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AZ ELŐFIZETÉS ARA:
Egy évre 5 pengő m Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Auszti'ában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 10 
pf. Olaszországban 1 Líra, Romániában 5 lei

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK

DR- ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEÍ. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest. VII. kerM Erzaébet-körut 4. széni 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér.. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomdai 
Telefon: József 308—90.

Vasárnao (d. u. 4-től): Aut 245-81, 100-43,

LetartűztattöH a gubacsi-isii 
Kirabolt postahivatal egyik 

tiszlutselűnöíÉneK anyját
Hadzsa Józsefné éveken át fosztogatta hűtlen alkalmazóiak 

segítségévei a corvin-aruhazat
Az áruházi tornaion uezoríneH ismerősei közön 
keresik a eubacsi-uii álarcos posiarablúkat

A főkapitányságon vasárnap egy nagy
szabású tolvajszövetkezet tagjait tartóztat
ták le, köztük

Hadzsa József né házmesternél, Iladzsa 
Máriának, a kirabolt guhacsiuti posta
hivatal egyik tisztviselőnőjének az édes

anyját is.
A letartóztatásoknak szenzációsan érde

kes előzménye van. Javában folyt a nyo
mozás a gubacsiuti postarablók után, ami
kor

megjelent a főkapitányságon egy orvos
tanhallgató

és feltűnően érdekes bejelentést tett El
mondotta, hogy feleségül akar venni egy 
válófélben lévő asszonyt, Pötschauer Gyu
lának, a Corvin Aruház volt alkalmazottjá
nak válófélben lévő feleségét, Pölschauerné 
megbízta öt azzal, hogy hozzon tudomására 
a rendőrségnek olyan dolgokat, atnelyek az 
urával kapcsolatban állnak.

Pötschauerné a bejelentésben leleplezte, 
hogy az ura egy tolvajszövetkezet se
gítségével esztendőkön át fosztogatta ■ 

Corvin Áruházát.
Pötschocher, aki csak 4 elemi iskolát vég
zett és a világháborúban pilóta volt, esz
tendőkön út a Corvin Áruház szolgálatában 
állt és az áruház szőnyegosztályának a pe- 
zctője volt.

Az üllői-ut 109. számú házban lakott a 
feleségével. Később, mikor nézeteltérések 
keletkeztek köztük és válni akartak,

a férfi otthagyta a lakást és albérletbe 
költözött Iladzsa Józsefné házincstcrné 

lakásába.
A leleplezés szerint Pötschaeher Gyula, 

okit tavaly bocsátottak el a Corvin Áruház
ból. alkalmaztatása idején tolvajbandát ala
kított. Pötschacheren kívül még három tagja 
'olt a társaságnak: Vanczák József és Von- 
(zák Károly — két testvér —, akik szintén 
a Corvin ^ruház alkalmazottai voltak és 
'égül Iladzsa Józsefné. Hadzsdné rendsze
resen bejárt az áruházba, pár pengőért vá
sárolt, Pötschaeher pedig, a két Vanczák- 
testvér segítségével,

a vásárolt csekély értékű holmik helyeit 
drága szőnyegeket, ágyneműket és fe
hérneműket csomagol látott be a szá

mára.
' iknirrőségükhen odáig mentek, hogy’ meg 
vesztegettek egyes szolgákat, akik azutón a 
“ogy csomagokat annak rendje és módja 
szerint elszállították Iladzsa lóischú fé

mére. Az üllőiuti házmesterlakásban azután 
n társaság négy tagja megosztozott a holmik 
egyrészén, más útrészét pedig eladták és 

a jövedelmet felosztották egymás között.
Pötschaeher gyakran ügynökölt a lopott hol
mikkal és rengeteg jóhiszemű embernek 
adott el szőnyegeket és más tárgyakat. Így 
a többi között sok holmit adott el egy elő
kelő részvénytársaság igazgatójának.

A bejelentés érthető feltűnést és izgalmai 
kelteti a rendőrségen. Nyomban detektívek 
mentek az üllőiuti házmcslerlakásba. Ház 
kutatást tartottak, ami eredménnyel is járt.

Iladzsáné szekrényeiben rengeteg lopotf 
holmit találtak.

Utána a Vanczák-teslvérek lakásán tartot
tak házkutatást, akik közül Vanczák Jó
zsefet időközben elbocsátották a Corvin- 
áruházból, Vanczák Károly azonban még 
most is ott van alkalmazásban.

A detektívek ezután Pőttschachcr Gyulái 
kezdték keresni. Megtudták, hogy már el
költözött az üllői-utról, kibérelte Kispesten 
az Erdő-utca 5. számú házat.

Az uj lakást fényűzően rendezte be, 
főként az áruházból lopott holmikkal.

Itt is házkutatást tartottak és rengeteg 
lopott árut találtak. A tolvajbanda meg
került zsákmányát társzekérrel számították 
a rendőrségre, ahová

előállították Pöttschachert, Hadzsánét 
és a két Vanczákni 

és nyomban megkezdték a kihallgatásukat.
Eleinte tagadtak, később azonban egyes 

dolgokat felismertek és most már csak azon 
igyekeznek, hogy minél kevesebbnek tün
tessék fel a lopott holmik mennyiségét.

A Pötschaeher lakásán tartott házkuta
tás során

n detektívek egy Browning-pisztolyt ta
láltak, valamint fekete selyeiudarahokat, 

amiknek a rendeltetéséről nem tudtuk kö
zelebbi felvilágosítást kapni.

Hadzsa Józsefné leánya a kifosztott gu
bacsiul! postahivatal egyik tisztviselőnője és 
a rendőrség megtudta, hogy Pötschbacher 
Gyula azalatt az idő alatt, amig a házmes- 
ternénél lakott albérletben,

gyakran kijárt a Giibarsi-nfra és hlva- 
talzárás után hazak kérte az t'liűi-uíra 

Hadzsa Máriát.
Mindig nz utcán találkoztak, a postahivatal 
helyiségébe nem járt Imj Pötschbacher.

A hkáibap revolver és a fekete 

selyemdarabok, amelyekből álarcot fa 
lehet készíteni, Pötschaeher Gyulára 

terelte a rendőrség figyelmét 
és ezek után tisztázásra szorult, hogy nem 
található-e valami összefüggés a Corvin 
Áruházban történt fosztogatás egyes sze
replői és a gubacsiuti postarablás tettesei 
között

A rendőrség elsősorban is minden két
séget kizáróan megállapította, hogy

Hadzsa Mária minden gyanún felül áll.
Semmiféle köze nincsen a lopásokhoz, nem 
tudott a manipulációkról, amit az édes
anyja folytatott és igy természetesen egé
szen gyanútlanul érintkezett Pötschaeher 
Gyulával is. Arra vonatkozóan sincsen kö
zelebbi adat, hogy Pötschachernek akármi
lyen vonatkozásban is közvetlen része van 
a postarablásban, de nz a feltevés, hogy a 
Iladzsa Máriával folytatott beszélgetései 
során csetlpg akartlanul is

megismerte a gubacsiul! postahivatal 
belső életét

és igy megtörténhetett az, hogy gyanútlanul 
beszélt erről olyan emberekkel, akik aztán 
később a (öle szerzett adatokat a rabló
támadás elkövetésére használták fel.

A lakásán talált Bromníng-piszlollyal 
kapcsolatban különben azt vallotta, hogv » 
fegyvert régóta, állandóan viseli és, mint 
megállapították, van is fegyverviselési en
gedélye.

Mint barát, a barátok közé 
megyek Ausztriába mondotta 
Bethlen István gróf elutazása előtt

A miniszterelnök ünnepélyes fogadtatása Bécsben
Vasárnap délután a keleti pályaudvarról 

I óra 30 perckor induló vonat szalonkocsi
jában elutazott az osztrák kormány meg
hívása Becsbe Bethlen István gróf mi
niszterelnök. Jóval a vonat indulása elölt ér
kezett ki a pályaudvarra a miniszterelnök 
dr. lllatky Endre titkára kíséretében s a 
pályaudvaron üdvözölték őt Calice gróf bu
dapesti osztrák követ, Kunt Alfréd osztrák 
követség! tanácsos, valamint a miniszter
elnök kísérete, gróf Csdky István, a külügy
minisztérium .sajtóosztályának a vezetője és 
Apor báró kövehégi tanácsos. %

A rendőrség vasárnap délután befejezte 
az előállítóit emberek kihallgatását, aztán

Hadzsa Józsefijét, Pötschaeher Gyulát 
és a két Vanczúk-festvért lopás büntette 
miatt előzetes letartóztatásba helyezte.

A vizsgálat ezzel még nem ért véget Hét
főn tisztázni fogják, hogy kik segédkeztek 
a Corvin Áruházban elkövetett sorozatos 
lopásokban és kik voltak az orgazdák. A 
kár végleges összegét sem lehetett eddig 
még megállapítani.

A nyomozásba azonban most már bekap
csolódlak azok a detektivesoportok, ame
lyek a gubacsiuti postarablás tettesei után 
kutatnak. Pötschaeher Gyula elmondotta, 
hogy a rablótámadás napján hol, merre járt 
és ezzel akart alibit igazolni. A detektívek 
utánajártak a dolognak és vasárnap estig a 
beszerzett értesülések

igazolták Is Pötschaeher alibijét.
A rendőrség mpst azt kutatja, hogy nincse- 
nek-e

Pötschaeher Gyula környezetében 
olyan emberek, aki a Corvin Áruház volt 
alkalmazottjától szerzett értesüléseik alap
ján szánták rá maguat a gubacsiuti posta' 
kifosztására.

A nyomozás nagy apparátussal folyik 
é.s lehet, hogy botion már döntő fordulat* 
hoz érkezik.

A miniszterelnököt bécsi útjára elkísérte 
Calice gróf osztrák követ is, úgy, hogy a 
beszálláskor a tenneskocsi szalonjában né
gyen foglaltak helyet s a miniszterelnök 
nyomban intim beszélgetést kezdett a társa
ságában lévő osztrák követtel, valamint báró 
Apor Gáborral és Csáki/ Károly grófiul.

Közvetlenül nz indulás előtt,
a miniszterelnök fogadta n Hétfői Napló 

munkatársát, 
akinek bécsi útjáról a következőket mon* 
dotta:

Schober. volt kancellár szövetségi küU
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Az idei
színházi szezon
nagy eseménye

a szenzációk operettje

Zene:

Szántó Tivadar
z\ niigy operett zene ór a modern 

jazz zseniális találkozása

Szöveg:
Szilágyi László
Újszerű, érdekes, szollemcs

Szereplői:
Péchy Erzsi, Fejes Teri, 

Dolly, Sziklay, 
Ujváry, Radó

A második felvonás szenzációs 
balettjében MADIKA, a világhírű 

párisi táncosnő lép fel 

250 ragyogó jelmez.
Tündöklő színpadi képek 

Balett — G őrlők 
Bravúros táncok

Bemutató: 
csütörtökön,

29-én este
8 órakor!

Jegyek már válthatók 

ügyminiszter látogatása Budapesten, vala
mint az osztrák-magyar barátsági, békéltető 
eljárási, választott bírósági szerződés Bécs- 
ben történő aláírása alkalmat adtak nekem 
arra, hogy látogatást tehessek a: osztrák 
állam fejénél é« kot mdpydpdl.

Évszázados közös Mim, vállvetve meg
vívott nagy háború, az azt követő össze
omlás szenvedései, a békeszerződések 
súlyos és közösen érzett nyomása köze 
libb hozta egymáshoz Ausztria és Ma

gyarország népét.
— Ezenkívül nagy mértékben elősegítette 

ezt a közeledést az ii megbecsülés, amely
ben a magyar nép Ausztria politikai és gaz
dasági téren tett erőfeszítéseit és nz ejért 
eredményeket részesítette.

-— Az a kitartás, az az erős akarat és az 
n szisztematikus munka, amellyel nz osztrák 
nép a fc.lfornyosidó nehézségekkel szembe- 
szállt, olyan tulajdonságokról teltek tanú
ságot. amelyek minden hazaszerető népben 
tiszteletre kell, hogy találjanak.

— Az a szimpátia, amellyel nz elmúlt év
iién a Szent lnne-ünnepségek alkalmával 
Budapest népe fogadta osztrák vendégeit, 
élő bizonysága volt azoknak az érzelmeknek, 
amelyekkel Magyarország a szomszédos 
osztrák nép iránt viseltetett.

— Ebben a légkörben nem volt nehéz a 
két állam közötti viszonyt nemzetközi jogi 
formába önteni és

remélhetőleg megtaláljuk a lehetőséget 
arra Is, hogy a két nemzet között a gaz
dasági kapcsolatok oly mértékben épít- 
tessenek ki, amint azt az adott körülmé

nyek megengedik 
és a két nép vezető körei kívánják. 
csak art akarom mondani, hogy

Végül 
a legna- 

yyobb őrömmel megyek Ausztriába, mint ba-

Bethlent ünnepélyesen fogadták Becsben
Bécs, január 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Este 10 óra után érkezett be a 
bécsi Osibahnhofra Bethlen miniszterelnök 
vonata, ahol Sehober alkanccllór, továbbá 
i kancellár részéről Klapperszky miniszteri 
tanácsos, O'Pcter főtitkár, Junker követ, dr. 
Brandl rendőrfőnök, valamin* a magyar 
követség főbb tisztviselői

fogadták ■ miniszterelnököt.
Sehober alkanccllár rövid beszéddel fid-

A képviselőház keddi ülése, amelynek 
napirendjén a kartell javaslat tárgyalása sze
repel, nagyon mozgalmasnak és viharosnak 
ígérkezik. Mint ismeretes, a képviselőház 
pénteki formális illésén Peyer Károly szo
ciáldemokrata képviselő közbeszóló* formá
jában azt a vádat hangoztatta,

hogy a Társadalombiztosító Intézet 
albertfalvai építkezésénél hárommillió 

pengőt loptak el.
Erre a közheszólá.sra Dréhr Imre volt 

népjóléti államtitkár nyilatkozatot adott ki, 
amelyben bejelentette, hogy a képviselőház 
legközelebbi ülésén reflektálni fog Pcyer 
Károly közbeszólására.

Amint a Hétfői Napló jó forrásból érte
sül, Dréhr Imre a keddi ülésen napirend 
előtti felszólalásra kér engedélyt és egy 
rövid beszédben

fel fogja szólítani Pcyer Károlyt arra, 
hogy konkretizálja az elhangzott 
dat, hogy arra megadhassa a kellő 

világosiid  sokat.
A Hétfői Napló munkatársa beszélt 

Károllyal, aki kijelentette, hogy a 
ülésen mindenesetre meg fog

vá- 
fcl.

Peyer 
keddi 

____________ __ - - jelenni. 
Amennyiben Dréhr Imre felszólítása cl fog 
hangzani, abban az cselben, amennyiben a 
házszabályok éa ■ napirend tárgyalása nrra

Elutasította a belügyminiszter
Orbán Béla és Szántó Samu pesterzsébeti 

tanácsnokok fellebbezését a vármegye 
felfüggesztő határozata ellen

A belügyminisztérium kebelében működő 
és a közigazgatási tisztviselők legfelsőbb fe
gyelmi bírósága szombaton foglalkozott az 
állásuktól felfüggesztett Orbán Béla pest
erzsébeti műszaki tanácsnok és Ardn/ő Samu 
pénzügyi tanácsnok fellebbezésével, melyet 
a fegyelmi alatt álló főtisztviselők a vár
megye felfüggesztő határozata ellen benyúj
tottak.

Ismeretes, hogy a múlt év november ti-én 
Pest vármegye alispánln különböző fegyel
mi vétségekkel kapcsolatban felfüggesztette 
állásától Pesterzsébet két tanácsnokát és 
Chikón Béla polgármestert, (.bikán polgár
mester ni alispán határozatát szintén meg- 
fellebbezte, <te mikor ügyét a belügyminisz
térium fegyelmi bírósága tárgyalhatta volna, 
előző napon váratlanul visszavonta a fel-

rát a barátok közé.
Pontban félöt órakor robogott ki a vo

nat a keleti pályaudvarról és a miniszter
elnök az elinduláskor a szalonkocsi ablaká
ból búcsút intett a tiszteletére megjelentek- 
iuk. A vonatot Horváth Mihály, a fütőház 
főnöke kíséri el a magyar határig, ahol 
Ambrózy Lajos báró bécsi magyar követ, 
valamint az osztrák kancellária részéről 
Zeiletsen követség! titkár fogadja a magyar 
miniszterelnököt.

Este 10 óra után érkezik a vonat Bécsbf 
és a miniszterelnök a magyar követségre 
megy, ahol bécsi tartózkodása alatt a szál
lása lesz.

SCHOBER Dr., OSZTRÁK ALKA.N’CELLÁR 
Bethlen miniszterelnök bécsi utazása alkal- 

a

a

mával nyllnlkozott és kijelentette, hogy 
megbeszélések alkalmával érdeklődésüket

a munkanélküliség és n gazdasági vál
ságra kel! fordítani,

mert ez mindenütt érezteti hálását.
Magyarország és Ausztria hivatott arra, 

hogy e téren példát mutasson
és clőljórjon és meg kell keresnünk erre 
legjobb és legjárhatóbb utat.

Előttem azonban célszerűbbnek látszik, 
ha tekintetünket nem a múltba, hanem 
előre irányítjuk, ha nem élünk tétlenül a 
múlt emlékeibe merülve, hanem a törté
nelmi múlttal és a jövőbe vezető eleven fej
lődéssel összefüggésben ujat igyekszünk te
teremteni.

A jelenlegi gazdasági és kereskedelempo
litikai állapotoknak már nem szabad sokáig 
tartania, ha nem akarjuk, hogy végül a leg
radikálisabb ellenszerek és beavatkozások 
is hatástalanok legyenek.

vözöíle Bethlen István grófot, aki megkö
szönte uz üdvözlési, majd

burátaágnsan köszön töt te a fogadtatá
sára megjelent hmerősöket, 

rövid cerclet tartott, azután a virágokkal 
feldíszített udvari várótermen át egy kis 
autón a magyar követségre hajtatott, ahol 
bécsi tartózkodása alatt a miniszterelnök 
szállása lesz.

Az utcákon nagy tömeg állóit sorfalat, 
wf7l/én<7y rendőrkordon tartotta fenn a ren
det a lelkesen éljenző tömeg körött.

módot adnak, válaszolni 
lombiztosiló aktáiban elfekvő adatok alap
ján konkretizálni fogja az elhangzott vádat, 

mert azt, amit mondott, fenntartja éa 
bizonyítani Is fogja.

Amennyiben Peyer Károly — kijelentése 
szerint —• részletesen ismertetni fogja, hogy 
mire alapítja a sulyos vádat, abban az eset
ben — értesülésünk szerint — Dréhr Imre 
volt államtitkár, aki nz albertfalvai építke
zés összes adatainak birtokában van, rész
letesen válaszolni fog az elhangzott vádakra.

Egyébként a népjóléti minisztériumban 
történi szabálytalanságok felderítésére meg
ejtett vizsgálatról szóló legfőbb számvevő
ségi jelentés már elkészült és értesülésünk 
szerint Zavadovszky Alfréd, a legfőbb 
számvevőszék elnöke, hétfőn küldi azt át 
hivatalos észrevételeivel Ernszt Sándor nép
jóléti miniszternek, n szabályok szerint fel
világosítást, igazolást kér bizonyos szabály
talan kiutalásokra. Ez a rendes útja az 
ilyen számvevőségi vizsgálatnak, a jelen 
esetben azonban a legfőbb számvevőszék 
észrevételeit cl fogják juttatni Bethlen Ist
ván gróf miniszterelnökhöz is, hogy annak 
alapján — amint kilátásba helyezte annak 
idején — megadhassa felvilágosításait 
Fábián Béla vádjaira a képviselőházban.

fog cs a Tdrsada-

lebbezést. A két tanácsnok fellebbezése, mi
után ők nem vonták vissza beadványukat, 

szombaton foglalkoztatta ■ miniszté
riumi fegyelmi bíróságot.

A legfelsőbb fegyelmi bíróság Orlwin és 
Szántó tanácsnokok fellebbezését visszauta
sította és felföggrszlctésüket helybenhagyta. 
A fegyelmi bíróságnak ez az Ítélkezése an
nál érdekesebb, mert a pestvldéki királyi 
ügyészség időközben nemcsak Chlkán pol
gármester, hanem a két tanácsnok ellen 
folyó bűnvádi ügyekben 1$

megszüntető végzést hozott.
A fegyelmi bíróság tehát az ügyészséggel 
szemben olyannak ítélte a két tanácsnok 
ügvét, hogy felfüggesztésüket továbbra is 
szükségesnek tartja.

Leugrott a harmadik 
emelettől és halálra 

zúzta magát
Borzalmas öngyilkosság törtónt vasárnap 

este a Garay-utca 20. sz’ámu házban. Vargha 
Ferenc 20 éves cipészsegéd

a harmadik emelet korlátján keresztül 
levetette magút a* udvarra.

összezúzott testtel terült ej az udvar köve
zetén. Azonnal telefonáltak a mentőkért, de 
már nem akadt dolguk,

Vargha Ferenc szörnyethalt
Búcsúlevelet hagyott hátra, amely szerint 
szerelmi bánatában követte cl végzetes 
teliéi.

Héthónapi börtönre ítél
ték a Szombathelyi Mező

gazdasági Takarék 
tőtisztviselőjét

Szombathely, január 25.
Egész Vasmegyében óriási feltűnést keltett :* 

mult év októberében, hogy a szombathelyi rend
őrség letartóztatta Reibcr Viktort, a szombat- 
helyi Mezőgazdasági Takarékpénztár Rt. főtiszt
viselőjét. aki a takarékpénztár tárházainak vdlt 
a vezetője.

Reibcr Viktor igen előkelő famíliából szár
mazik és nz ellene indított bűnügyi eljárás an
nál nagyobb szenzáció erejével hatott.

A bűncselekmény úgy derült ki, hogy a bank 
a mull év októberében váratlanul rovancsolást 
rendezett a tárházaknál. Ennek során kiderült, 
hogy Reibcr Viktor a vezetése alatt álló tár
házaknál *

sorozatos visszaéléseket követett cl
és ezekkel 16.000 pengő kárt okozott az inté
zetnek

A takarékpénztár följelentésére Reiber Vik
tort letartóztatták és átadták a szombathelyi 
ügyészség fogházának. Reibcr Viktor családja 
azonban később a bank hiányát teljes egészé
ben megtérítette, aminek következményeképpen 
a Mezőgazdasági Takarékpénztár

visszavonta följelentését.
de az ügyészség mégsem döntött Reibcr sza- 
badlábrahelyezése mellett, mc.rt azzal vádolták 
a főtisztviselőt, hogy az üzleti könyveket .is 
meghamisította és igy

magánokirathamlsltúsl követett el.
Az egész megyében páratlanul nagy szenzá

ciót keltő ügyben most tartott fötárgyalást a 
szombathelyi törvényszék Manusry-bühtető- 
tanácsa.

Az ügyészség vádirata három rendbeli ma- 
gúnokirafbainisilás, továbbá rgyrendbeli magán- 
okiralhamisilással és az ezzel eszmei halmazai
ban álló folytatólagosan elkövetett csalással vá
dolta a megtévedi fötisztvjsclőt.

Reibcr a főtárgyaláscn beismerte a sikkasz
tásokat, melyeket az iratok meghamisításává! 
hajlott végre.

A bank igazgatóinak és több lantinak kihall
gatása után a törvényszék Rcibcr Viktor! ma- 
gánokirathamisitás büntette elmén

kéthavi börtönre ítélte.
Az ügyész és az elitéit is fellebbezett. A tör

vényszék a tárgyalás után a főtiszlvisclót sza
badlábra helyezte. 

Eudapesti ügetőversenyek
A favoritok jegyében folyt Ic a januári mf- 

ling utolsó napja s igy a kis mezőnyök rová
saiéra irhaló mérsékelt sportért a közönség 
fogadásaiban nyert vigasztalást.

I. FUTAM. 1. Fischer Hlóbo (2»/t reá) 
Maszár .1. 2. Ibrány (3> Marachail. F. ni.: 
ürgeráz, Fuss. Tol.: 10:16. Olass: 27. — U« 
FUTAM. 1. Remete-istálló Kedves (2 reá) Ham
2. Keringő (4) Jónás. F. nt.: Lady of Pamuk, 
Dante. Juhar. Tót.: 10: 10. 15,17. Olasz: 27. —
III. FUTAM. 1. Kanizsai Istálló Mikulás H. 
(2) Dózsa, 2. Poganac (I) Mtirschall) 3. Sárga
rigó (3) Kovács J. F. nt.i Dombóvár, Orgo- 
vány, Avanti D., Krampusz, Cigánybáró, 
Patyolat. Tót.: 10:32, 14, 27. 21. Olasz: 77- —
IV. FUTAMi 1. Homoki ménes Rita (3) Marton,
2. Fényes (2) Fiszler. Fin.: Killy, Lagci, Nótái. 
Tót.: JO:ől, 10, 17, olasz: 26. — V. FUTAM: t. 
Steln I. Jutalom (2 reá) Felser, 2. Medca (4) 
Kovács J. Fm.: Öcskös, Ruvnsz, Avanti II. Tót.: 
10:15, 12, 14, olasz: 27.

A Nemzeti Lovarda 
téli lovasmérkőzései

Nagy és előkelő közönség előtt vasárnap fc* 
Jetiét be n Nemzetközi Lovarda kétnapos téli 
loyasmérközéseit. A mérkőzés érdekes jelene- 
teit nagy tetszéssel élvezték it sportsnianek. 
Bravúros lovaglásaikkal kitűntek a vasárnapi 
mérkőzéseken: Fodor Aladár, Bcrg Tibor báró, 
Pardzsó Zoltán, a hölgyek közül pedig a múlt
éit sampion Fdy Halász. A részletes eredmé
nyek a követhetők:

Urak díjugratásai Indult t9 ló. 1. Fodor Alá- 
dúr Sdr/ ja. lovagolta tulajdonos. 2. Holtver
senyben báró Rirg Tibor Véresé-ja, lovagolta 
Hávor Lajos és Parázsó Zoltán Hamidáng t. 
lovagolta tulajdonos.

Jizwrrneseugratás: 1. báró Berg Tibor 
eneLJe, lovagolta tulajdonos. 2. ráy Halász Ma 
Fickó-ja, lovhgoltn tulajdonos. 3. Fdy-F/aldst 
Ida Muklju, lovagolta tulajdonos.
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Már holnap tárgyalta a bíróság 
a Klnlzsl-utcai rablútamadöK bimiigyát

r Puskás Vilmost, a Kinizsi-utcai rablótá
madás tettesét tudvalévőén szombaton dél
után szállították át a rendőrségről az 
ügyészség Markó-utcai fogházába Pálinkás 
Mihállyal, a tettestársával és Pálinkás Bér- 
tálánál, az orgazdával együtt.

Puskást és Pálinkást természetesen külön 
télíában helyezték cl, nehogy beszélhessenek 
egymással. Vasárnapra virradó éjszaka Pus
kás cellájában olyan jeleneteket rögtönzött, 
hogy a fogházorvost hívták le hozzá. 
Kiabálni, ordítozni kezdett és miután nem 
sikerült lecsillapítani, a fogházorvossal vizs
gáltatták meg, aki csillapitószereket adott 
neki. Vasárnap délben megismétlődtek ezek 
a jelenetek s

Puskás úgy viselkedett, mintha elborult 
volna az elméje.

Az orvos hosszabban megvizsgálta most már 
a rablótámadás „őrjöngő “ tettesét és a vizs
gálat azzal a megállapítással járt, hogy

Puskás Vilmosnak semmi komolyabb 
baja nincsen s csupán szimulálja az 

őrültséget,
hogy igy próbáljon a bűncselekmény követ
kezményei alól szabadulni. Az orvosi vizs
gálat után Puskás „megnyugodott", felha
gyott a kiabálással és az őrültségi jelenetek 
rögtönzésével.

Vasárnap délben kapta meg a vizsgáló
bíró a bűnügy iratait az ügyészség indítvá
nyával együtt, amelyben Pálinkás Mihályt 
és Puskást rablással, Pálinkás Bertalant pe
dig orgazdasággal vádolja. A vizsgálóbíró 
intézkedett, hogy

mindhárom letartóztatottat hétfőn ve
zessék eléje a fogházból,

mert dönteni kivan a rendőrség által foga
natosított előzetes letartóztatás további fen- 
tartásának kérdésében.

t.K rendőrség úgynevezett tényvázlatot 
csatolt a bűnügyi iratokhoz, amelyben rész
letesen leírja, hogyan történt a Kinizsi-utcai 
rablótámadás és mennyit vittek onnan el a 
rablók. Pálinkás Mihály és Puskás Vilmos 
a tény vázlat szerint teljes beismerésben van
nak, csupán annyiban van eltérés kettőjük 
vallomása között, hogy Puskás Vilmos meg 
társát, Pálinkás Mihályt is vádolja, hogy 

4>etyárbecsületbe“ ütköző dolgot köve- 
lett cl és az osztozkodásnál meg akarta 

rövidíteni.
Pálinkás ugyanis azt mondta a rablás után 
társának, hogy összesen 1050 pengőt sike
rült a garázs irodájában „szerezni", ezen a 
pénzen azután meg is osztoztak. Puskásnak 
gyanús volt a dolog é.s amikor hajnaltájban 
Pálinkás elaludt, kotorászni kezdett a zse
bében, ahol Pálinkás munkakönyvébe el
dugva még 200 pengőt talált. Pálinkás vi
szont beismerte azt, hogy ő valóban 200 
pengővel többet vett magának, de ezt „jo
gosan" tette, mert hónapokon keresztül 
kösztoltatta Puskást, sok pénzt költött rá 
és. ez a kétszáz pengő csak részben fedezi 
Puskás tartozását. Az ügy harmadik letar
tóztatottja, Puskás Bertalan ártatlanságát 
hangoztatta. Azt mondotta a rendőrségen, 
hogy ő valóban kapott öccsétö ’. a múlt va
sárnap 50 pengői, de fogalma sem volt ar
ról. hogy ez a pénz honnan ered.

A január 1-én életbelépett törvénykezés 
egyszerűsítési törvény lehetővé teszi egyes 
büntetőügyeknek nagyon gyors lefárgvalá- 
«át. Így, ha a tettes beismerésben van és a

tényállás tisztázott, az ügyészségnek nem is 
kell vádiratot készíteni, hanem a beismerés
ben lévő vádlottakat nyomban a bíróság elé 
állítani.

Mivel a Kinizsi-utcai rablók valóban 
beismerésben vannak, a királyi ügyész
ség a vizsgálóbíró döntése után a 
Kinizsi-utcai rablótámadás ügyét nyom
ban főtárgyaié* elé viszi. A vádlottakat

az Ügyészség valószínűleg már kedden 
valamelyik egycsblró elé állíttatja, aki 
az ügyben nyomban főtárgyalást is tart.

Az egyszerűsítési törvény tehát ebben az 
ügyben nagyszerű vizsgát tesz, mert ha né
hány nappal a tett elkövetése után a rablók 
elveszik méltó büntetésüket, akkor ennek az 
ítélkezésnek kétségtelenül elrettentő hatása 
lesz.

Tűzharc az erdőőr 
és az orvvadászok között

A vadorzókat
Marcali, január 25.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Ganiás 
község határában, a Vilya-pusztai erdőben 
az erdőőr szembetalálkozott az esteli órák
ban két vadorzóval, akiket megállásra és 
fegyvereik átadására szólított fel. Az orv
vadászok azonban felelet helyet lebuktak 
egy árok mellé és valóságos

sortüzet zúdítottak az erdőőrre,

letartóztatták
aki az utolsó pillanatban szintén lebukott és 
igy a golyók, csak

kalapját súrolták.
A csendőrség másnap megindította a nyo
mozást és sikerült is elfogni a két orv
vadászt, Sárái Sándor és Ellauer István ga- 
músi lakosok személyében, akiknek házá
ban a házkutatás során megtalálták a fegy
vereket is. A tagadásban lévő vadorzókat 
átadták a kaposvári ügyészségnek.

aandiut es társait 
szsftaffiffljra helveztúK

Delhi, január 25.
Az indiai alkirály elrendelte G a n d h i és a pánindiai értekezlet munkabizottsága 

letartóztatásban lévő tagjainak szabadlábrahclyczésél.
Megszüntette egyúttal a bizottság ellen elrendelt törvényenkivüli állapotot. Ez az in
tézkedés a londoni „kerekasztal“-konfcrencia folyománya. Gandhi múlt ér

május 5-én került letartóztatásba, 
mert a sómouopólium ellen indított küzdelemben vezérszerepet vállalt. További poli
tikai magatartása elé nagy érdeklődéssel tekintenek.
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Kály Nagy Adorján tengerész
kapitány kifosztotta 12 gazdag 
menyasszonyát, azután meg

szökött Budapestről
A rendőrség rádión körözi a szélhámos, 

tizenkétszeres vőlegényt

a

Pályázati 
hirdetmény
A MODIANO S. D. Szivarkapa- 

pírgyár Rt., Budapest, VII., Miksa- 
ucca 4., pályázatot hirdet kizárólag 

fototypia klisékkel való sokszorosí
tásra alkalmas reklámrajzok készí
tésére, mely pályázaton való rész
vételre felhívja a Magyarországon 
élő magyar művészeket.

A rajzok fehér alapon fekete 
színben állíiandók elő, legalább ti
zenöt, legfeljebb azonban huszon
öt centiméter szélességben, míg a 
magasságot a szélesség arányában 
a rajz természete adja meg.

Minden művész legfeljebb húsz 
rajzzal pályázhat, melyeket címé
nek pontos megjelölésével 1931. 
március hó 20-tól 1931. március 
hó 31-ig bezárólag a MODIANO- 
gyárba postán kell beküldenie. A 
külső boritólapou a „Pályázat** 
szó legyen feltüntetve.

A MODIANO-gyár a beérkezett 
ra' ‘ *
be

jzokat 1931. március 31-ig fel- 
pfatlanul fogja megőrizni.

A kitűzött díjak a következők:

T. díj . .
11...................
Ili...................
IV. „ . .

a u 1500 pengő,
, . 1200 „
a » 900 „
a a 600 ,.

összesen . . 4200 pengő.

Csemege- ős sajtkereskedók, 
valamint a fogyasztók figyelmébe!

üzletfeleink felhívták figyelmünket arra, hogy 
egyes versenytársaik a védjegyoltalomban ré
szesült és a köztudatbnn elismert elsőrangú 
minőségű „CASINO“-sajt gyártmányunkhoz, ha
sonló alak és csomagolásban sajtokat a 
..CASINO sajt'1 mindenkori napi árónál olcsób
ban ,.CASINO"-sajt néven hoznak forgalomba 
megkárosítván eme ténykedésükkel őket is, 
mert a laikus vevőközönség abban a tévhitben, 
hogy drágább áron ugyanazt az árut fizeti, a 
korrekt kereskedőtől elmarad.

. Köz- és jogos magánérdekből kivizsgálván a 
tényállást, meggyőződést szereztünk arról, hogj 
tényleg a vovöközönség egyes lelkiismeretlen 
kereskedők által, bár ha határozottan és kife
jezetten „CASlNO-sajl“-ot kíván vásárolni, más. 
külsőleg csomagolásra hasonszerűnek látszó, 
de sokkal silányabb áruval szolgáltahk kt 
anélkül, hogy a vetőt kifejezetten figyelmeztetné 
«rra, hogy a kiszolgáltatott áru nem „CASINO

Mi kénytelenek voltunk a törvényes eljárást 
■ r inkorrckl és törvénybe iilközö ténykedések 
miatt folyamatba tenni a vállalatunkat meg 
károsító cselekmények megtorlása céljából.

Felhívjuk tehát a: ércdekellek és a vásárié- 
közönség figyelmet arra, hogy valódi, hamist 
tollán „CASINO sajt'' csakis a: a sajt, amely 
aek minden egyes szeletjén a „CASINO" s:> 
olvasható.

Derby Sajt éa Vajfermelft BL

A rendőrség vasárnap tömeges följelenté
sek alapján rádiókörözést bocsátott ki egy 
Kály .Vo(?y Adorján nevű fiatalember ellen, 
aki tengerészkapilányi egyenruhában két 
esztendőn át a szélhámosságok sorozatát kö
vette el Budapesten.

Két esztendővel ezelőtt feltűnt Budapesten 
egv karcsú, magas férfi, aki tengerészkapi
tányi egyenruhát viselt és akit feltűnően ér
dekessé telt, bőgj’

harminc és egynéhány éves kora elle
nére tiszta fehér volt a haja.

Az elegáns tengerészkapitány névjegyén
következő állt: ,,K állag Nagy Adorján capi- 
tano marillimi di lungo corso.'* Az olasz
nyelvű névjegy magyarul annyit jelent, hogy 

hosszú járatú tengerészkap Hány 
a foglalkozása.

Kállay Nagy Adorján a legjobb társasá
gokban forgolódott és mindenütt szerették és 
kedvelték az elegáns, jómcgjelcnósü és jó
módom embert. Elmondotta, hogy a háború
ban a haditengerészeinél szolgált, később ke
reskedelmi gőzösökön szolgált mint kapi
tány.

De a társalgás legfőbb attrakciója mindig 
az volt, hogy egy szenzációs és nagyjelen
tőségű találmányról beszélt. Előadta, hegy 

föltalált egy olyun speciális készüléket, 
amelynek a segítségével elsüllyedt kin

cses hajók nyomára lehet bukkanni 
és n kincses hajókat ki lehet emelni a tenger 
fenekéről.

Állandóan olaszországi váll Okozásai ró’ 
beszélt és sikerült neki elérni azt, hogv egv 
budapesti napilap figyelme is rátcrelődötl é.s 

ez a napilap oldaltcrjcdclmfi riportot 
közölt a kiváló mrgyar írngerészkapl- 
tány“ óriási jelentőségű találmányáról.
Közben azonban az elsiilyedt kincses 

hajók kiemelése helyett szélbámo-sűgol'.ka' 
foglalkozott. Befurakodott a legjobb társa 
súgókba és rendszerint özvegy vagy elvált 
urlasszonyok ismeretségét kereste. A rövid 
ismeretségnek mindig házassági igeiét lett a

vége és
minden esetben hozomány-előleget 

csalt ki.
Rövidesen tizenkét menyasszonya volt Bu
dapesten, köztük egy ügyvéd özvegye, akitől 
hatvanezer pengőt kapott, ezenkívül más 
özvegyek, elvált asszonyok és igen jó pol
gári családból származó fiatal leányok.

4 tizenkét menyasszony persze nem tu
dott egymásról. Az ügyvéd özvegye pattan- 
totla ki a szélhámosságot. Kály Nagy Ador
ján ugyanis törvényesen feleségül vette az 
özvegyet, akivel

a nászéjszakán váltókat íratott alá 
és egy hét múlva faképnél hagyta, de ter
mészetesen előbb fölvette a váltók összegét.

Az elhagyott asszony följelentése azután 
megindította a lavinát és a feleségen kívül 
még

tizenkét károsult menyasszony találko
zott a főkapitányságon.

Megindult a nyomozás és ekkor megállapí
tották, hogy — Kály Nagy ellen, aki soha 
sem volt tcngerészkapilány és egyáltalán 
semmi köze a tengerészeihez évek óta 
két elfogatóparancs van érvényben. Az egyi
ket még a háború alatt bocsátották ki ellene, 
amikor megszökött az ezredétől. A másik 
már ujahbkelelü. Kály Nagy Adorján né
hány évvel ezelőtt megismerkedett egy bu
dapesti ügyvéddel. Dúsgazdag embernek 
adta ki magát, azt állitottu, hogv Erdély
ben erdőbirtokni vannak és formális szerző
déssel eladta az erdeit. A pénzt fölvette, 
azután eltűnt. Az ügyvéd leutazott Erdélybe 
és ekkor

kiderült, hogy az erdők 
vannak.

Eljárás indult Kály Nagy 
roncsot is bocsátottak ki, 
körözött ti ngerészkapitúny éveken át mind 
'/■ k ellenére \igon élt Pesten és

egymásután szerezte u gazdag menyasz- 
szonyokat.

Most azután a rendőrség rádiókörözést adott 
ki ellene és országszerte keresik,

csak a holdban

rtién, elfogatópa- 
de n kétszeresen

Az első díjat az a művész kapja, 
aki az engedélyezett húsz rajz ke
retében a MÖDIANO-gyár ítélete 
szerint a legtöbb legjobb rajzet 
küldte be; a többi díjat pedig az a 
három művész, kinek rajzai az első 
díj nyertesének rajzai után a má
sodik, harmadik, illetve negyedik 
helyen állanak.

A MODIANO-gyár minden dijat 
egészben, feloszlás nélkül ad ki, 
úgy hogy összesen csak négy mű
vész nyerhet díjat.

A felfogás és stílus nincs korlá
tozva. Viszont kizárólag azok a raj
zok jönnek tekintetbe, melyeknek 
kivitele magas művészi nívón ál’c, 
melyek ötletesek és eredetiek, vala
mint a megadott célnak tökéletesen 
megfelelnek. A rajzok humoros 
tárgyúak és szellemes szöveguck is 
lehelnek.

A MODIANO-cigarellapapir és 
MODIANO-cigarettahüvely kiváló 
minőségének kiemelését a művé
szek szives figyelmébe ajánljuk.

A „MODIANO” szót feltűnően és 
jól olvashatóan kell elhelyezni.

Minden díjazott tervrajz a közlési 
joggal együtt a pályázatot hirdető 
MODIANO-gyár kizárólagos tulaj
donába megy át.

A MODIANO-gyár fent a ríja ma
gának a jogot, hogy a díjat nem 
nyert tervek közül tct.iz ’s szerinti 
mennyiséget, a közlési joggal 
együtt, darabonként ötven pengő
ért megvásárolhasson.

A pályázat eredményét 1931. áp
rilis hó 15-ig fogja a MODIANO- 
gyár újságok utján nyilvánosságra 
hozni, mely időpontig a díjak is 
szétosztásra kerülnek.

A dijat nyert és megvásárolt raj
zokat a MODIANO gyár 1931. áp
rilis hó 15-től kezdődőleg folytató
lagosan fogja közölni, mig a többi 
rajzot a megadott címre postán 
visszaküldi.

Minden pályázó löveti magát a 
MÓDIAD. O-rvár pártatlan döntésé
nek és a pályázat feltételeit ma
gúra kötelez” k elismeri.

Tovább. f( '"osilásokkai 
MODIANO-gyár kizárólag 
lefón útján készséggel szolgál.

Budapest, 1931. január 24.

D 
té

D.MODIANO S.
5 zivarkapapirgyár Rt. I



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1031 január 2C

Húsz uj tanúvallomás 
Pintér András mellett

Szerdán korín a legfelsőbb nonvediorvenyszex eie 
a perulitasl ueroiem

’A Pintér-ügy nem zárult te azzal n k«- 
pyelmi aktussal, amely halálbüntetését tud
valevőén tízévi sulyos börtönre változtatta 
él. Néhány napig Állóit csak szélcsend be 
ebben a mindinkább társadalmi üggyé da
gadó bünpcrl>cn, mert értesülésünk szerint 

szerdán reggel Pintér András védője 
már lienyiijtolla u perújítás! kérelmet 

o legfelsőbb honvédtörvényszékhez.
Ez a portijilá*i kérelem, amely nz uj el

járás lefolytatását kéri.
egészen nj bizonyítási Indítvány 

kíséretében, eddig nz ügyben még nem sze
replő tanukra és bizonyítékokra támaszko
dik.

Unsz uj 1anut jelent be a védelem, 
s-nlamennyiőkkcl nzl kívánja igazolni, 
hogy Pintér Andrásban jogos elkeseredés 
tombolt akkor, amikor végzetes leltére el
szánta magút. A tanúvallomások közöli 
szerepel

egy budapesti Ismert nagyiparos elő
adása Is, aki szenzációs részleteket fog 

elmondani
Pintér András magánéletéről. A nagyiparos 
vallomásától írrnrdr/d.s fordulatot vár a 
Védelem ebben nz ügyben.

Szerepel nnmik a koronatanúnak a val
lomása Is fő bizonyítékként, aki állítólag 
látta, liogy a tragikus merényletet megelő
zően Kiss őrnagy inzullátla Pintér száza
dost. Ez a „nagyágyúja" a perujilási kére 
lemnek. Azok azonban,' akik az ügy Tészta
leit ismerik, különösen azonban a vádlott 
volt feleségének hozzátartozói —

nem soknt remélnek ennek a tanúval
lomásnak a sikerétől.

Pesterzsébeten ugyanis állítólag már járt 
kinn az ügy kivizsgálásakor egy katonai 
bizottság annak megállapítására, hogy váj

jon a tanú házából egyáltalán át lehet-e 
látni arra a helyre, ahol a tragédia lefolyt.

A szomszéd háza az utca túlsó oldalán 
van

és a tcnnlszpályán kívül egy nagy üres te
lek választja cl a Pintér udvarától, Radules- 
cuék előadása szerint a tragikus napon a 
függönnyel ellátott vcrandaablakon már 
csak azért sem lehetett belátni, mert ott 
rengeteg virág volt elhelyezve. Különben is 
maga a dráma nem is a verandán foly le, 
hanem az. onnan nyitó üveges nblaku, de 
függönnyel ellátott ajtajú kis előszobában. 
A katonai bíróságoknál fekvő vallomások 
szerint ez az elöszobnajló is be volt csukva. 
Igy azután nem tartják valószínűnek, hogy 
valaki ennyi akadályon keresztül átlátha 
tolt volna,

Itadiilescii Belén változatlanul kitart 
muciiéit, hogy a katasztrófát semmi
féle szóváltás, vitgv inzultus nem előzte 

meg.
A katonai hatóságok feladata lesz most már 
tisztázni azt, hogy talán az ablakok mégsem 
voltak bezárva és a tanúnak módja volt át
pillantania saját házának udvaráról Radu 
lescuék verandájára.

Értesülésünk szerint a legfelső katonai 
törvényszék a legrövidebb időn belül fog
lalkozni fog Pintér András százados per- 
ujitási kérelmével és abban az esetben, ha 
a kérelemnek helyt ad, úgy

az uj főtárgyalást már március elején 
megtartják.

Addig Is a most már jogerősen elitéit Pin
tér András százados a margitköruti katonai 
fogház lakója marad és csak ügyének vég
leges eldőlte után szállítják át valamelyik 
vidéki fegyintézetbe, minden valószínűség 
szerint Vác.ra, hogy büntetésének hátralevő 
részét ott ülje le.

Fenyegető levelekkel 
zsarolnak a miskolci Fekete Kéz 

bandájának tagjai
Miskolc, január 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jt leütése.) Amerikai sfilu.su zsarolóhanda 
mesterkedései tartják izgalomban néhány 
nap óta Miskolc kereskedő- és iparosvilá
gát. Az elmúlt hét utolsó napjaiban

nnp-nnp mellett knnfnk tekintélyes mis
kolci kereskedő és Iparosok rejtélyes 

leveleket,
amelyeknek nlálrói nyomorukra és éhsé
gükre való hivatkozással száz, pengőt kö
vetelnek és azzal fenyegetik meg őket, hogy 

lm a pénzt nem juttatják megjelölt

helyre, akkor súlyosan fognak azért 
bűnhődni.

A leveleket rendesen egy kisgyerek kézbe
sítette ki, aki azonban régen elszaladt már 
akkor, amikor az általa vitt levelet fel
bontották. A fiúcska személy leírásáról va
sárnap délelőtt pontos felvilágosításokat 
kapott a rendőrség, úgyhogy minden remény 
megvan arra, hogy a vakmerő zsarolókat 
leleplezik és. a miskolci Fekete Kéz bandá
jának tagjai a zsarolás kísérlete miatt, még 
mielőtt fenyegetésüket beválthatnák, rendőr
kézre kerülnek.

70.000 dollár kártérítést köve
tel az elrabolt csinos énekesnő 
az indoreí ex-maliaradzsától

London, január 25.
M Hétfői Napló tudósítóidtól.) A nem

régen lemondásra kényszerítőit Indoreí ma
haradzsa, akinek szerelmi ügyel annyiszor 
foglnlkoztnllák a közvéleményt, most újból 
hallat magáról. A lemondása óta állandóan 
Londonban élő es-maharadzsa ellen

ugyanis
horribilis összegű kártérítési pert Indí
tott az angol bíróságok előtt egy Hutai 

indiai operaénekesnő;
Sovkairai Rajkürpar. A maharadzsa ellen, 
aki tudvalevőleg nemrég egy fiatal amerikai 
nőt. a csinos Nancy Millert vette feleségül,

■agyon fontos l
Háziasszonynak 
Orvosoknak 
Intézeti konvliák vezetőinek 
Háztartási iskoláknak
Leánytovábbképzö iskoláknak 
Betegeknek stb.

Hogyan főzhetek egészségesen, 
takarékosan és kényelmesen?
A már 70 év ó n soVzázezer zer klnróbá't és a tejujabbkori kifértetek által megfavitott 

jRftna y»m gweii* 
Nyitott edényben való fűzéssel szemben, fé nnnyl főzési Idő mellett, főlanny! fütő- 
nnvag-at. háromföic ét lt készíthetünk el cgyszere. — Nv! vAnos főzési* bernit 
uuó minden szerdán o< szóiul) tón délután 4 órakor a bemutató-termőkben •

cégnél, Budapest, Vili. Jőxro'-köruf 42 
ív lefon: .József 314-88.

Kéltoló . Érdeklődőkét lllvo.on látunk l
»1T I.mertél.5 t t f v i n ■ i c r > bér m öntve küldünk

STERNNÉL
TÉLI VA S A R

Vili., KARPFőRSTEI- 
VTCD IS.

nz a vád, hogy nz ugyancsak igen csinos 
boiubayi operaénekesnöt

évekkel ezelőtt elruboltalta és egyik 
kastélyában hosszú hónapokon keresz

tül fogvalartotta.
Az operaénekesnő clpanaszolja, hogy a ma
haradzsa még akkor is őriztette, amikor 
Európába utazott. Fegyveres katonák szá
zai vigyáztak arra, hogy lábút a palotából 
ki ne tehesse és csak igen romantikus kö
rülmények között szökhetett meg. Éjszaka 

kötélliágcKÓn ereszkedett le a kastély

cipők

egyik folyóra néző ablakából
a vízben várai, ózó csónakba, amelg aztán 
védett helyre vitte.

Az operaénekesül) most személyes sza
badságának megsértése és elmaradt jőve< 
delem, valamint kártérítés címén

hetvenezer dollárt követel a maharad
zsától.

Az érdekes és nagy feltűnést kelteit kár-< 
térítési ügyben nemsokára Ítéletet mond az 
angol főudvarnagyi bíróság.

Az Irástanulmányí Társaság 
holnapi ülésén éles felszólalásokra 

készülnek a szenzációhajhászó 
ál-grafológusok ellen

Bizonyítékot követel egy hivatásos grafológus 
a röntgenszemü fenoméntó!

A Hétfői Napló legutóbbi számában meg
írtuk, hogy a grafológia tudományának ma
gyar reprezentánsai egyöntetű és erélyes 
mozgalmat indítottak azokkal a jövendő
mondókkal és Icvéljósokkal szemben, akik 
magukat „grafológusoknak" nevezik és a 
tájékozatlan közönség olcsó szenzáció éh
ségét elégítik ki bravúrjaikkal. Az Irás- 
tanulmányi Társulatban már több Ízben 
szóba került ez az akció, sőt magát a tár
sulatot is részben ez a mozgalom hívta 
életre.

Holnap, kedden délután a társulat ülé
sén újból szóba kerül ez a kérdés.

Az ülés előadója Roi inné Goldrieher 
Klára, a tudományos ni;.,'var grafológia 
egyik ismert művelője felolvasást tart, 
amelyben érdekesen fejti ki az igazi gra
fológia céljait és megmagyarázza a közön
ségnek... mindazokat a jelenségeket, ame
lyekből a grafológus következtetni tud.

Utalni fog előadásában az álgrafológu- 
nek védelmet a grafológia számára, 

munkásságára i8-
Információnk szerint azonban nemcsak az 
előadó, hanem több felszólaló is foglalkozni 
kíván a grafológiát diszkreditáló „fenomé- 
nck" működésével és

ezek a felszólalások erélyesen követel
nek a védelmet a grafológln számára.

A Hétfői Napló tudósítása egyébként 
nemcsak a grafológusok körében, hanem a 
közönség széles rétegeiben is nagy érdek
lődéssel és helyesléssel találkozott. Több le
velet kaptunk, amelyek közül itt adjuk az

egyiket. Egy hivatásos grafológus irta á 
Hétfői Napló szerkesztőségének ezt a 
levelet:

— Tekintetes Szerkesztőség! Hivatkozás
sal folyó hó 19-iki nb. lapjukban meg- 
jelent „röntgenszemü fenoménről" szóló 
cikkre, nem mulaszthatom el, hogy őszinte 
elismerésemet kifejezzem. Ha a t. Szerkeszt 
tőség helyt ad alábbi soraimnak, talán ez« 
zel is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gra
fológia gomolygó problémái nyugvópontra 
jussanak. Nekem az a hitem, hogy a t. 
Szerkesztőség valamikor büszkén fog arra 
hivatkozni, hogy a Hétfői Napló volt az első 
és egyetlen magyar lap, mely végre vétót 
mert kiáltani az ilyen reklámhadjárat ellen.

Sch. R. ur csodatéleleiben mi is szeret
nénk hinni, azonban előbb bizonyítson, 
oszlassa el kételyeinket. A kézbe vett és zárt 
borítékon keresztül analizált levél históriája 
nagy és szép dolog, de ismétlem:

tessék bizonyítani!
Az öngyilkosjelöltnő esete is fenséges. De 
itt sem maradhat el a bizonyítás, amelynek 
választott bíróság előtt kell lefolyni. Mi 
hinni szeretnénk mindabban, amit Sch. R. 
csinál, szívesen megfizetjük a beléplidijat 
is, sőt elismerjük: hódolói leszünk, előbb 
azonban bizonyitsonl

A tudományos grafológiát én sok év óta 
művelem, teljes telkemmel élek ennek a 
tudománynak és tetterőmet, tudásomat az 
igazság megtalálására mindenkor a t. Szer
kesztőség rendelkezésére bocsátom.

Szerkesztő urnák készséges híve
Lányi Gyula, grafológus.

Súlyos anyagi gondokkal küzd 
az ország egyik legnagyobb 

egészségügyi intézménye
Utcára kerül három vármegye szegény betege

A szombathelyi közkórház sulyos anyagi 
zavarokkal küzd. A mindössze másféléves 
közintézmény úgyszólván a maga hibáján 
kívül került mai helyzetébe és ha segítséget 
nem kap, hamarosan súlyos következmé
nyeket les: kénytelen elviselni.

.4 nyolcezer betegre berendezett kórház. 
mely ma az országnak egyik legjobban fel
szerelt és legnagyobb ilyen intézménye,

Vass miniszter áldozatkészségének kö
szöni létét.

Ennek emlékét őrzi az a bronzszobor is, 
mely a hatalmas épület nagy csarnokában 
áll és a volt népjóléti miniszteri ábrázolja.

A kórház, a miniszter életében csak 
megvolt valahogyan. A népjóléti kormány 
igyekezett mindenben segítségére tenni. 
Engedélyt adott arra, hogy a betegek ápo
lásáért magasabb dijat szedhessen és igy a 
hatalmas üzem fenntartásához szükséges 
mobil tőkét megszerezhesse. Később pedig 
ígéretet kapott a kórház, hogy Allnmköl- 
c.sönncl Juttatják lökéhez és ezzel segítik 
ál a kezdet nehézségein.

Vass József haláláról ezek a tervek kulbn 
estek, a közkórház -— töke hiányában — 
kénytelen volt a legnagyobb mérvű takaré
kossághoz folyamodni. Azonban ezzel sem 
segilc It magán. Most legutóbb 300.000 
pengős kölcsönért folyamodott a vasmegyei 
bankokhoz. .4 kölcsőnért a megye állt 
volna jól. Azonban a kölcsön ügye még 
ilyen körülmények közölt is megfeneklett 
A bankok igen .szívélyesen fogadták a ké
relmet, de

elutasították.

Ma a helyzet az, hogy a kőzkórház ■ 
legszükségesebbek fedezésére

sem tud pénzt keríteni.
Élelmiszerszámláival másfél év Óta — ke
letkezése óta — hátralékban van. Ugyanúgy 
nem fizette a városnak járó és hatalmas 
összeget kitevő közszolgáltatások diját 
sem. Mintegy 500.000 pengőre tehető a 
kórház adóssága, amelyre volna ugyan fc« 
dezel, a bclegápolási alaptól járó dijak, 
ehhez azonban

a kórház nem tud hozzáférni.
A közkórház igazgatófőorvosa Pető Ernő 

dr., aki vagyonos ember, amíg tehette, a 
maga emberségéből áldozott. Ma már azon
ban ő Is kimerül s igy a kórház szomorú 
sorsnak néz elébe, o betegek ellátása már 
ma is jóval alatta van annak a nívónak, 
mely nz ország más kórházaiban megszo
kott, különösen megérzik ezt a jobb tápiá* 
lókra szorulók: például a tildöbajoti be
tegek.

Amennyiben hamarosan segítség nem ér
kezik, akár a bankok, akár a kormány ré
széről, a kóriá: nem tudja teljesíteni hiva
tó sót. És három vármegye szegény betegei 
kerülnek ki nz Utcára.

Háziasszonyok i
Selyemnehely angin ídaunendicht), fehér 
és nyers sznben, 80 cm széles *-20 
he'yett i’ l.ftő. — Ágynemű vászon-külön* 
logessóg. Hl cm széles I.MI helyett P IJNk. 

Vidékre rostán utánvéttel.
Nemtetszés esetén nénzt azonnal vissza. 
Farién Tenyerek, pttuam w.. wreiiHrttt T-

sfilu.su
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Nászutján megmérgezte 
magát, mert férje megcsalta

Búcsúlevelében férjét vádolja meg haláláért
London, január 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az angol 
fővárosban óriási feltűnést keltett az a hir, 
hogy Pidoll bárónő, a legelőkelőbb angol 
társaságok együk feltűnő szépségű fiatal nő
tagja Sanghajban öngyilkosságot követett 
el és meghalt A bárónő Anglia egyik leggaz
dagabb főurának volt a leánya és csak rö
viddel ezelőtt ment feleségül Pidoll báró
hoz, a dúsgazdag luxemburgi nagyiparos
hoz. A fiatal pár nászúira utazott, még pe
dig a távol Keletre, mert az újdonsült asz- 
szony nagyon vágyott arra, hogy Kina és 
Japán exolikus szépségeit megismerhesse. A 
bárónő családja sűrűn kapott leveleket a 
nászutjukon levő fiatal pártól és ebben a 
legnagyobb őröm és elragadtatás hangján 
irt mi.idig az asszonyka. Annál nagyobb 
megdöbbenést váltott ki a hir, amely szerint 
Pidoll bárónő egy Sanghaiba befutó óceán

járó fedélzetén
nagymennyiségű Veronáit vett be 

és mire a gőzös befutott a kikötőbe, már 
klszenvedctt.

A fiatal asszony búcsúlevelet is hagyott 
hátra és ebben

férjét okolja a tragikus eseményért
A szüleinek címzett, de le nem zárt levélben 
azt írja, hogy

férje viszonyt kezdett a hajón utazó 
Jóval táncosnővel 

és ezt ő nem tudja túlélni.
Pidoll bárónő családjának egyik tagja a 

hir vétele után azonnal hajóra szállt, hogy 
Sanghaiba utazzon és intézkedjék a holttest 
hazaszúllitása iránt. A különös körülmények 
között elhalt tragikusvégü fiatal asszonyt a 
családi kriptában fogják örök nyugalomra 
helyezni.

Kartellt alakított három 
megye gazdatársadalma 

a kartellek ellen
Bojkottal fenyegetik az árdrágító kartelleket
A múlt héten a nyugati határszélek há

rom vármegyéjének gazdatársadalma jött 
össze Szombathelyen, hogy helyzetéről ta
nácskozzon. Az értekezlet elnöke szentmár- 
toni Radó Lajos felsőházi tag volt. A három 
vármegye, — Vas, Zala és Sopron gazdái az 
értekezleten megállapították, hogy

a kartelek túlkapásai ellen nem kap
nak sehonnan védelmet

Az uj kartcíltörvény sem fog segíteni az ő 
bajaikon. Ezért, hogy érdekeiket megóvhas
sák, a három vármegye gazdatársadalmá
nak részvételével

gazdakartelt alakítanak.
A kartel maga fogja beszerezni a gazdák 

által igényelt iparcikkeket és minden köz

vetítési jutalék nélkül juttatja el az igény
lőkhöz.

A szónokok hangsúlyozták, hogy ma, mi
kor az iparcikkek ára a mezőgazdasági ter
mékekkel összehasonlítva olyan hihetet
lenül nagy, semmiesetre sem hagyhatják, 
hogy őket a kereskedelem és ipar a karte
lek utján kihasználja.

El vannak szánva a végsőkre. 
Hajlandók a passzió rezisztencia vagy akár 
a bojkott fegyveréhez is nyalni.

Az értekezleten résztvevő kis- és nagy
birtokosok ezután elhatározták, hogv ki
mondják a gazdakartel megalakulását. A 
megalakult kartel intézőbizottságot küldött 
ki, melyben a három megye gazdái képvi
selve vannak. A bizottság teljhatalommal 
fogja intézni a kartel ügyeit

1931 január 26—
február 7-ig

Nadragnoniislné
ízlésesen díszítve, divat
színekben

2 feltár hét a Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezete 
ruházati áruházaiban.

Pamutdclalne -72
a legújabb mintákban P IV

üxford-plzsamaBltöny
elsőrendű anyagból, kom
plett, gondos munka .. P

Nól müselyemru j
a legalább mintákban, rendkívül 
dús választékban

Crepe Pastorale Bemterg-
cplvnm 3—5 "'éter maradékokaeijeill r 5.90 helyett .......... f

Msussellne Amouretlc 
Bembergselyem
P MO balhét1 .....................

Goldona Bcmbergselycm
3—5 m maradékok P 5.60 

helyett ..P

'Q>

Selyemmaradékok |
a legolcsóbb Arakon

Gyermefc-bailsztzsebJientfö q/»I
színes szegéllyel, első-“*jC|l H
rendű minőség........... P ra

Zsebkendő Kíhö
színes széllel, beszegve, elsőrendű""*-f ■
használati minőség..................... p V V ■

.. P

Oxtord-lng 5í'
elsőrendű minőségért éa 1 
kzabáaért szavatolunk....

Férfl-MlélnflS^-^X
■I.Am.XK .....KAIeisorennu saruszovesu anyagooi. 
rendkívül gondosan elkészítve P 5”

Rövid alsónadrág 0.80
rayelilínc-anyagból .. P fa

•Haw-a 3-50
SSS’?..-!——t «

Hossza alsónadrág 5-5’|mint fent ................... P

CD

tí

0)

'CD 
fi

'CD

0) 
N

'O 
a 
N

'O

Férfizsebkendő en,l fii

Férilzsebkejidö
ajouros, kitűnő minőség" £ rj

Nfll batisztzsebKendö
fehér es színes. selyemfényű, elad •’ 
rendű minősé# ............. . .. p

Női zseMenM ÍO|
Bcmbergselyemliarlsnya < 

caak Fzűrko éi fekete színben, 
csekély gyári bibivel .. . .. P ]

.581

N8I harisnya 4
■olyem, telje eu hibámén u-s. min- 1
den párért garantálunk, az összes 1
dlvatszlnekben ...............p "

.98

Nöl rnhasztfvet p
tlsztagyaoju, a legszebb J 
mintákban........................p

.60

Gycrmekgumlnadragtartó _ 1 
több nagyságban . .. P ' 18

Fértlgumtnadragtartd 18

Skl-öitüny

PdríWny ;K,‘«hSíkr 

sőrendükamgarnszovetbői, ideális 
•zabád

TPflrilhfl fekcterakkóésmel- 1CÍUÜ11U |ftny( gávo« nadrág 
gnl.kitűnó anyagokból, renau- 
lésszo U kiállításban .. .. P

Női Gamlsflrclpű 3-1csak a készlet ............. ....p p

Női cipő "Í9 00 MIá’ g 

■■SBBSHranMHSHiRWSitriWlSStJ

Férflclpö 4 4 50
fekete, roaziun-zárn, fűzőé, kiváló I /B, 
használati minőség......................Pl F

Zoknltarió .. ..“48
Nyakkendő fq

a legszebb mintákban, dús"** 
választékban .. . P W

SzfirmemlMdá. ián -I

Sjrflyef fcexef0nArnéf bárki vásárolhat I

ivar KOziiszivisaiOk Fosvasziasi szövaiiiazeiM ruházaii áruházai:,Jyl41 IIB> £■ B W4.B w I wB4BS4 IN I krJ^k8wLBvéwl kzőikdVk4BgBkPwkrkkrBlk*3l I UBSZSfatsBB C4B S..1WS.WI • 
Budapest Gr. Tisza István-utca 18, IX., Mester-utca 15/17 
Debrecen, Győr, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfohórvár

Futószönyog
tartós minőség ecaBSem széles P

FniószCnyefl
tartós minőség eeaűOcm széles P Z-I

Auyelöszönyefl
ts éses szép mintákban, komplett 
nagyság.............................................P

Perzsúiulmás ügyelő
60x120 cm........................P p«

Flane Itakaró
rendkívül nagy választékban, lé
nyegesen a reális ára alatt .. .. F

J.SO
gyermek flanelltakarö

igen jó minőség, csak a készlet P W
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megölte szégyenbe kerlllt 
lányát ás miencnapos unokáiét

utjai muiogattah rám a lányom miatt - uádokezott 
a gyilkos apa

végrehajtó
cselhez folyamodott, mielőtt megnyílt előtte 

■ művésznő lakásának ajtaja.
Tudták ugyanis, hogy Dayka Margit, ha talán 
kissé könnyelmű, nehezen fizető adós Is, de 
melegszívű, jólelkü honfitársa a nagyváradiak 
nak. A végrt hajtó — aki történetesen a tnél- 
tóságos elmet is viseli, — elhatározta hogy 

ezúttal mint váradl honfitárs próbál bejutni 
oda, ahová mini végrehajtónak eddig nem 

sikerült bemennie.
Egyik reggel 8 óra tójban megjelent az ügy

védekkel Dayka Margit lakása előtt s amikor 
többszöri csengetésre egy bizonytalan, álmos 
hang érdeklődött az ajtó mögül hogy ki akar 
bejönni, n végrehajtó igy szólalt meg:

— Nagyváradi honfitársak vagyunk! Bocsás 
són be bennünkc, kedves művésznő!

A következő pillanatban megnyílt az ajtó. A

Megdöbbentő kettős gyilkosság vádlottja ál
lott szombaton a peslvidékl törvényszék elölt. 
A királyi ügyészség kétrendbeli gyilkossággal 
vádolja Huszler András pestkörnyéki cipész- 
incMcrt, aki n mull év őszének egjik éjsza
káján

csizmndladlklec*el agynnszurta 22 eszten
dős Mária nevU kányái éa annak » nupoa 

kisfiát.
A családlrló csizmadia ezután öngyilkosságot 
kísérelt meg, torkán ejtett súlyos sebet egy 
éles késsel. Izgatottságában azonban nem si
került a vágás és bár súlyos sérüléseket szen
vedett, felgyógyult. Egészségének teljes helyre
állása után állott a bíróság elé, hogy felnijén 
bűneiért.

Megdöbbentő családi dráma bontakozik ki 
nz 54 esztendős, hebegő beszédű, alacsony 
termetű, vézna Iparosember előadása mögött. 
Ahogy Husztcr András itt n bíróság előtt el
mondja, felesége 15 esztendővel ezelőtt meg
halt és ö

egyedül miiradf egyetlen leányával,
a kis Máriával. A falusi kis cslzmndlamflhely 
jövedelméből nehezen tudta felnevelni a gye
reket. aki

virágzó hajadonnd serdült
és n falu egyik legszebb lánya lett. Huszler 
/é//ő apai gondossággal vigyázott lányára, de 
nem tudta megakadályozni, hogy közte és a 
kis Mjsrtcrmflhely egyik fiatal segédje közölt 

aserelem
ne fejlődjék ki. Mikor azután megtörtént a baj 
és a leány apja elölt sem titkolhatta, hogy a 
sterilemnek mihamarabb következményei lesz
nek.

■ csábító ájnek Idején -Iszökött ■ fanból

Több mint egy évi 
vizsgálati fogság után szabad
lábra került a miskolci járás 

volt főszolgabirája
Az ügyészség fclfolvamodta a vádtanács Tarnay l 

azonnali szabadlábrahelyező végzését
Miskolc, január 25.

f.i Hét fái Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.') Érdekes ügyben hirdette ki va
sárnap délelőtt döntését a miskolci törvény
szék vádlanácsa. Kél évvel ezelőtt történt 
meg, hogv Tarnay Miklós, miskolci járási 
főszolgabíró ellen, rengeteg

hivatali sznbálytalansng miatt, Boraod- 
várnirgye följelentést tett.

Tarnay n följelentés elől Németországba 
szökött, a mull év elején azonban újból 
hazajött és nkkor természetesen

letartóztatták.
Tnrnag azóta a miskolci ügyészség foghá
zának lakója volt. Ügyében nemrég fejezték 
be a vizsgál atot s a: ügyészég terjedelmes 
vádiratai adott ki ellene Tarnay a vádirat 
ellen kifogással élt, védője pedig ugyan 
nkkor

arabadlábrahclyczésél kérte.

Dayka Margit 
és a „kedves vár adtak"

Végrehajtás „akadályokkal" a művésznő lakásán
Dayka Margit, a Belvárosi Színház művész

nője a arenvedő hőse ennek a mulatságos tör
ténetnek. De vannak cselekvő hősei in. akiknek 
volt bátorságuk végrehajtani tettüket igen sok 
eredménytelen és hiábavaló kísérletezés után 
is.

Maga a történet úgy kezdődött, hogy n fiatal 
művésznő ellen pert indítóit egy budapesti ke
reskedő néhányszáz pengő ki nem egyenlített 
tartozás után. A pernek nz lelt a sorsa, ami 
most a legtöbb ilyen peré: a művésznő a peres 
kedés ellenére sem volt hajlandó fizetni s mi
után a fizetésre nem nyújtott biztosítékot, u 
tartozás behajtására

a kereskedő végrehajtást veretett Dayka

megelégedve rádiójával,,
ugv vegye Igénybe a RÁDIÓAMATŐR 
TANÁCSADÓ Ingyenes szolgálatát.

Olvassa el
a fshruárí Tádiónyugtát
4« Írjon Budapest 62, postafiók 176.

és azóta sem látták. A gyermek röviddel ké
sőbb megszületett, az apa azonban nem je
lentkezett, úgyhogy törvénytelen gyermekként 
írták be a községi anyakönyvbe.

— Engem teljesen tönkretett ez a csapás 
— védekezik tovább a vádlott — a faluban 
ujjal mutogattak rám és

csúfoltak, hogy ml lett a lányomból,
akit kisasszonynak neveltem. Tekintetes tör- 
vény, soha nem voltam itnlos ember, az eset 
után mégis ivásra adtam a fejemet. Akkor 
c-te is a kocsmából jöttem haza, ahol vagy 
három liter bort ittam meg egymagám. Mire 
hazaértem, már aludt a lányom s mellette a 
gyerek is. Mikor az apróságot megpillantottam, 

ujbéil eszembe jutott a nagy szégyen, 
amely engem ért, hogy aztán mi lörlént, arra 
inár nem emlékszem, csak a csendőrségen tér
tem magamhoz ...

Felolvassák ezután a csendőri jelentést, 
mely Igen részletesen elmondja mindazt, amire 
a vádlott nem akar emlékezni. Kiderül, hogy 
Huszler a rendkívül éles csizmadiaszerszám* 
mai ,

03 szúrást ejtett a leány és a kisgyermek 
testén

és az egész szoba vérben úszott, mikor az ál
dozat jajveszékelésére az összefutott szomszé
dok ki tudták csavarni a gyilkos szerszámot a 
dühöngő ember kezéből.

Dr. Jónás Károly védő ezután azt Indítvá
nyozta, hogy vizsgálják meg a vádlott elme
beli állapotát, mert alapos gyanuokok forog
nak fenn arra vonatkozóan, hogy teltének el
követésekor

nem volt beszámítható.
A törvényszék rövid tanácskozás után helyt Is 
adott r kérelemnek és a főtárgyalást elnapolta

A miskolci törvényszék vádtanácsa szom
baton ült ősze Tóth Dezső törvényszéki ta
nácselnök elnöklete alatt, hogy döntsön a 
vádirat ellen benyújtott kifogás, valamint 
Tarnay Miklós szabadlábrahelyezése ügyé
ben. A vádlnnács többórás tanácskozás után 
vasárnap délelőttre halasztotta a döntés 
kihirdetését.

Tóth Dezső tanácselnök vasárnap dél
előtt ki is hirdette a vádtanács döntését, 
amely

Tarnay Miklós azonnali szabadlábra- 
helyezését rendeli cl.

Annak ellenére, hogy az ügyészség a vád
tanács döntése ellen felfolyamodást jelentett 
be a táblához, a több mint egy esztendő 
óla vizsgálati fogságban lévő főszolgabíró 
vasárnap, a késő délutáni órákban

elhagyta
a fogházat.

Margit szlgctulcal lakásában lefoglalható 
ingóságokra.

Ilyen előzmények után indultak el n végre
hajtók Dayka Margit lakására: egyszer, kétszer, 
háromszor és még többször, de

sohasem sikerült a végrehajtás.
A művésznő mindannyiszor nem volt otthon, 
ahányszor n végrehajtók keresték. Néhány nap
pal ezelőtt azután végre otthon találták Dayka 
Mnrgltot és megtörténhetett a sok eredményte
len kísérletezés utón a végrehajtás, amely azon
ban olyan izgalmas külsőségek között folyt le. 
amilyenre az izgalmakban viharedzett végre
hajtó sem számított. A történeti hűséghez tar
tozik ugyan annak megállapítása is. hogy a

Tiltott műtét miatt súlyos 
börtönbüntetésre ítélték 

dr. Glasner Zsigmond orvost
Elítélték a vőlegényt is, aki elkísérte menyasszonyát 

a halálosvégíi műtéthez
A királyi Kúria SzőÁ-c-tanácsa tegnap Ítél

kezett egy súlyos váddal terhelt orvos fölött, 
akit

magzatelhajtás
miatt állítottak a bíróság elé.

Két esztendővel ezelőtt kezdődött a bün- 
pör. A Bakáts-téri szülészeti klinikára be
szállítottak Ercsi községből egy fiatal 
leányt. A klinikán ápolás alá vették, de 
néhány napi szenvedés után

meghalt
Mivel a klinikára való szállítását gyanús 

tünetek előzték meg, elrendelték a bonco
lást és ennek során

megállapították, hogy a fiatal leányon 
tiltott műtétet hajtottak végre.

Megindult a nyomozás és ennek során rö
videsen két letartóztatás történt. A nyomo
zás ugyanis olyan adatokat produkált, hogy

a tiltott műtétet Glasner Zsigmond dr. 
székesfehérvári orvos végezte.

Az orvost kihallgatták, de mindvégig taga
dott. A nyomozás szálai ezután a tragikus 
véget ért leány édesanyjához és a leány vő
legényéhez vezettek. Mindkettőjüket kihall
gatták és

a vőlegény bevallotta, hogy ő maga kí
sérte menyasszonyát dr. Glasner Zsig-

Gyalog indult Olaszországba 
egy budapesti kis hadiárva, 

hogy az Isonzó mellett 
megkeresse édesapja sírját

A kis hadiárva és egy gazdag olasz kereskedő jószive
Hétfői Naplő tudósítójának tclefonjelen- 

A budapesti főkapitányságtól vasárnap
M 1____

té«e.) A budapesti főkapitányságtól 
rendkívül érdekes ügyben érkezett megkeresés 
a nagykanizsai rendőrségre. A megkeresés hát
terében megható történet húzódik meg.

Az egyik legelterjedtebb olasz napilap, a 
Corriera delta Sera legutóbb budapesti híradás 
nvomán

cikket irt egy budapesti kisfiúról, aki gya
log akart eljutni a világháborúban hősi
halált balt édesapjának lsonzőmcnU sír

jához.
A cikk szerint egy magyar ezredes a világ

háborúban az Isonzó mellett hősihalált halt és 
az Isonzó völgyében temet lék el. özvegye és 
kis órvája maradt az ezredesnek. A fia most 
tizenötéves. Az özvegy állandóan bánkódott és 
szomorkodolt azon, hogy nem láthatja hősi
halált halt férjének a sírját. A kisfiú elhatá
rozta, hogy akármilyen ulon-módon eljut az 
Isonzó völgyébe,

megkeresi édesapja sírját és maroknyi rö
göt bot busnló édesanyjának.

A fiúcska pénz és útlevél nélkül indult el, 
hogy Mura kereszt urnái átlépje a határt és Ju
goszlávián keresztül eljusson Olaszországba. 
Egy szép napon, anélkül, hogy búcsút 
volna uz édesanyjától,

gyalog nekivágott n kalandos útnak, 
de csak Murnkereszturig jutott, mert ott 
tartóztatták és visszaküldték Budapestre.

A Corriera delta Sera meleg szeretettel irt 
a derék kisfiúról. A cikket elolvasta Enrico 
Poszt, egy gazdag milánói kereskedő is. Akit 
mélyen megrendített és meghatott a kis hadi
árva vállalkozása Enrico Póz?! azon nyomban 
leült és levelet irt n budapesti olasz követség
nek. A levelében kérte, hogy tudassák vele a 
cikkben szereplő -•érmek anyjának nevét és 
lakcímét és 

vett

föl-

művésznő kedvesen, szeretettel, maga nyitott 
ajtót, de néhány perc múlva már kiabálás hal
latszott a lakásból;

— Betörőkhöz Ülő dolog ez! Kora reggel 
fölverik az embert, amikor késő éjszakáig

dolgozik!
— kiáltotta a művésznő a végrehajtó és a kí
séretében lévő férfiak felé, akik azonban most 
mór hozzákezdtek munkájukhoz é.s lefoglalták, 
amit le kellett foglalni. Az álmából fölvert mű
vésznő pedig felháborodottan és hangosan is
mételte:

— Betörő ki Betörés ezt
Végűi is a végrehajtási aktus véget ért éa « 

végrehajtás vezetői jónak látták igen sietve el
távozni Dayka Margit lakásából, — mielőtt a 
temperamentumos és igen hangos művésznő 
végre is hajtotta volna mindazt, amit a kiabálás 
közben Ígért a végrehajtónak. így lett becsü
letsértés a végrehajtásból.

mondhoz,
aki azután elvégezte a tiltott műtétet, 
amelyről tudott a leány édesanyja.

A részletes beismerő vallomás alapján 
a leány anyját és vőlegényét letartóz

tatták.
de később szabadlábra helyezték őket. Az 
eljárás azonban tovább folyt és az ügyész
ség vádat emelt Glasner Zsigmond dr., az 
anya és a vőlegény ellen.

A törvényszék megállapította Glas- 
ncr Zsigmond dr. éa a vőlegény bűnösségét,

Az orvost három és félévre, a vőlegényt 
pedig nyolc hónapra Ítélte, 

mig az édesanya ellen folytatott eljárást eh 
különítették, mert időközben súlyosan meg
betegedett és nem jelenhetett meg a tárgya
láson.

A vőlegény megnyugodott az Ítéletben és 
az jogerőssé vált, Glasner Zsigmond dr. 
azonban fellebbezett. A tábla másodfokon 
két esztendőre szállította le az orvos bünte
tését.

A bejelentett semmiség! panaszok alapján 
a Kúria elé került az ügy és a Szőke-tanács 
tegnapi tárgyalásán 
végső fokon egy évi és nyole hónapi bör

tönre 
ítélte dr. Glasner Zsigmondot.

olaszországi tartózkodás költségeit úgy az 
özvegy, mint a fia számára.

A budapesti olasz követség azonnal érintke
zésbe lépett a magyar külügyminisztériummal 
és tolmácsolta a milánói kereskedő kérését. 
A külügyminisztérium pedig ezután megkereste 
a budapesti főkapitányságot és kérte, hogy 

kutassák ki az ezredesné lakásának • 
elmét.

A rendőrség megindította a vizsgálatot, de mi
vel az özvegy időközben vidékre költözött, 
nem sikerült megállapítani a címét. Most az
után a főkapitányság az ügyre vonatk< zó ira
tokat, köztük az olasz kereskedő levelét, meg- 
küldötte a nagykanizsai kapitányság vezetőjé
nek, Solymossy László rendőrtanácsosnak és 
kérte, hogy folytasson vizsgálatot. A rendőr
ségnek ugyanis nz a föltevése, hogy mivel a fin 
Nagykanizsán keresztül igyekezett a jugoszláv 
határra, a nagykanizsai rendőrség valami kö
zelebbit tud az esetről.

Solymossy tanácsos azonnal Intézkedett, hogy 
széleskörű vizsgálatot folytassanak. Remélik, 
hogy

sikerűi az ezredesné tartózkodási helyét 
megállapítani

és az özvegy a kisfiával együtt ■ nemeslclkü 
olasz kereskedő jóvoltából eljut nz Isonzómenti 
katonatcmetőbe, hogy ráborulhasson hősi halált 
halt urának sírjára. I’rbán Gyula,

Tekintse meg Földes l éla

Vlcloria BUTOR-szalónJít
W«.. crt.rtr.nl S. örlírt rtlmfík I Rtn'.tn f>,

BÚTOR™.,
Címre Ogyelnt Vili, JÚZSÖf-UÍCaW. ----------

magyar 
kisipari

Hitközség! Választáson Eiknzéhi Pártjának

Az érdeklődőket ezúton meghívjuk.

crt.rtr.nl
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Tusnádi Fefiete Mária 
az uj szépség&iváíynö

IflStfpmagas, feűQte tiőlgy, tixenűilencóves egyetemi űallgatőnő 
Miss Magyarország 1951 — Izgalmas elő- és utódöntő 

eltűnt outsidereűűel a Korai-szállóban
Végre fölvirradt a nagy nap, amelyet 

olyan szivdobogva várt néhány száz, vagy 
talán néhány ezer különböző rendű és rangú 
fiatal hölgy. Eljött Színházi Élet intézmé
nyei szépségkirálynö választásának nagy 
napja. Tudomást kellett szerezni erről an
nak is, akinek figyelmét véletlenül elke
rülte a várva-várt esemény, mert rendőri 
kordon állta el az Erzsébet-körut Royal- 
szálló előtti részét és a kordon mögött pedig 
nagy tömeg ember szorongott egyrészt 
azért, hogy a szép leányok várt fölvonulá
sának ingyen élvezetében részesüljenek, 
másrészt pedig szivszorongva lesték a benti 
eseményekből kiszivárgott híreket.

A kapun se be, se ki, illetőleg kijöhettek 
rövidesen azok az outsiderek, akik az éjjel 
magukat biztosan a szépségkirálynő palást
jával és koronájával ékesen látták — ter
mészetesen álmukban. A palást és a korona 
mellé férjecskét is gondoltak, mert hiszen 
szépségkirálynőnek lenni a jó kislányok 
legjobb kabalája, amennyiben még minden 
szépségkirálynő a legrövidebb időn belül 
férjhezment.

Bent a Royal-szálló fehér termében hosz- 
szu dobogó előtt hosszú asztal húzódik, 
amely mögött ülnek azok, akik élet és halál 
felett döntenek:

a zsűri tagjai.
Néhány Író, művész, festő, szobrász, szí
nész és társadalmi kapacitás, legmeglepőbb 
azonban az, hogy

a régi szépségkirálynők közül egy sem 
jelent meg a zsűri soraiban.

A helyzetet csak később mentette meg 
Brammerné Simon Böske, aki a szépségver
seny végefelé mint passzív résztvevő helyet 
foglalt a zsűri soraiban. Fényképészek, 
filmoperatőrök tömege húzódik meg a hát
térben és magnéziumfelhöket bocsájtanak 
pillanatonként a plafon felé, mások reflek
torok tömegével világítják a minden festék 
és kozmetika nélkül (szabály) a pódiumon 
egyenként megjelenő hölgyeket. Elfogó- 
dott, kedves, fiatal lányok ezek, akik az 
első pillanatokban keresztülbukdácsolnak a 
reflektorfényben izzó pódiumon és szembe
néznek a zsűri kritikus pillantásaival. De 
csakhamar megjön a bátorságuk s látják, 
hogy nincs baj, mosolygó, finom, fölényes 
dámákat látunk egymásután a dobogón, 
igaz, hogy

a szépségkirálynő-anyag mintha meg
fogyatkozott volna.

Egyelőre
a kettes számú szőlőé, rőzsaszinruhás 

fiatal leány a sztár,
akiért, amikor megjelenik, egyszerre len
dülnek magasba a zsűri tagjainak kezei 
Röviddel utána jön egy másik sztár: a het
ven hármas majd a harmincötös veszi át pil
lanatokra az uralmat Hullámzónak a véle
mények, az izgalom egyre nő, amikor meg
jelennek a vidékiek, egyes városok szépség
királynői, akik közül az első pillantásra is 
Szolnok szépe, egy rendkívül finomarcu, 
fiatal leány, Ilyen Mid vonja magára a fi
gyelmet. Mindenki rátippel: ő lesz a szép-

Kilenc fillér órabérért 
dolgoznak az OTI gyógyszerészei 
Fizetésrendezés helyett vizsgálatot kaptak a panaszkodé 
gyógyszerészek, akiknek 30 pengős gyorssegélyt utalt ki 

a gyógyszerészsogédek egyesülete
Az Országos Társadalombiztosit6 Intézet, 

amelynek ügyei sokszor foglalkoztatják a 
nyilvánosságot, most egy újabb panasszal 
kapcsolatban szerepel.

ségkirálynő.
Egy másik szőke leány tűnik fel a sor

ban s a zsűri tagjai közölt szájról-szájra 
jár: Konkoly-Thege Melinda. Nagy esélye 
van, be is kerül a legszűkebb kiválasztottak 
sorába és amikor újra be kellene jönni a 
zsűri tagjai elé, a rendezők azt veszik észre, 
hogy

a fiatal hölgy eltűnt.
De hát a sors utjai és a zsűri Ítélete ki

számíthatatlan. Egymásután hullanak ki a 
rostán a különböző jelöltek, végre már csak 
kilenc hölgy maradt és ezek közül kell vá
lasztani a szépségkirálynőt. Csattognak a 
fényképészek gépeinek závárjai, lebben a 
magnéziumfény, villognak a reflektorok, 
fojtó meleg üli meg a termet, az izgalom 
lázában ég mindenki, szegény leányok majd 
elájulnak a nagy drukktól. Szerencsére a 
helyzetet egy gyors büffé megoldja: pohár 
sör, kis szendvics levezeti az izgalmakat, 
közben pedig a zsűri összehasonlítja pont
számait. Még néhány perc és alig egy óra, 
amikor Beöthy László elnök kihirdeti az 
eredményt:

— Magyarország 1031-es szépségklrály- 
nfije Tusnádi Fekete Mária!

Harsogó éljen volt a válasz és egy sápadt, 
fekete, fiatal leány elfogódottan hajlong a 
dobogón. Könny csillog szemében, oly meg- 
hatódottsággal fogadja, amikor Beöthy 
László

nemzetiszinfl szalaggal övezi és homlo
kon csókolja.

A szomszédos termekben, az egész épület
ben és az utcán pillanat alatt végigszágul- 
dott a hir és most már hiába a rendőr
kordon,

benyomul a közönség a szállóba, 
mindenki látni akarja az 1931. év szeren
csés leányát, akivel e sorok Írója elsőnek 
beszélt.

Mit mondhat ilyenkor az uj szépség
királynő, mint ezt:

— Kimondhatatlanul boldog vagyok, 
őszintén szólva, nem reméltem ezt a győzel
met. Egyelőre érthetetlenül állok előtte.

Középmagas, karcsú, fekete leány az uj 
választott, tehát nincs igazuk a fodrászok
nak, akik, némi hazabeszéléssel a hennáz- 
ható szőke hajat nevezték ki a szépség
ideálnak.

Fekete győzött nálunk ismét, mint 
tavaly.

— Tizenkilencéves vagyok — folytatja a 
szépségkirálynő —, a bölcsészeti egyetemre 
járok. Az apám Borsodmegyében orvos és 
én rokonaimnál élek Budán. Otthon nem is 
tudnak a dologról, hogy eljöttem, egy festő
művésznő barátnőm kisért ide és ő bizta
tóit, hogy csak vegyek részt a küzdelemben.

Alig tudja elmondani ezt a pár szót, utol
éri a népszerűség átka: a tömeg majd le
tépi ruháját, fotográfusok ostromolják, 
autóba kapják és viszik.

Lehet, hogy ez az autó a kedves kis böl- 
csészettanhaílgatót uj és soha még nem lá
tott utakon röpíti a boldogság felé ... s. z.

Ezúttal nem a biztosítottak panaszkodnak, 
hanem az OTI alkalmazottai. Az intézet 
gyógyszertáraiban a többi között tizenkét 
gyógyszerészsegédet alkalmaztak. Túlnyo

mórészt volt gyógyszertártulajdonosokat. A 
dijnoki státusba sorolták őket és

havi 98 pengős fizetést kapnak ezek a 
végzett, családos emberek, 

akik felelősségteljes munkát végeznek.
Két-három éve szolgálnak már a dijnok- 

gyógyszerészek. Reggel 9-től délután 3-ig 
tart a szolgálatuk, azonkívül minden máso
dik napon inspekkciós szolgálatot teljesíte
nek délután 3-tól este 0-ig. Egy időben 
4 pengő különdijat kaptak az inspekcióért, 
ami a 98 pengős havifizetés mellett legalább 
valami mellékjövedelmet jelentett. Később 
azután a 4 pengős különdijat megszüntették 
és azóta csak

1 pengő „honoráriumot** kapnak a 
0 óráig tartó nehéz szolgálatért.

Az egypengős különdijból leszámítva a vil
lamosjegy árát, ezek a végzett gyógyszeré
szek

óránként 9 fillér bérért dolgoznak 
az OTI gyógyszer táraiban.

Ugyanekkor a laboránsok, akiknek rendes 
fizetésük van, óránként 45 fillért kapnak. 
A dijnok-gyógyszerészek gyakran panasz
kodnak kétségbeejtő helyzetük miatt. A pa
naszok fülébe jutottak az autonómia egyik 
tagjának, oki sorra járta az OTI gyógyszer
tárait és érdeklődött a dijnok-gyógyszeré
szek sorsa iránt.

Röviddel a látogatás után a’, igazgatóság 

„intézkedett" is. Az intézkedés azonban fize- 
tésrendezés helyett azt jelentette, hogy 

vizsgálatot Indítottak annak a meg
állapítására, ki panaszkodott.

Jegyzőkönyvek készüllek s ezek most a ve* 
zérigazgató előtt fekszenek. Az igazgatóság 
előtt fekszik különben egy másik irat is, 
amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az 
autonómia ugyanis foglalkozott a gyógyszer 
részek helyzetével és a megsegítésüket in* 
ditványozta, de ezen a téren eddig még 
semmi sem történt.

így azután előállt az a helyzet, hogy az 
OTI 12 gyógyszerésze most a februári ház-' 
bérnegyed előtt olyan sulyos és válságos 
helyzetbe került, hogy az intézeten kívül 
álló testületnek a Gyógyszerészsegédek 
Egyesületének kellett megmozdulni az érde
kükben. A végzett dijnok-gyógyszerészek, 
egykori gyógyszerlártulajdonosok, akik kőo 
zött ott van n főváros egyik régen gazdag, 
de azóta tönkrement ismert gyógyszerésze, 

szombaton 39 pengős gyorssegélyt kap
tak a Gyógyszerészsegédek Egyesületétől, 

hogy legalább pillanatnyi kenyérgondjaiktól 
megszabadítsák őkel.

A megsegített OTI gyógyszerészek pedig 
— mit tehetnek mást — várják, hogy milyen 

eredményt hoz a vizsgálat, amely nem a 
fizetésrendezést célozza, hanem alighanem 
azt, hogy kit vonnak felelősségre a panasz-* 
kodásért.

A MISS MAGYARORSZÁG
választásról számtalan 
képben számol be a

SZIMHÁZ? ÉL.ET
szerdáin reggel megjelenő uj számaS
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Ili KUK Szerdán tárgyalja. 
a LOnsdorf-figyet a legfelsőid) 

honuádtöruányszéK
- Változékony Idő. Vasárnap langyos, fa 

vaszias idő volt egész nap. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa szerint nappal enyhe idő 
várható éj-tokai lehűléssel és faggyal.

— A Kereszténypárt kormánytámogatása. 
Politikai körökben általánosan elterjedt hí
rek szerint a Kereszténypártban — mint a 
Hétfői Napló már jelentette — komolyan 
foglalkoznak azzal, hogy még ezen a héten 
tisztázzák » pártnak a kormányhoz való 
helyzetét. Politikai körökben tudni vélik 
azt is, hogy Ilcthlen István gróf miniszter
elnököt egyáltalában nem érdekli tovább a 
Kereszténypárt és nem törődik azzal som. 
hogy n pórt ellenzéki érzelmű tagjai milyen 
állást foglalnak el a kormánytámogatás kér
désében. Annyi bizonyos, hogy a párt belső 
válsága arra fog vezetni, hegy - Zichy Já
nos gróf és Grtgcr Miklós kivételével — nz 
összes vidéki kerületek képviselői rövidesen 
belépnek az cgységespúrtlM, de valószínű, 
hogy még azok közül is egyesek, akiket 
WnlfTék ma még maguk közé számítanak, 
ugyancsak be fog lépni a kormánypártba 
Ezzel áruién végleg tisztázódik a keresz
ténypárt helyzete a magyar politikában.

— Mit akar a Magyar Szülők Szövetsége? 
’A Magyar Szülök Szövetsége szombaton elö- 
udást tartott a sújtó számúra, amelyen ismer
tette céljait. A szövetség azzal a céllal indult 
inrg, hogy a szülőknek nevelési, u testi-lelki 
egészégi gazdasági kérdésekben tanácsot és 
támogatást nyújtson. Megalakult ezenkívül a 
azövctsvg leányszakosztálya is, amelynek célja 
:» leendő családanyának anyai kötelességeire 
való előkészítése. Mezt van előkészületben a 
Szülők Körének megalakítása n főváros vala
mennyi kerületében, ahol a mai nehéz viszo
nyok körött arra rászoruló szülőket bármi
lyen irányú, ügyes-bajos dolgukban tanáccsal 
látják cl.

— A Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara 
▼áadorgyÜlése. Sátoraljaújhelyről jelentik: A 
Miskolci Ipari és Kereskedelmi kamara vasár
nap vándorgyűlést tartott Sátoraljaújhelyen és 
Sárospatakon. A sátoraljaújhelyi gyűlést Fodor 
Dezső kamarai elnök nyitotta meg. Beszédében 
a kereskedők és iparosok sérelmével foglal ko
zott. Rátért a kartelek kérdésére, majd a szö
vetkezeti problémával foglalkozva arról szólt, 
hogy h kereskedők és iparosok pénzén föntar- 
tolt szövetkezetek a kereskedők és Iparosok ér
dekeit sértik. Utána Weisz Benő Ipartestületi 
elnök beszélt nz iparosok panaszairól. Kimé 
letes adó és vámpolitikát és a nemzet/öntartó 
Iparosság megsegítését követelte. Erre a gyű
lésre Is sok iparos csak azért nem jöhetett el

nio^dottn —, mert rongyos a cipője. A ka
marai vezetők ezután élmentek Sárospatakra és 
ott tnlytntták a vándorgyűlést.

— Vasárnap eltemették a tabáni család 
Irtó két ki* áldozatát. Nagy tömeg kísérte 
utolsó utjúrn vasárnap délután 3 órakor n 
rákos! köztemetőben a tabáni családirtó, 
Hernyók József két kis gyermekét. Az elve
temült apa tudvalévőén n múlt hét végén lw 
retvával átvágta 9 éves István és 11 éves Jó
zsef nevű gyermekeinek torkát és a szeren- 
cséllen gyermekek néhány percnyi kínlódás 
után kiszenvedlek. A temetésen szivettépő 
jelenetek közben búcsúzott az anya gyer
mekeitől. Megható volt, hogy n fehérkereszt- 
téri elemi iskola növendékei is eljöttek, 
hogy két kis halott társuknak utolsó isten 
hozrádoi mondjanak.

— Robbanás a fővárosi garázsban. Vasár 
napra virradó éjszaka könnyen végzetessé vál
ható robbanás és tűz történt a Szabó József- 
utcai uj fővárosi garázsban. A késő éjszakai 
órákban a benzinakna javításán dolgozlak a 
munkások, amikor eddig meg nem állapítható 
okokból az egyik aknában robbanás történt és 
e benzin nagy lángokkal kezdett égni. Szeren- 
cséré az aknának nbhan a részében, ahol n 
szerencsétlenig történt, egyetlenegy nmükéi 
icm dolgozott é» Igy senki sem sebesült meg. A 
munkások azonnal ni oltási munkához fogtak 
és csakhamar megérkeztek n tűzoltók la. akik
nek sikerüli « nagyobb veszedelmet clháritnni 
éa az akna fölött álló autókat megmenteni a 
tilsvészlől. As idejekorán való beavatkozás na
gyobb kártót és nagy veszedelemtől mentette 
t-ieg nz uj fővárosi gnrAzst. Szigorú vizsgálni 
Indult annak megóRapilásárn, hagy mi okozta 
n veszedelmes tüzet.

— A betörő bossruból kifosztotta ■ ren- 
iHírfogalmaró lakását. Miskolcról jelentik: 
Szombaton este betörők jórtak Fésűs László 
dr. rcndőrfognlmnzó S/cmcre-ulcnj lakásán 
A betörők nz összes szekrényeket feltörték 
• a minden clemelhctő értéktárgyat maguk
kal vittek Fésűs dr. tulvalevöcn a miskolci 
rendőrség bűnügyi osztályának egyik ve
zető tisztviselője, és nz n gvnnu. hogy egy 
rovoftmultij betörő, aki clfogatását neki kÖ- 
MÖnhcti, most hosszúból kifosztotta lakását

sszuÁllő betörőt a rendőrség keresi.
pirtkftaiK polf^n A» 
koiéphkolit KAfSn* 
vlr»gAkra. arvTMH 
r*.V t.nrfcAxy-o »•

— Kihallgatták • debreceni téglagyár 
őrizette.- vett igazgntóját. I'reincsbergcr Jenő 
vizsgálóbíró vasárnap délelőtt kezdte tneg a 
debreceni sárosi téglagyár őrizetbe vett igaz
gatójának Medvcgy Elemérnek kihallgatását 
Az igazgató ellen tudvalévőén az a vád, 
hogy hivutali működése közben számos 
visszaélést követelt el. A hárivizsgálat 
43 Of»o pengő hiányt állapított meg. Mnl ki 
hallgatásán ni Igazgató ártatlanságát han- 
?irtatta éa azzal védekezett, hogy ax üzleti 

önyveket rendetlenül vezették.

Ezt az ügyet is a réa> szigorú katonai tdrufinyek 
szerint Bírálják el

Lúhnsdorf Ferenc tnkarmánykcreskedö 
ismeretes szélhámosságának tudvalévőén a 
súlyosabbik részéi a katonai bíróságok tár
gyalták le. Az úgynevezett lótáppanamának 
őt katonai vádlottja van, akiknek ügyében 
december 4-én hirdette ki a katonai tör
vényszék az ítéletet. Takács László alezre
dest és négy társát a katonai törvényszék 
sulyos büntetésre ítélte. Az ítélet ellen úgy 
a honvédilgyészség, mind pedig az elitéit 
katonatisztek fellebbezést jelentetlek be.

Fegyelmi vizsgálatot kért 
önmaga ellen 

polgármester 
ekkor az egységespárti képviselőtestületi ta
gok arra a lépésre készültek,

hogy megteszik a kellő lépéseket 
nzlrúnyban, hogy n polgármester ellen 

fegyelmi eljárást indítsanak.
Dr. Tóth József polgármester — akinek 

tudomására jutott az egységespárti képvi
selők szándéka —, megelőzte ezt és Pest 
vármegye alispánjához beadványt intézett, 
amelyben bizonyos kifogásolt intézkedé
sekre vonatkozólag önmaga kérte, hogy 

indítsák meg ellene a fegyelmi eljárást. 
Amint értesülünk, Peslvármegye alispánja 

eleget is telt a polgármester kívánságának. 
Vizsgálóbiztost küldött ki a város ügyeinek 
megállapítására és elrendelte dr. Tóth 
József ellen a fegyelmi eljárást megelőző 
vizsgálatot.

a félegyházai
Alig két évvel ezelőtt a kiskunfélegyházai 

városházán uj vezetőséget választottak és 
pedig olymódon, hogy n tisztujitást meg
előző képviselőtestületi választások alkal
mával az egyséftespárt jutott többségre és 
természetesen saját párthiveit ültette be a 
város vezető állásaiba. így került a polgár
mesteri székbe dr. Tóth József, aki — mint 
értesülünk —, lassanként teljesen emanci
pálta magát az egységespárttól, amelynek 
tagjai, különösen azok, akik a képviselőtes
tületben is helyet foglallak, nagy meglepe
téssel állapították meg,

hogy az általuk választott polgármester 
mindjobban eltávolodik párthiveitől.

Közben olyan látszatok merültek fel, 
mintha a város gazdálkodása nem minden
ben menne a törvényes szabályok szerint s

London—Budapest
Egy gyermeki éggömb háromezer kilométeres útja

„ Mjíísba JijvénJíQzó „következmé
nyei támadtak annak az egyszerű, minden
napi eseménynek, hogy egy pesterzsébeti 
háztulajdonos egy gyermek léggömböt vett 
észre kertjének legmagasabb fáján. A ház
tulajdonos nem volt rest, létrát hozatott és 
a szolgálóleánnyal lehozatta a léggömböt a 
fáról. A vörös luftballon oldalára egy 
vászondarab volt erősítve, amelyre a ballon 
felbocsátójánnk pontos neve és címe volt 
vegyi tintával ráírva. A cédula elárulta azt, 
hogy a gyermekléggömböt Sidney II. Har- 
tuey londoni lapszerkesztő indította útnak. A 
cim alatt néhány angolul irt sorban

arra kéri a léggömb megtalálóját, hogy 
annak esetleges felfedezéséről érte

sítse őt.
Dr. Szödi Pál mérnök, nnnak a pest

erzsébeti Kendc-Kanut-utcai villának tulaj
donosa, akinek kertjében a léggömb meg-

KBS 
FRÖHLICH

A DUHACORSOBARBAR
Kezdők részére 

szobagoli-verseny
Sporttudósitónk értesülése szerint a Bristol- I alacsony nevezési dijak, másrészt a rendkívül 

szállóban kezdők részére f. hó Rí-én versenyt | szén versenydijnk teszik vonzóvá a szombati 
rendeznek, melynek benevezői kétszeresen kel- golf-versenyt.
Icmcs meglepetésben részesülnek: egyrészt nz I

— Ankét a cukortermelésről. A pénzügy- 
minisztériumban a legközelebbi napokban 
ankét lesz, amelyen résztvesznek a pénzügy
miniszter clnöklésével a cukorkartcll és n 
cukorrépa-termelők megbízottai. Ezen az ér
tekezleten fogják letárgyalni a cukorrépa
termelők legutóbbi nagygyűlésén hangozta
tott kívánságokat és igyekezni fognak áthi
dalni azokat az ellentéteket, amelyek a cu- 
korgvárnsok és a cukorrépa termelők közűit 
ma élesen fennállónak.

— Steril Samu előadása. Steril Samu udvari 
tnnAcsos, a pesti izraelita hitközség elnöke, 
kedden este 7 érakor n Magyar Cobdtn Szövet

szemináriumi előadásainak sorozatában, n 
Magyar Kereskedelmi Csarnokban (V , Szabad 
sóg-tér 12.) előadást tart Jelszavak és közgáz 
dasóg elmen.

ínyyen müJgS'iaídSSÍSc önnők'"
hogy kipróbálhassa a világhírű dr. Morisson I tóra 20 fillér bélyeget beküld. Kozmochémia 
borotvapengét, ha címét velünk közli és por-1 rt. VII., Hermina-ut 4/c.

A legfelsőbb katonai törvényszék a fel
lebbezési főtárgyalást váratlanul január 

28-ára kitűzte.
A szigorú katonai büntetőtőrvénykönyv. 
amely még Mária Terézia idejéből maradt 
fenn, csak január 3!-ig van érvényben és 
február l én már életbelép az uj katonai 
büntető törvénykönyv. Mivel a lótáppanama 
ügyét váratlanul januárra tűzték ki, a leg
felsőbb honvédlőrvényszék a szigorú minő
sítések alapján ítélkezik majd az ügyben.

Vasárnap legnagyobb csodál-

feneklett, eleget tett az udvarias felszólítás
nak és azonnal levelet irt Londonba a meg
adott címre.
hozására 

választ kapott,
lapszerkesztő gyermekei: ki-amelyben a

lene-, tizenegy- és tizenhároméves fiai, akik 
a londoni Westend egyik házából a léggöm
böt felengedték, köszönetét mondanak az 
értesítésért. Megírják ebben a levélben, 
hogy’ egyszerre tíz lufiballont bocsátottak 
fel. A pesterzsébeti mérnök levelén kívül 
azonban eddig még csak egy választ kap
lak egy osztrák dunamenli városkából. Kü
lön örömüknek adtak kifejezést, hogy a lég
gömb a „szép Magyarországban0 ért Tévét.

A léggömb majdnem háromezer kilo
méteres utat tett meg,

amíg a londoni Westendből Pesterzsébetre 
jutott.

— Gázol a taxi. Vasárnap délelőtt a Királv- 
utca 15 számú ház előtt a Bp. 16—964. rend
számú Inxi, amelyet Sípos Endre László soíTőr 
veretéit, elütötte az úttesten áthaladó Kovács 
Mihály 31 éves napszámost, akit a mentők su
lyos sérüléseivel a Rókus kórházba vittek. A 
rendőrség megindította az eljárást a gázoló 
soíTőr ellen.

— Finom szöveteket most feláron vásárolhat 
a Calvln-lérl Fenyves Áruházban, mert hétfőn, 
kedden és szerdán — csak ezen a 3 napon — 
az áruház minden szövetvásárlónak a kifizetett 
összeg felét visszatérni egy vásárlási utalvány 
formájában. Iln például 3 méter tinóm Öltöny
kelmét vásárol méterünkért 20 pengőért, kifizet 
a pénxlórnál 60 pengőt, de ugyanakkor a pénz
tár visszaad egy 30 pengős díjmentes vásárlásra 
Jogosító utalványt.

— Roóz Rezső 80 éves ujságiről Jubl- 
leuma. fíoóz Rezső, a Magyar Hírlap felelős 
szerkesztője most tölti be újságírói működéi 
sének 30 éves évfordulóját. Ebből az alka, 
lomból az újságírói intézmények február 
2-án, hétfőn este fél 9 órakor az Otthon 
írók és Hírlapírók Körében vacsorát rendez
nek tiszteletére. A vacsorán való részvételt 
január 30-ig kell az Otthon Kör titkári hi
vatalában bejelenteni.

— Dattyúny Strattmann herceg temetése. 
Ma hétfőn délelőtt szenteli be Mikes János 
gróf megyéspüspök az elhunyt Batthyány, 
Strattmann László herceg holttestét. A szer
tartás a körmendi hercegi vár dísztermében 
megy végbe. Ez alkalomra Körmendre ér
kezett a dunántul arisztokrata családainak 
majd minden tagja. ' Rengetegen érkeznek 
Körmendre a vidék szegény népe köréből 
is, akiknek az elhunyt herceg jótevőjük 
volt. A beszentelés után a herceg tetemét a 
megszállott Németujvárra szállítják, ahol a 
vár kriptájába helyezik örök pihenőre.

— öngyilkos tisztviselő. Pestszent.őrincen, a 
Fabank-utca 10. számú házban Woni Győző 
32 éves magántisztviselő öngyilkossági szán
dékból nagymennyiségű veronállal megmér- 
gerle magát. A bázbellek eszméletlen állapot- 
han talállak rá. A mentők bevitték a Rókus 
kórházba, ahol még nem lehetett eszméletre té
ríteni és élctuntsága oka felől kihallgatni

— A Független Kisgazdapárt nagy, 
gyűlése. A Gaál Gaszton vezérlete és Szijj 
Bálint elnöksége alatt álló Független Kis
gazdapárt február 15-én tartja Budapesten 
országos nagygyűlését, amelyen ismertetni 
fogják a párt programmját is és megalakít
ják a program szélefes végrehajtására kijes 
lölt különböző albizottságokat.

— Előadás az Ifjúság sexuálls neveléséről. 
Vasárnap délelőtt tartotta a Teleia Egyesület 
sexualpedagógiai előadássorozatának harmadik 
előadását nagyszámú hallgatóság előtt a Vasúti 
és Hajózási Klub nagytermében. Az első előadó 
dr. Bexhaft Ármin iskolaorvos felügyelő volt, 
aki „Az iskolaorvos" címen tartott érdekes elő
adást a serdülő ifjúság neveléséről. Majd dr. 
Végess Ilona orvosnő, „Hogyan segíthet az 
iskolaorvos az ifjúság sexuálls nevelésén" címen 
mutatott rá a serdülő ifjúság sulyos problé
máira, melyekre megoldást csak a lelkiismeretes 
iskolaorvos adhat.

— Meghalt a taxiban. A Pannonla-utca 
19. számú ház házfelügyelője, az 52 éves 
Torma Miklós vasárnap reggel 6 órakor eh 
ment hazulról és az Elektromos művek iro< 
dájába akart menni, ahol elintéznivalója 
volt A Zápolya és Csáky-ulca sarkán hirte
len rosszullét fogta el és beült egy taxiba, 
hogy hazavitesse magát. Amikor a Panno- 
nia-utca 19. számú ház elé érkeztek, a sofiFőr 
kinyitotta az ajtót, hogy utasa kilépjen U 
kocsiból. Az utas azonban nem adott életjelt 
magáról s a sofTőr megdöbbenve állapított* 
meg, hogy utasa a pár perces utón meghalt. 
Azonnal értesítették a főkapitányságot és »' 
rendőri bizottság megállapította, hogy a 
házfelügyelő halálát szivszélhüd s okozta. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
vitték.

— Előadás a Pro Palesztina Szövetségben. Vav
sárnap délelőtt a Kereskedelmi Csarnok nagy
termében a magyarországi Pro Palesztina Szö
vetség meghívására Georg Kasersky a berlini 
hitközség elnöke előadást tartott. Kasersky 
több mint két óra hosszat tartó szabod előadá
sában az európai zsidóság problémáival és a 
cionizmussal foglalkozott. Szerinte a zsidókér
dés egyetlen megoldása a cionizmus. Az elő
adást nagyszámú és előkelő közönség hallgatta 
végig.___________________________________

Dr. FÉNYES —T~v..
vér, bőr- és nemi-betegeknek rendel erén aap 

Vll.R Al«6ozl-ut 3a. «m. 1. RólraMa' urat**

— Tungsram-bál. Szombaton éjszaka reme
kül sikerült bált rendezett a Tunpsrnzn-vállalat 
az újonnan épült kulturházának összes helyisé
geiben. A hál iránt mór jó előre mindenfelől 
nagy érdeklődés mutatkozott és a nagy érdek
lődésnek eredményeképpen a bál olyan kitünően 
sikerült, hogy Jelentősége messze felülemelke
dett és túlterjedt az elektromos és rádiószakma 
keretein. De a bál rendezősége is megérdemel 
minden dicséretet a sikerért, mert a legerede
tibb ötletekkel gondoskodott a megjelent elő
kelő közönség szórakoztatásáról, akiknek so
raiban ott láttuk a hazai gyáriparnak és keres
kedelemnek vezető egyéniségei közül igen 
sokat.

— Magyar Zoltán előadása. A közigazgatás 
racionalizálásával megbízott kormánybiztos: 
Magyary Zoltán szerdán este az Országos Kaszi
nóban a Nem réti Club tagjainak előadást tart, 
amelyen Ismertetni fogja kormúnybistosl pro
gramját a közigazgatás rarionalixásáról.

— Szappnnhab nem kell, ha Morlsson 
krémmel borotválkozik.

FQrd6kM,',.r..uM. mosdók 
ti' xvAri hlbdva: B A 1.1 N T-liál, 
IV., Mairyar-ntca L srátn (Koasnti 
t.sloautca *arok) felelőn W3-1®

— Magyar érlékek Ismertetése a bécsi rádió
ban Bécsbcn, amely a Budapest felé irányuló 
idegenforgalomnak fontos, nagy rczervoárja,, a 
rádió Igazgatósága február 1-én, vasárnap dél
után 7 órakor alkalmat nyújt a legjelentősebb 
magyar történelmi, művészeti, tudományos és 
balneológiái értékek megismertetésére. A Ma
gyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetségi 
ezzel ujnbb előadássorozatot kezd, amely a veti- 
löképrs és filmes külföldi előadásokat egészíti 
ki. Tábori Kornél irta a rádióelőadást is 
a címmel: „Was Isi für ösfcrrelchcr und Deot* 
zchen in Ungarn wisscnwcrt?”
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— A jugoszláv királyi pár Zágrábban. 
Zágrábból jelentik: A jugoszláv királyi pár 
vasárnap délelőtt tiz órakor megérkezett 
Zágrábba. A polgármester, régi szokás 
szerint, üdvözlésül sót és kenyeret nyújtott 
át nekik. A király és a királyné a pályaud
varról a bánátigazgalóság épületébe ment, 
amelynek crwélyéről a király rövid beszé
det mondott a téren összegyűlt hatalmas 
hatalmas embertömegnek és köszönetét fe
jezte ki a fogadtatásért. DéJfelé a kiráyi 
pár autón körüljárta a várost. A fellobógo- 
zott utcákon iskolásgyermekck, Zágrág ösz- 
szcs egyesületei és a környék képviselői áll
tak sorfalat. Hogy mennyi ideig marad a 
királyi pár Zágrábban egyelőre még nem 
tudják.

— A szolnoki KeKreskedelml Társalat köz
gyűlése. Szolnokról jelentik: A szolnoki Keres- 
keodelmi Társulat tegnap tartotta évi rendes 
közgyűlését, mely egyúttal az októberben meg
rendezett „Magyar Hét" ünnepélyes zárógyülése 
is volt. A közgyűlésen megjelent Almássy Sán
dor főispán és Tóth Tamás dr. polgármester is. 
A gyűlésen — Kádár Gyula cukorgyári igazgató, 
társulati elnök megnyitója után Almásy főispán 
hosszabb beszédben méltatta a szolnoki keres 
kettőknek a magyar ipar pártolása körüli nagy | 
érdemelt majd kiosztotta a kirakatuerseny di
jait. Nádor Gyula főtitkár számolt be ezután a 
társulat évi működéséről, amelyet az elmúlt év
ben a kereskedők jogos követeléseiért folytat
tak. Ezután a közgyűlés egyhangúlag megvá
lasztotta elnöknek Kádár Gyulát, társelnöknek 
Halász Bélát és főtitkárnak Nádor Gyulát.

— Munka közben érte a hálák Végzetes sze
rencsétlenség történt szombaton Zuglóban. A 
templomtéri elemi iskola szennyvízcsatornáját 
most ópitik át. A három méter mély csatorna 
fenekén Zamecsnik János dolgozott. A sok hó
eséstől és a hirtelen olvadástól meglazult talaj 
beomlott és Zamecsniket maga alá temette. 
Társa segélykiáltásaira azonnal odarohantak 
SJamecsnik segédmunkásai és egyesült erőv’l 
próbálták kiásni a szerencsétlen munkást. 
Azonban midőn ellapátolták róla a földet, az 
árok ismét bedőlt s csak újbóli háromnegyed
órai megfeszített munka után sikerült kiemelni 
ax árokból Zamecsniket, aki azonban ekkor 
már halott volt: Holttestét a törvényszék! orvos
tani intézetbe szállították.

— Tísztujltáa az Országos Kaszinóban. 
At Országos Kaszinó vasárnap tartotta ren
des évi közgyűlését. A tárgysorozat tárgya
lása után titkos szavazással uj igazgatósági 
és választmányi tagokat választottak a le
mondás folytán megüresedett tisztségekre.

Egv leuenteoKtató rejtóives 
revolveres merénylete 

leányismerfise elten
Lippert Ferencet szándékos emberölés büntette miatt 

vasárnap setariöztatta a rendőrség
Szombaton éjszaka éjfél után két óra 

tájban revolverdörrenés verte fel a Lukács
fürdő környékét. A Zsigmond-utca 29. sz. 
ház előtt dördült el a revolverlövés, a kö
vetkező pillanatban pedig hangos női si
koltás, majd nagy zuhanás következett. 
Rendőrök siettek a helyszínre és

egy jólöllözölt fiatal leányt találtak a 
földön elterülve.

Mellett két férfi állt megrémültén, az egyik
nek kezében ott volt a Browning-pisztoly, 
amelyből a lövés eldördült. A leány a bal 
hónalja alatt sebesült meg. a golyó szeren
csére nem hatolt át a bordákon és nem 
érintett nemesebb szerveket. d>» azért a se
besültből patakzott a vér és a rendőrök 
sürgősen kihívták a mentőket. Pár perc 
múlva már a Margit-kórházban volt a fiatal 
leány, akiről megállapították, hogy flaupt- 
mann Ilonkának hívják, 19 éves háztartás
beli leány, aki szüleinek Apród-utca 3. sz. 
alatti lakásán lakik.

A helyszínen intézkedő rendőrök igazol
tatták a két férfit, akit a sebesült leány 
mellett találtak. Az egyik Lippert Ferenc 
31 éves BESzKÁR műszaki tisztviselő és 
leventeoktató volt, aki a Kertész-utca 10. 
sz. házban lakik, a másik férfi pedig Ber
talan György 31 éves testnevelési tanár, le
venteoktató. akinek Miskolcon van állandó 
lakása. Csakhamar kiderült, hogy

a Browning-pisztollyal Lippert Ferenc 
lőtt a leányra.

A két férfit kihallgatás céljából előállítot
ták a főkapitányságra, ahol percek alatt 
tisztázták n tényállást. Ezek szerint Lippert 
Ferenc és Bertalan György már a délutáni 
órákban együtt voltak Ilauptmann Iloná
val. Először egy Kuria-utcai kis vendéglő
ben, a „Kis piszkos"-bon iddogállak. Meg
ittak vagy két tucat sört, azután az István
ul reálgimnázium tornatermébe mentek, 
mert a férfiaknak ott valami elintézni való 

Óriási vagyont örökölt a buda
pesti szegényház egyik lakója, 
de nem tudja mit kezdjen vele

Hosszú kutatás után találták csak meg az örököst
Kalandos ut végén amerikai örökség kerül 

nemsokára Magyarországba, amelynek sok 
milliós értékén kiviil elsősorban is az o körül
mény ndja meg az érdekességét, hogy nem úgy 
mint történni szokott, a nagyszámú magyar 
rokonság hajszolta az ügyvédek légiójával az 
amerikai örökséget, hanem ellenkezőleg, ebben 
az esetben

hosszas nyomozás után sikerült csak meg
találni az örököst

egy pesti szegényházban.
A romantikus örökség! história egy félév 

előtt Délamerikában, Brazíliában kezdődött el, 
mikor

■■ egyik előkelő riodejanelrói szanató
riumban meghalt egy dúsgazdag kávéül- 

tetvényes,
Alexander Wornhorn, akinek tizenkétezer 
holdnyi kávéültetvénye volt a La Plata men
tén.

A dúsgazdag öregnmak nem volt gyermeke,

sem más rokona. Ismerősei csak annyit tud
tak róla, hogy magyar származású. A brazíliai 
hatóságok a hagyatékról értesítették a magyar 
ügyvivőt, akinek az utján

a hagyaték ügye Budapestre, a KI -éa Be
vándorlókat Védő Irodához került.

ahol az idegenben elhalt magyarok hagyaté
kainak örököseit igyekszenek kikutatni. A 
Védő Iroda

valóságos hajszát Indított a magyarországi 
Womhorn-örökösök klkutatására, 

amelynek eredményeként a boldog örököst 
Wornhorn János

szegényházi ápolt 
személyében sikerült felfedezni.

Alexander Wornhorn' egyetlen rokona tehát 
n szegényház lakója, Idős, törődött, öreg mun- 
kósember, aki az örökölt nagy vagyonnal nem 
tud majd mit kezdeni. A hagyaték ugyanis 
javarészt földbirtok, amelyet a mai zavaros 
brazíliai viszonyok között nagyon nehéz érté 
kesiteni. Wornhorn pedig már nagyon öreg 
arra, hogy átkelhessen az. Atlanti óceánon. 
Nagy vagyon ura és mégis szegény ember.

— Az OMKE nagygyűlése Nagykanizsán. 
Nagykanizsáról jelentik: Az OMKE zalavárme* 
gyei csoportja vasárnap délelőtt nagygyűlést 
tartott, amelyen résztvettek: Gyömörey György 
Zalnvármegye főispánja és dr. Krátky Sándor 
Nagykanizsa polgármestere. Az elnöki meg. 
nyitó során Blankenberg Imre a súlyos gazda
sági helyréiről beszélt. Utána Balkányi Kálmán 
dr. szólalt fel, a kereskedelem problémáinak 
megoldását kutat la beszédében s a magyar* 
jugoszláv kereskedelmi kapcsolatok szükséges
ségét hangoztatta. Utána Nr'dor Jenő szólal! fel.

A versenynek 85 résztvevőjo volt. Az eredmé
nyek a következők: 1. Háta Olló Tiszti VG 7 
győzelemmel. 2. Dr. Hajdú János Beszkárt 5 
győzelemmel. 3. Kálnilzky Gusztáv Tiszti VQ 
5 győzelemmel. 4. Nugy Ernő MAG 5 győze
lemmel.

dolguk volt. Lippert Ferenc, aki az István
éi gimnáziumban gyakran meg szokott 
fordulni kventeoktatói minőségében, már 
itt a tornateremben különösen viselkedett, 
egyszerre csak előrántotta Browning-piszto
lyát és

.belelőtt a tornaterem dobogójába.
Szerencsére nagyobb baj nem történt, Ber
talan György és Ilauptmann Ilona kérésére 
Lippert Ferenc visszatette Browning-pisz
tolyát az irattáskájába.

Ezután eltávoztak a gimnáziumból és 
egy Baross-téri vendéglőbe mentek. Itt to
vább folytatták a szórakozást, amelyet vé
gül este a Császárfürdő vendéglőjében fe
jeztek be. A délutáni revolveres kaland iz
gatta a fiatal leányt, aki vacsora közben 
kivette a revolvert az irattáskából és magá
hoz vette, mert félt, hogy Lippert újból lö
völdözni fog.

Amikor egy óra után kijöttek a vendég
lőből, hogy hazatérjenek, a revolver Haupt- 
mann Ilonánál volt. Künn az utcán össze- 
szólalkozás támadt a revolver miatt, Lippert 
követelte, hogy a leány adja vissza Brow
ningját, mire Ilauptmann Ilona elhajította 
a fegyvert. Lippert utána ugrott a piszto
lyának, felkapta és ijesztésül ráfogta a le
ányra. Mint a rendőrségen vallotta, abban 
a hí szemben volt, hogy a revolver el voJt 
zárva s ő maga is megrémült, amikor egy
szerre csak

a pisztoly elsült és a leány hangosan 
fölkláltoti.

Lippert Ferenc kihallgatása után Bertalan 
Györgyöt, a miskolci leventeoktatót is ki
hallgatták, aki ugyanúgy adta elő a történ
teket, mint társa. A rendőrség a két kihall
gatás befejezése után nagy eréllyel indította 
meg a nyomozást a tényállás felderítésére.

Lippert Ferencet vasárnap délután szán
dékos emberölés bűntettének kísérlete el
mén előzetes letartóztatásba helyezték.

Január 27-én
(kedden)
kezdődik a
30 tagból álló

Kubán

kórus
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Játszási idő: déíutón fél 6 fél 8-lg 
este 9-töl 1 óráig.
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A vasárnapi 
zeneesemények 

középpontjában Stefániát Imre állott, aki
nek huszonötével művészt jubileumára a SrA- 
kcifóvárost Zenekar rendezett díszhangversenyt. 
Sftefánial mint szerepló művéss itthon meglehe
tős vi.ssznuoniillságban él Pedig Stefániái sze
replése a zeneélet értékes nyeresége Szuggexztlo 
egyéniség, akinek játékát a művészi hit és meg
győződés füti. Bortktevítz zongoraversenyének 
technikai nehézségeit fölényes ludárával győzte. 
Á műről, amely ezúttal először került előadásra 
Budapesten, állapítsuk meg futtában, hogy úgy 
invenciójában, mint szerkezetében ér hangszere
lésében pompás muzsika Stefániáit Bor Dezső 
vezénylete alatt a Székesfővárosi Zenekar kísérte 
—- kitünően. (gregor.)

— Kállny Miidős lesz a Be’.városi Egysé
gre Polgári Kör elnöke. A Belvárosi Egysé
ges Polgár Kör tagjai közölt mozgalom in
dult meg. hogy Gaár Vilmost, a Kör eddigi 
elnökét lemondassák tisztségéről, mert a 
Kftr 1ngjni nincsenek megelégedve n leg
utóbbi választáson Innusilolt passzivitásával. 
Caár Vilmost a napokban liéder Lajos dr., 
Dán Leó, Erdélyi Mór, Gundisch Guidó és 
Németh Antal dr. mint küldöttség keresték 
fel a Kör vezetőségének megbízáséból és 
kértek, hogy mondjon le a: elnökségről, 
ezzel szemben felajánlották neki a tisztelet
beli elnökséget. Gaár Vilmos azt a feltételt 
kötötte ki, hogy lemondása esetén is funk
cionálni akar a Kör életében. A Gaár Vilmos 
lemondásával megüresedendő cinöl i tiszt
ségre bizalmas utón Kállay Miklós kereske
delmi államtitkárt kérlek fel, aki hajlandó 
is nz elnöki tisztséget vállalni.

— Prugrammheszédek napja a vitel kcrölef 
ben. A véri krríilctl.en most már legnagyobb 
erővel mnglndi’1tnk a választási küzdelmek, 
liárnm jelölt All egymással szemben és pedig 
Bátorhg József dr. pártonklvüil, Kornlss Gyula 
ólhmtit’ár egységesnártl és Szénié József kis
gazda Kosstilh-párU prngrnmmnl. Az ajánlási 
Iveket csütörtökön kell headni és a kerület 
körülbelül 11.000 választója közül eddig ugv 
Búlorhy, mint Kornlss 2300—2600 aláírást 
szerzett, mig Szenté József 800— 900 aláírást 
szedett össze. Vasárnap valamennyi jelölt a 
kerület több községében probranunbeszédet 
tartott Bátcrhy dr. Vácon már n második 
gyűlését tartotta és nagy lelkesedés közepette 
fejtegette, hogy pártokon klvfij állva kívánja 
szolgálni a kerület érdekelt, felekezeti és tár 
nadnlml különbség nélkül A kora délelőtti 
órákban Felsősödön, majd Szódon tartott gyű- 
l'»l Ez utóbbi helyen kénytelen volt n szn- 
hndbnn megtartani a gyűlést, mert a választók 
nem férlrk-ba-a luly-uégba.. Délután Alsógödön 
ugyanénak nagy lelkesedéssel fogadták Szénié 
Józ cf ugvnncsnk vnsárnnp tartott gyűlést, 
amelyen Búza Barna Is részlveft. Kornlss 
Gyula Vácon tarlóit gyOlést. A választási küz- 
dilcm Bálorhy és Karnist között nagyon he
veinek ígérkezik. A választás február 5-én lesz.

— Egy iámért szegedi kereskedő öngyil
kosaira. Szegedről jelentik: Nagy megdöb
benést keltett Szegeden Schultz János is
mert szegedi kereskedő öngyilkossága. 
Se! ült: jómódú nagykereskedő volt, azon
ban vállalata nagyon megérezte nz utolsó 
évek sulyos gazdasági válságát. Az utolsó 
időkben már buskomorrá lett, hozzátartozói 
elölt gyakran hangoztatta az öngyilkossá
got. Szombaton este, mikor egyedül ma- 
m<’t n szobájában, felakasztotta magát, ön- 
gyilkossága városszerte nagy részvétet kel
tett.

ó éa olcsó részletre
BLUMENTHAL 
W'c».e ényl-utca all, 
Be|Arsts SagydlólWntcóboiBútor

— Megalukull aa Országos Függetleu Front
harcos párt. Vasárnap délelőtt a régi képviselő
házban tartotta alakuló gyűlését az Országos 
Független Frontharcos Párt. Vitér Pcrlcy La
jos székesfővárosi törvényhatósági bizottsági 
tag Ismertette a párt programját. A gyűlésen 
kimondták a párt megulukilását, s a pártvezc* 
tőség tagjaivá vilé^ Perlcy Lajost, dr. Paulovits 
Sándort, dr. vitéz Szőts Jánost és dr. vitéz Mái- 
itdirg Istvánt választották.

— Vakmerő kassza fúrás Szegeden. Sze
gedről jelentik: Bravúrosan elkövetett kasz- 
czajurdst fedeztek fel vasárnap délelőtt Sze
geden. A Kicin B. Miklós-féle hiész- és ce- 
mcnlárugyár irodájába törtek be. A betö
rő nz ablakon mászott be szombatról vasár
napra virradó éjszaka az irodahelyiségbe, 
<41 cég hnlnhnns nagy páncélszekrényét 
villamos fúrógéppel kinyitotta, uzonbnn 
esek <zcr pengőt talált u kasszában. A rend
őriég megindította n nyomozást és megál
lapították. hogy gyakorlott kasszAfuró járt 
at Irodahelyiségben. A tettesek kézrekcrilé- 
sére minden lehetőt megtettek.

—• Meggyilkolta csecsemőjét. Szolnokról je
lentik: A jászberényi csendőrség jelentette a 
smlnoki ügyészségnek, hogy Sándor Borbála, 
egy Jászberényi gazda leánya elvágta néhány 
napos törvénytelen leánygyermeke nyakát az- 
után a kis holttestei elásta. Orsós Imre dr- szol- 
foki törvényszéki orvos megállapította, hogy a 
kit leány hnlálát n< m elvérzés, hanem fulladás 
okozta. A gyilkos anyát nem lőhetett letartóz
tatni, mert súlyos beteg és a jászberényi kór- 
hátbnn Ápolják. Csak teljes gyógyulása alán 
rréllitják a szolnoki fogházba.

^BUTOlF^ 
1p>rm<bi«rek ál sl •értéseit ttlnft po’gán IskhercivIftze 
*•< kiMittóa*. NsRt sneszAt'ttáv! Dáer«klrl ••rsönnytbb 
u.,,.1 tttftr. tutnmt. ni Óra it».«.

Miskolc, január 25.
(A Hétfőt Napló tudósit ójának telefonjclen- 

tése.} Vasárnap délelőtt foglalkozott a miskolci 
törvényszék vádtanácsa dr. Kovács Géza ügyé
vel, akit tudvalévőén csütörtökön letartóztat
tok annak a vádnak nyomatékos gyanúja 
miatt, hogy tiltott műtétet követett el. Az orvos 
váltig tagadta a terhére rótt hüncselckményt, 
azonban egyik páciense: Slmkovles Lajosné. 
szemébe mondotta neki, hogy az operációt ő 
hajtotta végre rajta. Simkovicsné a műtét után 

vérmérgezést kapott
és hosszú hónapokon keresztül kórházban 
ápolták,

A vádtanács hosszabb ideig tartó tárgyalás 
utón úgy határozott, bogy

Izgalmas betörőüldözés IGolf-versenyek a GeUérf 
sa szálló pálmakertjébena Nagymező-utcában

Kirakatrendezés ürügye alatt, a járókelők 
szcmeláttára fosztogatott egy betörő

Izgalmasan érdekes betöröűldözés zajlott 
le a Nagymező-utcában. A nagymezöuteni 
(Muráid líóbcrt-féle divatáruüzlet előtt dél
után öt óra tájban, mikor a legnagyobb a 
forgalom, megállt egy kerékpáros férfi. Le
szállt a kerékpárról, odatámasztotta a fal
hoz, elővett a zsebéből egy kulcsot, kinyi
totta a kirakatablakot és

hozzáfogott a kirakatrendezéshez.
Egyik helyről a másikra rakosgatta a fiol- 
miknt, nzlún egy lépést hátrált, hogy meg
felelő távlatból nézze, sikerült-e a kirakat
rendezés.

Nézte egy darabig, aztán újra n kirakat
hoz lépett és folytatta a rendezgetést.

Pár percig tartott ez, azután a kirakat
rendező zsebéből előkerült egy iv csoma- 
golópaplros és

kezdte belerak osgatnl a kirakatban 
lévő holmikat, 

fehérncmüeket, divatárukat. Az üzletben pe
dig ez alatt rendben folyt n kiszolgálás, 
senki sem vette észre, hogy kívül „kirakat
rendező" dolgozik.

Néhány járókelő azonban különösnek 
tartotta a kirakatrendező csomngolgatásút 
és egyikük beszólt nz üzletbe. Az üzlettulaj
donos kilépett az utcára, mire a kirakat
rendező sebtiben hóna alá kapta a cso
magot,

felugrott a kerékpárra és gyorsan 
elblelkÜzett.

Halálra Ítélték az elvetemült 
ácsot, aki gyermekei szeme- 
láttára gyilkolta meg feleségét

Afigshurg, január 25.
f/í Hétfői Napló tudósítójának telefonja- 

lenétse.) Hátborzongató családi dráma vád- 
’ottjai fölött hirdetett
........................halálos ítéletet________________ _ 
szombaton a memmingeni esküdtszék. A 
•fvilkossági per vádlottja az 55 esztendős 
Fricdrich Rüggemann memmingeni ácsmcs- 
'er volt, aki a mult év junius 16-án

feleségét rövid szóváltás után, apró 
gyermekei szemclátlára vadászfegyve

rével agyonlőtte.
Az ácsmester háznsélele nem volt boldog, 
férj és feleség nagyon sokat veszekedtek, 
mert a nem túlságosan nagyjövedelmü mes- 
ki ember szűkös jövedelmét is barátnőjére, 
költötte. Felesége gyakran telt ezért neki 
szemrehányást, — igy történt ez a gyilkos
ság napján is.

A veszekedés után az asszony rosszat 
sejtve, magához vette tízesztendős kisfiát és 
nyolccsztendös kisleányát és

házuk padlásszebájaba zárkózott velük.

A tiltott műtét miatt letartóztatott 
miskolci nőorvos 

további fogvatartását rendelte el a vádt’nács

— Elfogtak egy Mökött fcgyeneet. Pópáról I 
jelentik: A pápai rendőrség egyik delektlvje 
elfogta Főzo-HottAUj Mihály 55 éves szökött 
fegyeneet, aki a balassagyarmati ügyészségtől 
szökött meg, ahol fe^yhózbünlclését töltötte. A 
fegyenc még 1023-ban megszökött a fogházból 
és azóta különböző álnevek alatt bujdosott.

— A keleteurópal burának stabilizálása. 
A szombaton megalakult jukoszláv—magynr 
kereskedelmi kamara — amint értesülünk 
— első feladatának tartja, hogy foglalkoz

zék Flandln francia knreskedelmi miniszter
nek azzal nz elgondolásával, amit legutóbbi 
kelclenrópai utazásánál propagált, hngy 
kercssék meg az eszközöket keletcurópat 
bnta árának stabilizálására.

Társas Ágbeli stö
ma már könnyen eltüntetheti ar arr. valamint I haló amerikai Heroskln ránreltünlető krém meg 
«etu alatti ráncait, mert a már nálunk is kap 1 szabadítja a nőket ezen szépséghibáktól,

Pár másodperc alatt kiderült, hogy a kira
katrendezés csak trükk volt egy ügyes be
törő számára, aki igy fosztotta ki a járó
kelők szemcláttára a kirakatot. Ekkor 
azután

megkczilŐJött az üldözés.
A járókelők kiabáltak, szaladtak, néhányat) 
kerékpáron Lndultak a betörő üldözésére, 
aki erősen nyomta a pedált és menekült a 
Vilmos császúr-ut irányába.

Rendőr is került elő, aki
utolérte a betörőt.

Utánakapott. hogy lerántsa a gépről, de 
csak a hóna alatt szorongatott csomagol 
tudta megfogni. A betörő elengedte a eső 
magot, amely a villamos sínekre esett. Eb
ben a pillanatban érkezett oda egy 10-es 
villamos, amely nem respektálta a meg
került zsákmányt. A vezető már nem tu
dott idején fékezni:

a villamoskocsi kerekei átgördültek a 
csomagon és pocsékká gázolták a Unom 

holmikat.
A kereskedő, aki maga is résztvett az üldö
zésben, kétségbeesetten látta a drága holmi 
pusztulását. A betörőnek ezalatt sikerült 
egérutat nyernie és eltűnt az egyik mellék
utcában. A rendőrség most keresi az „ügyes 
kirakatrendezőt", a kereskedő pedig — hir 
szerint

pert indít a Besrkárt ellen
és a vállalattól kéri az elgázolt holmik árá
nak a megtérítését.

Rüggemann azonban előkereste vadászfegy- 
i erét,

rátörte a szerencsétlen asszonyra az 
ajtót és agyonlőtte feleségét.

Véres tette után a legnagyobb lelkinyuga- 
loinmál ment el a vendéglőbe és ott dicse
kedve mesélte cl törzsasztala többi tagjá
nak, bogy végzett az asszonnyal. A csendő
rök, akiket a gyilkos gyermekei értesítettek 
a borzalmas bűntényről,

vidám poharazás közben fogták el 
nz elvetemült ácsmestert.

Rüggemann védője azzal próhálta men
teni a íelcséggyilkos ácsmester bűnét, hogy 
az veszekedés hevében, pillanatnyi elmeza
varában követte el a bűntényt. Az esküdt
szék a/ónban nem helyezkedett a védelem 
álláspontjára és

kötél általi halálra Ítélte a bűnöst, aki 
az ítéletet egykedvűen vette tudomásul 

és — nem fellebbezett.
Védője azonban mégis fellebbezést jelentett 
be az ítélet ellen.

elutasítja Kovács Géza dr. szabadlábra- 
belyczésl kérelmét 

és további fogvatartását rendelt el. Különös vé
letlenképpen a vádtnnács döntésének kihirde
tésekor érkezett le Miskolcra a Kúria ítélete, 
amely egy régebbi ügyből kifolyólag

jogerőre emeli a letartóztatásban lévő nö- 
orvos bé(hónapi börtönbüntetését.

Kovács Géza dr.-t ugyancsak tiltott műtétért 
Ítélték el annakidején. Addig is, amig a tábla 
végső fokon dönt szabadlábrahelyezése kérdé
sében, az ügyészségen

azonnal megkezdték a letartóztatott nÖ- 
orvossal

joge.rős börtönbüntetése letöltését

— Foghúzásból halát Kaposvárról jelentik: 
Tarján Tomsics Antal, ny. kaposvári elemi is
kolai igazgató pór nappal ezelőtt fogat huza
tait. A foghúzásból koplikóciók támadtak, me
lyeknek nz lelt az eredménye, hogy sz iskola 
igazgató kevéssel a kórházba száíliUsa után 
meghalt.

— Fölmentették a gyilkoMággnl vádolt sajő- 
hídvégi asszonyt. Sátoraljaújhelyről jelentik: A 
sótornljnujhelyi törvényszék tegnap tárgyalt.! 
Beregi Eszter sajóhidvégi asszony bünpörét 
akit — mint a Hétfői Napló annakidején meg 
irta, — arzal vádoltak, hogy az ablakon kérsz- 
tűi benyúlva megfojtotta egy leányanya kis 
gyermekét. Beregi Eszler mindvégig tagadott. 
A bizonyítás eljárás lefolytatása után, a tör
vényszék a v.-idlotlot fölmentette.

' A ‘Szent Gellért-szálló műgyep golfpálya 
ját nemcsak régi golfozók látogatják állan* 
dóan, hanem nagyszámban olyanok is, akik 
ezen a pályán kezdtek el golfozni. Ez arra 
indította a szálló igazgatóságát, hogy a folyó 
hó 28-ikán rendezendő első versenyén a 
kezdők és a régi golfozók részére külön vers 
senyszámokat Írjon ki.

Délután 6 órakor kezdődik a kísérleti ver
seny a kezdők részére, este 9 órakor pedig 
egy ftogey-versenv lesz a régi golfozók 
részére éspedig külön hölgyek és uraknak.

A versenyekre kitűzött értékes tisztelet- 
dijnk a Girardi József cég Petőfi Sándor- 
utcai kirakatában vannak kiállítva.

— Zalamrg.vébcn elfogták a pusztakovácsi 
jrjllkcst. Nagykanizsáról jelentik: Jelentette 
a Hétfői Napló mult heti száma, bogy Pusz
takovácsi községben Balázsi József vályog- 
xefő agyonszurta Horváth Gézánét, munka
adójának feleségét, akitől ittas állapotban 
pénzt követelt. A gyilkos n tett elkövetése 
után megszökött és sikerült neki az üldöző 
csendőrök elöl Zalamegyébe jutni. Itt Pacsa 
vidékén kóborolt, mígnem a pacsai csendőr
ség egyik járőre most elfogta a gyilkost, aki 
bcvalotta tettét, de részegségét hozza fel 
mentségül. A gyilkos vályogvetőt megbilin
cselve Pusztakovácsiba kisérték, ahonnan 
a knpsvári ügyészségre viszik

— Azonnal begyujtást tesz lehetővé „Wing- 
Oil'‘ a benzinbe még a legnagyobb hidegben is, 
inért a dugattyúkat, szelepeket és vezetékeket 
lömill és egyszersmind a1 hideg hcngerfalakat 
egy finom olajréteggel bevonja. Az eredmény 
meglepő.

Ha wRérswr© van 
ssüfesé^e
Mifaoest! vagv tnrfapest-kőrDyókt Mara, telekre <• 
építkezésre. *vnrst>n <?s előnyösen hnphntj* 
h«w»n»»h tJlr>vf''-sre

SOLTI LAJOS ;,„T.pX"vV“Ím 
Tisza István (volt FürUtí-otca) IO.

A Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár mérlege

Völlozatlanol 14 penaO az osztalék
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár most 

hozta nyilvánosságra multévi mérlegének 
fontosabb adatait. Az elmúlt esztendő sulyos 
gazdasági viszonyai ellenére is, sikerült az 
intézetnek hagyományosan óvatos üzletpoli
tikájával olyan eredményt elérni, mely a ta-. 
valyi Í4 pengős osztalék változatlan fenntar
tását és a fontosabb üzletágak nyugodt fej-, 
lődését tette lehetővé. Az intézet tiszta nye-* 
resége 3.82 millió pengő, alig 200 ezer pen
gővel kevesebb, mint a gazdasági szempont
ból jelentékenyen kedvezőbb 1929. év tiszta 
nyeresége. A takarékbetétek állományának 
minimális csökkenésével szemben a folyó
számlán és a csekkszámlán elhelyezett beté
tek emelkedést matatnak és hasonlóképpen 
növekedett a váltótárca is. A mostoha kö
rülmények ellenére is fejlesztette az intézet 
jelzálogkölcsön-üzletét, szociális téren pedig 
javított nyugdíjasainak helyzetén. Joggal 
bízhatunk tehát abban, hogy a Pesti Hazai 
uj mérlegével is hozzá fog járulni a bel- és 
külföldi tökének a vezető magyar pénzintéze
tekkel szemben eddig is megnyilvánult bi
zalma megszilárdításához.

♦
A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesület 

Igazgatósága f. hó 20-án tartott ülésében meg
állapította az 1930. évi mérleget és üzletered
ményt, s elhatározta, hegy a f. é. február 5-én 
tartandó 91. évi rendes közgyűlésnek javasolni 
fogja a 3,821.702.55 pengőt tevő tiszta nyere
ségből osztalékra fordít tassék minden részvény 
után 14.— P, adassák a rendes tartalékalnpnnk 
nz alapsznbályszcrü 187.000 P helyett 300.000 
P, az lngatlanértékcsőkkcnési tartalék-alapnak 
100.000 P, az Elismert Vállalati Nyugdíjpénz
tárnak 30.000 P, a nyugdijlartalékalapnak 
150.000 P, köz- és jótékonyeólokra az év fo
lyamán 83.000 P-n felül 15.000 P, a tisztviselők 
külön jutalmazására 130.000 P és a fcnnmnradó 
51.631.02 P az 1931. évi nyereség- és veszteség
számlára vitessék út.

A betéti könyvecskékre elhelyezett betétek 
állatié ka a tavalyi 92,301.333.51 P-rŐl 90 millió 
332.225.90 P-re csökkent. Ezzel szemben a fo
lyószámlán ét csekkszámlán elhelyezett beté
tek álladéka 55,151.809.26 P-ről 57,859.190417 
P-re emelkedett ugv, bogy ar egyesületnél el
helyezett tőkék álladóba, az egyéb hitelezők 
tételének beszámításával 179,840.558.75 P-re 
rúg. X váltófdrca ugyancsak emelkedést tüntet 
fel és álladéka 102,405 051,93 V-t tesz. Az érték
papírokra adott előlegek a tőzsdei kedvezőtlen 
viszonyok hatása alatt 5.461.822.32 P-ről 4 
millió 743,548.36 P-re csökkentek, az adósok 
egyéb fedezete alapján, valamint nyílt hitelek 
és különféle adósok álladéka pedig 39 millió 
802.291.42 P-rŐI 35,369.434.19 P-re m*nt vissta. 
az így felszabadult tőkék nagyobbrészt giró- 
számlán, pénzintézeteknél és bankcégeknfi 
fennálló követelésként nyertek mobilabb elhe
lyezést. amivel ezek 22.324.100.36 P-ről 25 mii* 
liő 521.330.15 P-re emelkedtek.
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SZÍNHÁZ-MOZI
Megbukott a Himatag

A íeittayminiszter rendeletéi Készít a Fllmaiap atszoruezesero — A Hunnia 
flimgyar veszi at a Fdmsiap randa! <ezési jogana:< na<jy?sszéi — az írón 

és művészen passzivitása miatt Stíl ne az uj neiyzet
Ha valahol szó van a magyar filmgyár

tásról. azonnal előtérbe kerül ez a szó: 
a FHmalap, gs hogy nem a leghizelgőbb 
formában emlékeznek meg erről a bürok
ratikus szervről, az csak természetes is, 
hiszen a Filmalap már néhány éve mutatja 
meg azt, hogy mindenre jő, csak filmgyár
tásra nem. Több Filmalaplól támogatott 
film balsikere, a szerencsétlenül megválasz
tott téma, a rossz rendezés és rossz felvéte
lek okozták ezeknek a filmeknek bukását, 
amelyekben közpénzen a Filmalap is nagy 
szerepet játszott. A Filmalapot ugyanis a 
mozisok tartják fönn, mert minden beho
zott méter külföldi film után bizonyos ösz- 
szeget kell fizetnie a Filmalapnak, arra az 
alapra, amelyből a magyar filmgyártást 
kellene támogatniuk.

A Filmalapból cgyymásután váltak ki a 
magyar irodalom és művészeti élet repre
zentánsai, akik a Filmalap működésével 
nem voltak megelégedve és kiválásukkal 
akarták dokumentálni az ottani rendszer 
csődjét.

Ez a csőd el is érkezett, amennyiben leg
jobb helyről nyert információink szerint a 
belügyminiszter személyesen egy rendeletén 
dolgozik, amely

gyökeresen átalakítja a Fllmaiap mai 
rendszerét,

• hatáskörét a minimumra szorítja s el
veszi tőle mindazon jogokat, amelyekkel 
eddig élt vagy néha rosszul élt.

Értesülésünk szerint a Filmalap a mai 
formájában

megbukott
A belügyminiszter rendelete a Hunnia Film
gyár igazgatóságának juttatta a véleménye
zési és döntési jogot minden olyan kérdés
ben, amely a magyar filmgyártásra vo
natkozik. A Hunnia igazgatósága dolgozza 
ki a programmot a magyar filmgyártásra 
vonatkozólag és

ö rendelkezik azzal a pénzzel, amely 
eddig a Magyar Filmalap kasszájába

befolyik.
A Magyar Filmalap tagjainak számát lere
dukálták és ez jövőben csak mint ellen
őrző szerv működik. Értesülésünk szerint 
a Filmalap ilyen jelentős átszervezését első
sorban az irők és a színészek egyesületének 
passzivitása eredményezte. Mint a leghiva- 
toltabb szervek, többszöri audiencián fej-

Mfágy&tofö előnyben...
Berlinben minden sitiét magyar — Utazás Ábrafiámtil 
Molnár Fcrencig — Verebes ismét színpadi színész lett, 

Dénes Gyuri sztár?
Berlln, január 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Immár elcsépelt közhely lelt, de meg kell 
tudni Budapesten is, hogy Berlin ismét a 
magyar sikerektől hangos. A legfrissebb 
magyar siker Ábrahám Pálé, a nagyszerű 
zeneszerzőé, aki Berlintől már meg sem áll 
Londonig. A Viktória londoni premierjén 
óriási gázsi mellett ő vezényli a zenekart.

Egyelőre azonban maradjunk Berlinben. 
Ábrahám Pál sikerét nem érte meg társ
szerzője, Szornaházy István, akinek nagy
szerű regényéből készüli a Mesék az Író
gépről cirnü film. Eltekintve attól, hogy a 
film muzsikája magyar szerzőé, számos 
szereplője is magyar, rendezője pedig Wil- 
helm Thiele. a Mese a benzinkutról alko
tója. Egy hét óta ezért a filmért örül meg 
Berlin és a Capitol, Berlin legnagyobb film
színháza zsúfolásig tele van minden előadá
son, pedig kora délutántól késő éjszakáig 
játszanak. Vasárnap délelőtt különben 

díszelőadást rendeztek a Capitolban.
Meghívták a berlini kolónia magyarjait, ott 
volt mindenki, aki él és számit Berlin mű
vészi életében, de

meghívtak 2800 berlini géplrőklsasz- 
szonyt Is, 

tették ki a belügyminiszter elölt a Film
alap működésének eredménytelenségét és 
kérték a belügyminisztert, hogy a magyar 
filmgyártás érdekében másféle hivatalos 
segítségről gondoskodjék.

HARSÁNYI ZSOLT,
a Szerzők Egyesületének elnöke erre vo
natkozóan a következőket mondotta:

— Nagy örömmel tölt el, hogy a rende
let készül, amely remélhetőleg a legjobb 
irányba fogja terelni a magyar filmgyártás 
kérdését. A Ilunnia-fllmgyárat most szere
lik fel hangosfilmgépekkel s néhány hét 
múlva teljesen felszerelve áll a filmgyártás 
rendelkezésére. Nagy kíváncsisággal várjuk 
a llunnia-filmgyár programmját és remél
jük, hogy nemcsak névváltozás, hanem 
rendszerváltozás is lesz a magyar filmgyár
tás kérdésében.

akik végigpirulták és végignevették és él
vezték az álmukat jelentő filmet. A pódiu
mon megjelent nz egyik szerző is és két ko
szorút nyújtottak át neki, nz egyik neki 
szólt, a másik pedig Szomaházyt illette. 
Ábrahám Pál még vasárnap bccsomagoltalta 
a koszorút és elkűldettc Pestre Szomaházy 
sírjára.

¥
A Volksbiihne „Slkkasztők1* cimü sláger

darabjával kapcsolatban nagy per keletkezett. 
A Sikkaszlók szinlapja ugyanis nem tüntette 
föl Alfréd Polgár nevét, aki azt állítja, hogy 
nemcsak a téma az övé, hanem a darab is. 
Alfréd Polgár ezért sürgős zárlati kérelmet 
indított a Volksbühne ellen és kéri, hogy a 
nagysikerű darabot, amely idegen szerző cégére 
alatt fut, tehát ebből idegen szerző kapja a 
honoráriumot,

sürgősen vegyék le a műsorról, 
egyben pedig kártérítés megítélésére is kéri a 
bíróságot.

♦
Molnár Ferenc három berlini színházban 

aratja egyszerre a sikereket, a legjelentő
sebb sikert a legrégibb darabja, a Liliom 
könyvelheti el magának, amelynek főszere
pében Hans Albcrs, ez a fiatal Csorlos ra-

VIÍ.IKZ I I MÁI
£6 

hettfl reKOteszaru cteresznyo
27

Kedd Liliom
23 

szerda fcHete3zíru cseresznye
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cHlltörtök Fexeieszaru cseresznye
80 

péntek lü ö'S ftilCB
31

nzombat FeKeteszáru cseresznye
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d. u >/jl órakor LtpóivAros
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este A ó FeketcszAru cseresznye
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bóifó
d. u. tA óruaor Kukorica Jancsi 

<Gyermeke óndAa 
este A <5. FrketeszAru cseresznye

gyogtatja szinjátszőképességét. Különbén ez 
a nagyszerű fiatal színész már egy másik 
magyar darabot is sikerre segített, még pe
dig a Csárdáskirálynőt mentette meg a valós 
színű bukástól.

♦
Verebes Ernő n „Pepina" cimü operettben 

lönt föl Berlinben mint táncoskomikus. A 
Komödieopcrhen játsszák’azt a darabot, amely
nek zenéjét Róbert Stolz, a legdivatosabb ber
lini zeneszerző készitetle, táncait pedig egy 
másik magyar: a kis Holt tanitotta be.

★

Rcinhardt uj színházában, a Theater am 
Kurfürstendammban, amely a Komódié 
mellett van közvetlenül,

Dénes Gyuri a sztár.

A berlini sajtó és kritika a legnagyobb elis
meréssel emlékszik meg erről a nagyszerű 
magyar színészről, akire óriási jövő vár 
Berlinben.

¥
Nem magyarok, de a magyarok legkedvesebb 

barátjairól van szó: Willy Fritschről és Lllian 
llarveyről, erről a nagyszerű szinészpárról. A 
filmgyár, ahol dolgoznak, hivatalosan ketté
választotta őket. Willy Fritsch és Lillán Har- 
vey annyit csókolódzlak már egymással a fil
men, hogy az Ufa azt hiszi, hogy a közönség 
megunta már ezt a kettőst. Éppen ezért a most 
készülő uj hangosfilm j ükben Lillan Harvey 
csak a francia változatban játszik együtt Willy 
Fritsch-el, a német változatban Nagy Kató, a 
magyar származású berlini filmprimadonna lett 
Willy Fritsch felesége. Tehát —- bála istennek 
— itt is magyar
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Jusnij felesége keresi 
magyar őseit

Regényes történet a negyvennyolcas Ősről, akit Aranyvárynak 
hívtak és Szeged környékén született — Góth Sándor Móra 
Ferencet kér! tel JusnIJné Arensvary asszony őseinek felkutatására

Szombat este banketten ünnepelték meg 
Góth Sándor és Bús Fekete László „Ferike 
mint vendég" cimü darabjának jubiláris 
előadását. A banketten megjelent Góth Sán
dor régi barátja, Jusnij, nz orosz Kék Ma
dár Igpzgaíójn, feleségével, Arensvary asz- 
•zonnyal.

A bankett cigányos, magyardalos hangu
latúban a szép asszony váratlan kijelentést 
tett.

— Tulajdonképpen meg kellene tanulnom 
magyarul, mert hisz

én la magyar származású vagyok ...
'A dalokon keresztül érzem, hogy Idetarto
zom.

Csodálkozva néztek Jusnij felesége felé és 
Góth Sándor megkérdezte:

— Ez nekem egészen uj. Még sohasem 
mondta. Mire alapítja azt, nagyságos asz- 
•zony, hogy magyar származású? “ 
Diai Oroszországban született.

Jusnijné azután egy rendkívül 
történd elbeszélésébe fogott.

— Sok éven keresztül én sem 
hogy magyar származású vagyok, 
menekülnöm kellett Oroszországból.

Tudtom-

érdekes

tudtam. 
Mikor 

az

Néhány nap múlva

SZÍNHÁZI napló
JkTéháng nappal ezelőtt írók és művészek 
** társaságában a maga nemében szinte 
példátlanul egyedülálló produkciót teljest 
tett egy nyolclámpás rádiókészülék segítsé
gével Molnár Jenő iró felesége, aki külön 
ben arról nevezetes, hogy valóságos nyelv- 
Jenőmén. Ilid nyelvel kitünően beszél, dr 
nemcsak a nyelvet, hanem az egyes tájszó 
iásokat Is remekül reprodukálja. Éppen 
ezért, mikor a nyolcldmpás készülékkel a 
világ minden tája felé kutatott a társaság 
élvezhető program után, Molnár Jenőné 
már előzőleg pontosan bekonfcrálta a leg
különbözőbb német, angol, francia, olast 
stb. leadóállomások speakerjeit nemcsak 
nyelvben, hanem hangsúlyban és akcentus
ban is tökéletesen. A társaság tagjai erre 
figyelmeztették Molnárnál, hogy ilyen pro
dukciót nem szabad kiaknázatlanul hagyni 
és éppen ezért Molnár Jenő egy alkalom
mal szóvátette a dolgot a rádió igazgatójá
nak, aki nagy készséggel ajánlotta föl a 
Stúdiót Molnár Jenőné produkciója szá
mára. A férj Madame Budapest cimen egy

Greta
Garbó
csak németül beszél, de az

'íj

c i m ü film
minden nyelven beszél!

Jegyeket ajánlatos előreváltani

RADIUS
METRÓ FILMPALOTA 

egyik rokonom mondotta: Menj, galambocs- 
káni, Magyarországba,

ahol Őseid laktuk,
egészen bizonyos, hogy szívesen fogadnak. 
Akkor én megkérdeztem, hogy melyik ősöm 
lakott Magyarországban. Azt a választ kap
tam, hogy

apai nagyapám, aki a negyvennyolcas 
szabadságharcban küzdött és ily módon 

orosz fogságba került.
Aranyvárynak hívják ezt a nagyapámat, aki 
az eddigi kutatások alapján Szeged környé
kén lakott. Azt is kinyomoztam, hogy a 
nagyapáin felesége egyik Vetscra bárónő 
aolt. Kimondhatatlanul szeretném felkeresni 
nagyapám szülőházát és itt élő rokonaimat. 
Kérem, kedves Góth, ha lehet, segítsen 
hozzá.

Góth Sándor szívesen ígérte meg, hogy 
közbenjár Jusnijné rokonai felkutatásának 
érdekében. Levelet ír Móra Ferencnek, a 
Szegeden élő költő-irónak és történésznek 
és az ő támogatását kéri elsősorban Arens
vary asszony magyar őseinek és rokonainak 
felkutatásában.

kis revüt irt, amelyet nyolc nyelven konfe
rál és beszél végig Molnár Jenőné. Az elő
adás a rádió gurmandjainak mindenesetre 
nagy örömére fog szolgálni.

A Magyar Színház premierjén az igazgató- 
sági páholyban ült Turug Ida. aki a Lám

paláz cimü darabból kimaradt A rossz nyelvek 
szerint az Igazgatóság azért ültette be a pá
holyba, hogy megakadályozzák őt abban — 
hogy rosszakat beszéljen a durabrűl.
O ó már " a Magyar Színháznál tartunk, 

meg kell említenünk, hogy a „Lámpa
láz" hatalmas főpróbasikere eljutott Bécsbe 
is, ahonnan három szinigazgató érkezett a 
„Lámpaláz" premierjére, akiknek alig tud
tak helyet szorítani a szinházban. A máso
dik felvonás után a színigazgatók a szerzők
nek ajánlatot tettek a darab bécsi előadásá
ra vonatkozólag. A szerzők egyelőre nem 
adtak választ. A harmadik felvonás után 
ugyanis a Magyar Szinház igazgatósága tett 
újabb ajánlatot a szerzőknek, amennyiben 
kijelentették, hogy a darabot Bécsbe viszik, 
ott egy régebbi szerződés alapján kibérlik a 
Theater an dér Wien színházat egy hónapra 
és a Lámpalázt, úgy ahogy van, magyar 
szereplőkkel együtt, ott előadják. Az érdekes 
tervre vonatkozóan a tárgyalások még foly
nak.

edves hymenhirt jelentettek a lapok: Ber- 
czy Géza és Tóth Böske eljegyezték ma

ijukat. Ml közöljük az esküvő dátumát: kedden 
délelőtt tizenegy órakor a VII. kerületi elöljá
róságon történik meg a nevezetes szinészházas- 
sógi aktus
E> égen nem volt olyan nagysikerű és ele- 

gáns estély, mint amilyent Árpád Mar
git, ez a tehetséges fiatal színésznő adott a 
művészvilág elitjének. A csütörtöki estélyen 
— amely első volt a fiatal színésznő életé
ben — előkelő várbeli lakásán ki világos
virradatig szórakoztak a művészi és társa
dalmi előkelőségek egész sora. Megjelentek 
közöttük a fiatal színésznő szükebb kollegái, 
a Magyar Szinház tagjai is.

éhány meleg szót kell szentelni az Országos 
* ” Művész szinház nak, amely Szentiványi Béla 
vezetésivel járja a magyar vidéket. Százkileuc 
magyar városban járt az Országos Müvészszin- 
ház, amely tegnap Baján tartotta meg műkö
désének ezredik előadását. Ezekből Molnár Fe
rencet 173-szor, Moliiret 95-ször, Hcrczeg Fe
renciét 75-ször, Tolsztojt 75 szőr, Zilahyt El
szór, Szigligetit SOszer, Goethét 36 szót és Pi- 
randcilot 30-szor játszották. Ezredik előadásul 
a Krétakört adták elő Szentiványi Bélával, Kő
műves Sándorral, Oroszlán Györggyel, Boron- 
kaa Ilonával, F. Salyő Ilonával, Vágny Panni 
val a főszerepben.
T-Jangosfilmgépek harca cimen beszámoltunk 

arról, hogy a Telefongyár panaszt emelt 
azért, mert a Tiszti Kaszinó nem a magyar 
gyártmányú pépét, hanem a Zeiss Icon-gyár 
nhk hangosfilm leadóyépét szereltette fel. Szí
vesen állapítjuk meg, hogy a Zeiss honnak 
nem ej az egyetlen gépe Magyarországon, ha 
nem ezenkívül még három gépe működik 
azonkívül Zeiss leon-rendszerü hangerösitö 
gépfej /» tökéletes és a Zeiss Icán magyar te 
lepe. Oláh György vezetésével, magyar mun 
kősókat foglalkoztat és nem folytat szabadalmi 
harcot senkivel.
T akner bácsi vasárnap premiert adott, Tin- 

työke szerencséje címen hdrom/elvonásos 
vidám gyerekoperettet adott elő Remekül és 
okosan szórakoztatja a gyerekeket Lakner 
bácsi,

TÁTRAI ANZIKSZ
Kabos Gyulától, ■ kltflnó mŰTÍartöl kap

tuk a kftvetkeió sorokat:
Kong Smokovee... Novy Smokovce... tudja 

a jó Isten... pedig hót... szép itt minden, a 
havas hegyek, a tiszta, kristályos levegő, az em
berek ... igen, akárki, akármit beszél — az em
berek is. Mert van itt például egy Stricker nevű 
ur, tömpe orra van és két akkora füle, hogy 
egész délelőtt azt hittem: skisapkája van és 
annak a füle lebeg a szélben. Nem mondom. 
Pesten nem volna egy leányálom, de ttt. ahogy 
áll, egy nagy heggyel, mint háttérrel, egy ki
csit kilóg a két füle a hegy oldalain túl, — 
mondom: nekem tetszik. Vagy például egy bi
zonyos Mr. Sam Friedmann, egy amerikai. Nagy 
papírgyára van Detroitban. Én nem nagyon bí
zom ezekben az amerikaiakban, de ez bebizo
nyította, hogy igaz, mulatott egy darab papirt, 
hogy ezt is ő gyártotta. Boldogtalan ember, ne
kem elpanaszolta. Huszonöt évvel ezelőtt ment 
Amerikába, megvagyonosodott, mindene meg
van, amit kíván, csak angolul nem tudott meg
tanulni. Egy szót nem tud angolul. Most taní
tom. Minden nap kap egy órát. Egész szépen 
halad. Ma reggel már angolul köszönt. Ha a 
varsói rabbi hallotta volna, nagy öröme lett 
volna benne! .. Különben őrült tréningben tra
ppok. Holnap például nagy siverseny lesz az 
első és másodemeleti lakók között, vasárnap 
pedig a ml mandzardunk fog küzdeni a másik 
szálloda szuterénjával. Szóval ma nagy tréning 
volt. Becsületszavamra, a Tarajkáról négy pere 
alatt értem le. Igaz, hogy nem a régi iskola sze
rint jöttem, részben a lapockámon... Szerin
tem már nem is kellene küzdeni a kupáért- 
megérdemelném. Mert ami most nekem a nya 
komon van, a: nem is egy kupa!

Van itt egy bűbájos lengyel nő, aranyos, 
együtt síelünk, őneki egészen más szisztémája 
van, de ő sem a talpakon ér le, egész máson, 
hát nem véteké ...

Egyébként ma este tombola van: a nyeremé
nyeket megnéztem, a legnagyobb nyeremény
tárgy is megér tfgy öt csthkorönát, mint egy 
rongyot. Istenem, ha megnyerném a kvintter- 
nót, egy roppant értékes, papírból készült gyer
mekpénztárcát! Nem nagy, az a kisfajta. De 
amennyi pénzem nekem még a szinházigazgatás 
után megmaradt, ahhoz éppen elég...

Csütörtöktől az

Urániában
vagyok!

Cn evaiier |
Filmpremierek

INGAGI
A hét legnagyobb fitmszenzáeiója kétségtele

nül a Kamara és az Orion filmszínházakban 
játszódott le, ahol bemutatásra került egy olyan 
expedíciói film, amelyet csak Ryrd kapitány 
délsarki expedíciójának felvételeihez lehet ha
sonlítani. Egy tudományos társaság járja a 
Belga Kongó vadonjait. Hála a hangos fit mf el
vevőgépnek, mi, akik ttt a moziban ülünk, ve
szély nélkül vehetünk részt mindazokban a 
hátborzongató kalandokban, amelyeket a derék 
operatőrök végigcsináltak. (Például látjuk a 
filmen, amint egy hatalmas oroszlán nekiugrtk 
egy fllmvevőapparrítusnak és mancsával tönkre- 
zúzza. Az operatőr csak a véletlennek köszön
heti megmenekülését.) Velük mehetünk és 
csodálhatjuk a tropikus vadon szépségeit, lát
hatjuk egész közelről, szinte premier plánban 

azokat a: állatokat, amelyek számunkra csak 
a mesék világában élnek, résztvehetünk Meg
feszítő vadászataikon. Megismerhetjük Ingagit, 
nz emberek őséi, a hatalmas emberszabású 
majompéldányt, amely megdöbbentően utal a 
darwinizmusra és arra, hogy ez az expedíció 
valóban az emberiség bölcsőjéig hatolt cl. Ar 
Ivgagi cimü film a legnagyobb élmény azok 
számára, akik a moziban szórakozni, tanulni 
és vitógot látni is akarnak,

A FEHÉR BARÁT-ot 
a héten is műsoron tartotta az Omnia. A' 
romantikus tneséjü, izgalmas jelenetekkel zsú
folt filmdráma, amely tudvalévőén Richard 
Voss Két ember cimü világhírű regényéből ké- 
szült, a közönség változatlan érdeklődése mel
lett pereg tovább. Különösen azok a jelenetek 
vjvják ki a publikum elismeréséi, amelyeket 
a film rendezője a római Szent Páter-templom 
ünnepi nagymiséjén vétetett fel

A VILÁG VÉGE
Flammaríon regénye Ábel Ganee rendezésé

ben filmre került. Ki ne ismerné ezt a meg
rázó nagy alkotást, amely a regényirodalom 
egyik legimpozánsabb remeke Flammarion a 
világ végét jósolja be és regényében azt írja 
meg, hogy mit csinálnak különböző emberek 
a közelgő végítélet előtti órákban. A városok 
és falvak lakossága, mindmegannyi tébolyo
don, üveges szemmel, fakó arccal, remegve jár 
és félve gondol a közelgő katasztrófa pillana
tára. Földrengés, tűzvész, fülsiketiö földrengés 
robajától kísérve száguld el az üstökös. A 
levegő megtelik fojtó gázokkal, a földgolyó 
megremeg testében, a vész, a pusztulás, min
dennek halála, a világ vége azonban — nem 
következett be. Az üstökös tovább száguldott! 
Ábel Ganee fogta meg ezt a témát és a francia 
Comédie Francaise tagjaival együtt megcsinálta 
a világ egyik leghatalmasabb filmalkotását. 
Négy pesti filmszínház: a Palace, az Ufa, a 
Corvin és az Orion tűzte műsorára Ábel Ganee 
uj mestermüvét.

SILLER, DÉNES ÉS CHEVAIIEB
Három név egymás mellett amely méltóan 

reprezentálhatja a Paramount-Párade cimü 
filmet, amely csütörtök az Uránia filmszínház 
vásznán pereg. Az amerikai filmgyártás egyik 
legelmésebb és legkedvesebb alkotása a Para- 
mount-Parade, amelyen felvonulnak az összes 
sztárok az először beszélő Clara Bow-val és 
Nancy Carollal és természetesen Chevalier-vcl 
az élén. Chevalier uj slágereket teremt, nekünk 
azonban még talán kedvesebb az, amit Dénes 
György és Bíller Irén produkál ebben a film
ben. A Paramount-Paradeban ugyanis Parisban 
magyar betétet is készítettek és ez a két pom
pás’ magyar művész valósággal magyarul kon
ferálja a Paramount-Parade-ot.

Premier után
LÁMPALÁZ. Stella Adorján, Harmath Imre, 

Rozsnyay Sándor éppen olyan szerencsésen há
zasodott össze, mint amilyen szerencsésen köt és 
bont házasságot a színpadon Honthy Hanna a 
két Latabár-fiuval. A Lámpaláz— lázba hozta 
vasárnapra mór egész Budapestet, mindenütt a 
Magyar Szinház kétségtelenül elsőrangú pro
dukciójáról beszélnek, amely szerencsésen egye
síti magában a régi és az uj operettek, vala
mint a burleszk előnyeit, tetézve azzal, hogy 
fülbemászó slágereket szállít a pesti utcának. 
Honthy Hanna ismét szinésaiő — nem prima
donna. Ennivaló. A két Latabár-fiu ráduplázolt 
a várakozásra, amellyel fogadtuk őket. Boszor
kányos ügyesek és jó szülészek. Orosz Vilma, 
a főpróba tétovázása után, a premieren és a 
második előadáson már az ünneplés középpont
jában állt Kellemes feljegyezni Palotás Irén 
nevét, kedves és finom alakításáért. Az egész 
együttes, Z. Molnárral és Zala Karolával, Ru- 
binyl Tiborral, Vándory Gusztávval, Faragó 
Erzsivel és Berczy Gézával az élen, kitett ma
gáért. Bródy rendezése tökéletes.

Honthy Hanna
2 Latabár 
Orosz Vilma

Világsiker
a

Magyar 
Szinházban
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
vitéz Halassy Olivér 

és Maliász Gitta uj rekordjai
500 méteren: 6 p. 47'2 mp.,

200 méteres hóigy-hátuszásban: 3 p. 19 mp.
Ae egyesületj uszóversenyek sorozata után 

végre a MUSz. rendezett versenyt a fedettuszo
dában s a verseny programja: rekordjavítás az 
egész vonalon, ahol lehet. Ez a program persze 
nem teljesedett be száz százalék erejéig. Ha
lasy és Mállás! Gitta, azonban gondoskodott 
orról, hogy a rekordjnvitó vasárnap ne fúljon 
szégyenbe s legalább két rekord akadjon.

Á MUSz. úgy látszik a hosszú idők óta elő
ször rendezett versenye alkalmából felejtett 
cgyet-mást a régi szokásokból. Legalább is kü
lönös volt, hogy n mintegy ezerfőnyi közönség 
és a jajtó program nélkül volt kénytelen vé
gignézni a versenyt, mikor pedig a program 
iránt érdeklődtek, n MtTSz. kényelmes és külö
nös válasszal intézte el a maga részéröl a kér
dést.

A verseny egyébiránt azzal a bejelentéssel 
végződött, hogy

Tóth Ilonka betegsége mint! egyik számé
ban sem indulhat.

A bejelentést a közönség zúgolódva fogadta, 
bár n sokszoros rekordernőt nem érheti szem
rehányás: a betegség komoly ok n távolmara
dásra.

Az 500 méteres gyorsuszásban Halasy. Borsi 
és Páhok indult rekord javítási céllal. Ez sike
rült Is, persze Halasynak. Az első száz métert 
péhok verette, azután fokozatosan leszakad
tak, 200 méternél Bozsi a versenyt feladta s

Halasy szenzációs Idővel megjavította a 
régi rekordot

Jdö: 6 p. 47.2 mp. (országos rekord). A régi 
rekord 0 p- 54.2 mp. (Részidő: 1 p. 11.2 mp., 
2 p. 33-2 mp- 3 p. 58.6 mp. és 5 p. 23.6 mp.

A másik rekord a 200 méteres hölgy hát- 
úszásban Mállást Gitta (FTC) nevéhez fű

ződik.
Két Indulót jeleztek, de végül is Mailász egye
dül volt kénytelen végiguszni a távolt, tehát 
külön dicséret illeti, hogy ennek ellenére is 

verseny nélkül sikerült a rekordjavitás.
ÉS pedig alaposan. Idd: 3 p. 10 mp. (országos 
rekord). A régi rekord 3 p. 25.4 mp.

200 m. ifjúsági mellúszás: öt induló, köztük 
.Wiesner (DSzKRt.), mivel nem ifjúsági, verse

Súlyos szerencsétlenség 
a fedett uszodában

Kovács Ferenc az UTE müugrója su’yos belső 
sérülésekkel kórházba került

Vasárnap délelőtt a marRÍszigeli fedett- 
uszodában a legnagyobb elövigyázat allé- 
jicre is sulyos szerencsétlenség történt. Az 
uszoda délelőtti programjában szigorúan 
tiltva van minden olyan tevékenység, amely 
a testi épséget veszélyeztetné, igy tehát n 
trambulin használata is a legszigorúbban 
tilos.

Kovács Ferene, az UTE multhefi győztes 
műugrója vasárnap délelőtt, féktelen, fiata
los könnyelműséggel a tilalom ellenére is 
állandóan a trambulin vasszorkezetén kú
szott s az úszómester többszöri felszólítá
sára sem hagyta ezt abba. Minthogy erő

Az első tréning a tavaszi veröíényben

A Hungária már teljesen fitt
Hungária - Budai 11 4:0 (2:0)

Csodálatos rerdfénybín is csodálatosan mily 
sárban indult meg immár hivatalosan is a ta
vaszi százon.

A Hungária a Budai 11-el kétszer harminc
perces tréulngiuérkőzést játszott.

A Hungária »« első félidőben a ..bombaesapa- 
tápár lépett pályára. A drukkerek szerint es 
a bombacsapat kész válogatott csapat, ami 
viszont nem jár nagyon messze az igazságtól, 
ínért az

Újvárt — Nagy, Kocsis — Kiéber, Wéhcr, 
Sebes — Tfakt. Barátky, Skvank, Kal

már, Hlrrcr 
összeállítású együttes, ha nem is teljes válo
gatott, de a mai formák alapján minden bi
zonnyal zömök gerincét adná a nemzeti csa
patnak.

A második félidőben Szabó — Mandl. Seri- 
keg — Reliró, Wéber, Varga (fekete) — Varga. 
Barátiig, Skuarek, Hauer, Hlrzcr játszott.

Velük szemben a Budai 11 mindkét félidőt 
azonos csapattal küzdötte vígig éa pedig: Fá
bián — Webet, Hnnpler —. Kárpáti II. Polt, 
Mutter — Schmidt (Kováery), Stancsik, Em
ber, Lyka, Tárnok Összeállításban.

Aa elad tavasai labdarúgást mintegy ezer 
néző szemlélte végig a a szemle a legtelje

sebb megelégedést váltotta ki.
Faragó Lajos, a budaiak Igazgatója a tréning 

Utón a követkesőkot mondotta:
a Hungária máris nagyra fllt és nagyon 

jól játszik.
Üinden játékosa tip-top formában van s ha ed 

nyen kívül indul. Ideje: 3 p. 06.2 mp, remek 
Idő. A versenyben első Pózmán (BBTE) 3 p. 
07 mp., 2. Sághy 3 p. 17.2 mp.

200 m. gyorsttszás: A fiatal székely érdeklő
déssel várt startja. 1. Székely (FTC) 2 p. 212 
mp., 2. Boros (egyleten kívül) 2 p. 28 mp., 3. 
Jakab (UTE) 2 p. 34 mp.

Ifjúsági növekvő- és fogyóstaféta: 1. (MAC) 
3 p. 05 8 mp., 2. MTK 3 p. 10 mp., 3. MUE 3 p. 
16.1 mp. Az. MTK csapatában Ifaz.ay 100 méte
ren 1 p. 01.6 mp.-et úszott.

A csapatok egymást 
vigasztalják — a közön

séget azonban . . .
A magyar vizipőló kupa vigaszdif-mérkőzéscl 

kerültek sorra vasárnap, de hát az egész me
zőnyben — az egy FTC-t kivéve — nem sok 
vigasz akadt — a közönség részére. Csapkodás, 
kapkodás, félreismert helyzetek, ez volt mind
össze a póló vasárnapi teljesítménye. Gyenge 
teljesítmény.

MUE-—MAFC 2:1 (2:1).
Kínosan gyenge játék, a póló csak nyomok

ban mutatható ki. Barta rengeteg kiállítással 
fűszerezte az egyébként nagyon is unalmas 
mérkőzést.

A közönség csak a lapokból értesülhet arról, 
hogy ez a mérkőzés tulajdonképpen nem is 
kupameccs volt, hanem csuk egyszerű barátsá
gos, bizonyos igazolási szabálytalanság mialt. 
Az FTC végig nagy fölényben játszóit s a gól
jait tetszés szerint érte cl. Góldobók Molnár. 
Hulmann, Székely, Molnár és Nagy (2).

BSzKKT—BBTE 3:2 (2:1).
Teljesen egyenrangú ellenfelek, csak a leg

nehezebb tusa árán sikerült a BSzKRT-nak 
győztesen kikerülni a vízből. Az utolsó percig 
is fenyegetett annak a veszélye, hogy a BBTE 
egyenlít, s akkor u mérkőzést meg kellett volna 
hosszabbítani. A közönség óvatosabb része hir
telen eltávozott. Góldobók: Gáborffy, Csillag. 
Gáborffy és Laky, valamint Pázmán.

szakot nem alkalmazhattak, az úszómester 
éppen az uszoda titkáráért és rendőrért 
küldött, de még mielőtt megérkeztek volna, 
bekövetkezett u szerencsétlenség és

Kovács a vastraverzen eltévesztve a fo
gást, az egyik kiálló slartkőre zuhant. 
Fölkelni inár nem bírt, mert a nar*v 
esés következtében a vesemedencéje tá
ján kapta az erűs belső sérülést, amely- 
lyel azután a Szent István-kórházba 

szállították.
A kórház esti jelentése alapján Kovács álla
pota nagyon sulyos, de nem életveszélyes.

a formát a tavasszal végig tudja vinni, 
nincs akadály a bajnokság útjában.

A Budai 11 csapatának nem volt kellemes a 
mély talaj és sok helyzetűt hagyta veszni. 
Hangtér, Kárpáti II., nz elején Folt s a csa
társorban Stancsik volt jó. Ha Ember feljavul 

a Budai 11-nek sem lesznek a kieséssel 
gondjaL

A csapatok tehát nagyjában elkészüllek a 
tavaszi szezónra s most inár csak a közönség 
hiányzik ahhoz, hogy a finis valamennyi kö
zölt a legszebb és legizgalmasabb legyen.

A Ferencváros labda- 
fréningje

Az enyhére fordult jnnuőrégl vasárnapot 
alapos lahdatréúinggel használta ki a Ferenc
város. Rőt a latyakos pálya ellenére — mind
jeit meccset is játszottak. Egyelőre ugyan még 
csak ..családias" alapon, mert az első és má
sodik csapat játszott egymás ellen.

A mérkőzést az első csapni nyerte nvg 
0:3 (5:1) arányban.

Az első félidőben Takács nagy lövőformAja

^jWin^QTl

akkor hidfpben Is k6tinj-ti n begyújtás. <**uiklv(i! erV 
koinprcjsxió, jó huzóképoséu stb. 

tűnt ki s az ő három, továbbá Csere ét Turay 
góljaival már 5:0-ra vezetett az első csapat, 
amikor liavlik |l-csbő| megszerzi a második 
csapat gólját.

Szünet után a két csapat védelme helyet cse
reit 5 a második csapat Bukovl és Szcdlacsik 
góljaival 5;3-ra javított, majd Toldi beállította 
a végeredményt.

Az első csapatból Takács TI., Lyka. Papp és 
Amsei, a másodikból Szedlacsek, Obitz, Fuhr- 
tnann és Takács I. vált ki.

Tánczos végleg* 
Temesvárod marad?

Mit mondanak Tánczosrő! a Ripensiáhan
A Ferencváros fürge jobbszélsöje körül 

napok óta kavarognak a legkülönbözőbb 
hírek. A zöld-fehérek vezetősége Táncosnak 
párhetcs szabadságot .adott a téli pihenő 
alatt, amit a jeles játékos otthon Temesvá
ron, szüleinél töltött. Február elsején járna 
le Táncos szabadsága s a Ferencváros biz
tosan vissza is várja erre az időre drágán 
megszerzett játékosát.

A temesvári lapok a magyar—román 
sportbékctárgynlásokkal kapcsolatban Tán
cos visszatérésével is foglalkoznak s meg
lehetősen diplomatikusan fejtegetik ezt a 
kérdést.

Tegnap egy érdekes és mindent világosan 
feltáró levél érkezett Budapestre az egyik 
Ismert temesvári vezértől, aki teljes őszin
teséggel és erdélyi lakonikus rövidséggel 
csak ennyit közöl:

„Táncost Budapcslcu ne várják viasza,
6 végleg Itthon marad ..

A szenzációs hír vétele után felhívtuk 
Temesvárt telefonon és a Ripensla klub
helyiségében sikerült az egyik vezetőségi 
taggal beszélni, aki megerősítette a fenti 
hírt. Elmondta, hogy

\ BKE gyenge játékkal 
győzőit a bécsi 

Cottage ellen
BKE—Cottage EV 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
A városligeti műjégpályán vasárnap este 

látta vendégül a BKE jónevfl bécsi ellenfelét. 
A krvnicai Európn-bajnokság előtt utolsó erő
próbáját tartotta a magyar reprezentáns együt
tes, de sem híveit, sem a kritikusokat nem elé
gítette ki a csapat formája. Csak az első har
madban volt némi játék, amikor a 7. percben 
M’.ndcr ügyes akciója és passza után Weiner 
ütötte az egyetlen gólt. A második és harma
dik harmadban igen gyenge játék volt magyar 
fölénnyel. A bécsi kapus Krammer azonban 
igen jól védett s megakadályozta az amúgy I, 
gyenge Iövöformában lévő csatárokat a további 
góllövési szándékukban. A mérkőzést 500 fő
nyi közönség nézte végig. Bíró: Mindet Frigyes 
volt.

A középiskolai 
íyors- és műkorcsolyázó

verseny
A középiskolai műkorcsolyázó bajnokságokat 

vasárnap délelőtt bonyolitottók le a műjég
pályán.

A gyorskoresolyíaA-verseny 
eredményei a következők:

500 m.: 1. Llndner 48.6 nyp. 2. Belházy 52 
mp. 3. Masinszky 52.3 mp.

1000 m.: 1- Levlczky Károly 1 p. 45.5 mp. 2 
Magyar/ Gjörgy l p. 54.5 mp.

Budapest — a
A magyar főváros sportélete az elmúlt vasár

napon a budai hegyekben kulminált A álver
senyek egész tömegét bonyolították le és — 
tnint a krónikából kiderül — az egész fialni- 
ság a budai oldalon töltölte a vasárnapot. A 
fontosabb eredményeket alább adjuk:

A Magyar Sl Klub kétnapos versenyének 
második napján

a lesikló éa ugróvorsenjt bonyolították le. A 
lesiklóverseny keretében, amely 2.5 km-ei tó- 
són a Svábhegyen folyt le, u Delmár-vándor- 
díjas IcsikJócsapBlvcrsenyt is lebonyolították. 
A délelőtti lesik lóversenyen 78 versenyző állott 
a stnrthoz s közülük 30 írt a célba. A részletes 
eredmények a következők:

Egyéni verseny: 1. Ványa Pál TTE 5 p. 24.J 
mp. 2. Adler—Ráca József MAG 5 p. 35 mp. 
3. Szendey András MSK 5 p. 32 mp. 4. Takso
nyi Almqz BBTE 6 p. 04 4 mp. 5. Iglaucr 
lászló MSK 6 p. 11.4 mp.

Csapit verseny: 1. MSK A) csapnia. 2 TTE 
csapata, 3. BBTE A) csapata. A csaptmcrscny- 
ben 7 csapul indult.

A F>elmár csoport lesiklóvcrzenvében (2 5 
km.l! I. Rlch József 6 p. 32 mp. 2 Hasenfrafz 
János 7 p. 02 mp 3. Kovahzky Mihály 7 p. 
23 tnp.

A III. kerületiek is két- 
kapus tréninget tartottak

A 111. kér. FC ugyancsak a Hungárla-qti 
pályán tartotta első kélknpus tréningjét, ame
lyen az arnalőr Kőbányai AC volt az ellenfél. 
A tréningmérkőrést a IIE kér FC 3:1 (2:1) 
aránvban nyerte meg Győri II. és Konyor 
góljaival.

Táncos már az egész garderobját haza
szállította és semmi szín alatt sem fér 

vissza a Ferencvároshoz.
Elhatározása kapcsolatban van édesatyja 
betegeskedésével, ugyanis Táncosra hárul 
majd az üzlet vezetése. Egyebekben is Tán
cos azt állítja, hogy

a Ferencváros nem teljesítette vele 
szemben a szerződés egyes pontjait s 
Igy nem ö követte el a szerződésbontást.

így szól a temesvári információ. Vasárnap 
este érdeklődtünk a Ferencváros környeze
tében, hogy mit szólnak a legújabb Táncos
fejleményhez. A válasz ez volt:

— Afr Táncost elengedjük, ha a Hipensia 
megtérili a hat-héterer pengőt, amit érte ad
tunk. Táncos szerződése csak 1931 aug. 
t-én jár le, tehát akkor válik szabaddá. 
Ha tényleg otthon marad, úgy a magyar
román sportkapcsolat visszaállítása tiz év 
múlva sem válik lehetségessé, de a FIFA- 
nál is azonnal megtesszük feljelentésünket. 
Táncos fizetését eddig folyósítottuk és a 
szerződést is teljes mértékben betartottuk 
vele szemben.

Z.5íM m..- 1. Lindncr 2 p. 41.8 mp. 2. Belházy 
2 p. 42.4 mp. 3. Masánszky.

A mflkorcsolyáeó-versenyek
az alábbi eredményekkel végződtek:

Leányok. 111. korosztály: 1. Sziklay Nadine. 
2 Kiss Henvetle. 3. Székely Zsuzsi. — IV kor
osztály: 1. Kertész Sarolta. 2. Tusák Kató. 3 
Irsay Klára.

Fiuk. Hl korosztály: 1. Pataky Dénes. 2 
Barcza-Roter Béla. 3. Hostyánszky István. — 
IV. korosztály. 1. Teslák Elemér. 2. Szekré- 
nvessy Attila. 3. Farkas Endre.

A legjobb vasu'as-birkózók
A „Legjobb vasúti birkózó" elmért va3órnap 

tartották meg a Törekvés rendezésében • ver
senyt. melyben 5 fővárosi és 4 vidéki egyesü
let vett részt 47 versenyzővel. Az eredmények 
.1 kővetkezők:

Légsuly: 1. Szondi B. Vasutas. 2. Gyarmathy 
Testvériség. 3. Szilágyi I. Dcbr. Vas.

Pehelysúly: 1. Horváth Törekvés. 2. Galam
bos B. Vasutas. 3. Szilágyi H. D. Vasutas.

Könnyűsuly: I. Boldis Törekvés. 2. Balázs 
Testvériség. 3. Pnrzer B. Vasutas.

Kisközépsuly: I. Sárosj Testvéiiség. 2. Ligeti 
Törekvés. 3. Mező B. Vasutas

Nagyközépsuly: 1. Mntuskn Törekvés. 2. Pri- 
valesck D. Vasutas. 3. Bedc Testvériség.

Ktsnehézsuly: 1. Göndör Törekvés. 2. Kacsó 
D. Vasutas. 3. Barbarics B. Vasutas.

Nehézsúly: L Korit B. Vasutas. 2. Soltér Tö
rekvés. 3 Darócry D. Vasutas.

Pontversenyben: 1. Törekvés 26 ponttal. 2. 
B- Vasutas 15 pontiak 3. Testvériség 12 ponttal. 
A tlszleleldljaknt Papp Dénes elnök osztotta ki 
szép beszéd kíséretében több sráz főnyi közön
ség előtt.

hósport városa
Az ugróversenyt a jónoshegyl ugrósáneon 

bonyolitottók le. Ar. eredmények a következők: 
I. Kndvány Péter BBTE 21 ni. és 23 ni. állóit 
ugrással 105.8 ponttal, 2. Fodor Endre l'TF. 
2l-ő m. é* 215 m. állott Ugrással 168.8 pont
tal, 3. GcrŐ Zoltán BBTE 20.5 m és 21 m. 
állott ugrással 163.3 ponttal, 4. Petyerik Jó
zsef TTE 20-5 és 10 ni. állott ugrással 162 3 
ponttal, 5. Tnmássy Zoltán MTE 21.3 ni. és 
21.3 ni. állott ugrással 154.3 ponttal.

A Gyopár Turista Egyesület 
„Vándorok” csoportja délelőtt a budakeszi 
erdőben álversenyt rendezett 7 ksn-es távon. 
Az eredmények a következők

Haladók csoportja: I Flór Oszkár 42 p. II 
mp. 2. Gerő László 43 p. 22 mp. 3. Schön 
Andor 47 p. !8 mn.

A Magyarországi Kárpát Egyesület 
délelőtt a U.írmnsbritárhrgycii házi slvcnenjt' 
rendezett osztályai közölt. A futóversenyen, 
amelynek távja körülbelül 0—10 km. volt. 3'» 
versenyző indult Az eredmények a köveiké, 
rökt 1. Kö'ógó Ferenc Sólvom-osrtály 57 p.
10 mp. 2 Hcisler Géza „Péntekiek” 50 p (W
mp. 3. Csillag Sándor ..Sólyom" 1 0. 01 p. 16
mp. 4. Kaszás László siosrlály 1 ó. 03 p. 10
mp. 5. Bánd Pál siusztúly I ú .11 mp.
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A középiskolai slbajnnkságok 
során vasárnap került sor nz ugróuersenyekre, 
amelyeket a Ss;>bh<>yen bonyolítottak le az 
alábbi cr< flményc kk< I.

Második korosztály ugrósersenye (két in- 
duló): 1 S ndor Andor Érseki reál 5.7 méte
res ugrásokkal V8 2 ponttal

Harmadik korosztály (ő induló): l. Felter 
Károly Toldi reá) 8.9 méter 123.9 pont. 2. Tas- 
ródv Endre Toldi reál 7.8 méter. 789 pont

Negyedik korosztály (20 induló)- A hi.-nk 
1U3‘t 3| óvj ugróbajiioka Kun--zt Imre Toldi 
reál 8 11.5 méter 1328 pont, 2. KaeíTcrstein 
I.í.roiv Toldi f ái 9.9'j méter, 1219 pont. 3. 
Kadvány Mátyás reúlgiin. 8'/» méter, 119-0 
pont.

.4 KISOK összetett bajnokságának (futó-, 
ugró- és Ic.sikióvcrseny) győztese és egyúttal a 
ílelmar Walter vándordíj Idei t>édője Kunszt 
Imre Toldi reál 430.86 ponttal, 2. KaeíTrrstein 
Láro'y Toldi rc.í) 4!ys26 ponltnl, 3 F.mánucl 
Antal Mátyás reál 4186 ponttal, 4. Kadvány

Balesetek síelés közben
A síelés egytke • legkellemesebb sportágak

nak, de gyakorlata fokozott elővigyázatosságot 
igényel. Különösen * nők azok, akik vakme
rőén kockáztatnak Vasárnap is több baleset 
történt, amelyek közül két súlyosabb eset adó
dott.

A Jánoshegyi utön Lusfiy Erzsébet 20 éves 
himaőnő síelés körben nekiment egy fának és 
olyan szerencséi lenül zohaqt. hogy 

lábMártörcst szenvedett.
A Csúcshegyen síelt Hetden Oszkárné, 28 éves 

asszony, aki esés közben
a karját törte.

A mentők mind a kél sebesültet kórházba 
na pdcleIőtI n Hűvösvölgyben folyt le .A ver- | lilolták.

Sándor Mátyás reál 407.04 ponttal, b. Petris
í.éza Toldj reál 403 | ponltnl, ft. Vajda Péter
Ágost. ii reólgimn 397 ponttal, 7. l'lbcrt István
Toldi r**él 391 ft ponttal. 8. Tasson yí Zsolt
Toldi reál 390 3 ponttal, 9. Marczell István
Toldi reál 385 65 ponttal, 10. Késer Albert
Toldi r< ti 315 13 ponltnl.

A leventék
Ar 1. testnevelési kerület felügyelőségének

meghi sásos )>ctilr bajnoki slver senye vasár- szál-

Szörnyű számok a nemzeti misszió szolgálatába állított 
futball könyveiből

UJ SZEZON - UJ NYOMOR
Kiknek jövedelmez a futball-iizlet ? — Még egy szezon 

és nincs többé magyar futball

srny távja H km. volt. A há'tironyok kedvé- 
zőtlenek voltuk mert egyes helyeken a hó tel
jesen elolvadt, más helyütt pedig jeges talajon 
folyt le a verseny. Bajnok: Jelűnek Kálmán 
(V||. |9 L E.) 43 pere. 61 mp. 2- Véréréi János 
(Salgótarjáni L. E.) 44 p. 3. tlóvel János Salgó
tarjáni L. E- 44 p. 4 Feschl Nándor (Salgótar
jáni L. E.) 44 p. 31 mp. A járörversenybsn 
a vándordíját a salgátat jani L. E ngvte p. 
01 znp-e» Idővel. 2. Budapest székesfőváros 
..B" csapata 43 p. 52 mp. 3 Budapest székes
főváros „A" csapat.) 13 p. 56 m. A verseny 
után s-llé-t Kálándy Imre vezértanócsnok ki
osztotta a dijukat.

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
Hatalmas nemzetközi 

vereséggel kezdte 
a Bocskay a szezont

Egészen megszokott dolog, hogy a magyar 
futballt a közönség és a hatóság egyaránt a 
legjobbak közöli tudja. Az meg éppen magától 
értetődő valami, hogy ennek a magyar futhnJl- 
liak a nagy nemzetközi csaták napjain a leg
jobbnak kell lenni és győznie kell. Ez a „kell", 
tr az öntett optimizmus mór sok-sok keserű 
csalódásnak volt a szülője. Dehát mégis meg- 
san. Es ha a mélyébe nézünk ennek az egy
szerű és sokat jelentő szónak, n természetes 
nemzeti érzésen kisül ott fogjuk találni a rugók 
körött a reklám szükségességének érzetét. Kell 
hogy beszéljenek a magyarokról, egyéb híján 
a magvar futballról. Es a magyar futball be
széltetett Is magáról. Az utóbbi évek folyamán 
cgvre kevesebbszer — igaz! — dehát minden
nek van oka.

Sokan a professzionista rendszert okolják 
a visszaeséssel.

Erek a kényelmes és felületes csalárók azonban 
még félórái sem szenteltek a magas futball Im
már a lét, vagy nem lel halárán mozgó nagy 
problémáinak, pedig érdemes! Olyan ké.p tárul 
a futball arculatáról a szemlélő elé, hogy men
ten elmegy a kedve minden érveléstől.

A professzionizmus üzlet. Legalább eredeti
leg ezt fejezte ki a sző. Minden üzlet rizikóval 
jár. (Némelyek csak azzal!)

A magjar professziói,Ista futball azonban 
még rizikóval sem jár, mert még való- 
sr.lnüség sincs arra, hogy keresni lehessen.

A nagy szegénységünkben nagyon szerények is 
leltünk. Ma mar a: sem rossz üzlet, ami ugyan 
nem hoz semmit, de viszont nem is visz el 
semmit. Ezzel szemben u professzionizmus 
mindent elvisz

A magyar profcssrlonallrmua néhány cso
dálatosan nagylelkű ember kényc-kedvére 
éptilt fel s ha ezek egv napoii azt mondják, 
hogy holnaptól kezdve uc.ui a futball, ha
nem a sáskugyüjtés lesz a szenvedélyük, a 
magyar prolitutball vllágraszólé: botrány 
közepette merülne cl a kiötlők tengerében.

A magyar professzionalizmus ugyanis a szó 
szoros értelmében blöff. Nem professzionaliz
mus, Csak egy iákényszerilcit forma, tartalom 
nélkül, S ezt a szétválasztás kényszcritelle rá.

\ szétválasztás óla (ez volt n bölcseség te
teje!) szakadatlan ráfizetésből áll a professzió- 
uist.i klubok — ..üzlete". Az utolsó félév pedig 

esen katoszlrolálls volt. Amiről nz alábbi 
lanua-

egyéne__  _____ ____
kerek összegekben vett kimutatás is 
kndik.

Az MTK sporttelepen 1830 aug. tói 
februárig, tehál hal hónap alatt 47 ezer 

néző 70 ezer pengőt fizetett le.
Lr a brullóbevéicl.

Az FTC aporttclepeu pedlt 74 ezer uéző
130 ezer pengőt.

Csinos összegek! Dehát nézzük csak az érem 
tnóalk oldalul.

l.lk kereslek ebből a tekintélyes pénzből?

1031

Az első elődöntők alán is bizonytalan 
a boxoló-csapatbajnokságok sorsa

A bokszoló csapatbajnokság elődönlómdrkő- 
zései vasarnup eMc szép sportol és 
küzdelmeket hoztak.

Mindkét mérkőzésen u 
még pedig meglehetősen 
bajnok.

FTC minden nagyobb 
g> őrölt a BTC

Itt volt egyébként 
kő/.ésc js Szalu',. ur FTC kokszolója, 
a BTC Jelest. Szabónak ez már a 
kiütéses győzelme.

A BTK a B- Vasútnál győrié

favoritnk győstrk, 
biztosan. A tavalyi

kürdvlem nélkül 
D <llm.

az est rgvcllen kiütései mér- 
----- ' •• ütötte ki 

második

le
Imponáló arányban. A B Vasutas egyetlen győ
zelmét Énekes srsrerto meg, aki Szabót 
győrié k.

A lét Európa-bajnok találkozója páratla
nul Irgalmas solt.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MENTÉKET R.«T, KORFURGOGEPEIN, BUDAPEST, VI, ARADI VCCA sT— NYOMDAIGAZGATÓ: HAVAS M,

három nagy egyesület: Hungária—Ferencvá-

Íme a kimutatás, szintén kerek összegekkel:
Olt-adó 
Forgalmiadó 
Vigalmi adó 
MLSz.-járulék

7.000
700

3.000
1.000

22.000
1.200
6.000
1.900

PLSr. 1.000 1.000
Pályabér 10.000 20.000
Rendőrség 1.000- 1.500
Hirdetés 2.400 5.600
Vendégcsapat költsége 8.000 10.000
Biródijak 700 1.400
Rendezési költség 5.200 8.500
Bevétel 70.000 130.000
Kiadás 40.000 80.000
■ felesleg tehát 30.000 50.000

Szóval felesleg mutatkozik az elszámoláson.
A ..................« -w — r.:
ros—Vjpcst ebből rendszerint egyformán osz
tozik s

egy-egy klubnak eea 40 ezer pengő volt a 
félévi bevétel*.

De ez estik látszat, mert ezekben y kimiitatd 
sokban nem szerepel a esapafköltség!

A csapat költsége: játékosok fizetése, tré
ner, masszőr, felszerelés, tréntngköltség, 
meneduer, könyvelés, levelezés, társada
lombiztosító, amely a bárom nagy egyesü
letnél hasi 12 ezer pengő kiadást jelent.

Ez hat hónapra IÍjOOO pengő.
A tiszta deficit, a tórák Jövedelmét Is bele
számítva tehát egyesületeként erre a fél

évre jó átlaggal 20—25.000 pengő.
Ez volna a három nagy egyesület üzlete. A 

kisebbek közül pedig? ...
A Bástya összes jövedelme például a sze

gedi pálya után égyezer pengő volt!
Szörnyű számok rzek, ha az üzleti oldaláról 

nézzük a professzionalizmust. A nemzet pedig 
elvárja, hogy övén üzletmenet mellett is jó 
reklám legyen a futball.

A kimutatásokból kiderül ae Is, hogy a 
bevétel 50—60 százaléka abban a pillanat
ban, amikor befizeti a közönség, már el Is 

lünlt
Dehát meddig tart ez? Ma már csak az a kér
dés, hogy meddig tud ráfizetni az a néhány 
nagylelkű sporthírét, aki 'eddig még tartotta a 
lelket a futballban és mikor unja meg ezt az 
ötesztendős „üzletet". Hogy erős idegekkel és 
példátlan szenvedéllyel vezették eddig, azt 
már tulon-tul bc-bizönyitoltók.

A segítés utolsó órájánál tartunk. S ma már 
csak a sport miniszterének ötlete és áldozat
készsége segíthet, ha egyáltalában fontos az, 
hogy a magyar futball tényező legyen más 
sportágak mellett. Ha nem... akkor ráérünk 
még. Egy félévet Aztán majd lovaspólózunk. 
Amatőr alapon. Meit ma megélni — úgy lát
szik — csak amatöraiapon lehet.

FTC~BTC 1«»«
Szakáll FTC-Kővárl H. BTC eldöntetlen. — 

Szenes FTC győzött Erckövi BTC ellen. — 
Tabár BTC gvö/ftlt Varga FTC ellen. — Melles 
BTC—Horváth FTC eldöntetlen. — Ecsegi FTC 
győzőit Kerekes BTC ellen. — Szabó FTC 
kiüléass-l gvősött Jeles BTC ellen. 
FTC győzött Zvida BTC ellen. — J 
győzött Pásztor FTC ellen •

BTK—B. VASUTAS 18:3
Cséki BTK győzőit Gera B. Vasutas ellen. — 

l.mosa BTK győzött Erőss B. 'Vasuns ellin. — 
Únckes B Vasutas győzött Szabó BTK ellen. 
— Szabados BTK győzött Csizmadia R. Vasutas 

Iellen. — Fogas BTK győzött Csőngcy B. Vas
utas ellen. — Csiszár II. BTK győzőt! Hámos 
B. Vasutas ellen. — Hózsa BTK győzött Nagy 
B Vasutas ellen. — Bokody I. B. Vasutas- 
Kéri BTK eldöntetlen.

i. — Szigeti 
Mihályi BTC

Sparta—-ocskay 6:0 (3:0)

A játékot a 
cseheké a pálya.

Hétfő) Kopló tudósítójának telefonjelen 
tése.) Az egv héttel elhalasztott nemzetközi 
mérkőzést vasárnap játszotta le Prágában a 
Sparfa-pályán a Sparta is a Bocskay. a cseh, 
illetve a magyar bajnokság őszi második he
lyezettje.

A mérkőzés a magyarok katasztrofális 
vereségével végződött, 

aminthogy ar már eleve kizártnak látszott, 
hogy a Bocskay Prágában szezóneleji forma 
jóval méltóan képviselhesse a liga második 
helyezettjét.

A csehek sokkal előbbre vannak kondíció 
dolgában, 

továbbá a hazai pálya megszokott előnye is a 
magyarokat sújtotta, végül pedig a feneketlen 
sár egyáltalában nem kedvezett technikai 
finomságokra s igy főként száraz talajra beál
lított debreceni csapatnak. Fokozta az elkövet
kezendő vereség valószínűségét még az 
hogy az első félidőben, amikor Markos, n 
pat legjobb embere, a pálya száraz szélén 
szolt, taktikai hibából ebben a félidőben 
volt játékban.

Bár a vereség kétségtelenül reális veit, 
számszerű arány azonban irreális, 

a Bocskaynak jónébányszor nyílói' alkalma 
— kidolgozott helyzetek alupján — góllö 
vésre, csakhogy éppen elmulasztotta.

A Sparta: Kemec—Burger, Cyroky—Madelon. 
Kada, Skrabek—Podhrazil, Cerveny, Braine, 
Silng, Hejma,

a Bocskay: Budai—Fehér, Molnár—Villányi, 
Maré, Keviczky— Markos, Vincze, Teleki, Má 
lé ff y. Marosi Összeállításban játszott.

a - magyarok kezdik, de aztán a
Braine lövéséi Budainak már

is, 
csa
ját, 
alig

Schaffer 
mühorcsolyázás európai bajnoka 

negyedik
messze mögötte hagyván ellenfeleit. Az Európa- 
bnjnoksúg helyezési sorrendje a következő
képpen alakult: Európabajnok: CchöfTcr, 2. 
Bayer (Berlin), 3. Distler dr. (Bécs). 4. Vadas 
(Budapest), 5. Hartmann, 6. Zetlelinann. A 
benevezett Wrcdc és Bernhatiser távolmaradt 
a stratlól.

a férfi
Vadas a

(A Hétfői Napló tudósilójának lelefonjclcn- 
tése.) A hernalsi Engclmann-féle műjégpályán 
hatalmas közönség jelenlétében bonyolították 
le a bécsi nagy jégsporthél eseményei során 
Európa férfi műkorcsolyázó bajnokságát.

Az Európabajnok] elmet a favorit Schaf
fer ragadta el,

A „ Liverpool" pásztora
Ha az angol fulballszövetség fair-dijat ima 

ki a ligacsapatok részére, úgy kétségtelen, hogy 
azt a Liverpool nyerne meg. A szigetországban 
köztudomású tény, hogy a Liverpool jobbhát
védje és kapitánya, J. Jackson anglikán lel
kész, aki szelíd leikével és istenfélő magatar
tásával óriási befolyást gyakorol csapatára, 
amelynek tagjait

■ lelkész-csapatkapitány vasárnap délclől- 
lönkint a templomba vezeti, 

ahol személyesen tartja n szentbeszédet.
Az istenszolgálat mellett h pap-futballista 

időt szakit magának a futballcsapat lelki szük
ségleteinek ellátására is. Az eredmény: a Li- 
ve.rpool-nak van az összes ligacsapatok között 
legkevesebb ügye a fegyelmi bizottsággal.

AZ UJ JAPÁN TENNISZCS1LLAG
ft fiatalabbik Sato, nki bátyjával és Maradóval 
együtt képviseli majd az. idén a Davis Cup-ben 
Japánt. liarada és ar. idősebbik Sato játsszák 
a „szinti".játszmákat, mig a két Sato lesz a 
japán dublo. A fiatalabbik Sato ezúttal először 
jön át Európába.

Konyha berondozéíok rend
kívül olcsó árben. 
Dohftnv>n 88 
Kazinezy-u. sarkán

MEGINDULT AZ AMERIKAI FEDETTPÁYA- 
SZEZON.

Az tdcl, különösen érdekesnek Ígérkező ame
rikai atlétikai fedettpálya-sxezonl egy fírook- 
lynben rendezett verseny nyitotta meg. Az első 
verseny még mm csábítgatta a krekkeket s az 
ismeri versenyzők közül mindössze B. Congcr 
állt starthoz. Az 1000 yardos versenyt 
mp. es idővel megnyerte, 

Szárazelemek és telepek 
zseblámpa és anódtelepeP 

számára.
Tuljasitmónyük felülmúlhatatlan. 
Minden szak üzletben kaphatók.

az első percben védenie kell. A nagy sárban • 
játékosok a közönség nagy derültségére ko
moly fürdőt rendeznek s nemsokára felismer- 
hitetlenül sáros dresszben áll szemben egy
mással a két csapat

Lgy-egy korner mindkét kapu előtt* néhány 
bravúros védése Budainak, azután a 28. perc
ben egyre erősödő cseh támadások közepette 
Braine belövi a vezető gólt. Í.-O. Újabb korner. 
n 31. percben pedig nagy kavarodás a magyar 
kapu előtt, Cerveny és Budai harcol a labdáért, 
elesnek s a labda a ré.senálló Podhrazil révén 
a. hálóba kerül. 2:0. A régi recept jön: újabb 
korne.rck s a 43. pereben kavarodás a Bocskay 
kapuja előtt, majd szabadrúgás, amely Made. 
Ionhoz, innen Silnyhc:,. végül pedig a hálóba 
kerül. .7.0.

Szünet után nem változik a helyzet: 
nagy a Sparta-fölény.

Az 5. percben Braine futtában védhető gólt lő. 
4.0 Most már nincs mentség, a Bocskay végleg 
beadja a derekát, úgy hogy

a 8. percben Braine ismétli a lefutást, de 
most már védhetetlenül vágódik a labda 

a hálőbn. 5:0.
Ezután valahogy élénkül a Bocskay, ennek az 
oka főképpen azonban az, hogy a Sparta a 
nagy győzelem után lefékez. Komért étnek cl 
a magyarok, de azután a 16. percben Cerveny 
megszerzi a csehek utolsó gólját. 6.-0. Most 
mór Bocskayé a terep, de Teleki fejőse, majd 
Markos két kornere, végül ugyancsak Markos 
szép lövése clkebiili a hálót. A játékosok ereje 
a sárba fullad, hosszú labdákkal kísérleteznek 
s ezzel azután vége is a túlságosan korai és 
túlságosan kockázatos mérkőzésnek. Nem si
került a Bocskaynak a betörés Prágába. Saj
nos.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Modern gimnasztika! bemutató * kőbá
nyai Szt László gimnáziumban. Élvezetes és 
végig változatos programú sportgimnasztikai 
bemutatót tartóit vasárnap délután Király 
Dezső vezetésevei a Szí. László gimnázium 
sportköre. A szépszámú hallgatóság Király 
Dezső előadásából meggyőződhetett arról, hogy 
a Szt. László tg. sportkörének van kétségkívül 
a legmodernebb és a leghiglenikusabb berende
zése Budapest összes iskolái közül. Igen nagy 
sikere volt az. intézel tanulói által bemutatott 
Niels Bukh-Küe ügyességi gyakorlatoknak és 
dán csapalgyakorlatoknak.

X Szobagolf-verseny a Szt. Gellér-szállóban. 
A Szt. Gellért-szállóban létesített műgyep-golf- 
pályán január 28-áu lesz az első verseny. Dél
után 6 órakor kisérleli verseny lesz kezdők' 
részére, majd 9 órakor egy bogey-versenyt bo
nyolítanak le, régi gölfosok részére.

X A KISOK kosárlabda bajnokságát elkese
redett küzdelem után az Izraelita gimnázium 
nyerte meg, miután a döntő mérkőzésen elke
seredett küzdelem után 25:23 (17:13), minimá
lis arányú győzelmet aratott a Szent László 
reálgimnázium felett.

X A középiskolai jéghokklbajnokság küz
delmei a rossz jég miatt elmaradtak.

— Hárma. rádlrtBzrrenr.átlrn.ég a Hl- 
vBavBIgyben. Vasárnap a kásfl dálulnni 
órákban a Hűvösvölgyben hármas rddll- 
sri-rrnc-éHrnsóg lörlónl. A Jáno.hrgyr«l le. 
veretű egyik lejtős erdei utón egy bárom, 
tagú ródlilársaság sebes iramban siklott le. 
A három ródlizal kirepült ar ülósből #» vé
res tagokkal, eszméletlenül terültek el a bn. 
von. Kihívták a nrrnlökel, akik Kováét Má
ria 19 éves háztartásbelit, aki Ihász-utca 
837. lírsz, alatt lakik és Marka Ferenc 2b 
éves villan,,.,kalauzt, aki Hidegkúti ul 4'2. 
sz. alatt lakik és Scliíllioner Sándor 25 éves 
villanyszerelőt agyrázkódással és sulyos 
belső sérüléssel szállították a Bőkrw-kór. 
házba. Mindhármuk állapota életveszélyes.

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. ELEK HUGÓ


