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MANN HUGÓ

iasárnag kési éjszaka elfogták
az álarcos, autós rablások
több gyanúsítottját
.............................

íj! gyanus'toltat előállították res'erzmelroi es restszen’rorhicrot a detektívek
Ksso eiszaka meg tolvlk a kihallgass, de az összes gyanúsító! ah tagadnak

lázas hajsza a vakmerő revolveres banditák után
Huszonnégy óra leforgása alátt két vak
merő, teljesen csikágói izü, revolveres és ál
arcos rablótámadás történt a főváros terüle
tén. Pénteken este a gubacsiuti posthjvatalból raboltak el közel tizezer pengőt az eb
szánt banditák, szombaton estefelé pedig a
ferencvárosi Ivinizsi-garázs hivatali szobájá
ból vittek el teljesén.ugyanazon módszerrel
kétezer pengőt.
Az éjjelt is nappallá téve folyik a rendőr
ségen a lázas nyomozás,

az egész

detektivtestület
talpon van,

éjjel-nappal

szám közül az egyik 4-cs volt.
Hasonló értelmű vallomást tett Macsuga
Gusztáv kocsimosó, Illés Árpád sofőr és Kojsza Ferenc sofőr is.
Mivel'a vasárnap folyamán sem jelentke
zett a rendőrségen az ügyben' szereplő pirostáxi -sofőrje, kétségtelennek látszik az‘is
hogy
többen közülük Ifősszu Ideig látták a
a gépkocsi vezetője vagy bűntársa volt
garázzsal szemben lévő oldalon a vára
a két banditának, vagy pedig ő maga
kozó kis pirostaxit,
az egyik álarcos bandita.
amelyen a jelek szerint a revolveres bandi
ták megérkeztek és amellyel azután bravú Emellett szól az a körülmény is, hogy a pél
dátlanul vakmerő és lélektanilag nagysze
rosan mégszöktek.
rűen kiszámított rablótámadást csak olyan
Fürinkovics János géplakatos szerint
személyek követhették el percek leforgása
Wciss Manfréd-gyártmányu pirostaxi
alatt, akik a helyzettel a garázs eldugott
volt.
irodájának viszonyaival
Amelyen a rendszámtábla is meg volt vilá
teljesen ismerősek
gítva. Határozottan emlékszik, hogy a rend
szám Bp. 18-cal kezdődik és a három másik | voltak.
but hallgatott ki Szrubián Dezső rendőrtatanácsos és VageZ József rendőrkapitány a
vasárnap folyamán. A szemtanuk valatnenynyiep sofőrök és kocsimosók, akik tömege
sen tartózkodtak a vakmerő rablótámadás
idején ,a garází útfyarán és á garázs előtt
az utcán is és

a szó szoros értelmében tűvé teszik az egész
fővárost, de a nyomozás, amely eddig semmi
támpontot nem kapott, igen nehéz feladatot
jelent.
Vasárnap délelőtt megjeleni a főkapitány
ságon a Kinizsi-garázs két hjvatalupknöje:
Lichtel Jolán pénztárosnő és Kereket; Erzsé
bet könyvelőnő, akik tegnap este éppen tá
vozni készültek a garázs irodájából, amikor
Vasárnaprr virradó éjszaka és egész va
a két revolveres és álarcos bandita betop
sárnap a főkapitányság delektivcsoportjal
pant. A két hivatalnpknő az elszenvedett iz
felkutattak minden olyan kis pirostaxit,
galmakból már magához tért és mindketten
■melynek rendszámában 4-es szám sze
nyugodtan és részletesen adták elő
repel.
• főkapitányságon a történteket.
A száznál több autó között azonban egyet
len egy sem akadt, amely összefüggésbe
Farsangi álarc
léit volna hozható a szombat esti rablótá
és Browning-pisztoly
madással. A banditák vagy igen jól kitanulKerekes Erzsébet elmondta, miként állított
mányózták a detektivregényeket, vagy pedig
be a pénztár helyiségébe a két álarcos férfi,
már a rendőrség dolgaival igen ismerős sze
nkik közül az egyik, az alacsonyabb lefogta
őt. Dulakodott vele és közben összekgrmob mélyek lehetnek, mert nagyon
óvakodtak attól, hogy bűnjelet, vagy
W egymást. Kerekes Erzsi
ujjlenyomatot hagyjanak ■ helyszínen.
olajszagot érzett
A rendőrségen egyébként a vasárnap fo
o támadó kezén, amiből arra következtet
lyamán komoly formában merült fel az a
nek, hogy
gondolat, hogy
sofőr, garázsmunkás vagy autószerelő
■ gubacsiuti postarablás és a szombat
lehetett
esti garázsrablás között összefüggés áll
Lichtel Erzsébet pénztárosad támadójáról,
hat fenn.
aki a kassza és a kazetta felnyitására kénySajnos, a gubacsiuti rejtélyt sem sikerüli
szeritette, elmondotta, hogy körülbelül
még megoldania a rendőrségnek. A revolve180 centiméter magas, nyúlánk fiatal
les rablással kapcsolatba hozott összes gyaember.
akinek nagy, kerek barna szemét jól látbalta az álarc két nyílásán kérésziül.

mind a két- helyről
előállítottak néhány fiatalembert, akik .
ellen az a gyanú merült fel, hogy kö
zük van a gubaCsl-üti ticslarabláshoz
és a Kinizsi-garázs pénztárának a ki
fosztásához.
Késő este érkeztek vissza a detektívek Öt'
előállított fiatalemberrel, akiknek a kihall*
gatását azonnal megkezdték. Egymástól el*
különítve, részletesen és tüzetesen kihall*
gátlók őket. Elsősorban is az alibijük után
érdeklődtek. Az előállitottak valamennyien

tiltakoznak, hogy bármilyen közük is
volna a rablásokhoz, fölényesen igye
keznek alibit bizonyítani, néhánynak az
alibije azonban még tisztázatlan,

úgyhogy nem tudták elhárítani magukról
véglegesen a gyanút. így azután, ha még
nem is sikerült kétségtelen bizonyítékot sze*
rezni ellenük, különféle gyanús momentu*
mok merültek fel. Valamennyiüket a foka*
nusilottakat szombaton este és vasárnap dél pitónyságon tartották és még a késő éjsza
előtt elbocsátották a rendőrségről.
kai órákban is folyik a kihallgatásuk, sőt
rövidesen szembesíteni is fogják őket egy*
Az őrizetbe vett két fivérnek is sikerült
igazolnia ártatlanságát és alibijét, úgy,
mással és
hogy őket is elbocsátották vasárnap reg
lehet, hogy ez a szembesítés olyan ered
gel ■ rendőrségről.
ményekre vezet, amelyeknek a révén

Száz autót vizsgáltak át a detektívek

az álarc zőldesbárna színű, kimondott

Mindkét ügyben valósággal clhalmozzák a
rendőrséget a legkülönbözőbb bejelentések
kel és „tippek”-M, a detektívek utána is
néznek a legjeientéktelenebbnek látszó be
jelentéseknek is, ezideig azonban a közön
ség példátlanul álló nagy érdeklődése nem
szolgáltatott olyan támpontot, melynek alap
ján a rendőrség a siker reményében folytat
hatná a vakmerő amerikai stilü banditák
felkutatását.
Vasárnap este méc fokozottabb mérték
ben érkeztek ilyen bejelentések és a főkapi
tányságról úgyszólván
percenként siettek ld a detektívek ■
megadott elmekre,
de csak minden esetben
végződött az ütjük.
•

eredménytelenül

Vasárnap éjszaka előáttítottak öt fiatalembert
a fő kapitányságra

lázas hajsza Indult meg néhány személy
A késő esti órákban azonban a városban
volt.
kézrckerltésére,
nyomozó detektívek elfogadhatónak és fon
A fiatalember egyébként bayna' felöltöt és tosnak Játszó adatokat szereztek a két akik állítólag számbajöhetnek mint gyanú
kopott, sötétbarna szinü puhakalapot viselt rablótámadással kapcsolatban. Ezeknek az sítottak.
A két hhotálnoknön kívül egész sereg ta adatoknak az alapján
Detektívek mentek Pestszentlőrincre és

farsangi papír álan

reggelre már őrlzctbcvétclre vagy letar
tóztatásra kerülhet a sor.

Reményied k a rendőrség
Mint megírtuk, szombat estétől egészen
vasárnap reggelig kutattak o detektívek az
olyan pirostaxik után, amelyeknek rend*
számtábláján a négyes szám szerepel, de a
kutatás nem vezetett eredményre.
Vasár*
nap este megint tovább folytatták a nyoma*
zást ebben az irányban és most még széle*
sebb körben, nagyobb apparátussal dolgoz
lak, hogy sorra kihallgathassák az összes
ilyen rendszámú sofőröket. Az Angyal-de*
tektivfőcsoport összes emberei
még késő éjszaka is járják az utcákat,
azonkívül sorra veszik az Összes gará
zsokat
é» mindenütt érdeklődnek
bán.

ebben az irány*

Éjszaka kulminált a lázas nyomozás Íz*
galma és bár a rendőrség minden támpont
és közelebbi *adat nélkül végzi nehéz föl*

adatát,

reménykednek,
hogy, a nyomozás nem jut holtpontra.
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Hal^ragazott eav kisovermekot
vasárnap este ez autóbusz
Pestulheiven
Borzalmns szerencsétlenség történt vasár
nap a késéi esti
órákban Pestújhelyen. A
pestújhelyi András-Utón u Budapest felé
tartó autóbusz
elütötte Maylcgcr Gyuláné 20 éves
miinká.usszonyt, kétéves kisfiúval együtt,
mikor nz viliden keresztül akartak menni.
A Szerencsétlenség után nz autóbusz veze
tője azonnal megállt, azonban a szerencsét
lenül jóit anyát és gyermekét nem tudtál,
a kerekek alól kiszabadítani. Hatalmas tö
meg \erődölt össze a katasztrófa színhelyén
s pereikig tehetetlenül nézték a szerencsét
lenül járt asszony rettenetes szenvedését,

aki nem veszítette cl eszméletét és nagy
fájdalmában borzalmas sikoltozással kért
segítséget. Értesítették n tűzoltókat, akik
felemelték az autóbuszt s csak így tudták
kivenni a kerekek alól a szerencsétleneket.
...
____ ___
\ kisgyermeket már nem sikerült megmen
teni, ö
holtan került ki u kerekek közül.

Maylcgcr Gyulúnét pedig életveszélyes sérü
lésekkel n Szent Islvún-kórházba szállítot
ták. Az autóbusz vezetőjét a rendőrség őri
zetbe vette. A nyomozás megindult, hogy a
balesetért kit terhel a felelősség.

A jogásztársadalom tiltakozó
nagygyűlése Trianon ellen
A inngynr jogásztársadalom
vasárnap délelőli Appongt Albert gtff elnöklésévcl nagygyűlési tartott, amelyen az n memorandum ke
rült előterjesztésre
és megvitatásra, melyei
Székács Aladár dr. közigazgatási bíró szerkesz
ti II. hogy n művelt nemzetek jogószlórsadalmn
előli feltúrja a trianoni békeszerződés (arlhnt álla n.súgót.

APP0NYI ALBERT GRÓF
megnyíló beszédében kifejtette
nz emlékirat
jelentőségét s többi között ezeket mondotta:
Ami jogi tudás H hivatás. Magyarorszá
gon létezik, egyértelmű elhatározással
• jogi Idkllsmeret szózatát akarja intézni
a külföldi Jngászvllúg lelkiismeretihez,
kimutatván nzl, hogy n nemzetközi jog forma-

''•goinak látszólagos megtartásúval, megsértet
ték nemzetünkkel szemben a jog lényegét. A
magyar jogásztársadalom
nemzeti önvédelmi
harcunkban
magasra emeli a jog etikájának zászlaját
és bízik annak győzelmes erejében, mert csak
e zászló alatt találhatják meg az összes nem
zetek létüknek, nyugalmuknak, fejlődésüknek
biztonságút.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó
utón Székács Aladár ismertette memorandumát,
majd Papp József, az Ügyvédi Kamara elnöke,
öslör József országgyűlési képviselő, Krisztiéi
Sándor egyetemi tanár és Németh Gyula dr.
szombathelyi Ügyvéd szóllak hozzá a memo
randumhoz.

Megbukott a feketehaj
vörösek, szőkék előnyben
A vasárnapi fodrászversenyen döntőitek az Idei frlzuradlvatról
A budapcMi 'nőifodrász Iporlestület és a bu
dapesti nöiíodrászok m<Mcrszövetségc érdekes
versenyt hirdetett vasárnap délutánra a Géllérl-sziílló termeiben. A meghívó tanúsága sze
rint lebonyolításra került a
nemzetközi verseny fésűiéi,
nemzelkUzI
mester bemul< u>
tanulók versenye
in kiraknthubu-fésillés.
Erre h versenyre a rendezőség meghívta „a vi
lág összes nőifvdrás’aiT, hogy összemérjék
erejüket n nőifodrószat hazai művészeivel.
A versenyre mór délután .'I ómkor megkez
dődött a felvonás. A Leltért szálló kupolatérn.ében nz emelvényen beivel foglaltak a ver-
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megindult • nemes vetélkedés.
Mindenekelőtt „kirakatbaba-fésülést" mulattuk
be. majd ezt nyomon követte a harmadéves
nédfodrdsz tanulók verseny fésülése, ölven perc
alatt
fantasztikus frizurák
kerültek ki az ügyes fodrászkezek alól, amelye
ket a hálás publikum zajosan megtapsolt.
öt órakor kezdődött a nemzetközi bersenyjé süléi. Ezen részlvctt a bécsi nőifodrásr ipar
testület, d bécsi nőifedrász akadémia, de kép
viselték magukat a
németek* svájciak, franciák, románok és
Jugoulávok
és természetesen a hazai mesterek.
A verseny kezdete élőit Naményi Ernő dr.,
az ipartestillet igazgatója meleg szavak kísére
tében adott ól egy-egy ezüstérmet és díszokle
velet Vágó Viktor ipartestületi elnöknek és
Hippi József
incslerszövetségi elnöknek az
iparfejlesztés terén elért eredményes munkájuk
jutalmául. Majd a zsűri elfoglalta helyet az
emelvény előtt és megkezdődött a verseny.
A versenyben „szárításon kívül" 20 perc alatt
vlzhullámositást kellett végezni a hajzaton, 45
perc aluli „modern estélyi frizurát" kellett
kreálni, 15 perc alatt pedig vízzel hullámositott
hajat felfésülni. A vizondolálás kizálólag ondó
iéit rövidhajból történhetett, flxntőr alkalmaz
ható volt — igy mondják a versenyszabályok,
meg hogy
„minden versenyző saját maga ülteti mo
delljét a szárllóslsak alá,
a külön c célra fenntartóit teremben, ellenőrök
felügyelete alatt."
Ebből a laikus ugyan nem sokat ért. de azért
van jelen mindenütt Vágó Viktor, az iparlestü!ct agilis elnöke, aki mindent megmagyaráz.
Tőle tudom meg azt is, hogy
modern estélyi frizurát csak félhosszu vagy
rövid bajból lehet elképzelni,
hátsó kontyrésszel, elöl disz nélkül. Oldalt és
hátul esetleg a disz meg van engedve.
A kreóciók elvonulnak a zsűri előtt, majd a
közönség sorai között, azután megkezdődik
díjkiosztás.
Megkérdeztem Vágó Viktort
a legközelebbi női hajviseletről,
aki az alábbi szakvéleményt állította rendelke
zésemre.:
— A hölgyek — éppen a verseny eredményei
szerint — kizárólag géppel tartósan ondulúll
rövid hajat fognak viselni. Az estélyi frizurához

sikkesek,
elesik es lók
Női Crepe do Chino cipők kézzel
várná............................... P 16.80,
Antilop cipők............................................
Ezüst bőrcipők ....................................
Férfi lakk fél, fűzős .... P 19.80,
Félti lakk fél, gombos.......................

■:<

P
P
P
P
P

1Ö.8Q
16.21.18.80
21.-

Estélyi cipők mérték után — hozott ruluu
anyagból is — két nap alatt készülnek.

„VER-KO" CIPÓK
muzeum-kOrut 33. szám
Múzeummal izemben
„pótlékokat" használnak a hölgyek, hátul
konty helyeit hajbetétet. Az uralkodó szín pe
dig — horribíle diclu — a vörös és a szőke. A'
fekete haj kiment a divatból.
A zene szólt és
a versenyzők, modellek táncraperdültek.
A hajnali órákig a legjobb hangulat uralkodott
a verseny színhelyén, ahol a frizuradivat dik
tátorai döntőitek az idei divatról.
Kunst Henrik.

♦
Első dijat nyert, 250 pengőt, aranyplakettet,
oklevelet, valamint a bécsi női fodrászakadémia
aranyplakcttjét: Pfaller Antal, Wien. Második
dijat, 150 pengőt, nagy ezüstérmei és oklevelet
nyert: Gömő Pál. A III-ik dijat Ludtvig Antal,
a IV-et Stingl Pál Budapest nyerte, 10Ó, illető
leg 50 pengőt és kis ezüstérmet.

Súlyos si-katasztrófa érte
vasárnap a Hűvösvölgyben
Kovács Kornél postatisztet

Senyzők, vnlumint csinos modcljeik. Az előt
tük ólló tükrök csinos „drukkoló" női arcokat
vetítettek vissza s mi tagadás,
Fölbukoifi és olyan szerencsétlenül esett,
a versenyzők kezeiben Is Idegesen reme
hogy gerincét törte
gett a kormizóvas.
A közönség,amelynek soraiban túlnyomóan nők
Az
utóbbi
napokban
ritkábbá
váltak a
A mentőket hívták hozzá, akik megvizsgál*
voltak, élénk érdeklődéssel várták a startol.
sibalesetek, vasárnap azonban egy rendkívül fák és arra a megdöbbentő véleményre ju
Hiszen
itt dűl el nz Idei hajviselet divatja
sulyos katasztrófa történt a Hűvösvölgyben. tottak, hogy Kovács Kornél olyan szeren
Vasárnap nagyobb társasággal a Hűvös- csétlenül zuhant, hogy
s van-e ennél fontosabb a nők részére?
A versenyszámok példás rendezésben <‘«y- völgybe ment sítúrára
a gerincét törte, azonkívül súlyos belső
más után bonyolódtak le. A zene rázendített
Kovács Kornél harmlnchatévcs posta
sérüléseket szenvedett.
egv Ismert foxlroltrn s ennek ütemére
tiszt,
A mentők óvatosan autóba emelték és a
aki különben leventeoktató.
Rókus-kórházba vitték a szerencsétlenül járt
A nagyréten síellek, mikor Kovács Kor poslaliszt-lcventcoktalót, akinek
nél egy lefutás közben .
az állapota igen súlyos.
nekirohant egy fának,
Kovács Kornél egyike a három Kovács*
fölbukott és a földre zuhant. Társaságának
testvérnek, akik a kommün utáni mozgalmas
tagjai odasiettek hozzá s rémülten látták,
időkben, majd az irredentamozgalmakban
hogy mozdulatlanul, eszméletlenül fekszik.
gyakran szerepeltek a nyilvánosság elölt.

Téli Résárank légióim slágercikkel,
áraink óómulatos olcsók
E.7S
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A Közoktatási Tanár, Karnis, Gyula ál
lamtitkár elnöklőjével most tárgyalja a meg
reformált tantervek gyakorlati megvalósítá
sának és a modern pedagógiai szellemnek az
élethez való alkalmazásának ügyét. A tár
gyalások során megállapították, hogy a kö
zépiskolai modern nyelvtanítás terén nagy
fontossága van a
tanárok kellő továbbképzésének.
Elrendelték ennek alapján, hogy a tanárje
lölteknek és a már működő tanároknak Ál
landóan látogatniok kell az egyetem idegen
nyelvű lektorainak óráit, hogy a szükséges
helyes kiejtést elsajátítsák.
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— Eltemették dr. Bauss Olivér kúriai blr t. Nagy részvét mellett temették el vasár
nap délután a kcrepcsi-uti temetőben dr.
Bauss Olivért, a hirtelen elhunyt kúriai bí
rót. Már fél három felé zsúfolásig megtöl
tötte a gyászoló közönség. A koporsó mellett
Llauss Edina, az elhunyt egyetlen gyermeke
fogadta a rokonok és ismerősök részvétét.
Ott volt a gyászoló közönség soraiban Nagy
Emil volt igazságügyminiszter, Bezzegh Huszagh Miklós főkapitány, Juhász Andor, a
tzagh Miklós főkapitány, Juhász Andor, a
Kúria elnöke. Bégre Miklós, a Tábla el
nöke, valamint testületileg a Kúria összes
bírái, Pontban három órakor dr. Pápai

A diákokat illetően a Tanács fontosnak
tartja, hogy magánolvasmányaik részbea
idegennyelvüek legyenek és hogy ezt meg
könnyítsék számukra, a Tanács gondos
kodni fog megfelelő olcsó kiadványokról
amelyeket a diákok minden anyagi meg-*
erőltetés nélkül megszerezhetnek. A modern
nyelvek elsajátításához a Tanács véleménye
szerint nagy mértékben hozzájárul a nem
zetközi diáklevelezés, ami az utóbbi időben
divatba jött és ezért a Közoktatási Tanács
utasította a tanárokat, hogy az ilyen levele
zéseket minél nagyobb mértékben segítsék
elő és támogassák.

Sándor terézvárosi apátplébános beszen*
telte a halottat, majd dr. Vinccntl Gusztáv
kúriai biró gyászbeszéde után elhantolták
Bauss Olivért, évekkel ezelőtt elhunyt hit
vese mellé.

Háziasszonyok!
Selyemoehely angln fdaunendlcht), lehér
és nyeri szénben, 80 cm széles :'.2O
helyett f 1.9F. — Agynemüvászon-kOWnlegesség. Hl cm széles l.HI helvett PLM.
Vidékre rostán utánvéttel.
Nemtetszés esetén pénzt azonnal vissza.

fkkUo TáWárMt. BoMaut. int., WrWW 7.
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Gyilkosság a templom
kapujában
Misát hallgatott, azután sziuonszurta
húga megrontúját egy gazda
Miskolc, január 18.
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Véres tragédia játszódott le vasár
nap a reggeli mise után Csalános község
ben, a templom kapujában.
Nagy Barna 27 éves községbeli gazdale
gény régóta udvarolt Majoros Zsuzsannának,
figy’ csalánosi gazda leányának. Mostanában
a barátkozásnak látható jelei mutatkoztak
és Majoros Zsuzsánna követelte, hogy Nagy
Barna vegye őt feleségül. A legény azonban
megtagadta az egész múltat, egyszerűen azt
állította, hogy semmi köze a leányhoz és
nem volt hajlandó feleségül venni.
Az elhagyott leány ezen annyira elkesere
dett, hogy halálra szánta magát. Csütörtö
kön az udvarukon lévő
kútba ugrott és holtan húzták ki a kút
fenekéről.
A szép fiatal leány szerencsétlensége mé
lyen lesújtotta bátyját, Majoros Károly gaz
dát, aki rajongóan szerette a húgát és Majo
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ros Károly elhatározta, hogy
bosszút áll húga megrontóján.
Vasárnap a reggeli mise után a templom
ból kijövet, a templom kapuja előtt meg
várta Nagy Barnát, aki szintén kifelé jött a
templomból. Mikor melléje ért, hozzálépett,
bicskát rántott:
— Ezt a húgomért kapod! —
kiáltotta és markolatig dörte a kést Nagy
Barna mellébe.
A hosszú késpenge átjárta a legény szi
vét és
Nagy Barna holtan, véresen zuhant a
főidre.
Majoros Károly a gyilkosság után nem is
kísérelte meg
a menekülést. Eldobta a
kést és
nyugodtan bevárta, amíg érte jöttek a
csendőrök,
akik uzután letartóztatták és az ügyészségre
vitték.

Az álláshalmozók ellen
mozgalmat indit
az egyetemi ifjúság

A legjobb minőséget
a legolcsóbban!
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Katasztert állítanak fel az álláshalmozókról
A nagyobb egyetemi ifjúsági egyesületek
elnökei és vezetői igen érdekes gyűlést tar
tottak, amelyen megalakították egyben az
állástalanokat és álláshalmozókat nyilván
tartó bizottságot. Az elnöklő Gyöngyössi
István rámutatott arra, hogy az ország mai
diplomás ifjúságának szinte lehetetlen el
helyezkednie,

rengetegen vannak munkanélkül.
A legsürgősebb feladat az állástalanok ka
taszterének felállítása, azonban ez nem elég,
szükséges, hogy ezek számára állások is
nyíljanak. A mostani helyzeten azzal le
helne javítani, hogy akik ma kellő indok
nélkül, vagy éppen munkanélkül
„

halmoznak fel nagy jövedelmeket,

igényeiket mérsékelve, helyeiknek legalább
egy részét adják át az arra ráutaltaknak.
Természetesen ez nemcsak a közhivatalno
kokra, hanem a magánvállalatoknál és sza
badpályán működőkre éppen úgy vonat
kozik.
A jelenlévők hozzászólásai után az ala
kuló ülés azzal
a felhívással fordul a magyar társada
lomhoz,
hogy legyenek segítségére nemcsak az állás
talanok, hanem az álláshalmozók
lajstro
mának összeállításánál is. Felkérnek min
denkit tehát, hogy az álláshalmozásokat hoz
zák a bizottság
tudomására, akár névvel
ellátva, akár névtelenül. A cím: Budapest, 4.
Postafiók 72.
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Becsben elfogták
Kaposvár bolsevista
térrorpár an esnokát

tését a váci fegyintézetben, mert
Kaposvár, január 18.
egy cserefogoly-transzporftal klvittéi.
(A Hétfői Napló tudósítója jelenti.) A gyáOroszországba.
szosemlékü kommun alatt Kaposvár városá
nak vörös terrorparancsnoka Sörös János Moszkvából a komilé Becsbe küldte a tér*
volt, aki a rémuralom napjaiban
rorfiut, aki azonban a bolsevista megbíza
Kaposvár és környékének
közönségét
tás helyett előbb Pozsonyban, majd Königsrettegésben tartotta különítményével.
bergben
követett el
bűncselekményeket.
Egy Ízben azzal fenyegette meg a várost, Ezekért előbb Königsbcrgbon 9, majd Po
zsonyban
1
évi
börtönre
Ítélték. A vörös
hogy vérfürdőt rendez, ha ellenforradalmi
terrorista betörőt
hangokat hall.
Ártatlanul ült öt esztendeig a gyilkosok által
most a bécsi rendőrség fogta el betöré
Mikor a kommunizmus véget ért, Söröst
ses lopás miatt
megvádolt gazda
elfogták és a rögtönitélő bíróság 15 eszten
dei
fegyházra
ítélte
a
terrorcsapat
parancs

és
erről értesítette a budapesti főkapitány*
Nagykanizsa, január 18. keltett a községben és a csendőrök sokáig
■ (A Hétfői Napló tudósítójától.) Ma reggel eredménytelenül dolgoztak, mig egyszerre nokát, aki azonban nem töltötte ki bünte ságot, illetve a kaposvári rendőrséget.
Tapolcán egy rendkívül izgalmas és minden váratlan
fordulatot
vett a nyomozás.
részletében érdekfeszitő törvényszéki tár Ugyanis
gyalás kezdődik, melynek az a legfőbb ér
Ugyanis jelentkezett a csendőrök előft
dekessége, hogy a bünpör vádlottja egy há
Vella Gyuláné nemesvltai asszony, aki
zaspár, akik
elmondotta, hogy Orbán
Mihálynét
koronatanúkból
lettek
gyilkossággal
Tóth János nemesvltai gazdálkodó lőtte
vádolt terheltek.
agyon
Az ügy előzményei még 1920-ra nyúlnak aki régi haragosa volt az asszonynak.
vissza. Ekkor történt Nemesvita zalamegyei
A csendőrök Tóth Jánost letartóztatták
községben, hogy Orbán Mihályné nemes és bekísérték a zalaegerszegi ügyészség fog
Elfogták a szélhámost, aki kícsalta a budapesti orvosok diplomáját
vitai asszonyt, a község főutcáján este házába.
A zalaegerszegi törvényszék
agyonlőtték.
A gyilkosság nagy izgalmat
Még a mull év nyarán történt, hogy néhány
a francia rendőrséghez fordultak.
Tóth Jánost Vella Gyuláné súlyosan
budapesti orvos, akinek a párizsi klinikákkal A klinikák válaszoltak is, jelezve, hogy ők sen
terhelő vallomása alapján 15 esztendei
összeköttetése volt, levelet kapott a francia fő
kinek
az
illető orvosról információt nem adlak
városból, amelyben egy címeres levélpapirossal
fegyházra ítélte.
és igy kétségtelenül
Tóth első perctől fogva ártatlanságát rendelkező ur
csalás áldozatai lettek.
aziránt érdeklődött, vujjon nem volnának-e
hangoztatta. A tábla, majd a kúria az Ítéle
A följelentések nyomán szombaton délután
hajlandók magas dotáció mellett, az abesztet helybenhagyta és ennek alapján Tóth
érdekes
átirat
érkezett a párizsi rendőrigazgaszínia! négus újonnan szervezendő udvartar
János bevonult a sppron-kőhidai (egyházba,
lóságtól. A francia rendörprefektura arról érte*
tásában orvosi állást vállalni.
ahol
sitelte
a
magyar
orvosokat, hogy az egyik pá
Honoráriumként igen magas összeget, havi né
öf esztendőt töltött ki büntetéséből.
hány ezer pengői helyezett kilátásba a levelet rizsi pólyaudvaron
Ekkor ujrafelvételi tárgyalást kért, amit a aláíró Monsieur Almaretti. az abesszíniái négus
letartóztatták M. Almarettlt,
zalaegerszegi
törvényszék el i s rendelt. „főtitkára* M. Almaretti azt is megemlítette, akinek bőröndjeiben rengeteg orvosi diplomát
hogy a címzettről a francia klinikák egyike és iratot, közöltük néhány magyar orvos diplo
Ezen a tárgyaláson Tóth Jánost
1
I
máját is megtalálták.
adott jó információt.
felmentették
A budapesti orvosok közül néhányon igen
Almaretti azonban nemcsak magyar orvoso
a gyilkosság vádja alól, mikor már 5 eszten boldogan feleltek a levélre és tekintette) a ne kat tévesztett meg, ezt bizonyítják egyébként
dőt kitöltött büntetéséből.
héz gazdasági viszonyokra és a Magyarorszá bőröndjei, amelyben nagyon sok tőrök, bolgár,
Ez év tavaszán aztán mindenre fény de gon uralkodó orvosnyomorra.
német és svéd orvosi okmányt talállak.
rült. Kétséget kizárólag megállapították,
Almaretti kihallgatásakor elmondotta, hogy
szívesen vállalkoztak arra, hogy kimennek
hogy
éveken keresztül
Abesszíniába udvari sebésznek vagy bel
gyógyásznak.
az egyik párizsi klinika föporlása volt
Orbán Mihálynét Gerics Imre lőtte
agyon, akit viszont felesége, özv. Vella
Ezekre a levelekre aztán megint csak válasz ér és mint Ilyen, könnyen hozzájutott azoknak a
Gyuláné bujtott fel a gyilkosságra.
kezett és most már M. Almaretti azt kérte, hogy külföldi orvosoknak jegyzékéhez, akikkel az
A házaspárt a nemesvitai csendőrség le eddigi működésük Igazolásóul eredeti okmá előkelő párizsi klinika tudományos összekötte
tésben állott Ekkor eszelte ki nzl a furfangos
tartóztatta és bekísérte a
zalaegerszegi nyokat küldjenek be neki. Néhányan. mit sem tervet, hogy leveleket ir, mint az abessziniai
sejtve, eleget is tettek ennek a felszólításnak,
ügyészség fogházába,
ahol most is fogva de attól ti pillanattól kezdve, hogy orvosi dip négus főtitkára és bekérte tőlük okmányaikat.
vannak. A törvényszék január 19—20-ra lomájukat és egyéb fontos irataikat clküldölték, A beérkezett iratokkal azután
tűzte ki a gyilkossággal vádolt házaspár
különböző szélhámosságokot követett el,
M. Almaretti többé nem Jelentkezett.
ügyének tárgyalását, melyet
Hiába volt minden sürgetés, ezekre a levelekre amelyekért hónnpok óla körözték.
ma reggel 9 órakor kezdtek meg Tapol
A párisi rendőrség most a követségek köz
válasz már nem érkezett. A becsnpott pesti or
cán tárgyalni
vosok erre először a megnevezett párizsi klini vetítésével visszajuttatja az iratokat eredeti tu
lajdonosaiknak.
a tanuk nagy számára val$ tekintettel.
kához, majd

Ma tárgyalja a törvényszék
a koronatanúból vádlottá lett
gyilkos házaspár ügyét

Budapesti orvosokat toborzott az
abesszíniái négus udvarához egy
párisi szélhámos

LUBITSCH ismét
mesterit alkotott!

MOHIÉCORIO
A francia espirit filmjét
diadalmasan mutatja be a

ROYAL
APOLLO
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Ambrus Istvánt, a szaiantal
postaskisasszonvok gyilkosat
e haton klvegzlk
Holnap koidip el a naiaios iteieut rácsra
'Ambrus István volt rscndörőrmeslerl, oki
meggyilkolta és kirabolta a szalántai postahivatni kát tisztviselőnőjét — mini Isme
retes — jogerősen kőié Iái fali halálra ítélték.
Ambrust letartóztatása óla 11 pécsi honvéd
törvényszék fogházéban őrzik éj a
pécsi
katonai bíróságon mondották ki a halálos
ítéletet is fölötte, amelyet a honvedfőlörvényszék is inegerösitetl,
A Hétfői Napló értesülése szerint a leg
felsőbb helyen
szabad folyást engedtek az 1 Lé let végre
hajtásának és Igy rövl'lcwn 1‘écaett klvégz.lk u rablógyilkost.
'.4 fogerős halóim Ítéletet holnap, kedden
küldik le a budapesti legfelsőbb törvénysíékről Pécsre, ahol art kihirdetik Ambrus
István előtt. Miután a katonai bünlelőlörvénykönyv úgy intézkedik, hogy a jogerős
ítélet kihirdetésétől számított 21 órán belül
a büntetést végre kell hajlani,
■ kettős rablógyllbossúg tettesét előre
láthatóan szerdán vagy csütörtökön vég

zik ki.
Ambrus István megtörtén várja sorsát a
fogházban. Csendesen, illedelmesen viselke
dik s eddig nem volt vele semmiféle baja
a fogházfelügyelőségnek. Ambrus vasárnap
arra kérte a fogházfelügyelőséget, hogy
védőjével érint ke rést kereshessen. Azért
akar védőjével beszélni, hogy kegyelmet
kérjen számára Ambrus eddig nem érte
sült ugyan arról, hogy már jogerősen ha
lálra van ítélve,
de annyira fél a haláltól, hogy már
most kegyelemért kíván folyamodni.
Hozzátartozói előtt, akik hetenként egyszer
felkeresik a fogházban, úgy nyilatkozott,
hogy retteg a halálos ítélet végrehajtásától.
Nem bánja, fin élete fogytáig Is fegyházban kell maradnia, de az. akasztás
gondolatát nem tudja elviselni.

Értesülésünk szerint a védő Ambrus Ist
ván kívánságához képest a kegyelmi kér
vényt már most eljuttatja az államfőhöz.

Az ékszerészek
és a részletkereskedők

....iMB-mzT

Budapest, 1931 januáf 19,

STERNNÉL.

v"'"

TÉLI VÁ * A R
Nöl olpök
| ______ Férfi cipők

IFI
boldogl.Un h4««Hs« ulín olytn emberbe,
megy férjhez, akit njaga választott, akit szeret.
Ezek után megtartották az eljegyzést. Megjelent
a lapokban is a bír, hogy a budapesti vállalat
Igazgatója feleségül veszi az elvált uriasszonyt.
Az eljegyzés után a vőlegény nem maradha
tott sokáig menyasszonya mellett, hivatása a
fővárosba szólította. Miután azonban visszatért
Budapestre, csaknem mindennap
elindultak és megérkeztek a levelek,
tele biztatással, tele boldogsággal. Hónapokon
tele biztatással, tele szerelemmel, tele boldog
sággal Hónapokon keresztül folyt mór a leve
lezés a vőlegény és a menyasszony között, ami
kor egy alkalommal megmagyarázhatatlanul
furcsa levelet hozott a posta a menyasszony
számára. A többit már a menyasszony feljelen
tése mondja el, amelyet a vőlegénye ellen tett
a budapesti büntelőjárásbiróságon. A feljelen-'
lés szerint,
amikor a levelet a menyasszony elolvasta,
eszméletlenül esett össze
és súlyos ideglázzal vették ápolás alá. Ettől az
időponttól kezdve hónapokon keresztül bete
geskedett s amint egyik budapesti szanatórium
hivatalos írása is bizonyítja, hónapokig ápolták
idegbántalmakkal a szanatóriumban. A vőle
gény ominózus levelében ugyanis igen rideg
hangon arról értesítette menyasszonyát, hogy
az eljegyzést felbontja

és közölte levelében ennek az elhatározásának,
okát is: tudomására jutott, hogy a menyaszszony az első férjétől azért vált el, mert olyan
életet folytatott, amely nem méltó tisztességes
asszonyhoz. A levél konkrétumokra is hivatko
zik s közölte azt is, hogy ezeknek valódiságáról
őt meg is győzték.
A menyasszony feljelentésében, miután mind
ezeket előadta, arra kérte a bíróságot — bár •
magyar törvények a női becsület kérdésében
nem engedik meg a bizonyítást — ettől tekint
senek el
és a bíróság a legteljesebb bizonyítást ren
delje el és azt a legszélesebb körben foly
tassa le.
A járásbíróság legutóbb tartott tárgyalásán el Is
rendelte a bizonyítást és több tanút idézett be,
úgy a menyasszony, mint a vőlegény részéről,
A büntető feljelentéssel azonban nem elegedett meg a menyasszony, hanem.
kártérítési pert Is Indított vőlegénye ellen.
Erkölcsi kártérítés megállapítását kérte a bíró
ságtól, de keresetében követelést támasztott a
vőlegénnyel szemben
a szanatóriumi költség megfizetésére is,
mert a kereset szerint, a vőlegény levele követ
keztében kellelt súlyos idegbajjal szanató
riumba vonulnia, összesen tízezer pengőt köve
tel a menyasszony a vőlegénytől és ebben a
perben tartják meg a napokban a tárgyalást.

Megszüntetnek több fővárosi
kicserélték az adósaikról készített
és állami közüzemet
feketelistákat

Az ékszerészek 3000, a részteikereskedők 32.000
nemfizetö adóst tartanak nyilván
lamereten, hogy' a különböző szakmák
egymás
után
bevezetik a feketelistát,
amelyre a rosszul fizető
adósokat veszik
fel. Ilyen feketelistát készítettek többek kö
rött az ékszerészek és a részlelkcreskcdök
is és főként ez utóbbiaknál, már a foglal
kozás természeténél fogva óriásira növeke
dett n listán szereplő ndósok száma.
Az ékszerészek
hilclvédelml
csoportja
most
megállapodott ;< Részlctkoreskedök
'Országos Egyesületével, hogy
a rossz adósok névsorát állandóan köz
ük egymással és u meglévő listákul
kicserélik.
Az ékszerészek hilelvédő csoportja átadta o
részletkcreskcdöknek az eddig összegyűjtött
3000 rossz adós névsorót,
ezzel szemben a részletkercskcdők rendel
kezésükre bocsátottuk egy hatalmas köle-

tét, amelyben egyelőre 16.000 név szerepel
és rövidesen átadják a névsor második ré
szét, amely
ugyancsak
16.000 netnfizető
adós nevét
tartalmazza. A részielkereskedők tehát
32.000 adóst helyeztek feketelistára
és a névsor állandóan bővül.
Hasonló csereakcióra
készülnek más
szakmák is, amivel azt akarják megakadá
lyozni, hogy az egyes notórius nemfizetők
ujabbl hitelt
szerezhessenek
maguknak.
Eddig csak az egyes szakmák kebelében is
merték azokat, akik nem törlesztik adóssá
gukat, de az illetők, ha a szabónál adósak
maradlak, cipőt, szövetet, bútort, stb., aka
dálytalanul
vásárolhattak hitelbe. Ha a
kölcsönös és általános csereakció megválósül, a feketelistára kerülő adósok semmit
sem vásárolhatnak többé hitelbe.

Menyasszony és vőlegény harca
a bíróság előtt
Tízezer pengős kártérítési pert indított és durva becsületsértésért
feiieientette a menyasszony a vőlegényt — egy tevéi miatt

A tárgyalás alatt álló Iparfejlesztési törvény alapján még
a tavasszal miniszterközi bizottság veszi revízió alá a
közüzemeket és határoz azok leépítéséről
Azok a súlyos támadások, amelyekkel az túltengő, úgy
ipar és kereskedelem minden ágazata napa törvényhatóságnak ki kell mondania
ról-napra döngeti az üzemek bástyáját —
az üzem teljes megszüntetését, vagy
ugylátszik — elérik céljukat. A kormány
működési kereteinek megszorítását.
nemcsak a készülő uj üzemi törvényben Ezt további egy éven belül kell végrehajt
szándékozik a közüzemek ellen fellépni, ha tani.
nem a már benyújtott uj iparfejlesztési tör
A törvényjavaslat indokolásában a keres
vényben is gondoskodni akar az állami és kedelmi miniszter azt adja elő, hogy a tör*
községi vállalkozások túltengőjének meg vény intézkedései révén elérhető, hogy —.
akadályozásáról. A napokban került szét bár túlzásoktól tíiri.óíkpdva. — a háborút
osztásra az iparfejlesztésről szóló törvény megelőző években, de különösen a háború
javaslat, amely hatodik fejezetében elég alatt elszaporodott hatósági üzemek műkö
részletesen foglalkozik a közüzemek dolgá dése olyan körre szorittassék, amelyet a
val és oly értelmű intézkedést tartalmaz, közszolgáltatások ellátásának megbízható
amely nemcsak a községi, hanem az állami sága, a közüietek háztartásának szempontja
vállalkozások leépítését is lehetővé teszi.
és azok ái szabályozó hatása indokolt.
Az iparfejlesztési törvényjavaslat ugyanis
A városházán meg vannak győződve ar
mindenekelőtt
ról, hogy az iparfejlesztési törvény
több fővárosi üzem halálát fogja jelen
belügy- és pénzügyminiszteri engedélye
teni.
zéshez köti uj közüzemek létesítését
A
miniszterközi bizottság, amelyben a belés úgy rendelkezik, hogy a törvény életbe
lépésétől számított egy éven belül mlnisz- ügv, a kereskedelemügyi, a pénzügyi és a
terközi bizottság tartozik megvizsgálni a földmivelésügyi minisztériumok képviselői
meglévő állami és városi üzemeket abból a vesznek részt, hir szerint már a tavasszal
szempontból, hogy fenlartásuk indokolt-e. megkezdi működését és elsősorban a fővá
11a a vizsgálat során az derülne ki, hogy a rosi üzemek revíziójával indítja meg felkérdéses üzem felesleges, vagy működéseiI adata végrehajtását.

Cyríll és Józsíás hercegek harca
a budapesti táblán a Kóburgok
vagyona körül

nul furcsák, amelyek a pereskedésig vezettek cl.
Egy budapesti vállalat igazgatója társaságban
ismerkedett meg a feltűnően szép elvált aszszonnval, aki szüleivel együtt nz utódállamok
ban lakik, ahol nagykiterjedésü birtokuk van.
Az Ismeretségből barátság lett, a barátságból
szerelem és az igazgató vonatra ült, elutazott
A budapesti királyi tábla Balkdrrp-lanácsa
az elvált hölgy szüleihez és
hétfőn egy esztendők óta húzódó nagy pörben
megkérte leányuk kezét.
A házasság elé nem tornyosultak akadályok. A hoz döntést, n Kóburg hercegek perében, amely
szülők szívesen egyezlek bele abba, hogy leányuk esztendők óla foglalkoztatja négy ország:
Magyarország. Németország, Csehország és
Bulgária nyilvánosságát. Ebben n nagy porben
lörv. védve
a magvar bíróság most mondja k| a döntő
szót.
Kóburg Fülöp herceg végrendeletében a
mérhetetlen Kóftufff-vagyqn hltblzományából
eredő szabndvngyont három részre osztotta. A
Háziasszonynak
szabadvngyon fejét leányára, a német excsászár
Orvosoknak
sógorának. Giinier Ernő schleswíg-holsteini her
Intézeti konyhák vezetőinek
ceg feleségére, Dorottya hercegnőre, egynegyed
részét Boris bolgár király öccsére, Cyríll her
Háztartási iskoláknak
cegre hagyta, a fennmaradó részt pedig Józsíás
kóhurgi hercegre testálta, aki különben az
Leánytovábbképző iskoláknak
egész hilbizománvt örökölte.
Betegeknek stb.
Az osztozás azonban nem ment simán.
A szübadvagyon fel én dk. illetve negyedének
Dorottya hercegnő és Cyríll herceg szá
mára való kiadását megtagadták
azon a címen, hogy a hitbizomány alapító
levele szerint minden befektetés halott va
A már 70 év ó'n sokszAzezer'zer kipróbált én a logujabbkoti kísérletek Állni megjavított
gyonná válik. Ezenkívül más egyéb jogi érvekre
hivatkozott a hitbizomány ura.
Dorottya hercegnő és Cyríll herceg erre
pert Indítottak a magyar főudvnrnagyl
bíróságon Józsíás herceg ellen
Nyitott edényben való főzóssol szemben, féinnnyl főzési Idő mellett, féhnnyi tütöés a főudvarnagyi bíróság több tárgynlást tar
anyaggal, háromtólo ételt készíthetünk el egyszerre. — Nyilvános főzési bemu
tott az ügyükben.
tató minden szerdán és szomb tton délután 4 órakor a bemutató-termekben
Cyríll herceg, akit Juszfust Zslgmond dr.
flH/91
■
oóanéi, Budapest, Vili, Jóxaot-körut 43
ügyvéd képviselt, kétmillió pengőt, Dorottya
Telefon: József 314-88.
hercegnő pedig, akit Káldor Gyula dr. kép
Kóstoló i
Érdeklődőkéi szívesen látunk 1
viselt. ötszázezer pengőt követelt a hilbizományi örököstől.
ur Ismertetőt kívánságra bérmentve küldünk Ml
Két esztendőn út folyt a pereskedés, inig

K napokban kerül a budapesti polgári tör
vényszék elé az n nem mindennapi ércdkességil
per, amelyet egv előkelő családból származó el
vált uriasszony indilolt volt vőlegénye ellen.
Tlzczcrpcngős kártérítést követel a meny
asszony a vőlegénytől,
akit durva becsületsértésért is beperelt. Nem
< jak az ad érdekességet ennek a pereskedésnek,
hogy a menyasszony és a vőlegény bíróság elé
viszik ut eljegyzés felbomlásának következmé
nyeit, hímem árok nz előzmények Is szokatla

Mag von fontos!

Hogyan főzhetek egészségesen,
takarékosan és kényelmesen?

„FRAUK llfllB ACHIúle gízlOzömlMii
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azután ítéletet hozott a főudvarnagyi bírósági
Az Ítélethirdetés elölt egy héttel
Dorottya hercegnő visszavonta keresetét,
mert időközben kiegyezett, de Cyrill ügyében
Ítéletet hozlak.
A főudvarnagyi biróság az egész szabadvagyon értékét körülbelül 120 ezer pengőre
értékelte és ezen az alapon
a követelt kétmllEö pengő helyett mind
össze csak 32 ezer pengőt Ítélt meg Cyríll
herceg számára,
aki fellebbezett & táblához.
Cyríll herceg képviselője, Jusztusz Zsigmor.d'
dr. arra az álláspontra helyezkedett,'hogy sok
millió aranykoronára, tehető szabadvngyoh varu
Erélyesen kifogásolta annak a három ' szakértőnek a munkáját, akik a hagyatéki leltári
összeállítottúk és felbecsülték és
ujabh szakértői szemle elrendelését kérte.

Közben azulón ujabh szenzációs fordulat kö
vetkezett be: egy uj szereplője akadt az ügyneki
Einhorn Jenő dr budapesti ügyvéd mint mel
lékbeavatkozó jelentkezett a perben.
Einhorn Jenő dr. egy nagyszabású Ügyvédi
munka honoráriuma fejében nem keve
sebb, mint 10 ezer dollárt, magyar géni
ben tehát egymillió pengőnél többet köve
tel Cyrill hercegtől.
Ilyen előzmények utón kerül hétfőn délelőtt
a táblára a nagyérdekességü pör. Józsidé her
ceget Nagy Aladár dr. és Pékár Imre dr.. •
hiiblzomónyl várományosokat Nagyfejeit Józsct
dr., a várományosok ügygondnoka. Cyrill her
ceget Jusztusz Zslgmond dr. képviseli. Einhorn
Jenő dr. pedig saját maga jön el a tárgy alá írat
amely igen izgalmasnak ígérkezik.

Bndapsct, 1931 január 19.

A kikosarazott moriinista kérő
borzalmas bosszúja
Prága, január 18.
(A Hétfői Napló tudósitó fától.) Az északi
Csehországban lévő Rumburg városában
borzalmas gyilkosság történt tegnap este. A
lakosság még ma is a szörnyű események
hatása alatt áll. Este hét óra körül járt az
idő, mikor a helybeli legelőkelőbb orvos:
dr. Kalser lakásán megjelent a 28 éves
Müller drogériatulajdonos és rövid szóváltás
jután

előrántva revolverét, a rendelőben vá
rakozó betegek szemeláttára h&sbalőtte
az orvost, majd még mielőtt kicsavar
hatták volna kezéből a fegyvert, szivenlőttc magát
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és holtan rogyott össze. Pár perccel később
az orvos is belehalt sérüléseibe.
A gyilkosságnak igen érdekes előzményei
vannak.
A rumburgi drogériatulajdonos
ugyanis néhány héttel ezelőtt
feleségül kérte az orvos leányát.
Müller azonban kosarat kapott, még pedig
azért, mert az apa kijelentette, hogy
nem adja a leányát egy morflnistához
feleségül.
Müller több ízben kísérletet tett arra, hogy
az orvost szándéka megmászására bírja,
azonban mindig visszautasításra talált. Eleseredésében követte el azután szörnyű
.éltét.

Budapest felé szöktek a vak
merő lökősházaí postarablók
zsebkendőt gyömöszöltek, majd kezétlábát gúzsba kötözték.
A magukhoz vett postazsákból minden
pénzt és értékcikket egy náluk lévő táskába
gyömöszölték, majd eliramodtak a vasútál
lomás felé. A mozdulni sem tudó legényre
másfél órával később akadtak rá az arra
járó vasutasok.
A vakmerő rablók kézrekeritésére azon
nal nagy apparátussal indult meg a nyomo
zás és a határállomás rendőrszemélyzetén.,
a közeli csendörségen kívül résztvesz a gyu
lai rendőrség is. Eddig csak annyit tudtak
megállapítani, hogy
hátán a zsákkal, amelyben háromezer
a két rabló valószínűleg azon a vasúton
pengő készpénz, nagy csomó levél és
utazott alkalmasint Budapestre, amelyegyéb értékcikkek voltak.
lyel küldönctől elrabo’t szállítmánynak
Az állomásépülettől mintegy másfél kilo
kelleti volna a fővárosba érkeznie.
méternyire hirtelen elébe ugrott az ország
Nincs kizárva azonban az sem, hogy átszök
át árkából két 22—24 év körüli suhanc,
tek a határon, amely a rablás színhelyétől
rárohantak, leteperték a hóra, szájába
mindössze néhány száz méterre van.
------------------------------------------------ --Békésgyula, január 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A vakmerő lökősházai postarablók,
ügyében megindult nyomozás első részletes
jelentése vasárnap délelőtt futott be a gyulai
ügyészségre. A jelentés részletes leírását
adja az eseménynek, hogyan fosztotta ki két
vakmerő suhanc a lőkösházai postakézbesitőt.
Lökösházárn reggel 7 órakor fut be a vo
nat. Ide igyekezett az állomástól több kilo
méterre fekvő községből a posta fiatalkorú
küldönce,

Hol a piros? Itt a piros!

— A komoly grafológusok az embert meg
ismerő tudományokkal párhuzamosan és kar
öltve dolgoznak. A komoly grafológusoknak a
kórházakban, a bíróságokon, ■ gyermeknevelő
intézményekben van a helyük és nem fordítják
a maguk tudományát az olcsó szenzációhajhá
szás kielégítésére. A komoly grafológus nem
jósol, hanem következtet s mindazok,
akik
ezen tulmennek, nem tartozhatnak a komoly
grafológusok közé.
Megkérdeztük erről a kérdésről
FISCHHOF GYULA
ismert Írásszakértőt is, aki ezeket mondotta:
— Amióta felismerték a grafológia tudomá
nyos értékét, minden kultúráltomban egyesü
letekbe tömörültek ennek komoly művelői. A
tömörülésnek az is egyik főcélja volt, hogy
azoknak ■ nyilvános érvényesülése ellen
küzdjön, akik a grafológiát jóslámzerü kí
sérletezésekkel dlszkrcdltálják.
A grafológia nem jósol és semmiféle látnoki
következtetéseknek nem képezheti támpontját.
Aki tehát kézírásból jövendőt mond és jósla
tokba bocsátkozik, az csak azért választja az ő
látnoki produkciójának szinleges bázisául
az
írást, hogy ezáltal ne mint egyszerű, közönsé
ges jövendőmondót kezeljék, hanem mint gra
fológus szerepelhessen.
— Meg kell jegyeznem azt is, hogy a külföldi
szakfolyóiratok állandóan és
a legélesebben foglalnak állást az Ilyen
jóslÉsszerű grafológusok működése ellen.

Ezeket mondják a „pszihografológus fenoménekrőr* maguk a grafológusok. Van azon
ban egy mulatságosabb része is Sch. R. „fenő
mén" ur nyilvánosságra kerülő emlékiratainak.
Sch. ugyanis mint „röntgenszemü ember" rek
lámozza magát. Most azután
jelentkezett egy másik röntgenszemü em
ber Is: Haar Pál, a Magyarországi Artista
egyesület egyik régi, érdemes tagja,

LELTÁRI VÁSÁR
BECK GYULÁNÁL
Erzsébet-körut 32.
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1500 daraö gyermek-, női- es fémpullower,meiienyes Kanai
aki felháborodva tiltakozott az ellen, hogy Sch.
ezt az elnevezést kisajátitsa magának, amelyet
ő már artistaként hosszú évek óta használ és
megbízta az artislaegyesület ügyészét, dr. Lu
kács Móric, ügyvédet, hogy a bíróság előtt sze
rezzen jogvédelmet a „név-bitorlással** szemben.
A „röntgenszemü emberek" tehát nemsokára a
bíróság előtt néznek majd egymással farkas
szemet.

GRÓF MIKES JÁNOS
szombathelyi megyéspüspök a sulyos gazdasági viszo
nyokról beszél legújabb pásztorlevelében
Szombathely, jan. 18.
Gróf Mikes János a szombathelyi egyház
megye nagytudásu püspöke most adta ki
legújabb pásztorlevelét, mely a szokástól
eltérően ezúttal
nemcsak egyházi kérdésekkel foglal
kozik, hanem részletesen taglalja a
gazdasági helyzetet

és politikai kérdésekről is véleményt mond.
A Dunánlulon nagy érdeklődéssel kom
mentált pásztorlevél egyes részei igy hang
zanak:
Mig a rendőrség lázasan nyomoz a gu- csak a játékosok szaladtak, hanem
habsi-uti és a Kinizsi-utcai álarcos rablások
— Ha a múlt esztendő fényét tekintjük,
menekült a bankár is.
annak szomorú árnyoldalait sem hagyhat
ügyében, addig egy kisebb jelentőségű, de
Jankovics József — mint előadta — egy
izgalmasán érdekes rablás! ügyben érkezett
juk figyelmen kívül. A rossz gazdasági vi
huszpengős bankjegyet tartott a kezében. A
szonyok oly nyomasztóan hatottak a ma
pjabb bejelentés a főkapitányságra.
menekülő bankár
gyar lélckre, hogy
Jankovics József, a Ludovika egyik fiatal
kikapta a pénzt a kezéből, beugrott egy
lovásza tette a feljelentést* Elmondotta,
éppen arra haladó pirostaxiba,
hogy
ráparancsolt a sofőrre, hogy hajtson és el
tegnap este az üllői-uton
robogott.
látta, hogy egy pádon néhány ember „Hol
Jankovics a följelentés szerint ekkor meg
a piros — itt a piros" kártyajátékot játszik. állított egy szürke taxit és üldözőbe vette
Maga is odaállt közéjük és játszott a ban
Perceken át tartott a versenyfutás a pi
kár ellen. Játék közben egyszerre —"’c el
ros és a szürke taxi között,
kiáltotta magát valaki:
de a menekülő bankár végül mégis egéri — Jön a rendőr!
utat nyert és eltűnt.
A vészjelre a játékosok ahányan voltak
A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel a
annyifelé szaladtak, mert a . Hol a piros — I különösen hangzó panaszról és most igye
itt a plrof" tiltott szerencsejáték. De nem I keznek tisztázni az eset hátterét.
Néhány nappal ezelőtt egyik legnagyobb ame
rikai biztosítótársaságtól levél érkezett Buda
pestre. Egy regényes múltú, romantikus életű
magyar asszony kapta az amerikai levelet,
amely
egy többezer dolláros csekket Is tartalma
zott.
Tizenkét esztendeig harcolt a magyar hölgy a
nagy amerikai biztosllólársutotlal azért a levé
és csekkért Budapesten,Parisban. Moszkvá
A hivatásos grafológusok erélyes mozgalma a rehlámhajhászó jövendő lért
ban, Newycrkban zajlott le ez a furcsa biztosí
mondók ellen
tási háborúság, amelynek nemcsak a szereplője,
és mozgalmas cselekménye ad érdekességet, ha
A vusárűnpi lapokban oldalas hirdetések
Magyarországon számos kiváló és komoly nem az is, hogy az n hölgy azok közé a keve
hívják fel a közönség figyelmét arra, hogy Sch. rcprezentónsa van a grafológia tudományának, sek közé tartozik, akik
akik
nemrég
R-, úgyis mint ,.gra/ológus-fenomén‘‘, úgyis
valorizáltan jutottak hozzá életbiztosítást
mint „röntgenszemü ember", cikksorozatot ir
egyesületbe tömörülve határozták el, hogy
követelésükhöz,
egy heti újságban. A cikksorozatban „emlék
védekezni próbálnak ezekkel a komolyta
iratait s följegyzéseit** mondja el. A reklám
amit a magyar biztositottak bizony nem mond
lan jövendőmondókkal szemben.
nak nem éppen a legizléscsebb módja, amellyel A belügyminiszter jóváhagyásával megalakítot hatnak el magukról, mert az itt működő társa
Sch.;t beharangozzák. A hirdclé«ek ugyanis azznl ták az Irástanulmányi Társaságot, amelynek ságok senkinek nem fizetik meg valorizáltan
büszkélkednek, hogy ő volt az. aki egy évvel elnöke Dorning Henrik főkapitányhelyettes, a életbiztosításukat.
ezelőtt Vast József Írásából megjósolta a mi budapesti főkapitányság bűnügyi osztályának
Maga n történet még a világháború előtt kez
niszter közeli halálát. ízetlenség és kegyelet vezetője. A társaság legutóbb
tartott ülésein dődött. akkor, amikor Rosenthal Etelka, egy
sértés nz nemcsak Vass Józseffel szemben, aki már foglalkozott azzal a .kérdéssel, hogyan biz pesti kereskedő leánya Oroszországba vándo
nek váratlan halála párlküíönbségre való te tosítson tekintélyt a jósoktól és jövőbelátóktól rolt ki ón
kintet nélkül osztatlan
részvétet
kellett az megtisztított grafológia tudományának. Most
a szentpétervári operaház tagja lett.
egész országban, hanem bárkivel szemben is pedig, hogy egy ilyen grafológiai jövendő
*z lenne, mert « halálesetekből nem szoktak mondó „emlékiratai'* a nyilvánosság előtt is A fiatal énekesnő nagy sikereket aratott és
hosszú
ideig ünnepelt, népszerű művésznője
reklámot csinálni.
helyet kapnak, az IrAstanulmány! Társaság el volt a szentpétervári operának. A magyár éne
De nem ezért kell foglalkozni a „világhírű határozta. hogy a legcrélyescbbon lép fel ve-, kesnő művészi pályája azonban néhány év
pszihografolóaussá" kikiáltott
német biztosi lük szemben.
múlva befejeződött:
tásl tisztviselő Ügyével, hanem mert
A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte
Rosenthal Etelka férjbezment.
■ grafológia ma már Magyarországon Is
ROMÁNNÉ GOLDZIEHER KLÁRA
Egy dúsgazdag odesszai gyáros, Grummercz
komoly tudomány.
Hugó
kárle
feleségül és a magyar énekesnő
asszonyt, a magyar grafológia tudományának
•melyet nem szabad diszkreditólni és komoly külföldön is elismeri
szaktekintélyét.
hogy hozz ment a gyároshoz 1018-ban Grummercz
talanná tenni Ilyen .Jenőmének" kísérletezé mit szólnak a magyar grafológusok eteknek a Hugó meghalt és özvegye nem maradhatott so
seivé) — akár tenyérből, akár levélből jósolja felkapott
..fenoméneknpk"
elburjánzásához? káig Odesszában, mert az orosz forradalom
nak is.
olyán zavaros állapotokat teremtett, hogy
Ezt a nyilatkozatot kaptuk:
— Mi sem a kérdéses ural, sem pedig azo Griimmcrczné
A jóslásnak ■ grafológiához semmi köse
kat nem farijuk a grafológia
tudományához
menekülni volt kénytelen Oroszországból
nincsen.
és Budapestre jött.
Ezt nemcsak az Írásszakértők tudják ma már, tartozóknak, akik „látnoki" képességgel ren
Vagyonának legnagyobbrészél ott hagyta, ma
hanem a laikusok is, akik nem mélvedtek el delkeznek.
•kik
képesek
arra
Is.
hogy
esukotl
borí

gával hozott értékeit pedig potom árón elkótya
ebbe az érdekes tudományba. De tudja a kö
tékból „grafologlzáíjanak"
vetyélte. csupán egy érték máradt a kezében,
zönség Is. hogy a grafológia nem szenzációhaj
hászásra, nem jövendőmondásra szolgál, ha s egyéb ebhez hasonló bravúrokra '•ólkilknz- amelyből még nagyobb pénzt remélt:
nem van ennek komoly hivatása: scgitŐkezct nak. Az II ven irnsludósok nem is az írásból,
az a löbbezer dolláros életbiztosítási köt
nyújt az orvojt adománynak, az igazságszolgál hanem más utakon keresik és próbálják meg
vény, amelyet férje halála esetére ar ő szá
tatásnak.
találni azt, amit tőlük a publikum vár.
mára állíttatott k|

Autós rablással és autós üldözéssel összekötött
kártyakaland az Üllői-uton
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sokan elvesztették bizalmukat.
Az eddig gazdagságban és jómódban élők
teljesen elcsüggedtek.
A
legszegényebbek
elkeseredését pedig izgalók használták fel,
hogy bennük bizalmatlanságot keltsenek
minden hatósággal és tekintéllyel szemben.
— A múlt esztendő súlyos gazdasági
helyzete előreláthatólag az uj esztendőben
sem fog javulni és
mindnyájunknak sok energiára, Iliire,
önbizalomra ég nagylelkűségre van
szüksége,
hogy ezen átmeneti időben el ne csügged
jünk. Sokáig nem tarthat ez a válság, de
éppen elég ideig ahhoz, hogy minden össze
roppanjon, hacsak a nemzet egyházi és vi
lági vezetői nem állanak helyt a nemzet sor
sát önzetlen lélekkel, erős kézzel irányítva.

A szentpétervári operaitól
volt magyar miivésxnöiénefi
életbiztosítási Harca
Pórison, Moszkván ésNew-Yotkonkeresztül

A rőntgenszemű ember „bíróság elé
állítja a „röntgenszemig fenomént

az Első Newyorki Életbiztosító Társaságnál.
Itt kezdődött cl a szentpétervári opera egy
kori művésznőjének harca az életbiztosítási kö
vetelésért. Oroszországban semmit sem akar
tak tudni a követelés érvényesítéséről és
Grummercz Hugó özvegye
Púrlsban próbálkozott meg követelésének
behajlásával.
A biztosítótársaság párisi igazgatóságát kereste
fel, ahol azonban kijelentették, hogy követelé
sével forduljon az orosz szovjethez, amelynek
egyik szerve magára vállalta nz ilyen követelé
sek kiegyenlítését. E felvilágosítás után
Moszkvába utazott nz asszony, de Innen Is
eredménytelenül lóri vissza Budapestre.
Ezekután az asszony dr. Vécseg Béla buda
pesti ügyvéd utján perbefogta a newvorki élctbialositótársaságot. A pert Newyorkban dr.
Willtom Blau ügyvéd, volt amerikai biró vitte
Gruramerczné képviseletében. Most azután végre
Newyorkban megnyerte jogerősen perét
Grummerczné és valorizáltam többezer dol
lárt ítéllek meg neki,
amF
is küldöttek címére.

jé befektetés
minden fillér.
amit teára adunk ki. A tea kitűnő
izű és tejjel azonfelül tápláló is.
A tea megóv bennünket a beteg
ségtől, meghűléstől és vidám han
gulatot teremt.

Meinl teaszaüoziete
olcsó és jó teát árusít.

Meinl Gyula r. t.
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Budapesten keresik a szolnoki .0 S
kéttűs rabiógyilkossag tettesül

iker:

IR

a gyilkos géplakatos a fővárosban bulkál a rendőrség
megállapítása szerint
Amíg a budapesti főkapitányság detektívJelnek legnagyobb része n gubacsiuti posta
rablókat és a Kinizsi-utcában elkövetett vak
merő fegyveres rab!ás tetteseit keresi, addig
egy másik jelentős számú detektivesoport u
minden valószínűség szerint a
Budapesten bujkáló szolnoki kétszeres
rablógyilkost keresi.
A szolnoki rendőrség nyomozása szerint
ugyanis n bűnös menekülésének szálai Bu
dapestre vezetnek, ezért indult meg n fővá
rosban is a hajtóvadászat az elvetemült go
nosztevő felkutatására.
Emlékezetes, hogy n múlt év augusztus
S ónak éjszakáján bestiális kegyetlenséggel
elkövetett gyilkosság történt Szolnokon
Egy, a nyomozás első fázisában inég isme
retlen ember behatolt özvegy Krasnydszky
Jónosné házába és ott az Idős asszonyt, va
lamint a vele egy szobában alvó 07 éves
szomszédnőjét, özvegy Barin Jánosnét
fejszecsapásokknl kegyetlenül meggyil
kolta.
Az egész lakás vérben úszott, mikor a rabló
gyilkosságot felfedezték, mert a bestiális
gonosztevő
mindkét áldozatának
fejét
teljesen
szélroncsolta.

A lettes ezután a lakást kirabolta, majd,
hogy borzalmas bűnét leplezze, fel akarta
gyújtani a házat. Petróleummal öntözte meg
a bútorokat és azokat
felgyújtotta.
A feltörő füstöt azonban a tettes elmenekü
lése után észrevették és ilyen módon jöttek
a szörnyű bűncselekmény nyomára.
A szolnoki rendőrség több gyanúsítottat
vett őrizetbe a gyilkosság elkövetése után,
ezek azonban valamennyien alibit is igazol’
lak, úgy, hogy szabadlábra kerültek. A to
vábbi nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a gyilkosságot
KrUmcr Antal 23 éves géplakatos segéd
követte eL
Érámért országszerte keresték, megállapí
tották róla, hogy Szolnokról Makóra ment,
onnan azonban nyomaveszett. A legutóbbi
megállapítások szerint, Krámer Budapest
felé setle az útját és a fővárosban igyekszik
elbújni üldözői elől.
A magastermelü, fekete, szúrós tekintetű
rablógyilkost most mindenütt keresik a bu
dapesti detektívek mindazokon a helyeken,
ahol véleményük szerint megfordulhat és a
rendőrség reméli, hogy a veszedelmes go
nosztevő hamarosan hurokra kerül.

A cipészek izgalmas és zajos
vasárnapi nagygyűlése
Tiltakoznak a kormány csizma- és cipőakciója ellen
A magyarországi lóbbclikészitő
Iparosuk
országos szövetsége vasárnap délelőtt n gnrdn
sági helyzet megvitatása céljából nagygyűlé.l
tartott a Szövetség székházéban, ahol teljes
szómban megjelent a budapesti és környékbeli
lábbolikészitA iparosság
A gyűlés mindvégig rendkívül izgatott s el
keseredett hangulatban folyt le. A felszólalások
során többször vihar tört ki, mikor a közbe
szólók a
clpészmealcrclinrli ■ szociáldemokrata
munkássághoz való csatlakozását követel
ték.

A gyűlés első szónoka Szanperl Lajos alelnök,
i a kormány bolella-csizma és boletta-cipö
lójának hibáit tárta fel.
— Az országban — mondotta — még az ősz
szol mindenütt kidobolták, hogy olcsó lábbeli
akciót indítanak. Ennek következtében azután
a kisiparosság nem kapott megrendelést sehol
sem. A közmunkák pedig teljesen elmaradtak.
A BcszAíir/ szóllitások alkalmával
kilencezer pár cipőből a kisiparosok mind
össze hatszáz párt kaptak.
A következő felszólaló Balogh Péter volt, aki
elmondotta, hogy az Iparkamarától egy levelet

Piroska
Margit

névnapját ünnepli
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kaptak, amelyben azt írták nekik, jó lesz, ha
összehúzzák magukat, mert különben
maximálják ■ cipő árát.
Balogh szavai nyomán kitört a vihar és nem
tudták a gyűlést percekig folytatni.
Illés István, a eipészmunkások szakszerveze
tének képviseletében szólalt fel s az egész te
rem- hangos helyeslése közben felszólította a
kisiparos mestereket, hogy csatlakozzanak a
munkássághoz.
Bercsényi Albert cipészmester ezzel szemben
higgadtságra Intette az iparosságot, szavai
azonban teljesen elvesztek a zajban, miközben
a fiatalabb mesterek egyre erélyesebben köve
telték. hogy Illés István indítványát fogad
ják el.
Glücksmann József a kisiparos érdekképvise
letek vezetőit támadta, akik — szerinte —
visszaélnek a kisiparosok nevével s tönkrete
szik a kisipart.
— Az IOKSz pedig — folytatta beszédét —
egyenesen a kisiparosok pénzéből él s még
eddig soha nem tett semmit az iparosságért. A
mi nevünkben kapja a pénzt és ebből mi nem
kapunk semmit, sőt nekünk kell könyörögni,
hogy a ml pénzünkből adjanak nekünk mun
kát.
Ezután felszólította a kisiparosokai, Hogy
a munkásokkal együtt menjenek ki az
utcára.

Glücksmann kijelentésére újból kitört a vi
har és ezért Glücksmann nem is tudta beszé
dét befejezni. A zaj csillapodtával Szalag Sán
dor
a polgári gondolatra hívta fel • gyűlés
figyelmét
s nagy szomorúsággal állapítja meg, hogy a
polgárság elkeseredésében és meggondolatlanul
csatlakozni akar a szociáldemokratákhoz.

Több elkeseredett hangú felszólalásban a
Hangya és a közüzemek konkurrenciáját, vala
mint a kartellek túlkapásait panaszolták pl,
Németh János a szövetség elnöke szólalt fel vé
gül és elmondotta, hogy a szövetség képvisele
tében fenn járt a pénzügyminlszteritunhan^
ahol az egyfázisú forgalmi adót sürgette.
Vargha Imre államtitkárral beszélt, aki biztosí
totta arról, hogy
februárra inár megjelenik az egyfázisú
forgalmi adóról szóló rendelet,
majd hangsúlyozta, hogy a szövetség vezetősége
minden lehetőt el fog követni a kisiparosságért.
Ezután elfogadták a beterjesztett határozati
javaslatot, amely szerint felhatalmazzák a szö
vetség elnökségét arra, hogy lépjen érlntke-.
zésbe az ország összes ipartestületeivel s
▼elük együtt tiltakozzanak a kormánynál
■ csizma- és cipő-boletta ellen,
amely az iparosságnak óriási károkat okozott.

Hegycsuszamlás
a Tihanyi félszigeten
Balalonfüred, január 18.
(A Hétfői Naplő tudósítóidnak telefonjelentése.) Mint ismeretes, a tihanyi félszigeten a rév
közelében a hegy egyes részei már néhány év
előtt megmozdullak és akkor megrongálták a
balatoni körútnak a félszigetre való kiágazását.
A közelmúltban ezen a ponton újabb
hegycsuszamlás történt.

Ez aktuálissá tette a sürgős intézkedést. A ki
szállott szakértőbizottság megállapította, hogy
a hegy egyik részén a felső réteg alatt agyagos
rcteg fekszik teknőszcrüen, amely nem engedi
át a vizet és elősegíti a felső rétegek megmoz
dulását.
z

LÓCZY LAJOS egyetemi tanár
véleménye szerint a csuszamlások három ténye
zőre vezethetők vissza: a Balaton vizének vál
tozásaira, a forrásvizekre és a csapadékvizekre.
A szakvélemények alapján
a kritikus ponton most próbafúrások In
dultak,
amelyek hivatva lesznek a hegy rétegeződését
megállapítani. A fúrások alapján kerülhet sor a
védőintézkedésekre, de a radikális megoldás
természetesen attól függ, hogy nem kerülnek-e ,
ezek az intézkedések különösen nagy összegbe.
A tervek szerint az aknák
fúrásával
*'
•és- csatornázásával viztolenitik-a^fy-ogos -ró-

77.000 pengő kártérítésre perli
a fővárost egy vállalkozó,
akinek hirdetési oszlopát rövid próbaidő után eltávolították
az utcáról
Steuermann Gyula kereskedő feltalált
egy vitrinszerü hirdetöoszlopot, amelyben
belül mindenféle tárgyat lehet elhelyezni és
este kivilágítható. A kirakatos hirdetőoszlop
tervét bejelentette és lajstromoztatta a Ke
reskedelmi és Iparkamaránál, ami által egy
évi védelmet kapott elgondolása. A lajstro
mozás után Steuermann megjelent a főváros
Hirdető Vállalatánál és ajánlatot tett 200
darab ilyen újszerű hirdetőoszlop felállítá
sára. Ajánlatában előadta, hogy maga viseli
az építési és fenntartási költségeket és az
engedély ellenében a bruttó bevétel 25 szá
zalékát átengedi a fővárosnak. A Hirdető
Vállalat az ajánlat alapján
megengedte, hogy Steuermann
egy
próbaoszlopot felállítson
a Deák Ferenc-téren. A próbavitrin el is
készült, de rövidesen a főváros közölte a
vállalkozóval, hogy a további oszlopok fel
állítását nem engedélyezi és
felszólította, hogy a Deák-téri vitrint is
bontsa le.
Steuermann kénytelen volt az oszlopot
eltávolítani, de legnagyobb meglepetésére
nemsokára az Oktogon-téren, a Kovácskávéház elölt
az ő találmányához hasonló hirdető
vitrint látott.
amelyet a főváros Hirdető Vállalata már sa
ját vállalkozásában állított fel. Erre Weser
dr. ügyvéd utján kártérítési pert indított a
főváros ellen és 77 600 pengő megfizetését
követelte a fővárostól.
A pert a törvényszéken Szentléleky dr.
törvényszék! bíró tárgyalta. A főváros kép
viseletében Szálka Béla dr. tisztiÖgyész je
lent meg, aki a kereset elutasítását kérte,
miután szerinte nz Oktogonon felállított

Háromszcbás komfortos,
bútorozott

Mindenütt kapható!

ÓRIA«

egész lakást keresek
Aián'atokat az UBÁNI' F>LM»
FZINHAZHA, Rákóczi-ut 21. sz.

hirdetöoszlop nem azonos a Steuermann*
féle vitrinnel. Azt is előadta, hogy a főváros
a kifogásolt vitrint már 1924-ben
szabadalmaztatta.
Ezzel szemben a felperes, tanukra hivatko
zott annak bizonyítására, hogy a fővároa
vitrinje csak csekély árnyalatokban külön
bözik az ő találmányától. A bíróság el is
rendelte a bizonyítást és kötelezte a fővá
rost*. hogy a vállalkozó eredeti ajánlatához
csatolt vitrinrajzot mutassa be, hogy igy
megállapítható legyen, milyen volt a próba- ’
vitrin és miben különbözik attól a főváros
által felállított hirdetőoszlop.

Budapest, 1931 január 19.
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Ktt bankigazgató egymllslú
márkás csalása

Annát ö gyilkolta meg, Erdélyi Béla még
mindig ártatlanságát hangoztatja
és a többesztendös hosszú fogság sem törte
meg. Látogatóitól állandóan hétköznapi esemé
nyek iránt érdeklődik, nagy figyelemmel kiséri
a sportvilág hozzá beszivárgó híreit. A fogház
ban általában nincs baj vele, a szigorú szabá
lyoknak mindenben engedelmeskedik. Azt han
Barim varosa a károsult
goztatja, hogyha a Kúria is elitéli, úgy az első
Berlin, január 18.
lehetőséget
felhasználja,
hogy
perújítást
nagyarányú visszaéléseket körettek el.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
A visszaélések, amelyek a vádak szerint kérjen.
lentése.) A német fővárosban egy újabb ha a bank két igazgatóját terhelik, 1924-ig
talmas bankbotrányt fedeztek fel. A szom nyúlnak vissza. Az akkori mérleget állító
bati napon ugyanis házivizsgálat és fegyel lag a két igazgató hamisan állíttatta fel és
mi eljárás indult meg a berlini Stadt*chafts- az összeg, amellyel a bankot, illetve Berlin
bank két igazgatója: Le Wiseur és Wege el városát megkárosították,
len. A fegyelmi eljárást a városi hatóságok
egymillió márkára rúg.
indították meg, mert, a Stadtschaftsbank
Gyula, jan. 18.
Berlin városának érdekkörébe tartozik. A A bank összes üzleteit most 1924-ig vissza
két igazgatót azzal vádolják, hogy a berlini menően átvizsgálják és csak azután dönte
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
ráloglevélintézottcl kapcsolatos ügyletköté nek, hogy vájjon tesznek-c bűnvádi följe tése.) A gyulai törvényszék Unghváry tanácsa
szombaton tárgyalta a hatásául közeg ellen el
seknél
lentést a két igazgató ellen.
követett erőszak bűntettével vádolt Szabódy
Ágost endrődi gazdálkodó bünperét. Szabódy
utolsó 4 napjáin
ellen az a vád, hogy a mull év októberében,
hétffin, kedden, eierddn *• ceStSrtSkSn
esak a Calvln-tért Áruházunkban
mikor
Farsangi okkasló!
tanyáján megjelent Fiiaki István endrődi
végrehajtó, hogy tehenét adótartozása el
(nem mfiselyem) 7.
lenében lefoglalja, súlyosan bántalmazta és
kidobta.
A megtartott tárgyaláson Szabódy beismerte
Világitógázzal megmérgezték magukat — A kettős öngyilkosság bűnösségét és csak azzal védekezett, hogy
egyetlen tehene volt minden vagyonkája, ezért
oka: anyagi gond
Mintákat díjtalanul ktUdUnk.
fordult dühében a végrehajtó ellen, mikor azt
lefoglalta. A bíróság a fennforgó enyhítő kö
Vasárnap délelőtt a Mária Terézia-tér 16.
András huszonhatéves droguistasegédet.
ozámu ház lakóinak feltűnt, hogy a földszint Mindkettőjüket a Rókus-kórházba szállítot rülményekre való tekintettel
aki az Ítéletben azonnal meg is nyugodott, úgy
150 pengő pénzbüntetésre Ítélte a végre
2. számú lakás lezárt ajtaján keresztül
ták. Mindeddig nem sikerült őket kihall
hogy az rögtön jogerőre emelkedett.
hajtó ellen támadó gazdát,
erős gázszag áramlik ki.
gatni, állapotuk igen sulyos, de remény van
Szóltak a házmesternek, aki rendőrt hivott életbenmaradásukhoz. A rendőri nyomozás
> feltörték az ajtót.
megállapítása szerint özvegy Dcutsch Mór
A konyha földjén elterülve, eszméletlenül né az utóbbi időben betegeskedett.
találták özvegy Dcutsch Mórnét, a lakás föBúcsúlevelet találtak a konyhaasztalon,
bérlöjét. Rosszat sejtve nyitottak be a szo amelyben Deutschné és a fia megírták, hogy
bába, ahol
közös elhatározással
az ágyban fekve, szintén eszméletlenül
anyagi gondjaik miatt akarnak megválni az
élettől.
lelték Dcutsch Mérné fiát:
Dcutsch

Százötven pengőre Ítélték,

mert megverte az egyetlen tehe
nét lefoglaló végrehajtót

Közős elhatározással a halálba
indult egYŐzvegyasszonY és afia

[reg Ceorgette
SS, 590
liepe latig
«90
[rege Mongol és trésé Marokaln 4.90
390

Agyonlőtte magat
az aranyásó orosz
nagyherceg

London, január 18.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Az ausz
tráliai Melbourneből érkező távirati jelen
tés szerint, ott
öngyilkosságot követett el egy volt orosz
nagyherceg.
Frank Henderson melbournei orvost la
Az Italmérési felszólamlás! bizottság ma kezdi tárgyalni abuda- Dr.
kásán holtan találták. Homlokán lőtt seb
pesti vendéglősök, kocsmárosok, fűszeresek fellebbezéseit tátongott, mellette hevert a revolver, amely
A székesfőváros vendéglőseire, kocsmáro- megbízása folytán tagjai a bizottságnak nek golyója életét kioltotta. Az öngyilkos
saira és egyéb italmérőire nézve nagy azok is, akik az italmérö szakma érdekeit ság tényét bizonyította az a búcsúlevél is,
fontosságú tárgyalások folynak most a buda védik. A bizottság ilyen tagjai a vendéglő amely az asztalon heverő iratok tetején fe
pesti pénzügyigazgatóságon. .
......... . . .......... , . sök. részéről: Keszey Vince, Bandi Ferenc,
Itt tárgyal az úgynevezett italmérési Malosik Ferenc; a kocsmárosok részéről :
felszólamlás! bizottság, amely az 1931. én Orbán Z. Géza, Flesser Márton és Jentncr
től kezdődő s három évre szóló illetékmeg- Ferenc, a söntések részéröl Bállá Károly és
állapitások elleni panaszok sorsa felett Weinberger Béla.
dönt.
A nyolcszáz fellebbezés elbírálása előre
Berlin, január 18.
láthatólag három hétig eltart s arra behív
Az uj kivetések ellen
ták
a panaszoló italmérőket,is. akiket sze
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjcnyolcazáz panaszt, illetve fellebbezést
mélyesen meghallgatnak. A döntések elé lentése.) Kurt Bois, a hircs berlini színész,
adtak be
négyezer fővárosi italmérő tekint nagy vá a Deutsches Theater tagja sulyos testisér
ar érdekeltek. Jóval kevesebbet, mint az
rakozással, mert a pénzügyi hatóságok mos téssel vádoltan állt a berlini birodalmi tör
előző ciklusban, de a mostani kivetések vi
tani állásfoglalása irányadó lesz a későbbi, vényszék elölt. Egy rendkívül kényes
és
szont jobban érintik az italmérőket, mert
időközi tárgyalásokra. Sajnos, ezen a téren furcsa testisértési
pörnek volt
vádlottja
a szomorú gazdasági viszonyok ezen a fron
nem sok jót várhatnak az érdekeltek, mert Kurt Bois, aki Schanda nevű partnernőjét,
ton is nagy pusztításokat okoztak.
illetékes helyen a következő információkat aki szintén neves berlini
színésznő, a
A tárgyalások közel kéthónapi késéssel
kaptuk:
Deutsches Theater színpadán a próbák fo
indultak meg s emiatt bizonyos nyugtalan
—
Az
idei
kivetéseknél
a
pénzügyi
ható

lyama
alatt
ság is volt a szakmában, amit a pénzügyi
tettleg Inzultálta és megrugdosta.
hatóságok akként hárítottak el. hogy a ma ságok
elmentek a méltányosság legszélsőbb
gasabb kivetések behajtását a most megin
A szép színésznő arról panaszkodott, hogy
határáig.
duló tárgyalásokig
a tcstisértés miatt, amelynek látható nyo
Az illeték leszállításáról tehát csakis nagyon
felfüggesztették.
Az italmérési felszólamiási bizottság Gaór indokolt és teljesen igazolt esetekben lehet
Vilmos főrendiházi tag elnöklésével kezdte szó, — de erre nincs sok remény...
Viszont a fellebbezők azt remélik, hogy
meg tárgyalásait. Állandó helyettese Lázár
Ferenc főrend lesz. Mindkettőjüket a bel indokolt panaszaik a bizottságnál alapos
ügyminiszter nevezte ki erre a tisztségre és megfontolásra és meghallgatásra találnak.
m. b.
ugyancsak a miniszter kinevezése, illetve

Nyolcszáz italmérő panasza
a tulmagas illetékek ellen

küdt. A levél adataiból és az iratokból ki*
derült, hogy’
z orvos tulajdonképpen Alexander Mihnjlovics nagyherceggel azonos.
A nagyherceg, aki a nagy orosz összeomlás
után orvosi diplomáját igyekezett hasznost*
tani, röviddel ezelőtt
tért vissza az ausztrállal metropolisba
a Salamon-szlgetckről, hol nz aranyásók
között dolgozott.
Búcsúlevelében életuntságát jelöli meg ön*
gyilkossága okául.

Súlyos testi sértésért elítélték Kurt Bois-t,
a híres berlini színészt

A Dénes-féle földműves
párt incidense a dorozsmai
csendőrökkel

mait napokig viselte, föl sem léphetett és
hosszú ideig
kénytelen volt a színháztól
távolmaradni.
A tárgyalás rendkívül izgalmas és drámai
lefolyású volt, mert a tárgyalásra fölvonult
színészek és színésznők, valamint a különös
per két főszereplője a bíróság előtt

rekonstruálta a sulyos Inzultus lefo
lyását.
Végül a bíróság elitélte Kurt Bois-t partner*
nője ellen elkövetett sulyos testisértés vét*
ségéérl és ezenfelül hatszáz márka fájda<
lomdijat ítélt meg a művésznőnek. A felek
megnyugodtak az Ítéletben.

azonnal hagyják el a vendéglőt
Dénes István tiltakozott n felszólítás ellen- A
csendőrörs vezetője azonban azt mondotta,
hogy a szomszédban gazdagyülés van és ezért
idegenek nem tartózkodhatnak
Doroz&mán.
Tekintsék úgy. mintha ki volnának utasítva
Dorozsma területéről és
ha nem tesznek eleget az utasításnak, ak
kor kénytelen lesz erőszakot alkalmazni.
Dénesék társaságához tartozó Keőváry Ottó dr.
szegedi ügyvéd erre felugrott a helyéről s azt
mondotta, hogy semmi körülmények között
nem hagyja el a kocsmát. A csendőrörs veze
tője Keőváryt a kijelentése után letartóztatta,
nem sokkal később azonban szabadlábra he
lyezte.
Vasárnap délután ment vissza Dénes István
Szegedre, ahol feljelentést telt az incidens
ügyében.

Szeged, január 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelentése.) Vasárnap délelőtt a Dénes-téle földműves
párt tagjai kirándultak a Szeged-környéki ta
nyákra, hogy a párt szervezési munkáit meg
kezdjék.
A dorozsmai Kislemplomlanya
Bnlogh-féle
vendéglőjébe) tértek be, ahol több ellenzéki ér
Közben nagy beszédre készül a február elejére kitűzött kúriai tárgyalásra zelmeiről ismert gazdával megbeszélést folytat
Néhány hét múlva legfelsőbb fóruma elé ér kérésére az asztalosmühely szőgélői közé osz tak. Eközben négy csendőr lépett be a kocsma
ivójába és
kezik el az utóbbi évtizedek egyik legérdeke tották be és itt nagy izgalommal
felszólították Dénes Istvánt és társait, hogy
sebb bűnügye: az Erdélyi-ügy. Február első he
kalapácsolta a ládákat.
tére tűzték ki a millstatil gyilkosság kúriai fő Űgyláts^ik azonban ezt a mesterséget is meg
tárgyalását, amelynek végeztével az utolsó unta, mert most
szó Is elhangzik Forgács Anna titokzatos halá
a kosárfonó üzemhez került
lának nyomán keletkezett rejtélyes bűnperben.
W1ES, 1931 január 16.
Erre a tárgyalásra természetesen nemcsak a és itt dolgozik reggeltől délutánig. Amint azon
mássás iratokat gondosan áttanulmányozó re ban őrei visszavezetik cellájába, jegyzetei közé
Wien, Vil. Noubaugasse 25.
ferens bíró, a védelmet ellátó védő és a vádat temetkezik, mert nagyon készül a kúriai fölárT. ECO FILM RT.
BUDAPEST
képviselő királyi ügyész készül, hanem na- gyalásra. A büntető perrendtartás értelmében a
pgwn oárja már a vádlott Erdélyt Béla is. A letartóztatásban lévő vádlottnak rém kell meg
Arról értesülünk, hogy Önök „TNGAG1" clrnü espediciós filmünknek Budapesten
titokzatos millstattl dráma
főhőse most a jelennie a fellebbviteli fötórgyaláson, igy tehát
való
megjelentetésére
nézve
több
mozival
tárgyalnak.
gyüjtőfnghóz lakója. Kezdetben a szabómühely- Erdélyi cellájában várhatná meg a Kúria Íté
Felhívjuk figyelmüket, hogy ez a Alin úgy kulturális, mint szórakoztató érté
letét. Mivel azonban a törvény úgy intézkedik,
kénél
fogva
az ‘ utóbbi
idők
legnagyobb sikere volt és ezért nekünk, mint
ben foglalkoztatták, ahol
hogyha a vádlott akar, megjelenhet a tárgyalá
a
film
európai
forgnlombahozólnak, nem lehet közömbös, hogy az milyen
gombokat varrt
son, Erdélyi Béla mindenáron élni akar ezzel
mozikban kerüljön bemulatásrn. Nyomatékosan figyelmeztetjük Önöket, hogy e fllmkuaz ott készülő kincstári ruhákra, később saját a jogával, sőt engedélyt fog kérni az elnöktől,
lőnlegesség csokis olyan mozikban jelenhet meg, melyeknek publikuma értékeli az ilyen
hogy hosszabb lélegzetű védőbeszédet mond
páratlan képsznlagot.
. <« «« 14
jón maga mellett az utolsó szó jogán.
Tudomásunk van róla, hogy a budapesti Kamara „Byrd délsarki utazása Rímjé
Erdélyi Béla, mint thogy ezt védőjének el
nél e mozi közönsége nemcsak felismerte, hapem értékelte is nz ilyen zsánerszerü film
mondotta, rá akar mutatni a Kúria előtt, hogy
kiválóságait, továbbá, hogy nz ORION mozgó publikuma érdeklődik leginkább a ha
az ö ügyét a közvélemény láthatatlan és besonló kvalitású, sablontól elülő filmek iránt. — ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ai
blzonylthatatlan nyomására bírálták el kedve
. INGAGT'-nnk n KAMARA és ORION-ban való bemutatásával c mozik közönségének
beéaMirfl vaar tmdapevt-környélrt hasra, 'atafcre *• zőtlenül, reméli azonban, hogv most, miután a
legyünk szolgálatot.
Wkastare, ffvenan *• eianj-baen kaphatja szenvedélyek Forgács Anna titokzatos halála
teaaowaM WvtM-'téare
Kiváló tisztelettel
SlipCf* ■ lllTl
Vf*
ügyében már lecsillapodtak, a Kúria igazságot
Mezei s. k.
fog szolgáltatni neki. Hiába látta bebizonyiloltSOLTI LAJOS
nak a törvényszék és a tábla, hogy Forgács
THaa latos troli

Gombokat varr és kosarat fon
Erdélyi Béla a gYŰjtófogházban

ÓVÁS!

SUPER FILM A. G.

Ha nénire van
szüksége
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Szeretőjével meggyilkoltatta
vak tériét

Kétféle ápolási dijatvezetnekftea fővárosi kórházakban
M auam kevesebbet, a wagtubeiegek ifibbet lógnak tizetal

Sinőcz Jenő polgármester, a közigazgatasi
bizottság ülésén jelentette be, hogy megtörtént a megegyezés a kormány és a főváros kö
fi hérasiogéBV az asszony tuibuitasára
zött a régóta húzódó ápolási díjtartozások
Mrokkai mogtojtoita az Öregedő gazdát
ügyében. E megegyezés szerint az allam ma
RssthUis gyilkosság ügye foglalkoztatta Az asszony segítségével azután a holttettet gára vállalta a vitás 14.5 millió Pengős tarto
zás kifizetését és mór
felakasztották
az
istálló
metitrgerendájára,
u napokban o pestwdéki törvényszéket. Egv
január 1-tól kezdve havi 303.00(1 pengő®
már korosodó asszony és egy fiatal gazda- hogy azt a látszatot keltsék, mintha a vak
részletekben
euiber
öngyilkossógat
követett
volna
el.
legény kerültek a vádlottak padjára özvegy
A bestiális gyilkosság után, mint akik jól megkezdte az összeg törlesztését.
Beregi Mórtonné és /Jankó József. Előre meg
,
végezték
dolgukat,
alaposan
bevacsoráztuk
Ez a megállapodás ózonban csak egy feje
fontolt szándékkal elkövetett gyilkossággal
és lefeküdtek. Nem számítottuk azonban zete a hosszú háborúskodás befejezésének.
\adóija őket az ügyészség.
Értesülésünk szerint n további viták elkerülése
arra, hogy a gyilkosságnak
4s asszonyt mint felbujtót, a fiatal,
végeit u jövőben felszámítandó ápolási dijak
egy Miemtanuja is akadt,
alig linszoahárouiévca
legényt
pedig
megállapítására
mint tettest.
egy tizennégyéufs fin, aki ott aludt nz istál
uj megegyezés Jön létre a főváros és »
Az ügyészség vádiratában megdöbbentő képe lóban. A siheder egész idő alatt megbújt a
népjóléti kormány között.
rajzoló<lik ki annak a gyilkosságnak, ame tehenek közölt, ügy hogy nem vélték észre.
A
vita magva tudvalévőén abban rejlett, hogy
lyet Dankó József mull év őszén követelt el. Mikor azután Bneginé és a legény eltávoz
a népjóléti miniszter nz elmúlt években követ
mikor
lak az istállóból, a fin a csendőrségre rohant kezetesen nem ismerte cl a főváros által fel
és elmondta a látat/akat. A csendőrség ter számított kórházi ápolási önköltséget és allanmeggyilkolta a nemrégen hazaérkezett
mészetesen azonnal elfogta Dankó Józsefet, dóun 20—2ö százalékkal kevesebbet engedélye
Jómódú
amerikás
magyart:
Beregi
zett. illetve ismert el, mint amennyit a főváros
aki nyugodtan aludt — Beregi ágyában.
Mártont.
A megtartott főtArgyaláson úgy nz asz- követelt. Egész a legutóbbi időkig a kormány
Beregi Márton másfél esztendővel ezelőtt
csak
5 pengő napi ápolási diiat fizetett a sze
érkezett haza Amerikából, ahová még gyer szonv, mint a legény
gény betegek után, holott a fővpros kimutatta,
mekkorában került ki Az óhaza utáni vá
tagadták
hogy az önköltség 0.37 pengő. Az önköltség
gvukozós azonban nem hagyta nyugodni és a terhűkre rótt bűncselekményt és váltig azt megállapítását a jövőre nézve uj alapon kí
vánja a népjóléti miniszter szabályozni.
ötvenütévea korában néhány ezer dol
hangoztatták, hogy Bertái Márton öngyil
Beavatott helyen kapott értesülésünk szerint
lárral a zsebében hazajött szülő.'Hiú
kosságot követett el. Vallomásukra azonban n tárgyalások
folyamán a kormány azt az
jába.
rácáfolt az orvosszakértői vélemény is, álláspontot képviselte, hogy ezentúl
Itt földet, házat vett és földmiveléssel akart amely kétségtelenül igazolja, hogy Beregi
kétféle ápolási dijat vezessenek be a kór
foglalkozni. Alig néhány hónapja volt itt már holtan került a mestarqerendára. De
házakba
hon, mikor szemel vetett a falu egyik lá szemükbe mondta a gyilkosság történetét a
éspedig
egyel a szegény betegek részére, ame
nyára: Rózsás Katalinra és azt azonnal el tizennégyéves tehenesíiu is, akit drámai
is vette feleségül. Kezdetben harmonikus jelenetek közben szembesítettek az asszony lyet az állam térit meg és egyet a fizető ma
gánbeteg részére. A szegény betegek ápolási
volt h házasélet közöttük, a nagy kor nyal és vádlott társával.
dija nem lehet több a főváros önköltségénél,
különbség ellenére is, de azután hamaro
— Igenis láttam, — mondotta bátran a mig a fizető betegek ápolási diját az önköltsé
san pokollá vált az élellik: mert
gen felül lehet számítani.
gyerek — hogy
Az önköltség megállapítása tekintetében a
Beregi hirtelen megvakult.
a nagysága, meg a Józsi akasztották föl
kormánynak az a követelése, hogy az önkölt
a földön fekvő Beregi bácsit az. istálló
Ekkor lépett szolgálatukig béreslegény kánt
ségbe
ban . . .
Dankó József, aki csakhamar
nem számítható be
Hiába volt az asszony kétségbeesett sikol a kórházak tatarozásával, bővítésével, felsze
a fiatal asszony szeretője lett.
tozása és Dankó álkozódúsa, a gyerek csak relésével, általában a fcnlarlással kapcsolatos
Bereginénck, aki halálosan beles/eretell a
megmaradt vallomása mellett.
költségek, hanem csupán az élelmezés, az or
béreslcgénybe, mindinkább teherré vált nz
Ítéletre még nem került sor. mert a bíró vosi-, gyógyszer- és anyagdijak alkothatják az
■ ■regember és addig beszélt a fiú lelkére,
önköltség kalkulálásának alapját. A főváros
amíg az vállalkozott arra, hogy elteszi az ság elrendelte nz asszony szüleinek kihall eddig a törvény rendelkezései szerint a kór
öreget láb alól. Egyik este ki Is rsalta a gatását is, de azok nem jelentek meg. Az házak fentarlásával járó minden kiadást be
magával tehetetlen, vak emberi az istállóba asszony npja ugyanis
számított az önköltségije. Ezért folyt mindig a
vita az állam és u főváros közöli, mert a nép
azzal, hogy uz egyik tehénnek valami baja
az egyik vidéki fegyintézetben négy
jóléti
miniszter nem ismerte el ezeknek a di
van, ott
hónapos börtönbüntetését tölti,
jaknak a jogosságát.
hurkot vetett a nyakába éa a azerenamit sulyos testi sértésért kapott és a szom
Most tehát a kormány végérvényesen érvé
eaétlcn férfit megfojtotta.
bati főtárgyalásra nem vezették elő.
nyesíteni akarja ezt az álláspontját és a jen

tartási költségeket a községi háztartás lerhérá
akarja áthárítani Ellensúlyozásképpen lehető-,
séact nyújtanának arra, hogy a tehetős, fizető
bcíegeklöl a főváros magasabb ápolási dijM
szrdhessan. Ez ugyan kevés kárpótlás lenne,
meri a firclö beteg nagyon kevés • közkórbárnkbao. Ha a megállapodás esen a, .lapon
létrejön, es annyit jelent, hogy a kösségl hislartás kénytelen less számolni egy ujubb
állandó kiadási tehertétellel, a tórhárak fin.
tartásának kWltgiuel. ami aligha less kéve,
sebb, mini a kórhásak eddig évsíMvra ismét,
lődd deficitje.

Örökre eltiltottak a vezetésföl
egy motorkerékpárost, akinek a
felesége kizuhant a hátsó ülésből
Érdekes autóbaleset ügyében hozott ítéletet
a törvényszék, amelyben örökre eltiltotta az
autóvezetéstől Lippay Antal magántisztviselőt.
Ezcrkilencszázhuszonkilenc juniua 2-án éjszaka, a külső Váci-uton játszódott le a karam
bol. Lipptay motorkerékpárjával a város felé
tartott, s mögötte sebes iramban robogott Varga
Antal soffőr, gyorsjárá6u teherautójával. Varga
utolérte a motorkerékpárt s
a két Jármű összeütközött.

A teherautó sárhányója a motorkerékpár rend
számtábláját érte s az összeütközés ereje

kivetette a nyeregből a pótülésen ölő Lip
pay Antalnét,

aki megsebesült.
A főlárgyaláson úgy Vargát, mint Lippayt
felelősségre vonták a történtekért. Varga vé
dekezésében előadta, hogy
Lippay szabálytalanul vezetett,

az ut egyi koldaláról kanyargóit ál a másik ol
dalra, s ezért nem tudta kikerülni. Az összeüt
közésért tehát Lippait terheli a felelősség.
A tanúvallomások megerősítették Varga val*
loniását, mire a bíróság
IJppayt örökre eltiltotta a vecetéatől.
Vargát ellenben fölmentette.

Legszebb Lehár muzsika
legnagyobb ogeronsnur a

Cigányszerelem
Lábass Juci,
Kőszegi Terez, Kun Magda, Szedő Miklós, szirmai Imre,
Szabó László, ÉrczkOuy László es DOry Hugú felieptúvel
Medd, csütörtök, pontok, szombat, vasárnap este föl 8 Órakor

Uárosi Színház

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1931 január 19.

vakmerő betörök kifosztottak
a weres-fotoiiziet kirakatat
A varos egyik isgiorgaimasaub pomian, agg taxi
állomás mellett dolgoztak a tettesek
A tegnapra virradó éjszaka vakmerő be
törés történt a Belvárosban. A Harmineadutca 3. számú házban van Veres Pálnak, a
jjeves fényképésznek fotóüzlete, ugyanabban
a házban, amelynek emeletén a fényképé
szeti műterme van. Nemrégiben alapította
Veres Pál ezt az üzletet, amelyben a leg
újabb és legmodernebb értékes gépeket tar
totta eladásra. .Igen sok értékes gép és mű
szer volt a kirakatában. Az elmúlt hetekben

annak ellenére, hogy a környék meglehető
sen forgalmas, népes és a szomszédban autótaxistand van.
A betörők csipesszel lefeszítették a kirakatablal^eárját. összeszedték az értékes gé
peket és elmenekültek.
Bizonyos, hogy hozzáértő, szakmabeli em
berek voltak, mert

többször Is megtörtént, hogy az éjsza
ka! órákban betörők kezdték feszegetni
a kirakatablakot,

A betörők zsákmánya lett egy speciális, ujrendszerü
gyufaskatulyanagyságu francia
fényképezőgép, amelyből

a közelben szolgálatot teljesilö rendőr azon

egész Budapesten csak egy darab volt.

gondosan kiválogatták a legértékesebb
holmikat.

ban mindig észrevette őket, mire a betörők
A tettesek ötezer pengőnél nagyobb értékű
dolgukvégezetlen elmenekültek.
zsákmányt ejtettek, a kár azonban biztosí
A tegnapra virradó éjszaka azonban
tás révén megtérül. A rendőrség keresi a
vakmerő betörőket.
mégis sikerült a betörés,

Halákagázolt az autó az
országidon egy kerékpárost
Gyula, január 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon je
lentése.) Halálos kimenetelő autógázolás
játszódott le vasárnap délután a békésgyulai
Fő-utcán. Kiss Sándor 38 éves gazdálkodó
kerékpárjával haladt az úttesten, mögötte
pedig Kéri Lajos olajkereskedő gépkocsija
sebes iramban robogott.

akart térni az autó utjából, azonban a sí
kos, fagyos úttesten

kerékpárja megcsúszott,

feldőlt, a robogó autó kerekei elkapták a
kerékpárról leeső szerencsétlen embert s
halálra gázolták.

A gázoló autó sofőrjét, Dányi Pált a csend
Az autó sofőrje tülkölt, s a kerékpáros ki őrség őrizetbe vette.

Nagy monstre bűnügyi
tárgyalás Nógrád község
ben tizenhárom vádlottal
A község köntortan (tójának revolveres kalandja
az ÉHE tagjaival
Érdekes bűnügyben tart helyszíni tárgyalást
n napokban a törvényszék. Tizenhárom vád
lottja van a hünpörnek, amelynek előzményei
egy nógrádi községben tartott gyűlésre vezetnek
.vissza.
Az Ébredő Magyarok Egyesületének egyik
csoportja nemrég Nógrád községben gyűlést hi
vott egybe s a gyűlésre Budapestről nagyobbszámban utaztak le az egyesület tagjai, de töb
ben jöttek el Vácról is. A gyűlés budapesti
résztvevői miután megérkeztek, a község vasút
állomásán várakoztak
Vác felől érkező tár
saikra. A vasútállomás előtti pádon több közBégbeli emberre] ült együtt Kacséra Endre
nógrádi római katolikus kántoptanlló és csen
desen beszélgetett a községbeli emberekkel.
Egyszerre csak odalépett hozzá Kutnik Kál
mán, az Ébredő Magyarok Egyesületének tagja,
aki a többiekkel együtt várakozott é*
hangosan szidalmazni kezdte ■ kántortanltőt, akit mint „nógrádi zsidóbarát keresz
tényt aposztrofált.
Kutnik és a kántortanitó között éles szóváltás
támadt, amelybe csakhamar, beleavatkoztak az
ÉME többi tagjai is, akik körülfogták Kucse
rát. A kántortanitó, amikor látta, hogy fenye
getően lépnek fel vele szemben.
beszaladt a vasútállomás forgalmi irodá
jába, Kutnik és társai utánarohantak, mire
Kacséra revolvert rántott elő.

Hangos kiáltozás, szidalmazás köze.pefte köve
telték Kucserától, hogy jöjjön ki a vasútállomás
épülete elé, amikor
azonban Kucsera nem
akart kijönni a helyiségből, a tömeg benyomult
az iroda helyiségébe. A következő percben
néhány, fiatalember
kezében kés villant
meg.
Kucsera pedig maga elé tartva revolverét,
figyelmeztette a késsel hadonászó flatalcmbe
reket, hogy ne merjenek hozzányúlni. Már-már
úgy látszott, hogy véres verekedés, lövöldözés
és szurkálás követi nyomon az egvre hango
sabb veszekedést, végül is a vasút tisztviselői
nek sikerült Kucserál fenyegető helyzetéből
kimenteni.
A revolveres affér ügyében megindult az el
járás. A királyi ügyészség
magánosok elleni erőszak büntette elmén

vádiratot ndotl ki a támadó csoport összes
tagjai ellen.
Négy fiatalembert már elítéllek közülük, hár
mat pedig felmentettek. Tizenhárom vádlott
fölött pedig most fog Ítélkezni a törvényszék.
mely
Nógrád községbe száll ki a tárgyalás meg
tartására,

tekintve, • hogy a monstruózus pernek összes
tanul itt laknak.

Ölven pengő nyomorsegélyt
adnak a gabonaügynököknek
Viharos rondkivüH közgyűlés a Futura gabonaeladásai mlat*
Szombaton este világosak voltak a Tőzsde t d tenni, hogy az ezer pengős egyesületi
ablakai. Ebben a szokatlan időben ugyanis segélyalapot
legfeljebb 50 pengős tételekben kölcsön
a gabonaalkuszok egyesülete tartotta rend
formájában nyomorsegélykénl szétosztja
kívüli közgyűlését az értéktőzsde termében.
a leginkább rászorultak között.
Igen viharos
lefolyású volt a közgyűlés,
Az ellenzék, illetve a rendkívüli közgyű
amelyen több mint száz gabonaügynök pa
lés ő.xzehivói nevében Bródu János, Bródy
naszolta cl szomorú helyzetét.
H’eúz János tőzsdetanácsot. az egyesület
elnöke mondta el elősző? a helyzet jellem
fenyeget!
lésére, hogy az ügynökök
„feje fölött a
tető ég, alulról Árvíz fenyeget, n szoba le
vegője pedig teld van gyilkos, mérges gárokka!". Szerinte azonban az ügynököknek
mégsem srabad könyöradományokat kérni
megóv!
te a nyomorban lévő táljaiért ctak annyit

Ha Járvány

Lysofcrm

Sándor fia tartott aztán hosszú beszédet,
amelyben tehetetlenséggel vádolta a veze
tőséget Rámutatott arra, hogy a Futuránál
több, mint IbOO kérvény van állás-ügyben,
de az uj alkalmazottak többnyire nem a
szakemberek sorából kerülnek ki. A Futura
nemrégen 55.000 mázsa búzát adott el a
malmoknak a kormány
megbízásából. az
ügynökök
kikapcsolásával. E mennyiséget
egyébként
ügynökök
utján
vásárolták
volna meg a malmok, kívánatos lenne tehát,
hogy
a Jutalékot most Is űzessék meg az
ügynökök összességének,
amely aztán szétosztaná a pénzt. Egyébként
is erélyesebben keli sikraszáttni az ügynö
kökért.
Bródg beszéde körül nagy vihar támadt,
igen sokan beszéltek a javaslat ellen és mel
leit, mig végre 8 óra tájban szavazásra ke
rült a sor. A többség azt határozta, hogy
két héten belül uj, tisztújító közgyűlést tar
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tanok, addig is küldöttség utján kérik a
malmoktól és a Futurától, hagy nagyobb ősz
szeget juttasson a nyomorban levő gabona
tőzsdei ügy nő kő knek.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank mérlege
A budapesti pénzintézetek körül a Pesti évi 12.401,585.000 P összforgalommal szemben
Magyar Kereskedelmi Bank igazgatósága az 1930. évben 13.212,846 000 P volt az összfor
galom a főkönyv egyik oldalán s ebből a debocsátotta elsőnek nyilvánosságra 1930-iki
viz.tüzlcl
forgalma
4.230,843.000
pengőről
üzletévéről szóló mérlegét. Ez a mérleg erői 5.225,654.000 P-re emelkedett, ellenben a pénzmutat az elszegényedett, meggyengült ma tárforgalom 3.551,581.000 P-rö] 3.219.673.000 P-re
gyar közgazdasági életben és optimizmust és a belélüzlcl forgalma 3.356,467.000 P-ről
hirdet a reménytelennek, kilátástalannak 3.069,572.000 P-re csökkent.
Az igazgatóság Strasser Vilmos aligazgatót fő
látszó válság idején. A magyar közgazdaság
könyvelővé és llorovitz Arnoid cégvezetőt he
életerejét reprezentálja a Pesti Magyar Ke lyettes-főkönyvelővé nevezte ki.
reskedelmi Bank, amely nemcsak a sivár
magyar gazdasági viszonylatban, hanem
-— A német kancellár és külügyminiszter
európai viszonylatban is megállju a helyét. Budapesten. Gcnfből jelentik: Az osztrák
A Kereskedelmi Bank mérlegének egyik ör külügyminiszter átadta Gcnfben Brünning
vendetes és biztatást nyújtó tétele: a kül német birodalmi kancellárnak és Curtiux
az osztrák
kormány
földi adósságokról szóló számadat, amely külügyminiszternek
meghívását, amelyben
meghívja őket az
élesen domborítja ki ennek a pénzintézet
osztrák fővárosba. Itteni politikai körökben
nek erejét és szilárdságát.
elterjedt hírek szerint, Károlyi Gyula gróf
*
magyar
külügyminiszter is
megbeszélést
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgató fo!ytat a német kancellárral és a külügymi
sága e hó 17-én ülést tarlóit, amelyben meg niszterrel az irányban, hogy bécsi látogatá
állapította, hogy az 1939. üzlelév a múlt évi suk alkalmával Budapestre is eljöjjenek.
nyereségűt hozat tál együtt 5,938.510.63 P tiszta Miután a német kormány mindenesetre vi
nyereséggel zárult, az 1929. évi (5,090.140. 95 P- szonozni óhajtja Bethlen István gróf mi
vel szemben. Az eddigi gyakorlatnak megfele niszterelnök berlini látogatását, lehetséges,
lően több, már lebonyolított üzlet nyereségének hogy Brünning kancellár és Curtlus külügy
elszámolása későbbi időpontra tartatott fenn.
miniszter bécsi látogatásuk befejezése után
Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy a a magyar kormány meghívására Budapestre
február 4-én délután */»5 órára egybehívandó jönnek.
S9. rendes évi közgyűlésnek javasolni fogja,
— Hadik János gróf kihallgatása ■ mlhogy az 1930. évi osztalék kifizetésére, ugyan•így,- mint az etmátt évben, 3,500.000 P, vagtfli niszterelnöknéi. Hadik János gróf, mint a
részvényenként 7 P, a rendes tartalékalap java vagyonváltságföldek ötös bizottságának el
Bethlen
dalmazására, mint az elmúlt évben, ugyancsak nöke hosszabb kihallgatáson volt
1.000.000 P. az alkalmazottak segélyalapjainak István gróf miniszterelnöknél, akinek az
javadalmazására pedig 60.000 P fordittassek. A ötös bizottság eddigi munkájáról referált.
jelenleg 1,000.000 P-t kilevő ingatlan érlékcsők
— C.ukorrépntermelők országos gyűlése. A
kenési tartalék további javadalmazásál az igaz Cukorrépntermclők Országos Szövetsége vasár
gatóság nem tartja szükségesnek, mivel az in nap délelőtt országos gyűlést tartott, melyen
gallanok mérlegszerű értéküknek 7*/?/a-á( jő- Purglg Emil elnökölt. Megnyitó beszédében is
védelmezik. Ezzel szemben a jövő évre előre- mertette a cukorgyárakkal fennálló szerződése
vitt nyereség a tavalyi 2i6.021.75 P-vcl szemben ket, a termelők és a gyárak közölt meglévő
differenciákat cs kijelentette, hogy amennyiben
i63.605.95 P-re tág.
a cukorgyárakkal megegyezni nem tudnak, a
K fenti eredmény a látens tartalékok igénybe kormány intervencióját kérik. Serbán Iván fővétele nélkül mutatkozik.
I titkár hangoztatta ezután, hogy az agrárérde
A belföldi űrlet jövedelme a lefolyt üzlet kek késhegyig menő védelme a feladatuk.
évben kisebb az előző évinél, ami természetes Fabriczius Endre a cukorgyárak elleni panaszo
kővetkezménve az általános gazdasági helyzet kat ismertette.
nek s annak, hogy a kihelyezéseknél alkalma
— Megalakult n Magyarok Vllágkongreszzott kamatláb az év folyamán állandóan csök szusa központi tanácsa. .4 Magyar Nemzeti Szö
kent és egyre szűkült a betétekért fizetett és a vetség tanácstermében e hó 8-án a Magyarok
kölcsönüzletben elért kamatok közötti külön Világkongresszusa cimü egyesülés megalakí
bözet is. A belföldi üzlet eredményében be totta központi tanácsát báró Perényi Zsigmond
és Ripka Ferenc elnöklete alatt. Az ülésen je
állott csökkenés pótlását a bank kiterjedt kül lentést teltek arról is, hogy a világkongresszus
földi üzleti összeköttetéseinek további kimé- irodáji ezernél tőlb külföldi magyar egyesü
yítése • ennek kapcsán nagyobb külföldi lettel és körülbelül tízezer külföldi magyarral
hosszú -és rövidlejáralú hitelek megszerzése és érintkezik. Az iroda közbenjárására a Buda
egyéb tranzakciók tették lehetővé.
pesti ügyvédi Kamara készséggel vállalta a
Az 1930. évi zárszámadások, szembeállítva az külföldön élő, igazoltan szegény magyarok in
1920. éviekkel, a következő jelentősebb válto gyenes jogvédelmét. Ugyancsak az iroda kéré
sére nirgtörténtek az intézkedések, hogy ■ kül
zásokat mutatják;
földön élő mngvarok gyermekeinek tanítására
A takarékbetétek összege 137,687.908 P-ről külön magyar könyvek készüljenek.
133.068.748 P-re csökkent ar. év folyamán, míg
a folyószómlabetétek összege 107,005.685 P-ről
117,379.416 P-re emelkedett, úgyhogy a két tetei
egybevetése végeredményben 6,154.000 P betét
emelkedést mutat. Egyéb hitelezők összege ezen
kívül mindössze 6,320.823 P, a múlt évi
10.657.400 P-vel szemben s ezen tétel is ki
zárólag az ügyfelek részére külföldön igénybe
vett rembourse-hilelekből ered.
Lényegesen növekedett a záloglevelek és köz
ségi Kötvények forgalma, amennyiben az év vé
gén forgalomban lévő címletek összege az előző
évi 22.032.663 P-rŐl 26,872.112 P vei 49,804.776
P-re emelkedett.
A pénzintézeteknél és bankároknál kamato
zásra elhelyezett tökék 37,617.979 pengőről
27,627.656 P-re csökkentek, ezzel szemben azon
ban a pénztári késsietek állománya 9,874.843
P rö| 12.073.375 P-re és a váltótárca 104,008.842
P-ről 119.750.678 P-re emelkedett. Ezen három
tétel egybevetett összege eszerint 8.859.000 P nö
vekedést (tinid fel.
Az értékpapírok értékelése ugyanazon konzer
vatív elvek szerint történt, mint az előző évek
ben. olykép lehál, hogy az* év folyamán he
áttolt .áresések, amelyek egyes papíroknál Igen
lényegesek voltak, a mérleg felállításánál teljes
mértékben figyclembevék-llek.
A forgalmi adatok részben emelkedést, rész
ben csökkenést mutálnák, amennyiben ai 1929.
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bohózat
a Király Szinházban

Amikor a primadonna nem akarja prolongálni a nagysikerű
darabot és csak a telléptidijasok küldöttsége miatt deterál
Ez n kis történet, ami itt következik,
szinte hihetetlen a mai dekonjunkturás,
annyi bajjal és vésszel küszködő szín
házi világban.
Nem
kevesebbről
van
ugyanis szó, mint arról, hogy egv színház,
nevezzük csak nevén: a Király Színház tár
sulatának egyrésze aggódó félelemmel nézte
rgg darab egyre növekvő sikerét és valósá
gos ellendrukkal igyekezett elérni azt, hogy
a színház igazgatósága mihamarább vegye
le a műsorról a most is lelt házakat vonzó
Okai mamát..

♦
Az Okos mama ugyanis rosszul startolt.
Kegyetlenül gyenge főpróba után, langyos
premier és aztán két-három gyenge előadás
következett. Az operett összes főszereplői— kivéve Bársony Rózsit és Kertész Dezsőt,
— nem voltak a színház tagjai, a rendezés
idegen volt és igy nem csoda, hogy a szín
ház pihentetett
gárdája valóságos ellen
szenvvel nézte azt a darabot, mely, íme, nem
is megy és mégis adják — nélkülük. Mind
ezeken felül pedig Fedák Sári ötszáz pen
gőre volt szerződtetve, természetesen —
esténként. Az Okos mama eme baisse-tendenc.'.ájában Lázár igazgató felkereste Fe
dők Sárit öltözőjében, neki indokolható, de
n színházi világban mégis meglepő ajánla
tot tett:
— Kedves művésznő, látja, hogy ráfize
tek nz Okos mamára,
egyezzünk k| úgy. hogy ha félháznál
kevesebb közönségem van, akkor ön l.s
■ félgázsit, azaz kétszázötven pengőt
kap esténként.
— Rendben van, — mondotta váratlanul
a művésznő, — de egy kikötésem van. Te
kintve azt, hogy a kétszázötven pengő, ami
ről lemondok,
tulajdonképpen az enyém,
azt kívánom, hogy ezt a pénzt a gázsitartozásai 'fejében a szegény színészeknek fi
zesse ki. A nyugtát természetesen kéreml

♦
A premier után másodnap kitűztek pró
bára egv amerikai darabot, amelyet lelke
sen kezdett próbálni a Király Színház törzs
gárdája ... Sietni kell a munkával, az Okos
mama legfeljebb egy hétig megy, — mon
dogatták a színháznál. A színészek
gázsi
nyugtája azonban, amelyet Lázár igazgató
■••zorgalmasan kiegyenlített, — csodák cso
dája, — egyre gyérebben foglaltak helyet
Fedák Sári táskájában. És ime: a második
hét elején, egy szürke hétfői napon táblát
csinált az Okos mama. Zsúfolt házak követ
ték egymást ... a törzsgárda azonban pró
bált szorgalmasan és még egy hetet engedé
lyeztek a: Okos mamának. Az Okos mama
azonban túljárt a színházi ellenőrük kerek
eszén és keresztülhúzta számításaikat. Már
régen kész voltak nz amerikai vígjáték elő
készületeivel. amikor nz Okos mama sorsa
újra fellendült és már sorozatos táblákkal

akadályozta meg a színház vezetőségét ab
ban, hogy a tjprabot le lehessen venni.
♦
Az egyhetekre szóló prolongáció
miatt
azután Fedák Sári összekülönbözött Lázár
Ödön igazgatóval és még
az ötvenedik előadáson sem békültek
ki, amelytől távolmaradt a színház
Igazgatója.
Zsúfolt ház, jubileum, ünneplés, — az igaz
gató nélkül. Azóta üzenet és levélváltással
folyik a szükséges tárgyalás a primadonna
és az igazgató között.
Elmúlt tehát a jubileum és újabb heti
prolongációt kapott az Ok'os mama, de az
után gondolt egyet a szinház igazgatósága
és azt mondta: nincs tovább! Kitűzte és be
hirdette az uj darabját, az amerikai vígjáté
kot, főszerepben Vaály Ilonával, Bársony
Rózsival és a szinház többi tagjával. Fedák
Sári tudomásul vette, hogy az Okos mama
befejezte pesti pályafutását és terveket ké
szített a külföldi utazásához. Megjelentek
az uj darab kommünikéi, dehát mit tesz a
véletlen, a kommünikék hírére az Okos
mama jegyeit kezdték jobban vásárolni és
ismét tábla áll a Király Szinház kapóján.
Mivel az igazgató mégsem ellensége saját
magának, levelet irt Fedák Sárinak és kérte,
hogy játsszon még egy héttel tovább, mert
akkor elhalasztja a premiert.
Fedák válasza rövid volt:
— Nem !.. Játssza csak az uj darabot.. !
Ár. igazgató kétségbeesve fordult a szer
zőkhöz, Békeff y Istvánhoz és Lajtai Lajos
hoz. De ezek — meghazudtolva minden ed
digi szerzői hitvallást — talán kissé szati
rikusán ezt válaszolták:
— De kedves igazgató ur, vegye le az
Okos mamát. Uj darab kell most, ünnepek
után, a februári negyed alatt, nem ez a fá
radt Okos mama ...
— Dehát itt mindenki összeesküdött elle
nem! f — csapott az asztalra az igazgató.
A szerzők nem feleltek, csak a vállukat
vonogatlák, a színházi ellendrukkerek pe
dig győzedelmesen
mosolyogtak. Fedák
hajthatatlan maradt: nem prolongál többé...
Ekkor valami olyan történt, ami egysze
riben happy endet ad ennek a kis történet
nek. Fedák öltözője előtt megjelentek a
szinház felléptidijas tagjai és tömegesen
imigyen deputáciőztak a művésznőnél:
— Kedves Zsuzsa, az istenért, ránk való
tekintettel, prolongáljon! Idegenek vagyunk
ugyan mi ebben a szinházban, senki sem
néz ránk jó szemmel, de mégis kenyerünk
függ a művésznő elhatározásától. A mi ked
vünkért: adjon még egy hetet ennek az
Okos mamának!
Fedák szivét elfutotta a melegség és azt
mondta: adok!
Amilven „pechje" lesz lezárnak, száz
előadásig meg sem áll az Okos mama Nem
borzasztó ez?
(»•

Jusnij vasárnap ünnepc’te
a Kék Madár tízéves jubileumát
Beszélgetés a művésszel, aki büszke a magyarbarátságra
Évenként visszatérő kedves vendégünk Jusnij I
s nagyszerű társulata, az orosz Kék Madár. Ál
landó törzsközönsége van Budapesten, éppúgy,
mint a világ összes nagyvárosaiban, ahol a
nagyszerű társulat pompás produkcióit minde
nütt a legnagyobb elismerésbe! fogadják. Jusnij
most Budapesten vendégsrercpel a Fővárosi
Oprrettsrlnhórban és ennek a vendégszereplés 
nek nr adott n szokottnál különösebb jelentősé
get, hogy itt Budapesten
vasárnap este a Fővárost Operettszlnhái
színpadán kedven és meleg ünnepség kert
iében tartotta a Kék Madár világbólygáaá-
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nak tízéves jubileumát
Az előadás után a színpadra gyűlt a Kék Madár
társulata, amelynek nevében Ribidinsrk titkár
meleg szavakkal köszöntötte fel a kiváló konfe
ransziét és rendezőt, aki megajándékozta a vilá
got a Kék Madár művészetével.
Beszélgettünk az érdekes jubileum alkalmá
val Jusnijjal. aki nagy melegséggel beszélt első
sorban a magyarokkal való kapcsolatáról.
— Kilencedik alkalommal vagyok Budapes
ten és talán nem is kell mondanom, hogy mi
lyen végtelen szeretet fűz a magyarokhoz, üres
Aráimban magyarul tanaink, hogy magyrfr báró
tóimat néhány magyar mondattal meglephes
sem. Külön boldogság részemre az, hogy társu
latom világcsavargásának tízéves jubileumát itt
ünnepelhetjük meg Budapesten.
Ezután szó került arról, hogy hány előadást
is tartott a Kék Madár. Jusnij előveszi noteszét
és a következő adatokat diktálja:
— Huszonhéttagu társulattal utazunk állan
dóan. Két vagon díszletet és világítási felszere
lést viszünk magunkkal mindenfelé. Eddig
tizenkilenc országban jártunk Európában
éa Amerikában éa MM előadási tartottunk.
A jubileumi meglepetés az, hogy táviratot kap
tam ma Marcclle Aoalmalele nevii párisi ügynökségtől,<amely másfél hónapra leszerződtetctt
a Théalre dfs Champes Elysées-szinházba Párisban. Még sohasem jártunk Páriában.
— Folytatni fogjuk, ahol elhagytuk. Ha befejezzük vendégjátékainkat n Fővárosi Operettszinházban, Ausztria és Pária után Palesztina
és Egyiptom következik, ahol szintén még soha
sem jártunk. Azután Olaszországot, pontosab
ban Rómát és Nápolyi ejtjük útba.

Budapest, 1931 január Itt,

Hangosfilmgép-háboru
a magyar ipar védelme nevében
A Telefongyár panasszal fordult a honvédelmi minisztériumhoz
a Tiszti Kaszinó hangosfilm-berendezése miatt
Egy ízben már beszámoltunk arról, hogy
milyen háborúságot okozott a filmszakmá
ban a Telefongyár magyar gyártmányú
gépe, amely kiválóságánál fogva is alapo
san megnyirbálta a magyar területen kon
cessziókat élvező Tobis-rendszerü epémet és
a Western Electric amerikai gép terjeszke
dési lehetőségét.
Kíméletlen harc indult meg
a Telefongyár magyar konstrukciójú és ma
gyar gyártmányú gépe ellen idegen részről
és ennek a harcnak egy nagyon érdekes
fejezele a honvédelmi minisztériumban fek
szik kivizsgálás céljából.
Néhány hétlel ezelőtt a Tiszti Kaszinó,
amely mozit tart fenn, a Telefongyárnál
érdeklődött a hangosfilmgép megvétele iránt.
A gyár bemutatta a magyar gépet, amelyet
szakértők a legnagyobb elismeréssel fogad
tak és olyan olcsó árajánlatot adott, amely
majdnem fele bármely külföldi gép beszer
zési árának.
A Tiszti Kaszinó azonban még sem
magyar gépet vett.

hanem meglepetésszerűen egy olyan külföldi
gépet hozott be, amelyből csak egyetlenegy
működik Győrben, ez a Zeiss-Ikon-rendszeríi
gép, önálló hangerösitővel nem is rendek
kezik, úgyhogy ezt egy másféle gyártmánya
és szabadalmu géprésszel kellett pótolni,
amelyért a szabadalmi harc még most i»
folyik.
Miután a Telefongyárnak tudomására ju«
tott ez a hazai ipart egyáltalán nem pár*
toló eljárás,
panaszos beadvánnyal fordult a hon
védelmi minisztériumhoz
azzal, hogy hajlandó gépét bármelyik szak*
értő bizottság rendelkezésére bocsátani ans
nak igazolásául, hogy az nemcsak minden-*
ben megfelel a hasonló külföldi gépeknek,
hanem néhány tekintetben még azokat túl is
szárnyalja. Úgy értesülünk, hogy a hon
védelmi minisztérium és a kereskedelmi
minisztérium iparvédő szervei
bizottságot
küldenek ki, amelyek dönteni fognak ebben
a rendkívül érdekes elvi perben, amely az
egész filmszakmát forrongásban tartja.

Premier után

SZÍNHÁZI napló

A BÉCSI MENYASSZONY — a hét lég
nagyobb eseménye, BékefTy László és Orbók
Attila közös színmüve a Nemzeti Szinház
ban uj kasszasikext varázsolt a deficites ál- •
lami színházak életébe. Kedves, romantikus
költői munka, amely feltétlenül tetszik a kö
zönségnek. Elragadtatással kell megemlé
kezni Somogyi Erzsi bűbájos figurájáról,
Rózsahegyi Kálmán aranyos humoráról és
Tasnády Ilona nemes művészetéről.
A VÁROSI SZÍNHÁZ KAPUNYITÁSA.
A
szinház uj rezsimre Lehár kissé idejétmúlt ope
rettjével, a Cigányuerelem-mel nyitotta meg
kapuit — el kell ismerni: nagyon szép előadás
ban. Akinek a romantikus operett tetszik, az
örömét találja a Cigángszerelem-ben és Lábass
Juci, Kőszeghg Teréz, Kun Magda, Szedő Mik
lós, Érezkövy, Szirmay Imre játékában
A TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD UJ MŰ
SORA — igazi kabarét hoz. Nevetést, jó
kedvet, mulatságot, amelynek központjában
mint mulattató Salamon Béla áll. Nagy
Endre egy kis operettjével tér vissza Lányi
Viktor társaságában a kis színpadra. Ked
ves. Ötletes szatirikus játék ez amely reme
kül elszórakoztatja a közönséget. A siker
ből, amely nem maradhat el, a szinház egész
gárdája kiveszi a részét.
,
BETHLENTÉRI SZÍNHÁZ. Fekete József
és Korcsmáros Nándor kis színháza a Bethlentéren a januári műsorával is megérdemli az el
ismerést. A kitünően összeválogatott bohóza
tok, operettek és magánszámok egész sorában
Lészay Kató, az előnyösen feltűnt Bethlentéri
csillag: Gergely Vilma és László Lilly, Vajda
Tilda, Kemény Olly, Székely Dóra, a férfiak
közül pedig Heltai Andor, Ormós Béla, Sárosy
Mihály, Zombory mulattatták jól a közön
séget.
,

A
Wiener Journal érdekes cikkben szá** mól be Fedák Sári jövő terveiről. A
bécsi lap értesülése szerint ugyanis Fedák
Sári lemond a színpadról és újságíró lesz.
A kitűnő művésznő most szorgalmasan ta*
nul olaszul, egyenesen abból a célból, hogy
egy amerikai lappal való megállapodása ér*
telmében, Mussolinit az anyanyelvén inter
júvolhassa meg. .4 Journal azt is közli, hogy
Fedák a bécsi vendégjátéka után Rómába
utazik és egy ottani szinházban fog fellépni,
amely egyúttal utolsó szinészi működése
f? s még azt mondják, hogy kihaltak a
színházi mecénások és őszinte színház
barátok. Néhány nappal ezelőtt egy előkelő
pesti textilnagykereskcdő és bűbájos fiatal
felesége elmentek a Magyar Színházba és
ott megnézték a „Rádbizom a feleségem"
című bohózatot. Olyan jól mulattak, hogy a
textilnagykereskedő házaspár alkalmas for
mák között az egész színtársulatot meghívta
és tiszt él élükre' siómból' estétől vasárnap
reggelig tartó lakomát adott. A szinház fő
szereplői a szombati' előadás után elmentek
erre az estélyre, ahol olyan asztal és italok
várták, amelyek a régi békevilágot varázsol
ták vissza. Olyan nagy volt a mulatság, hogy
a vasárnap délutáni előadásra többen a tex
tilnagykereskedő házából siettek a Magyar
Színházba.
TJ jabb magyar siker Berlinben. Vasárnap
U este Berlin egyik legelőkelőbb flltnszinhá iában, a Capitolban magyarok által Jfé*
szitett beszélőfilmet mutattak be „Mesék az
írógépről" címen, amely óriási sikert ara
tott. Szomaházy regényéből készült filmhez
Abrahám Pál csinálta a zenét és főszereplői
nek nagyrésze szintén magyar. A rendező
Wilhelm Thiele, a Mesék a benzinkutról
című film rendezője. Három pesti moziigaz
gató szerette volna megszerezni a premier
után a film magyar előadási jogát, de ezt —
még „lábon" eladták, úgyhogy a pesti mozi
igazgatók hiába vándoroltak érte Berlinbe.
öbb mint hatszáz pályamű érkezett be a
Vígszínház darabpályázatára. Komor Gyula
dr. tizenkét kategóriát állított fel a szerzők ré
szire és így osztályozza a rettenetes nagy anya*
got. Nagyon érdekes, hogy ebből a hatszár da
rabból már kettőt kiemeltek és azt két szinház
előadásra tűzi ki. Az egyik Halász Imrének
„Fogsz te még szeretni" című darabja, amelyet
a Belvárosi Szinház jog bemutatni, a másik pe
dig Szabados Árpádnak, a temesvári szinház
szinészrendezőjének „Kéry Domonkos élete"
című színmüve, amelyet a Nemzeti Szinház fog
előadni. Valóságos regény az, ami Szabadossal
történt. Elsőizben a Nemzeti Színházba küldte
be darabjait, amelyben a színház dramaturgja
megtalálta a tehetség nyomát, éppen ezért két
száz pengő költséget küldetett a színházból
neki, hogy a szegény színész feljöjjön és itt
dramaturgiai útbaigazításokat kaphasson. A
színész boldogan utazott fel, három darabbal a
hóna alatt, amelyek közül egyiket az Uj Szín
ház fogadott el előadásra, a másikat „Asszo
nyok és bolondok" címűt, a szegedi színház
már elő is adta nagy sikerrel és a siker után
a Nemzeti Színház is műsortervébe illesztette.
És még azt mondják, hogy protekció nélkül nem
lehet szinrekerűlni. Csak jó darab kell, mert
kevés szerző dicsekedhet azzal, hogy egyszerre
lét darabja vár Nemzeti Színházi bemutató
jára.

Filmpremierek
EZT LÁTNI KELL...
Sokan kiábrándultak a nagy amerikai revü
filmekből, amelyek bármilyen szinpompásak és
nagyszerűek voltak, mégsem elégítettek ki a
pesti mozlközőnség igényeit. A szombati sajtó
bemutatón a Corvin-filmszínházban azonban
mégis láttunk egy beszélőfilmet, amelyet tény
leg látni kell mindenkinek. A dm utasítása pon
tosan fedi a kritika elgondolását is. Ez a csodá
sán szép és eddig még sohasem látott nagy
arányú revű, amelyben az amerikai sztárok
egész serege, élén Bettg Compsonnal felvonul,
egy pillanatig sem fárasztó a nézőnek. A repü
ltél, amelynek nagyszerűségét, páratlan és soha
sem élvezett látványosságát, a fülbemászó mu
zsikáját, slágereinek tömegét, frappáns ötleteit
még pesti közönség nem láthatta, — pompás
és kitűnő cselekményt is Írtak. Ez az, ami
hiányzott eddig a révűből és ez az, ami meg
van ebben a „Ezt látni kell" című For-Gyémánt filmben. A kritika kénytelen rehabilitálni
az amerikai revü filmeket, mert ez az a film
óriás, amelu minden nagyszerű tulajdonságé
nál fogva alkalmas arr.a, hogy a hangosfilm ra
jongóit visszacsábítsa a revűhöz. Ezt a filmet
látni kell...
A FEHÉR BARÁT.
Az Omnia Filmszínház visszatért a premiermozik közé és mindjárt az egyik legszebb han
gosfilmet, .4 fehér barát-ol prezentálja a kö
zönségnek. Ismét egy film, amely uj utakon
halad ét a szemet szebbnél szebb felvételekkel
gyönyörködteti, amelyek minden jelenetében
művészetet nyújt. .4 fehér barát főszereplője
Gustav Fröhlich. Reinhardt-szinész, a női fő
szereplője pedig Charlotte Susa, a csodálatosan
szép szőke német filmsztár.
GRETA GARBÓ
németül beszél az „Annié Christie" című film
óriásban. Greta Garbó csodálatos egyénisége
tölti meg ezt a filmet, de minden szereplője,
különösen llans Junckermann. a film játszás tö
kéletes művésze. .4 Grela Garbó-film valóban
eseménye Budapest filméletének.

T

i üadlusfflalro Fllmpaloii
tgazga'ósApa kért a közönséget, hogy

Greta Garbó
e bő németi), berzélö filni'ének

ELŐADÁSAIRA
jeoeti a tolongás clkoillléee végett

előre megváltani nlveakedjék.

Budapest, 1031 január 10.

HÍREK
Tolvaj, akit a saját
„unokatestvére1 tartóz
tat le
Mulatságos detektiv-tolvaj kaland
a főkapitányságon
Kabarészinpadra illő mulatságos eset játszó
dott le tegnap a főkapitányság egyik hivatalos
szobájában
Megala János 24 éves fiatalember ellen lopás
gyanúja miatt
kürözőlevelet
adtak ki. Az ügyében nyomozó delektivcsoport
megállapította, hogy hol lakik és egy detektív
azonnal kiment a lakására,
előállította a főkapitányságra
és a. referens tisztviselő, Csizmadia Béla rend
őrtanácsos elé kisérte.
Megala János kihallgatása közben kérlelni
kezdte a rendőrtanácsost, hogy jóindulatúan
kezelje az ügyét,
ő nem züllött eufcer, egy roknna Is van a
rendőrség szolgálatában, Melega Gyula
delcktivfelügyelő.
A rendörtanácsos az előállítást végző detektivre nézett, azután kérdezni kezdte a gyanúsí
tottat:
— Milyen rokona magának Melega fel
ügyelő ur?
— Az unokatestvérem, — felelte Qíegala
abban a téves hitben, hogy a detektivvel való
rokonsága hasznára lesz a rendőrség előtt. Az
után igy folytatta:
— Nagyon jó rokonom nekem,a Melega, teg
nap is együtt vacsoráztunk.
A tanácsos ekkor megkérdezte:
— Szóval magának rokona van a rendőrsé
gen? Akkor talán másokat is ismer. Nézze
csak, ismeri ezt az urat? — és rámutatott a
detekűvre, aki előállította.
Megala János a fejét rázta.
—• Nem, kérem, ezt az urat nem ismerem.
A tanácsos és a detektív elnevették magukat:
az előállítást végző detektív ugyanis éppen
Melega Gyula felügyelő volt, Megala
„unokatestvére", a jó rokon.

A gyanúsított ezután rövidesen beismerte,
hogy az egész rokonsági mese csak a fantázia,
jában született meg. Hallotta Melega felügyelő
nevét és art hitte hogy a névhasonlatosság se
gítségére lesz. Arra persze
nem számított, hogy véletlenül < ppen a
„rokona" fogja el.
A dejeklivrokonsággal kérkedő Megalát azonnal
egy cellába kísérték.
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Súlyos ellentétek
a kereszténypártban
A vidéki képviselők — Griger kivételével
belépnek az egységesp&rtba
A Keresztéiül Gazdasági Pártban tudva
tudva-
levőleg az utóbbi időben különösen a vidéki
kerületek képviselői részéről erős nyugta
lanság tapasztalható, mert hiszen Petiden
István grófnak a pártértekezleten mondott
beszéde rámutatott arra,
hogy a miniszterelnök nincs túlságosan
megelégedve a kereszténypárt kormány
támogatásával.
Mint a Hétfői Napló beavatott forrásból ér
tesül, a kereszténypártban ezen a héten
döntő jelentőségű események várhatók.
A párt azon tagjai, akik vidéki kerülete
ket képviselnek és ennélfogva nyílt szava
zással választattak meg. a legteljesebb mér
tékben sérelmezik a WolíT-féle csoport el
lenzékieskedését, amellyel nagyon megne
hezítik helyzetüket kerületeiknek különösen
a kormány támogatása szempontjából. Azt
mondják, hogy most különösen a fővárosi
választások eredménye után, azoknak, akik
lajstromos szavazás utján kaptak mandátu
mot, könnyű kuruckodni, mert nincs szük
ségük a kormány különösebb támogatására,
ellenben nekik a vidéki nyiltszavazásos ke
rületben, hogy mandátumukat biztosíthas
sák,

akarják kényszeríteni a keresztény gazda
sági párt vezetőségét, annál is inkább, mert
hiszen az elnök, Zichy János gróf egyálta
lában nem foglalkozik a párt belső ügyei
vel, az utóbbi időben teljesen elkedvetlene
dett és igy most már a Czcttler-fé\e kor
mánypárti csoporttal szemben mind jelen
tősebb befolyásra tesznek szert WolfTék,
akiket egyetlen vidéki képviselő, Griger
Miklós támogat atekintetben,
hogy a párt valljon szint és pedig
ellenzéki irányban.

— A polgármester felhívása a gyermeknyarAltatás érdekében. Sipőcz polgármester felhí
vással fordul az ország lakosságához, a sze
gény fővárosi gyermekek ezévi nyaraltatásánnk
elősegítése céljából, a polgármester arra kéri
a vidéki községeket, hogy n nyár bizonyos ide
jére lássák szívesen körükben az anyagilag nem
tehetős budapesti szülők gyermekeit, akiknek
gyönge egészségük megkívánja a párhetes gond
talan pihenést, jobb ellátást, szabad levegőt. A
vidék tehetőseinek támogatására van szüksége
a fővárosnak azzal, hogy maguk, vagy többen
összeállva, tegyék lehetővé a szegény, testileg
leromlott fővárosi gyerekek csoportos nyaraltatását. A főváros viszont szívesen látja vendé
gül és ingyenesen ellátja a fővárosba üdülés
vagy tanulás céljából felrándulő gyerekeket. Az
olyan község, amely fővárosi gyerekeket nya
ralásra elvállal, ugyanolyan számú gyerekeket
küldhet a fővárosba, ahol az ingyenes ellátá
son kívül a főváros nevezetességeit tanerők fel
ügyelete mellett tekinthetik meg..

— Kálmán Jenő ünneplése az Otthon Körben.
Kálmán Jenő a kitűnő iró barátai csütörtökön
ünnepi lakomát rendeznek az Otthon Körben
az író tiszteletére abból az alkalomból, hogy
nagysikerű regényének Az omszki randevú nak
most jelent meg a második kiadása.
— Meghalt Iván Ede műkritikus. Vasárnap
a Zsidókórházban félesztendcig tartó beteges
kedés után meghalt Iván Ede, az ismert képző
művészeti kritikus. Iványi Grüntvald Béla, a
kiváló festőművész testvérét gyászolja az el
hunytban.
— Bajtársi összejövetel. A m. kir. (előbb
Esztergomban, majd Csóton állomásozó) volt
VI. (hatodik) népfelkelő „örzászlóalj" és ..kí
sérő százada" s a vele együtt a csóti fogolytá
borban szolgált „Táborparancsnokság" tiszti s
legénységi állományú tagjai, 1931 január Sí én
(szombaton) este 9 órakor, az „ÉkszertŐzsde"
termeiben (VII., Károly király-ut 3/A. sz., fél
emelet) vacsorával egybekötött bajtársi össze
jövetelt tartanak.

Ezek az ellentétek a legközelebbi napok
ban feltétlenül kirobbannak a keresztény
párt belső életében, annál is inkább, mert a
kormányhoz, a mandátum biztosítása érde
kében hü párttagok most már el vannak
szánva arra,
hogy otthagyják a keresztény gazdasági
pártot és belépnek az egységes pártba.

Ezek a vidéki párttagok a legutóbbi regöcci választás eredményét is WolfTék clIcnzékieskedő
politikájának tudják be,
mert — szerintük — annak volt köszön
hető, hogy Wild Józsefet, a párt hivatalos
jelöltjét a közigazgatás nem támogatta
olyan mértékben, mintha az egységes párt
a kormány százszázalékos támogatására
tagja lett volna és igy jutott mandátumhoz
van szükségük.
az ellenzéki Mojzes János és ezzel a párt el
Ezért azután most már nyílt színvallásra veszített egy kerületet birtokállományáhól.

Vasárnapi
zeneesemények
élére ismét a Filharmóniai Társaság hangverse^
nye került. A hangverseny kiemelkedő érdekes
sége Hindemith Pálnak, a modern német zene
úttörőiének szereplése. Hindcmithnek saját
„Mélyhcgedüverseny művét" kellett volna ját
szania, de miután ennek a kompozíciónak a
zenekari anyaga csak szombat délután érkezett
meg, Így a vasárnapi hangverseny műsorában
változás állott be. Hindemith a zenekari ver
senymű helyett egy solo-szonátáját adta elő. Itt
elsősorban Hindemithröl mint escecutiv művész
ről kell dicsérettel megemlékeznünk. Az előadott
szólószonátáról már nem szólhatunk hasonló
elragadtatással. Mint a legtöbb modern kompo
zíciónak, ennek is inkább a faktúrája érdekes,
mint a mondanivalója. Hindcmithnek —- külö
nösen bravúros játékáért — meleg sikere volt.
A műsor másod i kujdonságánál Éried Géza
„Suite‘‘-jánál a zenekar kiváló produkciója ér
demel elsősorban dicséretet. Maga a mű minden
tetszetőssége dacára nem egyéb, mint: szerző
bemutatja jártasságát a
zeneirodalomban.
Rimsky—Korsakov „Scherczadc‘'-jától kezdve
Brahms-, Richard Strauss- és Stahler-hangulatok váltakoznak a különben hatásos zenekari
műben. Délután a Székesfővárosi Zenekar Puccini-hangvcrsenyt rendezett, amelyen a vezénylő
Vaszy Viktoron kívül Kováig Ilonka, a Városi
Szinház széphangu énekesnője és Szedő Miklós
vetlek részt. Este az Opernházban Dohnányi
„Tenor" cimü operájának női főszerepét elő
ször énekelte Halász Gitta — nagy sikerrel.
(Gregor).
12.000 márkás csekkcsalás Nizzában. A niz
zai rendőrség rádió utján értesítette a budapesti
főkapitányságot, hogy a nizzai fíarclais bank
ban hamisított hitlevél alapján 12.000 birodalmi
márkát csalt ki Bernhard Lton állítólagos
frankfurti butornagykereskedő. A hamisítás
olyan kitűnő, hogy feltétlenül szervezett szél
hámos banda áll a Bernhard León néven jelent
kező férfi mögött, aki Nizzából a szélhámosság
elkövetése után rögtön elutazott. Mivel való
színű, hogy a hamisító társaság a Nizzában jól
sikerült manővert Európa más nagy bankjai
ban is meg fogja kísérelni, a nizzai rendőrség
szükségesnek tartotta, hogy a világ összes rend
őrségeit nzonnnl értesítse a szélhámosságról. A
budapesti rendőrség a nizzai jelentés alapján
értesíti a budapesti bankokat is, hogy az eset
leg itt megkisérlendő csalásoknak ilymódon ele
jét vegyék.
— Már csak négy napig fart a Fenyvesvásár. Ezen négy nap alatt az áruház farsangi
okassziőt rendez, a valódi hernyóselyemhől
Crepe Georgctte most 5.90, a szavntoltan tiszta
selyem Crepe Satln most 090, a Crepe Mongol
és Crepe Mnrocnin most 4.90, a Viskoza és her
nyóselyem Crepe de Chine most 3.90, Lamé
Éclair gyönyörű estélyi ruhaanyag most 3.90ért lesz árusítva.
— Leltári vásár Beek Gyulánál Erzsébet körút
32. még a megszokottnál is sokkal alacsonyabb
árakon e hó 19-től' 24-ig.
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Budapest, 1931 január 19.

__ Aü orvos könyve- Érdekes könyv jelent
— Gömböt Gjrulfi
belefaége. Gömbös
— Halálra gázolt egy gyermeket az autó.
Gyula honvédelmi mintatér, aki tudvalevő A csendöri sajtóiroda jelentése .szerint. Pi- meg a magyar könyvpiacon néhóny nappal ez
előtt. Dr. Púder Sándo
**
„Állapota kielégítő ..."
ig ‘‘KJ’ gránátszilánktól megsebesült, még I is vörös vár főutcáján tegnap délután 4 óra
cimü könyve úgyszólván egyedülálló a maga
mindig gyengélkedik. A mintatér sebesülő kor súlyos autógázolás
történt. A Komá nemében, mert szubjektív, pontos képét adja
ét vasárnap újból megvizsgálta dr. Sajgó romi Lrnipar Rt. 3ő—04fl. rendszámú egy a halál kapujából visszarántott beteg ér
főiörzsnrvos, aki még legalább egynapi pi autója, amelyet Hónai Frigyes soffőr veze zéseinek. Púder Sándor, aki a budakeszi tüdő
henőt njánlolt a .miniszternek, úgyhogy a tett, az országúton elütötte nz ölesztendős beteg szanatórium fgvik orvosa és most Ham
honvédelmi miniszter legjobb esetben csak Hamschlager Júliát, aki koponyaalapi tö burgban végez értékes tanulmányokat, a ..maga
kedden megy be hivatalába.
rést és sulyos belső sérüléseket szenvedett. bőrén- tapasztalta mindazokat a szenvedéseket,
— Újvári Péter temetése. Vasárnap délután A teljesen eszméletlen kisleányt a csendÖr- amelyek könyve lapjain kronológikus és meg
hűséggel sorakoznak fel. A könyv
temették nagy részvét mellett a rákoskeresztúri ség intézkedésére azonnal Budapestre szál döbbentő
tulajdonképpen három operáció törté
zsidótemetőben Újvári Péter Írót. A gyástszer- lították. Munkatársunk megállapította, hogy maga
nete
—
kevés
izgalmasabb olvasmány került
tartást l'ischcr Gyula főrabbi végezte. A pesti a szerencsétlenül járt kisleány, akit Buda
mégis az olvasók kezébe. A könyvhöz Karinthy
izraelita hitközség képviseletében Grauer Vil
pesten
nz
Uj
Szent
János
kórházba
vittek,
Frigyes
irt
érdekes
előszót, amelyet azzal zár,
mos dr. jelent meg. Az újságíró intézmények
nevében Kallkovszky Károly, nz /. M. I. T. ne beszállítása után pár perc múlva sérüléseibe hogy „ezt a könyvet nem az előszó teszi nép
sofőrt a pilisvörösvári szerűvé, hanem egészen bizonyosan a könyv
vében Szabolcsi Lajos beszélt, bnrátni nevében belehalt. A gázoló
fogja népszerűsíteni az előszót.'
*
pedig Pctcrdi Andor buesiiztalta n halottat. esendői ség őrizetbe vette.
Újvári Pétert ezután n hitközség áitnl adomá
— Az Uj Szinház színészei a Rádióban.
— Kiosztották az Idei Baumgartcn-dl.la
nyozott díszsírhelyen temették el.
kat. Vasárnap délelőtt a Baumgarten-ala- Az Uj Szinház válságának ügye még koránt
A Magvarorszógl görögkeleti egyház víz- pitvány Sas-utcai .székházában ünnepélyes sincs befejezve. Bár az uj igazgatóság, Vitéz
azrnteléM ünnepe n Dunán. Vasárnap déll>en keretek közölt osztották ki nz idei B.ium- Miklós és Bérczy Ernő megkezdte a színház
tartotta meg n magyarországi görögkeleti egy
1931-re a négyezer pengős ban a munkát, a színészek egyelőié még
ház szokásos vizszentelésl ünnepét a Duna Fe gaftcn-dijaknt.
nem jutottak semmiféle pénzhez. Éppen
renc József- fs Erzsébet Ilid közötti Alsó rak Baumgarlcn-dijakat a következő Írók kap
partján. A rakpartot*
* a kiváncsiak százai lep ták: Elek Artúr. Juhász Gyula, Tersánszky ezért tegnap deputációban keresték fel Szőts
ték el, mert a megelőző években az ünnepség Józsi, Jenő, Erdélyi
József. Illyés Gyula, Ernőt, a Rádió igazgatóját, akit arra kértek,
keretében egy fakere.sztct dobtak n Dunába, Révész Béla, dr. Salgó Ernő és Bartucz La hogy a legközelebbi prózai darabot az Uj
simít az egvhéz egy tagja szokott a v Ízből ki jos a Nemzeti Muzcum néprajzi osztályú Szinház nélkülöző színészeivel adassa elő a
hozni. Az idén a vizszentelésl ünnepségnek ez nak, őré, európai hirü antropológus. A di- rádióban. Szőts rendkívül szívesen állt a
n résre elmaradt. Az ünnepély színhelyén FelsőTersánszky színésze krendelkezésére és rögtön kitűzte
őry P. Gyula lelkész tartott ‘szrntbeszédet. jnz.ottak közül Elek Artúr és
Ezután megkezdődött az egyházi szerintiás. Józsi Jenő harmadszor részesültek a Baum- február ő-ére Molnár Jenő és Vig Miklós kö
melynek végén Ruszlnkó dr. egv fenyőből font gnrtén-dijbnri, Erdélyi József pedig másod zösen irt háromfelvonásos darabját, a Vero
kis keresztet dobott ima kíséretében a Dunába, szór kapja a négyezer pengős dijat. A nikát, amelynek a rádióban lesz az ősbemu
* áldást osztott ima kíséretében az egyház Baumgnrten-dij alapítvány múlt évi tiszta tatója és csak azután fog az Uj Szinház szín
hívei közölt.
jövedelme 80.000 pengő volt, ebből 32.000 padán szinrekerüini.
— l-etnróztnf lak egy sikkasztó Iparmű pengőt fordítottak az évdijakra, 18.000 pen
— A Ttatl Vívó Club tőrversenyét vasár
vészt. Vasárnap délben a főkapitányságon gőt íróknak nyújtott gyorssegélyekre, 14.000 nap tartották meg a Tiszti Vívó Club váci
sikkasztás büntette mintt letartóztattak egy pengőt nz alapítvány tartozásainak törlesz utcai vívótermében. A versenynek 52 részt
jónevü fiatal iparművészt, a 2A éves Győrfftf tésére, n többit pedig egyéb kiadásokra. A vevője volt. A döntő befejezése után Nagy
Istvánt, aki ellen tőid) följelentés érkezeit a 18 000 pengőből huszonegy írót segélyeztek Ernő, dr. Tóth Péter, és Hatz Ottó 7:7 győ
főkapitányságra. Az. első följelentő Misák különféle összegekkel. Úgy értesülünk, hogy zelemmel holtversenyben kerüllek az élre.
László budapesti ötvösrnester volt, nkl pa jövőre kevesebb dijat fognak kiosztani és Az egymás közötti döntőben Nagy Ernő 5:4
naszában elmondotta a
főkapitányságon, erősen mérsékelni
fogják a gyorssegélyek arányban győzött Tóth Péter ellen és 5:2
hogy Gyfírffy Istvánnak körülbelül egy év összegét is. Az ünepély után a résztvevők arányban Hatz Ottó ellen, s ezzel a verseny
vel eze’Őtl ezer pengő értékű Ötvösmunkát elzarándokoltak Baumgartcn Lajos sírjához győztese lett. Dr. Tóth Péter 5:3 arányban
udolt át bizományba, a fialni iparművész és kegyelettel adóztak a nagynevű esztéti verte Hatz Ottót s igy a második helyen
azonban sem az ötvösárut nem adta vissza, kus nemes emlékének.
végzett.
.sem az. érte járó összeget nem fizette ki. a
Hal inás budapesti kereskedő is hasonló ér
telmű és tárgyú följelentést tett GyŐrffjj Ist
ván ellen, aki a rendőrségen előadta, hogy
a bizományba
vásárolt ölvösárukat saját
munkájaként adta el vevőinek, a befolyó
pénzösszegeket azonban a saját
céljaira
fordította. A Győrffy állal okozott kár kö
rülbelül ötezer pengőre rúg. A fiatal ipar
művészt letartóztatása után vasárnap dél
után át vitték nz ügyészség fogházába.

A KIS
FRÖHLICH
A SUümESSBARBfin

Dr. FÉNYES
»*r-.
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— Programbeazédek napja Vácon. A Szabók/
'Alajos halálával megüresedett vári választó
kerületben már megindullak n választási küz
delmek. Vasárnap délelőtt Nornís Gyula állam
titkár lartolta progrnmbesrédét. melyen Beth
len bőséges hívének vallotta magát. Délután a
kerület prtrtonkivöli jelöltje., dr. Báthory Jó
zsef ügyvéd tartotta-a Korona-szállóban progrnmbcsitédét. melvet a megjelent nagytömegű
választók nagy lelkesedéssel fogadtak. A vá
lasztási küzdelem nagyon hevesnek Ígérkezik.
A legutóbbi választások alkalmával, amikor
Andrássv Gyula gróf állott szemben az el
hunyt Szabókv Alajossal, ugyancsak él
s
*
harc
volt a kél jelölt között, nmelv a választás nap
ján a esendörség közbelépését is izilkségesié
telte.
— A Tungsram-Standard bál Iránt mindentelő! nagv érdeklődés mutatkozik és minden Jel
orra mutat, hogy a bál jelentősége messze túl
fog terjedni az elektromos- és rádiószakma ke
letéin A hazai gyáriparnak és kereskedelemnek vezető egyéniségei közül igen sokan belelentcftek részvételüket, sőt a vállalat külföldi
ürlctbnrálal közül Is számosén fognak a Jelme
zes estélvrn résztvrnni. A bál rendezősége a
Icgercdelihb ötletekkel gondoskodik a megje
lenő előkelő közönség szórakoztatásáról. A
nagysikerűnek Ígérkező álarcos- és * jelmezesestélyt
január 34-én. szombaton a vállalni
ujonnan épült kullurhárónak összes helyiségei
ben tartják meg.
*— Tétlenért zseMolvaJnók. Szombaton este
felé az egyik Rákóczl-uti nagy áruházban kél
zsebtolvajnőt érlek letten a detektívek. A nagy
forgalmú áruházban feltűnt a figyelő szolgálatot
teljesítő detektiveknek kél gyanúsan ólálkodó
nő. Figyelni kezdték őket éa csakhnmar észre
vették. hogy Igyekeznek a hölgyeit rellküljel
től pénztárcákat kilopni. Igazolásra szólították
őket éa a motozás alkalmával mindkettőjüknél
égés? sereg idegen pénztárcát találtak. Előállí
tották őket n f' knpitányaágrn, ahol kiderült,
hogy egyikük Meklesztln Erzsébet, húszéves
takarítónő, a másik pedig Podlubni Jórtcfné,
*24 éves nmnkávnŐ, akik az utóbbi Időben Igen
sok zsebtolvajlást követtek el. Letartóztatták
őket vi must állítják össze pontos bünlajstroinukat.

—- Szilveszteri tréfája miatt öngyilkos
létf egy szerb hadnagy. A görögkeleti Szil
veszteren Koszovszka-Mitrovicán a tisztika
szinóban bál volt, amelyen Vulovics Szvetozár tüzérhadnagy, abban a pillanatban,
amikor éjfélkor a lámpákat eloltották, az
éppen karján lévő táncosnőnek — egy ta
nárnőnek — tréfásan azt modotta, hogy
kezdjék az újévet azzal, hogy csókolják
meg egymást. A táncosnő nyomban otthagy
ta a tüzértisztet és elpanaszolta atyjának,
cgv tekintélyes mitrovicai polgárnak a tü
zértiszt ajánlatát, aki a hadnagy parancs
nokánál panaszt tett a tiszt ellen. A pa
rancsnok megdorgálta a hadnagyot, mire az
annyira szivérf vette a dorgálást, hogy haza
ment lakására és nyomban golyót röpített
agyába. Az Öngyilkos tüzértisztet vasárnap
temették cl óriási részvét mellett.

— Felakasztotta magát egy földbirtokos,
aki a tőzsdén elvesztette a vagyonát. Szik
szóidról jelentik: Botos János 83 éves kis
székely! lakos betegsége és rossz anyagi
helytele miatt felakasztotta
magát. Mire
észrevették, meghalt. Botos valaha gazdag
ember volt, de a háború alatt eladta a bir
tokát és a pénzt érékpapirokba fektette.

— Influenza-járvány Dombóváron. Dom
bóvárról jelentik: A nedves időjárás’követ
keztében az influenza-járvány
oly
nagy
mértékben elterjedt, hogy alig van ház, ahol
ne lenne beteg. Szerencsére a betegség le
folyása nagyon enyhe és haláleset egyálta
lán nem fordult elő.

— Két érdekes Ifjúsági regény. A fiatal ma
gyar irógenerúció egyik igen tehetséges tagja:
Tábori Pál lépett ki most két érdekes könyvvel
n nyilvánosság elé. Mind a kettő az ifjúsági
irodalmat szolgálja. Egyik könyvének „A nem
zetközi fírs" a cime és a cserkéssek mozgal
mas, szines világába viszi el az olvasót. A má
nk, a „Repülök" ugyancsak tág teret enged az
ifjúság fantáziájának és a modern gyermeket
a boszorkányok és sárkányok világából inkább
a technika sokkal csodálatosabb világába ve
zeti el.
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— Megválasztották Mlss Miskolc 1931 -el.
Miskolcról jelentik: Vasárnap választották
Miskolcon a Miss Miskolc 1931-ei. A Nem
zeti Színház színpadán folyt le az esemény.
A zsűri Telekcs Verát — egy. igazgató leá
nyát — választotta meg Miss Miskolc 1931nek.
— Szentté avatott nnzarénus prédikátornő.
Balmazújvárosból jelentik: Az itteni nnzarénus
hivők prédikátora, Bártfay Erzsébet, férjezett
Ggomlay Lajosné meghalt és temetés
*
szomba
ton volt, amelyre az ország minden részéből el
zarándokoltak a naznrénvs hívők, akik Bártfay
Erzsébetet mint a nazarénus vallás egvik tnagyaror.szági apostolát ismerték és szerették. A
temetés után összegyűlt hivők szentté avatták
az elhunyt Bártfay Erzsébetet *és vallást paran
csolataik szerint a gyülekezetnek ehhez joga is
volt. Az clhunvt prédikátorod különben közeli
rokona Stthajda Béla debreceni bankigazgató
nak.
— Gaxdapanaszok a boletta beváltása körül.
A tiszántúli gazdák kóréhen mozgalom indult
meg azirónyhan, hogy küldöllségilóg keressék
fel a pénzügyminisztert és a földmivelésügyi
minisztert a boletta körűi felmerült sérelmeik
orvoslása flgvében. Au történt ugyanis, hogy
azok a gardák, akik |fl30 évi adójukat teljes
egészében kifizették, azonban bóbitájuk van.
he akarták- azt a községi adóhivataloknál kész
pénzben váltani, az ndóhivalalnk azonban a
holetfák beváltását megtagadták azzal, hogy
addig, mig a gardáknak az 1031. évi adójuk kifizetve nincsen, nem kaphatnak készpénzt a bolettáért. Ez n rendelkezés a gazdák szerint el
lenkezik n bolettaren.hlettel; viszont az adóhi
vatalok szerint megfelel a pénzügyminiszter leg
utóbb kiadott rendeletének.

• — A miskolci ügyvédi kamara akciója a
hivatásukat teljesítő Ügyvédek védelméért.
Miskolcról jelentik: A miskolci ügyvédi ka
mara nagyjelentőségű és érdekes javaslathoz
kérte a minap a túrskamarák támogatását.
Több konkrét esetből kifolyóan azt indítvá
nyozta a miskolci kamara, hogy
*
a jövőben
fokozottabb mértékben részesítsék védelem
ben a hivatásuk közben bántalmazott ágyé
védeket. Az ügyvédek szerint delictum sui
generis-sé. kéjt minősíteni az oly eseteket,
amikor az ügyvédeket hivatásuk teljesítése
közben éri bántalmazás éa ezt n kérdést tör
vényhozás utján kell rendezni. Vasárnapra
már egymásután érkeztek a táviratok külön
féle társkamaráktól, amelyek nagy lelkese
déssel csatlakoztak az akcióhoz. A miskolci
ügyvédek remélik, hogy az akció sikerrel
jár és a kérdés rövidesen a törvényhozás elé
kerül.
— UásaMág. Pártos Sándor leánya Klára és
— Párls lln a Nemzeti Szaldóban. A Nem
zeti Sz-’.ón’. an egy fiatnl színésznő verői- Hajdú Endre. Az Est-lapok belső munkatársa,
házasságot
kötöttek.
szár ásóra gyülekeztek sasárnap délelőtt. A
kedves, szép, szőke fiutal hölgy fogadta nz
— Megölte munkaadója feleségét. Puszta
érdeklődőket Píris Ila, a Városi Szinház kovácsiból jelentik: Horváth Imre község
tagja, aki sziititanAböl egy rak pásra neves beli gazdid ködónál állott alkalmazásban Ba
es ismert fcslőmü vésznővé avanzsált. Erő lázsi József vályogvető, aki vasárnap ittas
teljes. jól megkonstruált kompozíciói hagy állapotban állított be munkaadójához és
feltűnést keltettek uz előkelő környezetben pénzt követelt. Történetesen csak Horváth
is \ fialni színésznő azonban kétlaki életet Imréné tartózkodott otthon, akit az Ittas em
Inlylat, amennyiben szorgalmasan bojár a ber rövid szóváltás után mcltbeszurl. Az asz— A bárra balesete. Alapról jelentik:
\ árost Színház próbáira, ahol a ..Fehér szonv sérülései olyan súlyosak voltak, hogv
Mészáros János 50 éves béresnek egy ökör
orchideák” cimü soron kövelkezŐ újdonság néhány órával később kiszenvcdelt \ gvil- etetés közben a szarvával kistturia balsze
ban kapott szerepet
kos vályogvetőt letartóztatták.
mét. Kórházba szállították.

— Változékony, azeles Idő. Vasárnap tavasziasan enyhe, kellemes idő váltotta fel
az elmúlt napok hideg időjárását. A Mete
orológiai Intézet prognózisa szerint váltóséi
kony, szeles idő várható, később hősülge
*
déssel és csapadékkal.
— Az uj népjóléti államtitkár kinevezése.
Politikai körökben befejezett tényként tud
ják, hogy népjóléti államtitkárnak Csilléry
András dr.-t, a Társadalombiztosító Intézet
igazgató-főorvosát fogják kinevezni és ez a
kinevezés a közeli napokban — amikor
Csilléry András dr. befejezte az igazoló
választmánynak a községi választásokkal
kapcsolatos munkáját — meg fog történni.
— A miskolci iparosok a kartelek ellen.
Miskolcról jelentik: A miskolci iparosok va
sárnap nagygyűlést tartottak, amelyen a kar
*
lelek problémájával foglalkoztak. A nagy
gyűlés határozati javaslatot hozott, amely
ben elitéli a karlelek túlkapásait és követeli,
hogy a karteleket szigorú törvénnyel rend
szabályozzák meg. Követelik, hogy ne csak
a közszükségleti cikkek karteljére vonatkoz
zék ez a törvény. Követeli az iparosság azt
is, hogy a karteleket szabálytalanság esetén
ne pénzbírsággal sújtsák, hanem a jogosít
vány megvonásával büntessék. A határozati
javaslatot felirat formájáDan megküldik a
kormánynak.
— A jugoszláv—magyar kereskedelmi ka
mara létesítése. Jugoszláviában nagy érdek
lődést kelt a jugoszláv—magyar kereske
delmi kamara, létesítése, amely tudvalevőleg
legközelebb Budapestén ünnepélyes keretek
között, nyílik meg. A magyar kormány bel
grádi megbízottja, dr. Szilágyi Géza és a
belgrádi exportirodn vezetője,
Tomasics
Jura, a belgrádi Avala utján nyilatkoznak a
létesítendő jugoszláv—magyar kereskedelmi
kamaráról és megállapítják, hogy a kamara,
— amely elsőrangú szakemberek munkájára
támaszkodik, — kétségtelenül rendkívül
előnyös lesz a két egymásrautalt ország gaz
dásági együttműködése
tekintetében
és
hasznosan fogja befolyásolni és kiépíteni a
jugoszláv—magyar gazdasági kapcsolatokat.
— A hatvanéves német birodalom. Ber
lini tudósítónk telefonálja: Vasárnap fényes
ünnepséggel ünnepelték Berlinben és Német
ország nagyvárosaiban az egységesített né
met birodalom fennállásának hatván éves
jubileumát. A Reichstag ünnepi ülésén Hlndenburg elnök felköszöntötte azt a hét vete
ránt, aki az 1870—71-i háborúban részttett.
Hindenburg a Kysshanser szövetség ülésén
is ünnepi beszédet mondott. Stettinben a
Reichswehr diszszázadai Mackensen tábor
nak. előtt visszavonulást rendeztek. Az- ün
nepsége kalkalmából a kommunisták és a
nemzeti szocialisták tüntetéseket rendeztek,
amelyek során a Reichstag épülete elöl hét
embert előállítottak.
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— Revolveres rablótámadás Berlin kül
városában. Berlini tudósítónk telefonálja:
Vasárnap este Berlin egyik külvárosában.
Lankcivitzben egy ismeretlen férfi revolve
rével mellbelőttc Becke nevű kereskedő fele
ségét, majd kiszakította az asszony kezében
lévő retikült s aztán futásnak eredt. A men
tők a szerencsétlen asszonyt kórházba szál*
litották, az elmenekült merénylő felkutatá
sára nyomozás indult.
ö
— Betörők kifosztottak egy lakást. Vasárnara virradó éjszaka betörők jártak
Csiszkó Miklós ezredes Szarka-utca 4. st.
alatt levő lakásán. Az ezredes családjával
együtt Balatonfüreden tartózkodik és a le
zárt főemeleti lakásba hatoltak be a betö
rök, akik rengeteg
ruhaneműt és nagy
mennyiségű értéktárgyat vittek el maguk
kal. Reggel a feltört előszobaajtó árulta el
az éjszakai betörést. A kár pontos összegét
még neip lehetett megállapítani az ezredes
távolléte miatt.
—- Beszakadt a jég ■ korcsolyázók alatt.
Szegedről jelentik: Vasárnap délután könnyen
végzetessé válható baleset történt a szegedi
Lóverseny-tér mögött lévő ideiglenes korcso
lyapályán. Két négyzetméter területen besza
kadt a jég a korcsolyázók alatt és őt gyermek
a vízbe esett. Rartos István honvédönkéntrs s
gyermekek közül hármat kimentett, a két na
gyobb fin pedig saját maga menekült ki a Ve
szedelemből.
— Hamis ötpengősök Zalamegyében. Zalaszenlgróton hamis 5 pengősök kerüllek forga
lomba. A hamisítvány rosszul sikerült és á
megtévesztésre nehezen alkalmas. A csendÖrség
mcginditottií a nyomozást, hogy a pénzhamisí
tókul kiderítsék és a forgalomhahotókat lefü
leljék.
— Felépült a leégett Pctrlkeresztur. Nagy
kanizsáról jelentik: Az ősszel borzalmas tűzvész
pusztított a ralamegyel Petrikereszturon, mely
nek 30 lakóház, rengeteg gazdasági épület és
több emberélet esett áldozatul. Az elpusztult
község újra felépült. Eddig már 22 uj házát
emeltek a tfizkárosullak, akik közül többen a
szomszédos községekben telepedlek le.
— Ismét kikapott az Ambroslana. Tortnóból
jdentik, hogy a torinói Juventus és Olaszor
szág cxévi bajnokcsapata. Ambrosiana közölt
lefolyt mérkőzést 3:2 arányban a Juventus
nyerte tncg. Egyéb eredmények: FC Turín—
Napolj 3:1, Bologna—Casalc 2:1, Triestino—r
Lazio Roma 2:1
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H ÉTFÖ1 SPORTNAPLÓ
A monfekarlóí csillagtura első
csoportja vasárnap reggel
Belgrádba érkezett
Belgrád, jan. 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcnlése.) Európa nagyvárosaiból szombaton este
startoltak a 100.000 frankkal díjazott montekarlói csillagtura résztvevői. A csillagtura
egyik csoportja, amely Athénből startolt és a
montekarlói célt Belgrádon, Zágrábon, Bécsen
és Strassburgon keresztül igyekszik megköze
líteni,
vasárnap reggel 9 Arakor Belgrádba ér
kezett.
A csoport hétfőn kora reggel indul, tovább
Zágráb felé.

desen ezután ismét Némethez kerül a labda:
2:0. De nem sokáig maradhat Jamesz a csapat
üdvöskéje, eluszásert egy FTC-játékossal együtt
partra veti a bíró. Itt nyaralnak a félidő ve
géig. László gyönyörű gólja azután félbesza
kítja szünet utón Németh szabadságát: 3:0.
Mindenki elfntézettnek tartja a mérkőzést, ami
kor a gyorsuszó Székely labdához jut és zug a
háló: 3:1. Nagy bomba volt. Némelhnek ez nem
A Hungária-uti pálya a hótól letakuritva kosokat foglalkoztatta.
tetszik,
már mint a bomba, összebeszél Borsi
várja a tavaszi szezonkezdést Vékony jégréteg
A vezérkart Dirsztay Gedeon báró képviselte.
Lontolta a pálya talaját, ez azonban nem aka
Ez a mozgalmas élet azonban csak a Hun- val, aztán összejátszanak.
dályozta meg a Hungária játékosait, hogy az gária-uton volt észlelhető.
Amikor Jamesznél a labda, elkeseredetten
első komoly labdatrénjnget megtartsák.
megvágja, süvít a lövés, gól, de rögtön
A Ferencváros és az Újpest pihent.
Bili Hibbert vezetésével
utána nagy reccsenéssel kiadja a lelkét.
A Budai 11 ugyancsak a Hungária-uti pályán
a Hungária teljes játékos gárdája részt
végezte el lahdatréningjét, amelyről azonban 4:1. Fellángol még a zöld-fehérek támadó
vett a vasárnapi tréningen,
már hiányzott Ligeti-Löivy Jenő, a csapat volt kedve, de kapufa, aztán László kavarodás
után bebiztosítja a mérkőzést: 5:1. Hullmann
amely egykapus volt ugyan, de az összes játiS- hátvédje, akit tegnap Újpest leszcrződtelctt.
még javít ugyan, de aztán jön egy káprázatos
Bozsi—Halasi/—Németh-kombináció és Németh
lövése 6:2. Újrakezdés után ismétlődik az eset:
A fedett uszoda első pozitív eredménye:
Halasy-László—Németh; ugyanaz a szög és a
gól is ugyanaz. 7:2. Most jön bele az UTE. Ra
gyogó kombinációk után Jamesz ismét tüzel —
gól: 8:2. És vége is.
A magyar vizipóló kupának tehát most máé
Tarka program rekord nélkül és v.’zjpóló rezon nélkül — a továbbiak folvamán csak négy- résztvevője
van:a MAC, UTE, MTK és a III. kér. TVE.

A Ferencváros és az Újpest pihent

vasárnap, de a Hungária játékosai
labdatréninget tartottak

A Balaton-serleg azUTE-é

okkor hidegben is könnyű a begyújtás, ezenkívül cr5s
kompresszió, jó huzóképesség stb.

a B -TE, az FTC és a Beszkárt számára

A fedett uszoda már megszokott szóra FTC. A) 5 r 44-4 n>p. 2. ML’E 0 p 03.6 mp. 3.
kozóhelye lett a sportközönségnek. Egyik FTC B) 7 p 20.4 mp.
I. O. műugrás (Balaton Serleg)
vasárnapról n másikra ugyanannyi a közön
Kovács UTE 77.62 pont. 2. Hódi MTK 76.14
ség (ha nem is növekszik!) s ez a mai szükpont. 3. Nagy MTK 69.48 pont.
pénzü
világban
igen
nagy
szó.
A Tornaszövetség végrehajtotta a torna nép
szerűsítését célzó programjának első pontját:
egyesületeknek van már mire épí
Nem minden a fiatalság —
megrendezte a kategóriákra osztott első bajnoki
teniük.
versenyt, amely első- és másodosztályú' csapa
győz a rutin
tokra osztotta a tornászcsapatbajnokságot.
Persze a nagy szeretetnek, az a magyará
Dl. kér. TVE—BBTE 12:0 (S:«).
A tornászcsapatbajnokság gyűrüversenyét va zata elsősorban is, hogy a helyárak a szigeti
A BBTE cgés’.en fiatal erőkből álló újonc
sárnap este bonyolították le a BTC Klotild-utcai belépővel együtt is oly csekélyek, hogy ezt
csapatára nem sok jó várt. De a lelkesedés cso
tornacsarnokában.
könnyen nélkülözheti mindenki.
dákat müveit s az első percekben úgy látszott,
As elsőosztályu gylirübajnoksdgot pompás
Vasárnap a BBTE és az FTC rendezte hogy n BBTE-nek nem lehet gólt dobni. Szinte
küzdelem után a BTC csapata nyerte meg
közösen a versenyét.
.4 közönségsiker pergőtűz alatt állott a budaiak kapuja, de vagy
166.80 ponttal,
száma: 1000 — a szokott standard.
a sikeres védekezés, vagy a szerencse mindvégig
a BBTE 152.70 pontja ellen. Harmadik a VÁC,
meggátolta a kerületieket a góllövésben. Végre
negyedik pedig a III. kér. TVE csapata leit.
A verseny keretében került eldöntésre
aztán megtört a jég... és a szerencséből csak
A BTC bajnokcsapata a következő összeállí
a Hala Ion-serleg sorsa is, amelyet az
annyi maradt: szerencse, hogy jobban ki nem
tásban állt ki a partéi re: Pelle István, Péter,
UTE remek gárdája vitt haza.
kaptak az újonc BFTE-isták.
Bozsó, Lem, Antal, Bodor, Erődl, Pelle László
Sustrovits éles bombája az első, amelv utat
vezető.
Eldől a Balaton-serleg sorsa tör s utána a kapusból csatárrá avanzsált Bródy
A másodosztályú bajnokság győztese gyűrűn
kétszer is, majd Táncos és Musitz 1Ő gólt! Fél
G6
m.
ifj.
hölgyhátuszás:
Csukái
Lívia,
az
a Testnevelést Főiskolai Sportklub csapata lett
idő: 5:0.
161.70 ponttal, megelőzve a BTC csapatát, örökmozgó „ifi" ezt a vasárnapot sem hagyja
Alig kezdik el a második félidőt, Bródy máris
amely 157.20 pontot hozott össze. Harmadik a ki és győz. Ideje: 1 p 07.8 mp. 2. Bábel FTC tudja, hogy a kapusnak mi fáj és 6:0. Mpst már
Ferencvárosi Vasutas csapata.
1 p 11 mp.
félgőzzel dolgoznak. Bródy ismét humorizál s a
100 m. I. o. gyorsuszás (Balatoni serleg):
Budapest egyéni gyürübajnakságát Pelle 'letpoén — gól: 7:0. Musitz is megunja a tétlen wván fBTC) nyerte 59.70 ponttal, második Pelle
Székely leigázó ütemmel kezd és végig cet és gólt dob: 8:0. Majd Sustrovits éa újra
József (BBTE) 55.20, harmadik Skulányi József egyenletesen úszva alig marad el egyéni re Musitz eredményes: 10:0. Végre, hogy kerek le
(III. kér. TVE) 52.20 ponttal.
kordjától. 1. Székely FTC 1 p 01.6 mp. 2. Sza gyen nz eredmény. Bródy a sarokba vágja a
labdát: 11:0. De Musitz nem hagyja annyiba,
Ezután került sorra az ifjúsági bajnokság bados UTE 1 p 09.6 mp.
100 ni. 1. o. hölgyhátuszás: 1. Mailász FTC még az utolsó pillanatban egy tucatra kerekíti
gyürü-száma, amelynek győztese Sumy, a budai
Verböczy reálgimnázium diákja, akit Bender 1 p 302 mp. 2. Vámos UTE 1 p 42.6 mp. 3. ki a győzelem arányát.
/Izr. girnn.) és Sárközy (VÁC) követtek a helye Komáromi UTE .l p 51 mp.
Az MTK isko’aiátékát
100 m. !. o. mellúszás: 1. Lantos FTC 1 p
zési sorrendben.
Volt még egy versenyszám is: a harminchat 22.6 mp. 2. Forray FTC 1 p 24.8 mp. 3. Répa a Beszkárt nagv figyelemmel
MAFC
1
p
27
mp.
Lantos
ideje.
éven felüli urak versenye gyürühintán, amelyet
szemlélte
JXöö m. ifj. vegyesslaféta: Hét egyesület
a híres magyar bajnoktornász: Pászthy Elemér
(BTC) nyert meg 54.40 ponttal, Dűckstcin Zol huszonegy versenyzője nyüzsög a startnál,
MTK—Beazkdrt 6:6 (6:6)
tán (VÁC) előtt. Talán abból a szempontból volt óriási az izgalom, mert nagyon együtt van a
Ez a mérkőzés már gyorsabb ütemben kez
érdekes ez a verseny, hogy megtudtuk, misze mezőny, a MAC hátuszója megnyeri a versenyt. dődik eredmény szempontjából, mindjárt nz
rint a két derék bajnoktornászunk már túlha 1. MAC (Reich, Kánássy. Pauer) 2 p 26.4 mp. első leuszás eredményt hoz, Brandy cselez és
2. FTC 2 p 30.2 mp. 3. MTK 2 p 31.6 mp.
ladta a harminchatodik évet.
100 m. t. o. hölgy mellúszás: ugylátszik a gól: 1:0. Most heves az ostrom, a Beszkárt
hölgvek igy inkább szeretnek úszni, mert itt tartja magát. A labda kapufára pattan, onnan
legalább öt induló volt. 1. Bethlen FTC 1 p Keserű elé, aki habozás nélkül lő: 2:0. Egyre
37.2 mp. 2. Bárány FTC 1 p 38.4 mp. 3. Pesti hevesebb a küzdelem (mégsincs fault), de a
FTC 1 p 41 mp. Csupa zöldfehér hölgy a cél sorsát igy sem kerülheti cl a Beszkárt, Brandy
labdához jut és 3:0
ban!
Most a mérkőzés legszebb akciója követke
100 m. I. o. hölgy gyorsuszás: kis és gyönge
zik: Brandy szökteti Keserűt, ez remekül
mezőny — Maliász reng favorit és győz is öt
Szombaton este a Brislol-szállóban létesített méterrel. 1. Maliász FTC 1 p 24 mp. 2. Papp
tör előre, klesalja a kapust, aztán nyu
midget-golfpályát előkelő közönség jelenlétében UTE 1 p 29.8 mp. 3. Boros FTC 1 p 35.4 mp.
godtan beejti a labdát: 4-0).
nyitotta meg gróf Bethlen Istvánná. Az ünnepé Gyászos idők.
Az MTK fölénye egyie nagyobb, akcióik is
lyes megnyitón jelen volt gr. Zichy Kázmér, gr.
szebbek, szép hosszú pauszokkal dolgoznak,
1060 m. gyorsuszás (Bala tón-serleg):
Csáku István, br. Bornemissza Lipót, Szentkeamig Keserűhöz kerül a labda s a lövés oly
Remek verseny a hosszú táv ellenére is. Az erős, hogy a kapus csők beejteni tudja: 5:0.
rcsztng bárónő, gr. Teleky Sándorné, Kállay
UTE taktikusan indul Halassy, Bozsi, Németh
Miklós államtitkár és sokan mások.
Szünet után a régi recept: kezdés — Rajki
A midget-golfct a szabadtéri golf játékszabá egy csomóban — és mindjárt az élre is vígnak. Keserűhöz passzol és cseles, helyezett labdája
lyai szerint játsszák. Érdekes és szórakoztató Bozsi vezet, de kétszázon már Halassy fordul 6:0. Állóharc következik. A Beszkárt úgy küzd,
voltára eléggé jellemző az a szédületes népsze 2 p 38.4 mp-es idővel elsőnek, mig „Jamesz" mintha döntetlen lenne a mérkőzés. Hosszú és
rűség, amelyet a szobagolf a külföldön szerzett. néhány méterrel leszakad. Halassy egyenletes, izgalmas ez a dicséretes alibi küzdelem, de az
motorikus erővel dolgozik és zugó tapsvihar tán egy fault és Brandy a hetedik gólt lőhet!.
Bristol pályája a külföldi miniatűr golf
között ússza az utolsó hosszt. Utána Bozsi és Kezdés után Keserű a félpályáról lövést ereszt
pályákat modernségben felülmúlja,
meg s a meglepett knpus csak érinteni tudja:
úgyhogy előreláthatóan az előkelő sportoló kö Németh a beúszó.
1000 m-ca úszás egyúttal a csapatver
8:0.
zönség állandó kedvenc szórakozóhelye lusz.
seny eldöntésére is szolgált. A csapatver
Gyakorlóórákat délelőtt 9—11 és délután 2—5
Az UTE két labdával verte
senyben nz UTE A) és B) csapata Indult.
óráig tartanak. Egy órai játék mindössze 50
Első természetesen az A) csapat.
fllléihe kerül, ami a népszerűsítés legbiztosabb
meg az rTC-t
záloga.
Egyéni eredmények: 1. Halassy UTE 14 p
UTE—FTC Bll (>«)
45.8 mp. 2. Rózsi UTE 16 p 11.6 mp. 3. Németh
A nap legizgalmasabb csatáját vívta a két
UTE 16 p 27 mp. 4. Szamkó UTE 16 p 52 mp.
. Csapatversenyben: 1. UTE A). 2. UTE B). 3. csapat. A klasszisaiíTerencia ellenére az FTC
kiváló védekező játékot mutat. Az UTE fáradt
FTC.
(három játékosa 1000 méteres vcrxytyt úszott),
400 m. junior gyorsuszás (Balaton-serleg):
szóval a gépezet nem működik a szokott pre
A Magyar üsző Szövetség vasárnap délután
1. Jakab UTE 5 p 45 mp. 2. Házi FTC 6 p cizitással. Végre „Jamesz" a viz alatt cselez
5 órakor a Nemzeti Sportuszodában rekord- 05.2 mp. 3. Takács FTC 6 p 22.2 mp.
és rögtön utána hálóba küldi a labdát. 1:0. Rövi
javító uszóversenyt és vizipóló kupamérkőzé
3X100 n. L o. vegyesstaféta (Balatoni
seket rendez. Uszószámok: 1. vitéz Halassy
serleg):
Olivér 500 m. gyorsuszó rekordjavitdsi kísér
Hat csapat Indul s a verseny sorsa nem két
lete. 2. Tóth Ilonka 300 m. hölgy gyorsuszó rekordfavilásl kísérlete.
3. 200 m gyorsuszás séges: as UTE biztosan győz.
utolsó raáBon Székely óriási rössel
prőbaverseny. Indulók: Székely András, Boros
versenyez, öt méterre megközelíti az UTE
Viktor, Szabados László, Mészöly Tibor, Jakab
úszót és 1 p 00.4 mp-es szenzációs Időt ér
János, Páhok István. 4. Maliász Gitta rekord
el százont
javítási kísérlete 200 m. hölgy hátuszás.
1. UTE (HHd, Nagy, Szabados) 3 p 43.8 mp.
A verseny programját ifjúsági gyorsuszó
•taféták éa vizipólókupa vlgaszmérkőzések egé 2. FTC 3 p 48.2 mp. BESzKRT 3 p 58.6 mp.
szítik ki.
4X/00 m. I. 0. hölgy gyorsuszóstaféta: 1.
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Három siversenyt tartottak
vasárnap a budai hegyekben
A budai hegyek kedvező hóviszonval lche«
tővé tettek vasárnap három siverseny lebonyo
lítását. A Si Szövetség n Normafa környékén
lesiklóverscnyt, a jánoshegyi ugrósáncon pe
dig ugróversenyt rendezett, a főváros testneve
lési bizottsága n hűvösvölgyi nagyréten bonyo
lította Ic a leventebajnoki álversenyt, mig a
Magyar Turista Egyesület egyik csoportja
ugyancsak a Hűvösvölgyben rendezett háziver
senyt.
A szövetségi álverseny győztesei: Hargittay
Géza, Szettemé Ilimfy Aranka éa Gerő
Zoltán.
A Magyar Sl Szövetség délelőtt a Normafa
környékén leslklóversenyt, délután pedig a já
noshegyi ugrósáncon ugróversenyt rendezett. A
lesi klóvcrsenyén negyvenhat férfi és hét hölgy
állott a starthoz.
A férfiverseny távja 1.5 km. volt, abszolút
sorrendje a következő: 1. Hargittay Géza BBTE,
2- Dierrolf Ágoston MSK. 3 Iglnuir Pál MSK,
4. Adler-Rácz MAC, 5. Szendey András MSK.
6. Szepes Gyula ;MAG Kategóriák szerint az
eredmények a következők: ~
A hölgyverseny távja egy kilométer volt ab
szolút sorrendje a
kővetkező: 1. Szellemé
Himfy Aranka BBTE, 2. vitéz Stadler Istvánná
MSK, 3. Bnlly Jánosné, 4. Elcőd Anikó BBTE.
Az ugróversenyen tizenöt induló állott a
starthoz. Az ercdménvc.k a következők: 1. Gerő
Zoltán BBTE 20 é.s 22 méteres állott ugrásául,
129.2 ponttal, 2. Tnmásy Zsolt MTE 20 és 20
méteres állott ugrással, 125.4 ponttal, 3. Pin
tér Antal BTC 19.5 méteres bukott és 22 méte
res állott ugrással 107 ponttal, 4. Szepes Gyula
MAC 21 méteres állott és 24 méteres bukott ug
rással, 105 ponttal, 5 Fodor Endre UTE 215
m. hukott és 20.5 m. állott ugrással, 103 ponttal.
Mind a leslkió. mind az ugrópálya a jeges
felület miatt rósz állapotban volt, úgyhogy a
gyenge eredmények ennek tulajdoníthatók. Az
ugrókat még a szél is hátráltatta.
AZ ERZSÉBETVÁROSBAN VANNAK A LÉG
JOBB LEVENTE-SIZŐK.
Budapest székesfőváros testnevelési felügye
lősége délelőtt n hűvösvölgyi nagyréten ren
dezte ezévi leventebajnoki siversenyét, amelyen
közel száz levente állott a starthoz. A verseny
távja 11 kilométer volt. A start és a cél a hű
vösvölgyi nagyrét utknparóházánál volt, a ver
seny útvonala pedig a Julianna-major mellett
vezetett el. A pálya jeges és kérges volt, délben
pedig a nap minit a hó ragadt, úgyhogy a ver
senyzőknek meglehetősen sok nehézséggel kel
lett megküzdeni. A kedvezőtlen terepviszonyok
következtében
egy baleset la történt.
Kovács Kornél célbíró a verseny után, mialatt
a célhoz -igyekezett, felbukott. A mentők a Rókua-kótházba szállították. Valószínűleg farcsíkcsonttörést szenvedett.
A verseny eredményei a következők:
Csnpatvcrseny: bajnok: VII/A kerület 38
ponttal (átlagos ideje 44 p. 30 mp.), 2. V. kér.
101 ponttal (47:31 mp.) 3. V1I/B kerület 107
ponttal (47:58 mp.), 4. Vili, kerület 115 ponttal
(48:20 mp.).
Haladók versenye: 1. Jelinek Kálmán VIL
kér. 19. L. E- 40 p 26 mp., 2. Kovács László
IX. kér. 1. L. E. 40 p. 30 mp., 3. Zakopcsán Já
nos V. kér. 15. L E. 42 p., 4. Szabadies Zoltán
VII. kér. 13. L. E. 42 p. 32 mp. Ebben a cso
portban nincs bajnok, mivel a standardot nciu
érték el.

Bcdcpeit, 1®3í január ífc.
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xölt c.l.rir II. BTK rlkn. Sabaria:
BTK döntetlen. — Mihályi. BTC győzött Rózsa
S, Hun—S.
Ifjabb Führer Ferencváros—S.. Pécs—S., Bocskay
gárla—S-, S-—
III. kér.. Vasas—_S.,, fS.—Kispest, BTK ellen.
-III.
S —Bástya, S— Nemzeti, S.—Újpest, S—BuHölgyek versenyében: I- Jurcsik Marlanne 23 dal 11.
Nemzeti:
p. 05 mp.. 2. Brunnuber Rózsi 26 p. 35 mp, 3.
Polgárdi Vilma 29 p 30 mp
Kispest—N., N.,—Bástya, N—Hungária, Újpest
—N., Budai 11—N, N.—Ferencváros, N.—Pécs,
N.—Bocskav, Sabaria—N., III. kér.—N., N.—
i Szombaton, vasárnap délelőtt és este bonyo
Vasas.
lították le a Tungsram kultúrtermében Újpest
Vaus:
Újpest—V., Budai
11—V., Ferencváros—V., város birkózóbainokságait. A versenynek több
Bocskay—V. (az első öt mérkőzés idegen pá mint száz indulója volt s a főváros legnevesebb
lyán!), V—Sabaria, V.—III. kér.. V.—Hungária, birkózói is teljes számiban résztvellek. A klsVasárnap délelőtt fejezték be a főiskolai
V.—Kispest, V.—Bástya (a második öt mérkő középsulvban Kártpáthy (UTE) pontozással
Végeredményben*
győzött dr. Ambrus (MAC) ellen, a kötépsulygyorskorcsolyázó bajnokságot. Ezúttal az ÓOCO
Bajnok: Klmmerllng lfi-42 ponttal,
zés otthon!), Nemzeti—V.
bán pedig dr. Papp óriási küzdelemmel szinten
méteres futamra került a sor, melynek ered 2 Erdélyi 159.61 p„ 3. Blazsejovszky 16228 P.
Bástya:
pontozással győzte le Tunyoghyt.
4 Pntakv 105.11 p . 6. Szelnár 168.1Ő p., 6. Sán
ményei a következők:
Hungária—B., Nemzeti—B, Újpest—B., B.—Bu
dor 175’«! póni In).
Ez a mérkőzés volt az egész verseny !eg«
1. Klmmerllng 9:24.2 mp..
A műkorcsolyázó bajnokság gyenge mezőnyt dai II. Ferencváros—B., B.—Pécs, B.—Bocskay.
pompúsnbb küzdelme.
gyűjtött égyte. A férfl bajnokságban csak egy Sabaria—B., B—III. kér., Vasas—B, B.—Kii Mindkét versenyző Tunyoghy lendülete révén,,
1 Erdélyi 0:30 I mp .
pest.
indul : volt s Igv Hajós Harry ellenfél nélkül
3. Palaky 9:46 1 mp..
több
alkalommal
kiesett a kötélen kívül t> dr.
Pécs-Baranya:
nyerte el a bajnoki elmet. A hölgyek biíjnok4 Blazsr jovszky 10:03.5 mp..
Papp májsérülést szenvedett, de a verseny tofi. Srclnár 10:21'2 mp.,
• ágának két indulója volt: Bajnok: Gteiner Bocskay—P., p.—Sabaria, P.—Ili kér., P — vábbi folyamán résztvett. Eredmények:
.
6. Sándor 10:26.0 mp.
—P., Bástya—P., Nemzeti—P.,
Zsuzsi, 2. Gábor Judit.
Vasas, Kispest
.
A légsuly bajnoka; Gyarmatiig (Testvériség),
Újpest— P-, •'.
P.-—Budai 11, Ferencváros—P.. P — 2. Aranyi (MTÉ), 3. Imrik (UTE). A verseng
Hungária.
a késő éjjeli órákban még nem nyert befeté
Budai 11:
rést.
B.—III. kér.. B—Vasas, B.—Kispest, Bástya—
B., B—Nemzeti, B—Újpest, Hungária—B., B —
Ferencv,, Pécs—B., Bocskay—B-, Sabaria—B.
Kispest:
kérdezte j^róf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter az MLSz-ben K—Nemzeti, K.—Újpest, Budai 11—K., K.—Fe
rencváros,
K
—
Pécs,
K — Bocskay, Sabaria—h.,
Előkelő vendége volt pénteken este nz cióra . .
III. kér.—K., Vasas—K-, Hungária—K-, BásMLSz-nck- gróf Klcbelsberg Kunó kultusz♦
miniszter lálognlia meg n futbnllsport legfel
Nagyon érdekelte a miniszteri, hogy a mér li Minden csapat számára tehát kijelöltetett az
sőbb fórumát, mint a kultusztárca kebelébe kőzéseknek mennyi volt az eddigi maiímális
X Ma csak két óráig áll a közönség rendel
ut, amelyen a babérok után törtethet s ame.yen kezésére a fedett uszoda. Fütőtechnikai próbák
tartozó intézménvt.
közönsége.
csalódások érhetik. A drukkerek számára pedig miatt ma, 19-én nem a rendes esti 6 óráig, ha
Krav István báró, az MLSz elnöke, üdvözlő
— Negyvenezer! — volt a válasz.
máris itt az alkalom ahhoz, hogy kedvenc csa nem csak délután 2-ig áll a közönség rendelke
beszédében
nagyon h< Ívesen — őszintén
— óriási! — mondta a miniszter.
megmondta, hogy ,.az MI.Sz eddig mostohagyer
— De lenne 65—70 ezer is, de nincs ilyen patuk esélyeit a sorsolás szeszélyének paritásán zésére n Margitszigeti fedett .uszoda. Ezzél kap
meke volt az ország vezető köreinek és a ma befogadóképességű pálya. Bécsben van kettő is, kiszámíthassák.
csolatban az esti (6—0 tréningórák, is elmarad
gyar sport legfőbb hatóságának íz ..." A mi — mondták.
nak.
niszter láthatóan csodálkozó pillantást vetett a
A miniszter megígérte, hogy legközelebbi
X Műsoros klubestélyt rendez január ‘23-án
szónokra, mert ő, a magyar sport legfőbb őre bécsi útja alkalmával megnézi a bécsi uj sta
este 9 órakor az FTC turista-szakosttálya ár
éa irányitója eddig nem tudott arról, hogy az diont és a Hohe Warte-t.
István király-szálló különtermében. A műsort
500 egyesülettel <s 70 ezer játékossal rendel
— De nálunk miképpen volna lehetséges egy
tánc követi és belépődíját nem szednek.
hető leghatalmasabb szösetség mostohagyer ilyen stadion felépítései — merengett maga elé
X A Vasasok Sportklubja jubileumi ünnepsémeke volt neki. Tévesen informálták ...
a miniszter. A legcélszerűbbnek a Lágymányöst
get rendezett a tornaszakosztály ötéves fenn-'
Válaszában szépen kifejtette a kultuszminisz tartanám erre a célra. A fontos az, hogy a
állása alkalmából. Az ünnepséget s a vele egybe
ter, hogy li Szövetségek Házában aknr otthont sároshoz közel legyen s jó közlekedési eszkö
kötött disztornát nagy közönség előtt szép siker
Ótátrafiired, jan. 18.
adni n labdarúgásnak is. Méltó elhelyezést, zökkel megközelíthető, — mondotta. — Úgy
rel bonyolították le.
hogy nyugodt munkálkodását elősegítse s a gondolom, hogy állami sportsorsjátékkal 10
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
X A Hungária Vívó Khib huszonegyedik évi
föhbi sportszövetséggel közelebbi érintkezését millió pengőt Össze lehetné hozni s ebből 0 tése.) A tátrai sporthét utolsó napja a lehető
lehrtftvé legye Pompán elgondolás! A múltban milliót a stadionra, négyet a vidék sportjának legkedvezőtlenebb körülmények között indult. közgyűlését tartotta vasárnap. A tisztüjitás so
erre senki sem gondolt, hogy a futballt a felsegélyezésére fordíthatnánk. Mutassa meg Viharos szél mellett erős hófúvás lepte el a rán ismét Gergely Oszkár dr- lelt az tlnftk.
X A Magyar Általános Hitelbank és a P.
tbbbl sportággal lélekben összehozza. Eddig minden magyar ember, hogy szereti a sportot! pályát és a délelőtti jéghokki-mérkőzést a bé
nmilerséges szitás, ókverés volt a divat . . .
— mondotta a miniszter. S meg is mutatja a csi Wdhrlhg és a Krynica jéghokkizói több sportegylete bankköri kardcsapatversenyét a
magyar közönség, csak rákerüljön a sor . . . centiméteres hóban játszották végig. A meccset Kereskedelmi Bank csapata áyerte. 2. P. K., 3.
Hitelbank.
'
Minél előbb . . .
a bécsiek- 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) nyerték.
— Nem lobbanékony felbuzdulás folyomá
X Peltzer dr. 1000 méteren: 2:38.7. Fedett
♦ •
A délután folyamán az idő kiderült és
nya. hogy h labdnrugósporl kedves hajlékában
sportpályán
(Land
und
Stadt-HaUe)
tegnap
A miniszter kitünően érezte magát s közel; pályaviszonyok is némileg megjavullak.
mcglelenteni s n jelenlegi látogatásom csak egy
késő este atlétikai mérkőzés volt, amelyet több
A nap szenzációin a Budapesti Korcsolyázó
etnpjrt a megvalósítandó programúinak... Én két óra hosszáig időzött a fUtbaJlszövetség
mint 5000 főnyi közönség nézett végig. Emlí
Egylel fénye# játéka és biztos győzelme
tetvesen vállalkozom arra, hogy a xiemélyes helyiségeiben. Amikor államűgyél elszólitották.
tésre méltó eredmény Peltzer dr. győzelme ar
volt, amelyet a lengyel válogatott jéghokklérintkezés során a labdarugásporlot kitűzött meleg búcsút vett s Knrafláthoz fordult: No,
1000 méteren-jh88.T mp ntntt
caapat feleli 2:0 arányban (Irt), 0:0, ltO)
Vállalnak elérésében a boldog tévbeevrzéshez gyerünk!
X Hare a bécsi téli serlegért. A bélés, várpa
— Kegyelmes uram, én olyan jól érzem
aratott.
segítsem ... — mondotta többek között a kul
által kitűzött téli serlegért folytatott labdarugó
tuszminiszter. Ez beszéd! Klébelsberg gróf kon- magamat, hogy én még maradok ... — mondta A budapesti csapat ezzel a jéghokkitorna győz mérkőzések során ma a következő eredmények
Karafláth
elnök.
Megéljenezték
s
viharosan
cepclójóra volt szükség, hogy felfedezzék a
tese lett és mint győzelmi trófeát magával voltak: WSC—FAC 5:2 (2:l)i Admira—Slov&n
hozzák Snajdalek tábornok által felajánlott
futbnllsportbnn rejlő hatalmas erőt és értékel... megtapsolták.
Karafláth ezután régi futballélménycit me ezüst serleget, valamint a Tátra-serleg vándor 6:1 (3:1),. WAC—Rapid 4:4 (3:2), Ausztria—
Wacker 3:2 (1:1).
♦
sélte. A BEAC ifjúsági elnöke volt s Aradon dijat.
A sportminisztert
minden érdekelte. Az a vértanuk szobránál nagy szónoklatba kez
A tátrai sporthét a mai nappal véget ért.
■BBk M ■■
ó é,olc*0 véwáleMra
dett,
amikor
a
karján
lévő
felöltőjéből
szerte

elnöki szoba kincscsszckrényét végigkérdeztc.
Monitoba ellen — döntetlen
BLUMENTHAL
íz nrnny'crlcg. I a svédektől, a sévresi hullott a 32 levelő biblia, a futballisták ked
Prága, jan. 18.
osztrákoktól emezt — a szobrot slb. az venc turaszórakoztatója. Majd beszélt a régi
(A Hétfői Napló tudósítójának telejonjelen- ------------*---------------- ------------------------ ------olaszoktól, spanyoloktól, törököktől kaptuk. — Millenárisról, a «?*p válogatott emlékekről...
magyarázták a miniszternek. A nagy tanács Mindez arra mutatott, hogy Karafláth Jcn^ <i|r- tése.) A LTC jéghokkicsapnla ma a kanadai
futballnak,
—*• •- Manitoba ellen váratlanul szépen szerepelt és
— *A Magyar Qsrrkészleány Szövetség Ünne
terem rengeteg díszes zászlaja, a precíz sta valamikor lelkes barátja volt a «-*•
tisztikai grafikonok, a háborús „Vaslabda- csak eltérítették róla... Talán vissza lehetne a mérkőzést 0:0 arányban döntetlenné tudta pélye. A Magyar Cserkészleány Szövetség va»
vándordíj", a 70 ezer játékos kartotékja, n szerezni lelkes barátnak, nem sok fáradság lenni. A meccset 8000 főnyi közönség nézte sárnap délután vetitettképes tábori beszámoló
ünnepélyt tartott a Práter-ütcai polgári leány
példás remi, mind-mind megnyerte a tetszését, kell hozzá ...
végig.
iskola tornatermében. Az ünnepélyen megjelent
♦
(lak az üres pénztárt felejtették cl megmutatni
Anna királyi hercegnő, a Szövetség védnöke i#.
az MLSz vezérei . . .
Amikor Karafláth is újabb kétórás kedves
Lindenmayer Antónia országos elnök érdekes
♦
beszélgetés után távozni akart, ódafordult az
előadásban ismertette a fcserkészleányok yijdgVáratlanul érle a körülállókal n kultusz- MLSz uraihoz:
szövetségének angliai konferenciáját és táboro
— Mindenről beszéltünk, csak az adőleszálliminiszternek egy kérdése:
zását. Több beszámoló után az ünnepély véget
lásról
nem
..
•
— De miért kellett a futhallsportot szétért.
'
'
Az MLSz elnöksége tényleg csak ezt a témát
választani ■ •.?
nem tárta fel. .. Nem akart visszaélni a ma
— kérdezte.
Két fontos jelentőségű mérkőzés került lebogas
vendégek
látogatásával.
Majd
legközelebb
• Az egyik ur zavarában Karafláth Jenő dr.-l
nyolitástn az ökölvívó csapntbajuókságok har
kereste szakszerű felvilágosításért — mert ezt erre is rákerül a sor. Mert a kultuszminisztert
fordulóján.
egyedül ö tudja' —. de az OTT elnöke éppen most már gyakrabban felkeresik. Ha kell még madik
A kiesésre menő B- Vasutas—NSC mérkőzést
a
Hidegkúti
villájában
is...
De
a
miniszter
is
II másik szobában beszélgetett. Pedig jó lett
volna, ha a professzionizmus öt keserves esz gyakoribb látogntója lesz ezentúl »z Ullöi-uh a B. Vasutas nyerte biztos fölénnyel, igy
Eudapesti ügetőversenyek
tendeje után végre megtudtuk volna, hogy és a Hungária-uti pályáknak- Ha kell Újpestre
az NSC kieseit!
Mérsékelt sporttal folytak le a vasárnapi
vájjon miért Is volt szükség arra a szepará- is kimegy ...
BTK—BTC találkozó veretlenül az angyal ügetőversenyek. Az eredmények nagyestben
földiek fölényes, de megérdemelt győzelmével reólisak, kínos meglepetést csak Fregölj esu«
''végződött. Részletes eredmények:
fos kudarca okozoft. FregoU erős fbrmaváltozása igen érthetetlen. Amatőrhajlóknál szokatR. Vasutas—NSC.
lanul szigorúan ítélkezett az igazgatóság az
Ge.re R. Vasutas győzött Rózsa NSC ellen. — nmatőrversenybí'n Tánzer- urkocsíssal szemben,
Kubinyi NSC győzött Eröss B. Vasutas ellen. — akit erőszakos hajtás miatt,' igen helyesen,. 1Ó0
Énekes B Vasutas győzött Losonczy NSC ellen, pengő pénzbírságra! büntetett meg. Á részletet
Egv hét uiulvii újra élet költözik a futball- pcst. Pécs-Baranya—HRemek egymásutánnal következnek itt a „gá aki ar első menetben feladta. — Bokodi II. B. eredmény a következő:
mezőkre é» ki zűriét veszi u tavaszi forduló,
Vasutas—Sándor NSC döntetlen. — Csöngtl BI- FUTAM. 1 Rózsavölgyi-istálló Pergő (W)
amelynél izgalmasabbat igérö még nem volt nr tak-', a kondíció szempontjából szinte ideális Vasutas—Andorfer NSC döntetlen. — Bokody I.
Kovács J., 2. Fregoli (4 reá) Dózsa. F. m.t
ütemben.
iíju nknRyiir professzionalista labdarúgásban.
B. Vasutas győzött Várady NSC ellen. — Nagy Áruló, Dante, Patvolat II. Tót.: 10:59. 14/ 11.
Ax Újpesté is kedvezőElejétől a végéig finisnek Ígérkezik a küz
B. Vasutas győzött Kecskés NSC ellen. — Simó Olasz: 95. — II. FUTAM. 1. Federer S. Pogány
V—Vasas. Kispest—U., U.—Bástya. U.—-Nem NSC győzött Ruttkay B. Vasutas ellen.
delem.
(pari) Kovács II.. . Jutalom (paii) Feiter.
nmeivel még a csapatok elölt lebegő bajnoki zeti, Hungária—U, Budai 11—U., U— FerencF. m.: Ebadla, Vétek. Tót.: 10:18. Olasz: 23. —
BTK—NSC 11:5.
tabella sem fékezhet Küzdelmes ősz után ez a sáros, V—Pécs-Baranva, U—Bocskay, Sabaria
ni. FUTAM. 1
Weber M. Cigánybáró (3)
Csáky BTK győzött Köváry II. BTC ellen. — Weszely, 2 Juhar (12) Baranyai. P. m.: 'Ked
tabella következő formát öltött: 1. Hungária -U.. Ili bér-U.
Lovas BTK győzött Érckövy BTC ellen. — Sza ves. Cyklon. Tol.: 10:40. Olasz: 33. — IV.
A Ferencváros sorwoláaábau már kevesebb
,18, 2 Bocskai! 16. 3. Újpest 15, 4 Ferencváros
bados
BTK
gvözött
Tabar
BTC
ellen.
—
Szabó
■ szerencse:
14 .» /// Irr. II. 6. Sabaria 14. 7. Nemzeti 10,
FUTAM. 1. Galgagyörki ménes Tamerlan (peri)
BTK győzött Melles BTC ellen. — Fogas BTK Maszár J., 2. Dombóvár (6) Fiszter, 3. Rita (8)
8 Vasas V V Bástya 8, 10 Pécs Baranya 6, 11
Budai 11 5 és 12. Kispest 3 ponttal sorakozik F—Sabaria. 111. kér—F., F.—Vasas. Kis győzött Gyurko BTC ellen. — Jeles BTC győ- Marton. F. m.- Killy, Sátán, Nótát, Űrgetir.
pest—F.. F.—-Bástya, Nemzeti—F.. ‘Újpest—F.,
fel.
Giloma II., Kádencia. Tót.: 10:21. 15, 15, ;J3.
Budai 11-F.. Hungária—F.. F— Pécs-Baranya,
Ezzel u tabellával * zeniben pedig ott áll a
Olasz: 47. — V. FUTAM. 1. Szayer Gy. Conrad
F—Bocskay. •*
Uvanr.l mérkőzések sorrendje, amely eleve
(3) Kovács 11., 2. Ravasz (4) Mászár J. F. m i
A többiek sorsolása pedig a kővetkező:
megszabja azt a tempót, amellyel a hadiComtesso Pro Patria (mint ll.dk disrkv.)*
tervei véghez kell vinni.
Bocskay:
Medea. Tol.: 10:62. Olasz: 23.
Roppant érdekes ur a vonalveztlég, amelyet a 'B —Pécs, B.—Sabaria. III. kér. —B-. B— Vasas,
“s:."
Tekintse meg Fttídee Béla
•orshuzós szeszélye állapított meg s amely
Kispest—B, Bástya—B., Nemzeti—B-. Újpest
mérték után
—B.. B -rBudai lh Ferencváros—B.
legjobban n Hungáriának kedvezett.
elsőrendű anyagból, e egáns forma,
Hl. kerttlel:
gar ntAlt minőség
.Nézzük csak! A Hungária ellenfeleinek sorVUmos c«AasAr>ut «. óriást válszitákl Rtesotm M
remije:
Budai H-III.. HL—Ferencváros, Pécs-HU
...........................
'■■■
i 1
ír,-,'iTy/ifgi
IIII —Bocskay. Sabaria—HL. Hungária —HL. Va»
H Bá-tvn. Bocsknv II. Nemzeti—H.
Sabnria. II—Újpest. H— III. kerület, H.
lsas-III., Ili—Kispest. Bástya-III., III.—NemA szerkeszlésérl és’ kiad átér! felel:
VI., Szondy-utca IS. az.
<hii 11. Vasas-II, II -Ferencváros. II.Dr. ELEK HVGÓ
i *
A „FECSKÉK-...
A Magyar / urista Egyctűitt . Fcc*kék"-c»oporija ma d. Iclőtlt a Hűvösvölgyben siver*
aenyi rendezed 5 km-es távon. A start a Hármashatárhegven volt. ■ cél a hűvösvölgyi Balárs-vendcglóbm. Avrrscny utvonrk a Kecskehegjen és a Glürk Frigyes slulon vezetett ke-

resztül.
A verseny abazolut győztese
Miklós 19 p. ló mp.-cel.

Újpest város birkózóbaj
noksága

Kímmerling nyerte a főiskolai
gyorskorcsolyázóbajnokságot

,,Miért kellett a futballsportot
szétválasztani?..

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

A BKE megnyerte
a tátrai jéghokkitornát

Mg9sffüsa

A B. Vasutas és a BTK győzött
a csapatbajnokság harmadik for
dulójában

LÓSPORT

A L1GAFUTBALL LEGIZGALMASABB FORDULÓJA

A START ELŐTT

Mindenférfltérdekel!
14*50
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