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HÉTFŐI NAPLÓ

Négy újabb halottja van 
az influenzajárványnak
A tisztifőorvosi hivatal vasárnapi jelentése szerint 
spanyolnáthában csak egy újabb megbetegedés 
fordult elő: a halottak súlyosabb influenza áldo

zatai — Szigorú rendőri intézkedések

Megalakítják a járványbizottságot
r A fővárosi közegészségügyi bi- 
Wttaóg szombati ülésének megálla- 
pftásal az influenzajárvány terje
désére vonatkozóan némi megnyug
vást hoztak ugyan, kétségtelen 
azonban, hogy mindenfelé súlyos 
aggodalmak jelentkeznek. A bizott
sági üléseken felszólalt orvosok 
sem voltak azonos véleményen a 
helyzet megítélése szempontjából, 
érthető tehát, ha

a nagyközönség ideges.
Ezt a tényt mi sem bizonyítja job
ban, mint uz a számtalan telefón- 
érdeklődés, amelynek során a 
Hétfői Napló szerkesztőségétől va
sárnap délután és este a járvány 
terjedésének méretei iránt kérde
zősködtek.

A járvány ügyében vasárnap 
délelőtt úgyszólván megszakítás 
nélkül folytak a tanácskozások 
Vass József népjóléti miniszternél 
és Csordás Elemér dr.-nál, a fővá
ros tiszti főorvosánál. A tanácsko
zások befejezése után

CSORDÁS ELEMÉR dr.
tiszti főorvos a járványról a követ
ező

hivatalos jelentést

adta ki:
— A szombati nap folyamán 

az influenza súlyosabb alakjának,

az úgynevezett spanyol influ
enzának egyeseiét jelentették.

A Szent László-kórházban felvet
tek 21 férfit és 26 nőt, összesen 
tehát 47 Influenzás beteget, akik 
kőiül

tüdőgyulladása vau öt, mell- 
hártyagyulladása két és közép
fülgyulladása két betegnek. 
Meghalt a kórházban egy 

beteg,
akinél a boncolás súlyos szívbaj
hoz járult hörghurutot állapított 
meg. Az új Szent János-kórház- 
bau felvettek négy férfit, ezek ko-
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zül az egyik az előbb említett 
súlyos eset, és négy nőt, összesen 
jayolc influenzás beteget. Halál
eset itt nem volt.

A kerületi elöljáróságok jelen
tése szerint

magánlakásban influenza kö
vetkeztében meghaltak hár

man.
Minthogy ez a jelentés a szombati 

adatok alapján készült, a vasárnapi 
helyzetre vonatkozóan szükségesnek 
tartottuk megkérdezni

CSORDÁS ELEMÉR dr.
tiszti főorvost, aki a következőkben 
nyilatkozott:

— Tekintettel arra, hogy a va
sárnapi napon a gyű korló orvosok 
nem rendelnek, nem is küldtek be 
jelentést a tiszti főorvosi hivatal
hoz. így tehát teljes kép a betegség 
terjedéséről nem alakulhatott ki.

A tiszti főorvosi hivatal hétfőn

A járvány bizottságot azonnal meg 
kell alakítani!

Vasárnap délután a közönség 
körében a legkülönbözőbb hírek 
terjedtek el a járvány legújabb ál
dozatainak számáról. Itt is — ott is 

újabb meg újabb elhalálozások
ról beszélnek,

neveket emlegetnek, sőt sokan tudni 
vélik, hogy a vasárnapi nap folya
mán huszonhaton haltak meg spa
nyolnáthában. Ezeket a kósza híre
ket természetesen nem lehet ellen
őrizni. A hivatalos .jelentés csak a 
szombati adatokat dolgozza fel, a 
vasárnapi helyzet ismeretlen.

A közönség idegességére való te
kintettel mértékadó körökben vasár
nap délelőtt a szombati bizottsági 
ülés állásfoglalása ellenére

felmerült a járványbizottság 
megalakításának terve.

Ezt a tervet mielőbb meg kell

délelőtt
a főváros valamennyi házának 
kapujában, szembetűnő helyen 
plakátot fog kiragasztatni, ame
lyen kioktatják a közönséget, 

hogy milyen magatartást tanúsít
son. A plukát felhívja a figyelmet 
a tisztaságra és mindazokra az óvó
intézkedésekre, amelyek a betegség 
elkerülését célozzák. A plakát

a szegénysorsú lakosokat figyel
mezteti arra, hogyha családjuk
ban influenzás tünetek jelent
keznének, azonnal forduljanak 
a legközelebbi kerületi orvos
hoz, aki díjtalanul áll rendel

kezésre.
— Azért nem ragasztatjuk az 

uccura, hanem a házakba a plaká
tokat — mondotta a tiszti főorvos 
— mert a csúnya, sáros időben a 
közfigyelmet így lehetelenség volna 
kellő mértékben felhívni.

valósítani. Kétségtelen ugyanis, 
hogy ezekben a súlyos napokban

minden eszközt meg kell ra
gadni a közönség nyugtalansá- 

gánnak levezetésére.
Erre az első mód: járványbizottság 
mielőbbi megalakítása.

Uj rend a villamoson
Az influenza megbetegedések csök

kentése céljából a villamosvasúti kocsi
kon utazó nagyközönség számának kor
látozásáról

az államrendőrség budapesti főkapi
tánya elrendelte, hogy u uagytipusú 
és a belül kétszakosra osztott vil
lamoskocsik belsejében legfeljebb 
nyolc, a többi kocsikban legfeljebb 

öt állóhely engedélyeztessék.
A pe.rronokon csak a hatóság által már 
régebben megállapított állóhelyek szár
mának megfelelő utas tartózfcodhatik.

Ha a kocsi megtelt, a kalauz a „Meg
telt** felírása táblát a az
esetleg még felszállni igyekvő utasokat 
a tilalomra fig gelmcztetni köteles.. 
Amennyiben az utas a figyelmeztetés
nek nem engedelmeskedik,

a kalauz köteles a legközelebbi 
rendőr segítségét lgénybcvennl.

A hátsó, perronról a kocsi belsejébe ve
zető ajtót és a felső szellőztető ablakok
ból kettőt állandóan nyitva kell tartani, 
míg a légvonat elkerülése céljából az 
első perronra vezető kocsiajtó állandóan 
zárva tartandó. Arra való tekintettel, 
hogy a rendelkezés következtében a fé
rőhelyek száma jelentékenyen megcsök- 
kent, a főkapitány felhívja a nagykö
zönség figyelmét, hogy amíg ezen korlá
tozás fennáll,

rövid útvonalakra, kényelmi szem
pontokból lehetőleg senki se vegye 
Igénybe a nagyobb távolságok gyors 
elérésére szolgáló közúti villamos- 

vasutat.
Aki az. egészség megóvása érdekében 
kiadott rendelkezés ellen vét, kihágást 
követ el a ÓO pengőig terjedhető pénz
büntetéssel, behajthatatlanság esetén 
pedig megfelelő tartamú elzárással 
büntetendő.

MlsKOícon bezárjak 
az Iskolákat

Miskolc, január 23.
A miskolci református főgimná

ziumban szombat reggel beszüntet
ték a tanítást, mert a tanárok egy- 
harmadrészo influenzás, a tanulók 
közül pedig 165-en hiányoztak, ami 
egyes osztályoknál a tanulók felét 
jcleuti. A tanári konferencia 
egyelőre két napra, szüntette be a 
tanítási, tekintctlcl a betegség gyors 
lefolyására. Az influenzajárvány 
egyébként azokban az intézatckben» 
ahol már előbb lépett fel, szünőben 
van, vagy legalább is továbbter
jedése megszűnt és mindig több és 
több tanuló és tanár íér vissza az 
iskolákba. A kereskedelmi iskolá
ban és a leány gimnáziumban a hely
zet kedvezőtlenebb, mert itt később 
lépett fel a járvány és a tanulók 
öli százaléka beteg.
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Mnop délután Keretes 
ünnepség közüen avaitdk fel 
Vúzsonyl Vilmos mellszoörút 

dél Jewő dr. ós Pakots Jóssef 
beszéde

Kegyelete# ilnnopség folyt le vasár
nap délután a Lipótvárosi Demokrata 
Körben. A Nemzeti Demokrutapárt 
mcgdicHŐÜlt vezérének, VázMnyi Vil
mosnak mellszobrát leplezték le a Kör 
helylGégcit zsúfolásig megtöltő közöuíiég 
előtt.

A kegyeleten ünnepig orgona-játék
kal kezdődött. A megnyitó beazédet dr. 
Gál Jenő, a Lipótvárosi Demokrata 
Kör elnöke mondta. Uámututott arra a 
hutalmas vezért értékre, amit Vázaonyi 
a párt, az ország, a azabadelvüaég esz
méje, n a kispolgároág szempontjából 
képviselt.

Pakots Jóíisef tartotta meg ezután 
szoboréi ölő vató emlékbcszédét.

— Az élok szobrginalc korszakát él
jük — mondotta. Csoportok alkotnak 
mu*iap#ág maguknak az élők közül 
nagyeégokat, akilcet stoborrá avatnak. 
Ma élő szobrok járnak közöttünk. Van
nak azonban a halottaknak is szobraik. 
Azok, akik életükben szellemük nagysá
gával, j<íl!emükk-lt tehetségükkel, széni
jükkel emelkedtek fel szobormagassá
gig, mint Vázsonyi, azolc holtuk után 
kapnak szobrot. De ezeknek a holtak
nak u szobra ma/radandóbb, elevenebb, 
wii.t a.: élők s-obrai. Vázsonyi szobra 
i . < k közül való, ó már életében u maga 
jellemével, szívének hevületével, puri
tánságával, nagy tehetségével, fényes 
zsenijével emelkedett fel a magasságok
ba. <i volt a magyar demokrácia apos
tola, de ó volt, cgylxn u párt, uz esz- 
int.Ay, a vezér és a tábor.

Dakota szavai közben lehullt a lepel 
n fehér márványmellszoborról, amely 
Földes Lenke szobrászraűveszne mun
kája.

\ kegyeletre emlékbeszéd után Hegyi 
IPizei színművésznő Vózsonyi Vilmos 
kft költeményét szavalta el. Ax ünnep
ség a Himnusszal ért véget.

Bethlen miniszterelnök ma 
ette kormányprogramot ad 

Parányi Zafgmond báró lesz a kormánypárt elnöke, 
aki Szécsényben kap mandátumot

Politikai körökben nagy érdek* 
lődés előzi meg az i'gyzégespái t ma 
esti értekezletét, urnelyeu elősző? 
ülnek össze a törvényhozás uj. kor
mánypárti tagjai. Az úrtukezlet 

hétfőn este hat órakor 
kezdődik.

Az érípkezUUiük legfontosabb 
tárgya: a megalukuláo előkészí
tése. A mai yártértekczlct ebben u 
teklnteben gyorsan végez munká
júval, amennyiben csupán

jelölő-bizottságot küld ki, amely 
azután úi^y n párt vezetőségére, 
mint más parlamenti tisztsé

gekre nézve javaslatot tesz.
i Vasárnap délelőtt a Hétföl 

Hapló munkatársa az egységespárt 
Eszterházy uccui klubhelyiségében 
a párt egyik vczctőtagjától úgy 
értesült, hogy

az egységespárt elnökéül báró 
Percnyi Zsigniondot, a Magyar 
Nemzeti Szövetség elnökét sze
melték ki, aki Szócsénybeu kap 
inumlátumot, amelyről Bethlen

István gróf miniszterelnök 
mindjárt az országgyűlés meg
nyitása után formálisan i» le 

fog mondánk
A mai pártértekezlet egyébként 

az országos politikai élet meg
indulását jelenti. A pártértekezlc- 
ten ugyanis fel fog szólalni

Bethlen István gróf miniszter
elnök, pld nagy bewtdben fogj* 
ismertetni a kormányzat pro
gramját és ennek keretében a 
törvényhozás munkarendjének 

vázolására is ki fog térni.
Bethlen István gróf miniszter

elnök vasárnap délelőtt is hivata
lában tartózkodott. A déli órákban 
megjelent a miniszterelnökségen 
Walku Lajos külügyminiszter cs 
közel másfél óra hosszat volt a mi
niszterelnökségi palotában.

Az egységespárt képviselőtagjai 
egyébként az értekezlet befejezése 
után átvonulnak a Mv.njjárla szál
loda nagytermébe, ahol bankett 
lesz — a kormány tagjainak és a 
felsőházi tagoknak a részvételével.

Öt embert szwkált össze és 
sebesltett meg életveszélyesen 
Letartóztatták Angyalföld iegyessedelmesobb SKurkálóját
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon ,, 

letartóztatták Kiéin .fózvet 25 éves ko- ■ 
cslst, aki Angyalföld leghíresebb és h’g- i 
veszedelmesebb kézelőjének hírében áll. :

Klóin néhány nappal ezelőtt egy bal- ; 
c-siiuecai koomnában itubvzás közben ősz- ] 
szeszólulkosott- három barátjával és csak- 1 
hamar verekedósro került a sor. Kiéin 
előrántotta zsebkését és mielőtt bárki is i 
megakadályozhatta volna, a három fia- i 
tatember összeszurkálta, azután eimeue- < 
költ. j

Hasonló sora éyle llicki Titusz úti kín-

ísi/r Albert kocsisokat is. A', előbbit 
egy kocsi emelő doronggal ütötte le. míg 
a másikat koMffaai verekedés közben 
szúrta te, úgy, hogy a mentők életve
szélyes állapotba u szállították a Kókns 
kórházba, ahol már Kiéin négy áldoza
tát ápolták.

— A megindított nyomozás folyamán 
a rendőrségen beigazolódott Kiéin bű
nössége, miért vasárnap letartóntatták 
és intéz' > tek a nmfEduccai fogházba 
szállítása iránt.

A katonai ellenőrzés megszün
tetéséről a kormány még nem 

kapott értesítést
Vasárnap délelőtt politikai kő- reueiájáHnk arról «z eilíati w.i- 

lökben élénken kommentálták az "X“XI 
egyik reggeli lap párizsi, illetve 
belgrádi keltezéssel közölt távirati 
tudósítását a nagykövetek koufe-

sáréi, hogy
Magyarországon megszüntetik a 
katonai ellenőrzést, aminek kö
vetkeztében a Budapesten szé-
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részletre
bsw, ImvI türio»rt/.<ra

kelő kontroll.mfsazió táyoaik, a 
zsoldoa hadsereg megszűnik é« 
helyit ai általános védköt ílc- 

zettség rendszere váltja fel, 
Teljesen beavatott helyen

er. ügyben a következőket mondok, 
tál, a Hétfői Naplő munkatársának:

— A nagykövetek tanácsának 
konferenciája a sajtónak közvetle
nül nem ad felvilágosítást és így 
ag éjszaka folyamán érkezett bel
grádi távirat Mtelenséye — leg
alább is eauclüre — ellenörizhi’h't. 
len.

A Hétfői Napló munkatársa a mi
niszterelnökségen is érdeklődött. 
Tekintettel arra, hogy

Wallto Lajos külügyminiszter 
szokatlan időbeni vasárnap dél
előtt jelent meg a miniszter
elnöknél hosszabb tanáesko- 

zásra,
— politikai körökben arra következ
tetnek, hogy a katonai ellenőrzés 
megszilntetizinek kérdésében a kor
mány kapott valamelyes, esetlen 
nem hivatalos, magánértetiiést.

Kormánybiztost 
követelnek az öreg 

zenészek
A fiatalok sztrájkkal fenyeyeiőtnelb

A főváros és a vidék aenesztársadul,- 
mát a ezzel kapcsol atban Budapest szíu- 
hás- és rnűvístvilúgát napok óta fcglal- 
koatafju a zenéesek egy csoportjának 
akciója, amely vasárnap éles fordulatot 
veit.

Az akció nem uj keletű, A belügymi
niszter tudvalevőleg, rendeletét bocsátott 
ki, mely szerint nyilvános helyiségekben, 
színházukban, varietékben, orfeumokban, 
kabarékban, mozikban, kávékdzakban és 
egyéb helyeken csak a Magyar Zené
szek Országos Reöveiségének tagjai játsz
hatnak. A Zenész-szöveteégnek tír.árnns 
régi tagja — «z öregek csoportja — te
kintettel arra, hogy az utóbbi időben a 
fiatal zenészek hódítottak tért minden
felé g úgyszólván elvettek az idősebb te- 
Bpezokből a kenyeret, iftozgulntat indí
tott a szövetségi

tagrevinü
érdekében. Bz annyit jalént, hagg az 
idősebb zenészek, akik a fiatalok tfahó- 
ditáea miatt nem juthattak inegMelö 
álláshoz, a tagrevirió során el akarják 
tdvolitani a Zenéta-síövolségből a fiavat 
zenészek jelentékeny résiét. Bnck viskónb 
azzal érvelnek,, hogy ők a^'-rt illettek te 
a tíOO.WW korona

beiratási dijat
ón kértek fölvételüket a Ezüveutegbe, hogy 
a Szövetség tagjaikéul állódhoz jussa
nak.

A mozgalom vezetői vasárnap elhatá
rozták, hogy kedden százfőnyi küldött
séget küldenek a bolilyy miniszterhez, 
föltárják előtte helyzetüket, orvoslást, 
kórnak tele, és a megejtendő tagrevizíé 
keresztül vitele céljából pedig

kormánybiztos kiküldését kérik
A. fiatal zenészek között jnagdd'b'bonést 

keltett cs a hír és elhatározták, hogy 
sürgőseit külön, értekezlet keretében fog
lalkoznak ezzel a kérdéssel < tekúitettet 
arra, hogy exiszíoiiciájukat érintő tö
rekvésekről van szó — ha szükségesnek 
látszik — demonstratív eszközhöz folya
modnak és

tüntető sztrájkkal tiltakoznak a 
esetleges kormánybiztosi beavatko

zás ellen.
A fernyepMAzés bcváltóm podlg ko

moly köveíkozmónyekke! járhat, mert a 
fiatalok nagyréwze fővárosi és vidéki 
színházi és mozizenekarotban játszik.
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A randlörség

Erzsébet meg akarja 
kolni soffíSr utitérsét

R szolnoki vasúti merénylet tettesét szándékos «mber- 
©lér. miau vasamap SeícrteziaJteK

maga felé fordította a fegyvert 
fejbelőtte magát.

tehát teljesen ellenkező 
tett, mint a Rókusbán ki- 
Kugler Erzsébet, akinek

A szolnoki személyvonaton szom
baton történt revolvcres merényié 
let, melynek áldozataként Kugler 
Erzsébet monori magánhivntnlnok- 
pőt fejsebével a Rókus-kórliázba 
szállítottak és amely az első hihe
tetlenül hangzó híradások nyomán 
erősen felcsigázta a közönség ér
deklődését, vasárnapra összes rész
leteiben felderítette a rendőrség.

Megállapítást nyert, hogy Kugler 
Erzsébet

revolverével le akarta lőni a 
veleutazó Zombory Gyula sofőrt 

és csak azután, mikor utitársúra 
tört, fordította maga ellen u fegy
vert és követett el öngyilkosságoi. 
Kétségtelenül beigazolódott a rend
őrségnek első pillanattól kezdvo 
hangoztatott az az álláspontja, 
hogy Kugler Erzsébet

agyon akarta lőni régi isme
rősét

és szándékának végrehajtását csu
pán az akadályozta meg, hogy

a fegyver golyója célt tévesztett.
Az eddig felderített tényállás sze- 

fjnt, a tervezett és meghiúsult

gyilkosság
elkövetésére az késztette Kugler 
Erzsébetet, hogy Zombory Gyula 
bofför, akihez hosszú idő óta intim 
barátság szálai fűztek, elhidegült 
tőle és szakítani akart vele. A 
leány, aki még mindig szerette ba
rátját, végső elkeseredésében szánta 
el magát a végzetes cselekedetre, 
melynek meghiúsulta után fordí
totta maga ellen öngyilkossági szán
dékkal fegyverét.

A vonaton történt események 
után Zomboryt a rendőrségen őri
zetbe helyezték, míg a súlyosan 
megsebesült leányt, aki két sebből 
vérzett, a mentők a Rókus-kórliázba 
szállították. Vasárnap délelőtt a fő
kapitányságon Mészáros Tstván dr. 
rendőrfogalmazó ismételten kihall
gatta a merénylettel gyanúsított 
soffőrt, aki előadta, hogy

a leány lőtt rá és amikor látta, 
hogy a golyó célt tévesztett,

Nemzetközi Orfeum
EZELŐTT TABARIN EZELŐTT

Rákóczi út 63 — Telefón József 21-16

Januári műsor kezdete 70 órakor

ZULEJKA MAC TURIC
keleti táncok tóiulkus jougleur

DÉNES OSZKÁR m. v.
Anny FAY&Teddy CAISSER

: londoni „Piccadilly és Alh&mbra* 
tagjainak vcndégfeUépto

MANNEEQUIN 
ezópBÓg- és divatverseny 

Rendezi: Dr. BÁNÓCZI DEZSŐ

MAGYAR ÁGI GIACOMINI 
gyermek tánc - fenomén szépsóg és uiüvószct 

H. R. AGEMÓ 
a levegő királyai

Előadás után Smülings-Boys jazz-band- 
jóra a közömig táncol

Jegyárak: 25 ős 80 ezer korona 
pengő 2.— pengő 2.40

Konyha- és elflSKobabulorok modern kivitel- i 
ben. Állandó na«y raktára 

Buflapest, Thöliöl? Ilii 
Szolid áraki Fiséiért könnyítések!

és

A soffőr
I vallomást
! hallgatott
a vallomása azonban egyébként is

Vasár nap este újabb francia*” 
országi munkás csoport érkezeti 

a fővárosba
Vasárnap este félhét órakor futott be 

a Keleti pályaudvarra a győri személy
vonat, amely egyik harmadosztályú va
gonjában magával 
kásláborból a még 
szágból hazatért

. transzport, mely
| 28 férfiből, 11 nőből és 2 gyermekből
• áll, kedden indult el Párizsból, Svájcon 
! és Trieszten át utazva, csütörtökön dél
ben érkezett Győrbe, ahonnan liárom- 

' napi vizsgálat után vasárnap indultak 
cl Budapest fölé.

A Hétfői Napló munkatársa a kelen
földi pályaudvarra elébe ment a győri 

i vonatnak és itt a munkás'vagónba bo- 
I szállva, együtt érkezett meg a Párizsból 
jött munkásokkal és tisztviselőkkel a 

' Keleti pályaudvarra.
| A Párizsból hazatérők között egyfor
mán vannak tisztviselők és munkások. 
Sokau családjukkal együtt jöttek. Mind

I elragadtatva beszélnek arról a bzí- 
vélyes fogadtatásról,

amiben a határ átlépése óta részük volt. 
Hegyeshalomnál mindnyájukat kitünően

hozta a győri mun
ott levő Franciaor- 
munkásokat. Ez a

MEGÉRKEZETT
a világhírű, teljesen béketninőségű 

MÜNCHENI

tndják az emberek

sósborszesz

Ügyeljünk a DIANA-névre ős a 
közismert sárga csomagolásra

A DIAKA-sősborszosz az egész 
országban mindonütt kapható I

< •*

&

ídénysör-Rülönlegesség!
Kimérések, amíg

BalítiilMíjíJllííiísilKíliS;^
Bandi huliiml VIII, József körút 4C 

B-um János Éttermei V7, Andrássy út 51 

Bohor Ferenc ÉtíErmal VH, Baross tör 18 
Carlton-szállö Éllermei is sörözöje

IV., Mária Valéria ucca 2

DÉnrosi János hyugaíl p. a. Éttermei 
ErzsébBí-pInce is itta. Szalui Imre 

ErzsÉüetKirálynÉ száiloöájáhan 
Egyetem ucca 5

Fally István É.termel Óbuda, Főtér. 

Gaál is Fia Éttermei IX. Boráros tőr. 

Öli. üypthHándornÉÉtterir.El^Auóiu‘
Újpoaten: Űz«. Splizer Múihé íiiirnul

Palackozta a kaveházakhan ti minden labb lüsztr- ts csemigcazienenI 
vérszegényeknek ehOrenpO tápsOri

Vezérképviselet;

Mezey és Társa, Budapest, Ranolderu. 4

zavaros volt cs a legkisebb valószínű- j tranvnert még F.'rir,’ :;n negyvenhatra 
ség látszatát is nélkülözte és aki 
állandóan azt hangoztatta, hogy

Zombory sebesítette öt meg,
a soffőr akarta őt meggyilkolni.

A rendőrség azonban kétségtele
nül megállapította Zombory (jynla 
ártatlanságát és ezzel szemben tel
jes határozóit Sággal beigazolódott 
a leány bűnössége. A sofíört erre 
azonnal elbocsátott ák a rendőrség
ről, míg

Kugler Erzsébetet szándékos 
emberölés kísérlete címén letar

tóztatták

és intézkedés történt a rabkórházba 
való átszállítása végett.

megvendégelték.
A gyűr táborról a legnagyobb elis

merés hangján szólnak.
Elsőrendű ellátásban volt részük, süte

ményt, gyümölcsöt, naponta tiz darab 
cigarettát kaptak. A gyermekeknek na
ponta külön félliteres/tejadagot adtak. 
A legnagyobb kényelemben, szabad moz
gásban volt részük.

Érdekes dolgokat beszélnek a hazaté
rők a párizsi viszonyokról. Az idegenek 
kilencven százalékát elbocsátották ága
sukból, akik el helyezkedni nem tudtak, 
és ezért kellett visszavándorolniok. •— 
Mintegy ezer ember a saját költségén 
készül hazautazni, do meg

2—3 transzport várja az állaniköl- 
ségen való hazaszállítást.

Elmondják, hogy Párizsban a magyar 
munkások között

fantasztikus rémhírek vannak elter
jedve a győri táborról.

Súlyos atrocitásokról beszélnek és — 
sajnos — sokan hitelt adnak ezeknek a 
képtelen rágalmaknak. így történt aztán 
az, hogy a hetven emberből összeállítóit

a köizlet tart:

Hollmann János ÉlfErmd 0. Pálya 

KarIKó Lyula tiiermU II. Kriszt. körút 61 

KtSZÍ? Jinct É'tBIIflEi VH. Rákóol ut 44 

Kommer Frac íaflászkürt-szálió
Éttermei IVa Türr István ucoa 5.

Nayer Pál íiltrintl H. Pálffy tór 4. 

Metronnle-szallö éttermei Rákóczi út 58. 

Helger-ettermti VI. Teróz körút 1. 

Alku flgoitsn Éttermei Gollórt tér 3. 

Poizmann Hályts éttermei vm. Oltói óta 

Sttimldhotter Iliim Éttermei
Szepesi Frigyes éttermei V, ErzJÓbettór 1

legnagyobb 
liolyezkedje- 
id ezzel a

! rpr* lt h% mert a többi'de
félelmükben nem in idők hazajönni.
A párizsi magyar követség azonban 

bizonyára gondoskodott, mór o rémhírek 
megcáfolásáról; ii.'-rí. ft7t Jbaton újabb 
botvon tagú transzport ind ilt d a i’rnn- 

, cin fővárosból. Ez a csoport hétfőn dúl- 
• után érkezik Győrbe. 
| A visszatért munkások 
•problémája most az, mik ép 
' nolc el idehaza. A vonaton 
1 kérdéssel rohannak meg:
I —- ,IIol lőhet állást kapni J Minden Póló 
munkát vállalunk, mert dolgozni szeret
nénk*

Az állami munkaközvetítő megbízásá
ból két kiküldött még a győri táborbun 
felírta a személyi adataikat ós kettő
nek: ogy tisztviselőnek c.; egy gépko d- 
vc.’etönek eddig sikerült állást szereznie.

Van kö ' ttük egy bányász, aki vísz- 
szamegy Tatára dolgozni. Franciaor
szágban a lensi bányában volt ajkai
én i í ián. Vi ■ 6: egyel ni hal 1 •
gníó is, akiknek dohrozniok kellett oda
kint, mert nem tudták folytatni tanul
mányaikat. Most aiíán elvesztették ál
lásukat is és erre hazajöttek.

A Keleti pályaud varnál a hozzál adó
zók nagy tömege várja a inosszlről ér
kezőket. Megható jelenetek közben kö
szöntik egymást. A vidékiek, akik to
vább utaznak, megkapják menetjegyü
ket c« a pályaudvaron várják vonalaik 
esnt’akozását. Hétfőn már valamennyien 
odahaza lesznek.

Titokzatos hulla a 
debreceni temetőben

Debrecen, január 22.
Titokzatos hullát találtak v isár

nap a római katholikus temetőben, 
aki a sírok 
vette észre,

egy akasz-

Két iskolás gyermek, 
közt sétált, rémülten 
hogy

az egyik kereszten
tott ember lóg.

A közelben lévő reudörőrszemhez 
szaldtak, aki azonnal jelentést tett 
a központi ügyeletén, ahonnan 
bizottság szállt ki a helyszínre. A 
bizottság megállapította, hogy az 
akasztott ember J/észóros Kálmán, 
a Rcvicky uradalom 45 éves jó
kertésze. A rendőrség

a rejtélyes ügyben 
megindította a nyomozást.

kunyhóig
liogymindennemű meghűléstől! 
eredő fájdalmak csillapítására, to
rok öblítésre,náthánál belé
legzésre, fejfájásnáí boroga
tásra, szaggatásnál dörzsö
lésre, azonkívül belsőleg is cu
korra cseppentvo, páratlan hatású 

a valódi
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HÉTFŐI NAPLÓ

A Pannónia R. T. sikkasztó igazgatója 
amerikai konzorcium vezetője lett és 
milliárdos koncessziókról tárgyal 
Angorában a török kormánykörökkel

Fábián Gyula íakástisztító vállalatot alapított Déíamerikában 
nagy newyorki iparvállalatok 
vezetőivel és ismert pénzembe

rekkel,

Vasárnap reggel érdekes hír ér
kezett Budapestre, amely általános 
feltűnést kelt azokban a körökben, 
etliol annakidején nagy port vert 
fel n Pannónia Mczőfjazdaxágl Gép- 
fjyár milliárdos sikkasztási ügye. 
Mint, emlékezetes, Kovács Sándor 
lés Fábián Gyula a Pannónia két 
igazgatója kétmilliárdot sikkasztott 
lés megszökött Budapestről, A rend
őri nyomozás már csak azt tudta 
megállapítani, hogy mindketten 
'Amerikába menekültek. Newyorkban 
partra szállt a két sikkasztó, mire 
nz el fogul ásuk érdekében küldött 
kábelsiirgöny alapján elfogták és 
letartóztatták okot. A joggyakorlat 
Rzerint az el fogottak hazaszállítási 
költségét — közel háromszázmilliót 
— károsultaknak kellőit volna vi
selni. A Pannónia azonban nem 
volt hajlandó a két sikkasztó haza
hozatalára ennyit költeni, mire Ko
vács és Fábiáii rövid fogság után

kiszabadultak a newyorkl rend
őrség fogházából.

A két sikkasztó igazgató útja azu
tán homályba veszett, míg most a 
.Vasárnap érkezett hír felfedi külö
nös és csodálatos kalandozásukat 
és bámulatos karrierjüket. Fábián 
Gyula kiszabadulása után, mivet 
csak két hónapos vízuma volt és 
attól tartott, hogy kiutasítják, new- 
yorki rokonai segítségével Délunie- 
rlkába költözött. Buynes-Airesban 
telepedett le és megélhetés után né
zett. Az élelmes pesti sikkasztó fel
fedezte, hogy Argont inában csaknem 
'teljesen ismeretlen a lakástisztítási 
vállalat fogalma. Rávetette magát 
erre az üzletágra és bámulatos ered
ményei dolgozott. Mii mái: óriási 
vállalata van.

Bunnes-Aircsban tucatnyi au
tóra szerelt porszívógépc szalad

gál,
flgész sereg u lkai mázott a 1 dolgözik 
és milliomos lett — dollárban. Fá
biánnak olyan jól megy a sora, 
hogy nemrégiben maga .után hívta 
a .családját és

Fábiánná kisgyermekével együtt 
Dél-Ainerlkába utazott.

Még ennél is különösebb karriert 
futott be Kovács Sáildor. A Pan
nónia egykori vezér igazgatója ré
gebben már egy ízben Törökország
ban járt vállalata megbízásából és 
4nőst újra Törökországban próbált 
szerencsét. Amerikai összekötte
tései yévéii megismerkedett 

akik a „bussines“ kedvéért úgy lát
szik szívesen szemet hunynak némi 
erkölcsi fogyatékosság előtt. Ko
vács szédületes üzleti tervekkel állt 
elő és sikerült is összehoznia egy 
váltakozókból álló konzorciumot 
törökországi ügyletek lebonyolítá
sára.

A sikkasztó igazgató most Tö-

Eláiwesfék a bér^ocslsmccai club 
négyszázmllllós berendez5séí 

Kártyaasztalok körözése a Józsefvárosból a 
Józsefvárosba

Egy sok vihart látott kártyaklub 
pályafutásának utolsó aktusa zaj
lott le tegnap. A Bérkocsis ueca 17. 
számú házban két esztendővel eze
lőtt megalakult a Józsefvárosi 
Kossuth Pártkör, ahol hosszú időn 
át nagyszabású kártyacsaták zaj
lottak le. A klub újabban anyagi 
válságba került és Koch Viktor 
kávéházinlajdonos, az egyik hitelező 
pert indított a klub ellen, amely 
időközben megszűnt és amelynek 
egykori elnöke, Faith Jaques dr. a 
Kállay-párt józsefvárosi körének 
Vezetője lett. A bíróság megítélte 
Koch követelését, amennyiben vég
rehajtást vezettek a klub ellen és 
lefoglalták az egész berendezést. 
Tegnap azután dr. Erdélyi Lajos, 
Koch ügyvédje a hatóság képvise
lőivel megjelent a klubban és le- 

Gy&pfclJmve válasza 
Zoványi Jenő nyílt levelére 

JT. szociáldemokrata pártvezetSség vissza
utasítja ZováUfflvdiiiáti „Spines ellenszenv 

az Intelle^tuelleRHel szemben"
A BzoOláldemokratapárt vezetősége kö

rében nagy felháborodást kellett
Zoványi Jenő nyilt levele, 

amelyben a pártból való kilépését je
lenti be, mcllöztetése miatt. A szociál
demokrata párt választmány ugyanis leg
utóbb úgy dönlöi.t, hogy Györki Irnro 
debreceni mandátumát tartja meg éti 
így Zoványi Jenő helyeit Rothenstcin 
Mór jutott bo az ömiíggyül&bo. Zo-

rökországban tárgyal kormány
körökkel,

egy valóban nagyszabású és jelen
tőségteljes vállalkozás ügyében. 
Koncessziót akar szerezni konzor
ciuma számára

az Eufrát folyó villamosencr- . 
piára való kihasználására.

Az erre vonatkozó tárgyalások már 
előrehaladt stádiumban vannak. 
Kovács azonkívül még

egész Törökország területére 
szóló kéményseprési monopó

lium birtokában vau.
amelyet most rövidesen értékesíteni 
szándékozik.

Ilyen karrier után valószínű, hogy 
a sikkasztó igazgatók valóra vált
ják szökésük után hozzátartozóiknak 
tett ígéretüket, hogy amint lehet, 
visszafizetik a Pannónia elsikkasz
tott milliárd jait.

Sági Pál

folytatták az árverést. Az árveré
seken megszokott hiénák egész se
rege gyűlt össze a klubban és a li
citálás során olyan

hangos jelenetek játszódtak le, 
amilyenekre a sok vihart átélt 
kártyaklub falai sem emlékeztek. 
A hivatásos hiénákon kívül árverési 
amatőrök is jelentkeztek és az aktus 
legérdekesebb része az, hogy a kör 
egykori vezetője,

a Kállay-párti Józsefvárosi Kör 
részére megvásárolta a Kos- 
suth-párti klub kártyaasztalait.

Az árverés különben rövid ideig 
tartott és azzal az eredményei zá
rult 1c, hogy a százmillióra becsült 
berendezés összesen tizennyolcmillió 
koronáért kelt el.

vdnyi Jenő nyilt lövőiének a szociálde
mokrata párttal szemben kétségtelenül 
propagandisztikiis ereje van, amennyi
ben mcllőztctésének okát abban látja, 
hogy Rothenstein Mór személyében az 
ipari munkás győzött vele, a latciner 
emberrel szemben. Minthogy ez a rád 
az utóbbi időben több oldalról és több 
Ízben is felmerült a szociáldemokrata 
párt vezetőségével szemben, érdekesnek 
tartottuk megkérdezni Györki Imre or-

széggvüléri képviselőt, aki a szociálde- 
mokratapárt vezetőségében ma az. egye- 
dűli intollektuell.

GYÖRKI IMRE

a következőket mondotta a Hétfői Napló' 
munkatársának:

— őszinte sajnálkozással olvastam Zo- 
ványi Jenő nyilt levelét. Nem akarom 
részletesen kiteregetni azokat a szempon
tokat, amelyek a párt illetékes fórumait 
arra az elhatározásra bírtak, hogy ne 
Zoványi Jenő, hanem Rotliensletn. Mov 
kerüljön bo az országgyűlésbe. Kétség
telen, hogy

a pártot elhatározásában nem az In- 
tellektuellek iránti ellenszenv vezette 
hanoin alapos meggondolás és a párt 

érdekeinek mindenekfölé helyezése.

Zotónvt tanár urnák, aki már több 
mint hét éve tagja a szociáldemokrata- 
pártnak, ismernie kell a párt belső al
kotmányát. és tudnia kell, komi a párt 
minden edltes tanját szivoru fegyelem 
kötelest. A szoeláldomokratapártban oi 
évi tagság kell ahhoz. hogy valaki fon
tosabb bizalmi tisztséget, így pé'dául 
képviselőtestületi tagságot, vagy ország- 
gyűlési mandátumot szerozliesscn. bök- 
szór magam is azon az állásponton vol
tam. hogy ez a felfogás túl konzervatív,

Zovúnyl Jenő esete azonban arra 
késztet, hogy ezt a kritikámat ma
gam is revízió alá vegyem és a jö
vőre vonatkozólag a legteljesebb 
mértékben helyeseljem a Jelölések

nél a legszigorúbb megkötéseket
— A dolog érdemére vonatkozóan a 

leghatározottabban kijelentem, hogy a 
Skóciái dómokra tópartban az intellektuá
lis egyének iránt semmiféle ellenszenv 
nem észlelhető. Minden okunk meg vau 
azonban arra, hogy

a legnagyobb kétkedéssel nézzünk 
szembe azokkal az intellektnclekkeL 
akiket csak az érvényesülés céljai ve

zetnek felénk.
— Ez az utóbbi megállapításom egy

általán nem vonatkozik Zoványi Jenőre, 
akii értékes embernek tartok. A kon
krét esetet illetően pedig csak jsmétr.t 
sajnálkozásomnak adhatok kifejezést, 
hogy

Zoványi Jenő csak azért, mert nem 
lett belőle országgyűlést képviselő, 
ilyen messzemenő konzekvenciákat 

vont le.
— A pártnak vannak más lntollok- 

tuelle tagjai is, akik talán ugyancsak 
insllözvo érzik magukat, — máysem ««;• 
landók olyan komekienciák levowisara, 
amilyenekre must Zoványi Jenő ragad- 
tatta magát.

Utolsó méé napok EzerLnjósSs'
mert február hó 1-én visszavonhatatlanul költözünk!
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tfágl-párti munkások 
kiaicarták szabadítani a 

kőbányai kapitányságról 
két elfogott társukat 

Karhatalommal oszlatták szét a kapitányság előtt 
tüntető tömeget

A Tagi-féld Magyarországi Szo
cialista Munkáspárt vasárnap dél
után gyűlést tartott Kőbányán, a 
Román uccu 12. számú házban lévő 
üzlethelyiségben. A gyűlés egyik 
szónoka beszéde során

lazító és izgató kijelentéseket
tett,

mire a szolgálatot teljesítő rend
őrök a szónokot mérsékletre intet
ték. A rendőrök figyelmeztető sza
vaira a gyűjéshallgatói hangos ki- 
fakarásokkal, majd

durva szitkokkal támadtak a 
rendőrökre.

Különösen két fiatalember hangos
kodott, mire a rendőrök ki akarták 
utasítani őket a teremből, majd mi
kor tovább is botrányos viselkedést 
tanúsítottak,

elő akarták állítani mindkettőt 
a kapitányságra.

Alig indultak cl velük, mikor a 
gyűlés közönsége utánuk tódult és 
gyalázkodó kifejezésekkel illette a 
kötelességüket teljesítő rendőröket, 
akik természetesen minden ellen
kezés dacára

bekísérték a két fiatalembert a 
kapitányságra.

Mikor becsukódott mögöttük a 
Gergely uccai kapitányság kapuja, 
a Vági-párti munkások, körülbelül 
hatvan főnyi csoportja összegyűlt 
az épület előtt és

hangosan követelték, hogy ad- I

ják ki elfogott társaikat.
A lármára csakhamar százakra 

menő tömeg gyűlt össze a környé
ken, mert az a túlzott hír terjedt cl, 
hogy a tömeg megostromolta a ka
pitányságot. Az épületben ebben az 
időben alig- néhány rendőr tartóz
kodott, úgyhogy V ágiék magatar
tása miatt már

fenyegetővé vált a helyzet.
A kapitányság ügyeletes tisztvise
lője erre berendelte az uccákon 
szolgálatot teljesítő őrszemeket és 
a közeli őrszoba legénységét majd 
telefónon jelentést tolt a főkapi
tányság központi ügyeletére és se
gítséget kért, A Mosonyiuccai lak
tanyából Hudocsag Tibor felügyelő 
vezetésével

50 főnyi rendőrcsapatot indítot
tak útnak egy csapatszállító 

autón.
Időközben azonban a kőbányai őr
szemeknek sikerült rendet terem
teni, a zajon gó tömeget visszaszo
rították a meUókuccákba, ahol az
után lassan szétoszlottak, úgyhogy 

mire a csapatszállító autó meg
érkezett, már véget értek az iz

galmas jelenetek.
A kőbányai kapitányságról azután 
előállították a főkapitányságra a 
két bekísért embert, /luűcr Istvánt 
és Tóth Ferencet, a párt vozetőtag- 
jait, valamint Pólónyi Máté gép
lakatost, aki leghangosabban tün
tetett a rendőrség előtt és 

mindhármukat őrizetbe vélték.

jáu kiment a helyszínre és a lezárt pad 
lás lezárt bőröndjében meg is találta a

méhmagzatot.
Megindult a nyomozás, hogy a bő

rönd tartalmúnak rejtélyét megoldja. 
Mayer nőtlen ember, nővérével lakik 
együtt, őket tisztáztu a nyomozás.

Kihallgatták ezután Kolonicsnct, aki 
súlyos vádat emelt

a haragosa ellen. Egy fodrásznőro hi
vatkozott, hogy attól hallott bizonyos 
dolgokat és arra alapítja vádját.

A rendőrségen flgyolmeztotték kijelen
tésének súlyosságára, aztán eltávozott

és felkereste a fodrdsznőt,
hogy omlékeztenso arra, amit régebben 
neki mondott és amit ő a rendőrségen 
megismételt.

A fodrásznő elmondta a látogatást 
Mayernak, aki Vogl kapitánynak jelen
tette a dolgot. Erre behozatták detek- 
tiwol Kólónicsnét és

hamis tanuzdsra való csábítás
*&*<*>■

A

Árpádnét vasárnap 
kihallgatták a IMagy-Gieichmann 

feljelentési ügyben
Aj ügyvédek honoráriumát deponálták a Földhitelbankban

Érdekes hátterű ügyben indította meg 
a rendőrség a nyomozást vasárnap dél
előtt. A nyomozásra dr. Nagy Ferenc 
ügyvéd feljelentése szolgáltatott alapot, 
aki Petényi Árpád földbirtokos feleségét 
sikkasztással vádolta meg.

Nagy Ferenc dr. feljelentésében elő
adta, hogy Petényi megbízásából húrom 
éven keresztül vitte társával együtt a 
földbirtokos egyik polgiri perét, amely
ben a napokban volt n tárgyalás. A tár
gyalás előtt Nagy Ferenc és tárca 
Gleichmann Lajos dr. legnagyobb cso
dálkozással állapították meg, hogy u 
perben egy új, előttük ismeretlen ügy
véd jelentkezett a bíróságon, aki a tár
gyalás előtt kijelentette, hogy Petényi 
kiegyezett és így a l’elok nőin kívánják 
a tárgyalók megtartását.

A feljelentés ezután előadja, hogy a 
két ügyvéd — akiknek a díj levele így 
szól, hogy pernyerés vagy kiegyezés 
esetén igényt tarthatnak az összeg busz 
százalékúra — nem kapta meg ügyvédi

honoráriumot és ez kimeríti a sik
kasztás teljes tény áll adókat.

A följelentés folytán a főkapitánysá
gon vasárnap délelőtt Polonkay Géza 
dr. rendőrfogalmazó

kihallgatta Petényinél.
aki tiltakozott a szerinte teljesen alap
talan vád ellop.

Vasárnap alkalmunk volt beszélni Po
lcnyi Árpád földbirtokos feleségével 
a Bristol-szállóban, aki kijelentette, hogy

a díjlevélben foglaltakat teljes mér
tékben igyekeznek honorálni 

és Nagy Ferenc, továbbá Gleichmann 
Lajos dr. ügyvédek rászóró már a Föld
hitelbankban

deponálták a pénzt.
A holnapi nap folyamán fog csak tisz

tázódni teljos egészében az ügy, amikor 
is a rendőrségen a két ügyvéd kihallga
tására kerül a sor.

A rendőrség tetafléziatta Kolonies Ferenc 
iteteW feleségét, az ügyészség pedig 

nyomban elengedte
A helyettes detektivlőnök titkárának harca egy 

detektív társával
Érdekes ügy foglalkoztatja most a hu- ■ szony feljődött ki. 

dapcstl főkapitányságot, éa izgalomban Egy nap a főkapitányságra 
tartja a tisztviselőket és detektivteetü- , ,, , . ■
lotet. feljelentés

Mayer Béla detektív, aki Tiauer Ernő érkezett, amely közölte, hogy Mayer pal-
detektivfőnökhelyettes titkára, a Már- fásán lezárt, bőröndben méhmagzat van
▼úny neeábnn egy házban lakik ^olon’c/j elrejtve. Bővebbet a haragosa, Koo.ilo; 
Ferenc detekt ívvel, aki a rendőrk.itya- felesége tud az ügyről, -- iria a ftl
idomítás egyik szaktekintélye. A két jelentő. A ^kapitányságról Vogl .Tó
detektív éa családja között rossz yl-lggcf mdőrkupitúuy a feljelentés uláp- ;

miatt, eljárást indítottak ellene, majd 
őrizetbe is vették.

Meghallotta ezt Kolonies. aki a -Va
ros i-detoktivesoport tagja. Átment í'op/- 
hoz, hogy felesége sorsáról érdeklődjön. 
Vogl megtagadta a választ. Kolonies 
indulatosan válaszolt, amiért aztán’

felfüggesztették és fegyelmit indít 
toltak ellene.

Közben azt hullotta Kolonies, hogy 
haragos dotektivtársa, Mayer u beje
lentő-hivatalban gyii.it adatokat íeloftógo 
ellen. Lement érdeklődni Bohdancczky 
Aladár tanácsoshoz, a hivatal egyik ve
zetőjéhez, azonban ez is kiut'"'t,oll(i és 
feljelentette. Újabb fegyelmi.

Kolonicsnót húrom nap múlva 
letartóztatták

és átvitték az ügyészségre. JZdsnap 
azonban szabadonbocsá tolták. A férju 
azóta is fel van függesztve és most 
várja a további fejleményeket.

VII. hrüleíl rBnöörhapííánysáö
beszüntetett egy kíríyakluhof - rendőri

tauateozás nélkül
A klubok elleni hatósági kilsdalam újabb fázisa

A kártyaklubok elleni hatósági küzde
lem új és eredményes módjait kezdte 
meg a VII. kerületi rendőrkapitányság. 
Buzziázús nélkül megszünteti n kártya
klubokat. Az egész pedig igen egyszerű, 
olyan mint Columbns tojása, a zárórát 
bo kell tartani.

Néhány nappal ezelőtt az Enikő pincé
ben, ott, ahol a konjunktúra alatt ku- 
báré volt, kúrtyaklub ütötte fel tanyáját. 
A Józsefvárosi Kör, amely addig a Bér
kocsis ucea 17. alatt volt.

Koós Géza, n VII. kerületi rendőrkapi
tányság vezetője értesülvén erről, magá
hoz kérette a klub tulajdonosát, H'eiv,- 
.Miklóst. Közölte vele, hogy az ő kerüle
tében nem tűri a kártyaklubokat és ép
pen ezért vigyázni fog arra, hogy so
káig ott no maradhassanak. Nem raz
ziát fog tartani — mondotta —, hanem 
minden egyes nap ellenőriztetni fogja, 
hogy a zárórát betartják-e? Ila rajta
kapná őket, hogy záróra túllépést köret
nek el, nyomban eljár ellenük egész ed
dig a napig, amíg ott maradnának. Bír

ságra pedig a pinkajövcdclem is kovífl 
lenne.

A pinkabérlő meghallgatta a rendőr- 
főtanácsos J1 gyeimestetését és' azonnal 
kijelentette, hogy elköltözik a VII. kerü
letből. Szombaton már cl is hurcolkodott 
egy másik kerületbe.

A VTL kerületben egy másik klubra 14 
sor került már. a volt Jildiz helyiségé
ben levő Slrornmer-téio klubra, amint 
minden klubban, úgy itt is rosszul megy 
u játék, ügy akartak tehát segíteni a 
dolgon, hogy a táncot bevezetik. Arra 
számítottak, hogy a táncosok, do különö
sen a nők közül sokan bemennek majd 
a játékrzobába és így fellendül a játék. 
A kerületi kapitányság erre szombaton 
és vasárnap este kiszállt a helyiségbe é-i 
egész idő alatt ..ellenőrizte a táncot.“ 
Egyben Dgyelmeztette a klub gazdáit, 
hogy amennyiben a jövőben u táncot 
nem találja megengedhetőnek azt bo 
fogja tiltani és ismétlődés esetén el fog 
járni a klub ellen. A vonatkozó hatóro- 
atot hétfőn délelőtt írásban is közölni 
fogja uz érdekeltekkel.

Budapesti öetekfteek nyomoznak Bácsbon, 
Berlinben és Hamburgban a nomzeíközí 

Hoha ncssmpészek ufÉn
A terjesztőit kSzött magyarokat keres a rendőrség

A fővárosban egyre jobban elhara
pódzó kábítószerszenvedély leküzdése ál
landóan foglalkoztatja u rendőrséget. A 
főkapitányságon Stéhly Lajos rendőrka
pitány vezetésével külön detektív csopor
tot állítottak fel, amely különösen a ko
kaincsempészeket és terjesztőket igyek
szik leleplezni. A detektívek csaknem na
ponta állítanak elő kokainárusokut, aki
ket azonban a törvény hiányos rendel
kezései miatt cpak enyhébb büntetéssel 
lehet sújtani. A rendőrség u nyomozás 
során azt tapasztalta, hogy a budapesti 
árusok csak egyszerű ügynökök, akiket 
ismeretlen

i

központi szervezet dirigál.

hanem külföldön kell keresni. Egész bi
zonyos, hogy n szervezet vezetői vala
melyik külföldi metropolisban rejtőz
ködnek. A főkapitányság vezető tisztvi
selői megbeszélést tartottak ebben az 
ügyben és elhatározták, hogy az illető 
államok beleegyezésével

budapesti detektíveket küldenek ki
azokra u helyekre, ahol a kábítószerter- 
jeuztő hálózatnak magyar vonatkozású 
részét sejtik. Arra számítanak ugyanis, 
hegy a vezérek között

Ismert budapesti álatok' is meghú
zódnak.

Eddig csak az apró bűnösöket lehetett 
kézrekerítenl a terjesztő hálózat vezére 
még nem került rendőrkézre. i

Laky Lajos detftktivtőnök, aki szemé
lyesen irányítja a kábítószer elleni har
cot, tapasztalatai alapján arra a meg
győződésre jutott, hogy a

a főbűnötöket nem Magyaror.snr.gaa, I

akiknek 
séges a 
zása. A 
ügyben 
valószínű, hogy mar 
pókban Pécsbe, Hamburgba és Herlinba 
utaznak a főkapitányság detektivjei, 
hegy ezeken a helyeken széleskörű nyo
móidat végezzenek a kúbitószercsempé- 
azek leleplezésére.

a leleplez-®) re feltétlenül szűk
budapesti detektívek nyonio- 
rend őrség érintkezésbe lén az 
a külügyminisztériummá i és 

m legközelebbi na-

77 éF őís
nőm v o 1 t o I y a n jó műsor 11 u d a p e s t o n, mint a
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— Kubinyi professzor állapota 
javul. Kubinyi Pál dr. egyetemi 
tanár, u hírneves nőnrvuR, az I. «z. 
■nőgyógyászati klinika igazgatója, 
mini ismeretes, mi közben egy be
tegét operálta, hírt ölen eszméletét 
vesztette, agyvérzést és féloldali 
srélhüdést kapott. A nagybeteg 
'orvosprofesszort nyomban gondos 
ápolás alá vették. Vasárnap érdek
lődtünk nz T. az. nőgyógyászati kli
nika vezetőségénél Kubinyi Pál dr. 
professzor állapota iránt és azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy a beteg 
állapotában némi javulás 'konsta
tálható.

— A Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének közgyűlés*. A Gazdasági 
Egyesületeik Országos Szövetsége vasár
nap délelőtt az OMGE székházéi-an köz
gyűlést tartott, melyen Somsaiéi. László 
gróf, elnöki megnyitója után Fabric'us 
Endre terjesztette elő 6\i főtitkári je
lentését.

Eltemették dr. FÖldváry ügyvéd fe-

Letartóztatták Jacques Brown, 
alias Braun Jenőt, a veszedelmes

nemzetközi
Hamburgban fogták

A hamburgi rendőrség táviratban ér
tesítette a főkapitányságot, hogy ott 
sikerült elfogni egy veszedelmes szél
hámost, aki Jaques Brown. néven űzte 
manipulációit és akit különféle bűn
cselekmények miatt a magyar hatósá
gok is köröznek.

A jelentésből kiderült, hogy az állító
lagos Jacques Brown tulajdonképpen 
Braun Jenő, büntetett előéletű buda
pesti volt banktisztviselő, 
konjunktúra idején több

sikkasztást
követett el, azután hamis 
földre menekült. Szökése 
őrség

szélhámost
el a pesti aikkasztőt
azután külföldön a jobbhangzású

i buda.- 
aki a tőzsdei

útlevéllel kül- 
után a rend-

adott ki
lesvgét. Vasárnap délben temették a rá-' bán nem 
koskeresztúri izraelita temető halottas- 
házából dr. Földvárit Béla ügyvéd, fő
városi törvényhatósági bizottsági tag 
feleségét, született Singcr Mancit. A 
tragikus véget ért 29 éves fiatal úriasz- 
nzony, aki boldog családi életet élt, né
hány nappal ezelőtt wpanyolinfluenzá- 
ban megbetegedett és hiába volt a leg
önfeláldozóbb ápolás, nem lehetett meg
menteni az életnek ér. ő lett a gyilkos 
kór első áldozata. A rokonok, hozzátar
tozók, ismerősök egész serege őszinte 
részvéttel kísér tcutolsó útjára.

Őskori leletre bukkanlak Gönc 
mellett. Az Abaujmcgyei Gönc mel
lett lévő tóglaszínbrn 6 méter mély
ségben a munkások őrtelepekre és 
kelta sírokra bukkantak. Azonkívül 
Feltúrtak egy bárom méter átmé
rőjű köralakú tűzhelyet, melyben 
kisebb-nagyobb csontdarabok,
ugyageserópdarabok és egy nagy 
ismeretlen állati csont volt. A Gönc, 
melletti Potács hegységben már az
előtt is találtak kőszerszámokat és 
más robtokat, ugyanúgy mint a 
szomszédos Boldogkő vara Íján,
műikből arra következtetnek, hogy 
Itt, tanyázott a keletről bejött ős
ember.

-- Ékszertől vajlfa a Mellevue szálló
ban. Dr. Sándor Oszkár ügyvéd fele
sége bejelentette * fökapitányaugon. 
h«>ay n Bellevuc ■•rüllóbcli lakásáról 21U 
pengő értékű brilli.'inssal kirakott arany 
ni cl Hűjét ismeretlen tettes ellopta. A 
rendőrijég u nyomozást megindította.

— Érvénytelen színházjeggyel szélhá- 
muskodott. Heisz'cr Márton Teréz körút 
15. Hziiinú házban levő lakásában ma dél
előtt megjelent egy körülbelül 25 éves
nek látszó magas férfi, aki Bokody Ma
rin cselédlánnyal S darab régi „Kis Ko
média'* színházjegyet vásároltatott meg 
16 pengőért, Hoiszlcr följelentésére a 
rend'.vőrség a nyomozást megindította.

Nagyszerű jövője lesz nr. öreg Gel
lérthegynek. József Ferenc főherceg cl- 
nüklésével tartotta alakuló közgyűlését 
a Budapesti Fürdőváros Bt- X társaság 
célja ama program megvalósítása, ame
lyet u Budapest Fürdőváros Egyesület 
kezdeményezett, nevezetesen - az 1923-ki 
nemzetközi fürdőügyi kiállítás rendezé
sén kívül a fővárostól -10 esztendőre 
bérelt Citadellének idegenforgalmi szem- 
pontból történő hasznosítása. Fr. új vál
lalat n folyó esztendőben ki llítáei cé
lokra álnlakít.ia a Citadellát és meg- 
tpiii a Gellérthegyre vezető siklót.

körözőlevelet
ellene, a hatóságoknak azon- 
sikerült kézrekeríteni. Braun\

azon-

_ ____  w, i Jac-
queü brown novet vette fel és erőn a 
néven szélhámoskodta végig az európai 
metropolisokat.

Berlin, Párizs, Montekarló
voltak a stációi:. Mindenütt nagysza
bású szélhámosságokat követett el. A 
csalással szerzett pénzből

pompásan élt,
úgyhogy magára terelte a rendőrség 
figyelmét. Lipcsében már figyelés alatt 
tartották és megállapították, hogy

hamis csekket
akar forgalomba hozni, majd Hamburg
ban tényleg letartóztatták és ekkor de
rült ki a kalandos mu’tja. Brtnvn- 
Braunt. először a német bíróságon von
ják felelősségre, azután kiadják a ma
gyar hatóságoknak.

Egy 23 esztendős uriíeány: néhai 
Bánó Frigyes biztositótársasági igaz^ 
gató leányának tüneményes karrierje 
és 1________kellemetlen bukása a budapesti, 

berlini és hamburgi tőzsdén
A valutapiac az értékpapírpiac leg
vakmerőbb játékosai között szerepelt 

a 20 esztendős Bánó Ibolya, 
is különös érdekességet adnak ennek a . miff V(^i] js bekövetkezett a börzekraeh 
___ -.1- — ... .... ni. án X'/'f 11 T. ' . . TV _ ~ X -- ■'< A - 4,

Rendkívül érdekes perben hirdet ítéle
tet e hét elején a budapesti törvényszék. 
N’cmcsak a per szereplői, do eseményei

K . a kis körlemi ny, amelyet a Buda
pest Fürdőváros Bt. adott ki, messze 
kiható tervnek a beharangozóju. Embe
rei:, akik imádják a fővárosunkat, elha
tározták, hegy a Gellérthegyet kiépítik 
úgy. hegy n természeti szépségek érintet
lenül maradnának. A Citadella belsejé
ben kávéház. étterem, kongresszus, terem 
és másfajta termek épülnek, n Citadolla 
körül pedig a kiállítási pavillonok. Al- 
pár Ignác, akinek fantáziája ezekkel a 
tervekkel foglalkozik, nagyszerű várud
vart is tervez, amelyet hatalmas bástya- 
sétány kötne össze n Citadellával, ahova 
nz építendő sikló percek nlatt röpítené 
f< l a közönséget. Természetesen szállókat 
villákat és tvrraszokat is szándékoznak 
építeni u Gellérthegyen.

pernek, amelynek előzményét 1923-ra, a g jj^uó jboljm talón még w gyorsabban 
tőzsdei konjunktúra legizgalmasabb idő- ...............................
jéto kell vissza\-ozetűi. Tlitter György, a 
Slrasscr cs Kön'g gabonakereskedőim) 
rt. cégvezetője megismerkedett Bánó ’ 
Frigyes, ismertnevű biztosi tótársasé, gi 
igazgató leányával. Bittér gyakori ven
dége volt Báuóék húzónak s a gyakori 
látogatásból csakhamar — nem szerelem 
hanem tőzsde üzlet lett. Bittér megálla
podást kötött Bánó Ibolyával. Bánó Fri
gyes leányával, aki ekkor 20 esztendős , 
volt, hogy egy nagyobb összeget boc’.'.t j 
rendclkez.sérc s ezzel a leány lé’zsdciiz- 
leteket köt. A megállapodás uly kitünően 
sikerült, hogy

Bánó Ibolya tőzsde üzleteiről egész 
Pesten legendákat beszéltek.

Amikor a fiatal leány megelégelte buda
pesti tőzsdei sikereit, Németországba 
utazott s most már

a berlini, hamburgi tőzsdéken foly
tatta tovább egyre vakmerőbb tőzs

dei spokulásiólt..
amelyek horribilis nyereségeket biztosí
tottuk neki. így ment ez heteken és hó
napokon keresztül.

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézőt vasárnapi jelentése szerint a 
felhőzet és általában a csapadék 
csökkenése várható, lényegtelen hő
változással.

— Meinl tea a legbiztosabb óvszer
az influenza-járvány ellen.

— Éjszakai verekedés két sebe
sülttel. Vasárnap éjszaka a Kop
pány úton ittas állapotban haladt 
rarga Ferenc és Szelényi János 
kocsis. A két részeg kocsis össze
veszett egy szembejövő háromtagú 
társasággal és megtámadták őket. 
A húrom ember nem hagyta magát 
és boxcrrol és vasbotokkal véresre 
verte a kocsisokat. Szelényit és 
Vargát a mentők súlyos sebesülés
sel vitték a Rókus kórházba.

X Nem fejezték be az írjusáKl birkózó- 
bajnokság küzdelmeit. Vasárnap u kew. 
éjszakai órákig sem tudták befejezni aí 
ifjúsági, birkózóbajnokság versenyeit.
- A Nemzeti Sport Club nyerte a Szegő- 

vándordíját. A késő éjszakai órákbau fejez
ték be az Asztali-Tennisz koalíció.plng-r^n^ 
versenyét. A Szegő Bfl.-yáüdordi at az NSC 
nyerte. Férfi egyes: I. Glnnz (NbC). H- Mcszlovits (MTK). Férfi i»uros: I. Bellák— 
Glanz (NSC), H. Meszlovit^ Kehrling. Női 
egyes Mednyánszky Maria (MTK). IL M </- 
gór Erika (Berlin) Vegyes páros: I. BciUL- 
Sípos Annus (NSC), II. dr. Pécsi-Meteor 
(MTK). .

— A Simplon expresz nem indult 
el a havazás miatt Bukarestből. 
Bukarestből jelentik, hogy az egésa 
országban nagy havazások voltak. 
A hótömegek számos vasútvonalat 
eltorlaszoltak. A Sinplon expresz 
nem indult el Bukarestből. A három 
nap óta tartó hatalmas 'hóvihar 
erősen megnehezíti a távirati for
galmat,

— Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület közgyűlése. Az Országos Ma
gyar Gazdasági Egyesület vasárnap dél
előtt tartotta évi közgyűlését a Közte
lek szkéházában.

-»■ A rendőrség sikkasztás miatt őri
zetbe vette Stern Alfréd németországi 
vegyészt. Hiber Vilmos a németországi 
Kicnzle Uhrenwerke budapesti vezérkép
viseltje feljelentést tett a főkapitánysá
gon Stern Alfréd német vegyész ellen, 
akit sikkasztással vádolt. A feljelentett 
Stern a gyár részére üzleteket kötött bu.-

■ dapesti órásokkal, árut adott át nekik, 
az áruért kapott pénzzel nem számolt 
el, más cégektől pociig előleget vett fel 
órák szállítására és ezeket az. összegeket 
mintegy ötven milliót, elsikkasztotta. 
Hiber feljelentése alapján vasárnap 
hajnalban a detektívek előállították 
Stern Alfrédet a főkapitányságra, ahol 
kihallgatása utón őrizetbe vették.

— Besüllyedt úttest. Az Andrássy út 
20. számú ház előtt az úttest. 2—3 négy
zetméter területen, mintegy 25 cm incly- 
eégben besüllyedt. A hatóság a szüksé
ges ínté^kedésekot megtette.

— Újabb merényletet akartak elkö
vetni Mussolini eben. Nizzából jelenítik,

■ hogy Saeci, a Párizsban megjelenő Cor- 
. riere degli Itnliana című antifasiszta

! lap szerkesztője közölte tegnap este a 
■ rendőrséggel, hogy őt Párizsban egy 

Canovi nevű ember arra akarta rávenni, 
I hogy- Mussolini ellen merényletet köves- 
I se*, el, fiacci látszólag belement ebbe a 

ajánlatba, azért, hogy a rendőrséget ér- 
j tesítse, mert szerinte Oanovi azsán pro-

■ , vokatőr. Cancvit azonnal elfogták és ki- 
i hallgatásakor beismerte, hogy az olasn 
- 1 rendőrség zsoldjában áll és azért akarta

veszített el mindent, mint amilyen gyor
san szerezte Bittér György tőkéjéből a 
hatalmas vagyont. A fiatalember és a 
fiatellenny között jelentékeny elszámo
lási differencia támadt. Bittér azonban 
hiába követelt© vissza pénzét Bánóéit 
kijelentették, minthogy

a leány kiskorú volt s szülői belő- 
egyezése nélkül tőzsdézett,

szüld nem felelősek Hitler pénzéért. Bit
tér beperelte a leányt s követelését egy 
millió 1923-as értékű koronának megfe
lelő angol fontokban, illetve dollárokban Saceit a merényletre rábírni, hogy elfo- 
jelölte meg. A “bíróság aoronkívül tár
gyalta az ügyet a felperes kérésére. A 
tárgyalásra boiulzték Bánó Frigyest, 
aki azonban időközben meghalt. A bíró
ság nem hozott ítéletet az érdekes per
ben. hanem

elrendelte annak bizonyítását, hogy 
valóban szüle! beleegyezése nélkül 

tőzsdézett e Bánó Ibolya.
A bizonyító eljárás tegnap fejeződött be. 
A bíróság e hét elején ítéletet hoz a 23 
eves Bánó Ibolya tőzsdeüzlctoiból szár
mazó differenciák ügyében.

í

gsthassa. Canovit a Párizsból jövő uta
sítások beérkezéséig őrizetben tartják és 
valószínűleg kiutasítják Franciaor
szágból.

— Meinl tea a legbiztosabb óvszer 
az Influenza-járvány ellen.

Betörés egy üveg kereskedésbe. Mol
nár József üvegkercskedő Papnövelde 
ucea 8. számú házban levő üzletéből is
meretlen tettesek körülbelül 80(J Pengő 
értékű üveget elloptak. A nyomozás meg
indult.

— A vonat elé ugrott és szörnyethalt. 
Gyepcsi János 35 éves üzemi altiszt a 
Ferencvárosi pályaudvaron a tolató moz
dony óié vetette mngut, A mozdony ke
rekei Gycpcsinek fejét összeroncsolták, 
úgyhogy nyomban meghalt.

— Az influenza elienl véúofcezés n ieghs- 
rasosabb, ha zsebkendőnket, általában egú&z 
fehérneműnket állandóan Lysoform-oldattal tisztítjuk.

— A zsidók egyetemes története. Erről, 
érdekes

legközelebbi időben a 
rabbi könyve.. A könyv, amellett, hogy a 
történettudomány mai álláspontjait és szőni-

i. —- Juszt Iván pőrének tárgyalá
sára vasárnap Genfije érkezett. I 
Genf, január 23. Juszt Iván, a ki nők | 
hétfőn kell megjelennie az esküdt/-1 
bíróság előtt, vasárnap délelőtt Pá-i 
rizsből ideérkezett.i ,r _ - ,,, , — a. zswok egyetemes történeté| — remetét-;. Vasárnap délután impo-1 R ua különösen aktuális témáról

: záns részvét raellott helyezték örök nyu- könyv hagyja cl a 1-skör.clcbbi <*
galomra a kerepes! temetőben Puskás Arml,n “"kól fő-. . . rr...x •• - A-./ i a rnbiH könyve. A könyv, amellett, hogy aIstván, az Ujságüzem művezetőjének fo-. történettudomány mai álláspontjait és szem- 
leségét született Feleki Margitot. A1 pontjait értékesíti s a legújabb kutatások 

----- crcdxi"cit bzccr.áljc fel. izében
áttekinthető, vonzón » érdekesen megírt 
ínunka, mely irodalmi értékeinél fogva is 
számíthat rá, hogy minden művolt ember 

...» elolvassa. Két kötete, moly n roppant anyag-
J!F*hk m4eff ^aBó j-öl teljes képet ad. illusztrációs nnyaránál

! mény. melyre o magyar könyvkiadás''biz- 
i vást büszke lehet.

'Nátha ellen;&rbaa
Sárctpőt férfiak, nők és gyerme

kek részére-................................4.— pengő
Elegáns férfi nyelves búrcipő . 0.5# „
Női HÚrrlpö uyolves....................9.20 „
Hócipő I-a gyapjúbélésscl nők és

1 gyermekek részére .... 
Tevowőr házicipftk ................

I SCHÁFÉR>cégnéÍ, .T;?";:!
I Tornacipők és tornarnhak legolcsóbban.

ífj-ámbc.uSdot Stabó Imr. a f»«orl rotor-1 h“™n?ó!|“
inátus templom lelkésze mondotta.

~ Astórla Pince Söröző. Néhány nap 
múlva 1
Ptnco Sorózojc. Az uj sorozo — a fo-, és gyönyörű kiállításánál fogva oly teljesít- 
város legkellemesebb helyiségeinek ~x " ’’
egyike — mindenben a legkitűnőbbet, 
legjobbat nyújtja vendégeinek — a leg
olcsóbb árakon.

Őnacjysága 
nem akar gyereket

addig, amíg egy

Ideál" pehelypaplantH _ _ _
nem kap ajándékul! Gyártja Sándor M. Fereno IV, Kammcruiayer Károly ucca 1
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Egy nuifyar színész akar kíván- 
dnrolni, aki komoly munkájával kü
lönálló tehetségével nagy értéket 
jelentett a magyar színházi kultú
rának. Gellért Lajos, mintán meg
unta a pesti színházigazgatókkal 
tfaló hadakozást, elhatározta, hogy 

f'ejMt fog ugrani
U jövőbe. Kiutazik Amerikába, 
ahonnan, ha úgy lehet, vissza sem 
tér többé. Gellért különben ezeket 
mondja készülődéseiről:

— Ven ezy öcsém, aki hosszú idő óta 
41 ás ujviMrten. Nomróg hajóra szállt 
is Pestre jön. Velő megyak ki üj- 
vllágte. Annyi bizonyos, hogy föllépé
semmel nem akarom megzsarolni a« 
ottani magyarokat. Én nem Bzodom ki 
a centeket a magyar bányiezok zsebéből. 
A Citynek akarok Játszani. Eb persze 
annyit jelent, hogy nem prózai darab
bal, hanem pantemimikus játékban fo
gok Játszani, amit mindenki egyformán 
megért Kmiaíó;/ Frigyes szívesen rm- 
rielkezéwmre állt és Irt részen'r« egy 
pantomtmikas ezkeecHot, amelynek tü- 
hfce Napóleon és amely » „Rét dióm*' 
eimü íráséból készült. Be kell vallanom, 
hogy fájdalmas leea elszakadni a ma
gyar szótól, mert lohol, hogy többé iuim 
játs.om muovarul.

Gellért elmegy, viszont egy pri
madonnánk hazajött külföldről. Kö- 
sdry Emmi férjével Buttykaj Ákos
sal szombaton késő este érkezett 
Pestre.

líonáry Entmi

pesti terveiről a következőket tupn- 
Jjotta:

— Elsősorban azért jöttem haza. 
'Hírt már nagyon belefáradtam a 
világjáróéba. De elárulom a Hétföl 
Naplónak. hogy azért is jöttem 
Pestre, mert egyik színházunk már 
levélben tárgyalásokat kezdett ve
lem egy pompás szerepre vonatko
zólag. Ezt jöttem befejezni és re
mélhetőleg effüktuálni Is. Hiszen 
hogy szeretnék már újra kicsit ma
gyarul játszani.

Nagyon érdekes kórtünet, hogy s 
nagy oiaaz tragika

Emma Grammatika
in társulata részére Immár nem akad 
boly P»t«. Emma Grammattea im- 
■resssártója már hetek éta tárgyal kü
lönböző BBluházakkal, de egyik sem mu
tat hajlandóságot, hogy Pirandollo bal
sikere után Pestre merjtn invitálni mór 
agy nagry olaszt.

A nagy Bpanyellóz/as világból, amely
be# a srinháwik csak a legmajyabb erö- 
feezüéasel tudják a műsor wLvartelan- 
•ágát biztosítani, — eryazenioa 
elmenekült Gombasxögl Frida 
aki St Moritóból aa Exüöteior Hotel 
oógjolr.ásével küldi iidvözlő lapjait. A 
kitűnő vEínészuő, ba lobot még kitlinöbb 
eüinben van óü nugybau hódol a mo- 
rftsl téli sportoknak. Aa itthoniak no
vaiból a héten

. Kelle Gabi
■az Opeiahú-a drámai aoprthija kapta 
meg a lázad influenzát, de nagyon be
teg még

Káder Mihály
a kitiino zeneszerző tó, akinok Állapotát 
ktrruplifckeióktól féltik. Itt említjük meg, 
ÜW az influenzából felgyógyult

Góthnc
Általános öröm közepeik’, szombat osto 
megjelent a Vfganínhápban és átvette 
régi eeerepét. A közönség gzinpadra lé
pégkor percekig tspeolta a meggyó-
gyűlt, művésznőt.

3 vllássfar 2 moziban 1 műsorban
bon Chaney
Rudyard Kipiins DÉCSIMOZI

CORfO
Muri rtm

■ndyard Klpilng

Alléén Prinsie Ourul a dollár

SZÍNHÁZ MOZI
„Molnár Ferenc majdneip bele

betegedett az izgalomba, mert előre 
látta párizsi sikertelenségét"

Írja a Hétfői Napló pórisai tudósítója
Ócska, kopott díszletekkel, langyos közönséggel, rossz krlti* 

kával küzdött a

Most, amikor már a legnagyobb 
őrömmel pertraktáita a közvélemény 
Molnár Ferencnek, a kiváló magyar 
írónak, a francia becsületrend új lo
vagjának kivételes párizsi sikerét, most 
érkeznek hírek Párizsból, amelyek ala
posan megnyirbálják a nagy siker’szár- 
nyait. Párizsi tudósítónk írja:

•— Molnár Ferenc Hattyújának 
Odeonbeli bemutatója távolról sem vert 
fel olyan nagy port, mint ahogyan azt 
az ideérkező budapesti lapokból látom. 
A francia éppen, hogy tudomást szer
zett az „idegen íróról'', akit Gemier be
engedett a tradicionális színpadra. Vi
szont csak „beengedte*', egyebet nem is 
csinált. Mi magyarok, akik jelen lehet
tünk Molnár Ferenc Hattyújának be
mutatóján, elszoruló szívvel láttuk', 
hogy a franciák

nem becsülték nirg Molnárt.
A közönség sem méltányolta eléggé 
Molnár írói szándékait, de a színház 
sem, amely

kopott, íuska diszleícklíftl, úgyszólván 
effy cent befektetés nélkül 

állt a legnagyobb magyar színműíró 
rendelkezésére. Pedig ez a színműíró, 
műfordító is, akinek a francia iroda
lom nem kevesebbet, mint lmletcurópai 
terjeszkedésének oroszlánrészét köszön
heti. Nem csoda tehát, hogy a kritika 
is és a közönség közönyös maradt 
Molnár Ferenc színműve iránt, amely 
optimista számítás szerint legfeljebb 
móy két hétig marudhut az Odeon 
műsorán.

Újra előtérbe került a Nemzeti 
Színház igazgatóválsága

Hevesi Sándorral Skamben Harsányt Zsoltot mint Igazgató' 
jelöltet emlegetik

A Nemiseti Színház tátsslgájában 
és öltözőiben egyébről feni beszél
nek sapók éta, mint arról a hírről, 
amit ismételten és tendeiidóausau 
próbáltak bizonyos oldalról kolpor- 
tálni. Igry a jól beavatottak tudnak 
arról Is, hogy

Iíovesl be se várja a sr-ezón vé
gét és lemond igazgatói állásá

ról.
egyrészt azért, mert Angliába akar 
mouni, ahonnan „Shakespeare Ma- 
űparorsedgon“ eímti felolvasó
estékre hívták meg, másrészt azért, 
mert az ö megkerülésével a kul- 
tuszininisztériimi

tényleg tárgyalni kezdett egyes 
urakkal,

a-kikot a jobboldali körök szíveseb-

R Milliók filmje:

iBEN HURj
■

ÉPÜLETESEK
»/*<*. i/tlO ŐrgRor ♦♦

Vigyázat í Városi Operait Színház

Vigyázat! Hői szakasz
Vigyázat s A iegmulaiságosabh hohűxal

Hattyú szerzője

Mi. akiknek szoronesfluk 
Molnár közelében tartózkodhatni, 
tűk, hogy n nyugodt

Molnár majdnem be lebetegedett 
izgalomba,

volt 
lát-

az

mert előre látta párizsi sikertelenségét. 
Nagyon bántotta a kiállítás szegény
sége, a szereplők felületes szereptudása, 
és sekélyes alakítókéb'zaóffc...

A Magyar Színház Igazgatósága 
nemzetiszínüszallagos babérkoszorút, a 
Játék a. kastélyban szereplői pedig 
üdvözlőtáviratot küldtek Molnár Fe
rencnek Párizsba. Molnár meleghangú 
levelet fit válaszul Hegedűs Gyulának, 
amelyben többek között ezeket írja:

— Az utolsó nap próbái rendkívül 
kimerítették és megviseltek. Félő volt, 
hogy éppen u premier napján

ágiban kell maradnom.
Ekkor érkezeit meg a t i meleg üd

vözlő roruitok, amely minden frázison 
felül annyi erőt Öntött belém, hogy 
frissen állhattam a történtek elé..,

Molnár most már Becsben van. Nem 
igen törődik azzal, hogy a franciák há
látlanul viselkedtek írózsenijével 
ben. Molnár Ferenc gomblyukából ta
lán kiveszi a francia becsületrend lo
vagi piros ezallagjáfc akkor, amidőn 
azokkal az osztrák, német, angol, spa
nyol, dán és amerikai színigazgatókkal 
tárgyal, akik versengve harcolnak egy- 
-egy darabjának előadási jogáért.

ben látnának a díszei igazgatói 
btókbeiL

Ugyanezen hírek szerint a Nem
zeti Színház igazgatói állására két 
jelöltje vau a kormánynak: Csathó 
Ólmán, a Nemzeti Színház fővén- 
tlozöjo és Harsányt Zsolt író. Har
sányt Zsoltot ismeretlen okokból az 
utóbbi Időben nagyon szívesen ját- 
szák ki Hevesi Sándor ellen. Hogy 
milyen eredménnyel, az egyelőre 
még titok. Annyi bizonyos, hogy 
kár Harsányt Zsoltnak, a kitűnő 
írónak nevét így felelőtlen aspirá
ciók szolgálatába vonni, amely
nek csak egy lehet a célja: elked
vetleníteni Hevesi Sándort, akinek 
működéséhez a. Nemzeti Színház 
legújabb föllendülésének kora fűző
dik.

Város! 
melc- 

amely-

Két külföldre szakadt jeles magyar 
énekesnő szerepelt a múlt héten két 
dalszínházunk színpadán. Gyenge Arit 
nus nz Operában és

Alpár Gitta

a berlini Staatsóper tagja a 
Színházban. Mindkettőt nagyon 
gén fogadta a pesti közönség, 
nek úgylátszik a művészi produkció 
mellett a külföld cégjelzése ííj fontos, 
Alpár Gittát, aki két estével toldotta 
meg vendégszereplését, Berlinbe hívja 
a kötelessége. Két napig még Pesten 
marad és kedd délben

Kisebb háborúság 
a Magyar Színház 
Színház között 

utazik „haza ', 
volt a napokban 
és a Belvárosi 

C sorton Gyula 
miatt. Beöthy László ugyanis A fe
hér egér után programjába illesz
tette u Húsvéti vakációt, amelynek 
egyik főszerepét Csortosra osztotta 
ki. A Magyar Színház tudomást 
szerzett a dologról és bejelentet tó 
Beöthynek, hogy

Csortost nem adja tovább 
kölcsön

mert reá a közel jövőben szükségé 
lesz. Beöthy viszont azzal érvelt, 
hogy a Magyar Színház legköze
lebbi újdonságában Csortos úgy 
sem játszik. Falud! igazgató azon
ban kijelentette, hogy Csortos a 
Magyar Színház tagja, tehát vele 
a Magyar Színház rendelkezik és 
az „Új urakat“ követő újdonságban 
már méltó szerep vár a művészre. 
A hadakozás végső eredményekép
pen a Húsvéti vakáció fórü fősze
repe tényleg elárvult.

A Magyar Színház különben erősen ké- 
6T.ül mombati bemutatójára, Flers „l j 
urak" című színművére, amelyben He
gedűt Gyulának olyan pompás szerei* 
kínálkozik, amihez színész ritkán jut. 

szem- I Hegedűs egy konzervatív öreg urat ját- 
.1 4-.1- ! ftvitr nVi a,itr Ab, mnlrt.eeA.vszik, aki csupa szív és csupa melegség, 

annyira, hogy

rekordot dilit a jóságban
A második felvonás színhelye is ilyen 

eredeti. A párizsi szocialista pártit
kárság szobájában vagyunk, ahol a szo
cialista miniszter sztrájkot indít, sztrájk 
kot szüntet, hadsereget vezényel telefo
non. Megdöbbentő elevenséggel mutat
kozik meg a tömeget mozgató fizer- 
vezotok hatalmi keresztmetszete.

KÉSZÜL

AZ ESPRESSO
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A Víaszíuhúz, is megunva tétlen
ségét, elkezdte próbálni soron követ
kező diitabjúí, Fodor László: Don 
Juan vacsorája című vígjátékét. 
A Dr. Szabó Juci szerzőjének ez 
lesz az első vígszinbázi darabja, vi
szont ebben lesz az eleit kmnoltl 
szerepe a Vignzlnhát elhanyagolt 
veres tagjának,’ Somlait Artúrnak.

Somlait Artúr— Don Juan 
főpróbáját alakítja majd a vígjá
tékban. Don Juan ugyanis életrekol 
agy estén, mikor. az Operában hir
detett Don Juan előadás főszerep
lője hirtelen megbetegedik és a 
színház Don Juan nélkül marad. 
A valódi D<m Juan megjelenik és 
beugrik a szerepbe.

A hét bemutatói közül váratlanul 
lemaradt a favorit, a Városi Szín
ház

Klen és K is
rfm.ű operettujdonsága, amely nem 
ütötte meg minden dicsérendő igye
kezete ellenére a várt mérteket. 
Kiss és Kis tipikusan a Budai 
Színházba készüli nyári operetté, 
amelyet csak Sebestyének — körül
tekintő munkássága ellenére tá
madt — tnűsorgohdjai akarlak elő
léptetni téli slágerré. Az előléptetés 
kudarccal járt, annak ellenére, hogy 
a két primadonna Diliér Irén, 
Honthy Hanna mindent elkövettek 
a siker érdekében. Halmay Tibor
nak is kijár az elismerés, úgyszin
tén a Városi Színház két fiatul tag- 
Íájiak, Lészay Katónak és Békássy 
sjvánnak.
A MelvrJtosi Szhihrí? viszont szinte tú- 

ratlanul, sikerhez Jutott a
Ifehér egér

olmil bohózatával. A kissé tűlerős és 
llélia grand gujguol-tzerft jelenetek meg
tettük a hatásúkat és a közönség tapsai 
rém maiadtak el. C’sorfos Gyula, Makai 
Margit, és Kertész Dezső triászu* mellett 
feltűnt a fiatal Csöbör Imre, ég ötszavas 
•Terepében is elsőrangú Nagy Gyula.

FUERS és GKOISSET
világhírű vígjáték.

AZ ÚJ 
URAK

premier pénteken

Péntekig minden esto
MGlnAr Ferenc

Jlttk a ktutéljban
MAGYAR SZÍNHÁZ

RlltAFAlfn|l||l| Ilit Ueea sarok. Bejárat az nPBB Akácfa uccai oldalon 
VHNkre saekaatrO <aomapol*« jótállásáéi

SPORT
Mulasztás terhelt a Korcso

lyázó Egyletet Bodor Ödön ha
lálos szerencsétlensége hörül

KI volt Bodor titohzalos tdncpartaernö/e ? Be eddigi 
diszpozícióit szerint ma délután temetni Bodor Ödönt

Az egész magyar sporttársada- 
Ioni mélységes megdöbbenéssel és 
fájdalmas részvéttel fogadta Bodor 
Ödönnek, a negyvenkétszeres ma* 
gyár bajnokatlétának, volt váloga
tott futballistának és sportírónak 
halálhírét.

A tragikus körülmények között 
elhunyt sportember halála súlyos 
csapás az egyetemes magyar 
sportra,, amely epillanatban tanács
talanul áll, mert. Bodor Ödönt ez- 
időszerint lehetetlen pótolni. Gyá
szolja a magyar sport a kiváló 
sport pedagógust, a kiváló atlétát, 
aki ncgyvenkétszer volt részese a 
bajnoki győzelem felemelő érzésé
nek és a jeles sportírót és újság
írót, aki szakcikkeivel tette emlé
kezetessé örökre a nevét.

Bt volt Sodor tdnepant- 
nernöje a surtncsítlen- 

ség pillanatában ?
Az eddigi vizsgálat nem tudta kide

ríteni azt, hogy ki volt a tragikus kö
rülmények között elhunyt sportember 
tápcpartnerpője a szerencsétlenség pil
lanatában. Ma már sikerült ezt is meg
tudnunk. Bodor ugyanis, a táncolók ré
szére elkerített helyen

Meissner Stefivel táncolt, akit az 
egyes táncfigurákra oktatott.

Meissner Stefi, amikor Bodor a jégen 
elvágódott, rázuhant Bodor Ödönre és 
amikor látta, hogy Bodor mozdulatla
nul fekve marad a jégen, ijedtében el
szaladt, magára hagyva az eszméletlen 
Bodort. Meissner Stefániának természe
tesen semmi része nincs a szerencsét-

Segíthetett volna-e a 
Korcsolyázd Egylet a 
szerencsétlenül járt 

sportemberen?
A bekövetkezett katasztrófa után 

előtérbe nyomul a kérdés, vájjon 
lehetett volna-e a halálossá vált 
baleset után segíteni a szerencsét
lenül járt sportemberen.

Ma délután 3 óvafiop tesz a temetés
A tragikus halált halt sportembert 

ma délután 3 órakor temetik a rákos
keresztúri zsidótemető halottasházából. 
A zsidó szentegylet díszsírhelyet bocsá
tott a szerencsétlenül járt Bodor Ödön 
részére. A temetést a Sportlürlap szer
kesztősége az MTK-val közösen ren- 

X. ~a ti

Stleber Lotty a 
nőt műkorcsolyázó 

bajnok
A. BKE rendezésében vasárnap került ol. 

döntésre a férfi és női műkorcsolyázó baj* 
nokság. szépszámú közönség érdeklődése 
mellett. Az eredmények’a következők:

Férfi múkorcsolyúzó-bajnoksúg. Bajuok: 
Lápóczy József. 2. Finster Antal. 3. Zöllner 
Ottó.

Ienség előidézésében
A szemtanuk elbeszélése szerint 

az esés után a földön fekve maradt 
Bodornak többen siettek a segítsé
gére, hogy őt talpraállítsák. Bodor 
eszméleténél volt és a saját lábán 
ment a kijárathoz. Amikor a hord
ágyra akarták fektetni, ő maga til
takozott ez ellen. Fekete dr., a BKE 
ügyeletes orvosa agyrázkódást álla
pított meg és a mentőknek telefo- 
náltalotl, akik azután a tragikus 
véget ért Bodort két másik kórhá
zon keresztül, végül az uj Szent 
János kórházba szállították, ahol 
reggelre meghalt.

És itt merül fel a kérdés, hogy az 
agyrázkódást szenvedett, súlyos 
beteg hosszadalmas szállítását nem 
lehetett volna-e elkerülni? Nem tu
dunk ugyanis attól a gondolattól 
szabadulni, hogy

amennyiben Bodort a közeli 
zsidókórház sebészeti osztályára, 
avagy a még közelebb fekvő 
Park szanatóriumba szállítot
ták volna, esetleg még meg le
hetett volna menteni az életnek.
Bodor Ödön, aki a legrégibb 

magyar sportláp jégsportrovatát 
látja el évek óta, a BKE reklám
híreit dobva napról-napra a közön
ség közé, talán mégis megérdemelte 
volna ezt az aránylag csekély 
áldozatot.

Érdekesnek tartjuk itt felemlíteni 
azt a furcsaságot is, hogy

a BKE a szerencsétlenségre vo
natkozólag megtagadott minden 
néven nevezendő információt.

azzal, hogy az esetről nem tudnak 
semmit.

Nem fogják felboncolni 
Bodor holttestét

Értesülésünk szerint Bodor Ödön 
holttestét nem boncoljak fel. A család
nak már kezében van Manninger Vil
mos professzor bizonylata, amelynek 
alapján a boncolást mellőzni fogják.

dezi éa azon képviselteti magát a kul
tuszminisztérium, az Országos Testne
velési Tanács, a MASz és az összes 
társszövetségek. Egyben megindult az 
akció, hogy Bodor Ödön emlékét meg
felelő síremlék örökítse meg.

Nói mfikorcsolyázó-bajnokfeág. Bajnok: btleber Lotty. 2. Tóth Sylvio.
Országos műverceny férfiak részére. 1. j?xtaMy wván'i’ zo,",'r ot*0- ’•
Országos műverseny nők részére. 1. Zoli- 

jier Paula. 2. Revay Erzsébet. 8. Keresztes Arturnc.

X Bécsi futballeredmények. A mai futball
mérkőzések legnagyobb eseményo a két első- 
osztályú mérkőzés volt. A Hakoah győzött 

Waeker felett 2:0 (0:0). a Simmeriug pe
dig a WAC felett 2:1 (0:0) gólaránnyal.

Ma mérkőznek Bécsben 
a magyar-osztrák jég

hobbi csapatok
Bées, január 23.

Az európai jéghokkibujnokságbau részt
vevő öt nemzet legénysége miír Bócsbo ér
kezett. Az országok közötti mérkőzések hét
főn kezdődnek n bécsi korcsolyázó egylet 
pályáján éa január 30-áig tartanak.. A mér- 
kőzÓBtk sorsolását a következőképpen. ejtel - 
ték meg: Hétfő: Magyarország—Ansztria és 
Németország—Csehszlovákia. Kedd:' Német
ország—Lengyelország ' és Belgium—Cseh
szlovákia. Szcrdu: Magyarország—Belgium 
és Lengyelország—Ausztria. Csütörtöktől 
szombatig naponta három mérkőzés kerül le
bonyolításra és pedig: Csütörtök: Németor
szág— Magyarország. Lengyelország—Cseh
szlovákia és Belgiumi Ausztria. Péntek: í 
Csehszlovákia—Magyarország, Belgium—Len-' 
gyelország és Németország-Ausztria. Szom-! 
baton pedig: Némi'.prszág—Belgium, Leu-: 
gyelország—Magyarország és Ansztria—: Csehszlovákia. Vasárnap lesz a kombinált 
Európa—Kanada és; az európai bajnoki ver-' 
senyén résztvevő országok legjobb játékosai- ' 
ból összeállított csapatok közötti bemutaó-' verseny.

X Az MTK megfellebbezte az uszőszövet- svg ítéletét. Az MTK ma. hétfőn nyújtja 
be fellebbezését az uszópzövctség fegyelmi 
bizottságának szombaton hozott ítélete túr* 
gyábnn, amely szerint Szabó Istvánt örökre, 
Roh Pált pedig december 31-ig tiltotta el a 
versenyzéstől. Uszókörökbeu rendkívül szi
gorúnak találják az ítéletet, amelyet a 
NUSz csütörtöki tanácsülése valószínűen enyhíteni fog.

X Miskolc vívói legyőzték Kassát. Vasár/ 
nap zajlott le Kassa és Miskolc legjobb ví
vóinak mérköéso Miskolcon, melyet Miskolc 
vívói döntöttek el a maguk javára 18:7 arányban.
(A sporthírek folytatása a túl* 

 oldalon.)

Szerkesztésért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
A „Hétfői Lanok" UJságválIulat.

Járványos időkben
■ ló Ital rokona 
a test ellenállótól

Csak

„SIRflLF
■Olt nOMIRÜL 
as alókeló kózónsói 

■sorakozó helye 

Budapest, Masynr utca 5. 
Telefoni József 154—40.

le’
t;'

Hétfőn, síerdán, csütörtökön, izombat 
és vasárnap esto

Kedden, pénteken este 
és vasárnap délután

nősülök!
A HoHíy-flú esete 

Tóth Narlval
UWAGtíZJSM Bt Budapest, vili, Ilökk Siilárd neca 9.

Lcgwxebb Legjobb . Lcgolosőbb

PJIPlan PAPlan PAPlan
Kárpitosáru, vas*, 
és rézbutorgyára

SaAnzajh pokróc* Dpgóny, így- és 
Mzulternok, gysnackkoosik, nyugszéUek, 
lekuvsaobó-, elöszobv <ts kertlbntoroU, ernyők 
Se sátrak mimton kivitelben kapta tők

Nagy kiuitfost 4000 B ellcnflbm positn
 v

üieniTczcti: Puskás István
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