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Bethen István gróf vasárnap éjjelhazaérkezett

rOsHikaisélífiliek zavargása
És nagy tiitfeiőt Budapest utcáin
ltommuBlfsfa agitátoráig szerueztO a tüntetési - B wagy tMoinltissfcan 
uasimxerrd ieüioiíék Ziiahy Tibor residőrfőieliigyelői - Harmifidróí 

embert őrizetbe oett a rendőrség

Looas-attakokkal oeriék szét a fflotetőket
Vasárnap délelőtt kétségtelenül kommunista 

uszításra, munkanélküli tüntetések zajlottak le 
a főváros utcáin. A főkapitányság politikai 
nyomozó főcsoportja már hetekkel ezelőtt ér
tesült arról, hogy a berlini kommunista köz
pont által pénzelt agitátorok szervezkedést foly
tatnak Budapesten és főként a munkanélkülie
ket akarják megnyerni céljaiknak. Hctényi 
Imre dr. főkapitányhelyettes irányításával folyt 
r nyomozás, amelynek eredményeképpen már 
n múlt vasénap, — mint erről a Hétfői Naplő 
beszámolt — letartóztatták a vezetőség 14 tag
ját. A mozgalom azonban tovább folyt, a veze
tők helyébe uj garnitúra lépett és röpiratokkal 
árasztották el a kültelket.

A röptratokban utcai tüntetésekre hajto
gatták és a szociáldemokrata párt ellen I 

lázltották a munkanélkülieket
Végül arra szólították fel a munkanélkülieket, 
hogy vasárnap délelőtt tartsanak nagygyűlést a 
Tisza Kálmán-téren. A röpiratoknt egy titokza
tos szervezet bocsátotta ki, amely a „munka
nélküli egység-bizottság" nevet viseli.

A rendőrség minden intézkedést megtett, 
hogy az engedély nélkül összehívott gyűlést 
megakadályozza és elejét vegye az esetleges 
rendbontásoknak, mert a hírek arról szóltak, 
hogy a szervezők rombolásra akarják uszítani 
a munkanélkülieket.

Már a kora reggeli órákban nagyobb rendőri 
készültség vonult a Tisza Kálmán-tér környé
kére, permanenciába helyezték a rendőrséget 
és a város különböző pontjain is megerősített 
őrjáratok cirkáltak.

Reggel féltiz óra tájban a különböző józsef
városi és erzsébetvárosi tereken kisebb-nagyobb 
csoportokba kezdtek összeverődni a tüntetni 
készülő munkanélküliek. Kisebb csoportokban 
szállingóztak a Tisza Kálmán-térrc, ahol rövi
desen

Ötszáz főnyi tömeg gyűlt ös«e.
A tömeg már együtt volt, de a háttérben buj
káló rendezőség közül senki sem állt elő azzal, 
hogy megnyitja a gyűlést.

Mikor már ötszáz ember volt együtt, a tö
meg ütemesen, tempóra kiabálni kezdett:

— Munkát/ Kenyeret! Munkát! Kenyeret!
A rendőrség azonnal hozzáfogott a tömeg 

srétoszlalásához. A tüntető csoportok oszla
dozni kezdtek, de volt néhány kisebb csoport, 
amelyet ki kellett szorítani a térről.

A Tina Kálmán-tér környékéről kiszorí
tott tömeg kisebb csapatokban a mellék

utcákba vonult
é.» a város különböző pontjain verődtek njra 
össze

Most már egymásután következtek a zajo
sabb incidensek.

A Tisza Kálmán-téren feloszlatott tömeg leg
nagyobb része a Népszínház utca és a Rákóczi
ul fölé vette az útját.- Ez a csoport, amely a 
Körút és Rákóczi-ut sarkára akart kijutni, már 
a Miksa utca és a Rákóczi ul sarkán megrekedi 
a rendőrkordon mögött. Itt körülbelül

550-.700 főnyi, jobbára fiatal aohanc gyü
lekezett össze,

akik hangosan kiáltozni kezdtek:
— Munkát követelünk! Kenyeret a népnek! 
A hangos kiáltozásra a gvanutton járókelők 

közölt
nagy riadalom támadt,

aki csak lehette kapu alá szaladt, vagy utat 
tőrt magának a Rákóczi-ut nyugodtabb részei 
felé

A Metropol-azálló előtt történt a legsúlyosabb 
incidens. Ebben a szádodábcu lakik Zilahy 
Lajos Írónak bátyja Zilahy Tibor ny. rendőr
főfelügyelő, aki éppen a szállodába igyekezett, 
amikor a nagy kavargás elállta útját. Zilahy 
aki a háború alatt csendőrőrnagy volt és egy 
lövés következtében elvesztette a jobb szeme 
világát, természetesen avilruhában ment. Ab
ban a percben, amikor a tüntetők hangos kiál
tozásba fogtak a rendői főfelügyelő két delek- 
tivnek, akiket régebbről ismert, hangosan ta- I 
nációkat adott, hogy mit tegyenek. Ebben a | 
pillanatban a tüntetők közűi hárman rohanták |

Parittyával dolgoznak a tüntetők
Közben a gyalogosrendőrök több szakasza 
kivont karddal látott hozzá a tüntető tö

meg feloszlatásához.
Percekig tartó kardlapozás után sikerült is a 
Metropol elől, majd később a Rákóczi-ut és a 
Körút keresztezésénél, valamint a Nemzeti 
Színház és nz Emke-kávéház elől a tüntetőket 
szétoszlatni. Kardlapozás közben senki sem 
sérült meg.

Az itteni tüntetésből kifolyóan • már két 
említett iparoson kívül még hét előállítás tör
tént a VII. kerületi kapitányságra. Az előállí
tottak: Síéin György 22 éves kereskedösegéd, 
Mandel Ödön 19 éves bőrdíszmű segéd, Bartók 
János 18 éves cipészsegéd, Lux László 19 éves 
kárpitossegéd éá Éliás Miklós 22 éves fodrász-

A Rákóczi-ut környékéről kiszorított tömeg 
egy része az Erzsébet-köruton az Andrássy-ut 
felé haladt a járókelők sorai közé vegyülve. 
Félegy órára járt az idő, amikor körülijeiül

40—50 főnyi tüntető csoport verődött 
össze az Oktogon-tér torkolatánál,

a Teréz-kömt mindkét oldalán és itt Is kiál
tozni kezdtek, majd egyesek parittyákkal kö

Háromszoros lovasattak
Déltájban a Tisza Kálmán-tér környékéről 

szétszórt tömeg jelentős részo a józsefvárosi 
Mátyás-téren gyülekezett össze. A rendőri meg- 
állapítás szerint itt körülbelül

három-négyszáz főnyi tüntető serrglctt 
össze,

ukik hangos kiáltozásaikkal fölverték az egész 
környék csendjét.

Háromszoros lovasattakra volt szükség, 
amíg a tömeget teljesen szét lehetett ug

ratni.
Szerencsére itt sem történt egyetlenegy sérülés 
sem, mert a rendőrök erélyesen léptek fel, de 
a vérontást kerülték.

A tüntetők között voltok olyanok is, akik n 
Mátyás-téren szembeszólltnli a rendőri intéz
kedéssel és nekitámadtak a rendöröknek. Slő- 
fér-Antal 24 éves parkcltasztalost és Horváth 
Géza 26 éves snffőrt

halóság elleni erőszak
büntette miatt úlllloltáfc elő a Vili kerületi 
kapitányságra. Rajtuk úivül még II tüntetőt 
állttottHk elő, akik ellen utcai cacndznvarás 
cjmén indul meg az eljáráa.

meg hátulról n rendőrfőfelügyelőt és
a tüntetők egyike valami kemény vnstárgy- 
gyal. valószínűleg hoxerrcl fejbevágta. A 
súlyos ütés a kilőtt jobbszeme fölött a 
homlokcsonton érte a főfelügyelőt, aki 
vérbeborulva, ájultan zuhant u kövezetre, 

óriási riadalom támadt, a detektívek azonnal 
elfogtak két tüntetőt: Veréb József hentessegé
det és Féld mán n József nyomdászt, akik ellen 
az a gyanú merült fel, hogy közülök valame
lyik ütötte le a rendőrfőfelügyelőt és kettőjü
ket mindjárt be is kísérték a Hársfa-utcai ka
pitányságra. Az eszméletlen, súlyosan sérült 
Zilahy Tibort bevitték a Melropol-szállodába, 
ahonnan azután a mentők a Szent István-kór- 
házba szállították.

veket zúdítottak az Oktogon sarkán lévő Baum- 
vendéglő ablakai felé.

Az egyik parillyalövés el Is találta a ven
déglő Teréz-köruti frontjának szélső nagy 

üvegablakát:
a gömbölyű kő lyukat fúrt a nagy üveglapon 
és szétrepcsztetto azt. A vendéglőbe becsapódó 
kő szerencsére senkit sem talált, de nagy ria
dalom támadt a vendégek között, mert első 
pillanatban azt hitték, hogy revolvergolyó 
zúzta be a hatalmas üvegtáblát. A detektívek- 
nek már a következő pillanatban sikerült el
fogni egy 19 éves asztalossegédet, Vargha Gyu
lát, akinek kezében ott volt a parittya, zsebé
ben pedig nagyobb kavicsdarabokat találtak. 
Varghát mindjárt őrizetbe is vették, három 
másik társával, Kendi Ferenc 20 éves cipész
segéddel, Kiinka József 20 éves cipészsegéddel 
és Kovács József 24 éves kereskedőségéddel 
együtt. Mind a négyüket azonnal bekísérték a 
VI. kerületi rendőrkapitányságra.

A rendőri készültségnek azután minden na
gyobb nehézség nélkül sikerült a tüntetőket 
szétkergetni és nz Oktogon környékének nyu
galmát biztosítani.

A legcxponáltabb három kerületben, az Er
zsébet-, József- és Terézvárosban déli félegy 
órára sikerült a tüntetőket mindenütt szétosz
latni. A főbb ütközési pontokon kívül termé
szetesen

számos más helyen Is rendöruttakra ke
rült a sor.

így 11 óra után az Erzsébet-köruton, a New- 
York-kávéház előtt, ahol a tüntetők nagy cso
portja a Miksa-uccó:i keresztül igyokezttt n 
körútra jutni. Itt is hangos kiáltozások verték 
fel a vasárnapi nyjgalmnt és a rendőrségnek 
háromszor is kellett nltakirozni. amíg a tömeg 
szétoszlatása megtörtént.

Már egymásután érkeztek a főkapitányságra 
a kerületi Jelentések, hogy a rendet sikerüli 
helyreállítani, amikor egy órakor a JV. kerü
leti kapitányság jelentette, hogy

A Deák Ferenc-tér környékén nagyobb 
fiintető csoport verődött össze.

Azonnal készültséget irányilottak oda is és a 
felvonuló rendőrök a Kamcrmáyer-utcdha 
szorították be a tüntetőle csoportját és itt asz- 
tattilt azután szét őket. A bc’városi tüntetés

ből kifolyóan is előállítások történtek'. Itt ös
szesen hat fiatalember került őrizetbe, névsze- 
rint Polgár Mihály 19 éves szabósegéd, Gotlieb 
László 21 éves szabósegéd. Planéta Vilmos 19 
éves kályhás segéd, Geissler Etel 22 éves him- 
zőnő, Nagy Ernő 26 éves műszerese és cgv lő 
éves fiatalkora inas

Délután két órára kapta meg Andréka Ká
roly főkapitányhelyettes a rendőrparancsnok- 
ságtc’l és a kerületi kapitónyságoktól a részle
tes jelentést a tüntetések lezajlásáról. A jelen
tés szerint, a Vili, kerületben 13. a VII. kerü
letben 9, a VI. kerületben 4, a IV. kerületben 
6 előállítás történt, így tehát

összesen 32 tüntetőt vettek őrizetbe.
A központba beérkező jelentések egybehang

zóan arról számoltak be, hogy a nyugalom, 
amelyet csak kis mértékben sikerült a tünte
tőknek megzavarni, teljes egészében helyre*  
állt__________________________________________

A londoni leszerelési értekezlet 
teljes ülése

Páris, január 26.
A francia sajtó pesszimista hangulata 

amely a londoni tengeri leszerelési értekez
let első napjaiban kifejezésre jutott, még 
nem változott meg, sőt inég erősbödött is.

A hétfőre egybehívott teljes ülésen a 
francia sajtó szerint nagy meglepetések és 
a különböző felfogásoknak

első, nyílt összecsapása várható.
Tardieu miniszterelnök szombaton Lon

donból visszatér Párisim. Francia kormány
körökben ugyanis azt tartják, hogy a fenn
forgó nehézségek ellenére a londoni érte
kezlet munkálatai szombatig már annyira 
előrehaladtak, hogy Tardieu néhány napig 
távol maradhat az angol fővárostól.

Primo de Rívera 
megszavaztatja a népet, 
hogy kell-e a diktatúra

Párizs, január 26.
Primo de Rivera miniszterelnök a spanyol 

sajtóhoz nyilatkozatot juttatott cl, amely
ben azt a kívánságát fejezi ki, hogy tudni 
akarja, vájjon

n diktatórikus kormányzat továbbra is 
sz-ámlIhat-e a hadsereg és a nép bizal

mára
és támogatására? Ebből a célból felkérte a 
hadsereg, a haditengerészet, a marokkói 
spanyol haderők, a csendőrség, a határőrség 
és n rokkantszövetségek vezetőit, hogy 

szabadon és nyíltan haladéktalanul vé
leményüket nyilvánítsák.

.Amennyiben ezek n vélemények n diktatú
rára nézve kedvezőtlenek volnának, ebben 
az ciciben a kormány nyomban visszalép^
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A hadikölcsöntulajdonosok 
impozánsnagygyűlésén felállással 

áldoztak az öngyilkos 
hadikárosultak emlékének

Megalakították a Hadikölcsőn Károsultak Országos Pártját
Izgalmas ás szokatlanul népes 
nagygyűlést rendeztek ma délelőtt 
Budapest badikölcsönkötvény tulajdo

nosai
a régi képviselőházban. A gyűlést féltizen
egyre hívták össze, de a megjelentek mór 
tíz ómkor nem fértek be a terembe és n 
kinnrekedtek százai türelmesen várakoztak 
a közeli Afnzeum-kerlben, hogy megtudják, 
mit határoz a gyűlés.

A vasárnap délelőtti nagygyűlést Szíriák 
Lajos dr nyitotta meg. A volt országgyűlési 
képviselő elnöki megnyitójában hangoztatta, 
hogy amikor Hágában már megegyeztek a 
magyar államférfink a külpolitikai kérdé
sekben, illő, hogy újból felvessék a belső 
reparációk kérdését is. Éppen ezért szük
ség van a hadikölcsönkötvény tulajdonosok 
országos mozgalmának felfrissítésére, 
amellyel eddig külpolitikai érdekek miatt 
várni kellett.

Pakots József
országgyűlési képviselő szólalt fel ezután, 
aki

sürgette. hogy az ország arai takarékos
sági szempontból minél hamarabb elé
gítsék ki a hadikölcsönkütvény tulaj

donosokat.
A szónokok beszédeit állandóan viharos 

közheszólások szakították meg, úgyhogy az 
tinók csak a legnagyobb erőfeszítéssel tu- 
flott rendet teremteni.

Zala Zsigmond fővárosi bizottsági tag be- 
néde elején felszólította a gyűlésen részt
vevőket, hogy

miként a névtelen Katonának szokás, 
úgy 6k la elsősorban emlékezzenek meg 
azokról a hadikárosultakról, akik

Rendkívüli ünnepélyességgel 
fogadják a ma délután Buda
pestre érkező olasz követet

Az uj követ az olasz-magyar barátság kimélyitésén 
fog fáradozni

Ma, hétfőn délután 3 óra 55 perckor ér
kezik meg Budapestre Ártotta Mario, az 
újonnan kinevezett budapesti olasz királyi 
követ nejével és leányával. A követet a ke
leti pályaudvaron díszes fogadtatásban ré
szesítik. A budapesti olasz követség tagjain 
kívül megjelenik a pályaudvaron Piynatelll 
herceg vezetésével

a budapesti olau fassló háromszás- 
tagu feketelnges csoportja;

több társadalmi szervezet pedig küldöttség 
utján képviselteti magát a fogadtatásnál.

A*  uj olasz követ, aki
szerdán jelenik meg a kormányzónál, 

hogy bemutassa megbízólevelét, 
rendkívüli érdeklődést tanúsít Magyar
ország és a magyar nép iránt. Értesülésünk 
szerint Arlotta Mario követ a magyar nyelv

37 képviselő ma jubileumot ül

Siz évvel ezelőtt zajlottak le az első nemzetgyűlési választások - 
rfiy Imre összeiöveteit rendez az érdekes lubileum alkalmából
Ma tíz éve zajlottak le az első nemzetgyű

lési képviselőválasztások. Az első nemzet
gyűlés tagjai közül

bnrmlnchefcn megtartották mandátu
mukat.

o második nemzetgyűlésben és az ország
gyűlés képvlsclőházában is. Ez a harminc
hét képviselő tehát a inni napon törvény 
hozóvá történt megválasztásának 10 éves 
Jubileumából érkezett. Ezek a képviselők 
■ következők:

Apponyl Albert gróf. Bottlik József, 
Czeltler Jenő, Ernszt Sándor. Friedrich 
István. Gad/ Gaszlon, Gömbös Gyula, Griger 
Miklós, Haller István, Herrmann Miksa. 
Homonay Tivadar, Karajiáth Jenő, Kálmán 
István, Kenéz Béla, Klebelsberg Kunó gróf. 
Lány János, Lingauer Albin, Maycr János, 
Mdfé/Tw Viktor, Meskó Zoltán. M tiszti Ist
ván, örffy Imre, Palacsi Dénes, Pékár 
Gyula, Perlaky György, Putnoky Móric. 
Rassay Károly. Reischl Rlchárd, Sándor 
Pál. Sehandl Károly, Siqray Antal gróf. 
Szabó István. Szabóky Jenő. Tankovies Já
nos, Ugrón Gábor. Vasadl Balogh Gvörgv, 
Vass József.

ÖRFFY IMRE.
aki mozgalmat intézett, hogy ezt a 37 kép

végső nyomorukban a halálba mene
kültek.

Zala felszólítására a zsúfolt terem publi
kuma a megemlékezés jeléűi néhány percre 
mint egy ember feláll. Zala Zsigmond be 
szédét folytatva hűi gortatta, hogy ha az 
optánsoknt végeredményben a magyar adó
fizetők pénzéből elégítik ki, kell hogy ebből 
a forrásból kapjanak a tönkrement hadlköl- 
csönkötvény tulajdonosok is. A fővárosi 
kötvények ügyében is rendet kell teremteni

Hódmezővásárhely, Kecskemét és még 
néhány más vidéki város csatlakozást beje
lentő küldöttjének felszólalása után

Gál Jenő
országgyűlési képviselő kitartásra buzdí
totta a résztvevőket és annak a reményének 
adott kifejezést, hogy a kormány vissza
nyervén pénzügyi önállóságát, nagyobb ta
karékosságot tud majd végigvinni az egész 
vonalon

és nem fogják többé a bevételek ötven
két százalékát adminisztrációs költsé

gek fedezésére fordítani.
Platzner Jenő dr. terjesztette elő ezután n 

határozati javaslatot, amelyet a nagygyűlés 
egyhangúan elfogadott és amelyben

a hadlkölcaönkötvény tulajdonosok mi
hamarább! kielégítésüket követelik 

és bejelentik, hogy mivel a Hadikölcsőn 
Károsultak Egyesületének alapszabályai! 
nem hagyták jóvá érdekeik megvédése cél 
jából, Hadikölcsőn Károsultak Országos 
Pártja néven

párttá tömörültek.
A nagygyűlés közönsége ezután teljesen 

rendben szétoszlott.

tanulását is megkezdte. Az 51 esztendős, 
nápolyi születésű Arlolta Mario magas, szi- 
kártermetü, ezüstöshaju, karakterisztiku
san olasz arcú férfi, felesége előkelő angol 
származású, rokonszenves nő, aki Budapes
ten fenn akarja tartani mindazokat a tár
sadalmi kapcsolatokat, amelyeket Durini 
di Monza gróf neje fenntartott.

Az uj olasz követ Budapestre történt el
utazása előtt beható tanácskozást folytatott 
Mussolini olasz miniszterelnökkel és Grandi 
olasz külügyminiszterrel s Budapesten — 
mint értesülünk —

az olasz-magyar barátság klmétyltése, 
valamint az olasz-magyar közgazda
sági kapcsolatok Intenzívebb kifejlesz

tése érdekében
fog beható tevékenységet kifejteni.

viselőt a legközelebbi napokban a 10 éves 
jubileum alkalmából

barátságon összejövetelre hívják össze, 
a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Érdekes és jelentős dátumnak tartom 
a mai napot, amelyen 36 képviselőtársam 
nini törvényhozói munkásságunk 11. eszten
dejébe lépünk. A képviselöháznak mind
össze 15 százaléka nyert tiz évvel ezelőtt 
mandátumot. Közülük 21 kormánypárti, 
nyolc kereszténypárti és 8 ellenzéki, vagy 
pArtonkivüli. Szerelném, ha valamennyi 
képviselőtársamat megnyerhetném egy ba
rátságos összejövetelen való megjelenésre, 
amelyen felfrissíthetnénk emlékeinket. Fe
lelősségteljes munkál végeztünk törvényho
zói működésűnk első napjntban, hiszen or
szágos kérdésekben, egyéni felelősség mel
lett kellett döntenünk. Ma már Inkább a 
párlfegyelcm, mint az egyéni elbírálás dönt. 
Annyi bizonyos, hogv mi, harminchetén 
résztvcllönk a forradalmi romok eltaka
rításának és a ncmzotépltö munka megala
pozásának munkájúban. Tartozzunk mn 
bármilyen párthoz ezeknek a komoly é< 
felelősségtől jós időknek az emléke egybe
kapcsol minket.

Kaphatók az összes dohánykülönlegességi árudákban, vendéglőkben, kávéházakban, mulatók
ban és az összes pályaudvarokon is.

A győri csipkegyár beszüntette 
üzemét és 250 munkását 

elbocsátotta
Győr, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az egész városban kínos meg
lepetést kelteit az a hir, hogy e""ik legjelen
tékenyebb gyárvállalat beszüntette üzemét s 

munkásait szélnek eresztette.
A győri csipkegyár fizetési nehézségekbe 
került és bár a gyárnak jelentős megrende
lései vannak, hitelezőit, köztük a Társada
lombiztosító Intézetet, amelynek ötezer 
pengővel tartozik, nem tudta kielégíteni. A 
villanygyárral szemben ugyancsak jelentős 
tartozása, 19.000 pengő villanyszámla hát

raléka van a vállalatnak. A fizetési nehéz
ségbe került gyár, miután a hitelezők nem 
akartak tovább a pénzükre várni,

beszüntette üzemét és 250 munkását el
bocsátotta.

Az elbocsátott munkások körében nagy 
elkeseredést keltett az üzembeszüntetés. 
Vasárnap küldöttségben keresték fel gróf 
Zichy János országgyűlési képviselőt, akit 
megkérték, hogy interveniáljon érdekük
ben. Zichy János gróf ígéretet tett arra, 
hogy közbenjár az állástalan munkások és 
a nehézségbe jutott gyárvállalat ügyében.

Vass József népjóléti miniszternél 
ma szegényügyi ankét lesz

Dréhr Imre államtitkár nyilatkozata az ankét feladatáról — Szegény*  
házat létesítenek minden járásban

Vass József népjóléti miniszternél ma délben 
nagyfonlossúgu ankét lesz — a szegényügyi 
kérdések rendezéséről. Ezen az ankéten ugv a 
fővárosi, mint az országos szegényügy problé
máit megvitatják. Az ankétre meghívást kapott 
a főváros is, amelyet SipŐcz Jenő polgármester 
és I.tber tanácsnok fognak képviselni. A bel
ügyminisztériumot Janda Károly és Blaha 
Sándor államtitkárok, a pénzügyminisztériumot 
Jakab Oszkár államtitkár és Lukács Ödön mi
niszteri tanácsos képviselik.

Dr. Dréhr Imre népjóléti államtitkár 
n mai szegényügyi ankét feladatút a követke
zőkben ismertette a Hétfői Napló munkatár
sával:

— A fővárosi és országos nyomor aggasztó 
terjedése miatt vált szükségessé ennek a sze-

A MÁV. tarifaemelési terve ellen minden 
érdekeltség tiltakozik

Az egész ország közönsége nagy meglepetés
sel, sőt megdöbbenéssel értesült arról a hírről, 
hogy a MÁV emelni akarja a személyi tarifát. 
A MÁV igazgatósága ezt ai emelési tervet az
zal akarja elfogadhatóvá tenni, hogy az áru
tarifa némi leszállítását helyezi kilátásba. Nem 
kétséges, hogy a vesuti tarifa bármilyen termé
szetű emelése általános drágulást idéz elő. A 
MÁV évi huszonnégy millió pengős bevételi 
többletet remél a tarifaemeléstől és ezen az 
utón próbálja előteremteni azt a tőkét, ami re
konstrukciós programjának a végrehajtásához 
szükséges. ________—-- - ■* —--

növárosltvészil HÉV-et
A luxemburgi Bank Commcrzial levelet 

intézett Sipőiz Jenő polgármesterhez és 
megvételre ajánlotta fel a HÉV részvény
többségét. A vételár a részvénytőke száz 
százalékának alapul vétele mellett harminc 
éven át, évi kétmilliószázezer pengős részle
tekben fizetendő. Ez nz annuitás hétszáza
lékos kamatozásnak felel nrg és igy az ősz- 
szét i észvények vét-tárának

jelenlegi tőkeértéke 24 millió pengőt 
tesz ki.

Az ajánlattevő bank viseli a fővárosi kötvé
nyek kibocsátásának és plasszirozásának az 
összes költségeit. SipŐcz Jenő polgármester 
kijelentette, hogy ezt az ajánlatot figyelem
reméltónak tartja tekintettel a közgyűlési 
pártoknak arra a régi követelésére, hogy a 

Nagyobb tömeg paplant klselejiezWnk
Jó minőséget adunk mór P 16.50-101 kezdve
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gényflgyi ankétnek az összehívása. A fővárét 
legutóbb felierjesztést intézett ebben az ügy
ben a kormányhoz. Az illetékes szakemberek' 
és miniszteriális főlisztviselök bevonásával 
részletesen megvitatjuk a helyzetet. A főváros
nak főként az a panasza, hogy a vidékről töme
gesen feltódnló elemek növelik a nyomort, ét 
egyben a fővárosnak indokolatlan terheket 
okoznak. A vidéken Is rendezetlen a szegény
ügyi gondozás. Az ankétnek az lesz a feladata, 
hogy az orvoslás útjait és eszközeit megjelölje. 
Járási szegényházakat és járási szegényalapó- 
kat kell létesíteni, meg kell szervezni a társa
dalmat a jótékonyságra, he leli vonni ezeknek' 
az akcióknak a lebonyolításába a társadalmi 
egyesületeket, hogy eredményesen szolgálhas
suk a nyomor enyhítésének céljait

A közvélemény nagy 
felháborodással utasítja vteua 

ezt a tervet. Politikai körökben utalnak a*  
lamházlartás példájára. Az adóprés igénybe
vételével feleslegeket is lehetett produkálni W 
államháztartásban, de ennek az eljárásnak 

a magángazdaságok elsorvadása 
volt a következménye. Ugyanaz a veszély fe
nyeget, ha a MÁV tarifaemelési terveit végre
hajtják. Minden érdekeltség megmozdul, hogy 
ezt a drágitási folyamatot megindulása előtt 
visszaszorítsa.

főváros javítsa meg a pestkörnyéki közle
kedést és teremtsen harmóniát Nagybuda- 
pest közlekedési politikájában.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint az ajánlat még ezen a héten 

Illetékes városházi fórum elé kerül, 
amennyiben SipŐcz Jenő polgármester öw- 
szehivja a tizenkettes bizottságot a luxena- 
burgi bank ajánlnlánnk megvitatására.

16 pengőért naponta 
teljes diétát, összes laboratóriumi vizs
gálatokkal. külön felszámítás nélkül 
nyújt a FASOR SZANATÓRIUM (VIL. 
Vilma klrálynö-ul 9.) belgyógyászati be
tegeknek a háziorvos Irányítása mellett, 
kétágyas klinikai rendszerű külön tzo- 

bálban.
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Gróf Bethlen István 

miniszterelnök vasárnap 
éjjel hazaérkezett

Bethlen István gróf miniszter elnök va
sárnap éjjel 12 órakor az Orlent Ex préssel 
Budapestre érkezett. A miniszterelnök ma 
dólelőtt tanácskozásokat folytat a kormány 
tagjaival, mindenekelőtt Vasz József népjó
léti miniszterrel, aki őt távollétében helyet
tesítette. Tárgyaim fog a miniszterelnök a 
képviselőház elnökével is, hogy megállapít
sák a képviselőház első ülésének a terminu
sál. Egyelőre még

teljesen bizonytalan, hogy a miniszter
elnöknek ml lesz a döntése.

Beavatott kormánypárti körökben úgy tud
ják, hogy

ezen a héten a képviselőhát még sern- 
mlesctre sem tart ülést, sőt nem lehe
tetlen, hogy a képviselőházat csak a 
párizsi konferencia befejezése ntán, te
hát csak február közepe táján hívják 

össze.

Bethlen meg van elégedve a hágai 
eredményekkel

Pontban éjfélkor futott be az Orient- 
Express a nyugati pályaudvarra. Az első 
kocsiból magányosan szállt ki Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök, aki végig az egész 
utón inkognitóban utazott. A perronon fia, 
Bethlen András gróf várta, Darányi Kál
mán miniszterelnökségi államtitkár, Szudy 
Elemér sajtófőnök és Hlatki Endre minisz
teri titkár társaságában. A miniszterelnök a 
hágai konferencia befejezése óta eltelt napo
kat Párizsban töltötte, ahol egyrészt a feb
ruár 5-én kezdődő tárgyalásokkal kapcsola 
tosan, másrészt a magyar államkölcsön fel
vételének előkészítése céljából folytatott ta
nácskozásokat.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a 
bágal konferencia eredményével meg 

van elégedve.
Bethlen István gróf miniszterelnök vasúti 

kocsijában fogadta az újságírókat és beszél
getés közben a következőket mondotta a 
hágai tárgyalásokkal kapcsolatban:

— Bizonyos áldozatokat kellett ugyan 
hoznunk, de én mindenesetre meg va
gyok elégedve a rendezéssel. Sikerült el
érnünk érdekeinknek megfelelő rendezést

Hitvesgyílkosság*  kísérletének 
gyanúja miatt letartóztatták 

Mikuleczky János földbirtokost
A nyomozás szerint felesége ételébe arzént csempészeit

Csehszlovákiában rendkívüli megdöbbe
nést és feltűnést keltett az a letartóztatás, 
amelyet Tisov községben foganatosítottak a 
hatóságok egy földbirtokos ellen. A község 
mellett húzódik el Mikuleczky János földbir 
tokos nagykilerjedésü birtoka. Mikuleczkyt. 
akinek nemcsak Csehszlovákiában, hanem 
Magyarországon is vannah^birtokai, azzal 
vádolja a hatóság, hogy

feleségét meg akarta mérgezni.
Néhány nappal ezelőtt indult meg legna- 
gvobb titokban a csendőrség nyomozása 
Mikulecky ellen, akinek a felesége titkos kö
rülményei? között súlyosan megbetegedett. 
Mikuleczkyné már hosszabb ideje betegeske
dett s az orvosok hosszú időn keresztül 
hiába vizsgálták, ne mtudták megállapítani 
a betegség okát, mig végül is arra a meglepő 
megállapításra jutottak, hogy

az asszonynak különböző adagolási! 
mérgeket kevernek az ételébe.

Az orvosoknak ezt a gyanúját a földbirtokos 
lányának megdöbbentő felfedezése erősítette 
meg. A leány ugyanis egy nap gyanúsnak 
találta az anyja számára elkészített uzson
nakávét, amelyet az orvosokkal megvizsgál 
tatolt.

Az orvosi vizsgálat megállapította, ho.*v

A kormánypárt vezetősége szeretné, ha 
közben folytathatná a Ház a fővárosi re
form vitáját, kormánykörökben azonban 
ellenzik ezt a tervet, azzal az indokolással, 
hogy a párizsi konferencia ülésezése alatt 
idehaza csöndnek kell lennie.

Bethlen István gróf miniszterelnök 
egyéni elhatározásától függ tehát, hogy a 
párizsi konferencia megkezdése előtt a kép
viselőházban szóba kerülnek-e a hágai meg
egyezés részletei.

Beavatott kormánvpárti körökben ugyanis 
ngv tudják, hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnök

a legutóbbi napokban 100 millió dollá
ros államkölcsön felvételéről folyta
tott tanácskozásokat és ezek már any- 
nyira előrehaladott stádiumban vannak, 
hogy még ebben az évben sor kerülhet 

a kölcsön felvételére.

A véleményem az, hogy a hozott áldoza
tok nem olyan nagyok, hogy lényegesen 
ne múlnák felül az eredmények*  Elin
téződött a reparáclós kérdés és azok a 
függő problémák, amelyek eddig gazda
sági és politikai téren akadályokat jelen
tettek. A parlament föladata, hogy el
bírálja a tárgyalások eredményét A par
lament még ezen a héten együtt lesz s a 
képviselőházban fogok beszámolni az 
eredményről.

A miniszterelnök ezután még elmondotta 
!‘-ogy jelentős eredménynek tartja, hogy a 
békeszerződés sokat vitatott 250. paragra
fusa fenn áll és a régebben folyamatban 
lévő perek likvidációjára kompromisszum 
létesült s ennek a terhei elsősorban is a 
nagyhatalmakat és a kisantantot terhelik. 
Azok a hírek, minthogyha a miniszterelnök 
a jóvátételi probléma megoldásával kapcso
latosan lemondani szándékoznék, nem felel
nek meg a valóságnak. Ma délelőtt 11 óra
kor a miniszterelnökségen sajtótanácskozás 
lesz, amelyen a lapok főszerkesztőivel is
mertetni fogják a hágai konferencia ered
ményeit.

arzént kevertek a kávéba.
A leány és az orvosok felfedezése után 

Mikuleczkyt beidézték a csendőrségre és 
közben tovább folyt a nyomozás, amely 
újabb rendkívüli gyanús körülményeket 
állapított meg.

A földbirtokos kastélyának kertészteké 
sában az egyik szekrényben nagymeny- 

nylségü arzént fedeztek feL.

Felelősségre vonták a kertészt, aki kiji 'ön
tette, bogv a földbirtokos parancsára vf i- 
rolta a mérget

Mikuleczkyt ezekután a csendőrség hlt- 
vcsgvllkosság kísérletének gyanúja miatt 

előzetes letartóztatásba helyezte.
A földbirtokos letartóztatása óriási megdöb
benést keltett az egész környéken, a csend- 
őrség azonban nem fejezte be nyomozását 
Mikuleczky lefogásával, hanem

másnap letartóztatta a földbirtokos fia
tal szakácsnőjét Is,

ugyancsak gyilkosság kísérletének gyanúja 
miatt, mivel a nyomozás megállapításai sze
rint a szakácsnő keverte állandóan a mérget 
Mikuleczkyné ételébe.

A földbirtokos feleségének állapota rend

kívül súlyos és amikor az asszony tudomást 
szerzett férje letartóztatásáról, még válságo
sabbra fordult az állapota, elvesztette esz
méletét és most

Forbát Magdát vasárnap
Budapesten letartóztatták

A sikkasztó Billos Mario menyasszonya hazajött Alexandrfá- 
ból, de vasárnap a detektívek előállították a főkapitány
ságra, ahol letartóztatták — Egyiptom kiadta Billos Maribt 

és már a tiumel fogházban ül
Vasárnap déJelött szenzációs fordulat kö

vetkezett be a nagy port felvert Billos Ma 
rio—Forbát Magda-ügyben.

Billos Mario a Banca Commerciale Tries- 
tino kárára elkövetett csalás után Buda
pesten keresztül megszökött és magával 
vitte a menyasszonyát, Forbát Magdát is. 
A csalás utján átutalt pénzből nagyobb 
összeget Budapestre irányított. Forbát 
Magda megkérte egy ismerősét, hogy vegye 
fel a pénzt és adja át Billosnak. Az illető 
gyanúsnak találta a dolgot és nem vette fel 
a pénzt, mire Billos attól tartva, hogy le
leplezik, sietve megszökött a menyasszonyá 
val. Törökországon keresztül Egyiptomba 
mentek és Alexandriában kötöttek ki. Mi
kor partra szálltak, az ottani hatóságok már 
várták őket.

Az olasz ügyészség csak Billos ellen 
bocsájtott ki körözőlcvelct, 

úgy hogy Billost letartóztatták, Forbát 
Magda pedig a magyar konzulátus épületébe 
került, majd hajóra szállt,

pénteken érkezett meg titokban Buda

Halálos szerelmi dráma 
Biharkeresztesen

Hatott a szerelmesere. azután öngyilkos lett egy uös rendőr
Debrecen, január 26.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje
lentése.) Vasárnap délben halálosvégfl sze
relmi tragédia játszódott le Biharkereszte- 
sen. Az otteni határkirendeltségen teljesített 
szolgálatot Toronyi Sándor rendőrfölörzsőr- 
mcster. -Toronyit Debrecenből vezényelték 
Biharkeresztesre, nős ember, a feleségét 
Debrecenben hagyta.

A nős ember beleszeretett egy blharke- 
rcsztesl lányba,

Bardóczi Zsuzsánnába és udvarolt neki. Ma 
megtudta, hogy a lánynak egy községbeli le
gény is udvarol. Délben beállított Bardó- 
cziék udvarába. Felelősségre vonta a lányt.

a halállal vívódik.
A rejtélyes bűnügyben tovább folyik a nyo
mozás, hogy megállapítsák, nincsenek-e más 
tettesei is a mérgezési bűnügynek.

pestre
és édesanyjának a Sziv-utca 35. számú hái- 
ban levő lakásán szállt meg.

Vasárnap reggel 
detektívek jelentek meg a lakásán 

és felszólították, hogy kövesse őket a rend
őrségre. Forbát Magda ellenkezés nélkül a 
dctcktivekkcl ment, akik a főkapitányságra 
kísérték. Ott azután közölték vele, hogy 

előzetes letartóztatásba helyezik.
A letartóztatás után egy cellába kísérték és 
holnap az ügyészség Markó-utcai fogházába 
viszik.

A letartóztatással kapcsolatban különféle 
verziók keltek szárnyra. Teljesen tisztán 
még nem lehet látni a dolgot. Valószínű, 
hogy az olaszok időközben

Forbát Magdára is kiterjesztették ax el
járást,

amiről értesítették a magyar hatóságokat. 
Ennek alapján történt most a letartóztatás, 
bár Forbáth Magda mindeddig állhatatosan 
hangoztatta, hogy nem tudott a sikkasztás
ról és semmi köze sincs hozzá.

majd előrántotta szolgálati revolverét és
háromszor Bardóczi Zsnzsánnára lőtt.

Mind a három golyó talált és a leány élet
veszélyes sebesülésekkel, véresen összeesett. 
Toronyi ezután maga ellen fordította a fegy*  
vert és

golyót röpített halántékába.
A golyó nyomban megölte.

Az öngyilkos főtörzsőrmester néhány nap
pal ezelőtt 500 pengőt adott át a barátainak, 
hogy őrizzék meg a számára, hogyha valami 
baj érné és meghalna, ebből a pénzből te
messék el. Toronyit kívánsága szerint ebből 
a pénzből Biharkeresztesen temetik cl.

SS
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n román haláron letartóztattak 
egy tíz éue körözött gyilkost, 

aki elmondotta a vlzsiOlőlilrOnak, hogy mar 
Rornamanan Httsitsne a hnnteMsM

Debrecen, január 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A biharkercsztesi csendőrség 
tegnap egy idősebb férfit kisért a debreceni 
törvényszék fogházába. A csendőrség foglya 
Mester Antal napazáinos, akit a román ha
tóságok toloncoltak a biharkeresztesi határ- 
állomásra. Amint Mestert áttették magyar 
területre, a csendőrök azonnal letartóztat
ták. mivel a magyar hatóságok

Ua esztendeje körözik gyilkosság bön- 
tette miatt

Mester Antal még 1020-ban Biharnagyl 
bajomban meggyilkolta Mór Záli keres 
kedőasszonyt. Mester elrejtőzött az asszony 
lakásában az. ágy alá éa mikor a szerencsét
len kereskedöné hazatért és lefeküdt,

rátámadt éa megfojtotta.
A csendőrség hiába kereste hosszú időn 
keresztül, nem sikerült nyomára akrdni és 
később körözőlevelet adtak ki ellene.

Wekerle Sándor uradalmi 
intézőjének revolveres kalandja 
egy budapesti fogtechnikussal
A törvényszék ma tartja a monori községházín a pletykából 

keletkezett emberölési vád fötárgyalását
X pestvidéki törvényszék Szekér-tanácsa 

Izgalmasan érdekes bűnügyben tart főtár
gyaiéit, Fokozza az ügy érdekességét az is. 
hogy

nem ■ törvényszék épületében lesz a 
tárgyalás, bánéin a monori községházán. 
Ab eset, amelynek bűnügyi folytatása lett, 

Nyáregyházán történt Wekerle Sándor 
pénzügyminiszter nyáregyházai uradahná 
nak az intézője volt Miklóssy Dezső. Nyár
egyházára gyakran ellátogatott Pálfy Zoltán 
budapesti fogtechnikus, aki egy ottani te
kintélyes familia gyermeke.

A HANGOS UFA 
magyar dalokkal és magyar zenével 

hozza aj nagy iilmjét:

A nagy magyar királynő idillikus regénye 
Főszereplők:

Lil Dagover És Petrovícs Szvetiszláv
Ragyogó hangos művészfilmek:

TITTA KIFFO
az énekesek királya

OEVEY
az aranyhangu néger basszista

Hangos hirek 
a világ minden 

részéről

PBIEMBEIS 
MA!

Preineszberger Jenő dr. vizsgálóbíró 
azonnal hozzákezdett Mester Antal kihall
gatásához, aki elmondotta, hogy valóban

ő követte el a gyilkosságot, azonban 
már ezért elítélték, sőt ki Is töltötte a 

büntetését
A gyilkosság után — vallotta Mester — ro 
mán területre szökött, itt elfogták és a nagy
váradi törvényszék tizenöt évre Ítélte, a leg
felsőbb seniniilöszék pedig tizesztendel fegy
házra szállította le büntetését, amit Nagy
szebenben ki is töltött. Tekintve, hogy most 
járt le a büntetése és magyar állampolgár, 
átloloncolták Magyarországra. Mivel Mes
ter Antalnak semmiféle olyan okmánya 
nincs, amellyel ezeket az állításokat iga
zolni tudná, a vizsgálóbíró egyelőre

Őrizetbe vette és megkeresést intézett a 
román hatóságokhoz,

hogy megállapítsa, megfelel-e a valóságnak 
Mester Antal előadása.

A pletyka szárnyra kapta Pálfy Zoltán 
és Mlklóssyné nevét, 

aminek válópör lett a vége. Közben Mik- 
lóssy egyszer kutyakorbáccsal támadott 
Pálfyra és a bántalmazás miatt el is ítélték. 
A viszony egyre jobban elvadult Miklóssy 
és Pálfy között, aki sűrűn járt le Nyáregy
házára, rokonainak a látogatására, Egy 
ilyen látogatás alkalmával

a két ellenfél szembe találkozott a fa
luba vezető Jegenyesoron.

Wl/g egy barátjával sétált, Miklóssy pedig 
Fióbert-puskájával a vállán, éppen vadászni

NOÉ ZARKAJA
I hangos IrllkkUltn-paródla

Szerdától kezdve a

Mii Mái
is hangos 

l műsort ad

LtltBr útin f.lb.lmoíOU raktárunk csökkenté,, céljából 
nagy PAPLAN VÁSÁRT rendesünk. 
.... < ■ , r> ... 1 Kitűnő minőségű szőrmat- eeIdeál paplanok már r ío-tól | rácunk ö havi részletre P 03'- 
SANDOR M. FERENC Ideál paplangyár

IV, KAMenn.ven káholy-utca l

indult. A fogtechnikus állítólag valami 
megjegyzést tett, mire Miklóssy kérdőre 

vonta.
Szó szót követett és mint az intérö később 
előadta, Púlfyék közeli házából a veszekedés 
lármájára kiszaladt a fogtechnikus néhány 
hozzátartozója és fenyegetően léptek föl 
velő szemben.

Mlklőssy lekapta a válláról a puskáját, 
de nem lőtt, hanem védekezésül ütésbe 
emelte. Ugyanakkor azonban

Pálfy revolvert rántott és kétszer rálőtt 
az intézőre, 

aki néhány lépést szaladt még visszafelé, 
azután véresen összeesett Mindkét golyó a 
mellébe fúródott. Egyik a hátán jött ki. n 
másik ma is a tüdejében vnn. Pálfijt ekkor 
letartóztatták, de később szabadlábra he-

lyezték. A vizsgálat szándékos emberölés 
kísérlete miatt indult meg Pálfy allén, de ö b 

vissonvádat emelt Miklóssy ellen, 
mert ex a vadászpuskáját használta. Az 
uradalmi intéző, mint védője, Altorjag Sán
dor dr. a periratokban előadta — azt állítja, 
hogy csak védekezésül vette le válláról a 
fegyverét.

A vizsgálati eljárás most fejeződött be és 
a pestvidéki törvényszók mai napra tűzte ki 
a főtárgyalást. Tekintettel arra, hogy a za
varos ügyben

rengeteg nyáregyházai tanút kell ki
hallgatni,

a bíróság úgy határozott, hogy a Széké r- 
tanács kiszáll a szomszédos Monor köz
ségbe és az ottani községháza termében 
tartja meg a tárgyalást.

Hubay Jenő vasárnapizertedélufánja 
Margit-rakparti palotájában

A társadalmi élet előkelőségei vettek riszt a
Magas színvonalú zenedélután folyt le vasár

nap délután Hubay Jenő dr., az Országos Zene
művészeti Főiskola tanárának Margilrakparti 
palotájában. A hangversenyt mintegy százötven 
főnyi meghívott közönség hallgatta végig, 
akiknek soraiban ott láttuk: Auguszta főherceg
asszonyt, leányát Magdolna főhercegnőt, Jó
zsef Ferenc főherceget, Apponyi Albert grófot, 
Scitovszky Béla belügyminisztert és nejét, gróf 
Klebelsberg Kunónét, Berzeviczy Albertét, Pé
kár Gyulát, ifj. Hubay Jenőt és nejét, Hubay 
Károlynét, báró Korányi Frigyest és nejét, báró 
Korányi Sándort és családját, bárciházi Bárczy 
István miniszterelnökségi államtitkárt, báró 
Wlassics Gyulát, gróf Zichy Rafaelnét és leá
nyait, fíadnay Miklóst, az Operahás igazgató
ját és feleségét, Heltal Jenőt és nejét, Góthné 
Kertész Ellát, Adóm Lajos professzort és csa
ládját, Kertész K. Róbert államtitkárt, Petro- 
vich Eleket, a Szépművészeti Muzeum igazgató
ját, Balogh Jenőt, a Magyar Tudományos Aka-

Az összes háztulajdonostársak hozzájárulása 
nélkül történt lakásátruházás érvénytelen

A Tábla érdekes elvi határozata
Különös óvatossággal kell eijárniok ezen- 

tul a lakásváltoztatásnál azoknak, akiknek 
uj lakásba költözéséhez a lakásügyi szabály
rendelet és a lakásrendeletek értelmében 
a háztulajdonos hozzájárulása is szükséges. 
A Tábla ugyanis szombaton elvi jelentőségű 
Ítélettel végső fokon kimondta, hogy

Jogosulatlan ax összes háztulajdonos
társak hozzájárulása nélkül történt 

lakásé truházás.
Ezentúl tehát az uj lakásba költözködő la
kóknak eJöbb érdeklődniük kell, nincs-e 
több tulajdonosa a háznak, mert ez esetben 
mindegyiktől beleegyezést kell kérniük a ki 
hétéit íahás átruházására. ___________ _____

Gyárainkban hetenkint három napig 
folyik a munka

A Szakszervezeti Tanács elszomorító jelentése a vas- és fémipari 
munkások katasztro tális helyzetéről

A Szakszervezeti Tanács elhatározta, hogy a 
munkanélküliség elleni harcában állandóan tá- 
ékoztatja a nyilvánosságot a munkapiacok ál- 
ásáról. Most tette közzé a Szakszervezeti Ta

nács a vas- és fémipar munkaviszonyait. A je
lentés nagyon elszomorító. Hivatalosan meg
állapítja, hogy

a gyárak egymás ntán csökkentik üzemü
ket, állandóan bocsátják el munkásaikat.
A Jelentés szerint a Standard villamossági 

Íyárban január havában az esztergályosokat 
elváltva szabadságolják, az Egyesült gép- és 

fémárugyárban hetenként csak három napig 
tart a munka. Hasonlőkép a Magyar Fiat-gyár
ban is megrövidítették a munkaidőt, a munká
sok nagyrészét pedig igy is elbocsátották.

A Ganz Danubius hajógyárban sok esztergá
lyost és gépmunkást. bocsátottak el, a megma
radtokat pedig felváltva foglalkoztatják. A 
mintegy 300 munkást foglalkoztató öntöde 
személyzetének

kétharmada szabadságon van.
A Hoffher és Sc/iranfz-gyárban 30 esztergályost 
bocsátottak el ebben a hónapban, a megtartott 
létssámot pedig felváltva szabadságolják Eb
ben a gyárban az utóbbi Időben 600 munkást 
bocsátottak cl, n heti munkaidő 35 óra.

A Líínp-gépg}árban nz öntök és segédmunká
sok egyrészét elbocsátották, a többi munkáso
kat felváltva dolgoztatják. A Magyar Általános 
Gépgyárban 70 munkást bocsátottak el a mull 
hátén.

A csepeli Weise Manfréd-tyirben a henger
eiében

művészi hangversenyen 
dérnia főtitkárát, gróf Teleki Sándornét, Polgár 
Tibor zeneszerzőt és nejét. Szőtt Ernőt, a Rá
dió igazgatóját, Vojnlch Gézát, MarczaU Henrik 
egyetemi tanárt

A hangversenyen, amelyet o*  egész oretógbart 
a rádió utján közvetítettek, Kentner Lajos, 
Hubay Jenő és Földes tg A mold a H-dur triót, 
Kalliwoda Olga Hubay-dalokat adott elő, Mécs 
László költő saját verseit szavalta, Habag Jenő*  
Gábriel Ferenc, Zsolt Nándor és Földesig ke
nőid pedig Haydn: G-dur kvartettjét interpre
tálták. Az előkelő közönség az egyes műaorszá- 
mókát zajosan megtapsolta.

A hangversenydélutánt érdekes bejjelentés 
követte. Eszerint február harmadikén az euró
pai rádiócseremflsor keretében Hubag Jenő köz
reműködésével bemutatják

Liszt Ferenc egyetlen hegedttrapeződtájft. 
amelynek eredeti kéziratát nemrég Hubay fe
dezte fel és hangszerelte vegyes zenekarra.

A Wesselényi-utca 28. számú háznak VI 
tulajdonosa van, Schossberger Béla és özv, 
Kellncr Ignácné. A ház második emeleté
nek hatszobás lakásában eddig dr. Kallóé 
Oszkár lakott, akitől azt Bóna Lajos vette 
áL Az átruházáshoz özv. Kellnerné hozzá is 
járult, ellenben Schossberger nem adta 
beleegyezését a megállapodáshoz éa a bér- 
letálruházás hatálytalanítása végett a bíró
sághoz fordult.

Az alsóbirósógok egyhangú határozata 
után most végső fokon a Tábla is úgy dön
tött, hogy a lakásátruházás valamennyi 
háztulajdonostárs hozzájárulása nélkül ér
vénytelen.*

hetenként csak két napot dolgosnak, 
a szerszámosztályban pedig néyg napot. A 
Laufer József gépgyárban nemcsak a munká
soknak, hanem

a tisztviselők egy részének b felmondtak.
A Ganz Danubius vagóngyárban szintén tör
téntek elbocsátások. Ab Első Magyar Gazda
sági Gépgyárban 22 kovácsot küldtek el. A 
Teudloff-Dlettrich-gy&rban már három hónap 
óta hetenként csak három napot dolgoznak a 
kovácsok. A Wörner J. és Társa gépgyárból 
Is sok munkást bocsátottak el, a többieket pe
dig felválls-a szabadságolják. Csupán a Fried- 
rich-Siemens-ftytirbnn kedvező a helyzet, itt 
naponta H—16 órát dolgoznak, sőt vasárnapra 
is berendelik a munkásokat.

JÓ!
JOBB!! 
LEGJOBB!!!

TABAim
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vasárnap felfedeztek egy mastei- 
dwei ezelőtt elkövetett gyilkosságot

A gyilkost letartóztattak
Sopron, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.} A sopronmegyei Bnbot község 
ben vasárnap letartóztatták Szabó István 
40 éves zsellért, akit egy

másfél évvel ezelőtt történt gyilkosság 
elkövetésével vádolnak.

Másfél évvel ezelőtt hunyt efl Babot község
ben Vörös Vendel 80 esztendős aggastyán, 
Szabó István húgának apósa. Mindmáig 
titok fedte az elhalálozás körülményeit, 
mig most egy véletlen elszólásból kitűnt, 
hogy

nr, aggastyánt Szabó István mérgezte 
meg, majd megfojtotta azért, hogy 

Nekiszaladt a taxinak 
és szörnyethalt

Halálos autőelgázolás a Vámház-köruton
Szombaton éjjel két óra tájban halálos 

automobil elgázolás történt a Vámház-kör- 
nton. Bodor Sándorné 26 éves felirónő, aki 
a Kárpát-utca 13. számú házban lakik és 
aki a Vámház-köruton lévő Automatá
it üff ének volt a felirónője, a büfTé zárórája 
előtt néhány perccel sietve távozott a helyi
ségből, hogy az utolsó villamost elérje. 
Nem vette észre, hogy egy taxi robog az 
utón a egyenesen

Bálíruhájában öngyilkosságot követett el, 
mert nem engedték el a bálba

Fcttteést keltő öngyilkosság tőrként vasár
nap a kora reggeli órákban:

agy tizenhét esztendős, rendkívül szép, 
] társaságbeli nrlleány veronállal megmér- 

geste magát, — mert szülei nem vitték el 
a bálba.

Kotzfelán Ilonka, Kosztelán György pestvár

megyei földbirtokos leánya néhány nappal 
ezelőtt szülei kíséretében Budapestre érkezett. 
A szülők gyerekükkel együtt rokonuknál, a 
Sóslufhy-családnál szálltak meg, a Ferenc- 
körut 27. számú házban. A feltűnő snérpségü 
fiatal leányt szülei azért hozták a fővárosba, 
hogy vele innen néhány nap múlva a davosl

buga hoznájuthaaaoo az öreg földjéhez, 
azt pénzzé tehesse a kivándorolhasson 

Amerikába.
Szabó Istvánt súlyos gyanuokok alapján 
vasárnap a csendőrségre előállították és le
tartóztatták.

Vasárnap megtörtént a másfél évvel ez 
előtt eltemetett Vörös Vendel holttestének 
exhumálása és törvényszéki orvosi vizsgá 
lata is.

A vizsgálat a fojtoagtáa nyomait két
ségtelenül megállapította 

s most a vegyvizsgálat fogja eldönteni, hogy 
a fojtogatást megelőzőleg történt-e mérge
zés is.

nekiszaladt a gépkocsinak, 
amely edütötte. A szerencsétlen asszony a 
kövezetre zuhant,

koponyaalapi törést szenvedett 
és mire a mentők megérkeztek, meghalL

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
Baranyai János soílőr, aki a gázoló taxit 
vezette,mindent megtett a szerencsétlenség 
elhárítására, amelyet Bodor Sándorné oko
zott vigyázatlanságával. 

tüdőbetegszanatóriumba utazzanak. A feltűnő 
szépségű, de gyengélkedő leány részt akart 
venni a szombaton éjjel megtartott Proteatáns- 
és Jacht-bálon, mert megtudta, hogy azon meg 
fog jelenni egy pesti tüzérfőhadnagg is, aki 
hosszabb Időn át udvarolt a szép Kosztelán 
Ilonkának, újabban azonban elhidegiUt közöt
tük a barátság. A kény kérésére édesanyja 
bele is egyezett abba, hogy leánya as 6 kísére
tében rövid időre megjelenhesson a bálterem
ben. A fiatal leány már magára is öltötte hó
fehér báli kosztümjét, amikor édesatyja várat
lanul közbelépett és megtiltotta, hogy leánya 
elmenjen a bálba. Hiába hangoztatta Koszte
lán Ilonka, hogy

napán egy táncét akar (fejteni advar- 
lőjával s azután anyja kíséretében hazatér,

az apa hajthatatlan maradt, úgyhogy a leány 
az egész estét és éjszakát báli toalettjében sí
rással töltötte el. A hajnali órákban az elkese
redett fiatal leány kilopódzott a fürdőszobába, 

feltörte nagybátyja gyógyszerszekrényét és 
az ott őrzött Veronáiból, melyet nagybátyja 
álmatlanság ellen tartott odahaza, na

gyobb mennyiséget vett be
és rövid idő múlva eszméletlenül esett össze.

Kosztclán György figyelmessé lelt a fürdő
szobából kihallatszott gyanús zajra, besietett 
a fürdőszobába, ahol

hófehér báli ruhájában, a földön elterülve 
eszméletlenül, habzó szájjal talált rá leá

nyára.
A kétségbeesett apa nyomban orvosért rohant, 
aki első segélyben részesítette a leányt, akinek 
állapota súlyos, de nem életveszélyes.

Titokzatos mérgezési ügy 
Kaposvárott

Egy leány betegágyán azzal vádolt egy fiatal
embert, hogy mérgezett kaláccsal etette meg

Kaposvár, január 2Ö- 
_ (A Hétfői Napló tudósítójától.) A kaposvári 
ügyészség vasárnap rejtélyes ügyben indított 
vizsgálatot.

S. Erzsébet kaposvári fiatal leány, aki szü
leinél a Pécsi-utcában lakik és egy nagyválla
lat hivatalában dolgozik, a munkahelyén hir
telen rosszul lett és összeesett. Á mentők a la
kására szállították. Mikor szülei faggatni kezd
ték, a leány csak ennyit felelt:

— Megmér#estek. Biztosan a Józsi adott 
be valami mérget, mikor kalácsot és son

kát kaptam tőle.
A leány szülei, akik egyszerit emberek, nem 

orvoshoz, hanem egy javasasszonyhoz vitték a 
leányt, aki csodafüveket adott neki. Ezektől 
azonban nem lett jobban, hanem rohamokat

Tudja-e
már 

előleg 
nélkül
oaak nálunk szerezheti be a legjobb 

rádiót 
anódpótlóL 

hangszórót

VIII.,Rákóczi át 9. Tel. 458-91 és 488-51

Kosztelán Ilonkát azután nyomban az egy Hí 
budai szanatóriumba szállították, ahol Ápolás 
alá vették. A fiatal leány a délelőtti órákban 
magához tért a orvosai hiszik, hogy megment
hetik az életnek.

kapott és Idegbetegség jelei mntatkostek rajta*  
mire

a kaposvári kórház Idegosztályára sadHi- 
tották.

Közben titokzatos dolgokat kezdtek s«b> 
togni 5. Erzsébet esetéről és különféle verziók 
keltek szárnyra arról, hogy

kit gyanúsít meg mérgezésével • leány.
Vasárnap azután megjelent az ügyészségen 

Rétry László ügyészségi elnöknél György Mór 
dr. ügyvéd, aki S. Erzsébet szüleinek a kép
viseletében

följelentést tett 
azon a elmen, hogy S. Erzsébetet Ismeretlen 
tettes megmérgezte. Az ügyészség azonnal meg
indította a vizsgálatot a titokzatos mérgexéa 
ügyében.
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Időjárás. A Meteorológiai Intézet vasárnap 
az időjárásról a következő prognózist adta 
ki: Továbbra is enyhe, csapadékra hajló idő 
várható.

— Baltazár püspök Debrecenbe érkezett 
külföldi uljúról. Debrecenből jelentik: Bal
tazár Dezső püspök hosszas távoliét után 
vasárnap este 10 órakor vissza érkezett Deb
recenbe. A püspök Rothermere lord hívá
sára I .ondonban járt, de nem találkozhatott I 
a lorddal, mert az New Yorkban tartózko
dott Így is azonban elintézte azokat az ügye
ket, amely miatt Londonba utazott. Angliá
iul való eltávozása után Párizsba ment. Kél 
napig tartózkodott a francia fővárosban s 
most érkezett haza. A Hétfői Napló munka
társa megkérdezte a püspöktől, mit végzett 
Londonban. Baltazár kijelentette, hogy 
nem tartja időszerűnek, hogy erről nyilat
kozzon, csak annyit mondhat, hogy külföldi 
utazása a magyar üggyel volt kapcsolatban. 
Amiért elutazott, el is intézte.

— Három Jelölt a dárdai kerületben. A 
'Mándy Sámuel lemondása következtében 
megüresedett dárdai kerületben a mandá
tumért három jelölt küzd: Mándy Sándor 
dr., Mándy Sámuel fia, aki Baranya várme
gyében birtokán gazdálkodó, a másik fíross- 
mann Márton, akit a vármegyei kisgazda
egyesület jelölt, végül Schmidt Miklós dr., 
mohácsi ügyvéd. Mándy Sándor már végig
járta a 9 községből álló kerületet. Vasárnap 
délelőtt Magyarbolyban tartotta meg beszé
dét, ahová őt Temesvári/ Imre dr., Dukai- 
Takách Géza és Morvay Zsigmond egysé- 
gcspárti országgyűlési képviselők kísérték 
és akik biztosították tájékoztató beszédjük 
során a választópolgársógot arról, hogy a 
kormánynak és az egységespártnak jelöltje 
Mándy Sándor dr. Az ajánlási iveket a kép
viselőjelöltek már benyújtották és azoknak 
felülbírálására a hétfői nap folyamán kerül 
sor.

— Vakmerő rablótámadás Kaposvár mel
lett. Kaposvárról jelentik: Tegnap éjszaka 
vakmerő rablótámadás áldozata lett Wit- 
temberg Ottó alsónyéki kereskedő. Wittem- 
berget, aki az országúton hazafelé tartott, 
egy tagbaszakadt férfi megtámadta s miután 
véresre verte, kiszakította zsebéből a pénz
tárcáját. A csendőrség megindította a nyo
mozást és a kereskedő támndőját sikerült 
elfogni Bognár István 21 éves bátlaszéki 
csavargó személyében, akit letartóztattak.

— Újra elkobozták a miskolci „Magyar Jövő" 
e. lapot. Miskolcról jelentik: Ismeretes, hogy 
néhány nnppal ezelőtt elkobozták a miskolci 
•„Magyar Jövő" cimü napilapot, mert annak 
egyik regényfolytatnsábnn szeméremsértést lá
tott fenforogni az ügyészség. Hasonló sors ju
tott a Magyar Jövő vasárnapi száma is, ame
lyet szintén elkobozlak. Külföldi Pénz cimü 
vezércikke miatt ugyanis, amelyben a lap n 
hágai tárgyalásokkal foglalkozik, izgatás cí
mén eljárást indított a lap ellen az ügyészség.

— Nagyszabású pénzhamisítást lepleztek 
le Szerbiában. Szabadkáról jelentik: A 
marburgl hatóságok nagyszabású pénzhami
sítást lepleztek le. A pénzhamisitőtársaság 
ezerdináros bankókat nyomott és óriási 
mennyiségben árasztotta el vele egész Szla
vóniát. Vasárnap a rendőrség letartóztatta 
n hamisító banda huszonkét tagját Egyi
küknél 148 darab hamis bankjegyet talál 
lak. Az elfogott emberek nem akarják ki
váltani, hol van a kész hamis bankjegyek 
raktára.

— Betörés a bécsi Néprajzi Múzeumba. A 
bécsi rendőrignzgatóság táviratilag értesí
tette a budapesti főkapitányságot, hogy a 
bécsi Néprajzi Múzeumban rejtélyes és vak
merő betörés történt. A Laudon-utca 15. sz. 
alatt lévő muzeum jugoszláv osztályán isme
retlen tettesek feltörtek egy vitrint és abból 
többozer schiiling értékű ékszertárgyakat 
vittek el. Többszáz éves ezüst és arany fül
bevalókat, gombokat, aranyozott öveket és 
egyéb dalmáciai és Isztriái eredetű ékszere
ket vittek el a tettesek, akik a nyomozás 
adatai szerint Budapest felé szöktek. Az ello
pott ékszerek értéke körülbelül négy-ötezer 
pengőre rúg. A budapesti rendőrség a nyo 
inozást megindította.

— Szerdán tanácsnok választás lesz Újpesten. 
Szerdán tartja legki relehbl közgyűlését Újpest 
törvényhatósági bizottsága, amelynek során be
töltik a Vrányl Teofil elhalálozásával megüre
sedett közigazgatási tanácsnoki állást. Elter
jedt hírek szerint Szalay Sándort egyhangúan 
választják meg tanácsnoknak.
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ügyvéd és végrehajtó perének érdekes fejleményei
Széles körökben feltűnést keltő határozatot 

hozott végső fokon a budapesti királyi törvény
szék híres 21-es tanácsa Medzlchradzky Jemő dr. 
tanácselnök elnöklése, Weidinger Géza dr. ta
nácselnök részvétele és Köházy Endre dr. elő
adása mellett. Egyes bíróságoknál az a szokás, 
hogy a bírósági végrehajtók a kitűzött árveré
sekét csak akkor tartják meg, ha az ügyvédek 
a határnap előtti napon déli 12 óráig külön be
jelentik, hogy az árverést meg kívánják tartani. 
Ilyen értelmű figyelmeztetések voltak kifüg
gesztve a budapesti központi járásbíróságon is.

Kassovitz Artúr dr., budapesti ügyvéd 12 óra 
után,

negyedóra! késéssel jelentkezett 
Schtoeitzer Brúnó dr. budapesti végrehajtónál 
cgv árverés megtartása végett. A végrehajtó a 
bejelentést a szokott módon és

utasításra való hivatkozással 
mint „elkésettet**  nem vette tudomásul. Az ügy
véd expressz levélben külön is figyelmeztette a 
végrehajtót arra, hogy

ez a gyakorlat törvényellenes
és hogy törvényes kötelessége az árverést meg
tartani, mert a törvény bejelentési záros határ
időt, sőt bejelentési kötelezettséget sem ir elő, 
törvényellenes utasításra pedig ha volna is 
ilyen, nem lehet hivatkozni. Schmettzer Brúnó 
dr., bírósági végrehajtó ennek ellenére sem je
lent meg az árverés színhelyén.

Kassoívlcz Artúr dr.-nak a végrehajtó eljárása 
elleni előterjesztését a járásbíróság azzal az 
indokolással utasította el, hogy a végrehajtó 
elnöki intézkedés alapján a 12 óra után történt 
bejelentést, mint elkésettet, nem vehette figye
lembe. Kassowicz Artúr dr. a járásbíróság vég-

— As Urlovasok Szövetkezetének köz
gyűlése. Az Urlovasok Szövetkezete a tagok 
élénk érdeklődése mellett tartotta meg vasár
nap délután rendes évi közgyűlését. Wenckheim 
Dénes gróf, elnök é snz igazgatóság tagjai ez 
évben nem kerültek választás alá. A választ
mány tagjai közül a kilépő Baght Gyula, Geist 
Gyula, báró Harkányt Sándor, ifj. Erdődy Ru
dolf gróf, Schwaben Dumeiss Gyula báró és 
Zichy János Géza gróf újra megválasztattak. A 
közgyűlés elhatározta, hogy a versenydijakat 
összesen 20 000 pengővel felemeli és főként a 
nagyobb gát és akadályversenyek dijait fogja 
ezután magasabban értékelni.

~ Jazz estét ad a pesti rádió. Régi pa
nasz a magyar rádióval szemben, hogy a 
cigánymuzsika mellett igen háttérbe szorít
ja a modern jazz-zenét. Ezt a panaszt kí
vánja ellensúlyozni a pesti rádió, amikor 
pénteken este szimfónikus jazz-hangver- 
senyt közvetít egész este.

— Az Országos Kaszinó közgyűlése. Az Or
szágos Kaszinó vasárnap tartotta meg ezévi 
rendes közgyűlését, amelyen a tárgysorozat le- 
tárgyalása után megejtették a választásokat. 
A választmány uj tagjai leltek: Agorasztá Ti
vadar, Apponyi Albert gróf, Bárdió László, 
Botzenhardt Ferenc, Búzát h János, Dezseőffy 
Aurél, Dóra Szilárd, Éltető Ákos, Hets Béla, 
pálóczi Horváth István, Ipolyi-Keller Gyula, 
Kelelg Dénes, Nagy Emil, Nagy Ödön, Radino- 
vich Iván, Szabó Nándor, Szandtner Ernő, Vük 
Mihály és Wekerle Sándor. Igazgatóvá három
évi időtartamra Iiódossy Gedeont választották 
meg.

— Esküvő. Vasárnap délelőtt vezette oltár
hoz fényes esküvő keretében Ehrenreich Dá
niel mérnök dr. Gelléri Miklós közismert fö- 
vórosi ügyvéd és neje leányát. Mancikát.

— A világítás fontos kérdéseivel foglalkozó 
technikusokat újabban az a nehéz feladat fog- 
lalkoztatta, hogy költségtöbblet nélkül olyan 
izzólámpát állítsanak elő, amely kiküszöböli 
az egészségtelen, szemet rontó káprázást. Ezt 
a feladatot hosszú idő után most sikerült meg
oldani a tetszetős alakú uj Tungsram gyöngy- 
fénylámpával, amely ugyanannyiba kerül, mint 
az eddigi világos izzólámpa, azonban káprázás- 
mentes, kellemes, enyhe fényt szolgáltat. — A 
Tungsram gyöngyfénylámpa belülmaralott, kí
vül sima felülete minden piszoklerakodásnak 
elejét veszi. A Tungsram gyöngyfénylámpa rö
videsen minden más Izzólámpatipust ki fog 
szorítani, mert olcsó és kellemes enyhe fényt, 
egészséges vllágosllást biztosit.

— Halálozás, özv. dr. Somogyi Lajosné 
szül. Kohn Berta 54 éves korában hosszú szen
vedés után elhunyt. Temetése január 28-án, 
kedden fél 3 órakor less a rákoskeresztúri izr. 
uj temetőben.

— A Gyógypedagógiai Társaság nagygyűlése. 
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság vasárnap 
délelőtt Rottenblller Fülöp dr. igazságügyi ál
lamtitkár elnöklésévcl nagygyűlést tartott, me
lyen megválasztották nz uj tisztikart és me
legen ünnepelték Ákos István gyógypedagógiai 
igazgatót ötvenévi munkásságának jubileuma

52 néger szereplő 
Néger vök A! kórus 
Néger görlök 
Exotikus díszletek 
I.egu’aőb néger sláger- 

számok
Néger juzz-zenekar

lését felfolyamodással támadta meg és kifej
tette, hogy teljesen mellékes, hogy a végrehajtó 
elnöki intézkedés szerint járt-e eá, vagy aem, 
mert itt a biró semmi egyebet nem vizsgál, 
mint azt, hogy törvényét, vagy sem az ellátás: 

a törvénytelensége**  szabálytalaMágot 
pedig a bíró orvosolni tartozik.

Most foglalkozott ezzel a felfolyamodással 
végső fokon a törvényszék, amely a járásbíróság 
végzését megváltoztatta,

helyet adott égési terjedelmében as ügyvéd 
előterjesztésének,

a bírósági végrehajtót az összes költségek vise
lésére és arra is kötelezte, hogy az újabb árve
rést költségmentesen tűzze ki és foganatosítsa

A törvényszék a törvényre és a Kúria gyakor
latára való utalással is megállapította határo
zatában, hogy

a végrehajtónak az az eljárása, hogy as ár
verést a bejelentés elkésettsége okából, el
nöki ntasitásra való hivatkozással meg nem 

tartotta, szabálytalan volt
Az árverési helyszínen meg kellett volna je
lennie, mert úgy a végrehajtó, mint a végre
hajtást szenvedett még az árverés színhelyén is 
kívánhatják nz árverés megtartását,

előzetes bejelentési kötelezettséget a tör
vény nem rendel.

A végrehajtó pedig felelőssége alól nem mente
sülhet elnöki utasításra való hivatkozással, mert 
mint bírói megbízott, hatáskörének keretein be
lül önálló felelősség terheli, különösen mikor 
— mint az adott esetben történt — kötelesség
mulasztása előtt e felelősségének fennforgására 
levélben külön is figyelmeztették. A határozat 
jogerős.

—- A szénkiskereskedők gyűlése. A Fővárosi 
Fa- és Szénkiskereskedők Egyesülete mint a 
KÉKOSz szakosztálya vasárnap délután gyű
lést tartott Schtvimmer Mihály elnökiésével. A 
gyűlésen tiltakoztak az ellen, hogy fűszer- és 
í'estékkereskedésekben papírzacskóban Is áru
sítsanak szenet. Ezután megejtették a tisztuji- 
tást.

— Titokzatos autószerencsétlenség. Vesz
prémből jelentik: Titokzatos autószerencsét
lenség ügyében indított nyomozást a vesz
prémi rendőrség. A sárvári cukorgyár 
autója, amelyet Horváth József soffőr veze
tett a sárvári országutno nekirohant egy ut- 
széli fának. A karambol következtében Hor
váth könnyebben megsérült a mellette ülő 
Csontos Sándor földműves azonban szét
zúzott fejjel, holtan terült el az autó mellett. 
A soffőr elmondotta a rendőrségen, hogy a 
földmives, útközben megkérte öt, vegye fel 
kocsijára. Alig hogy elindultak a földműves, 
aki részeg volt kirántotta az ő kezéből a vo
lánt s mielőtt még megakadályozhatta vol
na nekivezette a kocsit a fának. A nyomo
zás folyik a titokzatos autószerencsétlenség 
ügyében.

— Az Egyenlőség Jubileuma. Fennállásának 
félszázados jubileumát ünnepli az Egyenlőség. 
Ebből az alkalomból vasárnap délben a rákos
keresztúri izr. temetőben kegyeletes ünnepség 
folyt le az Egyenlőség megalapítójának, Sza
bolcsi Miksának sírjánál, ahol Hevesi Simon 
dr. vezető-főrabbi mondott emlékbeszédet. Va
sárnap este a Facsarnok helyiségében folyt le 
az Egyenlőség jubileumi bankettje, melyen a 
zsidó felekezeti élet kiválóságai jelentek meg.

— Póruljárt útonálló. Szombaton este 
Boda Józsefné 4Ö éves munkásnő Pesterzsé
beten a Bercsényi-utcában haladt, hogy Za- 
lán-utcai lakására jusson. Egy üres telekről 
ismeretlen férfi ugrott elő. kikapta kezéből 
kézitáskáját és elmenekült vele. Mire az asz- 
szony segélykiáltásaira járókelők érkeztek a 
helyszínére, a vakmerő rabló eltűnt. A sze
gény munkásnő táskájában mindössze egy 
kulcs és egy arcképes igazolvány volt

— Sikkasztott a menekült orosz herceg, mert 
ne mtudolt megélni a fizetéséből. Szabadkáról 
jelentik: Az újvidéki vasúti állomáson teljesí
tett szolgálatot mint egyszerű napidijas Hali 
kov-Lebednik Vszelovdov herceg, egykori cári 
tiszt, aki a menekülő Wranjel-hadsereggel ke
rült Szerbiába. Előkelő származására és volt 
tiszti állására tekintve, annak ellenére, hogy 
csak napidijas volt, pénzkezeléssel is megbíz
ták. Nemrégiben rovancsolást tartottak s ekkor 
kiderült, hogy harmincezer dinárt sikkasztott. 
Szombaton áilt az újvidéki bíróság elé Hali 
kov-Lebednik herceg. A tárgyalótermet zsúfo
lásig meglőllötlék az orosz menekültek. Egy
kor előkelő álásu emberek, cári tábornokok, 
államtanácsosok, gárdatisztek, úllaműgyészek, 
bírák szorongtak a teremben. A herceg beis
merte a sikkasztást és zokogástól elcsukló han
gon adta elő védekezését. Azzal védekezett, 
hogy arisztokrata származású feleségével együtt 
nem tudott megélni havi 000 dináros fizetésé
iből, nem bírta tovább a nyomort és ezért sik
kasztott. A bíróság halhavi börtönre Ítélte a 
sikkasztó herceget.

— Vigyázz a szádra! Tudományos megállt 
pitás szerint a különféle betegségek bacillusai 
az esetek 87.3 százalékában a szájon át Jutnak 
u szervezetbe. A MERZ-féle üdítő ciga
retták fertötleniő hatása a legbiztosabb. Kap
hatók az összes dohánykülönlegességi árudák
ban, vendéglőkben, kávéházakban, mutatókban 
és az összes pályaudvarokon is.

rendelő vér- és ncmlbetc- 
cck résiére. E».Bst Sál 
varsan-ellás. Rendek*  
egész nap. Rákócsi ül S7. 
I, 1. Rúkuual szemben

Békeffi konferanszi 
beszélőfilmre vették

Német és angol nyel vű kon!eransia Is készni
Pebal, a Pesten Időző Fór Movletone Jour

nal fotóriportere érdekes beszélőfilmet készí
tett Békeffi Lászlóval kapcsolatosan. Itt Pesten 
készítette el

a világ legelső konferánsz beszélőfllmjét.
Rékefft László hatperces konferánszot mond 
magyarul. Ez a magyar konferánsz természe
tesen csak ránk bir különösebb jelentőséggel, 
de Békeffi most készül a német és angol nyelvű 
konferánsz filmjére is. Ezt a filmet a jövő hé
ten fogja felvenni Pebal és ez a világ minden 
Fox híradójában helyet kap.

Tegnap éjszaka mutatták be a Fórum film
színházban Békeffi László konferánsz filmjét 
amely a teljesen szakkörit szakközönség előtt 
nagy sikert aratott.

o A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egye
sület igazgatósága megállapította az 1929. éri 
mérleget és üzleteredményt és elhatározta, 
hogy a folyó évi február hó 5-én megtartandó 
90-ik évi rendes közgyűlésnek javasolni fogja 
a 4,049.311.91 pengőt tevő tiszta nyereségnek' 
(1928-ban 3,400.388.64 P) következő módon 
leendő felosztását: osztalékokra forditíassék 
minden részvény után 14 P, vagyis 2,800.000 
P, a rendes tartalékalap 300.000 P, az ingat
lan értékcsökkenési tartalékalap 150.000 P, »« 
Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár 80.000 P. a 
nyugdijtartalékalap 150.000 P, az egyesületi 
segélyalap 100.000 P. köz- és jótékonynál 15.000 
P, a tisztviselők külön jutalmazására 130.000 
P. A fennmaradó összeg az 1930. évi számlára 
vitessék át.
0 A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó- 

Bank igazgatósága báró dr. Madarassy-Beck 
Marcel elnöklete alatt tartott ülésében meg
állapította az intézet 60-ik, 1929. üzletévéről
szóló zárszámadását, amely 2,556.693.23 pengő 
tiszta nyereséget tüntet fel az 1928. évi 
2,508.144.66 pengő nyereséggel szemben. Az 
igazgatóság a február hó 20-án tartandó köz
gyűlésnek elő fogja terjeszteni, hogy a rendes 
tartalékalaphoz az atapszabályszerü 5 százalék, 
azaz 93.926.78 pengő helyett 200.000.— pengő 
csatollassék, a nyugdíjellátással kapcsolatos 
költségekre 400.000.— pengő, a báró Mada- 
rassy-Bcck Miksa alap javára pedig 50.000.— 
pengő fordittassék és dividenda fejében 
t,680.000.— pengő osztassák ki, miáltal az 
elmúlt évinek megfelelően, ismét 14 százalé
kos, azaz 7.— pengő osztalék fog kifizetésre ke
rülni. Eszerint a jelenlegi árfolyam mellett az 
intézet részvényei az osztalék számításba véte
lével 8 százalékot meghaladó jövedelmezőséget 
nyújtanak. A mérlegadatok az intézet erőteljes 
fejlődését tanúsítják és kü’önöseu kiemel *ndő,  
hogy a betéti könyvecskékre elhelyezett tőkék 
összege 30 százalékos emelkedést mutat.

Budapesten, azonnal
keleti és déli lekvésü beköltözhető 

öröklakások 
t— 2— 3 és többszobás ball ős mellékhelyiségekkel.

Üzlethelyiségek
Buda legszebb részén, a Belvároshoz közel, villamos 
es autobuszközlekedés. Olcsó áak. Rendkfv. ) kedvező 
teltéte>es, >zobánként már ltoe pengővel kaphatok. 
Előlegyzések a város ktllönbözö helyen epttlo bár aki a 

Okvetlen nézze meg a lakásokat 
Csűrsz ucoa 7. szám alatt.

Kérjen dftalan tájékozta őt tervrajzokkal. 
■T’W’fiíflFE'irX SZÖVETKEZET 
■? 1^911114*1  vu„ Rákóczi út 72

—- Tűzoltásra készültek — és egy gyer
mek hol testet találtak. Veszprémből jelentik: 
A fenyőfői önkéntes tűzoltókat tegnap érte
sítették, hogy tűz ütött ki a községben: a 
fnlu egyik háza gyulladt ki. Miközben a 
tűzoltók készülődtek a kivonulásra, az 
egyik tűzoltó megdöbbenve konstaltálta, 
hogy a tolólétra mellett egy újszülött cse
csemő holtteste fekszik. A csendőrség meg
indította a nyomozást és megállapította, 
hogy Láng Teréz, 19 éves fenyőfői leány 
megfojtotta törvénytelen gyermekét és a 
tüzoltószertárba rejtette el a csecsemő holt
testét. A leányt, aki a gyilkosságot beis
merte, letartóztatták.

— Elvágta a nyakát. A Lisznyni-utca 44. sz. 
házban Németh Lajosné, iskolni altiszt 36 éves 
felesége, férje borotvájával elvágta a nyakát. 
Életveszélyes sérülési szenvedett Búcsúlevelet 
hagyott hátra, amelyben férjétől meghatott 
hangon búcsúzik, de nem jelöli meg öngyil
kossága közelebbi okát. Az élelunt asszonyt » 
Rókus-kórházban még nem tudták eszméiéi re 
téríteni.

PP. Kft JPftCSV szakorvos
rendel és 7-8-tg

». aa. H Férti és női bntefekuett
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Uzsonnát Kárt a feleségétől és 
kézben megmérgezte magát
Havas sandop közismert aram gyárigazgatú 

öngyilkossága
Vasárnap rövid, szűkszavú távirati értesi- 

Ma érkezett Budapestre egy ismert erdélyi 
gyárigazgató megdöbbentő tragédiájáról, akit 
Budapesten is jól ismertek és nagykiterje- 
désü, előkelő rokonsága van a fővárosban. 
'A távirati értesítés elmondja, hogy

Havas Sándor, as aradi konyakgyár 
Igazgatója Aradon megmérgezte magát

'és súlyos állapotban szállították a kórházba.
Havas Sándor évtizedek óta igazgató

tulajdonosa volt az aradi konyakgyárnak, 
amelyet az elmúlt esztendőben ugyancsak 
megrendített az általános gazdasági válság. 
Havas kiegyezett hitelezőivel s minden tö
rekvése az volt, hogy helyreállítsa vállalatá
nak régi presztízsét. A gyárigazgató éjjel
nappal dolgozott s maga utazott inkasszó
kőrútra is, miután személyzetének jórészét 
el kellett bocsátania. A napokban érkezeit 
haza Havas legutóbbi inkasszó-uljáról, 
amely igen gyenge eredménnyel járt. Kinn- 
lévőségeinek csak kis részét sikerült behaj
tania, ami

rendkívül elkeserítette az "mugy la el
borult kedélyű, elkedvetlenedett gyár

igazgatót.
Havas másnap délután szokatlanul korán 
tért haza lakására s feleségét arra kérte, 
hogy készítsen uzsonnát számára. Mialatt

Beismerő vallomást tett 
vasárnap a Conti-utcai 

merénylő hentes
Mull heti számunkban részletesen beszá

moltunk arról a szerelmi drámáról, amely a 
Conlf-utca egyik kis szállodájában játszó
dott le > amelynek folyamán Vér Gyula 
bentessegéd három késszurással megölte a 
barátnőjét, Gott Margitot .A gyilkosság meg
történte után Vér Gyulát ártalmatlanná 
akarta tenni a szálloda portása és egy ököl
csapással kiütötte a jobbszemét. Vér Gyulát 
a Rókus-kórházba, majd onnan a rabkór^ 
házba vitték később.

A gyilkos hentessegéd vasárnap került a 
rabkórházból a főkapitányságra, ahol rész
letes

Letartóztatták a szombathelyi 
törvényszék togházgondnokát
Százrendbeli okíraibamisitással és negyven sikkasztással 

vádolja az ügyészség
Szombathely, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Nagy feltűnést keltett az egész városban 
az a letartóztatás, amely tegnap itt történt. Az 
ügyészség

elősetes letartóztatásba helyezte Somogyi 
Kázmért, a szombathelyi törvényszék fog- 

bázgendnokát 
pgész sereg bűncselekmény elkövetésének gya
núja miatt.

Somogyi Kázmért már régebben felfüggesz
tették állásától és megindították ellene a fe
gyelmi vizsgálatot, amely azzal ért véget, hogy 
az ügyészség kebeléből alakult fegyelmi bíró
ság

állásvesztésre Ítélte n foghásgondnokoL
Somogyi fellebbesett az Ítélet ellen az igazság
ügyminisztériumhoz. amely jogerőre emelte az, A nyomozás ujabb fejleményeit igen nagy ér
állásvesztés büntetését. I deklödéssel várja az egész város közönsége.

A tanárok ujabb kirohanása 
Móricz Zsigmond ellen

A Középiskolai Tanáregyesület hivatalos 
közlönyének most megjelent leguótbbi számá
ban a tanárság ismételten foglalkozik Móric: 
Zsigmond „Légy jó mindhalálig" cimü nagy
sikerű színművével, miután egy Ízben mór ál- 
láatfoglalt a darab állítólag tanársértő tenden
ciájával szemben. A Középiskolai Tanáregye
sület hivatalos lapja, amelynek cikkét itt ér
dekessége miatt ismertetjük, anélkül, hogy an
nak megállapításaival a legtávolabbról is azo

L1LLY és EMMY SCHWARZ

ROYAL BÁRBAN
M É O CSAK » N A P t (1.
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Havasné a konyhában foglalatoskodott, hogy 
férje számára elkészítse a teát,

Havas három fiola luminált vett be.
Ahogy a mérget lenyelte belépett a szobába 
felesége, akihez csendes, fáradt hangon igy 
szólt:

nem kell már nekem semmi... meg
mérgeztem magamat... mindjárt meg

halok ...
A következő percekben eszméletlenül esett 
össze. Havasné odarohant férjéhez, éleszt
getni próbálta, majd orvosért küldött. Az 
orvos megállapította a mérgezést s kórházba 
szállíttatta az öngyilkos gyárigazgalót, aki
nek állapota igen súlyos.

Havas Sándor tragédiájának hire futótűz
ként terjedt el az egész városban s minde
nütt mély részvétet és megdöbbenést keltett, 
mert Havas közszeretetben és osztatlan 
megbecsülésben állott Aradon. Az öngyilkos 
gyárigazgatót

vállalatának sorsa és az általános gazda
sági depresszió keserítette el annyira, 

hogy a halálba akart menekülni.
Ismerősei és barátai előtt gyakran hangoz
tatta, hogy mennyire elkedvetlenedett, de 
senki nem gondolt arra, hogy ilyen lépésre 
határozza el magát a tragikus sorsú Havas 
gyárigazgató.

beismerő vallomást lett.
Kihallgatását megnehezítette az a körül
mény, hogy a súlyos sérülések következté
ben

hallása la megromlott
és csak nehezen értette meg a hozzá intézett 
kérdéseket. Végül is bevallotta, hogy 

többször gondolt arra, hogy végez ba
rátnőjével, 

akitől nem tudott megszabadulni.
A rendőrség szándékos emberölés bün

tette címén tartóztatta le és vasárnap dél
után átkisértette az ügyészség fogházába.

Ezzel azonban még rém zárult le a Somogyi 
ellen megindult vizsgálat, hanem bűnvádi 
utón folytatódott tovább és ez a bűnügyi vizs
gálat

meglepő eredményeket produkált.
A fogházgondnokról megállapították, hogy 
egész sereg okirathamisltás gyanúja terheli. Az 
ügyészség az állásvesztésre Ítélt fogházgond
nokot nem kevesebb, mint

száz rendbeli okirathamisltás és negyven
rendbeli sikkasztás miatt most előzetes le

tartóztatásba helyezte.
Somogyit már be is szállították a szombat

helyi törvényszék fogházába, a nyomozás pe
dig tovább folyik, hogy megállapítsák azt is,

hogyan követte el a letartóztatott gondnok 
a tömeges bűncselekményeket.

nosítanánk magunkat, a tanárság egyetemének 
nevében többek között a kővetkezőket irja a 
darabról:

— Egy Ízben már fájdalmas megbotránko
zásunkat fejeztük ki Móricz Zsigmond „Légy 
jő mindhalálig" cimü színmüvének láttára. 
Azóta

mindjobban erősbödő gyűrűkben csapód
nak egymásra a megütközésnek hullámai 

egyenes arányban a darab előadásainak 

növekvő számával.
Ha ismét szóba hozzuk a líóricz-darabet, nem 
kicsinyes érzékenységből, nem is elfogult bl- 
valáHvédelemből tesszük, hanem egyesegyedü) 
emelkedett magyar érzés, a szent igazság tu
data vezet a ez parancsolón teszi kötelessé
günkké, hogy

tiltakozzunk a magyar Iskola és a magyar 
tanár Ilyen torzított rajza ellen.

Mi nagyon jő] ismerjük és tiszteljük is Hora
tius klasszikus tanítását a költői szabadság
ról, mi nem is akarunk a művészi alkotás esz
közei s annak mikéntjei fölött rendelkezni, de 
qoidlibet audendi potestasnak is van biztos 
határa:

az igazság, a jó ízlés és nemzeti érdek.
Eyy igazi művész-költő sohasem szorul a 
bántó, romboló torzítás olcsó eszközeire. Mó
ricz Zsigmond van olyan művész és iró, hogy 

megélhet kicsinyes, hatástkereeő fogások 
nélkül is.

— Aki a debreceni kollégiumnak ezt az 
önző célok szerint: színpadi hatás kedvéért 
sötéten rajzolt képét látja, annak lelkében 
meg kell, hogy rendüljön a debreceni kollé
giumról és általában a magyar középiskolák
ról alkotott fogalma. Hisz ez nem életrenevelö 
intézmény, hanem

az Ifjú lelkek megölője.
Micsoda Iskola lehet az, aliol a kétségbeejtő, 
rideg, érzéketlen tanári fegyelmi tanács előtt 
az ártatlan kis diák velőtrázó sikoltással elsi- 
koltja: „én nem akarok többet élni, én meg 
akarok halni!" Igaz volna ez a debreceni kollé
giumról? így „nevelnek" a ningynr tanárok? 
Ilyen szörnyű miliőben nevelődik a magyar 
nemzet vezető réteget

— Igazán csodáljuk, hogy a Nemzeti Szín
ház igazgatósága

nem vette észre a darab szétáradó rom
boló hatását

Móricz Zsigmond ebben a darabban a magyar 
középiskolán át az egész magyar kultúrát 
bántja. Mi nem kívánjuk e nagysikerű darab
nak a műsorról való levételét, de igenis köte
lességünk kérni mind a neves szerzőt, mind a 
nemes tradíciója színházat, hogy a darab bántó 
és igaztalan élességét tompítsák.

Egy mérnök és egy 
földbirtokos autó

katasztrófája Siófok 
mellett

Kaposvár, január 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclcn- 

tése.) Habódy Géza budapesti! gépészmérnök 
vasárnap gépkocsiján Siófokra igyekezett. Az 
autóban, amelyben a mérnök felesége és 
Kacskovics Viktor földbirtokos foglaltak he
lyet,

a síkos, fagyos utón neklrohant e**v  fának.
Az összeütközés következtében a kocsi mind
három utasa kizuhant az úttestre és

véresen, eszméletlenül terült el.
Egy parasztszekéren szállították Siófokra a 
sebesülteket, ahol megállapították, hogy

Habódyné és Kacskovics súlyos sérülése
ket szenvedtek,

Ilabódg mérnök azonban csak könnyebben se
besült meg. A vizsgálat megindult.

Keresnek egy betörő 
álhirlapirót

Farkas Viktor író vagjok — mondotta. 
Köztien pedig dtkuiccsal nylíogalia az álló
kat. bundát, aranyórát es szőnyegeket lapon

A főkapitányság detektivjei nemrégiben el
fogtak egy veszedelmes szélhámost és betörőt. 
Mandl Lászlót, aki egész sereg lakást fosztott 
ki.

Mandl telefonon dolgozott.
Telefonon felhívta a kiszemelt áldozatok laká
sát és azt mondotta, hogy az illető családnak 
valamelyik hozzátartozóját szerencsétlenség 
érte é« kórházba vitték. A család tagjai 
ijedten siettek a kórházba. Mandl pedig azután 
kifosztotta a felügyelet nélkül hagyott lakást. 
A veszedelmes szélhámos azóta már az ügyész
ség fogházában ül, de most érdekes fejleményei 
keletkeztek az ügynek. Megállapították, hogy

Mandl Lászlónak bűntársa Is volt: Farkas 
Viktor álhlrlaplró.

Farkas Viktor, aki jómegjelenéaö ember és 
németül, franciául beszél, előszeretettel adta ki 
magát írónak és újságírónak. Farkas Mandl 
Lászlóval együtt rendszeresen felkereste azo
kat a helyeket, ahol kiadó albérleti szobát 
hirdettek.

— Farkas Viktor iró vagyok — mondotta és 
előadta, hogy a barátjával együtt szeretné ki
bérelni a lakást.

Néhány helyen előleget adtak és beköltöztek, 
de még

aznap kifosztották a lakást.
Más alkalmakkor csak terepszemlét tartottak, 
a lakást tovább figyelték és legközelebb, mikor 
a lakás felügyelet nélkül maradt,

álkulccsal behatoltuk oda és az értékesebb 
holmikat elvitték.

Egyik helyen bundát, a másikon perzsaszö- 
nyegi két, a harmadikon aranyórát és más ék
szereket, valamint ruhanem ückct zsákmányol
lak.

A veszedelmes ólhirlapiró ellenmost köröző- 
levetet adtak ki és a rendőrség keresi.

‘•zemerei ilatkov cn nv. rcnJőrfelUgy< lé 
nemzetközi Nvomozo irodaié 
IV., v*oi.Utca  ao AtJt. 8CO—»1

E-ókelfl, atsr.fcrét megh-sható.

BÁRÓ

művei

új olcsó kiadásban
jelentek meg

Kartbausi, két kötet 
Falu j egy zö j e két kötet 
Elbeszélések 
Nővérek, két kötet•• *
Ünnepi beszédek
Magyarország 
1514»ben, két kötet

Gondolatok 
Politikai beszé
dek, két kötet

Költemények 
Tanulmányok
Br. Eötvös József 
életrajza Voinovlch Géza

A 16 kötet (4333 oldal) famentes 
papiroson

12 kötetben kötve ára

55 pengő
Eredeti teljes kiadások

RÉVAI KIADÁS



8 HÉTFŐI NAPLÓ

MOZI
FILMFELVÉTELEN JANNINGS-SZAL

Fantasztikus magyar karrierek — A három Gertler fiú — Pán Jóska 
és a berliniek Pártos Guszti €s Várkonyi tétlenül időznek a német 

Hollywood-ban
Berlin, január 26.

Bshrlshcrg... Mi történik Európa Holly
woodjában, ez érdekli ma egész Berlint, 
sőt a magyar színházi és filmvilágot is. Az 
U niver som Film Actiengesellschaft óriási 
méretű telepe a vérkeringés központia, 
szive-lrlke Berlin művészeinek. Babelsjjerg- 
ben pedig nupy események1 jáfuj^fnak le. 
Felépült a hatalmas „tonfllm" Stúdió négy
szárnyú épület kolosszusa, amelyben

Jannlrigs-fllmet {pe-gatják.
Kövekből, mailed utcát

nek fel a müter^mf>fn Bámulatos, hogy mit 
áldoznak, e£^gt>k a filmnek egyetlenegy fél
perces kerneléért. Jannings nem dolgozik 
díszletek rlőtt és Sternberg, a híres ameri- 

rendező, aki „Qie blaue Engel" cimii 
Ifim felvételeit irányítja, annyit költ az l'ni- 
versum pénjfiből, mintha legalább is Holly
woodban a Paramount tőkéje állna a hála 
mögött. Ezt a szót: spórolni elfelejtette 
Amerikában Sternberg rendező, aki kalap
ban, télikaháthan, kis bottal a kezében 
izzad, fuflót n rettentő fényerősségű és ká
bítóén meleg ivlámpák sugarai alatt

Jálszan'i tanttja Janningsof...
így, ahogy mondom. Egy jelenetet pró

bálnak r filmből. Jannings egy elesett, né- 
uifj tanárt játszik, aki valamikor gőgösen 
kzigoru volt diákjaihoz és ellenőrizni járt 
őket, hogy vájjon felkeresik-e a „Kék an 
vgal" cirnü lokált. így került Jannings egy 
lokáltündér hálójába, aki azután szánalmas 
figurát csinált ebből a pedáns német tanár
ból. Könnycztetően szép, amint Rittau kis
asszony (egy most felfedezett orosz sztár) 
arra kényszeríti Janningsot, hogy egv kis 
öltözőben a pudcrdobozl tartsa neki és jelen 
legyen annál a furcsa és a tanár ur elölt is
meretlen műveletnél, amelyet r színpadra 
való intim előkészület megkíván.

Sternberg pontosan előjátssza a jelenetet. 
A nagy sztár jó tanítvány, azonnal sikerül. 
Los! . . Felvétel . . .

Egy másik műterembe megyünk Egy 
utcarészlet áll, amelynek egyik házában la
kik a csábtűndér. Nézni kell, ahogy Jan- 
ninga megtörve, magába roskadva, mint egy 
kivert kutya eloson a ház előtt. Ez r film

SZENZÁCIÓJA

FOX-FÖLLIES
A HÉT

I egyik nagy zárójelenete.
I Hatszor próbálja, amíg sikerült, 

közben r kis Sternberg vért izzad.
Beszóltunk Jannings-szal. Csak ereket 

mondja:
— Német vagyok és európai. Itt a he

lyem!
Ha már itt vagyunk Babelsbergben, csak 

be kel) kopogtatni egy másik óriási műte
rem rendezői irodájának ajtaján, hogy egy 
szemüveges, fiatal magyar rendezővel szo
rítsunk kezet. Ezt az urat Gertler Viktor 
nnk hívják, összesen huszonkilencéves és az 
I’niversuinnál néni csak mint rendező, ha
nem mint zenei tanácsadó rendkívül nagy 
bizalmat és ennek folytán pozíciót elver. 
Ebben a pillanatban éppen

angol és francia előadásra szinkroni
zálja a „Vasárnap délután* 4 cirnü ma
gyar tárgyú filmet, amelynek egyik 

sláger dalának szerzője Is egyúttal.
A Gertler névnél azonban meg kell állni, 

.fölismert itt, de különösen érdekes és eddig 
ismeretlen hármas karriert takar.

A három Gertler
lehetne a címe egy nagy riportsorozatnak, 
amit három tehetséges magyar fiatalról kel
lene megírni. A legidősebb Gertlerröi, aki 
itt van, már szóltunk. A legfiatalabb Gertler 
Endre, mint csodagyerek ment ki Magyar
országból és ma

a holland királynő állandó kamarazene 
partnere.

A királynő Izay tanítványa és mint ilyen, 
zenediplomával rendelkezik. Különösen ér
tékes tehát a királynő kitüntetése, amellyel 
ezt a. huszonkétéves fiatal magyar gyereket 
nemcsak a holland, de a belga zenei élet 
egyik legelőkelőbb pozíciójára emelt.

A harmadik - - - -
huszonhét 
Párizsban 
ben óriási

a belga

Gertler fin Gertler Tibor 
éves és festő. Sokáig nyomorgoit 
és néhány hónap előtt Osfendé- 
kiállitási sikere volt.,
kultuszminiszter díjjal támo
gatta a magyar fiút, 

akinek azonban egy mesés mecénása akadt. 
Gráf Grune ez a holland főur, aki Brüsszel
ben villát rendezett be a két kisebb Gertler-

Ricarcfo Cortez

SZBXZÁCléJA:
Az első hangskála 
That’s Jou Baby 
Brackaway 
Japán gyöngye 
Suesie! 
Bíg City 
Finálé

HÉT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Blues

I Tengerparti revü) 
(Mindenki táncol) 
(Élet a tenger alatt) 

(Néger jazz-revü) 
(Szilveszter a Broadway-u.) 

(A közönség is énekel)

EGT
Kizárólagos joggal csak a ltOVAL APOLLO-ban

fiúnak, ahol nyugodtan dolgozhatnak. A 
legfiatalabbik most kapott hatvanezer frank
értékű mesterhegedűt tőle ajándékba.

A három Gertler-fiu azonban összetart 
Együttesen operettet írtak, amelyet már 
most próbál a brüsszeli Ambassadeur-szin- 
ház. Gertler Viktor irta a szövegét és a mu
zsikáját, Ger|ler Endre hangszerelte és Gert
ler Tibor fordította franciára. Biztosan te
hetséges darab lesz belőle.

♦
Jó ismerős és jól cseng nálunk is Pán 

Jóska neve, azé az interieur-müvészé, aki
elsőnek teremtette meg a modern 

színpad világvárosi képét 
és aki ezekután sem tudott megélni 
Berlinben él természetesen ő is.

Sikerei? Berlin minden tehetséges
magához ölel, hiszen ezért olyan óriási, és 
ezért olyan lüktető ez a modern város. Pán 
Jóskát nem ismerték mikor kijött, hetekig 
talpalt, mig a huszonkilenc éves magyar 
fiúra rábízták egy költséges revü szervezé
sét. Nem vallottak szégyent vele, „Bitté nur 
sachlich" cirnü revü a haladás városában is 
iskolát csinált. Olyan káprázatos negyven 
képet vitt a színpadra, amelyek különös 
trükkök segítségével úgy váltakoztak egy
másután, hogy a felvonásszüneteken kívül a 
függönyt egyszer sem kellett leengedni. 
Pánról a legkomolyabb lapok azt Írták,

pesti

Pesten.

embert

lia csak egy tlzedrészét tudná a rende
ző annak, amelyet ez a magyar fiatal 
ember. I. R. Pan tud, akkor a revü 

évekig maradhatna színpadon.
Pán kirándul a film területére is. de igazi 
talaja a színház. Ebben a pillanatban a fia
talok színházának, a Kleines Theaternek 
közönsége tapsol Pán eredeti és szinorgiás 
díszleteinek és a jövő hetekben a Lessing- 
Theater nagy Uhrauflurungja fogja ismét 
I. R. Pan nevét a berliniek elé hozni.

Ha már festőknél tartunk, egy másik fia
tal karrier is van. Kiss Ernőnek hívják és 
plakátjait súlyos „Goldmarkokkal" fizetik. 
Alig két hónap alatt az egyik legtöbbet ke
reső magyar grafikus lett Berlinben . ..

♦
A pestieknek régi kedves ismerőse 

Pártos Guszti kötött ki Berlinben, 
miután Hollywoodból el kellett jönnie. Vár- 
konyi Mihállyal van állandóan együtt, aki 
egyelőre szintén nem tud elhelyezkedni a 
berlini filméletben. Hogy miért jött Pártos 
Guszti haza és miért időzik tétlenül olyan 
sokat P»erlinben Várkonyi, ezt nem lehet 
tudni. Állítólag az útlevelük járt le és Ame
rika egyelőre tartózkodási engedélyüket 
nem hosszabbította meg.

És még sem gondolnak arra, hogy Pestre 
jöjjenek.

Stób Zoltán

A legizgalmasabb 
zenélő és éneklő Ilim

I
és Alma Bennet filmremeke

ORION
PREMIER MA!

i
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Mi történt a Magyar Színházban?
Eddig Ot igazgatót „evett meg14 a Magyar Színház, amelyben 
azonban még sincs tgazgatóválság — Miért vált meg Pünhöstt

Andor a Magyar Színháztól — Per és kontraper
'Amikor au idén először a Magyar Szíriát 

kan kitették az első „Minden jegy elkelt" című 
táblát, a színházi körökben mái köztudomású 
volt, hogy a Magyar Színház kitűnő művészeti 
Igazgatója, Pünkösti Andor, rövid kéthónapos 
sejoar után elhagyja a Magyar Színház igazga
tót székét. Pünkösti Andor az

ötödik ac idén, aki megvált a Magyar 
Színház vezetésétől,

de tényként kell megállapítani azt is, hogy 
Pünkösti Andor az első, ah a Magyar Színház 
anyagi válságok viharában megtépett hajóját 
csendesebb kikötőbe vitte. Pünkösti Andor tá
vozása a Magyar Színház vezetésének valósá
gos némregényét tárja fel.

Pünkösti Andor úgynevezett teljes hatáskör
rel került a Magyar Színház élére; miután ta
nult elődje, Relle Pálnak, rajta kívül álló 
okokból történt kudarcán. Akarva, nem akar
va,

azonban Pünkösti Andor RcRe Pál tor
sára került.

Teljes hatásköre csak a szerződésben papíron 
volt meg, de valóságban a színház tőkeérde
keltsége majdnem minden intézkedését kontra- 
karirozta és áthúzta. Megtörtént például az, 
hogy a színház diszletmunkásainak, akiket 
Pünkösti Andor túlórára rendelt be, az igaz
gatóság azzal a kifogással nem honorálta 
anyagi igényét, hogy Pünköstlnek az ilyen 
rendelkezés kiadására nem volt joga. Ezek a 
kicsinyes ügyek azonban később már nagyobb 
differenciákká fajultak. Pünkösti egymásután 
kötötte le a magyar és neves külföldi irók 
darabjait éa komoly programmot állított 
össze a színház számára. A színház igazgató
sága azonban

■ darabokat mm vette meg.
Emiatt került tiz napi próba után előadásra a 
Fajankó, eu a rendkívül finom vígjáték, amely 
például alaposabb próba után feltétlen sikert 
aratott volna. Pünkösti Andor mostanában 
akarta átszervezni a Magyar Színház társula
tát és megfelelő szerződéseket akart kötni, hogy 
a lekötött darabok szereposztása jó legyen. A 
színház igazgatósága

egyetlenegy szerződést sem fart alá.
Ennek azonban nem Pünkösti Andor intéz

kedésének kotntrakarirozása volt a célja, ha
nem egyszerűen az, hogy

a színház tőkeérdekeltsége tárgyalást foly
tatott uj tőkecsoportokkal, amelyekre a 

színházat át akarta ruházni.
Ez aa adásvételi ügylet miatt maradt el pél
dául Gaál Franciska szerződése is, akivel Pün
kösti már meg is állapodott és akinek Zágon 
István vígjátékéban kellett volna fellépni a 
Magyar Színházban.

Zágon darabját emiatt tegnapelőtt vissza
Is vette a Magyar Színháztól.

Hasonlóan cselekedett egy másik magyar író 
te.

Ezek a hasonló ügyek rendkívül elkeserí
tették Pünkösti Andor!, akinek, teljes puvoár- 
jából Igy semmi sem lett. A szóbelileg lekötött 
Írók és színészek ostromolták Pünköstit, aki

mindunt elkövetett, hogy az igazgatóságot más 
elhatározásra bírja. Ez azonban nem sikerült 
neki, éppen ezért a múlt hét folyamán levelet 
irt a színház igazgatóságának, amelyben beje
lentette távozását azzal, hogy művészi hitére és 
a színház helyzetére való tekintettel az Alom
királyné premiérjét még saját presztízse alatt 
tartja meg.

A Mtnhás rendkívül erélyes hangú levél
ben válaszolt Pönktaty Andornak

és ebben a levélben egyszerűen Pünkösti An
dort okolják azért, hogy a színház anyagi baj
ban van. Erre a levélre Pünkösti Andor nem 
is válaszolt, hanem egyszerűen elhagyta a szín
házat. A szdnház igazgatósága azonban ekkor 
belátta, hogy rosszul bánt Pünköslivel, éppen 
őzért ügyvédjét küldte el az íróhoz, hogy a 
helyzetet megmagyarázza és a szituációt meg
mentse. Az ügyvéd Pünkösti előtt kijelentette, 
hogy a levelet a Magyar Színház csak azért 
irta, mert egy ilyen levélnek, amelyet Pünkösti 
kapott, anyagi konzekvenciái lehetnek. Pün- 
köstit felkérte arra, hogy békűljön ki.

Pünkösti Andor, aki uj foglalkozásában fa
natikusan bízott és szereti a színházat, haj
landónak mutatkozott erre, azonban két felté
telt szabott. Az első feltétel az volt, most már 
necsak papíron, hanem valóban joga legyen 
minden anyagi természetű ügyben is teljes ha
lommal rendelkezni,

a másik feltétel pedig a színház egyik, még 
mBködö igazgatójának haladéktalanul való 

elbocsátása volt
Ezen az alapon folytak a tárgyalások és az 

ügyvédek ezen at alapon
■rőbellleg meg la egyeztek.

A végleges megegyezést azonban péntek dél
előtt tizenegy órára ígérték. Pünkösti ügyvédje 
déli egy órakor felhivatta a színházat, ahol 
meglepetésszerűen ezt válaszolták neki:

— Nem teljesítjük egyik feltételt sem. Pün
kösti szerződésszegést követett el és ezért ma

őt bepereltük.
Pünkösti Andor, aki mér egy hete hordozta 
zsebében a Magyar Színház elleni keresetlevelét, 
azzaj válaszolt, bogy ő is beadta a keresetet a 
Magyar Színház ellen, mely szerződésének preg
náns megsértését teljes mértékben igazolni 
tudja.

Ilyen előzmények után megkérdeztük Pün
kösti Andort, hogy mit szól a Magyar Színház
ban történtekhez. Ezt a választ kaptuk:

— Nyugodt a lelkiismeretem. Én megtettem 
mindent, amit lehetett, mert egy halóit szín
házból élő színházat teremtettem. Ma már zsú
folt ház nézi a Magyar Színház előadásait!

Rácz György, a Magyar Színház tőkecsoport
jának feje, a következőket mondotta a bot
rányról:

— Nem nyilatkozom részletesen ez ügyben. 
Belső okok miatt vált meg Pünkösti a Magyar 
Színház Igazgatásától. Nincs igazgatóválság a 
Magyar Színházban, mert most már én saját 
magam veszem a kezembe a dolgpkat. Uj igaz
gatót nem szerződtetek!

Holnap szenzációs premier az

Andráss yuti Színházban
Gaál Franciska, Tőkés Anna, Vaszary Piroska 

vendégjátéka

gedűjén felsíró magyar melódiákat. Minél vidá
mabb lett aztán a hangulat, annál frissebbre 
változott a muzsika is és áttértek a csárdásra.

Baklanoff váltig erösködött, hogy
ő megtanítja a feleségét csárdást táncolni.

Ki is álltak hát középre s a híres operaénekes, 
akj pedig már jó ideje nem járt nálunk és bi
zony elég régen látott már magyar táncot, „for- 
schriftosan" tanította asszonyát a lépésekre. 
Persze ez azért nem ment simán. Most a tár
saság egy pesti ügyvédtagja Jelentkezett part
nernek, aki azután meg is tanította Baklanoff- 
nét az igazi csárdásra, úgy ahogy azt Gömör- 
megyében járják. Baklanoff pedig a társaság 
egy másik hölgytagját kérte fel s

reggel Bt óráig szakadatlanul táncoltak.

Virradt már, mire Baklanoff autóján megér
kezett a Ritz elé. Természetes, hogy vasárnap 
este hat órakor, mikor a Hétfői Napló munka
társa felhívta Baklanoffékat szállodai lakásu
kon — még mind a ketten aludtak. Jó ideig tar*  
tott, amíg a telefon csengője eredményes mun
kát végzett s egy álmos férfihang végre jelent
kezett. Mikor megkérdeztük Baklanoff tói, hogy 
mit csinál vasárnap, hirtelen nekividámodott a 
hangja és csak ennyit felelt:

— Hát csak természetes, hogy folytatjuk 
ott, ahol tegnap elhagytuk!

És mintegy megerősítésül, a szoba hátteréből 
gyöngyöző, asszony! nevetés hangja szűrődött a 
telefonkagylóba.

á. L

Táblás házak a MAGYAR SZÍNHÁZBAN 
A legnagyobb színházi esemény

Cigányzene mellett mulatott 
és hajnalig csárdást táncolt 

Baklanoff Budapesten
Előkelő vendége ven néhány nap óta Buda

pestnek: Baklanoff, a világhírű operaénekes 
időzik a magyar fővárosban fiatal éa szép fele
ségével. Baklanoff, aki jó ideje nem Jelent meg 
Budapesten, régi szerelmese ennek a városnak 
és mint annyian mások, nagy éa híres vándo
rai a világnak, boldog volt, hogy újból elláto
gathatott ide. Pesti tartózkodása alatt pedig 
feleségével együtt alig tartózkodik odahaza, 
folyton a város utcáit bújja és igyekszik az asz- 
szonynak bemutatni az összes budapesti neve
zetességeket.

így azután nem csoda, hogy tegnap este il
lusztris társaság Jókedvű mulatozására lettek 
figyelmesek a Vaddszkűrf-szálló éttermének a 
vendégei. Kevéssel éjfél előtt

szálas, frakkoe őriás érkezett a terembe, 
•ki feltűnően elegáns és feltűnően szép, vörös 
asszonyt vezetett • karján. Néhány frakkos ur 
volt még a társaságban, akinek persze rögtön 
akadtak ismerősei az étteremben. A magas, 
érdekes arcú férfit Is hamar felismerték és asz-

Kacagó esték 
a Terizkörutl Színpadon 

Kezdete 0 órakor

talról-azztah-a Járt ■ hír, hogy Baklanoff az 
újonnan érkezett vendég. Azt is tudták rögtön, 
hogy

egy orosa emigráns föur, Obullnszkl herceg 
van ■ társaságában, aki ■ cári Időkben 

Transzbajkálla kormányzója volt.
Velük volt még néhány előkelő pesti ur.

Baklanoff éhes volt és vacsorát rendelt, 
választotta ki az étlapról. Az első fogás —•

székelygulyás volt
Nagyon Ízlett neki. Ennek azután az lelt a kö
vetkezménye, hogy a menü második száma 
ugyancsak székelygulyás volt. Ez Is percek alatt 
eltűnt a tányérról. De most is nagyon éhes volt 
még Baklanoff, azonban már szégyell a pincér
nél újra székelygulyást rendelni, erre azután 
harsogó derültség közben a társaság egy másik 
tagja rendelt s egy óvatlan pillanatban kicse
rélték a tányérokat.

A székelygulyás mellett jól csúszott a ka
darka, később pedig a pezsgő, hamarosan jó 
kedvre hangolódott az egész társaság. Bakla- 
noff, aki Pesten kívül a cigánymuzsikának is 
szerelmese, — rettenetesen haragszik a jazz- 
bandre —< magyar nótákat rendelt a bandánál. 
Előbb bánatos magyar nóták voltak soron s a 
szépségéről Európaszerte híres, érdekes, vörös
hajú Baklanoffné, aki pfalzi születésű német 
asszony, elragadtatással hallgatta a prímás he

ö

ÁLOM KIRÁLYNÉ
szerepben FEDÁK SÁRI Főszereplők:
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JÁVOR PÁL

A bestia
a elme annak az amerikai filmóriásnak, amely
nek premierje ma hétfőn lesz az Omnia és az 
Orion filmszínházban. A bestia a legmodernebb 
és a legizgalmasabb bessélofllm, amelyet eddig 
láttunk. Két jóbarát az egyik egy zsoké, a má
sik egy sportklub pénztárosa bálba megy. A 
zsokénak megtetszik egy gyönyörű nő — a 
bestia. A nő valósággal ujja köré csavarja a 
zsokét, aki teljesen elhanyagolja hivatását. 
Feleségül akarja venni a nőt, várja a temp
lomban és ezalatt az örök asszony vőlegénye 
barátját (Ricardo Carte zt), a klub pénztárosát 
keresi jel lakásán. A barátnak is régen tetszett 
már a bestia és most, amikor felkínálja magát, 
nem tud ellenállni Ez lesz a vesztet A bestiá
nak sok pénz kell, sikkasztásra birja a pénz
tárost, aki végre is börtönbe kerül miatta. Mi
kor kiszabadul a börtönből, újra találkozik a 
zsokéval, akivel elhatározzák, hogy soha töb
bet nőügyekbe bele nem keverednek, kizáróan 
csak a hivatásuknak élnek. Ebben a pillanat
ban halad el előttük egy fiatal leány. Mind
ketten megfordulnak és követni kezdik: Te, 
micsoda remek egy nő ez. Ezzel végződik a 
film.

Ez a dióhéjba összefogott története ennek a 
fllmőrtásnak, amiben minden van, ami a mo
dern amerikai filmet olyan naggyá tette. At

élet minden szenvedélye, szépsége és ocsmány
ság viharzik végig a filmen, amely gyönyö
rűen beszél, zenél és énekel. Felvételei csodá
sak és egy-egy énekszáma szivbemarkolóan 
szép. Ricardo Cortez és a tündérien szép Alma 
Bennet briltiánsak.

Az Omnia és az Orion uj műsorában szokat
lan bőkezűséggel, pompás és friss uj hangos 
híradókat is látunk, amelyek a világ legújabb 
eseményeiről készültek. Ezek a hangos hír
adók megérdemelnék azt is, hogy külön elő
adásban kerüljenek vászonra. Semmi kétség 
nincs, hogy az Omnia és az Orion ismét meg
nyerte a csatát.

Kis színház 4- nagy siker 
alacsony helyárak + magas nívó.

Jegyrendelés délelőtt 10 órátóL 
Telefon : József 443—7t>.

Elővételi díj nincs!
Helyárak: 50 fillértől 3 pengőig.

n Blarrltzl Vénusz premierle csOtörtBKün.Uárosl színházban
Honthy Hanna legújabb szerepe a Szökik az asszony szerzőjének szenzációs operettjében
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KATIIRA
3 filmünk

a szerelem, a tánc és az elegancia 
csodálatos revüje!

Az 
ördög 

táncosnője
Grlta Grey—Cllve 

Brook

(Unlted 
Art le ti)

Malmi 
oász

Egy királyi szerelem regénye

Fritz Kortner, Karina 
Bell, Gösta Ekman

Premier 
szerdán!

Premier 
szerdán!

Fejős Pál hazajön 
és egy óriási magyar filmet 

csinál Salgótarjánban
A

Beszélgetés
Berlin, január 26.

(A Hfit fői Napló kiküldött tudósítójától.) 
A napokban Berlinbe érkezett Joe Pastcr- 
nak, ar amerikai Universal Film Corpora- 
tion európai gyártási generál-menedzsere, 
aki ránk, magyarokra nézve rendkívül ér
dekes és előnyös tervvel foglalkozik. Joe 
Pasternak

tavasszal Magyarországon egy teljesen 
magyar tárgyu filmet készít eL

A film Írója egyik legnagyobb magyar me
semondónk, regénye pedig az egyik leg
nagyobb magyar könyvsiker.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste az 
Universal berlini irodájában Joe Pasterna- 
kot, aki, mint a bemutatkozásnál kisült,

szintén magyar.
— Tizenkét évvel ezelőtt kerültem ki 

Amerikába — mondja az egészen fiatal ge
nerál-menedzser. — Végigjártam azt az is
kolát, amely az amerikás magyaroknak 
szinte elő van írva. Én is

mosogattam tányért a Rroadwayn, 
amig azután a szerencsém vngy a hajlamom 
a filmhez sodort. Először Zukor Adolfnál 
kezdtem, majd végigjártam az összes nagy 
stúdiókat, mig végre az Universalnál álla
podtam meg. Igen,

magyar filmet akarok készíteni Ma
gyarországon.

Meggyőződésem az, hogy a magyarok nem 
használják ki eléggé természeti szépségei
ket, melyek szinte filmre kívánkoznak. El
árulom azt is, hogy kitűnő üzlet Magyar
országon filmet készíteni. A dekorációkat a 
természet maga adja, nem kell azt felépí
teni, mint mi azt dollúrvagyonon Holly
woodban tesszük. Elárulhatom art is —

nagy mesemondó nagy regénye kerül az Universal filmre 
Joe Pasternákkal, a film menedzserével

Várakozáson felüli siker!

LADY DILIMÉ
(Trafalgári oroszlán)

Prolongálva! FÓRUM
A trafalgári oroszlán

Több mint száz esztendeje annak, hogy 
Anglia nápolyi követének. Lord Hamilion fele
ségének és Nelson admirálisnak szerelme szó
beszéd tárgya volt Európában, mégis ez n tör 
téncl még mindig élénken foglalkoztatja n re
gényírók fantáziáját. A film azután átmentette 
vásznára a regénytémákat, ez a magyaráznia

annak, hogy a Fórum színház legújabb hangos 
filmjében megint Lady Hamiltonnel és Nelson 
admirálissal találkozunk. És meg kell állapí
tanunk, hogy igen ügyes feldolgozásban. Emma 
Barinak figuráját, aki egy egyszerű szakácsnő 
leányából lett Európa egyik leghíresebb asz- 
szonya, a pikáns szépségű Corinne GrifTith 
állítja elénk és intelligens játékával elragadja 
a nézőt. Nekünk magyaroknak külön gyönyö
rűségünk, hogy Nels m admirális szerepében 
magyar színésszel: Várkonyi Mihállyal talál
kozhatunk. Markáns, intelligens játéka, amely 
néhol a meghatottság könnyeit csalja a néző 
szemébe*,  mindenkire mély hatást gyakorol. A 
Fórum premier előadásának publikuma nagy 
elragadtatás hangján nyilatkozott a film min
den jelenetéről A r?nd'zö ízlésesen és sok 
hozzáértéssel oldotta meg feladatát és nem 
hiányoznak a technikai bravúrok sem. különö
sen ott, ahol az Ahukin és irafalgúri ütközetet 
vetítik elénk. A trafalgári oroszlán mellett ki
tűnő hlradósoroznl egészíti ki a nagysikerű 
mikort.

KAMARA

Páris 
bálványa 

1.11 Dagover

Salgótarjánban fogjuk filmre felvenni. 
Az ottani vidék rendkívül alkalmas a re
gény tárgyának dekorálására. Néhány vi
lágsztáron kívül természetesen csak ma
gyar színészeket játszatunk a filmen. Le
het, hogy az egyik férfifőszereplő is ma
gyar lesz.

— Nem kérek egyebet — folytatta rend
kívül érdekes felvilágosítását az Universal 
menedzsere —, mint azt, hogy jó szívvel fo
gadjanak minket Pesten a hatóságok. Nem 
kérünk egy fillér szubvenciót sem, nem ké
rünk támogatást, csak a hatóságok jóindu
latát. Én rengeteg sok pénzt viszek Ma
gyarországra és remélem, hogy olyan óriási 
filmet készítünk, amely nemcsak konti
nentális jelentőségű, hanem egész Ameri 
kában is sikerrel kerülhet színre. Nagyon 
érdekes még az, hogy valószínűen

Fejős Pál Is hazajön,
mely esetben ő rendezi a filmet.

Ebben a pillanatban lép a szobába Mr. 
Stummer, aki az Universal egyik legjobb 
operatőrjének számit.

— Ach, Budapesti — szól hozzám. — 
Voltam ott a nyáron — folytatja — har
minc év óta először.

Tudniillik harminc évvel ezelőtt én is 
magyar voltam.

— És mit csinált Mr. Stummer Buda
pesten?

— Egy filmet Budapestről. Most már 
Amerikában fut ennek a remek városnak a 
tájképe.

Itt egy amerikai filmgyár berlini irodá
jában sül ki tehát, hogy két magyar szár
mazású ur egész csendben Budapestről pro
paganda filmet készített. Vájjon ki tud 
róla?

SZÍNHÁZI napló
A Csúnya lány amelyet a Fővárosi Mű

vész Színház készít előadásra, sok ka
landon ment már keresztül. Vadnai László 
és Lakatos László darabjában a belépések 
fis a kilépések egymást követték. A darab 
első társszerzője Békeffy István volt, aki 
kilépett a darabból. Ekkor került a „Csúnya 
lány“-hoz Harmath Imre. Ezután kilépett a 
darabból Ifonthy Hanna a kontemplált pri
madonna, majd elvette a muzsikáját Ábra
hám Pál. Helyette Márkus Alfréd került 
zeneszerzőnek. A legújabb kilépést Lakatos 
László perfektuálta, aki Vadnai Lászlóval 
irta meg annak idején közösen a darabot. 
Lakatos László most azért lépett ki a Csúnya 
lányból, mert a darabot Vadnai László újra 
átdolgozta. így most tehát a Csúnya lány 
szinlapja a következő lesz: szövegét irta 
Vadnai László, verseit irta Harmath Imre, 
zenéjét Márkus Alfréd szerezte. Primadon
nája pedig minden ellenkező híresztelés 
ellenére Biller Irén és Szokolay Olly lesz
nek, akik az emlékezetes régi ellenségeske
dés után mint két galamb, úgy turbé kainak 
egymásnak a próbákon. A Csúnya lányt a 
kitűnő Szabolcs Ernő rendezi, aki ezzel a 
darabbal visszatért régi nagy sikereinek 
színhelyére, a Fővárosi Művész Színházhoz.

> ellemző a magyar darabhiányra, hogy 
megismerhettük a „pendliző szerző" 

fogalmát is. Harmath Imre ez a pendliző 
szerző, akinek nem kevesebb, mint három 
darabját mutatják be rövid idő múlva. A 
.4 biarritzi Vénuszt a Városi Színházban, a 
„Csúnya lány"-t a Fővárosi Művészszinház- 
ban és a Viktória grófnőt a Király Színház
ban próbálják. Mindhárom operett megírá
sában társ és versiró. Nem csoda tehát, 
ha Harmath Imre délelőttönként, amikor a 
színházak darabjait próbálják, körbe-körbe 
utazik, hogy legalább egy-egy jelenet próbá
jánál ott legyen.

Lilly és Emmy Schtvarz, e két bécsi hölgy 
neve két hónapja fogalom Pesten. Kultú

rát teremtettek az elegáns és finom búrélet te
rén. A Royal pálmakertjében lépnek fel estén
ként olyan óriási sikerrel, hogy helyet jófor
mán sohasem lehetett kapni. Most búcsúzik a 
két kedves zongoravirtuóz és énekesnő. Feb
ruár 1-én Berlinben kell lenniük és ezért szer
dán lépnek fel utoljára a Royal-bárban. Fájó 
szívvel kell elbúcsúzni e két hölgytől, akik vi
lágvárosi szint jelentettek Budapest életében. 
Korányi Zoltán, a Royal Pálmakert igazgatója, 
e két nővér szerepeltetésével valóban jó mun
kát végzett.

3 MKI’K!
Hétfőn kedden

Béta, aki 26 avas
Szerdán

oybuh
UJSZIHHÜZ

8 órakor

C zenkár Dezső, a „Biarritzi Vénusz* * zene- 
szerzője a városiszinházi premierje után 

minden bizonnyal a legnépszerűbb zeneszerzők 
egyike lesz. Muzsikáját egyik karácsony este 
volt alkalmam hallgatni, amikor Orsolya Erzsi 
az Uj Színház kitűnő művésznője azzal 
az Ígérettel hivott meg egy társaságot la
kására, hogy ott különleges élvezetben lesz ré
szük. írók, színészek jöttek el erre a karácsony 
estére, amikor Szenkár Dezső a fiatal magyar 
muzsikus ült a zongoránál. Játszott, játszott 
bele a hajnalba, egymásután ismételte meg a 
Biarritzi Vénusz slágerszámait, amelyet a társa
ság minden tagja kivétel nélkül nem győzött 
eleget hallgatni. Itt a zongora mellett mondotta 
el Szenkár azt, hogy hogyan került muzsikája 
a Városi Színházba:

— Hetekig, hónapokig nem akart rólam hal
lani Sebestyén igazgató, mert nem szégyelem 
kimondani, — nem volt bizalma hozzám. Az
előtt karmestereskedtem és elapróztam magamat. 
Nem hitte azt, hogy valami önálló nagyobb 
munkát is tudok végezni. Kardos Dumi, a szö
vegíró hiába „főzte" Sebestyént, hogy legalább 
egyszer hallgasson meg, Sebestyén erre sem 
volt hajlandó. Még nyáron történt, hogy egy 
biid^f vendéglőben egy gramofonlemezt hallott 
meg Sebestyén. Elismételtette többször az egyik 
dalt. Még az éjszaka értem küldött és reggel, 
mikor még Sebestyén le sem feküdt, már előtte 
voltam és el kellett zongorázni operettem zene
számait. Azonnal szerződést csináltunk... Ez 
az én történetem ...

Kacagó esték 
a Terézköruti Színpadon

Kezdete 9 órakor

Enrico Novelll Budapesten
A Jambo Piccoli Színház négynapos vendégjátéka 

a Fővárosi Művész Színházban
A leghíresebb olasz marionett-szinház pén

teken. január 31-én kezdi meg négynapos ven
dégjátékét n Fővárosi Művész Színházban 
(volt Fővárosi Opcreltazinház) Enrico Novell. 
személyes vezetésével.

A szenzációs műsor keretében szinrekerul a 
nálunk többszőr elöadóst elért

Lehár-operett: A három grácia,

VÍGSZÍNHÁZ
Pénteken, Január Sl-én

elöiiür 
Szomory Dezső u] színmüve: 

Takáts Alice
Gomba szögi Frlda, 
Vógó Margit, 
Ladomérszky Margit, 
EszterhAzy Ilona 
HegedUs, Gőtb, Törzs, 
Haimássy, Gárdonyi, 
Makláry, Szegő

TT1 műsort mutat be e héten az Andráósy-utt 
U Színház és ennek a műsornak Gaál Fran
ciska a primadonnája. Török Rezső „Jutka*  
cimü vigjátékában lép fel Ráday Imrével 
együtt, aki egy tizenhét éves diákot játszik. A 
darab Wedekind-szerü erotikával zsúfolt. A 
diák szerelmes lesz egy színésznőbe, de az apja 
nem engedi el hozzá a színházba. Bezárja a 
szobájába. A fiút túlfűtött temperamentuma a 
házban szolgáló kis cseléd felé hajtja. Gaál 
Franci most játszik életében először cseléd
figurát. Lakatos László is irt az uj műsorba 
„Pármai kaland" címmel egy ragyogóan szelle
mes, finom vígjátékot, amelyben Tőkés Anna 
„Mária Lujzát" alakítja. Napóleon hű tisztei 
összeesküsznek Mária Lujza ellen, meg akarják 
ölni. Mária Lujza azonban nőiességével meg
hódítja az összeesküvő tiszteket, akiknek ve
zére beleszeret a királynéba. Ebből lesz a pár
mai kaland. Tőkés Losonczy Dezsőnek egy fi
nom szép olasz dalát énekli el.
JUtiskolcról rendkívül érdekes eredeti bemu-
* tató hírét jelentik. Február 7-én mutatják 
be a miskolci Városi Színházban Korodi Béla 
és Bethlen B. László „Amerika Évája" cim& 
operettjét, amely az előjelek szerint váratlan 
karrier előtt áll. Több pesti színigazgató utazik 
le ugyanis, hogy megnézze ezt a rendkívül ér
dekesnek ígérkező uj operettet, amely könnyen 
lehetséges, hogy Budapestre is felkerül. Az új
donság főszerepeit Miskolc kedvencei, Tímár 

Neményi Lili és Kompóthg játszók.
A z olasz „Jambo Piccoli" Enrico Novelll vt- 

lághirü bábjátékszinháza A Fővárost 
vészszinház vendége lesz. Ez a színház a leg
szenzációsabb a hasonlóak közűi. Mikor a füg
göny felgördül, az ember eleinte nem is fogja 
föl: lehetséges az, hogy azok, akik ott fent a 
színpadon mozognak, szájukat és szemüket 
nyitogatják, táncolnak és beszélnek, cigarettára 
gyújtanak stb. — lehetséges az, hogy azok, ott 
csak fabábukt És mégis ... Micsoda élvezeti 
Képzeljük el, hogy egy szkeccsben egy szubrett 
a komikussal kesztyűs kezekkel box-meccset 
játszik és pedig oly módon, hogy maga 
Dempsey Is megirigyelné! Sok „stving" és 
„upercut*  után a szubrett a komikusnak olyan 
„knock-out"-ot ad, hogy lelkesedésében min
denki felugrik a helyéről.

Vasárnap eseményei... Ma délután a Terét- 
körutl Színpadon a gyermekelőadáson a 

Bob herceget adták elő gyermekszereplők. A 
kis színházat zsúfolásig megtöltő közönség so
kat tapsolt a kedves előadásnak — Tarnay 
Alajos vasárnap délelőtt a Belvárosi Színház
ban tartotta szerzői matinéjét, nagy sikerrel. —4 
Pilinszky Zsigmonddal, a Pestről hosszabb idő 
óta távollévő baritonistával a címszerepben 
került ma előadásra az Operaházban a Tann- 
hauser. Meg kell állapítani, hogy Pilinszky so
kat tanult és fejlődött külföldön. A pesti kö
zönség meleg szeretettel fogadta. — A pesti yff- 
harmonikusok ma délelőtt tartották főpróbá
jukat, amelyen Ilans Knapperbusch, a bajor 
állami színházak főintendánsa vezényelt. A 
nagy tudása és európai hirü karmester keze, 
meglátszott a filharmonikusok teljesítményén.

asárnap este érkezett el századik elő
adásához az Uj Színházban a Dg búk. 

Az est közönsége melegen ünnepelte a sze
replőket, élén Gerő Erzsivel. Az Uj Szín
ház másik sikere, a Béla, aki 26 éves, Mi
hály István nagyszerű drámája pedig rövi
desen ötvenedik előadását éri meg, amely 
szám bizony nagyon sokat jelent a ma 
drámai színpadán.
A Városi Színház soron kővetkező tíjdon- 

ságával kapcsolatban elterjedt annak 
a híre hogy az egyik színdarab-ügynökség 
zárlatot kért a Biarritzi Vénusz cimü Kar
dos—Szenlcár-operettre. A Városi Színház
ezzel kapcsolatban annak a közlését kéri a 
Hétfői Naplótól, hogy mindezek ellenére a 
próbák a legnagyobb rendben és program 
szerint folynak, s a premiert a hirdetett idő
ben feltétlenül meg fogják tartani.

A Royal Orfeumban elkészült a februári 
turné terve. A néger revű miatt kiszorult 

artisták és rendes színházi társulat, február 
3-án kezdik meg vidéki előadásaikat Miskolcon. 
Mivel Grockot a Royal Orfeum lekötötte már
ciusra, Zerkovitz igazgató nyugodtan turnéz
hat, mert márciusi műsorának attrakciójáról 
már nem kell gondoskodni.

azonkívül 1
Ciufettino álma,

káprázatos, látványos, énekes táncos revü és * 
pompás

varieté-műsor.
Jegyek már válthatók. Elővételi dij nincs. |

Rendes helyink.



S PORT
A tavaszi futballszezon 

előcsatározásai
Az úgynevezett nagy csapatok, a profi együt

tesek még nagyrészt a fárasztó téli túrákat pi
henik ki s igy e napon az első liga csapatai 
közül mindössze a Budai 33-as lépett pályára. 
Ellenfele a II. ligába kieseti Vasas volt s azt 
1:0 (1:0) arányban sikerült is legyőznie. Sztan- 
csik 12. p-ben lőtt góljával. Ami a mutatott 
játékot illeti, az kezdetleges, szczónelejei Volt. 
A hosszú pihenő nyomai nagyon meglátszottak 
a játékosokon, ami főképpen a kapu előtti ha
tározatlanságban tűnt ki.

De mig ezen a mérkőzésen egyenlő ellenfelek 
állottak szemközt, addig a többi meccseken — 
hol az egyik résztvevő I. osztályú amatőr
csapat volt — nem mindig bizonyult egyenlő 
ellenfélnek a másik. így történt azután, hogy 
az amatőrök szinte „gyártották**  a gólokat. E 
tekintetben legtöbbre az FTC vitte, nem keve
sebb, mint kilenc gólt juttatva a MOVE Előre 
hálójába. Hogy pontosak legyünk, 9.-0 (4:0) 
volt az eredmény.

A rivális UTE már csak nyolc gólig vitte a 
TLK-va} szemben és 8:1 (5:0) volt nz ered
mény. A Postás az NMSE-t kapta ellenfelül s 
az első félidő után némileg ellanyhulva 6:2 
(3:0) arányban győzött. Jó felkészültségről 
tettek lanusógot az egyetemi futballisták. Vagy 
talán a budai amatőrök volnának még a kez
det legelején*  Mert a BEAC pompás játékkal
4.-0  (2:0) arányban gyűrte maga alá a 33 FC-t. 
A gólokat Reinhardt (2), Demkó lőtték, még 
egy öngól Is volt

Az országos amatőrfcajnok Törekvés a Kő
bányai TC-l választotta ellenfelül, de a kék- 
feliérek nem nagyon erőltették meg magukat, 
mert a KTC a második félidőben jó egynéhány
szor veszélyeztette a Törekvés kapuját. S hogy 
eredményt nem tudott elérni, az pusztán bal
szerencséjének tudható be. így lett a végered
mény 2:1 (2:1) a Törekvés javára.

Mig a többi csapatok idegen ellenfelek után 
nézlek, addig Óbudán kézimcccset rendezlek a 
Határ-utcában. A III kér. FC mérkőzött a III 
kér. TVE-ve] s az igen barátságos körülmények 
között lefolyt mérkőzés Inkább csak kondicló- 
tréning volt, mintsem meccs. Ez azonban nem 
akadályozta meg a teljes csapattal játszó pro
fikat abban, hogy legalább egy gólt ne rúg
janak a jó amatőröknek. így azután a vég
eredmény 1:0 (1:0) lett. A gólt Lengyel rúgta

A bécsi futballfronton
már bajnoki mérkőzéstől voltak hangosak a 
futbnllberkck. Az Austria mérkőzött a Vienná- 
val s vereséget mért rá, mégpedig elég alapo
sat. 3:0 arányban győzött az Austria s igy tel
jes mértékben sikerült a tavaszi debüje.

A Bécsi Kupa mérkőzései sorén a IVSC 3:1-rc 
győzött a Slovan ellen, mig a WAC nem keve
sebb, mint tiz gólt rúgott az igen gyönge Finan- 
ren-nek, amivel szemben caak kettőt kapott. 
Eredmény: 10:2.

A barátságos mérkőzések eredményei: RÁC— 
Hakoah 2:0; Admira—Simmering 2:2; Wacker 
—Urfahr 4:1; Raptd—Kricketter 7:1; Hertha— 
Weisse Elf 5:0.

Jugoszlávia
Belgrád: Konkordia (Zágráb)—Jugoslavin

4:3 (2:0) Barátságos. A Jugoslavia több tarta
lékkal állt ki, mivel öl játékosa szerepelt 
Athénben, a válogatott csapatban. A Konkordia 
az adott körülmények közt megérdemelten 
győzött.

A jugoszláv válogatott 
csapat kalandos utazása 

és veresége Athénben 
Görögország — Jugoszlávia 

2:1 (0:0)
Athén, január 26.

(A Hétfőt Napló tadósltójának távirata.} A 
Balkán Kupamérkőzés megrendezése körül su- 
lyot incidens játszódott le. A görög szövetség 
ugyanis számtalan alkalommal változtatta meg 
a mérkőzés színhelyét s legutóbb Sialonlkibe 
♦űzte ki. Jugoszlávia Szalonikibe el is küldte 
caapalát, amely még pénteken meg Is érkezett, 
hogy pihenten állhasson k: a fontos meccsre. 
Ott értesültök azután a jugnszlávok arról, hogy

■ görög belügyminiszter nem engedélyed
■ válogatott mérkőzés megrendezését, mi
vel a BSK legutóbbi szereplése alkalmá

val botrány játszódott la
• nem lát kellő garanciát arra nézve, hogy ez 
nem fog ezúttal megismétlődni. Azonban a 
görög sport és társadalmi élet előkelőségei 
közbelépése következtében a miniszter vasár
napra megváltoztatta eredeti határozatát s a 
mérkőzést Athénben engedélyezte. Fejvesztett 
kapkodással indult a jugoszláv csapat Szalo- 
nikiböl Athénbe s vasárnap délben érkezeit 
meg Ily körülmények költ reális oereséget 
szenvedett a komplett és kipihent görögöktől. 
A jugnszlávok több jól'kosa betegség miatl 
lemondta a meccset, s a tartalékos csapat a 
kisméretű pólyán sehogy sóin boldogult a kü
lönben ragyogóan játszó görögökkel szemben. 
A jugoszláv csapatnak különösen n védelme 
funkcionált gyengén, de csatársora is jóval n 
várakozáson alul szelepeit Bíró Joneff (Bul
gária) volt.

HÉTFŐI NAPLÓ

Két sportszövetség közgyűlést tartott vasárnap
A sport téli holtszezónjának csendjében 

a sportszövetségek tisztújító közgyűlései 
tartják fenn ■ kapcsolatot az egyesületek 
és a szövetség között. Egy kis választási 
harc sohasem árt, legalább felfrissíti egy 
kissé az ernyedö idegeket.

Az elmúlt vasárnap két sportszövetségünk 
zárta le hivatalosan az elmúlt évet. Mind a 
keltő elégedetten tekinthet vissza az elmúlt 
év eredményeire. Az egyik az ökölvívó
szövetség, a másik pedig a kerékpárosok 
sporthatósága, — mindkettő lelkesen és 
nem lankadó szorgalommal dolgozott az el
múlt esztendőben is a magyar sport világ- 
lűrnevének megtartása érdekében

Sigray Antal gróf a budapesti 
európabajnoki viadalok érdeké
ben végzendő komoly munkára 

intette a boxolószövetséget
A Magyar ökölvívó Szövetség vasárnap dél

előtt tartotta meg ötödik évi rendes közgyűlé
sét a MOVE székházában lévő helyiségében. A 
szövetségnek e közgyűlés egyben alapításénak 
ötödik évfordulóját is jelentette, érthető tehát, 
hogy a tagegyesületek teljes számban resztvet
tek az Ünnepies színezetű közgyűlésen, amelyen 
az Országos Testnevelési Tanácsot Prém Ló- 
ránd dr. főtitkár képviselte.

Sigray Antal gróf, a szövetség áldozatkészsé
géről és sportszeretetéröl szinte legendás hirü 
elnöke megnjitóiáhan röviden, de hangsúlyo
zottan utalt a MÖSz következő esztendejének 
fontosságára. Komoly figyelmeztetést intézett a 
közgyűléshez a küszöbön álló budapesti 
európabajnoki viadalok előkészítését illetően, 
munkára szólitván fel az ökölvivó-sport min
den tényezőjét.

Az elnök sravait általános tetszésnyilvání
tással fogadta a közgyűlés. Pollatschek Sán
dor dr. főtitkár jelentése részletesen ölelte fel 
az elmúlt mozgalmas sportév eseményeit, ki
domborítva a magyar ökölvivősport nagy nem
zetközi sikereit. A versenydijakat vitéz Ka
lándy Imre ezredes társelnök kezéből vették át 
a győztesek szövetségi exponensei.

Kiss Árpád pénztáros jelentése szerint a szö
vetség az elmúlt évben 46.000 pengő forgalmat 
csinált. Vagyona 6529 pengő értéket reprezen
tál, ebből 1223 pengő a készpénzvagyon.

A jelentéseket vita nélkül vette tudomásul a 
közgyűlés, majd a szövetség külföldre távozott 
alelnökét tiszteletbeli ta^gé választották meg.

Az uj tisztikar a következőképpen alakult:
Elnök: Sigray Antal gróf. Társelnökök: vitéz 

Kalándy Imre ezredes, Scheuer Róbert, Ház
nagy: Salm Henrik gróf. Alelnökök: Cseuz 
László dr., Geist Gáspár dr., Radnay Sándor 
dr., Kankovszky Artúr, Rétfnlvy Gyula dr. Fő
titkár: Pollatschek Sándor dr. Szövetségi kapi
tány: Erdős Sándor. Pénztáros: Kiss Árpád. 
Ellenőr: Delin Wedella Mihály. Gazda: Schenk 
Imre. Számvizsgálók: Pordány Ferenc, Bach 
Aladár, Petonszky István, ügyész: Szálka . 
Béla dr. Orvosok Győry Ernő dr., Kanka Emil 
dr., Katona Bálint dr. és Kreisz László dr.

A MÖSz serlegavató vacsorája
A MÖSz vezérkara és az egyesületek vezetői 

vasárnap este fél tiz órakor az Országos Ka
szinó éttermében díszvacsorára gyűltek egybe. 
A vacsora alatt elsőnek Sigray Antal gróf, a 
szövetség illusztris elnöke emelkedett szólásra 
és a szövetség öléves jubileuma alkalmából 
meleghangú beszéd kíséretében felavatta az ál
tala adományozott remekművű ezüstserleget.

— A mi anyagunk elsőrangú — mondotta az 
elnök. — Nem lehetett volna azonban ily cso
dás eredményeket elérnünk, ha nem állottak 
volna feladatuk magaslatára a szövetség szer
vei. Hálásan emlékezem meg azokról, akik Öt 
év alatt lelkesen dolgoztak a szövetség felvirá 
goztatásán. Ez a serleg emlékeztessen bennün
ket évröl-évre az közgyűlés után az úttörőkre.

Ezután az elnök kiosztotta a régi vezetőknek 
a szövetség művészi plakettjét. Kankovszky 
Artúr alelnök és vitéz Kalándy Imre ezredes 
társelnök lelkes beszéde után asztalt bontott a 
társaság.

A kerékpáros-szövetség 
viharos közgyűlése

A Magyar Kerékpáros Szövetség 
délutánra hívta egybe tagcgyesületcit 
náris-pálya hatalmas nagytermébe,

vasárnap 
a Millc 

_______ _ _______ ____ , amelyet 
zsúfolásig megtöltöttek az érdeklődők. Az el
nöki emelvény alatt a terem egész hosszában 
felállított asztaloknál ültek az egyesületek kép
viselői, mig köröskörül állottak a tömegesen 
megjelent fiatal versenyzők. Boldog Nándor 
tartalmas főtitkári jelentését meglehetős vihar 
fogadta, de komoly kritikai hangot egyetlen 
felszólaló sem tudott megütni.

Az Országos Testnevelési Tanáét képvisele
tében Ivánkovics Kálmón titkár jelent meg. A 
pénztári jelentés számadatai 2070 pengő kész
pénzegyenleget tüntetnek fel. A főtitkári jelen
tés során támadt felszólalások különösen Me
rényi Lajos szövetségi kapitánnyal szemben 
robbantak ki az indulatok, ám Kirchknopf Fe
renc dr. elnök snájdig magatartása és erélye

Szenzációt keltett
a szombaton megkezdődött

10 napos vásár
RÁDAIJÁNOS ÜZLET BAkÓcH-ÜT 61

Suppinger Ferencné MTE,

Sertés-, marha-, composzt- 
és tőzeggel kevert f&kal

legjutányosabban szállít

reS", Mlt'elmann Géza
824—28 VII.. Aggteleki-utca 2<A

■ medrébe szorította vissia a kicsapni készülő 
hullámokat.

A választások során a következd Hsta ment 
keresztül: Elnök: Kirchknopf Ferenc dr. Tárt
elnökök: Baráth Elemér dr.. Mauser Simon, 
Rosta János dr., Steiner Rezső. Alelnök: Vass 
Zsigmond dr. Főtitkár Boldog Nándor. Pénz
táron Rosinelli Silvlo. Titkárok: Leitgeib Já
nos, Szabó László, Neumann Andor.

Kitünően sikerűit a Győri Vívó 
Club országos kardversenye 

Kabos (Tiszti VC) lett a győztes
Győr, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A Győri Vívó Club vasárnap reggel 
fél kilenc órai kezdettel tartotta meg a vár
megyeháza nagytermében országos kardver
senyét, melyen mintegy ötven vívó vett részt. 
A vármegyeház nagytermét zsúfolásig meg
töltötte az előkelő közönség s a nagyszerűen 
sikerült verseny kitűnő propagandának bi
zonyult. A döntő küzdelmekre este került a 
sor. A részletes eredmények a következők:
1. Kabos, Tiszti VC 7 győzelemmel, 2. Nagy, 
MAC 6 győzelemmel, 3. Cönczy, MAC 6 győ
zelemmel, 4. Gerevich, MAC 5 győzelemmel,
5. Kálnitzky, Tiszti VC 5 győzelemmel, 6. 
Dingfelder, RÁC 4 győzelemmel, 7. Duha. 
RÁC 2 győzelemmel, 8. Vargha, Győri VC 1 
győzelemmel. 9. Fiala, MAC 1 győzelemmel. 
A verseny után Petschauer Attila Meixnerrel 
(Győri VC) asszózott s hatalmas sikert ara
tott. A zsűri tagjai Kovács György dr., Dénes 
István és Petschauer Attila voltak, mindhár
man kitünően látták el tisztüket.

Magyar Sí Klub nyerte 
a Dobogókői Vándordíjai

Az egyéni verseny abszolút 
győztese Iglauer László (MSK)

Még szombaton este utrakelt a közel száz 
főnyi versenyzőgárda, ki vonattal, ki autó
busszal, hogy a kies fekvésű, magas hóval bo
rított dobogókői versenyen pihenten álljon 
starthoz. A verseny kezdete eredetileg reggel 9 
órára volt kitűzve, azonban az erősen szitáló 
eső következtében 11 óra is elmúlott, amikor 
a versenyrendezőség elindíthatta az első ver
senyzőket. Az erdő mentén kitűnő hóréteg állt 
a versenyzők rendelkezésére, de a tisztásokon 
a legtöbb helyem annyira jeges volt a terep, 
hogy a legnagyobb elővigyázatosságot igényel
te. Ez utóbbi körülmény mindazonáltal a ver
senyzőket erösen befolyásolta teljesítőképessé
gükben. A részletes eredmények a következők:

10-es csapatverseny Dobogókő vándordíjáért:
1. Magyar Sí Klub 7 óra 42 perc 13 mp. A táv 
8 kilométer volt. A tiz versenyző összideje a 
következő részidőkből tevődik össze: Szendey 
Béla dr 44 p. 16 mp. Szcndey András 42 p. 05 
mp., Sípos Lajos 41 p. 36 mp., Iglauer László 
39 p. 43 mp., Rotler Lajos 52 p. 01 mp„ Die- 
rolf Ágost 47 p. 39 mp., Báthory György 47 p. 
19 mp., llcsene Fülöp 47 p. 24 mp., Rosner 
Géza 54 p. 53 mp., Benedek Frigyes 45 p. 17 
mp.

2. Természetbarátok 7 óra 52 p 58 mp,
3. BBTE 8 óra 15 p. 35 mp.
4. Magv«7 Turista Egyesület 8 óra 25 p. 38 

mp.
Egyéni verseny (Táv: 12 km.) abszolút győz

tese: Iglauer László MSK 1 óra 02 p. 24 mp.,
2. Janovszky Sándor Természetbarátok, 1 óra 
04 p. 43 mp., 3. Sípos Lajos MSK 1 óra 05 p. 
03 mp., 4. Szendey András MSK 1 óra 05 p. 44 
mp., 5. Szcnedey Béla dr. MSK 1 óra 08 p. 38 
mp.

Osztályok szerinti csoportosítás: I. osztály: 
Szendey András 1 óra 05 p. 44 mp., IIA. osz
tály: Szendey Béla dr. 1 óra 08 p. 38 mp., 
1IB. osztály: 1. Iglauer László 1 óra 02 p. 24 
mp., 2. Janovszky Sándor 1 óra 04 p. 43 mp.,
3. Siposs Lajos 1 óra 05 p. 03 mp.

Idősebbek osztálya (32 éven felül): 1. Som 
Imre, BBTE 1 óra 13 p. 26 mp., 2. Német Fe
renc, Természetbarátok 1 óra 14 p. 12 mp.

Hölgyek versenye (Táv 4 km.): I osztály: 1. 
v. Sladler Istvánné MSK 29 p. 59 mp.

II A. osztály: 1. " "_____ ' **7
37 p. 51 mp.

//. B.-osztály: 1. Hécsey Mária BBTE, 32 
17 níp., 2. Dierolf ' '
3. llosene Fülöpné

....... .2 p
Agoslné MSK 38 p. 07 mp.,
43 p. 02 mp.



12 HÉTFŐI NAPLÓ Bndapwt. 1080 jnafr «T.

Az Orgonista-Szalay- 
pár nyerte Európa 

páros műkorcsolyázó 
bajnokságát

A hiSlgv-mükorcsoIyázó- 
bajnok: Frítzi Burger (Bécs)

Bécs, január 26
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Európa női és páros műkorcsolyázó baj
nokságait vasárnap bonyolították le a WEV 
pályáján, mintegy hétezer főnyi közönség je- 
leniélében. melyünk soraiban Miklas, nz oszt

rák szövetségi elnöke Svédország, Svájc, Nor
végia As Belgium követel, valamint számos elő
kelőség foglalt helyet. A nemzetközi korcso
lyázó szövetség ezúttal első Ízben irta ki a 
női éa páros Európa műkorcsolyázó baj
nokságokat. A versenyzők kiváló teljesít
ményi nyújtottak s a zsűrinek valóban nehéz 
dolga volt. A verseny azépségdijót a zsűri 
Afmr l'nonne de Llgne-Geurtnck ítélte s azon
kívül Etbel /tandemnek (Norvégia! szintén 
szépségdijat ítélt meg, nagyszerű •'••tarlósáért 
A részletes eredmények a kővetkezők:

Európa 1030. érj páros műkorcsolyázó haj 
noka: Orgonista—Szalny pár (Magyaror

szág) 10.34 ponttal,
2 Roller Sollas pár (Magyarország) 0.0 pont 
tál, 3. Hochhallinger— Preisdcckv r dr. pót 
(Becsi 0.78 ponttal. 4 Filippovils -Dillingi’r-

pár (Magyarország) 0.58 ponttal, 5. Papét/.-- 
Zwack-pár (Ausztria) 9 ponttal, fi. Jnuernig- 
lestvérek, 7. Iloppe-liáznspár (Csehszlovákia).

Európa 1930 évi hölgy műkorcsolyázó baj
noka: Éritzi Burger (Bécsi 345.91 ponttal. 2. 
Jlsc Hornung (Bécs) 326.05 ponttal, 3. Vivő 
Anne Unitén (Svédország) 309.39 ponttal.

Ballangrud letarolta 
Európa gyorskorcsolyázó 

bajnokságait 
Négyszeres Earópa-bainok lett

Nldaros, január 2fi.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A norvégiai 

Trondhjemben (Nidaros) rendezték meg Európa 
gyorskorcsolyázó bajnokságait kitűnő jégviszo
nyok mellett. A norvég Ballangrud szinte pá

ratlan sikert ért el, amennyiben
mind ■ négy távon 500. 1500. fiOOO és 
10.000 méteren megnyerte Európa bajnok

ságát.
.VM méter: Bajnok: Ballangrud (norvég)

44.9 rnp., 2. Pcderscn (norvég) 45.4 mp., 3. 
Staksrud (norvég) 45.fi

/.500 m: Bajnok: Ballangrud (norvég' 2. p.
20.9 mp.. 2. Staksrud (norvég) 2 p. 22.9 mp,
3 Van der Schcer (holland) 2 p. 25.9 mp.

úékW) m: Bajnok Ballangrud 8 p. 35 1 mp.. 
2 Slcinbeck (norvég) 8 p. 38 3 mp.. 3. Van der 
Jleide (holland) 8 p. 47.fi mp.

ló.OOf) m: Bajnok: Ballangrud (norvég) 17 
p. 47 mp., 2 Slombeck (norvég) 18 p. 02 3 mp., 
3. Cnrlsen (nonég) 18 p. 08.5 mp.

Befejeződött az MHC nyolcas jéghokkl 
tornája.

Az MHC jéghokki tornájának utolsó mérkő
zése vasárnap délután sziláló csőben folyt le 
n műjégpályán, ahol nz. FTC első és a BKE 
második csapata voltak nz ellenfelek. Gólt 
egyik csapatnak sem sikerült ütnie és igy a 
meccs 0:0 arányban döntetlenül végződött.

Az MHC tornájának végső eredménye tehát 
a következő:

1. MHC fi ponttal, ? BKE II 3 ponttal, 3. az 
FTC 2 ponttal, 4, a BBTE 1 ponttal.

Eötvös Zoltán jött éa — győzött.
A műjégpályán vasárnap reggel 5000 méte

res gyorskorcíolyázó-clőnyvcrscny volt, ame
lyet a külföldről most hazatért Eötvös Zoltán 
fényesen nyeri meg. Eredménye annál értéke
sebb, minthogy az. cső kissé kásássá tette a je
get. Az eredmények a következők: 1. Eötvös 
9 n. 0.7.A mp, 2. Erdélyi 0 p 25.8 mp.. <3. 
Wíntncr 9 p. 32.4 mp.. 4. Hauser 9 p. 37.8 mp , 
6. Tóth Llvio 9 p. 45 mp., 6. Pataki 9 p. 
47 3 mp.

Rövidesen megkötik 
a jugoszláv fulballbékét

Betgrád. jnnuór 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának tetefonjelen- 

tété.) Az a feszült vszony, amely hónapok óta 
n jugoszláv fulbnllsporlban uralkodik, a na
pokban váratlanul megenyhült. Eszéki sport- 
vezérek vállalkoztak nrrn, hogy Belgrád és 
Zágráb körött közeledést próbálnak létrehozni. 
Ezt követte a belgrádi nlszövetség titkárénak 
látogatása Zágrábban, amit a Iliből! dr., a 
zágrábi főszövetség főtitkára viszonozott, ami
kor a válogatott csapat Belgrádból Athénbe 
indult Riboli főtitkár a belgrádi sportvezérek- 
Lel több órán keresztül tárgyalt, mely után 
megelégedetten jelentette ki. hogv már eddig 
is sikerült közelebb hozni Űclgrádot Zágrábhoz 
n Athénból való visszatérte után Belgródban 
újra ki fog szállni, hogy a megkezdett tárgya
lásokat a lehetőség szerint sikerrel befejezze. 
A belgrádi sportvezérek közt is a legteljesebb 
előzék' nyseg és akarat nyilvánult meg a tár
gyalások folyamán a igv minden remény meg
van nrrn. htgv a hétfőn este folytatandó újabb 
tárgyaláson sikerül a In-két megkötni.

Csehszlovákia
Prágában vasárnap már komoly barátsá

gos mérkőzéseket játszottak: Slavia -Viktó
ria (ZLkov) 1:1 (I : 11. Spnrtn Viktória 
(Piheni 2:0 (1 : llohemians- Spnrta
(Késire) 3 :2 Í1 : II, Ochlr Kariin Meteor 
V|H. 2 : 2 (1 : 0>. CAFC - SK Bnkovmk 3 I

2 ; 0).

Magyarország asztali tenni- 
szezői megnyerték az összes 
egyéni világbajnokságokat

Berlin, január 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Az asztali Ir.nnisz világbajnoksá
gok küzdelmeit az egész hetet befödő ver
senyek után vasárnap késő éjféli órákig 
folytatták a teljesen be is fejezték. A magyar 
versenyzők számára hallatlan diadalt ered
ményező nílflng utolsó napjáról a követ
kező jelentéseink számolnak be:

NŐI páros: Világbajnok: K. Mednyánszky 
Mária, Sípos Annns-pár, mintán a Gaál

Favorifgyőzelmekkel indultak a box- 
csapat bajnokságok döntő küzdelmei

FTC-NSC 10:6; BTK BTC 14:2
Zsúfolt ház előtt indultak meg a boxcsapnt- 

bajnokságok döntőinek küzdelmei. Mindjárt 
bevezetőben megállapíthatjuk, hogy a nagy ér
deklődés teljesen indokolt volt.

Mert a küzdelmek végig szépek, élvezete
sek voltak.

Különösen az FTC—NSC-mérkőzés volt heves 
és változatos és az FTC-nek keservesen meg 
kellett küzdenie minden egyes pontért.

Mindjárt a küzdelmek megindulásakor ki
sebbfajta tüntetés volt. A közönség nagyrésze 
ugyanis egy várható Kocsis—Kuhinyi-mérkő- 
zésre volt kiváncsi.

Kocsis azonban lefogyasztva a felesleges 
súlytöbbletet, a légsulybnn Indult.

ahol inkább biztos volt az FTC részére a két 
pont megszerzése. A közönség azonban ezt nem 
méltányolva, hangos nemtetszésének adott ki
fejezést.

A Széles—Kubinyi-mecc.sen a vezető bíró 
Kubinyil többszöri figyelmeztetés utón a har
madik menetben szabálytalanságok miatt le
léptette. Az NSC azonban megóvta a mérkőzést 
Széles állítólagos inéig ütése miatt. Az óvást 
azonban első fokon elufasitotlák, . végleges 
döntés azonban csak a ma megtartandó orvosi 
vizsgálat után fog történni.

Az FTC ezután 1(1:6 arányban győzőit, 
miután nz NSC Gelb, Szoholcvszky és Littmann 
révén három győzelmet szerzett.

A mullévi bajnok BTK és a nagyon szépen 
szereplő BTC küzdelme a legjobb körűimé
in ck közölt indult meg a bajnokcsapatra 
nézve. Az első négy meccs után — Leilncrnek 
nem akadt ellenfele — már 8:0-ra vezetett. Ez 
lilán következett a Schmidt—Kerekes-mérkő
zés, amelyen váratlanul kirobbant a közönség
ből nz indulat.

A BTC jóképcsségű botolója. Kerekes ugyan
is váratlanul nagyon szépen dolgozva, végig 
nagy fölényben volt s úgy védekezésben, mint 
támadásban felülmúlta Schmidtet.

Amikor azután a biró a BTK-boxolót hir
dette ki győztesnek, a közönség

kiáltozással tüntetett ■ bírói Ítélkezés 
ellen.

Jó időbe telt azután, mig a közönség nagy 
lármája annyira csöndeseden, hogy hallhatóvá 
vált a gongütés és folytatni tudták a küzdel
meket.

A következő meccsen Jeles révén a BTC 
győzött s igy megszerezték a szép’égtnpaszt. 
Ez volt a BTC egyetlen győzelme, de nem nyu
godtak bele egykönnyen Schmidt győzelmébe. 
Óvásukat a mérkőzés után tárgyalták, de vég
leges döntést majd csak a szakbizottság fog 
hozni.

Részletes eredmények:
FTC—NSC 10:6

Kocsis (FTC) győz Tarbai (NSC) ellen ponto
zással — Széles (FTC) győz Kobinyi (NSC) 
ellen. Kubinyil a harmadik menetben a biró 
Icléptetle. — Marton (FTC) győz MAndi (NSC) 
ellen pontozással. — Gelb (TISC) győr Szclcp- 
esényi (FTC) ellen. Szelepcsényi föladta. — 
Ecsegi (FTC) győz Ser (TISC) ellen. — Szo- 
bolevszky (NSC) győz Endre (FTC) ellen pon- 

AUTÓNAPLÓ
A BSE megbizliatósáyi motorversenye
Rengeteg hnuftssal. de solytstbh Daleset nClhOl vdgzödtit a verseny

Vasúruup délelőtt tartotta meg a BSE a mar 
többször elhalasztott téli megbízhatósági mo
torversenyét. Start a fllntori gátnál volt, bonnét 
10 óra 12 perekor indította el a starter az első 
versenyzői.

Az 5fi kilométeres táv végig sima jég volt és 
az ötvenhat versenyző közül ezt egyetlenegy 
sem abszolválta bukás nélkül. Különösen Csó
kánkénál és u Delmár-Kcsergőnél nz útvonal | 
e két legnehezebb részén állandó volt a tor
lódás.

Kozma és Sabernák ért fel ereken a szaka
szokon bámulatos biztonsággal. Gárdonyi ten
gely törést szenvedett, ezért feladta u versenyt. 
Szigeti vadul száguldott utána s mikor látta 
Gárdonyi balesetét, fékezett n jeges utón egé
szen Gárdonyi gépéig csúszott • majdnem s/e- 
reccsélleuüí járt- Eukauetz a start után bukott 
ugyan, de ennek ellenére végig ment a távon 
A legjobb időt babérrá!.- érte el. dr a limitált 
Idő elölt kit perccel éti célba és ezért kiesett

Magda. H. Komáromi Mártn-pár*  21:12, 
21:12 és 21:19 arányban győztek le ■ döu- 
töben.

Férfl páros: Világbajnok: Barna —Szabó- 
dos-pár. 2. Tbum— Llebster (Ausztria).

Vegyes páros: Világbajnok: Szabados— 
Mednyánszky-pár. 2. Sípos—Kelen-pár.

Férfi egyes: Világbajnok: Barna, 2. Bel
lák. A döntőben Barna 21:14. 16:21, 21:16, 
21:12 győzött.

(ozással. Szigeti (FTC) győz Major (NSC) el
len pontozással. — Littmann (NSC) győz Lutz 
(FTC) ellen pontozással.

BTK—BTC 14:2.
Lovas (BTK) győz Tóth (BTC) ellen ponto

zással. — Leitnor (BTK) győz ellenfél nélkül. 
— Szabó (BTK) győz Józan (BTC) ellen. — 
Jang (BTK) győz Hallos (BTC) ellen. — 
Schmidt (BTK) győz Kerekes (BTC) ellen pon
tozással. — Jeles (BTC) győz Schreich (BTK) 
ellen pontozással. — Kriston (BTK) győz Bog
nár (BTC) ellen pontozással. — Körösi (BTK) 
győz Pesti (BTC) ellen pontozással.

Vasárnapi sporthírek
X Horváth József BEAC veretlenül győzött 

nz egyetemisták junior Hírversenyén. Nagy
számú közönség jelenlétében folyt le a BEAC 
országos junior tőrversenye. Az elődöntő mér
kőzéseket vasárnap délelőtt bonyolították le, 
mig az esti döntő küzdelmekre kilenc verseny
ző kvalifikálta magát. Kellemes benyomást 
keltett a fiatal tőrvivó generáció nagy fejlődé
se. Az eredmények a kővetkezők 1. Horváth 
József (BEAC) 8 győzelemmel, 2. Zöld dr. 
(BEAC) 7 győzelem, 3. Éliássy (RÁC) 6 gv., 4. 
Richtor (KEAC) 4 gy., 5. Kolo«s (MTK) 4 gy., 
fi Árvay (MTK) 3 gy., 7. Barcza (BEAC.) 3 gy., 
8. Salamon (Tiszti Vivő Klub) 1 gy., 9. Szál- 
móry (BEAC) győzelem nélkül.

X Felső-AuMitrlo, Stájerország és Sulzkam- 
inergut tartományok együttes slveraenyét va
sárnap bonyolították le Aflenzben. Győztes F. 
Schwab (Wels) lelt Fröhlich (Bad-Ischl) elölt. 
Az eddigi sáncrekordot K. Koberz (Graz) 42 
méterre javította. A legjobb felsöausztriai ver
senyzőnek Schwab, stájerországinak Rödiger 
salzkamniergutinak pedig Fröhlich bizonyult. 
A versenyen kétezer főnyi közönség volt jelen.

X A Vécsey-emlékversenyen a BTC hatos 
tornacsapata győzött. A Tornaszövetség hatos 
csapat ók részére kiirt Vecsey-emlékversenye. 
amelyet nyújtón bonyolítottak le vasárnap, jól 
sikerült. Győztes a BTC a) csapata (Borsó Jó
zsef 79, Csomag Nándor 82.25. Illává Vilmos 
81, Péter Miklós 81, Londi Dezső 83, Pelle Ist
ván 86.5) 492 75 p. 2. (VÁC (Schwartz Győző 
78.5, Spiegler Ernő 76.50, Földes Ferenc 71.25, 
Sleiner László 71.75, Schwartz. Zoltán 76.75, 
Slern Ferenc 71.25) 445 p. 3. III. kér. TVE 
(Skulányi József 81.25, Simon József 71.50, 
Sclunicrer Vilmos 69, Hrajcsovits Lajos 72, 
Messercr Ferenc 71.25, Roditz János 58) 423 p.
4. BTC b) csapata 422 p. 5. ÜTE b) 409.75. 6. 
UTE a) 358.75 p.

X Az MTK második veresége a kosárlabda 
körmérkőzésen. Vasárnap folytatták az NTE 
kosárlabda körmérkőzését, amelynek legna
gyobb meglepetése a múlt évi BBTE körmér
kőzéséin győztes MTK második veresége volt, 
amelyet az MTE-től szenvedett el. A másik 
mérkőzésen a BBTE fölényesen győzött a Tu
rul ellen. — Eredmények: MTE—MTK 13:11 
(5:4). Góldobók: Cséfav 9 és ScháfTer 4, illetve 
Németh 9 és Góbéi 2. — BBTE—-Turul 32 8 
(19:4). Góldobók: Horváth 19, F'erencz.fTy 9, 
Lelirer 2 és Fórray 2, illetve Angeli 1. 8.

a versenylxől. A verseny kitűnő rendezésben 
folyt le, ami Kováe.sházy Vilmos főjegyző kö
rültekintő gondosságának köszönhető. A start- 
és cél-bizottság - élükön Kovács tanácsos és 
Szántó titkárral — kitűnő munkál végzett.

Részletes eredmények a következők:
Szóló motorkerékpárok 173 kem ig- 1. Luka- 

vcez 1 óra 11 perc, 40 mp, 2. Komíőssv 1 óra 
13 p. 42 mp.

2.W Izem-ig: 1. Baranvay 1 óra 12 p. 30 mp. 
2. Kiss 1 óra 12 p. 53 mp

3ó0 kem-ig: 1. Zumccsnik 1 óra 13 p 05 mp. 
2. Schusztcr 1 óra 13 p. 45 mp.

560 kcm-lg: 1. Géczy 1 óra 11 p. 30 mp. 
2. Kovács 1 óra 11 p. 25 mp

Oldalkocsik 3öó kem-ig: 1. Wiltenheig 1 ója 
-’6 |» 50 mp. 2S Kovács 1 óra 33 p. 57 mp.

kcir.-en felül: 1. Delv 1 óra 16 p. 50 mp 
2. Czujha 1 óra 17 p 20 mp.

.4 teamben: t. BSE (Géczv, Delv. Kiizsatio- 
vics'. 2 BSE 'Hóra, Komíőssv, Kovács).

)( MM h—r** 41 az önlndltó? ha télen a mo
tort a kézáfoggantyuval kell beraditani. Ha • 
benzinhez néhány csepp aWing*OU M-t adago
lunk, elégséges egy nyomás az öninditó gombra 
és a motor szabályszerűen beugrik.

)( A KMAC sportbizottsága nagyban készülődni 
az 1930-as magyar—osztrák turautra. amelynek' 
részletes feltételeit mór közre bocsájtották. A 
nevezési határidő junius 1. illetőleg utóneve- 
zést junius hó 10-ig lehet benyújtani. A való
ban kimagaslónak ígérkező magyar—osztrák 
automobil turaut nyitva mindazok részére, 
akik a Nemzetközi Automobil Clubok Szövet
sége által érvényesnek elismeri versenyzői 
igazolvánnyal bírnak. Ár. automobilok részéről 
a turauton résztvehetnek azok a jármüvek, 
amelyeket a nemzetközi sportszabályzat a 
sportkocsik résaére előir, továbbá azok a túra
kocsik, amelyek az osztrák nemzeti sport
szabályzatnak megfelelnek (B-oszfály legkisebb 
súlya 1700 kilogramm van lezzállilva.)

Hidcubc’i is játék n begyújtás. Kapható minden srakör- 
letbcu. Importőr: J.ASÉLrt, Budapest, VI., Lázár

aira 13. Telető í: 185-89.

)( Moíorsportkörlikhcn általános az öröm, 
hogy a Nemzetközi Automobil Sportklubok 
.szövetsége a minap Párizsban tartott összülé- 
Seben elhalározlri, hogy a nemzetközi automo
bil hogviversenyek sorúba kötelező verseny
ként beiktatják a magyar svábhegyi versenye
ket is. Eszerint tehát Európai Hegyibajnoksá
gért küzdő versenyzőknek eliten az évben, 
57eptcmber 21-én részt kell venniük a sváb
hegyi versenyen is. Ez a körülmény nyilván 
nagyot lendít majd a magyar motorsporton, 
hiszen a tehetséges magyar versenyzőket az 
elsőrangú külföldi mesterek csak fokozott tel
jesítményre tudják lendíteni.

)( Száznetfyvcnhalnn neveztek ba Európa min
den országából a montckarlói csillngturára, 
amely január 29 tői február 2-ig tart, tehát ez 
a verseny a téli sportidőszak legkimagaslóbb 
autós eseménye. A legtöbben természetesen 
majd részlvesznek, beérkezésük után a külön
böző kiirt versenyeken, úgy hogy a riviérai 
(ura és versenyeredmények elé nagy izgalom
mal Európa minden országában drukkolnak az 
nutomobilisták.

RÁDIÓ
A Rádió mai műsora;

BUDAPEST.
9.15: A rádió házikvartettjének hangverse

nye. 0.30: Hirek. 0.45: A hangverseny folyta
tása. 1.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Víz
állásjelentés magyarul és németül. 12-00: Déli 
hnrang.vzó az Egyetemi templomból, időjárás
jelentés. 12.65: A Fejes-szalonzenekar hang
versenye. 12.25: Hírek. 12.33: A hangverseny 
folytatása. 1.00: Pontos időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelentés 2-30: Hipek, élelmiszárak. 3.00: 
Piaci árak és árfolyamhirek 4.00: Asszonyok 
.tanácsadója. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás
éi vizóll&sjelentés, hirek. 3.10: ■ Tót-magyar 
nyelvoktatás. 5.40: Komlóssy Emma magyar 
nótákat énekel Kurina Sírni és cigányzenekn- 
rának kíséretével. 6.50: Német nyelvoktató*.  
7.30; A Filharmóniai Társaság hangversenye a 
Zeneművészeti Főiskola nagyterméből. Vezé

nyel: Hans Knappcrtsbusch, bajor országos fő
zeneigazgató. t.40: A Magyar Külügyi Társaság 
előadássorozata: Radics Elemér dr. francia
nyelvű előadása: „L'esprit hongrois dans le 
rcflet des anecdolcs historiques." (A magyar 
szellem a történelmi anekdoták megvilágításá
ban.) — Utána: Pontos időjelzés, időjárásjelen
tés. hirek. — Majd: Bachmann-jnzr a Duna- 
palota nagyszállóból.

KÜLFÖI.D:
Beograd. 18: Délszláv dalok. 26: Szláv zene. 

21.30: Tánczene.
Berlin. 20: Aubcr: „Fra Diabolo" c. operája 

n nagyoperaházból. 22.30: Táncóra 6.30-ig 
tánczene.

Bucurestl. 20: Román dalok. 20.45: Román 
dalok dudaszó mellett. 21.15: Schubert: Ges- 
dur-trió.

Breslan. 17.30: Barnay-Horovitz Ilka zongora
játéka (Emlékezés Lisztre). 19.15: Mozart-zene 
gramofonon. 21.15: Bach Péter dalestje.

Frankfurt a/M. 20.15: Szórakoztató zene. 
21.15: Régi muzsika. 22.25: Gramofon-kabaré.

Hamburg. 20: 12 muzsikus estje. I Bevezető 
zene. II. Allegro. III. Andante. IV. Scherzo. V. 
Finálé. 21.30: Tánczene.

Katowice. 20.30: Operett Warstawából. 23.15: 
Tánczene.

Köln. 17.30: Kamarazene (Bach, Schumann, 
Reger). 18.30: Hauptntann: „Farsang" c. mü
vének ismertetése. 20: Házi zenekar (8 szám, 
közben néniét dalok). 24-ig tánczene.

Lelpzlg. 21.10: A Pozniak-lrió játéka, t. Kor- 
naulh: Trió. 2. Dvorzsák: Dumky-trló. 20.36: 
Tánc-zene,

Milano. 17: Kvintett. 20.30: Könnyű zene. 
21.15—24: Vegyes zene, előadás.

München. 19.30: A müncheni filharmóniku- 
sok hangversenye. 21.30: Königswusterhausen.

Napol! 21.02: Usiglio: „A sorrentói nyugdi- 
jasok**,  vigopera.

Praha. 20.20: Brno. 21.30: Solc Károly zon
gorajátéka.

Roma. 17.30—19: A Firenzei-trió hangverse
nye. 21.02: Régi nápolyi dalok, 1800—1915-ig.

Torino. 20.30—24: Zene, vegyesek, felolvasá
sok. kis hangverseny

Wien. 20: A wieni tanítók a cnpella karának' 
hangversenye Benesch csellómüvész közremü- 
ködési'cel. Utána jazz.

A nerkeattMn 4» kiadásért telel. 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja:
Rél.'ói Lapok*'  UB4avin«(o».
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