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Két pesti uriasszony tőrpárbaja 
súlyos kávéházi összetűzés miatt
H Carltoix-Máuáliázban az ismert beluárosi ruhaszalon főnöknőie 
inzultált égi zongoratanárnőt, aki szerinte bizalmas pillantásokat 
váltott férjével - Hz inzultált tanárnő fegyveres elégtételt kért 
támadójától, aki a kihivást el is fogadta - üli történt a Carlíonban?

Hz els V női párbaj Magyarországon
Súlyos és különös következményekkel járó 

■ffér színhelye volt a dunaparti Carlton-szálló 
kávéháza. Két ismert budapesti urinő áll a 
botrányos affér központjában: Egy belvárosi 
női divatszalon. tulajdonosnöjc és egy fővá
rosi zongoratanárnő, akik most párbajozó ellen
félként állnak egymással szemben. Kávéházi 
összeszólalkozásból kifolyólag keletkezett az 
incidens, amelynek során a női divatszalon tu
lajdonosnője súlyosan inzultálta a zongorata
nárnőt. A percek alatt lezajlott inzultusnak a 
bírósági eljáráson kiviil még a magyar párbaj
krónikában egyedülálló folytatása lett Az inzul
tált zongoratanárnő ugyanis formálisan provo- 
kállatta inzullálóját, az eljárást a segédek an
nak rendje és módja szerint lefolytatták és

a két hölgy a napokban formális tőrpór- 
hajt vív, ami Magyarországon az első kard
dal és vérrel elintézett affér lesz nők kö

zött.
A dunaparti Carllon-káveházba évek óta 

rendszeresen eljár egy ismert belvárosi női 
rnhaszalón tulajdonosnöjc férje és rokonai tár
saságában. Ugyanennek a kávéháznak hosz- 
szabb idő óla törzsvendége egy fiatal fővárosi 
zongoratanárnő. A divalszalón tulajdonosnőjé
nek úgy tűnt fél, hogy férje és a szomszéd 
asztalnál a női társaságban helyet foglaló zon
goraművésznő egymással több Ízben bizalmas 
pillantást váltott. Később a zongoratanárnő fel
kelt asztalától és a kávéház szuterénjében lévő 
telefonhoz tartott. Ugyanekkor a szalóntulaj- 
donosnő férje, ismert belvárosi kereskedő, fel
kelt asztalától s lesietett a kávéház szuterén- 
jébe. Az asszonynak feltűnt, hogy férje és a 
zongoratanárnő egyidőben távoztak a kávéházi 
asztaltól s emiatt férjének, amidőn az vissza
tért, szemrehányást is tett.

Mintegy félóra múlva a zongoratanárnő ismét 
távozott asztalától s a kávéház egyik mellék
helyisége felé tartott. A kereskedő felesége eb
ben a pillanatban vérvörösre vált arccal felkelt 
az asztaltól s nővérével együtt a zongora
tanárnő után sietett.

— Mit akar, kérem, az uramtól ? — fordult 
felindult hangon a zongoraművésznőhöz, akit 
útjában megállított.

— Talán bemutatkozna, asszonyom, mielölt 
szól hozzám ? — felelte erre a megszólított 
tanárnő

— Bemutatkozzam ? — felelte kipirult arc- 
sal, izgatottan a feleség s a következő pilla
natban

kezét magasra emelve, egymás után kétszer 
n tanárnő arcába sajtolt.

Az inzultált nő kéfségbcesé'é.bcn n k.’.véház 
tulajdonosához, Randi Józsefhez fordult véde
lemért.

Bandi az inzultált nőt mindenáron meg 
akarta nyugtatni és csittilgntla. csakhogy elejét 
vegye a fcltünéslkcltö kávéházi affér folytatá
sának. A zongoraművésznő fclindullságábnn a 
kávéház főnökinek irodáiéban

sirágürc'Dkrt
kapott. Később magához térve ki akart rJu.nii' 
az irodahelyiségből, hegy.

az Inzultusért önmaga elégtételt vegyen

támadóján.
Erre azonban már nem került sor, mert idő
közben az inzultáló asszony férje és rokonai 
társaságában eltávozott a kávéházból.

A súlyos kávéházi affér ezzel még nem feje
ződött be s az ilyenkor szokásos bírósági utón 
kívül még más meglepetésszerü módon is foly
tatódott.

Az inznltált, sportban gyakorlott zongora
tanárnő — provokáltatta támadóját. 

Megbízottai, két társaságbeli fiatal urinö — 
mindketten teljesen otthonosak a női kard- és

Bclgrád, január 20.

A belgrádi büntetötörvényszék vizsgáló
bírója tegnap elrendelte a likvidált angol 
kereskedelmi bank két aligazgatójának, 
Utjcsinovicsnak és Orcnsteinnek letartózta
tását. Azonkívül letartóztatták Vitolicsot, a 
terménybank igazgatóját és Daskalics ipa

Primo de Hiúéra kOnyszermunHSra
KUldl a sztraikolú munkásodat

Barcelona, január 20.

A barcelonai nemzetközi kiállítás előké
sztésén dolgozó munkások a kormányható
ságok szerint indokolatlanul és jogtalanul 
sztrájkba léptek. A kormány elhatározta, 
hogy

a legszigorúbb intézkedéseket foganato
sítja szükség esetén a sztrájkolókkal 

Választási izgalmak a városházán
Szerdán két elöljárót választ a főváros közgyűlése

A mull heti izgalmas alpolgármester válasz-'elöljárói székben látni A legnagyobb bizony
fás mén. szerdán ismét heves választási harcok lalan-'-g uralkodik azonban a harmadik elöl- 
színhelye lesz a főváros közgyűlése Ezúttal a járói állási illetően. Eri a bcl.olyctlesilelt Guth 
megüresedett ,'őljérói élbuiekérl fog folvni . iFerencen l;i-.Td lloltzspach Ödön és Tatát Béla 
küzdelem A p rle.k hétfőn . .. I veiden jelölnek (pályáznak és l "'önösen a i.-t utóbbi I ő jegyző- 
nz állásokra < vnló-zinücn rpvhnngu jelöl -, k nek van n-i1' ' rtüi. Nagyon könnyen megér.- 
is' lesznek, m rt Sfanrőerc-rr A'ajnst és Mit- hetik, hogy Gt III Férne a bchelvctts tés elle 
zsikó Istvánt az összes pártok szerelnék az jnérc kibukik a mostam választásnál, mert csak

tőrvívás szabályaiban — lovagias elégtételt kér
lek a divatszalon tulajdonosától, aki egyébként 
maga i.s sportkedvelő asszony. A szalonlulaj- 
donosnö

elfogadta a kihívást
s szabályszerűen megnevezte segédeit, kél is
mert pesti sportlady személyében. A felek meg
bízottai formális tárgyalásra gyűllek egybe s a 
párbajlexikon előírásainak megfelelőkig letár
gyalták a lovagias eljárási, melynek során fe
lük megbízásából 

Belgrádi bankdirektorok húsz millió dináros csalása
rost. Utjesinovicsot és Orensteint azért tar
tóztatták le, mert Vitolicsnak és Daskalics- 

nak
húsz millió dinár erejéig kezességi leve
leket adtak, búr erre nem voltak fel

jogosítva.
Vitolics és Daskalics ellen az a vád, hogy

szemben.
Primo de fíivera a spanyol diktátor-mi 
nisztcrclnök közleményt adott ki, amely 
szerint a kormány elhatározta, hogy azokat 
a munkásokat, akik hétfőn nem kezdik meg 
ismét a munkát, végkép elbocsájtják, vagy 
pedig Spanyolország belső tartományainak 
egyikébe viszik és olt földmunkát végeztet
nek velük.

fegyveres elégtételadásban és pedig nőt
tőrpárbaj lefolytatásában állapodlak meg 

s részletesen leszögezték a párbaj feltételeit is.
A súlyos kávéházi átférnek ilyen módon tör

ténő befejezése, eló' — tekintve az ügy közis
mert, társaságbeli szereplőit is — társasági és 
sportkörökben élénk érdeklődéssel tekintenek, 
minthogy a belvárosi divatszalon főnöknőjének 
és a zongoratanárnőnek a párbaja lesz az első 
szabályszerű női párviadal Magyarországon

Román Kálmán.

ezeket a leveleket felhasználták. A bíróság 
első fokon úgy döntött, hogy a két bank
direktor jogosítva volt a szóban forgó iratok 
kiállítására, de a felebbviteli bíróság meg
semmisítette ezt a döntést és

újabb vizsgálatot rendelt el.

Ennek a következménye n letartóztatásuk.

a községi polgári párt áll szilárdan mellette, 
Nem is annyira Guth személye ellen van kifo
gás, aki különben egyike a legkiválóbb főtiszt
viselőknek, mint inkább az a tény váltott ki 
nagy ellenszenve I. hogy a főpolgármester a 
tizennegyedik helyről ültette be az elöljárói 
székbe Guth Ferencet, holott elölte sok főjegyző 
évek óla hiába vár az előlépésrc. Amennyiben 
Guth most kibukik nnnl főjegyző fog tovább 
szolgálni.

Ripka Ferenc főpolgármester elhatározta 
hogy nz üresedésben levő negyedik kerületi 
elöljárói állásra és a megürüli tanácsnoki 
állásra

nem helyettesit be senkit és egy időre sz- 
kit a behelyettesítés politikájúval.

Ellenben már ma, hétfőn, legkésőbb kedden 
kiírja a pályázatot úgy ezekre, mint a már elő
zőleg megürült műszaki tanácsnoki és tiszti fő
ügyész helyettesi állásokra. A választ s nz első 
februári közgyűlésen fog megtörténni. Ezek a 
választások nem lesznek egyáltalán izgalmasak, 
mert

valamennyi állásra megvan nz egyhangú 
jelölt.

Tanácsnok lesz l.amotte Károly lnnácsnok-fö- 
jegyző, míg ezt a pozíciói Gallina Iüigyes fog
lalja cl Műszaki lanécsnokkéi a behelyettesített 
Csármann Ferenci! tiszti főügyész helyettessé 
Szemcthy Ivrolyt v lu«zf iák. Ezekre az állá
sokra mén elleníeiö'.t sem lesz, mert a pályázók 
a jelölés után visszalépnek.
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»Wekerle Sándor alatt sem változott 
az adószedés kíméletlen rendszere"

Nem szűnik meg a Közgazdasági Egyetem
Csupán reorganizációt tervez a kultuszminisztérium

Fábián Béla beszámolója Újpesten
Fábián Béla vasárnap déldőtt Újpesten be- 

azámolób.’szédf; mondott. A népes gyűlést dr. 
Antal Endre Pe.l vármegye tb. főügyésze nyi
totta meg. A'cgycdl Szabó Béla szerkesztő a 
kerület nevében bizalmáról biztosilotta Fábián 
Bélát és kérte öt, hogy a kerülettől is fogadja 
el n „Magyarország fizet ég nélküli adójcl- 
tgyelöjt" elmet, amit a pénzügyminiszter ado
mányozott neki. Fóbián Béla adókérdésekről 
beszélt,

— Wekerle Sándortól mindenki art s-árfa. 
— úgymond -- hogy megszünteti az adókiveté- 
aeknek, transzferálásoknak As adóbehajtások
nak azt a kíméletlen rendsz rét, amely Búd 
pénzügyminisztersége alatt honosodon meg. 
Annál inkább várható volt ez Wekerle Sándor
tól, mert hiszen teljesen független ember és

Politikai és tudományos körökben az utóbbi 
hetekben föbbizben merült fel az a hir, hogy 
megszüntetik a Közgazdasági Egyetemet. Meg
jelent egy miniszteri nyilatkozat is, amely sze
rint állítólag Sopronban egy úgynevezett csonka- 
egyetemet létesítenének és itt folyna a legfel- 
sőbbfoku mezőgazdasági kiképzés, tehát a Köz
gazdasági Egyelem mezőgazdasági szakosztá
lyát is jlf helyeznék el. Más hírek szerint a 

Egyetem kereskedelmi iskolai 
. ' -----i fakultásba

olvasztanák be. mig a többi szakosztályokat a 
Műegyetemen helyeznék el, ahol tudvalevőén 
már van egy egyéves közgazdasági fakultás.

Ezek a liirek nagy nyugtalanságot keltettek 
nemcsak az egyetemi tanárság, de a hallgatóság 
körében Is. Senki sem tudja, hogy mi 'készül, 
mert illetékes fórumok elzárkóznak a fclvilá- 
gositásadás elöl.

távol állott a pénzügyminisztériumtól- Hosszú 
hónapok teleik el és most sajnálattal ' " 
megállapítani, hogy

• helyzet nem változott.
Pakots József a sajtóról beszélt. Eddig lég- • ...

alább meg volt az a jogunk, hogy kélségbecjlő : •■■■,...............— ■...... --
gazdasági helyczetflnkről panaszkodhattunk. A \ tanárképzo intézetét a bölcsészeti 
...... . . . n nnt-fnniil- lx- n.in i/LKKJ .

kell

jövőben erre sem lesz mód, mert
n sajtórcform gúzsba kitti a lapokat.

A kormány a képviselőházat nem tudja fog- 
lulkoztutni, miért volt tehát szükség a ház
szabályok szigorítására f

Gál Jenő megállapította, hogy a nagyközön
ség néni valami nagy örömmel olvassa az ál
landó vadászatokról szóló híreket Bródy Ernő 
a demokrata párt programját ismertette.

Információnk szerint jelenleg 
nincs szó u Közgazdasági Egyetem meg*  

szüntetéséről.
A kereskedelmi miniszter nyilatkozatát is félre
értették, meri az egyetem mezőgazdasági szak
osztályát nem szándékoznak Sopronba helyezni. 
A kereskedelmi iskolai tanárképző intézet is 
megmarad eredeti szervezetében, mert mai ke
retei között sokkal kielégítőbb eredményeket 
ért el.

A helyzet ellenben az, hogy a minisztérium 
a Közgazdasági Egyetemmel kapcsolatban 

bizonyos reformokra készíti.
Ezek a reformok azonban csupán az egyetem 
reorganizációját jelentik, amelyek megvalósí
tására ebben a tanévben már nem kerül sor, 
mert még az előkészítő tárgyalások sem kez
dődtek meg.

Kihalóban van az eton és a bubi
frizura, — állapították meg a vasár

napi fésülési versenyen
Izgalmas fésülési verseny a Gellért Szállóban

Elkeseredett harc Pauer Imre ny. egyetemi 
tanár és a Váci Muzeum egyesület között 

a váci kulturház tulajdonjogáért
Az Akadémia és a kultuszminiszter eddig eredménytelenül 

kísérelte meg a felek közti kiegyezést
Az idei farsang egyik kimagasló eseménye 

rejlőit le vasárnap délután a Szent Gellért- 
szálló fürdőcsarnokában, ahol a Budapesti bíöi 
Fodrászipart Szövetség és a Budapesti Nőlfod- 
rás: Ipartestület közösen rendezte meg nz

1029. évi első fésülő versenyt.
Mái a kora délutáni órákban seregeslöl ér

keztek uz érdeklődök < > a verseny résztvevői: 
az izgatott jodráfizsegédck, mesterek, fodrász- 
tanoncok és a nemkülönben izgatott szép, szőke, 
barna és fekete fürlíi modellek is. Fél öt órakor 
szólalt meg Pásztori főrendező jeladása és min
denki sietve foglalta cl a helyét, a közönség már 
előre fogadást kötött, egymás közölt tippellek 
és vitatkoztak. A verseny résztvevői sorban el
foglalták kis asztalkájuk mellett a helyet, mind-, 
egyik modellnek egy fehérítendő került a nya- , 
kába, majd a megadott jelre elkezdtek csattogni 
az ollók, szorgos kezek vilustáncot jártak az 
izgalomtól kipirult arca modellel; hajtincseiben.

Az első versenyen a jövő női fodrászgenc- 
ráció tagjai: (tatai tanoncok vetlek reszt, majd 
utánuk következett a mesterek és a segédek ver
senye, .'tpirly kél kategóriába- oszlott meg: Sí 
egyikbe tartoztak a modern fejek, a másikba 
pedig n fantázia frizurák. Az ignzi küzdelem a 
verseny második és harmadik szakaszában érte 
csak el tetőpontját, amikor 24 segéd és mester

igyekezett egymást úgy gyorsaságban, mint 
szépségben és eredeti ötletben túlszárnyalni. 
Megfeszített küzdelem után ugyancsak a főren
dező jelzésére egyszerre hagyták abba a részt
vevők a küzdelmet és azután a megszámozott 
modellek egyenként cllcjtettck a zsűri előtt, 
akik kíilőn-külön megpontozták a jólsikerült 
kreációkat, s eteken a pontozások alapján hir
dették ki a késő esti órákban, hogy a tanonc- 
versenyt Molnár József fodrásztanonc, a Fan
tázia és a Modern versenyben pedig az első 
dijat Szente András kapta meg, aki egyúttal 
elnyerte a Bécsi Fodrász Akadémia aranyérmét 
is. A második dijat Tlngl Pál, a harmadikat 
pedig Hufnagel Sándor női fodrászinesterek 
nyerték cl.

Az eredmény kihirdetésekor a nagyszámú 
közönség lelkes ovációba részesítette a dij- 
nyertesekel, akiket sokáig ünnepeltek, majd a 
verseny átalakul egy kedélyes mulatsággá.

A verseny eredményét összefoglalva meg
állapíthatjuk, hogy

uz Idei farsang női hajviselete a félhosszu 
baj jegyében alakalt ki.

tehát letünöben van a bubi és az eton hajviselet 
és nz irányzat — habár lassan is — de ismét 
visszafelé tendál a hosszú hajviselet felé, való
színűleg sokak örömére, sokak bánatára.

Pauer Imre dr., a budapesti tudományegye
tem egykor neves filozófia tanára, még a há
ború előtt nyugalomba vonult és szülővárosá
ban, Vácott telepedett le. Itt folytatta tudomá
nyos munkálkodását, melyet az Akadémia tisz
teletbeli taggá való választással jutalmazott. 
Pauer Imre munkás elvonultságában arra ha
tározta cl magát, hogy váci házának felét a 
Váci Muzeumegyesületnek adományozza kultur
ház céljaira. Az adományozás meg is történt, 
a házrészt telekkönyv.ileg' átírták az egyesület 
nevére, amely azután az adományozó iránti 
hálából az épületre kiirta:

„Pauer Imre kulturhdza.”
A háborús viszonyok között azonban Pauer 

Imre egész készpénz- és értékpnnirvagyona el 
értéktelenedett. A tudós megbánta’ nobilis 
gesztusai és kisérlcteket tett, hogy az adomá
nyozást visszavonja. A Váci Muzeumegyesület• 
azonban ragaszkodott tulajdonához, mire 
Pauer Imre peres útra terelte az ügyet, de

a pert mindtii fórumon elvesztette.
Erre, Pauer az ajándékozási szerződés meg
semmisítése ellenében 16.000 pengői kínált fel 
az egyesületnek.

Az egyesület vezetősége nevében Pauer aján
lata alapján Krakker Kálmán polgármester és 
Huber János, a váci egységes part elnöke el
járt illetékes helyeken és érdeklődött, hogy 
amennyiben a házrészt visszaadják, kapna-c az 
egyesület annyi állami támogatást, hogy abból 
a Pauer Imre 16.000 pengőjével együtt uj kul- 
turliáz épülhetne. Az egyesület be is nyújtotta 
kérvényét, de annak elintézéséig nem kötött 
egyességet.

Nemrégen megjött a válasz, amely megfelelő 
alap hiányában az egyesület kérését nem tar
totta teljesíthetőnek. így azután a inuzeum- 
egycsület sem volt hajlandó a házrészt vissza
adni Pauer Imrének Az öreg tudós erre a na
pokban Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
közbenjárását kérte, aki levelet is intézeti az 
egyesülethez az egyezkedés érdekében. A Váci 
Muzeumegyesület választmánya szombaton fog

lalkozott az üggyel és
a miniszter közbenjárása ellenére sem tel

jesítette Pauer Imre kérését
és kimondotta, hogy csak abban az esetben 
adja vissza a házrészt, ba a kultuszminiszter 
olyan összeget bocsájt az egyesület rendelkezé
sére, amelyből uj kulturházat építtethet.

A hadifogoly bankigazgató szovjet
házasságának szomorú regénye

Kártérítésért perelt a Budapestre került orosz asszony, akinek házas
sását a Kúria semmisnek mondotta ki

OKmányhamisilő iníiliely Kispesten
Elfoijlan egy okmánylianilsilót, aki a szalmazsúkhan teleltette szerszámjait

Egv szovjelházasság szomorít regénye jutott 
ma cl a budapesti Ítélőtáblán újabb fejezethez. 
F. Béla, egyik budapesti nagy takarékpénztár 
aligazgatója. Turkcszlánbnn volt hadifogoly és 
19t9 tői kezdve a turkcszláni élelmezési komilő 
hivatalában kapott alkalmazást. Ott megismer- 
kodéit egv C. őst ina Claudia nevű orosz leánnyal. 
Csakhamar meleg barátság szövődött közöltük 
és n fiatalok együvé is költöztek. Az együttélés
ből két gyermek született, mire az asszony ott
hagyta foglalkozását, hogy egészen gyermekei 
nevelésének éljen, mert nz akkori viszonyok kö
rött cselédet, vagy dalkát Oroszországban nem 
lehetett kapni. Két évig zavartalan b.ldogsng- 
bán élt a magyar bankigazgató és nz orosz asz*  
mony. 1922-ben I- Bélát Moszkvába helyezték 
át s azzal váltak el egymástól, hogy a férfi egy 
éven belül visszatér az asszonyért és a gyerme
kekért,

hazahozza őket Magyarországra és Itt tör
vényes házasságra lépnek.

Három hónap múlva F. Béla táviratozott nz 
asszonynak, adjon el mindent és utazzék a 
gyermekekkel Moszkvába. Igy is törtónt és a 
hadifogoly bankigazgató Moszkvában a szov- 
jel törvények szerint megesküdött a: orosz nő
nél. Röviddel később megnyílt a szabadság útja 
és F. Béla családjával hazajöhetett Magyaror
szágra. Az. asszony azonban itt hiába várta, hogy 
férje tfljcsitsn Ígéretét és a magyar törvények 
szerint is incgesküdjön vele. Söl ellenkezőleg, 
a bankigazgató a szovjelhAznssóg megsemmisí

tése iráni keresetet indított az orosz nő ellen és 
végső fokon.

a Kurta esők ugyan nem létezőnek mondotta 
ki n szovjethá?.asságot.

Közben az asszony itthon a logkélségbcej- 
tőbb helyzetbe került. A bankigazgató nem tá
mogatta s hogy gyermekeit és magát eltart
hassa. takarítást, súrolást kellett vállalnia. 
Ameddig ilyen testi munkára képes volt, csak 
megélt valahogy, de később a nehéz munka 
folytán jobbkezének mutató ujja megbénult s 
kcresetképtelen lett. Ismerősök közvetítésére F. 
Béla többször kötelezettséget vállalt a gyerme
kek örökbefogadására és az asszony segélye- 
résére, majd később nagyobb összeget kínált 
fel. ha az asszony visszautazik a gyermekekkel 
együtt Oroszországba. Az orosz vízumot azon
ban nem lehetett megszerezni és igy a család 
itt maradt.

Most azután az asszony különböző cimen 
16.542 pengő erejéig

kártérítési pert Indított
a bankigazgató ellen. A budapesti törvényszé
ken Malonyai bíró elutasította a keresetet. Az 
asszony ügyvédje, dr. Ecséry László utján n 
Táblához fclcbbezett, amelynek Werner taná
csa szombaton foglalkozott az üggyel. ítélet
hozatalra nem került sor, mert a bíróság a fe
lek eskü alatti kihallgatását rendelte el. Wer
ncr biró azonban felhívta a feleket, kezdjenek 
egyezkedési tárgyalásokat, mert ez a bonyodal
mas ügy. mindkét fél megnyugvására csak 
egyezséggel intézhető cl.

Napokig tarló nyomozás után egy veszedel
mes okmányhnmisitó szélhámos kerüli a rend
őrség kezére. Kispesten, az Andrássy-ut 57. sz. 
ház egyik lakója a napokban beszolgáltatott a 
kispesti kapitányságon egy csomagot, amelyet 
egy Lichtler Nándor nevű időközben elköltö
zött albérlője hagyott nála. Miután Lichtler el
költözött a lakásból, a főbérlő nagytakarítást 
rendvett és a .szalmazsák!,ól került elő a cso
mag. A kispesti kapitányságon fölbontották és

átvizsgálták a csomagot, nmeijhői legna
gyobb meglepetésre egész sereg hamisított 
okmány és nz ezekhez, szükséges különféle 

bélyegzők kerültek elő.
Nyilvánvalónak látszott, hogy Lichtler ok- 
inányhnmisilómühclyt rendezett be az albérleti 
lakáshau és véletlenül ottfelejtette holmijait. 
Megindult ellene a nyomozás és mór másnap 
érdekes körülmények közöli rendőrkézre is ke
rült.

Lichtler felesége másnap beállított az And- 
rássy-uti házba és

kérte a föbérlőt, hogy adja ki az ottfelej
teti csomagot.

A lakásban a rendőrségre utasították az asz 
szonyt, aki gyanútlanul elment és visszakérte a 
csomagot. A referens rendőrtisztviselő át is 
adta a holmikat, azonban nyomban intézke 
dett. hogy egv

detektív menjen az asszony után 
és figyelje, hogy hova megv. mert nyomban 
arra gondoltak, hogy férjét fogja felkeresni és 
igy sikerül az okmányhainisilót elfogni. így is 
történt. Az asszony átvette a csomagot és eltá
vozott. A detektív mindenütt nyomóban.

A legközelebbi sarkon egy férfi várta, 
aki átvette tőle a csomagol. Ebben a pillanat

ban előlépett a detektív és igazoltatta.
Nyomban kiderült, hogy Lichtler Nándor

ral azonos.
Vissznkisérték a rendőrségre, ahol letartóztat
ták. Megállapították, hogy Lichtler Nándor 
születési bizonyítványokat, hiteles fordításokat, 
érettségi bizonyítványokat és jótékonysági egye
sületek bélyegzőivel ellátott nyugtákat gyártott. 
Nem tartják kizárinak, hogy bűntársai is voltak 
és ezek kézrekeritésérc tovább folytatják a 
nyomozást.

LÓSPO BT
Budapesti ügetaversenyek

Vasárnap fejezte be a Budapesti ügetőver
seny Egyesület 1028-as versenyszezonját. Az 
utolsó napon is nagyszámú közönség jelent 
meg u szánversenyeken ás gyönyörködött a 
nem nagy mezőnyökből álló, de érdekes ver
senyekben. Az utolsó nap főszáma a Januári 
dij volt, melyet Öcskös nyert meg erős küzde
lem után Horpacs ellen.

A részletes eredmény a következő:
„!• OTvMso tn,lSw».í,H«srcáÍ. Maszár. 2. fiabonbán 
m j P.u,,Vrfb’ Monostori. Indult még:
FUTAM: i. Dante (2 reá) Maszár J. 2. Raduga
,n vCr‘rt‘? Cdbés*  (R) Bőnké. Indult niég: Orgazda. 10.15. Olasz 10:20. - II. FUTAM: i. Jégé? (1'6) ZviU 
liager. 2. Un Baka (pari) Feise.r. 3. Clavton (ÍM> reá) 
Wiesncr. 10:21. Olasz 10:21. — IV PIJTÁMt 1 Ae.Lx. 
ÍP ,íor9nfr* Maszár F. 3.' Pogány (18)
’■ v i.í1 »■!»«> «>,£*»

luduh mí«: Ihdu,, IMo.tó, 1045. 12. is 01™.

Már csak

napos téli

napig
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Budapest legelőkelőbb közönsége 
ostromolta meg vasárnap Scher
mann grafológust szakvéleményért
Délelőtt miniszteri dolgozószobában, délután egy híres bankár 
villájában fejtette ki csodálatos képességeit a kézírás látnoka

Letartóztattak
egy tolvaj banktisztviselőt, 

aki hónapokig lopkodta kollegáit és a 
végén feljelentette a bankot

A Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
nagy siker mellett tartotta meg előadását 
Schermann Rafael, a világhírű grafológus. 
Schermannt, aki előadása után még Buda
pesten maradt, a vasárnapi napon valóság
gal megostromolták grafológiai szakvéle
ményért.

Vasárnap délután az ősz grafológus szá
mos meghívást kapott a legelőkelőbb he
lyekről.

Ismert budapesti bankigazgatók, bun- 
károk, tekintélyes orvosprofesszorok, 
ügyvédek, írók, művészek keresték az 

érintkezést n grafológia mcmstvrével 
aki a meghívások közűi csak négyet foga
dott el.

Délelőtt
az egyik miniszter dolgozószobájában 
tett látogatást, ahol a miniszter állam

titkárja jelenlétében fogadta őt.
Schermann hosszabb ideig tartózkodott a 
miniszternél, akit láthatólag meglepett 
Schermann kiváló képessége.

Délután egy közismert bankár fogadta 
villájában Schermannt s a grafológus hihe
tetlen tehetsége öt is és a villában egybe

Súlyos nehézségek a parlament 
foglalkoztatása körül

Scitovszky miniszter nyilatkozata a vármegyei reformról
A képviselőház — mint a Hétfői Napló leg

utóbbi számában jelentettük — tárgyalási 
anyag hiányában elnapolta ülésezését. A leg
közelebbi ülés csütörtökön lesz, de a napiren
den ezúttal sem szerepel érdemleges tárgy. A 
csütörtöki ülésen a képviselőhöz a könyvtári 
és múzeumi bizottság jelentését tárgyalja, majd 
ennek elfogadása után egy órára felfüggesz
tik az ülést, hogy a képviselők megjelenhesse
nek a parlamenti muzeum megnyitásán. Még 
egv zsűrinek a kisorsolása is szerepel a csü
törtöki ülésen, amelyen előreláthatóan több 
bizottsági jelentést is fognak beterjeszteni. A 
héten ugyanis

táviratilag fogják összehívni több bizott
ság tagjait,

hogy anyagot készítsenek elő a parlamenti tár
gyalások szántára.

A csütörtöki ülésen Bethlen István gróf mi
niszterelnök törvényjavaslatot nyújt be a sta
tisztikai törvény rcfomjáról Ez a javaslat 
nagy vitát fog provokálni. A reform szerint 
ugyanis uj hivatalt: Statisztikai Tanácsot állí
tanak fel, amely rendkívül fontos és alkot
mányjogi szempontból is aggályos hatáskört 
kap. Jövőben ugyanis Magyarországon senki- 
sem készíthet statisztikai felvételeket a Tanács 
engedélye nélkül, amit ez az uj intézmény fel
lebbezés kizárásával megtagadhat, ha a statisz
tikai felvételi lap valamelyik kérdőpontját nem 
helyesli. Az uj intézményt az érdekeltségek és 
szakkörök már is elnevezték Statisztikai Pápák 
Tanácsának. A hivatal elnöke államtitkári ran
got kap és rövidesen a II. fizetési osztályba 
léphet elő, vagyis automatikusan megszerzi a 
miniszteri cimeí és jelleget.

Mivel ennek a javaslatnak a bizottsági tár
gyalása is hosszabb időt igényel,

a kormány Ismét abba a helyzetbe kerül, 
hogy nem tudja a parlamentet foglalkoz

tatni.
Az első komoly törvényjavaslat, amely ér

demleges vitát provokál a Házban, a közigaz
gatási reform lesz.

A közigazgatás reformjáról szóló törvényja
vaslat már a parlament előtt feküdt, de az 
ülésszak bezárása következtében vissza kellett
vonni. Minthogy ennek a reformnak lelőrgvn-
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gyűlt előkelő társasáogt is meglepte.
A német irástudóst vasárnap a szálloda 

appartementjében is számosán felkeresték. 
Fiatal bakfisok, elegáns dámák, előkelő 
urak érkeztek egymásután a szállóba, hogy 
Schermannak Írásokat adjanak út vélemé
nyezés végett. Két fővárosi ügyvéd nagy
jelentőségű

peres okiratokat mutatott be 
a grafológusnak, aki hosszabb írásbeli 
elemzést adott az elébe terjesztett iratok 
írójának egyéniségéről.

Mialatt Schermann szállodai lakásán fo
gadta az őt felkereső előkelő hölgyeket és 
urakat, — akiknek számára külön váró
szobát kellett nyitni Schermann fogadószo
bája mellett — lenn a szálló halijában 
annyi fiatal lány és fiatalember gyűlt egybe, 
kezükben többnyire szerelmes levelet szo
rongatva, hogy Schermann az érdeklődők 
ostroma elől

kénytelen volt egy mellékajtón át el
hagyni a szálló épületet.

Schermann Rafael, mint értesülünk, hét
főn még eleget tesz néhány meghívásnak s 
este elutazik a fővárosból.

lását minden oldalon egyaránt sürgetik, magá
hoz, Scitovszky Béla belügyminiszterhez for
dultunk felvilágosításért.

SCITOVSZKY BÉLA BELÜGYMINISZTER 
a következőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— A közigazgatási reform ügyében már meg
hallgattam a kormánypárt közigazgatási bizott
ságát és ennek alapján

a reformjavaslatot a karácsonyi szilnél 
alatt átdolgoztuk.

Az átdolgozott javaslatot most ismét a kor
mánypárt bizottsága, majd a kereszténypárt ele 
viszem, ezek után pedig — ami most már né
hány nap alatt megtörténik — intézkedés tör
ténhetik a képviselőház illetékes bizottságainak 
összehívására, vagyis a vármegyei reform bi
zottsági tárgyalásának megkezdésére. A javas
lat áldolgozolt részei előadói módosítások for
májában kerülnek majd a Ház elé a plenáris 
vita során. Hogy a Ház plénuma mikor fog a 
vármegyei reformmal foglalkozni, erre vonat
kozóan nem tudok terminust mondani. Azt hi
szem azonban, hogy legkésőbb február elején 
a parlament is megkezdheti ennek a nagyjelen
tőségű javaslatnak a vitáját.

A közigazgntási reform után, amely feb
ruár vége elölt aligha kerül tető alá,

nem a sajtónovella, linnem a költségvetés 
következik.

Addig azonban, amig a bizottságok elkészülnek 
ezzel a hatalmas anyaggal, kétségkívül súlyos 
nehézségek lesznek a Ház foglalkoztatása körül.

Dohány-tanács alakul
Rentábilis Termelés és nagy exporí-baszon 
segítségével Olcsóbba akarlak tenni a 

szivart és cigarettát
A sokféle bizottság és tanács után az ille

tékeseket most egy újabb gazdasági szerv 
felállításának terve foglalkoztatja, amely
nek egy fontos termelési ág előmozdítása 
lesz a célja. A terv szerint a főldmivelési 
minisztérium égisze alatt

megalakul a dohánytermelési tanács, 
amelyben a főldmivelési, kereskedelmi és 
pénzügyminisztérium, valamint a dohány
jövedék és a termelők képviselői foglalnak 
majd helyet. A dohány-tanács szakértők 
bevonásával igyekszik

rentábilissá tenni és fokozni a terme
lést s előmozdítani az export-lehc’ősé- 

get.
A közönségnek még a közelmúltban sok 
panasza volt a dohányjövedék ellen, főkéül 
az árak emelése miatt. Mióta Iicnkó Ferenc 
államtitkár került a dohányjövedék élére, 
az ilyen panaszok megszűntek. Egyes do- 
hányncmück árát leszállították és a do
hányjövedék igyekezett uj fajták bevezeté
sével és ízléses adjusztálással kedveskedni 
a közönségnek A dohány-tanács problé
májába is belekapcsolódik a közönségnek 
való kedvezés terve. A rentábilis termelés 
és a nagyobb export révén előálló hasznot 
ugyanis

arru akarják fordítani, hogy leszállítsák 
a belföldi fogyasztásra szánt dohány

félék árát,
hogy igy aztán a közönség olcsóbb szívni- 
valóhoz juthasson.

Egészen furcsa előzmények után tartóztatták 
le vasárnap délelőtt n főkapitányságon Schvéd 
József 26 éves banktisztviselőt, egyik vezető 
nagy bank volt tisztviselőjét. A különös tör
ténet előzménye még a múlt nyárra nyúlik 
vissza, amikor a bank tisztviselői ismeretlen 
lettes ellen bűnvádi feljelentést tellek A 
tisztviselők bejelentették, hogy ismeretlen tet
tes a tisztviselők számára épült margitszigeti 
cvezöshúzból állandóan lopkodja a klubtár
sak értéktárgyait. A feljelentés után a rendőr
ség azt a tanácsot adta, hogy állandóan két 
klubtárs figyelje meg az öltözőket, mert ez 
biztos eredményre fog vezetni.

Az őrzésro kirendelt két tisztviselő azután 
észrevette, hogy Schvéd József, aki a bankban 
teljesített szolgálatot és szintén tagja volt az 
evezős egyesületnek, a saját szekrénye helyett 
egy másik szekrényt nyitott fel és ott kuta
tott. A két figyelő tisztviselő előlépett és

leleplezték a tolvaj kollégát.
Senki sem akarta, hogy az ügyből nyilvános 
botrány keletkezzék, ezért ott a helyszínen két 
nyilatkozatra kötelezték a tolvaj tisztviselőt.

Az egyik nyilatkozatban lemondott a 
bankban viselt állásúról, a másikban nyi
latkozatban pedig kötelezte magát, hogy 
visszafizeti az eddigi károkat, amit a tol-

Egyre nő a forrongás az ügy
védek körében a kamarai 

választások körül
ügy a régi vezetőség, mint az ellenzék bízik győzelmében

Az ügyvédi kamarai választási mozgalom 
egyre szélesebb arányokat ölt. Úgy a jelenlegi 
vezetőség pártja, mint az ellenzéki pártok a 
legélesebb ngitúciót fejtik ki cs a vasárnapot 
is állandó tanácskozásokra és agitúcióra hasz
nálták fel.

Az ellenzéki pártok főhadiszállása a Szabad- 
sag-káveházban van, ahol vasárnap már a kora 
reggeli órákban számos ügyvéd gyűlt össze. 
Az ügyvedek körében nagy örömet keltett a 
liir, hogy a Keresztény Ügyvédek Választási 
Pártja tegnap este Kt'dnoki-Bedö Sándor elnök
lete alatt, tartott" népes értekezletén

az ellenzék mellett foglalt állást.
Az ellenzéki ügyvédek tömörülésében foglal he
lyet a Blauner Mór dr. vezetése alatt álló Gaz
dasági Párt és ide számítják az ügyvédek Lét- 
fentartási Pártját is, amely azonban — értesü
lésünk szerint — eddig

még nem foglalt végleges állást az ellen
zékhez való csatlakozás kérdésében.

Az ellenzék nagy bizakodással tekint a vá
lasztások elé, bár a személyi kérdések megol
dása még mindig bizonyos nehézségeket okoz. 
Az elnökkérdésben nz ellenzéki pártok nem 
veszik fel a küzdelmet. Annál nagyobb harcok 
várhatók a többi tisztségek körül. Az ellenzéki 
tisztikari lista inig nem készült cl teljesen. 
Eddig csupán a következő tisztségekben álla 
podlak meg. Egyik alclnök: Erdélyi Sándor, fő
titkár: Blauner Mór, titkárok: Szegő Ferenc és 
Árpádfalvi Nagy István.

Az egyesült ellenzéki pártok pénteken este a 
Gellért-szállóban vacsorát rendeznek, ahol rész
letesen ismertetni fogják programjukat.

Nem kevésbé bizakodó a hangulat a kor
mánypártnak az Országin z kávé házban lévő 
főhadiszállásán A vasárnap itt is lázas agitá- 
cióval és szervezési munkával telt el.

— Tavaly a szavazatok háromötöde esett a 
hivatalos listára, — hangoztatják — idén még 
több szavazatot kapunk.

A kormánypárt listáján a mai vezetőség sze
repel. Csupán a választmányt frissítik fel. 
amennyiben

a választmányi tagok cgyharniada 
helyébe másokat jelölnek és a: uj tagok sorá
ban a fiatalabb generációnak is helyet akar
nak juttatni.

vajlásokkal okozott.
Azóta hónapok tellek el és Schvéd József 

sehogy sem tudott belenyugodni, hogy min
den végkielégítés nélkül távozott el állásából. 
Néhány nappal ezelőtt Polatschek Sándor ügy
véd utján

bűnvádi feljelentést telt a bank ellen ma
gánosok ellen elkövetett erőszak elmén.

A feljelentés után Schvéd József tárgyalásba 
bocsátkozott a bankkal és hajlandó lett volna 
visszavonni ezt a feljelentést, ha őt megfele
lően kárpótolják Most már az intézet vezető*  
sége is megtette a szükséges lépéseket a zsa
roló volt tisztviselő ellen és

lopás büntette elmén feljelentette a fő
kapitányságon.

Vasárnap reggel detektívek mentek ki 
Schvéd József lakására és előállították a fő
kapitányságra. Minthogy tárgyi bizonyíték nem 
volt ellene, kezdetben tagadta a lopást, később 
azonban mégis

töredelmes beismerő vallomást tett.
Megállapították azt is, hogy újabban, mikor 
egy másik bank szolgálatában állt, ott rész
vényeket lopott és csak úgy kerülte el a bün
tetést, hogy hozzátartozói megtérítették a kárt. 
Beismerő vallomása után letartóztatták.

.4 kormánypárt csütörtökön délután fel 7 
órakor tartja meg nagygyűlését a Kamara he
lyiségében.

A harc tehát igen éles és kimenetele teljesen 
bizonytalan.

Több mint másfél napig feküdt 
a szabadban egy B-listás tisztvi
selő, mert halálra akart fagyni

Szombaton,1 a kora reggeli órákban n munka
helyükre siető járókelők a Megyeri-csárdától 
néni messze az utón egy eszméletlen állapot
ban heverő jobbkinézésii fiatalemberre buk
kanlak. A szerencsétlen embert, akinek kékre- 
zöldre fagyott teste már

teljesen megmerevedett a hidegtől.
egy közeli házba vitték, ahol élesztgetni kezd- 
t>. k. Percekig dörzsöltél, inig magához tért és 
elmondotta, hogy Koncsncu Bélának hívják, 29 
éves magántisztviselő. Jobb családból szárma
zik, de már három éve állásnélkül van s ez 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag teljesen leron
gyolta. Az elmúlt hét elejére kilátásba helyez
tek neki egy állást, azonban ezt nem sikerült 
megkapni. Ez végkép elkeserítette a 29 éves 
fiatalembert, aki elhatározta, hogy

végez magával.
Csütörtökön este kigyalogolt Megyerrc, ahol 
egy eldugott helyen Ichevcredett a földre, úgy 
gondolta, hogy

a rettenetes hidegben reggelig halálra fagy.
A szerencsétlen ember csak pénteken délután 
ébredt fel s alig tudta mozgatni keményre 
gémberedett tagjait. Emberfeletti lelkierővel és 
elszántsággal

újra visszafeküdt,
de a péntekröl-szomhatra virradó éjjel újból 
felébredt, nem bírta tovább a kínzó hideget és 
nz éhséget. Újpest felé vánszorgolt addig, inig 
össze nem esett.

Koncsncu Bélát megmenlői első sorban éle
lemmel látták cl. majd kérésére telefonon ér*  
leshették Pesterzsébeten lakó rokonait, akik 
aztán lakásukra vitték a szerencsétlen fiatal*  
embert.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Száraz, jobbára derült és főleg 
éjjel hideg idő várható, reggeli ködökkel.

— Hutyrn Ferenc dr. ünneplése. Az Állator
vosi Főiskola és n Magyar Országos Allntorvos 
Egyesület vasárnap délelőtt nz Állatorvosi Fő
iskola feldíszít cytt indájában ünnepélyt rende
zett abból a% alkalomból. hogy Hutyra Ferenc 
dr. az Állatorvosi Főiskola rektora negyven év 
óta egyetemi tanár. Aujeszky Aladár doktor 
proreklor üdvözlő szavai után Manningcr Rezső 
doktor egyetemi tanár a tanári kor nevében 
méltatta az ünnepeli érdemeit. Ezután Mayer 
János íöldmivclésiigyi miniszter meleghangú 
beszéd kíséretében nyújtotta át a jubilánsnak 
a másodosztályú magyar érdemkeresztet, ame
lyért Hutyra Ferenc doktor meghaló hangon 
mondott köszönetéi Utána Scholtz Kornél dr. 
államtitkár a népjóléti miniszter, Nagy Árpád 
dr. államtitkár a kultuszminiszter, Buzálh Já
nos alpolgármester a főváros nevében mondtak 
üdvözlő beszédet, végül a tudományos egyesü
letek, a különböző egyetemi fakultások és n fő
iskolai ifjúság szónoka üdvözölték a jubiláns 
professzort.

— Mennyi Ideig álljanak poszton a rend
őrök ? A belügyminisztérium a napokban ren
deletben intézkedett a budapesti rendőrőrsze
mélyzet szolgálati beosztásáról. Az eddigi be
osztás szerint a rendőr négy órán át állt posz
ton, majd négy órát pihent. Az uj rendelkezés 
•serint a rendőr ezentúl csak két órát áll 
poszton és utána két órát pihen. A rendelkezés 
meglehetősen vegyes érzelmeket keltett. Az első 
pillnnatbnn úgy látszik, hogy könnyítettek a 
rendőrök helyzetén, mert négy óra helyett csak 
két órát kell poszton állni A nehéz, fárasztó 
szolgálatot teljesítő rendőrök azonban szíveseb
ben vállalják a régebbi szolgálati időt. A kél 
órás szolgálat ugyanis könnyebb, azonban a 
kővetkező kél órának tekintélyes részét el
rabolja az, hogy őrhelyéről vissza kell menni 
az őrszobára, majd onnan ismét vissza a 
posztra. Ezzel eltelik az idő és nem marad 
ideje a pihenésre. Nehéz tehát dönteni ebben 
nz ügyben, de mindenesetre kívánatos volna, 
hogy a kérdést ugv oldják meg, hogy a nehéz 
tezolgálalban agyonfáradl derék rendőrök hely
zetén juvilsanak.

— Az ipartest ületek és a kézniüvcskuma- 
ra. A kereskedelmi miniszter ismert rende
leté értelmében, vasárnap két ipartestület 
foglalkozott a kézmüveskamara felállításá
nak kérdésével. A hcnlesiparteslület gyűlé
séin ílillncr János elnöki megnyitója után, 
Feff Nándor ismertette a kérdést, majd sza
vazásra került a sor, melynek során 1'25-cn 
a kézmüveskamara felállítása ellen és 16-an 
mellette foglallak állást. — A budapesti asz- 
lalosipnrlestület is gyűlést tartott, melyen 
Nagy Antal elnöki megnyitója után Kárcdy 
Lajos titkár ismertette a terveket. A gyűlés 
egyhangúan a kézmüveskamara felállitása 
mellett szavazott. — A budapesti Kárpitos 
Ipartcstület és az Órások Ipartestületc is 
vasárnapi közgyűlésén foglalkozott a kér
déssel és mindkét testület egyhangúan a 
kézműves kamara felállitása ellen foglalt 
állást.

— Budapesten keresik a kecskeméti apagyll- 
kos bűntársát. A főkapitányságra ma távirati 
megkeresés érkezett Kecskemétről, amelynek 
alapján a budapesti rendőrség is belekapcsoló
dott a kecskeméti apagyilkosság ügyének nyo
mozásába. Sutus-Jtihász gazdálkodótól, aki cgv 
Kecskemét melletti (anyán lakik, még deccm- 
terben ellopott őlszázbatvnn pengőt a fin, ifj. 
Sutus-Juhás: János. Az apa azzal lényegétté 
flát, hogy feljelenti, mire a legény három tár
sával együtt karácsony napján megleste az. or
szágúton, megtámadták és vasbottal holtra 
verték, áruién holttestét elásták a szántóföl
deken. A gyilkosságot kél nap múlva felfedez
ték. Ifjabb Juhászt és két társát Almást Antal 
és Bőrönd! Imre gaplalegénycket letartóztatták. 
Negyedik társuk nevét nem tudták megmon
dani. Azt állítják, hogy csak akkor ismerkedtek 
meg vele nz országúton, beavatták tervükbe és 
néhány pengőért hajlandó volt segíteni nekik. 
A gyilkosság után azonban elmenekült és azóta 
ne mlátlák. A kecskeméti rendőrségnek, nz n fel
tevése, hogy n gyilkos, akiről sikerült személy- 
leirósl szerezni, Budapestre szökött. Erről táv
iratban értesitctlék a budapesti főkapitánysá
got, amely megindította a nyomozást.

— Földrengés Glh-ügorszúgbnn. Athénből je
lentik: Milos szigetén gyengébb földlökéseket 
éreztek, amelyeket földalatti morajlás kisért. 
A Strnma folyó kiöntött és megművelt terüle
teket árasztott el. Három községei az ár lénye
gét, Ezeknek lakói elhagyták lakóhelyüket.

— Huszka N’elly emlékezete. A La Fon
taine Társaság vasárnap délelőtt Huszka N’elly 
emlékére matinét rendezett a Zeneakadémia 
nagylermélicn, amelyen a francia követség 
képviseletében Sorlet konzul, a kultuszminisz
térium részéről pedig l’ctry Pál államtitkár 
jelent meg. A matiné műsora igen nagy sikert 
árulóit és különösen Mi Igyaszay Vilma ka
pott sok tapsot a francia sanzonok elének- 
léséért.

— Külön kozmetikai osztálya v«n a Török 
patikának (Király-utca 1'2.1. ahol minden szép
ségápolási szer, kozmetikai cikk és illatszer 
legjutányosahbnn kapható.

— Szobrot u 32-<seknck. Budapest katonái
nak, a haimimk> tl< ' km k bajtársi szövetsége 
a harminckettes Mária leréziu-bakn szobrát 
srerelné felálliltntni. Tinódi Varga Sándor tó- , 
bornok vezetése alatt most kezdi meg működését 
a szoborbizottság.

— Elfogtak cgv öt év óta körözött betörőt. 
Békéscsabáról jelentik: \ békés, snbal c'cndőr- 
ség őt év éta tartó szaka, .dián nyomozás után 
vasárnap elfogta ».$ kliutó/talln llimrdn M'hál- 
tó éves állóval.>n napszámost, aki t'J'24 óid 
rendszeres, n fosztogatta a békéscsnbakörnvéki 
tanyákat és aki beismerte, hogv őt éven őt a 
rendszeresen elkövetett betörések zsákmányai 
kAI Sir

Az ellenforradalmi idők egyik sokat emlege
tett alakja volt Zbona János, aki annak idején 
Izsákon és környékén garázdálkodott, 
védbiróság, mint ismeretes, még 
tartóztatta és rablás bűntettéért 
börtönre Ítélte. Az Ítélet jogerőre 
Zbona János öl esztendő múlva 
révén került csak ki a börtönből.

Zbona János még letartóztatása előtt, 1021- 
ben házasságot kötött Tarcsafalvy Rózával, aki 
a letartóztatás és eliléltelés után

válópert Indított férje ellen.

A hun- 
1922 ben le- 
7 éld súlyos 
emelkedett s 
az amnesztia

régi képviselőházban rend- 
t a Magyar Szőlősgazdák 
amelyen az ország minden 
szőlősgazdákon kívül ott 

■ ny. államtitkár, a föld
pénzügy minisztérium kik ül- 

Erdélyi Aladár ország- 
va lám int a gazdasági egye- 

Dr. Baross Endre ismer 
erfez Ödön 

borfogyasztási adó le-
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Az izsákí különítményes Zbona Jánostól 
jogerősen elválasztották a feleségét

Sukáig húzódott a válóper mig végül első lé
kon Medvetzky táblabirő Zbona vétkességéből 
kimondotta a válást. Zbona megfellebbezte az 
Ítéletet, a Tábla azonban

helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
Zbona trre a Kúriához fellebbezett, ahol szom
baton tartották meg a tárgyulV;l. Erre azon
ban sem Zbona János, aki időközben Cseh
szlovákiában telepedett meg, nem jött el, sem 
ügyvéddel nem képviselteit? magát, úgyhogy 
ennek alapján a Kúria jogerőre emelte a vá- 
ást.

a

Prcsidenl

Dr. He-
Vállalat

72 éves
is-

— Revolvere*  banditák kiraboltak egy
Varsóból jelentik: Tegnap 

négy ember behatolt egy bankba és a tiszt
viselőknek revolvert szegezve kirabolták a 
kasszát majd elmenekültek. Menekülés köz
ben az őket üldözők sobából egy járókelőt 
megöltek, mig az egyik rendőr golyója egy 
banditát talált, aki meghalt. A rablónál meg
találták az. elvitt pénzt is. A másik három 
rabló visszatért a helyszínre, hogy a pénzt 
megkaparintsa, de elfogták őket.

— Segélykérő jeleket adott le egy tenger
járó hajó. A Prcsidenl Garfield amerikai 
gőzös szikratávírón segélykérő jeleket adott 
le. A hajó nemrég indult el N’ew-Yorkból 
világkörüli útra. A leadott jelekből arra kö
vetkéz,létnek, hogy a hajót New-York és 
Havanna között érhette szerencsétlenség. A 
Pánanierika nevű hajó elindult a " 
Garfield segítségére.

— Dr. Hevesi József meghalt. 
vési József, a Fővárosi Hirdetési 
nyug, vezérigazgatója, vasárnap 
korában meghalt. Hevesit országszerte 
merték, közkedvelt tagja volt a főváros tár
sadalmának, alapilója volt a Magyar Sza
lonnak és később szerkesztője a Pesti 
Naplónak. Az elhunytban Rózsahegyi Kál
mán apósát gyászolja.

— Elfogtak két uutólolvnjt. A pilisvörös- 
vári csendőrség egyik őrjárata tegnap a 
község határában az országúton feltartózla- 
tolt egy Budapest felé igyekvő gyanús autót. 
Igazolásra szólították a kocsi két utasát. Az 
egyikről kiderült, hogy Somogyi István sof- 
för, a másik Német Imre autószerelő. Nem 
tudták a szabályos igazolványokat felmutat
ni .mire a csendőrömé kísérték és kihall- 
g"llák őket. Somogyi és Német rövidesen 
beismerték, hogy lopták az autót. Elmon
dották, begy Esziergom környékén, az or- 

— Még mindig rendkívül súlyos állapot-1 
bán fekszik a kórházban a bikától felöklclt I varsói bankot, 
rendőr. Nyolc nappal ezelőtt történt, hogy 
cgv megvadult bika a Rákóczi-utón felök
lelte llank János rcndőrőrmcstcrt, akit sú
lyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
tak. szerencsétlen rendőr súlyos agyráz
kódást szenvedett és azóta még egy pilla- 
nalra sem nyerte vissza eszméletét. Állandó 
orvosi felügyelet mellett, minden elképzel
het fit megkísérelnek, hogy a szolgálatát be
csületesen teljesitő rendőrt megmentsék az 
életnek.

— Kasszofurö betörők Jártak a Pesti Izraelita 
Nőegylet titkárságában. Bejelentették a rendőr
ségen, hogy szombatról vasárnapra virradó éj
szaka ismeretlen lettesek behatollak a Pesti 
Izraelita Nőegylet Kertész-utca 36. szám alnlt 
levő titkárságának helyiségeibe és ott megfúrták 
a hatalmas Werlheim-pénzszekrényt. A kassza
fúrók több száz pengőt vittek magukkal. A 
rendőrség megindította a nyomozást.

— Halálát okozta a kipattant szikra. Debre
cenből jelentik: A Nyomtató-utca 10. sz. alatt 
lakó Nehéz Józsefné gazdálkodó asszony va
sárnap délelőtt a konyhájában elaludt. A tűz
helyről kipattant egy szikra és nz alvó asszony 
ruhájút lángralobbantotta. Későn érkezeit már 
■a segítség, mert a szerencsétlen asszony súlyos 
égési sebeiben Ids-enverett. A megindult vizs
gálat megállapította, hogy Nehéz Józsefné ha
lálát saját gondatlansága okozta.

— A .Magyar Szőlősgazdák nagygyűlése. Va
sárnap délelőtt a r.................................
kívüli gyűlést tartott 
Országos Egyesülete, a 
részéről megjelent 
volt Schandl Károly 
mivelésiigyi és a | 
dőltei, Görgey István 
gyűlési képviselő, v 
sületek megbizoltni. 
tette a szőlősgazdák kívánságait, Luki 
miniszteri tanácsos '
szállítását követelte, majd Schandl Károly szó
lalj fel, aki szintén a borfogyasztási adó leszál
lításáról beszélt. A közgyűlés ezután a pénzügyi 
és földmivclésiigyj miniszternek átadandó ha
tározatba foglalta össze a szőlősgazdák kíván
ságait, melyek közül a leglényegesebb a bor
fogyasztási adó leszállítása, a termelői bor
kimérést engedélyek megszerzésének könnyí
tése, valamint a vasúti tarifa csökkentése.

— Átgázolt az autó a felborult motorke
rékpár utasain. Vasárnap délután Kispesten 
a Kossuth Lajos-utcában haladt egy oldal
kocsis motorkerékpár, melyben Kandrica 
Ferenc műszerész és Kutasi Vilmos hiva
talnok foglallak helyei. A motorkerékpár! 
vezető Kandrica előzni akart egy autót és 
eközben motorkerékpárjával nekifutott a 
kiemelkedő villamos síneknek, felborult és 
társával együtt nagy Ívben a földre zuhant, 
ahol az utánuk robogó autó keresztül gá
zolt rajluk. A szerencsétlenül járt fiatalem
bereket a kihívott mentők a Szent Islván-kór- 
liázba szállították, ahol megállapították, 
hogv Kandrica súlyos agyrázkódást, Kutasi 
pedig súlyos láb- és hátsérüléseket szenve
deti.

— Betörők jártak egy bőrkereskedésben. 
Tenzcr Mór bőrkercskedő bejelentette a rend- 
őr-egen. hogy a Murányi-utca 36. szám alatt 
lévő raktárába a pincében történt falbontás 
utján ismeretlen tettesek behatoltak és onnan 
/.> ezer pengő értékű bőrárut loptak el A rend
őrség feltevése szerint a betörők a helyszíni 
körülményekkel teljesen tisztába lehetlek.

száguton látlak állni' gazdátlanul egy autót*  r/isra került1
amelynek utasai a közeli cserjésben va
dásztak. Kihasználták az alkalmas pillana 
tót beüllek a gépbe és clhajtattak. Pilis- 
vörösvárig sikerült eljutniok, itt azonban 
feltartóztatták őket. Bevallották azt is, hogy 
az utóbbi időben egész sereg lopást követtek 
cl. Esztergomban és pestkörnyéki községek
ben. Megfigyeltek, hogy hol állanak gazdát
lan autók, amelyeknek értékesebb alkatré
szeit leszerelték és ellopták. .4 két autótól- 
vájt letartóztatták és a pestvidéki ügyészség 
fogházába szállították.

BBA KlíVlfiS 1»B>*ZÍ:KT  
elewAnsan akar 
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keresse fel László Sándor férfiszabómester 
kitűnő hírnevű ferfiszabó üzletét (Rákóczi
ul 50.), ahol az előrehaladott idény miatt és 
hogy munkásait foglalkoztatni akarja, saját 
műhelyében koszi! rendelésre, mérték utón 
elegáns férfiöltönyöket a legdivatosabb min
tázatú, vagy fekete és sötétkék finom szőve- 
lekből leszállított árban 70, <S0 és 90 pen
gőért. Minden darab remek szabásban és ki- 
ícgá.sfalan kiállilásban készül. Mintákat vi
dékre bérmentesen küld. Ezen árkedvez
mény csak január 25-ig érvényes. Az árakat 
agy állapította meg fenti cég, hogy szétvi
gyék hírét az egész országban. Felhívjuk l. 
olvasóink figyelmét ezen megbizhaló, 30 év 
óta fennálló cégre.

— Nem azonos. Mull heti számunkban meg
jelent egyik hírünkkel kapcsolatban — felké
résre — készséggel állapítjuk meg, hogy a tu
dósításban említett Mérő Géza nem azonos 
Mérő Gézával, a Schcll-c.ég főtiszlvisclöjévcl.

— összeesett a Terézvárosi templomban.
Tegnap délután nagy riadalmat kelleti a Te
rézvárosi templom áj latos hallgatói közölt, 
hogy mise alatt az egyik padsorban 
Anna 42 '■ ..... ........... .......
lelt és eszméletlenül zuhant a pad közé. A 
mise hallgatói izgatottan ugrállak fel helyeik
ről. A rosszul lett nőt azután n sekrestyébe 
vitték és értesitctlék a mentőket, akik a Rókus- 
kórházba szállították.

— Cook kapitány születésének kétszázaink 
évfordulója. A Szabod Egyelem Barálninnk Köre 
vasárnap délelőtt mntinét tartott az Urániában. 
Hollósl-Somogyi József dr. Jnincs Cook kapi
tányról, a nagy angol felfedezőről tortolt elő
adást születésének kétszázndik és halálának 
százölvenedik évfordulója alkalmából. Hang
súlyozta, hogy az átmenetet a kalandorbpus és 
a tudományos tipus között James Cook utazá
sai képviselik. Caoknak nemcsak a földrajz, de 
n természettudományok terén is nagy érdemei 
vannak.

— Erűhullám Járja át a testét, ha valói au jó. 
hamisitallan babkávét élvezünk. Ez elsősorban 
a cofTcinnck, ennek n csodálatos anyagnak a 
hatása a kávéban, mely azt oly értékessé teszi. 
Meinl Gyula rl.

... - . _____ Kovács
éves háztartásbeli nő hirtelen rosszul

X Külön postahivatal fog működni • jdg. 
hokki világbajnokságok tartama alatt a BKB 
klubházában. A Budapesti Korcsolyázó Egylet 
városligeti jégpályáján lezajló világ és Europa- 
bajnokságok tartama alatt a klubházban külön 
postahivatalt óllit fel a m. kir. posta. Ennek a 
hivatalnak a tulajdonképpeni rendeltetése aa, 
hogy a világraszóló esemény miatt Budapestre 
sereglő külföldi újságíróknak módot nyújtson 
tudósításuk gyors továbbítására. A posta ezen
felül a bélyeggyűjtőknek is meglepetéssel foa 
szolgálni, amennyiben az ott feladásra kerülő 
küldeményeket külön erre a célra készített bé
lyegzővel látják el Ebben a tekintetben kelle
mes újítással lép a magyar posta a nagyvilág 
elé, mert a bélyegző Mannó Miltiades művészi 
plakátjának alakját fogja ábrázolni.

X Szcntgytfrgyi Imre lesz a jéghokkl-vllág- 
bajnoksóg döntőbírója. A Budapesti Korcsolyázó 
Egylet 60 éves jubileuma alkalmából Budapesten 
eldöntésre kerülő páros és nőj műkorcsolyázó 
világbajnokságok iránt az összes számbajövő 
országok részéről nagy érdeklődés mutatkozik. 
Elsőnek futott be a francia világbnjnokpár 
Mlle Andrée Jofy—Pierrc Brunct nevezése, 
akiknek mesébe illő mutatványai a múlt téli 
olimpiászon St. Móritrban ámulatba ejtették ». 
nézősereget. Rajtuk kivül Franciaországot a 
versenyeken Japiot ur, mint miibiráló és Mán- 
court szerkesztő, mint kongresszusi kiküldött 
fogják képviselni. Joly kisasszony az édes
anyja társaságában érkezik 26-án Budapestre. 
A norvég szövetség is bejelentette már a női 
világbajnokság védője, Sonja Hennie részvéte
lét. Az a körülmény, hogy mind a két bajnok
ság védői starthoz állanak, Budapesten hatal
mas küzdelemre nyújt kilátást. A Nemzetközi 
Korcsolyázó Egylet elnöke, a svéd Sáléhoz, 
táviratai utón jelentette részvételét és egyben 
Szentgyörgyi Imrének, a DKE igazgatójának 
ajánlotta fel a világbajnoki döntőbírói tisztjét.

X A dobogókői sicsapatversenyben a kéagyar 
Turista Egyesület csapata győzött 5 ó. 11 p. 30 
mp. összidővcl.

— Galsworthy befejezte a Forsyte Sagat 
Gatsivorthy legnagyobb modern társadalmi re
gény-ciklusának. a Forsyte Sagá-nak utolsó 
része a Hattyúdal, most magyarul is megjeleni. 
A ciklus eddigi részei, a három kötetből álló 
Forsyte Saga, A fehér majom és Az ezüst ka
nál a legnagyobb hatású modern könyvek közíS 
tartoznak.

— Művészeti eseménynek Ígérkezik a Gló
bus Torna Clab műsoros estélye. Egyre na
gyobb és nagyobb érdeklődést vált ki a 
Glóbus Torna Club február 2-iki táncestélye, 
amely kitűnő műsorával már régen túlnő a 
szokásos szakmabeli kullúrcsték keretein.

— A Debrecent Ipartestük! a kézműves
kamara ellen. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
délelőtt népes gyűlést tartott a Debreceni Ipar
testület, amely a kézművesipari kamara frf- 
állításának kérdésével foglalkozott. Aa elnökjő 
Varjassy Imre ismertette a kamata felállításá
nak tervét,. melyre több felszólító után szava-

kv.rdt a sor, amikor is a kézműves
kamara felállitása mellett huszonheten, a ferr 
ellen pedig háromszázhetvenen szavaztak.

— A Corvin Araház. Lapunk január 14-lki 
számában részletesen beszámoltunk a Corvin 
Aruház állal rendezett 14 napos vásár sikeréről*  
E közleményünkben foglalt adatok nem a 
Corvin Áruház Igazgatóságától származnak, ha
nem kiküldött munkatársunk abban egyént 
impresszióit irta meg. A Corvin Aruház igfix- 
gntósága csupán lapunk hirdetési rovatában 
megjelent hirdetései tartalmáért vállal felősíé< 
get.

—- A Pesti .Magyar Kereskedelmi Bank igaz
gatósága c hó 19-én illést tartott, amelyben 
mególlapitotta, hogy az 1928. üzletév a múlt 
óvj nycrcségáthozaltal együtt 5,805.157.60 pengő 
tiszta nyereséggel zárult, szemben az 1927. évi 
a.066.365.79 pengővel. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően több, már lebonyolítóit üzlet nye
reségének elszámolása későbbi időpontra tar
tatott fönn. Elhatározta egyben az igazgatóság, 
hogy a február 5-én délután ’/»5 órára egybe
hívandó 57-ik rendes évi közgyűlésnek a kö
vetkező javaslatokat fogja előterjeszteni: Az 
1928. évi osztalék kifizetésére 3,500.000 pengő, 
vagyis részvényenként 7 pengő (a múlt évben 
6 pengő), a különböző tartalékalapok javadal
mazására 1,200.1)00 pengő, a hivatalnoki segély
alapok javadalmazására pedig 60.000 pengő 
fordittnssék. Javasolni fogja továbbá az igaz
gatóság, hogy az 1926 áprilisi közgyűlés hatá
rozatával nz alkalmazottak nyugdíjalapja ré
szére kihasított 6,000.000 pengő tökének idő
közben 8,285.440 pengőre fölszaporodott Össze
géből 5,000.000 pengő nz aktív alkalmazottak 
részére létesítendő vállalati nyugdíjpénztárunk 
adassák át, mig a fönmaradó 3,285.440 peng#, 
a már nyugdíjazottak igényeinek fedezetére 
tartassák fenn. Az igazgatóság dr. Hcyduc.k 
Gyula és dr. Hollós Pál ytkárokat, Nérey Dezső 
volt fiókfőnököt, dr. Rüszt Béla, Trebits Ferenc, 
Vadász Árpád és Vágó György főtisztviselőket 
cégjegyzőkké és dr. Siklóssy Györgyöt titkárrá 
nevezte ki.
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Leánykereskedés miatt elfogató- 
Sarancsot adtak ki Sonnenschein 

enő vendéglős ellen, aki alap
talanul feljelentette Zakariás 

rendőrtanácsost

Miért mondott le 
Almásy László a Nemzeti Hitel

intézet elnökségéről
Bethlen miniszterelnök leszerelte a Puky-akciót — 

Mégis Almásy lesz a Ház elnöke
A budapesti büntetőtörvényszék vizsgáló

bírója a napokban érdekes elfogatóparancsot 
adott ki. A vizsgálóbírói elfogatóparancs, 
amelyet most adtak ki és küldöttek meg az 
ország összes rendőrhatóságainak,

Sonnenschein Jenő vendéglős ellen szól.
Sonnenschein neve nem ismeretlen a ható 

súgok előtt. Közel mésfél esztendővel ezelőtt 
Sonnenschein, akinek ekkor a Conli utcában 
volt vendéglője,

megvesztegetés elmén feljelentést lett 
Zakariás Dénes rcndőrtanúcsos ellen, 

aki a VIII. kerületi rendőrkapitányságon 
teljesített szolgálatot. Feljelentésében azzal 
vádolta meg a köztiszteletben álló rendőr
tisztviselőt, hogv 500.000 koronát fogadott 
el. A rendőrség megindította a vizsgálatot, 
Zakariást letartóztatták, állásától felfügesz
tettek. A vádtanács azonban

megszüntette a rcndőrtarácsos ellen az 
eljárást

és a megszüntető végzést a tábla jogerőre 
emelte. Éppen a napokban kapta vissza az 
alaptalanul meghurcolt Zakariás a rangját 
s a főkapitány vissza helyezte eddigi beosz
tásába. Sonnenschein ellen pedig Zakariás fel

Az Erdélyi per ítélete; 
január 31

Kétszáz jegyet kéí-fek eddig 
tart a vád-védöbeszéd és

Erdélyi Béla bünpere egyre rohamosab
ban közeledik az utolsó s legérdekesebb ak
tus: az ítélethirdetés felé. A leutóbbi tárgya
láson ugyan niég nem fejeződött be az or
vosszakértők vitája, mert Kenyeres Balázs 
professzor válaszolni fog Kelemen Endre 
Zoltán ellenőrző orvosszakértö legutóbbi 
előadására. Ketty'c'res tanár azonban qsak 
egész"rövidén kíván felszólalni, úgyhogy- az 
Erdélyi-per legközelebbi tárgyalásán már 
sor kerül a bizonyítási cs kiegészítési indít- 
odnyokra Miután azonban — értesülésünk 
szerint — sem a vád képviselője, sem a védők 
nem terjesztenek elő olyan indítványt, amely 
miatt a tárgyalás még hosszabb időre elhú
zódhatnék,

az Erdélyi-per végleges programja 
az eddigi diszpozíciók szerint előrelátható
lag így alakul: j

JANUÁR 22, KEDD:

Kenyeres felszólalása, bizonyítás kiegé
szítésére vonatkozó indítványok előterjesz
tése és döntés a bizonyítás kiegészítése tár
gyában.

Vakmerő rabló támadás 
Kecskemét határában

Fegyveres küzdelem a betörőkkel
A Kecskemét melletti Katonatelep pusz

tán a szombatról vasárnapra virradó éjsza
ka, vakmerő rablótámadást kísérelt meg kél 
ismeretlen férfi, akiket most az egész ország

jelentésére megindult az eljárás hatóság 
előtti rágalmazásért.

De egyéb eljárás is indult ellene. A föka- 
pitányságra több feljelentés érkezett, ame
lyek elmondották, hogy Sonnenschein vidéki 
és külföldi mulatóhelyek részére tapaszta
latlan fiatal leányokat kerít s nagy áron ér 
lékesiti a gondosan kiválasztott „portéká 
ját.“

SonnctMcheinnél fix ára volt az elcsábí
tott fiatal kiscsclédeknck, varrólányok

nak.
akiket hálójába kenteit. Megindult u r.yomo 
zás. Detektívek keresték a hírhedt Conti- 
i teái korcsmárost, de scholseiu sikerült rá 
találni. A rendőrség erre átírt a vi :sgá|óbiró- 
nak ah*

most kiadta az elfogatóparancsot ellene, 
kerítés büntette címén.

A rendőrség pedig tovább nyo noz ellene, 
mert olyan adatok is érkeztek a rendőr 
ségre, hogy

a most leleplezett nagyszabású győri 
leánykereskedő bűnszövetkezettel is 

érintkezést tartott fenn
Sonnenschein Jenő.

az ítélethirdetésre. — Meddig 
a bizonyítás kiegészítése

JANUÁR 24. CSÜTÖRTÖK:
Amennyiben a bíróság elrendeli a bizonyí

tás kiegészítését, a bizonyítás kiegészítési 
anyag ismertetése. Mivel — mint említettük 
már — az indítványok nem ölelnek lel na
gyobb anyagot, csütörtökön

feltétlenül sor kerül már a vádbeszédre. 
JANUÁR 26. SZOMBAT: 

védőbeszédek. Erdélyi védője valószínűleg 
egész délelőtt beszélni fog.

JANUÁR 29. KEDD:

a többi védők szólalnak fel. Az utolsó szó 
jogán

Erdélyi Béla is fel fog szólalni, 
de csak rövid ideig akar beszélni. A többi 
vádlott csak néhány perces felszólalásra 
készül.

JANUÁR 31. CSÜTÖRTÖK:

Ítélethirdetés, amely iránt már most olyan 
nagy az érdeklődés, hogy’ eddig körülbelül 

kétszáz jegyet kértek az érdeklődők.
Ez az Erdélyi-per utolsó tárgyalásainak 

pontos programja.

rendőrsége nyomoz. A Katonatelepi pusz
tán van Lázár János gazdálkodó birtoka. 
Az éjszaka

két felfegyverzett idegen ember be 
akart hatolni Lázár lakóházába.

Amikor felfeszitették a külső ajtót, a zajra 
figyelmes lett a gazdálkodó kertésze, fegy
vert vett magához és elindult a zaj irányá
ban. Amikor a ház verandájára lépett, 
szembetalálta magát a két állig fegyverzett 
férfivel, akik lövésre készen tartott fegyver
rel szólították fel a kertészt, hogy adja meg 
magát. Az erőteljes kertész vakmerőén 
szcmbeszáHl a rablókkal és nekirontott 
mindkettőnek. A sötét és sziik verandán ve
rekedés fejlődött ki közöttük és eközben

hirtelen elsült az egyik fegyver.
A golyó az egyik rablótámadót a mellén se- 
besitett meg. A küzdelem azonban tovább 
folyt a három ember között és ennek során 
a kertész is megsebesült és csupán annak 
köszönhette megmenekülését, hogy a puska- 
dörrenés zajára elősiettek a gazdasági cse
lédek, mire az egyik rablótámadó

vállára emelve megsebesült társát, el
menekült

nz éj sötétjében.
Nyomban fellármázták a közeli csendőr

őrséget, értesítették az összes környékbeli 
csendőr járőröket a rablótámadásról és re
mélik, hogy rövidesen kézrekerül a két 
rablótámadó, akik nem mehettek messzire, 
az egyiknek súlyos sebesülése miatt.

Pesthy Pál utódát még ncin nevezték ki, de 
már nem kétséges, hogy Zsitvay Tibor lesz az 
uj igazságügyminiszter. A kinevezés eddig 
azért nem történhetett meg, mert az uj ház
szabályok alkalmazása tekintetében még nem 
alakult ki a gyakorlat. De hátráltatta ennek a 
kérdésnek végleges elintézését az a körülmény 
is, hogy a Zsitvay Tibor igazságiigyminiszteri 
kinevezésével megüresedő

házelnöki méltóság betöltése körül kom
plikációk álltak be.

Puky Endre, a Ház népszerű alelnöke ugyanis 
személyes sértésnek és mellŐztetésnek minő
sítette, hogy nem őt, hanem Almásy Lászlót 
vették kombinációba az elnökség betöltésénél. 
Puky Endre álláspontját magáévá tette a kor
mánypárti képviselőknek egy igen tekintélyes 
csoportja is.

Most azután Bethlen miniszterelnök szemé
lyes intervenciójára Puky Endre ninga 
szereli le híveit és hajlandónak mutatkozik

A bélyegcsalással vádolt 
Katona Gyula járásbiró bűn

ügyének tárgyalása
Újabb monstre-pör a törvényszéken

Erdélyi Béla. Nagy István biln.perének 
tárgyalása még be sem fejeződön, máris 
újabb

érdekes monstre bünper tárgyalására 

készül a budapesti büntetőtörvénysz.ck.
Nagy feltűnést keltett annakidején, hogy 

Katona Gyula járúsbirót felfüggesztették ál
lásútól s fegyelmi vizsgálaton kívül büntető 
eljárás indult ellene. Katona ellen az volt 
a vád, hogy egyes ügydarabokról a bélye
geket leszedte s azok értékét saját céljaira 
fordította. Az ügyészség vádiratot adott ki 
Katona ellen s miutún a vádtanác-s is meg

Hangzatos hirdetésekkel 90000 frankot csalt ki 
áldozatától egy szélhámos

A Hétfői Napló leleplezi a párizsi hirdetéscsalót
Egyik budapesti napilapban és a hétfői új

ságban december elején hangzatos hirdetés jelent , 
meg, amelyben a Manufacture de Ltngcrles Jlf. 
Mousson párizsi cég bejelentette, hogy üzleti 
összekötetéseit ki akarja terjeszteni Magyaror
szágra is és ezért elhatározta, hogy — áru
cikkeinek megismertetése céljából —

feltűnően olcsó áron mlntaküldcményeket 
bocsát rendelkezésre.

A mintnküldcmény 3 darab legfinomabb batiszt- 
ból készült, Valencicnncs csipkével díszített fe
hérneműből áll. A cég kérte a szín megjelölése 
mellett a pontos nevet és — last nőt last —

25 frank vagy 5 pengő 70 fillér beküldését. 
Kilátásba helyezte még azt is, hogy minden 
tizedik megrendelő nagy üveg francia kölni
vizet kap.

A csábitő hirdetésnek meg is lett a kellő 
eredménye. Különösen Budapestről, de a vidék 
valamennyi városából is,

rengeteg megrendelést menesztettek 
a cégnek, a pénz egyidejű feladása mellett.

Teltek a napok, a hetek, de a M. Mousson-cég 
nem küldte a fehérneműt. Hamarosan kitűnt 
aztán, hogy a hiszékeny magyar közönség

ravaszul kieszelt szélhámosságnak cselt ál
dozatául.

Párizsi munkatársunk utánajárt ez ügynek 
és a következőket jelenti:

— A 33 Boulcvard de Bafignolles alatt hiába 
kerestem a hirdetett céget. Ellenben, amikor n 

házmesternél érdeklődtem M. Mousson ur után, 
a kopasz kis öregember

hangosan nevetni kezdett.
Elmondotta, hogy a Manufacture de Lingerics 
csak papiroson létezett. Monsicur M. Mousson- 
nak sohasem volt üzlete. A jólöllözölt, negyven 
év körüli ur mintegy három hónappal ezelőtt 
bérelt ki a házban egy egyszerűen bútorozott, 
olcsó kis szobát. Itt fogalmazta meg a nemlétező 
gyár hirdetését és menesztette azokat a világ 
minden tájékára. Magyarországon és Németor
szágon kívül főleg amerikai lapokban jelentette 
meg M. Mousson ur a hirdetést.

— Elmondotta a házmester, hogy volt olyan

Almásy László mellett is vállalni az alel- 
nökségeL

De késleltette a kérdés elintézését Almásy 
László összeférhetetlenségi bejelentése is, ame
lyet a Nemzet; Hitelintézet elnöki állása miatt 
telt önmaga ellen Az összeférhetctlensé gi eljárás 
meg Is indult Almásy László ellen, a legutóbbi 
napokban azután Amásy László bejelentette a. 
Nemzeti Hitelintézet elnöki állásáról való le
mondását. A bejelentés nagy meglepetést kel
tett, de csakhamar nyivánvaióvá vált, hogy

a lemondás a házelnöki probléma megoldá
sát jelenti.

Megtörtént a megállapodás: Almásy lesz mégis 
a Ház elnöke, aki ellen összeférhetetlenségi 
eljárás nem folyhat. Ez a magyarázata a Nem
zeti Hitelintézet elnöki állásáról történt le
mondásnak. Zsitvay Tibor igazságügyminiszteri 
kinevezése február elején jelenik meg a hiva
talos lapban.

hozta döntését az ügyben,
a bélyegcsalással vádolt járásbiró iparét 

most fogják főtárgyalásra kitűzni. 
Értesülésünk szerint a tárgyalást még eb
ben a hónapban, de legkésőbb február hó 
elején megtartják. A főtárgyalás hosszabb 
időt vesz igénybe, mert

egész sereg ügyvédet, azok ügyfeleit s 
bírósági alkalmazottat idéz be a tör

vényszék tanúként! kihallgatásra. 
Katona járásbiró, aki rokkant féllábu em
ber, ártatlanságát hangoztatja a bélyegcsa- 
lúsi bűnügyben.

nap, amikor
gO—100 nemzetközi utalvány érkezett

M. Mousson-nak. Soha olyan forgalom nem volt 
még a 33 Boulcvard de Batignolles házban, 
mint M. Mousson ur otttartózkodása alatt. Le- 
vélhordá, pénzes-postás egymásnak adta a ki
lincset. Később a pénzes-postás elmaradt, csak 
a levelek jöttek. A reklamáló levelek. Egyik 
reggel aztán, amikor a házmesterné felment ta
karítani a kis másodikemeleli szobába,

üresen találta azt.
Monsieur M. Mousson megszökött. Egy sor Írási 
nem hagyott hátra. Ellenben

a parketten garmadában hevertek a magyar
német és angol levelek, 

amelyek a hirdetést hozó támpéldányok voltak’. 
Hozzávetőleges megállapítás szerint

90-00 francot szedett össze M. Mousson.
Az ügv egyébként bűnügyi útra terelődött. 

Villant Frigyes báró párizsi magyar követ is el
járt c szél hám ősségi ügyben, hogy a félreveze
tett magyar közönségnek segítségére legyen.

zimankús,
Ködös 
időben

palotától 
kunyhóig

legyen

DIANA
sósborszesz
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S »IX H A Z -MOZI
A színigazgatók vasárnap 

megállapították a „Sz’nházi 
Vásár4 ‘ programját

A színigazgatók a kultuszminiszterrel és a fővárossal lépnek 
érintkezésbe a magyar Színházi Hét sikere érdekében — 

Éles támadás készül a rádió ellen

Súlyos affér készül 
az »Oroszország« fáim körül

A Szinignzgntók Szövetsége vasárnap dél
előtt ülést tartott, amelynek legfőbb tárgy
pontja a májusban rendezendő Színházi Vá 
sár programjának megállapítása volt. Má
jus első felében ugyanis

tizenkét budapesti színház reprezenta
tív előadásokkal úgynevezett Színházi 

Vásárt rendez,,
amelynek ideje egybeesik a Budapesten 
megtartandó Nemzetközi Vásárral. Színhá
zaink erre a Színházi Vásárra meghívják a 
vidék és megszállott terület társadalmi kép 
viselőit, a külföldi színigazgatókat, külföldi 
kiadókat, minden külföldi színházt lap szer
kesztőjét és mind in külföldi nagyobb napi
lap színházi rovatvezetőjét. A szinigazgi 
lók mai ülése elhatározta, hogy a nagysza
bású kulturális terv véghezvitelére

a kultuszminisztérium és a főváros se
gítségét kérik.

Színházjegyekkel kombinált utazási ked
vezményt kérnek a Színházi Vásár minden 
látogatójának, azonkívül a főváros idegen
forgalmi szervétől nagyszabású külföldi 
propagand a megi n d Hasát szó rgal m a z zák. 
Ebből a célból a Szinigazgalók Egyesülete 

Vh a h A z
Mikszáth Kálmán és Harsányi Zsolt nagysikerű vigjátéka

Beszterce ostroma
Hétfőn, szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap.

érintkezést keres Klebelsberg Kunó gróf kul
tuszminiszterrel, a főváros főpolgármeste
rével, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesüle
tével és a Budapesti Színész Szövetséggel.

A színigazgatók mai ülésében elkesere
detten foglalkoztak a budapesti rádió

műsor rendszerével is.
Bégen fájó sebe a színigazgatóknak, hogy a 
rádió minden megkérdezés és engedély nél
kül fővárosi színházak tagjait igénybe ve
szi és a

Stúdióban szinlelőadásokat rendszeres!*  
tenek.

A színigazgatók véleménye szerint, a Stú
diónak ez az eljárása a legerősebben sérti 
a színházak érdekeit, mert ebben a rossz 
színházi szezonban a Stúdió szinielőadásai 
egyre nagyobb és nagyobb tömegeket von
nak cl a színháztól. A színigazgatók — mint 
értesülünk — tagjaikat el akarják tiltani a 
Stúdióban való vendégszerepléstől és kérni 
akarják a kultuszminisztert, hogy a Stúdió
nak színházi előadásokat csak kivételes eset
ben engedélyezzen. Ennek a harcnak, amely 
a színigazgatók és a Stúdió között most ki
tört, folytatása tehát a minisztériumban lesz.

Csortos és Odrv nevét lehet-e erőszakosan egy filmrekiám 
szolgálatába állítani ?

Hétlön este a Corvin fiímszinházban film
bemutatói tartanak, amelyen egy Oroszor
szágnak elkeresztelt filmet mutatnak be. A 
film amelynek érlékére most nem térünk ki, 
egy példátlanul álló színházi háborúságra 
ad okot.

A filmet Lubitsch Ernő, a kiváló német 
rendező készítette Amerikában, Alfréd 
Neumann Patriot című darabjából. A Pat- 
riotot a Magyar Színház annakidején ..Orosz
ország" címen mutatta be. A bemutató után 
néhány nappal a véletlenül Budapesten tar
tózkodó Lubitsch Ernő meglátogatta a Ma
gyar Színházat, tisztelgett Karlheinz Mar
tinnál, az Oroszország rendezőjénél és

engedélyt kért arra, hogy az Oroszország 
díszleteiről maszkjairól jegyzeteket és 

skicceket készíthessen magának.
Lubitsch kétszer nézte meg az Oroszország-ot 
és mindkét alkalommal páholyában egy se
reg skiccet készített magának, sőt Csorlosl 
az Oroszország főszereplőjét, föl is kérte, 
a megfilmesítendő ,,Pa(riot“-ban a férfifősze
repének elvállalására. Csortos ebben az idő
ben a Nemzeti Színházhoz szerződött és el
utasította Lubitsch szerződtetési ajánlatát, 
aki azonban elgondolásban és maszkban 
annyira ragaszkodott Csortos, illetve Karl
heinz Martin felfogásához, hogy

Csortoshoz hasonló zsánerű színésszel, 
Janningsszal készítette el a Patriótát.

Most, mikor Pestre érkezett a film, és 
a Star filmgyár égisze alatt két pesti mozi
ban „Oroszország" címmel fog szinrekerülni,

a Magyar Szinház a legélesebben készül 
tiltakozni a filmgyár túlságosan élelmes 

menedzselése ellen.

<4 Patriot cimü darabnak ugyanis a Magyar 
Szinház adta az Oroszország eimet és fel
fogásuk szerint

ezt a elmet semmiféle joga nincs a film
vállalkozónak használni.

A Star azonban tulment még az Oroszor
szág cím önkényes kölcsönvételén is, mert a 
tulhangos és Csortos és Odry vastagbetüs 
nevével dicsekvő kommünikében

az Oroszország két főszereplőjének, 
Csortosnak és Odrynak nevét Is a film
reklám hatóerejének szolgálatába állí

totta.

Amint értesülünk, a Magyar Szinház igaz
gatósága erélyesen fog tiltakozni nagysikerű 
darabja címének használata és művészi elő
adásának a filmrekiám szolgálatéba való ál
lítása ellen.

A Magyar Szinház ugyanis nem tűrheti, 
hogy egyik legnagyobb sikerét jelentő da
rabját olyan azonos cimü filmmel tévesz- 
szék össze, amelynek nívója esetleg nem 
felel meg Neumann darabjának.

C S ÍF T Ö 08 T Ö K Ö X
Minden este

Ida regénye
’lt'.Y'Jl SZÍNHÁZ

Újra magyar darabot 
készítettek Hollywoodban!

Bíró Lajos világhírű színmüvének filmváltozata 
a „Sárga Liliom" a Royal Apollóban kerül színre

Minden színdarab kétségtelen sikerét jelent:, 
ha Ilimre is felveszik. fíirá Lajos nem az első 
színdarabjáról mondhatja ezt, hiszen a Hotel 
Inipcrinllul, a színdarabbal és n filmmel, inár 
világsikert aratott Bíró Lajos most a második 
knl, a Sárga I illőin mai, nmeivel szintén Holly
woodban készitcllek el, a: újabb világsiker út
jára lépett.

Amerikában készítetlek el ezt a magyar tár 
gyű filmet, de

magyar író, Bíró Lajos Irta a scenúrliinidt, 
magyar rendező, Korda Sándor rendezte 

és n szereplők közölt is egész, sereg magyar 
névvel találkozunk. A filmen, ha kisebb szere
pekben Is, de ott látjuk

Huszár Pufiit, Mlndsrenfliy Tibort, Pártos 
Gusztávot és Béla Miklóst.

Korda Sándor azonban nemcsak a szereplőkben 
kereste a magyar tendenciái. Hollywoodban 
fölépített egy tökéletes magyar falul, az üzle
teken magyar felírás, a közhivatalok szobáinak 
falán pedig a könnyező szem ilyen táblákkal 
találkozik: „Nem! Nem' Soha!" „Hiszek egy 
Istenben, Hiszek egy hazában ■ " És a kosz
tümök? Mind salamennyi itt készült Magyar
országon, AXzö kövesd ml

Nem beszélünk most arról, hogy Hollywood
ban mennyi rengeteg pénzzel, milyen lelkes 
munkával készült ez n szinmagyar propaganda 
és ennek a propagandának milyen hatása van 
mindenütt a világon, ahol n hatalmas amerikai 
Flrst Nnl ional elhelyezte Korda Sándor. Bíró 
Lajos remekművét Most csak a Ilimről szó
lunk egy pár szót.

Sokan cml< kezünk még herceg lllésházy Ti
bor. akit a filmen Ciné llrmk ragyogóan ni i

kit és Peredy Judit (Billió Dove) szerelmi tör
ténetére. Illésházy herceg hazatér Illésházóra, 
ahol egy .színésznővel való szakítása után bele
szeret a község orvosának húgéiba, a bűbájos 
Peredy Juditba. Judit azonban jól tudja, hogy 
sohasem veheti feleségül a herceg öt, az egy
szerű polgárlányt, ezért bármennyire szereti a 
herceget, mégis fájó szívvel, de mindannyiszor 
visszautasítja a herceg meg-hiegujuló szerelmi 
ostromát. Megyei bált rendez a herceg, ahol a 
Sárga liliom keringöjének hangjai mellett Ju
dit már majdnem a herceg karjába szédül. A 
herceg vére felforr és azon az éjjel még min
denáron meg akarja kapni n kétségbeesetten 
menekülő Juditot. Fivérét koholt betegség híré
vel clcsalják otthonról és ezalatt a herceg szol
galmáéinak segítségével valósággal megrohanja 
a mii sem sejtő tintái leányt. Peredy orvos 
azonban visszatér és rátámad a hercegre, aki 
a kardjával védekezik. Ebben n harcban félig 
i szőlősen Judit n fivére pártjára áll és egy rc- 
volvcrlövéssel súlyosan megsebesíti a herceget. 
Judit börtönbe kerül, d< a felgyógyult herceg 
kiszabadítja onnan és az oltár elé vezeti.

Korda Sándor rendezése tökéletes. Primula- 
fosán vigyáz a magyar propagativ erőkre, a ma
gyar szellemre, amely a film minden kockájából 
felénk árad. A herceg markáns, igazi magyar 
ur.

Billió Doyenét bűbájosabb, szebb magyar 
regényalakot sem lehet elképzelni.

A Sárga liliomnak bizonnyal olyan sikere lesz, 
amilyet méltán elvár Bíró Lajos és Kordn Sán
dor, n íiltn hollywoodi két magyar szülője.

A Sárga liliomot csütörtöktől kezdve kizá
róing a Koyal Apolló játssza.

v i i. Á g v i k <> n i n i-: v (■

Riuai Orfeumban
Kadété 8 ómkor. Telefon■ J. 4?1 68.

V I I. Í G V Á R o S I R E V f’ 

itoiiai Odeumb-n 
Kezdete 8 ómkor. Telefon: ,T. 421-68.

Collen Moore és Garry Cooper
világszép filmje

OKGONflVIRAGZfiS
r

Édes — gyönyörű — bravúros — megkapó!

URÁNIA ♦ CORSO + UFA

Párisi divat
a VÁROSI SZÍNHÁZ világvárosi operettujdonsága

az operaesték kivételével minden este színre kerül.
E heti előadások:

kedden, csUtttrtttkbn, szombaton és vasárnap este.
Legdrágább hely 6 pengő

Ma, hétfőn este A Ipái*  Gitta bncsufellépése a VÁ’IOSI SZÍNHÁZBAN 
a Hoffmann mesél szenzációs hármas szerepében. (A. bérlet)

101 móka, 101 nóta 
ilyen nem volt 100 év óta

FŐVÁROSI OPERETTSZINI1ÁZ

Poia Negri
Titkok órája
Paramount világattrakció 0 felvonásban.

BÉCSI ◄—

Richard Dia 
nkiiieiuetaitóiiz 

vígjáték világsláger 8 felvonásban.

—► BÉCSI
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.79.12
Sportflanel 
kitűnően mosható .

Mosódelaln 
színtartó, jó minő
ség ..........................

Trlkósclyemsál
fehér színben . 1.70

Crepe de Chilié
iízisinert elsőrendű £ 4641 

tninősógüuk.............vrtU
Foulard-selyem 
divatmintákkal, f> 0(1 

agy választékban . ta«W
Cord-hársony 
elsőrendű minőség, 
gyönyörű színük es 9 Qff! 
minták.....................

Női ruhakelme 
slnm színekben, 1 Qíl 
100 cm szóles.............
Kasba caro 
tiszta gyapjuminő- 
sóg. összos divatszi- 5 Eíf 
nőkben....................... »>•<***
Női ruhakelme 
egyszínű és kockás 5 Etfl 
kivitelben...............

Női filckalapok 
liloss. drapp, fekete, 
barna és sötétkék 9 Qíl 
színben......................
Svájci sapkák
minden színben és 5 •ffi; 
nagyságban........................v
Gyermekkalapok 
kitűnő filcből, min- | Qíb 
dón színben.............

bérli gyapjukaiap 
fokote és dlvatszi- E Ofk 
nőkben......................
Kemény kalap
kitűnő minőség .... 8*50
Sportsapka « nn 
elsőrendű kivitelben l«ov

Női ruha
kitűnő Crepe de Chi- 99 
neből.olegánskivitel ££•
Női szövetre.ha
tiszta gyapjú kelmé
ből, óriási választék- «4 
bau.............................. ■
Házlruha A J>f[ 
kitűnő mosó voálból
tnosó volezből........... *— ■. -- - - - - - - -
Törölköző

Ctfh t szélén piros, beszö- — tlft 
.Öj vött csíkkal, m-Jo. •O<i

Fehér Női zseb- 
kendő
plco széllel...............—,

Nőlésférflpullover
körül mintás.. 9.80

í Keform kötött női
iád rág igen tar- | 4K 
tóh minőségben ....
Trikóselyemből, | £E 
minden színben ....
Atlasz csikós raflse- Q JtZ 
Ivem, nohéz minőség £>«ata 
Tiszta gyapjú, min- 5 —— 
dón nagyságban ... <•-

Leánykaruhák 
kitűnő gyapjuszö- £ Etf 
vet bő!.......................0.01
Bakfískabátok
elsőrendű gyapjú- __
szöv., prémgall. ..

j Férfi hálóing
kitűnő sifonból, szí- 5 Qí[ 
nos dlszp mttal .... 
Elsőrondü kivitel- 6.50
Férfi hosszú köp-
SS^U.3.5C
Pamutvászon
n legtartósabb égy- 1 W 
nemű anyag...............

Mosott sí Kon
cégünk jól bevált 
minősége ...............

Madepolán-sifon
lohórncmüekre lgen— 
alkalmas................. ••FIX

Nyakkendő
horgolt szép min- 5E
iákkal .................... •tat.
Mflsolyem, önkötő ... 1.MI
Tiszta selyem önkötő a Olt 
legújabb mintákban

Női tavaszi köpe
nyek különböző SQ 
gyapjukelmékből,.
Női télikabátok 
kitűnő ayapjukel- 
mékből, dúsan szőr*  ,
m- zve.....................

Férfiing
kitűnő sifonból, fe- 9 Qr 
hór rayómollel,2gal.

11 goi zeílrből, vé
gig egy anyagból, 4 JF. 
2 külön gallérral .. 
Fehér ruyéból, csi
kós és kockás min- £ Qf! 
tikkal .....................

űyermek Boy-holiútolí 
kiváló kelmékből, Q Effí 
minden nagyságban 3«uV
Fiuöltönyök
elsőrendű kelmékből Q
4—5 évesig . ...........**•

Női Ing vagy nadrAg 
hímezve ... 1.10
Nöl nadráijíiomBIné
színes anyagból, hím- 1.60

Nöl szohnyakomhinft 
szí névanyagból, szép 9 Qf*  
hímzés el................... *<•*»'■
Nőt hálóing 
kitűnő sifonból vagy 
színes nandukból 9 £(;
gyönyörű hímzéssel

Női fekete 
antllopclpö 
pánttal, lakk díszt- 13.50

SZÍNHÁZI napló
journet a ma esti Mefistóját az Opera- 

** házban megritkult széksorok mellett 
abszolválta. Ennek azonban nem a kitűnő 
és úgyszólván egyedülálló énekes az oka, 
hanem az, hogy az Operaház indokolatlan 
jcgypolitikája újra megfizethetetlen magas
ságig srófolta az egyvendégcs Faust-elöadás 
helyárait. 30 pengős jegyeket a mai rossz 
gazdasági helyzetben nem lehet minden pil
lanatban a közönség nyakába sózni. — Itt 
kell megemlíteni, hogy bizony elkelne a 
budapesti Operába egy kisebb áru vendég
szereplésre Celestcn Sarobe dr.. a világhírű 
spanyol baritonista, akit a pestiek tegnap a 
bécsi rádió stúdióból „fogtak". Celestin Sa- 
robe-t a világ minden részéből vendégsze
replésre hívják s ezt az alkalmat kellene 
megragadni, hogy a budapestiek is megis
merjék ezt a legendáshírű spanyol énekest.
C zombatról vasárnapra virradó éjjel az 

színházi előadás után mintegy negyven
ötven színésznő gyülekezett a Royal-szólló 
•'gyik termében. Eljöttek többek között Bil- 
ler Irén, Simonyi Mária, Móricz Zsigmond- 
dal, Bérczy Ernő, Justli Gyula. Rubinyi Ti
bor, Bellák Miklós. Horváth Böske. Zöldhe
lyi Anna, Mende Klári, Orsolya Erzsi, Ka
szab Anna. Abonyi Tivadar, akik mindnyá
jan Faragó Ödön hires-neves volt kassai 
színigazgatónak, jelenlegi pesti főrendező
nek színészei voltak. Jelenthetjük, hogy a 
barátinak induló összejövetel, szinészjóté- 
konysági társasággá alakult. Ezen a jóked
vű vacsorán a színészek gondoltak azokra 
is, akiknek bizony nem áll módjukban min
dennap vacsorázni, akik szerződés nélkül 
tengődnek Pesten vagy vidéken, ezért Fa
ragó volt színészei, Faragó Ödön indítvá
nyára, elhatározták, hogy ezeket az összejö
veteleket rendszeresiteni fogják és a Kö- 
vessy-vár mintájára, a megszállott területi 
szerződésnélküli színészek fölsegélyezését és 
istápolását tűzik ki célul. .4 következő ősz- 
szejövetelre meghívják Kassa város társa
dalmi előkelőségeit, azokat, akiknek erszé
nyük mindig nyitva volt, hogyha szegény 
színészekről volt szó. Egy kedves jelenete

VILÁGVÁROSI II E Vt 

Roy-tl Orfremban 
Kezdete 8 órakor. Te'efon: J. 421-88.

Férfi öltönykelme 
tartós használati A fSÍ)
minőség.................. *t.OU
tiszta gyapjuminő- 7.60 
tiszta gyapjuknm- 
garnkrlmo, Icgfiao- Í5 Eíj
mabb minőség ... 1O.9U

volt az estélynek az, amikor Vidor Ferike, 
felvidéki tótlánynak öltözve, egy babérko
szorút nyújtott át az uj társaság spiritus 
rectorának, Faragó Ödönnek.

I^eltai Jenő ma Bécsbe utazott, hogy Herczeg 
Géza társaságában megírja uj operettjét, 

amelynek zeneszerzője dr. Katschcr bécsi mu
zsikus.
fj a Harsányiról azt állítják, hogy tipiku- 

san társszerző iró, akkor mennyivel 
jobban tenné a színpadnak ez a kitűnő 
tollú mestere, ha nem holtakkal, hanem 
élőkkel társulna. Ezt a Beszterce ostroma 
vigszinhází bemutatója alkalmából mond
juk el. Az uj Mikszáth—Harsányi vígjáték 
két szintje ugyanis mindennél jobban bizo
nyítja, hogy a modern Harsányi Zsolt szín
padi zsenialitása nem tudott homogén egy
séget alakítani Mikszáth Kálmán maradék
talanul kerek, Don-Quijote történetéből. Né
hol Harsányit láttuk csak, néhol csak Mik- 
szálhot, amely kettősség vegyes hangulatok
kal és érzésekkel traklálta a közönséget. Az. 
hogy a Beszterce ostromának mégis nagy 
sikert lehet jósolni, az a Vígszínház ragyogó 
előadásának az érdeme. Somlay robusztus 
Pougrász grófja, Rajnay Gábor, Mály Gerő. 
Góth Sándor, Gófhné Kertész Ella, Ujváry 
egy-egy remekbe készült portréja minden 
elismerést megérdemel. Zombory Mercedes, 
a színház naivatrónjának ifjú várományosa 
azonban egyelőre még kiforratlan és talán 
egész másféle színésznő lesz belőle, mint 
amilyennek most előkészítik.

V I L Á (iVÁIIOSI RÉV ® 

Untjai Orfeumban 
Kezdető 8 órakor. Telelőn: J. 421*68.

Köper grádli
kitűnő alsónadrág 
kelnie ...................... 2[L«peGöMUlODleuesbé^

145 cin széles bőr- 9 ‘Jíí
erős minőség.............fa.4u

Női harisnya
miiselyemből, kitti- 1 911 
uőcn mosható.........
Kitűnő flór minőség 1.^8
Selyemfényű muslin 9 TKI 
minőség...................
Bemberg selyemhn- 5 ÍJi 
risnyn.le uj. színek <MÍJ

Férlizokni 
meleg téli minőség

Cérna flór minőség « 50 
selyem beszövéssel .
Tiszta gyapjú .minő- | 
ség kis gyári hibával ■•*»«

Férfi uissereíc 
legfinomabb doubl CO 
szövetekből .........
Férfi saeco- 
öltönyök 
elsőrendű gyapju- 
kelmékből, modern E£ 
szabás,finom kivitel ww«
Férfinadrágok 
kitűnő csikós 1E
gjapjukelmokből.. “ta<

Női keztytt
Fekete ginszó . 3.98
Mosóbőr fohér és 5.90
N'appa flancll bélés- 6.50

Vasárnap délután tartotta a Zeneakadémia 
nagytermében Gallay Nándor, a kitűnő 

tánckómikus tizenötéves színészi jubileumát. A 
jólsikerült előadáson dr. Forró Pál iró konfe
rált é.<t felléptek Biller Irén, Lábass Juci, Szoko- 
lay Olly, Somogyi Nusi, Zilahy Irén. Honthy 
Hanna. Dénes Oszkár, Radó Sándor, Vidor Fe
rike, Abrahám Pál és Eisemann Mihály. — Ká
dár Anna, a fiatal szavalőmüvésznö szombaton 
tartotta meg első önálló szavalóestjét a Zene
akadémián, ahol újszerű felfogásban és erős 
drámai készséggel egy sereg modern magyar iró 
müvét interpretálta — Vasárnap délután a 
Zeneakadémián Dénes, Pethcs és Vaszary, Peti, 
ez a négy kitűnő szinészhumorisla tartotta 
nagysikerű előadását. — Marcell Journet, a pá
rizsi nagyopera és a milánói Scala kiváló 
basszbaritonistája, 2i-ikén tartja egyetlen áriá
ét dalestjét.

HE6ED0T
vala i int az összes hangszerek legolcsóbban 

REMÉHVI MiHRLV 
zeneművészeti lőiskola házi hangszeróaze szállít.
outiapesi, wi a Kiraiy-utca S7. szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

E? isemann Mihályt, a Miss Amerika kom- 
ponistájdt is ugylátszik utólértc min

den jeles magyar komponista sorsa, — Ame
rikába hívják. Eisemann Mihálynak egy 
Pesten tartózkodó amerikai színházi ügy
nök ajánlatot tett, hogy Amerikába viszi, 
abból a célból, hogy ott speciálisan beszélő 
filmzenéket írjon. Eisemann természetesen 
gondolkozik az ajánlaton, mert egyelőre 
nincs kedve elhagyni sikereinek színhelyét, 
a Fővárosi Opercttszinházat.

Fedők Sári egy szakácsnőt játszik a Pista 
néniben, akit egy tönkrejutott császári 

és királyi kamarás, Rózsahegyi Kálmán el
vesz feleségül. A császári és királyi kamarás 
Yvetlccn, — Mészáros Gizán, — egy köny- 
nyclmü táncosnőn ment tőnkre, Dénes Osz
kár, Pista néniben a Sacher mailre d' hotel
jét játssza, aki bámulatos rátermettséggel 
bomnálja össze, illetőleg választja szét a da
rabban kialakuló szerelmi kettősöket. Na
gyon érdekes, hogy a Pista néniben szerepet 
kínáltak Vadig Ilonának, aki azonban ép
pen úgy, mint Király Ernő, a darabban 
való szereplését azzal utasította vissza, hogy 
a szerep nem felel meg egyéniségének.

A z Uj Színház Földes Imre Tüzek az éj
szakában című nagy sikerének hatása 

alatt újabb Földes-darabot készít elő. Re- 
prizre tűzi Földes Imre Terikéjét, a címsze
repben Árpád Margittal, a színház uj nát
hájával.

sathó Kálmán befejezte a Három sógor- 
asszony című uj víg játékát, amelyet a 

Nemzeti Színháznak nyújtott be előadásra. 4 
Három tógorasszony Aczél Ilona, Várady 
Aranka és Tasnddy Ilona lesz. A fiatalasszonyt, 
akinek ez a három sógorasszonya van, Bajor 
Gizi fogja játszani.

A : Ida regénye változatlanul kivételesen telt 
•*  házak előtt kerül esténként színre a Ma

gyar Színházban A napokban a Magyar Színház
ban két külföldi színházi ügynök is járt, akik 
az Ida regényének megszerzéséről tárgyaltak és 
a szerzők tárgyalásokat folytatnak az Ida regé
nyének megfilmesítése körül is.

aaanotaBou -wv: w -.

Egyetlen tilmstarnak 
filmjeit nem várja olyan érdeklődéssel a pesti 
mozilátogatóközönség, mint az idegenbe szakadt 
nagy orosz művészét, Mosjukiuét. Rengeteg hó
dolója van a pesti mozirajongók táborában 
ennek a finom, mégis férfias, plasztikus művé
szeti!, eredeti egyéniségű orosz színésznek, aki
nek a múlt héten mutatták be legújabb filmjét, 
.4 cár gárdistáját, amelyről úgy a közönség, 
mint a sajtó egyhangúan megállapította, hogy 
Mosjulcinnek talán a legsikerültebb produkciója. 
A cár gárdistájának, a nagyhatalmú orosz her
cegnek szerelme az orosz cár életére törő nihi
listák megbiZolijánál, az érdekes szépségű Car
men Boniual, olyan mese, amely teljes mérték
ben leköti a közönség figyelmét. A film miliője 
egyrészről a nihilisták nyomorúságos pince
tanyája, másrészről u cári udvar, a herceg la
kásának tündért pompóssága mind olyan deko
rációk, amelyek még csak fokozzák a film ha
tását. Ugylátszik. a közönség teljes mértékbeli 
méltányolta Mosjukin filmjének különös érté
két, mert a Palace, Fórum filmszínházak kény
telenek voltak a jövő hétre is prolongálni Mos
jukin uj filmjét. A Fórum és Palace filmszín
házak vezetői biztosan hiszik, hogy ezzel a 
ténnyel örömet szereznek a pesti mozipubli
kumnak.

VILÁGVÁROSI R E V C

Royal Orfeumban
Kezdete 8 órakor. Telefon. J. 421*68.

* A Papagáj januári műsora zajos sikert arat 
minden esle Különösen sok tapsot kapnak: 
Bcnedikt <S: 0’donne nagyszerű amerikai lánc- 
kettös, Kudriancem orosz láncospár. Ellin ct Or
das, K. hord, Rositta Roger, Marietta Gri- 
sogono, Ry Beryll, slb , stb. 23 változatos szám. 
Előadás után igazi párizsi hangulat reggel tí 
óráig.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLŐ
Világbajnokaink;

K. Mednyánszky Mária, a Kelen—Sípos Annus 
és a Szabados—Barna-pár

Perry nyerte a iéríi egyes, az Erika Melzger—Riisterné-pár 
a női páros világbajnokságot

Az egy hét óta tarló asztali lennisz 
világbajnoki versenyek színessé, mozgat 
niass’t tették a Vasasok inagdolna-utcai 
székhazának dísztermét. .1 sport mindent 
megmozgatá ereje tizenhárom nemzetet kül
dött a lüzvonalba, amelyek a csapatbajnok
ság eldöntése után négy nap óta küzdöttek 
szakadatlanul, hogy vasárnapra 
.számokban is megérleljék a 
döntésre.

Vasárnap tehát újra meglelt 
'díszterem. Az estélyi ruhák és 
ismét ünnepi külsőt adtak a 
liléknek t s a közönség, amelynek szeme 
előtt játszódlak le az elömérkőzések, még 
feszültebb figyelemmel leste a döntő napon 
a fehér celluloid-labda minden mozdulatát.

A női páros kivételével minden számban 
jutottak magyarok a döntőbe, 
kétszeres volt a közönség izgalma, 
sorozatos magyar győzelmekre áhi- 
Győzclembcn nem is volt hiány,

a gyönyörű 
szmokingok 

döntő küzdel- 
iclvnek > 

elömérkőzések,

tőnek, hogy u legklasszikusabb számot, 
uz egyéni férflbujnoksúgot át kellett en

gednünk uz angoloknak.
Perry a szimpatikus angol fiú ragadta el a 
győzelmet és meg kell állapítanunk, hogy 
jogosan. A védekező Szabados nem bírta ide
gekkel és nem tudta feltartani Perrynck a fi
nisben diktált hatalmas iramát. Külföldi, he
lyesebben német győzelmet hozott a női pá
ros mérkőzés, amelyben a Metzgcr—Mist érné 
pár meglepő könnyen bánt el az osztrák 
Wildtimné—Flammné párral. A közepesen 
mozgó jáléknivót teljesen háttérbe szorította 

a

és igy 
amely 
lozoll. 
hiszen

az. öl számból hármai a magyarok nyer
lek, és csak <gy szépséghibája a dön-

a küzdő hölgyek szépsége, amely ezen 
téren világbajnoki nívón mozgott.

Magyar győzelmet hozott a női egyes, 
amelyben Mednyánszky Mária ez alka
lommal harmadszor védte meg világbaj

nokságát.
férfi páros és a vegyes páros a magyarok 

háziversenye volt, előbbiben a fiatal Szaba
dos—Barna pár imponáló .stílusban henge
relte le a Bellák—Glanz párt, mig a Kelen 
— Sípos Annus pár ugyancsak fölénnyel 
győzte le a Bellák—Gál Magda párt.

4

A vigaszdij és a világbajnoki elődöntők
A ' ilághajiK'kság vigaszdi jáért vasárnap dél

előtt indult meg a harc a Vasas-székház díszter
mében. Harminckét versenyző között 10 ma
gyar szerepelt. A legnagyobb érdeklődés

ii Bellák — Fehér-meccs felé irányult, ame
lyet az. osztrák Fehér 12:10 arányban dön

tött el n uir.ga javára.
A vigaszdij küzdelmeivel párhuzamoson 

megindullak a világbajnokság elődöntői. Kelle
mes meglepetés volt

a Bellák—Glancz-pár győzelme n favorit 
Liebster—VVIIdamné-párral szemben.

A Mechlovits—Mednyúszky-pAr ezzel szemben 
vereséget szenvedett a Bcílák—Gál Magda-pár- 
tói.

Férfi páros:
Bellák - Glanc: kontra Perry- Bull 21—18, 

0-21, 11—21, 21—19, 22- 20.
A harmadik szelnél az angol pár már biztos

nyerőnek látszott, majd a magyar kettős össze
szedve magát, sikerült egalizálnia. Idegölő küz
delem következett és végül a magyar pár ke
rült ki győztesként. Bellák pompás játéka kel
lemes feltűnést kellett.

Vegyes páros:
Kelen—Sípos Annus kontra Liebster—Wil

damné 21—15, 16—17.
A magyar pár valósággal lehengerelte a fa

vorit osztrák kettőst.
Bellák—Gál Magda kontra Mechlovits—Med- 

nydszky Mária 21—16, 13—21, 
21 — 16.

Változatos küzdelem, a játék 
ben dőlt cl.

Mednyánszky 
21—13, 21—13.

A világbajnok

Női egyes. 
Mária—Sípos

21—18, 11—21,

az utolsó szet-

Annus 21—18,

inegerőltelcs nélkül győzőit.

Petty legyűri Haydont, Szabados Mechlovitsot
Egyre fokozódó érdeklődés mellűt pergelt 

tovább az elődöntő. A féri! egyesben
Perry legyőzte Haydont 21—8, 21 — 19,

21—8 arányban
és igy bizonyossá vált, hogy Perry lesz nz 
<gyik ellenfelünk a döntőben. De ki lesz a

másik? ... Szabados-e, avagy Mechlovits? .. 
Erre, is megkaptuk a leiddel.

Szabndos elkeseredett küzdelemben magú 
alá gyűrte a világbajnokot.

A szcltarúnv: 21—13, 22—21, 20—22, 21—17, 
2.’-13.

Következik a finálé

A Hungária nehéz győzelme 
Alexandriában

Hungária—Alexandriai válogatott 1:0 (0:0)
A Hungária vasárnap játszotta le máso

dik mérkőzését Alexandriában. A múlt hé
ten abszolvált 9:0-ás győzelem ezúttal is egy 
nagyobbá rá nyu győzelmet valószinüsitett. 
Ám nem igy történt. A gól nélkül végződött 
első félidő után, a Hungária egyetlen góljá
val tudta csak a második félidőben a győ
zelmet a maga javára eldönteni. A Hungá-

ria második alexandriai mérkőzéséről az 
alábbi szűkszavú táviratunk számol be:

Alexandria, január 20.

A Hungária nehéz küzdelem után 1:0 
(0:0) arányban győzött. A csapat állandó 
fölényben volt, de az egyiptomi védelem si
keresen védekezett. A gólt Kalmár lőtte.

Eötvös Zoltán uj magyar rekordja 
1500-as Európa-b ajnoks ágban

Davos, január 20.

(.1 Hétfői Napló távirati jelentése.) A 
gyorskorcsolyázó Európn-bajnoksúg 1500 
méteres futamában

Eötvös Zoltán 2 p. 28.8 mp.-cs idővel uj 
magyar rekordot futott.

A régi rekord 2 p. 30.8 mp. Eötvösnek tavaly 
St. Móritzban elért 2 p. 27.9 mp.-es ideje

ugya,n jobb a tegnapi eredményénél, de idei 
nagy javulása igy is örvendetes .

Kauser István 2 p. 31 mp.-es idővel tizen
kettedik, Erdélyi 2 p. 36.3 mp.-es idővel 
pedig tizennegyedik lelt.

A 10.000 méteres futamot a norvég 
Ballangrud nyerte,

Kauser a tizennegyedik helyet foglalta el, 
megelőzve Erdélyit. Eötvös nem indult.

Pillér György nyerte a Hősök kardversenyét
A Hősök kardversenyének szombaton meg

kezdett előmérkőzésén ismét hasztalan kerestük 
olimpiai vivógárdúnkat. Az egyetlen vigasztaló 
momentum az volt, hogy olimpikonjaink he
lyett a plonson láttuk többi számbavehető je
lesünket úgyszólván teljes számban. Kellemes 
meglepetés volt, hogy a már visszavonulóban 
levő Tóth Péter dr.-t is ott látták a küzdők 
sorában.

A harminchat vívót hat hatos csoportba osz
tották. Mindegyik csoportból három ver
senyző került a középdöntőbe. Az egyes cso
portokban heves harcok folytak a döntőbe való 
jutásért. Meglepetéssel is szolgáltak az előniér- 
kőzések. Nem kis meglepetés például, hogy 
kiese,tl Rajcsányi, akinek pedig szép szerepet 
szántak a vivóhősőle a döntő küzdelmekben.

A vasárnapi döntők

A BTK és a TTC csapata 
győztek a box- csapatbajnokságok 

második fordulóján
Az ökölvívó csapat bajnoki mérkőzések máso

dik fordulóján tegnap este a Regi képviselő
házban élénk érdeklődés mellett csaplak össze 
a BTK—MTK és a TTC—Budapesti Vasutasok 
csapatai. A nagyobb érdeklődés a BTK—MTK 
mérkőzést kísérte, amelyen sokan meglepetést 
vártak az elömérkőzések során kitünően sze
replő MTK csapatától. A meglepetés elmaradt,

n BTK mint a mull alkalommal, az NSC-t, 
úgy az MTK-t is nagy fölénnyel biztosan 

verte,

hatalmas küzdelmeket eredményeztek. Este 8 
órakor a helyzet a következő volt: Pillér 5 
gy., 1 vereség; Rozgonyi 5 győzelem. 1 vereség; 
Doros (RAG) 3 győzelem, 3 vereség; Kálnitzky 
3 gy.. 3 vereség; Gönczy 3 győzelem, 3 vere
ség; Idrányi 3 győzelem, 3 vereség; Schréder 
3 győzelem, 3 vereség; Szelényi 1 győzelem, 4 
vereség: Kóczy 0 győzelem, 5 vereség.

A végső helyezési sorrend:
Győztes: Pillér György (MAC) 7 győzelem. 

2. Rozgonyi (Vénfiuk) G győzelem. 3. Schrédier 
(RÁC) 5 győzelem (26 kapott tuss). 4 Doros 
(RÁC) 5 győzelem (28 kapott tuss). 5. Kál- 
niczky (Tiszti VC) 5 győzelem (29 kapott tuss). 
6. Idrányi (Szegedi VC) 3 győzelem (32 kapott 
tuss). 7. Gönczy (MAC) 3 győzelem (33 kapott 
tuss). 8. Szelényi (BBTE) 2 győzelem. 9. Kóczy 
(MAC) 0 győzelem.

Balázs (TTC) győz Barcs (B. Vasutasok)' 
ellen k. o.

Bokodi I. győz. Biritz (TTC) ellen, aki a II. 
menetben feladja.

Raab (TTC) győz Kukucs (B. Vasutasok) ellen, 
akit sérülése miatt Iclépletnek.

Léh'kzitct visszafojtva figyeli n publikum a 
fehér knucsuklabda útját.

A női egyes
döntőjében Mednyánszky Mária all szembe 
Wildiunnéval. Minden egyes magyar poént vi
harié lups kisér

Győr Mednyánszky Mária
21—9, 21 — 15, 21—12 arányban.

Az. első szol Mednyánszky nagy fölényével 
végződik. A második szelnek csak az elején 
volt küzdelem. A harmadik siet már egyáltalán 
nem volt probléma a magyar világbajnoknőnek. 
Wildamné nem volt diszponálva.

Mugyurok kerülnek szembe a vegyes 
páros döntőjében.

A Kelen- Sípos Annus'pár gvőz a Bellák— 
Gól Magda-pár ellen 19—21, 21—8, 21—13,
21—8 arányban. Egyenrangú ellenfelek küz
delme. A győztes pár egv árnyalattal jobbnak 
mutatkozott

Az izgalmak most már tetőpontra hágnak.
Szembekerül a nutgynr Szabados az angol 

Perry vei!
A közönség szinte képtelen magát türtőztetni, 

minden szem n vcrscnynszlnlrn szegezödik. 
keseredett, heves küzdelem.

Ilaydon klsassionv az Izgalmaktól 
daléi . . .

ölben viszik le a karzatról a házmestert 
kásba.

A szelnrúny 11- 21, 21 — 12, 23—21, 21—19.
Szabados - bár méltó ellenfél volt, de lá- 

mndótnklikája csődöt mondott.
Monlagu Perry győzelme után háromszoros 

hipbip-burrát vezényelt honfitársninak.
A női páros döntőjében

került össze n 
Győzött » német 

14. 21—15, 21-13

1.1-

la

u Mcltger Rüslerné-kctlös 
Wildamné—Flammné-púrral. 
kettős nz osztrák fölött 21 — 
arányban.

Jön uz utolsó mérkőző*:  
u férfi páros.

\ Barna Szabados-pár 21 — 13. 21 14. 21 —
13 arányban legyőzi a Bellák Glnmz párt. Es 
ezzel befejeződik az egy Inlig laitotl budapesti 
asztali tennisz-vilúgterna, amelynek

a következő:
végeredménye

Világbajnok:
í Magyarország), 
szág.

Férfl egyes:
Perry (Anglia). 2. Szabados

3. Mechlovits (Magyaror-

Nfil egyes:
Világbajnok: K. Mednyánszky Mária (Ma

gyarország). 2. Wildamné (Ausztria). 3. 
Sípos Annus (Magyarország).

Férfi páros:

Világbajnok: A Barna—Szabados-pár (Ma 
gyarország). 3. A Perry- Buli-pár (Anglia).

Női páros:

Világbajnok: Az Erika Metzger—Riister- 
né-pár (Németország). 2. A Wildamné— 
Fkimmné-púr (Ausztria).

Vegyes páros:

A
A
3.

Világbajnok: 
gyarország). 2. 
(Magyarország), 
pár (Ausztria).

Kelen—Sípos-pár (Ma- 
Bellák -Gál Magda-púr 
A Liebster—Wildamnr-

s ezzel a bajnokság legjogosabb várományosává 
avanzsált. Az MTK csak három súlycsoportban 
tudott megfelelő reprezentánst kiállítani s mind
össze két győzelmet és egy eldöntetlent tudott 
elérni, 11:5 arányú vereséget szenvedve ellen
felétől. A préinia pontok hozzáadása után 13:7 
arányban győzött a BTK.

Sokkal izgalmasabb és hevesebb küzdelmet 
hoztak a TTC és B. Vasutasok közötti mérkő
zések. A küzdelem mindvégig nyílt volt s

a nehézsúlyban dőlt el minimális különb
séggel a TTC javára,

amely pedig az alsó négy súlycsoport küzdel
meinek lezárulta után 2 pont hátrányban volt 
ellenfelével szemben. A TTC csapnia megérde
melten könyvelheti cl a 9:7 arányú, illetőleg 
a prémia pontokkal 11:9 arányú győzelmet, 
mert, versenyzői technikában kétségen kiviil 
felülmúlták a B. Vasutasok küzdelmeinek tudá
sát, akik inkább fizikai erejükkel érvényesüllek. 
Igazi nívós küzdelmet azonban, az est folyamán 
alig láttunk.

BTK—MTK 18:i
Lovas (BTK) győz Herceg (MTK) ellen 

tozassal.
Székely (MTK) győz Lévai (BTK) ellen 

lozással.
Siabd (BTK) gylíz Frí, (MTK) ellen ponlo- 

zással.
Schmidt (BTK) győz Wittmann (MTK) ellen 

aki a II. menetben feladta.
Weiner II. (BTK) győz Vince (MTK) ellen, 

nki nz I, menetben feladta.
Szentmiklósi (MTK) győz. Weiner III. ellen 

pontozással
C«(.,.-dr (BTK) Rvóz Farka. (MTK) ellen, aki 
III. menetben fclndta
Knrá.l (BTK) — Gcllfrl (MTK) döntetlen. 

TTC—Bpesll Vasutasok 11:»
'■rra (B. Vasutasok) Totdr., III. (TTC) dón- 

tétlen.
Snrkrs (B. Vasutasok) Kyöx Takdes II. (TTC) 

ellen k o.
Rokodi II. (B. Vasutasok) győz Faragó (TTC) 

ellen pontozással
Takáer ! (TTC) györ Unárrl (B. Vasutasok) 

ellen k. o.
Szamosi (TTC) győz Csiszár (B. Vasutasok) 

ellen k. o.

pon-

pon-

Az első szövetségi tréning
Az uj országos szövetségi kapitány, Földessy 

János dr., vasárnap délelőtt gyűjtötte egybe el
sőidben a válogatott jelölteket az Cllői-uti pá
lyára, amelynek tornatermében könnyű moz
gást végeztek a játékosok. A korai tréningre 
azért volt szükség, mert válogatott csapatunk
nak inár február végén Párizsban revánzsol kell 
adni Franciaországnak.

A meghívott játékosok közül mindössze öten 
maradlak különböző okok miatt távol. A kon- 
dició-gy akorlnlok futásból, kar-, láb- és hns- 
izomgyakorlalokbó), valamint bordásfalon ., 
zelt izomgynkorlntokból állt. A tréninget Tóth 
István, a Ferencváros trénere vezette. A tré
ning után fürdés következett, majd ti szövet
ség teára látta vendégül a játékosokat.

lg-

a

Vasárnapi sporthírek
X Küzdelem u Bécsi Kupáért. Becsből jelen*  

tik: A Bécsi Kupa küzdelmeivel megindult a 
bécsi futball nagyüzeme. A trófeáért folyó mér
kőzések élénk érdeklődés mellett általában a 
favoritok győzelmét hozták, de azért megvan 
a napnak a nagy meglepetése, melyet a Ha- 
koahnak a Brigitlenauer fölötti váratlan nagy
arányú győzelme keltett. Eredmények: Florids- 
dorfer .4. C.—Sparta XVI. 11:1, Admira—Sie
mens 7:0, WAC—Rcd Vienna 12:2, Austria— 
Westmark 3:0, Rapid—Libertás 14:0, Sport
club—Cricketer 3:3, Slovan—Hastnonca 3:0, 
Nicholson—Altmannsdorf 9:1, Hertha—Ncubau 
5:1. Ilakoah—Brigittenauer 6:1, Vienna—Post 
S. V. 7:0.

XEurőpa ródlibujnoksága. Vasárnap tartot
ták meg Európa ródlibajnokságál a semmeringi 
1800 méteres pályán. Egyesben Steinbach (Sc.hott- 
wicn), párosban Flelst testvérek (Bad-Films- 
berg), hölgyversenyben Emmbacher k. a. hódí
totta cl a bajnokságot.

X A VÁC zászlóavató tornaünnepélye. A Vívó 
és Atlétikai Club nagyszerűen sikerült zászló
avató ünnepélyt és tornaversenyt tartott vasár
nap délután a Nemzeti Tornacsarnokban. A 
nagyszámban megjelent közönség előtt a klub 
zászlóját dr Hevesi Simon vezető főrabbi ál
dotta meg. Kiéin Elek elnök nagyhatású ün
nepi beszéde után bemutató tornázás követke
zett. Hajdú Marccl dr. záróbeszédé után n Him
nusz elének lésével ért véget az ünnepély.

X Tizenegy csapat Indul a budapesti jég- 
hokki-világbajnokságon. A Budapesten cldön- 
désre kerülő Európa jégbokki-ba mokságokra 
uj nevezés érkezett. A románok jelentették be 
táviratilag részvéteinket, amit a BKE elfoga
dott. így a csapatok száma tizenegyre emelke
dett. Miután stockholmi hírek szerint a svédek 
lemondása sem tekinthető véglegesnek, a sor
solásra vonatkozóan újabb tárgyalásokat kellett 
kezdeni Loicq-al, a Nemzetközi Jéghokki Szö
vetség elnökével Eddig ugyanis még nem dönt- 
hctlék el, hogy milyen rendszer szerint fogják 
a budapesti tornát lebonyolítani. miután az. 
egyes rendszerek a résztvevő csapatok számától 
függenek Tizenkét résztvevő esetén négy 
egyenlő számú csoport mérkőzhet, ami lénye
gesen megkönnyítené az egyes küzdelmek be
osztását. Amennyiben tizenkét csapat jelent
keznék. úgy az első négy csoportban a múlt évi 
Európn-bajnoksúg helyezettjei lennének a cso
portvezetők, tehát Svédország vagy Svájc, Ausz
tria és Belgium.

(Sporthíreink folytatása a 4-lk oldalon.)

KYUMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MUINTEZET R.-T. KÜRFORGÖGEBEIN, BUDAPEST, VE, ARADI UCCA S.

A tterkeazttRCrt e» kla<li)«eri teleli 
Dr ELEK HUGÓ. 
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