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Bethlen és Mussolini Urnában 
olasz masyar megegyezést köt
Fantasztikus kombinációk és híresztelések a miniszter

elnök olaszországi utazásáról és céljairól 
Hivaaalssan meierSsltUk Bettiién olaszországi utazását

Vasárnap délelőtt politikai körök- 
tárgy altok

a magyar és jugoszláv külügymi
niszterek a két ország között a 
függő kérdések in előbbi rende
zése tekintetében elvben megálla
podtak E rendezést igénylő kér
dések sorúban a legfontosabb kér
dés a tengeri kikötő kérdésének 
megoldása volt. Minthogy ebben 
a kérdésben Fiume révén az olasz 
kormány természetesen érdekelve

beD nagy izgalommal 
arról a hírről, hogy

Bethlen Ist.án gróf 
elnök január végén 
utazik, ahol Mussolinival fontos 
tárgyalásokat fog folytatni.

Ez a hir, pártkülönbség nélkül, 
mindenfelé nagy meglepetést kel- 
tett anál is inkáb, mert már napok van, felmerült az a gondolat, hogy

miniszter-
Rómába

óta suttognak beavatott körökben 
egy készülő nagy külpolitikai 

akcióról,
Amelynek központjában — hir sze
rint gazdasági terveken kivül —

a királykérdés európai előké
szítése

áll* Most azután, hogy Bethlen 
római utjának terve nyilvános
ságra került, a legszélesebb körök
ben indultak meg a legkülönbözőbb 
kombinációk, amelyek közül egy
előre

csak egy konkrétum bontakozik 
ki: az olasz orientáció.

fözzel kapcsolatosan a legfantasz
tikusabb találgatások özöne indult 
meg.

Előkelő diplomáciai forrásból 
azt az értesülést szerezte a Hétfői 
Napló munkatársa, hogy

Bethlen római utjának híre szá
mukra nem jelent meglepetést, 

mert Albrecht főherceg legutóbbi 
római tartózkodása és kihallgatása 
a pápánál távolabbi nagyjelentő
ségű politikai tárgyalások megin
dulására engedett következtetni.

A Hétfői Napló munkatársa e 
fantasztikus híresztelésekre való 
tekintettel szükségesnek tartotta, 
hogy

a legilletékesebb helyen 
érdeklődjék: Bethlen miniszterel
nök valóban elutazik-e Rómába, es 
Mussolinival milyen gazdasági, 
vagy politikai kérdésekről óhajt 
tárgyalni.

Bethlen miniszterelnök szemé
lyéhez közelálló helyen 

a következők közlésére hatalmazták 
fel a Hétfői Napló munkatársát:

— A legutóbbi genfi tanácsülés 
után nyilvánosságra került, hogy

Bethlen miniszterelnök — tckin-

tettel a kérdés fontosságára —■ 
Rómába menjen és ott Mussolini 
olasz miniszterelnökkel közvetlen 
tárgyalások során rendezze a 
vonatkozókérdéseket. Ez a 
állás. Konkrét terv ebben 
kintetben még nem alakult 
semmiféle vonatkozásban.

tény- 
a te
ld -

E hivatalos nyilatkozat, amely 
tehát megerősíti a Bethlen római 
útjáról szóló híreket, — az olaszor-

szági utazás céljául tengeri kikötő 
biztosítását jelöli meg. Tféljösoii be
avatott, kormánypárti horöKbtil

Bethlen és Mussolini tanácsko
zásától több fontos gazdasági 

és politikai kérdésre kiterjedő 
megegyezés megkötése várható, 

származó hírek szerint
A tárgyalások időpontja janíláf, 

30—február 2.

A IMIisok váratlan kéttűs győzelme
az orvosok tűrendválasztásán és tíszfujiíásán
Csillére dr. kibukott: Daímady Zoltán az új főtitkár

GerSőczy Zssgmond, Flesch Nándor és Hüld Hümér 
felsőházi tagjelöltek

Az ország orvosai vasárnap az 
Orvosegyesület Szentkirályi uccai 
helyiségében rendkívüli orvos-

tatta, hogy az ő listája fog győzni 
az orvosi főrend-választáson, s bi
zonyosra vették azt is, hogy az Or- Mawn C?x*. «« V 4 » t lan ...kongresszust tartottak, amelyen az szagos Orvos-Szövetség főtitkári 

Országos Orvos-Szövetség felsőházi tisztségét a MONE jelöltjével, Csil-1
tagjait választották inog és ezzel 
egyidejűleg betöltötték a Szövetség
főtitkári állását is. Mindkét válasz
tás meglepctésszerü eredménnyel 
végződött. A felsőházi tagok válasz
tása során kibuktak a velleitásáról 
közismert Magyar Orvosok Nem
zeti Egyesületének jelöltjei cs

a liberális orvostársadalom je
löltjei arattak győzelmet.

A főtitkári állásba pedig
nem dr. Csilléry Andrást hanem 
Daimady Zoltán dr-t választot

ták meg.
Mindkét eredmény a váratlan szen
záció hatását váltotta ki nemcsak

léry András dr-ral fogják betölteni 
s az volt a vélekedés, hogy a libe
rális jelölt csak nagyon kisszámú 
szavazatot fog kapni.

A választás eredménye, a liberá
lis orvostársa dalom kettős győ
zelme a fajvédő orvosi eszme buká
sát jelenti, de jelenti az orvosi köz
felfogás szerint egy tisztultabb, bé
késebb élet hajnalát is, amelynek 
eljövetelét az utolsó évek során 
áhítozva várta a magyar orvosi 
kar.

Délelőtt tiz órakor az Orvosegye
sület nagytermében id. Imre XőwX 
professzor nyitotta meg az Orvos- 
Szövetség kongresszusát. Megnyitó 
beszédében elparentálta a magyar

Az elnök bejelentette ezután, 
hogy az Orvos-Szövetség felsőházi 
tagsági jelöltjeinek választását ej
tik meg. A Szövetség 3 felsőházi 
tag jelöltet választ, akik közül a 
kormányzó fog egyet felsőházi 
taggá kinevezni.

A választást négy szavazatszedő 
bizottság végezte; a bizottságok kö
zös elnökei Horváth Mihály dr. ck 
Éhn Kálmán dr. országgyűlési kép
viselő voltuk. A választás nagy ir
galmak között folyt le. Az orvostár
sadalom tagjai több listával vettek 
részt n küzdelemben. Élénk, hangos 
vitatkozás folyt a nag-yteremocués 
a szomszédos helyiségekben, ame
lyek zsúfolásig megteltek a jelen
lévőkkel és mintegy száz orvos az 
Egyesület székháza előtt, künn az 
uccán várakozott arra, hogy az ur
nák elé kerüljön s 'leadhassa sza
vazatát.

A hivatalos listán

Gcrlóczy Zsigmond dr. 
tanár, Szigcfhy Gyula 
kaposvári közkórh. ig. 
éo Flesch Nándor, az 
Szövetség 25 éven át volt fő

titkára,

az orvosok, hanem a főváros egész'orvosi karnak az elmúlt évben el- 
társadalmában. hűlt kiválóságait. A kongresszus

Orvosi körökben a liberális orvos- jegyzőkönyvileg örökítette meg az 
társadalomnak mindkét választáson'elhunyt báró Milller Kálmán, Tóth 
aratott nem várt, meglepetésszcrü I Lajos, Krompccher Ödön, Terray 
győzelme óriási lelkesedést keltett. Pál, Liebermann Leó, Slcrn Samu 
Azért is feltűnő ez a győzelemjós Bcncdict Henrik orvostanárok 
mert a MONE napokon át hangoz-1 neveit.

egyet. 
Sándor 
főorvos 
Orvos

Hegool 4 órakor már büh m í Hungária iMHi. Mii Ml
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a HONÉ (Magyar Orvosok Ncm- 
leti Egyesülete) listáján

Oerlóeiy Zslgnionii dr. báró 
Kétly László dr. és Riteók Zslf.

, mond dr.,
ja harmadik listán pedig, amelyet a 
'Uberil!« orvosok köröstok.

Fleseh Nándor dr., Hiiltl HOmér 
dr. és Gerlóexy Zelgmond dr.

jóéval terepeitek. A listákon fel- 
‘tiintetoU jelöltekül kívül a» orvo
sok egyes kisebb-uagyobb cso- 
I>ortjai több má» orvos, Így Dollin- 
V<fr és Korányi professzorok meg
választása mellett foglaltak állást 

I Másfélóráa keresztül folyt négy 
Ernánál a választás, amelyben a 
budapesti orvosokon kiviil számos 
(vidéki orvos is réeztvett, majd a 
(azavazás megtörténte után, a szava- 
zatok ösezeszámlálását kezdték meg. 

‘ Közben az Egyesülőt nagyterme- 
ifeen letárgyalták a kongresszus 
[tárgysorozatának egyes pontjait, 
iamelyek közül különösen

a Szövetség főtitkárának vá
lasztása vaitoit ki szokatlanul 

nagy izgalmat,
lamely azután igen gyakran heves 
holenetekre adott alkalmat
I A főtitkári állásra a MÓNE Csil
lére András dr-t jelölte a Csorda, 
Elemér dr. tlsatl főorvos lemoudá- 
(sával megüresedett főtitkári tiszt
ségre és mindenáron keresztül 
(akarta vlniU jelöltjének roogválasz- 
’tdsát. Ezsel szemben aa orvosok 
(nagyi-ászé a főtitkár-választást a 
(szeptemberi rendes kougresssusra 
takarta elhalasztani. Ilyon értelein- 
[ben szólaltak fel ftothbart József 
[dr. és Sági Lajos dr. orvosok. Ititoák 
iZsigmond dr. orvostanár az azon
nali választás mellett foglalt állást 
Beszéde közben azonban hangos 
felkiáltások hallatszottak a terem 
több részéből:

— Eláll! Elállt Nem választunk — 
kiáltottak mindenünnen.

— Éljen Csilléryl — hallatszott 
erre kórusban a Cslllóry-párt hl- 
iVeinek felkiáltása.

Mindenfelé izgatott csoportok 
alakultak. A liberális orvosok je
löltjük: Da'.mar'y Zoltán dr. egyot 
tanár, az ismert hal urológus, a 
MONE tagjai pedig Csilléry mollett 
Tüntettek. Az elnök csak nagynehe- 
l»en tudta fentartaui a rendet stöbb 
állandó zajban és izgalom köze
pette elhangzott felszólalás után, 
(végül le egész délelőtt folyó viták 
tatán, délután fél kettőkor

■ főtitkár-választás azonnali 
megejtését rendelte el.

f A kongresszus félóra, folfüggesz- 
itese után ni elnök kihirdette a köz
ben megejtett felsőházi tag-válasz- 
Itás eredményét, amely
' a liberális orvosolt győzelmével
1 ért véget.

’ 1 !A jelöltségre megválasztottáS

Gerlóezy Zaiginond dr-t 1180. 
Flench Nándor dr-t 575 és Uilltl 

Hiimór dr-t 552 szavazattal.
aRitoók Zslgmond dr. mindössze 454, 
Kiíró Kétly László dr. 451, Szigethy 
alyula dr. 105, Dolllnger Gyula dr. 
pedig 40 szavazatot kapott.
i Este hat órakor ért. véget a főtit
kári választás, amelynek összeszám- 
Iáiéra körülbelül két óra hosszat 
'tartott.

A főtitkári választás ugyaucsak 
'meglepetéssel végződött. A késő esti 
órákban hirdették ki a választás 
vrodmónyét, amely szerint

a liberális jelölt, Dalmady Zol
tán dr. egyet tanár IBI, Csilléry 
András dr. fogorvos, volt mi
ntatér pedig 485 szavazatot 

kapott.
Hí tsétöhb,éppel tehát Dalnudyt 

ívdlatslolldk meg főtitkárrá.
| A választás eredményét az elnöki 
székből Eletek Nándor hirdette ki 

Inagv éljenzés közben, majd a kon- 
'gressznst bezáró beszédében rámu
tatott arra, hospr a mai választás 
(után az orvostársadalomban remél-I

ibetőleg leomlanak azok a válasz
falak, amelyek eddig elkülönítették 
az orvost az orvostól.

Dr. PATAI SAMU
körmányfötanácsos, akihez a kettős 
nagy győzelem után kérdést intéz
tünk, a következőkben nyilatkozott 
a vasárnapi választás nagy jelentő
ségéről:

— A liberális orvostársudalöm 
nogy győzelmének jelentőséire nem
csak ..z orvosok azt mpontjából, de 
a magyarországi közegásíségügy 
szempontjából is fontos. A győze
lem jelenti az orvosok közt a bókét 
Az orvosi társadalom nagyrésze 
együtt szavazott vasárnap a liberá
lis orvosokkal: wemosafc a esldd 
vallásnak, hanem a keresetényhitü 
orvosok is. A nagy győzelem után 
várjuk a békét aa orvos és orvot 
kötött, t hisszük. hogy az orvosok 
szociális helyzetének javításán túl 
at égést Örs tá rj közegészségügyének 
Javítását fogják előmozdítani a va
sárnap választási eredményei.

Hevesmogya felsőházi 
tagjelöltjel

Eger, január 9L
Heves vármegye törvényhatósági 

bizottsága vasárnap délután a vár
megyeházában értekezletet tartott a 
törvényhatóság által választandó 
felsőházi tagok jelölése ügyében. Az 
elnöklő Qrtiffl Jenő országgyűlési 
képviselő javaslatára az értekezlet 
kimondotta, hogy

rondoA felsőházi tagnak taták 
Gyula volt főispáut é* Borhy 
Gyula gyöngyösi földbirtokost 

jelölt
A póttagsárra a jelöltek a követ-

Hiatalos Initypárti peticitja
i nem hioatains győztes síién 

K. Pelltea László megtámadta HagadUa Kálmán 
jászapáti! mandátumát

KeseZer Sándor di*. ügyvéd, K. 
Péthcs László, volt nemzetgyűlés! 
képviselő megbízásából a közigaz
gatási bírósághoz petíciót adott be 
Hegedűt Kálmán, a jászapáti kerü
letben megválasztott képviselő el
len. A 32 oldalra terjedő panaszirat 
szerint Hegedűs Kálmán kortesei 
mértéktelenül etették és itatták o 
választókat, akiket a választás nap-

A rendőrstg, bíróság ás magándBfskflvsk 
nyomoznak egy titokzatos belvárosi 
bfintanya ilgyáken, ahol a vblegány 
öccse találkozott a menyasszonnyal 

Az áruló fehér szemölcs
Szkipádra illő bonyodalmas ügyben 

folytatnak eljárást a hatóságok, amely
nek központjában ory dúsgazdag pesti 
fiatalember és ogy jó családból való fi
atal urile&ny állnak, okik különös mó
don végződött mútkaságuk történetét 
vitték a rendőrség ó» a bíróság elé.

Radug Árpád bankfőtlsztvlflolő, aki
nek Buduposteu bérhdza és Pest környé
kén kisebb földbirtoka van. még diák
korában mogismerkodett M. Mihály jó
módú magűntónak Elza nevű leányával, 
aki ebbon az Időben szintén egy fővú- 
roel leánygimnázium növendéke volt. 
A diákköri Ismeretségnek később foly
tatása is lett Radus bemutatkozott a 
loány szüleinek és osakhuinnr minden
napos vendég lett a házuknál. Mikor 
azután nagykorú lett, kijolente'tte, hogy

feleségül veszi egykori diák pajtását.
A leány szülei nem nézték roesz szem
mel a fiatalember udvarlását aki kará
csony előtt néhány nappal art aa óhaj-1 
tótéit fejoete ikt hogy ösUvasz térkor 
tartsák meg ai eljegytésf. A félhivata
los vőlegény aratár. ae ünnepekre olyan 
ajánd kokkal kedveskedett -V. Elzának, 
amely ek valóba# csak vőlegény és 

kezők: Ü ösztön yi Andor, Kassai 
Kristóf, Beniezky Elemér és Széky 
Péter. A választást hétfőn ejtik 
meg. A a értekezlet után mozgalom 
indult meg, hogy

Borhy Gyula helyett Bobocsay 
Sándor dr. kormányfótanácsoa, 

egri ügyvédet válasszák meg ren
des tagnak.

A közjegyzők főrendje
A királyi közjegyzői kamarák elekto

rai vasárnap délelőtt az igazságügy- 
minisztériumban választották meg felső
házi képviseletüket. A felsőházi tagság
ért nagy küzdelem folyt végűi is a vi
déki kamarai tagok győztek a budapes
tiek felett, amennyiben a pesti jelölttel 
szemben 2 szótöbbséggel

dr. Madarász István pécsi klr. köz- 
jegyzőt választották felsőházi rendes 

taggá;

póttaggá pedig dr. Jedlicska Béla sze
gedi klr. közjegyzőt
A mezőgazdasági kamarák 

felsőházi taglal
Az Országos Mezőgazdasági Kamara 

vasárnap gróf Almdssy Imre elnöklété
vel közgyűlést tartott amelynek köreté
ben megválasztották a Kamara által a 
felsőházba küldendő tagokat. Az öt 
képviseleti kúria jelöltjei 459 érvényes 
szavazatot adtak le, amelyek eredménye
ként felsőházi tagok lettek a következők: 
Az V. kúriában Almásig Imre gróf 78 
és Bcrnáth litván 53, * IV. kúriában Sd- 
milt József 78, a IJI. kúriában Bálint 1 
György 5G, a IL kurlábau Molnár János I 
65 és az I. kúriában ifj. Mészáros Ist
ván 78 szavazattal. Póttagokká választot
ták az V. kúriában Purgly Emilt 71 és 
Kúllay Miklóst 63, a IV. kúriában Plóez 
Istvánt 03, alIL kúriában Pauluss 
Mártont 71, a II. kúriában Vásári Józse
fet 65 és az I. kúriában ifj. Sstaniszló 
Bertalant 78 szavazattal.

jin a jetó'Zí költségén, főszolgabitói 
asszisztencia mellett fuvaroztak a 
szavazóhelyiségbe, K. Pethes László 
szavazóit viszont több helyütt nem 
engedték leszavazni.

Ez az első petíció, amit kormány
párti hivatalos jelölt nyújtott be — 
a megválasztott nőin hivatalos kor
mánypárti ellen. 

menyasszony között szokásosak. Nagy
értékű igazgyöngy és mát ékszerek, va
lamin! t cyy bunda szerepelt as ajándé
kok között, úgyhogy összesen

háromszázmillióba került a figyel
messég.

Nagyban készültek már az eljegyzésre, 
mikor váratlanul Budapestre érkezett 
a vőlegény öocse, aki éveken át külföl
dön tartózkodott és így nem Ismerhette 
fivére menyasszonyát A külföldről ér
kezett fiatalember Itteni barátai társa
ságában görbe éjszakát rendezett Más
nap azután bizalmasan elmesélte fivé
rének. hogy barátai elvezették egy elő
kelőén berendezett belvárosi lakásba, 
ahol a lakás tulajdonosnőjének jóvoltá
ból találkozott

egy gyönyörű szép fiatal leánnyal
aki egyáltalában nem idegenkedik attól, 
hogy a Jövőben is találkozzon vele a 
belvárosi meghitt fáezekb'*n. A fiatal
ember szinte áradozva beszólt a leány 
•■épségéről. Pontosan leírta hogyan nta 
ki és még azt is elmondta, hogy milyen 
ékszereket visel, többek között egy gyö
nyörű igazgyöngysort. Radus Árpád

meglepetten felfigyelt az ékszerek leírá
sára éa meglepetése egyenesen megdöb
benéssé változott mikor az öccse a többi 
diszkrét titok között azt Is elmondotta, 
hogy a belvárosi tündér jobb szeme 
alaft egy fehér szemölcs van, A meg
döbben ée érthető volt mert
• Memélylelrás pontosan ráillet 

menyasszonyára.
Első pillanatban nem tudta mitévő le
gyen, újra, meg' újra kifaggatta öccsét 
aki azonban mindvégig megmaradt nz 
először adott ezernél ylolrás mellett Pa
diig Árpád már most rosszat sejtve egy 
magánnyomozó Irodába sietett, ahol 
előadta a történteket. Aa irodából há
rom magándetektívét küldöttek ki. hogy 
leplezzék le a különös rejtély. A detek
tívek háromnapi nyomozás után azzal 
a válasszal jöttek vissza, hogy Radus 
öccse valóban jól látta:

a belvárosi tüudör azonos Radus 
menyasszonyával.

A fiatalember azután ügyvédjéhez, dr. 
Altorjay Sándorhoz fordul't akinek ta
nácsára azonnal felbontotta az eljegy
zést és természetesen visszakövetelte a 
háromszázmillió korona értékű ajándé
kot A leány magából kikelve

tiltakozott a ryanusitás ellen.
az ékszereket pedig nem küldötte viefc- 
82a. Néhány nupig tartó tárgyalás utáu 
aa ügyvéd keresetet nyujtolt bo a tör
vényszéken, amelyben visezakö vetette 
a százmilliós ajándékokat. A törvény
széken néhány nappal ezelőtt tárgyalták 
a keresetet, amelyet Radus azzal indo
kolt, hogy a leány erkolcatólon élete 
miatt kellett felbontani az eljegyzést. 
M. Elza a bíróság előtt U állhatatosan 
tagadott és kijelentette, hogy itt

végzetes tévedésről van szó.
Radtn eazel szemben felajánltota a teljes 
bizonyítást, amit a törvényszék el is 
rendelt

Dr. Altorjay most « rendőrséghez 
fordult

és hivatalos Úton kéri kinyomozni, hogy 
valóban létezik-e a Radus öccse által 
megjelölt helyen egy ilyen titkos bún- 
tanya és az ott megfordultak között 
•zeropelt-s Radus menyasszonya. A nőm 
mindennapi ügyben tehát most már 
aemesak a magándetektívek és a tör
vényszék, hanem a rendőrség Is vizsgán 
latoi indít

Sági Pál
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TLndrássy Gyula gróf
„kicsinyes személyeskedésnek" minősíti Mbufi- 
tatását a jels&foáz&ól és kifeleM, ko@y nem 

lép fel az időszaki választásokon
-A. főnemesek felsőházi tagválasz

tása nagy meglepetést hozott: -Ííi- 
írássy Gyula gróf, a 38 megválasz
tott mágnástng mögött, három sza
vazattal kibukott a felsőházból, 
Vasárnap délelőtt politikai körök
ben, úgy szólván egyébről nem is 
beszéltek, mint JíuWssj/ Gyula 
gráfnak a törvényhozásból történt 
most már végleges kibuktatásáról. 
Kormánypárti körökben 'természe
tesen diadalmámort ülnek, ellenzéki 
oldalon pedig keresik az okodat: 
miért helyezkedett szembe a niríff- 
tiások többsége a főúri osztály leg- 
hívaiottabb reprezentánsával, An
drássy Gyula gróffal) A legérdeke
sebb kérdés mindenesetre az, hogy 
mit szól kibuktatásához maga An
drássy Gyula gróf, akinek mar 
csak azért is meglepetés lehet ez a 
döntés, mert hiszen úgy a kormány
párti, mint az ellenzéki listára föl
vették a nevét.

Gróf Andrássy Gyula, 
akit a Hétfői Napló munkatársa 
vasárnap délben főuccai palotájá
ban felkeresett, kibuktatásának az 
okai'i és hátterét a következőkben 
magyarázta meg:

— A fehőházból történt kibuk
tatásomnak okai: személyeskedés 
és kicsinyeskedés. Egyszerűen 
azért buktattak ki a felsőházból 
a mágnások és egy pár jó ba
rátom, mórt haragszanak rcám 

ellenzéki magatartásomért.
— Ők -— úgy látszik — nem tud

ják megérteni, hogy egy úgyne
vezett főúr ellenzéki álláspontot 
foglalhasson el.
Én pedig sokáig voltam ellen- 
léki, sok kellemetlenséget csi- 
■áltam nekik és ez nehezen 

megy a fejükbe...
— A kormány és a szekerébe 

kapaszkodott mágnások határo
zott ellenszenve, valamin) a to
vábbi politikai működésemtől való 
félelem, ez az a két tényező, mely 
kibuktatásomat előidézte. Más 
okot én nem látok...
Arra a megjegyzésre, hogy u fel

sőházból történt kibuktatása, nem 
jelenti okvetlenül az új törvényho
zásból való kimaradását is, mert 
hiszen több Időszaki választás lesz 
februárban és így esetleg mandá
tumhoz juthat — Andrássy Gyula 
gróf, a következő keserű kijelentés
sel válaszol:

— Ahhoz, hogy valamelyik idő- 
Viki választáson fellépjek, egy 

lankárl kellene kirabolnom, ez pe
dig nem tartozik szokásaim közé, 
így tehát eszem ágában sincs föl
lépni ...
Majd élénken tiltakozik az ellen a 

niitevés ellen, mintha a törtértek 
után a politikai életből való teljes 
kikapcsolódását tervezné. Ezeket 
mondja:

— A tőlem telhető legnagyobb 
agilitással fogok részt venni a 
jövőben is a politikai életben. A 

politikai életet ugyanis már nem 
a parlament irányítja, amelynél, 
működése iránt különösen most — 
ellenzéknek úgyszólván teljes hiá
nyában — a közvélemény közöm
bösséggel viseltetik.
A parlament elvesztette minden 
erkölcsi súlyát és befolyását.

— Minthogy pedig erről a kor
mányról s:m tételez- m föl, hogy

Kalapáccsal bezúzta 
a koponyáját és kirabolta 

az adonyi révkapitány 
13 éves leányát 

egy éjszakai merénylő
A kkleányi haldokolva hoztak Budapestre, a rendőrség 

keresi a títoHsalos támadót
A vasárnapra virradó éjszakán 

telefonon Adonyba hívták a mentő
ket, akik súlyos fejsérüléssel Buda
pestre szállították Ács Józsefnek, 
az adonyi révkapitánynak 13 éves 
Mária nevű leányát.

A mentők az életveszélyesen sé
rült leányt a Rókus-kórbázba vit
tek. ahol egy pillanatra vissza
nyerte eszméletét és töredezett mon
datokban. hézagosán elmondotta az 
orvosoknak, hogy mi történt vele, 
azután újra elájult. A kislány sza
vaiból kiderült, hogy Ács Mária az 
esti órákban a községből hazafelé 
tartott, szüleinek a hajóállomáson 
lévő lakására, mikor útközben

egy ismeretlen fiatalember

szegődött mellé és megszólította. 
Ács Mária szó nélkül tovább sietett, 
a férfi azonban kitartóan üldözte, 
és amikor a Dunapart felé közeled
tek. a. teljesen elhagyatott helyen 
zsebéből

előrántott egy nehéz vaskala
pácsot és azzal többször fejbe- 

sujtotta a kislányt,

akinek arcát nyomban elborította a 
vér. ács Mária hangosan sikoltozni 
kezdett, mire a támadó újabb súlyos

csapásokat mért a fejére. A kis
lány összeesett, támadója erre le
térdelt melléje és összeszedte a 
nála talált pénzt és apró értéktár
gyakat, azután

cipőjétől, ruhájától akarta meg
fosztani.

Ács Mária sikoltozására néhány 
arra járó ember sietett a hang irá
nyába. A támadó, mikor látta, hogy 
többen feléje tartanak, abbahagyta 
az eszméletlen leány kifosztását és 
sebes futással

eltűnt a partmenti sötét erdőben.
Többen nyomban üldözőbe vették, 
de már nem tudták elfogni.

A járókelők a vérveszteségtől el
ájult leányt haza vitték lakására, 
ahol a közeli orvos azonnal meg
vizsgálta és megállapította, Lógj a 
súlyos kalapács ütések teljesen

bezúzták a koponyáját
és azonnali operáció szükséges.

A főkapitányságról azonnal rend
őri bizottság szállt ki a kórházba, 
az eszméletlen leányt azonban nem 
lehetett kihallgatni. A rendőrség 
széleskörű nyomozást indított a 
bestiális éjszakai támadó kézre- 
keritésére.

Kálmán
ügyvéd vasárnap visszatért 

lakására
Elmondja rejtélyes eltűnésének hiteles történetét

főkapitányság eltűnési osztá-A .______ .... ______ ____
lyának detektlvjoit és a közönség 
széles rétegét napokon át foglalkoz
tatta dr. Rátkay-liadicn Kálmán 
rejtélyes eltűnése, akiről még de
cember 31-én bejelentették a rend
őrségen, hogy karácsony estéjén el
távozott Üllői ut 66/a szám alatt! 
lakásáról cs azóta teljesen nyoma 
veszett. 

a közvélemény felfogása ellen 
merne cselekedni — bár. a közvé
leményt elszakította a politikai 
élei fórumától — a legnagyobb 
feladatnak a közvélemény helyes 
irányítását és felvilágosítását 
tartom. Ez pedig a sajtó hiva
tása. Éppen ezért ezen a téren 
óhajtok dolgozni...
Több mondanivalója nincsen...

(rtk.) 

A bejelentést követő napon 
Rátkay társa, dr. Szabó Gyula ügy
véd telefonértesítést kapott, amely 
ben közölték vele, hogy barátja 
kokainista társaság fogságába ke
rült. Ugyanezen u napon jelentke
zett egy asszony Í3, aki Rátkay 
hozzátartozói részére levelet hozott, 
amelyben az ügyvéd bejeden ti, hogy 
Pe.stszentlőrincen tartózkodik. A

rendőrhatóság azonban az eltűnt 
ügyvédet PcstszcnllőrIncén nem ta
lálta meg, és a tovább folytatott 
nyomozás szálai egy belvárosi 
arisztokrata hölgyhöz vezettek, 
akinél állítólag erőszakkal elrejtve 
tartják Rátkuy-Radicsot. A rend
őrség két héten át nagy appará
tussal nyomozott ez ügyben, de az 
ügyvéd tartózkodási helyét nem si
került felderítenie.

Vasárnap délelőtt aztán Rátkny- 
Radics dr.

váratlanul megjelent lukasam 
Elegáns autón érkezett az Üllői ut 
Gö/'u számú ház ólé és felsietett la
kásába. Itt kereste fel vasárnap 
délelőtt u Hétfői Napló munka
társa.

Rátkay-Radiea Kálmán dr. ágy
ban fekszik. Arca beesett, sápadt.

Egész lényén látszik, hogy az 
utóbbi időben nagy izgalmakon 
ment keresztül.

— Karácsony napján — mondja 
erőtlen, gyönge hangon — eltávoz
tam hazulról, azzal, hogy egy ro
konom meglátogatására megyek 
Pestszentlőriucre. Tényleg odautaz
tam. de ott két nap múlva súlyos 
gyomormér gőzösben megbetegedtem.

Napokig közel 40 fokos lázban 
eszmélet lenül feküdtem, 

igazán nem gondolhattam arra,' 
hogy hozzátartozóimat értesítsem 
betegségemről. A bonyodalmat ház
vezetőnőm okozta, aki elfelejtette, 
hogy közöltem vele Pestszent
lőrincié való távozásomat, és beje
lentette eltűnésemet a főkapitány
ságon.

— Ebből még nem lett volna 
baj, do ekkor valaki telefonon azt 
közölte társammal, hogy kokainistu 
társaság rabságában sínylődöm. Ez 
abszurd valótlanság volt. Fel is 
hívtam a rendőrség figyelmét an
nak megállapítására, kinek állott 
érdekében ilyesmit terjeszteni 
rólam?

— Én „eltűnésemről" csak újév
kor értesültem, amikor már jobban 
éreztem magam és újságot olvas
hattam. Ekkor egy ismerősömet 
megkértem, közölje házvezetőnőm
mel. hogy hol tartózkodom. Ennek 
az ismerősömnek az alkalmazottja 
vitte el a. levelet lukasomra és iga 
kombinálták azt, hogy a levél ho
zója egy arisztokrata hölgy szoba
lánya volt.

— Hát tulajdonképpen hol tartóz
kodott, ügyvéd ur? — kérdeztük új
ból az ügyvédet.

— Egy rokonomnál Pestszent- 
lőrinccn — válaszolja —, akinek a 
nevét és lakcímét azonban nem va
gyok hajlandó megmondani, mert 
nem akarom, hogy a vendéglátást 
kellemetlenségek szerzésével viszo
nozzam. És, hogy néni találtak meg 
a hatóságok, annak egyszerű ma
gyarázata az, hogy mint vendég, 
nem jelentettem be magamat. El
végre, azt nem kívánhatják, hogy 
ha cgv városba megyek, a főjegy
zőnél, meg a rendőrség vezetőjé
nél tisztelgő látogatást tegyek.

— Ez a hiteles története rejtélyes 
eltűnésemnek, a többi erőszakos 
kombináció és a véletlenek játéka.

KÁVÉ
„Mágjiáslíswér 
erőteljes aromájű, válogatott 
minőségekből összeállítva. -- 
Különösen alkalmas török
kávé készítésére.

v.kg. 2 p. 88 fillér
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Botrányosa fullad a választók uj összeírása 
Vasárnap ezrével álltak a beidézett polgárok az 
elöljáróságok hideg folyosóin és betegen mentek 
haza: mert az összelróblztoshoz csak egyenklnt 

bocsájlják be a feleket
Szómba íon kezdték meg főváros- 

szerte a képviselőválasztók új ösz- 
szeirúsát h már az első nap beiga
zolta, hogy ez n rendszer a leglohe- 
letlencbb valamennyi között, amely 
alapon

képtelenség a választói névjegy
zéket összeállítani.

1800 köztisztviselő kezdte meg teg- 
hapelőtt u házróhhúzru való járási, 
a legcsekélyebb eredmény nélkül, 
mert csak elvétve léptek be olyan 
lakásba, almi a családfőt, a válasz
tót otthon találhatták.

Reggel 8 órakor, amikor az ösz- 
szíró biztosok kőrútjukat megkez
dik, már mindenki hivatalába, üz
letébe siet otthonról s legtöbben 
csak 2 óra után térnek haza, ami
kor a biztosok munkája befejező
dik. Sokan otthon hagyták okmá
nyaikat, hogy távollétük esetén az
zal igazolják a számlálóbiztos előtt 
.választójogukat.

Az okmányok bemut atását azon
ban a biztosok még a család

tagoktól sem fogadták el, 
mert a választói rendelet, szerint, 
gondosan figyelniük kell arra, váj
jon az okmányok tényleg a szóban 
levő egyénre vonatkoznak-e s így 

csak személyesen lehet az ok
mányokat előterjeszteni.

Ilyen körülmények között 
tizejró körút első napján 
számlálóbiztos

. alig ezer választót tudott 
győzni.

< Sok bolyéi) zárt lakásokat ís ta
láltuk, mert senkisem tartózkodott 
otthon. A biztosok kénytelenek vol
tak minden, lakásban idézéseket 
hátrahagyni s vasárnap délelőttre 
már többezer polgárt 
elöljáróságokra és a 
Iákba.

Vasárnap 9-től déli 12 óráig ezró- 
Jvcl álltak az emberek a nagy hideg
ben az elöljáróságok folyosóján ás 
(várták, hogy az összeíró biztos elé 
jussanak. Ez azonban rendkívül las- 
sau ment, mert a biztosok elé csak

ösz- 
1800

az 
az

telje-

idézlek be az 
körzeti isko-

Király Színház
Jlszinlévad szenzációja az

Főszereplők:

Lábass Juci 
Vaály Ilona 

Somogyi Nusi
Király Ernő 

Rátkaí Márton 
Sziklay József 
Latabár Jlrpád 
Szirmai Imre

részletrenir készpénzárban 
elismert antalusmeaterek ké. 
Ix Itta* nyel (nem v; Jti árn)
Corvin - Bútorcsarnok 

|VII, Dohtny u 3 ••Kí.uUbxI viselőknek ércniadmény

egyenként engedték be 
a polgárokat. A nagy hidegben 
emberek elvesztették türelmüket, 

hangos megbotránkozásuknak 
adtak kifejezést 

és több órai várakozás után, meg-

az

Szabó Dezső, 
aki a jelöltségig sem jutott el, 
levonja a választások tanulságait

Vasárnapi beszélgetés Szabó Dezsővel ellenzéki horizontról, Andrássy 
Gyula kibuktatásáról, Bethlen mágnáspaktumáról és darabirásról

Vasárnap délelőtt szemben a bu
dai színkörre], a Philadelphia kávé
házban Szabó Dezső politikáról be
szél. Amikor a kormány kiírta a 
választásokat, nagy ambícióval ké
szült a küzdelemre. Két helyeu is 
föl akart lépni: Győrött és Nagy
kőrösön. A jelöltségig sem jutott el. 
Nagyou érdekli a politika. Sőt. Úgy 
érzi, hogy csak a politikai fóru
mon, a harcok tiizén keresztül, 
tudna kiteljesedni. Természetesen 
élesen ellenzéki és ezért különösen 
hat, amidőn elsősorban a maga ré
szére. de a közvélemény számára is 
így vonja le a kép viselő választ ás 
tanulságait:

— Búr kétségtelen, hogy az ellenzéki 
sorok megtizedolése hatósági erőszak 
és mélyreható kormánypárti földalatti 
szervezkedés következménye — bár
mennyire rosszul is esik nekünk, cllen- 
zókieknek — szemünk elé kell helyez
nünk két mély okot, ha azt akarjuk, 
hogy az ellenzék betöltse hivatását. 
Az ellenzék bukásának — a kétségtele
nül vagy hatósági erőszak és kormdny- 
presszió eszközein kívül — egyik főoka 
az volt, hogy nem úgy dolgozott, mint 
a békebeli ellenzők, amely

a maga ideológiáját magas nívójú 
parlamenti vitákban és nagy össze
foglalásokban próbálta napról-uapra 

bevinni a nagyközönségbe,

így sikerült elérnie azl. hogy az ország 
közönségének óriási többsége ellenzéki 
ideológiában élt, ha a kormány erőszak
kel és pénzzel tudott is magúnak par
lamenti többséget szerezni. A parla
menti ellenzék 8 év óta nagy parla
menti összefoglalást, horizontot, progra
mot, magasnívójú vitát nem adott •— 
egy két nagyobb vezéregyéniségtől el
tekintve.

Az ellenzéki képviselők többsége leg
nagyobbrészt szembehelyezkedett ez
zel a néhány iiagykoncopclójú és 
ellenzéki vezérségro hivatott politi

kussal.

apró borslörésekre 
elkedvetlenedett tőlo 
szembenálló intelli-

Kis botrányokra, 
utazott, úgyhogy 
a kormánypárttal 
gouciu tábora is. Mert politikai ideoló
giát csakis a parlament katedrájáról 
lehel hirdetni, A magyar közönség 
ugyanis csak onnan veszi be, csak így 
tekinti autentikusnak.

— A másik ok talán még lcu faszt ró- 
fálisabb: az ellonzékbon csak szőkébb 
érdekcsoportoknak voltak kénvíwnlői, do 
a magyarságnak és különösen a magyar

KfcS” Vígsz í n h á z

Hétfőn, szerdán, pántokon 
és vasárnap csto

Nem 
nősUlök!

Kedden, csütörtökön 
szombaton és vasárnap délután

fi Moszly-ílií esete 
Ttih Marival

hülve, agyonfázva Lc*£.***4*v«*w/» 
anélkül, hogy az összeíró-biztos elé 
jutottak volna. De azok sem végez
tek sokat, akik bejuthattak az ösz- 
szeíró-biztos elé, mert kiderült, 
hogy a biztosok minden lakót be
idéztek, akit nem találtak otthon s 
a beidézettek nagy része nem is vá
lasztó.

Félő, tehát, hogy az egész válasz
tói összeírás botrányba fog ful
ladni, melynek egyetlen pozitív ered
ménye az lesz, hogy az új névjegy
zékben csupán 200.000 választó fog 
szerepeiül az eddigi 418.000 helyett.

falunak igazi reprezentációja nem volt. 
Ezt a hiányt érzi mélyen az ország kö
zönsége és ezért fanyalodott elkedvetle
nedve a Bethlen szekeréhez. Beánk te
hát, akik ellenzékiek vagyunk őzzel a 
kormányzattal szemben, két nagy fel
adat vár: megszervezni társadalmilag 
a különböző magyar érdekeket képvi
selő ellenzéki erőket és ugyanakkor a 
parlamentben az egész magyar életre 
kiterjedő magas nívójú vitával terjesz
teni az új demokratikus Magyarország 
ideológiáját.

— Nincs mód. sem vitatkozásra, 
sem ellenmondásra, mert Szabó De
zső már új témára ugrik át. And
rássy Gyula gróf kibuktatásáról 
mondja el u véleményét:

— Abból hogy Andrássy Gyula gró
fot a felsöházból is kibuktatták, de azok- í-------- . ,
búi a jelekből is, melyek a parlament Dr. Ratkai Karoly

A. szocialista pártvezetőség 
döntött a kettős mandátumokról
Peidl Gyula—Kéthly Anna, Propper Sándor-—Várnai Dániel 

és Györki Imre—Ruthenstein Mór javára fog lemondani

A szociáldemokratapárt tagjai kö
zül hárman szereztek két-két man
dátumot: Peidl Gyula Szegeden és 
Budán, Györki Imre Debrecenben 
és a budapesti északi kerületben, 
Propper Sándor, a budapesti északi 
kerületben és Pestkörnyéken. Az ér
dekeltek körében nagy küzdelmek 
előzik meg e kettős mandátumok 
sorsának eldöntését. A párt egy igen 
tekintélyes részét, különösen a deb
receni mandátum elintézésének kér
dése érdekli, mert

szívesen vennék, ha Zoványi 
Jenő, a tudós professzor a kép

viselőházba bejuthatna.
A Hétfői Napló munkatársának 

értesülése szerint Nifndádrom Zx’fócfa 
mandátum sorsa első fokon már. el
intézést nyert, amennyiben

a szocialista vártvezetőség úgy 
döntött, hogy Peidl Gyula Bu
dán- Kéthly Anna, Györki 
Imre a budapesti északi kerület
ben Rbthcnstein Mór és Prop
per Sándor u pestkörnyéki ke
rületben Várnai Dániel javára 

fog lemondani.
Ez a döntés nem végleges, mert a

hazamentek I feloszlatását és az új választásokat kí- 
•ó-hiztos elé sértők, arra következtetek, hogy

az arisztokrácia nagy része és Beth
len István között hosszú időre szóló 
és nagy horderejű megegyezés van, 
amely a két főkérdésre terjed ki: a 
külpolitikai orientációra és a ki- 

királykérdés megoldására.
Elképzelhetetlennek tartom ugyanis, 
hogy az arisztokrácia anélkül csatla
kozott volna Bethlenhez, hogy az állam
fői kérdés megoldására vonatkozó ter
epeit ne ismerné . . .

Irodalom. Móricz Zsigmond és 
Herczeg Ferenc, új könyvek kerül
nek szóba. Amint legutóbbi cseh
országi előadás-turnéjáról beszél, 
hangos hahotával idézi azokat a 
közleményeket, amelyeket róla fel
vidéki magyarok írtak. A pozsonyi 
Futár, amelyet az emigráns Halmi 
József szerkeszt, ezeket írta róla: 
„Elszorul a hangunk a keserűség
től, összeszorul az öklünk, hogy a 
kassai zsidóság ünnepélyesen fo
gadja Magyarország legnagyobb 
gyilkosát, aki a zsidók százait foj
totta a Dunántúl a n ’ ' 
Ugyanekkor a kassai 
dzsentri magyarság 
jelentette, hogy „Szabó Dezsőnek, 
ennek a zsidó bérencnek az előadá
saira nem megy el.**

— Látja, oz vagyok én: zsidó faló és 
zsidó béronc egy személyben.

Majd nevetve állapítja meg:
— Leghasznosabb munka a darab

írás volna. Do hát bevallom, nem értek 
hozzá. Pedig volnának hatalmas témáim. 
Megpróbáltam, do sohasem jutottam 
tovább 0 két szó fölírásánál: „Első fel- 
vonás’*.

Búcsúzóul elmondja, hogy „levegőt 
változtat*’ — hosszabb időre Debrecenbe 
költözik. Ady Endre öccse, Ady Lajos 
már keres is neki lakást a cívisek váro
sában.

Balatonba,.** 
konzervatív 

egyrésze ki-

szociáldemokrata párt országos vá
lasztmánya is foglalkozni fog ezzel 
a kérdéssel — jóváhagyás .céljából, 
A pártválasztmány döntését, hír 
szerint, Zoványi Jenő elejtése miatt 
nagy küzdelem előzi meg.

Januári műsor kezdete 70 órakor
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Az influenza járványról 
tanácskoztak vasárnap a 

fővárosi kórházak igazgatói 
Gerlóczy z&igmond dr. és Szinnyel József dr. 

nyilatkozata a járványról!
A Hétfő Napló munkatársa va

sárnap beszélgetést folytatott dr. 
Gerlóczy Zsigmond professzorral, 
a Szent László és Szent Gcllért jár
vány kórházak igazgató fóoi vosá ve l 
az influenza-járvánnyal kapcsolat
ban és aziránt intézőit kérdést a 
professzorhoz, hogy mi az igazi 
helyzet minálunk, történt-e itt is 
jár ványos ? nfluenza-megbetegedés, 
amely a külföldön mindenfelé nagy
mértékben szedi áldozatait s tctt-c 
a főváros megfelelő intézkedéseket 
arra az cselre, ha a járvány nálunk 
is fellépne.

Gerlóczy Zsigmond 
egyetemi tanár, igazgató-főorvos, a 
következőkben nyilatkozott előttünk:

— A legliatározattabban kijelen
tem, hogy tudomásom szerint, sem 
a fővárosban, sem a vidéken

járványos influenza-megbetege
dés nem fordult elő.

Tekintettel azonban arra, hogy 
külföldön sok helyütt pusztít ez^ 
ragályosan fellépő betegség, 
gyarország sem izolálhatja magát s

ki vagyun ktéve annak, hogy 
bármely pillanatban minálunk 
is előfordulhatnak járványos 

influenza-megbetegedések.
f— A kolera, a kiütéses tífusz és 

több más ragály ellen lehet preven
tív© védekezni,

a járványos influenza beteg
sége ellen azonban nincsen 
tulajdonképpeni előzetes véde

kezés.
— Minthogy el kell készülve len

nünk arra, hogy a betegség esetleg 
Budapesten s a környéken is fel
lép

a főváros máris kötelesség- 
szerüleg gondoskodott arról, 
hogy a járvány ne találja fel
készületlenül a pesti kórháza

kat.
Wenhardt János dr., a fővárosi 

kórházak központi igazgatója
vasárnap délelőtt egybehívta a 
budapesti kórházigazgatókat

és közös tanácskozáson tárgyalta 
meg a főigazgató a kórházigazga
tókkal az esetleg szükséges tenniva
lókat A tanácskozáson én is részt- 
yettem s kijelentettem, hogy

amennyiben fellép nálunk a jár
vány, úgy a Szt. Gellert és Szt. 
Iiászló kórházakban több pavil- 
Ion többszáz ággyal a betegek 

rendelkezésére fog állani
s ebben az irányban már is meg
tettem a szükséges intézkedéseket.

— Egyébként kijelenthetem, — 
folytatta nyilatkozatát Gerlóczy pro- 
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harsogó kacagása pecsé. 
telte meg a 
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CORViM, RÁDIUS,
KAMARA, CAPIT9L, ORSOM,

fesszor —, hogy ezidőszerint még 
semmiféle aggodalomra ok nincsen, I 
a nagyközönség legyen teljesen nyu-1 
godt, a főváros kórházainak orvosi ‘ 
kara abban a pillanatban, ha ná
lunk is előfordulnának a megbete
gedések, mindent el fog követni, 
hogy a járvány terjedésének elejét 
vegye s életbelcptotjük mindazokat 
az intézkedéseket, amelyeket annak
idején a spanyol járvány idején fo
ganatosítottunk. Mindenesetre szol
gáljon a szülők megnyugtatásául í 
nz a körülmény, hogy az influenza-1 
járvánnyal szemben, miként a spa
nyol-megbetegedéssel szemben is,

a gyermekek nem igen fogé
konyak, inkább a 2Ö 30 éves

egyének, s főképpen a nők.
kapják meg könnyebben a betegsé
get

A járványos megbetegedéssel kap
csolatban beszélgetést folytattunk 
vasárnap

Dr. Szlnnyey József 
egészségügyi főtanácsossal, az Uj 
Szt. János kórház igazgató-főorvo
sával is, aki a következőkben nyi
latkozott:

— Budapesten ezidőszerint meg
állapíthatóan influenzajárvány még 
nincsen. A járványos betegség első 
kelléke, hogy a megbetegedések tö
megesen forduljanak elő. Eddig ná
lunk

csak szórványos influenr.a-meg- 
betegedések történtek.

s az előfordult kevésszámú esetben 
sem találtunk olyan tüneteket, ma
gas lázt, stb„ amely a járványos 
megbetegedésnek föltétien tünde. 
Ilyen körülmények között tehát ki
jelenthetem, hogy a fő városban, ha 
előfordultak is egyes megbetegedé
sek, az nem tekhúhető járványnak.

fL&OY HÍMÜTOW'I

egy bestiális
feiásfca a sírokat, feltört© a koporsó

kat kifosztotta a hullákat és elüopta 
a sírkövetek

Vasárnap délelőtt a Keleti pálya
udvaron a detektívek igazolásra szó
lítottak fel egy gyanús külsejű fér
fit, majd személyazonosságának pon
tos megállapítása céljából előállí
tották a főkapitányságra. Itt azu
tán kiderült, hogy egy veszedelmes 
hullafosztogatót sikerült Pasztilla 
Mihály 24 éves sírásó személyében 
elfogni, aki a kihallgatás alkalmá
val körülbelül húsz sír- és hulla
fosztogatást ismert be.

A székesfehérvári katolikus teme
tőben -egy esztendő óta rövid egy
másutánban egész sereg sít- és hul
lafosztogatás történt. A bestiális 
tettes rendszerint

felásta cgy-cgy gazdag ember 
sírját, felnyitotta a koporsót, 
és a halott ujjúról a gyűrűkéi', 
más alkalommal pedig a felra
vatalozott holttestek értéktár

gyait lopta cl.
sőt megtörtént az is, hogy nagyór- 
tékű márvány sírkövek tűntek el 
titokzatos módon a temetőből.

junugJHűyj

gróf életében sokat emlegették különféle 
politikai kérdésekkel kapcsolatban a be
avatott körök. A csodálatos karriert be
futott pozsonyi zsidóloány rajongott a 
családjáért és állandó érintkezést tartott 
fennt velük. Most, hogy halála híre ér
kezett, felkerestük
egy Budapesten lakó unokaöccsét, 

Zoinhorl Zoltán színészt,
aki feltűnően érdekes adatokat mondott 
cl az örökség ügyéről.

— Nagynénim — mondotta Zombori 
vagyonkezelője — dr. Fried, annak idő
jén arról értesített 'bennünket, hogy az 
ékszereket és arany-oziistnemüeket a 
Relehsrathban őrzik, a készpénzkészlet, 
a Napoloon-aranyak pedig u szorotetbáa 

i pénztárában vannak letétben. Édes
anyám, aki a temetés után intézkedni 
kívánt a hagyaték ügyében, u 
gyobb csodálattal értesült arról,

a Rekhsrathban nőm fádnak 
mit az ékszerekről

és a szeretetházban több mint 180 mil
liós számla kiegyenlítését kérik. A ' 
Búból, amelyet 150 ezor szokolért i 
tak megvenni

sok tárgy eltűnt.
A végrendeletet pedig, amelyről : 
kém nokünk szólott, nem találjuk 
holsem. Elhatároztuk, hogy nem törö
lünk névvel és ranggal, azt sem bán
juk. ha botrány lesz az ügyből, de a bű
nösök megbüntetését kérjük. Anyám 
tárgyalt már az ügyvédünkkel és Becs
be utazott, ahol

bűnügyi feljelentést tesz Svhobcr 
rondőrmlnlsztcrnól

és kéri az örökség! figy kivizsgálását.
Mindenesetro érdekog pont lesz ez a 

nem hétköznapi hagyatéki perlekedés a 
szép Fock Hcrmin élete után.

N&szer 
imeHwe majítt ejy

lcgnu- 
hogy 
scm-

lakú- 
akar-

né nl-
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veszedelmes sír- és hulla fosztogatót.! . ,, , . . . , . . ,. -i • - i „ i .. ’ A Molnár uccn li. számú nazbau Iádé amikor nyilvanossagra ken lt a, kife 1Jatal felosós6vel eKyüU Ar9Ól K,u. 
tömeges <m rendszeresen ismétlőd..; nlán 28 ÓTns gvó.VVbMrísz, a jó « 
rablás híre, amely ortueto izgalmat:]^] származó flatalembor néhány év 
okozott a városban, feljelentést tét-! dőtt hosszabb időn át betegeskedett és 
fék a rendőrségen, ahol megindítót-' 
fák a nyomozást. A detektívek csak
hamar megállapították, hogy

a tettes Pasztula Mihály sírásó, 
aki éjszakánként felbontja a fris
sen hántolt sírokat, behatol a 
halottasházba és kifosztja a 

hullákat.
Paszluta időközben észrevette, • 

hogy a nyomába vannak a detek
tívek és

megszökött Székesfehérvárról. 
mire az o ti a ni törvényszék elfogató 
parancsot bocsátott ki ellene. Va
sárnap aztán kézrekerült a hulla
fosztogató, akit a főkapitányságon 
letartóztattak és átszállították az 
ügyészségi fogházba, ahonnan hét
főn Székesfohérvárra kisérik

Uiwstl rokonok liarsa a FlocK 
Mamin eltűnt m iltarüos hagyatéka körül

Eay bácsi szeretatházban maghsíi az anUszenUta
StUrgkSi gr*? éíetlársa az agy><eri po&sanyi zsi^óEány 

értékes ékszert rejtegetett egy 
szelencében.

i

idegcsillapítószernek
morfiumot szedett

ami végül szenvedéllyé fujult nála. 
Arsőt az utóbbi időbon nem tudott cl- 
helyezkedni orcxleti pályáján 
megélhetését biztosíthassa, 
vál 1 al k ozú .sokka 1 fogl a lkozo 11. 
vállalkozásokkal járó izgalmak ós a ne
héz viszonyok annyira megviselték ide
gei t, hogy móg fokozottabb mértékben, 
használta o veszedelmes kábítószert. A 
morfium teljesen aláásta idegzetét, 
amely végül is erre vezetett, hogy a 
múlt héten ismeretlen

mérget vett he.
Felesége azonban idejekorán é^zrevetto 
és a Korányi klinikára szállíttatta, 
ahonnan néhány nap múlva gyógyultan 
elbocsátották.

Mikor kikerült a klinikáról, huzatért 
lakására, ahonnan fiatal folcségo a na
pokban Olaszországban lakó szülei 
meglátogatására utazott. Arsóton — aki 
egyedül maradt — újra erőt vett az 
idegroham, eltávozott a lakásáról és u 
Várban, az Űri uccuban nagymennyi
ségű verőn állal

újra meginérgozto magát.
A mentők súlyos állapotban vitték a 
Jlókns-kórhúzba, ahol u halállal vívó-

és hogy 
SZÚllítúgl

Az új

Néh'uiy nappal ezelőtt olhunyt Becs
ben, a Gentzgassei aggok házában, Fock 
H' rmina asozóny, Stiirgkh, grófnak, az mclynok kulcsút mindig magánál 
191fi-|an meggyilkolt osztrák miniszter- 1 - 
elnökvek élettársa. Jj’ock Hermina, aki 
1923 óta volt az aggok házának lakója, 
soha sem tudta kiheverni Stürgkh gróf
nak tragikus halálát és állandóan

üldözési mániában szenvedett.
Mindenkivel szemben bizalmatlan 
és folyton attól félt, hogy kirabolják. 
E miatt még arra sem lehetett, rávenni,* 
hogy ágyba feküdjék, hanem karosszélc- 
ben vagy pamlagon töltötte éjszakáit, i

Valamikor vagyonos nő híré' en ó'lt,1 
do az aggoj: házában ingy.'ncs élt Hús
ban részesült, pedig rom volt szegény, 
inért sok I

volt

dotta
Az ékszerliuzottát a hatóság vette őri

zetbe, nz ékszerekből kiegyenlítik az 
aggok házában felmerült ellátási k öltsó- 
gokot és csak n megmaradt részt szol
gáltatják ki az örökösöknek,

A hagyaték ügyónok érdekessége, hogy 
Fock H' ralin Magyarországon lakó ro
konai jelentkeztek az örökségért.

Az antiszemita vollol Marói ismert 
StUrgkh gróf élettársa ugyanis po

zsonyi zsldóloány,
az egykori pozsonyi hitközségi elöljáró 
gyermeke. Lock Herinin nevet Stürgkh

US-

Január lS*án, csütörtökön
fligrdőg mátkája Somogyi Bogyóm! |j

Január hó 13-án, csülör öhön
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— Szenátorválasztás Franc’aor- 
izágban. Párizsból jelentik: Este 
7 órakor, francia idő szerint, 79 vá
lasztás eredménye ismeretes. A meg- 
wűJosztott 79 szenátor pártok sze
rint a következőkép oszlik meg! 
Szélső jobboldal 3, jobboldali köz- 
hirsuságl 17, baloldali köztársrsági 
15, jobboldali radikális 6, radikális 
29, szocialista köztársasági 2, szo
cialista-kommunista 1. — Megemlí
tendő, hogy De Selves szenátusi el
nököt Deithil radikális képviselő le
győzte és hogy Millerandnak a har
madik választási menetben kell meg
védenie mandátumát. (TI.)

— Krésg Károly dr. — kincstári főta
nácsos. Eresz Károly dr-t, a Takarék- ; 
pénztárak és Bankok Egyesületének t 
igazgatóját, a kormányzó kincstári fő
tanácsossá uevoijto ki. Kitüntetésével ki
váló érdemeket jutalmaztak. Eresz dr. a 
TÉBE megalapításától kezdve aunak 
szolgálatéban áll és évek hosszú során 
át számtalan közérdekű akciót kezde
ményezett és fejezett bo nngy eredmé
nyekkel. Krcsz dr. kitüntetése pénzügyi 
körökben négy megelégedést váltott ki.

— öngyilkosság a zárdában. A 
Villányi út 35. számú házban levő 
francia nővérek zárdájában, vasár- 
nap délután beállított egy j

A pénzügyminiszter három 
millió dollárkölcsönt 
szerzett Amerikában

A magyar mezőgazdaságnak nyújt hitelt 
ebből az összegből

Búd János pénzligymhnszter egy bécsi lap 
megállapodott a Marschall, FieldA Co. newyorki 
rommillíó dolláros kölesöu dolgában. A kölcsönt 
szóló mezőgazdasági hitelnynjtásra fordítják.

20-an

Bées, január 
értesülése szorint, 

bankházzal egy há- 
tizenötévi lejáratra

9.

VJJB’ :■ ’4I-!D>I
Tilos a kártya és a politika 
az Írónők Klubjában, ahová 

Tormay Cecil nem lép be
Az irodalmi és társadalmi ólet nary: Pető Irén, Itelchard Piroska, Várnay

f — Rendelés közben ellopták a?, 
orvos kabátját. Kollr* E no dr. kor
házi orvos bejelentette a rendőrié* 
gén, hogy rendelés közben a kór
házi rendelő előszobájából valaki 
ellopta a tél kabátját. A rendőrség 
az ügyben megindította a nyomo
zást

— Az Otthon írók és Ilírlapírók 
Köre január 15-én rendezi czldán 
első nrüvészeestélyét amélyen /?CTfo 
Gabriella, Ilosvay Rózsi, Kökény 
ricna, Raskó Baba, Vidor Ferike, 
Halló Imre, Gárdonyi Lajos, Ráció 
SándoT, Salamon Béla és Feltété 
József fognak fellépni. Az ének
számokat Polgár Tibor zeneszerző 
kíséri zongorán. A vacsora este fél 
10 órakor, a hangverseny este a,íll 
órakor kezdődik. Vacsora alatt és 
hangverseny után tánc az Astoria,- 
íazzband kíséretével. Előjegyzése
ket január 13-ig fogad el a kör tit
kári hivatala,

— öngyilkos ápolónő. Juhász Júlia 21 
éves ápolónő a Fehér Kereszt kórházban 
öngyilkossági szándékból mérget ivott 
Állapota súlyos.

— Elhalasztott premier. Bo kell szá
molnunk arról u nagy készülődés
ről, amely a Király Színházat valóságos, Huuaum cb liirsau qiiuí utut uasy.iuw Aieii, xv-icatix u ruutmai v amaj

ísar- érdeklődése kíséri a magyar Írónőit Zseni. Dénes Zsófia, Simán Erzsébet, Be-. méhkassá alakítja át. Az Aranyliattyu-t
Pun I klubja megalakít Igának előmunkálatait. \ nedlkt Hús, Vészi Margit és mások. A ' próbálják éjjel-nappal, az egész vezér-

Vihnu nevű 44 éves szobaleány az-; A szorvezés ma már előrehaladott stá-•’meghívottak majdnem mind bejelentet- kar állandóan pormanenciúban, pcrcrpl-
zal, hogy a zárdában alkalmazást diámba jutott, úgyhogy hétfőn délu'án 1 ték már csatlakozásukat az új irodalmi percre új ötletek születnek, amelyek
kér. A zárda gondnoksága kijeién* 
tette, hogy a kérelmet most nem tel
jesítheti, de legközelebb, amikor al
kalmazottra lesz sziikség. értesíti 
őt A válasz után néhány lépést tett 
hz ajtó felé, majd hirtelen megál
lóit. egy a köténye alatt elrejtett 
kést húzott elő s mielőtt tettében 
bárki megakadályozhatta volna, W- 
karján felvágta ereit. A mentők 
súlyos állapotban a Bókus kór
házba szállították.

— El tűnt egy pénzboszedő és egy víz- 
mcsternövendék. Vasárnap bejelentették 
n főkapitányságon, hogy Blaskovics Jő- 
vjiet 21 éve* vízmosternövendék Lövőház 
ucea 16. szám alatti lakásáról eltűnt. — 
Ugyancsuk eltűnt Knézich uccu 4. szám 
alatti lakásáról Mezei László 38 éves 
póuzbeszcdő ellenőr. Levelet hagyott 

melyben közölte hozzátartozóival, 
hogy vidékre utazik, s ott öngyilkos 
lesz.
- őriill kovács az uccán. Kovács 

László öl éves kazánkovács vasár
nap délelőtt félmeztelenül, nagy or- 
ditozással végigrohant a Váci úton. 
Az őrszemes rendőrnek sikerült el
fogni s bekísérni a főkapitányságra. 
Az ügyeletes orvos megállapította, 
hogy Kovács László közveszélyes 
elmebeteg s beszállította az angyal
föld) tébolydába.
- EltUnt takarítónő. Kettcr Béláné 28 

óvíh takarítónő. Szigetvári uccu 22. számú 
házban levő lekáanról bzomhnton eltávozott 
és azóta nem adott magáról életjelt. A rend
őrség korost.

— Letartóztattuk egy tolvaj cigányt. La
katos Gyula 88 öves cBHvnrgó cigányt, akit 
h (lebroceni törvényszék lopás miatt körö
zöd, előállították a főkapitányságra, ós le- 
tartó/tui tők.

- Két evvel ezelőtt! verekedés miatt le- 
tartóztatták. Fülöp Pétéi' 42 éves gyári
munkást. akit a pestvidéki törvényszék sú
lyos testi sértés miatt két év óta körözött, 
u rendőrség letartóztatta.

- Krrékpár-tolvajlás, Csuka András 19 
eves inüazorész, u Podmnniezky ucea 79. ,

klubhoz, amelynek a holnapi ülésen v:í- segíteni szeretnék az Aranyhattyut ro- 
Riasztják meg első vezetőségét.
! Az egységes libtán a következők sze- 
i ropolnek: díszelnök: gróf Bethlen Ist-

.. ___________ __________________ -A-_ > vénné, elnök: gróf Teleki Sándorné, ügy
kai ezelőtt kezdte* meg a tárgyalásokat j vezető elnök: Várady Ilonka, alelnökök: 
gróf Teleky Bándornéval, a népszerű Rltoók Emma, Döntetné Lengyel Laura, 
Szikrával. A cél az volt, hogy olyan he- ' ” 
lyet teremtsenek, nl.ol emelkedett gon- 
művészettel foglalkoznak, összejöhető- 
dolkodású emberek, akik kultúrával és 
nek,

mlndonfélo politikai és felekezeti 
kérdés mellőzésével. Kártya Is tilos 
a klubban, amelynek csak hölgyek 

lehetnek tagjai.
A szervezők az összes Ismert írónők

höz felszólítást intéztek, hogy lépjenek be 
a klubba.. Ezek közé tartoznak: Bokor 
Malvin, Ágai Béláné, Berend Miklósáé, 
Dobori péchy Mária, Lux Torka, Erdős 
René, Gulúcsi Irén, Szederkényi Anna. 
T. Kovács Hermina, a volt Wolff-párti 
városanya, Egó, báró Hatvány Lili,

öt árkor már meg is tartják aS alakuló 
ülést az Otthon helyiségében.

A klub megalakításénak ötlete Várady 
Ilonkától, alti Vándor Iván írói álnév 
alatt ismert író, indult, el, aki hónapok*

— Időjárás A Meteorológiai Inté
zet vasárnapi jelentése szerint egye
zőre bizonytalan időjárás várható, 
csapadékkal, hóval vegyes esőzéssel.

—• Szakiról jubileum. A Magyar Szak
lapok Országos Egyesülete ünnepi ülés 
keretében jubilálta ügyvezető-elnökét

Tutsek Anna, főtitkár: Kosáryné Réz 
Lola, jegyző: Bécásy Judit, ügyész: dr. 
Szenti Róbert, de ő is kebelbéli, mert 
Bokor Malvin férje. Ezenkívül választa
nak még tíztagú igazgatóságot ia , 

Érdekes, hogy
Tormay Cecil az egyetlen, aki visz- 

szautasította a meghívást.
Szerettük volna megtudni a passzivitás 
okát, do Tormay Cecil jelonleg betegen 
fekszik és így nem nyilatkozhatott.

A program egyelőre csak körvonalak
ban van meg: előadások, felolvasások, 
külföldi írók és művészok meghívása, 
Btb.

És igaz férfiakat is szívesen látnak 
vendégül, ha művész, vagy Író.

— Ismét tárgyalnak a törökök és 
oroszok. Angoráből jelenti a török 
Távirati Iroda, hogy az orosz-török 
kereskedelmi szerződés megkötésere 
irányuló tárgyalások ma yjból meg
indultak.

— öngyilkossá gok. Kiéin Bernit «1 éves 
ránro. Hidegkúti út 1Í3. számú házban

ablakkilinesre felakasztotta
dr. Radványi Lászlót, 30 óves szakírói magánzó, BJdegkúi 
működésének alkalmából. Az ülést kö-1 levő lakástn Wrt™—«„ 
vető vacsorán számos felköszöntö hang- j
zott el. többek kozott Ráköti Jenőnek, mottók. — GerO Rózsi 2ó éve. varrónő, raor-

számú húr, második emeleti lakása elől ke- 
rókpúrjút ismeretlen tottes ellopta. A rend
őrség uz olszoporodoti tolvajláb ügyében 
a nyomozást megindította.

L

mélyensrantö és szellemes felköszöntője, 
amelyeket az ünnepelt meghatottau kö
szönt meg.
- A Detektívek Atlétikai Club

jának estélye. A m. kir. állam- 
rendőrségi Detektívek Athíéiikai 
Clubja zászlóalapja javára, szomba
ton este a Vasúti és Hajózási Club 
helyiségében jól sikerült műsoros 
estélyt rendezett. Az estélyen köz
reműködött a Club énekkara snagy 
sikert aratott Kepes Fereno detek
tív kitűnő játékával.

— Betörők egy mérnök lakásán. 
Vasárnap este betörők jártak Ko
vács Andor mérnök Lánchíd ucea 
4. számú házban lévő lakásán. A 
tettesek magukkal vittek egy S. M. 
monogrammal ellátott, tizenkétsze- 
inélyes , ezüst evőeszköz-készletet, 
egy cigarettatárcát, amelybe" Teleki 
Samu gróf neve volt bevésve, va
lamint más értéktárgyakat. A rend
őrség keresi a beMrakot.

— Leesett u autóról. Tóth József Jó éves 
n.nsrIUnos ar Asztalos Sándor uerALau egy 
ovióról leelott, minők következtében súlyos 
súrülóst és agsrázkóddrl ssonvidolt. Anion-1 
tök a Diiloa-kórházba vitték.

fiúmmal, — Sprona Dániel 88 éves vasöntő- 
munkás, lurkőoldattal, — Kuríjcz Józsefné 
91 eves háztartásbeli Petnehdzy ucea o7. 
szúmu házban levő lakásán, lugkőoldattal 
megmérgezte magát. — Bartha Gyula 81 
éves mázolósegéd. jódtinkturával megmér- 
rezte magát. A mentők valamennyinket sú
lyos állapotban a Rókus kórházba vitték.

— Ifétsrázpenrög zsebtolvajlás a Vásár- 
csarnokban. Dr. Helvey Tivadar gyáros be
jelentette a fökapitánysáfron, hogy a fele
sére zsebéből ismeretit n tottes u vásárcsar
nokban kétszáz pengőt ellopott. A nyomo
zás az ismeretlen tettes kózrekerítésórc meg
indult.

püiésében, az elsőtől a századik elő
adás felé. Az utolsó pillanatban annyi 
új ötletet, viccet írtak a darabra, 
amely szükségessé tetto a premier elha
lasztását péntekre, mert a színház nem 
akarja megkockáztatni az Aranyhattyu 
sichcr sikerét, amely bizonnyal lesz 
olyan nngy, mint a szerző régebbi ope
rettjének, a Régi jó Budapestnek a si
kere volt.

A „Magyar keringő*4 bemuta
tója. Szombaton este a Breituer- 
táncintézetben nagyhatású, uj tán
cot mutattak bo. amely egy csa
pásra meghódította a tánc-szerető 
közönséget. Az új tánc neve Ma
gyar Keringő,.amely a sok charles- 
ton, black boltom és egyéb más 
unott táncok után, friss, tetszetős 
magyar motívumokból áll. A Ma
gyar Keringő (Valse Hongroise), 
eredeti zenéjét P. Pogány Dezsönó 
szerezte, koreográfia’át Breííneri 
Aladár tánctanár állította össze. 
Az uj tánc és tánc-zene nyomban a 
bemutató után, nagy népszerűségre 
tett szert, a nagyszámú közönség 
előtt; számos pár vígan ropta a 
legújabb magyar táncot, a Magyat 
Keringőt, amely minden bizonnyal 
rövidesen az ország határain túl, a 
külföldön is elindul hódító útjára.

— A némst szakértők bíznak a párizsi 
tárgyalások sikerében. A német katonai 
szakértők, Forster és Pavels tábornok 
ma Párizsba érkeztek. Pavels tábornok, 
akit a pályaudvaron meg akartak inter
júvolni kitért az újságírók kívánsága 
elől. Később azonban egy újságírónak 
a következő kijelentést tette;

*— Azt hiszem, hogy a tárgyalások 
nem lesznek könnyűek. Ennek ellenerő 
azonban remélem, hogy eredményre ju
tunk.

— Vállakózás. Pajor Mátyás, a Világ 
volt igazgatójának, a régi gazdasági 
szakembernek szerkesztésében és Illés 
József kiadásában új közgazdasági, épí
tészeti és műszaki lap indul meg „Vál- 
lalkozás'* címmel. A „Váll'tlkozás,,t mely
nek szerkesztősége és kiadóhivatala Tö
rés körút ]5. szám alatt van, ez aktuális 
riportokon kiviil bőségesen tudósít az 
összes árlejtésekről.

Január 90-án

vjjiJt-Mnax

Konyha- és aláaaobabutorok 
dern klu iatben. 

Állandó nigy raktára 
Budapest, Thököly út 17. 

szol'd Araki 
FIZETÉSI ItÖNWYÍTtSCKI

JanuArbin lumAt kiarualljuk 
a folgyillemlott 

hibás paplanokat 
SÁNDOR M. FERENC 

Kammermay.r Kára v ucea .
(Központi vátosháza épület)
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SZÍNHÁZ
Béceből rlásztó hírek érteinek 

Németh Mária betegségéről 
h művésznő Influenzába esett ée az 
Ugyta magas láza, állandóan ®®e1' 
kedd tendenciát mutat A bécsi 
Ittpera Igazgatósága a botegsóg tar
tósságára való tekintettel, kénytelen 
volt ca égés, januári müsorterveM- 
tet felborítani. Németh Mária iránt, 
aki nemrégiben még lakása miatt 
heves háborút folytatott ax opora 
Igazgatóságával, nemcsak környe
zete, de a hivatalos faktorok la na
gyon melegen érdeklődnek.

Ha már külMldnfl és operaénekosnd- 
nél tartunk. Ideírhatom azt a levelet, 
amit a hasakésrülö

Alpár Gitta irt s
• TBétfüt Naplónak.

— Nem is tudja senki elhinni odahaza, 
hogy mit jelont számomra ..vendéyjdt- 
i,ani“ otthonomban, tehát hazakészülnt 
ebből , rendkívül szívélyes éa mégis 
Idegen, néha barátságtalan Berlinből. 
Hlgyje el, már most kezdek rvoma- 
golnl. már most rakom a kofferokba 
azokat a ruhákat, cipőket, kottákat, 
amire azt gondolom. Itt nem lesz szük
ségem. Mint a gyerek, úgy ürülök, ha 

ruha bevándorol a kofferbe..,
A hiten itthon járt vUúgiárá pri

madonnánk
Paláathy Irén

aki férjének H. Bartfxh etimdarab- 
üaynöknek akart segíteni és a pesti 
operett termés legjavát akarta le
aratni. Távirati rövidséggel kell 
jelmtéeminh, hogy a Budapesten 
futó két operett kőéül nem tudott 
választani, mindkettőt megnézte — 
ele nem kötötte le. Mondta ü neki 
az egyik operettMnházunk direlc- 

tyorcL *
-'frénkém, kicsit korán jöttél. 

Majd négy héttel később!
Kik nem jelentek meg éa miért « 

Nessty M bankettjén a Ifeazokbenl — 
ex izgatja most a színházak benfentesela 
Hát először is

nem volt Jelen
■ Kaszt, Üli sikerének föróazMS. Udte 

alOJiek távolmazadása kinő, fel
tűnést keltett, N«u jelont meg Hevest 
Sándor, a Nemzeti Színház igazgatóis, 
akinek távolmaradását ez újra felelötle- 
iül terjesztett Nemzeti Színházi Igaz
gatóválsággal és Barsűnyl Zsolt állítóla- 
0oe Igazgatói kinevezésével hozzák ösx- 
szefüggécbe. Távolmaradt a bankettről 
dr. Beád Móric is. Ben Blumenthal pesti 
megbízottja, hogy miért, ezt cank « 
maga tudná megmondani. Ax estélyen 
viszont legnagyobb sikere a szép tata 
Xmmlnek volt, akit Hatvány Ferenc 
báró megkért arra, hogy lefesthesse és 
akit Klebclsberg kultuszminisitot le 
bemutattatoti magának.

A Városi Színház egyéni gazdál
kodásának pompás fokmérője, hogy 
■újdonságában, a „Kiss és Kis ciuui 
operettben nem kevesebb, mint 

ti» vendég sxinésx lép fel
Miller Irén, Honthy liánná, Hol- 
>oi Tibor, Simon Marosa, Zala Ka. 
'róla. Virágh Jenó, Kabók Győző, 
Ábel Frigyes, Lészay Kató es Ham
vas Józsa kapnak minden este 
mint vendégek fellépti dijat a Is- 
Sosi Színház bő kasszájából.

Vasárnap éjfélkor érkezeti az Orient- 
espresszel Pestre

L Argentína
! Uaemdvésznö, aki ma eete lép fel a Fő
városi Operettarinházban. Gönyörü, fla- 
tal táncosnőt rengeteg osomag és koinor- 
nája kíséri. 

I

Hogyan íett Gyenge Annusból - 
Anne Roseííe?

Két tehetséges ember küzdelme a szerelemért, az életért 
és az érvényesülésért

Vasárnap délután csengetett a tele
fonom:

— Itt Gyenge Anna beszél. Nagyon 
szeretném, ha eljönne feketére, meg egy 
kis traooera a Hungáriába. Tudja, na
gyon unatkozom, mert a fellépésem 
napján nem fogadok senkit. Magával 
azonban elbeszélgetnék egy Ideáit a pesti 
dolgokról...

Hungária szálló. Cigaretta, fekete, 
meg ©gy mokány fekete székely aeazony, 
aki keresetlen szavakkal varázsolja elő 
a félhomályos szálén szögletéből a — 
múltat azt amit vagy tizenöt éve itt
hagyott. Ajs elejtett szavak mondattá, a 
mondatok kis regénnyé sűrűsödnek: 
Anne Roselle, az Operaház illusztris 
vendége meg fogja bcesátani, ha a nyil
vánosságnak továbbítom 
Gyenge Annusról, a góbú-leányró’ 
ólete párjáról megtudtam. Tehát: 

azt, amit
és

kisÉdesapját nem is Ismerte a 
Anna. Mostohaapja neveli feL Kolozs
vári elemista volt, mikor először látott 
gyerekelőadást. Polgáriba Csíkszeredán 
járt, itt érte el első sikerét. Az igazga
tónő két dalát énekelte el az évzáró 
vizsgán nagy sikerrel. Mostohaapja a 
konzervatív aseékaly kisiparos és anyja 
az egyszerű góbé asszony persze hallani 
sem akartak arról, hegy a kis Annus 
színésznő legyen. Do Annus valahogyan 
Pestre jött. (Hogy ebben a valahogyan- 
bán egy kis külön regény, külön har© az 
élettel, külön megpróbáltatások foglal
tatnak össze, azt már Anne Roselle Is 
elfelejtette. Elég az, hogy Rákosi Szid! 
nemcsak a« iskolájába, hanem magához 
is veszt Illetve először magához, azután 
az iskolába. Tizenháromévos volt akkor 
Gyenge Annusba, okos, tömzsi, tömpe
orrú, ós nyitottfülű kisleány, aki egy fél
évi tanulás után már szerepbe „ugrik** 
a Király Színházban. Mikor Medgyaszay 
Vilma otthagyja a Király Színházat 
Gyenge Annára osszák János vitéz 
Ilnskáját. Lassan előbbre kerül a kis 
székely leány és a buda—temesvári szín
házak primadoBája lesz.

•
Mivel abban az időben is a színház 

hoz legközolebb a tőzsdések és a bankó* 
rok álltak, nem lehet csodálni, hogy a 
nagyon tehetséges és kibontakozni kezdő 
színésznő megtetszik D. Rosner bankár
nak. D. Rosner csak most, Amerikában 
írja Így » nevét. Akkor Pesten Rosner 
Dávidnak hívták, ahol jóhnonő bauküz- 
letnek volt boldog tulajdonosa. Békés és 
mondhatni boldog együttlétüket esek 
Rosner Dávid féltékeny felesége zavarta 
meg időnklnt, E» viszont megérlelte a 

' szerelmes pár elhatározását: szökni in
nen, minél messzebbre, ami annál köny- 
nyebben ment, mert Rosner bankár az 
utóbbi időkben vajmi keveset törődött a 
tőzsdei árfolyamokkal, inkább Annuska 
gyönyörű szemelt bámulta. így neon 
lehet csodálni, hogy az üzlet tönkrement 
és a roncsokból éppen az amerikai út 
költségeit lehetett megmenteni.

ti-

A nyakas székely asszonynak igazat 
adott a sora. Vasárnap este lépett föl elő
ször az Operában. A Toseát énekelte. 
Színpadra lépésekor elcmántárig erővel 
dübörgőit fel a taps, amelynek édes ze
néjét minden száma ntáu élvezhette. A 

Ro«eík, a kis székely leány, végre Pes
ten is beérkezett.,,

Stób Zoltán.

Elntón sokáig nem hallottunk Gyönge 
Annáról. A háború elfogta még azoka* 
• leveleket 1a amit egy könnyíti Csík
szeredái öreg nénike küldött ■ leány 
után. aki Merolmeeével » lsmoretlen' 
Idegenben 4) életet kesdett. Bosner - ------------------- ------  ----- ,, ,, . ~
válénört indított felesége ellen, aminek kritika 1, megállapítja majd róla: Anne 
befejeztével feleségül vett, a hűsége, ------ ..................... T'“-
Gyonge Annát nemsokára agy klsflú is 
megaranyozta életüket, de a kis jöve-

| UÁOT HAMlÚrÓN |

vény már súlyos tehertételt jelentett a 
kis Rosner család kasszájának, öt sú
lyos és megpróbáltatással tel© esztendő 
következett. Járták a vidéki színházakat, 
később bármilyen munkát vállallak, 
csakhogy a kisfiúk fejecskéhez jusson. 
Három óv múlva egy kis állást kap Ros
ner. Reggeltől-estig körmei és számol. 
Végül is l?«nor Dávid talpraállt és D. 
Rosner lett belőle. Autógyárak flnau- 
cieurje. valóságos newyorki nagybankén 
Tehetséges epiber!...

A másik tehetséges, az asszony sem 
hagyta magát Titokban énekelni tanult 
és jelentkezett a Metropolitan Opera- 
house-nél próbaéneklésre. Nem sikerült. 
Newyorki nagymozikban énekelt azután. 
Itt hallotta Bodansky, aki figyelmessé 
tette rá a Metropolitan vezetőségét. Meg
hívták, leszerződte t tét. de félretették. 
Tartalékban szenvedettt, tusakodott ma
gával, mikor egy kis palotaforradalom 
kiveti a világ első operájától és a esi- 
kágói opera élére teszi. Ez a vágya: 
Toscát és Aidát énekelni! Itt sem ér
heti el. Inkább staggionchsz szerződik 
é® fárad, dolgozik, szenved két éven 
át négyazán hangversenyen és előadáson, 
csakhogy elől legyen ós elérhesse álmát: 
Toacdt és Aidát.

•
Véget ér a háború. Ab első dollár, ami 

Magyarországba gurult, az Gyenge An
náé volt, aki férjo iránt! gyöngédségből 

~ ................... A
nö- 

most már RoselUnek hívta masát, 
pénzesboriték Rákosi Szidi szegény 
vendékeinek volt címezve.

•
Két évvel ezelőtt Milánóba ment 

nulnl. Nem tanítják, hanem leszerződte
tik. Olasz staggi ónéval jut először 
Bécabe — a Pillangó kisasszonyban de
bütál óriási sikerről. Két hónap múlva 
már újra a Metropolitan tagja ég mint 
ilyen jön vissza á kontinensre. A pá
tira! Nagy Operában áprilisban. Lon
donban májusban énekel. A siker nyo
mába szegődik. Siker Bécsbeu. siker Ber
linben, Párizsban. Londonban, Prágá
ban, Rómában. A drezdai állami opera 
meghívja Turandot címszerepére. Pua- 
elni legújabb operájában hallatlan nagy 
sikere van. Az állami opera Igazgatója, 
Fritz Busch, estélyt ad a tiszteletére, 
ahol a kíqai hereegkisasszouy kreálóját 
a berlini olasz nagykövet és Puccini két 
fia la üdvözli. Ekkor már hasa merész
kedik. Radnay igazgató hívja és ő do
bogó szívvel, boldogan mond igent 
Gyönge Annuskdból leit Anne Roselle 
akkor tanulj* meg ezt a közmondást, 
amit azóta nagyon gyakran ismétel: 
senki sem lehet próféta saját hazájában. 
Valljuk be. hogy a pesti közönség na
gyon hidegen fogadta megtért nagyját 
és szörnyű bukás volt avaly márciusban. 
Esen azonban ő csodálkozott a legkevés
bé. mert okkor ezt mondta nekem:

— Budapesten Caruao is megbukott ö 
mogcsküdött, hogy soha sem jön többé 
ide, én meg azt fogadom meg, hogy 
azért is visszajövök...

A Magyar Színházban nary izgalmat 
okozott vasárnap reggel a« a hir, hogy

Gombaszögi Ella meg
betegedett

to * délutáni Pártod MroUt-beU iwro- 
pét lemondta. Úgyszólván az utolsó 
pőrében akadt egy fiatal színésznő, Lé- 
•zny Kató, aki vállalkozott arra, liofftf 
megmenti az előadást Lészay Kató a 
Pártost kirakat sorosa tea előadásai alkal
mával játszott kisebb szerepet, újabban 
pedig kellemes feltűnést költött a Vá
rosi Színházban az Asszony !cúm egyik 
főszerepében. A fiatal színésznő beug
rása olyan jól sikerült, llogy a Mugya/ 
Baínház szerződéssel kínálta meg.

A jókodv és kacagás színházának le
het mondani tegnap óta a fővárosi 
Operettezinbázat, ahol líenne^uln ón 
Mttchel urak bohózata a

Vigyázat f Sőt szakos*,' 
került bemutatásra a külső siker mia- 
dea megnyilatkozása kíséretében. Fa
lnál Sándor a színház bérlő-tgazgatőja 
valóban érti a mesterségét, hogy mit 
kell tálalni (leesettnek a vacsora utáni 
színházban és ai a bohozatgárda, amely 
Faludi izfnhózn. köré tömörüik Bércs/i 
Ernő rendezi! keze alatt pompáé errüi- 
tes. nevelődött. Forral Rizsi mulatsá
gos éllel egy bdzadrtos, önző anyós to- 
‘toirraaajilt karcolja a darab elótorvbs, 
míg Knboa Gyula ogy jobb toréra órilo- 
mea víi azerepébon kaoagtatja a közön
séget. Sarkfuil Aladár egyéni humoré 
papueahős, Saikoty Lujza ebbon a núl- 
liöben is hamvas, üde monyaeske, aki
nek párja Láaár Mária dekoratív ko
holja. Fodor Artúr egy szemtelou inas 
szerepében adott kablactfigarát, de sokat 
tapsoltak Borom Gésának, Csatsy Jan
kának é$ a mulatságba KŐváry Gyu
lának.

A Terézfcörúti Színpad új mfirjrájal 
már a

biztos siker Utján halad
A bemutató óta mindennap telt nézőtér 
közönség© már igazolta a műsor sike
rét. Elsősorban kell mogemZíteul .Voti 
Károlyt, aki a kabaréírás nagymesteróvó 
nőtt© ki magát ée aki egy operettel én 
két tréfával is szerepel az új műsoron. 
Vadnay Lászlótól is láttunk egy na
gyon mulatságos é© ötletes vígjátékok 
amelyot természetesen Salamoa tíéln ka
cagtató alakítása fémjelzett Nagy Endre 
konferánszai mellett kellemes feltűnést 
keltett Komlóé Vilmos.

Jövünk
Caftt6rtaat«' 

RADIUS PALACE

• A Vígszínház heti mfitsrs: Hétfő, 
szerda, péntek és vasárnap este-- Nem 
sülök! — Kedd, esütöi'tök, szombat, vasár
nap délutiu: Noszty-flú esető Tóth Marival.

BuloroR"'"'-®■riEBw® tePS*Álc.idn uccui oldelon
Vidékre iiakiM'l .8t*rn»oeláo |ötAtlA3£*il

Minden este 9 őrekor MOLNÁR FERENCZ

Vigyázat! Hűt szakasz Játék a kastélyban
A plratlr «s*»t nsp hrugltja a jzgyoket

MAGYAR SZÍNHÁZA
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( üj film bon vf van tünk született Bérei? 
(Géza személyében, aki

német gyártól kapott 
ajánlatot

karton .Tnllus impresszárió „csinálta*4 
a tzerződést, amely nyolcezer arany
márka évi fizetést biztosít Berczy Gó
cának, aki rövidesen Berlinbe utazik.

Hevesi Sándor, a Nemzeti Szín
ház igazgatója elkészítette n nagy 
Faunt rendezőpéldányát. Az előadás 
Hevesi rendezésében

öt és fél órát
tehát fél 7 órától 12 óráig tart. A 
főszerepeknek is megvan mái- a gaz
dájuk. Faust: Abonyl Géza és Le- 
hotay Árpád, Margit: V aradi 
Aranka. Meflsztóf Odry Árpád, A 
Faust két része egy előadásban u 
jövő hónapban kerül színre.

Művésznőink közül egy méltóságos 
asszony lőtt a háton. Kőszegi Jolánt, a 
Király Színház 'tehetséges, fiatal mű
vésznőjét

feleségül vette
ÍAng Sándor földbirtokom és méltósá
gon úr. A művésznő a férje kedvéért 
lemondott a színpadról.

M BKE 
háziversenye

A BKE vasárnap délelőtt rendezte 
vneg háziversenyét a követkeoő ered
ménnyel: Férfi snílkorcsolydzás: 1.
Flnster Antal. 2. Zöllner Ottó, Hölgymíl- 
korcsolyázás: 1. Tóth Sylvia. 2. Révay 
ErasL Keringőversenv: 1. Bzalay-Orgo- 
niota pár. 2. Szabó-Iiotter pár. I. Or- 
mo»-Gallló páT. A gyorekorcsolyáaó ver
senyt a gyenge jég miatt elhalasztották.

Hungária — C. P.
Európa 4:4 (0:3)

Barcelona, 1927 január 9.
Gigászi küzdelem után 4:4-ro végez

tünk a C. D. Európa elleni revánzsmór- 
kőzésen. Az Európa már 4:0-ra vezetett, 
de hatalmán finist kivágva, Jeny, Mol
nár <J) és Opata góljával sikerült el
döntetlenné tenni u mérkőzést, u.

Hccht Edit a műkorcso
lyázó versenyben le
győzte Stteber Eottit

ÓtftrafOrod, pan. 9.
Otátraffiredeu vasárnap nagyszámú 

előkelő közönség előtt folytak le a kor- 
ceolyaversonyek. A hölgyek műkorcso- 
lyaversenyén Heoht Edith lett az első, 
aki legyőzte Btiebor Lottit, aki a má
sodik helyre szorult A fórflmfikorcso- 
lyázóversenyhon első lett dr. Fechter 
(Pécs). 2. Rákóczi (Budapest). A páros 
mü korcsolyáznál vorseny eredménye a 
kíivetkező: L Jarnesln Wrede (Bécs. 2. 
A Nemes házaspár (Budapost). Korong- 
hokki: JL Troppau. 2. Spárta (Prága), 8. 
BKE. _-

X Kikapott a Budapesti Korcsolyázó 
Egylet Prágában. Prágában a csehszlo
vák bajnokságért folyó küzdolem során 
u Troppaui Korcsolyázó Egylet győzött 
az A. 0. Snúrta ellen 2:1 urúnyban. A 
mérkőzés előtt a Troppaui Korcsolyázó 
Egylet a Budapesti Korcsolyázó Egylet 
ellen küzdött és 2:0 arányban győzelmet 
aratott,

X A Witcker nyerte n bécsi Téli Kupát. 
A Téli Kupa döutőniórkőzésén a Wacker 
3:1 11:1) arányban győzte la a Slovan csa
pató!. W. A.C.-Hakoah 6:2 (2:1). A Hakoali 
tartalékja) nem váltak be.

X Birkózás Kaposvárt. Vasárnap ron- 
dezto Kaposvár városa a városi birko- 
tóbajuokságot, amelyet nagyszámú kö
zönség nézett végig. A birkozóbnjnoksú- 
gok részletes eredményei a következők: 
Lógsúly: Bajnok: Szekfü (Kaposvári Tu
rul. 2. Zomborl (MAC). 8. Sós (Törekvés. 
Pehelysúly: Bajnok: Taenúdy (MAC). 2. 
Mattan (Törekvés). 3. Kohl (ÚTÉ). Köny- 
nyűsúly: Bajnok Ambrus (MAC) 2. Né
meth (MAC). 8. Stiober (Testvériség). Kis 
közópsúly: Bajnok: Keresztes (MAC). 2. 
JáuoKsy (MAC). 3. Juhász (MAC). Nayg- 
középsúly: Bajnok Nagy (Ceglédi Mow)
2. Rivulcsek (Kuposvári Turul). 8. Kis 
(Pécsi Atlétikai Club)- Nehézsúly: Baj
nok: Jurno (MAC) 2. Nemes (Pécsi Atlé
tikai Club). 8. Ehrllng (UTE).

X A bécsi csapatok Kikeres BKcreplése 
Franc Írországban. Az Admlra 3:1 (0:0)
arányban legyőzte n párizsi ltcd-Star csa
patát, nűg « Sbhinoriug 7:2 arányban u 
burdeuuxi Basttdienuu csapatát.
ÜJSAOÜZEM Rt. Uudapeit," Vlíl ^Bökk Szilárd aeoa

MOZI 
Strogoff Mihály 

kivételesen nagy sikere 
A Royal Apollo, Omnia, Corso *s ax Uta filmasInMiakban olyan nagy 

alkart aratott, a fllmasitelt Verna-ragOny, hogy az 

UFA, OMNIA és CORSO 
még egy hétig műsoron tartja a „Strogoff Mihály“-t 

végig. Strogoff Mihály tehát száz-száza
lékban beváltotta a hozzáfűzött remé
nyeket és ogyben

igazolta a pesti moziközönséget,

A hét legnagyobb fllmesemónyo feltút- 
lontil a Verno-regónyböl fllmcsítctt

Strogoff Mihály
bemutatója volt, amelyet négy előkelő 
premier filmszínházunk, a lloyal Apolló, 
Omnia, Corso és az t/fa tűzött műsorára. 
Strogoff Mihálynak, a cári futárnak iz
galmas, érdekfeszítő történőiét, amelyet 
a filmen Iván Mosjoukino magasabb- 
rendü alakítóniűvészeto tett n film aczői 
számára megrendítővó és Natalia Ao- 
vankó csodaszép lengyel származású ame
rikai fllmstur szereplése avatott feledhe
tetlenné, sorozatos zsúfolt házak nézték

SPORT
M Vasas katasztrófáiig 
vereséget szenvedett a 

III. kér. IVHC-lól 
n Ferencváros megérdemelten győzte le Újpest 
csapatát, a javuló Kispest pedig a nemzetlek 

csapatát késztette megadásra
A' Téli Kupa utolsó fordulója igen jó, 

érdekes és nívós sportot hozott, amely
nek során az az obligút meglepetés sem 
maradt eJ.

A meglepetést a Vasas csapata taol- 
gáltatta, amely a III. kér. TVAC-tól 
8:9 arányban katasztrófáik vereséget 

szenvedett.
A Téli Kupa derbije a Ferencváros. 
Újpest mérkőzés jelentőségének megfe
lelően igen jó, gyors és változatos küz
delmet hozott h végül a zöld-fehér ele 
megérdemelt győzelmét eredményezte. 
A mérkőzés egyetlen szépséghibája. 
Schissler Jteset bíró indiszponáltsága 
volt, aki nagyobbrészt n lila-fehérek 
terhére tévedett. A Téli Kupa harmadik 
mérkőzése a Kispest-Nemzeti mérkőzés 
az előbbinek Jól megérdemelt győzelmét 
hozta. _fl.

S végül említsük meg, hogy a Teli 
Kupa derbijére hétezer ember volt ki
váncsi, ami tekintve a havas időjárást 
szép számnak mondható.

Ferencváros—Újpest 3:2 (3:1). Bíró: 
Schlsslcr József.

Körülbelül hétezer főnyi közönség 
előtt folyt le a Téli Kupa derbimérkő- 
zése. Mindkét fél a lehető legerősebb 
összeállításban állott ki, így a megje
lentek egy mindvégig erős és változatos 
mérkőzésben gyönyörködhettek. A der
bit a Ferencváros megérdemelten nyert© 
meg, a csapat kitűnő játékot produkált, 
különösön a hálfsora produkált első
rangút, A csapat, illetve a mezőny leg
jobb embero Bukovi volt. A csatársor
ban Kohut volt elsőrangú, nagyszerűen 
felelt meg azonkívül Hunglcr is.

Az Újpest csapatában a védelemben 
Fogl II. mugüslott ki, a halfsorban Pé
ter felelt meg. A csatársorban Jakabé 
teljesen igazolta a róla elterjedt jó hí
reket.

Az első félidőben inkább a zöld-fehé
rek vannak többet frontban, do a veze

Budapest box csapat bajnoksága
Gyér padsorok, kevésszámú néző al

kotta a keretet Budapest boxetapatbaj- 
noksúgánál. Ez érthető is, mert hiszen 
alig vagyunk túl Budapest boxolóbajnok- 
ságáu. ®

A párosítások alupjún tegnnp oste az 
NSC csapata vívott fölényes győzelmet a 
Budapesti Vasutasok lelkes gárdája fe
lelt. Részletes eredmények a következők:

Kubinyi (NSO—Énckei (B. Vasutas). 

rj/Ju— ÁmSu

amely mindig honorálja a kivételesen, 
művészi alakításokat.

Ez a meggondolás késztette as Ufó, 
Omnia és Corso igazgatóságát, hogy a 
filmet

prolongálják.

A Strogoff Mihály tehát szerda után is 
legalább még egy hétig műsoron marad 
a húrom filmszínházunkban.

tést mégis az Újpest éri el. A 20. perc
ben Jeszmás egyéni játékából gólt lő 
(0:1). A 24. percben Rá28ó hosszú beadá
sát Beneda beejti. (1:1) Egy szép Fe
rencváros támadás után Fuhrmann húsz 
méterről váratlan gólt lő (2:1.) A Fe
rencváros továbbra is veszélyesen tá
mad ée a 88. percben Schlosser, Kohut 
ée Rázsó összjátókából az utóbbi meg- 
szerzi a harmadik gólt.

A második félidőben az Újpest a töb
bet. támadó fél, do gólt csak 21. percben 
■Wilhelm elgáncsolásáhói mogadott 
11-ősből Jeszmás révén éri el. A bíró 
Pétert fant miatt kiállította.

III. kér. TVAC—Vasas 6:0 (3:0). Biró: 
dr. Juhász Attila.

A III. kér. TVAC legénysége tudásuk 
legjavát nyújtotta. Első félidőben a III. 
kerületiek állandó taktikai é technikai 
fölénye, Skvarek, Horváth és Drüszler 
góljaiban nyer kifejezést. A Vasas szo
katlanul gyönge.

A második félidő kezdetén — úgy lát
szott — a Vasas életre kol, de ez a lát
szat csak percekig tart, mert azután 
ismét visszaesik és a UI. kerület Lemét 
főlénybo kerül. A továbbiak sorún Hor
váth két gólja, majd Lenner gólja bizo
nyítja a IIT. kerüld 6x.ünzációs jó játé
kát.

Kispest—Nemzeti 2:1 (2:0). Biró: 
Vlezenik Ede.

Az első félidőben Kispest van állan
dóan frontban. Támadásai veszélyesek, 
azonban az eredmény sokáig várat ma
gára, míg végro a 21. percben Szabó 
megszerzi Kispestnek a vezetést, majd 
a 27. percben a debütáló Kálit zer ket
tőre szaporítja a gólokat

A második félidő lanyhább játékot 
hoz, A Nemzetiek nagyobb technikai tu
dásával dominálja a mezőnyt, veszélye
sen támad, do csak a tizenhatosig, mert 
Kispest védelme jó. A 83. percben Ré- 
may II. kiugrása eredményez gólt ami 
azután a végeredmény is.

Az újonc. Énekes nem ellenfele n jótcch* 
nikújú Kubinyinak.

Fuchg (NSC)—Csenge! I. (B. Vasutas). 
Csengéi könnyelműen feladja a versenyt, 
pedig Fnchs ellen győzhotett volna.

Mayer (NSC)—Bököd y (B. Vasutas). 
Bokody II. kiüti ellenfelét.

Welsz (NSC)—Csongoy III. (B. Vasutas) 
C^’ugey gyomorütéssel knock autolva 
lett.

Gelb (NSC)-Pázmándy (B. Vasutas). 
Gelb megadásra készteti ellenfelét.

Mihalik (NSC)—Csengéi II. (B. Vsutas) 
Csengéi II. erős irammal kezd, de visz- 
szaesik, mire Mihalik győz.

Seor II. (NSC)—Oláh (B. Vasutas). A 
fölényben lövő Oláh horogütóstől földre 
kerül és kiszámolják;

Fricdmann (NSC)—Vizy (FTC). Prog
ramot kiegészíti verseny. Győz az álló
képesebb Fricdmann.

Sebőnk (NSC)— Krccsmár (B. Vasutas). 
Sebőnkét leléptotik. Győz Krecsniúr.

A csapatbajnokság második versenye( 
jövő hét vasárnapján kerül lebonyolí
tásra.

Váratlanul nagyszerű 
eredményeket hozott 

a Főiskolai Sportszövet
ség fedettpátyaversenye
Gposx és Fevih zgyt Bellonlt, 
Sugár* Kui*unczyf, Pattit Ba- ■ 
togfsot, Dénes pedig Somfait 
győzte le. Kitűnő rendezés

Az egyetemi atléták a Főiskolai Sport
szövetség vasárnapi fedettpálya ver
senyén mutatkoztak be a berlini ver
senyük előtt. Az eredményeik „azt mu
tatják", hogy komoly lekiismcrcttel ké
szülnek a berlini nagy versenyre és 
szép sikereket is várhatunk tőlük. A 
verseny természetesen egy pór megle
petést is hozott: így Sugár és Fagy le
győzték Kumczyt, Balogh csak 640 cm 
tudott ugrani é3 Paltz 642 cin ugrásával 
legyőzte; Gtosí könnyen győzött, míg 
Ferihegyi finisben megverte Bellonit. 
Dénes ínellszélosséggel utasította a má
sodik helyre neves ellenfelét Sonifayt. 
A versenyen megjelent Sztunkovics 
Szilárd ós Kelemen Kornél dr. vezetésé
vel a MASz, illetvo a M. F. S. egé&z 
vezetősége. A rendezés kifogástalan volt

Részletes eredmény:
Magasugrás: 1. Balogh (MAFC) 170 

cm. Versenyen kívül Késmárk? (BBTE) 
175 cm. 400 méteres III. osztályú sík
futás: 1. Fcrenozy (MAFC) 55.3 mp. 
70 méteres síkfutás: Sugár (KAGE) 
8.4 mp. 70 méteres gátfutás: 1. Dénes 
(MAFC) 10.1 mp. 2. Somfay (MAC). 
3000 méteres síkfutás: 1 Gross MTK)’. 
9 p 27.8 mp. 2. Ferihegyi (MTK). 8. Bel- 
loül (MAC). Távolugrás: 1. Paitz (BEAO) 
642 cm. 2. Balogh (MAFC) 640 om. Meg
hívásos 70 méteres főiskolai síkfutás:
1. Szokolyi 8.4 mp. Meghívásos 1000 mé- 

í teres főiskolai síkfutás: 1. László 
(MAFC) 2 p 53.4 mp. Olimpiai staféta 
(800-1-2004-200+400). L A. csapat (László, 
Paitz, Zsitvay, Dénes 4 p 17.2 mp. Meg
hívásos ifflusági gátfutás 70 méter: 1. 
Vanifal 10.9 mp. Súlydobás: 1. Stolp 
(D. G. A. S. E.) 12 in 57 cm.

Kaimén ffstvdn CM JIFC) nyenfe 
a Spanfa Mzdrdsos Bánd" 

versenyét
Szxnnbaton és vasárnap rendezte meg 

a Sparta A. C. országos kizárásos kard- 
vorsonyét. A 62 induló közül Kalmár 
megérdemelten győzött. Kellemes meg
lepetést keltett Szeged küldöttjének, 
Markovics Józsefnek kitűnő helyezése.

Részletes eredmény: 1. Kalmár István 
(MAFC) 6 győzelem. 2. Echl Viktor 
(RÁC) 5 győzelem. 8. Markovics József 
(Szegedi V. E.) 4 győzelem. 4. Szűcs
Géza dr. (N. V. C.) 3 győzőiéin. 6. Páll 
István dr. (RÁC) 3 győzelem. 7. Fiola 
Ferenc, (MAC) 2 győzelem. 8. Doros 
György dr. (RÁC) 2 győzelem.

X Gyengén szorcpltek Bécsbcu gyorskor* 
csolynzólnk. A Béosben vasárnap lebonyolí- ' 
lőtt korcsolyázó versenyen magyar részről 
Eötvös és Hauser Indultak — mérsékelt Bl- 
kcrrcl. Eötvös ötödik kit 2 p 41.2 mp idővel 
500 méteren pedig Ortncrrel holtversenyben 
harmadik lett 50.6 mp-es idővel. Hauser 
500 inéi eres junior versenybeu harmadik 
lett 51.8 mp idővel, ugyanezen számban 
Eötvös csak kilencedik lett. Az 1000 méteres 
meghívásos versenyben Hauser ötödik lett 
1 p 49-tnp-es idővel.

X Ping-pong verseny Berlinben. Va
sárnap folyt le Berlinben nagy érdeklő
dés mellett a ping-pong bajnokság! ver- 
sonye, melynek sorún a Gelbwelsspreise-t 
Laslovich nyerte. 2. Bellák. 8. Glatz.

X Soroksár nyerte meg a I’es*környéki 
Kupát. Soroksár-Pesterzsébet 2:6 (0:0). Ez
zel n győzelmével a Soroksár megnyerte a 
Pestkörnyéki Kupát a Rákospalota és a 
Pesterz: ébet előtt.

X fireindij-mórkőzés. Rákospalota—Turul 
5:8 (1:3).__________ , _________

Szerkesztésért felel;
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfő! Lapok** Ujságvállalat.

Üzemvezető: Pró&ós István.


