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veres revolueres affér 
a nyugati pályaudvaron

Günczy Mlklűs mérnök, GOnczy líbiai lanícsainOK lia a oerronon rílílt HrolkG 
Istvánra, aki a, menyasszonya eion inzulinná - A vonalban, utazás közben 
keletkezeti az altér GOnczy és Hrolkű társasága: Keresztes olimpiai bajnok 

és Hatásos laszio uszuioorvos közön
A goivé Hrotkú állkapcsába túródon

Vasárnap délután négy órakor, mikor a 
Szobi személyvonat befutott Budapestre, a 
nyugati pályaudvarra, a mozgalmas, forgal
mas pályaudvari csarnokban

véres revolveres affér
játszódott le.

Az egyik második osztályú vagónból kél 
társaság szállt le. Két hölgy és két ur volt 
az egyik társaságban, a másikban pedig 
három ur. A két társaság tagjai közül

egy-ogy férfi szemmelláthatóan izgatott 
szóváltásba keveredett,

kölcsönös névjegycsere történt, majd az uta
sok csak annyit láttak, hogy a férfiakból 
álló társaság egyik tagja ököllel orrba súj
totta a hölgyeket kisérő egyik urat, aki a 
következő pillanatban revolvert rántott 
elő és

belelőtt az ököllel verekedő férfi arcába, 
akit nyomban elöntött a vér.

Nagy riadalom, pánik támadt a revolver
dörrenés zajára. A férfiak ijedten megtor
pantak, az asszonyok sikoltoztak, a nagy 
kavarodásban rövidesen rendőrök érkeztek, 
akik mind a két társaság tagjait a pálya
udvari örszobára kísérték. Néhány perc 
múlva ott voltak a mentők is és bent a 
pályaudvari őrszobán megkezdték annak a 
tisztázását, hogy tulajdonképpen mi is tör
tént.

Rövidesen kiderült, hogy
aki az ökölcsapást adta, Hrotkó István 
25 éves hentesmester, Hrotkó Rőkus- 
nak, az Ismert budapesti hentesnek ■ 
fia, aki pedig az ökölcsapást revolver
lövéssel viszonozta, Gönczy Miklós 28 
éves mérnfik, Gönczy Gyula ítélőtáblái 

tanácselnöknek a fia.
Gönczy Miklós forgópisztollyal lőtt Ilrotkó 
Istvánra, akinek a golyó az alsó állát 
ütötte ót,

kiverte öt fogát és befuródott az áll
kapcsába

Szerencséje volt Hrotkónak, hogy a kis
kaliberű, ötmilliméteres forgópisztoly go
lyója az állkapcsában megakadt, mert kü
lönben a golyó menthetetlenül szétroncsoljn 
a torkát. A mentők első segélyben részesí
tették Hrotkót. azután

a Verebély-klinikára vitték.
A pályaudvari örszobán ezalatt röviden 

kihallgatták az eset szereplőit, azután a höl 
gyek kivételével mindkét társaságnak a tag
jait fölszólították, hogy

Gönczy Miklóssal együtt menjenek ■ 
főkapitányságra.

ahol majd részletesen megtörténnek a ki
hallgatások.

A főkapitányság központi ügyeletén kezd
ték meg az eset tisztázását. Elsősorban is 
a két társaság tagjainak személyazonosságát 

tisztázták. Gönczy Miklós édesanyjának és 
menyasszonyának, Meszlényi Ilonának a 
társaságában volt és velük volt menyasszo
nyának a bátyja, dr. Meszlényi Tibor is. A 
másik háromtagú társasághoz Ilrotkó Ist
vánon kivül Hrotkó sógora,

Keresztes Lajos, az ismert és neves 
magyar olimpiai birkózóbajnok, vala
mint Hajagos László dr. váci városi 

tisztifőorvos tartozott.
Először Gönczy Miklós mérnököt hallgat

ták ki. Gönczy előadta, hogy édesanyja, 
menyasszonya és Meszlényi Tibor dr. társa
ságában kiránduláson volt Alsógödön, ahol 
villájuk van. A Szobról Budapest felé ha
ladó vonatra szálltak fel, hogy Budapestre 
jöjjenek. Az egyik második osztályú vágón- 
ban foglaltak helyet. Ebben a vagónban 
hárman ültek: Ilrotkó István, Hajagos 
László dr. és Keresztes Lajos, akik Vácról 
jöttek. A vonat elindulása után

Hrotkóék leeresztették a vonat ablakát. 
Gönczy Miklós részben a hölgyek miatt, 
részben pedig azért, mert nemrég esett át 
egy torokfájáson,

nem akart a hideg januári napon nyi
tott ablak mellett utazni

és ezért fölhúzta az ablakot. Az ablaknyi

Gróf Bethlen István miniszterelnök 
és Balthazár püspök kibékültek 

Balthazár Dezső püspök vasárnap nyilatkozott a Hétfői Naplónak
Debrecen, január 4.

A nyáron történt, hogy Baltazár Dezső 
debreceni református püspök Gaál Endre 
kastélyában találkozott Mayer János föld- 
mivelésügyi miniszterrel, akinek nagysza
bású politikai programot adott át azzal, 
hogy juttassa azt el Bethlen István grófhoz.

Ez a politikai program annakidején nagy 
feltűnést keltett és azzal a konzekvenciával 
járt, hogy Baltazár Dezső — miután nem 
kapott Bethlen István gróftól választ arra 
— bejelentette az egységes pártból való ki
lépését.

Közben úgy a miniszterelnök, mint Bal
tazár püspök részéről éles nyilatkozatok 
hangzottak el s a magyar közvélemény meg
állapíthatta, hogy

Baltazár Dezső politikailag a legéleseb
ben szembekerült Bethlen István gróf 

mlnisztcrelnökkrL
Közben Baltazár püspök Londonban járt 
Rothermerc lordnál is, de egyébként úgy 
látszott, hogy a programelőterjesztés siker-

tás és csukás között szóváltás keletkezett a 
két társaság tagjai között. Útközben huza- 
napsabb ideig 4 és mindig szenvedélyesebb 
hangon folyt a szóváltás, amely azonban 
később lecsillapodott.

Úgy látszott már, hogy be is fejeződik az 
egész, de mikor a vonat befutott á nyugati 
pályaudvarra, megint kiújult az affér. To
vább folyt a szóváltás,, anpcly akkor is tar
tott, mikor leszálltak a vagónból.

Hajagos László, aki sértve érezte ma
gát, odalépett Gönczy Miklóshoz és át

nyújtotta névjegyét.
Gönczy kigombolta a kabátját, elővette a 
tárcáját és Hajagos felé nyújtotta a maga 
névjegyét. A névjegy azonban véletlenül ki
esett a kezéből. Hajagos tisztifőorvos, úgy 
látszik, félreértette ezt, alighanem

azt hitte, hogy sérfőszándékkal dobta 
eléje a névjegyet

Újabb inzultusnak vette a dolgot és a szó
váltás még erősebb lett.

Ennek a hevében történt azután, hogy 
Hrotkó István öklével Gönczy Miklós ar
cába sújtott. A mérnök orrán az erős ütés 
következtében kibuggyant a vér. Egyedül 
állt szembeu három férfivel és 

telenségc arra késztette, hogy visszavonul
jon a politikai szerepléstől.

Mint a Hétfői Napló jó forrásból értesült, 
a legutóbbi napokban a miniszterelnök kez
deményezésére

megtörtént az ünnepélyes kibékülés 
Bethlen István gróf és Baltazár püspök 

között.
Ennek a kibékülésnek külső megnyilvá

nulása a felsőház legközelebbi ülésén fog 
lejátszódni,

amikor Baltazár Dezső püspök Inter

Balthazár Dezső nyilatkozata
A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté

zett a kibékülésre és az egységes pártba 
való visszalépésre vonatkozólag

DR. BALTAZÁR DEZSŐ
püspökhöz, aki a következőket mondotta.

— Azok a hirck, mintha én az egységes 
pártba visszalépnék, nem felelnek meg a 
valóságnak. En újévi beszédemben ..egy
ségről" beszéltein ugyan, de ezt hirdeti Gaal 

az Inzultus annyira fölháboritotta, hogy 
valósággal önkívületi állapotba esett, 

előrántotta revolverét és lőtt
Mig a kihallgatás tartott, megérkezett * 

főkapitányságra a Verebély-klinikáról a 
jelentés, amely Hrotkó István állapotáról 
számol be. A jelentés szerint a fiatal hentes* 
mesternek

az állkapcsába fúródott golyót operá
ció utján eltávolították.

Az állapota nem életveszélyes, de súlyos, 
azonban rövidesen felépül. Mivel a lövés a 
száját érte,

beszélnie természetesen nem szabad 
és igy a klinika orvosai szerint a rendőrs 
ség még nem hallgathatja ki.

A két társaság tagjai, miután megadták 
a szükséges felvilágosításokat, a tanukihall* 
gatások után eltávoztak a főkapitányságról, 
A klinikai jelentés megérkezése után

Gönczy Miklós mérnököt Is elbocsátot
ták a rendőrségről, 

természetesen azonban megindult ellene 82 
eljárás és a rendőrségi nyomozás fogja tisz
tázni, hogy ki milyen mértékben felelős az 
inzultusért és az azt következő revolvere® 
afférért.

pellációt intéz a miniszterelnökhöz a 
magyar politika további irányára nézve.

Bethlen István gróf válaszolni fog erre ad 
interpellációra és beszédében ki fog ter
jeszkedni arra a személyes jellegű tárna* 
dúsra is, amelyet annakidején a felsőházban 
Baltazár püspök távolléte alatt intézett 
ellene. Felszólalása során a legteljesebb 
személyi és politikai elégtételt fogja átnyuj* 
tani Baltazár püspöknek s ezzel megpccséi 
felődik közöttük a politikai és személyi béke

Gaszton és Rassay Károly is és még sem lép
nek bt az egységes pártba, ezt hirdeti 
Bethlen István gróf miniszterelnök is és 
még sem lép ki az egységes pártból.

— Újévi beszédemben egységes erőt kí
vántam és azt, hogy a személyes érzékeny
ségeket félretegyük. Ezt azonban nem poli
tikai, hanem kizárólag egyházi- szempontból 
hangsúlyoztam és pedig az egyház vezetői
ből nálam járt küldöttség előtt Válaszom* 



2 HÉTFŐI NAPLÓ BudnpfM, 103Í Janulr It

bán tehát err* céloztam, bár egyházamban 
az egység, hála Istennek, teljes rgéxzébcn 
Utegvan.

A debree-ni reforrr.álua egyhárJ élet 
több vezetfí tagja 

egybehnnpzónn a kővetkezőket Jelentették 
ki a Hétfői Napló műt katórxónak:

— Raitazár Dezső püspök újévkor egy
házi küldöttségei fogadott és emuk üdvöz
lésére adott válaszúban nem esett szó poli
tikáról. valamint arról sem, hogy n püspök 
most visszatérne az egységes pártba.

Kijelentései eaak egyház* ügyekre vo
natkoztak és nz ígyhúz vexetéM’lwn 
megnyilvánuló egységen akaratról be

szélt, 
amelynek fenntartásút célozta azzal a ki
jelentésével is, hogy n személyes féltékeny-

Leszdtiitjüif a mentfráDttott 
postai tarliákat

A karsskedelml és iparHamara eioteriasztoso a pastaiaKarek- 
pínztíri iiiaiÉK ottan

A november 15-én váratlanul élothelép- 
telell posiniarifacmclés tudvalévőén óriási 
megdöbbenést kelteti az ország kereskedői 
és Iparosai közölt. De érzékenyen érintette 
a postai tarifák felemelése jóformán az or
szág egész lakosságéit.

Most már másfél hónappal a drágább ta
rifa életbeléptetése után maga a postakincs- 
lár is érzi ennek a hatásút abban, hogy kü
lönösen a kereskedők és iparotok erősen le
csökkentették (ízlett levelezéseiket, telefon- 
besrélgetéscikct és egyúltalóbnn minden 
olyan költséget, amely a postai szállítással 
'unatkozásban áll.

Ilyen körülmények között természetesen 
> poatakincslár sem találja meg a számitél- 
wát, mert hiszen kétségtelen, hogy n bevétel 
csökkenése a Jövőben még fokozódni is 
fog, annál is inkább

meri a kereskedők bizonyos Irányban 
sservrzkcdnek arra, hogy amennyire 
csak lehetséges, elkerüljék u költsége
sebb postai, távirati vagy telefonérlnl- 

kezést.
Éppen ilyen mértékben, vagy talán még 

súlyosabban érintette a kereskedőket és 
iparosokat a postatakarékpénztárt csekkdl- 
jak bevezetése és erre vonatkozólag fíber 
Antal, a budapesti kereskedelmi és iparka
mara elnöke a legutóbbi napokban részle
tesen megindokolt memorandumot adott át 
Und János kereskedelmi miniszternek.

A memorandumban kifejtették, hogy 
mennyire káros a postatakarékpénztárt ille
tékek bevezetése. Információnk szerint Búd 
János kereskedelmi miniszter

• legteljesebb megértéssel fogadta a ke
reskedelmi és Iparkuninra előterjesz

Fekete dolmányban, egyetlen 
érdemrenddel a mellén 
nyugszik Joffre marsall

Párizs, Január 4.
Joffre marsall holttestét csak holnap ko

rán reggel szállítják át a katonai főiskola 
kápolnájába, ahol két napon keresztül ma
rad felravatnlozva. A marsall

fekete dolmányba öltöztetve nyugszik 
vaságy ón.

Mellére egyetlen kitüntetést tűztek fel: a ka
tonai érdemrendet. Az ágy fejénél lévő asz
talkán hatalmas ezüst kereszt és szenteilviz- 
tarló áll. A marsall vezérkarának tisztjei 
felváltva állnak diszörséget n halottaságy 
mellett. Ax özvegy egész éjszaka a halott 
mellett virrasztóit. Az ö/vegv ellenzése miatt 

a marsall ureáról nem vettek fel hnlottl 

Dehla, a kigyótáncosnő harca 
a Csákányi-Marx családdal

Elmebajosnak nyilvánították Csákányi-Marx Jánost, aki a Ferenc- 
köruton lelőtt egy rendőrt

Kuilssfa Írón háztulnjdonosnő Keresetet I hogy a Lőportár-utca 5. szánni kórházon fenn- 
nyújtóit be « bíróságon itj. Csákányi Marx JA- I álló harminc millió koronás zálogjogára törlési 
nos volt középiskolái tanár ellen, amelyben azt | engedélyt adjon.
kérte, kötelezze n bíróság Csákányt Marxot, I Ennek n keresetnek valósággal

A lanuári radlűnyugtat
mtndon rddlóatöflxotö saját érdekében olvassa 
•I és azotvényát kltttltva mlolöbb küldi* bo.

Rádióamatőr Tanácsadó
Budapest 62, posta fiók 170

kedést Negyük félre az egységes cél érde
kében.

— Annyi tény, — mondották ezután 
inunkatársunknHk — hogy a pllxpök 
kibékült Bethlen István gróf miniszter 

elnökkel,
a kibékülés azonban teljesen személyi ter
mészetű és nem vonja maga utón a politi
kai fronton való együttműködést.

Amikor a kibékülésre vonatkozó hírek 
Baltazár elölt szóba kerültek.

d nem telt említést arról, hogy viasza 
akar lépni az egységespártba, 

.sőt egy küldöttség előtt olyan kijelentést 
telt, hogy «z egyházi éleiben a politikának 
semmi keresnivalója ninc'en, mert csak így 
érbelő el az, hogy különböző póri állású em
berek egyforma erővel dolgozzanak az egy
ház érdekében.

tését
és megígérte a kérés jóakarata pártolását, 
azonban a régi állapot visszaállítása ma 
már nemcsak tőle, hanem a pénzügyminisz
tertől is függ, aki természetesen a várható 
bevételeket számításba vette.

Mint n Hétfőt Napló megbízható forrás
ból értesül, a kereskedelmi miniszter inter
venciójára

Wekerle Sándor pénzügyminiszter I* 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy a 
november 15-én végrehajtott poslala- 
rlfaemelés tárgyában bizonyos enged

ményeket tegyen 
és amennyiben a pénzügyi szempontok le
hetővé teszik, a legrövidebb idő alatt, ha 
nem is állítja vissza teljesen a régi posta
tarifát, bizonyos mértékű mérséklést mégis 
fognak eszközölni.

Erre mindenesetre kényszeríti a pénz 
ügyminisztert az a meggondolás is, hogy a 
magas postntarifa nem lehet akadályozója 
a kereskedelmi élet teljességének, már pe
dig a jelen esetben minden jel arra mutat, 
hogy nz ország kereskedő- és iparostársa- 
dalma igyekezni fog több vonatkozásban a 
posta megkerülésével érintkezési keresni 
ügyfeleivel.

De az eddigi pénzügyi adatok is arra kell, 
hogy kényszerítsék a pénzügyminisztert, 
hogy a tarifót mérsékelje, mert előrelát* 
hatólag nemcsak, hogy nem kapja meg a 
postatarifa emelésétől remélt bevételi több
letet, hanem a felemelt dijak dacára, olyan 
csökkenés fog bekövetkezni a postai bevé
telekben. ami azután éppen azt a célt ve
szélyezteti, amit a tarifaemeléssel elérni 
akartak.

lárvát.
Ma csupán Barthou hadügyminiszter és 
Thgrell lord párizsi angol nagykövetet bo
csátották he n hnlollassrobába. Reggel 9 
órakor a klinika kápolnájában misét mond- 
lak Joffre (elkiildvéérl.

A mai lanok szintén hasábokat szentelnek 
a marsall érdemei méltatásának és bö kivo
natokban közük a külföldi — köztük a 
magyar — újságok megnyilatkozását. A 
részvétnyilatkozatok özönével érkeznek az 
ország minden részéből és a külföldről. A 
volt szövetséges országok bejelentették, hogy 
a temetésen küldöttséggel képviseltetik ma
gukat.

reféuybe IU4 eWzménycl
vannak. Olyan előzmények amelyek sokszor 
foglalkoztatták már a nyilvánosságot.

Ifjabb C«d*dnjd Marx János, aki ellen n ke- 
rését Indult,

néhal Csákányi Mari János v. b. t. t-, a 
Már. egykori elnök igazgatójának a ftu.

Az ifjabb CsdWnyf tudományos pályára ké- 
szült, filozófiai és természettudományi doktorá
tusa van, középiskolai tanári oklevelet szerzett. 
Nem a kenyérkereset szüksége vitte Őt a tanári 
pályára, hiszen az édesapja halála után

harmlncmllltárd koronás örökség maradt 
a családra, 

de Csdkdnyt Marx János nem akarta a vagyo
nos fiatalemberek sokszor sivár, munkátlan éle
tét élni.

A dúsgazdag fiatalember e háború előtti 
években megismerkedett egy elvált, fiatal uri- 
asszonnyal, Ruzicska Irénnel. Az ismeretségből 
komoly vonzalom fejlődött ki. Közben Ruzicska 
Irén az artislepályára lépett.

Delfin, a táncosnő néven szerepelt, mezte
lenül, hatalmas óriáskígyókkal táncolt 

és elsőrendű márka volt a nemzetközi artista
piacon. Csákányi Marx János feleségül akarta 
venni Ruzicska Irént,

a család azonban ellenezte a táncosnővel 
való házasságát

és el akarták szakítani tőle.
Az ellentétek később kiéleződtek, Csákányi 

Marx János idegeit nagyon megviselték ezek a 
családi bajok és végül is

a hozzátartozói ldeggyógyintérefben he
lyezték el.

Ruzicska Irént, aki közben Csákányi Marx Já
nos kedvéért otthagyta az artistapályát, a csa
ládnak sikerüli is elszakítani ifjabb Csákányi
tól, aki különben időközben ügyvédje utján 
örökség! egyezséget kötött a hozzátartozóival.

Ruzicska Irénnek az ismeretség alatt külön
féle követelései támadtak ifjabb Csákányi Marx 
Jánossal szemben, aki azután

tartozásai fejében a táncosnő nevére Íratta 
ax örökösödési eljárás során ráeső Lőpor

tár-utca 5. száma húz egyötöd részét.
Ruzicska Irén később megvásárolta a családtól 
a ház másik négyötöd részét is és igy a bérház 
egyedüli birtokosa lett. Egy kölcsönügylet kö
rül azonban Csákányi Marx János javára har
mincmillió koronás jelzálogot tábláztak 8 
házra. A táncosnő tnvaly el akarta adni a házat 
és törlési engedélyt kért Csákányi Marxtól. 
Csákányi Marx meg is ígérte, hogy megadja az

4 67 éves francia üözíatsasagi 
elnöfi - megnősül és visszavonul 

a politikától
Pária, január 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
tentése.) Igen komoly helyről származó, 
érdekes, pikáns hirt kolportálnak napok óta 
a francia politikai párthelyiségekben. A hí
rek szerint a francia köztársaság elnöke : 
Doumergue, akinek mandátuma tudvale
vőén 1931-ben jár le, a legkomolyabban 
foglalkozik azzal a gondolattal, hogy

lelép a politika színpadáról és minden 
hivatalos ténykedéstől visszavonulva, 

újból délfranciaországi birtokára tér.
Szőkébb hazájában a francia köztársaság

Pokolgép robbant 
a belgrádi vonaton

Bclgrád, Január 4.
Zágrábból jelentik: Az elmúlt éjszaka 23 

óra 20 perckor a Milánó— Zágráb—belgrádi 
gyorsvonat egyik fülkéjében közvetlenül a 
vonalnak a zágrábi pályaudvarra való be
futása elölt

robbanás történt.
A kocsiszakaszban a robbanáskor Rimaj 
vállalati igazgató tartózkodott, aki bal comb
ján szenvedett sérülést. A pokolgép

ax egyik ülés alá volt elrejtve.
A vonat csekély késéssel folytatta útját 
Betgrád felé, miután a megrongált kocsit 
kicserélték.

A koalíciós pártok 
győztek az ügyvédjelöltek 

választásán
Legutóhbi számában jelentette a Hétfői 

Napló, hogy az ügyvéd jelöltek Szövetségének 
tisztújító közgyűlését az elmúlt vasárnapról 
tegnapra halasztották, mert olyan

botrányos jelenetek ját-aódtak ott le, ame
lyek a választást lehetetlenné tették.

A választáson, ahol az úgynevezett reformpárt 
és a liberálispárt üközőit össze, úgyszólván va
lamennyi ügyvéd Jelölt megjelent és izzó hangu
latban, mindenki feszült várakozása mellett 
kezdődött meg a: aktus a Szövetség Szemere- 
utcai helyiség, ben. Mindenki újabb és újabb 
botrányok kirobbanásától tartott, úgyhogy 
mindkét párt valamennyi emberét kivezényelte 
és a választás megkezdésekor olyan

IgmandiiSCHfflpTHAUEftj HTféfflrWke«erttvi»cw>dA. 
tap.Aratlan 

összetételénél fogva a világ legelső kcserüvize!

engedélyt és ugyanilyen Ígéretet tett az ügyy 
védje, (Jöttéin Sándor dr. is.

Tavaly február elején kellett volna a megbe
szélés szerint ezer pengő lefizetése ellenében 
Csákányinak aláirnl a törlési engedélyt. Ezen a 
napon azonban végzetes esemény történt. If
jabb Csákányi Marx János, akinek az idegei 
teljesen felőrlődtek,

ezen a napon, éppen mikor ügyvédjéhez 
indult, a Tcréz-körnton ídegrohamában le

lőtt egy rendőrt.
A merénylet után letartóztatták és igy a törlési 
engedély aláírása elmaradt. Ruzicska Irén ek
kor érvényesíteni akarta az Ígérettel szerzett 
jogait, de ez nem sikerült. Közben ugyanis 

az orvosszakértők megállapították, hogy 
Csákányi Marx János idegbeteg, beszámít
hatatlan, a rendőr elleni merénylet miatt 
sem lehet felelősségre vonni és ezen az ala
pon meg Is szüntették ellene a bűnvádi el
járást éa most egy budai Idcggyógyintézet- 

ben ápolják.
Ezzel egy időben megtörtént az elmebeteggé 
nyilvánított Csákányi Marx János

gondnokság alá helyezése
és Váraiig Jenő dr. tisztiügyészt nevezték ki 
gondnokául. Ruzicska Irén ezalatt pert indított 
a zálogjog törlése iránt. Az árvaszék által ki
nevezett gondnok gyámoltja képviseletében 
nem adott felmentést arra, hogy Goifein Sán
dor dr. nyilatkozzék a törlési engedély körül 
történt eseményekről, a perben pedig

azzal érvel, hogy Csákányi Marx János 
minden régebben kötött ügylete hatályta
lan, mert hiszen az orvosszakértők megál

lapítása szerint elmebeteg.
Ruzicska Irén képviseletében Oblath Károly dr 
indította a pert, amelyben most péntekre tűzött 
ki tárgj-alást a bíróság. Ezen a tárgyaláson dönt 
majd a bíróság Delila, a kigyótáncosnő kere
sete felöl.

elnöke újból szőlőtermesztéssel kíván fog* 
lalkozni.

Doumergue állítólag legbizalmasabb ba
rátainak elmondotta, hogy bár hatvanhét
éves korában még agglegény, ha elhagyja 
Franciaország köztársasági elnökségének 
díszes posztját —

megnősül.
Szülővárosában egy 

fiatulkorl szerelmét szándékszik fele
ségül venni

és állítólag már minden előkészület megi 
tétetett a házasság megkötésére.

puskaporos hangulat uralkodott a Szövet
ség helyiségeiben.

A nagy izgalommal várt eredményt 
délután négy órakor hirdette ki a szavazat- 

szedőblzottsúg elnöke,
amikor Is kiderült, hogy

a tlsztujitús során a koalíciós pártok 
győztek, 

az ő jelöltjeit választották meg, még pedig a 
főbb tisztségekre a következőket:

Elnök: Ncugrösdcl Endre dr., társelnökök: 
Bainitzer Pál és Zailz Jenő dr., főtitkár: Pályl 
Károly dr.

Itt jegyezzük meg, hogy multheti beszámo
lónk helyesbítésre szorul annyiban, hogv a 
Szövetség országos szervezetének főtitkárává 
Herskovlts Mihály József dr.-t, inig Meer Andor 
dr. t annak egyik nklnőkóvé válaszolták.

Miivészek, írók, 
színészek és nézők

elragadtatással nyilatkoznak

KBMG VIDOR
uj mestermüve, a

Bemutatja kizárólag a

Radius-Metro 
filmpalota
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Titokzatos arawcsoMooszés 
Sztamtiultól

Falleiemetteh egy hálókocsi-kalauz!, aki török 
országi aranvuasarias meséiével kcnzorciunioitat 

alapítón és pénzt csalt ni

ara-

Különös szélhámossági ügyben indult 
inog a nyomozás vasárnap délelőtt a főka
pitányságon. A nem mindennapos ügyben 
Legrand Károly cukrászmester tette a föl
jelentést, aki nemrégiben tért vissza Ma
gyarországra Amerikából és akit Magyar 
Árpád 30 éves volt hálókocsikalauz káro
sított meg egy szokatlan aranyvásárlási ügy
ben.

Magyar Árpád ugyanis azzal az ajánlat
tal mcrrt Legrand Károlyhoz,, hogy társul
janak nagyobbszabásu aranyvásárlásra. A 
volt kalauz, aki

gyakran fordult meg a keleti expresz- 
szel Stanibulban, 

előadta az amerikás magyarnak, hogy 
Sztambulban sokkal olcsóbban lehet 
nyal vásárolni, mint a világ bármely városá
ban s hogyha ők nagyobb mennyiséget vá
sárolnak és a hálókocsikban elrejtve hazahoz
zák, akkor busás haszonhoz jutnak. Le
grand Károly hajlandónak is mutatkozott az 
aranyüzletben való részvételre, amelyhez 
kettőjükön kívül még egy volt hálókocsi
kalauz, Bach János is csatlakozott.

Legrand Károly közölte Magyar Árpád
dal, hogy hétezer pengő erejéig hajlandó 
résztvenni az első aranyvásárlási üzletben 
és igy elhatározták, hogy

mind a hárman leutaznak Konstanti
nápolyim,

hogy megkezdjék a nagy vállalkozást.
Legrand Károly magaval vitte a hétezer 

pengőt, a társaság Konstantinápolyból álmen- 
a sztambuli városrészbe, ahol aztán Ma
gyar Árpád átvette a hétezer pengőt azzal, 
hogy

az aranymennyiséget már lekötötte 
ds át kell vennie.

A cukrászmester gyanútlanul adta át 
hétezer pengőt és elhitte, hogy

Magyar Árpád a hálókocsiban már el
rejtette az aranymennyiséget, 

amikor visszafelé indultak Budapestre.
Megérkezésük után Magyar Árpád közöl-

a

Szenzációs fordulat 
Cbolnoky Edit titokzatos 

halála ügyében
Vizsgálatot indítottak egy fiatalember ellen, ak? 

felbujtotta öt a halálosvégii tiltott műtétre
A büntetőtörvényszék vádtanácsától meg

kérésé* érkezett a főkapitányságra, amely
ben egy budapesti jazzdobos személyi ada
tainak és tartózkodási helyének megállapí
tását kérte a rendőrségtől. Ez a megkeresés

M. Cholnoky Edit halálával kapcsolatos, 
aki — mint emlékezetes — néhány héttel 
azelőtt Horváth Ernő dr. nőorvosnak Rákó- 
czi-uti rendelőjében titokzatos körülmények 
között meghalt.

Mint ismeretes, a rendőrség ezzel az ügy- 
gyel kapcsolatban letartóztatta dr. Horváth 
Ernő orvost annak a gyanúja alatt, hogy 
tiltott műtétet hajtott végre M. Cholnoky 
Editen és

a fiatal, elvált asszony a tiltott műtét 
következtében halt meg.

Horváth dr. védője, Sándor László dr. ügy
véd, volt főkapitány, védence szabadlábra- 
hglyezését kérte, de úgy a vizsgálóbíró, mint

Sofi pénzt megtakarít,

10 t>7(őh«r - napot

ha megvárja divatházunkban 
Január 7-én, szerdán kezdődő

Jelszavunk: Hihetetlenül 
olcsón garantált jó minőséget!

az amerikai 
visszakapni hat-

főknpitányság-

hogy

te Legranddal, hogy ő az aranymennyiséget 
értékesiti, és másnap majd a befektetett tö
két és a jelentékeny haszonrészt majd ál
adja. Meg is jelent Magyar másnap Le- 
grandnál, de csak körülbelül ezer pengőt 
adott át azzal, hogy

ez a haszon, de a hétezer pengőt egy
előre nem adja vissza, 

mert azt újabb aranytranszportba szándé
kozik befektetni.

Megkezdődött a huza-vona, 
cukrászmester nem tudta 
ezer pengőjét s végül is

följelentéssel fordult a 
hoz.

Időközben kiderült az is,
Magyar Árpád egy másik háromtagú 
tőkéscsoportot is szervezett hasonló 

konstantinápolyi kirándulásra.
A három pénzember nagyobb összeggel le is 
utazott Magyarral Konstantinápolyba, de 
mivel hallottak valamit az amerikai * cuk
rászmester ügyében támadt bonyodalmak
ról, a pénzt semmiképpen sem adták 
Magyarnak, azt mondván, hogy

csak akkor fizetik ki az aranyat, ha ők 
maguk vehetik azt át 

megfelelő olcsó árfolyamon.
Erre azután dolgavégzetlen térlek vissza 

az újabb konstantinápolyi kirándulásról. A 
három pénzember ezt bejelentette a főka
pitányságon, és vasárnap délelőtt Magyar 
Árpád volt hálókocsikalauzt

előállították a főkapitányságra, ahol 
csalás büntette cimén őrizetbe vették.
Bach János kalauzt egyelőre még nem 

tudták kihallgatni, mert jelenleg nem tar
tózkodik Budapesten és így az ő szerepét 
még nem lehetett tisztázni.

Á rendőrségen valószínűnek tartják, hogy 
Magyar Árpád a fantasztikus aranyüz- 
let meséjével másokat is megkárosított 

és nagyszabású nyomozást indítottak a 
tényállás teljes felderítésére.

a vádtamács továbbra is fogvatartotta Hor
váth Ernőt.

Közben folyt az eljárás az eset körülmé
nyeinek tisztázása céljából és ennek során 
most

szenzációs fordulat
következett be az ügyben. M. Cholnoky Edit 
kézitáskájában ugyanis egy levelet talállak, 
amelyen Gyula aláírás volt. A levél írója 
azt a tanácsot adta Cholnokg Editnek, hogy 
okvetlenül segítsen jelenlegi állapotán és 

keresse föl azt az orvost, 
akiről már beszéltek. Ebből a levélből 
világosan kitűnik, hogy

a levél írója bujtottn föl Cholnoky Edi
tet arra, hogy tiltott műtétet hajtasson 

végre magán
ebből bizonyosan lehet következtetni, hogy 
levél Írója előzetesen tudott a dologról és

tehát

s
a
maga is tárgyalt a tiltott műtétről azzal az

Bort, búzát, békességet 
Fát, füvet, feleséget, 
Tányérodba tyúkot, kappant 
^agymosáshoz ALBUS-szappant!

S. u. &. k.

orvossal, aki a műtétet végrehajtotta.
Az ügyészség ezért kiterjesztette a vizsgá

latot annak a megállapítására, ki irta a leve
let. Rövidesen kiderült, hogy

a levél Írója egy budapesti jazz dobos, 
aki már régebben ismeretségben állt a tra
gikus végű Cholnoky Edittel. Megtudta az 
ügyészség a jazzdobos vezetéknevét is és 
ezek után előterjesztést tett a vádtanácshoz, 
amelyben kérte, hogy

bocsássanak ki körözőlcvelet a jazz-

Csak egy kislány van a világor
Vérbefulladt éjszakai szerenád a Bulyovszky uccában

Vasárnap éjszaka hangos botrányt és vé
res verekedést okozott a Bulyovszky-utcában 
egy éjjeli szerenád, amelyet egy jókedvű 
fiatal férj akart adni a feleségének. Éjfél 
után egy órára járt az idő, amikor cigány
zene hangjai verték fel a Bulyovszky-utca 
csendjét. A 35. számú ház előtt állt meg

■ háromtagú cigánybanda, 
amelyet Szűcs Gyula 26 éves hivatali altiszt 
vezetett. Szűcs Gyula, aki nemrégiben nő
sült, a Bulyovszky-utca 35. számú házban 
lakik és a ház előtt megálljt vezényelt a ci
gányoknak, hogy a feleségét szerenáddal 
kőszönthesse. A három cigány rá is rendí
tett a dalra:

— Csak egy kis lány van a világon!
Szűcs Gyula pedig annak rendje és módja 

szerint énekszóval kisérte a hangulatos dalt. 
Pár perccel később azonban feltárult a ház 
kapuja és zordonan kilépett rajta Farkas 
Béla házfelügyelő, aki erélyes szavakkal 
akart végelvelni a zenének, hivatkozva

a cscndháhorilás 
következményeire. A fiatal férj ragaszko
dott a szerenád folytatásához, amiből heves 
szóváltás, majd

verekedés
kerekedett. A házfelügylő segítségére sietett 
az egyik lakó, Márton Mihály és igy most 
már ketten szálltak szembe Szűcs Gyulával 

és a háromtagú zenekarral. A verekedés 
egyre elszántabb jelleget öltött és azzal ért 
véget, hogy a házmester pártján hadakozó 
Márton Mihály johbkarját

összeszurkálták,

Legkellemesebben szórakozik 
az István király szálló halijában 
Pri'lmrinirT'tv-ti B TÁNOi naponta déintán oj/nantez ty-u. a. „0nbM V(lMr.
n ip M llnne nan cate 0—lt-ig Olcaó árak. Kávéházi 
étn'rk. KlUInfl alaxol /
Ráiátrói gondolkodik r r e u n a c a r r a s z

dobos ellen.
A vádtanács azonban, miután a közelebbi 
személyi adatai nem voltak ismeretesek, 
megkeresést küldött a főkapitányságra. A 
rendőrség megállapította, hogy a jazzdobos 
jelenleg nem tartózkodik Budapesten, 

külföldön van 
szerződésben. Ezekről az adatokról értesí
tette a vádtanácsot, amely előreláthatóan 
már holnap dönt arról, hogy körözőlevelet 
bocsát-e ki ellene.

az ellcnpárton küzdő Halász Antal 29 éves 
muzsikusnak pedig

a fejét törték be.
Rendőri beavatkozás vetett véget a botrány
nak és a vérbefulladt szerenádnak. A kihí
vott mentők Márton Mihályt és Halász An
talt a Rókus-kórházba vitték.

Megindult a rendőri nyomozás, melynek 
során igyekeztek tisztázni, hogy

hl szurkait
bicskával és ki sebesitette meg a cigány
zenész fejét.

Angliába utazásom előtt
az összes raktáromon levő, közismerten 

legtöbb minőségű divat-, kék-, fe- 
keto frakk-, szmoking-, kabát- 

és sport-

méterenként 
lángol font

Minőségben és árban 
versenyen kívül állok!

SPIEGEL ARHIIH
IV., Türr István-utca 9. sz. 1. emelet.
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Lábát törte uasárnan sietős 
közben az Elektromosmöuek 

igazgatójának felesége
ftgvrázködás&ai és súlyos sobéuei körházba szállították

Vasárnap ismét rengetegen keresték fel 
a budai hegyeket, hogy kihasználják a Szil
veszterről még megmaradt kri’és havat. A 
•idők és ródlizók ellepték a budai hegyvi
déket. A kora délelőtti órákban már

bekUvetketetl az első baleset.
'Az Elektromos müvek kelenföldi telepe 
igazgatójának felesége. Szikla Gélbni oly 
szerencsétlenül esett el síelés közben, hogy

combrsontlörést és agyrázkódást szen
vedett.

'A baleset a nagy kovácsi! erdő közelében 
történt. Szikla Gézóné társaságával egy 
domboldalra kapaszkodott fel. A fiatal asz- 
wony elsőnek érte el a tetőt s azután si- 
botjai segítségével hatalmas iramot vett s 
veszedelmes . gyorsasággal siklott a völgy 
felé. A lejtó közepe táján

hirtelen meg akart állni.

a megállás azonban nem elkerült. Szikla 
Gézáné felbukott,

a vékony hótakaró alatt levő kőre 
zuhant

s többé nem tudott felállni, mert comb
csontja eltörölt. A közelben sportolók telték 
fel ródlijakra s húzták be a szerencsétlenül 
járt fiatal asszonyt az egyik menedékházba. 
Ott részesítették első segélyben. Ugyaneb
ben az időben

arra Járt véletlenül a kispesti mentők 
egyik kocsija.

A fiatal asszony síelő társaságának tagjai 
megállították a mentőautót s a kispesti 
mentők beszállították Szikla Gézánét az Er
zsébet-kórházba, ahol

törött lábát gipszbe tették.
Állapota nagyon súlyos, mert az esés követ
keztében kisebb fokú agyrázkódást is szen- 
vodelt.

sikerült is kokaint vásárolnia a hatnia recep
tekkel. Az így vásárolt kokaint azután igen 
drága áron hozta forgalomba azokban a lebu- 
jokban éa zugkocsmákban, amelyeknek ven
dégei megrögzött kokainisták.

Klotzer Jenő bűnügye a toloneházban mű
ködő úgynevezett ,^»avargő-blrótág“ elé ke
rült és itt tűzték ki a tárgyalást. Dr. Gráf Já- 
rásbiró a toloneházi járásbíróság! kirendeltség 
vezetője

ma, hétfőn tárgyalja Klotzer Agyét, 
amely előreláthatóan igen érdekes lesz, mert 
a tárgyaláson

• maga teljességében tárni fel majd a 
pesti kokainista világ sok rejtett titka.

A járásbíróság ugyanis tanúképpen idézte be 
a mai tárgyalásra azokat a delcktiveket, nkik 
a knbitőszerüzérek ellenőrzésével vannak meg
bízva és ezek a detektívek sok érdekes adatot 
fognak szolgáltatni a kokainüzérek és kokain
vásárlók rejtélyes szervezetéről. De

Bethlen István miniszter elnök 
nagyszabású ötéves gazdasági 

programot dolgozott ki
A Volpi-féle pénzcsoport koncessziós bekapcsolásával termő
földdé óhajtja varázsolni az Alföld szikes területeit és villany

áramot akar vezettetni minden faluba
A Hétfői Napló jó forrósból szerzett értesü

lése szerint « magyar kózsélcménv hamarosan 
tájékoztatást kap arról, hogy a miniszterelnök 
milyen módon és milyen eszközökkel kívánja 
■ világgazdasági válság azon részét, amely 
lokálisan orvosolható, megoldani, vagy leg
alább enyhíteni.

A miniszterelnök a nyári szünet alatt egy 
négy öt évre szóló gazdnsógi programot dolgo
zott ki, amely elsősorban nz Alföld teljes újjá
építését tervezi.

Vonatkozik es elsősorban arra, hogy az Al
ibidet és különösen annak szikes részeit most 
ynár energikus eszközökkel termővé tegyék, 
erdősítés utján esetleg megváltoztassák klima
tikus vlszonvnit. de általában

a mlnlarferelnbk gazdasági programjának 
gerince a ttibbtrrniclés

ngy mezőgazdasági mint ipari téren és különö
sen a mezőgazdaság iparosítása.

A mezőgnzdnság iparosítására — a minisz
terelnök tervezete szerint — meglehetős alapot 
nyújt az energiatörvény is, mert minden ipa
rosítási akció csakis úgy lehet eredményes, ha 
megfelelő energiaforrások állnak rcndclke- 
résre. Az energinlörvény, amely hovatovább

• legkisebb faluba Is beviszi a vlllumoa- 
órauiot.

módot nysjt a mezőgazdaság iparosításának 
fejlesztésére és módot nyújt arra is, hogy 
magát a töhblermelést fokozhassuk.

A miniszterelnök elgondolása szerint a gaz
dasági programnak ez a része nincs semmiféle 
kapcsolatban a felveendő külföldi kölcsönnel, 
minthogy

a program végrehajtásának pénrltgyl fedé
seiéről még csak költ-égvcfésHeg sem kell 

gondoskodni.
illetőleg annak pénzügyi része nem fogja túl 
rágós teherrel sújtani az állami költségvetést. 
A programot esetleg hosszabb.

harmlnc-negyvenesztendős koncessr.ló 
adással óhajtják megvalósítani és e tekintet 
ben szó lehet a gróf Vo/pí-féle olasz pénzcso
port bekapcsolásóról

Ez az olasz pénzcsoport ugyanis óriási tőkék 
felelt rendelkezik s amellett a terméketlen terii-

A budapesti kokainisták 
felvonulása a „csavargó
bírósági mai tárgyalására

Klotzer .fenő b Un Úgy ét ma tárgyalja 
Gráf Járásbiró a toloncliázban

Ismeretes, hogy Szilveszter éjszakáján a hu 
dn pesti rendőrség detektívjei tetten érték 
Klotzer Jenő állástalan pincért, amint kokaint 
árusított. Klotzer egyik leghirhedtebb kokain- 
tizére a pesti alvilágnak és már többszőr ke
rült bíróság rlé, de legtöbb esetben nem volt 
1 (égendő lizonyiték ária, hogy ő hozta forga
lomba tiltott utón a kokaint vagy egyéb ká
bítószert. Most azonban sikerült telten érni a 
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letek termővé tétele körül már óriási munkál 
végzett Olaszországban, ahol

hutalmas alkotások
jelzik nagyszabású akciójukat.

A terv az, hogy ez a csoport vállalná a gaz
dasági program ezen részének végrehajtását, 
ferméjizetosen saját vóllalkozóiuak tőkéjével, 
amelyet azután

harminc-negyven esztendő alutt fizetnének 
vissza,

i'gybogy ebből a földtulajdonosok is, akiknek 
n ma úgyszólván értéktelen szikes, vagy árterü
let! földjeinket termővé tették, megfelelő részt 
viselnének. ...

Ez volna tehát
a miniszterelnök gazdasági programjának 

alapvető része
és értesülésünk szerint ez már a legközelebbi 
ülőben nyih-ónosságra is kerül.

Lehetséges, hogy a miniszterelnök legalább 
főbb vonásokban

nyilatkozni fog terveiről
annak az országos kisgazdakiildöttségnek, 
amely január hó 7-én délelőtt 11 órakor C,aal 
Gaszlon vezetésével fogja felkeresni Bethlen 
István gróf miniszlorclnökőt. Ennek a küldött
ségnek a szervezéséi karcagi kisgazdák kezde
ményezték és amint értesülünk, az egész ország 
klsgazdalúrsadalma élénken és nagy számban 
vesz részt n küldöttségben, mert a küldöttség 
szervezői felvilágosították az ország kisgazdáit 
arról, hogy

huszas csoportokban, féláru Jeggyel Jöhet
nek fel Budapestre.

Mivel legnagyobb részben alföldi kisgazdák 
vesznek részt a küldöttségben, a miniszterelnök 
— aki a parlamentben fogadja őket — minden 
valószínűség szerint elöltük is már

ismertetni fogja nz Alföld megsegítésére 
vonatkaró tervét.

De teljes részletességgel H miniszterelnök 
gazdasági programja a január 15-én megtar
tandó fyységespártl értekezleten kerül nyilvá
nosságra, mert tulajdonképpen ezen az érte
kezleten fogják felvetni azoknt a kérdéseket a 
párt tngjni, amelyek a karácsonyi szünet előtti 
értekezletről elmaradtak.

notórius kokalnüzért, sőt arra is bizonyítékot 
szerzett a rendőrség, hogy

Klotzer meghamisított orvosi receptekkel 
operált, hogy kábítószerhez Jusson.

A detektívek megállapították, hogy Klotzer 
különböző fővárosi orvosok nevére recepteket 
hamisított, ezeket maga állította ki nagymeny- 
nvisegü káhitószcrröl és több gvógvszertárban

Grete Marén,
a bécsi revolveres dráma hősnője először magyar 

darabban lép töl Bécsben
Január 18-án mutatják be a Renaissancebühnében a „Ferike 

mint vendég" című vígjátékot
A bécsi, színházi élet szenzációja, hogy 

Grele Marén, a hírhedt revolveres dráma és 
bünpör gyönyörüszép hősnője, ismét szín
padra lép. Emlékezetes az a botrány, amely 
a fiatal bécsi színésznő körül zajlott le, ami- 
kor szerelmese, Kűri Dachn nevű bécsi szí
nész, akit kétévi fegyházra ítéltek és aki a 
(egyházban moziszinésznek készül, a nyílt 
utcán

rálőtt és életveszélyesen megsebesítette 
Grete Marent. Nem csoda tehát, hogy a 
bécsi közönség nagy érdeklődéssel viselte- 
teteti Grete Marén iránt, aki nemrégiben 
hagyta el gyógyultan a szanatóriumot és 
visszatért a Renaissancebühnc kötelékébe.

A színház igazgatósága sokáig válogatott 
szerepekben, hiszen

szenzációsnak Ígérkezett Grete Marén

Kemenes Oszkár kormány-; 
főtanácsos és Erdős Ferenc 
ügyvéd bünpörében kitűzték 

a főtárgyalást
Öt évig tartó eljárás után bíróság été kerül a Holdtngus 

Bank összeomlásának homályos története
Az utóbbi esztendők egyik Iegszánció- 

sabb bünpöre kerül főtárgyalásra január 
12-én a budapesti büntetőtörvényszék Sze- 
mák-lanficsa előtt.

öt esztendővel ezelőtt kezdődött az ügy, 
amelyet azóta is a legnagyobb érdeklődés
sel kisér a közgazdasági világ és a jogász
társadalom. A Holdingus Bank R.-T., amely
nek Sváb János, nz ismert nagyiparos volt 
a főrészvényese, 1924-ben válságba került. 
Sváb Jánosnak Kemenes Oszkár dr. kor
mányfőtanácsos volt az ügyvédje, de ami
kor a válság körül bűnvádi eljárások indul
lak Sváb ellen, a bűnügyekben való védel- 
mét Erdős Ferenc dr. ügyvédre bízta.

Sikerült is az ügyet likvidálni és Sváb 
János ellen megszűnt a bűnvádi eljárás. Ké
sőbb azután

a honorárium körül pör keletkezett Er
dős Ferenc dr. és Sváb János között.
Sváb ekkor azt a kijelentést tette, hogy 

Erdős Ferenc tőle 230 millió koronát vett 
fel arra a célra, hogy ezt a pénzt az ügyész
ségen fogja átadni, hogy az ügyében meg 
szüntessék az eljárást. Erdős dr az állítás 
miatt

rágalmazást pört
indított Sváb János ellen.

A büntető bíróságon folyt • pör és 
az ügyészség hivatalból bűnvádi eljá
rást indított csalás gyanúja miatt Ke
menes Oszkár dr. és Erdős Ferenc dr. 

ellen.
A bíróság pedig a rágalmazás! pörben a 

bűnügy befejezéséig fölfüggesztette az eljá
rást.

A vizsgálat során Sváb János előadta, hogy 
1924 végén Kemenes Oszkár dr., a jogtaná
csosa közölte vele, hogy

Erdős Ferenc dr. szerint 230 millió 
koronára van szükség, ezt a pénzt az 
ügyészségen kell átadni, hogy az aktá
kat a referens ügyész helyett egy másik 

ügyészre szignálják.
mert csak igy lehet kedvező eredményt el
érni.

Erdős meg is kapta ezt a pénzt. Kemenes 
Oszkár dr. nzl vallotta, hogy Erdős Ferenc 
valóban kért és kapott 230 millió kpronál. 
de nem vesztegetésre, hanem eljárási költsé
gekre. A másik gyanúsított, Erdős dr. is 
tiltakozott a vád ellen.

Ezzel szemben a vád szerint valóban ilyen

prt /‘AÍI99 lerakat értesíti m. tkíw ÍJ! helyiségeit
„lU*UU 1931 Január 1-töl 

VI., Andrássy-ut 41 
szAm alA helyeste át

beidézte a bíróság tanúkihallgatásra a 
pesti kokainista világ legtöbb ismert alak

ját Is, 
hogy vallomást tegyenek Klotzer Jenő özei
méiről.

Artiennyiben a bíróság bűnösnek fogja ta
lálni Klotzert kokainüzérkedésben, minden 
valószínűség szerint mint közveszélyes munka
kerülőt

közigazgatási elbánás alá vonják 
és kitiltják a főváros területéről.

első bécsi fellépése.

A Renaissancebühne igazgatója a napokban 
Budapesten járt és megnézte a Belvárosi 
Színházban Bús Fekete László és Góth Sán
dor „Ferike mint vendég" cimii közösen irt 
darabját. A darabot le is kötötte azzal a 
szándékkal, hogy az egyik női főszerepet 
Grete MarenncI fogja játszatni, akinek egyé-, 
niségének ez a szerep rendkívül megfeleli 
Szenzációs a darab többi szereplője is, 
amennyiben Jarno fogja játszani Góth Sán- 
dór szerepét és Hansi Niese Góthné szere-, 
pét. Érdekes, hogy Jarno és Hansi Niese is 
házastársak, viszont most először lépnek fel 
hosszú pályafutásuk után egyidőben mint 
(érj és feleség színpadon. A Ferike mint 
vendég bécsi bemutatója január 18-án lesz.

célok hangoztatásával vette föl Erdős a' 
pénzt, amelyen azután ő és Kemenes meg* 
osztoztak:

Erdős 160 milliót kapott, Kemenes pé
pedig 70 milliót.

A vád szerint a csalást azzal követték el, 
hogy a tönk szélén álló és a büpügyi eljá- 
rásokkal megfélemlített Sváb Jánossal eh 
hitették, hogy a bűnvádi eljárásokat csak 
úgy lehet megszüntetni, ha ezt a 230 millió' 
koronát megfizeti s mikor a pénzt megkap* 
iák, megosztoztak rajta.

A vád legfőbb bizonyítéka 
egy pénztári bclég volt, 

amely a bank irattárából került elő. Két
százharminc millió koronáról szólt ez a bc
lég. Kemenes Oszkár utalta ki, aki ebben az 
időben a bank utalványozási jogával meg 
volt bízva. A belég hátlapjára idegen kézvo
nással, tehát nem Kemenes kezeirásával ez' 
volt följegyezve*

„az ügyészség részére**.
Ezeket a szavakat a bank együk alkalma
zottja, Schall József irta a belégre.

A terhelő adatokkal szemben a védelem 
számos bizonyítékkal érvel. Elsősorban is 
Kemenes Oszkár dr. azt hangoztatja, hogy 
a pénzt ő ügyvédi eljárási költség fejében 
utalta ki Erdősnek, ö maga is kapott a 
pénzből, nem 70, hanem 50 millió koronát, 
ezzel a pénzzel azonban Erdős Ferenc elő
legek fejében privátim tartozott neki. A vés 
delem legfőbb ütőkártyája az a megállapí
tás, hogy

a 230 milliós belégre „az ügyészség 
részére** szavakat utólag irta rá Schall 
József, még pedig Sváb János utasí

tására.
Időközben különben már jogerős Ítéletet 
hozott a bíróság Erdős Ferenc honorárium
pőrében: 300 millió korona költséget állapi- 
tolt meg és a szóbanforgó 230 millió koro
nát betudta az ügyvédi költségekbe.

A törvényszék Szemrfh-tanócsu mához 
egy bélre, hétfőn tárgyalja az ügyet. Keme
nes Oszkárt Szentpétery Gyula dr., Erdős 
Ferencet pedig Csató Ferenc dr. ügyvéd 
védi. Az clőrcláthatónu izgalmas tárgyalá
son dől el majd ennek a nagy érdeklődéssel 
kísért bűnpőrnek a sorsa.

SCHtWAllliíijiT?^ JJTS 'ieserüvlro 
természetes hsJsiÁiiiiítM csökken1 i a vér- 
ryomóst, megszüli éti a lefújást és meggú ólja 
az érelmeszesedést
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Kinszky Katalin hercegnő 
a taxiban felejtette 50.000 pengő 

OrtOKO éhszerelt
A taxi Kővetkező utasa. Pintér Arnoid rendőrkapitány, megtalálta 

az ékszereket
Kinszkg Katalin hercegnő, aki jelenleg 

Budapesten tartózkodik, szombaton este 9 
óra tájban egy szürke taxin az egyik duna- 
parti szálloda eló hajtatott. A hercegnő kifi
zette a taxi sofőrjét és bement a szálló hali
jába, ahol hirtelen eszébe jutott, hogy

■ taxiban felejtette kis bőrtáskáját, 
amelyben több mint ötvenezer pengő 
értékű arany, platina és brilliáns ék

szere volt.
A hercegnő azonnal telefonáltatott a főka
pitányságra, ahol megindult a nyomozás, 
de eleinte nem nagy eredménnyel, mert hi
szen a hercegnő a taxi számát nem jegyezte 
meg.

Közben pedig, — mint később kiderült 
—, az történt, hogy a dunaparti szálló elől 
tovább haladó szürke taxit csakhamar meg
állította dr. Pintér Arnoid rendőrkapitány. 
Amikor a rendőrkapitány helyet foglalt az 
ülésen és a taxi már elindult,

Pintér kapitány egyszerre csak felfe
dezte a kis csomagot, amely papírba 
volt burkolva, selyemszalaggal átkötve 
és amelynek tartalmáról természetesen 

fogalma sem lehetett. 

a rendőrkapitány, amikor kiszállt a kocsi
ból, átadta a sofőrnek a megtalált kis cso
magot azzal, hogy ezt valaki az ülésen 
hagyta, tehát a sofőr szolgáltassa ezt be a 
taxitársaság irodájába, ahol jogos tulajdo
nosa bizonyára majd keresni fogja. A so
főr át is vette a kis csomagot, nem is sejtve, 
hogy abban kincset érő ékszerek rejlenek.

Hajnali négy órára járt az idő, amikor a 
sofőr munkaideje lejárt és a szürketaxi 
irodájában

beszolgáltatta a kocsijában talált cso
magot.

Időközben a rendőrség természetesen már 
érdeklődött a taxivállalat irodájában, ahon
nan hajnali félöt óra tájban közölték a 
rendőrség központi ügyeletével, hogy a her
cegnő gondosan becsomagolt ékszertokja 
megkerült.

A kora reggeli órákban a rendőrség kéz
besítette a hercegnőnek a dunaparti szállo
dában

a hiánytalanul megkerült 
ötvenezer pengős ékszergyűjteményt. A ju
talom kérdésében a hétfői nap folyamán 
dönt a hercegnő.

Első Magyar Részvény-Serfőzöde 

fWCGLSUS SÖR 
■W csapolása megkezdődött!

A nagy tApértékű barna idénysör — amíg a készlet tart — palackokba lefejtve Is 
kapható: kávéházakban, vendéglőkben, fűszer- és csőmé eüzieteKben.

Vidéken: összes raktárosainknál, minden jobb étteremben, kávéházban és csemegeüzletben

amikor feleségül ment Hegyi György épí
tészhez, aki távoli rokona volt. Nem értet
ték meg egymást s néhány hónapi házas
ság után

válópör következett.
Szülei házában gondtalan jólétben nevelke
dett a fiatalasszony, s miután férjhez ment, 
ugyancsak polgári jólétben élt férjével. 
Amióta azonban a válást elhatározták, a 
gondtalan, mindig jókedvű és mindig ele
gáns fiatalasszony hónapos szoba nyomorú
ságában kezdett birkózni az élettel. Nem 
akart szülei terhére lenni; férjével szemben 
sem lépett fel nagy anyagi követelésekkel, 

a maga lábán akart megállni.
Futkosott állás után, apróhirdetéseket bön
gészett, pályázott a szükségmunka akcióra, 
de minden kísérlete hiábavaló volt.

Közben kérője jelentkezett;
egy miniszteri titkár akarta feleségül 

venni Hegyi Györgynek
Régi gyermekkori szerelem beteljesedése 
lett volna a házasság, de a miniszteri titkár 

súlyosan megbetegedett, ma is kórházban 
ápolják. Hegyi Györgyné szomorúan és éli 
keseredetten futkosott tovább állás után. 
Egy régi ismerős családra gondolt: Bm 
loghékra. özv. Balogh Ignácnét és fiát, Ba* 
logh János tanársegédet még leánykorából 
ismerte. Többször fennjárt Baloghék Váci- 
utcai lakásán s az idős Baloghné mindig 
szeretettel, szimpátiával fordult a szeren
csétlen sorsú fiatalasszony felé, aki könnyes 
szemekkel panaszkodott neki, hogy nem tud 
álláshoz jutni. Végül is

Baloghné szerzett egy szerény jöve
delmű állást a fiatalasszonynak,

akit azonban a havi néhánypengős jövedei 
lem nem mentesített a további anyagi gom 
dóktól. Most azután néhány nappal ezelőtt 

megtudta, hogy vőlegényének állapota 
újból súlyosra fordult.

Ez végsőkig elkeserítette, lelkileg, fizikailag 
összetörte a huszonkét esztendős elvált asz- 
szonyt és ezekután nyúlt a méregpohár 
után. t

Vakmerő rablótámadás az országúton

Félholtra vertek egy kereskedőt a rablótámadók

Ál-gróf és rovottmultu orvos 
szélhámos társasága

Kaposvár, január 4.
A Hétfői Napló tudósítója jelenti: Vak

merő rablótámadást követtek cl a mull éj
szaka a somogymegyei Újvár falva község 
határában Steiner Adolf kaposvári lókeres
kedő ellen, aki kétfogatu kocsiján a hajnali 
órákban hazafelé tartott Kaposvárra.

üjvárfalva határában a sötétből hirtelen 
három alak ugrott a kocsi elé és az egyik 
megragadta a lovak zabláját, a másik pedig 

revolvert rántva, a kereskedő pénzét
követelte.

Steiner Adolf nem vesztette el lélekjelen

Vasárnap megoldódóit 
dr. Hegyi Györgyné 

öngyilkosságának titka
Vőlegényének s egy miniszteri titkárnak súlyos betegsége 

miatt akart meghalni a fiatal asszony, aki hónapokig 
kétségbeesetten futkosott állás után

Elfehéredett arccal, fénytelen szemekkel 
fekszik szombat óta a Rókus-kórházban 
egy fiatal, szőke asszony: dr. Hegyi György 
építészmérnök válófélben levő felesége, 
Schwab Gyula ny. államtitkár leánya. Né
hány ideges, kusza sorban elbúcsúzott az 
élettől, azután öngyilkos lett. A huszonkét 
éves asszony huszonkét darab adalin-pasz- 
tillával akarta megölni magát. Az öngyilkos 
kísérlet nem sikerült, a gyors orvosi beavat
kozás megmentette az életnek Hegyi György
nél aki

vasárnap már eszméletre tért ■ kórház
ban

s az orvosok véleménye szerint, most már 
bizonyos, hogy sikerült megmenteni az 
életnek,

A Rókus-kórház első emeletén, az úgy
nevezett „öngyilkosok termében" fekszik 
Hegyi Györgyné. Hozzátartozói ott ülnek az 
ágya körül, aggodalommal, féltő szeretettel 
lesik a szavát, figyelik az arcát, de a fiatal
asszony nem igen beszél. Vasárnap délután, 
amikor már jobban érezte magát, adott csak 
felelete! néhány kérdésre, igen halk han
gon, szinte alig érthetően:

— Meg akartam halni... Ennyi az 
egész... Hisz magam rendelkezem az 

létét, hanem a lovak közé csapott és gyors 
iramban menekülni akart, támadói elöl. A 
banditák erre utána vetették magukat a 
kocsinak, felugráltak arra és lerántották az 
útra a kereskedőt, akit

féiholtra vertek.
Mikor a kereskedő eszméletét vesztette, ki 
akarták rabolni, de ekkor észrevették a 
rablótámadók, hogy nagyobb társaság köze
ledik szekéren. A banditák erre elmenekül
tek és otthagyták a szekér mellett vérében 
fekvő áldozatot.

A csendőrségen nagy eréllyel nyomozás 
indult a banditák elfogására.

életem fölött... Nekem már elég volt-
Jött a rendőri bizottság, hogy kihallgassa a 
kórházi ágyon Hegyi Györgynét, hogy val
lomást kérjen tőle, miért akarta itt hagyni 
az életét »

A fiatalasszony azonban nem ad bő
vebb magyarázatot a rendőrségnek sem, 

nem mond többet, mint amit a hozzátarto
zóknak elmond, de többször hangoztatja:

— Senki sem felelős öngyilkosságomért, 
senkit sem okolok azért. Saját elhatározá
somból akartam megválni az élettől...

A Hétfői Napló munkatársa utánajárt, 
hogy megállapítsa, Hegyi Györgyné öngyil
kosságának igazi okait. Beszélt a hozzátar
tozókkal, ismerősökkel, jóbarátokkal.

Hegyi Györgyné huszonkét éves élete tele 
van szomorúsággal és csalódással. Ezért 
akart meghalni és nem azért, mert nem le
hetett dr. Balogh János egyetemi tanárse
géd felesége. Ennek a szerencsétlen sorsú 
fiatalasszonnak nem az öngyilkosság hó
bortja, nem a feltűnni akarás adta kezébe a 
méreggel telt poharat és nem is akart sen
kit megfélemlíteni az álöngyilkosság meg
rendezésével.

Huszonegy éves volt Hegyi Györgyné.

Óvadékot csaltak ki urasági inasoktól és házmesterektől
Az utóbbi időben többszőr szerepelt már a 

nyilvánosság előtt Móricz Károly dr. orvos 
neve.

A jócsaládból származó Móricz Károly dr. 
eladősQdott, különféle holmikat vásárolt hi
telre, azoknak Dagyrészét eladta, mire a hite
lezők följelentették. Ezenkívül óvadékos al
kalmazottakat szerződtetett, az óvadékokat 
nem tudta visszaadni és ezekből is

biinpörök keletkeztek.
Az orvost, aki nyomorával védekezett, fogház
büntetésre Ítélték, amelyet azóta már ki is töl
tött.

Most azután
megint a bíróság elé került 

a szabadlábrahclyczése után elkövetett bűn
cselekmények miatt.

Móricz Károly dr. a fogházban megismerke
dett néhány notórius óvadéksikkasztóval, akik 
éppen ilyen kauciós sikkasztási ügyek miatt 
töltötték a büntetésüket. Szabadlábrahelyezé-

MESTERDALNOKOK
A DEBRECEN SZÁLLÓBAN
Látogatás a hömpölygő, kongvagördiilő és csobogóhangu 

sárgatollas Giglik között
Vasárnap dólelőll nyílt meg az ElsS Ma 

gyár Nemes-Kanári Tenyésztők Országos Egye
sülete által rendezett kanárikiállitás a Rákó- 
r.zi-uti Debreccn-szólló különtermében.

A kiállítást Magdolna királyi hercegnő, a ki
állítás fővédnöke nyitotta meg, akit dr. vitéz 
Ortvay Béla, az egyesület elnöke fogadott és 
vezetett végig a trillázó szebbnél-szcbb kanári 
példányoktól szindus kiállításon.

A három egymásbanviló terem asztalain 
több mint százötven kalitkát állítottak ki. 
Minden kalitkában két kanáripár tollászko
dik. „Férj uram", — a Mandl, „aki" termetre 
nagyobb, tollazata világossárgább, mint élete 
párja és Weibi-né őnagysága, fütyörész, cif
rázza a nótát szakadatlanul. Meg se kottyan 
a vetélkedő,

egymást túlszárnyaló Gtgliknek és Lanrl 
Volpiknak

a magas cél A kiállítás nagyszámú közönsége 
nem tudná eldönteni, hogy melyik trillázik a 
legszebben a hangversenyen, ha ott nem volna 
mindegyik kalitkán a tábla, mely pontosan 
meghatározza, hogy

a sárgatollu művészek 
hangja milyen helyet foglal el a kanárik 
„trilla"-listáján.

IJIIrlch Győző, a kiállítás főrendezője el
mondta, hogy a kanárik hangjának megbíráló- 
sára az egyesület meghívta Franz Itlingert,

a München! Kanárltenyészlők Egyesületé
nek alelnökét, 

aki európai hlrü kanári-szaktekintély.
— Itltnger — mondja a főrendező — négy 

napon keresztül vizsgálta a kiállított madara
kat. Minden hímet külön-külön kalitkába 
zárva bevitte szobájába és már a madárka 
első füttye után nyomban megállapította 
hanganyagának értékét. Ennek alapján az 
apró énekeseket az általa elnevezett trillaosz- 
lályok egyikébe osztofln be. majd a csengés 
értéke szerint érdemponlokat adott nekik.

— Tetszik tudni — folytatja Ullrich ur — 
n férfthangnak három változóin van: basszus, 
bariton, tenor, míg a kanárik hangja Itlingcr 

sük után összeálltak és most már
közösen folytattak hasonló üzelmeket

A társaság tagjai inasokat verbuváltak Mó
ricz Károly számára, aki óvadékot vett át tő
lük és az inasok többé nem látták a pénzü
ket. Móricz dr. egyik társa

Andrássy grófként szerepelt
és budapesti bérházaihoz házmestereket vett 
fel, ugyancsak óvadék ellenében. Mondani 
sem kell, hogy a házmesterek pénze Is ottve
szett.

Az álgróf és a rovottmultu orvos óvadé
kos társasága

ellen eljárás indult és tegnap álltak a büntető
törvényszéken Gőnczy Károly egyesbiró elé. 
A bíróság

Móricz Károly dr-t egyévi és kéthónapt 
börtönre ítélte,

társait pedig nyolcnapi fogháztól tiz hónapig 
terjedő börtönbüntetéssel sújtotta.

szerint tízféle.
Úgymint:
kongva gördülő, hömpölygő, doromboló, 
kacagó, bugyborékoló, kongvapergó, cső- < 

bogó, fütty, pergő, pergető.
— A kiállítók megbírált és érdempontokkal 

ellátott madarairól Franz Itlinger birálóivet 
adott a tulajdonosoknak és a tenyésztőket a 
kapott pontok arányában díjazták.

Miután igy beavattak bennünket a kanári
hang mogbirálásának tudományába, körülnéz
tünk a kongvnpergető csobogó, pergő és per
gető hangú kanárik között.

E pillanatban
hatalmas éljen

rázta meg a termek falait, mivel most lépett 
be a százötvenedik látogató, aki egy „höm
pölygő" hangú „Mandit" kapott. Az illetőnek 
érdemes volt eljönni... De joggal elmondhat
juk, hogy a többieknek is érdemes lesz, mert 
itt mindenkinek olyan hangversenyben lesz 
része még három napig, amilyen a Kanári-szi
geteken is párját ritkítja.

Ingyen
akció-blokk
ellenében vesz. Tájékoztatót min* 
den Akofó-Hlokk Társasági-o*e csat
lakozott ttzleíbcn vagy az Akció- 
IHokk központi irodájától 
(V, Zrínyi-utca 1) kaphat.
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Titokzatos gyilkosság a szöged! 
országúton

uorbolagyva, összeszurkálva, holtan találtak 
egy jómódú gazdálkodót

Szeged, január 4.
(Á Hétfői Napló tudósitójánnk telefonje

lenté f?} A szeged-hódmezővásárhelyi or
szágút kopáncsi szakaszán n vasúti állomás 
közelében a vasutasok vasárnap hajnalban 
rgv idősebb, gíizdakülsejü férfi vérbefagyotl 
holttestére akadlak A szerencsétlen embert 

hatalma* kéMcl Munkálták ösaxe, 
mély sebeket ejtettek rajta, az ütőerét is el
vágták és elvérzés következtében halt meg 

Nem messzire n holttesttől
egy fölnyergclt ló volt kipányvázva 

egy ulszéli fához.
A vizsgálat során megállapították, hogy a

Egy bécsi asztalos fantasz
tikus halálugrása a Stadtbahn 

hidjáról a vonat tetejére
Bées, január <•

M Hétfői Napló tudósitó jónak telefon/elen- 
lése.) Megdöbbentő öngyilkosság történt va
sárnap n késő chIÍ Arákban Iliéiben és

módéval határos módon menekült meg 
annak áldozata

a biztos haláltól. Tíz óra előtt néhány perccel 
a mehtőrgycsülct egyik ápolója, akt éppen a 
Stadtbahn mariahilfi állomásának hidján ha 
ladt keresztül, észrevette, hogy egy férfi ab
ban a pillanatban felkapaszkodik a hid kor
látjára és

leugrik a Ilid alatt végigfutó földalatti 
vasút dramhálóratdra.

Ugyanekkor haladt cl a hid aluli n Stadtbahn 
egyik heiligenstadti vonnia és ti szerencsi tlcn 
ember

a drótok égési tömegét atakllva magáial, 
rázuhant a kosara kocsisor legutolsó va

gányának tetejére.
A vonat ebben a pillanatban megállóit. A ka
lauzok rémülten ugráltak le, mert a hirtelen 
fékezés pillanatában koromsötétéig borult az 
tgétt vonatra. Nem tudták, hogy a hirtelen 
dramsiakndást ml okozta. Ak ápoló áronnál 
berohant az állomásépületbe, értesítette a

A numerus cla/usus egyik 
„kizártja" egyetemi tanár lett 

Amerikában
A jelesen íréit 27 íves fiatalember fényes karrierje

Azok között a diákok közölt, akiket n 
numerus clausus külföldre kényszerítőit, 
nagyon sokan kitűnő eredményeket érlek 
cl az idegen egyetemeken. így a numerus 
clausus ellenére is elismerést és tiszteletet 
szereztek • magyar névnek odakint.

A magyar egyetemekről kizárt fiatalem
berek pontosan számon tartják azokat,

■kiknek sikerüli Idegen környezetben, 
idegen emberek közölt karriert csi

nálni.
Az egyik német egyetemi városban, Göl- 

fingéban sokat beszélnek a magyar diákok 
mostanában egyik Halai, alig huszonhétévé* 
kollégájukról, nki

egyetemi tanár lelt Amerikában 
a columbiai egyetem matematikai tanszé
kén.

A fiatal ember.
Ncufeld János 

ezelőtt tíz. évvel tette le jeles eredménnyel 
érettségi vizsgáját a budapesti evangélikus 
gimnáziumban. Ezután — numerus clausus

Kofostor&a száműzi magát 
Hoc fi János, a fii nem Helyesli, 

Hogy fiivei amnesztiát fiérne fi számára
Ax emberedtől élvonalra adat magdalai ax odtőbritta politikus

A tnagvar politikai élellren nemrégen 
nagy feltűnést kelteit a hir. hogy

«j» októberi Idők egyik |rgn<psrrrübh 
politikusának: Hock Jánosnak érdeké

ben mozgalom Indult meg,
■melynek során volt hívei és rhbnrAtai 
amnesztiát kérnek számára. Ismeretes, hogy 
Kőbánya, maid később n Józsefváros 
„arany Májú plébánosa' jelentős szerepel 
vitt az októberi forrudalombnn. elnöke nu'l 
u Nemzeti 7wksr.ak a konmuinlzmuA k’

scHnipniAUERnTEHHMernie szele a kluabáMbM33 ► e erű víz gyo
mor- és billlsz-

Itó hatása páratlan. Ne fogadjon ol helye' te m ást 

meggyilkolt ember Olasz Ferenc sövényházi 
ötvenhároméves jómódú gazdálkodó. Olasz 
tegnap este

lóháton Indult el Hódmezővásárhely 
felé

és senki sem tudja, miként került a kopón- 
esi útszakaszra. A holmijait érintetlenül 
megtalálták nála, bizonyos tehát, hogy 

nem rablógyilkossá* történt,
mert a tettes a lovát sem hajtotta el, hanem 
kipánvvázta egy fához.

A titokzatos és homályos gyilkosság ügyé
ben a szegedi ügyészség utasítására szigorú 
nyomozás indult.

mentőket, majd a tűzoltókat is, mert félő volt, 
hogy ii leszakadt áramvezetéket valaki vigyá
zatlanul megérinti s ez esetleg többszörös ka
tasztrófára vezethet. Ugv a mentők, mint a 
tűzoltók percek alatt kiérkeztek n helyszínére. 
A tűzoltók mindenekelőtt elzárták a megsza
kad! vezetéket, majd pedig leszállították a 
vagonsör tetejéről nz eszméletlenül heverő ön
gyilkost. A menlőorvos csakhamar eszméletre 
téritette a fiatal férfit, akinek csodálatoskép
pen, bár teste érintkezett a magasfeszültségű 
árammal, csak

■ ruhája égett el,
de ő maga komolyabb sérüléseket nem szenve
dett. Megállapították, hogy Joseph Nemmel- 
magerőnk hívják, asztalos és nyomora miatt 
akart megválni nz élettől. Az életunt, amikor 
magához térítették, idegrohamot kapott,

tombolni kezdett
és csak a legnagyobb nehézséggel tudták a 
mentőautóba emelni Őrjöngése közben az 
autó egyik ablakát is beverte. Kényszerzub- 
bonyba bujtatva sitték az idegklinikára, ahol 
nngynehezen tudták csak lecsillapítani. A kü
lönös öngyilkosság következményeként hosz- 
szu ideig szünetelt a Stadtbahn forgalma, amig 
nz elszakadt vezetéket megjavították.

következtében —
a göltingal egyetemre kényszerült

s n diploma megszerzése után is az egyete
men maradt.

A matematikai tanszéken dolgozott s tu
dományos munkájának eredményeire, a 
szaklapokban megjelent cikkeire a tenge
ren túl is felfigyeltek. így történt azután, 
hogy

meghívták a columbiai egyetem meg
ürült katedrájára

a matematika nyilvános rendes egyetemi 
tanárának.

A fiatal matematikus természetesen öröm
mel fogadta el a meghívást s boldogan uta
zott ki Amerikába, aliol az egyetemi kated
rával ugyan nem jár méltóságos cím, de ez
zel szemben jár

fejedelmi honorárium.
Nenfcld János, a fialni tudós ma már sa

ját autóján jár be nz egyetemre az előadá
sait megtartani.

I
’törése után azonban visszavonult a politikai 
szerepléstől és külföldre ment. Először 
Amerikába ment ki Hock János és tartott 
clöndásNorozalokal az amerikai magyarság 
körében. Ezalatt a kommün bukása után

ö ellene Is megindították a bűnvádi el
járást Magyarországon és elfogatóparan
csot, majd körűrőlevelet adtak ki el

lene.
Bünnirvét azonban túvollétébrn netn tár
gyalták te iizv bál in mnlumaciom i'M 
ítéltek el fftit-k ’áno* közben Amerikából 
ujból visszajött Európ&bi.

I Franciaországban telepedett le és Jelcn- 
I lég Amié na városában tartózkodik ra

lyoa betegen.
Arról az akcióról, amelyet hívei idehaza a 
számára adandó amnesztia érdekében kez
deményeztek, Ö is tudomást szerzett, de azt 

nemhelyeall.
Vnsárnap reggel érkezett Rudapestre Hock 
egyik magánlevele, amelyben itteni legbi
zalmasabb barátaival közli, hogy

bármennyire la jólesik élete alkonyán 
híveinek szeretető, nem kíván élni azzal 
az amnesztiával, amely megnyitná előtte 

az ország kapuit
Ehelyett az a terve, hogy amint betegségé
ből felgyógyul —

Csak hivatali szabálytalansá- 
gokat állapított meg 

a legfőbb állami számvevőszék 
a népjóléti minisztériumban

Ezen a héten befejezik a vizsgálatot
A népjóléti minisztériumban folyó leg

főbb számvevőszéki vizsgálat — amint ér
tesülünk — még ezt a hetet is teljesen 
igénybe fogja venni.

Az elmúlt héten Dréhr Imre volt államtit
kárnak is módjában volt bizonyos felvilágo
sításokat adni n legfőbb állami számvevő
szék vizsgáló bizottságának és — mint is
meretes — kihallgatták a minisztérium kö
rülbelül nyolcvan tisztviselőjét — nagyokat 
és kicsinyeket egyaránt.

A mostani vizsgálat különben csak any- 
nyiban tér el a legfőbb állami számvevő
szék működési hatáskörében egyébként nem 
ritka minisztériumi vizsgálatoktól, hogy a 
jelen esetben a legfőbb állami számvevő
szék az adatokat

amelyek esetleg fegyelmi eljárás alap
ját képezhetik, rendelkezésére bocsátja 
Vargha Imre pénzügyminiszteri állam

titkárnak.
aki a népjóléti minisztérium egyes tisztvi
selői ellen megindítandó fegyelmi eljárást 
megeJőző vizsgálat vezetésével van meg

Vasárnap életbelépett 
a rendőrségen 

az egyszerűsített eljárás
A kisebb ügyekben felesleges jegyzőkönyvezés mellőzé

sével már egy két a’ait Ítéletet hoz a bíróság
Mint ismeretes, a múlt évben törvényt 

hoztak a törvénykezés egyszerűsítéséről, 
amelyet az igazságügyminiszteri rendelet ez 
év januór 1-re már életbe is léptetett. A 
nagyjelentőségű törvény, amelynek célja a 
bürokrácia csökkentése és az ügyek gyors 
elintézése, a napokban már életbe is lépett 
a főkapitányságon, az ügyészségen és a bíró
ságnál is. Az élet beléptetés megtörténte 
elölt nz igazságügyminisztérium nagy anké- 
tot hívott egybe, nmelyen résztvettek a bí
róság, az ügyészség és a főkapitányság leg
magasabb képviselői s ezen az értekezleten 
beszélték meg azokat az intézkedéseket, 
amelyek az eljárás gyorsítása céljából már 
életbe is léptek.

A főkapitányságon vasárnap kezdték 
meg az egyszerűsített eljárást, 

amely a kisebb jelentőségű és nagyobb nyo
mozást nem kívánó ügyeket a lehető leg
nagyobb mértékben leegyszerűsíti. Vasár
nap délelőtt a kisebb lopási, sikkasztási, 
orgazdaság!, csalási ügyekben elmaradtak 
már a fölösleges jegyzőkönyvezések,

ae ügy össze# szereplőivel egyetlenegy 
kihallgatási jegyzőkönyvet vettek fel,

ehhez csatolták a rendőri vagy detektív- 
jelentést és igv nz eddigi nagy aktacsomó 
helyett cgv-egy ügyben csak két, legfeljebb 
három iratból álló ügydarabot küldtek át 
nz ügyészségre.

A munkával amúgy is túlságoson agyon
terhelt főkapitányságon nagy örömmel fo
gadták az eljárás egyszerűsítését, amely a 
jelek szerint már az első napon bevált. De 
örömmel fogadták nzok a magánszemélyek 
is, akiknek ügyes-bajos dolguk akadt va
sárnap n rendőrségen, mert kiderült, hogy 
az elldrds egyszerűsítése éptigy érdeke a 
nagyközönségnek, mint a hatóságoknak.

Az nj eljárás szerint az ügyészség szinte 
órák alatt kapja meg egy-egy ügynek 

az iratait
«‘s az ügyészségen is soronkivül intézik az 
ügyeket. A IcegyszertMtetl eljárással inté
zett ügyeket rfv<sbir;'knnk és nem taná
csol nnk osztok ki és az egvesbirák azon
nal I. rn inust tűznek ki, ugvhogv

Ói* aaakarvar

•**-, bőr netnl-bciegekock rendel •gtM nap 
VU,RAk*«xl-ut 9*. |, »m. f. *4taml mata

kolostorba vonul.
Legfelsőbb egyházi hatóságaitól már enge* 
délgt kért arra, hogy egy, az emberektől le* 
liefőleg távoleső svájci hegyi kolostorba 
száműzze magát szabad akaratából; itt 
akarja befejezni azt a tiz kötetre tervezett 
emlékiratsorozatát, amelyben tükörképét 
akarja adni az elmúlt évtizedek eseményei* 
nek.

Levelében arra kéri még Hoek János bi
zalmas barátait, hogyha

ebben az életben már nem Is jön Ma
gyarországba, halála után azonban holt

testét okvetlenül hozassák haza, 
mert hazai földben akar pihenni.

bízva.
Egyébként — értesülésünk szerint — a 

vizsgálat eddigi eredménye alapján — úgy, 
amint a miniszterelnök már annakidején a 
képviselőházban is bejelentette —

hivatali szabálytalanságokról van szó, 
tehát kisebb jelentőségű fegyelmi vét

ségekről.
amiről különben a vizsgálat eddigi adatai 
szerint már meggyőződött Ernszt Sándor 
népjóléti miniszter is, aki tudvalevőleg 
egészségének helyreállítása céljából hosz- 
szabb időre külföldre akart menni, azonban 
ezt a szándékát megváltoztatta. A miniszter 
ugyanis — mint értesülünk — meggyőző
dött arról, hogy a minisztériumban nincsen 
olyan súlyos visszaélésekről szó, mint ami* 
nőknek a nyilvánosságra hozott adatok után 
az elkövetett szabálytalanságokat az első 
pillanatban vélték.

Ernszt Sándor népjóléti miniszter éppen 
ezért hétfőn elfoglalja a hivatalát, átveszi a 
minisztérium vezetését és most már idehaza 
várja meg a vizsgálat teljes befejezését.

báron! napon belül n»ár tárgyalásra is 
kerül a sor;

Vádirat mellőzésével az ügyész szóbelileg 
adja elő vádját a megjelölt kisebb jelentő* 
ségü ügyekben, úgyhogy a lopási, csalási, 
sikkasztási, orgazdasági, magánlaksértés és 
testi sértési kisebb jelentőségű ügyekben 

ezentúl egy hét leforgása alatt Ítéletre 
is kerül a sor.

Hivatali és jogász.körökben nagy érdek* 
lődéssel várják, hogy a nagyjelentőségű re* 
form a gyakorlatban hogyan válik be, a 
jelek szerint azonban semmi akadálya sem 
lesz annak, hogy a nagyközönség érdekeit 
szolgáló újítás a gyakorlatban a leglökéle* 
tesebben beváljék. 

Öngyilkosság az utcán
A Teve-ucca és a Frangepán-uccs sarkán 

vasárnap reggel eszméletlenül heverő fiatal asz- 
szonyra akadt az őrszemes rendőr, aki hiába 
próbálta eszméletre téríteni az uccasarkon he
verő asszonyt. A rendőr a mentőkért telefo
nált és a kiérkező mentők megállapították, 
hogy az Ismeretlen nő

nagymennyiségű sósavval mérgezte meg 
magút.

Bevitték a Rókus-kórhózha. ahol mindent el
követtek nr. asszony megmentésére. Hiábavaló
nak bizonyult azonban minden fáradozás, a 
körülbelül 25 éves fiatalasszony a déli órákban 
anélkül, hogy eszméletre tért volna,

meghall.
A detektívek a Rákus-körház.ban átkutatták a 
szerencsétlen aorsu asszony holmiját éa kézi
táskájában egy cédulát találtak, amelyre csak 
ennyi volt írva: Lehoczky Antnlné, született 
Kalácska Etel. Valószínű, hogy ez volt a neve 
az életunt asszonynak. Közelebbi személyi oda* 
tait még nem tudták megállapítani.

MindenférfitCrdekel! 
14*50 -a." férliclpí 

mérték után 
elsőrendű anyagból. e'egáns Torma.

?ar níált mÍDöség 

»TOMMY< cipőüzem 
V1M Srondy-ulca 18. az-



fcrifipert, 1981 Jannír 5. HÉTFŐI NAPLÓ 7

141 VASARUNK
január3~19ig.NAPOS

Az olcsóság jegyében

nagy sikert Ifiért

____ F

____ F

____ Pilláé

___ P
— F----- F1114r

_ P

— P

— P

___ P

____ P

___ F— Fillér

___ P

Férfi oxfortílng gallérral
«ru» és jó mosó .............  .

Rövid nlsánadrúg
gombos, szinee ét fehér .. —

Neménykalap
divattermékben. Jó gyapjumjnöiég _. _ _ P

Puha gyapjukalnp
különféle fazonokban ..

Meleg házipapucs pírja F 4-25
Hói úlvafclpök.....«. *1.90

alacsony sarokkal. egyet pírok P 11,80. 9.80 J

Hó! antilop- ói lakkdpő 1130
marat es alacsony sarokkal. fekete .. ... P J J

Női gumml félcslzma 1£.8O
a legjobb gyártmány ...............Pl U

____ P

____ P

!

Strapa futószőnyeg
limit él modern oslkozott------mit. P

Hői selyemharisnya (VIskósa) . „ 
műMlvemböl, garantált hibamentes, min- 1,30 
den párért garancia ............................~ P 1

Női angolos téli harisnya -.fi fi 
ajourszerű csíkkal ................. Pillér UU

Férfi divaihnrlsnyu 138
erői strapa-minőség, párja------ ---- _ p J

Férfi zokni -.5D
mövött mintákkal, jó pamutból.___ FiUár J (J

Divat férfi zokni -ifi
múselyemmel átszőve.- _ _ Flllég ÜU

Gyermek patentharisnya
mi'.den színben, 1. isim...............    Fillér Af V
almonként 6 fillér emelkedéa.

Hőt téli reíormnadrda 1.98
mfiselyemtnel átszőve M _ F J

Csíkos selyemnadrág 1.58
la minőségű mfiielyemböl _ _ _ — F A

Svelcl patenikölésll nadrág -.QC
Női bélelt bőrkesztyD R.50

ceattos P 7.60, gombot... _ F U

Férfi bélelt bőrkesztyű £.90
csattól P 7.80, gombos........ .....  _ _ F U

Battsztslfón zsebkendő -.12
női ajouroi 18 fillér, szegett ... ... Fillér J J

Férfi zsebkendő -7í
színei izóilel 38 fillér, fehér... ._ Fillér fau

Férfi kötött mellény : 5.90
Gyopjupullover női és férti R.80

szép uj mintákkal ......................   P ü

Női oroszka tiszta gyapjúból £.90
alma színekben, bordűrökkel..................  P U

Nem lesz több vásár,
amely jó árut ilyen olcsón kínál.

Nem lesz több vásár, 
amely ilyen sokat nyújt Ezt kihasználni 

önnek érdeke!
Az összes téli áruk teljes

lsei itása
Múlt évi nyári cikkek 

saját áron Etltal is

Női filckalapok 1.98
tok- és klói talonokban, Kép díszítésselP J|

Bársony flauelpongyola 195
gyönyörű mintákban ..................._ _ P

Női kordbársony és tweed «0 m 
szövetruha talonokban... ... ... _  ... P 1 W

NŐI féükODát Jó pontéból, végig bélelve, 9^,50
daian szőrmés ve —. ... ._ ... ... ..._ __  P J

Női téllkahát végig bélelve, Mérnie, 99,50
pldsehgallér él kézelővel ...........................P fafa

NuMcíte báráuybuuda ÜR.—
gyönyörű kivitelbon, ktárusitáil ír _ P v U

Gyermek játszóruha 
jó motóflanollböl .................

Kordbársony Ieiinykaroha r gn 
izép kiállitárban, 46-r,e na-yiág ... .. ............P £!••*

Számonként 70 (111 ér áremelkedéa 7

Gyermek téli bakiitok o.
szőrme gallér ei kézelővel, 45-öe nagyiig.. P Itt’

Számonként l.ttü áremelkedéi 1 J

Tirol! nadrág böreröe tuztiínbói (ördög- Hl Qí| 
bőr) 3-as szám.....................................  P f •,**

Számonként 80 fillér áremeUredéi ■*

Gpermekjudrággamasnl , n gg
Számonként 80 fillér áremelkedés M

Sima és mintás kordbdrsony 738
gyönyörű színekben, 70 om széles, mtr . P fa

Japánseiyem (tinta selyem) 9,40
minden izinoon, 94 om izéiéi, ratre _ P fa

Mintás íulárdselyem 7.95
gyönyörű mintákban (tinta selyem) mtro P fa

Tiszta selyem Crepe de Chlae 170
Taíofta báli ruhákra , K.40

gyönyörű színekben, métere... —. — — F jT

Tiszta selyem Georsette , £30
minden ssínárnyalstbsn, métere _ _ P W

Tiszta gyapiuliasfin , . 730
különböző színekben, mire P 4.40 F fa

iweed ruhakelme«.».. -<», 7.93
Tiszta gyapjú hveedkelme 5.40

tOO om izúlenógben, métere------ — P U
Mosó miiselyem . 1.18
Színtartó mosó voil _ . -.Ifi 
Jó mosó leulszflunel -.Rfi 

métere . .............. .......... Fülét UU
Pongyola- és ruhaflanel 1.20

nép nj mintákkal, métere — F A

Diihl pongyolaflanel 1.90
kiváló Jó minőség, métere F A

Jó pamutvászon -.fi 5
mlndonre alkalmai, 80 om széles, mtre P Uw

Alsólepedö-vdszon 1.78
erős panintmlnőiég, métere _ _ —. w. ? A

Darázsfészk’s törlilközö
Flanel poriőrlőruha toM.... nu<."-28

Hói sifóning
hímezve .......

Gumi nodrígtaríó
bőrrészekkel .. „

3-S5
Férfi pupln és Oxícrdlng ^.9D a legjobb kivitelben, néhány ezer darab ... P yr
Férfi bttlőlng Jóminöségfi ilfóuból, Kínét K,65

diiar.el . ............................................. .  — P Tf

J.70 

6-80

,5-50 
-SS
J.35

’oknltartó -.15
jó gumiból. ... w. w. .m >• «> M «w P te tr 

Férfi bergstelger cipő 15,80
a legerősebb kivitelben . — ... -...........P JJ

Féli fekete félcipő 11,50
garantált ..Wolfnor" sün te ég - _ _ P j J

niur“’9Z 
___d-85 

Színes hálóing 7.85
Kosaras melltartó csipkézve -.11 

dupla tűlJból P 1.80, sifóubol .. ~ ... Fillér / J 

Höl öves harisnyatartó -.qp 
izines klotból. sifónnal bélelve ... _ _ Pillér U 

Jó mosó kartonkötény 1.28 
magas melles tárónnan . _ ... — „ P A

Silón melleskötóny 1.15
bimzésiel ...................................................... F A

Postai megrendeléseket utánvétellel (a vásár alatt) 
a portóköltség felszámítása mellett szállítunk

].25

Duplahurkos figyeli 140
rojtozva. óról strapám Inöiég _ P hl

Duplahurkos szoSnszönyeg 71.—
Í.W XÍ.W cm 89.-. 3004-800 cra fa A

Karamnnla-szövésll sezlón- ír 80 
úiueíö perziamtntívaL rojtosra A 7 

la flanelltakuró 5.40
virágot vagy kockás P w

Virágos szatén-paplan lfi.50 .
gyapjúval től’ve. késselvarrott.. P AU •

Mosúlilggöny e gnt szárny. 1 drapéria, különféle ősinek T**’’ 
és minták ... ............... — — P te

Ettnmin stírltlggöny £.80
motlvval é» osipkérvo .„ ... .. P U

Varró- vagy tömökészlet -.70
Tömőpamut -.1

minden színben... — Hllér j
Gépselyem -.1

minden színben... _ Fillér /

Klöpil csipke -.5,
métert .................................. — Iliiét ^'lll

i
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1IIHIK
Bukarestben feloszlatták 

az antiszemita <vasgárdát>
Bukarest, január 4.

A jobb és baloldali szélsőséges eleinek 
ellen tol* intézkedések során a kormány 
ma rendeletileg

feloszlatta a tekínle»bejövő szélsőséges 
szervezeteket.

Már az éjszaka folyamán a rendőrség ház
kutatást tartott a „Vasgárda" antiszemita 
szerkezet helyiségeiben,

lepecsételte az Irattárat és lezárta a he
lyiségeket.

A házkutatásokat folytatták a szervezet tag
jainak lakásán, akik közül többeket letar
tóztattak ét a prc.fckturára vittek. A letar
tóztatottak között van egy pap is. A kor
mányintézkedést az egyes vidéki városok
ban is végrehajtják.

— Meghall az angol király nővére. Lon
donból jelentik: Viktória Lujza Alexandra 
Dngmnr királyi hercegnő ma délután 2 óra 
30 perckor Londonban elhunyt. Viktória 
Lujza hercegnő V. György király legidősebb 
nővére, 1867 november 2Ö-án született 1889- 
ben nőül vette DuíT Sándor, Fiié hercege, 
1912-ben özvegységre jutott.

—- Leleplezték Kaszab Aladár és fele
sége arcképét. Díszes ünnepély keretében 
xasárnap délelőtt leplezték le Kaszab Ala
dár és felesége, a Kaszab-klinika alapítói
nak arcképét a Zsidó-kórház könyvtárter
mében. Az avatóbeszédet a hitközség elnöke. 
Stern Samu udvari tanácsos mondotta. A 
kórház nevében Alapi Henrik dr. igazgató
főorvos hatásos beszéd kíséretében vetto át 
a képeket

— A szegedi táblához csatolják a bajai tör
vényszéket. Szegedről jelentik: A szegedi és 
bnjai hatósógok vasárnap megbeszélést tartot
tak a bnjai törvényszéknek a szegedi táblához 
való csatolásáról. A bajai törvényszék eddig 
ugyanis a pécsi táblához tartozott, de mióta 
a szeged-bajai müut elkészült, a bajaink 
könnyebben megközelíthetik Szegedet. A meg- 
beszólásén elhatározták, hogy január 0-én 
küldöttséget mencsztenek Zsitvay Tibor igaz- 
aógOgymlnlszterhez. A küldöttséget, amelyben 
részlvesz Somogyi Szilveszter szegedi és Voj 
níts Ferenc bajai polgármester, valamint a 
szegedi és bajai ügyvédi kamara és kercske- 
d Imi érdekképviselet egy-egy küldötte, Kle- 
beltberg Kuno gróf kultuszminiszter fogja ve
zetni.
MBa előkést p«W te

ZSOlOffiS■■ w wnw WW „.v UVMnr-n S« 

— Visszatértek az occánreptllők. New- 
yorkból jelentik: Laren kapitány és Bary 
klsaszony, okik szombaton délután startol
tak Páris felé — útjukat Marta Bermuda 
szigeteken meg nkarták szakítani — kény
telenek voltak visszatérni az amerikai szá
razföldre, mert sextánsuk lencséje útközben 
ö«zetört. A virginiai LNorfolk melletti ten
gerészeti repülőtéren szálltak le.

— Véres szerelmi dráma. Bécsből jelen
tik: Vasárnap este Knltcnlculgcbenbcn Del
fin Henrik 31 éves munkanélküli péksegéd 
féltékenységből kétszer mellbcszurla barát

éves Késsél Annát. A gyilkos
utón, amelynek azonban a 
esett áldozatául, a merénylő

nőjét, a 17 
sági kísérlet 
leány nem 
férfi fejbelőtte magát és azonnal kiszenve
dett. A leányt kórházba szállították.

— Ila'álos verekedést rendeztek a hlvat- 
lan vendégek a bázlbálon. Szentesről jelen
tik: Szombaton este Fél János gazdasági 
munkás háziháljára tizenegy óra tájban 
I.ivntlanul betoppant öt fiatal munkáslegény, 
akik , a kerítésen másztak be, mert a kapu 
zárva volt. A többi legény el akarta távo
lítani a hívatlan vendégeket, amiből nagy 
verekedés támadt. Wetzler Gyula 23 é”e8 
gazdasági cseléd bicskájával szíven szúrta 
Susa János 21 éves bérest, aki rövid idő 
múlva kiszenvcdcll. Molnár István 21 éves 
béres Korcsmáros Béla oly erővel szúrta 
hátha, hogy életveszélyes állapotban kór
bárba kellett szállítani. A rendőrség a vere
kedő legényeket elfogta; Wetzlert letartóz
tatták, öl legényt pedig a vizsgálat lefolyta
tásáig őrizetbe vettek.

—- Eltemették Brrger Mórnét. Vasárnap 
délután óriási részvét melleit temették el 
Brrger Mórnét, n tragikus körülmények 
között öngyilkossá lett Berger Mór tőzsde, 
tanácus, a Merkúr bank volt vezérigazga
tójának feleségét. A sírnál Weiss főrabbi 
búcsúztatta megrázó szavakkal az elhuny
tat.

Csütörtökön, lanuár 8-án

7 Rá d bízó m a fe leség b m
EXSS^fi a szezon szenzációja minden este 8 órakor a

Vasárnap folytatódott a berlini 
politikai merényletek sorozata

Ravolveres sortüzet zúdítottak egy fiatal kommunista 
géplrónőre

Berlin, január 4.
(A HétfÓi Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A német fővárosban egyre-másra 
megismétlődő politikai 
látszik, nem 
délután

ffQf fiatal 

merényletek, úgy
akarnak végetérni. Vasárnap

leányt akartak megölni a 

merénylők

és csak a véletlennek köszönhető, hogy ter
vük nem sikerült. A berlini kommunista 
párt egyik igen fontos pozícióban levő ve
zetője: Erna Krüger 18 éves gépirónö, aki 
vasárnap délután lakásának
foglalatoskodott. Hirtelen kinyílt a 
ajtó,

két fiatalember rontott be és a 
kezű másodpercben egyetlen szó 
mindketten előkapták revolvereiket és

konyhájában 
konyha-

követ- 
nélkül

-— Zalamcgyében ötezer trachomás beteg 
van. Nagykanizsáról jelentik: Zalavármegye 
törvényhatósági bizottságának tegnapi ülé
sén Konács-Scbestyén Miklós bizottsági tag 
a trachoma elleni védekezésről beszélt és 
megdöbbentő adatait sorolta fel a veszedel
mes szembetegség terjedésének. Zalnmcgyé- 
ben legalább ötezer trachomás beteg van, 
— mondotta a bizottsági tag — akik a kórt 
széfhurcolják az egész Dunántúlon. Gyö- 
mőrey főispán kijelentette, hogy a közvéle
ményt kell felrázni, hogy a betegség tovább
terjedését meg tudják akadályozni. Csak 
azoknak van fogalmuk a veszedelmes be
tegségről, akik látták az iskolapadokban 
vakoskodó gyermekek ezreit.

— Véletlenül lugkövet Ivott. Dombóvárról je
lentik: Molnár János faddi gazda véletlenül 
lugkövet ivott. Súlyos sérüléseivel beszállítot
ták a szekszárdi kórházba, ahol ma reggel 
meghalt. A vizsgálat megindult abban az irány
ban, hogy haláláért nem terbel-e valakit fele
lősség.

—- öngyilkosság. Pesterzsébeten, a Vörös- 
marty-u. 42. sz. házban Siroky Gézáné, 32 éves 
háztartásbeli, öngyilkossági szándékból lugkő- 
oldatot ivott. A mentők a Rokus-kórházba vit
ték. Hozzátartozói szerint nagyfokú idegessége 
miatt akart megválni az élettől.

— Földrengés Görögországban. Athén
ből jelentik: Korintuszban heves földren
gést éreztek. A lökések hét perc hosszat tar
tottak. Az óvárosban több ház összeomlott. 
Asszo falvábnn a templom tiz házzal együtt 
bedőlt Az eddigi jelentések szerint ember
életben nem esett kár.

—- Rágyújtotta a házat a házigazdájára. 
Szegedről jelentik: Telek István cipészmes
ter a Gólya-utca 20. számú házban lakik. 
Telek, akinek nincsen munkája, nem tudja 
kifizetni 60 pengőnyi házbérét. A házigazda 
vasárnap erélyesen követelte a pénzt. Telek 
István nem fizetett, ellenben bement a szo
bájába, petróleummal 
zsákját, meggyujtotta, 
bázbcliek csak akkor 
mikor a bútorok már 
ttk. I’gylátszott, hogy _ ..............._..........
elpusztítja az egész házat, a tűzoltók azon
ban megfeszített munkával lokalizálták a 
tüzet. Telek később önként jelentkezett a 
rendőrségen. A szegedi törvényszék terüle
tén a gyújtogatásra a statáriális eljárás van 
még érvényben és igy Telek Istvánt rögtön
ítélő bíróság, elé állítják.

— Egy pllótnnő expedíciója. Berlinből jelen
tik: Beinhorn Elly német pilófnnö ma délelőtt 
40 lóerejü repülőgépével felszállót! a staakeni 
repülőtéren hogy Dél-Franrinország. Marokkó 
és Dákar felelt a portugál Guineában lévő Bis- 
saoba repüljön. Beinhorn Elly Bissaoban csat
lakozik a Rernntzík és Truck tanárok vezetése 
alatt már Afrikában tartózkodó német tudomá
nyos expedícióhoz. A pilótanő felderítő repülé
seket fog az expedíció részére végezni Kclet- 
Afrika és a Bissagus-szigctek felett. Afrikai tar
tózkodását négy-öt hónapra tervezi.

— Bomba robbant a vendéglőben. Pártiból 
jelentik: Szombat éjszaka Páris egyik előkelő 
vendéglőjében, a Champs Elysécn lévő Restau
rant des Ambassndeurs helyiségében bomba 
robbant. A vendéglő ezidősxcrlnt átalakítás 
alatt áll; -a robbanás idejél>en senki sóin tar
tózkodott a helyiségben, ugvbogv a bomba csu
pán anyagi kárt okozott. Komolyabb rongáló
dás nem történi. A tettesnek eddig még semmi 
nyoma. A rendőrség a fasisztaellcncs körükben 
keresi a merénylőt.

leöntötte a szalma- 
azután elszaladt. A 
vették észre a tettét, 
hatalmas lánggal ég- 
a tűz menthetetlenül

...... .. este 8 órakor a

Magyar Színházban

valóságos sortüzet zúdítottak a leányra.
Erna Krüger mikor a felvillanó revolver
csöveket megpillantotta, nem vesztette el a 
lélekjelenlétét és egy szekrény mögé ugorva, 
segítségért kezdett kiáltozni. A két 
rénylö ekkor abbahagyta 
ugyanolyan gyorsasággal, 
lek, eltávoztak. Mire a 
futottak,

nyomuk sem
Erna Krüger csak könnyebb sérüléseket 
szenvedett.

A szociáldemokrata párt különben va
sárnap óriási népgyülést tartott éppen a 
politikai merényletek ellen való tiltakozása 
jeléül. A gyűlésen, amelyen

több mint harmincezer ember vett 
részt,

semmi rendzavarás nem történt.

me- 
a lövöldözést és 
mint ahogy jöt- 
ház lakói össze-

▼olt.

— A Frontharcosok Egyesült Nemzeti Pártja 
Józsefvárosi Szervezete felkéri azon híveit, akik 
a párt szervezési munkájában részt kívánnak 
venni s akik a kerületi pártvezetöség ujjává- 
lasztása iránt érdeklődnek, szíveskedjenek folyó 
hó 6-án, Vlzkereszl napján, délután öt órakor. 
Vili, kerület, Rökk Szilárd-utca 10. szám alatti 
párthelyiségben megjelenni. A párt szervezési 
programmját vitéz Perley Lajos szkfvi. törvhi. 
bizottsági tag fogja ismertetni.

— Kiugrott a kórház ablakán. Békéscsabáról 
jelentik: Vasárnap a kora reggeli órákban, tra
gikus körülmények között történt öngyilkosság, 
nz egyik szarvasi magánkórházban. Az egyik 
beteg Lábodi Istvánná született Szőke Eszter, 
fiatal öcsödl asszony, aki súlyos idegbaja 
miatt már hónapok óta a kórház ápoltja volt, 
kiugrott az egyik másodikemeleti ablakból és 
összetört tagokkal, vérében fekve, terült el a 
udvaron. Percek alatt meghalt.

A magyar rádió öt esztendeje. A Stúdió öt
éves fennállásának alkalmából & Rádióélet ki
adta a magyar rádiózás történetét „A magyar 
rádió öt esztendeje** 1925—1930 — cimmcl. A 
10 ives könyv képben és írásban ismerteti a 
magyar rádiózás egész történetét, dióhéjban, 
majd részletesebben a hírszóró, szórakoztató 
rádiót, a magyar rádió berendezését, ötéves 
munkáját, szervezetét és jövőjét. A könyv bi
zonyára széles körökben kelt érdeklődést. A 
mü Ízléses egész vászonkötésben 3 pengőért 
kapható a kiad Ródióéletnél (Budapest, VIII., 
Rákóczi-ut 20) és a könyvkereskedésekben.

Ha nénzre van 
szüksége
bndapert vagy bndapest-kOrnyéM Stera, Mekra és 
építkezésre. írnniin «■ elónyüsca kaphatja 
hownhb wrícsvtéare

SOLTI LAJOS i.'RSSrV.'gk, 
Tltsa latvAa (volt Ft»r»IÖ-utca) IO-

— Két golyót röpített a fejébe az életnnt 
gazdálkodó. Bálátonfüredröl jelentik: Mikota 
István Öskü községből! gazdálkodó öngyilkos
sági szándékkal revolverből két golyót röpített 
a fejébe. Mindkét golyó a halántékába fúró
dott, csodálatos módon azonban még élt, mi
kor ráakadtak. Haldokolva vitték a kórházba.

A Fenyves áruház 280 tagból álló személy
zete megfeszített munkával dolgozik, hogy az 
összes cikkek árait a leszállított árakra leírja. 
A munka azért oly sietős, mert a Fenyves-vá
sár már e hó 7-én reggel megkezdődik, eddig 
még nem hallott olcsó árakon. Az eddig leirt 
árak már a mai naptól érvényesek.

Nem lesz több vásár,
olcsóbb minden. Hogy a nyersanyagárak lé
szállottak, azt tudjuk, de tudjuk azt is, hogy 
a nyersanyag teszi ki a legkisebb értéket az 
áruban, mindössze cca 20%-ot, a többi vám, 
munka, fuvar, adó és közteher. November
ben hirdették a következő olcsóságot és ma 
be kell látnunk, hogy az téves számítás volt, 
mert a nyersanyag áresése csak 5-10%-ban 
mutatkozhat a kész árunál. Mégis honnan 
van ezen a vásáron ez a nagy olcsóság? — 
kérdjük. Az itt maradt óriási novemberi és 
decemberi készletekből! — ez a felelet. Mert 
a Divatcsarnok — szól az információ —. bár
milyenek is a viszonyok, csak nagy tömeg
ben vásárol, csak nagytömegű áruvásárlás
nál tud a gyáraknál nagy árengedményt él
vezni, ami lehetővé teszi, hogy mindig a leg
olcsóbb legyen. Ex a Divatcsarnok most folyó 
téli vásárának a titka, melynek címe is jól 
van megválasztva: „74 napos téli vásár az 
olcsóság jegyében."

Tapasztalataink után még egyszer elismer
jük. hogy nem lesz több vásár, mely ilyen 
sokat nyújt, nem lesz több vásár, mely jó 
árut Ilyen olcsón kínál.

mely ilyen sokat nyújt — hirdeti a Divat
csarnok az idei téli vásár nyitásakor — és 
ezt a tényt el kell ismerni.

Kis körsétát végezni ebben a szép, modern 
áruházban külön élvezet. Belépésnél már 
kezünkbe nyomja egy fess boy az áruház 
ajándékát, mellyel minden vevőnek kedves
kedik. Ma van a vásár megnyitása és szom
bat délután is lévén, bizony egy kissé nehe
zen lehet előrehaladni a nagy tömegben. 
Itt is, ott is megállunk és figyeljük a 
sok ember sürgését-forgását és bámuljuk, 
hogy milyen biztosan érzik meg, hogy mi 
a jó és olcsó. Karácsonykor is láttunk vá
sárló tömegeket, akik nagy gonddal váló 
gatták az ajándékoknak szánt kisebb na 
gyobb dolgokat, de ma ez itt egészen más. 
most csak szükséges dolgokat vásárolnak, de 
minden gondolkodás nélkül, mert ha köve 
sebb is a pénzük, ma azért sokat kapnak 
Ezen a vásáron csődöt mond minden statisz 
tikai számítás, az itt tapasztaltak egészen 
meglepőek. Egyes cikkek Arai után érdeklő 
dünk és összehasonlítjuk azokat a tavalyi 
árakkal: az eredményt le se merjük írni, 
mert szinte érthetetlen, hogy lehet ennyivel

Az otthon készült tészta* 
csak a cukrász sülheti
Ki almáslepCny és a sésstangli harca
Régen áll már a harc a cukrászok és a sütő

iparosok között A cukrászok hosszú eszten
dők óta sérelmezik, hogy a pékeknek szabad 
cukrászsüteményeket késziteni és ilyen módon 
erős konkurrenc.iát csinálnak nekik. A cuk
rászipar — szerintük —- a megnövekedett kon- 
kurrencia: a cukorkakereskedők, kávémérések, 
büffék és fagylaltosok mellett nem bírja ezt az 
ti jobb versenytársat s éppen ezért törvényho- 
zás utján igyekeznek rendeztetni a sok hábo
rúra alkalmat adó kérdést.

Hogy a cukrászok és a pékek között újból 
helyreálljon a béke, a kereskedelmi miniszter 
a jövő hét egyik napjára ankétra hívta össze 
az érdekelteket, annak a rendelettervezetnek 
megvitatására, amelyet a közeljövőben készül 
kiadni. Ez a rendelet pontosan meghatározza, 

mit szabad a cukrászoknak és mit szabad 
a pékeknek sütni.

A pékek ezentúl tehát
majd csak kenyeret, fehérsüteményt és sör- 
atangllt készíthetnek, valamint vállalhatják 

az otthon készült kenyér kisülését.
A többi a cukrászok munkája. Meg van en
gedve azonban a pékeknek az is, hogy diós
ét mákospatkót, különböző élesztőstésztákat, 
almás-, cseresznyés- és turóslepényeket, vala
mint kétszersülteket készíthessenek. Ezt persze 
szabad a cukrászoknak is. Viszont a cukrászok 
javára szól a rendeletben, hogy

az otthon készült tésztákat csak náluk sza
bad ktsüttetnl.

Ez a pont bizonyára sok vitára ad majd alkal
mat nemcsak a pékek és a cukrászok között, 
hanem a nagyközönség részéről is, hiszen az, 
hogy

a házilag készített tészták nagyrészét ezen
túl nem lehet a pékhez vinni sütés végett

— sok kényelmetlenséget fog okozni a magán
háztartásokban.

BKZjaa ’-ó és olcsó részletreOilSWBO BLUMENTHALMm áOI BiEl ÜK Weese’-ényí-atcM zö.BKv W BejáratabagydiófvutcAbói

— Titokzatos gyerekhalál Debrecenben. Deb
recenből jelentik: Vasárnap reggel a Honvéd
utca egyik házába hívták a mentőket, ahol a 
házbeliek eszméletlen állapotban találták H. 
Magdolna háztartásbeli leányt. A mentőorvos 
megállapította, hogy szülés utáni fájdalmak kö
vetkeztében vesztette el eszméletét. Hosszas ku
tatás után a szoba egyik sarkában elrejtve, egy 
dobozban csomagolva megtalálták az újszülött 
holttestet. H. Magdolnát eszméletlen állapotban 
vitték kórházba, nem lehetett kihallgatni és így 
nem tudják, élve született-e a kisgyermek, vagy 
pedig a születése után megölték. A rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Fejbelőtték tánc közben. Nagykanizsához 
közel levő Sormás községben az elmúlt éjszaka 
a nagyvendéglöben táncmulatságot rendeztek, 
melyen több kiskanizsai legény között Farkas 
György is megjelent. Tánc közben Fai-kas 
György elkérte Tóth Peti Lajos sormást legény 
táncosnőjét, akit azonban a sormási legény 
nem akart odaadni. Erre a kiskanizsai legény 
megrugta a sormási vetélytársaL Csakhamar 
szóváltás keletkezett, melynek az lett a vége, 
hogy Tóth Peti Lajos felkapott egy fegyvert és 
fejbelőtte a kiskanizsai legényt, akinek szemén 
keresztül fejébe fúródott a golyó. Életveszélye* 
állapotban a nagykanizsai Horthy Miklós-kór- 
házba szállították. A véres mulatság ügyében 
a nagykanizsai csendörség megindította a nyo
mozást

Urak! Nem törik meg, ha leül, a „Fix"-sza- 
básu frakking, kizárólag Kozma Lajos kalap- és 
úrid ivat, Károly-körut 3, a régen ismert sarok
üzlet.

— Ingyenes előadások az Urániában. Hétfőn, 
kedden és szerdán délután 3 órai kezdettel in
gyenes előadásokban mutatja be az Uránia a 
„Gréf/er" (Embervadász) cimü fllmóriást.
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A Esonzlngozzel telt garázsba 
zárva akarta megölni utómat 

az elbocsátott sofior
’Á pestvldékt törvényszék igen érdekes, kűlö- 

Jnös módon elkövetett emberölés kísérlete miatt 
vont felelősségre szombaton egy géplakatost. 
Tóth L. István huszonnyolcéves géplakatos el
len az a vád, hogy a múlt év őszén becsalta a 
gondjaira bízott garázsba sofőrtársát: Tolnai 
Sándort és arra kérte, hogy vizsgálja meg a 
garázsban álló teherautó sérülését, mert nem 
tudja, a kocsinak mi baja van. A garázs

Igen sziik terjedelmű volt,
éppen csakhogy a teherautó elfért benne. Mi
kor Tolnai a gép megvizsgáláshoz fogott, Tóth 
megindította a motort, hogy annak helytelen 
működése észrevehető legyen. Közben

mind több és több benzingáz fejlődött, 
amely hamarosan megtöltötte a kis garázst, 
úgyhogy Tolnai szédülni kezdett. A sofőr ekkor 
arra kérte a géplakatost, hogy nyissa ki az 
ajtót, mert különben mindketten elájulnak. 
Tóth odalépett az ajtóhoz, azt kinyitotta, de a 
következő pillanatban

kilépett az udvarra és rázárta az ajtót a 
bennlévő Tolnaira.

Az ügyészség vádirata szerint Tóth abban a hit
ben volt, hogy a szerencsétlen sofőr már any- 
nyira fogytán van erejének, hogy nem tud ki
menekülni és annyi ereje sincsen hogy a motort 
elállitsa. így is történt. Tolnai tényleg

ájultan esett össze a teherautó mellett
és csak e véletlen szerencsének tudható be, 
hogy a garázs tulajdonosa, akinek szintén volt 
kulcsa az ajtóhoz, úgyszólván ugyanebben a 
pillanatban érkezett oda és

még életre tudta kelteni a szerencsétlen 
sofőrt

Tolnai Sándor azonnal feljelentést tett a csend
őrségen a géplakatos ellen, akit rövidesen kézre 
is kerítettek.

A szombati főtárgyaláson Tóth L. István az
zal védekezett, hogy ő távolról sem akarta 
megölni ilyen furfangos módon Tolnai Sándort, 
csak

„tréfából** rá akart Ijeszteni.
Különben is neki semmi oka nem lett volna 
arra, hogy eltegye láb alól Tolnai Sándort.

Ár ugyancsak kihallgatott Tolnai azonban 
rácáfolt a vádlott védekezésére, mert elmon
dotta, hogy

Tóth ■ garázstulajdonosnál felmondásban 
volt és utódjául éppen ő volt kiszemelve.

A géplakatos elbocsátását neki tulajdonította 
és többször kijelentette falubeliéi előtt, hogy 
hamarosan végezni fog emiatt vele.

Moór András garázstulajdonos tanúvallomá
sában elmondja, hogy azért mondott fel Tóth 
L. Istvánnak, mert az

többizben Italos fővel Ült autója kormány
kereke mellé.

Tolnai Sándornak semmi része nem volt abban, 
hogy ő el akarta bocsátani Tóthot, az azonban 
bizonyos, hogy Tolnai ekkor már szerződtetve 
volt. Gépkocsijának különben most is Tolnai 
Sándor a sofőrje.

Többizben szembesítésre került a sor a vád
lott és a tanuk között azonban

Tóth váltig tagadta,
hogy ő meg akarta volna ölni riválisát, 

ítélethozatalra nem került a sor, mert több 
fontos tanú nem jelent meg, éppen azért a fő
tárgyalást elnapolták.

Ripka Ferenc vasárnap délben 
uiásfélórás kihallgatáson volt 

a miniszterelnöknél

ttí»ár
Lemrve ÁMJbUt**

285 kék ceruza 
n múlt héten naponta éjfélig; 
szorgalmasan dolgozott s mélyen 
leírta amúgy is nagyon jutányos 
árainkat, hogy a szerdán reggel 

kezdődő

14 napos Fenyves-Vásár
minden eddigit felülmúló meglepetés legyen.

Az eddig leirt árak már holnaptól kezdve érvényesek.

Hol van Ferenczy Károly 
százezer pengője?

Legnagyobb titokzatossággal kezelik a százezerpengős 
hitellevél zsirálóját

Mint ismeretes, szombaton délelőtt előbb 
Ripka Ferenc főpolgármester, majd Ernszt 
Sándor népjóléti miniszter hosszabb ta
nácskozást folytattak Bethlen István gróf 
miniszterelnökkel a miniszterelnökségi palo
tában. Ezen a tanácskozáson várospolitikai 
kérdésekről volt szó és mint Ripka Ferenc 
nyilatkozatából kitűnt, a személyi kérdések 
nem kerültek szóba s Így nem történt dön
tés atekliitefben seni, vájjon Ripka Ferenc 
marad-e továbbra is Budapest székesfőváros 
főpolgármestere.

A szombati tanácskozások után a legtel
jesebb érdeklődésre tarthat számot az az 
értesülésünk, hogy

— Csapadékra hajló Idő. Vasárnap bo- 
íus, csatakos idő volt egész nap. A Meteo
rológiai Intézet prognózisa szerint jobbára 
borult', csapadékra hajló idő várható, ké
sőbb hősűlyedés valószínű.

— Elütött a villamos egy uriasszonyt. 
Vasárnap, délelőtt a Váci-ut 70. szám előtt 
rgv 11-es jelzésű villamos elütött egy jól 
öltözött idősebb uriasszonyt, aki a köve
zetre vágódott és súlyos agyrázkódást szen
vedett. A kihívott mentők beszállították a 
Rókus-kórházba, ahol még nem sikerült 
eszméletre téríteni. A hatvan év körüli asz- 
szonynál semmiféle Írás nem volt, amiből 
személyazonosságát meg lehetett volna ál
lapítani. Szemtanuk állítása szerint a sze
rencsétlenséget maga a szerencsétlenül járt 
asszony idézte elő, aki a robogó villamos 
előtt akart átmenni a túlsó oldalra.

— Gondok elöl a halálba menekült. A nép
ligeti mutatványos téren lévő lakásán szom
baton öngyilkossági szándékból szalmiákszeszt 
ivott Meksz Lajos 28 éves szobafestőmester. A 
mérges folyadék teljesen összemarla torkát, 
gégéjét és gyomrát, úgyhogy a mentők súlyos, 
eszméletlen állapotban vitték a Rókus-kórház- 
ba. Az orvosok mindent megtettek az életunt 
megmentésére, de. fáradozásuk nem járt siker
rel. Meksz Lajos vasárnap délelőtt a Rókus- 
kórházbnn- meghalt, öngyilkosságát anyagi 
okok ntialt követte el

Tekintse mrR Földe* Kdla

Vlcforla BUTOR-szalónjói
Vilmos csdsxAr-nt 5. óriási választéki Rész'etre fsI

— Egy kisleány halálos ródllszerencsét- 
fensége. Tapolcáról jelentik: A esetnek! vár
hoz vezető utón vasárnap gyermekek szán- 
Láztak. Szabó Erzsébet 14 éves leány ródiin 
ereszkedett alá az utón. Közben nekiszaladt 
<gy másik szánkónak, felborult és Szabó 
Erzsébet olyan szerencsétlenül zuhant, hogy 
kopOTyaalapi törést szenvedett és szörnyet
halt. — Harmath Jenő veszprémi vármegyei 
számvevőségi tanácsos vasárnap leányával 
együtt ródlizott a veszprémi úgynevezett Je- 
ruzsólemhcgyen. A ródli fölborult s Harmath 
Jenő lábát törte.

— Elütötte az autó. Az üllői-vt 20fl. számú 
ház c’ött Kocsis Bt'la B. 47—982 rendszámú 
autójával elütötte Maczőth József 18 éves ina- 
roseegédet, aki sulyos sérüléseket szenvedett. 
A mentők n Rókus-kórházba vitték. A rendőr- 
Mg megindította a nyomozást.

Ripka Ferenc főpolgármester vasárnap 
délelőtt féltizer.két óra felé kihallgatá
son jelent meg Bethlen István gróf 
miniszterelnöknél és ez a kihallgatás 
körülbelül másfél óra hosszáig tartott, 

mert a főpolgármester egy órakor távo
zott el a miniszterelnök fogadószobájából.

Kétségtelen, hogy ezen a kihallgatáson 
inár szó volt a személyi kérdésekről is, de 
azért úgy tudjuk, hogy döntés még nem tör
tént, mert Ripka Ferencnek vannak bizo
nyos — különben ismert —- feltételei arra 
az esetre, ha továbbra is vállalná Budapest 
székesfőváros főpolgármesteri méltóságát.

— Beleesett a liftaknába. Sulyos szeren
csétlenség történt vasárnap reggel a Pro- 
f éta-utca 9. számú házban. Szilágyi György- 
né. 35 éves takarítónő liften akart felmenni 
a harmadik emeletre. Ki is nyitotta a lift 
ajtaját és abban a hiszemben, hogy a lift 
lent áll a földszinten, nyugodtan belépett 
az aknába. A lift fenn állt a harmadik 
emeleten és a szerencsétlen asszony lezu
hant a másfél emelet mélységű liftaknába, 
ahol hótgerinctörést és egyéb sérüléseket 
szenvedett. Az életveszélyesen sebesült asz- 
szonvt a mentők a Rókus-kórházba szállí
tották. A rendőrség megindította a nyomo
zást, hogy kit terhel a szerencsétlenségért a 
felelősség.

Konyha berendezések rend 
kívül olcsó árbsn 
líohADpu 28 
Kazinczy-a. sark An

— Újabb kommunlstaletartóztatások Bé- 
késmegyében. Békéscsabáról jelentik: A bé
késcsabai rendőrség több szomszédos község 
csendőrségével együtt tovább folytatja a 
nyomozást a békésmegyei kommunistaszer
vezkedés ügyében. A nyomozás eredménye
képpen vasárnap hat újabb letartóztatás 
történt. Két szarvasi, két öcsödi és két bé- 
késszentandrási embert tartóztattak le s ki
sértek át a gyulai ügyészség fogházába.

— Adófoglalás után öngyilkosság. Békés
csabáról jelentik: Bállá Antal kunszentmár
toni vendéglősnél végrehajtó jelent meg,' 
aki adótartozás fejében lefoglalta a vendég
lős billiárdasztalát. A végrehajtó figyelmez
tette Ballát, ha nem fizeti ki tartozását, el
árverezik a kis falusi kocsma egyetlen ér
tékét: a bllliárdasztalt. Bállá tudomásul 
vette a végrehajtó figyelmeztetését s miután 
az eltávozott, felment a házban lévő pad
lásra s ott felakasztana magát. Mire rátalál
tak, halott volt.

— Forró zsírba zuhant és halálra égett egy 
kisleány. Nagykanizsáról jelentik: A So
mogy megyei Berzence községben, Torna- 
sics János gazdálkodó házánál vasárnap 
disznót öltek, lomasics kisleánya, a három 
éves Róza, oki felügyelet nélkül maradt, 
beleesett egy forró zsírral telt hatalmas 
üstbe. A szerencsétlen kisleány n forró zsír
ban a szó szoros értelmében megsült. A 
nagykanizsai kórházba vitték, ahol azon
ban rövidesen belehalt égési sebeibe.

Vasárnap egész nap folyt a szervezkedés 
munkája a Városi Szinházban, ahol egy
másután újította meg Ferenczy Károly, a 
Városi Színház kandidált bérlőigazgatója a 
színészek szerződését. A színészek és a ze
nészek egyrésze azonban nyiltan is kifeje
zést adott véleményének, hogy

vájjon a Ferenczy Károllyal kötött szer
ződés nemcsak éppen olyan értéktelen 
papírrá lesz, mint amilyenné a Sebcs- 

fyén-félc szerződések váltak.
Sokan a legnagyobb rosszalással tárgyalták 
azt a titokzatos módot, amelybe a Ferenczy- 
féle állítólagos százezerpengös hitellevelet 
burkolták. Senki sem tud bizonyosat, hogy 
Ferenczy Károly milyen hitellevelet muta
tott föl a városházán, a hitellevél mennyire 
jó és nem-e olyanoktól ered-e, akik a srdz- 
crer pengős összeget szükség' esetén nem 
bocsátják az igazgató rendelkezésére. Erre 
vonatkozóan ugyanis a

— Bonyodalom a debreceni Ínség-szalonna 
körül. Debrecenből jelentik: Vásáry István, 
debreceni polgármester, a debreceni polgá
rok és intézmények adományaiból a mun
kanélküliek és ínségesek támogatására 
összegyűjtött pénzből karácsony napján, 
négyezer debreceni szegényt vendégelt ‘meg. 
Mindegyik félkiló szalonnát és egy kilo
gramm kenyeret kapott. .4 karácsonyi ínség- 
szalonna körül most bonyodalmak keletkez
tek. A város kilónként egy pengő hatvan 
fillérért vásárolta a szalonnát Horváth Gá
bor hentestől. Az ipartestület hentes-szak
osztálya vasárnap gyűlést tartott, amelyen 
szóvátették, hogy a város fölöslegesen vásá
rolta egy pengő hatvanért n szalonnát, mert 
megkaphatta volna egy pengő éO—45 fillé
rért is. A gyűlésen elhatározták, hogy’ pa
nasszal fordulnak a polgármcjterhez és arra 
kérik, hogy a jövőben a hasonló bevásár
lásoknál ne egy céghez forduljanak, hanem 
kérjenek ajánlatot a többi szakmabeliek
től is.

— Kifosztották a balatonlelle! jegyzőséget. Az 
elmúlt éjszaka, Ismeretlen tettesek, álkulcs se
gítségével behatoltak a balatonlellel körjegyző
ség irodájába. A pénzszekrényt feltörték és 
onnan nagyobb összegű hivatalos pénzt, vala
mint többszáz pengő értékű posta- és okmány
bélyeget vittek el. A csendörség megindította a 
nyomozást.

elegendő. Használati utasítás minden palack 
hoz mellékelve

— Hármas Ikrek. A ralamegyci Bucsuta község
ben, Vargha Ferencnó három ikernek adott éle
tet. Az újszülöttek pár óra múlva meghaltak. — 
A somogymegyei Vízvár községhez tartozó 
Zsitfn-pusztán, Zsifkó Vince felesége adott hár
mas ikreknek életrt. Ezek az ikrek is rövid pár 
órás élet után meghaltak.

— A paciens hálája. Békéscsabáról jelen
tik: A békésföldvári csendőrség letartóztatta 
Galágyik Károly szabósegédet, aki nemrég 
kifosztotta Berényi Károly dr. mezöberényi 
orvos lakását. A nyomozás megállapítása 
szerint Galágyikot Berényi dr. hosszú ideig 
kezelte igen sulyos betegségben, de sikerüli 
meggyógyítania. A szabósegéd miután egész
séges lett, megleste, mikor távozik el az or
vos lakásából s amikor az orvos ejhagyta a 
lakást, betört oda és a lakás minden értékét 
magával vitte*

várost teszik felelőssé,
mert a városi szabályrendelet értelmében 
garanciát csak bizonyos nagybankoktól le
het elfogadni, akik a város listáján szere
pelnek.

Tekintve azt, hogy erre vonatkozóan sem« 
miféle megnyugtató nyilatkozat a város ré
széről nem hangzott el, csak egy felmutat 
lőtt hitellevélről számolt be a városi kom* 
müniké, jogosan kérdezik azok, akik egzisx* 
tenciájukat most Ferenczy Károlyhoz kö
tik, hogy ezt a hitellevelet milyen pénzinté
zet irta alá?

A Városi Szinházban úgy tervezik, hogy 
ha további akadályok nem gördülnek a hét* 
fői srcrződésaláirás elé, akkor legrövidebb 
időn belül a Cigánybáró-val nyitják meg a 
színházat, azután pedig egy újdonságra ke- 1 
rül a sor, amely — nem a Gróf Rómeó 
lesz.

— Szomorú Szilveszter. Nehéz könnyű szívvel 
megcsinálni a múlt esztendő utolsó napjának 
mérleget, mert bármennyire it vége az ünnepi 
mámornak, újra katzenjammert kapunk tőle. 
Ha az Ujesztendő kezdetén a szomorú pesti 
polgár visszagondol erre az egyetlen éjszakára, 
amelyet — ha az órája vagy a felöltője 
zálogbacsapása árán is, de vígan akart eltöl
teni. — újra libabőrös lesz a háta az undortól 
és a szégyentől. A pesti szórakozóipar helyisé
gei — tisztelet a csekély kivételnek — alaposan 
megkopasztották ezen az éjszakán a lokáljukba 
vagy aranytükrös kávéházukba igyekvő polgárt. 
Szemérmetlen nyíltsággal emelték fel az ára
kat, követelték a helypénzt és amilyen mérték
ben emelték az árakat, ugyanolyan nagylelkű
séggel — csökkentették az adagokat. És itt nem 
volt kivétel a terézvárosi mulató, a körúti kávé
ház, vagy az intimhangulatu bár között. A ma
lac mindenütt kicsire sikerült és volt hely, ahol 
a négypengős pezsgőért volt szivük huszonkettőt 
elkérni. Persze csak ott, ahol nem számoltak 
azzal, hogy a vendég esetleg annyira jóllakik a 
szilveszteri vacsorával, hogy esztendőkbe is 
beletellik, amíg újra étvágya támad ugyanabba 
a lokalitásba betévedni. Ahol megbecsülik a 
vendéget, mint például a dunapartl hotelek ét
termeiben, vagy ahol fogalommá lett már a 
vendéglős neve, ott még vidám volt a Szilvesz
ter, nemcsak a tulajdonosnak, de a vendég
nek is.

— Motorkerékpár karambol a klsunyoml or
szágúton. Szombathelyről jelentik: Balázs kí
ván, zalakoppányi gazda a leányával, szekéren 
igyekezett a kökeli vásárról a faluba. A kieu- 
nyotni országúton egy motorkerékpár bele
rohant a szekérbe és felborította. Balázs Ist
ván és leánya a lezuhantak ■ szekérről és 
mindketten súlyosan megsebesültek. A szom
bathelyi kórházba vitték őket A gázoló motor
kerékpáros cl akart menekülni, a falubeliek 
azonban feltartóztatták. A motorkerékpáros 
megígérte* hogy megtéríti az okozott kárt és a 
'gyógykezelési költségeket.
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a Remarnue-nim vasárnap 
hajnali dlszbemutatélán

írók! 
Művészek! 
Barátaim! 

Vendégeim! 
szives figyelmébe.

BTLBimS
(U. KRISTÁLY KftUEHAZ) 

=^-vezetését átvettem.
I Friss I
| színházi vacsora | UpOT József

TObti seaesuitls van a renflörök és a tantewk 
Összecsapásának - Letópiók a uliianunezeiéket, 

úgy hogy a forgalom röuiű időig szünetelt
Béca, január 4.

( A Hétfői Napló tudósitójának tclcfonje- 
lentése.) Annyi megelőző vihar után a szom
batról vasárnapra virradó éjszaka végre 
bemutatták Btcsben Rcinarque híres film
jét, sz „lm W’csten nicht Neues" regény 
filmváltozatát. A bemutató az Apollo-Thea- 
ter éjszakai előadásán zajlott le. Már a kora 
délutáni órákban a tüntetők egész tömege 
vonult fel a Mariahilferslrassen és

■ négyszeres rendőrkordon Is csak 
alig tudta megvédeni a színházat 

attól, hogy a tüntetők benyomulhassanak nz. 
épületbe és ott megakadályozzák a film be
mutatását. A nemzeti szocialisták csak arra 
szorítkozhattak, hogy nz utcán rendezett 
tüntetésekkel mondjanak vétót a film be- 
Inutatásának. mert az

ai első előadás valamennyi Jegyét a 
SDOeláldemokratn párt vásárolta meg és 

osztotta azét.
X tűntető tömeg, amely javarészt sihede- 
Tekböl állott, mindent megkísérelt. Szinte 
negyedóránként rendeztek újabb és újabb 
attakokat a rendőrkordon ellen, úgyhogy 
végül ia

a rendőrök kénytelenek voltak gnml- 
boljalkat használni.

Számos könnyebb scbcsültjc van a rend
őrök és tüntetők harcának, közöttük két 
rendőraltiszt Is, akik könnyebb fejsérülése
ket szenvedtek.

Tizenegy óra előtt néhány perccel ért 
►éget az Apollo-Theatcr rendszeres esti elő
adása. amely után sor kerülhetett a Remar- 
trjue-filmre. Mikor a mozi személyzete az 
utolsó előadás végeztével szokás szerint át

Harap a „Harapós férj“
Török Rezső és Ernőd Tamás, a szefeők nem engedik 

előadni darabjukat a Fővárosi Operettszinházban — 
A színház kártérítésre perli a szerzőket

Azt már megszoktuk, hogy néhány szer
lő azért perel egy színházat, mert darab
ját nem akarja előadni. Az nzonban telje
sen szokatlan, ami most Ernőd Tamás és 
Tőrök Rezső közösen irt zenés vigjátéka 
* „Harapós férj" körül történik a Fővárosi 
Operettszinházban, a választott bíróság, 
majd a törvényszék előtt.

Néhány héttel ezelőtt a Fővárosi Operett- 
•zlnház igazgatósága, illetve Sebestyén De- 
tsö és Sebestyén Géza szerződést kötöttek 
Ernőd Tamással és Török Rezsővel a „Ha
rapós férj" című darab előadására vonat
kozóan. A szerződés szerint a darabot ja
nuár 98-áig a Fővárosi Operettszinházban 
be kell mutatni, ellenkező esetben a kitűnő 
zenés vígjáték junius 10-ikl dátummal a 
Budai Színkörben kerül színre. A szerző 
désnek azonban még más pontjai is van
nak. Ezek szerint n „Harapós férj" női fő
szerepét Gaál Franciskával vagy Dajka Mar
gittal kell eljátszatni.

Amennyiben Gaál Franciska Játssza a 
darabot, akkor a szerzők lemondanak 

további szercposzláal Igényükről, 
ellenben, ha Dajka Margitra osztják n 
női főszerepet, akkor a szerzők a darabbal 
kapcsolatban több szereposztást kívánságot 
kötöttek ki. így kikötötték azt is, hogy

a Dajka-féle szereposztás esetén Rózsa
hegyi Kálmánt és Kiss Ferencet kell a 

férflfőRzcrcpckbcn Játszani.
’A színház mindent elkövetett, hogy a szer
zőknek a darab érdekében, tehát a színház 
érdekében is történt követeléseit teljesítse. 
Tárgyalósokba bocsátkozott Gaál Francis
kával, aki azonban egyrészt már előzőleg a 
Belvárosi Színházhoz, szerződött, másrészt 
pedig olyan anyagi követeléseket támasz-

Belvárosi Színház
Szombaton, Január Ifién először

A család esze
Gaál Franc lakával a címszerepben. 

A bemutatóig minden esto

Ferike mint vendég
Góthékkal

vizsgálta a termet,
rengeteg blizbomhát és könnyfakasztó 
bombát talált az ülések alatt szétszórva* 

amelyek arra lettek volna hivatva, hogy a 
Remarque-film előadását megzavarják. Eze
ket a büzbombákat eltávolították, a termet 
kiszellőztctték és mig az utcákon változatla
nul tovább tartott a tüntetők rendzavarása, 
benn a színházban minden különösebb iz
galom nélkül, zavartalanul lejátszották a 
filmet. Természetesen a színház épületében 
is erős rendőri készültséget tartottak fenn, 
több mint száz rendőr őrizte a különböző 
lépcsőföljárókat. A bemutató közönsége a 
tüntetők gúnyos megjegyzései közben távo
zott a színházból.

Nagy riadalmat keltett előadás közben 
különben a színház vezetőségénél nz a tény, 
hogy éjfél után néhány perccel hirtelen 
előroboglak a tűzoltók automobiljai, mert

• színház egyik tűzjelző készüléke tüzet 
jelentett.

A színház szorgos átvizsgálása után azonban 
kiderült, hogy sehol sincsen semmi veszély. 
Nyomban megindult a rendőri vizsgálat an
nak mególlapitásárn, hogy ki adta le a ha
mis alarmjclzést a tűzoltóknak, akik csak
hamar visszavonultak.

A tüntetők és a rendőrök számos sobe- 
eültjén kívül még néhány villamosablak is 
áldozatul esett a Remarque-film bemutatása 
közül lezajlott eseményeknek : a suhancok 
ugyanis kővel beverték a Mariahilferstrassen 
közlekedő villamosok egyikének ablakait, 
sőt egy szakaszon

az áramvezetéket Is leszakították, 
úgyhogy Bécsnck ezen a részén rövid ideig 
az egész villamosforgalom szünetelt.

tott, amelyeket a színház nem akart telje
síteni. A színház igazgatósága ugyanis nem 
akart szembeszállni a Színigazgatók Egye
sületének elvi határozatával, amely szerint 
primadonnának többet, mint kétszáz pengő 
felléptidijat nem fizethet. Gaál Franciska 
azonban ilyen alapon nem is tárgyalt és — 
egy verzió alapján — amikor részére a szer
zők „dugsegélyt" szavaztak meg, természe
tesen a színház pénztárából, Gaál Franciska 
kijelentette, hogy csak egyenes üzleteket 
köt. Ilyenképpen tehát meghiúsult Gaál 
Franciska szerződése és a színház az alter
natíva másik megoldásához fogott.

Tárgyalásokba bocsátkoztak Dajka Mar
gittal, akivel a megállapodást meg is kö
tötték volna, ha a szerzők nem ragaszkod
nak a legnagj’obb merevséggel többi köve
teléseikhez. A színház azonban

sem Rózsahegyi Kálmánt, sem Kiss Fe
rencet nem tudta beilleszteni programm- 

jába,
egyrészt azért, mert a művészek gázsiigé
nyeit nem akarta teljesíteni, másrészt pedig 
a Nemzeti Színház sem adta kölcsön a leg
többet szereplő tagjait egy en suite-elő- 
adás céljaira.

A szerződés rideg paragrafusai értelmében 
tehát a színház, a szereposztási nehézségek 
miatt kénytelen volna eltekinteni a „Hara
pós férj“ előadásaitól és azt junius 10-ére 
keltene elhalasztania. A színház igazgatósá
gának azonban rendkívül tetszett a „Hara
pós férj", annál is inkább, mert az énekpró
bák mór régen folytak a darabból, a szere
pek is a kisebb szereplők kezében voltak, a 
díszletek tervei is elkészültek, úgy hogy a 
szinház programmjában nagy zökkenőt je
lentene, ha hirtelen más darabhoz nyúlná
nak.

Amikor n szerzők megtudták, hogy a szin
ház a feltételek teljesítése nélkül készül a 
..Harapós férj" előadására, levelet Írtak a 
színházhoz, amelyben

a legerélyesebben tiltakoztak darabjuk 
azcrződésellenes előadása ellen

és választott bíróságot ajánlottak fel annak 
eldöntésére, vájjon a Fővárosi Opcrctlszin- 
ház ilyen körülmények között előadhatja-e 
a darabot. A választott bíróság tagjaiul 
megnevezték W’crthcimer Elemért, nz And- 
rássy-uti Szinház igazgatóját, Harsányt 

1 Zsoltot, a Színpadi Szerzők Egyesületének 
elnökét és Beöthy Lászlót, akit a választott

bíróság elnökéül ajánlottak.
A színház azonban — értesülésünk sze

rint — nem óhajtja igénybe venni a vá
lasztott bíróság döntését, hanem, amennyi
ben a szerzők továbbra is megakasszák da
rabjuk előadását a Fővárosi Operettszini.áz- 
ban, akkor

kártérítési pert Indltanik a két szerző, 
illetve ezek színpadi kiadója ellen.

A rendkívül érdekes és nagy feltűnést 
kellő színházi perlekedéssel kapcsolatban 
kérdéssel fordultunk Török Rezsőhöz, aki 
ezt válaszolta:
— Olyan szerző nincs a világon, aki darab

jával kapcsolatosan ne támasztana szerep

Premier után
TIHAMÉR. A féltékenység tragikomé

diája Lengyel Menyhért uj darabja, amely 
tegnap került színre először az Andrássy- 
uti Színházban. Hogy két szerelmes egybe
kelése egy harmadikon keresztül történik, 
nem uj, de örökéletü motívuma a színpad
nak. Azonban az, ahogy ezt Lengyel Meny
hért csinálja, a legvirtuózabb művészet. 
Friss, fiatal, uj írót ismertünk meg Lengyel 
Menyhértben, a legfrapánsabb dialógusok
kal, a legpontosabban robbanó vicc-dinami- 
tokkal és a meseszövés pompás tömörségé
vel. Az előadás a legragyogóbb színházi tel
jesítmény. Bajor Gizi a kacér szépasszony 
szerepében ráduplázott eddigi sikereire, 
Gombaszögi Ella minden mozdulatán nevet
nek és Ráday Imre szerelmes naturbursa a 
legemberibb és legkitűnőbb színészi munka. 
Erős versenytársa Lengyel darabjának az 
Andrássy-uti Szinház uj műsorában Török 
Rezső „Magdaléna" cimü apró színpadi re
mekműve. Vaszary Piroska őszinte könnye
ket csal ki megrázóan finom alakításával, 
Dajbukát Ilona és Bársony István utólérhe- 
tctlen zamatu kettőse, Páger Antal remek 
őrnagy-figurája, Peti Sándor és Kéri Panni 
komikus-kettőse igaz értékei a műsornak, 
amelyet teljessé Radó Sándor, Vértes Tibor
ral előadott magánszáma és Békeffi remek 
konferánsza egészít ki. Kellér Dezső két slá
gerszámot irt az uj műsorba.

UJ MŰSOR A ROYAL-ORFEUMBAN. Itt a 
nngy attrakció: Captain Romain Proske mu
tatványai, oroszlánjaival. Idegkorbácsoló lát
vány, ahogy ez a merész állatszeliditő dolgo
zik. Viszont az oroszláncsalád apró tagjainak 
enyelgése sem megvetendő. A műsor elejétől 
végig remek. Hajmeresztő éa mégis elegáns 
mutatványokkal szerepel A. és B. André, az 
idcgnélküli légtornászpár. Fortuna és Barola, a 
francia excentrikusok, Eders, a mindig mo
solygó Herkules és a varieté házi szépségei: az 
Oxford-görlök rendkívül sok tapsot kaptak. A 
műsor egyik legérdekesebb produkciója volt 
Mihály István „Gép" cimü költeménye, amelyet 
Kende Mária adott elő nagy hatással, mig a hu
morról Kellér Dezső gondoskodott, akinek szá
mait Sándor Stefi énekelte kacagó orkán kísé
retében.

SZÍNHÁZI napló
1 övő héten mutatja be a Nemzeti Szín

ház Orbók Attila és Békeffi László kö
zösen irt darabját, „A bécsi menyasszonyt", 
amely sok hányattatás után érkezett el a 
Nemzeti Színházi előadás biztos revébe. A 
darab eredeti címe „Krisztina" volt és azt 
Fedők Sárinak ajánlották fel a szerzők. 
Fedák Sárinak választania kellett két da
rab körött, az egyik Móricz Zsigmond 
„Szépasszony kocsisa", a másik a Krisz
tina volt. Fedák ez egyszer rosszul válasz
tott és igy a Krisztina sorsa bizonytalanná 
vált. Ekkor Békeffi László kettős boríték
ban és névtelenül küldte el a színdarabot a 
Nemzeti Színház darabpályázatára. Közel 
egy év telt el, amíg a színház a darabot el
olvasta és utána azonnal elfogadta. A da
rab nemzetiszinházi cime „A bécsi meny
asszony" lett. A darab sorsa azonban to
vább bonyolódott. Hevesi Sándor vélemé
nye szerint ugyanis nem kevesebb, mint tíz 
szereplőt kellett a darabból egyszerűen ki
húzni, azért, hogy a darab nagyobb tempót 
kapjon. Lehet azonban, hogy a fellépti- 
díjasokra való tekintettel a „takarékossági 
szempont" is szerepet játszott Hevesi Sán
dor intézkedésében.
JTff't icike-picike plágiumperről számolha- 

hatunk be. A per az egyik divatos kaba- 
réfró elten indult és a felperes pedig egy fiatal 
szlnésiiró. Ez a szinészirő énekkel ezelőtt el
adott egy durabvázhitot nyolcvan pengőért a 
fiatal és divatos kabaréirónal:, aki a darabot 
meg is irta és tOZBban az Andrdssy üli Szín
ház elő is adta. A darabnak olyan nagy sikere 
mit, hagy kikerült Pécsbe és a bécsi siker hí
rére a Terézköruti Színpad megvette a dara
bot és a legközelebbi műsorába illesztve, már 
próbálja is. Mikor erről értesült a szinészirő,

osztási követelményeket. Mi ismerjük a da
rabot és nagyon jól tudjuk, hogy az elő
adás hol szorul megerősítésre. Mi csak a 
darab és a szinház érdekeit nézzük és min
den tekintetben ragaszkodunk álláspontunk
hoz. A választott bíróság ítéletében termé
szetesen meg fogunk nyugodni.

A Fővárosi Operettszinház azonban nem 
nézi tétlenül a „Harapós férj" körül támadt 
bonyodalmakat, hanem kiírta próbákra a 
„Gróf Rómeó" cimü operettet, amelyet a 
Városi Színházból hoztak át és amelynek 
főszereplői Péchy Erzsi, Dclly Ferenc. Szik- 
lay József és Fejes Teri már próbálják is a 
darabot Szabolcs Ernő vezetésével.

megjelent a Terézköruti Színháznál és felszá
molta, hogy hagyják abba a próbákat, mert a 
{arab tulajdonképpen az övé, annál is inkább 
síért a darabvázlatért megalkudott nyolcvan 
f engőt még most sem kapta meg és'arra csak 
túsz pengőt törlesztett a divatos kabarétro. 
Ennek a szerződésnek ugyanis van egy na- 
jyon furcsa kikötése, hogy mennyiben a ka- 
baréiró a nyolcvan pengőt záros határidőn 
beül nem fizeti meg. akkor nz egész szerződés 
érvénytelen. Íme: vihar egy kanál vízben.
"D ád bizom a feleségem hatalmas magyar- 

színházi sikere a külföldet is megmoz
gatta. Walter Hasenclever, a kitűnő német 
író levélben közölte Vaszary Jánossal, a 
bohózat szerzőjével; hogy hajlandó darab
ját németre adoptálni és a bécsi Comcdia- 
szinházban előadatni. Jellemző ennek a 
bohózatnak sikerére, hogy Németországból 
úgyszólván naponta kap leveleket Vaszary 
s ezekben a levelekben ismert és ismeret
len újságírók és irók ajánlják fel, hogy 
vállalják a kizárólagos német fordítás jo
gát. Vaszary válaszolt Hasenclevcrnek és őt 
kérte meg a darab adoptálására. Ezzel kap
csolatban érdemes megemlíteni, hogy a da
rabot Londonban és Madridban is megvet
ték. Ez a verseny futás, amely a Rád bizom 
a feleségem-ért folyik most és néhány hét
tel ezelőtt a Ferike mint vendég-ért, bizto
sítja, hogy úgyszólván az egész világ mi
lyen pontosan értesül arról, ha valahol egy 
jó darabot adnak elő, amelyen mulatni le
het.
lUfígsem lesz Operabál az idén. Bármeny- 
í nyíre akarják ezt a különböző szak
mák képviselői és maga az Operaház igaz
gatósága is. Az történt ugyanis, hogy a 
kultuszminisztérium csak elkésve adta 
beleegyezését az Operabál rendezéséhez és 
most már, az Operaház egyéb művészi pro
gramja miatt, nem tud intenziven foglal
kozni a bál megrendezésével, mert ehhez 
nincs elég ideje. Az Operabál elmaradása 
rendkívül érzékenyen fogja érinteni azokat 
a kereskedőket és iparosokat, de az ide
genforgalmi szerveket is, akik a fényes 
magyar operabálra sokat számítottak.
Megírtuk annak idején, hogy Somlay Ar- 
1 lurtól a román hatóságok megtagadták 
a vendégszereplési engedélyt. A román ha
tóságok fellebbezés után megengedték Som- 
laynak a beutazását, aki Aradon és Temes
váron aratja most sikereit. Somlay Artúr a 
leghíresebb szerepeiben lép fel és az erdé
lyi lapok bőven számolnak be a kiváló mű
vész ragyogó teljesítményeiről és nagy si
keréről.

Papp Jancsi, a vicclapok még most is ál
landó figurája a poéngyilkos, megelégelte

< bohémpályát és komoly üzletember lett. Ar- 
-ól értesít most minket, hogy a „PoéngyilKoe- 
koz" címzett étterme és bár-ja Budán, az he- 
tlanade- szállóban megnyílott és mindenktf 
biztosit, hogy jól fog mulatni, enni és Inni, 
tki őt felkeresi. A Papp Jancsi is komoly 
Papp Jánossá változott át. Reméljük, hogy 
Papp János a vacsora poénjét sohasem gyil
kolja meg.

VÍGSZÍNHÁZ
Szombaton, január 10-én először

Lipótváros
Színjáték három felvonásban. 
Irta: Lakatos László.

Főszereplők: &
Fóttiy Erzsi,

Törzs Jenő, 
Vértes Lajos, 

Mészáros Giza, Makláry Zoltán, 
Gárdonyi Lajos, Peti Sándor.

Lndomérsvsky Marcit, Somló Ist
ván, Szegő Endre, Bányai Ferenc.

Jegyek egész napon át válthatók.
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SPORT
Rekordközönség nézte végig 

az első nemzetközi munkás-uszóversenyt 
Bécsi, gráci és aussigi munkásuszók a startnál

X Munkás Testedző Egyesület vasárnap dél
utón rendesle meg a Nemzeti Sportuszodában 
1928-ban clhalólozolt szakosztályvezetőjének, 
Neobraud Imrének emlékére első nemzetközi 
uszóversenyéi.

A margitszigeti fedettuszodában • mcgnyl- 
tás óta ilyen tömeg még nem volt együtt.

Az MTE. versenyét telt ház nézte végig. Körül
belül kétezerötszáz főnyi közönség volt a ver
senyen. De nemcsak a közönség tekintetében 
mozgatott meg a verseny nagy tömegeket, ha
nem a versenyzők is olyan nagyszámban in- 
dúltak, mely a ml polgári egyesületeink közölt 
* legnagyobb ritkaságszámba megy. A rendező 
egyesület százötvenfőnyi gárdáján kívül a 
Szegedi MTE. negyvenkét versenyzője, az Ar- 
beiter Schvimmverein (Bécs), a Zentralverein 
(Graz) és az Ausslger Sport Véréin huszonki
lenc versenyzője vett részt a nagyszabású mi- 
tingen. A versenynek egy nemzetközi szempont- 

:■ ból Is értékes eredménye született: a 208 mé
teres mellúszásban a bécsi Bayer uj munkás
világrekordot állított fel. Az eredmények a kő
vetkezők:

66% méteres gyorsuszás: 1. Páfrok II. (MTE) 
44A mp., 2. Domstfiuder (Bécs) 45 mp., 8. Hu- 
ber (Aussíg) és Lacra (Szegedi MTE) holtver
senyben 45.2 mp.

100 m. mellúszás: 1. Bayer (Bécs) 1 p. 212 
mp., 2 Asen (Graz) 1 p. 25 mp., 3. Tschcch 
(Aussig) 1 p. 27.4 mp.

ÍJO m gyorsuszás: 1. Hawlin (Bécs) 2 p. 39.4 
mp., 2. Capek (Bécs) 2 p. 40.6 mp., 3. Páhok 
II. (MTE) 2 p. 59.8 mp.

100 m.-es mellúszás nők részére: 1. Schnitzler 
Margit MTE 1:41.2, 2. Rózsa Magda (MTE)

1:49.4, 3. Schnitzler Sári (MTE) 1:50.
ő6*/3 m.-es női gyorsuszás: 1. Zimmennann 

(Szegedi MTE) 1:08, 2. Irczl (MTE) 1:09, 3.
Csapkovlcs (MTE) 1.15.2.

200 m.-es mellúszás: 1. Bayer (Bécs) 2:58.4 (l) 
munkásvilárckord, 2. Frisch (MTE) 3:32 mp., 3. 
Müllcr (MTE) 3.37 mp. Bayer százinéleres 
ideje 1 p. 25 mp. volt.

5X66*/j m gyorsuszóstaféta: 1. ASV (Bécs) 
3 p 48.2 mp, 2. MTE 4 p 09.2 mp, 3. Szegedi 
MTE 4 p 09.4 mp, 4. Aussig, 5. Graz.

5Xőf>’/j melluszAstaféta: 1. Bécs 4:55 mp. 
2. Grác 5:01 mp. 3. MTE 5:13 mp.

(W/s m.-es női hátuszás: 1. Schnitzler Margit 
MTE 1:09 mp. 2. Irczl MTE 1:10.4 mp. 3. 
Kiéin MTE 1:17.2 mp.

35’/a m propaganda gyorsuszás: 1. Balog 
MTE és Biegl MTE holtversenyben 22.8 mp. 
2. Nagy MTE 23.4 mp. 3. Németh MTE 24.2 
mp.

3X331/# m-es női vegyesstaféla: 1. MMTE 
a) csapata 1:35.2 mp. 2. MTE b) csapnia 
1:40.8 mp. 3. Szegedi MTE csapata 1:41.2 mp.

3X66*/s m-es vegyesstaféta: 1. ASV (Bécs) 
2:39. 2. Aussig 2:45.4. 3. Szeged 2:48.8. 4. Grác 
2:49.

A bemutat A műugrásban résztvettek: Szegő 
Dezső (MTE), Rudolf Markgraf (Aussig), Josef 
Gtittel (Bécs), Else Markgraf (Aussig), Franz 
Schüsser (Aussig), Franz Bernt (Aussig) és 
Knrl Stadlmayer (Bécs), különösen Sladlmaycr 
ugrásai arattak nagy tetszést.

Vízi pólómérkőzések: Szegedi MTE—ATUS 
(Aussig) 3:0 (0:0), bíró: Rudas (Budapest). 
ASV (Bécs)—MTE 9:2 (5:1), bíró: Halász,
Budapest.

magyar futball- és „portelepek“ 
égető problémája

A csődig leromlott egyesületek nem segíthetnek, csak az OTT 
és a főváros

A srubtilis és földszaguan zamatos károm
kodások égés* légióját hallhatta az ember egy
et* vasárnap délután, amikor a nagyérdemű 
közönség a fulballpályára érkezeit és „elfog
lalta" a helyét. Mert ez rendszerint a honfog
lalás jellegével bírt s az ádáz tusák megany- 
nyí klasszikus hőskölteményhez adlak remek 
anyagot.

A közönség és zajtó egyaránt megállapít
hatta, hogy ■ budapesti fotballpályák — 
enyhén sióira — néhány fokkal keletre 
tolódtak el s körülbelül a tibeti fenéik 

közönségének Igényeihez zuhantak le.
"Az mindenesetre bizonyos, hogy momentán 

n nagy futballkulturával rendelkező nemzetek 
között a magyar pályák a legelhanyagoltab- 
2>ak.

Különösen feltűnő ez most, amikor a fe
dett uszoda pompás épülete már áll és a 
fele pániért összehasonlíthatatlanul tisz
tább, kényelmesebb és jobb helyet nyújt a 
közönségnek ugyanakkor, amikor a nagy 
fatballpályák port, szemetet, kényelmetlen
séget, a tortúrák ezer rafTinált módját 
szolgáltatják a mai viszonyok mellett 

fantasztikus összegekért.
’A közönség tehát méltán zúgolódik. Ám 

fcreg hiba volna a visszáságokért az egyesüle
teket felelőssé tenni.

Érdekes és tanulságos felvilágosításokat 
kaptunk ebben a tárgyban a nagypályák veze
tőségétől.

— Minden nagypálya az amatőregyesületek 
tulajdonában van. A helyzet ugyanis az, hogy 
egy-egy p41y« altruista részvényt isógot al
kot, amely minden jövedelmét t .matőrsport

fenfartására fordítja. A professzionista futball- 
klubok csak bérlik éspedig a bevétel 20 szá
zalékáért bérlik a futballpályákat. Ez a húsz 
százalék pedig éppen csak arra jó, hogy éhen 
ne haljanak az amatőr sportágak.

Az FTC például közel busz sportágat tart 
üzemben ebből a jövedelemből, 

amelyhez még az egyéb bevételek is hozzáse
gítik. A helyzet azonban még igy is nyomorú
ságos és rengeteg gonddal sújtja a vezetőséget.

Arról tehát szó sem lehet, hogy az amatő
rök pénzén hozhassák rendbe, vagy alakít
hassák át a szörnyű állapotban tengő pá

lyákat.
A profik pedig?... Erről jobb nem be

szélni.
Tudott titok ugyanis, hogy minden profi- 

csapat deficittel zárja a mérlegét.
A csőd — ha rövidesen segítség nem érkezik, 
úgyis elkerülhetetlen. A profik tehát — bár 
fontos üzleti érdekük lenne — képtelenek a 
bajon segíteni.

A helyzet mármost az volna, hogy a közön
ség csak Rzesse a horribilis beléptidijnt s ezért 
továbbra is csak olyan „hadi** kiszolgálásban 
részesüljön, mint eddig. Ez volna a reményte
len helyzet, ha nz Országos Testnevelési Ta
nács és a főváros nem segíthetne a bajon.

Az orr és a város ugyanis a futball jö- 
védclmének egy negyedét veszi el ugyan
akkor, amikor ezért jóformán — a fel
ügyeleti jog gyakorlásán kívül — semmit 

nem csinál.
A két tényező kötelessége volna az, hogy 

kamatmentes, hosszúlejáratú kölcsön formájá
ban pénzhez juttassa a pályákat. Ez munka-

Szilveszter napiánmegkezdOdStt
a vlUgblrü, minőségben utolérhetetlen

SALUAT0R
idánvsOr-külSnlegesság

klmóróse a kHvetkező helyeken, amíg a készlet tart:
A Szúnyog vendéglőben, IX., Bokréta-u. 36. 
Bngolyvár étterem, II., Margít-körut 20. 
Baum János éttermei, VI., Andrássy-ut 51. 
Erzsébet pince és étterem, őzt. Szabó Imréné 

Erzsébet királyné szállodájában,
ÍV., Egyetem-u. 5.

Keszey Vince éttermei, VII., Rákóczi ul 44. 
Metropole szálloda éttermei,

VII., Rákóczi ul 58.
Nagy és F.lchner házában Nagyvendéglő, 

VI., Vilmos császór-ut 9.
Nelger étterem, VI., Teréz-körut 4.

Pózsgay Endre éttermei, VIII., Práter-utca 26. 
Putnokl utóda, Román János éttermei.

Vili., Józscf-ulca 26.
Rnyal Orfeum és müvésrazobája, 

Erzsébet-körút 31—33.
Schwetz István Körcsarnoka (Kis Piszkos), 

IV., Curia-utca 1.
VVluklcr István éttermei, III., Lajos-u. 101.

Újpesten:
Étterem az Ott Ottóhoz, Arpád-ut 84.

Kispesten:
Lukács Béla éttermei, üllöi-ut 143.

ÜgyeMttnk a elmekre, mert a valódi, minden versenyt felülmúló 
SaivatczBöo- csak a fenti helyeken kerül csapolásra. 

Palackozva a kávéházakban, a Köztisztviselők összes árudáiban 
és minden Jobb fűszer- és cscniegeüzletben. 

VÉRSZEGÉNYEKNEK ELSŐRENDŰ TAPSÖR!

Vezérképviselet: Mezey ÓS TárS-% Budapest VII., Egressy-ut 20/c. 
Telefonrendelések: Zugló 67-71

nlkalmat is jelentene, ezenfelül pedig a feltét
lenül növekvő bevétel révén az adójővedclmet 
is emelné.

A jelenlegi szégyenteljes állapotot már 
úgysem sokáig tarthatjuk fenn, a segítség

nek tehát mielőbb jönni kell.

Méltán keseredhet el minden meccslátogató, 
ha a pompás uj lóversenytecet, vagy a fedett
uszodát látja, amelyet tulajdonképpen a fut
ball pénzén emeltek. Itt van az ideje annak is, 
hogy a magyar futball is érdemének megfelelő 
hajlékot kapjon.

Remek küzdelmek az országos ifjúsági 
birkózóbajnokság versenyén

A legteljesebb siker jegyében zajlottak le 
vasárnap délelőtt és délután az ifjúsági bir
kózóbajnokságok. Hetvennyolc ifjú indult el n 
bajnoki címért folyó küzdelemben s bizony 
nem egy mérkőzés érte el a szenior niv-ót.

A mérkőzések óitalában a papírformának 
megfelelően dőltek el.

Különösen Kollai, Fehér, Fecske és Bodolay 
teltek tanúságot jó formáról, míg mellettük 

a vidékiek szép munkáját kell kiemelnünk. 
Mindössze a versenyrulinjuk kevés még, de 

a technikájuk megfejelő, lelkesedésben pedig 
magasan felette állottak a fővárosi gárdának.

Meg kell még emlékeznünk a rendezésről,

amely Hegedűs főtitkár vezetésével mintaszerű 
volt.

Az ifjúsági birkózóbajnokság eredménve a 
következő:

Pehelysúly. Bajnok: Kollai B. Vasutas, 2. 
Déké.ny SzAK, 3. Balogh MTE.

Könnyüsuly. Bajnok: Ferenczy MTK, 2. 
Fehér FTC, 3. Fecske MTE.

Kisközépsuly. Bajnok: Kratzér DVTK, 2.
Mátyás DVTK, 3. Biencnstock MTK.

Nagyközépsuly. Rnjnok: Bodolay FTC, 2.
Balázs Testvériség, 3. Tományi UTE.

Nehézsúly. Bajnok: Tanányi MTE, 2. Wcisz 
UTE, 3. Vitális B. Pasutas.

Teleki francia kórházban fekszik
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Bocskay a rossz start után 
egyre javuló formában végre aktívvá tudta 
tenni turamérkőzéseinck mérlegét s igy leg
utoljára Montpellieriben nz ottani csapatot 
5:3 (3:2) arányban legyőzte. Az összes la
pok tudósításai megegyeztek abban, hogy a 
Bocskay az elért siker nyomán vasárnap 
ugyancsak Monfpellierben játszik egy má
sodik mérkőzést. Az alábbi táviratunk azon
ban ezt a híradást megcáfolja és

minthogy a Bocskay debreceni vezető
ségéhez küldötte is túrázó csapat, tehát 

autentikus is.
Montpellier, január 4.

Szombati mérkőzésünkön az első félidő

9. percében a francia kapu előtt hatalmas 
tumultus támadt és

Teleki a tumultusban súlyos fejsérü
lést kapott.

Azonnal elvesztette az eszméletét s a be
siető pályaorvosnak sem sikerült a mérkő
zés végéig eszméletlenségéből magához térí
teni, úgyhogy

orvosi tanácsra kórházba szállíttattuk.
Teleki sérülése miatt elmaradt a vasárnapra 
tervezett mérkőzésünk is és Montpellierből 
egyenesen Nápolyba utazunk, ahol kedden 
kell a mérkőzésünket lejátszani. Szombatra 
és vasárnapra Belgrádban a BSK ellen kö
töttünk le két mérkőzést. Teleki állapota 
súlyos.

Elképesztően 
alacsony árak 
14 Corvin-Vásáron

Kezdete:

szombaton, január 10-én
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Az eredmény kiszámításánál 
kiderült, hogy 

a bajnok tizenkilen
cediknek futott be

A tnülyégpályán vasárnap reggel rendezte a 
BKE ötödik gyorskorrsolyázóvrrsenyét. Ezúttal

sjt IMA méteres előnyversenyre kerüli a 
sor.

A bendikeppesek azonban meglehetősen bőke- 
rüen osztogatták nz előnyöket. Ar eredmény 
kiszámít ásónál kiderült, hogy a klassztsner- 
tenyzők sorra lemaradtak. Igv például

Klmmerllng János a tavalyi gyorskorcso
lyázóba jnok I p. 39.4 mp rr« tiszta Idejé

vel tizenkilencediknek futott be.
De menjünk tovább. Wintner 1 p. .18 8 rop-cel 
a tizenharmadik, Vita I p 40 2 mp-eri o tizen
kettedik és Schnrller 1 p 40.1 mp ces idejével 
a tizennegyedik a helyezési sorrendben-

Ar eredmény egyébként a következő: Győz
tes: Lukovir» 1 p. 35 7 mp. (15 inp. előny); 2. 
Lesrl 1 p. .17 inp. (8 6 mp. e.); 3. Bihari I p. 
3ft.| mp )11 1 mp. e.); 4. Lintner 1 p. 36 2 mp. 
(8 mp e ).

A BKE tartalékcsapata 
döntetlenül játszott 
a klagenfurtinkkal 

BKE komb.—Klagenturter ASC 
2: 2 (2:1, 0:0, 0:1)

A klagenfurti jéghokkirgyÖttcs romániai tú
rára indult s Budapesten kcreszlülutazva, fel
ajánlkozott n BKE-nek egy mérkőzés lejátszá
sára. A BKE első csapata Krynicában van, a 
tsrtalékcsapnt néhány Ingja pedig a Tátrában, 
mindennek ellenére a BKE vezetősége Őrömmel 
fogadta nz ajánlatot s ifjúsági játékosaival állt 
ki a klagrnfurtiak ellen, akiket 2:2 (2:1, 0:0, 
0:1) arányban döntetlenül végzett. Az ered
mény igen hízelgő a BKE ifjúsági csapatára.

Maszlay Lajos az abszolul győz
tese az MTK vívóversenyének

Ar MTK. szombaton befejezett tőrversenye 
után került sor a kardversenyre. Kitűnő ren
dezés, szigorú és pontos bíráskodás jellemezte 
a versenyt, amelynek 
abszolút győztese Maszlay Lajos, a Tiszti 

Vívó Club tagja.
A tőrverseny után megnyerte n kardversenyt 

Is és ő nyerte a kombinált versenyt is. A zsű
riben Llchtenrckert, Kálniczky, Garay, Gerde 
én Kalmár működtek közre. Ar. értékes tiszte- 
letdijakst Rózsa Gyula dr., az MTK. vivószak- 
óiztólyánnk vezetője osztotta ki
■'A knrdverseny helyezési sorrendje hármas 
holtverseny után nlakúit ki.

A kardverseny tizes döntőjének eredménye a 
következő:

Győztes: Maszlay Lajos (Tiszti VC).
2. Srilnssy Pál <lr. (Szolnoki VC). 3. Eckl Vik
tor (RÁC). 4. Tabnjdv László (Wesselényi VC). 
5 Gőzsy Smdor (BEAC). 6. Erdélyi Jenő 
(MTK' 7 Horváth Kálmán (BEAC) H. Díelr 
István dr. (MTK). 10. Fiola Ferenc. (MAC.) és 
Rajcsányl László (Wrsselény VC.) holtverseny
ben.

A kombinált verseny
eredménye Igv alakul*: 1. Maszlay. 2. Eckl, 3. 
óözsv, 4. Tabnjdv, 5 Horváth József dr, 6 
Ártay Béla (MIK ). 7. Hajós József (RSE). 8 
Keresztes Árpád (Pécsi AC), 9. Erdélyi, 
Horváth Kálmán.

ít).

Sonja Hennie 
Innsbruckban

fA Hétfői Napló távirati jelentése.) 
Hennie lemondta 
való részvételt éj 
icndczcndö innsbrucki

Sonja 
a grácl párosbajnokságon 
benevezett n január 11 én 

nemzetközi versenyre.

A tengerek királynője 
megjavította a távíürdés 

világrekordját
Mlss Mercedes Glritze, ti La Mnnrhe csafbrna 

éj n gibrnllAri tengerszoros hősnője, akit remek 
trijesitményrlért a ..tengerek királynő/ének" 
neveztek eí. Vlzélnndba tette át működési szín- 
téVét. A szép Mercedes most Welltngtonban kí
sérletezett és pedig sikerrel:

negyvenkét és fel órára Javította meg a táv- 
■fürdés, vagy amint mondani szokták: az 

Időtazlaniii'záa női világrekordját.
A Dardanelláknál történtekre tehát borítsunk 
fAtyait.

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepel 

számára.
r»l)esKniúnyJlc felülmúlhatatlan. 
Minden áxaküzletban kaphatok

Az ökölvívó-csapatbajnokságok 
első fordulója

nogv-1 VíMmuíu.. Kíry BTK ponlotiml gySröil 
eg a I Kárpáti MÁV ellen-

A Beszkári-vportíahp tornatermében i 
számú közönség jelenlétében indult meg 
boiolócsapalbajnokaágok érdekes küzdelmei. A 
részletes eredmények a következők:

BIK—MÁV 14A.
légsnty: 0'4ky BTK pontozással győzött Gál 

MÁV ellen
Antamsulg: Lovast BTK pontozással győ

zött Harangi MÁV ellen.
Pehelysúly. Szabó BTK pontozással 

Kántor MÁV ellen.
Könnyűsulu: Fogas BTK pontozással győzőit 

Mészáros MÁV ellen.
WeUersttlg. Bajor BTK pontozással 

Rideg MÁV ellen.
KöiépStily: Kátocty BÁV a harmadik

győzött

győzött

Röiéptuly: Kótoczy BÁV a harmadik menet- 
ben technikai knockoul-lal győzött Berkes BTK 
ellen.

Kisnehézsuly: Rózsa BTK pontozással győ
zött Györky MÁV ellen.

Aki sok kültelki meccset vezet-ruhát kap
Schubert M. Ferenc, a Birótestillet érdemes 

elnöke, a futballblrák munkájának fokozására 
az elmúlt évben egy értékes ezüst szjvsrkazet- 
tál lüai’-t ki a legeredményesebben működő 
magyar biró számára. A szép dijat Boronkay 
Gábor nyerte meg ebben az éviién.

Az értékes ötletet nagy örömmel fogadták a 
biróteslületben s ez ösztönözte arra Schuber
tét, hogy a jövő évre ismét kitűzzön hasonló 
dijat. Sőt megtoldotta azzal is, hogy

a legtöbb kültelki mérkőzést vezető bíró 
részére egy teljes bírói fölszerelést tűzött 

ki.

KÜLFÖLDI SPORTMflPLÓ
Az ötödik győzelemmel be
fejezte a Hungária a német
országi oktató-tanfolyamot

Hungária—V. tűr Bewegungspieler Leipzig 5:1 (3:0)
A

nap t _________ „___ »
jezte nagyjelentőségű mérkőzéseinek soroza
tát.

A V. f. B. Leipzig csapata ellen Játszotta 
le utolsó mérkőzéséi, mely nem kis fel
adat elé állította a nagy munkát végzett 

kékfehér együttest.
,Y’ hifw ós nagymultu béke-

, hiszen 1912-ben már

Hungária diadalmas turacsapata vasár- 
Lipcsrben lejátszott mérkőzéssel bele-

Ál. 
beli együttes niég, .....................
Szcnlpólcrvárott játszott a 33-asokkal szem
ben, igaz, hogy ott is alulmaradt. .4 mérkő
zést a Hungária nagy ambícióval várta, mert 
egyrészt a németországi diadalmas szereplé
sén nem akart az utolsó akadályon át szép
séghibát ejteni, másrészt a mérkőzést meg
előzően még nem volt bizonyos, hogy az. 
Ad mi rdtrnl kedden, vagy szerdán nem fog 
játszani. Tehát mind a két ok arra ösztö
nözte a kék-fehéreket, hogy szép teljesít
ménnyel maradandó emléket hagyva, bú
csúzzanak el a német földtől és a sovén né
met közönségtől Az ambíciót teljes siker 
koronázta, amelyről az alábbi részletes tu
dósításunk számol be:

Drezda, január 4.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Hungária turacsapata nagy sikerrel 
zárta le Lipcsében mérkőzéseinek sorozatát. Az 
V. f. B. Leipzig csapatát 3:0-ás félidő után B:1 
arányban Iskolajátékkal legyőzte. A csapattal- 
Átáll Házban nehézségek mutatkoztak, mivel 
Varga sérülése oly súlyossá változott, hogy já
tékára számítani nem lehetett. Ezért • Leipzig 
elleni csapat a következő Assscállltásban lépett 
a pályán:

Újvári ~ Nagy, Mán dl — Rcbró, Wéber, 
Sebes — Tleska, luutr, Skvarek Kalmár 

Hlrzer.
Az első félidőt hatalmas hóllhnr vezette be, 
amelyet az orkánszerü szél még fokozott Is. 
A hőmérséklet mindezek ellenére fagypont fö- 

y a lehulló hó azonnal elolvadt és 
rossá tette a pályát. A talaj Igy,

A világrekorder Sera Martin 
és Keller Amerikában

Pária, január 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelen- 

főse.) Régi jó srokásuk ar amerikainknak, hogy 
Igy télvlt Idején, amikor Európában a szöges
cipőt • szögre akasrtják ar atléták, egy-kót 
európai nagyságot áthajóztatnak az Újvilág 
fcdettpályaversenycirc. így volt cr a múltban 
Is. amikor Hoff. Nurmi, Wlde, Houben, Peltier 
(indultak át mig

aa Idén Ladoumeguct, ar újdonsült kél* 
Mérés világrekordért szerették volna látni. 

Ladoumegue áronban nem volt hajlandó kŐ-

FTC—B- Vasutas 8:8.
Légsuly: Szakái FTC pontozással győzött 

Gora B. Vasutas ellen.
Bantamsuly: Erős B. Vasutas pontozással 

győzött Szilágyi FTC ellen.
Pehelysúly: Énekes B. Vasutas pontozással 

győzött Marion FTC ellen.
Könnyűsuíy: Berkes FTC pontozással győ

zött Berkesi B. Vasutas ellen.
Weltersuly: CsÖngey R. Vasutas győzött 

Ecwgi FTC ellen, mivel Ecsegit az első me
netben mélyütés miatt leléptél lék.

Középsuly. Szabó (FTC) pontozással győzött 
Lí.iárt (B. Vasutas) ellen. — Kisnehézsuly: 
Monda (FTC.) győzött Nagy (B. Vasutas) ellen. 
— Nehézsúly: Bokody I. (B. Vasutas) győzött 
Pásztor (FTC) ellen. Pásztor az I menetben 
feladta.

A kültelki mérkőzésektől ugyanis a bírák 
mindeddig meglehetősen tartózkodtak, hiszen 
nem egy esetben testiépségüket is kockára 
tették a kültelki játékvezetések. Az értékes dij 
kitűzése után előreláthatóan emelkedni fog az 
ambíció. A dij ugyanis jó anyagit kabátból, 
nadrágból, sportszárból és cipőből áll, amelyet 
még jóbangu síp is kiegészít. A rosszmá
jnak nem mulasztották el az alkalmat meg
jegyezni, hogy a felszerelést éppen a külte
lekre való tekintettel még egy ing alatti pán 
céllal és rohamsisakkal, a Rákospatakra va(ó 
tekintettel pedig egy mentőövvel is ki kellene 
bővíteni.

bár a játék kitünően ment, gátolta az eredmény 
elérésében a Hungáriát, amely különben sem 
erőltette meg magát. Második félidőre azután a 
hóvihar megszűnt s az erős szél egy-kettőre fel- 
szárította a talajt, amelyen azután a Hungária 
játéka teljes pompájában bontakozhatott ki.

A gólok közül kettőt Haucr, és egyet-egyet 
Skvarck, Kalmár és Tlcska lőtt.

A mérkőzést közel tizezerfőnyl közönség nézte 
végig a hóvihar ellenére h és meleg ünneplés
ben részesítette a magyar csapat minden tagját.

A mérkőzés végére megérkezett az Admlra 
válasza Is, amelynek alapján a Hungária tnra- 
vezetősége úgy döntött, hogy nem köti le a 
nagy érdeklődéssel várt bécsi derby-mérkőzést. 
A Jura tehát befejeződött s ■ csapat a mérkő
zést követően vonatra ült s hétfőn délután a 
keleti pályaudvaron a félnégyóral 
vonattal érkezik meg.

bécsi gyors

Leipzig,
Hétfői 
utólag

január 4. 
Napló tudó
kiderült, a

(Lapzártakor jetenti c 
silója telefonon.) Mint _ _ v _______
Hungária turacsapata ellen Lipcsében a V. f. 
B. Leipzig a Fortuna csapatának legjobb játé
kosaival megerősítve játszott. A mérkőzést a 
lipcseiek kezdték és óriási lelkesedéssel vetet
ték magukat a küzdelembe, ez azonban mit- 
sem használt a Hungária fölényes tudásával 
szemben.

Az első félidőben Haner egymásután két 
góllal biztosította be a mérkőzést, majd 
nz egyre javuló Tleskának egyéni akció
jával háromra sikerült a gólok számát 

emelni még szünet előtt.
A II. félidőben Strehl, a lipcseiek center- 
halfja megsérüli s a helyére beálló tartalékkal 
együtt a lipcseiek egész, csapatukat fölforgat
ták, ami szerencsés ötletnek bizonyult, mert 
ettől fogva a németeknek is sokkal jobban 
ment á játék. Ez azonban n*m akadályozta 
meg abban Skvareket, hogy újabb bombagólt 
ne lőjjőn. Ezután Richte.r, a Fortuna jobbszél
sője meg»r.erezte csapatának egyetlen” gólját. 
Fölényes magyar játék közben a balösszekötő
ben játszó Kalmár remek áttöréssel beállította 
a végeredményt.

télnek állni, ám a yenkik leleményessége nem 
ismer akadályt s Ladoumegue helyett hamaro- 
ran szereztek egy másik világrekordért.

E* pedig Sara Martin, aki 1928-ban 800 
méteren 1:50.8 mp-es Idővel állított fel 

világrekordot.
utazik honfitársa, Keller is. s a két

VILÁGSZEMLE
Varsó, jan. 4.

A Varsó—Brűnn városkáit boxolómérkőzési 
Varsó csapata nyerte 9:7 arányban.

Bécs, jan. 4.
Meisl Hugónak, az osztrák futballszövetség 

főtitkár-kapitányának édesatyja 73 éves korá
ban meghalt.

Berlin, január 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-* 

lése.) A bécsi csapatok tovább folytatták Né* 
metországban pompás szereplésüket s ezek 
közül

a Rapid Berlinben a Minerva 93-at 4:2 (3:2) 
arányban győzte le.

A Polsdamban lejátszott mérkőzésnek húszezer 
nézője volt A Minerva klasszisa nem ér fel a 
Hertháéhoz s igy ezen a mérkőzésen keresztül 
is a Hungária berlini nagy győzelmének értéke 
emelkedik ki.

Stuttgart, január 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen*. 

tése.) A Vienna kápráztató technikai fölénnyel 
és iskola játékkal a Stuttgarter Kickers csapatát 
6:0 arányban legyőzte.

Regensburg, január 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-* 

tése.) A középeurópai futball három képvise
lője közül, a cseh labdarúgás okozta eddig a 
téli túrán a legnagyobb csalódást. A cseh vere
ségsorozat most újból bővült, amikor a Janh. 
Regensbutg középszerű német csapat a Tep^ 
litzer FK-t 4:3 arányban, a FSV Frankfurt a 
brünni Zidenicét 7:1 arányban legyőzte.

VASÁRNAPI
sporthírek

X Sportügyi államtitkárság Romániában. 
Bukarestből jelentik: Károly király trónra* 
lépése óta az ország sportélete hatalmas átaja^ 
kulásokon ment keresztül. Az átszervezési mim- 
kólátokra az utasításokat maga Károly király 
adja meg minden esetben, aki hosszú francia
országi tartózkodása alatt a sportember sze
mével tanulmányozta az eseményeket s azt 
most felhasználva, teljesen francia mintára 
óhajtja Románia sportját átalakítani- Nggy 
vonásokban az uj reformok már kibontakoz
tak, melyeknek teljes végrehajtására most egy 
legfőbb sportfórumot: királyi sportbizottságot 
alakítanak, melynek elnöke a király személye 
körüli miniszter lesz. Ez a bizottság a francia 
sportügyi államtitkárság szerepét fogja betöl
teni, tagjait öt évre a király nevezi ki, rendes 
büdzséje lesz és foleladatául az ország sport
életének zavartalan menetét jelelték ki.

X Kosárlabdamérkőzés. BBTE—BIK 35:11 
(18:3'. Biró: Péter. A vasárnap délután leját
szott mérkőzésen a nagyon szépen játszó BBTE 
fölényesen győzött a BIK ellen. Góljait Jakob- 
sen 16, Zehrer 10, Horváth 7 és Fomay 2 dob
ták, mi a BIK góljait Körmendy 5, Füstös 5 és 
Némelhy^ 2 dobták.
X A RKE vezet a kryulcal jéghokkl tornán. 
Krynicáből jelentik: A BKE vasárnap a Trop- 
pauer EV-vel mérkőzött és 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 
arányban érdemtelenül vereséget szenvedett. A 
BKE ezután még vezet 5 ponttal a lengyel A) 
csapat előtt.________________________________  .

Erős hidegbenelső gombnyo
másra azonnal beugrlkmotorja, 

ha benzinjéhez vagy motatkójához

NÉ
HÁNY 
CSEPP

FELSŐ 
OLAJAT 
ADAGOL

Ezenkívül erős kompresszió. Jó huzóképes- 
sóg óvja a motort a gyors kopástól.

budapesti ügetőversenyek
Szánversenyek voltak vasárnap. A program 

számai nemcsak a kisszámú mezőnyök, hapcin 
főleg u gyönge sport miatt sok kívánni válót 
hagytak fenn s a közönség csak mérsékelten 
szórakozhatott. A nemzetközi lovak handicájvje 
hozott némi szint a napba, melyben Ravasz, 
Epos, Jutalom és Eion vívtak szép harcot. A 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM; 1. Friedmann E. Fuss (reá) Jó
nás, 2. Hiába (3) Masrár I. F. m.: Dombóvár, 
Ibrány. Tol.: 10:. 20. Olasz: 29. — H. FUTAM;
1. Borjaspusztai ménes Rézi (2 reá) Maszár L,
2. Pogány (2^) Kovács II. F. m.: Epos. Tót.; 
10:14. Olasz: 18. — UL FUTAM; 1. Stelnitz M. 
Éber B. (1% reá) Steihftz, 2. Cyklon (6) Fried
mann. F m : Hullám, Ipse. Tol.: 10:23. Olasz: 
37. — IV. FUTAM: 1. Gyé'rffy Gy. Kádencia (2) 
Jónás, 2. Hajnalka (2 reá) ■ Zwillinger. F. tn.:

'Dávid, Nótás, Yotszbene (fog. nélkül). Töt.: 
10:33. Olasz 33. — V. FUTAM: 1. Pilis ist. Bion 
(3) Wiesner, 2. Jutalom (I’/í) Feiser. F. íh.; 
Rámás, Ravasz, Ocskös, Epos. Tót.: 10:71, 20, 
16. Olasz: 36.
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