesz, a játékosok

pályáí nw*Hhrt • fondkM*  esuszössá 

ht^ft *• “»• aaerenMésen ogy
J [ "<• hogy aa futtából lőhet: a 

hl Mm maradhat, laposan MWt a 
. hálóba a labda. 8:1.

sa percek a haladáséi: Lovász kapufát
>'ttusbó\Cn *U* m4r ncm lC^ 8 Momb**h«lyi

Tízezres tömegek kísérték sírjához 
vasárnap Meisl Hugót 

Európa minden nemzete képviseltette magát a pompás gyászszertartáson
Bécs, február 21.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Enyhe februári napsütés aranyló 
színeiben vonult fel Bécs társadalmi és 
sportéletének csaknem minden kombaltáns 
tagja, hogy megadja a végtisztességet Meisl 
Hugónak, a világhírű sport vezérnek és az 
osztrák futball naggyátevőjénck. Tizenegy 
órára tűzték ki a nagy temetés időpontját, 
de már tiz órakor hatalmas tömegek höm
pölyögtek a Centralfriedhof felé, hogy 
utolsó útjára kísérjék a nagy Hugót. Lovas 
és gyalogos rendőrök hadserege helyezke
dett el az útvonalon és a temetőben, hogy 
irányítsa

a tízezres gyászoló tömegek 
felvonulását. Fekete drapériák lobognak a 
koratavaszi szélben és komoran várja a to- 
mető szertartási háza a gyászünnepély meg
kezdését. A szertartási terembe csak az 
osztrák szövetség jegyeivel lehetett belépni

Bábeli nyelvzavar Meisl 
kooorsóiánál

Ölszáz jegyet bocsáloUak ki s ezeket el- 
osztották az osztrák állami élet, a sport
vezérek és a külföldről megjelent nagy
számú sporlképviselelck előkelőségei kö
zött. Féltizenegykor tűnt fel a temető be
járatában az első autó, hogy azután vége
láthatatlan sorokban ömöljék ar autók és

A tavalyi motoros Grand Prix aktái meglepő 
hirtelenséggel ujraatárgyalőasztairakeriiitek

Nyílt kérdés: hamisitottak-e tavaly jegyeket?
Az autó- és motorsport nagyszámú híveinek 

tábora bizonyára meglepetéssel értesül a 
‘Hitföl Napló érdekes kutatásáról, amelyet a 
tavaly először megrendezett Grand Prix aktái 
körül Végzett, Mindenki azt hihette, hogy eze
ket az aktákat már légen lezárták, levonták 
belőlük a tanulságokat és igyekeztek a hibákat 
és a hibázó személyeket kiküszöbölni, Nem ef 
történt Bizonyltja az is. hogy a KMAC. leg
utóbbi igazgatósági ülésén

újra elővették a Grand Prix aktáit 
és különféle érdekes szempontok szerint tár
gyalták a visszatért kísértet szellenihlstóriájfit. 

Annakidején óriási feltűnést keltett az a hír. 
hogy a Grand Prix jegyeit hamisították és ezzel 
nagy csapást mértek a verseny anyagi mérle
gére. Úgy látszik, hebehurgya emberek dobták 
forgalomba ezt a vezérszólamot, mert tudtunk- 
knl a jegyhamlsltásban nyomozó rendőrség 
munkája nemleges maradt. De a feltételezett 
hamisítástól függetlenül is megállapítható, hogy 
veszteséges volt a rendezés, ami annál fel
tűnőbb, mert a megjelent nézők száma után 
ítélve nem kellett volna feltétlenül deficittel 
zárni az első mngynr Grand Prix számláját. 
Hasonló érdeklődés esetén, például egy válo
gatott futballmeccs tekintélyes haszonnal zá-

Nehezen született 
gySzelem Szegeden 

SZEGED—HL KÉR. FC 3d> (010)
A szedi csapat részére anyagilag ncm a leg

jobb előjelek mellett kezdődött meg a tavaszi 
szalon, mert a mérkőzés elölt megeredt az eső 
é*  emiatt igen kiwizániu közönség, alig ezer 
néző jelent meg a mérkőzésen. Az cső ellenére 
is igen jó állapotban volt a pálya talaja, úgy
hogy szép, nívós mérkőzés alakulhatott ki. A 
mérkőzés során a szegedi együttes szinte ál
landó fölényben játszott, az óbudai játékosok 
csak időnként tudtak komoly szerepet játszani. 
A« első félidőben n szegedi csatárokat mintha 
fátum Üldözte volna, a legszobb helyzeteket is 
sorra eliigvetlenkcdték. A 33. percben az 
óbudaiak kapusának, Budavárinak ktficamo-

" fűtik (íol Hont

1 FEHEVCVASOS lö 45 19 23
2 PHÖBUS 15 33:18 22
8 HUNGÁRIA 14 50.17 21
4 11J PEST 15 40.24 21
5 SZEGED 15 20:18 20
6 NEMZETI 15 31:27 1?
7 BOCSKAI 14 34 21 18
8 ELEKTROMOS 14 15
9 SZOMBATHELY 15 25 40 14

10 Bt DÁKOK 15 31:50 13
11 KISPEST 15 42 48 12
12 BUDAI .11“ 15 25:85 12
13 III. KERÜLET 15 9.48 6

Újpest—Hungária, Kispest—HL kér. FC, Fe 
rencuúros^-lhidai „U'r .N'taiceli—Hlcktromos, 
Bocskai—Phöbus.

autóbuszok tömege. A szertartásteremben 
bábeli nyelvzavar

uralkodik: angol, francia, lengyel és olasz 
nyelven társalognak a külföldi vendégek. 
Itt van már az ösztrák szövetség képvise
letében Ebcrstahlcr és Gerő dr., továbbá 
Becs főpolgármesterének és a kancelláriá
nak- képviselője De nem hiányzanak az 
európai sportszövetségek képviselői sem. A 
magyarokat Usetty dr. vezetésével Kenyeres, 
Fischct és Fodor dr. képviseli, az olaszokat 
liarlassina és Mauro, a franciákat Delauney, 
a FI FA és Anglia képviseletében Schriekcr 
főtitkár jelent meg. A csehszlovák futball 
képviselete valóságos külön hadsereg: Ilel- 
ler, Braza, Zelenka, lirbcc, IIróka, Kohut, 
Cserni alakja tűnik föl. Mögöttük a román, 
belga, jugoszláv, lengyel és a skandináv ál
lamok képviselői.

Gyászoló csendben kezdődik meg ezután 
a szertartás, amelyben Bécs főrabbija és 
főkántora végzi el a kegyeletei aktusokat. 
A hitközség elnöke, Fricdmann, mond elő
ször, gyászbeszédet, azután Ebersthaler el
nök búcsúztatja a nagy halottat, majd át
adja a szót Mauronak, aki olasz nyelven 
rójja le a kegyelet adóját Meislnek. A 
gyászbeszédeket Nausch XValtcr, az osztrák 
csodacsapat kapitánya fejezi be, aki 

könnyek körött búcsúzik a játékosok 
nevében az osztrák futball apjától és a 

rul s még as seru enyhíti a fennforgó ellenté
tet, hogy a Grand Prixre némileg több a kiadás.

Tisztában van véle a sportközvélemény. hogv 
ez nem a KMAC rendező-vezetőségét terheli, 
ugyanakkor azonban azt is tudja, hogy a nagy 
fiaskó néhány nem túlzottan szerencsés és nem 

..jiagy szakértelmű yezérkedö rovására irhatő. 
■Ami: gondolkozóba ejt, csupán annyi, hogy 
ezeknek q srtrope « továbbiak során miért 
nem szállott arra a mértekre, amire képessé
gűik jogosítják őket? Miért keli még mindig i, 
lefutott Grand Prix aktáit böngészni most, 
amikor az uj Grand Prix előkészületeit is be 
kellett volna fejezni már?

Egvre erősebb ezek után a molorós társada
lomban a meggyőződés és ennek nyomán a 
lehungoltság, hogy

aa Idei Grand Prix megrendezése vágy
álom marad csupán.

Az a hatalmas apparátus és rz a költséges 
ügyvitel, amibe az adminisztrálás kerül, esze
rint meddő lesz az idén s bármily nagy volt a 
közönségsiker tavaly, ellensúlyozni nem tudja 
a hibák sorozatának ellentételeként jelentke
zett anyagi balsikert.

kár érte...

dott egy ujja, de a lelkes játékos tovább is a 
kaplibitá maradt S végig iá játszotta a mér
kőzést.

Szünet utón a szegedik megváltoztatták az 
összeállítást, ami sikeres húzásnak mutatko
zott, mert már az első percekben megszületett 
a megváltó góL A hatalmas kapuelőtti kava. 
rodásban Baráti a hálóba kotorta a labdát. 1:0. 
A következő gól sokáig várat magára, mert 
csak a 28. percben sikerült Albertnck a labdát 
a hálóba juttatnia, úgyhogy Miklósi 20 méteres 
szabadrúgását értékesítette. 2:0. Néhány perc, 
múlva Baráti ügyes húzással szökteti Koránul
II.-őt,  aki elfut a védők mellett és megszerzi 
a harmadik gólt. 8:8.

Csoda történt: 
Stankovlts megjelent 
a nőt versenyen

A Nemzeti Torna Egylet vasárnap délután 
tartotta hagyományos évi fedetlpályaversenyét 
a Nemzeti Tornacsarnokban. A versenyen 
nagy meglepetésro tatán a párisi világbajnok
ságok hatása alatt elindult a TFSC Is. A nézők 
között piegjflcnt végre Stankovlts Szilárd Is és 
váratlan megjelenésén a rendező,ég, ügylét- 
szik, annyira megdöbbent, hogy megfeledke
zett hivatásáról. A magasugrás például csekély 
másfél óra hosszat tartott és az ugróheiy kö
rül nem kövesebb, mint huazonegy rendező 
buzgólkodott. Az egyes számok körött idegekre 
menő hosszú szünetek voltak. Részletes ered
mények a következők: Helyből távolugrás I 
oszt.. I. Balkánid NTE 254 effi. 2. Csák NTE 
239 cm. IV oszt.: I. Kiss Olympia 221 cm. 
Sulydobáa II. oazt.i I. Kitt Olympia 8.82 m. 
2. ' Sarcra Olympia 8.80 m. Magasugrás: I. 
Csák Ibolya NTE lőft cm. 2 és 8. holtverseny
ben Nagy TESC és Szentkirályi BEAC 140 cm.

Jávolugrás T. oszt.: 1. Csák Ibolya (NTE) 
1.71 m — Helyből hármasugrás !. oszt.: I. 
Kari (TFSC) 0.92 m. — 8X40 m-es síkfutás. I
I. NTE. 2, MTE. — A sla féle fut ú» során Csák ] 
Ibolya lábába léptek, a sérült lábal bekötözték. ’

válogatott csapat barátjától.
Gyászénekek fenségesen komor ütemei kö
zött veszik vállukra az előkelőségek Meisl 
gyalulatlan koporsóját és indulnak meg 
örök nyugvóhelve, a sir felé. A koporsó 
mögött közvetlenül Meisl legfiatalabb fia 
halad, öt követi a gyászoló özvegy, két 
leánya és az idősebb fia. A simái már szó 
sem liallik, csak elcsukló zokogás hallat
szik, miközben a verembe leengedik az 
osztrák futball páratlanul zseniális, nagy
szerű vezérének koporsóját.

Százméteres körzetben minden 
rögöt virág borit

Dübörögnek a rögök és halkan nyikorog
nak a kézikocsik, amelyeknek a beláthatat
lan mennyiségű virág és koszorú ömlik 
Meisl sírja fölé.

Százméteres körzetben méter magasság
ban állnak a pompás virágok és a sza

lagai koszorúk.
Még egy óra sem telt el a gyászszertartás 
megkezdésétől és máris befejeződik az osz
trák futball nagy halottjának temetése.

A sir körül közel nyolcezer ember helyez
kedett el s ezek aztán hazafelé menet lelar- 
gikusan beszélgetnek a Meisl halálával be
következett pótolhatatlan veszteségről.

Andor León

A Postás SE sífutó versenyén rendkívüli ne
hézségekkel kellett a versenyzőknek megküz
deniük, mert a verseny kezdetén még fagyos 
volt a pólya, de később ■ közben leesett ned. 
vqs hó akadályozta u versenyzők előrejutását. 
Eredmények: 16 kui-es szenior futóverseny: l. 
Bcllpni MAC 1 óra 10 p 17 mp. Csapatverseny
ben: 1. MAC. 2. Postás. 8 km-es ifjúsági fűtő- 
verseny: 1. Gellérthegyi. 2. Kovács Postái. 
Hármas csapatversenyben: 1. Felső Mezőgaz
dasági Iskola A. 2. Postás. Ötös csapatversenyé
ben: 1. Felső Mezőgazdasági Iskola. 2. Pos
tás SE.

A pécsi kerület iőkolúnklvüll testnevelést 
csooprtjánnk ökölvívó csapatbajnokságát Dél- 
pest megye csapata nyerte, Bács megye és 
Tolna megye csapatai előjt.

THE BIB GUil
mondja az angol

SEHSftTIOHELL
mondja a francia

IHUROTIGLIOSO
mondja az olasz

FftBELKflFT
mondja a német

SZENZÁCIÓS
mondja a magyar 
■mikor egyszer már 
megborotválkozott a 
Hezolllo - Rapid arc
ápoló gyorsborotva, 
krémmel. Miért ? Mert 
víz, szappan és ecset 
nélkül 1 perc alatt 
tökéletesen borotvál, 
kozhatlk a Hezollte- 
Rapld gyorsboroiva 
krémmel. Nem pattan 
fel, nem ég az arcbőre 
nem rontja a penge 
élét éa állandó hasz. 
nálatnálaz arcbőr bár. 
sonyosan alma ás üde 
lesz. — Próbadobos 
24 fillér és ezt Is 
visszatérítem azután 
ersdstl csoniagoléa 
vásárlásánál. Eredeti 
csomagolások árai: 
nagy tubus 88 llllér, 
nagy doboz P 1.50, 
óriási tubus P 2.—, 
óriási doboz P 3.—. 
Kapható minden szak, 
üzletben vagy a ké
szítő Dr. HOLCZER 
lllatszertárában, VI., 
Toróz-kőrut 8.

bel.J.IL
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A IHLSz autsnúmiíianak 
fsifuggesztísat ken. 
ha tovább tart az atvezorek meddő 
obstrukcioia a sürgős reformok ellen

'A hervadt gyepen és a zöld asztal mellett 
egyaránt olyan meglepő csalók dúlnak a fut
ball világában, amikre régen volt példa, ülést 
ülés kövei, szinte óránként változik a futball- 
parlament hangulata s mi még meglepőbb, 
változik az amatőr vezér, Zsarnóczay, ahogy 
H benfentesek nevezik: Zogu fulballkirály 
álláspontja is. Ez » lény csak az >kat lepheti 
meg, akik jiem kisérték figyelemmel a fővárosi 
amatőrök eddigi szerepét.

Kiderült ugyanis, hogy éppen az amatőrök 
által követelt és kierőszakolt „széfválasztás", 
az amatőr és profistólusz megteremtése telje
sen csődöt mondott.

A futball belekerült abba n tisztátalan álla
potba, amiben Hz évvel ezelőtt fuldoklóit.
Józan sportpolitikus egy sem akad, aki ne 

kérdezné: miért nyeltük le a békát, miért kel
lett szétválasztás, profiüldőzés, adóteher és 
csőd, ha a célt, a sport Hatáságát nem sikerült 
biztosítani.

Ezeknek tudatúban (eddig nem volt hangja 
nz egyre fokozódó elégedetlenségnek) alaposan 
megnövekedőd azoknak a tábora, akik

a helyzetért felelős amatőrvezérek 
harci riadóit, sznkndntlan ógálását mellékkér- 
désekrői, végkép megunták. Tűrhetetlennek 
találják, hogy éppen azok diktálják most a 
tempót, szabjanak feltételeket, alkudozzanak 
és ítélkezzenek, akik tiz esztendő óta képtele
nek voltak bebizonyítani, hogy valóban a sport 
érdekeit szolgálják és nemcsupán egy kis klikk 
hatalmi érdekeit.

Meg kell Írnunk, hogy a végsőkig elkesered

A bécsi jégmüvészek nagy sikere
Vasárnap este mutatta be n BKE idei 

programjának utolsóelőtti felvonásaként n 
bécsi vendégművészek részvételével rende 
Felt nagysikerű jégünnepélyét. A műsort 
bárom részre oszlottak: táncok, sportbemu
tatók és akrobatikus mutatványok szóra
koztatták a budapesti viszonylatokhoz mér
ten nagyszámú közönségei. Az első csoport
ban Sadry Marika kezdte meg n munkát 
és tündérként lebegett fehér ruhájában a 
jégen. Utána Mausilek Marta, n bécsi cso
dagyerek bizonyította be, hogy nem ok nél
kül tartják n jövő nngy reménységének. 
Tiszta pausinjai csodálulot keltettek. M. 
Jlolzmann Ili sikere sem maradt el, amit 
a könnyű lovasság címen bemutatott ügyes, 
derűs kntonnjelcnctei méltán megérdemel
lek. Erdős Klári ismert magyar táncát, 
Stöhr és llackel láncospár ritmikus moz
gású uj figurái követték, majd Rotond Éva 
és Györgyi magyar palotása következett.

A szép jelenetek viharos tetszést 
váltottak ki n nézőközönségből, amit tovább 
fokozott n következő csoport, amelynek be
mutatóit Szilassy .N'ndinka, a magyar baj
noknő nyitott meg. Pompás kiirje után a 
Szekrényessy testvérek következtek és álta
lános vélemény az volt, hogy jobbak, mint 
a Pausin testvérek, akik pedig megelőzték 
őket a világbajnokságon. A rózsaszínű ru
hás Putzingcr lümni osztrák bajnoknő re

tek az ugynevozet középegyletek, amelyek tiz 
éven át állták a szörnyű harcot a létért, meg
küzdőitek az ellenük kiagyalt ezer súlyos sakk- 
huzással s akiket most Zsarnóczayék. mint 
gyökérlelen alakulatokat halálra akarnak Ítél
ni. Olyan igazságtalanság ez, amire példa még 
nem volt.

Ehhez a komolytalanságában Is veszedelmes 
akcióhoz nem adhatja beleegyezését felelős 
sportvezér Erre való hivatkozással kívánják 
most az MLSz vezetőségétől, hogy

bagyjn abba a tárgyalásokat 
azzal a megfelelő sportszellem nélküli klikkel, 
amely szakadatlan nyugtalanságban tartotta 
eddig is a sportéletet. Céltalan és kilátástalan 
minden egyezkedési tárgyalás, mert ezek sze
mében nem a futball egyetemes érdeke, ha
nem alszövetségi érdekek a döntőek.

Ha másként nem megy:
kérjen a futball miniszteri biztost, 

akinek személye Usetty elnökben nem is kétsé
ges. Hajtsa végre minden időfecsérlő tárgyal- 
galás és fontoskodó alszövetségi basák meg
kérdezése nélkül azt a remek reformprogra
mot, amit kidolgozott s a szabadságára mindig 
kényes és sokat adó futballtársadalom boldo
gan nyugszik bele nz átmeneti idők diktatúrá
jába. A sziik látókörrel szemben más eszköz 
nem érvényesülhet. Információink szerint erre 

megvan a hajlandóság Usettybcn, 
akit érthető okokból mindjobban elkedvetlenít 
n sok süket szónoklat és eredménytelen érv
sorakozó. Valóban ilt nz Ideje, hogy megszaba
duljon a futball n lázadozó alvczérektől.

mek számát Terták Elemér kürje követte, 
majd óriási tapsviharok között a Pausin 
testvérek páros mii korcsolyázása követke
zett. A harmadik programpont az artista 
mutatványok nehéz és szemre szép jelene 
tei voltak. Király Edus futásával kezdődött, 
azután felcsendüllek a Brahms-zene ak
kordjai és Szilassy Nadinka váltotta rit
mikus, eleven, életteli valósággá a zene el 
vont gondolatait. Ezt Trcnklcr Alfréd ko 
mikus tánca követte. Apacs a jégen s egy
ben vakmerő artista, ez a rövid foglalata 
annak a ravasz produkciónak, amely ala
posan igénybe vette a bécsi művész fiziku
mát. Egyizbcn úgy vágta magát a jéghez — 
persze készakarva —, hogy alig tudott föl
kelni. Stöhr—Hackel tánckettőst Ili IIolz- 
marni lidérctánca követte, hogy azután a 
Pausin testvérek kétperces tökéletes jég- 
arliszlikája fejezze be o nagysikerű napot.

Vasárnap reggel a BKE házi gyorskorcso
lyázó versenyt rendezett. 500 méteren Llndner 
megelőzte Wintert, a 10.000 méteres staféta
futásban a Lindner—Kakas pár megelőzte a 
Somlay—Bácskay párt. A junior 500 méterest 
Kiss, a haladókét Kass, a kezdőkét Szederké
nyi I. nyerte, míg az 1000 méteres távon Ter
ták let! nz első.

Érdekes Igazolás történt: Pavelka László, a 
BBTE standard jobbszélsője, a BKE tagja lett 
s jövőre már helyet kap a nagycsapatban is.

Orsolya győzelme a Nemzetközi 
versenyben-Elvira csődöt mondott

A borús, esős idő ellenére szépen megleltek 
az ügetőpálya tribünjei. A mély pálya nem 
befolyásolta lényegesen az eredményeket, me
lyek ‘általában reálisak voltak Csupán egy 
nagy meglepetés kívánkozik feljegyzésre éspe
dig Orsolya győzelme a Nemzetközi verseny
ben. melynek sokreás favorilja, Elvira, teljesen , 
csődöt mondott. A nap hőse Feiscr volt, aki 
az első négy futam győztesét hajtatta győze
lemre. Nagy plunge esett vízbe a 38-as alapú 
handlcap-bcn, melynek favoritjára, Csobánczra 
szokatlanul nagy összegeket helyeztek el. Cso
bánca azonban pillanatig sem tudta magára 
vonni a figyelmet. A részletes eredmény:

I. Háromévesek versenye. 1. Utóda (pari) 
Feiser, 2. Kelevéz (5) Raymer. F. m : Liselotte 
(2«/t) Zwillinger, Uly (2) Kovács II Könnyen. 
10:17. Olasz: 10:25. Befutó: 10:44. Idő: 34.8.

H. Rózsadombi díj. 1. Margit (pari) Feiscr,
2. Zsuzsa (6) Zwillinger, 3 Kamat (3) Benkő. 
F. in.: Opera (10) Mauser, Rába (4) Marschall, 
Ipoly F. (8 Zwillinger T., Szendrő (8) Hévizv, 
Céda (4) Marschall R., Búzavirág C. (25) Jó
nás F. Biztosan. 10:23, 12, 20, 16. Olasz:
10:73. Befutók! 10:105 és 61. Idő: 41.4.

HL Horpacs díj. 1. Groo Peggy (1%) Feiser,
2. Mámor (8) Wiesner, 3. Janka (pari) Zwil
linger. F. ni,: Edömér (6) Maszár I., Gladiátor 
(8) Mauser, Ribillió (10) Stelniiz, Mucs (5) 
Vorst, Csalán (3) Kovács II. Könnyen. 10:43, 
13, 16, 12. Olasz: 10:73. Befutók: 10:116 és 54. 
Idő: 33.3.

IV. Hundlcap. 1. Vág (pari) Feiser, 2. Chah- 
mar (3) Raymer, 3. Simba (2’/t) Fityó. F m.: 
Minor (4) Kovács F, .Róla (5) Jónás, Arvale- 
gény (10) Zwillinger, írónké (5) Marschall, 
Odébb (10) Steinilz, Ragyogó (10) Vorst, Sze
szélyes (12) Maszár I. Könnyen. 10:21, 10, 11,
12. Olasz: 10:38. Befutók: 10:45 és 30. Idő: 33.1.

V. Nemzetközi verseny. 1. Orsolya (10 Mar
schall, 2. Gudruno (2'/t) Zwillinger, 3. Elvira 
(3:10) Feiser. F. m.: András (6) Mauser, Ilona 
(16) Kovács II. Könnyen. 10:305. 47, 19. Olasz: 
10:16. Befutó: 10:1716. Idő: 30.8.

VL Mechanikus handlcap. 1. Bakafántoa 
(2*/t)  Raymer, 2. Leó (1V«) Maszár I., 3.
Spílka (pari) Jónás. F. ni.: Borka (8) Monlag, 
K. L. (10) Kovács F., Zápor (12) Wiesner. 
Könnyen. 10:26, 21, 21. Olasz: 10:43. Befutó: 
10:102. Idő: 34.3.

VII. Amateur verseny. 1. Epllog (2%) Baik, 
2. Csipke (pari) Dóra, 3. Vitézlő (3) Vecseklői. 
F. m.: Vakarcs (10) Soldos, Orgona (4) Gállá, 
Délceg (4) Varsányi. Biztosan. 10:40, 17, 14. 
Olasz: 10:36. Befutó: 10:80. Idő: 35.2.

VIII. Handlcap. 1. Bajadére (8) Kovács I., 2. 
Imréd II. (1 */»)  Tomann, 3. Nemes (5) Benkő. 
F. m.: Lutri (10) Feiser, Jóság (4) Raymer, 
Csobáncz (3) Marschall, Araló (2) Jónás, 
Csongor (16 Montag, Varázs (10) Bedekovics, 
Dundi (4) Vorst. Biztosan. 10:181, 53, 19, 39. 
Olasz: 10:40. Befutók: 10:274 és 839 Idő: 35.5.

IX. Pusztaselypl díj. 1. Margit S. (pari) Mar
schall, 2. Föur (10) Kovács J., 3. Zengő (10)
Maszár I. F. m.: Szélhámos (2>/i) Jónás, 
Ugyanis (10) Feiscr, Bokros (8) Wiesner, Ti

midé II. (4) Benkő, Elsőm (2) Fityó. p0(Mk 
(3) Raymer. Biztosan 10:25, 15, 55, 26. Olasr- 
10:194. Befutók: 10:524 és 199. Idő: 31.7,

ARáhosi-dijrabenevezett tizennyolc fa 
Álba, Cserebere, Bútor, Limanova, Kartárt 
Hozomány II., Csók, Lajlagyöugye, Mva, Mo. 
nopol, Magcllan, Lápvlrág, Czlmer, Goodnlíhi 
Gavallér, Valentin, Gandhi és Camélla. s

A Tavaszi handlcap — az ligetük Icgálh 
szezonnyitó versenye — március első vájj,, 
napján kerül eldöntésre. A más években nan 
mezőnyü versenyben ezldén a jelek szerint 
mindössze 5 ló áll starthoz, ebből Ls hárem' 
Liberty Manőver, Elvira és Oda, — Feker 
Istállójából kerül ki. A szokatlan részvétlen:^ 
oka az, hogy a kimagasló esélyű Liberty Ha’ 
nover a pályázók nagy részét elriasztotta i 
starttól.

A két korai nagy handicapnek, a Pest menti
nek és az Áprilisi-nak már kialakult a fogadód 
piaca. Mindkettőnek szokatlanul nagy favoritig 
van. Az előbbinek a tavalyi nyerő, Álsó 
az utóbbinak pedig Bohó (2:1). Az utóbbi t 
jelek szerint a startig megtartja pozícióját, mij 
a Pcstmegyei handicapben még lesz cgy-kft 
favorithoz szerencsénk.

Rianás, a Dcrbyk favoritja iránt — talán i 
tavalyi Napoleon-eset hatásaként — nagyot 
megcsappant az érdeklődés a fogadásokban. 
Annál szilárdabb favorit a kanca-versenyei 
prezurttptiv nyerője: Turandot, melynek egyelőre 
— legalább is a fogadásokban — nincs ellen
fele.

Bonaparte, amely St. Moritzban harmadik 
volt a nagydijban, az Infortuné gátversenyra 
készül.

AZ INFORTUNÉ GÁTVERSENYRE a kthet- 
kezd 15 tellvért kötelezték: Tékozló, Honvéd, 
Klszombor, Bokros, GyöngykalárLs, Gyöngy
vér, Kartárs, Baba, Carmen, Mononol, Magéi- 
lan, Bonaparte, Gavallér, Gandhi, Camella,

Czlmer újabb győzelmet szerzett Rómában 
a magyar színeknek. Lázár Károly alezredei 
kitűnő lova szombaton megnyerte a Prcmio 
Marcheso Giacomo Marinolit honfitársa, Ma
gcllan ellen. Az olaszországi versenyeken részt- 
vett magyar lovak a közeli napokban hazajön

nek Alagra.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkeutik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelfl*  szerkesztő éa kiadói 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztőség és kiadóhivatalt

Budapest VII. kér., Erzsé.bet-körut 28. stínk
IHélköznap és vasárnap déli 12 óráig; 

Telefon: 1-308-06.
Vasárnap délután 1 ódától:

VL kér. Aradi-utca 8. az. (Globus-nyomdi). 
Telefon: 1-100-43 és 1-245 81.

Vasárnap délután fél S órától kezdve lapzártáig:
Telefont 1-100-42, 1-100-43, 1-100-44 és 1-245-8Í;

AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő. — Egyes szám ára: Magysrorttk. 
non 10 fillér, Ausztriában 20 Groschen, Francisnrsw 
bán 1 (ránk, Jugoszláviában 2.50 dinás. Nímctorwr 
bán 15 Pt. Olaszországban 1 líra, Romániában J M 

Csehszlovákiában 1.20 ék.
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Pikáns hír: a Hungária 
megkérte Vágó — lábát

Debrecen, február 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonlelcn- 

fisé ) Pénteken este váratlan és bizalmas aján
latot kapott a Bocskni vezetősége n Hungáriá
tól: a kék-fehérek gyenge védelmük megerősí
tésére nngy ősszeget kínállak Vágóért. A Bocs
kai rendkívüli ülést hívott össze és szombaton 
éjjel úgy döntött, hogy Vágót semmi pénzért 
nem adják át. Azt remélik a debreceniek 
ugyanis, hogy a város részéről az utóbbi na
pokban tapasztalt jóindulatot ezzel is fokozni 
tudják és a kitűnő debreceni együttest továbbra 
is megtarthatják eredeti értékes összetételé
ben. -Az elhatározás, amilyen örömet kellhet 
Debrecenben, olyan lehangoltságot vált ki 
majd u Hungária köreiben.

A lengyelek Is ellátták
a magyar Jéghokklzök bálát...

Londonból jelentik: A jéghnkkl sllágbajnokl 
torna középdöntőjének során Magynror»iúg 
Ixngyrlorazággal, Németország pedig Francia- 
országgal került össze. A llarrlngas ben leját- 
Molt lengyel—magsar meccsen — sajnos — a 
magyarok csak alárendelt szerepet játszottak, 
miután a lengyelek az első harmadban 1:0, a 
másodikban színién 1:0 éa a harmadikban 2:0 
gólaránnyal, ségiil 4:0-áa súlyos vereséget mér
tek rájuk.

Németország 5:6 arányban győzött o fran
ciák ellen. A harmadik eredményei: 1:0, 3:0, 
1:0. __

PROFILIGA HUNOKÉI
SzOrketaxt—Váe ,FC 2:0 (Itt)F A bajnokje- 

lftlt soffőrök Darázs két góljával nyerték első 
tavaszi meccsüket ____________

Csehszlovákia válogatott futballcsapata Prá
gában 5:3-ra (3:1) győzött Svájc ellen.

A lapterjesztők sportklubjának kellemes 
meglepetésben volt része. Egyletük egy lelkes 
tagja, Hscher András, az Iparkamara érdemes 
funkcionáriusa, egy teljes csapatra való box- 
felszerelésl ajándékozott az egyesületnek, hogy 
ezzel a szorgalmasan és eredményesen működő 
versenyzőket segítsék.

Belgium labdarugói Brüsszelben 3:1 (1:0)
arányú győzelmet szerezlek Franciaország 
ellen.

Csík Imre nyerte a mátrai leslklóveraenyt és 
■ Kékcskupát. Mátraházáról jelentik: Vasárnap 
a kélfutainu slnlomvcrsenyt bonyolították le j 
pompás havon. A negyvenegy férfi küzdelmé
ből Csik Imre (MJ5K) került ki győztesen 2 p. 
14.2 mp. idővel, 2. Balatoni (BEAC.), 3. Szalay 
(Hófutók). A szombati és a vasárnapi össze
tett eredmények után a le siklóbajnokságot 
Csik nyerte 8 p. 01.3 mp. Idővel, Szalay és Ba
latoni előtt. A csnpstbnjnokság győztese a 
BBTE lett. A hölgy-lesiklóbajnokság Eleőd 
Anikónak jutott, az ifjúsági bajnoksógot pedig 
Katona János (UTE) szerezte meg. A Kékes
kupát ugynncsnk Csik Imre kapta, a második 
Emánucl, a harmadik Szalay lett.

Váci Reménység—Elektromos Müvek 3:1
lapterjesztő botolók győzelme a Pamut

ipariak fölött. Vasárnap este tolt ház előtt folyt 
le a LSC—Pamutipnr klubköri boxmérkőzés. 
amelyen Báron II. (LSCl Csontos (P) fölölt. 
Zseni (LSC) Füstös (P) ellen. Rózsa I. (LSC) 
Kovács (P) fölött. Kutor (LSC) Molnár (P) 
fölött, Riha (P) Muver (LSC) fölött győzött. 
Báron (LSC) Boór*  (Pl döntetlen. Rózsa II. 
(LSC) ellenfele nem jeleni meg.

KIKAPOTT A RAPID.
Az eredmények n kővetkezők: Austrln— 

Floridsdorf 2:0 (2:0|, Vicnna—Rapid 4:2 (2:1)1 
Admirg-FC Wien 5 1 (1:1), Wacker—WSC
10 (0:01.. Libertás—Post Sporlverein 1:1 (1:1), 
Fnworilhrr—IIAKOAII Irt (0:01).

TÖRJE A FEJET!
VÍZSZINTES:

l.Itt csapnak össze a vád 
és védelem képviselői. 12. 
Félsziget és hasonnevű fő
városa Arábia délnyugati ré
szén. A város' a Vörös-tenger 
bejáratának kulcsa. 13.Két 
szék közölt könnyen ide ke
rülhet nz ember. 14.Nck 
párja 15.Gyiümölcs 17.Tud, 
képes. 18.1gerag. lO.Megerö- 
silctt kikötőváros az angol 
Kent grófságban. A konti
nens felé irányuló forgalom 
főkikötője. Tengeri fürdő
hely 20. Svéd — fele 21.2000 
km. hosszú folyó Kelet-Tur- 
kcsztánban. 22.Hclyhalározói 
rag 22.Ásla vala 24.Arany 
— franciául 25.Házlasszony 
cselekszi 26.Azsial fensik 
27.Folyó szélén húzódik vé
gig 28. Göngysuly ÖO.Szép fa 
Sl.Csattanós történet 32.Ezt a 
vágvat evéssel csillapítjuk
34. Végtclcn parti 84.F. R. E.
35. Német női név 3O.Igekötő 
37.Almn-fajta 39.Ellenül vén 
40.Z. K. A. 42.Könnyet ejt 
43.Reggel — a költők nyel
vén. 44,Mesés gazdagságáról és hatalmáról is- 
mert perzsa uralkodó. A perzsa birodalóm új
jászervezője 45,Olasz pénz 46.Azért az anyaki 
sem megvetendő!

FÜGGŐLEGES:
l.Pcdagógusokat nevel -S.Hclyez .VGida — 

mássalhangzói 4.Angol helyeslés Ő.Katód ellen
téte t.Opus — rövidítve 7.Tábla — németül 
8.Edömér tárka. Kievnél csatlakozott a magya
rokhoz t.Celta az otthona 10.Idegen női nő

it.Ennek mormolását hallgatta egyedül 
Kelemen 12.Igen óhajt IS.Lisa a másik 
Léonardó da Vinci c gyönyörű fc»tméiiy^n* 
IS.Mi újság? 16.Forgatható értékpapír IJjjD 
gyó, kutya, sav igéje 2O.Mindennuk van 
indulás pillanata 23.Szulláni parancs 25-öif®*  
ság elé kerül 26.Mulatószó 27.Az egyik 'ég'ű 
“8..........ex machina 20.Igy fogják állalkerl**
számára a vadat 31.Elveszti színét S5.D#rt* 
keresztneve 37.Angvalraiig SS.Riskn — 
ölödé SS.Szekcénybe helyez 41.10. 42.Sk 
szélei 43.Sir.
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