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Vasárnap újra gyilkolt, 
azután louábbrobogott 
egy gázoló halálautó

Az OiMH-ulon haiairagazoit egy Kerakgarost egy ismeretien genKocsivezeto 
A gázolás után otthagyta Áldozatai es szazKiiomatores sebességgel esmenekoit

Négy no int a vad tempóban száguldó halálautOban
Amióta a szerencsétlen sorsú Galácsy Jó

zsef rendőrt a margiszigeti titokzatos haldi
autó a másvilágra küldte és a rendőrség 
Bem tudta a gázoló autó vezetőjét kézre ké
ri feni,

valóságos rendszerré vált, hogy lelki
ismeretlenül vezető soffőrök és úrveze
tők a gázolás megtörténte után gyors 
iramban elrohannak a szerencsétlenség 

színhelyéről
és szökés utján igyekeznek kibújni a fele- 
lősségrevonás alól.

Több hasonló vérlázltó eset után a pén
tekről szombatra virradó éjszaka Soroksár 
közelében gázolt halálra egy ócsai földmi- 
y.est egy fővárosi teherkocsi, amelynek ve
zetője a szerencsétlenül járt Marosi Pált az 
országút szélére fektette, egy bekeccsel le
takarta és azután elmenekült a főváros 
felé. Szombaton estére a rendőrségnek sike
rült kézrekeriteni a gázoló és lelkiismeret
lenül elmenekülő sofTőrt Szrebula János 
sofTör személyében, aki Garay Pál sajtnagy
kereskedőnél volt alkalmazásban és aki a 
borzalmas gázolást a cég nagy teherautójá
val követte et Még el sem múlt a nagy fel
háborodás és izgalom, amit az ócsai eset 
okozott, amikor

vasárnap hajnalban njabb halálos autó
gázolásról és a gázoló soffőr lelkiisme
retlen szökéséről tettek jelentést a fő

kapitányságon.
Ez nz újabb tragikus és felháborító eset 

hajnali 3 és 4 óra között történt az üllői- 
pton, a Mária Valéria-lelep uj épületcso
portja előtt.

Kispest felől Budapest irányában robo
gott egy négyüléses, állítólag Fiof-gyártmá- 
nyu gépkocsi, amelyben az eddigi megálla
pítások szerint

négy nő
$11. A megengedettnél jóval nagyobb sebes
séggel száguldó autó a Mária Valéria-telep 
élőtt meg akart előzni egy előtte haladó 
pirostaxit és abban a pillanatban, hogy 
eléje kanyarodott,

clülött egy Kispest felé haladó kerék
párost,

íki hatalmas ívben zuhant le az úttestre és 
aki koponyalapi törést szenvedett.

A szempillantás alatt lejátszódó tragédiá
nak több szemtanúja volt, akik felháboro
dásukban hangosan kiáltozni kezdtek:

— Álljon meg! Miért hagyja itt a szeren
csétlen embert!

— Szégyen, gyalázat!
— Darabokra kellene tépni az Ilyen gaz

embereket!
A gázoló autó sofTőrje azonban nem is 

hedériteft a felháborodott kiáltozásra, ha
nem

rákapcsolt és a szemtanuk előadása 
szerint legalább kil^pcven-száz kilomé
teres sebességgel elrobogott a gázolás 

színhelyéről.
Az eset szemtanúi, Vési Lajos kispesti la

kos, Detán János Bérkocsis-utcai sofför és 
Bálinti Lajos Márton-utca 11. szám alatti 
lakos, több társukkal együtt, a szerencsétle
nül járt ember segítségére siettek, aki telje
sen eszméletlenül feküdt a havas utón 
Csakhamar előkerült egy rendőr is, aki ér
tesítette a ménfőkét. A helyszínre érkező 
mentők megállapították, hogy a szerencsét
lenül járt ember

koponyaalap! törést szenvedett, 
mindkét karját és jobb lábát eltörte és a 
a mentők már haldokolva vitték a Szent 
István-kórházba. A kórházban azonnal a 
műtőterembe vitték a szerencsétlen embert, 
mielőtt azonban műtéti beavatkozásra ke
rülhetett volna a sor,

■ műtőasztalon belehalt sérüléseibe.
A rendőri nyomozás során megállapították, 
hogy a szerencsétlen kerékpáros, akit az 
ismeretlen soffőr halálra gázolt,

Bakra Nagy Béla, 36 éves kispesti 
lakos,

aki a_ Tliököly-u t 11. számú házban lakott 
családjával és akit hozzátartozói hiába vár
tak vasárnap hajnalban hapa.

Amikor a tragikus eset megtörténtekor a 
szemtanuk felháborodva káltozásba törtek 
ki, az üllöi-ut hosszú vonalán szinte percek 
alatt elterjedt a hire o borzalmas esemény
nek.

A hajnali járókelőknek fel Is tűnt 8 ret
tenetes sebességgel menekülő automo 
bil, amelynek a számát éppen vad vág- 
tatása miatt senki sem tudta megje- t 

gyeznl.
de amelyről az összes szemtanuk majdnem 
egybehangzóan állítják, hogy

Flaf-gyártmányu kocsi 
volt és Bp. jelzését meg tudták ügyelni, ami 
kétségtelenné teszi, hogy nem külföldi, vagy 
vidéki autóról van szó, hanem egy fővárosi 
gépkocsiról.

A vasárnap délelőtti órákban 
sikerült megtalálni azt a plrostaxit, 
amelyet a gázoló kocsi meg akart előzni.

A pirosfnxi soffőrje azonban nem tudott 
semmi közelebbi felvilágosítást adni az el
menekülő gépkocsiról, mert a soffőr, aki 
szintén nagy sebességgel hajtott, észre sem 
vette a háta mögött lejátszódó szerencsét

lenséget/ Vala(ni kiáltozást ugyan hallott, 
de a következő percben már messze járt és 
nem volt különösebb oka arra, hogy a mel
lette elrobogó négyüléses személykocsit meg
figyelje.

A főkapitányságon
lázas munka és Izgalmas nyomozás In 
dúlt meg az újabb halálautó felkutatá

sára.
kihallgatták az összes szemtanukat és meg- 
lörténtek az intézkedések, hogy mindazokat 
a személyeket is kihallgassák, akik szintén 
szemtanúi voltak a gázolásnak. Valóságos 

razziát tartottak egész vasárnap folya
mán a detektívek, akik végigjárták az 

összes nagyobb budapesti garázsokat, 
de eddig még nem sikerült a gázoló kocsi 
nyomára akadni.

Az újabb felháborító és vérlázitó üggyel 
kapcsolatosan vasárnap délelőtt egyébként

a főkapitányságon értekezletet tartot
tak,

amelyen módot igyekeztek keresni arra, 
hogy a közbiztonság érdekében a jövőben 
lehetetlenné váljék a gázoló és megszökő
soffőrök minősíthetetlen szereplése. Külön- és úrvezetők a közbiztonság 
böző tervek merültek fel, amelyek közül a1 lelketlen garázdálkodásának.

A magyar kormány 
nem tesz észrevételeket Briand 

Páneurópa-tervezetére
Gcnf, január 11.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Briand 
francia külügyminiszter Páneurópa-terve 
minden valószínűség szerint a legközelebbi 
időkben foglalkoztatni fogja a Népszövet
ségi Tanács teljes ülését.

Tudvalevőleg Drummnnd, a Népszövetség 
főtitkára megküldőtte Briand tervezetét az 
összes kormányoknak, azzal, hogy közöljék 
erre vonatkozólag észrevételeiket,

A Népszövetség főtitkárságához eddig 
rsupán négy kormány észrevételei ér
keztek be: Belgium. Jugoszlávia, Német
ország éa Dánia válaszoltak Drnmmond 

felhívására.
amelynek tartalma az volt, tegyenek javas
latot arra vonatkozólag, hogy technikailag 
miképpen lenne megoldható Briand nagy
szabású és az egész nemzetközi gazdasági 
életet átalakító terv*’Cte.

A dán és német kormány észrevételei a 
legteljesebb részletességgel lesznek javasla

legcélravezetőbbnek látszik az, hogy 
minden egyes gépjármüvet olyan szer
kezettel szereltetnek fel, amely azon, 
naj, láthatóan megmutatja, hogy a gép
kocsi nekiment valaminek, tehát ka

rambolt követett el.
Ilyen készülékre már ajánlatot is tettek a 
főkapitányságnak.

A rendőrségen azt is hangoztatták, hogjf 
itt volna már az ideje, hogy külön törvényt 
alkossanak az automobilos gárolók és fő
ként a lelkiismeretlenül megszökő gázolők 
példás megbüntetésére. Szó van arról, hogy 
francia mintára nálunk is törvénybe kell 
iktatni

a „gyáva megfutamodás vétsége'4 
néven ismert deliktumot. A francia törvény* 
könyv ugyanis abban az esetben, ha valaki 
a gázolás után otthagyja az áldozatot, 

külön büntetést szab ki a gázolásért és 
külön büntetést a megszökésért

Az égés? közvélemény 
türelmetlenül várja a megfelelő Intéz

kedést,
amely a legerélyesebb eszközökkel egvner- 
smindenknrra véget fog vetni egyes soffőrök 

közbiztonságot veszélyeztető 

tot a tárgyalások technikai és tárgyi lebo
nyolítására vonatkozólag Ezen javaslatok 
alapján a Népszövetségi Tanács már legkö
zelebb foglalkozni fog a technika) megszer
vezés kérdésével. Természetesen mindé# 
hosszabb időt vesz igénybe, annál is in* 
kább, mert tehetsége*, hogy még a legköze
lebbi időben a többi kormány js be fogja 
terjeszteni errevonatkozó javaslatait,

A magyar kormány — értesülésünk 
szerint — a maga részéről nem teás 
semmiféle juvaslatot Briand tervezetére 

vonatkozólag,
legalább egyelőre még nem történt a pja* 
gyár kormány részéiül erre vonatkozólag 
semmiféle intézkedés. Valószínű, hogy • 
magvar kormány részéről maid annakidején 
a Népszövetség közgyűlésén tétetnek javas
latok. azonban önállóan rém terjesztünk 
elő Briand javaslatára vonatkozó semmi
féle észrevételeket.
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Vasárnap délután eltemették 
a váratlanul elhunyt 

Karkas Rezső tanácsnokot
vASArltep délután S órakor hdyették örök 

DVttjlfllómra a kerepeli üli temetőben Korlent 
Rrtsót, * uékr»fóvAr<»« vAriitlAtiul elhunyt Da
tál tnitárahokAl

A gyá>ro|ó közönség somiban ott volt Hipka 
Ferenc főpolgármester, n gyengélkedő Stpőcz 
Jenfl pniyArmcsIef helyei! Duztith Jánnt h 
polffőrftiesb r. Herczell Jenő alpolgármester s j 

MJtt s/Atnbnh kivonult n tanára.
Ai egyházi énekkar gyás»énekévr| kezdődőit 

■ trerlnrlAs, Majd Móhr Henrik budai Ag. cv, 
lelkész tartóit megható gyás/beszédet és imát 
Al egyhárl srerlnrtói befejeztével

• AzékesfAvárns kÖíOnséfle nevében Brr- 
Wll JénA alpnlgórtneslep butAueott el I

gyásxbfeMédbe* • fAvAroa haiottJátóL 
majd a Mérnöki Kómára mély séget Veszteségét 
Srímff Gyula műegyetemi professzor, a Ka- 
hinte nlelnöko fejettó ki. A Fóréit Mérnökök 
Országos Szövetsége és a mérnöktársadalom 
nevében 5r,/uin Győző a Gázmüvek h. vezér- 
Igazgatója lartoll gyászbeszédel, a MAC és a 
sportlársndnloin nevében Veres* Imre, a Hl. 
kerületi polgárság fésféről Andtékrt Károly 
főkapltányheiyeltes tnöndlfík búcsúztató sza
vakat. Ezután gyászhintórp tették a hatalmas 
érckoporsót és megindult a gyászmenél n sir 
felé. A gvászkoesit tűzoltók kísérték lobogó 
(áklyákkiii. A »lrnAl » lelUn Újból nySsümnl 
mondott.

A kereskedelmi miniszter 
orvosolta a debreceni

Megnyílt a .
városi Színház Kávéházi

megnyitottam.
Minden este Horváth Oyola <Sn zenekara muzsikál.

M«>m Utogattri lto _ _ _
HSer/lkovics I.Géza
tMKE, HAI.ACE ó« NÉPOPERA kAvehAzak volt lőplncére.

Ffyralmar >  Elscranyu /

iparosok
Debrecen, Ján. 11.

(A Hétfői Napló tud. tcle/onjelenlésc). A 
IfélfAi Napló Is megemlékezett azokról nz 

é’leshangii Iptirosgyülésckről, Amelyeket 
Debrecenben tartottak az egyetemi és kli
nikai épilkctéáék Idején és amelyeken

Ab IparoMág att sérelmezte, hogy M 
épltkríéscknél mellőzték fikel.

A klinikai építkezések során ugyanis tok 
esetben azokat házimunka iegitségével vé
gezték cl és kircketrlcllék a nagy munka- 
hiányban szenvedd debreceni Iparosságot.

Az Iparkamara és n különböző iparlcstü-, 
letek fellrutfnl fordultak akkor a kercske-

Két órával elffogatása után 
már jogerősen elítélték 

a Bodrogközi vasút tolvaját
A törvénykezés egyszerűsítésének rekordja

Kdtoraljaujhely, január 11.
M Hétfői Napló tudásitójának telefón- 

jelentése.} A törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló törvény nz igazságszolgáltatás gyorsa
ságában Sátoraljaújhelyen produkálta nz 
ehfl rekordok

Néhány nappal ezelőtt betörtek a Und- 
roftközi (latdasági Vasul cigándl óllomósó 
nnk forgalmi Irodájába, ahonnan

kétszáz pengő készpénzt és vasúti Jegye* 
kel vittek cl.

A csrnddrség megír ditottn a nyomozást és 
vMlthatnar elfogta a lettest if) Mák Mihály 
il éves géplakíitosscgéd személyében. Má
kot, Aki teltéi belímerte, a cigándi csondör- 
*ég bcszá I li tolt A n sátorai jail (helyi ügyészség 
fogházába. Bngatcll ügyről lévén szó, nz uj 
fórvény értelmében, minden hosszadnltna-

ígért e Dán vezérigazgató 
bundát a könyvelőnek?A Pannónia báránybórnemesltő rt. érdekes felmondás! pere

A múlt év őszén n Pannónia bdrdnybőrne- 
/netilö ét kereskedelmi részvénytársaság Irodá
jában izgalmat jelenet játszódott le A hiva
talban nyugodtan dolgozott íróasztalánál 
Ateole Imre könyvelő, Antikor megjelent olt

Eitgvoiiaszenveiimoi!

A Szí. Rókus lábsó
uj lábát csinál!

hl «‘«y csekély mennyiséget rbMI ■ l*b- 
Wl<ifv»nk egy htor HtNrftvItbe M Átlátjuk a 

fóiOa lsl'*i ja-is |>< rcl*. E«-n i<_A nniív* • láb dagadt- etg», filiArésr. a lúniA C0>'tA értések citv csapásra ni<'«- 
Mtnnk M I6bl»é Újra rl n. ni kcidódnck

Holtabb átlátás m<-Ki>uhiija a lyuk<rrmrt tt bér- 
UeWWhvrdévkrt annyira, h«i<tv árok kAna>a»ftrrrl. ké* 
•••» karai, a sál k (II rltivollütaiAk

A loRnjaka, .-bb UbfM'ok. t»<>A««k elmnlnali, meri 
• Ari ti I Aókti* lAlnó a Jáhnl MkétMcten uljá alakítja.

• «tOk cipő U enp-n nlyan kénvrlin-t tar, mintha 
1*1491 lÍ®rá’’ ” * Mcgstabadid a Ub kfilAnbAré bín-
JatflJMlM annyit járVUhsl, ammóUt akar vagy Állhat 
••ytriltton Arákig fkradtUg v.Kt fájdalom Icgcribi'lyebh 
értése nélkOl.

F4» nae» raamaa Sarat RHua htbaé Ara i F H AH.
Valahol nem kapa*, fnrduljnn Srml nóktn r»í.«< vrr- 

ttthat. Hadkjwit, VII., Piktori ul 70.

sérelmeit
delhii minisztériumhoz, orvoslást kérve tü
relmeikre.

A minisztérium válasza most érketelt 
Debrecenbe. A kereskedelmi miniszter ebben 
teljes egészében osztja az Iparosság állás
pontját és

n Irgszlgoéubban utasította a debreceni 
hatóságokat, hogy a Jövőben legyenek 

tekintettel nt Iparosság kívánságaira 
s kivéve nz iizembentarlási munkálatokat, 
n legcsekélyebb építkezést is csak az iparos
ság bevonásával végezzenek él.

Kilátásba helyezte a miniszter att is, hogy 
ennek a rendelkezésének betartását éberen 
ellenfiritlctni fogja.

snbb eljárás nélkül
azonnWT f«F«fá1áAra tűzték ki a bőn-

ügyet. ,
Heggel nyolc óra volt, amikor a csend

őrök bcó Ili tol ta k n sátoraljaújhelyi ügyész
ségi fogházba Mák Mihállyal.

Két órával később, délelőtt tíz órakor 
pedig már ott állott a bíróság előtt 

Mák Mihály
s néhányperces tárgyalás után a bíróság 
ítéletet is hirdetett: héthavi börtönre ítélte 
a vauul tolvaját. Miután úgy az ügyész, mint 
n vádlott megnyugodott az ítéletben, az 
nyomban jogerőre emelkedett. A két órával 
döbb elfogott tolvajt, már mint jog
erős elítéltet vezették vissza a fogházba a 
tárgyalás befejezése után.

Dán Bélit vcÉérignrg.tlő és ízemrehányásf tót! 
Amlatl, hogy a tniinha nem megy, heten Von- 
nnk nz irodfibnn, mé„ sem knpja meg soha 
Idejében a kimutatásjkat és a könyvelés sincs 
rendben.

A íremrehányásokrn Szentét annyira elfogta 
az Indulat, hogy odaklúltotta a vezérigazgató
nak; „Rt stemteUn. aljat rágalom", azzal ki
szaladt az Irodából, becsapta az ajtót és han
gosan kiabálva szobájába ment. A történtek 
minit A vállalat még ugyanazon a napon a 
könyvelőt

állásából azonnali hatállyal elbocsátotta, 
söl Dán Béla verérlgnzgntó eJlenn

bűnvádi feljdentéal is tett 
becsületsértés miatt, minek folytán Szentét a 
bíróság pénzbüntetésre Ítélte

Szcnto erekután pert tett folyamatba a rész
vénytársaság ellen és ebben felmondási Időre 
cső járandóságait követelte, még pedig AZtal 
nz indokolAssnl .hogy a ..szemtelen, nljAS rá
galom" kifejezést ó sem a vetériynzgntójóra, ha
nem arra az egyénre vonatkottatta. aki főnökét 
hamisan informálta és valótlan állításokat sú
gott be neki Ezenfelül előadta ezt is, hogy 
igen gsakran fulörázntt a gyárban, amelyért 
díjazás jár neki és arra Is hivatkozott, hogv 
ezt Dán Károly ignzgató Is kilátásba helyezte. 
még pedig olyképpen, hogy megígérte neki, 
hogy fáradozásait egv szőrmével béleli

bundával fogja Jutalmazni.
A keresettel szemben a részvénytársaság hl 

vatkozoti nrrn, hogy a főnők srcmélyérek meg
sértése azonnali elbocsátást ok. a különórákért 
ptdig dljazá már csak azért sem jár. meri 
Szentével belépése alkalmával szerződést kö 
tőitek, amelyben ő kötelezte magát arra, hogy 
hn a vállalat valamelyik tisztviselőjét betegsége 
miatt helyettesítem kell és emiatt túlórázásra 
van szükség, h’ilfin dlfazdst nem Igényelhet.

Szenté viszont arra hivatkozóit, hogy az ő

túlóráit nem más tisztviselő betegsége, hanem 
a munkatorlódás idézte elő.

Ezekután a központi járásbíróság, mint 
munkaügyi bíróság a keresetet elutasította és 
ezt az Ítéletet helybenhagyta a budapesti tör
vényszék, mint fellebbezési bíróság is. Felül- 
Vlrsfiálall kérelem folytán most foglalkozol! 
az üggyel n budapesti ítélőtábla Lóm-tanácsa, 
amely ezt a döntést részben megváltoztatta.

Az ítélet indokolása szerint a sértés kétség 
telenül a vezérigazgatót érle és még nz esetben 
lA, ha n köh/velőnck nem volt szándékában. 
kellő okot szolgáltatott az azonnali elbocsá
tásra, mert n látszat a többi tisztviselők előtt

Szenzáció
a Corvin Áruház téli vására

Egy napig a nagyszabású előkészületekre 
Való tekintettel, zárva maradt a Corvin-Áru- 
hát> Szömbaton reggel azonban megkezdő
dött a híres kéthetes téli Corvin-vásár.

Tavaly óta nagy változások történtek a 
Gorvih Áruházban. November óta már a 
törzsépületté! szervéi összefüggésben levő uj 
épületben Is javáhnn folyik a» árusítás. Vj 
áruósztályok nyíltak ineg, amelyek közül

klilfinöscn a háztartási cikkek, Játék- 
szerek és iparművészeti tárgyak osz
tálya lett rövid Idő alatt nagyon nép

szerű.
A Córvin uj osztályai szenzációsan olcsó 
áron kinálgatják áraikat

De lehel é égyáltalában ellenlállnl például 
ilyen csabilásoknaii? Férficipő, fekete vagy 
barna, rámán Varrott 12.80, remek férfi lakk 
félcipő 18.50, női anlildpdpő 12.50 pengő. 
Csipkés kombiné 2.48, sifon. női ing 88 fil
lér. Mosó vnile-ruha 2.-18. kasha 6.48, kord
bársony pongyola 9.80, trikóruha 12.80, 
Bcmbcrg-ruha 7.80 pengő, ötezer darab nC 
filc-tok egyenklnt 1.90, a nyulszórkálapoL

ön tartoziK önmaganaK
azzaf. hsav sttrsosen sízze mag

JMIHINGS
csodálatos filmjét:

02 isiének tegeencti!
JANNINGS partnerei: Olga Csehov a, 
RenaSe MiilSer és Hasis IWoser.
A színpadi részben a Homocord-gárda: 
Verböczy lla, Fekete Pál, Melody Four és 
Czobor Ernő.

Tepözjigii ||f A

Csütörtöktől Ufában és Corvinban

A lumpok bálja
Vidám farsangi énekes, táncos film, magyar feliratokkal.

mindenesetre az volt, hogy a sértés főnökük 
ellen irányult. Felmondási igény tehát a tiszt
viselőt nem illeti meg, ellenben

Joga van a túlórázás honorálására,
mert csak más tisztviselő betegsége esetére kö
telezte magát különmunkákra, a túlórázás pe
dig nem ebből az okból volt szükséges. Elren
delte tehát a tábla a tényállás tisztázását és 
kimondotta Ítéletében azt, hogy amennyiben 
bebizonyosodik, hogy Dán Károly Szentének 
városi bundát 'gért, at esetben legalább is egy 
llj‘en bunda értékével egyenlő díjazásra van 
igénye. V. J.

pedig amelyek közt számos olyan remeit 
modeldarab van. amely nemrégen még 60 
pengőbe került, de most egységesen a 9.80 
pengős firat tüntetik fel. Férfiing magyar 
oxfordból 5.80, Sifon 110 centiméter bosszú 
férfi hálóing 3.90. nyakkendő 0.58 pengő. A 
női és férfi ruhaanyagok oszlálj’án nagy fel- 
lünést kellenek a tiszta selyem, mintás 
crepe-dc chinek, amelyeknek méterje 4.80 
pengő. Szenzációsan olcsó a marocain. ame
lyet méterenkint 5.80 pengőért árusítalak. 
Minden árukalegóriában hasonló meglepőié* 
xeit fogadják a látogatót. Nagyon szép női- 
ernyő klóiból 7.80 pengőbe kerül, női se* 
lyetnnhdrág 08 fillér, szép rclikül 88 fillér, 
ugyanaz bőrből 2 90 pengő. Szép színes női 
svájci sapkákért most a vásár ideje alatt 78 
fillért számítanak.

És még valamit meg kell említeni, ami már 
nem a ridegen kalkuláló üzletember ténya. 
Ennek már semmi közé az üzlethez, ez már 
a magánember érzelmi megnyilatkozása. A 
Corvin Áruház december 10-ike óta naponta 
250 ingyenebédet osztogat ki. Az akcióhős 
az áruház nagyobb szállítói is csatlakoztak 
és a jegyeket jótékonysági egyesületek útján 
osztják szét. Az akció március 15-ig tart és

löii ezalatt 22.500,ingyenebédet fog szétosztani a 
ok* Corvin.
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Halálos szerelmi dráma 
az ellemizási ünnepen

0 Mltosarazott legeng isifitte a menyasszony, súlyosan 
megsebezte vőlegényei, azutan szivemötte magát

Miskolc, január 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő, véres szerelmi tra
gédia játszódott 1c szombaton este A/s«5- 
dobsa községben. A szerelmi drámának két 
halálos és egy súlyosan sérült áldozata van.

Kovács Mihály alsódobsai gazdalegény 
hosszú idő óta udvarolt a falu egyik leg
szebb lányának, Nagy István asztalosmester 
19 éves Erzsilcéjének. A fiatalok hamarosan 
megszerették egymást, azonban a szülők 
hallani sem akartak a házasságról, mert a 
legényt nem tartották méltónak a leányhoz, 
így azután, amikor Kovács Mihály kérőként 
kopogtatott a Nagy-portán — kosarat ka
pott. A szülők ugyanis egy közben ugyan
csak kérőként jelentkezett Nagy Imre nevű 
módos fiatal gazdának ígérték a leány ke
zét. A szülők akaratának Nagy Erzsiké nem 
tudott sokáig dlentállni és bár nehezen tö
rődött bele abba, hogy ne Kovács Mihálynak 
nyújtsa a kezét, végül mégis csak megálla
podtak a mennyegzö napjában, amikor is 
Nagy Imréhez megy feleségűi.

Az eljegyzési ünnepséget szombaton tar
tották meg Nagyék házában, ahova is a fél 
falu hivatalos volt. A vendégsereg már az 
ünnepi vacsora asztalánál ült, amikor éjfél 
előtt belopódzott az udvarra Kovács Mi
hály, aki nem tudott belenyugodni abba, 
hogy szíve választottja másé legyen. A kiko- 
garazott szerelmes cgv ideig benézett az ab
lakon, sorra vette a bennülőket, majd

elővette revolverét és ráeélzott a meny

asszonyra,
aki háttal ülve, közvetlenül az ablak mellett 
foglalt helyet.

A revolver eldördült, az ablak csörömpölve 
zúzódott össze és

a fiatal menyasszony hangos jajkiáltás
sal rogyott az asztalra.

A golyó a fején hatolt be és
azonnali halált okozott

Még mielőtt a vendégsereg az első rémület
ből felocsúdhatott volna, másodszor is el
dördült a fegyver Kovács Mihály kezében.

A golyó ezúttal a vőlegény Nagy Imrét 
találta.

de a halálosnak szánt lövés csak a vállán 
sebesitette meg a fiatal gazdát. Másodper
cekkel később egy

harmadik rcvolverdörrenéa
is hallatszott az udvarról. Kovács Mihály 
önmaga ellen fordította a fegyvert. A golyó 
a szivébe hatolt és

azonnal megölte.
Mire a fcllármázott falu és a csendőrök a 
helyszínére érkeztek, a gyilkost már csak 
holtan telhették meg az udvaron.

A kettős halálosvégü szerelmi dráma nagy 
megdöbbenést váltott ki nemcsak a község
ben, hanem az egész környéken. Mindenki a 
fiatal menyasszonyt sajnálja, akit az eljegy
zés napján ravataloztak fel abban a ruhá
ban, amelyben templomba készüli — eskü
vőre.

Hatalmas vaddisznót 
terített le a miniszterelnök 

a lillafüredi vadászaton

Csak oly üzletekben vásároljon, hol az akció-blokk táblát a 
kirakatokban látja és kérjen a fizetésnél

akcBó-bloStBcoft

Ha akció-blokkját, bármily csekély összegről is. az azon meplelölt 
címre beküldi, résztulajdonosa lesz, esfész ing.’ten,egyetlen 
tlllér kiadás nélkül, egy sorozat osztáiysorsjegynek, melyek 
számjetyzékét húzás előtt megkapja és maga ellen, rizheti, 
mennyit nyert.

AKClO-BLOKKAL mindenki vásárolhat és ez az egyetlen mód. hogy 
vásárlásának teljes összegét visszakaphatja.

Rejtélyes holttest 
a Szentendrei-utón

Egy Hzennyolcéves fiatalember titokzatos halála

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Lillafüred talán soha nem iátott 
még annyi embert, mint most. A miniszter
elnök és vadásztársaságának a fürdőhelyre 
érkezése ugyanis a kiváncsiak százait gyűj
tötte vasárnapra Lillafüredre. Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnök társaságával: Maycr 
János miniszterrel, gróf Bethlen Andrással, 
H állag Tamással, Kállay Miklóssal, Bottlik 
István báróval és a Miskolcon hozzájuk 
csatlakozott Borbély-Maczky Emil főispán
nal már pénteken Lillafüredre érkeztek.

Szombaton reggel kezdődött meg és 
vasárnap este 6 óráig tartott a vadászat, 

a Bükk ómasai részén levő kincstári vadász

Fttyes namNH elrabolta MHüitóM 
»sww fluermeüet a cssnsörsós MzMisr.ssal Keresi az ewt gvermelte!

Miskolc, január 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefón- 

jelentése.) Különös gyermekrablás tartja 
izgalomban napok óta Miskolc és Diósgyőr 
lakosságát. A regénybe illő történet hőse 
Wiegel Géza diósgyőri mészáros, aki fényes 
nappal elrabolta ktVönvállan élő feleségétől 
kisgyermekét a miskolci Széchenyi-utcán és 
a fiúcskát taxin ismeretlen helyre szöktette.

Wiegel Géza néhány esztendővel ezelőtt 
nősült, egy jómódú miskolci mészáros leá
nyát vette feleségül. A fiatalok eleinte bol
dog házaséletei éltek, gyermek is született, 
kisfiú, akit az apa bálványozásig szeretett. 
Később azonban mindjobban elhidegült a 
viszony a házastársak között, ugv, hogy az 
asszony néhány hónappal ezelőtt Diósgyőr
ből Miskolcra költözött szüleihez. Magával 
hozta a gyermeket Is. Az apa, aki rajongá
sig szerette kisgyermekét, nem tudott bele
nyugodni abba, hogv a kisfiú ne legyen ál
landóan mellette. Váltig azt hangoztatta, 
hogyha legális eszközökkel nem sikerült a 
gyermeket visszaszerezni,
 el fogja rabolni.

területen.
A hajtők sok vaddisznót hajtottak puska

cső elé. A vadászat eredménye hat vaddisznó, 
amelyek közül

egy hatalmas vadkant a miniszterelnök 
terített le.

A vadászatot vasárnap este 6 órakor fúj
ták le.

A miniszterelnök társaságával együtt va
sárnap még Lillafüreden maradt. Érdekes 
hogy bár eddig mindig kerülte a kiváncsiak 
tekintetét, ez alkalommal mindkét este nem 
különteremben, hanem a szálló nyilvános 
éttermében vacsorázott. Bethlen István gróf 
miniszterelnök a hétfő reggeli —orsvonattal 
érkezik Budapestre.

Senki sem sejtette, hogy Wiegel Géza ezt 
a fenyegetéséi igen hamarosan meg is való
sítja. Néhány nappal ezelőtt a kisgyermek 
a cselédleánnyal déli 12 órakor a Széchenyi- 
utcán sétálgatott, de hirtelen előlépett az 
apa és a milsem sejtő leányt a közeli cu
korkaüzletbe küldte, hogv a gyermeknek 
édességeket vásároljon. Mig a leány távol 
volt.

az apa fölkapta a gyereket, beült egy 
arrahaladó taxiba és elrobogott Diós

győrbe.
Wiegel Géza különváltan élő felesége, mi

kor gyermeke elrablásáról értesült, azonnal 
az árvaszékhez sietett, ahonnan az árva
széki ülnök ki is szállt Diósgyőrbe, de az 
apa nem volt hajlandó megmondani, hogy 
a gyermeket hol helyezte el. Erre a köz
gyámhoz került az ügy, aki csendőrökkel 
ment most már Wiegel diósgyőri házába, 
de a gyermekért rajongó apa most sem volt 
hajlandó megmondani a kisfiú tartózkodási 
helyét.

A csendőrök házkutatást tartottak a la
kásban és az üzletben, de

a kisfiút sehol nem lelték meg.
Wiegel Géza ellen természetesen megindí
tották az eljárást és most egész Diósgyőr 
azzal foglalkozik, hogy az elrejtett gyereket 
keresi.

Bérháztelkek
, Fő-utca
GANZ-'elektttmbből

70 négyszögöltől kesdvo Kaphatók 
íftakesós dr. Székely MArlon, RnaAbet-kSrM
S2 délután 4 6r.1t M 0 étiig. Telefon: J6z*e! -22

Vasárnap éjszaka a szentendrei ül) Fil
ter-telep közelében rejtélyes halálesetet 
fedeztek fel. II art marin István, a gyártelep 
éjjeli Őre, éjféltájban szokásos körsétáját 
végezte, amikor a hajógyár irányában a 
gyártelep közelében egy

élettelenül fekvő fiatalemberre talált.
Az éjjeli őr .eleinte azt hitte, hogy csak 
eszméletlenségről van szó, élesztgetni pró
bálta a fiatal munkást, de csakhamar meg
állapította, hogy

nlnca benne élet.
Értesítették a főkapitányságot, ahonnan 

bizottság szállt ki a Szentendrci-utra és 
megállapította, hogy a halott fiatalember 
Csiga József 18 éves gyári munkás, aki a 
llécsi-ut 160. számú házban lakott s akit 
többen még az éjszakai órákban felis

Csütörtökön párbagoznak 
Gönczy Miklós és Hajagos 
László dr., a pályaudvari 
revolveres affér szereplői

Nehéz lovassági kardok, fólbandázzsal...
A Gönczy Miklós—Hrotkó István revol

verei affér a vasárnapi nanon
újabb fordnlathoz é»L

Hrotkó Istvánt, az affér szerencsés hősét 
már odahaza ápolják. Nyelve, amelyet a re
volvergolyó felhajtott, már gyógyulófélben 
van, de holnap Hrotkó ismét bevonul a kli
nikára, mert felső állkapcsából öt fogának, 
alul pedig két fogának gyökerét veszik ki.

Ismeretes, hogy a revolvere* affér részben 
lovagias útra terelődött, amennyiben Gönczy 
Miklós mérnök visszavonta feljelentését 
Ha jogos László dr. váci tiszti főorvos ellen, 
ezután

provokáltntta.
Gönczy segédei báró Vojnieh Miklós ország
gyűlési képviselő és egy táblai titkár, Ilaja- 
gost pedig két aktív katonatiszt képviseli eb
ben a lovagias ügyben.

A segédek már megállapodtak a párbaj 
feltételeiben, amelyek elég sulvosak:

Furcsa bonyodalom
a debreceni munkanélküliek viselt ruhái 
körül a hajdúk mulatságos tévedése miatt

Debrecen, január 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Mulatságos eseten nevet egész 
Debrecen két nap óta. A mulatságos tréfát 
akaratukon kívül a debreceni városi haj
dúk rendezték, akik azt az utasilást kapták, 
hogy a rendőrlaklanya raktárából külön
böző elosztóhelyekre néhány szekér árut 
szállítsanak.

Debrecen városa megvásárolta ugyanis a 
rendőrségtől a legénység kiselejtezett felsze
relési tárgyait, hogy ilyen módon

ruhához, köpenyhez és csizmához jut
tassa a munkanélkülieket.

Körülbelül kétszáz munkanélküli jutott ily 
módon ruhához, és ezeket a ruhancmüeket a 
hajdúknak kellett szekéren elszállítani. A 
lelkiismeretes hajdúk túlbuzgóságukban 
azonban

nemc«ak a zuhbonyoknt csizmákat és 
köpenyeket rakták szekérre, hanem «z 
ott talált kiselejtezett kardokat, revol

vereket és bajonetteket is.
A klcsorbult kardokat és eltompult harci 
eszközöket szintén hűségesen elszállították az 
nlo«ztóhelyekre és

csak a véletlenen múlt, hogy minden 
debreceni munkanélküli kapott el- 

. használt rendőrcslzma mellé egy kard
hoz Is nem jutott.

mertek.
A rendőri bizottság
nem tadta megállapítani a titokzatos 

hirtelen halál okát.
Eleinte arra is gondoltak, hogy esetleg 
gyilkosságnak esett áldozatul a fiatalember, 
de semmiféle sérülést nem találtak rajta. 
Viszont semmiféle körülmény nem szólt 
amellett sem, hogy a 18 éves, rendesen 
fejlett és egészséges fiatalembert szivszél- 
hűdét vagy agyvérzés érte volna. Igv tehát 
nem tudták tisztázni a halál okát és a 
rendőri bizottság a titokzatos körülmények 
között meghalt fiatalember holttestét be
vitte a törvényszéki orvostani intézetbe, 
ahol majd a boncolás fogja megállapítani 
hclála okát.

nehéz lovassági kardok, félbandázzsal 
végkimerülésig.

A párbaj csütörtökön lesz egyik budapesti 
vívóteremben.

Egyébként Hrotkó Tstván az figv további 
fejleményéről a következőket mondta:

— Miután Gönczy visszavonta feljelen
tését Hajngos ellen, Ilajngos dr. korona
tanúja lesz ügyemnek. Az eljárás ugyanis 
folyik Gönczy ellen szándékos emberölés 
kísérlete elmén. Sándor László dr. volt fő
kapitány az ügyvédem. A magam részéről 

sajnálom a történteket, 
különösen azt, hogy magamról megfeled
kezve, inzultáltam Gönczyt. De hova jut
nánk,

ha minden po'on után revolver dör- 
renne, 

hiszen akkor Pest revolverlövésektől lenne 
hangos.

Az elosztóhelyek tisztviselői vették észre a 
hajdúk tévedését és intézkedésükre azután 
a kardokat vissza is vitték a többi használ
hatatlan fegyverrel együtt a rendőrségi rak
tárba.

Ezzel be is fejeződött a derék debreceni 
hajdúk tévedéséből keletkezett bonyodalom.

A végleg megszűnő

m. k r. udvar! és 
kamarai szállító

B.ftüWi-fl.UBQÍWfMa
üzletének

Kerülnek példátlanul olcsón eladásra

Finom íiitóniKftírai:
Nynkkend >, r ndcn nsg?-»ág P 12. - ten P t.50
Nyakkendő extra nagy „ .. . P 16.- belvttt F t>.- 
Va ódl oxford ing .. _ - _ _ ... ................... >11-
Angol cilinder » _ _ ..  ..............  .. _ _ p 25 -

■tb. a b.
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Levágott bubtlrlzurás lei 
a vasúti sírokén

Egg ismeretien asszony Borzalmas halála

3D-Í0.
előadás

Magyar SxBnhAae:
Minden csaté 8 óraikor

Vasárnap délután lél 4 órakor mérsékelt holyérakkal

rm bízom a feleségem
Rejtélye* öngyilkosság ügyében indult 

nyomozás vasárnap délelőtt. A vrszprém- 
megyci Tósokbcrény község vasúti állomása 
közelében a vasúti sínek mentén borzalmas 
leletre akadlak a járókelők:

egy levágott asszony! fejet találtak
• vasa ti töltés aljúban, majd körülbelül 
kétazás méternyi távolságban ráakadtak a 
női törzsre, amelyről a vonat kerekei vág
ták le a női fejet

A csendőr! nyomozás megállapította, 
hogy egy ismeretlen.

40- 50 év körüli elegánsan öltözött, 
őszülő liajn, búbIfrízurií* nő 

sz áldozat, akit Tósokberény községben 
senki sem ismert ét aki kétségtelenül ön
gyilkossági szándékból vetette magút a I 
vonat kerekei alá.

Kozarek hóhér vasárnap meg
látogatja ceüájábao a halálra
ítélt Kardos Mihály néf, akii 

holnap kivégeznek
Szolnok, Innuár 11.

Holnap, kedden n tiszazugi nrzénpör 
egyik fejezete szomorú aktussal záródik le 
n szolnoki törvényszék fogházának udvarán: 

akasztás lesz,
egyik halálraítélt nagyrév! asszony akasz
tása.

Kardos Mihályné, született Szénát/ Mária 
nagvrévi asszony bünperében december 3-án 
hirdetett ítéletet n Kúria Jogerőre emelte az 
nlsófoku bíróságok halálos ítéletét Kardos 
Mihálynóval szemben, aki

első férjét és 22 éves Hát ölte meg 
arzénnal.

Szombaton Szolnokra érkezett a hivatalos 
értesítés, amely úgy szólt, hogy ar államfő 
szabad folyást engedett az ítélet végrehajtá
sának és

vanárnnp a kora reggeli órákban már 
ott kopogtatott n szolnoki törvényszék 
vezetőjének n (tatám Kozarek, az állami 

ítéletvégrehajtó.
Szombaton este érkezett Kozarek Szolnokra, 
ahol már kitűzték az akasztás időpontját: 

holnap, kedden reggel 0 órakor hajtják 
végre az ítélet.'.

Kozarek hóhér, aki kinevezése óla ezúttal 
másodszor funkcionál, engedélyt kért n tör
vényszék vezetőjétől arra, ho"- mr láto
gassa cellájában a delikvenst, mert a kivég
zés előkészületei szükségessé teszik ezt a 
szokásos látogatást. Néhány órával később 
felnyílott a szolnoki törvényszék fogházá
nak egvik re'laajlnja a hóhér előtt.

A cellából effy feketeruhás, sápadtarcu 
asszony csodálkozó tekintete fordult a

Báró Kohner Wílly érdekes 
pere a Hardfmidh*gyárral

Ki rendelte a Budakeszi úti villa kályháit?
Érdekes alperes nevét szólították fel leg

utóbb a budapesti központi járásbíróságon, 
báró Kohner Willyt, az ismeri bankárt pe
relte a Hnrdfmuf/i-kályhagvár s keresetében 
000 pengőt követelt tőle azon a címen, hogy 
Kohner részére kályhákat szállított, amely
nek vételárává, még hátralékban van.

A keresettel szemben a bankár nzt a vé
dekezést terjesztette elő, hogy ö semmit sem 
rendelt a kályhagyáilól, semmit som fizetett 
h vételárra és semmiféle jogviszonyban a 
gyárral nem áll.

pr. Ilalmy Bódog járásbirő, aki az ügyet 
fáfgvnlte, erre felhívta a felperes képviselő
jét, hogy adja elő mire alapit ja a gyár köve
telését 9 Az ügyvéd előadásából érdekes rész
lett k derültek ki. Előadta, hogy a gyárosnál 
egy szép napon megjelent egy ismeri buda
pesti építész, aki közölte art, hogy báró 
Kohner Budakeszi-ut bb. szám alatt villái

Megisméíiem
mail nMysiktrfl fi* t. revflim í'tsl kivAnt 
li-ltArutAn* Arim idsonint, mclv aik li.ni 
rnsl legkiválóbb nnyol imnel.i 

törli- és nöl-öiyaiclKkeimgl
• tr.Ar " rg-tokou. rlt»mrrten le lo«»:> J 
min (Cgben. időig mAhrn IrsníH '
Iliéit Árban hozom l<>r ;n!o l»n iVgcn tv ’ 
l'retlca nttilija gsianlAl'g a n(nflió-e

MENDEPÁL
•rt- ti aAldivthlM. IV., VArLulce I. •*.

A gázolás valószínűleg még az éjszakai 
órákban történt és

a vonni vezetője nem Is tudta, hogy ke
resztülgázolt a mozdony az életunt 

asszonyon.
akit a vasul kerekei a szó szoros értelmében 
lefejeztek.

A rejtélyes öngyilkos ruháiban
•emmiféle ismertetőjelet nem találtak, 

amelynek alapján személyazonosságára kö
vetkeztetni lehet, A veszprémi csendőrség 
az ország minden csendőrödének és rend
őrkapitányságának megkilldötte az öngyil
kos nő szeméin lei rását és igy remélhető, 
hogy rövid időn belül tisztázódik a tósok- 
herényi kis vasúti állomás véres szenzá
ciója.

látogató felé.
A hóhér alaposan szemügyre vette delikven
sét, aki természetesen mitsem tudott ennek 
a látogatásnak jelentőségéről. Ma reggel 
azonban már tudni fogja talán:

ma, hétfőn délelőtt ugyanis kihirdeti 
Fuchs tanácselnök a íogerős halálos Íté

letet Kardos Mihályné előtt.
Délelőtt 9 órakor vezetik le Kardosnét cél 
Iájából abba a terembe, ahol az első halálos 
ítélet elhangzott előtte. Ebből a teremből 
már a siralomházba tér vissza a halálraítélt 
nagyrév! asszony. Vasárnap a halálos Ítélet 
szomorú előkészületei során sor került arra 
is, hogy

az egvik cellát slrn’omházzá alakít
sák át.

Itt fogja Kardosné eltölteni azt az utolsó 
21 órát, amely a halálos Ítélet végrehajtásá
tól elválasztja még.

A szolnoki törvényszék fogházának udva
rén is terepszemlét. tartaU Kozarek hóhér. 
\ hivatalos funkcionáriusokkal együtt ki
jelölték

hol fog óllani az nkasztófa, amelyet 
ma, hétfőn ácsolnak össze.

A holnapi akasztás hire már vasárnap 
nagy érdeklődést kelteti egész Szolnokon. ’ 
Ma, hétfőn valószínűleg ostrom alá fogják 
a törvényszéket belépőjegyekért.

A törvényszék azonban csak korlátolt 
számban bocsát ki jegyeket. Körülbelül

GO belépőjegyet adnak ki az akasztásra, 
amelynek egyik szomorú érdekessége az is, 
hogy évtizedek óta ez az első eset, amikor 
asszonyon hajtanak végre halálos Ítéletet.

építtet, amelybe kályhákat akar beállítani. 
Hajlandó ezt a rendelést a cég számára 
megszerezni, ha a vételárból a gyár tíz szá
zalékos províziót folyósít neki. A kereskedő
cég, amely üzletét Magyarországon „Kályha 
és anyagárngyár részvénytársaság" cége 
aluli folytatja, bele is ment ebbe az aján
latba és igy történt, hogy az építész a kö
vetkező napon

megjelent a báró társaságában, 
akivel együtt hat darab kályhát válasz

tottak ki
a raktárból 5000 pengő értékben. A kivá
lasztott kályhákat azután a gyár le is szál
lította közvetlenül a villába, Rhol azt a báró 
emberei vették út. A számlát is Kohner Willy 
nevére állította ki a cég, amely megrendelő
jének mindig a bárót tartotta. Bár az egyes 
fizetési részleteket mindig az építész hozta 
magéval, az ezekről szóló nyugtákat követ
kezetesen báró Kohner nevére állították ki, 
mert a cég könyveiben

ő szerepelt, mint adós.
Kohner Wl|1v ügyvédje elismerte, hogy a 

kályhákat a báró választotta ki. szobán ez 
még szerinte semmiféle kötelezettségei meg

választások Eihnztm Pártnál?
-központi Iroda: V|l. Kiri'y utca 87: Telefon: .1, 31'53 M J. 431-92)

körzeti gyűlései!
Január 12. fhőtfőni este R órakor

Krfsébí tndrfMi kávétokban, VII., Dob-u. 20.

nem állapit. A kályhákat ugyanis az építész
szel kötött szerződé* értelmében az építész 
volt köteles leszállítani, természetesen a báró 
kívánsága szerint és ezért is jelent meg 
Kohner nz építésszel együtt a gyár helyisé
gében. Ha a gyárnak valami követelni va
lója van,

nzt hnjtjsa be az építészen,
aki a bárótól az ellenértékeket megkapta, de 
nem követelheti Kohnertől, aki ilymódon 
kétszeres fizetésnek volna kitéve.

Látogatás Szabolcska Mihály 
nagybeteg özvegyénél

agyvérzést kapottA nagyasszony
Korányi klinika, második emelet harminc

egy. Ebben a szobában fekszik Szabolcska 
Mihálvné. a költő özvegye. A nagyasszony 
már hónapok óta betegeskedik. Néhány nap
pal eldőlt hirtelen oly válságosra fordult az 
állapota, hogy azonnali orvosi beavatkozás és 
a leggondosabb kórházi ápolás vált sz.üksó-

Megillunk a második emeleti ajtó előtt, 
mire egy öszbcvegvülfl ur állja utunkat: ifjabb 
dr. Szabolcska Mihály, törvényszéki biró, a 
költő idősebbik fia.

— Alszik szegény édesanyám — mondja 
halkan, szomorúan.

— Ma hajnalban volt • krízis, 
már remélhetünk ...

Még nincs tizenkét óra. a látogatási idő még 
nem kezdődött meg. A folyosó néptelen. csak 
a szemben levő Ludoviceum havas kertjéből 
hallatszik fel a hólabdázó gyerekek kacagása...

Leülünk. Szabolcska biró ur maga elé mered.
— Amíg lehetett,

titkoltuk előtte apám halálát.
Mikor megtudta, a csapás rettenetesen meg
viselte. A temetés után napokig sulyos rosszul- 
lét fogta el, mig végre múlt pénteken annyira

nem lehet megmenteni az 
amerikai meorntts elevenen 

eltemetett 170 áldozatit "
New York, január tí, 

A Hulgraban (Equador) történt földomlásról újabban a kővetkezőket jelentik: 
Nincs már remény arra, hogy az eltemetett púlyamunkásokat megmenthessék. Azt 

hiszik, hogy
a földbcomlás a napokig tartó felhőszakadás következménye volt

A második földbcomlás következtében, amelynek során 170 vasúti munkás vesztette 
életét, másfél kilométer hosszúságban kő, törmelék és iszap lepte cl a vasúti vonalat. 
Nem bizonyult valónak nz a hir, hogy

Agora kötársaságl elnök anna k a vonatnak utasai között volt, 
amely a katasztrófa pillanatában a veszélyeztetett területen áthaladt.

Forrongás a szombathelyi 
városi üzemeknél egy furcsa 

bérleszállitás miatt
Szombathely, január 11.

A szombathelyi városi üzemek tisztvise
lői és alkalmazottai körében napok óta nagy 
izgalmat okoz a város rendelkezése, amely
ikei az üzemi alkalmazottak bérét leszállí
totta,

A város mull évi költségvetésében a bel
ügyminiszter kifogásolta az üzemek részére 
beállított költségvetést. A város ugyanis 
nemrégiben egy igen

jól dotált ellenőr! állást rendszeresített 
az üzemeknél

és a belügyminiszter utalva arra, hogy ilyen 
állásra ott, ahol felügyelőbizottság és igaz
gatóság is van, nincsen szükség, —

az állás megszüntetését kívánta. 
Egyúttal felhívta a város figyelmét arra, 
hogy a két segédkönyvelői állás közül nem 
lehetne-e az egyiket megszüntetni.

A város a belügyminiszteri leirat értelmé
ben most már uj költségvetési tervet dol
gozott ki. Ebben az átszervezési munkákra 
hivatkozva, nem tüntette fel a részletes sze
mélyi kiadásokat, hanem csoportokba fog
lalta. Ugyanakkor a tisztviselőket és alkal
mazottakat úgy informálta, hogy a belügy
miniszter létszámcsökkentést kíván. Miután 
azonban a város nem akar senkii megfosz
tani kenyerétől, inkább

Január 14. szerdán) este 7 órakor
Nemzeti kdvéhdzban, VIII.. Earo’s-ulca 118. 

Aa érdekeltek ezúton is meghívóinak.

A felek meghallgatása után dr. Iiatmy 
biró kihirdette a bíróság határozatát, 
amellyel elrendelte nz építésznek, valamint 
a gyár alkalmazottainak kihallgatását an
nak tisztázása céljából, mi volt a megálla
podás a bankár és az építész között és igaz-e 
az, hogy a gyár megrendelőnek mindig a 
bárót tekintette. A legközelebbi tárgyaláson 
fog azután eldőlni, hogy a kályhák hátralé
kos vételárát Kohner Willy, vagy pedig az 
építész tartozik-e megfizetni.

az ura sírjánál
javult az állapota, hogy szombaton délelőtt ki
mehetett apám sírjához ...

— Nem lett volna szabad kicngednil. .. Do 
mit tehettünk, mit tehettünk egyebeit... Mi
kor hazajött, az estét és az éjszakát átzokogta. 
Többször elvesztette eszméletét, este jobban 
lett, de hajnalban már a legrosszabbtól tartot
tunk.

— Még a kora délelőtti órákban eljött hozzá 
Korányi professzor, aki

agyvérzést állapított meg
és azonnali érvágást tartott szükségesnek. 
Utána némi javulás állott be, majd délután be
szállítottuk a klinikára . .. Csütörtök délelőtt 
érkezett meg László fivérem Temesvárról. Vele 
együtt virrasztjuk át az éjszakákat drága bete
günk ágya mellett.

— Péntek este Korányi professzor és Gönczi 
tanársegéd konzíliumot tartottak, — lemond' 
tak róla... Ma hajnalban

váratlan Javulás
állott be, a vérzés megszűnt.

A nagybeteg sápadt arcára vakító fehéren 
ragyog be a téli táj. Csendesen pihen párnáján. 
Mosolyog. Mintha a költő kezének bársonyos 
simogatúsát érezné fájó homlokán.

leszállítja a fizetéseket.
A közgyűlésen is ilyen formában ment ke
resztül a költségvetés.

így maradt minden a régiben,
megmaradt a kifogásolt ellenőri állás

is. Ugyanakkor a fizotésleszállitásokkal nagy 
megtakarítást sikerült kimutatnia a város
nak.

A fizetésredukció most újévkor életbelé
pett. Ugyanakkor a tisztviselők és alkalma
zottak meglepődéssel vették észre, hogy

a leszállítás tulajdonképpen egy em
ber kedvéért történt.

A nagyobbrészt családos ős eddig is gyen
gén fizetett alkalmazottak körében nagy iz
galmat okoztak az események.

Az alkalmazottak nem akarnak belenyu
godni a dolgok ilyen elintézésébe és a bel
ügyminiszterig hajlandók elmenni sérel
mükkel.

Ugyanakkor a képviselőtestületi tagok is 
rohamot akarnak indítani a város vezető
sége ellen.

Nagy keserűséget okoz a tisztviselők és 
alkalmazottak körében az is, hogy a fizetés
redukció nem egységes kulcs alapján, ha
nem teljesen ötletszerűen történt.
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Budapesten keresik 
egg prágai bestiális gyilkosság 

egyetlen koronatanulát
Érdekes átirat érkezett vasárnap reggel a 

prágai rcndőrigazgatóságtól Budapestre. A 
prágai rendőrség megkeresése egy különös 
ügyben való nyomozást indít meg Buda
pesten.

Az átirat adataiból kiderül, hogy néhány 
nappal ezelőtt megjelent a prágai rendőr
ségen egy Franz Műller nevű 42 éves jó
módú pékmester, akinek Bródban kenyér
gyára van és aki ott igen nagy tiszteletnek 
Örvend s bejelentette az őt kihallgató 
rendőrtisztviselőnek, hogy

négy esztendővel ezelőtt gyilkosságot 
követett el.

Franz Műller elmondotta, hogy 1926 feb
ruárjában

Prágában meggyilkolta egy hotelszobá
ban Marék Karolta 28 éves pincér

leányt,
aki tőle egy pásztorórán a megtakarított 
pénzét ellopta. A leányt a szállodai szobá
ban való megfojtása után egy kofferba 
gyömöszölte, majd vonatra ült vele és éj
szaka, alkalmas pillanatban,

mikor a vonat a Moldva hldján robo
gott át, — a holttestet rejtő bőröndöt 

a vízbe dobta.
A gyilkosság elkövetése után megszökött 
Csehországból.

Budapestre jött, ahol félesztendclg tar
tózkodott.

Innen újból visszatért Bródba, ahol ke
nyérgyárat alapitott, meg is nősült. Néhány 
hónappal ezelőtt gyermeke született, azóta 
a lelkifurdalás nem hagyja nyugodni, mert,

André Walter, az ismert 
német autóversenyző 
vasárnap a Bécsi-uton 

elgázolt egy embert
Szombaton este a külső Bécsi-ut és a 

Zay-utca kereszteződésénél egy nagy kül
földi túraautó elütötte Krempf József 62 
éves dorogi napszámost, akit sérüléseivel a 
mentők a MargiUkórhÁzba.. vittek^—___

A helyszínen intézkedő rendőr megálla
pította, hogy a külföldi túraautó, amely
nek I. J. 64—756. a rendszáma,

André Walter 51 éves frankfurti ke
reskedőnek, ■ híres autóversenyzőnek 

a tulajdona.
Az automobilt egyébként maga André 

Walter vezette, aki a rendőrségen el
mondotta, hogy

a montecarlól taraversenyről érkezett 
Budapestre, 

ahol Németországba való visszatérése előtt 
egy-két napot tölt.

Ezer darab hamis dollár
csekket nyomatott Parisban 

három pesti szélhámos
Távszélhámosság négy országon keresztül — A társaság 

két tagját elfogták, a harmadik ellen nyomozólevelet 
adott ki a vizsgálóbíró

A törvényszék nyomozólevelet bocsátott ki 
Kende Imre negyvenéves budapesti kereskedő 
ellen, akit magánokirathamisitás és csalás el
követésével gyanúsítanak. A nyomozőlevél ki
bocsátásának a hátterében egy bonyolult és 
nagyszabású bünügy áll, amelynek a szereplői 
Kende Imrén kívül mósik két budapesti szélhá
mos, Goldschmidt Márton és Eckstein Lajos. A 
háromtagú szélhámos társaság viselt dolgai 
nem kevesebb, mint négy állam hatóságait fog
lalkoztatják és

Magyarországon. Ausztriában, Német
országban és Franciaországban folyik 

ügyeikben a bonyolult eljárás.
Négy esztendőre nyúlnak vissza az ügy szá

lai, amelynek a bonyodalmai még most sem 
fejeződtek be. Négy esztendővel ezelőtt hang
zatos hirdetések jelentek meg budapesti lapok

amint elmondotta, nem akarja, hogy a gyer
mekének egy ki nem tudódott gyilkosság 
elkövetője legyen az apja.

A prágai rendőrigazgatóság azonnal meg
indította a nyomozást és megállapították, 
hogy

a jelzett időben tényleg kifogtak egy női 
holttestet a Moldvából

és a személyleirás körülbelül meg is egye
zik azzal az előadással, ahogyun Franz 
Műller a nő külsejét leírta. Semmi terhelő 
adat nem merült fel azonban annakidején 
arra, hogy a holttesten kűlerőszak nyomai 
lettek volna. Mindenesetre a Moldvából ki
fogott holttest exhumálását azonnal elren
delték.

Mivel Franz Műller vallomásában azt 
adta elő, hogy Budapestre érkezése után 

rögtön elmondotta a gyilkosság törté
netét egy annak Idején Budapesten tar

tózkodó barátjának,
Halber József színházi zenésznek, a prágai 
rendőrigazgatóság azt kérdi, hogy ez a 
zenész kihallgatható-e Franz Műller elő
adására vonatkozólag.

Budapesten mindenekelőtt azt állapítják 
meg, hogy ez az állítólagos Halber József 
tényleg abban az időben Budapesten tartóz
kodott és most is itt tartózkodik-e a magyar 
fővárosban. Abban az esetben, ha a zenész 
Budapesten van, azonnal ki fogják hall
gatni. Nem tartják azonban kizártnak, hogy 
az egé'z csak egy idegbeteg ember önmagát 
vádoló fantasztikus meséje és csak az állí
tólagos gyilkos fantáziájában született meg 
az egész bűntény.

Az Európaszerte ismert autóvezető el
mondotta, hogy kocsijával a Bécsi-uton 
haladt, amikor az úttesten egy idősebb 
férfi akart áthaladni előtte, ö idejekorán 

..„Jdtókezfe a kocsit,
úgyhogy elég idő lett volna arra, hogy az 
úttesten haladó ember a kocsi előtt átjus 
són a másik oldalra. Szerencsétlenségére 
azonban megcsúszott és a lefékezett kocsi 
néhány lépésnyire még maga előtt tolta az 
elvágódott embert.

A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel 
André Walter vallomásáról és mivel a 
kórházi jelentés szerint az oda beszállított 
Krempf József állapota nem súlyos, a 
német turaversenyzőt

elbocsátották
a főkapitányságról.

ban, amelyekben egy Orlllon nevű részvénytár
saság azt hirdette, hogy

telkekkel rendelkező köatlsztvlselők szá
mára két vagy bárom szobás lakóházat

épít Ingyen.
minden fizetés nélkül, mindössze csak arról 
van szó, hogy a telektulajdonosnak életbiztosí
tást kell kötni.

A kecsegtető hirdetésre tömegesen jelentkez
tek az áldozatok. A hirdetést Goldschmidt 
Márton ügynök adta föl. Megelőzően fölkereste 
egy biztosítási vállalat igazgatóját, akinek mint 
a berlini Holdinge bank megbízottja mutatko
zott be. Előadta, hogy

a bank harmincmillió aranymárkát bízott 
rá

azzal az utasítással, hogy itt egy építő közkere
seti társaságot alapítson Fanlaszlikus üzleti 

tervekkel és ajánlatokkal állt elő és a vége az 
lett, hogy ennél a biztosító vállalatnál biztosí
totta azután az Orillon-hirdetésckre jelentkező 
áldozatokat. Építeni természetesen nem épített. 
Munkája csak abból állt, hogy

fölvette a biztosítás utáni jutalékot, azután 
megszökött, 

az áldozatokat pedig itthagyta, nyakukban a 
biztositás kötelezettségeivel.

Ugyanezzel a mesével becsapta egy buda
pesti építészeti vállalat két főnökét is. A szö
kés után rövidesen kiderült,, hogy Goldschmidt 
Márton, aki harmincmillió aranymárkát ígér 
getett és egyszerre két titkárral járt, közönsé
ges szélhámos, rovottmultu és

súlyos esztendőkre szóló börtön, fegrház- 
és fogházbüntetések állnak mögötte.

Kiderült, hogy Németországban okirathamlsi- 
tásért és csalásért öt évet ült, Bécsben sikkasz
tásért háromszor büntették meg, pénzhamisí
tás miatt pedig ötévi fegyházra ítélték, de Bu
dapesten is egvévi és halhónapi fogházat ült 
és egy csalási ügyből kifolyóan a magyar ható
ságok körözik.

Goldschmidt ellen megindult az eljárás, de 
közben Kendével és harmadik társával, F.ck 
stcin Lajossal szövetkezve, újabb nagyszabású 
szélhámosságot követett el

Goldschmidt
egy pár!z«l zugnyomdáhan a Natlnnal Cltv 
Bank of Chicago pénzintézet nevére szóló 
ezer darab egyenklnt százdnlláros utazó

csekket nyomatott 
és ezeket a csekkeket forgnlomhahozták.

Elárasztották a hamis csekkekkel a párizsi 
magyarokat, igy a többi között Szegő Lili pá
rizsi magyar színésznőre Is rásóztnk több ilven 
hamis csekket. Goldschmidt ós Eckstein később 
Németországba kerüllek. Ottartózkodásuk alatt

Berlinben és Lipcsében
szintén ilven hamis csekkek kerültek forga
lomba. Közben Párizsban felfedezték a csekk
hamisítást, lefolytatták az eljárást, amelynek 
végén

Eckstelnt és Goldschrnldtet In contumaclam 
bárom—háromévi börtönre Ítélték, 

pénzhamisítás miatt.
Alig hogy elhangzott a párizsi bíróság íté

lete, fordulat következett be az ügyben. A 
francia és német hatóságok eljárása elől Gold
schmidt és Eckstein Ausztriába menekültek és 

Bécsben elfogták és letartóztatták őket.
A bécsi bíróság ebben az időben egy másik 
ügyből kifolyóan is körözte Goldschmidt Már
tont, ezért úgy döntöttek, hogy fogvatartják 
a Bécsben elkövetett bűncselekményei miatt, el
ítélik és csak azután adják ki a magyar ható
ságoknak.

Eckstein Lajost a letartóztatása után ki-

Izgalmas életmentés 
a jeges Donáíi

Nagy izgalmat keltett vasárnap délelőtt a 
Ferenc Józscf-hid környékén egy fiatal le
ány öngyilkossági kísérlete. A vasárnapi 
járókelőknek feltűnt a Ferenc Józscf-hid 
pesti hídfője közelében, hogy a híd karfája-, 
nál hosszú ideig álldogált egy huszév körüli 
fiatal leány. Többen gyanúsnak találták az 
esetet s arra gondoltak, hogy a leány ön
gyilkossági kísérletre készül és erre vonat
kozóan kérdést intéztek hozzá. A leány 
azonban nyugodtan kijelentene, hogy egy 
barátnőjét várja és

esze ágában sincs a Dunába ngoral.
Pár perccel később mégis megtörtént az ön
gyilkossági kísérlet.

A látszólag nyugodtan viselkedő leány, 
amikor a hídon lévők több lépésnyire már 
eltávolodtak tőle.

hirtelen mozdulattal átvetette magát a 
híd karfáján és belezuhant a Duna jeges 

vizébe.
Hatalmas, izgatott tömeg verődött össze a 
hídon és a Dunaparton és mindenki ideges
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adták, 
fedezet mellett a határra szállították, a magyar 
hatóságok átvették és igy Eckstein Lajos már 
a Markó utcai fogház foglya.

A bíróságok nemzetközi apparátusa azon
ban tovább mozgott a pesti szélhámosok or
szágokat behálózó ügyében. A francia bírósá
gok ugyanis értesítették a magyar hatóságokat, 
hogy nem ragaszkodnak az in contumaciam el
itéit Eckstein és Goldschmidt kiadatásához, 
hanem

hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar bíró
ság Ítélje cl őket

Eckstein a Budapesten történt kihallgatásai 
során tagadta, hogy résztvett volna az üzel- 
mekben, Goldschmidt azonban állhatatosan
vallja, hogy az ezer darab dollárcsekk hamisí
tásában ugyan résztvett, de a hamis csekkeket 

Kende és Eckstein hozták forgalomba.
A magyar hatóságok ezért most nyomozó

levelet adtak ki Kende Imre ellen és majd az 
ő elfogalása után állítják össze pontosan a 
vakmerő és nagystílű nemzetközi szélhámos 
társaság pontos bünlajstromát.

nyugtalansággal figyelte az életunt leánfl 
vergődését és fu’doklását a jeges vízben. 
Közben azonban már a Penta V. jelzésű 
rendőri motoros mentőcsónak segítségére 
sietett és a rendőröknek nagy nehézségek 
árán sikerűit a mentőcsónakba emelni a tel* 
icsen elalélt és jéggé dermedt leányt.

Partra vitték és hivták a mentőket, akik 
a fiatal leányt beszállították a Rókus-kór- 
házba. Megállapították, hogy a Ferenc Jó* 
zsef-hid életuntja Árvay Margit 22 éves ház-* 
lartásbeli leány, aki a Vilma királyné-ut 28. 
számú házban lakolt. Elctuntságának okát 
azonban nem sikerült megállapítani, mert 
Árvay Marsitól a vasárnap folyamán nem 
sikerült még eszméletre téríteni. Különben 
is a tüdőgyulladás jelei léplek fel rajta és 
igy állapota nemcsak hogy súlyos, hanem 
egyenesen

életveszélyes.
Ha majd a Rőkus-kőrház orvosainak sikerül 
Árvay Margltot eszméletre téríteni, akkor 
derűi csak ki a rejtélyes öngyilkossági kí
sérlet oka.

KJI a whsásoMttl Figyel meztetem vevőlmot, hogymOSIQ 3VSZ©1 S Araimat mélyen leszállítottamI

Estélyi seiyemcipők 16 pengőtől 

Hécsizmákat'Lichtmann női- 
és fférficipőket a legolcsöbbsn árusítom 

MARSCHALL, Bécsi-utca 1.sz.
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Leugrott a második emeletről 
egg ii éves kisdiák

Különös öngyilkosság történt vasárnapi 
|téső e*te a Tscrhál-ulci 19. számú ház | 
egyik lakásában, amelyet Friedmann (>éz.n 
•zobafestö bérelt.

A szobafestő lt éves Jenő nevű diákfiái
Szülei valniniérl megdorgálták, mire a 
gyermek rgy óvatlan pillanatban kiszökött 
a.- előszobából,

I

Éjszakai fordulat a halál 
autó nyomozásában

A rendőrségen o késő éjs/akni órákban 
s nyomozás f< a’r.ún nz a gyúrni merült 
fel, hogy az ti, •< üli halálos gázolást, amely
ről lapunk első oldalán számoltunk be rész
letesen,

nrrn is a gyanúba vet! Fiat-autó, hanem 
az ügyben szereplő plrostaxl sofőrje 

követte eb
Azonnal detektívek mentek a pirostaxi fel
kutatására. amelyet egy Vilmos csészár-ntl 
standon meg is talállak. Az autót a sofőr*

I

Autóbaleset hat sebesülttel 
a pestszentlőrinci utón

Jochllt: Jőr.scf atilófuvarozó a Tlp. 2I-2S9. Jochlilt 
rendszámú autóján vasárnap öttagú kirán- " 
dulólár^aságot vitt Pest környékére. Dél
után négy órn tájban visszafelé jövet Pest- 
szentlőrinc halárában a 170. számú vasuli 
őrház tájékán baleset érte a kocsit, amelyet 
maga Jocldilz József vezeteti.

A síkos országúton megcsúsztak a kere
kek,

a kocái oldalt farolt és belrzuhant az 
ul'zéll árokba.

Köz- és önveszélyes örült 
a miskolci váltóhamisitó 

végrehajtó
A fogházból el ni egyógy intézetbe szállították

Miskolc, január II.
í'.l Hétfői A’ap/d tudósítójának telefon- 

jelentése.) Elsőnek jelentette a Hétfői Napló, 
hogy Debrecenben vállóhatuisilús gyanúja 
miatt letartóztatták Poesz Ignác bírósági 
végrehajtót. A megtévedt köztisztviselő dr. 
Halmot Bertalan debreceni ügyvéd nevére 
hamisított cyy négyezer pengőt váltót, mi
kor azonban azt a leszómitnltatás során ér- 
tékrsiteni akarta, leleplezték.

Kihallgatása során Poesz Ignác nronhan 
olyan /marosan viselkedett, hogy a vizs
gálóbíró

elrendelte elmeállapotának orvosszak- 
értővel történő megvizsgálását.

A váltóhamislló végrehajtót ezután felhoz-

Ródli- korcsolya- és sibalesetek 
napja volt vasárnap

Tömeges szerencsétlenségek a budai hegyekben, a jégpályákon 
és a korcsolyapályává változott járdádon

A havas téli vasárnapon tömegesen fordultak 
elő n korcsniyn-, ródll- éa sibalcsctck. Reggel
től estig. amíg csak be nem sötétedett, rövid 
egymásutánban sokszor hívták a mentőket a 
város különl>< zó pontjain történt balesetekhez.

Kovára Magda ÍR éves zeneakadémiai 
növendék

a Csákyutcnl jégpályán korrsolvázás közben 
elesett és olyan szerencsétlenül ruhnnt, hogy 
váhsontját torle.

A zugligcll-utl lakóié mellett ródllrott 
Kovács 11 bor 17 éves tanuló.

A ródlija felborult. Kovára Tibor az útra 
hant és jobblábát törte. A mentőket hívták, 
akik első segítségben részesítették. Míg a 
mentőorvos a fiatalemberrel foglalkozott, pár 
lépésnyire újabb baleset történt:

Farkas Kornélul tisztviselőnő 
ródll ja összeütközött egy másikkal és Farkamé 
ngvrázkódást és súlyos zu/ódáiokat szenvedett. 
A mentők •'t Is bekötözték és a kft sebesültet

Hl-

Mindeníérfitérdekel! 
14*50 'W férficipő 

mértók utón 
elsőrendű Anya iból, e egáns ’orma 

cár máit minőség 

>TOMMY< CIPŐÜZEM 
VI., Siondy-utca la. u.

| (elrántotta a második emeleti lakás 
egyik udvarra néző ablakát 

és levetette magát a kövezetre.
I A mentők

sulyos bordatöréssel, életveszélyes 
pótban

szállitollák' a Rókus-kórhdzbn.

álla-

rcl együtt bevitték a főkapitányságra, ahol 
a kocsi tüzetes megvizsgálása után kiderült, 
hogy

n jobb első sárhánjőn friss repedés van, 
amelyet gittel tömtek l:e.

A sofőr változatlanul 
tagadja, hogy a gázolást ő követte volna 

el.
nyomozás a késő éjszakai órákban móg 

folyik.
A

és fit utasat Flóth Gyula szerelő, 
Róth Gyulánő és tizennégyéves Magda nevű 
leányuk, valamint Sztankovics Ferenc mun
kás és felesége

valamennyien agyrázkódást .szenvedtek 
éa eszméletlenül terültek cl.

Az őrhöz személyzete vette észre a szeren
csét len séget és a mentőkért telefonállak. Rö
videsen megérkeztek a mentők és első segít
ségben részesítették a sebesülteket. azután 
n Szent /sfmin-kórházba vitték őket.

Iák Budapestre éa a gyüjlöfogház melletti 
orvosi megfigyelőbe vitték. A kirendelt tör
vényszéki orvosszakérlők hat héten keresz
tül figyelték Poesz Ignác elmeállapotát. A 
végrehajtót ezután visszaszállították szom
baton n miskolci ügyészség fogházába. Vele 
együtt érkezett meg az orvosszakértők véle
ménye is, amely

kHz- és Önveszélyes elmebetegnek 
nyilvánítja a váltóhainisitó végrehajtót. Az 
orvosszakértő: vélemény alapján nz ügyész
ség megszüntette az eljárást Poesz ellen és 
nz elmebeteg végrehajtót az ügyészségi fog
házból álszálliltatta az Erzsébet-kórház 
elmeosztályára.

egyszerre vitték a kórházba.
A Nagyboldogasszonv-uton 

Topor Juliska 18 éves varrónő 
ródlljával nekiment egy fának, fölbukott és su
lyos ztixódásoknt szenvedett.

A somlyól-uton hármas ródlibalcset történt. 
Baehman Ferenc elpéssmester

II éves Mária nevű Iránvávnl és annak barát
nőjével. Ostyúnszky Vall 12 éves kislánnyal ród- 
Hatolt. A szánkó nekifutott egv kőrakásnak, föl
borult. llachman és a két kislány széles ívben 
teröpültek a szánkóról és eszméletlenül terültek 
el n hóban.

Mind a hárman agyrázkódást szenvedtek, 
azonkívül Rachinnn Ferencnek beruzódott n 
feje. A mentők a Szent János-korházba vitték 
őket.

Az FTC-jégpályán
líuday Margit tisztviselőnő 

korcsolyázás közben elesett éa jobblábát törte.
G<l<er László tisztviselő

n budai hegyekben síelt. Megbotlott, elesett és 
sulyoa zuzódósoknt szenvedett. A mentők a 
ftókua-kórházba vitték

Kóló délután a sugligeli iskola mellett újabb 
szerencsétlenség történi Egy gyors iramban 
lesikló szánkóid

ncklrohanl két sétáló hölgynek.

Hibás Doianok ö?usilásat msgkezdmíi!
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zujódásokzt

• sérülteket

Mtadtelt.n .vili" UrMultl „tnMdfi- A« 
egyik sérült. _ . .

roalplschl Károlyné
jobblábát törte és arcán sulyos 
szenvedett. A másik hölgy.

Kovács Anna
homlokcsontját törte. A mentők 
a Szent István kórházba vitték.

Több esetben dolguk akadt a 
olyanokkal, akik

a síkos úttesten estek el. 
Konrád Erzsébet,

a pécsi egyetem 20 éves hallgatója vasárnap

mentőknek

Negyvenezer halottja van 
a kínai felkelésnek

Peking, január 11.
Vasárnap érkeztek meg az első hírek a 

Kvangzu tartományból, ahol
fölkelés tört ki

a központi kormány ellen. Egy amerikai 
misszonárius, aki autóján most érkezett meg 
Pekingbe, közölte a kínai laptudósitókkal, 
hogy

becslése szerint a lázadás eddig nem ke
vesebb, mint 40.000 halottba került.

Más jelentések szerint a fülkelők két hét

Rágalmazási pör tüzpróbával 
a röntgenszemü ember körül

Az orvosok lapjának szenzációs leleplezése a röntgenszem!! 
emberről, akiről azt irtálr, hogy fiatal korában „medve volt

A röntgenszemű ember, aki az utóbbi idő
ben olyan sokat szerepelt a nyilvánosság 
előtt és akinek civilben Haar Pál a neve, 
most egy uj, érdekes esettel kapcsolatban 
szerepel.

Haar Pál egy szivutcai orvosi rendelőben 
dolgozott, mint asszisztens és hipnotikus 
tudománya segítségével kiparancsolta a be
tegekből a gyomorfájást, fejgörcsöt, reu
mát és egy sereg idegbetegséget. A betegek 
tömegével tódultak a rendelőbe.

A hírnév azonban megártott a röntgen
szemű embernek.

Az orvosok, akik nem jó szemmel látják a 
telepatikus fenoménck működését, felzudul- 
tak ellen.

Az Orvos cimü orvosi szaklapban leg
utóbb cikk jelent meg, amely a hipnózissal 
gyógyító emberrel foglalkozott.

'Ebben a tcrJe<Tétmcs' ciltkbéfiUlaposan 
leszedték a keresztvizet Haar Pálról.

Megírták róla, hogy a principálisa egy éj
szakai művész.kávéházból hajszolta fel őt, 
de még furcsább és különösebb dolgokot te
regettek ki előéletéről. A cikk szerint:

„prakszlsát a bécsi Práterben, mint 
medve kezdte.

ahol is a fenevad bőrébe bújva, egetverő 
bömbölésscl s brummogással szórakoztatta a

Milyen szenzációkat hoz 
a téli Fenyves-vásár

A Kálvin-téri Fenyves Áruházban szerdán 
reggel kezdődött meg a teli vásár. A Fenyves 
Áruház tradicionális vásárát nz eddiginél is 
nagyobb érdeklődés előzte meg. A pesti nők 
ugyanis felcsigázott izgalommal hallgatták a 
szállingózó híreket, amelyek jól informált kö
rökből kiszivárogva hirdették, hogy

ex a vásár minden eddiginél jelentősebb 
lesz.

A peRtl nők nem is csalódnak, a Fenyves Áru
ház idei téli vására olyat nyújt, amely még a 
legfelcsigázottabb érdeklődést is a legteljesebb 

.............. kell 
kg-

mértékben kielégíti. Mrndcnekelőtt azt 
megállapítani, hogy a Fenyves Aruház 
utóbbi ottjártunk óta

alnposau megnövekedett.
A főteremből egész sor melléktcrmet nyitottak 
és több szuterrénbelyiség is várja a vevőt. Egy 
egész emeletsorral bővült az áruház, ahová ter
mészetesen lift vezet.

fOrdökfl^ , ayermekSM, mosdö! 
kis Ryárt hibává' BAI.1NT-H1 
IV., Mierysr-utM I. szám (Kossu'b 
balos utca sarok) J'e:e)on 8M-le

?85 alkalmazott kezében kék eeruza
hosszú éjszakákon át dolgozott azon, hogy az 
árjelzőeédulákat átjavltva. rájegyezzék az ol- 
csób árakat! Ez n mottója a Fenyves Áruház 
téli vásárának. Arra persze nem volna hely, 
hogy n Fenyves Áruház valamennyi ártiszen- 
rációját felsoroljuk. Bizonyos azonban az, 
hogy

most férfi nő, gyermek tetőtől talpig Igen 
olcsón öltözködhet fel a Fenyves Áruház

ban.
Egy kész férfiöltöny ára 57 pengő, a legszebb 
dlvalssinekhen pompázó selyemharisnyáért 
t pengő 58 /Ifiért kérnek és lakkcipőt (2 pen
gőért árusítanak.

több tír.nöjérd V ,a 'ííXw
.mikor .. egyetem. hollgatónö. - .k 
jött be Pécsre tanulmányait folytatni, 

lezuhant a mélységbe
és szörnyethalt. , , ±

A vasmegyei CMin, Tí
zene birtokos József nevű fia, több pajtásával 
együtt, a községben elhúzódó patak jegén csúsz
káltak, amikor

as alig 40—50 centiméter vastagságú 
jég beszakadt.

Jaksó Józsefet holtan húzták ki a vízből.

alatt minlegv ötven falut teljesen eIpusztU 
tollak A falvak egész lakosságát felkoncol
ták, ingóságukat elrabolták, házaikat pedig 
'ölgyujtotlák. Két keresztény misszionárius, 
aki a Kvangzu-lartományban járt,

eltűnt.
Egy kínai püspököt fölakasztottak a rendü
lök. A nankingi kormány most már hivata
losan is kijelentette, hogy

azonnal büntető expedíciót küld 
Kvangzuba a rend helyreállítására.

nagyérdemű publikumot, őrmestertől lefelé.'* 
így festi le a röntgenszemü ember műik 

ját az Orvos cikke. Haar Pál most 
sajtópert Indított

a cikk szerzője ellen. Tagadja hogy valaha is 
medve lett volna a foglalkozása és ő maga 
kéri a bizonyítás elrendelését arra vonatkor 
zóan, hogy komoly, gyógyitóképes telepa« 
tikus tulajdonságokkal rendelkezik. Haj* 
landó a

■ tfizpróbát
Is kiállani a bíróság előtt

Az állítólagos múltján keresztül megvi* 
dőlt röntgenszemü ember ugyanekkor 

beadvánnyal fordult az Orvosszövetség- 
liez is.

Beaványában előadja, hogy 20 éves kora óta 
dolgozik mint asszisztens orvosok mellett, 
nem foglalkozik önálló gyógyítással, csak az

- -orvosoknak -álF rendelkezésére és felajánlja 
szolgálatait az Orvosszövetség számára.

A beadvány sorsa és a sajtópör kimene* 
’ tele elé nagy érdeklődéssel tekintenek azok, 
’ akik tudnak a dologról.

Haar Pál azonban bizonyára nem izgul. 
A röntgenszemü ember előre lát mindent, 
Neki tehát már most tudni kell mi lesz a 
pörrel és mi lesz a beadvánnyal.

Ha nem, akkor nem is érdemli meg ■ 
röntgenszemü ember nevet.

A fascísta Petők

Felolvasóülés 
a Petőit Társaságban

A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt a Tu
dományos Akadémiában felolvasó ülést tnrtott, 
amelyen megjelent Pignatelli olasz herceg, a 
budapesti olasz kolónia több tagjával, valamint 
a társaság két kültagja: Vcllani D ionisi Franco 
és Horváth Henrik, akik székfoglaló értekezé
süket olvasták fel.

Vcllani Dlonlsl Franco,
aki Petőfi Sándor verseit fordította olaszra, 
„Petőfi és a fasiszta szellem" elmen olvasta fel 
székfoglaló értekezését magyar nyelven. Ez
után az előadó a magyar szabadságharc hősei
ről beszélt s a többi közölt ezeket mondotta:

— Olaszországban és Magyarországon a 
nagy fiatalok utódai sokat lettek. Olaszország
ban a történelmi végzet megengedte az állam
nak, hogy megkönnyítse a jő csira fejlődését 
és kihajlását. Magyarországon a történelem 
kegyetlenebb volt. Mig Mnmeli nem hiúba on
totta vérét, a nála nagyobb Petőfi áldozatából 
csak rabság született meg és

ex a rettentő végzet bosszú évtizedeken át 
nehezedett, sőt még ma Is nehezedik Ma

gyarországra.
Ha n nemzet öreg és gyenge volna, elpusztulna. 
De Magyarország Petőfi fiaiból áll és épygy, 
mint Olaszország fiatal szellemekre támaszko
dik, akik nem fáradnak el, hanem a jövőbe 
néznek és ellenállnak.

— Grcta Garbó németül beszél a Badius* 
Metró filmpalotában.

— Felhívjuk t. olvasóink figyelmét László 
Sándor 30 év óta fennálló közismert és meg
bízható cégre, ahonnan a szabómüvészet 
remekei kerülnek ki.

HÓLÁNC
minden ménében. - IttlHffRkiiró. 
autOinelegttukályha legolcsóbban 

Tdefoa: A. W-SV NAGY JÓZSEF 
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Iliit Ili
/'le mér ezte magát 

a Hollanaia-szálloban 
egv fiatat leány

Va'árnap kora reggel a Csokonai utcai 
Hollandia-szállodában szobát nyittatott- ma
flának egy fiatal, elegánsan öltözött hölgy. A 
be jeleni Alapon

Beregi Anna péc.d születőn 24 éves 
tlszlvhelű budapesti lakosnak vallotta 

magát.
Az első emeleten nyitottak szobát számára 
Azt mondotta, hogy aludni szeretne és dél
ben keltsék majd fel, mert akkor ebédelni 
akar.

A szálló személyzete délután 3 ómkor ko
pogott az ajtaján s mikor a kopogtatásra 
nem jött válasz, rosszat sejtettek. Rendőrt 
hívtak és azután

fel leültették az ajtót.
A szobában eszméletlenül találták Peregi 
Annát. Kihívták a mentőket, akik megálla
pították, hogy

Ismeretlen méreggel megmérjezte magát 
Válságos állnpotlmn szállították a Rókus- 
kórhózba. A rendőrség megindította a nyo
mozást.

— Hideg marad ax Idő. Vasárnap ke
mény, száraz hideg idő volt, amely külö
nösen a téli sport híveinek kedvezett A 
Meteorológiai Intézet prognózisa szerint az 
időjárás téli jtllege továbbra it ország- 
sterte állandó marad.

— Bethlen István gróf miniszterelnök 
hétfőn este érkezik Budapestre. Bethlen 
István gróf miniszterelnök tudvalevőleg 
vasárnap a földmivelésilgyi miniszter meg
hívására a lillafüredi hegyekben vadászol! 
a vasárnapi napot ott töltötte és minden 
valószínűség szerint hétfőn este érkezik 
vissza Budapestre. A miniszterelnök ked
den, nt eddigiek szerint, n várovi Ügyek
ben kihallgatáson fogadja Wolff Károlyt, a 
kereszténypárt vezérét, Ripka Ferencet és 
valószínűleg Ernszt Sándor népjóléti mi
nisztert Is és ezeken a kihallgatásokon fog 
eldőlni véglegesen az a kérdés, hogy vaj
ion Ripka Ferenc továbbra is főpolgármes
tere marad-e a székesfővárosnak. Ugyan
akkor megbeszélik a különböző vúrospoli-. 
Ilkái kérdéseket is.

— A knrlelljavaslat bizottsági tárgya
lása. Hétfőn délelőtt a képviselőhöz egye
sített bizottságai ülést tartanak, amelyen a 
kartcUtörvónyjavnsIatot tárgyalják. Tudva
levőleg a kormány ezt a javaslatot már az 
első ülések napirendjére akarja kitüzetni 
és gyorsan letárgynltatni. A javaslat elő
adója Csák Károly lesz. Kétségtelen, hogy 
a javaslat körül hosszú és beható vita lesz, 
mert egyrészt a gazdák — akiknek kíván
ságára a knrtrlljavaslnt elkészült — nin
csenek megelégedve annak intézkedéseivel, 
másrészt az érdekelt gyáriparosok a terme
lés szabadságának korlátozását látják a 
javaslatban

— Grrta Garbó németül beszél a Rndlus- 
Mctro filmpalotában.

— Érleli Goldsehmled Ismert berlini ban
kár öngyilkos lett. Berlini tudósítónk tele
fonálja: Erich Goldsehmled, az Ismcrlncvü 
berlini bankár vasárnap a berlini villa
negyedben lévő villájában agyonlőtte ma
gát. Mire rátaláltak halott volt. A vizsgá
lat eddigi megállapítása szerint a bankár 
valószínűleg azért követte ei iciivt, mert 
üzleti differenciái támadtak bátyjával 
.losef Goldsehmieddet és emiatt meg kel
lett válnia a cégtől. A bankárt özvegye és 
őt gyermeke gyászolja.

— Shvojr altábornagy távozik ■ szom
bathelyi vegyesdnndár éléről? Shvog István 
altábornagy, a szombathelyi Hl. vegyes
dandár parancsnoka távozik a szombat
helyi III. vegyesdandár éléről Shvoy al
tábornagy legutóbb hosszabb szabadságra 
ment Oln»rországbn. A vegyesdandár élére 
már nem is tér vissza. A bírok szerint kü
lönleges megbízást kap visszatérése után. 
Utódának személyéről még nincsenek hírek 
forgalomban.

— A képviselői fizetések lnuállltása. A 
képviselőhöz gazdasági bizottsága kedden 
foglalkozik azzal nz indítvánnyal, amely n 
képviselői fizetések leszállítását célozza. 
Ekkor fognak dönteni afelől, hogy’ vájjon 
milyen mértékben történjék meg a kép
viselői fizetések leszállítása vagy pedig más 
mó'nn gondoskodnak a képviselőház költ
ség- (-lésének csökkentéséről.

— Gr*ta Garbó németül beszél a Radius- 
Iftlro fiimt'nlólábán.

— Már szerdán, f hó 14-én folytatják a 
X orztá!v»nrsjóté'k húzását. A megújí
tó i ö-zeg: t— 24 P. Vtc=12 P. ’/< = 
6 p. ‘3 P és az előirt 30 fillér költség 
lefk^^l-h rgv nappal a huróa előtt meg
fiz* ♦ n<;’ |!filönb*n n nvereményigény és 
mta-Vn >og elnézz. Uf résztvevőknek n már 
lejátszott osztályok sorsjegyeinek betétjeit 
is meg Ml fizetni.

— Grela Grrbo németül beszél a Rádiós 
Metró filmpalotában.

Hofer Cuno irő
véres tragédiája

öt lőtt sebbel holtan találták etíy nővel egy 
St. Morltz-i szál óban az osztrák Írót, 

aki legutóbb Budapesten lakott
St. Morlx, január 11. |Az Ismeretlen nőről azt hiszik, hogy angol.

Pénteken este sz egvlk nagyszállóban hir
telen több lövésre riadtak fel.

Ilofer Cuno írót,
nki osztrák állampolgárnak jelentette be 
magát és állítólag az utóbbi időben Buda
pesten lakott,

öt lőtt sebbel bolton találták szobájában.
A szobában találtak egy nőt is,

akit lőtt sebbel a kórházba szállítottak.

A KIS
FRÖHLÍCH

A DUHAGORSOBARBAN
— Kedden Hiszik a magyar delegáció 

Béesbe. Az osztrák kereskedőin! szerződé
sek előzetes megbeszélése céljából a ma
gyar kormány megbízottai és pedig: Nickl 
Alfréd meghatalmazott miniszter vezetésé
vel Ferenezy Izsó kereskedelmi államtitkár 
és Péchg Tibor földmlvdlésfigyi miniszteri 
tanácsos kedden utaznak Becsbe a keres
kedelmi szerződés előzetes megbeszélésére, 
amelyet osztrák részről Schü’.lcr udvari 
tanácsos, osztályfőnök fog vezetni.

— Bridgeverseny a Lipótvárosi Kaszinó
' an. Szombat délután 5 órakor kezdődött 
óriási érdeklődés mellett a Lipótvárosi 
Kaszinó bridgeversenye, melyen a kaszinó 
tagjai, azok hozzátartozói, valamint a 
Sziget Club, a Királyi Magyar Automobil 
Club, az Úri Club és a Fészek bridge- 
bajnokni vettek részt. A zsűri elnöki tisz
tét Ifoffmann Lajos háznagy töltötte be. 
A zsűri többi tagjai báró Kornfcld Ferenc, 
Szervit: kp György, Szabó Nándor, Lé tag 
Ernő és a verseny főrendezője, Farkas 
Mihály dr. voltak. A mindvégig izgalmas 
küzdelmek nz első napon éjjel 3-ig tar
tottak. A verseny kiesési rendszer szerint 
történt és igy a második napra körülbelül 
150 versenyző maradt. A vasárnapi döntő
küzdelmek szintén 5-kor kezdődtek. Vég
leges eredmény csak a hajnali órákban 
várható.

— Grrta Garbó németül beszél a Radius- 
Metro filmpalotában.

— A képviselőházi szerdal ülése. A kép
viselőhöz tudvalevőleg a karácsonyi vaká
ció után szerdán tartja első ülését, amelyen 
a különböző bizottságok beterjesztik jelen
téseiket a letárgyalt törvényjavaslatokról s 
azután az elnök napirendi indítványt tesz, 
majd rcátérnek a különböző interpellá
ciókra. Ezek során különös érdekességre 
tarthat számot Strausz István országgyűlési 
képviselő Interpellációja, amely a föld
reform pénzügyi rendjének felborulását 
teszi szóvá és e tekintetben sürgős inlézkc- 
iéseket kér a kormánytól.

— Grrta Garbó németül beszél a Radius 
Metró filmpalotában.

— Betörés a Keresztény Nemzeti Liga 
pécsi Pókjánál. Pécsről jelentik: A Keresz
tény Nemzeti I.iga pécsi fiókjának Szé- 
cbenyi téren levő irodahelyiségébe betörés 
történt. A tettes elvitte az egyik Íróasztalon 
lévő kis pénzeskazettát, ame’ybcn hatezer 
pengő volt. Ezt nz összeget a szegények 
•cgélyezésérc gyűjtötte a liga és ezen a hé
ten lelt volna annak kiosztása. A rendőrség 
megindította a nyomozást, de még csak nem 
Is gyanítják, hogv ki volt a tettes. A káro
sult Keresztény Nemzeti Liga az elvitt hat
ezer pengő tíz százalékát ajánlotta fel a 
betörő nyomravezetőjének

— A kecskeméti kereskedelmi és iparkamara 
ni'g'fgytRése« Kecskemétről jelentik: Vasárnap 
délelőtt a kecskeméti kereskedelmi és ipar
kamara nagygyűlést tartott, amelyen a budn- 
nestl kereskedelmi és iparkamarák részéről 
Cher Antal, Ralkányt Kálmán, Dobsa László és 
Papp József is részivel tok. A gyűlésen Éber 
Antal mondott nagyszabású beszédet, amelyben 
a kereskedő- és Ipnroslársadalom sérelmeit tár
gyalta. A felszólalók panaszkodtak a kíméletlen 
adóbehajtások miatt.

— Grrta Garbó németül beszél a Radius- 
Metró filmpalotában.

-r A Pesti Izraelita Hitközség közgvUIéso. 
A pesti izraelita hitközség vasárnap délelőtt 
tartotta meg rendes évi közgyűlését Ktern 
Samu udvari tanácsos elnöklete alatt. A köz
gyűlés egvellcn t'rtfvn a jövő évi köllségvotés 
volt, amelyet (lát Jenő Erdős Dezső. Székely 
Ferenc és Rratin Soma felszólalásai után el
tagadott • képviselőtestület.

Nem sírcdsggyeBiii
>?Ub.u.írv.i 1 “t "mcrll'''i Híroskln ránc- homlokon használható é, semmiféle ártalma, 
elluuleia krémmel WorJM1 me(uab.dul. A He | anyagól nem tartalma,, háta,, pírluan

’ A rendőrségi nyomozás még nem tudta 
j megállapítani, a tett lefolyását és inditó 
I okait.
| A Hétfői Napló munkatársa vasárnap éj
szaka megállapította, hogy

az író valóban Budapesten lakott a 
Dunapalotúban és Dessewffy grófnő a 

felesége,
akivel együtt Vencsellőn van nagyobb ki
terjedésű birtoka.

— Nemzeti Radikális Párt zászlóbontása 
Tarpún. Vasárnap délelőtt a vitéz Bajcsii- 
Zsilinszky Endre elnöklete alatt álló Nem
zeti Radikális Párt zászlóbontó nagygyűlést 
tartott Tarpán, amelyen vitéz Bajczi-Zsi- 
Unszky Endre hosszabb beszédben ismer
tette a párt programjót. Beszéltek még Sza
kács Andor, Kádár Lehel és Deményi Ist
ván budapesti lelkész. A nagygyűlés közön
sége nagy lelkesedéssel hallgatta a szóno
kokat.

— Szerencsétlenség a leventegyakorlaton. 
Nagykanizsáról jelentik: Táska községben a 
leventék (estgyakorlatozása közben Balicza 
Sándor levente egy sulydobó golyóval vélet
lenül súlyosan megsebesítette GajMnyi Lajos 
leventetársát, akit életveszélyes Sérülésekkel 
szállítottak kórházba.

— Olcsó étkeztetési akció a középosztály 
részére. A budapesti vendéglősök és kávésok 
iparta^ülete igen életrevaló akciót kezdemé
nyezett, amely most a megvalósulás stá
diuméba jutott. Néhány nnp óta a pesti ven
déglők és kávéházak olcsó ebéd- és vacsora
menüt szolgálnak fel a középosztály szeré- 
nyebb jövedelmű tagjai számára. Az akció 
során tizenőtpengős szelvény-füzeteket bocsó- 
toltak ki, amellyel az akcióhoz csatlakozott 
szállodákban, vendéglőkben és kávéházakban 
a szclvényfüzetcs fogyasztók olcsó menüt kap- 
nak. Van helyiség, ahol már 80 fillérért is 
lehet menüt kapni, a legdrágább menü pedig 
1 pengő 70 fillér. A menühöz egy kenyér is 
jár és a borravaló kérdését úgy oldották meg. 
hogy az összes borravalók tíz fillérrel meg- 
vnlthalók a füzetben lévő szelvénnyel. A szel- 
vényfiizetek a Magyar-Olasz bank főintézeté
ben és az összes fiókjainál tiz fillérért 
kaphatók.

— A mngitnalknlmazottak a munkanélküliség 
kérdésének megoldását sürgetik. A Magánál kai- 
mazottak Nemzeti Szövetsége vasárnap délelőtt 
kongresszust tartott, amelyen báró Vojnits 
Miklós elnökölt. A magánalkahnazotlak külön
böző egyesületeinek kiküldöttei szólaltak fel. 
A Magyar Rokkant- és Nyugdijegyesület el
járását hibáztatták, majd Kövess János azt 
hangoztatta, hogy a munkanélküliség problé
májának megoldása a legsürgősebben megöl*- 
dósra váró kérdés.

— 3 pere alatt víz, szappan, ecset nélkül 
borotválkozhat Morisson-crcmmel.

— Izraelita hitközségi választások Kispesten. 
A kispesti izraelita hitközség n hívek nagy ér
deklődése mellett tartotta elnökválasztó köz
gyűlését. A közgyűlés újra az eddigi elnököt, 
dr. Edelmann József városi ügyvezető orvost 
választotta meg a hitközség elnökévé.

— Önkéntes bál. A Páncél jármű-osztag kar- 
paszományai tagjai január 29-én tartják’ tánc- 
cstélyiikct a Hungária-szállóban.

—• öngyilkos cselédleány. Vasárnap délután 
a Rákóczi-ut 19. szám I. emeletének 17. számú 
lakásán lévő szolgálati helyén tyajllk Róza 28 
éves háztartásbeli alkalmazott nagvmennvi- 
ségü luminállal megmérgezte magát. A mentők 
válságos állapotban a llókus-kórházba szállí
tották. A rendőrség megindította a nyomozást 
annak kiderítésére, hogyan jutott Majlik Róza 
a méreghez.

— Zscbtolvajfagás ■ vIHnmosmcgálíónáL 
Szombaton este dr. Webet György főorvos a 
Berlini-téri villamosmegállónál várakozott. 
Egyszerre csak érezte, hpgy valaki óvatosan a 
zsebébe nvul. Elkapta nz ismeretlen személy 
kezét és a tétlenért zsebtolvajt odavitte á 
rendörőrsremher. A zsebtolvaj igyekezett ki
szabadulni. majd amikor látta, hogy a főorvos 
kére vashillncskénl tapadt csuklójára, könyör
gésre fogta a dolgot. A főorvos azonban át- 
adta a rendőrnek és a főkapitányságon, 
ahová a zsebtolvajt előállították, csakhamar

l’opy <ir- Weber segítségével az 
utóbbi idők egyik leghíresebb zsebtolvajt 
fogta el Ostermann Nándor személyében a 
rendőrség. Osfermunnf a rendőrség ’letartóz
tatta és most folyik bünlajstromának össze
állítása.

— A Vilétl rend bálja. A Vítérí rend exidel 
bálját február 7-én este féltix órai kezdettel 
tartja a Vigadó összes termeiben. A báj véd
nökségét a kormányjó, a kormánylőné, a fő
hercegek és főhercegnők és még számosán < 
közélet kitűnőségei közül, vállalták. A rendező- 
bizottság holnap kezdi meg a meghívók szét
küldését.

— As Iskola! előképzettség és a pénzügyőrt 
testület Néhány nappal ezelőtt avatták dók* 
torrá az ötvenedik magyar pénzügyőri szem- 
lészt, aki nehéz és gondterhes szolgálat közben 
végezte el az egyetem jogi fakultását. Ez adott 
impulzust a magyar pénzügyőröknek arra- 
hogy felhívják az illetékes tényezők figyelmét 
arra, hogy a magyar királyi pénzügyőrség 
lakjait is lássák el az Iskolai előképzettséget 
feltüntető megjelöléssel. A pénzügyőrök annál 
is inkább rászolgálnak erre, mert ma a ma
gyar pénzügyőri karnak nyolcvan százaléka 
érettségizett vagy főiskolát végzett. Joggal 
követelhetik tehát a derék magyar pénzügy
őrök ezt a megkülönböztetést, már csak azért 
is, mert úgy a katonaságnál, mint a rendőr
ségnél, sőt az államvasutaknál is feltüntetik 
az iskolai előképzettséget az egyenruhán.

— Omlke-bél. Az Abonyl-utcai Omike f. hó 
17-én, szombaton este fél 10 órai kezdettel 
az Erzsébetvárosi Körben (Dohány-u. 76.) 
tartja fényesnek Ígérkező nagy bálját.

Férfiruha és télikabát 
rendkívüli árleszállítás 

Csak január 12 17-ig 
Sokkal többet kaptam, mint amennyit 
vártam! Egészen biztosan ezt fogja mon
dani mindenki, aki László L jós kitűnő 
hírnevű fétfiruhaüzletében, Vilmos csá- 
szár-ut 40, férfiruhát vagy télikabátot 
fog vásárolni. Aki tehát finom szövet" 
bői olcsó férfit uhát óhajt vásárolni 
keresse fel a fenti megbízható cégeb 
'rhol saját készi ményű divatos fétfi, 
öltönyök remek szabásban, kifogásta
lan kivitelben, páratlan szép választék
ban és minden nagyságban 45,~ P~ 
Finom fekete férfitélikabát bársony* 
gollérral 48»—— pengő. Felhívjuk t- 
olvasóink figyelmét ezen olcsó vásár

lási lehetőségre.

—■ öngyilkosság az utcán. Kőbányán, a 
Tomory-tér 7. számú ház előtt, vasárnap dél
előtt hirtelen Összeesett Menyhárt Imréné 21 
éves háztartási alkalmazott. A járókelők segít
ségére siettek s abban a biszemben, hogy 
múló rosszullétrő] van szó, élesztgetni pró
bálták. Fáradozásuk azonban nem vezetett' 
eredményre. Kihívták a mentőket, akik meg
állapították, hogy Menyhárt Imréné nagy
mennyiségű ismeretlen méreggel mérgezte 
meg magát a nvilt utcán és a mérgezés követ
keztében vesztette el eszméletét. Beszállítot
ták a Rókus-kórházba, ahol az orvosok mim 
dent megtettek megmentésére.

Letartóztatott pénzbeszedő. Vasárnap dél
ben a főkapitányságon letartóztatták Brcnnef 
Géza sörkihordót és pénzbeszedőt, az BlsŐ 
Magyar Részvényserföződe alkalmazottját, aki 
az elmúlt betekben 3500 pengőt sikkasztott a 
sörgyár részére átvett összegekből A Rész- 
vényserfőződe feljelentése alapján Brenner 
Gézát előállították n főknpitánysúgra, ahol 
tagadta a sikkasztásokat s azzal igyekezett vé
dekezni, hogy a hiányzó pénzösszegeket el
vesztette. Védekezését természetesen nem fo
gadták el a főkapitányságon, a sikkasztó sör
gyári pénzbeszedőt letartóztatták és átvitték 
az ügyészség fogházába.

— Amerika Is résztveaz a budapesti Nem
zetközi Vájáron. Május 9-én nyílik meg a 
budapesti Nemzetközi Vásár, de már eddig is 
több mint háromszáz magyar vállalat jelent
kezett a részvételre s ugyancsak többszázra 
rúg azoknak a cégeknek a száma, amelyek 
a kis- és középipar köréből jelentetlek be 
hasonló óhajt. Rendkívül élénk tárgyalások 
vannak ezenkívül folyamatban a különböző 
külföldi államokkal is. Ezek közül Amerika 
részvételi szándékú keltett különböző szak
mákban nagy feltűnést. Képviselteti magát a 
vásáron szokás szerint a Levente, de a Távol
kelet is. Ujitás lesz az idei Nemzetközi Vásá
ron, hogy egy nagyszabású közüzemi csopor
tot is szerveznek azon.

— Grcta Garbó néipetül beszél a Radius- 
Metró filmpalotában.

Ha nénwe van 
szüksége
jnrfpftertl vagy bti(!ítpest-karnyi»ki bSzra ’alekre «a 
tatekezéFre. gvorann és cttfavUann kaphatja 
hAMvabb tttrtas-lésre
SOLTI LÁNYOS r- t»sn*c*rvM!etn anat, nodsnrst. Vh GrálT1«a latvAa fvolt Fttrdff-atca) tau

— Grcta Garbó németül beszél a Radius- 
Metró filmpalotában.

— A Tungsram-Sfandard bál minden évben 
az elektromos szakma egyik legelőkelőbb tár- 
sadalmi eseményének számított. Az Egyesült 
Izzólámpa és Villamossági rt. és a Standard 
Villamossági rt. tisztviselőkara sporlcgye- 
sülete javára ezévben f. hó 24-én rendezi 
álarcos és jelmezes estélyét, melynek hagyo
mányos fényéi az idén nagymértékben emeli, 
hogy első ízben tartják meg a vállalat újon
nan épített impozáns kuUurházólSnn. Minden 
jel arra mulat, hogy a Tungsrnm-Slandard-bál 
uj, méltó keretiben az idei farsangi szezon 
egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz.
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M O Z 1
A siker kulisszatitkaiból

Hunyady Sándor, a „Feketeszáru cseresznye" szerzője összesen 
nyolcezer pengőt kapott a „Feketeszáru cseresznye" minden 
várható jövedelme teléért — Szerzők az ügynökök karmai 
között — Eányi Adorján ezer pengője és ahogy a tízezer 
pengős filmhonorárium százhúsz pengőre zsugorodik Mit 

mond a Szerzők Egyesületének elnöke: Harsányt Zsolt?
Sajnálom belekeverni ebbe az ügybe Hu

nyady Sándort, a „Feketeszáru cseresznye" 
népszerű és szimpatikus jubiláns szerzőjét, aki 
egy bizalmas, baráti beszélgetés során elmon
dotta, hegy „fél a betűtől". Sajnálom meg
zavarni llunyadyt, a költőt — dicsősége teljé
ben, az ünneplések középpontjában — ezzel 
a kérdéssel: mi is jutóit néki a nagy sikerből, 
a pengőezresek áradatából és a dollárhegyck 
ígéretéből? Hunyady Sándor azt mondaná, 
hogy neki nem fontos, elég, ha odahaza, Ko
lozsvárott megvan a saját ágya, széke, íróasz
tala, jól Összehangolt „belterjes** baráti köre, 
mit neki Ilekuba?! Sajnálom, hogy éppen Hu
nyady Sándorral kapcsolatban kell szóvátenni 
ílyén hallatlan ' ’ ’ ’ " ...
botránkoztaló 
sónál fogva is 
ko.’.ik. r

Súlyosbítja
1933 november 6-án, csütörtök estén, a Fekete- 
szárú cseresznye premierjén történt, amikor 
harmincszor hívták ki a függöny elé Hunyady 
Sándort és amikor a siker régen nem látott 
arányokban bontakozott ki a Vígszínház szín 
padán. A szerzői, aki a tapsförgetegben szinte 
magánkívül állta n siker viharát, a kulisszák 
mögött felkereste az ismert pesti színházi ügy
nök.

— Uram, adja el nekem a darabot, szőrös- 
től-böröstőll

Hunyady azt sem tudja, miről van szó, — 
sok kiadása volt, uj frakk, virágok a szerep
lőknek, már néhány hete minden kereset nél
kül él Pesten és még most sem hisz a siker
ben, — csak úgy lelargikusan válaszol:

— Kérem szépen, ahogy parancsolja...
— Adok érte nyolcezer pengőt.
Nyolcezer pengő. Istenem, de szép pénz, már 

készül is a szerződés, Hunyady alá is írja a 
nevét, és kap

háromezer pengő készpénzt
A mósik ötezer pengőt két-háromszáz pengőn
ként fölvette apránként előlegben, maradt há
romezer, amelyért

Hunyady Sándor odaadta magát „szőröz- 
tfil-bőr őstől*.

A szerződés szerint ugyanis a Feketeszára cse
resznye minden várható jövedelmének fele az 
ügynököt illeti. Ebben természetesen benne 
van az. . . ---------- ,,

összes slgsztnhézl, vidéki, külföldi, ameri
kai előadások jogai, a könyvkiadás, a meg
zenésítést, a filmre átdolgozás joga, amely 
egy Ilyen nagysikerű darabnál százezer 

pengőre Is rúghat.
Mindez odavan három, illetve nyolcezer pen
gőért, mert az ügynök éles, gyakorlott szeme 
meglátta a premier napján a ” 
nyadtj Sándor végeredményben 
akinek, a háromezer pengő is 
jelenthetett. Hunyady Sándor 
pénzen utazott fel Pestre, 
jubileumi közönség elölt, talán kölcsönpénzen 
ajándékozott virágcsokrokat a főszereplőknek, 
miközben egy város, egy ország irigyli a nagy 
sikerű szerzőt, akinek azóta egyetlenegy fillér 
sem jutott a színház és az ügynök nagy jöve
delméből. Igaz, hogy övé a siker, a pénz pedig 
az ügynöké ...

Hunyady esete nem egyedülálló. Emlékez
zünk csak: nemrégiben Harmath Imre panasz
kodott a nyilvánosság előtt azért, hogy alig 
négyezer pengőért volt kénytelen eladni ugyan
ennek a színházi ügynöknek a Viktóriát. Ilar- 
ínatli azonban szerencsésebben járt, mert a 
jiyilvánossógrahozatal utáni

felháborodás jobb belátásra bírta az ügy
nököt

és még egy jelentősebb összeget utalt ki Har- 
malii Imre számára. Hogy a Viktória ennek 
tízszeresét jövedelmezte eddig, arról pedig szó 
sem legyen.

De hat nézzünk csak a siker kulisszatitkaiba: 
Bóntji Adorján, a kitűnő iró, akinek „Az el

cseréli ember" című darabja most éri cl ötvene
dik előadását a Nemzeti Színház Knmaraszin- 
Lázában, ezer pengőért adta el tcstét-lelkét az' 
ügynöknek. Szinte hihetetlent A kitűnő iró 
h/.rom színdarabját kötötte le az egyik szín 
padi ügynökségnél és erre összesen ezer pen- 
gö előleget kapott. A darab tantiémjei t°r- 
Tcészctescn az ügynökséghez folytak be, amely 
hogy az ügynökség mást sem tett, mint a juta
lékot inkasszálta. A darabot még le sem fór 
dittalta, nem küldette el külföldre, szóval nem 
próbált a szerzőnek pénzt ctinálni. Most itt van 
Hőnyi Adorján nagysikerű darabbal a háta mö
gött és azzal a tudattal, hogyha leül ax íróasz
talához, akkor az ügynöknek Ir darabot, mert 
ezt másképpen már el nem helverheti. Eladta 
magát ezer pengős előlegért mindenféle eshe
tőségre, de

egyedül és önállóan nem rendelkezhet 
szellemi sajátjával.

Ha az ügynökség lu.stn, vagy rosszul dolgozik, 
csak az iró vallja kárát.

Beszéljünk általánosabb Írói sérelmekről.

és minden laikus embert is meg- 
eseményt, amely elvi aktualitá- 
a közvélemény Ítélete elé kíván*

a dolgot, hogy nz esemény

Itt van például a vidéki és a külföldi előadá
sok ügye. Az ügynökség legépelteti a darabot 
és elküldi minden vidéki társulathoz Magyar
országba és a megszállott területekre. Körül
belül harminc példányt küld el és minden 
példányért húsz pengő utánvétet számit. Ez 
pontosan hatszáz pengő,

ezt már megkereste az ügynökség, anélkül, 
hogy a szerzőnek ebből egy fillérje lenne, 

mert ezt az összeget irodai kezelési költségek 
címén számítja fel. A darabot vidéken előad
ják. Hogy ezért befolyik-e a tantiém vagy 
sem, az ügynök nem felelős A vidéki színhá
zak rosszul mennek, a fantiémeket nem fizetik 
szorgalmasan, viszont az ügynökségnek sincs 
hatalma az Írók joga’t eztn a ponton érvénye
síteni. De minek ?:;* •-•*•» 
a maga „csekélyke ’ 
istenem... Ne irigyeljük a 
világraszóló nagy külföldi 
kell egy éles pillantást vetni. 
Írónak az ügynök. “* 
zalékért kihelyezem 
boldogan belemegy 
meglepetés, hogy a 
hetik. Ha a darab ............................ ..... .....
földön, akkor az ügynök azt mondja: Kérem, 
a darabját elő lehetne adni, de még tíz száza
lékot kell nekem fizetni X amerikai ügynök
nek, aki közvetít. Az iró csóválja a fejét: 
Negyven százalék?.. De hát külföldi siker
ről van szó, belemegy. Még egy levélváltás és 
kisül, hogy egy bizonyos Brown ur is van, aki 
az amerikai igazgató jóbarátja és esetleg a 
színház dramaturgja és neki is kellene tis szá
zalékot biztositant. Mii tehet egyebet a fellovait 
szegény magyar szerző, belemegy. Pedig, ha 
jól megkaparná a dolgot, kisülne, hogy se 
X. Y., sem Braun ur nincs a dologban, hanem 
az élelmes ügynök egyszerűen ötven száza
lékra helyezte el külföldön a darabot, azért, 
mert a darab jó.

Ennyit kap érte azért, hogy a darabot bo
rítékba tette és cgv külföldi vállalathoz 

elküldötte.
A filmre való elhelyezésnél még nagyobb és 

sötétebb a dzsungel. Miután már két éve he
vert a nagysikerű darab az ügynökségen, egy 
nap azt mondja az ügynök az írónak: Kérem,

WtRMÍK KSKlMOMIt 
NMEQfZAtj

HNrVEl BA'KITŐI
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sikert és Hu- 
szegény ördög, 
mennyországot 
talán kölcsön

meghajolni a
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.ír ügynökség megkereste 
pénzét, az iró pedig, hőt 

szerzőt csak a 
sikerek mélyébe 

Azt mondja az 
„Kérem, én harminc szá- 
az ön darabját." Az iró 
Mindenekelőtt ott éri a 

fordítási költségek öt ter- 
után érdeklődés van kül-

adok önnek 200 dollárt. A. ur ígérte a darab 
filmjogáért. Az iró gondolkodik, de mivel ezer
kétszáz pengőről van szó, nagynehezen bele
megy és

csak akkor vesd észre, hogy voltaképpen 
százhúsz dollárt kapott,

negyven százalékot az ügynök rögtön 
magának
most mélyére pillantanánk egy ilyen 

szerződésnek, hihetetlenül érdekes

mert 
ellett 

Ha 
esetleges 
képet kapnánk Az ügynök szabályszerű szer
ződést mulat fel, hogy ő valóban kétszáz dol
lárért adta el A urnák A. viszont ezerötszá
zat kapott B. úrtól és ha még továbbmennénk, 
kisülne, hogy

B. ar tízezret Inkasszált a gyártól ugyan
azért, amiért az Iró itt Pesten csak száz

húsz dollár honoráriumot kaphatott.
Hogy A. ur és B. ur valóban létező sremé- 
lyeke-e, nz jogilag nem is fontos, egyremegy, 
nz írónak mindegy, hogy melyik ügynöknek 
milyen láncszeme vágta zsebre a 989Ö dollár 
differenciát, azért, amiért ö éjt-napot egybe- 
téve gürcölt nz Íróasztala mellett és ebben a 
szomorú világban álmodta legszebb álmait. 
Vagy utazzon Amerikába, a dolgot kinyomoz
ni? Ugy-e, nemi

De joggal fölmerülhet az a kérdés, hogy mit 
szól ehhez a Magyar Színpadi Szerzők Egye
sülete, amely alapszabályaiban mondotta ki, 
hogy az egyesület darabközvetitéssel köteles 
foglalkozni és egészen bizonyosan tisztában 
van azzal, amit itt megirtunk.

Harsányt 'sóit, a Színpadi Szerzők Egyesü
letének elnöke erre a kővetkező választ adta: 

— Sajnos, a darabközvetités csak alapszabá
lyainkban szerepel. Nincs pénzünk arra, hogy 
Íróinknak előlegeket adjunk. Ahogy valami
lyen módon pénzt szerzünk első dolgunk lesz, 
hogy színpadi ügynökségünket kiépítjük.

A színpadi szerzők addig szépen elvérezhet
nek a színpadi ügynökségek szorító marka 
alatt. Stób Zoltán.

molták el előzetes költségekre és másféle 
honoráriumokra, azt most sem tudjuk ponto
san, talán ha Fábián Béla utánanézne 4 
népjóléti minisztérium könyveiben, találni 
erre is nyugtákat. Ezt mind azért említjük 
meg, mert itt kezdődőit Ferenczy Károly 
és Horti Sándor ama „üzlctbarátsága‘\ 
amely összekovácsolta a két színészt és 
amelyből talán Horti Sándor most jogot 
formált az igazgatói székre.

Érdekes megemlíteni, hogy’ a fenti Kék 
Madáron kívül egy másik Kék Madár is 
repült Ferenczinek. Az történt, hogy u 
nagymezőutcai Kék Madár (Féle Méle) en
gedélyét valamilyen okból visszavonták 8 
hatóságok, majd később nem tudni, miiven 
okból

Ferenczy Károly nevére adták ki új
ból.

A tulajdonosok örültek ennek, hiszen viszi 
szakapták üzletüket, Ferenczy is jól járt, 
mert

az engedélyt bérbeadta a volt tulaj
donosoknak

éz ezért azóta bizonyos fix járandóságot 
élvez.

dórii Sándor — ugv tudjuk — ebben az 
igazgatóságban nem vállalt funkciót.

QEfl /*rr* xitfe élőkpolgári da
Msi t* ÍtöK középiskola! mapAv*

® O M '-R® '•ir.(.(fAkrn, (Ctf.
W r'.V.I.mány-s. »•

Géthné Kertész Ella és Góth Sándor 
szerdától.

TerázHratl Színpad M
szenzációs ul műsorában

»

Az igazgató és az aligazgató
Üzleti trdrszerxSdds a millidcdös fiereseteü idején 

jó üzlet, ami Kei} Madár...
Mindért

A héten furcsa jelenet játszódott le a 
Városi Színház irodájában, ahol jelenleg 
Ferenczy Károly igazgató-komikus az ur. 
Ezt a jelenetet meglehetős humoros sziliben 
tüntették fel a lapok, dohát fájdalom: ezen 
csak sírni lehel.

Az történt ugyanis, hogy Horti Sándor, 
aki egyébként huszonöt éve kitűnő, érde
mes tagja és rendezője volt a Városi Szín
háznak, elment szerződésért Ferenczy Ká- 
rolyhoz, régi kenyerespajtásához.

Ezeket mondotta:
— Nem hivatkozom arra a régi szerző

désre, amely közöttünk egyéb üzleti kap
csolatainkból is fennáll, hogy minden üz
letedben társnak veszel, hanem egyszerűen 
színészi érdemeimre és múltamra való hi
vatkozásai kérlek,

ültess engem a művészeti Igazgatói
székbe.

Ha te igazgatója vagy, akkor természetes, 
hogy én aligazgatója leszek a Városi Szín
háznak.

Ferenczy azonban nem emlékezett sem
mire, kezét jellegzetes mozdulattal 
fordítva, egyszerűen azt mondotta:

— Mén) tárgyalni anyagi ügyekben Szedő 
úrhoz, aki a gazdasági igazgaló.

Hogy ezután milyen hangos és botrányos 
jelenetek játszódtak le a Városi Színház 
igazgatói irodájában, arról ne szóljon a 
krónika, hanem feszegessük inkább azt a 
kérdést, hogy mi adta a jogot Horti Sáii-lsz. 
dórnak ahhoz, hogy Ferenczytöi Ilyen „cse-la két mllliárddal ml történt, hogyan

kifelé

kélyke** baráti szívességet kérjen.
Nem is olyan régen történt, a kurzus dü

höngő éveiben, amikor Hegedűs Gyulának 
és Ferenczy Károlynak, akinek politikai 
joblnafordulásuk általánosan ismert volt, 
eszébe jutott, hogy jó lenne a külfölddel 
megismertetni a magyar művészetet és 
ezért állami pénzen egy külföldi Kék Ma
dár-szerű turnét kell rendezni. Ferenczy 
Károlynak megvoltak az összeköttetései bi
zonyos kuruiskörökkcl, Horti Sándornak, 
Ferenczy Károly jóbarátjának és pajtásá
nak szintén voltak összeköttetései másfelé 
és ők

kettőn több milliárdos szubvenciót Jár* 
tak ki a népjóléti minisztériumtól, 

amelyet néhai Vnss József népjóléti minisz
ter bizonyára nehéz szívvel, de azért ki
utalt. Hogy mennyi volt ez a pénz, amely 
milliárdokra rúgott, arról nem állanak pon
tos adatok rendelkezésünkre. Utána kellene 
nézni az akkori lapoknak, amelyek akkor is 
a legnagyobb felháborodás hangján beszél
tek erről az üzletről, amelynek csak nz 
állam, illetve az adózók pénze látta a kárát. 
Felesleges ugyebár megemlíteni, hogy

ez a magyar Kék Madár sohasem in* 
dúlt külföldre,

személyi és anyagi differenciák támadtak, 
amelyek meghiúsították ezt a valóban szép 
tervet és minden konzekvenciája csupán az 
volt, hogy Hegedűs Gyula megvált a Víg- 

1 inházlól és átszerződiitt máshová. Hogy 
szá-

Premier után
A CSALÁD ESZE Gaál Franciska. Töb* 

bet talán magáról a darabról néni is kellen* 
mondanom, ha Zágon István tehetséges 
á’dolgózása nem tette volna lehetővé’ árt, 
hogy Gaál Franciskán kívül niég néhány 
jó szereplőről beszámolhassunk. Franci 
imádandó tehetsége, bája és humora be
aranyozta a színpadot, ahol "' - •
Gyergyai István, a kis Szemlét 
vács Károly, Sugár Lajos és 
előkelő Várady Lajos sikerrel 
a közönséget.

LIPÓTVÁROS. Nem Ismerünk
Lipótvárosra, sem Lakatos Lászlóra, aki ezt a 
darabot irta, csodálkozunk, ámulunk Lakato
son és a Lipótvároson, a színházon, a szereplő
kön, az előadáson. A rendkívül tehetséges La
katos László foghatott csak igy mellé, de sze
rencsére n tehetség erényei nem hiányoznak 
és igy rakétaszerű szellemességei, dialógjainak 
pergőtüze talán a darabot is pótolják. Fóthy 
Erzsiről kellemes '
Írsz belőle. Törzs 
több senki. Nem 
színdarabot sem.

A JÁTÉKOS, 
romfelvonásos komédiájával jutott szóhoz 
a Kamaraszínházban és lojálisán meg kell 
állapítani, nem o"k nélkül. Határozottan 
ügyes darab, kitűnő figurákkal és jó rende
zéssel. Vízvári Mariska nagyszerű humora, 
Várad y Aranka, Uray, Pét hő dicsérendők

Gőzön Gyula, 
Mária, Ko- 
a nobilisán 
mulattatták

rá sem

följegyezni, hogy színésznő 
Jenő volt csak még a helyén, 
láttunk rendezést, igaz, hogy

Ifjú Hegedűs Sándor há-

VI 4HSZ H VIIÁZ
12 

hétfő Lipótváros (Mnouson
13 

kedd Felieiesz ru cseresznye
14 

raerda Lipótváros
15

csütörtök FeMszfiru cseresznye
16 

péntek Lipótváros
17

szombat FeKeieszeru cseresznye
18 

vasárnap

ti. e. 11 órakor Kukorica Jancsi 
(e)ftRzftr. pvermekdarab) 

d.n. tét 4 . Takrtts Altén 
(Móroékcll bu'yArakkal) 

enta 8 „ Lipótváros

ÚSZÓ BÖRTÖN Premier: Január 12.

PÁTRIA és FÉSZEK 
hangos mozgóban
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1 »mairfl KÉK IVgj&OÁR
lé^ulatanak 9 napon wondógjáléka a 

f* öv A i . m I OporottazInhAzban
4 3HNY IGAZGATÓ VEZETÉSÉVEL.

A teljese"* ul mtlsor klem^'lcedfí számai: A megvilágosodás, Alkmaar, 
Lövölde, Vakok, F.ilasl hinta, Jushny kozákkórusa.

RENDES ESTI HELYARAK.
Előadáaok esti törtök töl, lannAr 15 töl >anuár 22-lg bezárólag. legyeket inár árusít a 

Fővárosi Operottszlnház pénztára és az összes jegyirodák.

színházi napló
á Dayka-ügy hullámai vasárnapra csap- 

tak a legmagasabbra. A Hét fői Napló 
számolt be elsőnek arról a szerzők és szin
tűit közötti afférról, amelynek akaratlanul is 
középpontjává lett Dayka Margit, ez a te
hetséges és szimpatikus fiatal színésznő. 
Dayka Margit vasárnap adta be keresetét a 
Fővárosi Opereltszinház ellen, amelyben a 
színháztól néhány ezer pengőt követel azon 
a elmen, hogy Őt leszerződtetle a Harapós 
férj cimü operett főszerepére, de a darab 
nem kerül jelenleg színre. Sebestyén Dezső, 
oz Operettszinház igazgatója tagadja, hogy 
Dayka Margitnak szerződést adott volna, vi
szont Dayka Margitnak van egy szerződés a 
kezében, amelyet ugyan nem ő, hanem az ő 
nevében Réthy Pál színházi ügynöksége kö
tött a színházzal. A rendkívül érdekes per 
kimenetele elé nagy várakozással néznek 
színházi körökben.

A mosolygó mozi. Ezen a elmen jelent meg 
Lenkei htgmond, nz értékes és kitűnő 

fllmhlrlapirőnak aj könyve, amely humoros se
regszemlét tart a mozlsrnkmában dolgozók fö
lött. Elmés, ügyes és találékony megfigyelései, 
apró, sohasem bántó csipkelődései teszik rend 
kívül mulatságossá és érdekessé ezt a könyvet, 
cmely legújabb értéke a magyar filmsnjtónak. 
Lénkét Xslgmoud egy kort rajzolt meg ereken 
* portrékon keresztül, a magyar filmélet Le- 
yesztmetszetével.

Január iő-ára tűzte ki a Magyar Színház 
Stella, flarmath és Rozsnyai: Lámpaláz 

flmű operettjét. A színház a legnagyobb am
bícióval készül a kitűnő operett előadására, 
hiszen főszerepeire Ilonthy Hannát, Orosz 
Vilmái, a két Latabár-fiut szerződtette egye
nesen külföldről. A Magyar Szinház törzs
dárdájából Palotás Irén, Tamássy Livin, Sit- 
key Irén, Bercsy Géza, Juslh Gyula, Bubi- 
ziyi Tibor kaptak jelentősebb szerepet az I 
vperettben, amelynek írói közül kétségtele
nül Rozsnyói, n zeneszerző, a legérdekesebb 
egyéniség. Ez a zeneszerző még nemrégen I

mint ,,Maestro Rozsnyai" járta a világot hí
res revütársulatával. .Megunva kóborlásait 
és artislasikereit, Rudapesten telepedett meg. 
Pihenésében eszébe jutott a múltja, amikor 
tizenhfdévcs korában már a nemyorkl Melro- 
polilan Opera korrepetitora volt és újra el
kezdett zenét komponálni. Szinte naponként 
a legragyogóbb számokat készítette el és 
ezeket lejátszotta Harmathnak és Stellának, 
akik a legrövidebb időn belül megírták vele 
az operettet.
O zilágyl László és Szántó Tivadar operettje, 

a Gróf Rómeó, tehát a Fővárosi Operett- 
stinliázban kerül színre. Hozzá kell tennünk, 
hogy egészen másképpen, mint erre a Városi 
Színházban készültek. A darab vidám középkori 
vorázrol elénk, ha szabad ezt a kifejezést hasz 
női ni: egy utópisztikus pesti középkort, ahol 
például az alkimista segédje, azaz csacsenerje: 
Radó Sándor. Természetesen rádió és telefon 
és a technika minden vívmánya szerepel ebben 
a középkorban, amelynek flgurlnjelt zseniáll 
san oldotta meg kétszáz kosztümjével Eric Vo- 
gél. Viccesek a díszletek Is és különösen érde
kes színpadi dckorációhafás lesz akkor, amikor 
Fejes Teri, aki egy pikáns pádnál szobalányt 
játszik, egy szervírozott kupiét énekel az 
„erényövrőr'. A színház rendkívül sokat vár 
ettől a darabtól, hiszen a régi tizenhattagu ze
nekara helyett harmlnchattagu zenekart szer 
vezeti, hogy a komoly is szép muzsika teljesen 
érvényesülhessen.

A mosoly országa cimü miniatűr kis humo
ros revrt — Kellér Dezső kitűnő szerze

ménye — adta elő a Ncivyork-bár uj januári 
műsorában A bár exkluzív közönsége kitünően 
mulat az ötletes mókákon, különösen Pártos 
Gusztáv remek alakításán, Pcthes Sándoron, 
Radó Sándoron, Déri Hugón és a kis revü 
szubrcttprimadonnájának: Kun Magdának Mi- 
eky-Maus tréfáján Külön sort érdemel a bár 
kedvence, a lo pötty Sllber Randi, aki valóság
gal kablnetszinésszé növi ki magát.

Vasárnapi események: Rarilidest Mária 
nagykiiltiiráju művészetével Internaclonális 

népdalmatinét tartott a Belvárosi Színházban 
— megérdemelt sikerrel — A Modern Szinház, 
amely Budapestnek uj bemutató-színháza lett, 
vasárnap tartotta a Zeneakadémiában második 
előadását Baross Mihály, Ternay hívón, Féld 

Irén nagyszerű kamurajátékait tputaiták be, 
amelyeknek során Tamás Mária. Beke Aliét, 
Homonnay Rezső, Gárdonyi Vilma. Krajnyik 
Mária ét Járai Sándor tűntek fel. — A Budai 
Zeneakadémia nagytermébene szombaton kul- 
turtstélg volt, amelynek során Rutzkabányal 
Elemér verseiből olvasott föl. Murgáct Kálmán 
zeneszerző népszerű dalait adta elő. Klabtcher- 
né Thot Margit énekelt, Kovácsai Erzsi pedig 
berlini élményeiből olvasott föl nagy tikerrel. — 
.4 Székesfővárosi Zenekar délutánt hangverse
nyén Beethoven C dvr zongoraversenyét Salgó 
Álice játszotta bravúros technikai készséggel, 
mélyen átgondolt előadásban. Gervay Erzsi 
\>kszor méltatott énektudása egg Götz áriában 
és Strauss-, Mahler-dalokban bontakozott ki. A 
szereplő szólistáknak, valamint a vezénylő Bor 
Dezsőnek meleg ünneplésben volt részűk. Este 
Rátliy Anna, az Opel uhut uj tagja tartotta a 
Zeneakadémián hangversenyét, tanúbizonyságot 
t 've művészi hivatottságáról Szépszámú közön
ség tapsolt a finoman előadott énekproduk
cióknak, amelyek közül néhányat meg Is ismé
teltettek. • »

A karácsonyi hit egyik szenzációja Marimé 
Dllrichnek, a világhírűvé vált német film- 

dívának berlini tartózkodása volt A művésznő 
ünneplésben a nagyközönség Is résztvett, 
amennyiben az elmúlt napokban folyt le egyik 
előkelő berlini moziban az „Úszó börtön" cimü 
film bemutatója, amelyet Marimé Dilrich ját
szott el a felvevőgép előtt Amerikába való uta
zását megelőzően Partnere a filmen Fritz Kort- 
ner, akinek legjobb alakifásai közé tartozik cgtj 
gyanús hajó kapitányának alakja.

Szezón után megmaradt 

hunöák nagyon olcsón Breltfold Bzllconél
Váci-utca 14

Filmpremiérek
AZ EMBERVADÁSZ.

Csütörtök éta zsúfolt nézőtér előtt pergetik 
nz utóbbi idők legizgalmasabb, legkitűnőbb, 
legjobban felépitet' bűnügyi filmjét: Az ember
vadászat, amely Dér Grcifer néven sikerrel fu
totta be a cenzúra akadályversenyét. Ila a cen
zúra a közönség idegeit féltette ettől a filmtől, 
akkor igaza Is volt, mert pillanatonként érik 
meglepetések a nézőt és a film tempója olyan 
hatalmas, amely szinte elsodorja a nézőt is. 
A bűnügyi igazságszolgáltatásnak állít szobrot 
ez a film, dokumentálva azt, hogy a detektívek 
az életük kockáztatásával, a százszoros halállal 
is szembenéznek, ha a társadalomra nézve 
veszedelmes banditát kell ártalmatlanná tenni. 
Angol filmgyár készítette ezt a filmet, német 
beszéddel és az Uránia-filmszinliáz, ahol elő
adásra került, kitűnő magyar feliratokról is 
gondoskodott. Elsősorban kell megemlíteni n

Esrcsííze reÁPACSAK ujöne.rfi..^ 
VICÁM SÁG-HANGULAT- KACAGÁS 3 ÓRÁN Ál 

Vloxi hcbjárah, 
SM5AANAP es ÜNNEPNAP KÉT ELŐADÁS* 

DÉLUTÁN 5 ÓRAKOR. ESTE KOR. 
WLAKACfAUA TELEFON RÁKÓCZI ÚTNiU

színészek közül Hans Albcrst, ezt a ragyogó 
karakterszínészt, aki a címszerepet alakítja, 
valamint Európa legszebb filmcsillagét, a híres 
szőke filmprimadonnát, Charlotte Suzát, aki 
már kipróbált értéke a hangosfilmnek. Az 
Uránia uj műsorát a kitűnő külföldi híradó 
és a Micky-burleszk teszi teljessé.

LUMPOK BÁLJA.
Ez a vidám farsangi film fogja felváltani 

az Ufa-filmszínházban Jannings ragyogó, 
nagysikerű filmjét, „Az istenek kegyencét" 
és a Corvin-filmszinház remek slágerét, 
„Az ideális férfit". Ez a két Ufa-szinház 
csütörtöktől stílusosan a most kezdődött 
farsanghoz, mutatja be a „Lumpok bálját", 
amely az ut-ibbl idők legjobb beszélő, éne- 
kés és táncos német hangosfilmje. Minden, 
amit a német hangosfilmek produkáltak, 
megvan a Lumpok báljában, amely nem
csak humorával és kedvességével, hanem 
látványosságával is hatni fog. Ez a film 
ugyanis végigvisz Nizza híres karneváljain, 
mámoros, bolond farsangi éjszakákon, ahol 
a dal és a szerelem az ur. Dalról és szere
lemről is bőven gondoskodott a kitűnő fő
szereplő: Fritz Kampers, aki egyike a lég- 
divatosabb német beszélő-filmszínészeknek. 
Az Ufa és a Corvin csütörtökre tűzi műsorára 
ezt a filmet azzal a szándékkal, hogy jó mu
latságot fog szerezni a pesti publikumnak. 
Mi, akik a sajtóbemutatón láttuk ezt a fil
met, állíthatjuk, hogy az Ufa és a Corvin 
céljukat elérik: a közönség jól fog mulatni.

meghóditotteu
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A magyar válogatott birkózók izgalmas küzdelem után 

5:2-re győzték le 
a cseheket

Az érdeklődó közönség egyrésze hiszonult az Orfeumból
A közönség körében hihetetlen érdeklő

dés nyilvánult meg a magyar-cseh birkózó- 
mérközés iránt. Megfeleld egyéb helyiség 
hiánvában a Royal Orfeumra esett a válasz
ték éM

fél 11 Órakor már hatalmak tömeg 
állott az orfeum bejárata előtt.

A közönséget a hirtelen roham folytán csak 
fokozatosan engedték be. De a rendezői 
áppáM'Já aránylag elég jól látta el felada
tat és igy az előre megváltott jegyek tulaj- 
dohosai fövideseh elhelyezkedhettek. A je
gyeket el is adták, ám

héhányszáz főnyi közönség kénytelen 
Volt jegynélkiil eltávozni. 

pröpagandát csinálva a fedett sportcsathok- 
tltik, amelynek létesítése még a mát napig 
is bizonytalan.

A magyar közélet dignltárusai között ott 
láttuk a kultuszminiszter képviseletében 
megjelent Petri Pál dr. államtitkárt és 
Vitéz tárcsái Felieidcs Román dr. minisz
teri lanáfcsosb Karafláth Jenő dr.-t, az OTT 
elnökét és Prém Lóránt dr. főtitkárt, a kül
ügyminisztérium képviseletében megjeleni 
Oetevtch Zoltán dr. miniszteri tanácsost, a 
büdápesti Méh követet és a követség egész
•tetoélyzetét

Magyar és cseh birkózók a rivalda fényében
Tizenegy órára szorongásig megtelt a szín

ház nézőtere. A leeresztett vasfüggöny mögött 
izgatottan rendezkedik a birkőzószövetség ve
zetősége. Mindenekelőtt tapintatosan meglisz- 
titották az öltözőt az alkalmatlan idegenektől. 
Silebtrlh Imre társelnök a kulisszók mögött 
sorakoztatja a birkőzóknt. Amikor megérkez
tek az előkelőségek, felgördült előbb a vas
függöny. majd az előfüggöny széthúzása után 
az elsötétített nézőtér dé tárult az egész szín
padot beborító bhkózószőnyeg.

Stiehérth Tmre, az MBSe társelnökének és « 
eseb birkózók elöljáróinak vezetne rné1TiTt be
vonulnak a két nemzet válogatott birkózói, 
akik a szőnyeg két szemben lévő oldalán álla
nak fél. Szleberth Imre társelnök konferálja 
hé a mérkőzést és a magyar szövetség plakett
jét sjánlja fel németnyelvű beszédében az 
aiíénfélöék. A csehek vezetője ugyancsak né
met nyelven válaszol és átnyújtja szövetségé
nek ajándékát:

egy művészi krlslálysertegef.
Az ünnepi bevezetés ufón megindult a mér- 

Ikóréé. Lelkes taps fogadta
a Wgsuly reprezentánsait: cseh részről 
Nle* magyar részről a kaposvári Szekta 

lép a szőnyegre. Szieberlh társelnök bemutatja 
Uatoleh osatrák birkózóbtrót*

* Semleges meccsvezelöt, akinek magyar rész
ről Radvány Ödön, cseh részről pedig a ven
dégek egyik vezetője segédkezik.

Mind a két birkózó keményén és nagy elán- 
fial rugaszkodik neki a mérkőzésnek. A cseh 
tánlftdósökkal kísérletezik, de Stekfü techni
kája kitűnően érvényesül

A magyar birkózó pontozással győz és 
ezzel vetetünk ltOra.

A sötét nézőiéi lelkes tapssal jutalmazta a 
fiatal mágyar birkózó pompás teljesítményét. 
Szőnyegre lép a következő pár:

a pehelysúlyú Fehér és Maudr.
Rögtön kiderül, hogy Fehér nem klassrlS- 

fclrkózó. A cseh remekül dolgozik és közben 
Fehér kétszer is betussol, de szerencsére a bí
rók figyelmét ét a kellemetlen epizód elke
rülte Végré Is

Maudr pontozással győzött és Igy az ered
mény 1:1 re alakul.

Nágy taps fogadta a könnyűsúlyú ellenfele
it!:

Áttérve a nemzetek közötti mérkőzés 
sportbeli beszámolójára, az elejétől végig, 
izgalmas volt. Különösen

a nagykÖzépsulyu Tunyóghy—Haala- 
mérkőzés nyújtott abszolút sportélve

zetet.
százszázalékban kifejezésre juttatva a bir
kózás klasszikus szépségeit.

A nagy küzdelem jellemző szimptómája. 
hogy mindössze

ez az egyetlen tussgyőzelem volt: 
Tunyóghy karáthtiíás utján terítette két- 
vállra ellenfelét. Két pontozásos győzelmük 
volt a cseheknek.

Fehér! a kitűnő technikáin Maudr 
győzte le megérdemelten, mig Badó! a 
végküzdelemben produkált gyöngébb 
teljesítménye alapján pontották le a 

bírák.

A testnevelési hatóságok eltávozásukkor 
elragadtatásuknak adtak kifejezést és ma
guk állapították még, hogy

a sportcsarnok problémája Immár el
odázhatatlan.

A mngyar-c*<?h nemzetek közötti birkózó
mérkőzésről az alábbiakban számolunk be;

a magyar Kárpáti! és a Cseh Jár őst.
Két remekbeszabott blrkózóalak. Szenzációsán 
indult ez a meccs, tégy fél perc után Kárpáti 
szállóból hidba viszi ellenfelét. A cseh teljes 
hét percig tartotta a hidat, amelyet Kárpáti
nak nem sikerült betörnie. A cseh birkózó 
ügyesen kibújik és végre is

Kárpáti kénytelen volt pontozásos győze- 
letnniél beerui.

2.7 a javunkra. Következett
a klsközé.psulyu Matúra és Sametz 

„küzdelme'*, ha ugyan annuk lehet nevezni 
Matúra közönségpusrtltó toíogató-sfllusát. 
Egyik sem csinált semmit és a publikum 
ásítva várta a meccs végét. A cseh állásból két 
cSipŐdohást akart csinálni, de Matúra kipárt- 
rótta. De azért mégis

kikoplaltuk a magyar pontozásos győzel
met, amellyel 3:1 lett az eredmény.

Ezután következett
a mérkőzés legszebb eseménye: Tunyóghy 
és Haala remek kUzdelme a nagyközép

súlyban.
Villámgyors akciók, pazar, rajtaütésszerű mo
mentumok tették változatossá és élvezetessé a 
mérkőzést. Bár Tunyoghv pontozásos győzelme 
biztosnak látííOtt, a publikum mégis lelkesen 
köszöntötte a magyar birkózót, amikor

félnelaonaól karát hozással túszba hényaM- 
rllette ellenfelét.

Az eredmény 4.7 a javunkra Most következett 
a kél régi ismerős:

Szalay és a cseh Wawra 
párharca. A cseh bajnoknak meg kellel! ha
jolnia a magyar birkózó félelmetes ereje elölt 
és a bírók Szalayt hirdették ki győztesként.

B:l-ra vezettünk,
amikor szőnyegre lépett az utolsó pár; 

a nehézsúlyú Badó Raj mund és Urban.
Eleinte úgy tátszotl, hogy Badó lotz a győz

tes, de a végküzdclemben értékes pontokat 
szerzett magának Urban és végeredményben á 
cseh nyeri meg a mérkőzést.

A mérkőzés végeredménye 5:2 ■ javunkra.
A csehek Urban névén már esak javítani tud
tak pontarányukon.

A cseh birkózók délután megtekintették a 
főváros nevezetességeit. 

méteres futásban Vita lett az első 9 p. 15.3 
mp.-cel, akit Kimmerllng és Windtner kö
vetelt.

Vasárnap folytatták mintegy 1200 főnyi 
közönség előtt a bajnoki versenyt, amikor 
is az 1500 és a 10.000 méteres futamok ke
rültek eldöntésre.

Az 1500 méterei! verseny eredményt! a 
következő: 1. Windtner 2 p. 32 4 mp. 2. 
Sógór 2 p. 3Ó.4 mp. á. Vita 2 p. 35.9 mp. 4. 
Vida 2 p. 37.1 mp. 5. Erdélyi 2 p. 39.5 mp.
6. Klmmerling 2 p. 30 8 mp. 1. Schnellcr 2 
p. 39.9 mp. 8. Pataky 2 p. 40.1 mp. 9. Bcl- 
liázy 2 p. 43 8 mp. 10. Bihary 2 p. 48 mp. 
11. Blnzscjovszky 2 p. 53 mp. Eötvös nem 
indult.

A 10.000 méteres futam eredménye a

Pártos bíráskodás meg
fosztotta a Ferencvárost
a túrát záró győzelemtől

Ferencváros—Beogradski SK 2:2 (2:2)
Bclgrád, jrtnuár 11.

64 Hétfőt Napló tud. tclefoiifelcnlése.) A 
zöld-fehérek négy napon belül harmadik 
mérkőzésüket Játszották Belgrádion. Ez a 
harmadik vendégszereplés is igen nagy ér
deklődért váltott ki a belgrádi sporllársa- 
dnlomból, ellenére annak, hogy a Ferenc
város a Jugoslavija ellen meglehetősen 
gyenge teljesítményt nyújtott

Bcígrúdban azonban a Ferencváros Já
téktudásáról sokkal jobb véleménnyel 
vannak, semhogy egy kis formahanyat
lás megingathatná a közönségben a bi

zalmat.
A hatfokos hideg ellenére Is mintegy 

ötezer ífinjl közönség 
volt Jelen a mérkőzésen, tnely azzal a re
ménnyel ment ki a pályára, hogy a Fereftö- 
város ezúttal hírnevéhez és tradíciójához 
méltó játékkal hozza helyre a tegnapelőtti 
gikszert. Hogy ez nem teljesedett be, annak 
teljesen elfogadható magyarázata az a há
romnapos hatalmas havazás, amely a pályát 
háromnegyed méteres fagyos hóréteggel bo
rította. A Ferencváros ezúttal sokkal jobb 
játékot produkált, mint a Jugoslavija ollen 
s a hallatlanul rossz pályafalaj ellenére is 
gólokkal nyerte volna a mérkőzést, azonban

Jokslcs bíró pártos Ítélkezései megfosz
tották a csapatot a jói megérdemelt 

győzelemtől.
A Ferencváros a kővetkező csapattal állt 
fel:

Amsei—Pupp, Takács I.—I.yka, Tur- 
ner, Berkcssy—Tiinzer, Tokára II.,

Turay, Szedlacsck, Kohut.
A BSK is legjobb csapatát állította po
rondra, sőt ezúttal szerepeltette első ízben 
Gazarrit, a spalatóí Hajdúk országoshirü 
kiváló kapusát.

A Fcrehcváros támadásaival kezdődőit n 
játék. Már az első percben Turay pompás 
gólhelyzetet dolgozott ki s mintegy tizenöt 
méterről lőtt felsősarkos bombáját nz uj 
kapus nagy bravúrral védte. A harmadik 
percben ttjabb Zöld-fehér támadás bontako
zott ki, amikor is Turay labdájával

Takács II. kiugrott • mintegy nyolc 
méterről védhetetlen lövéssel megsze

rezte a vezetést (1:0).
Ezután váltakozó mezőnyjáték következett, 
a csapatok pércröl-percre kimerültebbek 
lesznek a nagy hóval borilött pályán. Több 
jugoszláv támadás során Amsei néhány vé
déssel vonta magára a figyelmet A 18. 

következő: 1. Klmmerling 19 p. 29.6 mp. 2. 
Windtner 19 p. 29.7 mp. 3. Sógor 19 p. 34.3 
mp. 4. Erdélyi 19 p. 84.7 mp. 5. Vita 19 p. 
37.2 mp. 6. Belházy 19 p. 41 mp. 7. Pataky 
20 p. 03 mp. 8. Schneller 20 p. 23.2 mp.

A négy futam összesítése alapján
Magyarország 1931. évi gyorskorcso
lyázó bajnoka: Vita Andor BKE, 

213.850 ponttal.
2. Klmmerling József BKE, 218.920 pont
3. Windtner István BKE. 215.195 pont.
4. Sógor Endre BKE, 216.765 potít.
5. Erdélyi László BKE.
ti. Schneller Zoltán KBE.
7. téátaky Antal BKE.
8. Belházy Ferenc BKE.

percben a BSK komért ér el, amikor is bál
szélsőjének jól iveit labdáját

Klisovlcs mintegy három méterről véd- 
bet ellen 111 lőtte Amsei kapujába (1:1). 

Sőt három perc múlva a BSK-nak sikerült 
megszerezni a második gólt is: a Berkessy* 
tői fedezetlenül hagyott

Marjanovics megszökött s a jobb
sarokba plaszlrozta a labdái. (1:2). 

A Ferencváros ezután erősített, főként
Kohut friss és erőteljes lefutásai hóHdk
ujnbb és újabb offenzivába a zÖId-fehétH* 
két. A 26. percben történt meg a klegychll- 
lés, amikor

Kohut beadását Szedresek cMpte é| • 
gyönyörű gólt lőít n BSK kapujába 

(2:2).
Félidőig a Ferencváros nagy fölényben 
volt, de tudásbeli (elsőbbségét nem tudta 
kifejezésre juttatni.

akkor bidc,;ben fa könnyű a b-RjuJtás, etcnkl^Ól étét 
kompresszió, jó htizóköpeiséij stb.

Szünet után n budapesti vendégcsapat 
változtatott az Összcállitásáp, amennyiben 
Turner nem tért vissza, helyét Lg ka ' fog
lalta cl, míg a Jobbhalf posztján Obítz 
játszott A BSK viszont jobbszélsőjét csé« 
rélte fel frbs JAtél.ossal. A BSK heves tá
madásaival kezdődőit a félidő. A 3. péfc-» 
ben

Vivien be leugrott Amseibe, akit perce
kig élesztgetlek, de végül Is visszatéri « 

kifogástalanul védte kapuját.
A Ferencváros még tizenöt percig sorozatos 
támadásaival kapujához szegezte a belgrá
diakat, de az eredmény csupán őt kométa 
bon hveri kifejezést. A 27. percben Takács 
II. ütközött össze a BSK kapusával, majd 
a következő percben Kohut és GyorgyevlcS 
kollidált, úgyhogy mindketten kénytelenek 
voltok elhagyni a pályát. Kohut helyére Lá
zár állt be. A lehetetlen talajon a csapatok 
teljesen kifulladtak, úgyhogy az eredmény 
nem változott, tehát a Ferencváros ftém 
tudta realizálni a nagyobb tudásbeli képes
ségeit.

Joksics bíró rendkívül sokat hibázott « 
ezek a hibák sorra o Ferencvárost suitol
ták. úgy hogy végeredményben meg is fos®, 
lották a győzelemtől.

Vita Andor nyerte Magyarország 
gyorskorcsolyázó bajnokságát

Magyarország 1931. évi gyorskorcsolyázó I let. Szombaton délelőtt az 500 és az 5000 
bajnoki versenyét szombaton és vasárnap méteres futamokat tartották meg. Az 500 
bonyolította le a Korcsolyázó Szövetség I méteres futamban Klmmerling győzött 46.3 
megbízásából a Budapesti Korcsolyázó Egy-1 mp.-ccl Schnellcr és Vita előtt, mig az 5000
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20 ctn.-es porhóban, kitűnő 
rendezésben futották le a 
Bély-Demény vándordijas 

sí-csapatversenyt
A klasszikus vándordíját újból 
a BBTE csanata nyerte — Az 
egyéni győztes: Csekey Gyula

A szombati havazás n budai hegyekbe csábí
totta a fiatalság apraját-nagyját. A budai 
villamosok pótkocsijainak pcrronjal megteltek 
ai-lérekkcl és a sl-léchez tartozó és főként a 
fiatalabb évjáratból rckrutálódó fiatalsággal. A 
budai tomaegylet Jól számítolt, amikor a sze
lén legklasszikusabb álversenyét, a Béig— 
Demény vándordijas csapatversenyt január 
II-éré fűzte ki. Mire a szombati havazás elállt, 
a Svábhegy lejtőit húsz centiméteres príma 
minőségű porhó boritolta. A álverseny terepe a 
járatlan, friss hóval borított erdős vidéken 
vezetett keresztül. Ez a verseny úgy volt meg
rendezve, mint ahogyan a BBTE kitűnő ver
senyrendező gárdájától várható volt: a terepen 
mindenütt pontos kilométer- és pálya Jelzések, 
» „vad síelők" mindenütt udvariasan ellávolitva, 
ugv hogy a versenyzőket senki nőin zavarhatta

A Bély—Drnivny vándordíja- csapatverse
nyen elindult négy csapni közül újból a 

BBTE hetes rsnpnta győzött, 
megelőzve a célban a Magyar Siklub, a MAC, 
az MTE csapatait. Az egyéni verseny abszolút 
győztese a favorit Csekey Gyula lett, Szendey 
András és Kozma László előtt.

Külön versenyt futottak a hölgyek, a fiatal
borunk, valamint a fiuk és a gyermekek. De 
ojt voltak a startnál az öreg urak Is. 

‘ A pompás rendezésért Tatár István 
és Szetler Nándor szakosztályvezetőt 
elismerés.

A Bély —Demény vándordíját hetes 
verseny győztese: a BBTE csnpnln 10 óra 35 p. 
10 mp es összidővrl; 2 n Magvar Si Club 10 ó. 
42 p. 32 mp., 3. a MAC II óra 10 p. 39 mp.; 
4. n Magyar Turista Egyesület 11 óra 58 p. 
03 mp.

Abszolút egyéni győztes: 
(BBTE) 1 óra 23 p. 49 mp. 2. Szendey András 
(’MSC) 1 órn 24 p ‘.2 . 2 ” ...... ’’ ’
(BTC) 1 óra 21 p. 13 mp 4. Herinann 
ÍRBTE) 1 óra 25 p. 33 mp. 5. Balatoni 
(MAC). A verseny távjn 15 kilométer.

Old boy verseny: Távja 15 km.: I. 
Ágoston (MSC) I óra 31 p. 18 mp.

Fiatalkorunk versenye. Távja 12 km. 
vány Péter (BBTE) 1 óra 01 p 07 mp. 2. Lo- 
vászv Elemér (MAC). 3. Tasson yi 
(BBTE).

Fiuk és gyermekek versenye. Tóvja 4 
Rntln (Toljv reáliskola) 10 p. 25 mp.

Hölgyek versenye: Abszolút győztes 
N’ándomé (BBTE) 25 p. 10 mp. 2. Eleőd Anikó 
(BBTE) 25 p. 40 mp. 3. Kopcczky Anna (MTE) 
27 p. 28 mp.

főtitkárt 
illeti az

csapat

Csekey Gyula

10 mp. 3 Kozma László
Rlchórd
Levente

Dlerolf

1 Kad

Álmos

km. 1.

Selter

Konyha bcrend"r*»ek rend
kívül olcsó *rb"n. 
BohAny.o M 
Kadnczy-u. wrkAn

3.

Háromszázkét és lél kilói emeltek 
az MTK sulyeme!ö»versenyén
Az MTK vasárnap délután rendezte meg 

Hungária úti klubházának birkózótermében 
aulyenu-lő versenyét. A versenyen kevésszámú 
de lelkes közönség vett részt. Az eredmények 
ledéül kiemelkedik Székely Józsefnek, nr MTK 
kiváló súlyemelőiének nemzetközi viszonylat
ban is értékes 302 5 kilogrammos eredménye. 
A részletes eredőiénv< k n következők: 
. Légsuly: 1. Róna Árpád (MTK) 210 kg. 2. 
Horgos József (Törekvés) 215 kg. 3. Balázs 
Sándor (UTE) 192.5 kg.

Pehelysúly: 1. Ádám Lajos (UTE) és Molnár 
József (l.TE) holtversenyben 232.5 kg. 3. Vad- 
kerti Béla (Törekvés) 200 kg.

Könnuüsuly: 1. Gnraniszeghy Dezső (UTE) 
J15 kg- 2. Horgos Sándor (Törekvés) 220 kg. 3. 
Brúnner Károly (Törekvés) 210 kg.

Klsközépsuly: 1 Kossányi József (MTK) 
257.5 kg. 2. Szólva Zoltán (UTE) 242 5 kg. 3. 
Lukács Lajos (MÁV) 225 kg.

Nagyközépsuly: 1. Székely József (MTK) 
502 5 kg 2. Dcutscli Sándor (MTK) 210 kg.

Nehézsúly. 1. Kun László (Törekvés) 277.5 
kg 2. Kobrck István (Törekvés) 252.5 kg.

Tekintse meg FUldea liéla

Vlctorla BUTOR-suiónjai
Vilmos csAsxAr-ut t. óriási választók I RMi'etra tál

Uszoda lesz 
a burgonyaföldből 
Mint Ismeretes. Kőbánya sporlegyesületel 

egy kőzpoutha tömörültek, hogy érdekeiket 
Jobban megsédhessék és Kőbánya sportéletéi 
fejlesszék. A központ első ténykedése 

egy uszoda építése tesz, 
miután ilyen még nincs Kőbányán.

Már n hely megvan, mégpedig a Szt. 
rg udvarának a végén, ahol 

eddig burgonyaföld volt.
Erután majd uszoda lesz — csnk még azt a 

potom 8—10 ezer pengőt kell elökeriteni, ami 
nr építkezéshez szükséges ...

László

r. FENYES

Tóth Ilonka 
nagy rekordjai a MUE 

hölgyuszőversenyén
A vizipőlólrapa premierje

Tavasziét langyos szél fut végig s sziget fái 
között ... s a hölgyek egész légiója siet mégis 
a sötétedő vidéken. Női versenyt rendez a MUE 
a fedettuszodában és hát ez momentán nagyobb 
vonzerő mindennél. A hölgyek mindannyian 
nagy fedezet altit vonulnak előre. A fedezetet 
• rokonság alkotja. A foyerban mintegy 1500 
főnyi ..fedezet'4 sürög-forog és biztatja a maga 
versenyzőjét. Hjal Ma minden saját — nincs 
férfikonkurreneia.

Petrl Pál államtitkár és Kun Béla képviselő 
is a megjelentek között van.

A verseny mintaszerűen pereg.. . Iskolaren
dezés. A fényképész-hiénák magnézhtmbombái 
szünet nélkül robbannak, de hót van is anyag! 
Szebbnél-srebb hölgyek, nagy küzdelmek ... 
hálás téma.

A legnagyobb meglepetést azonban a kö
zönség nagy azáma jelentette. í gy látszik, 
a frdettuszoda a legvérmesebb reményeket 

Is egyhamar beváltja.
100 m. I oszt, gyorstitzás: Zug a tribün. Há

rom az Indulók száma és a három közül Len- 
key Magda ismét hiányzik. Ha sokáig Igy foly
tatódik ez a „bujócska", botrány lesz a vége. 
Az első fordulóiban egy méterrel vezet „Ilonka", 
de a fordulásnál leadja. Utána már biztosan 
tör előre ét a rekord már biztos is.

De nagy a meglepetés, amikor jön az ered
ményhirdetés: 1 p. 1Ő-2 mp-ről egyszerre 
1 p. 14-8 mp-re javltja a bájos „Ilonka44 

a régi rekordot Pompás!
Nagy Is az őröm.

I. Tóth Ilonka MUE 1 p. 14 8 mp (országos 
rekord). 2. Sípos FTC 1 p. 18 mp. 3. KocJi 
MUE 1 p. 40.8 mp

200. m. 1. o. mellúszás: Itt már kevesebb ar 
izgalom: Breuer Erzsi biztosan vezet. A máso
dik helyért Sehnttzler is Bethlen dolgozik. 1. 
Breuer MUE 3 p. 32.8 mp. 2. Bethlen FTC 3 p. 
35.2 mp. 3. Schmilzler MTE 3 p. 38 mp.

(Mm. ifj. hátuszás: Roppant bájosak az „Ifik"
és elég jól úsznak is- 1- Csukay FTC I p. 05.6 
mp. 2. Báder UTE. 1 p. 08 mp. 3. Bán FTC 1 
p 8.2 mp.

100 m. junior mellúszás: Tíz Induló kél idő- 
fulnm. Jól eltolódott erőviszonyok, némely 
hölgy „fürdés" közben 10—20 métert is lead. 
A második időfulam már komolyabb versenyt 
hoz s a győztes Zsoldos szép idővel végez. 
Majdnem jobb mint a szeniot idő. 1. Zsoldos 
FTC 1 p. 42 6 mp. 2. Wollák NSC 1 p. 43 mp. 
3. Bécsi 111. kér. 1 p. 43.8 mp.

100 m. I. o. háiuszás: Rossz mezőny, gyen
gék a stílusok TWr Mara gt élen, da a fbr- 
dulója nagyon rossz. Ügylét szik eá családi 
vonós. Aztán letör és Sípos és Vámos viv Öl
döklő küzdelmet. Sípos győz már csak a stí
lusa miólt is. I. Sípos FTC 1 p. 36.6 mp. 2. 
Vrimos UTE ! p. 36.8 mp. 3. Tóth MUE 1 p. 
42.8 mp.

100 m. junior hátuszás. Két időfutam össze
vonva, öt induló. Mállást Gitta a partról diri
gál, majdnem a vízbe esik. Bér ar sem lenne 
baj, hiszen nem valószínű, hogy ne tudna 
partra úszni. Qak a kosrtiim.... 1. Csányi FTC 
1 p. 44.8 mp. 2. Kafallzián'NSC 1 p. 47 mp. 3. 
Tóth Magda II. MUE 1 p. 47.8 mp.

M m. Ifj. mellúszás: Nagy küzdelem az első 
három között, de aztán Szátf könnyen győz. 
Csukáinak ez ma már a második versenye. Jó 
kiállású hölgy, biztosan elér még eredményeket. 
I. Szász UTE 1 p. 01.6 mp. 2. Csukái FTC I p. 
05.6 mp 3. Mattgasovszkjt MUE l p. 06.8 mp.

100 m. junior gyorsuszás: komoly idő a ju
nior győztestől, persze a junior Bárány Magda. 
I. Bárány FTC 1 p. 25 8 mp. 2. Boros FTC 1 p. 
33 6 mp. 3. Itsey MUE 1 p. 40 mp.

66 m. ifj. gyorsuszás: Csukái Lívia harmad

A BTC és az FTC nagyarányú 
győzelme a csapatbajnokság 

második fordulójában
Vasárnap este a Besrkárt tornatermében 

folytatták Budapest ökölvívó csapatbajnoksá
gának küzdelmeit.

Ezúttal a második fordulót bonyolították le.
Az eredmények a következők:

Kőjdry 1. BTC győzött Kanter MÁV ellen. 
Mellet BTC pedig Hideg MÁV ojlen. Gyarkó 
BTC győzött Fehér MÁV ellen. Bognár BTC— 
Pdlőcri MÁV döntetlen. Vlda BTC győzött 
Győrffy MÁV ellen. Kárpáthg MÁV győzött Mi
hályi BTC ellen.

Végeredményben • BTC 11:5 arányban

VILÁGSZEMLE
BECSBEN MEG VASÁRNAP IS 

FUTBALLOZTAK
Rőesi Mos város serlegéért tovább folytatták 

vasárnap is a mérkőzéseket. A 1VAC 3: | (3:1) 
arányban győzőit a Nichohon ellen, az Ad mim 
pedig, a túra hatása alatt, 6: 2 (2: 2) arányban 
verte a Rapidol.

A II oszt, professzionista bajnokságért egy 
mérkőzés volt. A Gersfhof I; 0 arányú győzel
met aratott a Hétvégit ng fölött

A ZÁGRÁBI AKADÉMIKUSOK BAJNOKOT
VERTEK...

Zágráb: Hask—Konkordla 3:1 (7).?). Bajnoki 

I, indul. Kicsit sok les: a Jóból, de hát 
nagy élvezet a veszekedés és Csukái nagyon 
veszekszik a vízben: nem enged az — első 
hosszban. Aztán már igen... 1. Bábel FTC 56 
mp. 2. Bader UTE 59.8 mp. 3. Csukái FTC 1 p. 
^Űaugró,: Eriit, Vera (BEAC) egyedül indul 
és zugó tapsok között mutatja be számait, ezek 
között azonban néhány gyenge mutatvány is 
szerepel.

3XÖŰ m. vegyes staféta: Igazi tömegyerseny, 
hat csapat, 18 versenyző indul. Nagy az izgalom 
a közönség körében és harsány hangon biztat- 
ják a csapatokat. Ezt még az uszoda vissz
hangja is megtoldja.

Bárány és Tóth Ilonka az utolsó hosszban 
gigantikus küzdelmet vív... a közönség 
fülsiketítőén tombol, de Tóth csak kar- 
csapásnylra tu-lja megközelíteni a nagy 

előnnyel indult Bárány Magdát.
Tóth Ilona ideje vetekedett a jó férfi-eredmé
nyekkel. 1. FTC A) 2. p. 53 mp. 2. MUE A) 
2 p. 53.4 mp. 3. FTC B) 2 p. 58 mp.

10% 66 m. tömegstaféta: Hát ez tényleg 
tömegmozgalom: harminc fiatal lány a start
nál! Egészen fiatalok, de rendeznek is akkora 
csobogást, hogy ahhoz képest a tarpataki 
vízesés halk duruzsolús. Humoros verseny ez 
másként is. Az egyik csapat például rendre 
mellúszást rendez, amikor a többi gyorsuszás- 
snl fut. Persze uszodahosszakkal marad el a 
többitől. Aztán a statiszták! A sok fiatal lány 
körött feltűnően nagy az amatőr rendezők 
száma. Mondani sem kell, hogy a rendezők 
nem — nők. 1. FTC 9 p. 34 mp. 2. MUE 9 p. 
52.6 mp. 3. III. kér.

400 m. 1. o. gyorsuszás: Egyszerre négy 
MUE-hölgy a startnál. Tóth Ilonka rekordja 
lenne esedékes, de ő maga nem bizik a rekord
ban. Mondja: 6 p. 26.6 mp. volt a legutolsó 
rekord, de hát ma már háromszor is úsztam...! 
Az első száz 1 p. 24 mp. Ebből még könnyen 
lehet rekord. Es lessz is!

Fáradtan, de törhetetlen UI fúrja a vizet és 
mikor felharsan az utolsó hosszban n biz
tató taps, pompásan finisei: rekord! 6 perc 

18 mp- uj országos rekord!
2. Fekete 7 p. 46 mp.

Gvőgyfürdőzés 
a Magyar Kupáért

MTK—NSC 12:0 (0:0).
Biró: Simká. A tréningben lévő kéktehér csa

patnak egy pillanatig sem volt gondja az in- 
ferióris ellenfelével s egyenlő eröbeosztással, 
nagy gólaránnyal győzte le. Karkas Rezső fő
városi tanácsnok és az ismert sportember ha
lála miatt a játék egy percig szünetelt. Brandy 
kettős kapufája vezeti be a mérkőzést, azután 
pedig gyorsan követik egymást a gólok. Szabó, 
Keserűi Brandy, Raj ki, Brandy, Raj ki a gól lö
vök sorrendje az első félidőben. Szünet utá.n 
pedig Keserű. Rajki, Homonnay, Keserű, Rajki 
és Rajki lövik a további gólokat.

Az egyetemisták elemista 
hibákkal pólóznak

FTC—BEAC 10:0 (3:0).
Biró: Tichy. Nehéz mérkőzésnek indult a 

két csapat küzdelme, mert az elején ügylét- 
szik, mintha mind a kettő most kezdene pó- 
lőzni. Azután nz FTC fokozatosan feljavul és a 
BEAC összeomlik. Góllövők: Házy, Molnár. 
Székely. Szünet után: Házy, Székely, Dugár 
(Öngól), Székely, Házy és Kőstlcr (2).

győzőt! ■ MÁV-raJ szemben.
A második meccs az FTC—NSC közdelem 

volt. Szakáll FTC győzött Tarbai NSC ellen, 
Sze.net FTC—Rózsa NSC döntetlen, Kubinyi 
NSC győzött Márton FTC ellen, Horváth FTC — 
Sándor NSC döntetlen. Ecsegi FTC győzött Fe
hér NSC ellen, Szabó FTC győzött Király NSC 
ellen knokauttal, Szigeti FTC győzött Lantos 
NSC-vel szemben, aki feladta, Simon NSC győ
zött pásztor FTC ellen.

Végeredményben az FTC 10: ft arányban 
győzött az NSC ellen.

mérkőzés. A zágrábi bajnokcsapat braVros fel- 
jesttménnyel gyűrte le nz országos bajnok 
Knnkordiát, mely már n félidőben két góllal 
sepetetL A második félidőben azonban a HASK 
három perc alatt három grill ért el és ezzel u 
szokatlan teljesítménnyel oly zavarba hozta el
lenfelét, mellyel sikerült az a továbbiak folya
mán lefékezni.

— A motor érzékenysége a hideggel növe
kedik, ne kínozza tehát azt az erőszakos 
Indítással, mert ezzel csak kimeiili akku- 
mulátorjút. Adagoljon a benzinhez „Win- 
Oll"-t é.s motorja hidegben is első gomb
nyomásra beugrik.

Szárazelemek ée telepei] 
zseblámpa és anódtelepew 

számára. 
r-IJesilmAnyflk (-lülmulh-taGMl. 
Mlnd-n u-kGiMtwn kaphaWfc.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

A A kerékpárom személyazonossági Igazolví- 
nyok megújítása. A kerékpárosok 1930. évi 
fehér színű igazolványai február elsejével érté
l-vüket vesztik s az uj, 1931-re szóló világps- 
lék színű igazolványok a szövetség titkári hi
vatalában naponta délután 4—7 óráig váltha
tók ki. : 1 :

X Megbukott a ligarendszer Jugoszláviában? 
Zágrábból jelentik: A jugoszláv futballszövét- 
ség vasárnap tartotta rendkívüli közgyűlését, 
melyet hosszadalmas és kíméletlen hőre, elő
zött meg. A közgyűlés előtt a kisegyesülcték 
oly sikeres agitációt fejtettek ki, hogy tömörü
lésükkel végül is sikerült kibuktatniok a nagy- 
egyesületek képviselőit. A kis- és nagyegyesüte- 
tek vezetői között a ligarendszer bevezetése 
körüli vitában tört ki a vihar. Ez a rendszer 
tudvalevőleg a nagyegyesületeknek kedvezne. 
Miután n rendkívüli közgyűlés a kisegyesülete- 
ket juttatta túlsúlyba, igy a jugoszláv liga
rendszer — legalább egyelőre megbukott- 
nak tekinthető. A nagyegyesületek vezetői ki
buktatásukat nem hagyják annyiban, hanem a 
jugoszláv belügyminisztériumban újabb rend
kívüli közgyűlés kitűzését fogják szorgalmazni.

— Greta Garbó németül beszél a Radius- 
Metró filmpalotában.

HEfe — d *■<>>«* rtwletr*
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X Megalakult a boxoló szövetség délj kerQ- 
lete. Szegedtől jelentik: A városháza tanácster
mében vasárnap délelőtt tartotta meg a 
gyár ökölvivó Szövetség déli kerülete alakuló 
közgyűlését, amelyen a budapesti központ' ré
széről Kankovszkg Artúr ügyvezető alemök jón 
lent meg. A közgyűlés az alábbi tisztikart 'fe
losztotta meg. Diszelnök: Kószö István dr. nyu
galmazott belügyi államtitkár Elnőkő Hő/f- 
mann Béla testnevelésűgyj felügyelő. Társélnöitt 
Bástyái Holtzer Tivadar, a Bástya eWöke á* 
Márkus István, Szeged város testnevclági 
felügyelője.

X A Természetbarátok nyerték ■ munkások 
sibajnokl versenyét. A Munkás Testedző Egye
sület nagyszénási nwnedékházának környéki® 
vasárnap bonyolították le az MTE rendezésé
ben a munkás sibajnoki versenyt, amelynek 
elsőosztályu kategóriájában. 15 kilométeres tá
von Janoczky Sándor (TTE) győzött I óra 1K 
perc, alatt. A többi helyezéseken is a Termő- 
szetbarátok osztoztak. >,

X A BT déli kerületének uj tisztikaré. Sze- 
gcdrol jelentik: A Birótestület déli kerülete aa. 
sarnap délelőtt tartotta meg évi rendes közgyű
lését amelyen a központ részéről Ábrái Zsig- 
mond dr. főtitkár jelent meg. Kardos Györry 
elnök megnyitóbeszédében felemlítette azokat” 
sérelmeket, amelyek a központ részéről a sddé- 
két érték. Több felszólalás után az uj tisztikar 
megválasztására került a sor. Elnök- Kardot 

„ ^rsclnők: Gross Lajos. AMnöWts 
Aonckj Tcrenc és Sechner Ferenc. FStitUdf'- 
Lnpu Lajos. Pénztáros: Szebeni Lajos.

X á B. Vasutas bokszcsapata. Szegeden. Se* 
gcdről jelentik: Az SzTK vasárnap délután tar- 
tolta ökölvivóversenyét a B, aVsutes csapaté, 
val. Az eredmények: Sallay B. aVsutás—Bpday 
SzTK döntetlen, Faragó SzTK győzött Btrkea 
B. aVsutas ellen, Szünomár B. Vasutas győzött 
Husti SzTK ellen, Csöngéy B. aVsutas győzött 
Móricz SzTK ellen, Lénárd B. aVsutas győzött 
Hrutka SzTK ellen, Vitkay B. VasUta*" győzött 
Szablits Kecskemét ellen.

Eudapesti ügető versenyek
A nap nívós sportját néhány meglepetés li» 

tarkította. Érzékenyen érintette a közönséget 
Ficgoli kudarca. A nap főszámában előbb 
Suhane.z és Nurmi küzdöttek egymással,, majd 
amikor Nurmi súlyosan hibázott, Avanti 11 tát
in adta Su ha nézőt, de az biztosan védte k| • 
támadást. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Metropole-lstálló Lady of pt- 
műk (2) Marschall. 2. Mikulás II (8) Dózsa. 
3 Dante (2H) Vorst. Fm.: Ebadta, Keringő, 
Vétek. Patyolat H, Pogány, Rámás. Tót.: |0.89, 
16, 29, 21, olasz: 85. — ft. FUTAM: f Webgr 
M. Dárda (fogadás nélkül). 2. Kedves 4)
3. Pergő (2) Kovács J. Fm.: Fregoli, Gyklpn, 
Ccnrad. Tót.: 10:72 (Kedvei), 26, 24, olasz: 11 
(Pergő). ~ ID. ITTAM:' 1. ' Burjáspüst|a1- 
ménes Töhötöm (1 •/,) Maszár L, 2. Nótái (8) 
Haas. 3. Dombóvár (10) Benkő. Fm.: Pdgantt, 
ürgevár, Gitana 11, Kádenczla, Futórózsa. Tót: 
10:28, 16. L0, 2*1. olasz: 69. — IV, FUTjUR:
I. Capt. Speed. Hajunlko (\% reá) 'ZwIBIngci. 
2 Sálán (2) Baranyai, 3. Rita (4) Marlón. 
Fm.: Kitty Irina, Zoricn. .Tőt.: IOiIB, 1KTÍ,
II, olasz. 28- — V.' FtTAM: 1. BurjáspuUtaL 
ménes Suhauez (1M reá) Maszár I., 2. Aéanll

z®. . , 0cskös, Nurmi. T«t:II (3) 
10:18,

’Fdser. Fm.: Enos. 
12. 13, olasz: 32.

A szerkesztésért és 
Dr. ELEK

• it;
kiadásért felel: 
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