
XXV, évfolyam 8. sz. f. r-e. ára 10 fUMr Budapest, 1934 február 19

HÉTFŐI NAPLÓ
——————————————  ■ ■ ■ . ■  ■

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:

Eny évre 5 pangd ♦ Félévre 2 50 pengő 
k.agyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2*50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1'20 ck

POLITIKAI HETILAP
8ZERKFSZ I IKi

D* ELEK HUGÓ te MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

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

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

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

í
I®Albert belga Király 

szörnyű halála:
szakadékba zuhant és 
szétzúzta koponyáját
Brüsszel, febr. 18.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Megdöbbentő hír futott végig va
sárnap Európán: Belgium királya, /. Al
bert turistaszerencsétlenség áldozatául esett. 
Európa egyik legnépszerűbb államfője volt 
Belgium uralkodója és igy mindenütt, 
ahova csak híre érkezett halálának, a leg
mélységesebb részvét hangján beszéltek 
róla. Belgium már vasárnapra virradó éj
szaka gyászba borult a király halálának hí
rére. L Albertét nagyon szerette a belga 
nép, hosszú évtizedek óta nem volt ilyen 
népszerű, közszeretetben álló uralkodója 
Belgiumnak s igy a nagy gyász egészen 
spontán jutott kifejezésre. Vasárnap reggel

Magányos túra a hegyekbe
7. Albert király szombaton a kora dél

utáni órákban kirándulásra indult Nanuir 
kornyékére. Az uralkodó nagy rajongója 
volt az automobilizmusnak és a turisztiká
nak. Amikor csak tehette, maga vezette a 
bocsiját és

nem egy veszedelmes kiránduláson vett 
részt,

a Dolomitokban és az Appcnninckbcn a 
legveszélyesebb csúcsokat is megmászta. A 
namuri kirándulásra is úgy indult cl, hogy 

a kormánykerék mellé ült, 
mig a komornyikja a gépkocsi hátsó ülé
sén foglalt helyet.

Napsütéses, ragyogó időben, gyorsan 
robogott a királyi automobil a sima 

országúton 
s hamar érkezett el Marche les Damcs köz
ségbe. A faluban nem keltett nagyobb fel
tűnést az uralkodó megjelenése, mert Al
bert király gyakran fordult meg ''zen a vi
déken és sokszor pihent meg egy-cgy week- 
end kirándulás alkalmával. Az autó a köz
ség vendégfogadója előtt állott meg, fris
sen, ruganyosán lépett ki a kocsiból az 
uralkodó, betért a vendégfogadóba, meg
uzsonnázott, aztán

komornyikját otthagyta a vendégfoga
dóban azzal, hogy egyedül Indul tovább 

autójával a hegyek közé.
Albert király a kora esti órákra jelezte 
visszatérését. Gyors iramban száguldott el 
a községből a környező hegyek közé a 
nagyszerű sportautó, amelyben most már 
egyedül ült Albert király.

Eltűnt a király
Beesteledett már, a komornyik azonban 

hiába várta vissza az uralkodót.
Késő este volt és még mindig nem ér

kezett vissza a gépkocsi.

már mindenki tudta Belgiumban a ször
nyűséget:

az uralkodó szerencsétlenség áldozata 
lett és sebektől borított holtteste a Ina
kén! királyi kastély ravatalos termé

ben fekszik.
De elérkezett a szomorú hir a világ minden 
országába is ahonnan a részvéttáviratok 
tömege indult el a belga főváros felé.

Vasárnap már ott voltak a magyar 
nemzet részvéttáviratai is Brüsszelben.
A Hétfői Napló tudósitói az alábbi rész

letes jelentésekben számolnak be a szörnyű 
katasztrófáról, amely megrendítette az 
egész világot

Hosszas tépelödés után végül is a komor
nyik a brüsszeli királyi kastélyba telefo
nált, közölte, hogy az uralkodó kora estére 
ígérte visszatérését s még mindig nem tért 
vissza a faluba.

Az utolsó felvétel Albert királyról

Példátlanul izgalmas órák következtek a 
kis községben és a környező he.’y.-kben.

Katonák, testőrök csapata érkezett a 
faluba a komornyik telefonhívására s

a faluból azután autók, motorkerék- | ségbe, hogy Innen Brüsszelbe hírt ad- 
párok robogtak a hegyek közé. I jón.

Marche les Damcs község s a szomszédos I Éjfél is elmúlt már, még nem érkezett po- 
falvak csendőrei mind elindultak az ural-1 zitiv hir, még nem találtak rá a királyra, 
kodó felkutatására. Reflektorok, fáklyák Az izgalmas, fáklyás, 
fénye melleit keresték a királyt s reflektora, éjszakai kutatás

az éjszakai kutatás minden mozzanatá- csak két órakor vezetett eredményre, ekkor 
ról egy-egy futár sietett vissza a köz- 'derült ki, hogy mi történt az uralkodóval.

Szakadék mélyén, bezúzott 
koponyával — holtan...

A testőrök, katonák, csendőrök csapa
tokra oszolva kutatták a hegyeket s

az egyik csapat reflektorfénye egy 
mély szakodéi.ba világított bele: a sza
kadék mélységében mozdulatlanul fe

küdt I. Albert király.

A testőrök és katonák leereszkedtek a 
szakadékba s összetört tagokkal, véres fej
jel találtak rá az uralkodóra.

Fején súlyos sebek látszottak, sport
ruháján vérfoltok voltak.

Ott hevert a király szemüvege, turistaszer
számai, amelyeket a Marche les Damcs szik
láit akarta megmászni.

A hajnali órákban már a király felkutatá
sára elindult valamennyi mentőcsapat ott 
állott a szakadéknál, veiük jöttek orvosok 
is, akik azt állapították meg, hogy

az uralkodó koponyáját a hatalmas 
ütődés ereje esik nem teljesen szétverte.

Itt a helyszínen először úgy rekonstruálták

Sápadt arccal, szótlanul áll a királyné
Kora reggel volt már, amikor a holttestet 

a szakadék mélyéből felhozták és elszállí
tották. A brüsszeli udvar úgy diszponált, 
hogy a laakeni királyi kastélyba vigyék a 
király holttestét és itt ravatalozzák fel.

A reggeli szürkületben vitték be Albert 
király holttestét a laakeni kastélyba

s nyomban az egyik nagy szobát ravatnlos- 
teremtné alakították át.

Mialatt az éjszakai kutatás folyt s a bor- 
ahnas éjféli fölfedezés megtörtént,

az uralkodó felesége: Erzsébet ki
rályné egy percig sem tért pihenőre s 
talpon volt vasárnap reggel hat órakor, 
amikor jelentették neki a király tra

gikus halálát.

A halál híre mélyen megdöbbentette a ki
rálynét, aki sápadt arccal, szótlanul hall
gatta végig a király haláláról szóló jelen
tést, majd áhítatba merülten, sokáig imád

a történteket, hogy Albert király autóját a 
szakadék közvetlen közelében álló sziklá
nak vezette neki, a kocsi erre lezuhant a 
mélységbe s a király a lezuhanás pillanatai
ban meghalt már, mert a fején a borzalmas 
ütődés halálos sebeket ejtett. Vasárnap dél
előtt azután kiderült, hogv a király turista
szerencsétlenség áldozata lett.

A veszedelmes sziklacsucsok megmá
szása közben zuhant le a szakadékba.

Csakhamar kiderült az is, hogyan tör
tént a király halálos turistaszercncsétlen- 
sége. Albert király, aki kitünően ismerte 
Belgiumnak ezt a he-A vidékét a Le Vieux 
Bon Dión nevű helyen egv szakadék szé
lén az egyik sziklára akart felmászni.

Megkapaszkodott egy kőbe, amely 
azonban engedett súlya alatt. A király 
erre fejjel lefelé zuhant a szakadékba.

ahol egy kőomladékon gördült végig, kopo
nyája összetört s nyomban meghalt.

kozott.
Albert király legidősebbf fiát,
Lipót trónörököst nem lehetett azonnal 
értesíteni n katasztrófáról, mert Lipót 
herceg feleségével, Astrld svéd királyi 
hercegnővel a svájci Adelbodenben tar

tózkodik.
Néhány héttel ezelőtt téli sportolásra utaz
tak ide.

Néhány órával később azonban már tele- 
fonjelentés ment Svájcba s

a trónörökös nyomban hazaiadul! 
Brüsszelbe,

ahová ma éjszakára várják.
Ugyanekkor Ostenbébc is telefonjelentés 

ment: itt tartózkodik az uralkodó másik 
fia, Károly herceg, aki ugyancsak vasárnap 
már visszaindult Brüsszelbe.

Mária Jósé hercegnő, az uralkodó 
leánya, aki férjével, Umberto olasz
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az

mi- 
úgy

Iróbörőküssél Rómában él, • 
vasárnap délelőtt táviratban kapott hirt 
uralkodó haláláról.

Me^haU a Wílíy — 
a klráiy

Vasárnap hajnalban összeült a belga 
niszlertsnács. A drámai tanácskozáson 
határozlak, hogy

az nj uralkodó eskütételéig ti kormány 
vezeti uz államügyekt t.
les l)ames környékéi vasárnap 
kiváncsiak ezrei lepték el. A sza- 
ahcl a szerencsétlenség történt, 
hírlapírók, fotorlporterek serege. 
órákban n katasztrófa színhelyén 

i vérnyomok, agyvelőfoszlányok 
odalapjidvu. Ekkor derült ki,

Marche i 
délelőtt a I 
kaijéknúl, 
külföldi I 
A liríj naIi < 
n köveken 
maradtak 
hogy

a király mintegy I zénkét méter ma- 
gflssáffból zuhant

A környékbeli lakósok sz érdeklődök sere
gének e'mondollák, hogy a trarche le dn- 
incsi sziklák nem magasak, de rendkívül 
veszélyes a megmászásuk.

Ezalatt Brüsszelben óriási az izgalom s 
mélységes a gyász. A belga főváros minden 
épületen fekete ryászli bogó. Mindenki a 
katasztrófa körülményeiről beszél. Délben, 
amikor a szörnyű szerencsétlenség minden 
részlete kiderült már, megálhq flották azt 
is, hogy

Albert király halálát koponyaalapi tő
ré# pú ózta.

7. Albert királyt 59 esztendős korában 
érte utói a hal: I i.'ycn tragikus körülmé
nyek között. 1875 április 8-án szül< lelt a 
belga uralkodó, akinek édesapja Fűlöp 
bei cég, Flandria grófja, anyja Mária, llo- 
hcnzollern hercegnő volt. 1909 december 
23-án lépett trónra.

Ebben ax éviién ünnepelte volna meg 
Belgium T. Albert uralkodásának ne

gyedszázados évfordulóját.

Amikor még elődje. II. Lipót — aki nagy
bátyja volt — uralkodott, a fiatal Albert a 
szociálpolitikai és gyarmatügyi kérdések 
legalaposabb, legkitűnőbb ismerője volt.

A világháború kitörésekor maga állott 
hadsereg élére

és n háború egész ideje alatt hősiesen 
küzdött Erandaország oldalán. Nem 
mozdult el Bclgl-rn földjéről, amikor 
a német megszálló csapatok vonultak 

ót az országán,
a belga néppel együtt szenvedte, küzködte 
végig a világháborút.

A belga uralkodó 1900-ban vette felesé
gűi Erzsébet bajor hercegnőt és házassá
gukból három gyermek született.

1931 -ben Míi’ctett Lipót herceg, aki 
most III. Lipót néven kerül trónra, 

utána Károly és Mária Jósé.

Látogatás a belga követség 
gyászbaborult palotájában

külügyminiszter ittjárt, már gróf

a

ódon, elegáns, egyemeletes palota, fekete- 
sárga-vörös zászló fé’.árbócrá eresztve... 
Ez Belgium budapesti követsége, a Donáti- 
utca 34. szám alatt. Vasárnap, a kora dél
előtti óráktól késő délutánig egymásután 
gördülnek a kis palota elé az automobilok.

I. Albert belga király halálos katasztró
fájáról elsőnek Magyarország kormányzója 
érdeklődött s amikor a hálái hírét megerő
sítették,

a kormányzó szárnysegéde megjelent a 
palotában, hogy Horthy Miklós kor
mányzó részvétének kifejezést a: Jón.

A délelőtti órákban Kánya Kálmán külügy
miniszter Jelent meg Belgium magyaror
szági ügyvivőjénél, lovag Schouthecte de 
Tervarentnél és a magyar kormány nevé
ben részvétét fejezte ki. Amikor a magyar

[külügyminiszter ittjárt, már gróf Wora- 
crícky Olivér brüsszeli magyar ügyvivő 
utasítást kapott, hogy s belga kormánynál

Gömbös Gyula miniszterelnök és a 
magyur kormány részvétét tolmácsolja.
A magyar közélet számos előkelő repre

zentánsa sietett a belga követségre, hogy 
részvétét kifejezze. így részvétének adott 
kifejezést Wlasslcs Gyula báró, a felsőház 
elnöke, Almásy László, n képviseiöhúz el
nöke, megjelent n követségen Pallovlcini 
György őrgróf, Zichy János gróf, Royíl 
Tylcr népszövetségi fömégbízott és a aéli 
és délutáni órákban

a Magvarowwágon tartózkodó diplo
máciai kar valai * ‘ *

részvétét fejezte ki, élén a pápai nuncius- 
sal.

>yl tagja

Belgium budapesti követe beszél 
a Hétfői Naplónak a király tragédiájáról

Sclouthecte de Térvár ént belgn ügyvivő
vel alkalmunk volt a délutáni órákban be
szélgetni a király haláláról:

— Az uralkodó lelkes turista volt s nagy 
híve az nlpiniznmsmik. Gyakran vett részt 
nagy kirándulásokon s szabad idejét turisz
tikával töltötte. Ennek

a nemen és érdekes sportnak esett most 
áldozatául

a mi szeretett uralkodónk.
—- Reggel 0 órakor kaptam az első je

lentést a király haláláról s nem sokkal ké
sőbb megérkezett a belga kiilügyminiszté-

rinm távirati értesítése a lesújtó hírről.
— Az uj király megkoronázásáról mikor 

és milyen [ormában történik intézkedés? 
— kérdeztük a belga ügyvivőt.

— Minden valószínűség szerint a hét vé
gén.

pénteken vary szombaton lesi a teme
tés s egy héttel később Albert király 
legidősebb fiát, III. LipótOt koronázzák 

királlyá.
Belgium magyarországi ügyvivője ezeket 

mondotta Albert király tragikus haláláról 
s bcsictett a fogadóba, ahová ujabb rész
vétlátogatók érkeztek.

Inasával meggyilkoltatta férjét 
egy dúsgazdag szebeni 
földbír tokosnő

1
Az inas és földbíriokosasszeny bűnös sze
re, me érlelte meg a szörnyű gyilkosságot
Nagysscben, február 18.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Dúsgazdag 
fiutal szépaszony ült a nagyszebeni törvényszé
ken ii vádlottak padján: llarb Dimitru, Szóbeli 
megye egyik leggazdagabb földbirtokosának fia
tal özvegye. Mellette huszonölcsxter.dős inasa: 
Starpu Konstantin. Megdöbbentő bűncselek
ménnyel vádolták a fiatal földblrtokosnöt és az 
inast

Barb Dlmltruné szerelmi viszonyt folytatott 
a fiatal Inuusal és elhatározták, hogy együt
tesen élteseik láb alól ax asasony férjét 

A fCIdhlrtokosnö felbujtási’rn a fiatal inas vég 
xeti Is a férjjel. Amikor llarb Dimitru vadászni 
ment, az Inas megleste a földbirtokost, mögéje 
lopózott s egy hatalmas fejszével jejbesujtotta. 
A szerencsétlen ember nyomban

■ gyilkosság helyszínén klsxenvedctU
Ax Inas a gyilkosság után lóra ült, magával 
hurcolta meggyilkolt gazdájának holttestét egy 
azakndékig a

a lóval együtt n Hulladékba lökte llarb Dl- 
mltru holttestét.

Hetekig tartó izgalmas nyomozás utón fedez
ték fel a szörnyű gyilkosságot • az Inast úrnő
jével így U litartÓLtatték. A nagynéni térvény-

szók n földblrtokosnöt
tlxévt súlyos börtönre ítélte, ugyancsak tla- 
esztcndel súlyos börtönt kapott ax Inas is.

Amikor nz Ítélet elhangzott, a fiatal föld- 
blrtokosnŐ felzokogott, hisztérikus slrőgörcs 
fogta cl, de aztán megnyugtatták s levezették a 
fogházba.
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Suvlch olasz külügyi államtitkár szerdán 

érkezik Budapestre és itteni tanácskozásai 
nz eddigi program szerint közel három na
pot fognak igénybevenni. Ereken a tanács
kozásokon, amelyek természetesen a ma
gyar-olasz gazdasági kapcsolatokról folyta
tódnak, lehet majd szó arról, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök Dollfuss osztrák kan
cellárral egyidejűleg kiutazik Rómába.

A képviselőhál hosszabb szünet után kedden 
tartja első Qlés< t, amely azonban csak formá
lis lesz la amelyen csak a következő, szerdai 
ülés napirendjéről határoznak. Ezen a keddi

JSyBveestor Schüffer
a ROYAL ORFEUMBAN!

Hertha Thiele 
Dorothea Wieck

AZ ÖRÖK REJTÉLY

CORSO SZERDÁN! CITY
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ülésen terjeszti be a fővárosi törvényre vonat
kozó bizottsági jelentést Niamesxny Mihály elö
ntő és kérni fogja a javaslatra a sürgősség 
kimondását, úgyhogy azt már szerdán napi 
rendre is tűzik. Előreláthatólag a fővárosi tör
vény vitája hosszabb időt fog igénvbevennl, 
tigyhogy a rákövetkező héten már nyolcórás 
ülésekre kerül a sor.

A törvényjavaslattal szemben nz ellenzéki 
pártok erős harcra készülődnek. Hir szerint az 
ellenzéki blokk mór kedden megalakítja a vita
rendező bizottságot. A javaslat első ellenzéki 
szónoka — mivel Wolff Károly beteg — Pctro-

vácz Gyula lesz, utána Rassay Károly szólal 
fel.

♦
A [ügyetlen kisgazdapárt vasárnap délelőtt 

és délután Dél-Pest vármegye három községé
ben: Kecelcn, Kiskörösön és Akasztón tartott 
szervező gyűlést, amelyen Eckharut Tibor, u 
párt vezére, valamint Múzsa István, Diniek 
Ödön és Rakovszkg Tibor országgyűlési kép
viselők vettek részt. A gyűléseken a kisgazda
párti képviselők a legélesebb harcot jelentet
ték be a kormány ellen.

Bécs, február * 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelcn- 

lése) Vasárnap délután ujabb lövöldözés hirc 
riasztotta meg az osztrák fővárost. A szocia- 
ista forradalom óta valamennyi városi mun- 
ÁÓsházat katonai és rendőri csapatok őriznek. 
A Südbahnhoj közelében lévő Reumáim Hof 
nevű munkásház, valamint a Marx-Hof elölt 
■s egész nap olt állottak a fegyveres örök. A 
délutáni órákban a Reumann-Hof és Marx- 
Hof padlásablakaiból lövések hallatszottak 
illllölag

a házak előtt lévő katonákra és rendőrök
re Irányították a lövéseket, de egyetlen 
golyó sem talált. A katonai és rendílrcsa- 
patok erre a padlások irányába lőttek, 
majd felsiettek mindkét bórháx padlására 
és alaposan átkutatták azokat, de egy he
lyütt sem találtak egyetlen gyanús embert 

aóső esti Órákig tartott a kutatás, anélkül, 
hogy a lövöldözök nyomára akadtak volna.

Vasárnap délután nagy szenzációt keltett az 
osztrák fővárosban, hogy

Walllsch Kálmánt, a muramenti Brnek el
menekült szocialista polgármesterét sike

rült elfogni.
Walllsch, aki a magyarországi kommün alatt 
népbiztos volt, a lázadás után elmenekült és 
ölezer schilling jutalmat tűztek ki annak, aki 
élve vagy holtan előkcrili.

Vasárnap Liesen községnél a motorkerékpá
ros csendőrök figyelmét fölhívták egy gyanús 
autóra.

A motoros csendőrök üldözőbe vették ax 
autót.

amely egy erdőbe menekült. A csendőrök át
kutatták az erdőt, de nem találták meg a gya
lus autó utasait. Később az egyik község előtt 
íarasztszekérre tették figyelmessé a csendőrö
det. A szekér utasairól kiderült, hogy 

Walllsch Kálmán és felesége
utaznak a szekéren s az erdőben látott autón 
is ők menekültek. Izgalmas üldözés és drámai 
clfogatás után

Walllscht Grácba szállították, ahol statá- 
rldlls bíróság elé állítják, 

feleségét pedig Leobcnba vitték. Rruck környé
kén sikerült elfogni a csendőröknek tizenkét 
védöőrt is.

Fan alKsncelltr nyilatkozata
Fey Emil szövetségi nlkancellr, aki az összes 

osztrák közbiztonsági szervek élén a bécsi 
lázadás leverését irányította, vasárnap teán 
fogadta a külföldi sajtó képviselőit. A sajtó-1 
toa a knncellári hivatal Herrengasse-i palotá-1 
jóban volt, ahol régen a minisztertanácsokat 
tartották. Fey alkancellár hosszabb beszédben 
ismertette az elmúlt hót eseményeit.

A sajtótca után
Fey alkancellár fogadta a Hétfői Napló 

bécsi tudósítóját, 
akivel hosszabban elbeszélgetett.

— Örülök, hogy elsősorban a magyar sajtó
nak adhatok fclvIlíigositAst. mert hisz rövide
sen személyesen üdvözölhetem szép országu-

— Mikorra tervezi magyarországi utazását 
alkancellár ur? — kérdeztük.

— GOmM. G.oh mlnlHtenlnOk <» ni,

dúsban eleget tehetek meghívásnak.
— Hogy karaktcrlzálja, alkancellár ur, az 

elmúlt hét eseményeit?
— A linzi forradalmi program alapján Álló 

szociáldemokrata párt régen Ígért fenyegetését, 
a fegyveres felkelést valósította meg, de kétség- 
telcn, hogy a zendülésre és az általános

sztrájkra kiadott parancsot nem követte at 
egész munkásság, hanem annak csak egy ki
sebbik, radikálisabb töredéke, amellyel ■ szem
ben az állam fegyveres ereje erősebbnek bi
zonyult.

Mi most Európa békéjét mentettük meg, 
mert ha a szociáldemokraták győznek, kikiál
tották volna a szovjetet, amit külföldi beavat
kozás követett volna.

— Ml lesz a horogkeresztes mozgalommal?
— kérdeztük ezután.

— Ha a nemzeti szocialisták a fennálló 
rend ellen akarnának fellépni, éppúgy

bánunk el velük Is, mint a vörösökkel.
— Mit hoz a jövő Ausztria számára? — 

hangzott az utolsó kérdés.
— Megkezdjük a rendi állam felépítését, 

amelyben nem lesznek elnyomva a dolgozó 
tömegek. Munkánkban számítunk a külföldi 
sajtó hathatós támogatására is — fejezte be 
érdekes nyilatkozatát Fey alkancellár.

León Andor

Dsutsch, az 85- 
maneklöt szgcjsitsta ueztr

Bécs, február 18.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A szocialista forradalom Pozsonyba 
menekült vezérével, dr. Deutsch Gyulával ér. 
dekes bszélgetést folytatott az Assotiated Press 
tudósítója.

Deutsch azzal kezdte az interjút, hogy a tör- 
ténlckért az osztrák kormányt terheli a fele
lősség. Majd megkérdezte az újságíró, hogy 

a bécsi munkásházakat valóban vár- 
szeriien épitettók-c?

— Ez mescheszéd, — felelte az elmenekült 
szocialista vezér — a várakat nem a levegő és 
a nap részére építjük, már pedig mi hózainkat 
nagy ablakokkal, sok levegővel és napfénnyel 
épHcttük.

— Igaz-e, hogy a szocialisták felkészültek 
erre a harcra? — hangzott a következő kérdés.

— Nem voltunk felkészülve s
a fegyverek még 1018-ből, a forradalom 

Idejéből valók.
Ha felkészültünk volna, akkor ezt régebben 
tettük volna meg, amikor még erőseLbek vol
tunk.

— Mi lesz a nácikkal?
— A nemzeti szocialisták erősebbek lesz

nek, mint eddig voltak.
Ez a körülmény azonban érthetően nyugtala
nítani fogja a dolgozó népet.

Műszernek
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Autós betörök kiraboltak
köt kiröiyutcai üzletet

Elegáns fiatal nö a Danditaauto uoianla mailen...
Vasárnapra virradó éjszaka ismeretlen 

tettesek fölfeszifiptték Stern Béla festékke
reskedő Dob-utca 46. alatti üzletének ajtaját 
és az üzletben 15OD pengő értékű piperecik
ket zsákmányoltak. A betörök távozásuk 
előtt mindent szanaszét dobáltak és

petróleumot öntöztek szét, hogy ezzel In 
bosszúságot szerezzenek a tulajdonos

nak.

Reggel, amikor a betörést felfedezték és a 
főkapitányságról detektívek mentek ki a 
helyszínére, egy házbeli asszony érdekes 
vallomást tett. Elmondotta, hogy hat óra 
tájban, amikor a kapun kijött,

autót látott állni a festéküzlet előtt.
Az autóban egy elegánsan öltözött fiatal nö 
ült, ugyanaKKor az üzletből két jólöltözött 
férfi jött ki több csomaggal a kezében. 
Olyan nyugodtan viselkedtek, hogy nem is 
gondolt arra, hogy betörők távoztak az üz
letből.

azt hitte, hogy a tulajdouos és annak 
társasága.

Később derült csak ki, hogy a betörök ér
keztek, majd távoztak el autón a dobutcai 
üzlet elöl.

Vasárnap reggel még egy betörést fedez

Letartóztatták Troppauer 
Ilonát, a viharos botrány

pórok híres hősnőiét
Veszélyes fenyegetés miatt kerUlt a rendőrségre: 

megfenyegette a betránypőr főszereplőjének 
Strem Károly századosnak feleségét

Több alkalommal foglalkoztatta már a 
nyilvánosságot az a viharos pereskedés, 
•mely Strém Károly ny. százados és Trop
pauer Ilona tisztviselőnő között folyt le.

Legutóbb pár nappal ezelőtt újabb bot
rány középpontjába került Troppauer Ilona. 
Az egyik fővárosi mozgóban összetalálkozott 
a százados feleségével, aki társaságban volt. 

tek fel a közelben s nincs kizárva, hogy 
ezt Is ugyanaz az autós betörőbanda 

követhette cl.
A Király-utca 37 sz. alatt Tsuk Aladár ször- 
mekereskedő kapu alatt lévő kirakatát nyi
tották fel és fosztották ki ismeretlen tette
sek. Értékes szőrméket vittek magukkal az 
éjszakai látogatók.

A rendőrség a betörések ügyében megindí
totta a vizsgálatot.

Fejfájási megszüntetik 

és meghűlésnél 

gyors javulást 

eredményeznek az 
Aspirin tabletták.

De a valódi 
Aspirin tabletták 

legyenek a 
BAYER kereszttel

Gyógyszertárakban kapható.

Sértő szavakkal illette az uriasszonyt, mire 
rendőri beavatkozásra is sor került. Másnap 
a főkapitányságon folytatódott a dolog, ahol 

életveszélyes fenyegetés elmén indult 
eljárás Troppauer Ilona ellen, 

miután a rágalmazó szavakon kívül olyan 
kijelentéseket is használt, amelyekből arra 
lehetett következtetni, hogy valamire készül

a százados és felesége ellen.
Szombaton délelőtt hallgatták ki először 

a főkapitányságon, ahol akkor kijelentett?, 
hogy rendkívül feldúlt lelkiállapotban volt 
és ennek következtében támadt rá az úri- 
asszonyra. Kijelentette, hogy

nincs szándékában semmiféle merény
letet elkövetni,

mire elbocsátották a rendőrségi öl
Az esti órákban azonban Troppauer Ilona 

tovább folytatta fenyegetéseit és sértő kije
lentéseit, amelyekre több tanú akadt.

Vasárnap délelőttre sürgősen beidézték a 
főkapitányságra, ahol zárt ajtók mögött 
órák hosszat folyt a kihallgatása. Troppauer 
Ilona újabb rendőri kihallgatásán

feltűnően izgatottan viselkedett, 
úgyhogy magatartásából is arra lehetett kö
vetkeztetni, hogv bármennyire ígérte is 
előző nap, hogy semmire nem készül, ko
moly terveket forralhat az agyában.

Kihallgatása után Troppauer Ilona előtt 
kihirdették az előzetes letartóztatásról szóló 
végzést.

Életveszélyes fenyegetés és kormányzó
sértés elmén történt a letartóztatás.

A leány teljesen lesújtva, könnyezve hall
gatta a végzés kihirdetését.

Ezután egy rendőrt adlak mellé, aki a 
200-as fogdába kisérte. Troppauer Ilonát 
átszállítják az ügyészségre, ahol további 
sorsa felett a vizsgálóbiró fog intézkedni.

Rejtélyes módon eltűnt 
a Horthy iWős-ntról 
egy fiatal házaspár

Vasárnap délelőtt megjelent n főkapitányság 
eltűnési osztályán Bornemissza Károly ny. ál
lami tisztviselő, aki Pestszentlfírincen, a Tc- 
mesudri-utca 34. sz. alatt lakik és leánya, vala
mint veje eltűnését jelentette be.

Bornemissza előadta a rendőrségen, hogy 
leánya Vőlgyessy László 33 esztendős magán
tisztviselőnél van férjnél, aki a Horthy Miklós
ul 50. alatt lakik. A múlt hét közepén voltak 
nála látogatóban a fiatal házasok és azzal tá
vozlak, hogy másnap ismét kijönnek Pest- 
szcntlőrincre. Ez a látogatás elmaradt és ami
kor két nap múlva sem jelentkeztek, Bor- ’ 
nemissza elment a Horthy Miklós-ulra, hogy 
ott érdeklődjön sorsuk felöl.

A lakást zárva találta
és a házbeliek sem tudtak felvilágosítást adni 
hoUétük felől.

Napok óta nem látták őket és a rokonoknál 
sem mutatkoztak. Bornemissza arra kérte a 
rendőrséget, hogy amennyiben Vőlyycssyék 
egy-ket napon belül nem jelentkeznének,

nyissák fel a lakást, esetleg olt találnak 
valami levelet vagy egyéb Írást,

ÖVÁS!
Az izzólámpavásárló 

közönséghez!
A közönség köréből felmerült 

panaszok kapcsán a Tungsram 
Müvek közölték, hogy Izzólám
páikkal való házalásra senki
nek megbízást nem adtak, vil
lanyfelszerelések karbantartá
sát nem vállalják és ezt nem is 
ajánlják; ha tehát ilyen cimen 
bárki mint a Tungsram-Müvek 
megbízottja jelentkeznék, úgy 
visszaélés esete forog fenn és 
leghelyesebb az illetőt a rend
őrség utján leigazoltatni, hogy 
ellene további eljárás foganato
sítható legyen.

A megbízható minőségű Lu- 
njen-jclzésii Tungsram lámpák 
kizárólag a szakkereskedelem 
utján kerülhetnek forgalomba. 
A vásárlóközönség fedezze tehát 
lámpaszükségletét szakkereske
dőjénél, ha nem akarja, hogy 
jóhiszeműségével visszaéljenek.

magyar WMikai és 
RaöiöKeresHGdök Egyesülete

amiből következtetni lehet tartózkodási he
lyükre.

Eimnf fl’ák — eltűnt n'azó
Fodor Imre 34 esztendős utazó négy nappal 

ezelőtt eltávozott bátyja 7/omofc-utca 8. alatti 
lakásáról és azóta néni adott élctjclt magáról. 
Távozásakor azt mondta, hogy

Kőbányára megy üzletfeleit meglátogatni 
és a kinnlévő tartozásokat behajtani. Azóta 
nem adott életjelt magáról és hozzátartozói at
tól tartanak, hogy valami baleset érhette.

Micscy György 14 esztendős polgári iskolai 
tanuló nevelőanyja Felsőerdősor utca 12. alatti 
lakásáról tűnt el három nappal ezelőtt.

A fiatal diák kalandos tervekkel foglalko
zott, 

éppen ezért eltűnéséről értesítették az összes 
határállomásokat. A rendőrség az eltűnések 
ügyében megindította a nyomozást.

Nagyszerű eredmény! Eddig közel M MflREKlN ftTTUAN** lakásművészeti 
1 0.000-en tekintették meg 99 n F1UUEKÍI Hl 1II UH kiállításunkat

Vevőink mint minden évben, most is oksón vásárolnak
r

•s
•* FEHER ÁRUT

h-.-XíRARL,f;
I & mÖ8e,yem fléorgTtte ~ ~ ~7‘Z8

■ r. H^ÍSNYAK CIPOic I

■ ^félcipör.Z^ T“,lba-------9.80 I
B B«r rinajrw . APR°SAGOK |■ Réz kávéőrlő 1 * UrB— — 48 I
I Női hMSár - ~3'*8 I

'« farai .„S -- - - - - - - - - - - - -.4» IL3 to‘1’ - - -«I----„ — — —■

VÁSZONÁRUK PAMUTBÓL
Jómlnöségü fehérnemüsifon.. 76 
Alsólepedő gyolcs _ _ _ _ i.et.1.48
Hímzett kispárnahuzat _ i.si, ,im.—.88 
Kész paplanlepedö 120x00 .agy^ _ 5.90 
Hímzett ágykészlet ip.pi.ni.pedi, « -

2 nagy, 1 kis párna mosva, vasalva_____ I O.ÖU
Edénytörlő és portörlő drb___________ —.28

FÜGGÖNYÖK, TAKARÓK 
Fehér csipke ablak-vitrage_ _ _ _ —.98
Ajouros függönyettamin 50 ez. óles 34 
Grenadin stér függőn v hímez,. _ ... 8.80 
Müselyem brokátpaplan drb_____ 18.50

RÖVIDÁRUK
Fodros harisnyatarté gumi mt, 
I vég cöpperszalag 6 mtr _ _ 

Angel cérna 1000 i»rd« (H-so-ig) 

Előnyomott falvédő_ _ _ _ _

NŐI FEHÉRNEMŰ
Melltartó batisztból kosaras fazonban

Szines kombiné hímezve crepo-de-chlae bo- « mm 
téttel____________________________________ _ 1 .43

Színes hálóing szépen hímezve— — — — 2.95
Flanel pijamaöltöny_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3.95
Vállas kartonkötény fodros _  — — 5
Csíkos müselyemnadrág_ _ _ _ _ _ 1.18

FÉRFI FEHÉRNEMŰ

Kitűnő zefiring 1 gallérral____  _________ 1.95
Zefir alsónadrág —.98

Freskó divating 2 gallérral — — — — 2.95
Freskó alsónadrág 1.55

Fehér puplining ,im, 3.90
Puplln alsónadrág 2.35

Sifon hálóing színes dísszel _ — - __3.45
Fehér munkaköpony női és férfi —— 3.95 
Oliplagallér kemény és félkemény — — —““•SS

Postai megrendeléseket utánvétellel .zállltnnk. Árjegyzéket küldünk.

DIWrSaNOK
Rábóczi-ut 72-74
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Revolveren merénylet 
a párisi magyar vendéglő 
előtt Thea Worth, Lukács 

Pál elvált felesége ellen

Az EnEEHED gyógyvíz, legjobb magyar 
márka, 

Ki egyszer használta, másnak is ajánlja.

Páris, február 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szombaton (kiben egy szerelmes 
fiatalember revolverez merényletet követett 
el nz ismert budapesti filinszinésznő, Thea 
Worth ellen, aki Lukács Pálnak, a Holly
woodban dő filmszínésznek (Ivóit felesége. 
Thea Worth uz utóbbi években Parisban 
tartózkodik és állandó vendége az ottani 
magyar vendéglőnek.

Szombaton is n magyar vendéglőben ebé
delt a szép filmszinésznő. amikor hirtelen 
berontott a vendéglő ajtaján Charles I)c- 
main, az egyik párisi filmszínház igazgató
jának huszonkétéves fia, aki az utóbbi idő
ben udvarlásával ostromolta Thea Worthot.

A fiatalember odarohnnt a fllmszlnész- 
nő asztalához és mielőtt a pincérek 
megakadályozhatlak volna, megragadta 
a mcfrémült nőt és hangos kiabálás 
közben kiharcolta ma-ávnl az utcára, 
ahol a várakozó autóba akarta beerö- 

sznkolni.
Thea Worth sikoltozására nagy tömeg 

.Verődött össze az utcán és a pincérek is ki-

A nyílaskereszfesek ismét meg
zavarták a Műegyetem nyugalmát 
Szombaton délután ismeretlen tettesek lázitó röpcédulákat 

osztogattak a Műegyetemen
Szombaton reggel a főkapitányság politikai 

osztályát bizalmas utón értesítették arról, bogy 
felelőtlen elemek ismét meg akarják zavarni 
• rendet a budapesti Műegyetemen, ahol né
hány hét óta zavartalanul folyik a munka. 
Valóban, szombaton délután a Műegyetem 
diákjai az aula, valamint néhány tanterem fa
lóra ragasztva nyomtatott nyílaskcrcsztcs röp- 
trafókat találtak, amelyeken

Meskó Zoltán a „vcsérség vezctőjé**-nek 
neve szerepeit.

Délután, — valamivel később —. a Műegye
temre eddig még tisztázatlan módon bejutott! 
nácik ugyancsak a nomzetiszoclalista párt aló- 
írásával ellátott litografált röpiratokat oszto
gatlak, ninelycken — többek közt — a követ-, 
kező szöveg volt olvasható: ,

„A keresztény egyetemi ifjúság követeli, 
hogy

zsidó ne boncolhasson keresztény hullát. 
Követeljük a zsidókérdés intézményes megol
dását Követeljük az állástalan ifjúságnak meg
felelő módon való elhelyezését — nemzeti el
gondolás szerint".

A lázitó agitációról telefonon értesítették a 
főkapitányságot, ahol úgy rendelkeztek, hogy

késő estig detektlvckből és rendőrükből 

3000 vagon gabonát csempésztek 
Magyarországból Ausztriába

Újabb tömeges letartóztatások Burgenlandban
Szombathely, február 18.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Hetek óta 
tarló nyomozás, amelyet az óriási mérték
ben elharapódzott burgenlandi gabonacsem
pészek ellen folytatnak, napról-napra újabb 
tömeges letartóztatásokra vezet. A nyomo
zás első heteiben a Sz< mbothely környéki 
osztrák határ mentén fekvő községekre lo
kalizálódon. de az éjjel-nappal folyó kihall
gatások beigazolták azt a gyanút, hogy a 
csetnpészszcrvezct nemcsak erekben n köz- 
bégekben, hanem

az egész elcsatolt nyugatmagyarországi 
határ mentén dolgozott

hatalmas apparátussal.
Az uj adatok nlanián Wnltcr Price és 

dr. Johann VVe/ss Bécsböl kiküldött vizs
gálóbírók rendeletére n nyomozást az egész 
osztrák magyar határra kiterjesztették, ahol 

csoportosan tartóztatják le a gyanúba 
vet1 embereket.

BÉCSBEN HELYREÁLLT A NYUGALOM, 
a filmgyárak újra zavartalanul dolgoznak éa igy 

JOSEPH SCHMIEDT szenzációja, a

SILÍL A UflGVI 
budapesti példánya ina mcérkezett Bem* tató szerdán*

HüffiBna mozaáiiepszmHőz

II1KO ILONA, KAiaAI MA <T0N, DEI Lt 
FBHhNC l-ATAHAK ÁRPÁD DOBOS VIOLA. 
r'HÓDY KLÁRI SZILAGYI MARISA 
OROSZ VILMA. BÉKASsY SCVAN IODOH 
ARTÚR. Renderő: TIHANYI VILMOS. Ka- 
mester; NAUYPÁL BÉLA. — Bud,pe,l«n még

siettek. A vendéglő alkalmazottai szabadí
tották ki veszedelmes helyzetéből és azok
nak a kíséretében akart visszatérni a helyi
ségbe.

Már úgy látszott, hogy a dühöngő fiatal
ember lecsillapodott és olyan mozdulatokat 
is tett, mintha el akarna távozni. Ekkor 
azonban

váratlanul visszafordult, a nndrájzsebé- 
ből revolvert rántott elő és gyors egy

másutánban kétszer rálőtt Thea 
Worthra.

A lövések célt tévesztettek és sem a fllm- 
szinésznőnek. sem az összecsődült tömeg 
közül senkinek nem esett baja. A merénylet 
után a fiatalembert bevitték a rendőrségre, 
de tettének okáról minden felvilágosítást 
megtagadott. Igazoltatása után szabadon 
bocsátották, az eljárást azonban folytatják 
ellene.

Thea Worth szerint a veszedelmes ka
landnak az volt az előzménye, hogy a fran
cia fiatalember lépten-nyomon üldözte sze
relmi ostromával, ő azonban kitért a barát
sága elől.

álló készültség
tartózkodjék a Műegyetem környékén. A rend
zavarók úgy látszik megneszelté.k ezt és nem 
merték folytatni az agitációt.

Egészen bizonyos, hogy a röpcédulákat nem 
diákok, hanem

betolakodott felelőtlen elemek 
osztogatták és ragasztották ki a Műegyetemen. 
Ezt bizonyítja a litografált röpcédulák szövege 
is: nem valószínű, hogy egyetemi hallgató a 
Műegyetemen követelte vdna, hogy „keresz
tény hullát zsidó ne boncolhasson".

A nyilaskerr-sztesek természetesen tagadják, 
hogy ők akarták megzavarni a Műegyetem 
rendjét. A lakásán

súlyos betegen fekvő Meskó Zoltán 
helyett Bozóky Lajos, a nácik „politikai fő
nöke jelentette ki, hogy a pártnak semmi köze 
az ngilációhoz. Ez természetesen nem bizonyít 
semmit.

A műegyetemi diákság vezetői egyébként 
szombaton este

bizalmas értekezletet tartottak, 
amelyen kétségtelenül megállapították, hogy a 
délutáni röpcédulnosztogatásokat nem mű
egyetemi hallgatók követték el.

Eddig 660 újabb letartóztatás történt és 200 
magyar állampolgár ellen adtak ki elfogató 
parancsot. Az osztrák hatóságok eddig már 
több magyar állampolgárt is letartóztattak. 
Ezek között van a csempészbanda állítóla
gos irányítója, Ungár Nándor, dúsgazdag 
szombathelyi illetőségű magyar állampol
gár, aki már öt hete van vizsgálati fogság- 
ságban. A vizsgálóbíró hallani sem akar sza- 
badonbocaátásáról, habár eddig még semmit 
sem sikerült rábizonyítani és

családja százezer schllllng biztosítékot 
ajánlott fül.

A közeli napokban újabb sorozatos letar
tóztatások várhatók, mert a nyomozó ható
ságok adatai szerint a csempészszervezetnek 

legalább 1800 tagja volt.
Hivatalosan kialakult vélemények szerint az 
elmúlt év augusztusa óta

közel 800 vagon gabonát csempésztek 
Magyarországról Ausztriába.

A csempészügyben történt tömeges letar
tóztatások országszerte kínos feltűnést kel
tettek, mert az eddigi gyakorlatban soha 
sem került sor letartóztatásra. A nyomozási 
irányitó vizsgálóbíró nyilatkozata szerint 
ezek a letartóztatások a még ma is érvény

Tragikus módon, hirtelen 
meghalt Hevesi Sándorné, 
a Nemzeti Szinház volt igaz- 
-utójának felesége 8aabaI4nya> alil 
retígelit vitt a szobájába, holtan találta az fegyá- 
bán — Szivszélhttdés ülte meg Hevesi Sándornét

Vasárnap délelőtt megdöbbentő hír futott 
szét a budapesti társaságokban és a művészek 
világában:

Hevesi Sándorné, a Nemzeti Szinház volt 
igazgatójának felesége hirtelen meghalt, 

szivszélhüdés ölte meg.
Hevesi Sándorék a Szapdry-utcában, saját 

villájukban laktak. Szombaton este korán 
nyugovóra térlek. Reggel 9 órakor a szoba
lány bekopogtatott Hevesi Sándorné hálószo
bájába. A reggelit akarta bevinni. A kopogta
tásra nem jött válasz. Erre halkan lenyomta 
a kilincset és belépett a szobába, de dermed- 
ten állt meg a küszöbön:

az úrnője sápadt arccal, mozdulatlanul fe
küdt az ágyban.

A szobalány föllármázta a házat, azután orvos 
jött, de nem volt segítség, az orvos csak azt 
állapíthatta meg, hogy Hevesi Sándorné halott.

aalvszélhüdés ölte meg, valószínűen álmá
ban érte a halál.

A MOKTAR mérlege
A Magyar Országos központi Takarékpénztár 

igazgatósága 1934 február 17-én tartott ülésé
ben megállapította az 1933. év mérlegét, amely 
722.439 48 pengő nyereséggé1 zárul, a tavalyi 
715.804.43 pengővel szemben, vagyis egy kis 
töredékkel meghaladja az előző évi eredményt.

A takarékpénztár banküzeme nagyjából a 
tavalyi keretekben mozgott. Könyv- és folyó
számla-betétei az év végével 61,969.071 J2 pen
gőt tettek ki, kereken 547.000 pengővel többet, 
mint tavaiy, ami úgy állott elő, hogy a könyv
betétek 000 000 pengővel csökkentek ellenben 
a folyószámla betétek 1,450.000 pengővel emel
kedtek. Az egyéb hitelezők tétele 17,144.618.01 
pengővel zárul és 6,710.000 pengő csökkenést 
mutat, ami visszafizetésektől eltekintve, fökép 
Függő devizakötések lebonyolításának köszönhető. 
E műveletek szerény hasznot is hoztak, amely a 
mérlegben elszámoltatott. Az idegen tőkék ösz- 
szege ezek után 79,113 689.33 pengővel szere
pel a mérlegben. A forgalomban lévő zálog- 
evclek összege 19,163 250 pengő, 867.000 pen 

gövel kevesebb, min' tavaly. A teher oldalon 
mutatkozó változásoknak felelnek meg a va
gyon oldalon mutatkozó eltolódások. A váltó
tárca 37,298 369.66 pengőt tesz, 2,800.000 pen
gővel kevesebbet, mint tavaly, míg az adósok 
tételének 35,189 275.04 pengőt levő összege 
240.000 pen^ő emelkedést mutat E két tételhez 
hozzávéve ar intézet pénz!észletét, zsírószám
lán és pénzintézeteknél fennálló bankári köve
teléseit. mobl> értékpapírtárcáját és a tételek 
összegét, 79 milliót egybevetve az idegen tőkék 
összegével, megállapílható az intézet mobil 
banküzletének teljes egyensúlya.

A költségszámlán a tavalyi évben Is megtaka
rítások voltak elérhetők, melyek összege 234.000 
pengő. A leírások 408 000 pengőt Igényeltek, 
456.000 pengővel kevesebbet, mint az előző év
iién. Ezzel szemben a jövedelmek oldalán a 

Király Szinház

Szombaton, február 24-én először

ómőltősága sofőrje
Gyöngy Pál és Békéül István operettje, az idei I soha nem látott ragyogó kiállítás, a legkacac* 
színházi óvod legszenzációsabb bemulatója Intőbb szöveg és a Kadétszerelem zenéjét felöl-

ben lévő 1843-ban kiadott finánctörvény 
alapján történtek. Ez a törvény módot 
nyújt a vizsgálóbírónak arra, hogy minden 
jogorvoslat lehetősége nélkül letartóztató 
végzést hozhasson, ha az illető bűnössége 
mellett komoly gyanuokok szólnak.

Hevesi Sándorné született österreicher Magda 
most 53 éves volt, Hevesi Sándor a második 
ura, első férje Székely Mihály bankigazgató 
volt.

Mintaképe volt az uriasszonynak, aki egy
formán állja meg a helyét a társaságban, 
háztartásban és mindig odaadó és lelkes 

munkatársa volt az urának.
Különben rajongója és egyúttal elismert szak- 
tekintélye volt a háztartásnak:
mostanában irt egy kitűnő szakácskönyvet, 

amelyben nemcsak konyharecepteket adott 
hanem a háztartás minden tennivalójáról hasz
nos útbaigazításokat adott a háziasszonyok
nak. Boldog egyetértésben élt családi körben 
az urával és fiával, Hevesi Andrással, az is
mert fiatal kritikussal a Szapáry-utcai villá
ban, ahonnan most hirtelen elragadta a halál.

Hevesi Sándomét kedden délután fél négy
kor temetik a kerepesi-uti temetőben.

kamatok és szelvényjövedelmeknél a magyar 
pénzintézeteknek, közismert ok< kból. igen je
lentékeny kiesést kell elszenvedniök. Ez termé
szetesen az inté.-étnél Is jelentkezik. E hiányt 
egyrészt a költségek apnsztásávat másrészt nem 
kis mérvben azznl tudta az intézet egyen
súlyozni, hogy a kü’kereskedrlmi forgalmunk
ban kínálkozó árukompenzációs és deviza
üzletekbe egv tavaly külön e céira szervezett 
osztály munkásságával bekapcsolódott és arány
lag szé| eredményt ért el. A takarékpénztár 
banküzlcte intenzív ápolásának jele az is. hogy 
összes forgalma 1033-ban 428 millió pengővel
(kb. 15%-kall többet tett ki mint az előző év
ben. Ekép az igazgatóság abban a helyzetben 
van, hogy a február 27-ére egybehívott köz
gyűlésnek, úgy mint tavaly, részvényenként 1 
pengő osztalék kifizetését, 100.000 pengőnek 
külön tartalékba helyezését és új számlára a 
tavalyi áthozatot meghaladóan 409655.31 pengő 
előrcvltelét javasolja.

Ö A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egye
sület Erney Károly alelnök-vezérigazgató elnök

lete alatt és nagyszámú részvényes részvételé
vel f. hó 15-én tartotta 94. rendes közgyűlését. 
Napirend előtt az elnöklő meleg szavakkal em
lékezett meg az intézet nagyérdemű elnökének. 
Bíró Zsigmond haláláról, akinek kiváló érde
meit az évi jelentés is megfelelően- méltat in. 
Ezután a közgyűlés az igazgatóság minden ja
vaslatát egyhangúlag határozattá emelte, ami
nek megfelelően az 1 156.900.22 P t tevő kimu
tatott tiszta nyereségből részvényenként 3.— P 
folyó hó 16-tól kerül kifizetésre

O A Salgó-Tarjáni Kőszénbánya R.-T. igaz
gatósága ma tartott ülésében megállapította az 
1933. évi zárszámadásokat és elhatározta, hogy 
a f. é. február hó 26-ik napjára egybehívandó 
rendes évi közgyűlésnek részvényenként — az 
előző évi 1.25 pengővel szemben 1 P osztalék 
kifizetését fogja Indítványozni 

múló pompás muzsika. Jegyek a szombati 
premierre és a vasárnap esti második előadásra, 
valamint a jövö hét minden estéjére válthatók 
a színház pénztáránál és a szokásos elővételi 
helyeken.
Öméltósága sotőrje • szssón aligsn.
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máglyánakarta elégetni magát Töltse szabadságát a tengeren!
... NORDDEUTSCHER ILOYD BREMEN

1934. évben 21 olcsó társasutazást rendez 
a Földközi tengeren, a Nordkapra. a Spiizbergákra, a Keleti tengerre, Madeira szigetére, 
Spanyolországba, Portugáliába, Kanári szigetekre, Afrikába, Angliába és Írországba az ismert

egg MMncor asszony
EJöbb mífSB’ ueta fis. ázásán te'gywotta pusK aporral 

teleitn eu szó íja!
Vasárnap reggel öt óra tájban fantasztiku

san kitervelt öngyilkossági kísérletet fedez
tek fel a Rákóczi-ut 6. számú ház II. eme
let 9. számú lakásában. Balogh Gyuláné 50 
esztendős uriasszony, a Faluszövctség egyik 
igazgatójának özvegye

Ingkővel és tumlnállal inegmérgezfe ma
gát, majd máglyát rakott a lakásban és 

azon el akarta égetni magát.
A borzalmas öngyilkossági kísérletet idejé
ben fölfedezték és az életunt uriasszonyt 
veszélyes állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

A háromszobás lakásban évek hosszú sora 
óta lakott a Balogh házaspár. Gyermekük 
nem volt, a legharmonikusabbb házasságban 
éltek. Három esztendővel ezelőtt a férj tü- 
szős nandu'agy ulladás következtében meg
halt s ettől kezdve az özvegy buskomor lett. 
Szinte mindennapos látogatója volt a teme
tőnek, ahol órákat töltött el férje sírjánál.

Pár hónappal ezelőtt a cselédszobát ki
adta egy magányos nőnek, aki cukrászdában 
volt alkalmazva. Vasárnap reggel öt órakor 
az albérlönő fojtott füstszagra lett figyel
mes, majd olyan zajt hallott, mintha a szom
széd szobában

egymásután több tompa revolverdörre- 
nés hangzott volna cl.

Odarohant az ajtóhoz, hogy megnézze, mi 
történt a szobában, de az ajtót zárva találta. 
Lesietett a házfelügyelőhöz, aki azután föl-

feszitette a hálószoba ajtaját, ahol különös 
kép tárult eléjük.

A szőnyegek, takarók, a teljes bútorzat a 
szoba közepére volt összehordva és

az egész berendezés lángban állott. A 
szoba teleszórva puskaporral, amely sis
tergő ropogással, hangos durranással 

fogott tüzet 
és adott tápot a tűz továbbierjedésének.

A házfelügyelőék csak a legnagyobb óva
tossággal tudtak behatolni a szobába és 
csakhamar eloltották a tüzet.

A fürdőszoba ajtaja nyitva állott és ami
kor oda beléptek.

a földön eszméletlen állapotban, több 
égési sebbel borítva találták ott özv. 

Baloghnét.

Rendőrt hívtak, majd a mentőket értesítet
ték. Első segélynyújtás után rövid pár perc
cel özv. Baloghné visszanyerte eszméletét 
s akkor elmondotta, hogy előbb

megmérgezte magút, majd ráfeküdt a 
máglyára és el akarta égetni magát, 

d-' k<“’b''n felülkerekedett benne az élctösz- 
tön, kivánszorgott a fürdőszobába, hogy 
rettenetes fájdalmait, amelyeket az égési 
sebek idéztek elő, valamiképpen enyhítse. 
Erre azonban már nem volt ereje, ájulton 
esett össze. A mentők a Rókus-kórházba 
szállították az utóbbi hónapok legérdeke
sebb öngyilkossági esetének szereplőjét.

„Columtius" 32365 br. register tonna

„Generálu.stcuban" 1469) br register tonna

„ürescerr 
„Stuttgart- 
„Sierra GorGoDa- 
gőzösökön

1469J br. register tonna

13387 br. register Ionná

11469 br. register tonna

Minden hajón csak első osztály van. — Jelentkezzék azonnal a

NORDBEUTSCHER ILOYD
vagy bármely menetlegyirodában.

VEZERKEPV1SELETÉNÉL,
Budapest

VIII Baross-tér 9. Telefon 33-4-12

Tragikomikus éjszakai
b&toröfo&ás a Dohány -
utcában A magas szellőztető nyílásba

szorulva, ég és föld között 
lebegve fogták el a betörői

Tegnapra virradó éjszaka néhány járó
kelő, aki a Dohány-utca 92. számú ház előtt 
haladt el, a magasból nyöszörgést hallott:

— Jdj> jaj! Segítség! Megfulladok! — 
hallatszott egy elhaló hang.

A járókelők megálltak, körülnéztek, 
honnan jön a rejtélyes hang? 

összeverődtek, azután odaérkezett a közel
ben szolgálatot tc’jesitő rendörőrszem is és 
végül felfedezték a hang irányát.

A házban van egy füszerüzlet. Az ajtaja 
magas és az ajtó fölött szellőztető nyilas 
van. Ebbe a szellőztető nyílásba egy em
ber volt beszorulva?

feje és a törzse bent volt az üzletben, 
csak a lába látszott, amint vergődve 

kalimpált
A rendőr nyomban látta, miről van szó: 
betörő akart bejutni a szellőzőnyiláson, de 
beleszorult és most ég és föld között lebeg.

A rendőr kicsöngette a házmestert, érte
sítették a füszerüzlet tulajdonosát, aki rö
videsen kijött és kinyitotta az üzlet ajtaját. 
A rendőr azután bement, létrát kerített elő 
és <

nagynehezen kiszabadította kínos hely
zetéből a betörőt, akit tulajdonképpen 

a szellőztető nyílás fogott cl.
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Tortaforma 22_____ ?o

Háztartási gépek

Alpakka evőeszközök

Pár perc múlva már a kapitányságon állt 
a póruljárt betörő. Igazoltatták s ekkor ki
derült, hogy Miiller Márton a neve, 27 éves 
rovottmultu hentes, tízszer volt már bün
tetve lopásért cs betörését.

— Átkozott pechem van kérem! — mon
dotta rezignált hangon. — Éjjel, ahogy 
mentem a Dohány-utcában, észrevettem, 
hogy a füszerüzlet szellőző nyílása nyitva

van. Kéremszépen,

néni tehetek róla, de ellenállhatatlan 
kényszert éreztem, hogy kihasználjam 

az alkalmat,
nekivágtam, de szűk volt a nyílás, bentszo
rultam és most itt vagyok.

A csapdába került betörőt őrizetbevet
ték.

Kokamos zsebtolvaj-kaland 
a Bérli ni- téren

Ma reggel a Berlini-téren posztoló rendőr
őrszemhez lépett egy ur és figyelmeztette:

— Kérem, biztos ur,
a 11-es villamosról éppen ebben a pilla

natban leugrott egy férfi, 
az utcán állt egy nő, annak átadott egy pénz
tárcát, a nö elsietett vele. Ez az ember bizto 
san zsebmetsző lesz. A villamoson ellopta va
lakinek a tárcáját, a nö pedig a cinkosa, aki 
most megszökött a zsákmánnyal

Megmutatta a rendőrnek azt a férfit is, aki 
leugrott a villamosról. A rendőr odasietett 
hozzá,

elfogta és előállította.
Az igazoltatásnál megállapította, hogy Kovács 
Mihály a neve, 42 éves halász.

— Milyen tárcát adott át a nőnek? — kér
dezték.

— Ártatlanul gyanúsítanak, kérem — hang
zott a válasz — tényleg leugrottam a villamos
ról és odaadtam a tárcát egy nöismerösömnek.

Zsebtolvaj, vagy kokaínísfa 
került-e rendőrkézre?

De nem loptam, a saját erszényemet adtam át. 
A kihallgatást végző rendőrtiszt most fag

gatni kezdte,
miféle tárca volt az,

miért adta oda nőismerösének. Kovács Mihály 
ötölt-hatolt és végül igy válaszolt:

— Kérem, én kokainhoz akartam jutni, ez 
a nő régi ismerőrörn,.. ........

tudom, hogy tud kokaint szerezni, azért 
adtam neki a tárcát összes bennlévő pén
zemmel együtt, hogy vásároljon rajta 

kábítószert.
Kovács Mihály vallomását jegyzőkönyvbe 

vették és nyomban intézkedtek, hogy a ká- 
bitószerüzérek ellenőrzésével foglalkozó detek
tívek is kezdjenek nyomozást ebben a különös 
ügyben. A zsebmetszést nem is lehetett Kovács 
Mihályra rábizonyítani, ezért úgy intézkedtek, 
hogy közigazgatási eljárást indítottak ellene és 
vasárnap a toloncházba vitték.

-W
Zománcedények

Zománcozott lábasok 
és fazekak 

fólneléz kivitelben, jé mlnósógbon 
3 2 1‘t. 1 •/. ■/, I

vörös P1.98 l.M 1.30 1.05 -.98 -.68 
barna PI.66 1.36 I.08-.88 -.78 -.68

Zománcozott háztartási 
cikkek

kla szépséghibával
Szemétvödör...... 3.90, 2.25
Nyeles forraló. -.68, 
Tejfölbögra....... . ........

Üvegáruk Faáruk

Dlóörlö......—.......—
Kávédaráló résből-------
Konyhamérleg
6 kg-lg használható -------

Bádogáruk

Vizes- és borospoharak 
csiszolt 1 db. —.20, —.16, 

sima — 18.
Vlzeskorsó
csiszolt 1'1, llt 1.20,11.-.98, 
simát'/, llt. - .98. 1 llt ...........—.78
Likőr- és konyakkelyhek 
csiszolt 1 db. -.28, sima......... —.24

Boros- és llkőrös üveg 
csiszolt 1 llt 1.30, 031. -.68, 
simái llt -.88, 0.3 llt........... —.58

Alföldi kanna présolt üvegből
O.« llt. -.48, 0,5 llt —.44, 
o.3 llt. ........................................ „.—.32
Boroskehely csiszolt 

-.48. —.44. sima -.40, —.38
Kompót- és dessert tál
prÓBolt.......................

Tányér hozzáillő

.12

■.65
6 db. —.88

Cukor., méz-, vaj-, 
|am-tartók és tálcák 

préseit üvegből, rendkívül olcsón

Húsdeszka Jévoriábói
8Ö 84

f 1.48 l.li
Húskalapács 
Fózökanál-készlet
jávorfából ..........„.......
Evőeszköz-tartó 4-rószes3-rószea

P -.95 —.68
Felszolgáló tálca <0 cm____ , 69
Fürdőszoba-rács

100 80 70 80 80 «n
P I 40 1.10 -.96'^86~-.ÖS

Fehérnoműszárító
febérro lakkozva 4 Agii 8 Agfl 2-Agft

P~98“-.8B"78
Gyógyszerszekrény
fohórro lakkozva..............w.........

W. C. paplrtarló...........
Felszolgáló kocsi....—

Alumlnlumáruk

... 4.20 
-------69 
.16.80

— — 18 cm
... ( ___g__._e__^8

Puddlngforma 1« is i< ™
P m~í.68~1.38

Ozgerlncforma kb 26 cm —.68
Reszelő 4 oldalas. masszív-------.38

k Szemétveder
I elnézett, felirattal.....— 3.90. 2.68

Kávéskanál.............
Evőkanál...... —.......

-   .48
.............06

Villa....................... ........ .96
Evókés----- -----------
Tejmerőkanál......-
Leves-merókaná!...

-------  1.75 
------ 2.50
------- 4.50

Pozsgös poharak
csiszolt I db. —.18, sima....... —.14

Sörös poharak
csiszolt.....................  t db. — >32

Vaj- és méztányórok 
préselt (lvogból............. 1 db. —.12

Kőedények

Lábasok fényezett
20 18 18 14 12 tOcta

1 db. P 8.28 1.95 1.58 1.18 -.85 -.73 
Fazekak féoyozott

20 18 ta 14 m
1 db. P 4.18 3.18 2748 1.95

Acéláruk
Teakanna fehér és mintha.
6 személyos ..........................«... —.96
Mokkacsésze aljjal . .......—.20
Mély tányér kékmlaiAval--------.30
Bordáskészlet - < db-------- 88

Zöldségkés.................... .13
Zöldségkés rozsdamootea------- .75
Konyhakés masszív, 20 om------- .73
Konyhabárd vasból--------- 1 13
Konyhabárd acélból-------- 1.90

"7'“®DrVBMl
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A rokon borzalmas 
háromszoros gyilkossága
Az örökség miatt a cselédleánnyal Össze
játszva, arzénnal kipuszlitott egy családot

Fm-íiivtsftrn-C, febr.
IA NMffi. Kafdé kíkátdölt munkatársától.) 

A hét elején larliák meg az erzsébetvárosi tör- 
*VMysM'kcn a .kiiknilől hátWhs arzénéi gyilkos- 
Mig-ítgv főtárgyalói'át

1032 júniusában Küküllőalmás legmódosabb 
•Mtiátfjúnak a 1'np-VlliLVImik

húrom tagja hűit cl egymásután a legtitok- 
ratn-i b* Mlrtliiue*yvli közölt.

Először a dúsgazdag földbirtokos, a család 
♦ej*, Pnpp Ji'mns halt Tncg, nnélkiil, hogy elő
zőleg betegeskedett volna, néhány napi borzai- 
•na* gyomorgőrrVik után.

Alig töltött le u család pór napol a mlyOk 
>nn, amikor a földbirtokos felesége Is 

hasonló körülmények között pusztult vL 
Szülei tragikus halála miatt a módos gazda 

egyetlen leánya, Pap Polbcenia, aki az erW1- 
bvtvároM leánygimnáziumban tanárnőként mű
ködön, hazajött KükííHŐftlmftsra. Alig tartóz
kodott azonban pár napig otthon a fiatal leány, 

rajta la belcljcscdctl családjának tragikus 
végzete, 

bomlmns fájdalmak közölt tneglinlt.
A hatóságok ekkor foglak a nyomozáshoz, 

amely néhány nap múltán teljes sikerrel járt.
A trjmmnzfis csakhnmur kiderítette, hogy a 

vogyotrot családot, ut apái, anyát 6s *...........
egy nem egészen normális asszony, 
Eugénia,

a család rokona és örököse tette 
alól borzalmas módon.

A fiatal intelligens asszony, aki állandó) vén-!

leányát
Almasan

el Itt

(légként tartózkodott rokonai lakásában él bír 
tokán, egy közeli íaluiam lakó kunizslónőtól 
arzé-nes lé-gypnpirl szerzett, amelyet feláztalott 
és unnak arrdntnrtnlni.it egy 16 éves szeren
csétlen cselcdleÁny, Kádár Róza segítségével 

belekeverte rokonainak ételébe.
A gyilkos nő tagadta n borzalmas bűncselek

mény elkövetését, majd amikor a caelédlcány 
megtört és rnind.nt bevallott a nyomozó haló- 
ságnk elölt, akkor Almasan Eugénia a vizsgáló
bíró előtt, zavarosan kezdett el viselkedni,

Őrültséget szimulált
és fegyőrét többször meggyilkolással fenyegette 
meg.

A hánnas gyilkoséiggal vádolt nőt ekkor a 
vizsgálóbíró indítványára a Bukarest r ” 
vara resti elmegyógyintézetbe szállították r... n . 
figyelésre. Nyele hónapon keresztül tartották 
megfigyelés Aluli a súlyos vádakkal terhelt I

védekezelL hogy heves felirdultságábnn öltő 
meg Slnrkot s a szóváltásra az adott okol, hogy 

Ö szerelmed volt a fatelep tulajdonosának 
Irányúba: Ehreufcld Magdába, akinek Mark 

Is udvarolt.
A főtárgyaidon részletesen kihallgatták Bhreti 
fcld Magdát s édesanyját is, akik terhelő val
lomást tellek Kiéin ellen. A törvényszék előre 
megfontolt szándékkal elkövetett emberölésért 

15 évi fegyhdzra ítéltei
n gyilkos fiatalembert, akinek büntetését 10 évre 
szállította le n Kúria.

Kicin Sándor a váci fegyházba került, ahon-

nan nemrég
perujratelvételi kérelmet nyújtott be ■ 

bírósághoz
s ebben egész sereg tanúra hivatkozva, art 
igyekszik bizonyítani, hogy nem előre megfon. 
tolt szándékkal ölt, hanem erős felindulásában 
ütötte meg Starkot úgy, hogy az meghalt. Most 
történt döntés Kiéin Sándor sérelme ügyében: 

a törvényszék elrendelte a perújítást és 
március 7-ére már ki is tűzte a főtárgyalást

A márciusi perujrafelvéleli tárgyaláson mintegy 
20 u/ tanul hallgat ki a bíróság és *zután ítél
kezik a feltűnő perben.

A nagytrafikosok vasárnap bizalmas 
értekezleten vitatták meg a dohány- 
árusitás reformját

’ I Nagy izgalmat okozott a budapesti kis- és 
melletti nagytrafikosok között annak a híre, hogy 

k I • kormány mCfHíHortílJ. • dohónyjllví-
I dék eddigi árusítási szervezetét,

nii-giigyeics amit a sutvos vauaKKai terneii I . . , , , , , ,
nőt és ezután vhsznktikílék az erzsébetvárosi Arról van ugyanis szó, hogy a dohányárukat 
fosházba, ahol í gy ő, mint a gyilkosságban se- ezután nem a nagybankokon keresztül adtak 
f«Jk“" fi»W r.elfdkjny, moll I. yb.,4I.U,M .;S.Zt.í,.“±í 

fogságban vannak.
Az elmegyógyintézet szakértőinek vélemény- 

nyilvánitúsa után az ügyészség elkészítette a 
hem mindennapi érdékessógfl ügyben a vádira
tot é» a jövő hót elejére tűzte kí a főtárgyalási 
ebben az Ügyben.

A mortrr -mérgezési Ügy főtárgyai A sa elé mát 
most fokozott érdeklődéssel tekintenek nemcsak 
a zajtalan életű kisvárosban, amelynek csend
jét ex a tárgyalás hosszú időre fel fogja rázni, 
de az egész országban Is ,..

Beneze! Béla.

il adják
__________ ________ A trafikok 

áruval való ellátását egy magánérdekeltségnek 
ad/ák bérbe.

A hírnek ---------
a Dohánykisárusok Orsságos 
amelynek kötelékébe tartóinak 
közgyűlés óta úgy a kis-, mint

érthető visszhangja támadt 
Egyesületében, 
az elmúlt évi 
a nagydohány-

árudák engedélyesei is. Az egyesülőt 
nagytraflkos tagjai vasárnap délelőtt bizal
mas természetű értekezletre gyűltek ŐSfizé 

i Dohánykisárusok Országos Egyesületének 
Hegedűs Sándor-utcai helységében, ki értekez
let volt hivatva dönteni arról, hogy

a nagytrafikosok milyen álláspontot foglal
nak el a dohányárusltási koncesszióról ké

szülő nj rendelkezésekkel szemben.
A lártkörü értekérleten aggályosnak tartották 

.. készülő reformokat, elhatározták azonban, 
hogy csak akkor tiltakoznak ellene testületileg, 
ha hivatalosan nyernek felvilágosítást.

a

Perújítást rendeltek el Kiéin Sándor 
gyilkosságai bűnügyében

Március 7-én tárgyalja újból a nyíregyházai 
törvényszék a nagy feltűnést keltő bűnügyet

Arab filológus munkássága Damaskus 
és Budapest közti kereskedelmi 
kapcsolatok érdekében

Országra fekűnést keltett az a gyilkosaiig!' A gyilkosság után elrejtette holttestét a fatelep 
bűnügy, amelynek Kicin Sándor, a nyíregyházai egyik raktárában, majd Stark nevében leveleket
lihrenleld-fé\e fatelep tisztviselője volt a vád-; 
lőtt ja. KI cin Sándor heves, vad dulakodás köz
ben

megölte kollégáját: Stark Andort

irt, amelyekben arról értesítette a horzátarto- 
zókat, hogy külföldre vándorolt. Napokig tarló 
izgalmán tárgyalást tartott a nyíregyházai tör
vényszék a gyilkossági bünperben. Kiéin azzal

A nemrég megalakult autonóm magyar mo
hamedán egyházközség megalakulásával sokat 
foglalkoznak a mohamedán világ, különösen 

Arábia napilapjai.
A mohamedán sajtó érdeklődéssel értesült 

arról, hogy a magyarországi mohamedánok 
céljai közt szerepel a Magyarország és az izlám 
világ közt

gazdasági kapcsolatot teremteni.
Ezeknek a törekvéseknek támogatóséra báró 
Petényi Zsigmond és dr Bárciy István elnök
lete alatt megalakul! a „Gül Baba Komit?'.

Arab részről is megindult a gazdasági kap
csolatok teremtését célzó munka: a damfllkusl 
születésű Sami Hakki beyt, akinek vannak ma
gyar barátai és aki jelenleg

egy indiai város egyetemén a filológia 
tanára,

kérték fel arra Arábia vezető kereskedelmi kö
rei, hogy írjon leveleket Magyarországra és ér
deklődjék, hogy milyen utón lehetne megindí
tani á gazdasági tárgyalásokat.

Értesülésünk szerint, rövid Időn belül meg
teremtik az arab-magyar gazdasági öszekötte- 
téli.

HÉTFŐI NAPLÓ
Jubileumi évében szenzációs meglepetésekkel és ajándékokkal szolgál olvasói

nak a HÉTFŐI NAPLÓ

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

Ezzel akarjuk viszonozni óriási olvasótáborunk szeretetét és ragaszkodását a

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

hírszolgálatán, nagyszerű sportmellékletén, brilliáns színházi rovatán kívül

mit nyújt olvasóinak jubileuma alkalmából a

25 éves HÉTFŐI NAPLÖ

arrdntnrtnlni.it
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AZ ERNST-MUZEUM
nagy eseménye februárban:

Mro KOHNER ADOLF
világhírt! mflgyÜit-mínyelneU aukciója.

A magyar fextőmüvíMet remekel, a francia 
imprvsirionhta mesterek ixeblnól ttebb al
kotásai. at ölajf rennluance kis broniok 
válogatott torosaid, modern tzobormüvek éa 

egyebek kerülnek kalapács alá. 
Kiállítás: február 18- 25-ig. 

Aukció: február »«-tól.

I.
Vasárnap reggel at Ernst-muzeumban 

Megnyílt at utóbbi esztendők legnagyobb- 
szabású művészeti aukciója, amelyen báró 
Kohner Adolf gyűjteményét bocsátják 
áruba. A „SchÖngeist” Adolf báró gyűjte
ménye kalapács alá kerül, óriási az érdek
lődés. At előző napon mozogni se lehetett a 
termekben. Műgyűjtők, művészek serege 
jött el, hogy lássa ezt az óriási anyagot, 
amely eddig csak egyszer szerepelt a nyilvá
nosság előtt. Szomorú Időkben: a proletár
diktatúra alatt, amikor „köztulajdonba” 
vették. Nagy az érdeklődés a külföld részé
ről Is. Naponként éO—50 sürgönyt és levelet 
kap a muzeum. Európai és amerikai mű
gyűjtők és kereskedők jelzik, hogy útban 
vannak. Mához egy hétre kezdődik az auk
ció. A legnagyobb versenyfutás magyar mű
vész munkájáért lesz. A kiállítás legfőbb 
attrakciója Munkácsy Mihály Köpülő nő-je. 
A vasárnapi megnyitó előkelőségei közt volt 
Wlasstce Gyula báró, Petrovtcs Elek, renge
teg művész és pénzember, Weiss Fülöp, 
Scitovszky Tibor, Fellnerék, Chorinék. A 
Kohner bárók közül senki se jött el. Minek 
le... Búcsúznif

II.
Éber Amália és Inkey József báró, akik 

szombaton esküdtek, vasárnap indultak 
nászúira. Délután négy órakor autón Lilla
füredre mentek. Néhány nap múlva haza
jönnek, azután hosszú németországi ut kö
vetkezik. A legközelebbi lovasversenyen 
már itthon lesznek.

in.
Királyi vendégeket kapunk a jövő héten, 

‘Alfonz spanyol etkirály leányait. A spa
nyol király, mióta vándoréletet él, sokszor 
fárt Magyaratszágon, beleszeretett Buda
pestbe. Két leánya: Mária Krisztina és 
Beatrice tnfánsnők most Ausztriában, Kitz- 
bühelben üdülnek s onnan jönnek párnapi 
vendégségre Budapestre.

IV.
Az árva magyar főid gyámja: a főldmlve- 

lésügyi miniszter elé nem mindennapi elabo- 
rátum került: Hecht Erzsébet kétbodonyi 
földbirtokos-kisasszony tervezete a védett 
birtok és a tervgazdálkodás problémájának 
megoldásáról. Hiába, I98i-et írunk., ügy
látszik, a vidéki kastélyos-ktsasszonyok kö
zül nem mindegyik ábrándozik romantikus 
toronyszobában, meg a klavir mellett. A 
kétbodonyi kisasszony is kinézett a gondok 
ködével takart nógrádi rögre. Áldást hoz az 
ilyen okos lányok szeme pillantása.. t

V.
SzŐrtsey József, a TESz országos ügyve

zető elnöke, szombaton estélyt ad.

VI.
Szilágyi Klári színésznő, a két éo előtti 

halálos autőkatasztrófa hősnője vasárnap 
tartotta esküvőjét egy szimpatikus fiatalem
berrel. Mától kezdve dr. Vajda Zuárdné a 
neve. Ha volt valaha regényes házasság — 
ez az. Tegnapelőtt ismerkedtek meg, még 
aznap megtörtént az eljegyzés, szombaton 
lélekszakadva rohantak fühöz-fáhox, egyik 
hivatalból ki, a másikba be, hogy megsze
rezzék az okmányokat és vasárnap már az 
angakönyvvezetŐ előtt álltak. Ez azután 
autóshoz illő tempói

VII.
A Kecskeméti Lapokban olvastuk ezt a 

remek kis hirt. Megírja a lap, hogy az Idén 
eddig nyolcvannégy házasságot kötöttek 
Kecskeméten. A menyasszony közül csak 
háromnak volt rövid haja, 81 kontgbt vi
selt. Ha még egy-két ilyen hírt olvasunk, a 
bubifrizurára és etönra alapított figáróbol- 
tok lehúzhatják redőnyeiket!

VIII.
Megkezdődött a tavaszi utazási szezon. 

Vida Jenő, a MÁK elnöke kedden feleségé
vel együtt háromhetes paleszttnal furára 
indul.

IX.
Vége a farsangnak, Ut a teák szezonja. A 

műegyetemi segély egylet szerdán rendezi 
teaestélyét a Hungária pálmakertjében. Az 
estély elnöke Oltay Marianne, az egyetlen 
magyar technikusnő. — Tearózsa Társaság 
az Országos Kaszinóban tartja estélyét. El
nöki Esterházy Antal herceg.

Két uipestl kisgyermek 
szörnyű halála

Kigyulladt a lezárt lakás s a magukra hagyott gyerme
kek megfulladtak a tustben — Salát érdekében őrizetbe 
uotték az anyjukat mert bánatában öngyilkos akar lenni

A rendőrség vasárnap délelőttre tisztázta 
az újpesti gyermektragédia pontos történe
tét. A Deák-utca 101. szánni húz első eme
letén lakik Molnár József állásnélküli mű
szerész, feleségével és két gyermekével, a 
3 esztendős Józseffel és a 11 hónapos Ti
borral. Molnár szombaton munka után járt 
és ismerőseihez ment látogatóba, felesége 
pedig egy újpesti pamutgyárban dolgozott.

A gyerekeket ezalatt magukra hagyták 
a lakásban.

Málnáméi este 10 órakor mikor hazaérke
zett, ijedten látta, hogy a lakás füstben 
úszik, a két gyerek pedig holtan fekszik a 
szobában.

Vasárnap reggelre sikerült csak pontosan 
megállapítani, hogy mi történt. A magukra 

— Szeles idő. Változóan borús, szeles 
idő volt vasárnap, a hőmérséklet azonban 
seholsem süllyedt a plusz 5 fok alá. A Me
teorológiai Inézct prognózisa; északi és 
északnyugati szél várható változó felhőzet
tel, helyenként jelentéktelen lecsapódás le
hetséges. Lényeges időváltozásra nincs ki
látás.

— Gyermekszerencsétlenség a pestszent- 
erzsébeti Iskolában. Pcstszenterzsébeten a 
Gyár-utcöi elemi iskola épületében játék 
közben az első emeletről a lépcső karfá
ján a földszintre akart lecsúszni Szenes 
Imre 8 éves kifiu. Csúszás közben elvesz
tette az egyensúlyt, lezunant és olyan sze
rencsétlenül esett, hogv koponyarepedést 
szenvedett. A mentők kórházba vitték.

— „Eljárás házassági ügyekben** címmel a 
napokban hagyta el a sajtót dr. Nagy Domo
kos budapesti ügyvéd munkája, melyhez az 
előszót dr. Tóth György kir. kúriai biró irta. 
A háború óta ez a mü az első, amely rend
szerbe foglalja azóta hozott törvényekben szét
szórt joganyagot és közli a bíróság legújabb 
gyakorlatát is. Kapható: Fcldmann Ferenc jogi 
kiadmányok bizományosánál. Telefon: 360-71. |

A 25 éves

HÉTFŐI NAPLÓ 
szenzációs ajándéka kereszt* 
rejtvény-megfejtő olvasói részére

Március 5-én kezdődik
a HÉTFŐI NAPLÓ nyolchetes jubiláns rejtvény  versenye:

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

kimagaslik minden eddigi versenyünktől.

508 pengős takarúíiiOiiiu 
a győztes jutalma, 150 nagyszerű nyeremény 
jutalmazza ezenkívül a meglejtők fáradságát

A rejtvényverseny összes ajándékait dr. Horváth Knmllló budapesti királyi 
közjegyző közbenjöttével sorsoljuk ki.

A TITOKZATOS EMBER
lázba fogja hozni az egész országot.

Vegye meg minden hétfőn a legelterjedtebb és legnépszerűbb lapot, a 
HÉTFŐI NAPLÓ-t és próbálja ön is mcgolduni ezt a bonyolult rejtélyt, 
talán éppen önnek kedvez a szerencse s öné lehet a HÉTFŐI NAPLÓ 

pompás jubiláns ajándéka, az

500 pengős taKarOKKOnyv
Közelebbi részleteket a jövő héten közlünk.

hagyott gyerekek előszedték a szekrényből 
a karácsonyfáról félretett karácsonyfadísze
ket, gyufa került a kezükbe,

a karácsonyfadíszek lángot fogtak, ki
gyulladt a lakás és a gyerekek a füst

ben megfulladtak.
A rendőrség nyomozást indított, hogy tisz
tázza, történt-e gondatlanság és terhel-e fe
lelősség valakit a gyerekek haláláért.

Málnámét különben kisgyermekeinek 
tragédiája annyira megviselte, hogy le akart 
ugorni az emeletről, alig tudták visszatar
tani.

Nem is akar lemondani öngyilkossági 
szándékáról

és a rendőrség ezért egyelőre saját érdeké
ben őrizetben tartja.

— Kloyber Oszkár bűnügyét holnap tár
gyalja a tábla. A budapesti Ítélőtábla Kát- 
lay-tanács holnap tárgyalja lovag Kloy
ber Oszkár bűnügyét. Kloyber annakidején 
leütött egy idős pénzbeszedőt a Sas-utcá
ban. Izgalmas üldözés után Kloybert el
fogták s a büntetőtörvényszék Kravzell-ta- 
nácsa 5 évi fegyházra ítélte. Fellebbezés 
folytán most fog a tábla Ítélkezni az érde
kes bűnügyben.

— Gróf Hugonnay Kálmánná ellopott bun
dáját megtaláltak, — most a tolvajt keresik. 
Gróf Hugonnay Kálmán min. osztálytanácsos 
lakásáról a minap ellopták felesége bundáját. 
A rendőrség megküldte a bunda leírását n zá
logházaknak. Tegnap a Kinizsi-utcai zálogház- 
bán egy fiatalember bundát akart elzálogosí
tani. A becsüs fölismerte benne a grófné hol
miját Rendőrt akart hívni, mire a fiatalember 
elmeneküli — de a bundát otthagyta. A ren
dőrség most keresi a tolvajt.

— Előadás a clontemusról. Vasárnap dél
előtt a Pesti Izraelita Hitközség nagytermében 
Sillerbusch Julián jcruzsálcmi egyetemi tanár 
előadást tartott a zsidóság sorsdöntő kérdései
ről. Pfeiffer Ignác műegyetemi tanár és Patai 
József bevezetői után az előadó ismertette a 
Pa/esztinn-kérdést és hosszasan emlékezett 
meg arról a mozgalomról, amely a német .zsi
dók palesztinai letelepítését tűzte ki célul.

PALESZTINÁBA 
március bő 20-án indal húsvéti utazásunk a 24.000 tonnás 

„VULCANIA“ 
őriásmotorbajun, dr. Patai Józaet szaluzerQ vezetésével

Olcsó részvételi dijak ! 

„COSULICH-ITALír 
tengerhajózási társaságok budapesti Irodát 

rhMkUly-ut 2. Váci-utca 17.

..MÚLT ÉS JÖVŐ"
szerkesztősége, Budapest, Vadász-utca 11.

— Éltes Mátyás iskolaigazgató és felesé
gének autóbalesete. Éltes Mátyás 60 éves 
ny. iskolaigazgató és felesége vasárnap au
tón mentek a Zöldmáli-utón. A kocsi meg
csúszott, nekivágódott egy utszéli kőnek. 
A baleset következtében Éltes Mátyás és a 
felesége könnyebb természetű agyrázkódást 
szenvedtek. A mentők a lakásukra vitték 
őket.

— Dühében fejszével beverte a fejét egy 
öregember. Mondák János 83 éves gazda, 
aki Rákospalotán a Vasváry Pál-utca 27. 
szánni házban lakik, összeveszett a felesé
gével. Az öregember dühében fölkapott egy 
fejszét és saját magát háromszor fejbevágta. 
Mandákot a mentők súlyos sérülésekkel 
vitték a /íőÁ'us-kórházba.

— Jubilál a Függetlenség. Most egy éve, 
hogy megjelent a Függetlenség első száma. 
Ez a friss, eleven, kitünően szerkesztett lap 
egy esztendő alatt meghódította a közönsé
get. Az esztendős évforduló alkalmából va
sárnap bankett volt. A Függetlenség házi 
ünnepén résztvettek a lepvállalat vezetői, a 
szerkesztőség és kiadóhivatal tagjai.

—- Wolff Károly beteg. Wolff Károly a 
Kereszténypárt vezére napok óta súlyos be
teg. Orvosai a legteljesebb nyugalmat és 
pihenést rendeltek el és igy Wolff Károly 
nem is vesz részt a képviselőházban a fő
városi törvényjavaslat vitájában.

— Lovakat vásárolnak nálunk a törökök. 
Dombóvárról jelentik: Feltűnő nagy forgalom 
alakult ki a mágocsi országos vásáron, melyre 
messzi környékről hajtottak fel nagyszámú ál- 
latot. Több exportőr is megjelent a vásáron, 
így török lókereskedők is, akik Törökország 
részére Igáslovakat vásároltak. A vásár során 
í”-80 pengővel emelkedtek a lóárak. Hason
ló élénk vásárlási k<dv mutatkozott a szavas- 
marhavásáron is, úgyhogy a marha ára kilo- 
gramonként 6—7 fillérrel emelkedett.

— öngyilkosság a Népligetben. Ocskay Gá- 
r>or 37 éves köztisztasági alkalmazott a Nép- 
ligetben egy fára felakasztotta magát. Holtan 
találtak rá Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították.

— A gyorsírók Fnhró Henrlk-emlékülése. 
liz évvel ezelőtt halt meg Fabró Henrik, a 
magyar gyorsírás legnagyobb mestere. A gyors
írók ma dlszülésen áldoztak emlékének. A par
lament delegációi termében, az emlékülésen 
notabilitások egész sora jelent meg. Többek 
közt ott voltak: Puky Endre, Bessenyey Zénó, 
Zimmcr Ferenc, Wünscher Frigyes és még so
kan. Siklóssy László, az országos gyorsiroda 
főnöke Fabró és a gyorsiroda cimü előadásá
ban kobráról, a gyorsiroda melegszívű és fá
radhatatlan főnökéről emlékezett meg és el
mondta, hogy Fabró vezette be nz Írógépet a 
parlamenti gyorsirodába. Ezután Trneger Ernő 
az irásűgyek kormánybiztosa, Bálint Antal a 
Magyar Gyorsírók Országos Szövetségének al- 
elnöke, Zeloulch Dezső az Országos Gyorsiroda 
titkára és Téglás Géza törvényszéki biró, a 
gyakorlati gyorsírók elnöke mondottak emlék- 
beszédet Az ülés után a megjelentek megtekin
tették a parlamenti gyorsirodában lévő kiállí
tást, amelyen Fabró Henrik munkáit és tár
gyait tették közszemlére.

— Altiszti találkozás. A ft-ik vártiizórezred 
1901-es évfolyambeli tartalékos altisztjeit ké
rem, hogy egy nagyobbszabásu összejövetel 
megbeszélése végett február 19-én, hétfőn este 
8 órakor a Wágncr-féle étteremben (Vili., 
üllői-ut 64. számT szíveskedjenek megjelenni. 
Herczcnik Gyula.

—- A MIEFHOE Közgazdász Társaságon 
(IV., Királyi Pál-uica 9, félemelet 2) folyó 
20-én, kedden este 8 órakor dr. Bálint György: 
„A magyar bankproblémn** címmel előadást 
tart. Belépődíj nincs, vendégeket szívesen lát 
nak.

Fájós lábak, 
kínzó nyilalások

Percek alatt enyhülnek, ér
zékeny, sajgó, fagyos lábak, 
lestrapált zsibbadó lábak 
nercek alatt megszabadul
nak minden fájdalomtól. 
Egy lavór meleg láhvizbo 
tegyen Szt Rőkus-sót, mely
től tejszerü lesz. Áztassa 
lábait a hnlzsainos-oxigc- 
nes jótékony vízben; a 
fájdalmak oly mértékben

hagynak fel, amilyen módon a balzsamos gyó
gyító sók a bőr pórusnira szívódnak. Az izmok, 
ízületek kínzásai megszűnnek, a gyulladások, 
feltörések gyógyulnak. A tyúkszemek megpu
hulnak, úgyszólván percek alatt. Egy kiadta 
csomag Rókus-só 70 fillérért beszerezhető.
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A réíífij Na$v \s faltbet!,át nő a Váci-utcában

A Iv szon’ltév s j.LiL ::m:ít ünneplő Hétfői 
Napi > (. o: r,né’- Tdck. s- bb megk pelések- 
k I, f, - ófiókI, l és ajándékokkal szolgál 
o.v:?s In k.

Eta 3 h’.eglcprt'st
őJO pengős kcresztrcjlvény-pályázal,

•am I'r !; felt;'!.kit nini számunk 7. oldalán

A’ ad.knak nagyszerű melléklet követ
kezik.

Egy alacsony perzsabundás nö tisztességtelen ajánlatokkal 
molesztálja a vdet-uteai korzón sétáló hölgyeket

El'gáns Eudupcst
— •ez lesz a elme.

A i'.'.i'ÜÓH meiropólls életét mutatjuk meg, 
.'.zúra'.n óival h nz elegáns élet tükré
ben. Remek riportok és képek kalauzolják 

.'gig az cr.as.it uz < 1 gán.'i Budap'stcn.
Az «;'ész ország beszélni fog erről a mel

léké trfll.
Ez; Ián 1C00 pengős regény-rejtvény- 

pályázatot hirdetünk, 
egészen újszerű, friss és ötletes, nálunk ed
dig ismert tkn versi uy lesz ez: minden olva
sónk résztvesz a regényírásban.

Utána újabb érdekességek, mindig újabb, 
mindig frissebb megl- petés'. k következnek. 
Olvassa minchn hél.n a Hétfői Naplót!

vf

biuhipesli főkapitányságra az utóbbi 
időben több följelentés érkezett, amelyek 
arról szólnak, hogy

a Vúcl-utcúbvn a (léli órák ide'én. mi
kor legnagyobb a forgalom, magányo
san sétáló h'ügyeket elegánsan öltözött 

— hölgyek molesztálnak.

A névtelen föjjelenléspk egybehangzóan 
úgy szólnak, hogv egy alacsony, perzsabun- 
,!ás nő valamelyik kirakat előtt odalépett a 
feljelentőhöz .« nzt mondta neki:

— Kisérjen cl drágám,ide n cukrászdába. 
A megszólított hölgyek első pillanatban 

nem tudták, mit akar az ismeretlen nő, ijed
ten mondtak valamit, aztán tovább siettek.

A A perzsabundás azonban utánuk sietett, 
megállította őket, s tisztességtelen ajánlatok
kal lepte meg a....................................

— Jöjjön fel
feltartóztatott hölgyeket, 
hozzám, gyönyörű laká
som van,

— mondotta.
A rendőrségre érkezett följelentések to

vábbi során azt mondják, hogy féltek az 
utcai botránytól, ezért nem mertek segítsé
get kérni a furcsán viselkedő nővel szemben, 
futna, menekülésszcrüen hagyták el a Váci
utcát.

A. különös följelentések ügyében a rendőr
ség megindította a nyomozást. Valószínűnek 
tartják, hogy mindegyik följelentést ugyan
az ellen a nő ellen adták* be.

Rejtélyes haláleset 
a Bonáti-utcában
Budán, a Donáti-utca 38. számú házban 

vasárnap, délután rejtélyes halálesetet fe
sztek fel. Itt lakott a házban özv. Balassa 
Gyuláné bankigazgató 77 éves özvegye tel
jes visszavonultsúgban.

Az előkelő uriasszonyt gyakran látogat
ták meg fia, Balassa Gusztáv törvényszéki 
tanácselnök és közeli rokonai.

Vasárnap délután hat órakor egyik nő
rokona jött látogatóba a matrónához, csen
getésére azonban senki sem nyitott a lakás
ban ajtót és dörömbölésére sem kapott vá
laszt.

A rokon ijedten vette észre, hogy 
a folyosóra gázszag árad ki a lakásból.

A házfelügyelő és az előhívott rendőr köz
bejöttével felnyitották a lakást és

Remekszabásu férfiöltöny
mérték után 40 pengőért!

Divaton tavaszi szövetűfdonsáffohbó! rendelhető mértékutáni férfiöltöny vagy 
felöltő, remek szabással, többszöri próbával 40 pengőért! Vezérelvünk: A 
vevő megszerzése, olcsó és jó kiszolgálásai Ruhakereskedelmi Vállalat, 

Ferenc-kötut 39. I. emelet.

a konyhában a gázrezsó mellett egy 
széken ülve, holtan találták az 

uriasszonyt.
gázrezsó csapja nyitva volt, mig 
rezsón egy edényben tea főtt. z\ 

voltak

idős

magún 
mellette

Zita királyné hosszabb tartózkodásra 
. I. Morltzba érkezett. Bázelből jelentik: Va
sárnap királyi vendégek érkeztek St. Mó
rit zha, Zita királyné három gyermekével 
odaérkezett és a Subretla-Házban szállt 
meg. A királyi család tagjai hosszabb időt 
töltenek Sl. Moritzban.

— Linzben fogták el az egri betörőt. 
Egerből jelentik: A linzi rendőrség távirati
lag értesítette az egri rendőrséget, hogy ott 
sikerült letartóztatni Tóth Géza többszörö
sen büntetett betörőt, aki legutóbb az angol
kisasszonyok egri templomába tört be és 
onnan nrgyértékü kegyszereket rabolt el. 
A kiadatási eljárást megindították.

— leleplezték Apponyi önképét a Kül
ügyi Társaságban. A Magyar Külügyi Társa
ságnak a parlamentben lévő termében va
sárnap leplezték le gróf Apponyi Albert 

■arcképét, Veress Zoltán festőművész alkotá
sál. A diszülésen megjelent gróf Apponyi 
Albert özvegye, valamint a politikai és tár
sadalmi élet kitűnőségeinek egész sora. 
Berzeviczy Albert mondotta nz ünnepi be
szédet, amelyben kifejtette, hogy Apponyi 
leghivatoltabb mestere volt n magyar kül
politikának. Elmondotta azt is, hogy 
Apponyi leszögezte, hogy belpolitikánkat 
úgy kell irányítani, hogy azzal megnyerjük 
a művelt külföld rokonszenvét. Ezután 
részlelcsen kitéri a szónok Apponyi külföldi 
és külpolitikai tevékenységének ismerteté
sére. Az előkelő közönség beszédének végén 
lelkesen ünnepelte Berzeviczy Albertét.

az ön hashujtója is

— Előadta az északolnszországi tavakról és
az c (tani autóutakról. Szieberth Imre m. kJr. 
I.< rimínyl.-imü állami vasgyári felügyelő
február ‘."2-én. csütörtökön este Ö órakor a 
Kir. Magyar Automobil Clubban (IV.. Appo- 
ini-hr 1-1 nz észnkolaszorsz.igl tavukról és nz 
azokhoz, vezető, kizárólag autóforgalom cél- 
jaira épült autóutakról vetített képekkel ki
séri előadóit tart.

— Popéiba Béla trmettae. Popét ka Béla fő
városi törvényhatósági bizottsági tagot vasár
nap délután négy ré‘zvéi mellett temették el. 
T'tlösy Miki s pápai l-nmnrás végeztp az egy
házi szertartást, maid a hcszenlclés után 
T city Béla orsz.'ggyülési képviselő a Ferenc
városi Nemzeti Egység Pártja, n Ferencvárosi 
Kaszinó és n középferencvárosi római knlhn- 
II'tjs egyházközség nevében méltatta Paprika 
küzéh li mtinká'.s’gál. A Ferencvárosi Kaszinó 
iltfY rdálámik gyászénckc fejezte he a temetési 
(Ártartást.*

— Artáhnlrsct n SzInyey-Aferst-nlcában. A 
Sr’nycy Mcisc ulcábun egv 4G ós villamos el
ülő le Wcingrubcr Ferenc 58 éves cipészmes- 
torf. A mentők a TI. .számú sebészeti klinikám 
vlll/k.

— Flíi-dús a Dcmokrali Körben. Vasárnap 
cs'e a A’i -ponti Demokrata Körben nngvsikerü 
<1 :•'! st i utóit Hantos Elemér ny. államtitkár 
..Pctitil ai t's gazdasági kibontakozás" elmen. 
Az c'éndi'ist bevezette dr. Vdrsonyf János kép-J 
viselő beszéde, mig nz előadás után dr. Láng 
I.n’os felsőházi tag mondott záróbeszédet.

XÁ'-OG JEGYET*
Di’ii.hr.st, cranvat, azílstö’ 
icjmagasaüfean veszek'
í ksrert Irgnlc-óbban nálam vehet 

schwartzi. tjaxjaxürrgg
— Reme* s/abúsn férfiöltöny mértékűién 40 

penrő’rl. Divntns tavaszi srövclniarndékokból 
r n rlhclő. irértékutúm férfiöltöny vagy fel- 
<>.:ö remi'. senhá'snl. többszöri próbával 40 
p ngöérl. Vezérelvünk: A vevő megszerzése, 
olcsó és jó kiszolgálás*;;!. Ruhái.crcskedclmi 
Vállalat, Ferenc-körut 39. 1. cm.

— Németh Mária és Pataky Kálmán az 
Operaházban. Vasárnap este a Trubadúr
ban lépett fel Németh Mária és Pataky Kál
mán, a két vendég kitűnő diszpozícióban 
énekelt, nem takarékoskodtak hangjukkal. 
Kálmán Oszkár és Svéd Sándor is győzték 
.1 nemes versenyt. A Budanovics Mária he
lyett beugró Gerc Lola e hangatléták társa
ságában kénytelen volt szerényebb hellyel 
beérni. A közönség mindenképpen elégedet
len távozhatott az Operaház vasárnapi elő
adásáról, mert felemelt helyárakért hang
versenyt hallott.

— Hajsza a szolnoki rablógyilkos után. 
Vasárnap a budapesti rendőrség is bekap
csolódott a szolnoki rablógyilkosság nyomo
zásába. Részletes rádiógram érkezett a bűn
ügyi osztályra, amelyben közli a szolnoki 
rendőrség, hogy a Meder-utca 24. szánni 
házban több baltacsapással meggyilkolták 
Gyöngyösi Sándor 30 éves napszámost. 
Gyöngyösit a gyilkosság előjt egy huszon
négy év körüli fiatalember társaságában lát
ták. Csak annyit tudnak róla, hogy Sándor 
a keresztneve. Állítólag kubikusoknál dol
gozott. A fiatalember a gyilkosság után el
tűnt Szolnokról. Most Budapest és az egész 
ország rendőrsége körözi.

— Aranyéremmel kitüntetett filmet mutat 
be szerdán két pesti mozi. Szerdán kerül be
mutatásra a Corso és a- Ciiy filmszínházakban 
az idei szezón egyik legértékesebb filmje, 
.,örűk rejtély"; Hertha Thietc és Dorothea 
Wieck a főszereplők, akiket a budapesti kö
zönség a Lányok az intézetben c:mü filmből 
már ismer. Az örök rejtély a milánói nemzet
közi filmversenyen nagy aranyérmet nyert és 
az első olyan darab, amelyet a Távolkelctcn, 
igy Japánban is nngy érdeklődéssel várnak.

— Véres szocialista tüntetés Brüsszelben. 
Brüsszelből jelentik: A szocialista munkás
otthon előtt tegnap többezer főnyi szocia
lista tüntetett. A tüntetők szétrombolták a 
jobboldali lapok szerkesztőségeit és a fia- 
mand nacionalisták párthelyiségeit. Késő 
éjszaka a tüntetők benyomultak egyik szín
házba. ahol katonai ünnepélyt volt. A tün
tetések során több rendőrt véresre vertek, 
de sok szocialista is megsebesült.

— Ha ön gyorsan akar Jól megkönnyeb- 
hüh'h Használjon „Igmándi**-t s be fog telje-

— Katolikus népszövetségi gyűlés. Debre
cenből jelentik: Aasárnnp délután négy órakor 
a Kntolikus Népszövetségi Otthon a vármegye 
dísztermében nagygyűlést tartott, melyen 
Ernszt Sándor és Huszúr Károly Jelentek meg 
a központ részéről és hosszabb beszédben is
mertették a Katolikus Népszövetség célkitűzé
seit. Este a fővárosi vendégek tiszteletére dísz
vacsora volt az Angol-királynőben.

— Operettestély a Fészekben. A magyar ki
rályi Operaház tagjainak közreműködésével 
csütörtökön este a FészeA-klub operettestélyt 
rendez.

— Előudas-soroxat a hatásos reklámról. A 
Budapesti Napilapok Testületé a modern keres
kedelmi és ipari hirdetésekről, a hatásos rek
lámról és a célhoz vezető propagandáról elő
adásokat szándékozik tartani. A sorozat meg
indulásául a Budapesti Napilapok Testületé ren
dezésében március 2-án, este 7 órakor a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében 
dr Berkes Róbert főtitkár bevezetője után 
Bálim Rezső, n Budapesti Hírlap igazgatója Az 
ujsdgreMám címmel tart előadást. Hozzászólá
sok után Pratnovszky Iván, a Budapesti Napi
lapok Testületé elnöke zárja be az értekezletet.

— A fejfájás sok sir, r kezdődő betegség tü
nete. Aspirin.tabletták szabályözz.k a vérke
ringést. elősegítik a kóros anyagok kiürülését, 
csillapítják a fejfájást és sokszor nvgakadá- 
lyozz k suhosal.b betegségek kifejlődését. A 
valódi Asp'.rin tabletták ismertető jele a Bayer- 
!‘ír '■•t mi:'.(’?n tablettán és csomagolás
ban látható.

— A -Magyar Bridge Klub nyerte az 
ótátrafiiredi bridgeversenyt. Ótátrafüredről 
jelentik: Vasárnap este fejeződtek be a 
Grand Hotelban tartott nemzetközi bridge- 
versenyek. A kupát, éppen úgy, mint az el
múlt évben, az Országos Magyar Bridge 
Klub csapata nyerte, amelynek kapitánya 
dr. Farkas Mihály volt A csapat szenzációs 
formában, hatalmas fölénnyel győzött. Az 
ugyanakkor megtartott csehszlovák bridge- 
bajnokságot a kassai dr. Stpos-csapat 
nyerte.

— Hirtelen halál az Ügetőpályán. Vasárnap 
délután az Ügetőpályán a III. osztályú helyen 
a nngy tolongásban hirtelen rosszul lett és 
néhány perc múlva meghalt Grüri Lipót hat
vanéves szénkcrcskedő. Valószínűleg szivszél- 
hiidés ölte meg.

— Villamosbaieset a Mester-utcában. Va
sárnap este a Mester-utca és Szvetenay-utca 
sarkán egy huszonketles jelzésű villamos el
ütötte Kleiner Béla nyolcéves tanulót. A sze
rencsétlen gyereket haldokolva vitték a Szent 
IstvUin-kórházba. A szerencsétlenség színhelyén 
óriási tömeg gyűlt össze, úgyhogy húsz, per
cig a síneken álló tömeg niiatt ‘a Villamös köz
lekedés is szünetelt. Megállapították, hogy a 
szerencsétlenségnek Kleiner Béla volt nz oka.

— Nagy tűz egy győrmegyel községben. 
Győrből jelentik: A vasárnapra virradó éjsza
kán veszedelmes tűz pusztítóit n vasmegyei 
Sprokujfalü községben. A község főutcáján 
több ház gyulladt ki gyors egymásutánban és 
közülük nyolc porig é-gett. Az oltásban tizen
egy közeli község tűzoltósága vett részt.

— A Keresztény Ellenzék szervező gyűlése. 
A Friedrich István vezérlete alatt álló Keresz
tény Ellenzéki párt vasárnap délután szervez
kedő gyűlést tartott, melyen dr. Blcber József 
elnökölt. Felszólaltak Tömör Béla, Csapó Fe
renc és Takács István törvényhatósági bizottsági 
Ingok, akik különösen az uj fővárosi javaslat
tal foglalkoztak s határozati javaslatot fogadtak 
el, amelyben tiltakoztak az autonómia csorbí
tása ellen. A gyűlés a Himnusz elénekléscvcl ért 
veget.

— Móra Ferenc és I-ondesz Elek emléke a 
Petőfi Társaságban. A Petőfi Társaság vasár
nap tartotta februári felolvasó ülését. Pékár 
Gyula elnöki megnyitója után Havas István fő
titkár clparentálla u Társaság két nagy ha
lottját, Móra Ferencet és Londcsz Eleket. El
határozták, hogy Batsányi János és feleségé
nek hamvait május 7-e és 10-e között hozzák 
haza Linzből és temetik el Tapolcán.

•— Kultúra és Szabadság. E címmel érdekes 
és tartalmas társadalompolitikai, hitvéde.lml, 
kritikai és nemzetgazdasági folyóirat indult 
meg Mórján Ákos szerkesztésében. A lap a fele
kezeti béke ügyét szolgálja és több figyelemre
méltó cikkben bizonyítja, hogy a hitlerizmus 
szelleme elleni küzdelemben együtt kell részt- 
venni u történelmi egyházaknak. At első számot 
Baltazár Dezső cikke vezeti be.

A
a
lévő asztalon csészék voltak előkészítve, 
úgy, hogy minden jel arra mutatott, hogy 
az uriasszony teát főzött magának és erre 
az időre leült a rezsó melletti székre

Közben gázömlés történt, talán el is 
szundikált és a kiáradó gáz megölte.

A tragikus halálesetről értesítették özv. 
Balassápé fiát és rokonait, akik hangsú
lyozták, hogy feltétlenül véletlen baleset 
történhetett, mert a matrónának semmi oka 
nem volt öngyilkosságra.

Holttestét beszállították a törvényszéki 
orvostani intézetbe, bár a rendőrségnek is 
az a felfogása, hogy véletlen baleset tör
tént.

KIVFIIKOL
SZÁJVIZTABLETTA
Ideális szőj- és toroktertötlenttö 1

— Szükség van-e villanykarbantartásra? Az 
utóbbi időben erősen lábraknpott a „villany
karbantartási** üzlet, amely, sok esetben a vilá
gítási költségek oktalan és fölösleges em'eléséro 
vezet. Az ilyen üzleteknek lényege abban rejlik, 
hogy a „karbantartó" cég meghatározott átlag
összegért vállalja többek között a kiégett izzó
lámpák díjtalan cseréjét. Valójában a biztosí
tási ügyletek egyik válfajáról van szó, amely 
indokolt lenne minden olyan esetben, felnikor 
például egy új műszaki cikk bevezetéséről van 
szó, mellyel szemben a fogyasztóközöriség bi
zalmatlanságát csak ezen az úton lehet elosz
latni. Más azonban a helyzet az izzólámpák 
esetében. Az ismert márkájú, jó minőségű lám
pák nemcsak tökéletesen megbízhatók, hanem 
a nagy gyárak garanciát. is vállalnak a meg
adott áramfogyasztásért, fényteljesílményért és 
átlagosan 1000 órás élettartamért. A „villany
karbantartók" kalkulációjának az alapja nem 
más. mint ez az élettartam-szavatosság, a fo
gyasztónak felszámított átlagdíj azonban a 
lámpa beszerzési árán kívül a „karbantartó** 
üzem hasznát is tartalmazza természetesen. Ez 
a haszon az. ami a „karbantartott" világítás 
költségeit fölöslegesen megdrágítja. A „karban
tartási** üzlet a fogyasztó számáru ezenkívül 
más veszélyt is rejt. Gyakran előfordul ugyanis, 
hogy a „karbantartó" cég hasznának növelésére 
márkás izzólámpa helyett olcsóbb, silányabb 
minőségű és kisebb fényleljesítményű lámpát 
nd a fogyasztónak, aki azután az áramfogyasz
tásért fizetett pénz jórészét hiába dobja ki. 
mer laz ilyen lámpa kevesebb fényt ad, mint 
az nz áramfogyasztás mellett elvárható.

VII. FII ha r m ón lai-est ma fél 8-kor
Vezényel Dohnányl Ernő, közreműködik 

Fiscber Anny.
A főpróbán zsúfolt ház, óriási siker. Jegyek: 

Koncertnél és az Operában

— Töltse szabadságát a tengeren. A Nord- 
deutscher Lloyd Biemcn tengerhajózási társa
ság 1934-ben számos társasutazást rendez úgy 
a Földközi-tengeren, mint az Északi vizeken. 
E társoskirándulúsok választékos és változatos 
programja, feltűnően olcsó ára egészen bizto
san a magyar utasközönség körében is nagy 
feltűnést fog kelteni. Ajánlatos, hogy minden
ki, mielőtt vakációjának programját mególla- 
pitaná, a Norddciitschcr Lloyd Brcnien ma- 
gvnrországl vezérképviseletéhez, Budapest, 
VHI., Baross-tér 9. Tel: 334-12 forduljon és 
kérjen kimerítő prospektust, amelyből meg fog 
győződni hogy nz olcsó és szép Lloyd társes- 
utatás a legszebb és a Icgvúlnsztékosahb stő- 
rakozásl, üdülést biztosítja szabadságidő alatt.

— Ma este egy Jó lábfürdő Szent Rókus- 
lábsóvul. Azonnali jótékony enyhülés áll be. A 
lábfájások mintegy varázsütésre megszűnnek, 
néhány nap: ismétlés után pedig a felhorzsolt 
bütykös In Ipák tökéletesen rendbejönnek, visz- 
"zenyerlk sz( p- formájukat. Egy kiadós csomag 
Szí. Rókus lábsó már 70 fillérért beszerezhet^.

CÁRITÓL FILMPALOTA. Baross (ér. (Tel.: 343-37.) 
Fiatal aotonyolt. Fősz.: Katherlne Hepburn. — Híradó.
— Mleky kaiainiinl a dzsunKt'ben. TrfikkfHm. — Elő- 
adósok Kezdete hétköznap: *Zt4. K'6. 148, 410, vasár
nap: 42. 4l. 46. 48, 410 órakor. — Az első elő
adta mindennap félhelyárakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ Vilmos császár ul 36-38. (Tel.: 
11-1-40.) Fiatal asszony >k. Fősz.: Knlbnrino Hepburn.
— Híradó. — Előadások kezdete: 4. 6. 8. 10. ünnep- éa 
vasárnap: 2, 4 6, 8. Ki órakor. — Az első előadás nitn- 
dctirnn félhelyárakkal

CORSO. IV Váci n. f». (Tel. 87 4 02.) Fiatal a*(- 
nonyok. Fősz. Kalhcrino Hepburn. — Híradó. — Minden
nap: *?í4. 846. 848, íílü órakor. — A hétköznapi első 
előadás íélhclyáru.

KAMARA MUZGÓSZINHAF. (Oohans-n és NUr-n. 
sarok. (Tel.: 41-0-27.) Pausole király SW lelesége — 
Bánat és boldoKság. Zenei kép. — Híradók - Előadások 
hétköznap: 4. 6. 8. 10 órakor, vasár- és ünnepnap: 2. 
4. 6, 8. in órakor. — Az első előadás mindennap fél- 
bclyérakkal.

OMNIA FII.MS7.tNAZ Vili Kötcsev utca 2 (Tel t 
301—25.) Fiatal asszonyok. Fősz.: Ka'herine llepburn.
— Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 4, 6. 9. 
’O vasár és finepnnp- 2. 4. 6. 8. 10 órakor. — Az 
első előa lás mindennap félhelyárakkal.

Nngymezó-u. 22-24. 
(.Telefon: 220-06. 2(0 
- 50. Krisztina ki
rálynő. Fősz: Gr fa 
Garbó. — Reggel, dél

ben. este. Trükkfilm. — Híradó. — Eltartások kezdete
hétköznap 2 tót fl-ig folytatólagosan. azután fi. 8 és 10 
órakor, vasárnap: 2. 4. 6. 8 és 10 órakor. - Minden va
sárnap délelőtt 11 órakor gycrmekmatlnó,

UFA SZÍNIM*. Tcitakrt ftt t T-l 1«7 87. 197-68 »- 
Prnlong.: Vlttor tégy llktórla? Vicl. Fősz Renáta 
MOllrr. — Hirodó. — Előadások hétköznap: 4 8 8 10. 
vasárnap és Onnennsp; 2 4 8. 8. 10 őrekor — A« 
első előadta félhclvirakkal

URÁNIA FH.MSZINHM? Rákóczi «t 21 (Te! <80 
4>. 460 48.) ProlonR,: Viktor vagy Viktória? VIgj. 
Föss. Renáta Müller. _ Híradó. - Előadások hét- 
uVn’w: ’'»? ^,n V’sómap és flnnrnnap:
Jj.3 3?’ .. ^10 érakor. — Az első előadtajólhels árakkal

(TJRVIN HLM%7l\Htl> lórid t örni #« HMt nt 
ssrok. (Tel ; 389 —88. 305-81.) Kék Punn keringő. 
t.2M.r/plóSzakáll és a kísérő vOsor. - 
Előadások ke»deie hétköznap: 4< 46 48 410 va* 

Au.rx'*.1a"t7airStz *“• **•*■*-
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lázár marta,
eu a gyönyörű asszony, ez a párducazerű 
szépség, ez a pesti sex appcal-királynő 
aratta a bét legnagyobb színészi sikeréit 
nem szépségével, nem sex appealjévcl ée 
nem kígyózó vonalú bájaival és asszonyt 
melegségével, hanem tisztán és egyedül 
minden külső segítség nélküli, bensősé
ges és Igaz művészeiével. JÓI emlékszem 
arra, amikor • Vígszínház évekig félre
tette Lázár Máriát Valakinek vagy vala
kiknek kedvéért másod- és harmadrangú 
szerepeket játszott, amelyekben legfel
jebb csak szépségével csilloghatott, jól 
emlékszem erre, éppen ezért megértem, 
hogy hosszú évekig csak a színházi gour- 
met-k tudták, hogy Lázár Mária Igazi 
tehetsége — nem a "’épsége. Ezt a hitet I 
abból az egyetlenegy vlllanásszerű Cse- 
hov-flgurából merítettük, amelyben Lá
zár Mária Csehov néhány szaván keresz
tül meg tudta mutatni nagy drámai és 
emberábrázoló erejét. Azóta azonban 
járta a szép dámák, grand kokottok 
színpadi taposómalmát, amely búza he
lyett sokszor szalmát őrölt Most Zsolt 
Béla darabja kiemelte a taposómalomból 
és a kritika máris magyar Orskát emle
get, amikor sápadtan, szinte csúnyán, ha
nyagul és srlnte slamposan, letöltött, le
fékezett indulataival, azonban művészete 
fortéival elénk állította azt a titokzatos 
és nőiességében megalázott balti leányt, 
akit dehogy álmodott meg az író ilyen 
tökéletesen. Lázár Mária második újjá
születéséről — beszélnek ma Peatcn.

(«. M

A Belhlentéri Színház a Tlmosa 400. elő
adása után bemutatja Kellér Dezső Dr. Jazz 
cimü operettjét, amelynek főszerepeit Bodó 
Ica, Gábor Mara, Vörös Anikó, Golfért Lajos 
játsszák

Sugár Gyula, a szegedi színház nagyszerű 
volt énekes-bonvivánja huszonötéves színészi 
jubileumát szerdán este fél 9 órakor tartja a 
Városi Színházban.

Az ember tragédiáját Rómában Is bemu
tatják, reméljük, nem magyar rendező fogja 
olasz színre alkalmazni.

Dohnányi Ernő, aki az elmúlt napokban 
súlyos beteg volt, még mindig lábadozik és 
ezért a vasárnapi filharmonikus főpróbát a 
szokástól eltérően, ülve vezényelte.

Az egyik hetilap Intimplstája kategórlkusan 
lecáfolta Gaál Franciska ötszázpengős esti fcl- 
léptidl.lát, pedig ex egyszer lntimpteta — maga 
nem jól tudja ...

E héten két történelmi, kosztümös film
mel ajándékozott meg minket a sors. Te
gyük hozzá: mindkettő ragyogó. Először 
szóljunk a fíoyal Apollóban óriási siker 
mellett futó Vili. Henrikről, amelyben 
Anglia legnagyobb színésze, Charles Laugh- 
Ion ragadtatja el fölényes és sokoldalú mű
vészetével a nézőt. Maga a film is ragyogó 
és ezt — örömmel állapítjuk meg —- Biró 
Lajos és Korda Sándor érdeme. — a másik 
történelmi film Greta Garbó idei slágeré, a 
Krisztina királynő a Radiusban. Greta 
Garbó ezzel a filmjével ismét a filmművé
szet királynője lett. Nemcsak gyönyörű és 
elragadó asszony, hanem igazi és jó szí
nésznő. Szerencsés társulás volt Mamoulian 
rendezővel, aki nemcsak Garbót tanította 
meg jól játszani, hanem a film tömegeit is 
festőién mozgatta. — Aki jót akar nevetni, 
az nézze meg sürgősen Renate Müller film
jét, a Viktor vagy Viktóriát az Urániában 
vagy az Ufában.

• Budapest legnagvoöö • 
sikere proionglive

Ulltlor vagy 
Ulkiúrla?

RENATE MÜLLER 
HERMANN THIMIO

• URÁNIA ♦UFA*

Közeleg a tavasz:
Delly Ferenc válik, Dénes György 
házasodik A író uj szerelme tragikus fordulatukkal

Távol áll c rovattól színészek és színész
nők magánügyeinek kiteregetése, de az új
ságírónak mégis be kell számolnia a közön 
ség kedvencei életének fordulásairól Bizo
nyára nagy meglepetést fog kelteni c/ső hi
tünk:

Delly Ferencné beadta a válóperi kere
setét férje ellen.

Akik e gyönyörű emberpárt ismerték, azok 
hitetlenül rázzák fejüket: ez lehetetlen! Há
rom évvel ezelőtt romantikus körülmények 
között kötöttek házasságot, amikor Delly 
Ferenc, a népszerű bonviván oliár elé ve
zette mostani feleségét, aki igen előkelő 
társaságokban szereplő urilány volt. A fia
tal házaspár a legboldogabb házaséletet élte 
és ahol csak megfordullak, mindenütt fel
tűnést keltett a gyönyörű nyúlánk, harna, 
madonnaarcu fiatalasszony. Színházi társa
ságokban is igen szerették őket és most, 
amikor hároméves házasság urán közös, 
barátságos megegyezéssel kérik házasságuk 
felbontását — mindenki sajnálja a szép 
emberpár válását.
-.Ennél örvendetesebb a második hírünk a 

másik bonvfvánről, Dénes Györgyről, 

aki buzgón keres lakást a Terézköruti Szin- 
nad kitűnő tagja, Lengyel Gizi társaságá
ban. Dénes Györgyöt és Lengyel Gizit már

Nina Mae McKinney izgalmas 
kalandja 5000 dolláros karkötőjével 

a Fővárosi Operettszinházban
Néhány napja érdekes exotikus szépség tű

nik fel Budapest mondáin helyein. A nyugati 
eleganciával öltözött feketebőrü dáma, aki 
azonban európai Ízlés szerint is csodálatosan 
szép, mindenütt nagy feltűnést kelt. Szinte ösz- 
szesugnak utána az enil>erek: ez Nina Mae 
McKinney, az évekkel ezelőtt a Budapesten is 
Játszott Halleluja cimü néger film sztárja, aki 
egyúttal Amerika egyik leghíresebb revűprima- 
donnája. A fekete revüsztár szorgalmasan láto
gatja a pesti színházakat is, és szombaton este 
eljutott a Fővárosi Opercttszlnházha, ahol a 
Sárga liliom előadását nézte végig. El kell árul
nunk, hogy megtetszett neki Kertész Dezső, 
akit

■ színpadon fölkeresett 
és bemutattntott magának. Rövidesen fotográ
fus is akadt, aki megörökítette ezt a jelenetet, 
majd Honthy Hannával és a színház többi sze
replőjével is készítettek közös felvételeket. A 
felvételek után a színház irodájába invitálták a 
néger filmsztárt és

szerződéssel kínálták
a színház következő újdonságában. McKinney 
kisasszony azonban elhárította magától az aján
latot, mondván, hogy bár több irányban kínál
ták szerződéssel, de jelenleg szerződést nem 
vállalhat, lévén szabadságos kőrúton, amelyet 
semmiképpen sem akar fellépéseivel megszakí
tani. Miután elbúcsúzott a színház igazgatóitól.

Németh Mária legutolsó fellépte 
után, amikor elsőizben szerepelt együtt 
az Opernház ui sztárjával, Huszka Ró
zsival, meglátogatta fiatal kotleginálát 
az öltözőben és azt mondta neki: „Vi
gyázz magadra, ne engedd a tehetsége
det kizsákmányolni!" Németh Mária 
tudna néhány szót mesélni erről a fe
jezetről, hiszen hogy miért nem lett 
annakidején a budapesti Operaház tag
ja, az mindenki előtt ismeretes. Huszka 
Rózsit se figyelmeztette ok nélkül, bár 
a fiatal énekesnő, ugylátszik, tisztában 
volt értékével. Az Operaház a szezon 
elején csak havi hatnanpengős ösztön

lstván-Christofer főherceg 
e's Honthy Hanna 

tegnap házasságot kötöttek
Hajdnsámson, 1984 február 1fk

Ez a hfradas nem szenzációbajháaró hírlapi 
kacsák sorából való. Meghatott könnyel a sze
mében éa Jóleső moaollyal ajkán kísérte végig 
enuci A Mwságkötéanek történetét mintegy 

régen házastársaknak könyveli el a művész
iét, hiszen

évek óta megcáfolatlanul itt te, ott te 
felröppent a két tehetséges színész 

házasságának híre.
A házasság azonban csak most történik 
meg igazán. .4 jövő héten Írják be nevűket 
az anyakönyvbe és március 1-én már há- 
romszobás, minden komforttal ellátott la
kásba költözik a fiatal pár.

Harmadiknak szabadjon — név nélkül 
— egy kezdődő szerelemről imi, amely 
egyúttal

családi tragédiát
is okozott e héten. A nagyszerű fiatal iró, 
aki évekkel ezelőtt egy tehetséges és in
kább irodalmi matinékon szereplő fiatal 
színésznőt vett feleségül, mostanában az 
egyik prózai színházunk fiatal, szőke tagja 
iránt viseltetett melegebb érzelmekkel és 
ezt nem is titkolta felesége előtt. Már-már 
válásról is beszéltek, amikor az asszony 
tragikus fordulattal — a neves iró darabja 
főpróbájának napján — a múlt héten 

megmérgezte magát.
Szerencsére azonban hamar észrevették 
tettét és igy gyomormosás árán megmen
tették az életnek a tehetséges fiatal drámai 
színésznőt.

autóba szállt, ahol
megdöbbenve tapasztalta, hogy hiányzik öt
ezer dolláros drágakövekkel kirakott pla

tina-karkötője.
Azonnal visszahajtatott a színházba, ahol már 
elfogatták a lámpákat, mert az előadásnak már 
vége volt. Kétségbeesve kereste fel a még ott 
tartózkodó ügyelőt, aki azonnal

kigyujtatta az összes lámpákat és reflekto
rokat,

mozgósították az összes jegyszedőket és taka- 
rltőasszonyokat, de maguk a lemaszkirozott szí
nészek is buzgón keresték az eltűnt ékszert 
mindazokon a helyeken, ahol n fekete sitár 
megfordult. Már jóval elmúlt éjfél és McKinney 
kisasszony már

slrógöresöt kapott eltűnt ékszere feletti bá
natában.

amikor az egyik takaritóasszony a színpad 
szuffitójából eíőhU2ta a hatalmas értékű ék 
szert. Kiderült, hogy az ékszer

a színpadon való fotografálás izgalmában 
kapcsolódott le a primadonnáról

és gurult a színpad peremének lámpái közé. A 
takaritóaszony boldogan adta ót az ékszert a 
még boldogabb primadonnának, aki első örö
mében százpengős bankjegyet nyomott a taka
rítónő kezébe.

díjat kínált neki, amit azonban Huszka 
Rózsi visszautasított. Hosszas tárgyalá
sok után sikerűit is neki 250 pengős 
havi gázsit kiverekednie, de ezzel szem
ben hároméves szerződést kellett alá
írnia. Már első fellépte után kiderült, 
hogy Huszka Rózsi mégse értékelte ma
gát kellőképpen, mert ha felléptét hir
deti szinlap, napokkal előre eladják 
az összes jegyeket- Hogy szerződésével 
az Operahúz csinálta a jobb üzletet, az 
most már őelőtte is — nyilt titok.

* Joseph Schmldt-matfné. Vasárnap délelőtt 
a Kamara Mozgószinhá>h:>n 'önróbát rendeztek 
Joseph Schmidt Dalol a vágyl című uj filmjé
ből A főpróbán megjelent nagyszámú közön
ség megállapította, hogy ennyi szépséget ének
ben és zenében még a hangosfilm nem nyúj
tott eddigi történetében.

ötvenezer ember a Sárga liliom eddigi öfaen 
előadásán, ahonnan u közönség mindannyiszor 
a legnagyobb lelkesedéssel és egy felejthetetlen 
színházi este emlékével távozott a Fővárosi 
OperettsztnhásbőL

fiaDE&NAPld
w.
<«>.
m.

Sz-n'i&zak hétfői műsora:
NEMZETT SZÍNHÁZ i ReUook (HS). 
VÍGSZÍNHÁZ; ToT.rU (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ; Bál a S.TOyban (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Helyet a> ifjuadeoalt 
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Kék Duna <8>.
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZt Mrga HUom 
ANDRÁSSYUTi SZÍNHÁZ; Ob Papa (8). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; Pest méfl> 
BETHI.ENTÉRI SZÍNPAD; Timona <%•).
ROYAL ORFTUM; Sjlvest.r Schiller vendéalátéka t’/WK 
KOMÉDIA ORFEUM; Tejei ai Ifjúságnak (%í).

Hatalmas műsort hoznak a Filharmóniku* 
sok utolsóelőtti hangversenyükön. Egy Rostiul* 
nyitány azurszlnü vidámsága után Beethoven 
nyolcadik szimfóniájának mély derűjét tolmái 
csolja Dohnányi Ernő karmesteri pálcája. 
Schumann a-moll zongoraversenyében a Liszt* 
verseny győztese, Fischer Annié mutatja meg 
fölényes tudását. Hibátlan zenei és technikai 
biztonságán jelül a nagy romantikus mester 
lelki vívódását is megérzékelteti. A va tár napi 
főpróba közönsége ismét szentesítette a Liszt* 
verseny zsűrijének döntését: Fischer Anniénak 
kirobbanó nagy sikere volt. Strauts Rlchárd 
..Halál ét megdicsőülés” cimü szimfónikus 
költeménye és a műsor újdonsága: Perényi 
Géza „Duhajzó‘‘-ja zárja le a hariaversenyit 
Perényi műve óriási zenekart foglalkoztat ~— 
szerencsére csak rövid ideig. A két igény, ame
lyet a mű az előadókkal is a közönséggel 
szemben támaszt, sehogy sincs arányban egy
mással.

♦
Ágay Irén kétheti szabadságot kapott a Víg

színháztól. A kitűnő fiatal művésznő ez évben 
a legtöbbet foglalkoztatott tagja volt a víg
színháznak s ezenkívül eljátszotta az Ida re
génye című film főszerepét is. Éjjel-napnal 
dolgozott, mert a filmet terminusra be kellett 
fejeanL Ez annyira megviselte Idegeit in any- 
nyira kifárasztotta, hogy kénytelen volt be
tegszabadságot kérni a színháztól. A színház 
ezt megadta, mivel Agny Irén a színház 
legközelebbi újdonságában nem játszik. A ki
tűnő fiatal színésznő ma reggel férje, Székely 
István filmrendező társaságában elutazott Ab
báziába.

*
Néhány komoly és meleg szóval kell gratu

lálni Fóthy János kollégánknak a „NarcissuS 
tükre” cimü verseskötetéhez. A renalssance 
szépségeihez menekül a költő a mai élet meg 
nem értő, száguldó is költőietlen formáiból. 
Artisztikuson szép mondat fűzései, képei, csil
logó, b r Iliié m, gazdag nyelve jellemzi minden 
egyes versét, amelyet féltő gonddal válogatott 
ki e kötete számára, amelynek az is külön ér
téke, hogy a szokottnál is pazarabb köntösben 
jelzi a költő törekvését: el a mindennapi élet
től! — Ha. már könyvekről írunk, nhéány to. 
moly szóval dicsérjük meg Varsa Imre Gyöngy
kagyló cimü utópisztikus regényét, amelynek 
kit nagy értéke van: a magvas gondolat és a 
meseszövésnek változatos, lebilincselő fordu
latossága. Kevesen tudnak igy mesélni, mint 
Varsa Imre.

♦
Rűbbcling, a Burgszinház Igazgatója va

sárnap délután félötkor a bécsi gyorssal 
hazautazott. Előzőleg azonban Villan! I>ajos 
báró vendége volt.

♦
.4 Király-színház premiert ad a héten, ugyan

akkor azonban hetvenötödik előadását ünnepli 
a Kék Duna cimü daljátéka Hétfőtől kezdve 
uj szereplő veszi át Strauss szerepét az ope
rettben: Szűcs László helyeit Nádor Jenő. .4 
szombati premier Béke ff y István és Gyöngy 
Pál zenés vígjátékéi lesz, az „Öméltósága so
főrje”, amelyben Titkos Hona primadonna* 
szerepet játszik. Arról van szó a vígjátékban, 
hogy Öméltóságának egyik imádója sofőrnek 
szegődik el hozzá, mert nem tud másképpen 
a közelében lenni Ebből támad a bonyoda
lom, amely sok mulatságra ad alkalma'.

PPEDIIE^UTán
ROKONOK. Móilcz Zslgmond regényéből 

ismét színdarabot irt és a hiba maradt a régi: 
a dráma bizony epikus. A közönség azonban 
nem dramaturg és szívesen mulat az Iró jól 
megrajzolt figuráin, habár ezeken néha papi- 
ros-lz is érzik, bár mii jen metamorfózis kell 
ahhoz, hogy a regény döbbenetesen eleven 
hús-vér figurólbé.' csak szerepek legyenek. A 
darab két vezérszóllslája nagy egyest érdemel. 
Ezek Somogyi Bogyó és Petheő Attila. Viszont 
Vaszary Piri és Rózsahegyi Kálmán az előadás 
Igaz erősségei

PÁRISI VONAT. Zsolt Béla a hétköznaplság 
himnuszát énekli meg uj darabjában. Kimon
dottan ez az Iró célja, de mégsem tudunk meg
nyugodni a himnusz utolsó felvonásbeli túlsá
gosan lemondó akkordjában. Lehet, hogy ez 
nz élet drámája, de a dráma életének ártani 
fog. A Párisi vonnt azonban igazi, vérbeli, sok 
és gazdag mondanivalóival rendelkező iró 
munkája. Néhány döbbenetesen hü jelenete 
Dosztojevszkij, vagy éppen Csehov Írói szel
lemét idézi, természetesen mni változatban. 
Lázár Mária — akiről külön is írunk — az elő
adás éltető szelleme. Vele konzseniúlls Ráday 
Imre, aki évek óta nem játszott ilyen jó szere
pet, mint most, de hozzá kell lenni azt te: 
ilyen jól! A fialni színész egyre klmélyülő mű
vészetéhez gratulálunk. Kabos Gyula ragyogó 
emhcrábrázolásu. Peti Sándor frappáns kabl- 
retflgurája (minden jeleneténél felzug a nyílt- 
színi taps) Törzs Jenő kicsit regényfigura-izü 
alakja. Gótoi Gvula és Kovács lerúg pesti 
kereskedő-párja, Z Molnár Józm. rendőrpre- 
fekfus-alakja formál iák k| az érdekes darab 
egységét A fiatal Pillér Veráról meg kell Ír
nunk, hogy egyelőre meg nem pillére a szia* 
háznak, de ki tudja, mit hoz a jövő...

te Ml

ToT.rU
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^HtffífHPODTNAP!^
A ligafutball első

tavaszi vasárnapja
Gyenge szezonkezdés Döntetlenül 
végződött három mérkőzés — Csak 
a Bocskai és a III. kér. FC győzött

A tavaszi nyitány n kél bajnokságra törő 
vezetőcsapat részvétele nélkül pergett le. A 
futballsport Istennője kellemes, napos ta
vaszi délutánt varázsolt a pályákra, ame
lyeknek talaja többé-kevésbé tűrhető volt.

A csapatok azonban nagyobbrészt még 
_ formán kívül vannak és bosszantó, pri

mitív akciókkal és sok-sok kondíció- 
beli hátránnyal küzdöttek.

'A szezon első fordulójának öt mérkőzése 
közül három döntetlen eredményt hozott, 
kettő pedig csak a legminimálisabb gól
aránnyal döntötte el egyikük javára a so- 
katérő, drága pontokat. A legnagyobb harc 
Debrecenben volt a Bocskai és az őszi sze-

| zon meglepetés-csapata, a Phöbus között. 
Hasonló késhegyig menő küzdelem fejlő
dött ki Kispesten is, ahol a kék-fehérek vé
gül is örülhettek a kicsikart döntetlennek.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Ferencváros 12 Játék 44:15 20 poci
2. Újpest 12 88:15 20 n
3. Bocskai 13 2«:1» 18
4. Kispest 13 32:26 15
5. III. kér. FC 13 25:28 13
fi Szeged 13 26:26 12 >»
7. Hungária 13 24:25 11 N
8. Phöbus 13 23:25 11 n
0. Somogy 13 18:41 10 n

10. Budai 11. 13 23:32 9 l»
11. Attila 13 22:32 8 M
12. Nemzeti 13 n 10:38 7 M

A Bocskai véres verejtékkel megszerezte mind a két pontot
Bocskai Phöbus 4:3 [2 : 2]

Vincié

Debrecen, február 18.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának jelentése.) Rend
kívül érdekes, fordulatos, 
változatokban gazdag mér
kőzést vivőit Debrecen 
kiváló csapata a nagy 
csapatok rémével, a Phö
bus szál. A meccs az első 
perctől a kilencvenedikig 
teljesen bizonytalan volt, 
bár a Bocskai ilt-ott töb
bet támndott és megérde
melten győzött. Különösen 
a debreceni csatársor mu

tatott szenzációs játékot. Azonban a Phöbus- 
csapat kitűnő tnktlkájáva! és tulkemény ellen
állásával annyira megnehezítette, a Bocskai győ
zelmét, hogy az végül is örülhetett a minimális 
f:ólarányu diadalnak. A Bocskai mint együttes.
gén jó formáról telt bizonyságot. A gépezet 

minden része kihagyás nélkül, simán dolgozott. 
A Phöbus Igen veszélyes volt, de még egyes 
posztokon javulnia kell.

Az erősirnmu játék után
• negyedik perében ■ Bocskai szerezte meg 

a vezetést Vincié lövéséből. (1:0).
A Phöbus élénk ellentámadásai a tizedik perc
ben érlelődtek meg góllá, amelyet

Solti juttatott a debreceni kapuba (1:1). 
A Bocskai támadásai ezután mindinkább állan
dósultak s n Phöbus csatárai csak rilkón kerül
tek át a (élvonalon. Ennek ellenére az egyik 
váratlan támadásból

■ Phöbus szerezte meg az ujnbb vezetést a

rézen álló, rntintrozott Sólyom lövéseivel. 
(1:2).

A Bocskai fölényét több eredménytelen korner 
mutatta. Balszerencse is üldözte a debreceni 
csatárokat, miután egymásután két szép lövé
sük a kapufáról került a mezőnybe. A 42-lk 
percben Telekit a Phöbus hátvédek szabálytala
nul akadályozták, úgyhogy Gerö Ferenc biró 
11-est ítélt a pesti vendégcsapat ellen. Teleki a 
labdát kapu fölé lőtte.

A 45-ik percben sikerült ■ Bocskainak Vln
cze 20 méteres szabadrúgásával egyenlítenie. 

(2:2).
A második félidőben fokozódott a Bocskai of- 

fcnzlvája. A remekül játszó csatársor egyik ve
szélyes támadást a másik után vezette. A har
madik percben Markos a félpályáról indult s 
jól sikerült beadását

Eőry közelről a hálóba juttatta. (3:2).
A Phöbus nagyszerűen védekezett a továbbiak
ban is és csak ritkán jutott ellentámadáshoz. 
Azonban a 19-ik percben

mégis sikerült a Bocskai-védelem hibájából 
Sztilgánnak a kiegyenlítés. (3:3).

A Bocskai minden erejét összeszedte ezután és 
a mérkőzés végig úgyszólván egy kapura ját
szott. A győztest gólt a Phöbus-vcdelem kiváló 
munkája folytán csak a 90-ik perc utolsó má
sodperceiben érte el, amikor is Vinczc lövését 
Juhász nem tudta védeni.

A debreceniek két ponttal és egy nagyszerű 
mérkőzés élményeivel teljesen megelégedetten 
hagyták cl a nagy küzdelem szinterét.

Biró nem lesz az Újpesté ebben a szezonban, 
mert vasárnap játszott
Ili. kér. FC—Somogy 1:0

Biró
a III. kerületnek

Nagy érdeklődés előzte 
meg Kaposvárott ezt a 
mérkőzést. Kellemes meg
lepetésre a Turul-pályát 
kifogástalanul rendbeho- 
zatta a pályatulajdonos 
KTSE. A közönség lelke
sedésében nem Is volt 
hiány, csak n Somogy 
várt győzelme maradt cl. 
pedig ez kellett volna 
legjobban n kaposvári 
közönségnek. A szerencse
kedvezett. Somogy kezdése után mezőnyjáték 
alakult kl, változatos támadásokkal anélkül, 
hogy bármelyik kapu komoly veszélybe került 
volna. Somogy részéről n két szélső, a III. ke
rület oldalán n belsők rontják cl a helyzeteket. 
Majd az óbudai csapat kerül fölénybe. A So
mogy szórványosan támad s a 27. percben 
Murát lövése keresztben fut nz ellenséges ál
jósba. Fenyvesi beadását Kármán fejeli a há
lóba a biró ofszájdot lát, pedig a gól aznbályos 
.volt A 30. percben eldől n meccs sorsa. Réti 
n.agycrrjü szabadrúgását Váll csak kiülheti. 
Nagy kavarodás támad n Somogy kapuja előtt.

ninggel állt kl t egészen primitív játékkal 
gyötrődött. A 34. percben esik az Attila vezető 
gólja: 11-esbőll

Weber I. ugyanis kapusmódra fogott el 
egy labdát. A büntetőt Mester a balsa

rokba helyezte 1:0.
Az Attila-ostiom tovább tart, még tapsot is 
kapnak a nagy buzgalommal játszó piros-ké
kek. A budai átcsoportosít, Hegyes lesz a cen
ter, Weber II. balösszekötő. Ennek előnye a 
41. percben gyümölcsözödik, amikor

Hegyes szép akció után éles lapos góllal 
cgyenüt 1:1.

Heves budai támadásokkal ér véget az izgal
makkal fűszerezett félidő

Szünet utón minikét csapat negyedórán ke
resztül hihetetlen elánnal játszott. Az Attila 
komért erőszakol ki, majd Mester remek lö-

hatalmai, lövést küld a miskolci kapura s « 
bekkek csak a vonalról tudják papirozní a ve- 
szélyes helyzetet. Fekete alig tiz lépésre a ka
putól tiszta helyzetben kapja a labdát, azon- 
bon hajmeresztő módon elidegeskedi a góllö* 
vési alkalmat. A miskolciaknál ugyanez a hely, 
zet, amikor Bohus félrelő egy labdát, holott 
kis nyugodtsággal az üres kapuba is helyez
hetné" Előbb tízperces nyomasztó budai fö- 
lény, majd ismét az Attilát látjuk frontban, 
amikor is Mnszlonxa rég látott remek bombá- 
val kényszeríti ki Fábiánból a nagy védést. 
A miskolciak az utolsó percekben két korner- 
rcl veszélyezte-tnek, azonban az cnervált, gól
képtelen csatársor nem tudja gólra váltani a 
kínálkozó alkalmat.

A kiesési derby tehát igazságos eredménnyel 
végződött. Valószínű, hogy mindkettőnek a 
portokon való osztozás volt a leghasznosabb. 
Hertzka Pál nagyszerű bíráskodása volt a mér
kőzés egyetlen élménye.vése süvít el a kapu fölött. A túloldalon Rökk

Egy kis bírói tévedés is fűszerezte az újpesti pálya 
első tavaszi meccsét

Nemzeti Szeged 1:1 (1:0)
Érdekes, hogy az újpesti közönség az első 

tavaszi drukkalkalmnt nem a saját csapata ér
dekében aknázta ki. A 
Nemzeti volt a házigazda 
az újpesti tavaszi sze- 
zónnyitón, mig a vendég
csapat Szeged FC volt, 
amely három autóbusz- 
nyi publikumot hozott 
magával a Tisza partjá
ról. Summa summarum: 
ezerfőnyi közönség nézte 
végig a meccsei, amely azonban korántsem 
volt propagandája a labdarúgásnak. Már az 
első perc kellemetlen izgalmat hoz, amennyi
ben Korányi II. összefejelt Belcsikkel és a sze
gedi csatár kénytelen rövid időre a pólyát el
hagyni. Úgy fost a játék, mintha a Nemzeti 
volna a különb és Szeg?'! nem egészen kímé
letes játékkal igyekszik fővárosi ellenfelének 
offenziváját megakadályozni. A 30. perc hozza 
meg a számszerű eredményt, még pedig a 
Nemzeti részére.

Szecsey volt a Nemzeti első tavaszi gól
lövője.

A félidőben úgy látszik, hogy Szeged szelle
mi tréningben részesült, mert ellentétben nz 
első félidőbcli lanyha játékával, meglehetős 
fölénnyel tudott operálni a visszaeső Nemzeti
vel szemben.

Bognár váratlan lövése már a második 
félidő első percében hálót ért

A kiegyenlítő gél még jobnan fölvillanyozta a 
vendégcsapatot, a Nemzeti is erősít, de semmi 
sem sikerült. A 29. percben lelkesedéssel kö
szönti a szegedi sziget Korányi gólját, amely 
azonban hivatalosan mégsem volt gól, mert a 
biró nem adta meg.

Súlyos bírói tévedés történt.
A szegedi vendégek természetesen nem hagy
ják szó nélkül a dolgot és alapos tüntetéssel 
felelnek a biró intézkedésére. Szeged megérde
melte volna a győzelmet, de peches volt.

Hat gól és más semmi...
Kispest—Hungária 3:3 (0:0)

a labda a lesben álló Balassdhoz kerül s 
onnan menthetetlenül bejut a kapuba. 1:0.

A Somogy csupán lcrohanásokkal kísérletezik. 
Szünet után nagy irammal indul meg a 

meccs. Joős szabadrúgása után Kármán két 
méterről lő kapu fölé. 4—5 percen belül a 
Somogy két komért rúg a közönség óriási iz
galma közben. Most Somogy óriási lendülettel 
veti magát a játékra és döntő fölényt harcol 
ki. Tiz percen át támad, de a csatársorban 
nincs játékos, nki a jó helyzetet ki tudná hasz
nálni. ' Egyetlen valamirevaló lövés sem foglal 
koztatja Déncst. Berecz hatalmas lövését a 
pesti kapus nehezen védi. Ezzel vége is a biz
tató tiz percnek. Két-két korner esik még és 
közben a második félidő is lejárt. A Somogy 
csapatából csak a védelem felelt meg hivatásá
nak, ez végig jó volt. A leggyengébb a csatár
sor volt, melyből egyedül Berecz állott hiva
tása magaslatán. A 111. kerület együtteséből 
Biró volt a legjobb. Barna biró kifogástalan 
pártatlansággal vezette a meccset.

(Riró tehát játszott n III kerületben s ezzel 
| megdől minden kombináció, hogy ebben n 
• szezónbnn Újpest színeiben rúghassa a labdát.)

Igazságos eredmény a kiesési derbin
Attila-Badai 11 1:1 fl:l)

A Fradi gycnotlcn, ho l 
mokostnlaju pályája nagy-] 
szerű állapotban várta a 
tavaszi szetón nyitányán 
uz első bajnoki ellenfele
ket. Az alig 400 néző nem 

annyira volt kiváncsi a 
fekete-fehér albérlőre és 
a vendég miskolciakra, 
mint a BSiKÁRT ot gá- 

x'á l elnökjelölt fiaikra. Azonban ha nincs 
Fradi, jó a többi Is

Bérlika bíró sípjelére szembenéz egymással 
a két csapat:

Budai 11: Fábián — Weber l.. 1.i,i<ti - 
Magda, Burger. Schuster — Rökk, S t inesik, 
Wtber IU Hw, fM*

Atilla: Hidasi — Bán, Sziklai —' Maszlonka, 
Buzási, Virág — Bohus, Szabó Opata, Ma
ter, Magyar

Az Attila remekül küzd én sokkal előrehala
dottabb trénmgformátan van, mint a „Loja- 
tcnm“. Negyedórái ostrom, a budai bekkek 
nliR bírják szusszal. A lft-lk percben Schuster 
félpályáról lőtt labdáját Hidasi komorra ejü. 
Majd Maszlonka szökteti Bohust, nki remekül 
ryargal a kapu felé mindaddig mig Ligeti cl 
nem gáncsolja. Ar én első 11-esel Gól azonban 
nem lesz, Szabó gyengén Fóbián kezébe he
lyen. Pechl A miskolci támadássorozat annnl 
vehemensebb. Schuster lövését Hldaai Ismét 
kiejti. Ezután az igen tehetséges Bohus akciói 
keltik fel a figyelmet, a túloldalon Rökk jeles- 
kadik. 4 budai csapat legtöbb tagja kevés tré

A kispesti futhallpálya 
környéke olyan, mintha 
egyenesen a bécsi harcok 
kulisszáiból rendezték 
volna meg: a L’pták-gyár 
rommá lő ve diszlelcnke-
dik a pálya keleti olda
lán A vigasztalan kép 
csak n Hungária drukke
rek lelkére hat le szo

rítva, n kispestiek annál virgoncabbak, feltét
lenül bíznak a csapatuk győzelmében. A hun
garisták kcdélyállapotát híven fejezi ki Sala
mon Béla, amikor nagy derültségtől kísérve 
mondja.

— Változtak az idők, most már a Hungária 
a két pontját köteles itt Kispesten átadni, a 
kispestiek be se jönnek érte.

Amikor megkezdődik a mérkőzés, ebből a 
tragikomikus jóslatból a komikum egy pilla- 
rat alatt eltűnik s azortul az egész 45 percen 
át csak a tragédia marad meg: a Kispest lel
kesen rohamoz és vitathatatlan fölényben van. 
Már az első negyedóra végén érdekes góljele- 
nct következik' Kiss felvágja Rátkait, amiért 
szabadrúgás jár, ezt Szabó II. lövi (npropos 
Szabó! Ezen a mérkőzésen éppen négy szere
pel belőlük, kettő a Hungáriában, kettő a Kis- 
beslber), szóval Szabó, akit névrokonaitól a 
nagy római ll-es különböztet meg, lövi a húsz
méteres szabadrúgást, amelyet a biró abban a 
pillanatban fuj csak le, amikor a labda hálót 
ér. A gól persze érvénytelen, a második lövés 
már lepattan a falankszról. Később Cseh lő
hetne remek gólt, de volt még egy göröngy 
előtte, amit ki kellett driblizni, s igy azután 
veszendőbe megy egy komoly helyzet. Már a 
harmadik komért rúgják a Hungária ellen, 
majd jön a negyedik, s végül is a félidő ered
ménytelenül fejeződik be.

Szünet után aztán annál ngillsabbak a já
tékosok. Mingyárt az elején Cseh gurított lab
dája fenyeget góllal, majd következik a Hűn- 
gária-védclcm nehéz két perce.

Előbb Dudás hibáz, aztán Kiss hibáz, 
Szabó 1. viszont nem hibái és kényelme
ién centerei az ellenkező sarokba, ahova 
Steiner veszedelmes góléhséggel robog és 

egyméterről védhctctk’i’ a gólja 1:0.
A kék-fehéreknek még arrn sincs idejük, hogy 
a kábulatból magukhoz térjenek, amikor Stei- 
ner már megint n kapu előtt van, veszélyes 
centerét

Szabó vetődve csak klöklüznl tadja és 
Rátkal mámoros lövéssel biztosítja be Kis

pest látszólagos győzelmét. 2:0.
Ez a szelőn is jól kezdődik... — dörmögik 
lógó orral a hungaristák, hogy azután a kő
vetkező percben már cgttverö hurrázással üd
vözöljék a szezón első Hungária-góljAt.

Turay keresztbevágja a labdát, Szegő le
fut, átjátssza Rczgonyll, majd középre ad, 

abol Cseh kapásból küldi tovább. 2:1.
Újrakezdés után Cseh és Kardos összjátéka 
következik, már csak húsz méter a táv a kapu 
és a kék-fehér támadósor között.

Kardos e'keeeredetlen vágja meg a lab
dát, a kapufa csattan, Gergő aszva pró
bálja kitolni, de peches: ■ a visssapattanó 

labdát bolhMM* Síit

Négy perc, négy gól — ez is ritka jelenet. 
Most aztán hosszabb ideig unalmas mezőnyjá
ték következik, hogy a 28. percben ismét a 
kispestiek felé csillanjon a győzelem remény
ségének szikrája. Szabó I. lefut, több védelmi 
hiba után végül is középre tolja a labdát, 
ahonnan

Nemes éles szögből és kapásból a sarokba 
küldi. 3:2.

Ezt Cseh-nek kapufán csattanó fejese követi, 
majd újra a Kispest kerül frontba s egymás- 
után kZtszer is csak a legnagyobb szerencsé
vel tudja a Hungána-védelem clháritari a ne
héz ostromot. Még van az egyenlítésre remény, 
különösen akkor, amikor Cseh egy rosszul si
került hazaadást tud elcsípni. A kapust is ki. 
driblizi, de aztán elveszti a labdát. A 34. perc
ben mégis kiegyenlítenek, mert Kardost hár
man is lefogják, támadás ködben el is esik s 
ha tuszígoru is a tizenegyes, de a szabályta
lanságot büntetni kell.

Cseh védhető tizenegyessel egyenlít. 3:3.
A kispestiek ezután védekeznek s megelégsze
nek az erkölcsi győzelemmel és az egy ponttal.

MI LESZ A JÖVŐ HÉTEN?
í'llől-utl pálya: Ferencváros—Attila, Hungá

ria—Somogy.
Újpesten: Szeged—Újpest.
Berilnl-utca: Phöbus—Kispest. 
Debrecen: Bocskai—Budai 11. 
Nagyszombat-utca: III. kerület— Nemzeti.

A Soroksár egy torai 
gúllal Intézte el 

a Millenárist
A II. liga nyitánya a két éllovas remek for

májáról adott tanúságot. Meglepetésnek számit 
a Budafoknak Szentlörinc fölötti győzelme. Ve
zet a Soroksár (28 pont), az Erzsébet (20 pont) 
és a Budafok (19 pont) előtt.

Ele FC—Vas FC 3Ü (1:0). Góllövő: Urbancsik 
(2) és Létni, ill. Reiner. Erősirnmu mérkőzés. 
Ififn jól játszott Kiéin, n Vác FC kapusa.

Soroksár—Millenáris 12:0 (R:0). Góllövö: Ke
lemen (4), Zlmonyl (3). Szollár (3) és Szeder
(2) . A Millenáris seholsem volt.

Szürketaxi—Bak TK 7:0 (4:0). Góllövő: Illés
(3) , Odri (2) és Juhász. (2). A Bnk TK-ra rá 
sem lehetett ismerni, a sáros talajon megakadt 
n tudománya.

Csepel—Budntétény 0:2 (4:0). Góllövő: Pflum 
II. (5), Fritz (2) és ölvedi (2), ill. Andrásik és 
Horváth. A budatétényiek gyenge napok fog
tak ki.

Vasas—Drogalsták 3:2 (0:1). A Vasas csak 
szilnél után talált magéra. A Fogl III, vezérleté
vel remekül védekező droguislák nz utolsó há
rom percben szedtek be két gólt. Góllövö: Brun- 
echer. Erdős, Kovácsi, ill. Mohácsi és Fogl III.

Nagytétény—Vád Reménység 1:1 (0'0). tép. 
nívós küzdelem. A Nagytétény gól lát Frlsch 
rúgta 11-esből, a Reménységét pedig Sknrka IÍ.

Budafok—Szentlörinc 2:1 (1:1). Góllövő: 
Gottlieb és ölvedi, ill. Paksy. Mindkét csapaton 
•főien meglátszott « bőén pihenő.
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Jónak ígérkezik a Ferencváros. Ferencváros 
—Beszkárt 7:1 (2:0). ügy a Fradi, mint a vll- 
lainojcsopat öt-öt tartalékkal állt ki a kétszer 
45 porcos barátságos találkozóra. A Ferencvá
ros összeállítása ez volt: Kutast—Váradi, Pap— 
Hoffíi.ann, Lenduai, Toldi, Táncos, 'lakucs, 
Sárost, Székely, Kémény. A Ferencváros végig 
nagy fölényben volt s ellenére a hét gólnak, 
mégis a csatársor tehetetlensége ütközők ki a 
gépezet munkájából. Sárost remekül irányítóit 
és 5 gólt szerzett. A másik kettőt Kovács és 
Takács juttatta a Beszkárt kapujába. A ven
dégcsapat egyetlen gólját Lehne hends miatt 
megítélt 11-esből juttatta a Fradi kapujába. 
Mészáros László biró igen gyengén vezette a 
meccsel.

A VÁC sportilrnrpélye. Előkelő és diszcs kö
zönség előtt föl tyle vasárnap délelölt a Városi 
Színházban a Vívó- és Athlctíkai Cluk nagy
szabású sportünnepélye. Pompás, változatos 
műsor keretében vonulta ka színpadra a nagy
in ulti: sportcgycsület férfi-, rőí- és gyermek- 
Icrászai. A szinpompás disztorna keretében köz
reműködött a Goldmark-zcnekar, de a tornán 
kivül a VAC-ban kullivált többi sportágak is 
bemutatót tartottak. A zsúfolt nézőtér lelkes tap
sokkal honorálta a ryujtett élvezetet.

Kimmerling a főiskolai gyorskorcsolyázó- 
bajnok- A főiskolai sportszövetség rendezésé
ben vasárnap fejezték bo a főiskolai kétnapos 
bajnoki gyorskorcsolyázóversonyt. Az 5000 mé
teres távon Kimmerling győzött 10 perc 01 má
sodperces idővel Engl, Belházy és Bogschütz 
előtt. A három szám összesített eredménye 
alapján bajnok Kimmerling lett, 2. Bogschütz,
3. Lindner Gedeon, 4 Lindnei Ernő.

A főiskolai műkorcsolyázó bajnokságot Is 
vasárnap bonyolították le a városligeti műjég
pályán. A hölgymükorcsolyázö bajnokságot 
Inai Klári, a férfibajnokságot pedig Szekré- 
nyessy Attila nyerte.

A BKE győzött az FTC ellen. Vasárnap 
barátságos jéghokki mérkőzés volt a műjégpá
lyán a BKE és uz FTC között. Az érdekes 
meccset a BKE nyerte 3.-0 arányban. A rész
idők 0:0, 2:0 és 1:0 voltak.

Az UTE mezei toborzó versenyt rendezett 
Újpesten, körülbelül 3000 méteres távon. A 21 
induló közül Katona József győzött 12 perc és 
35 mp-es Idővel Hegedűs József, Lendvay Jó
zsit, Tóth János és Kolozsvárry József előtt.

Kővári Károly futotta a legjr.bb Időt a budai 
lesikió versenyen. A magyar S| Klub lcsikló- 
versenyt rendezett vasárnup a budai hegyek
ben. A hirtelen beállott enyhülés a pályát lucs
kossá telte és így a verseny nem volt teljesen 
reális. A legjobb időt Kővári Károly (BBTE) 
futotta, aki 2 perc 35.3 mp-es időt ért el Szalag 
(ÖBTE)-v«l szemben. A harmadik Zflko 
(MAC), a negyedik Iglói (NSK), az ötödik Ma- 
tuskovltt (MAC) lett. A nők versenyét Stadler 
Istvánná nyerte Gáldg Éva és Vasváry Éva 
előtt. Az ötös csapat versenyben a BBTE csa
pata győzött a MAC és az MSK előtt.

A KISOK rendezésében vasárnap délelőtt 
gy. rkorcsolyázó versenyt rendeztek a Műjég
pályán, leányok részére. A második korosztály 
győztese Olló Vera, a harmadik korosztályé 
Felróván Antónia, a negyedik korosztályé pe
dig Polacsik Vera lett.

„Budapest legjobb sportoló diákja" címét a 
Kölcsey reálgimnázium vasárnap a városligeti 
műjégpályán az összetett verseny gyorskorcso
lyázó számát rendezte meg 300 méteres távon. 
A 22 Induló közűi a legjobb időt Ocskay Ru
dolf Bencés reálgimnázium érte el 35 mp-es 
idejével.

Kőbánya társadalma is megmozdult ■ Sta
dion érdekében. A Nemzeti Stadionért a fővá
ros egyes közigazgatási kerületei közölt meg
indult nemes vetélkedésbe immár bekapcsoló
dik Kőbánya is, amely annál is inkább magá
nak követeli az olimpiai stadiont, mert a fő
város először a kőbányai megoldás melleit kö
tötte le magát. Ilyen értelemben tanácskozik 
jövő vasárnap, d. e. órakor a Kőbányai
Kaszinóban a kerület társadalmi életének 
krémje. Az ügy előadóin Sziberth Imre, m. klr. 
kormányfőtanácsos, MÁV géngyéri felügyelő, a 
magyar sportélet egyik vezetője lesz.

Miért öltözött díszbe a debreceni városháza? 
A sporttársaságokban nagy derültséggel fogad
ták azt az arónytalansági-világrekordoL amit 
az egyik sportszaklap állított fel. Kéthasábon 
keresztül szólott arról, hogy a debreceni vá
rosháza ódon épülete és a hajdúk serege 
miatta pompázol! díszben. Holott... csak úgy 
mellékesen kiderült, hogy a Magyar Úszó Szö
vetség konferenciájának szólott a pompa és 
az ünneplés. Erről viszont csak sorokban szá
molt be az objektív sport orgánum.

Pénzintézeti kardverseny: Somorjay győze
lem. Somorjay Ödön győzött a Pénzintézeti 
Sportügyietek ligája vasárnapi ka rdvl vő verse
nyén, amelyet a BEAC vívótermében nagy
számú és előkelő közönség előtt rendeztek meg. 
A versenynek 22 résztvevője volt. Somorjay 
(Postntnkarék) négy győzelemmel került ki a 
hatos dönlöből, Nádasdi Bán László (PK). 
S.’des Jenő (PK) és ifj. Sándor Károly (OKH) 
előtt. A honvédelmi miniszter vándordíját a 
Pénzintézeti Központ szerezte meg 29 ponttal, 
a Postatakarék 12 pontja ellenében.

A MAC győzött ■ dobogókői sífutó-verseny
ben. A Turista Egylet slszakosztálya által ren
dezett országos sífutó-verseny tizes csapatküz
delmét a MAC nyerte 9 óra 55 p 49 mp alatt 
a BEAC, MAFC és az MTK előtt. Az ifjúságiak 
versenyét Horvay József BEAC, a hölgyek ver
senyét Koneczky Anna MTE és a férfiak ver
senyét Fellőni Gyula MAC nyerte.

A főiskolai leslkló-bajnokságot 1500 méter 
távon rendezték meg. a bajnokságot Marxik 
Arc’or Lvdcvikn nyerte 2 p 10 mn-es idővel. 
Az . ötös csnrnfbn'nol-s'nrt a MAFC szerette 
tncfb a Ludovíka és a BEAC csapataival szem
ben.

A 18 klloméicres főiskola! Mfutó-bajnokság 
F.Yöztcsc Mariik Andor lett 1 óra 14 p éz 23 
mp-es idővel.

A kombinált - sokat kombinált'
«

2í1-ra kapóit ki a Ferencváros Ulpas: 
kombináld csapata Dálfranclaországtól

Marseille, fcbrurár 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának tetefonjelen- 

tése.) Szomori hírtől számol be a telefon, 
amikor jelenti, begy két elitcsapatunk kombi
nált együttese vereséggel távozik a francia ki
kötővárosból, ahol nem is a teljes francia vá
logatott, hanem csupán Délkelct-Franciaország 
legjobhjni győzték le Igaz, hogy a francia fut- 
bal éppen ezen a délkeleti részen a legerősebb 
s igy

a vereséget tulajdonképpen a legerősebb 
francia csapat mérte a magyarokra.

Nagyon szép, napsütéses tavaszi Idő és 15.000 
főnyi közönség várta a csapatokat, amelyek 
különösen a játék elején, roppant óvatosan 
játszottak Szaknyelven ezt „kikóstolásnak** 
nevezik s úgy látszik, hogy a magyar csapat ki- 
kóstolásával a franciák hamarább végeznek, 
mert már a 30 percben

Rover, ■ center, védelmi hibából meg tudja 
szerezni a vezető gólt.

Sternbcrg és Futó oly szerer esetlenül futnak 
össze, hogy egymást zavarják és a kapus már 
nem akadály a labda utjábnn Az újabbkor! 
magyar stílus minden szépsége és minden te
hetetlensége kibontakozik most a magyarok

Az amatőröknél biróveréssel indult 
meg a szezon

A három araatőrbajnoki küzdelem nagyará
nyú győzelmeket hozott. Kellemetlen bevezető 
az URAK-pályún történt biróverés.

KAC—KAOE 5:1 (isi). Góllövő: Friedval 
szky (3), Gregor (11-esből) és Almásy, ill. Ge- 
dal (III. osztály, Mnlaky-csoport)

UVASC—LTK 8:1 (5:1). Góllövő: Gárdonyi I.

Lord Derby kiépítteti Wembleyben
a világ első futball-sportpalotáját

Az uj sportlétesítmény 10.000 nézőt fog befogadn*
A legendás hírű angol sportsman és IstáUó- 

tulajdonos: lord Derby, hatalmas Összegű ala
pítványt tett Je egy Wembleyben építendő 
óriási fedett futballstadion építésére. A hatal
mas uj sportlétesítmény neve

„világblrodalml aportpalcta*
lesz és futballsporton kivül elsősorban az 
uszósportnak fog hajlékot nyújtani. Az úszó
medence egyetlen gombnyomással pillanatok

Döntetlenül játszott 
az amatőr válogatott 
csapat Le Havre-ban 
Normandia. B—BLASz 2:2 (2:1)

Le Havre, február 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A magyar amatőr válogatott csa
pat Normandia tartalék együttesével ját
szott és

nehés küzdelem alán döntetlent ért eL 
Az első húsz percben nagy francia fölény 
volt. A 11 percben az indiszponált

Raffay kapus a francia jobbősszekötő 
elé bokszolt egy labdát, amelyet a 
szemfüles csatár a gólba juttatott. 1:0,

A 2B. percben ugyancsak

SCHXFER a VILÁGBAJNOK, PATAKY 
ÖTÖDIK.

Stockholmból jelentik: A világbajnoki 
mükorcsolyózó versenyek során az osztrák 
Schdfer győzött 384 pontszámmal. Második 
a német Balét, 3. a bécsi Erdős. A magyar 
Pataky Dénes az ötödik helyen végzett.

AZ IFJIJ PROFIBOXOLÓK VÉDELME.
A legnagyobb angol sportszaklap: a Sporting 

Ufe rendkívül érdekes iudóailásb*m számol 
be arról, hogy a nemzetközi bokszoló szövet
ség o nagykíasrzlsu ifjú bokszolók védelmét 
határozza el. A legifjabb professzionista bok- 
sroló generácló mérkőzései a jövőben legföl
jebb hat menetből állhatnak. így akarják meg
akadályozni azt, hogy a talentumot fiatalság 

játékából, ugv tologatnak, mintha sakkról 
lenne szó. Ezzel szemben viszont a franciák 
gyors, erős és bclemenőa játékkal zavarják 
meg a mleirket.

Szünet után a magyar csapat fokozza az Ira
mot és fölényben van. A 3. porc azonban kelle
metlen meglepet st hoz, mert

Lázár nem tudja tartani Martin szélsőt, 
akinek lövésszerü beadása a kifutó Háda 

feje fölött ér hálót. 2:0.

Negyedórái elkeseredett ostrom után végül Ja
kabé és Polgár öszzjáléka után

n ferercárosl Bsazekötő-ccnter-bekk meg
szerzi as egyetlen magyar gólt. 2:1.

Fölényünk most már vitathatatlan, de a lövé
sek csak u kapufáig tudnak fölvergődni. A 
frnreia védelem erélyes és hiába 9:3 a korner- 
aróny n javunkra, a végeredmény, amit a 
„nagykönyvbe" bevésnek, vereséget tüntet fel 
a számlánkon A győztes francia csapat leg
erélyesebb és legjobb tagja a magyar szárma
zású Kauciót volt. Mirt nz ilyenkor már lenni 
szokott, a helyi bíró Ítéletei nem voltak ked
vezőek reánk nézve. 4 kombinált csapat hét
főn indul el Marseille-ből, kedden este tíz óra
kor érkezik meg a détlvasuton.

(4), Müller (2), Filer és Nedelkovica, 111. Séf- 
csík. A biró 5 perccel előbb lefújta a meccset, 
mert egy beszaladt néző a kezére ütött. (IV. 
osztály, Északi csoport.)

MFOE—Drogulsták 8:1 (2:9. Góllövő: Mol
nár (3), Gallina, Modor, Gugyella (11-esből), 
ill. Kaufmann. (IV. osztály, Keleti csoport.)

I alatt less letakarható és azon vivő-, birkózó
éi bokszolóversenyeket is le lehet majd bonyo
lítani. Az óriási futballstadion tízezer néző el
helyezésére lesz alkalmas és fölöslegessé fogja 
tenni sportvonatkozásban a londoni Albert 
Hall t s egyéb kisebb sportcsarnokokat, ame
lyek azonban eddig is csak kisebb jelentőségű 
sportversenyek lebonyolítására voltak alkal
masak.

Raffay hibájából szereste meg a fran
cia balösszekötő a második gólt. 2:0.

A magyar csapat ezután magára talált és 
szebbnél-szebb támadásokat vezetett. A 36. 
percben koronázta siker a magyar amatő
rök támadásait, amikor is

Keszey lövése a léc alatt a hálóba 
repült*

A második félidő nagyrészét a magyar csa
pat uralta, de a kemény védelmfl franciák 
ellen csak a 19. percben sikerült Ismét Ke
szegnek a kiegyenlítés.

fizikuma későbbi időkben ne romolják le a 
fokozott igénybevétel következtében annyira, 
hogy úgyszólván még fiatal korban kelljen 
esetleg súlyos betegen elhagyni rég! sportsike- 
rcl terrénumát.

ANGUA NAGY GYŐZELME ÍRORSZÁG 
FELETT

lllordból jelentik: Anglia amatőr válogatott 
labdarugó-csapata 4:0 (1:0) arányú súlyos ve
reséget mért Írország válogatottjaira.

89 MÉTERES SÍUGRÁS
St.-Morltzból jelen dk: A nemzetközi síugró

versenyen a svájci Reto Badkutt győzött 69, 83 
és 68 méteres ugrásokkal a norvég Ruurf előtt, 
aki „mindössze" 63, 08 és 68 métert ugrott.

PARIS LEGYŐZTE PRÁGÁT
Prágából jelentik: Párts és Prága válogatott 

futballcsapat nák találkozója közel 15.000 főnyi 
közönség előtt zajlott le. A párisi csapat remek 
küzdelem után 3:1 (3:1) arányban biztos győ
zelmet ontott a prágaiak feletL Sas. a volt uj- 
pesti játékos volt a párisi csapat legjobb tagja.

TenniszezŐ félamatőrök, 
világjáró tenniszmatadorok 

alkonya
Szenzációs lépésre határozta el magái • 

nemzetközi tenniszszövetség, amelynek nem
régen tartott párisi kongresszusa már elhatá
rozta az amatőr eszme hatályosabb védelmét. 
Arról van szó, hogy

■ tennlszsport nemzetközi fóruma meg 
akarja vonni a határvonalat a professzio
nisták, az amatőrök, a hivatásos tenn'sz- 
oktatók és az úgynevezett világjáró ama

tőr tennlszezők között.
Meg akarják szüntetni az úgynevezett nyílt 
túrákat és komoly ellenakció készül a Tildén 
cirkuszvállalkozAs ellen, amelynek a hivatallá 
vélemény szerint semmi sportértéke nincs. 
Korlátozni akarják a tennlszoktatóknak, a 
professzionista versenyzőknek amatőr váloga
tott csapatok ellen vívandó mérkőzéseinek 
engedélyezését. A nemzetközi szövetség bele 
nkar tekintem a világjáró tenniszezők költség
elszámolásaiba is, de figyelemmel akarják ki* 
sémi különösen azokat, akiknek a tenniszezé- 
sen kivül köztudomás szerint már dolguk 
nincs.

A sporttőrsasáffból
A fehér asztalhoz Invitálja Aschner Linót • 

sajtó képviselőit és a szövetségek Vezetőit A 
Magyar Labdarugók Szövetsége társadalmi bi
zottságának elnöke Aschncr Lipót a világbaj
nok! előkészületek tárgyában szükségeitek lát
ván az összes számbajövö faktorok egyflttmfl- 
ködésénfk biztosításét, február hó 20-ra, 
keddre egy nagy sajtóértekezlet megtartását 
hozta javaslatba, melyre a sajtó képviselőit, va- 
latnfnt a szövetségek vezrtfllt meghívta. A sajtó
értekezlet társasvacsorával lesz kapcsolatos és 
este S9 órakor kezdődik a Royal-szállö fehér
termében.

Jubilál ■ TTC autós-szakosztálya. A TTG 
motorsport szakosztálya mely 1924-ben alakult 
most ünnepli fennálásának tízéves jubileumát 
•s Így az ország legrégibb motorsporttal fog- 
Ird'ozó egyesülete idei jubiláns évét diszköz- 
gyülósael kezdi el, melyen a znortföhatóságofc 
az Országos Testnevelési Tanára és a Király! 
Magyar Automobil Club, valamint valamennyi 
budapesti és vidéki társegyesülH Is résat fog 
venni. A jubllúris díszközgyűlést március 3-án 
tartják meg a klub Andrássy-ut 2ö. szám alatti 
helyiségében.

Atléta nőket toboroa at MTE. A nő! aUétlká 
magyarországi megalapítója és ma is egyik leg
lelkesebb propagálója, az MTE, mely már most 
nz év elején, mikor más egyesületben téli pi
henőn vannak a régi atléták is, felhívással fór- 
du! azokhoz, akik kedvet és hajlamot éretnek 
e szép sportág ütéséhez. Azt kéri, hogy jöjje
nek egyelőre az atlétikai szezont előkészítő tor. 
naőróra, ahol megfelelő gyakorlatokkal készítik 
elő az Irmokat a tavaszi atlétiki mozgásokra. 
Az „atléta-tornaórát" minden csütörtökön esW 
7-töI 9-ig a VI., Szinnyel Merse-utca 9. n. fa
kóin tornatermében tartják, ahol az MTE !>•- 
atlétái minden felvilágosítást készséggel meg
adnak.

3UUAPESTÍ UGETÖVERSENYEK
A favoritok legyében folyt le a februári mi- 

tlng vasárnapi hatodik napja. A program kilenc 
futamra bővült, miután a hetedik futamot két 
részre osztották. A nap főszámában Gondolat JL 
komoly ellenfelei közül egyedül Monté Chritfo 
futott formát s Így ez lett a második a könnyen 
nyerő favorit mögött Izgalmas finissel ért vé
get a Handicnp, melyben Ili, a már verhetetlen
nek látszó Mirha és Esély fej-fej mellett men
tek át a célon. A hetedik futam első részét Ca- 
r>ltol nyerte, de tisztátalan ügetése miatt dil»- 
kvallfikálták. Részletes eredmény s következő:

I. FUTAM. 1. Fácán (2) Kovács J. X Estike 
(pari) Baik. F. m.. Csalogány, Gyurka, Próza, 
Ix»rd Favorian. ToL 10:36. 21, 13. Olasz 29 —
11. FUTAM. 1. Erika (5:10) Jónás. 2. Üpupn 
Epops (4) Kovács F. F. m.: Jutalom, Express, 
Tallér. Delik. Tót. 1018. 11, 13, 29. Olasz 29. — 
IIL FUTAM. 1. Magvas (1%) Zwillinger. 2. 
Kacér (pari) Földi. F. m.: Kirgiz, Vava, Nincs 
tovább, Opál. Tót. 10:19. 12, 15. Olasz 34. — 
IV. FUTAM. 1. Gondolat II. (4:10) Kovács IL
2. Monté Christo (8) Volkmann. F. m.: Mcphlz- 
to, Dellrium, Fregoli, Exccllenz, Tündér. ToL 
10:12. 13, 22, 27. Olnsz 78. — A Magvas-Gon
dolat II. doublé 10:20. — V. FUTAM- 1. GaM- 
nulla (8:10) Kalllnks. 2. Olt (l‘/«) Mastár F. 
F. m.: Szeszélyes (fog. nélkül), Elláss, Lanka, 
Ph. Morris. Tót. 10.16. 10, 10. Olasz 24. — 
VL FUTAM. 1. Ili (2H) Kovács TI. 2. Mirha (8) 
Vorst. 3. Esély (6) Steinitz, F. RevizlonóriUS, 
Orkán, Hárpia, H. Borlska, Erika O., Generális, 
Ecuador Tót.: 10:28. 17, 55, 32. Olsss 981. — 
A Gallinula—Ily doublé 10 61. — VII. FUTAM 
első rész. 1. Kohlnor (l’Z* Kallinka. 2. Hanna 
The Great (6) Fityó. 3. Mámor (3) Wlesner. 
F. m.: Capitol, Nusl, Izé, Pajkos. ToL 10:94.
12, 13, 12. Olnsz 97. — VII. FUTAM második 
rész. 1. lesa (l«) Kovács II. 2. Ophidisn (3) 
Feltár. 8. Oond (l %) Bnik. F m.t Zavar, Pau
lina. Henrik, Bubenyik. ToL 10:35. 15, !», 18. 
Olasz 57. — A Kohlnor—laza doublé 10 85. — 
Vm. FUTAM. 1. Nagyidé (7:10) Jónás. 2. 
Tommy (6) Zwflllnger. F. m.: Rikkants, Orfatt 
Gujr. TőL OtaM 11,
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FODOR HENRIK dr.:

„Nem vagyok híve az erőszakos 
kapitánybukiatásnak"

„A kapitánnyal és a felelős vezetőkkel karöltve, 
vállvetett Igyekezettel segitsük elő a világbalnok- 
ság sikerét — Kötelességemnek tartom az alkot
mányosan megválasztott kapitánynak minden 
tekintetben segítségére sietni és ezzel a világ- 
ba/nokság sikerét biztosítani"

— A világbajnokságokban ■ legutóbbi olasz-1 
osztrák mérkőzés alapján a legtöbb sánszot . 
Ausztriának kell adni, amelynek csapata e 
mérkőzéssel is bebizonyította, hogy idegen ta
lajon és Idegen környezetben Is teljes tudásá
val képes küzdeni.

Dolgunkvégczetten távozunk Fodor doktor 
szobájából Azzal az érzéssel hagyjuk cl a ma
gyar hivatásos labdarúgás irányítóinak helyisé

gét, hogy reálisan látja Fodor doktor a világ, 
bajnoki küzdelmek kimenetelét. Azt az Auszt. 
riát jelöli meg világbajnokként, amelynek po
litikai és társadalmi életében a legtöbb bajai 
mutatkoznak, de viszont sportpolitikai élete a 
legegészségesebb. És van egy Meitl Hugója, 
akinek környezete egységesen, elszánton és 
mcgbonthatatlanul bízik a szép jövőben. Vaj- 
jón, ha nálunk is ily egység mutatkozna. .

Vermes Magda.

Ki lesz a HÉT HŐSE ?
A küszöbön álló futballhajnokl versenyekkel 

mindeneseire elértük azt, hogy a futbi>llsporltól 
már-már elpártolt közönség érdeklődése ismét 
fellobbant. Ezzel párhuzamosan pro és kontra 
megindult a vita afelett is, hogy miként bizto- 
tilsuk a magyar futball képviselőinek anyagi és 
erkölcsi szempontból olyannyira megkívánt si
kerét. Ez a vita azonban elmérgesedett és ma 
már olt tartunk, hogy lassan-lassnn mindenki 
kedvét veszti és félő, hogy a fellángolt sport
politikai harc nyomán veszély fenyegeti a ma
gyar sport képviselőinek esélyeit is. Ebben a 
káoszban szükségesnek látjuk, hogy hallassa 
Szavát

FODOR HENRIK dr„
n magyar futball régi, higgadt vérmérsékletű 
vezére is, akinek álláspontját — noha némely 
tekintetben különvéleményünk van, ami fenti 
cikkünkből Is érezhető — a kényszerhelyzetben 
magunkévá kell tennünk.

— Mii vár a világbajnokságtól? — tettük fel
• kérdést.

— Erre a kérdésre azt felelhetem, hogy a 
legnagyszerűbb küzdelmet remélem, melyet nz 
utóbbi évtizedekben labdarúgásban megrendez
tek. Nem volt példa még rá sem az olimpiai 
világbajnokságokon, sem a FIFA állni első- 
Izbcn Montevideóban megrendezett világbajnok
ságon, hogy annyi kiváló nemzet kiváló csa
pata adotl volna egymásnak találkozót, mini a 
legközelebbi világbajnokságon. Minden ország, 
melynek futballsporljn számit n sportközvélc- 
ményben. cl fogja küldeni a legerősebb csapa
tát és olyan küzdelmekben lesz részünk, ami
lyeneket még sohasem láttunk. Az olimpiai vi
lágbajnokságon az nmatőrkérdés körül hiúsult 
meg a világbajnokságok sportbeli sikere, a leg
utóbbi FIFA világversenyen pedig ama körül
ményen, hogy távol Délnmcrlkáhan rendezték, 
ahová a legtöbb nemzet nem tudta technikai és 
pénzügyi akadályok miatt elküldeni csapatát. 
Ezok a gátló körülmények mind kiküszöbölőd
nek az Olaszország állal rendezendő világhaj- 
nokséigon és miután a pénzügyi nehézségek leg
nagyobb része már éppen az olasz szövetség és 
kormány nobilis intézkedése folytán elhórlttat- 
tak, nem kétséges, hogy a nevezések szerint az 
egyes csoportok győztesei meg is fognak jelenni
• bajnoki porondon.

— És a magyar előkészületek?
— As előkészületek még mindig nem folynak 

elég céltudatosan Ennek oka főleg az. hogy 
az előkészületek során annyi bclviszály tőrt ki 
az egyes szövetségek, egues szövetségi vezetők, 
egyesületi vezetők, kapitány és egyesületek kö
zött, hogy ez komoly aggodalommal tölt el min
den sportembert. Nem vagyok hive annak a po
litikának, amely erőszakos személyi változtatá
sokban akarta utolsó pillanatban a világbajnok
ságok ügyét a helyes mederbe tereim. Értem 
ez alatt azt, hogy

I nem vagyok híve az erőszakos kapitány
buktatásnak,

amikor megvan a mód és lehetőség arra, hogy 
levonván mindazokat a tanulságokat, amelyeket 
nz őszi válogatott mérkőzések nyújtottak és 
amelyekkel a legutóbbi téli túra eredményei 
szolgállak, hogy

a kapitánnyal és a felelős vezetőkkel kar
öltve, együttes munkával, vállvetett Igye
kezettel segítsük elő a világbajnokság si

kerét
Éppen azért nem tartom helyesnek azt a szinte 
komikumba fajló polémiát, amely a technikai 
bizottság körül keletkezett, mert szent meg
győződésem, hogv bármilyen hatáskörrel és 
irányelvekkel állítják fel ezt a technikai bi
zottságot, az a kapitánnyal karöltve, az MLSz 
elnökségével egyetértésben, eredményes mun
kát fog tudni kifejteni.

Nem tesznek tehát Jó szolgálatot azok a 
sportnak, akik most a technikai bizottság 
meghiúsításával a lemondások klszinezé- 
sével és a vállalkozó emberek elkedvetlení
tésével igyekeznek már előre a bizottság 

munkáját meghiúsítani,
hiszen ezzel éppen az ellenkező célt érik el, 
amelynek jegyében a PLASz akciója megindult: 

at erők összefogása helyett az erők szét
húzását Idézik elő

és ott fogunk állnni a világbajnokság küszöbén 
a teljes dezorganizációval, vagy pedig a ma- 
gárahagyott kapitánnyal, aki ellenséges miliő 
ben, baráti érzületekkel éppen nem viseltető 
sportvezérek között nem fog tudni eredményes 
munkát kifejteni és elő fog állani az a helyzet, 
hogy közvetlenül a start előtt lesz a leglelje 
sebb fejetlenség és kapkodás, ami az ered 
ményben foqja magát megboszulni.

— Ismét felemelem óvó szavamat bizonyos 
személyes kérdések erőszakos megoldása eller 
és ugyanakkor, amikor magam is látom az cd 
digi hibákat és azoknak következményeit és 
magam sem érzem azt, hogy a kapitányi kérdés 
tökéletesen van megoldva és nem khetne ideá 
lisabh megoldást találni, ugyanakkor azonban

kötelességemnek tartom az alkotmányosan 
megválasztott éa helyén maradni akaró ka
pitánynak minden tekintetben segítségére 
sietni és ezzel ■ világbajnokság sikeréi biz

tosítani.
— Ha a technikai bizottságnak nem sikerülne 

eredményes munkát kifejteni, akár az MLSz 
elnökségének támogatása hiján, akár a kapi 
lány vonakodása és ellenkező cselekedetei 
miatt, akkor volna helye a lemondásoknak és 
visszavonulásoknak, a felelősség elhárításának, 
addig azonban mindenkinek keli viselni a fele
lősséget a történtekért és a történendőkért.

— Meg egg kérdési: Ki nyeri a világbajnok 
Ságot?

A Hétfői Napló a tavaszi íutballévadban is folytatja 
jutalom-akcióját — Plakettel jutalmazzák osztályonként 
minden hét< n az amatőr-'utbaílba jnokságért játszó ama
tőr-egyesületek egy-egy játékosát

Az őszi futhallévadban rendkívül nagy nép
szerűségnek örvendett amalőr-futballegyesűlc- 
leink körében a Hétfői Napló plakett-ukciója.

Ki lesz a Hét hőse?...
— leltük fel a kérdést, amelyre a választ maga 
.íz amatőr-jálékosgárda adta meg hétröl-hétre. 
Komoly vetélkedés indult meg a Hétfői Napló 
,Héi hőse** plakettjeinek birtokáért. A plakettet 
az őszi évadban

41 amatőrfntballista érdemelte kl,
’s azokat a meccset követő egyik hétköznapon

Egy vidéki futballista sikeres próbajátéka 
válópörrel és nőtartási keresettel kombinálva

Az Izsáki sportmecénás balesete a kecskeméti futballsztárral
A kitűnő kecskeméti futballgárda sok dicső

séget aratott tagja egy alkalommal rokoni láto
gatóba ment a közeli Izsákra. Megjelenése futó 
lüzként terjedt el a fejlett sportélettől lükető 
jugackörnyéki községben és nyomban felkérték 
a jóhirü vendéget, hogy mutassa be futball- 
udományát A próbajáték nagyszerűen sikerült 

; főként az izsúkink sportmecénásának nyerte 
neg a tetszését, aki elhatározta, hogy az Izsáki 
port részére megszerzi a keménylábu kecské
iét! futballistát. A tárgyalások hamarosan 
redményre vezettek.

A bőkezű mecénásnál nyert alkalmazást a 
vendég, ahol ellátást ég szállást Is kapott, 

sőt csakhamar családtagként kezelték.
Közel egy évig tartott a kecskeméti futbal

lista gyöngyéletc Izsákon, amikor a honvágy 
visszaszólította előbbi dicsőségeinek színhelyére. 
A futballista szive tele volt ekkor hálával jóte
vője iránt. Érezte, hogy férfiúi diszkréciója es
het áldozatul, ha őszinteségének szabad utat 
nyit, de végül is igy határozott és

hosszú leleplező levelet Irt a mecénásnak. 
Megírta részletesen, semmit cl nem hallgatva, 
mi minden történt vele Izsákon a mecénás há- 
-ában. a mecénás feleségével.

Szóval a futballista leleplezte az asszonyt, 
icmcsak önmagával, hanem egyéb udvnrlókkal 

át is vették a jutalmazottak.
A Hétfői Napló est az akciót folytatja a 

tavaszi szezónban is.
Jövőheti szántunkban közöljük először a ju. 

'.almazotlak neveit. A Hétfői Napló tudósítói az 
összes pályókon figyelemmel fogják kisérni a 
játékosok teljesítményét és a lejátszott mécs
esek utón szerkesztőségünk állapítja meg, hogy 

kik nyerték „HÉT HŐSE** plakettünket, 
Ösi-Hlazsek László szobrászművész értékes al
kotását. Tehát: sok sikertl.» * 

kapcsolatban is Az asszony mindent tagadóit. 
Am a mecénás elküldte a csinos, temperamen
tumos felesége*, a háztól. Az asszonyka család
jának az intervenciójára a mecénás férj kije
lentette, hogy hajlandó visszavenni feleségét, ha 
mindent pontosan bevall. Az asszony nyelve 
erre megoldódott. Elmondotta mindazt, ami a 
futballista levelében állt, sőt megtoldotta még 
egyéb ismeretlen részletekkel is. Férje elölt tel
jesen kiöntve lelkét, megkönnyebbülten sóhaj
tott fel a fiatalasszony:

— Ugy-e nem haragszol, drágám?
— Már nem, mert nem érdemes — mondotta 

a férj és szélesre kitárta az ajtót. Most már 
végleg elzavarta a feleségét. Másnap beadta a 
válópert a felesége ellen. Az asszony szintéit 
pörölt, nötartós elmén százötven pengőt köve
telt a férjtől. A nőtartási keresetet pénteken tár
gyalta a kecskeméti törvényszék. A bíróság 
rendkívül viharos tárgyaláson hallgatta ki a 
feleket és Ismertette a kecskeméti futballista 
meglepő levelét Ez alapon

elutasította a mecénás feleségét a kereseté
vel azzal az indokolással, hogy nőtartás 

élvezésére érdemtelen.
A sportmecénás a tárgyalásról nem a fele

sége. hanem a futballista társaságában távozott 
el. Ez a történtek után természetes is...

Keresztrejtvény
15 Jutalom a megfejtőknek

Mai keresztrejtvényünk két nyilas so 
rónak megfejtését legkésőbb csütörtök 
estig kell szerkesztőségünkbe a címzési 
oldalon „Rejtvény" megjelöléssel eljut-

tat ni. Jutalmaink: egy tlzpengős bank
jegy, két színházjegy, négy üveg finom 
tokaji, négy elegáns férfi bőrtárca, öt 
diszkötésü könyv
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. . . hogy az olasz úszók a magyar Domon
kos Pál vezetésével erősen készülnek az Eu- 
rópabajnokságra. A magyar sportpedagógns az 
alasz-magyar uszóinérkőzésre az uj tehetségek 
egész sorát vonultatja fel.

. . . hogy Szép Klárit, aki a Riporter-bálon 
ipacs-jelmezben. Jelent meg, felismerték, noha 
nem is volt rajta uszódressz.

. . . hogy Pctru, a csehszlovák labdarugó
szövetség főtitkára legutóbb kedvetlenül Jelen
tette be, hogy a FII’A elutasította a szövetség 
ama kívánságát, hogy a labdarugóroérkőzésc- 
ken Intézményesítsék a totalizatőri.

... hogy a bírta olasz válogatott futballisták 
közül Combi ncgyvenkétszer, Rosetta Ötven
egyszer és Cnlllgarls ötvenkilencszer Játszott a 
válogatott csapatban. Rosetta első válogatott 
szereplése az 1020. évi antwerpeni ollmpiász- 
hoz fűződik.

. . . hogy Schmchllng újabb vereségét ma
guk a német lapok Is olyan temetésnek Jelzik, 
amelyet nem követ feltámadás. Ugylátszlk a 
boxolósamplon felesége Is osztja ezt a felfo
gást, mert válóperének gyors befejezését sür
geti.

. . . hogy a párisi Raclng Club megszakította 
tárgyalásait a lipcsei Fortunával és lemondotta 
a párisi vendégjátékot, mert a megállapodáso
kat Igazoló levelet a Fortuna „Hcil Hitler!" 
köszöntéssel fejezte be.

... hogy a sport terén szerzett érdemek el
ismeréséül Francia országban most történt meg 
as első kitüntetés. A becsületrend lovagjává 
avatták L. P. De Ib a t-t, az „Echo des Sports** 
főszerkesztőjét, a Red Star Paris hosszú időn 
keresztül működött volt vezérét, akinek nagy 
része van a francia sport előrehaladásában.

| ... hogy „Tudnak a dánok" címmel az
egyik szaklap a holland Den Oudcn és a svéd 
Pettcrson Kopenhágában aratott győzelmeiről 
Irt lelkeshangu dicsérő cikket, noha a győzte
sek közül csak Jensen volt dán.

• • * hogy nz egyik dunapartl kávéházban a 
római vereség után Mandlk Bélát, a BLASi 
titkárát látták kitűnő hangulatban szórakozni. 
A Jó hangulatot nem a vereség, hanem csupán 
nz a tény magyarázza, hogy a vert csapat ősz- 
Rzeállltásiíban a rokonszenves sportveiér nem 
vett részt
... hogy a magyar atlétika egyik vezére,

akiről köztudomású, hogy rajongója a nő! 
nemnek, jó darabon követett egy csinos höl
gyet. Csak az utolsó percben konstatálta, hogy 
a jeles magasugrónőt kisérte Ily hosszú utón 
— hiába.

. . . hogy a csinos vlvónő házasságának 
ügye a papa ellenvéleménye folytán újból ki
tolódott. Az ügy Ismerői azonban nem pesszi
misták, mert biztosra veszik, hogy a vlvónő 
megfelelő tussarányu győzelemmel vonul le a 
plánéról.

„Sportélmény és nézőélmény** lesz a tárgya 
Doros György előadásának a Magyar Psycholó- 
glal Társaságban. Fcfruár 24-én, hétfőn este G 
órakor Doros György, a jeles magyar sport-psy- 
chológus lép t. Magyar Psychológiai Társaság 
előadó emelvényére. A társaság közérdekű elő
adásainak során „Sportélmény és nézőélmény" 
címen tartja meg előadását Doros György. Az 
előadás a következő négy fejezetből áll: 1. 
Testélmény a testkultúra ágaiban. 2. Ismeret
mélyülés a küzdősportokban. 3. Az akaratfcjlő- 
dés két iránya a versenysportban. 5. Nézőél
mény. Az előadást a Pedegógiai Szeminárium 
Mária Terézia-tcr 8, IJ. emeleti 98. számú ter
mében rendezik.

Keraszlrellvfiny- 
DaiyazatunK 

Multheti megfejtések — nyertesek: 
Megfejtést Kényeskedés — Szakadatlan — 

Mocsoktalan — Kedves öcsém — Szabad a 
csók — Szerény igen.

Nyertesek! Egy-egy Uzpengőst: Frcund Péter 
Budapest — Román Ernő Újpest.

Egy-egy üveg tokajit: Wcinberger Józscfné 
Miskolc. — Bokor József Sátoraljaújhely.

Egy-egy üveg Vermutból: özv. Kiéin Bíláné 
Szeged. — Deutsch Miklós Szombathely.

Egy-egy férfi bőrlárcát: Honáth Boldizsár 
Budapest — Kertész Gyula Rákosszentmihály.—> 
Bruck János Budapest

Két-két színházjegyet nyertek: Magyarjr 
Géza Budapest — Bontón Kornél Újpest.

Egy-egy diszkötésü könyvet kaptak: Sugár 
Ilonka Budapest. — Móocz Pálné Balassa* 
gyarmat. — Blau Ernő Budapest.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ
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