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Kiderült Kraszner uera 
tragikus halaiknak titka 
Tánc közben a femeuwestoi Kitört lappangó uesebaia, ami rángú- 
gürcsot 6s szluttánulásos halált okozott - Beszélgetős Kraszner uera 
gardedSmiaual, aki eimondla a uflgzeles szllueszterdiszaka történetül 

A halálba táncolt a kis Kraszner uera
A pesti társaságokban vasárnap sem be

széltek másról, mint a kis Kraszner Vera 
megdöbbentő tragédiájáról, aki

a halálba táncolt Szilveszter éjszakáján...
Az apa: Kraszner József cementgyári 

vezérigazgató, ágyban fekvő beteg, az anyff 
egyik ájulásból a másikba esik, zokogva tör
deli a kezeit s hívja vissza a leányát aki 
pedig már a törvényszéki orvostani intézet 
Szvetenay-utcai halottasházában várja a 
hétfői boncolást. A szülők számára annál 
tragikusabb az eset, mert másik leányuk, az 
alig egy esztendővel idősebb Erzsi, néhány 
évvel ezelőtt

Délamerikába ment férjhez, 
úgyhogy ezekben a nehéz órákban ő sem 
állhat vigasztalóként a porig sújtott szülők 
mellett

Krasznerék arénauti lakásában csak ösz- 
szefüggéstelen sóhajok, feltörő sirás vála
szol a riporter kérdéseire, amelyek a tra
gikus Szilveszter-éjszaka körül mutatkozó 
homályt és sorozatos ellentéteket szeretnék 
eloszlatni.

De hiszen a szülők nem is tudják elmon
dani Kraszner Vera utolsó éjszakájának 
történetét, ők nem voltak vele. Ők már csak 
a haldokló leánv betegágyához érkeztek.

Csinos, fiata’asszony: Törs Antalné, a 
Központi Tejcsarnok egyik igazgatóidnak 
felesége, akinek a társaságában Kraszner 
V ra olv boldogan indult a szilveszteri mo
hi ágba. Ilndd beszéljen ő, hadd mondja ő 
el, — mi is történt.

— Engem is hallatlanul megdöbbentett a 
váratlan tragédia — kezdi TörSné —. igyek
szem azonban összefüggően elmondani min
dent, mert olyan ellentétes hírek és verziók 
keltek szárnyra, amelyekkel szemben le kell 
szögezni az igazat...

— A szerencsétlen kis Kraszner Vera ha- 
s-mtó korú leányomnak egyik igen jóbarát- 
rő’e volt. Szívesen vittük hát magunkkal 
k'- ’sórc az Erzsébct-téri kioszkban rende- 
r.rlt czilvoszferi mulatságra, ahol a Központi 
T<--csarnok tisztviselői gyűltek össze. Vera 
líoldog volt, hogy jöhetett, mert 

f'ilfn, hogy sok táncosa Icm.

— Már este nyolc órakor itt volt nálunk 
és túláradó örömmel matatta fehér ruháját, 
amelyet erre az alkalomra kapott. Csakúgy 
sugárzott a jókedvtől és a boldogságtól — 

sző sem lehet tehát arról, hogy öngyil
kossági gondolatokat forgatott volna 

agyában.
— Tíz óra után érkeztünk oda az erzsé

betién kioszkba. Vera velünk vacsorázott,— 
(öltött káposztát rendelt magának.

— Olyan nagy adagot kapott azonban, 
hogy csak a harmadát tudta megenni- 
ugyanúgy nem tudott meghizkózni az elé 
ál'ilott pohár sörrel sem, amelynek csak 

a felét itta meg.
— Úgy az élei-, mint nz italadagnak meg

maradt részét tréfából egy, a társaságunk
ban lévő fiatal orvos fogyasztotta el.

— Tizenegy óra után kezdődött a tánc. 
Rövid ideig tartott azonban, Vera legföljebb 
négy-öt túrt táncolhatott, — amikor éjfél 
előtt megtartották a tombola sorsolását. 
Vera igen boldog volt, mert

egy üveg bort nyert, ezt aztán az uram 
kiküldte a ruhatárba, hogy ott őrizzék 
meg, szó sem lehet tehát arról, bogy ezt 
■ bort megitta volna. Vera a bort haza

vitte.
— Éppen befejezték a tombolát, amikor 

Vera bátyja is megérkezett, ö azonban ha
marosan eltávozott, egyrészt, mert látta, 
hogy a kislány igen jól érzi magát és a mi 
társaságunkban van, másrészt pedig, mert 
annyi volt a fiatalember, hogy neki nem 
akadt volna táncosnője.

— Alig kezdődött meg újra a tánc, mikor 
Vera hirtelen rosszul lett és

a szemét fájlalta.
— Azt hittük, valami beleesett a szemébe. 

Hamarosan akadt orvos is, aki megnézte, 
megmasszirozta kissé a halántékát, úgyhogy 
Vera jobban lett, fájdalmai már elmúltak, 
de azért

hazaklvánkozott, mert, mint mondotta, 
fél attól, hogy vérszegénysége miatt 
gyakran jelentkező szédülés! rohamai 
most megismétlődnek, minél hamarabb 

ágyba akar kerülni.
Az uram ragaszkodott hozzá, hogy haza- 
kiséri, erről azonban Vera hallani sem akart, 
nagynehezen csak annyit engedett meg, 
hogy a vállalat egyik altisztje menjen vele 
ezt is azonban mindenáron vissza akarta 
küldeni az autóból Az altiszt előadása sze- 
riht az autóban Vera megint csak fájlalta a 
szemét és mikor kiszálltak, hirtelen rángó
görcsei támadtak.

— A többit már csak az édesanyja előadá
sából tudom. Vera, mikor hazaért, felköl- 
lötte a cselédet, aki beengedte, aztán

aránylag nyugodtan levetkőzött, felakasz
totta a ruháját, lekötötte a haját, le

feküdt és elaludt.
— Mikor a szülei háromnegyed négykor 

hazamentek,
felköltöllék,

mert nyugtalanul hallották,, hogy a szilvesz
teri mulatságon rosszul lett. Vera felébredve, 
rosszullétről panaszkodott az édesanyjának. 
percekkel később elvesztette az eszméletét és 
aztán nem is tért többé magához.

Törs Antalné elmondja még, hogy a kis 
Vera a múltban

többlzben panaszkodott már szemlélés
ről ég szédülés! zavarokról.

azt is elmondotta, hogv azért nem jár ki
rándulásokra, mert nem tud sok fát látni. 
azonnal szorongó rosszullét veszi körül.

Miután a Kraszner Vera társaságában volt 
urinsszony vallomása, amelyét különben 
ma délelőtt a rendőrségen is megtett, döntő 
bizonyíték minden híreszteléssel szemben, 
amely azt látszott igazolni, hogy Kraszner 
Vtra halálát alkoholmérgezés, balezét, eset

leg öngyilkosság okozta volna — a rendőr
ségen az a feltevés alakult ki már a bon
colás előtt is, hogy

a tragédia a leány lappangó vesebajá
nak hirtelen kitörése és az ennek nyo
mán beálló szivbénulás után követke

zett be.
Ezek a szimptomák ugyanis ezt a feltevést 
támasztják alá a legbiztosabban — termé
szetes azonban, hogy a döntő szót a kis 
Kraszner Vera halálának ügyében Kenyeres 
és Minich orvosprofesszorok szakértői véle
ménye fogja kimondani.

A halálba táncolt fiatal urilcányt ma dél
előtt boncolják fel.

Szakorvosi vélemény szerint — min! 
ahogy ezt

a budapesti orvosi világ egyik közismert 
belgyógyász specialistája

Nagy erővel folyik a vasútvonalakat 
eltorlaszoló hótömegek eltakarítása 

Vasárnap uiabb havazás kezdődött a debreceni vasúthálózat 
mentén - Nagykanizsa táiékán néhol öt méter magasan áll a hó

A magyar királyi Államvasutak Igazgató
ságának értesítése szerint fennállott hóaka
dályokat

■ legtöbb vonalon elhárították
és a menetrendszerinti vonatforgalmat fel
vették. A január harmadiki reggel 8 órai 
helyzet szerint

zárva vannak még
a következő vonalak: Debrecen—Nyiráb- 
ránv. Kaba — Nádudvar, Debrecen—Ohat— 
Pusztkócs, Ohat -Pusztakócs,—Polgár, De
recske—Nagykereki, Nyíregyháza—Máté
szalka, Nyíregyháza—Vásárosnamény, Nagy 
kálló Nyiradony és Mátészalka—Agerdö- 
major.

A vonalak felszabadítása folyamatban 
van, tekintettel azonban arra, hogy a debre 
ceni üzletvezetőség vonalhálózatán déli 
széllel

újabb havazás kezdődött,
a vonalak szabaddátételének időpontja még 
bizonytalan.

A pályaudvarokról szerzett információink 
szerint az összes vonatok

megközelítő pontossággal érkeztek be a 
budapesti pályaudvarokra, 

abnormális késés egyetlen vonalon sem volt, 
csupán néhány perc, amelyet is részben a 
csatlakozások késése, részben a vonatok 
óvatos vezetése eredményezett.
ötméteres hó a nagykanizsai 

járásban
Nagykanizsa, jan. 8.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) A legutóbbi napokban az ország több 
részében a hóvihar erősen megbénította a zalfr 

elmondotta —, többféle feltevés állhat meg 
a halál okának megállapításánál.

Legvalószínűbb az, hogy a szerencsétlen 
Kraszner Veránál

ecclampsia (rángógörcs) lépett fel, 
amely uz arcot és a szemeket is rán
gatja s amelynek Ichctenk veseeredetei.

De veseelváltozások urémiás görcsöt is okoz
hatnak, amelynek szintén jellemző szimplo*  
mái a látási zavarok és szemfájdalmak. Leg
végső esetben az agyvérzés ténye sincsen 
kizárva — a vesebajtüneteket különben már 
egy megelőz <5 tisztiorvosi halottszemle is 
megállapította.

Régi, tizennyolcadik századbeli roman
tikus regények rajzolták meg ilyen poétiku- 
san a hősnő halálát, aki felhevült báli éj
szaka után reggelre a halálba szédült ...

Ádám László.

megyei utak közleki'dését is. Letcnye és Nagy
kanizsa, valamint Zalaegerszeg és Keszthely 
között szombaton egész napon át szünetelt 
minden forgalom és

a nagykanizsai járásban sok helyen a hó 
három—ötméter magasságú.

Zala vármegye alispánja közmunkát rendelt el 
az egész vármegyében. Az utak kiásása és a hó
tömegektől való megszabadítása folyamatban 
van.

Vasúti forgalom megbénulása
Pécs, január 3.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 
három napig tartó havazás szomhninn szűnt 
meg s vasárnap is magas hótakaró boritotta nz 
egész várost és a környéket. A város vezető
sége 350 munkást fogadott fel a hó cltakaritá- 
sára.

A vasúti forgalomban Is fennakadásokat 
okozott a nagy havazás.

A Pécs—budapesti vasútvonal nhaligeti szaka
szán az egyik alagutat nagy hótömey torlaszolta 
el, úgyhogy vasárnap a budapesti hnjnali sze
mélyvonat

báromnegyedórás késéssel érkezett Ide.
Pécs és Báttaszék közötti vonalon is állandóan 
késtek a vonatok és vasárnap a Pécs—bállá- 
széki személyvonat

reggel 8 óra helyett csak délelőtt 11 órakor 
futott be

a pécsi pályaudvarra.

Munkások ezrei küzdenek 
a hótorlaszokkal

Gyula, január 3.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Békésgjulán 

és Békéscsabón több mint
hatezer Inségmunkás dolgozik a hó eltaka

rításán 
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cg a békéscsabai pályaudvar hó alá került ré- 
steinek felstabadilásón.

Vasárnap reggel hat órakor elindulhatott az 
e|só vonul Békésről Békésföldvár frié. A közúti 
forgalom felvétele óriási akadályokba ütközik, 
mert

as orasdgiilakal rnl>< rmagaaaágbaD borltja
• lió.

.Mezőtúr és Békéscsaba között az autók egész 
sora vesstcgcl a hóbazártan és a sárréti közsé
gekhez és tanyákhoz vezető ut is hnzzáférhe- 
lelten.

Még nincs döntés a népjóléti 
minisztérium fennmaradásáról 

vagy megszüntetéséről
A kereszténypárt kibékülne a kormánnyal — a népjóléti 

miniszteri tárcáért
A népjóléti miniszteri tárca betöltéséről poli

tikai körökben újra felmerültek bizonyos sze
mélyi kombinációk Előtérbe került újból Czett- 
ler Jenő, n képviselőház nlclnökénck neve, 
mint akinek kinevezéso a népjóléti miniszté
rium élére már a legközelebbi napokban meg
történne.

A Hétfői Napló munkatársának beavatott 
helyről szerzett értesülése szerint,

még egyáltalában nincs döntés arról, hogy 
tajjon fennmarad c a népjóléti mhilszté- 

* rlnm.
vagy pedig — úgy, amint már arról hirt ad
tunk — az egyes ügyosztályokat beosztják kü
lönböző illetékes minisztériumokba.

A döntés azonban — információnk szerint — 
most már nőm késhet sokáig s

a ez a döntés mégis a minisztérium felo»z- 
laláv.a lesz.

Ennek következtében teljesen önkényes kom
bináció az, mintha Czctller Jenő volna kisze
melve a minisztérium élére. Az ő kinevezésének 
különben ma mór politikai akadályai is van
nak.

Károlyi Gyula miniszterelnök ugyanis több
írben kijelentette, hogy

Negyven japán bombavefő 
repülőgép érkezett Kíngcsauba 
Hadüzenetet követelnek a nacionalista kinai diákok

Tokió, január 3.
Kingcsnii városában, amelyet szombaton 

megszálltak a japán csapatok, egyelőre 
kihirdették az ostromállapotot.

A mandzsudul japán haderő főparancs
noka, IJonjo tábornok, vasárnap Kingcsauba 
t rkezik. Honjo tábornok Kingesauból fogja 
vezetni n japán csapatok további hadműve
leteit a visszavonulóban levő kinnink ellen, 
nyilván ezzel ól! összefüggésben, hogy máris 

nagy japán bombavelő repülőgépraj ér
kezett

Kincsauba, a repülőgépraj 41 bonibavelöböl

\ főkapitányságon tegnap lopó*  minit előző- 
b-» letnrtózlntáslin helyezték Kovács Erssébt I 
varrónőt, nl.l érdekes előzmények után került 
letartóztatásba.

A varrónő megjelent n főkapitányságon és 
elmondotta, hogy néhány nappal ezelőtt 

ellopta egy Ismeretlen férfi pénztárcáját.
A keleti pályaudvaron megismerkedett egy 
sasulnssal és elmentek mulatni egy közeli ven
déglőbe A vasutas mulatság közben elmondotta 
neki, hogy vidéki ember, üzért jött Budapestre 
li-'gy itt kölcsönt vegyen fel és meg is kapln u 
kölcsönt. Kél tárcát Is mutatott, egyikben na
gyobb összeg volt, a másikban kisebb.

A varrónő, aki a mulatozás kedvéért ismer
kedett meg n vasutassal,

a sok pénz láttára megszédült
• s elhatározta, hogy egyik tárcát megkapa- 
iinlja. El is lopta a kisebbet, amelyben

UtsrAriiatvnn pengőt
I >lált. Később, mikor elváltak, a férfi még nem

Véres szilveszteri verekedés 
az Erzsébet-köruton

egy félreértett megjegyzés miatt 
.Nézd milyen csinos macska!“

Az uj esztendő megérkezésének tradicionális 
l.iaéröunéjo u niohicsmitfiz, alig múlik el azon 
Lan Dud.ipestcn olyan Szihcsztcr-éjszaka. hogy 
cl be a nicgstokolt mnlacsivitásba — egy két 
tlesaflanó pofon disszonáns hangjai bele ne ve- 
(ívűimnek Eltekintve nt angyal‘éldl ugyancsak 
tradicionális kést lésektől, mindig akad u m.i 
moi.-s és felbrullt mulatozók körött ujeszlcndő 

ÓrlJkml siker h

• A hatóságok lázasan dolgoznak, remélik. 
Irigy holnapra gyökeresen javul a helyzet.

Püspökladányból jelentik: Szilveszter napján 
nagy hóvihar dühöngött a községben. Délután 
minden átmenet nélkül hirtelen dermesztő hi
deggé változott az idő. Észak felöl

jeges s*él  söpörte végig aa utcákat, 
majd nagymennyiségű hó esett. Az esti órákban 
már kétméteres hó torlaszolta el a házak kijá- 
rátáit A szél több fát gyökerestől kiszakított 
és vad erővel kavarta a havat. A hóvihar más
nap délelőtt 11 óráig tartott.

nem hajlandó alkudozásokba bocsátkozni 
követendő politikáját Illetőleg a keresztény
párttal sem és megy a miig a utján, akár 

követik öl, akár nein.
A kereszténypárt ugyan az elmúlt hetek fo

lyamán többizben tett kísérletet arra, hogy a 
miniszterelnök merev álláspontját velük szem
ben enyhítse, azonban ezek a kísérletek, olyan 
kitételekkel, mint azt a kereszténypárt egy 
része kívánta volna,

félreérthetetlen visszautasításra találtak a 
miniszterelnök részéről.

Kétségtelen, hogy a kereszténypárt! békefruk 
ció ólén Czetller Jenő áll, aki a béke kedvéért 
meghozná azt az áldozatot, hogy a képviselő
ház alelnöki székét, amelyben a hivatalos tá
mogatás megszakítása nélkül úgyis kényelmet
lenül érzi magát, felcserélni a népjóléti minist 
téri tárcával. Mivel azonban a miniszterelnök 
még egyáltalában nem döntött afölött, hogy 
fennmarad-e a népjóléti minisztérium, nem haj 
londó még a kereszténypárttal kötendő béke 
kedvéért sem fenntartani a minisztériumot, ha 
úgy látta, hogy a mai takarékossági program 
mellett annak fenntartására nincs okvetlenül 
szükség.

áll. 
Sanghai, január 3.

Kingcsau eleste az elkeseredésnek valósá
gos felhördülését váltotta ki egész Kínában 
a nacionalista körökből.

A diákszervezetek kiáltványt bocsátottak 
ki, amelyben bejelentik, hogy a jövő hét 
egyik napját egész Kínában 

gyásznappá avatják
Kingcsau clcste alkalmából. A diákok máris 
közük, hogy a legnagyobb créllyel azt fog
ják követelni a kinai kormánytól, üzenje 
meg a háborút Japánnak.

Meglopta a partnerét, azután önkén1 
jelentkezett a mulatóskedvü varrónő

A tolvaj megkerült, de a károsult nem mer jelentkezni
vette észre, hogy a tárcája hiányzik és azóta 
nem is látta őt.

Kovács Erzsébet később a pénzt elköltötte, de 
magát az esetet tlinondotla egy barátnőjének is. 
Röviddel ezután összeveszett a barátnőjével és 
az megfenyegette, hogy följelenti őt. A varrónő 

lelkllamcrctfurdalást Is érzett,
a barátnőjétől is félt és ezért Inkább önként 
jelentkezett.

Az önkéntes jelentkezés furcsa helyzetet te
remtett:

van egy tolvaj, akt beismeri a lopást, de 
nincsen károsult, aki keresné a pénzét.

Nyilvánvaló, hogy a vidéki vasutas nős, csalá
dos ember, nki inkább vállalta az ötszázhatvan 
pengő eltűnését, minthogy följelentést tegyen 
és esetleg családi kellemetlenségei támadjanak. 
A rendőrség most

keresi a károsultat,
a tolvajt pedig letartóztatta.

hajnalán eyg-egy affér.
Az idei újév hajnalán Is
elcsattant a siófokihoz hasonlóan hagyomá

nyos MllvcMterl pofon.
A színhely ezúttal ai Erzsébet-körut volt, haj 
noli három óra tájban, mikor is a Hoyal Apolló 
clolt k.t iMiicrelhn társaság tagjai találkoztak

össze.
Ahogy elhaladtak egymás mellett, az egyik 

társaságból Mátrai Jenő, egy budapesti textil
gyúr főtisztviselője odaszólt a mellette haladó 
Breuer Tibor textümérnöknek:

— Nézd, milyen csinos macska!
Mint később kiderült.
Mátrai ezt a megjegyzést a mozi kirakatá
ban kifüggesztett fllmreklámképek egyikére 
gondolta, amely egy fllmprimadonnát áb

rázolt.
Az ugyanakkor mellettük elhaladó Krlszt Lajos 
magántisztviselő azonban a megjegyzést hallva, 
odaugrott Mátraihoz:

— Hogy merészel maga ilyet mondani a: én 
társaságomban lévő hölgyre! — kiáltotta és

a következő pillanatban tettleg lnzultálta a 
textilgyári fötlsztviselőL

Máral első meglepetéséből felocsúdva, azonnal 
viszonozta az Inzultust, úgyhogy hamarosan

flsvonlötte a letesécBt 
és uduarlélát a megcsalt téri 

n Kettős gyilkosáig után Ónként akart leientkezni a csend- 
örsógen, de utktszken agyvérzést kapott es Összeesett

Miskolc, január 3.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonje

lentése.) Mezőkövesd közelében, Bogács 
községben, vasárnapra virradó éjszaka vé
res féltékenység! dráma játszódott le, 
amelynek

két halálos áldozata van.
Hajdú András 3G esztendős ácsmester 

észrevette, hogy felesége, akinek füszerüz- 
lete van a faluban, gyakran sétálgat együtt 
egy fiatal legénnyel, Kovács Bertalannal. 
Kovács az elmúlt hetekben katona lelt és a 
férj nem is lett szemrehányást feleségének, 
abban a reményben, hogy mire a legény 
hazatér, az asszony el fogja felejteni.

A karácsonyi ünnepekre Kovács szabad
ságot kapott a katonaságtól és hazatért a 
faluba. Hajduné Szilveszter estére disznó
toros vacsorát rendezett és a vendégei kö
zött

meghívta Kovács Bertalant la.
A férj ezúttal sem tett szemrehányást felesé
gének, nem akarta a szilveszteri mulatságot 
elrontani. Éjféltájban jókedvűen meginvi- 
tálta a többi férfivendégeivel együtt Ková
csot is, hogy tartson vele a szomszédos kocs
mába.

Rövidesen át is vonultak ide, de alig tar 
lóz.kodtak negyedóráig a férfiak a kocsmá
ban, Hajdú észrevette, hogy Kovács Berta
lan, anélkül, hogy elköszönt volna tőlük, el
távozott.

A férj gyanút fogott és hazasietett laká
sára, ahol együtt találta feleségét a fia

talemberrel.

Borzalmas halálugrás a cirkusz 
tetejéről Szilveszter éjszakáján 
A haldokló artista megható búcsúja a publikumtól

Varsó, jan. 3.
(.4 Hétfői Napló tudósitójának tclefonje- 

Icntése.) A varsói cirkusz szilveszteri elő
adásán megdöbbentő tragédia történt. Javá
ban folyt már n műsor, amikor egy belga 
frapézművészpdrra került n sor. Jenn Heine 
25 éves artistn társával együtt hajmeresztő 
produkciókat mutatott be, ezek között sze
repelt egy

halálugrás
is, a cirkusz tetejéről. A fiatal artista Szil
veszter éjszakáján eltévesztette az ugrást, 

Mielőtt zálogctduláját, 
aranyát.

előkészít polgárt és 
k0r>ptakol«i tniurAn 

parázs verekedés támadt az Erzsébet-körulon, 
a szilveszteri mulatságokról hazalgyckvők né- 
pes és vidám megjegyzésektől hangos asszlsz- 
tenciája mellett

Mint ahogy Amerikában szokásos, valóságos 
embergyiirü vette körül a két jólöltözött vias
kodó férfit. Vidám kiáltásokkal bátorították 
őket és jó néhány percig tartott, amíg végre va
lakinek eszébe jutott, hogy — szétválassza őket. 
Addigra azonban már mindkét férfinek véres 
volt az arca.

A hangos jelenet színhelyére természetesen 
rendőr is érkezett. a!;1 mindkettőjüket leigazol- 
tatla, hogy megindulhasson ellenük az eljárás 
közcsendháboritás elmén.

Az ügynek természetesen
lovaglás folytatása Is lesz

— Mátrai Jenő két segédje utján már provokál- 
tattá az öt inzuitáló magántisztviselőt.

Az asszony és a fiatalember azonban még 
mielőtt a férj behatolt volna a szobába, el
menekültek hazulról, mire Szabó üldözőbe 
vette őket.

Egész éjszaka nem akadt nyomukra s 
csak reggel találta meg feleségét, akit haza
vitt s otthon az egyik ágy lábához kötözte 
az asszonyt. Újév napján

kora reggeltől késő estig az ágy lábához 
kötözve tartotta a feleségét

s az esti órákban a fiatalember keresésére 
indult. Csakhamar megtudta, hogy Kovács 
Bertalan a kocsmában iddogál. Berontott a 
kocsmába, egyenesen Kovács asztalához lé
pett.

előrántotta revolverét s háromszor rá- 
lölt a fiatalemberre, aki holtan esett 

össze.
Ezután a felindult ember hazarohant, ahol 
az összekötözött feleségére fogta a revol
vert s

szhVnlőtte az asszonyt, aki néhány perc 
alatt kiszenvedett.

.A kettős gyilkosság után Hajdú András el
indult, hogy jelentkezzék a csendőrségen, 
mielőtt azonban a csendörörsre ért volna,

az utón agyvérzést kapott és összeesett.
A falubeliek eszméletlenül találtak rá vasár
nap hajnalban és beszállították az egri köz
ke' házba, ahol az orvosok megállapították, 
hogy állapota életveszélyes, ugvhogy eddig 
a hatóságok ki sem hallgathatták a halálos 
féltékenységl dráma ügyében.

nem tudta elkapni kellő időben a feléje re
pülő kötelet és

lezuhant a 25 méter magasból.
A szerencsétlen ember nem vesztette el az 
eszméletét és bár mindkét lábát eltörtél va
lamint a sérülései nyomán keletkezett se
bekből patakzott u vér,

nagynehezen felült és meghajtotta ma
gát a publikum felé.

amelyen óriási pónik vett erőt. A szerencsét
len embert kórházba szállították, ahol né- 
hány órával később kiszenvedett.

S
Fehérbutortvásárollon a gyárban !
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Esv nyomorgó család tragédiája
Qz asszony leugrom a harmadik emaieirö! és szdrnysi- 

hait, mert térle karácsony óta eltűnt
Vasárnap délelölt a főkapitányság ön

gyilkossági osztálya megoldotta a: ócsz- 
téridő utolsó halálos öngyilkosságának rej
télyét. Mint ismeretes, Szilveszter napján 
a délutáni órákban egy 35—40 évesnek 
látszó talpig fekete ruhába öltözött nő fel
sietett aiiottenbiller-utca 40. számú ház har
madik emeletére és onnan

az udvarra vetette magát.
A kiérkező mentők még életben találták, 
hordágyra tették és elindultak vele a Ró- 
hus-kórház felé. Alig értek a kórház kapu
jába, meghalt a mentőautóban. A Rottenbil- 
ler-utcai öngyilkosnál semmiféle iratot, sem 
búcsúlevelet nem találtak s igv a rendőrség 
nyomozást indított az életunt nő kilétének 
megállapítására.

Vasárnap délelőtt sikerült megállapítani, 
hogy az Öngyilkos nő Arató Mátyásné, 35 
esztendős háztartásbeli nő, egy szerelősegéd 
felesége. Az öngyilkosság mögött

megrendítő nyomordráma húzódik meg.
Arató Mátyásné férjével együtt a Nefelejts- 
ntca 59. számú házban lakott már hosszabb 
ideje. Szerényen, de megelégedetten éldegél
tek mindaddig, mig a férjnek volt keresete, 
de amikor Arató állás nélkül maradt, a 
házaspárt egyre nagyobb gondok gyötörték. 
Egy esztendő óta különösen rosszabbra for
dult a sorsuk. Az asszonynak leánygyermeke 
született és a kisgyermek táplálása, gondo
zása újabb nehézségeket okozott. Bútorai
kat, ruhaneműiket tették pénzzé, hogyha 
már maguknak nem is jut, csak száraz ke
nyér, legalább a kisgyermeknek legyen meg 
a mindennapi teje. Amikor már nem volt 
mit eladni, bármennyire nehezen is váltak 
meg a gyermektől, kénytelenek voltak mén- 
helyen elhelyezni. Aratóné nehezen tudott 
beletörődni abba, hogy elszakad gyermeké
től s teljesen melankólikus lett. Férjét is 
végkép elkeseritetle a inunkanélküliség, de 
hiába próbálkozott, még alkalmi munkát sem 
tudott kapni. Karácsony elölt két nappal, 
december 23-án, Arató Mátyás érzékeny 
hangon búcsút vett feleségétől.

Megmérgezte magát aTerminus-szállóban 
dr. Mesterházy Béla orvos felesége

Tegnap este a gróf Zichy Jenö-utca Termi- 
nus-szállóbén három hölgy jelent meg, akik 
közül az egyik szobát nyittatott magának, az
után elbúcsúzott kísérőitől, akik — mint a 
szálló személyzete a beszélgetésükből kivehette 
— rokonai voltak.

A szálló uj vendége
dr. Mesterházy Béla pócsnicgyeri orvos 

haruilnenyolcéves felesége 
nevére állította ki a bejelentőlapját. Azonnal a 
szobájába ment és meghagyta, hogy vasárnap 
délben tizenkét órakor keltsék fel.

A szobaasszony be is kopogtatott hozzá. 
Mesterházy Béláné

reggelit hozatott magának.
A szobaasszony letette az asztalra a reggelit és 
Mesterházyné azzal bocsátotta el őt, hogy dél 
után kél órakor újra kopogjon be hozzá és

Meghalt Weisz Emil bankár, 
akit esztendőkig tartó bűnügyi eljárás 

után most rehabilitáltak
A 64 éves bankár kálváriája a repülőgépes meneküléstől 

a felmentő Héletig
Vasárnap délelőtt a farkasréti temető halot- 

tasházában Weisz Emil 64 esztendős pesti ban
kár koporsója elölt gyülekeztek a hozzátarto
zók és ismerősök. Weisz Emil nevét az az esz
tendőkig tartó szövevényes bünügy tette is
mertté, amelynek középpontjában

Az újév első nagy sikere:

EX FELESEG
URSULA PARROTT világhírű regénye.

A címszerepben:
Norma Shearer
Ezenkívül a legkitűnőbb filmcsemege:

FLIPPY, MINT TRADER HORN
Metro-Goldwyn-Mayer filmek. Mától kexdvt :

Radius-Metro Filmpalota
Előadások 2—6-ig folytatólagosak, azután 6, 8 és
10 órakor. 800 ülőhely 1 pengőtől 2 pengőig.

— Két nap múlva karácsony lesz — 
mondta könnyes szemekkel — és nekünk 
talán még száraz kenyerünk sem lesz a nagy 
ünnepen. Elmegyek a munkaközvetítőhöz, 
megpróbálom utoljára, talán mégis sikerül 
valami munkát kapni, vagy talán sikerül 
kieszközölnöm valahol egy-két pengőt. Ha 
nem sikerül, ne is várj haza.

Az asszony, aki szintén már napok óta 
öngyilkossági tervekkel foglalkozott, még 
igyekezett lebeszélni férjét, hogy legalább a 
karácsonyi ünnepek előtt ne csináljon va
lami meggondolatlanságot. A drámai beszél
getésnek az egyik szomszéd is tanúja volt 
és még az is vigasztalta Aratót, hogy majd 
csak jobbra fordul sorsa, álljon el az ön 
gyilkossági gondolattól. A szerelősegéd nem 
válaszolt se igent, se nemet, ellenben me 
csókolta feleségét, meleg hangon búcsúzott 
a jó szomszédtól s elsietett hazulról.

Azóta nem tért vlsza.
Bizonyára már be is váltotta szavát és vala
hol öngyilkosságot követett el. A rendőri 
nyomozás lesz hivatva megállapítani, hogy 
mi történt vele. Az asszony napokig várta 
haza urát s amikor nem jött, felkereste 
egyik rokonát, Kiéin Nándornét, aki a Kot 
lenbiller-utcában lakik. Kleinné igyekezeti 
megnyugtatni az asszony és egy-két napra 
vendégül hívta meg.

Kleinné meghívására az ö költségén egy 
napra Biharkeresztesre utaztak, ahol szin
tén rokonaik laknak. 28-án érkeztek onnan 
vissza. Aratóné azóta nem mutatkozott. 
Kiéin Nándornénak Rottenhiller-utca 48. sz. 
alatt van a lakása. Ebbe a házba ment Arató 
Mátyásné Szilveszter délutánján az öngyil
kosságot elkövetni. Az öngyilkosság idő
pontjában Kleinné nem tartózkodott oda
haza s tekintve, hogy a ház lakói Kleinné 
rokonát nem ismerték, a helyszínen senki 
sem ismerte meg az öngyilkos nőt. A rend
őrség, a rokonság kérésére, a boncolást mel
lőzte s a szerencsétlen sorsú nőt rokonai 
vasárnap délután temettették el a rákos
keresztúri temetőbe.

keltse föl, mert még egy kicsit aludni akar. 
Délután két órakor a szobaasszony az utasí

táshoz híven benyitott a szobába és 
dr. Mesterházy Bélánét halottsápadt arccal, 

eszméletlenül találta.
Az éjjeliszekrényen pohár állt, amelyben gya 
nus folyadék maradványa látszott, a méregpo 
hór mellett pedig

több búcsúlevél feküdt.
Ezek közül egyiket az urának, másikat a ren
dőrségnek, a többit pedig rokonainak irta Mos 
terházyné. Azonnal értesítették a mentőket, 
akik megállapították, hogy Mesterházyné 

nagymennyiségű veronálla! mérgezte meg 
magát

és súlyos állapotban vitték a Rókus-kórházba. 
A rendőrség megindította a vizsgálatot, hogy 

tisztázza, miért akart meghalni a pócsmegycri 
orvos felesége.

a bankár és fia, őszi Gyula tőzsdcblzomá- 
nyos állottak.

A tőzsdei konjunktúra idején Weisz Emil bank
háza a legjobban prosperáló cégek közé tarto
zott, sokmilliós üzleteket bonyolított te az ér
tékpapír- és a valutapiacokon. Weisz Emil mi

előtt bankházat nyitott, egyik budapesti ve
zető pénzintézet főtisztviselője volt, s amikor a 
tőzsde nagy konjunktúrája elkövetkezett,

nyugdijaztatta magát és fiával együtt 
megalapította a bankcéget.

A tőzsdei konjunktúra összeomlásával együtt 
omlott össze a Weisz Emil és fia cég is. Az 
Az üzletfelek megrohanták Weisz Emil bank 
házát s n kosztba adott hatalmas összegű köl
csönöket s a nála letétbe helyezett értékpapí
rokat egyik napról a másikra követelték. 
Weisz Emil természetesen ilyen gyorsan nem 
tudott eleget tenni kötelezettségeinek s mielőtt 
még rendezhete volna ügyeit,

egymást követték a bűnvádi feljelentések, 
amelyeket ellene és fia ellen tettek. A megriadt 
bankár ekkor fiával együtt

repülőgépen menekült el Budapestről
s a menekülésük után körözőlevclet bocsátot
tak ki ellenük. Weisz Emil és őszi Gyula be
barangolták csaknem egész Európát, sőt Afri
kában is járlak, ahol teljesen elszegényedetten, 
lerongyolódottan,

napszámos munkával tartották fenn ma
gukat.

A hónapokig tartó külföldi bolyongás után 
Olaszországban letartóztatták őket, majd ki
adatási fogságba helyezték mindkettőjüket, s

Budapestre hozták őket.
Nem sokkal később elrendelték szabadlábra- 
helyezésüket, s amikor bűnügyük főtárgyalása 
elkövetkezett, már szabadlábon védekeztek 
Nemrég tartott főtárgyalást a törvényszék 
bünperükben, s a tárgyaláson Weisz Emil az
zal védekezett, hogv semmiféle bűncselekményt 
nem követett el. Mint sok ezren, ö sem tudott 
azonnal eleget tenni kötelezettségeinek s egész 
kálváriáját voltaképpen türelmetlen hitelezői 
okozták A törvényszék Ítéletében

úgy Weisz Emilt, mint fiái, őszi Gyulát fel
mentette az cl.'-cnük emelt vád alól.

A rehabilitáló Ítélet utón Weisz Emil roko-

Veszedelmes tűz 
a Zsigmond-utcában 

Kigyulladt a ház teteje, amelvbftl hősies 
önfeláldozással mentették ki az alvó lakókat

Szombaton éjszaka egy óra után vesze
delmes tetőtüzet jelentettek a központi tűz
oltóságnak a Zsigmond-u. 70. alól. Az első 
hírek arról szóltak, hogy a háromemeletes 
épület tetőzete teljesen lángokban áll és at
tól kell tartani, hogy a ház lakóinak élet
biztonsága is veszélyben forog.

A nagyarányú tűz hírére a II., III. és V. 
kerületi őrségek vonultak ki a Zsigmond- 
«teába, de csakhamar megállapították, hogy 
bár komoly tűzről van szó, szerencsére még
sem oly nagy a veszély, mint azt az első 
jelentések után gondolták. A háromemeletes 
épület udvarában van egy földszintes épü
let, amely ugyancsak lakóház, ennek a tető
zete gyulladt ki. A tűzoltók kiérkezésekor

a földszintes épület tetőzetének nagy ré

Rejtélyes körülmények között 
eitünt egy kereskedő

Felesége bejelentésére megindult a nyomozás felkutatására
Rejtélyes eltűnési ügyben indított nyo

mozást a rendőrség, eddig azonban nem si
került még felkutatni az eltüntet. A főkapi
tányságon megjelent

Schweger Dezső kereskedő felesége és 
bejelentette, hogy férje körülbelül tiz 
nappal ezelőtt cllüut Llpót-körutl la

kásáról
s azóta nem adott életjelt magáról. Az asz- 
szony kétségbeesetten kérte a rendőrséget, 
hogy indítsák meg a nyomozást s állapítsák 
meg mi történt férjével.

Schweger Dezső 35 esztendős kereskedő 
a Lipót-körut 21. számú házban lakott 

néhány év óta.
Schweger a füszerszakmában dolgozott s a 
házbeliek előadása szerint, anyagi gondoktól 
mentesen élt feleségével. Tiz nappal ezelőtt 
történt, hogy a kereskedő, akinek nyílt üz
lete nem volt az utóbbi időben,

kora reggel eltávozott hazulról, anélkül.

Szabadlábra helyezték Schmoll Fülöpöt, 
a csekkcsalási ügy egyik vádlottját

Ismeretes, hogy a rendőrség letartóztatta ján kezelték és néhány hél alatt már a tőr-
Csipák József volt postatakarékpénztári 
altisztet, Tilhof Antal nyomdászt, valamint 
Jurisztovszkl Ödön és Schmoll Fülöp kép- 
kereskedőket, akik a vád szerint

a Magtenyésztő Rt. hamisított csekkjé
vel huszonötezer pengőt akartak ki

esetni a postatakarékpénztártól.
A bűnügyet az egvszerüsitési törvény alap-

Leltári árusítás

Friebert-cipö
áruházakban

Elismert, jóminőségü

saját készitményü
KŐI -cipők .... ...................... 10 .50 P-től

Férfi cipők ........    12.50 P-töl

Gvsrmok -cipők.............. 4.- P-tól 

házicipők, hócipők rendkívül olcsón

Most vegyen FRIEBERT-cipőt.

Rákóczi-ut S9. Teréz-körut 62. 
Vámház-kttrut 12

nai körében, teljes visszavonultságban élt. Az 
elmúlt napokban az idős bankár megfázott s 
a hülésböl

tüdőgyulladást kapott s néhány napi kínos 
szenvedés után, az óesztendő utolsó nap

jának reggelén meghalt.
A vasárnapi temetésen pesti hozzátartozói 

valamenyien részlvettek s értesitetlék a halál
esetről Weisz Emil Newyorkbnn lakó fivérét. 
Weisz Dezsőt is, aki azonban már nem érkez
hetett meg a temetésre.

sze már lángokban állott
s a tűzoltók minden fáradzása arra irá
nyult, hogy az épületben

alvó embereket kiszabadítsák élet veszt*  
delmes helyzetükből.

Hősies önfeláldozással behatoltak a laká
sokba és egymásután hozták ki az udvarra 
a lakókat, akik csak akkor tudták meg. 
milyen veszélyben forogtak, hogy mialatt 
nyugodtan aludtak, fejük felett kigyulladt a 
ház teteje. Mintegy másfél óra hosszat dol
goztak a tűzoltók, mire sikerüli a tüzet el
oltani. A hajnali órákban a lakók is vissza
térhettek lakásaikba. Hétfőn délelőtt tartják 
meg a tüzvizsgálatot s akkor derül majd ki. 
hogy tulajdonképpen mi is okozta a tüzet.

hogy közölte volna családtagjaival mi
kor jön haza.

Sclnvegert hiába várták haza s felesége 
mindenütt érdeklődött, ahol férje meg szo
kott fordulni, de senki sem tudott köze
lebbi felvilágosítást adni róla. Kétségbeesett 
bizonytalanságban telt el tiz nap, mialatt 
Schwcgerné hiába várta vissza férjét, 
hiába érdeklődött utána. Ezek után jelent 
meg az asszony a rendőrségen és jelentette 
be a kereskedő eltűnését.

A rendőrség az eltilnl kereskedő fel
kutatására megindította n nyomozást, 

hogy megállapítsa, ml történt vele.
A budapesti rendőrség Schweger Dezső el
tűnéséről értesítette a vidéki és külföldi 
rendőrhatóságokat is s közölte velük az el
tűnt személyleirását és személyi adatait is. 
A rendőrség reméli, hogy rövidesen meg
oldódik Schweger Dezső eltűnésének rej
télye.

vényszék elé került. A büntető törvényszék 
F/óHdn-tanácsára szignálták az ügye*.  
Schmoll Fülöp védője az egyszerűsítési tör
vény alapján közvetlenül a tanácshoz fordult 
és védettje szabadlábrabelyezését kérte, amit 
a törvényszék el is rendelt. A fötárgyalást 
is kitűzték:

január 23-án tárgyalja a Flórián-fanács
a csekkhamisitók bűnügyét.

hangszóróiét igényeinek megfelelőbb 
Orion dinamikus hangszóróra cseréli k
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meg>t és vall a bÉcskörnvÉkl 
Kettős gyilkosság felless

n rsnaerssg nem ad hitelt a sorslegvOgynSK uailomísínah

NOVOPIN
Bécs, január 3.

61 f lét fűi Napló tudósítóidnak telefon- 
jelentése.) A bécsi rendórigazgatóságon kora 
reggeltől kezdve állandóan folyik n Szil
veszter éjszakáián felfedezel! borzaim. is 
gyilkosság lettesének kihallgatása. Mini is
meretes.

glcsshlibli villájában újév reggelén 
holtan találták a liutvunkétesztendős 
Irma Höpílingcnt, ukl híres énekesnője 
volt néhány évtizeddel ezelőtt Becs 

színházi éleiének.
Az idős énekesnő most énekiskolát nyitott 
és annak jövedelméből élt. A halott ének- 
tanórnö melleit

egy súlyosan sebesült fiatal nőt Is talál
tak: Franclsku Wuchnuf huszonliotesz- 

tendűs varrónőt,
akit eszméletlenül, életveszélyes állapotban 
Múllitottak kórházba. Röviddel később már 
n rendőrség őrizetében volt Viktor Zadrazil 
sorsjegy-ügynök és bátyjának volt felesége, 
Antónia Zadrazil. akiket a kettős gyilkosság 
és yyilkossági kísérlet elkövetésével gyanú- 
állanak.

Eleinte mindketten n legállhatalosabban 
tagadtak. A nő semmiről nem akart tudni, 
azt állítja, hogy n férfi, akivel az utóbbi 
Időben közős háztartásban élt, csak inasá
val vilié a bécskörnyéki villába — nem 
tudja, mi történt olt, ő többszöri ott tartóz
kodásuk alkalmával

mindig csak egy sötét szobában vára
kozott, hullott ugyan revolverlövéseket*  
de sem sebesültet, sem halottat nem 

látóit.
Ha rútja, amikor legutóbb a villát elhagyták, 
csak arra kérte, /109// legyen alibi-tanúja 
és igazolja, hogy a Szilveszter-éjszakát 
együtt I öli öl fék.

Ugyancsak tagadott mindmáig Viktor 
Zadrazil is, aki azonban ma a keresztkér
dések sulva alatt

megtört és részleges beismerő vallomást 
telt.

Azt már vállalja, hogy a varrónőt <5 lőtte le. 
az énektanárnő meggyilkolásáról azonban 
semmit sem akar tudni

Zadrazil vallomása szerint ő Wachauf 
1 ranciskával együtt egv nagy szélhámosság 
elkövetésére szövetkeztek. Elhatározták, 
hogy kibérelnek egv bécskörnyéki villát és 
annak tulajdonosául adva ki magukat,

rengeteg úrul sásúrohmk össze, ame
lyet uzután értékesítenek.

A választás Irma llöpflingen glesshüblí vil
lájára esett, amelynek bérére Wachauf 
Franciska meg is alkudott a lulajdonosnő- 
vcl. lluvi százhúsz silling bérösszegben ál

Megfojtotta újszülött ikreit 
egy fiatalasszony

Sátoraljaújhely, jan. 3.
ÍA Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Türóczy József né 22 éves füzér- 
kajálni asszony még december elsején Ikrek
nek adott életet. A fiatalasszony az újszülött 
csecsemőket

megfojtotta

Rejtélyes öngyilkosság 
a magyar-osztrák határon
A magyar vámőr osztrák kollA^AjAnúi telt 

barátságos látogatás után agyonlőtte magút
Nagykanizsa, január 3.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon
jelentése.) I rüluvirt Rezső, nagykanizsai 
vámőr, n magyar-osztrák határon. Sütör 
községnél, ahol n rnagyur határt az osztrák 
határtól egv kis huszmétcrcs hid választja 
cl, a sáinőrházbnn teljesített szolgálatot. 
rrühudrt Rezső szoros barátságban volt az 
osztrák határon szolgálatot teljesítő egyik 
gátőrrel, úgyhogy gyakran meg is látogatták 
egymást. I'rühuürt vasárnap is, szolgálati 
idején kívül átment az. osztrák gátőrhöz és 
körülbelül másfél órát időzött ott, vidáman 
beszélgetve a gátőrrel és családjával. A gát
őr 15 éve*  fin kísérte át a hidon a magyar 
határra Frühwirtcf és elment vele a vám- 
■ irházba i«, ;.hol Fnihwirl megkérte a fiút.

érc fennálló cégünk 
átszervezés nlntt; e héten 

vagy leltári árusítás 
a legolcsóbb árakon! 
Neumann M.Jsa

FrzNébet-kUrut 1fl.

lapodtak meg, amelyre harminc silling elő
leget is adlak. A villába azonban mégsem 
juthattak be, mert Irma llöpflingen közben 
rossz információkat szerzett mindkettőjük
ről és megtagadta a kulcsok átadását.

A férfi vallomása szerint itt kapcsolódott 
ő be az ügybe. A varrónővel együtt fölment 
az énektanúrnöhöz és Wachauf Franciska 
ügyvédjének adva ki magát,

követelte vagy a kulcsok átadásét, vagy 
pedig az előleg visszafizetését.

Az asszony végül is átadta a kulcsokat. Zad
razil úgy adja elő a dolgot, hogy távozlában 
a varrónő elkérte tőle a revolvert azzal, 
hogy fél egyedül kimenni a villába, ö ál 
is adta a revolverét a varrónőnek. Egy nap
pal később ö barátnőjével: Zadrazil Antó
niával kiment a villába és onnan

teherautón két zongorát behozott Birs
be, amelyeket azután a Dorothcanum- 

ban 130 siIIIngért elzálogosítottak.
Ekkor állítólag kérte vissza a revolvert 
Wachauf Franciskától, de nem kapta meg. 
A varrónő ekkor közölte vele, hogy a villa 
padlásán igen értékes képek vannak, ame
lyeket szintén értékesíteni lehetne.

Szilveszter este újra kiment Zadrazil An
tóniával együtt Giesshüblbe, ahol a varrónő 
nyitott ajtót. Egyenesen a kivilágított pin
cébe vezette le, ahol legnagyobb meglepe
tésére,

vértócsa közepén, ott találta az ének
tanárnő holttestét.

A varrónő azonban nem volt hajlandó meg
mondani, hogy miért lőtte le Irma Höpflin- 
gent, csak a férfi kezébe nyomta az asz- 
szony bécsi lakásának kulcsát, hogy men
jen oda és

rabolja ki.
ő elment, azonban megijedt és a lakás ki
rablása helyett visszament a villába, ahol 
a holttest melleit még mindig ott ült a nő 
és — cigarettázott. Követelte tőle vissza a 
revolvert, mert félt, hogy a gyilkos szerszám 
árulója lesz, a varrónő nem adta, kikapta a 
kezéből, (elsietett a lépcsőkön és mikor 
Wachauf Mariska ulánaszaladt, kétszer rá
lőtt.

A rendőrségen nem igen adnak hitelt n 
részleges beismerő vallomásnak, hiszen 
nyilvánvaló, hogy már első alkalommal erő
szakkal elvchelte volna a revolvert és azt is

Igen valószínűtlennek tartják, hogy 
Wachauf Franciska órákig a halóit 

mellett maradt.
Az a vélemény, hogy Zadrazil Antóniának 
is igen élénk szerepe van a véres drámában. 
Remélik, hogy holnapra teljes beismerő 
vallomásra bírják mindkettőjüket.

1

A rémtett azonban most kiderült és a 
csendőrség megindította a nyomozást. Tű- 
róczyné u sátoraljaújhelyi törvényszék vizs
gálóbírója elé került. A vizsgálóbíró vasár
nap

letartóztatta
a gyermekgyilkos fiatal anyát.

hogy a szomszéd helyiségben keresse meg 
a lámpát és gyújtsa meg, s hozza be a sötét 
szobába. Alig lépett ki u fiú az ajtón,

két lövés dördült cl a szobában, ahol 
l'rübwlrt tartózkodott.

Az osztrák gyerek nagyon megijedt, lélek
szakadva szakadt át szüleihez, akiknek 
csak annyit tudott mondani, hogy lövéseket 
hallóit, nem tudja mi lőrtént s azért sza
ladt haza, hogy szüleit segítségül hívja. A 
gátőr azonnal útsietett a magyar vámőr
házba,

ahol a szoba padlózatán vérében fekve, 
álhitt mellel, holtan találták Frühwirt 

Rezsőt.
A nagykanizsai rendőrség megállapította, 

0 vámőr szolgálati fegyverével agyon
lőtte magát. Az öngyilkosság okát nem tud 
Iák, mert az öngyilkos vámőr semmiféle le
velet nem hagyott hátra. Édesapja, Frfíh- 
mirt Rezső délivasuti főkalauz érthetetlen
nek tartja fia öngyilkosságát és azt hangoz
tatja. hogy bűncselekmény történi, mert 
fiának semmi oka nem volt arra, hogy ön
gyilkosságot kövessen el.

Csak a Pttautn
un.lmu I ». -HMrl.1 f,n^k|Vom,M ,. •W a

Egymaga oltotta el két égő ház 
füzét egy bátor csendőrszázados 

A dombóvári csendőrszázadparancsnok hőstette
Dombóvár, január 3.

Dr. vitéz Gcreőffy Géza csendőrszázados, 
dombóvári szárnyparancsnok éjszaka egy 
vacsoráról baráti társaságban hazafelé 
tartva,

észrevette, hogy az egyik húz udvará
ból füst gomolyog ki az utcára.

Odasietve a fából épült házhoz, látta, hogy

Monstre ékszercsalásá bíxnpör 
tizenhét vádlottal 

ítélethirdetés előtt áll PappadopcuEo alias Spirő Sámuel 
és tizenhat vádlott-társának bűnügye

A büntető törvényszék Lányi-lnn&csa öt
napon út tárgyalt egy bonyolult csalási bűn- 
pört, amelynek nem kevesebb, mint

tizenhét vádlottja van.
A királyi ügyészség vádiratot adott ki Szabó 
Gyula, a Nemzeti Forgalmi Vállalat tulajdo
nosa, valamint Spiró Sámuel, álnéven 
Pappadopoulo Georgio török kereskedő és 
tizenöt társuk ellen. A vádirat szerint Szabó 
Gyula még 1026-ban hirdetéseket telt közzé, 
amelyben

áru- és ékszerfedezet ellenében koszt- 
kamatru kölcsönt keresett 

ügyfelei számára.
Mikor aztán pénzes emberek jelentkeztek, 

ékszereket és egyéb árukat mutattak fel 
előttük, majd elvitték őket ékszerészekhez 
és kereskedőkhöz, akik előzetes összebeszé
lés alapján a biztosítékként felmutatott hol
mikat

a valóságos értéküknél jóval magasabbra

Nem találják a kommunistákat,
a fi ifi megxavartáfi Hindenburg szilveszteri rádióbeszédét

Berlin, január 3.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) A birodalmi 

elnök szilveszteri beszédének megzavarása 
ügyében folytatóit nyomozásnak még nem mu 
latkozott kézzé,! fog haló eredménye. A rendör-
fonöksegre bevitt

két távlróépitő munkás egyikét kihallgatása 
után elbocsátották.

l’gy látszik egyébként, hogy a második gyanú

Seköjfözés után teljesen kifosztotta 
két fiatalember az albérleti lakást

A rendőrség keresi a veszedelmes tolvajokat
Érdekes lopási ügyben indított nyomozást 

a pesterzsébeti kapitányság. Deminger Já
nosáé, iparosmester felesége, aki Pesterzsé
beten, a Balthyány-utca 10. számú házban 
lakik, tette meg az ügyben a feljelentést. De- 
mingerné, akinek nagyobb lakása van, envik 
szobáját állandóan ki szokta adni albérlő
nek. Régi lakója 1-én elment és az asszony 
kitette a kapura a kiadó szoba céduláját. 
Szombaton délelőtt két jólöltözött fiatalem
ber jelentkezelt az asszonynál és a szoba 
iránt érdeklődlek. Demingerné bevezette 
őket a lakásba s megmulatta nekik n kiadó 
szobát. A fiatalembereknek tetszett a szoba, 
az árat sem kifogásolták, csupán azt kér
dezték az asszonytól, hogy beleegyezik-e 
abba, hogy kettesben béreljék a szobát. A la
kás lulajdonosnője beleegyezett a fiatalom-

Mély fájdalomtól porbasujtva tu
datjuk, hogy imádott férjem, Illetve 
drága jó apánk, testvérünk, apósunk és 
nagyapánk

Ml Mai
börbutorkészltő, a Budapesti Kárpitos 
Iporfestőiét tb. örökös elöljárósági tagja 

január 2-án, áldósdus éleiének 73. évé
ben, az Ur kifürkészhetetlen akaratából 
megtért őseihez.

Hétfőn, január 4-én, d. e. H órakor 
kísérjük őrök pihenésre a rákoskeresztúri 
uj Izraelita temetőbe.
Gyászolják: hitvese, szül. HersfeM Annát 
gyermekei: Mária, Rózsi. Erzsébet, Sán

dor, László, Miklós, Istvánt 
testvérei, vejel, menyei és unokái.

Részvétlátogatások mellőzését kérjük!

szénsavas fcnyőfableffa
nélbííl! Kapható mindenOttneiRun <Q>

az már lángokban áll s a tűz már a szomszé
dos házra is átkapott. Gcreőffy százados 

egymaga fogott hozzá az oltáshoz.
Felkapott egy hatalmas karót s azzal szét
verte a tűz fészkét, majd személyesen ve- 
zetlr az oltási munkálatokat is. Mire a tűz
oltók kivonultak, a tűz már lokalizálva volt. 
A századost a lakosság lelkesen megélje
nezte.

becsülték.
Az ügyfelek erre otthagyták a pénzüket él 
később kiderüli, hogy a fedezetül kapott 
áru, ékszer és más holmi a becslési árnak 
alig felét vagy harmadát éri. A vádlottak 
közül

Spiró-Pappadopouio és egy társa nem 
Jelent ineg a tárgyaláson, 

amelyre évekig tarló vizsgálat után most ke
rült sor.

öt napon ót tárgyalta a komplikált ügyet 
a f.dngí-tanács. Szabó Gyula és a többi vád- 
lottak is valamennyien

Jóhiszeműségüket és ártatlanságukat 
hangoztatták.

Hétfőn már a perbeszédekre kerül a sor. A 
vádat képviselő királyi ügyész, valamint a 
védők, dr. Csató Ferenc, dr. Tarján Mihály, 
dr. Barta György és dr. Papp Jenő ügyvé
dek beszélnek és valószínű, hogy a bíróság 
utána már Ítéletet is hirdet.

sított sem tartózkodott a kérdéses Időben a telt 
helyén. Most egy

harmadik távlróépitő munkást hoztak ki
hallgatás céljából a reudőrfőnökségre. 

Ezidöszerint még alibijét vizsgálják feíül. Az 
eset kinyoniozásn annál nehezebb, mert a kér
déses kábelaknában a legcsekélyebb bizonyíté
kul szolgálható nyom sem maradt, a gyanúsít
ható egyének köre pedig rendkívül széles.

bereknek kívánságába és azok nyomban be 
is költöztek. Nem hoztak magukkal mást, 
csak egy bőröndöt. Egész nap otthon tartóz
kodtak. Demingerné az esti órákban elment 
hazulról és ezalatt csak albérlői maradtak 
ollhon. Félóráig leheléit oda és amikor 
hazatért,

meglepő felfedezést tett.
A lakás ajtaja tárva-nyitva volt cs a szo
bákban a legnagyobb rendetlenség uralko
dott. A szekrények tárva-nyitva voltak, fe
hérneműk, ruhanemüek szerte-szét voltak 
dobálva, még az. ágynemüek is a legnagyobb 
rendetlenségben voltak.

Az uj albérlők az asszony távollétében 
kifosztották a lakást.

A lepedőket, vánkosokat, ruhanemüeket ke
vés kivételével magukkal vitték s hogy pénzt 
nem tudlak zsákmányolni, ennek csak az a 
magyarázata, hogy az asszony nem tartott 
odahaza pénzt.

A károsult pontos személyleirást adott a 
két fiatalemberről s ezen a nyomon a rend
őrség abban bizakodott, hogy rövidesen si
kerül kézrekeriteni n raíTln'ált tolvajokat, 
akik lakáskeresés, illetve lakásbérlés, ürü
gyével fosztják ki áldozataikat. A tolvajok 
valószínűleg Budapestről rándullak ki Pest
erzsébetre és bizonyára egyéb lopásokat is 
köveitek cl

,181om,6<L ?orlg ,uJ‘va hogy

Stern Lajos
Tolt somoaymrgyei nioMrIJ

3 Ar®><«r 74 éves korában. 
bVa’^«'nak 4 ük évében. bossni 
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Azipartestületiközpontleszaziparosokparlamentje
A clearingegyezmények nagyobb mozgási szabadságot biztosítanak a kereskedelemnek — 

Befejeződtek a textilszakmában a kondició-egyeztetö tárgyalások
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter nyilatkozata 

aktuális kérdéseiről
Mit várhat az uj esztendőben a magyar ke

reskedelem és ipar: olyan égető kérdés ez, 
mely valóban elsőrendűen fontos egész gazda
sági életünkre. Mert bár elsősorban mezőgazda
sági állam vagyunk, mezőgazdaságunk talpra- 
íllitása azonban sokkal inkább függ a világ
gazdasági helyzet alakulásától, a külföld fel
vevőképességétől. felvevölehetöségeitöl. mint az 
ipari termékeink értékesítése. Igaz, hogv ipari 
termékeink sorsát jórészben a mezőgazdaság fo- 
gyasztóképessége is befolyásolja, mert ha ipari 
termékeinket idehaza tudjuk elhelyezni, nem 
csak az ipar, de a kereskedelem sorsa is bizto
sítva van.

Az újév alkalmából a Hétfői Napló munka
társának volt alkalma beszélgetést folytatni 

KENÉZ BÉLA
kereskedelmi miniszterrel

arról a nagy problémáról, hogy milyen eszkö
zökkel óhajt a mai súlyos helyzetben jobb uj- 
esztendőt biztosítani a magyar ipar- és kereske
delemnek.

— A képviselőház előtt van a törvényja
vaslat az ipartestületek reformjáról és az 
ipartestületi központról — mondotta a ke
reskedelmi miniszter. — Ennek az a célja, 
hogy egyrészt a kényszertársulás révén

az Iparosokat a saját anyagi és erkölcsi 
érdekeik fokozottabb gondozására 
késztesse, a kari tisztességet hatéko

nyabban megvédje.
másrészt az ipartestületi központ létesítésé
vel egy országos tekintélyű központi szer
vet.

mondhatni iparos-parlamentet rendsze
resítsen.

Hogy ez az elgondolás valóra váljék, ter
mészetesen, maguknak az érdekelteknek 
kell a törvény által nyújtott lehetőségeket 
kihasználni. Hiszen minden törvényalkotás 
csak keret, melyet a társadalomnak kell lé
lekkel és tartalommal megtölteni. Ez a tör
vényjavaslat remélhetőleg hamarosan az 
illetékes bizottság elé és utána parlamenti 
tárgyalásra kerül. Remélem, ez év folya
mán, az alkotmányos tényezők hozzájáru
lásával éleibe fog lépni és megkezdi jóté
kony hatású működését.

— Ami a kereskedelmet illeti, kétségte
len, hogy a magyar kereskedelem — amely 
a forgalmi korlátozásokat úgy az áruk, 
mint a fizetési eszközök forgalmának meg
kötöttsége mellett a legsúlyosabban érezte, 

komoly támogatásra szorul, hogy a Inai 
súlyos és válságos helyzetből kimenc- 

kedhessék.
Az e célból foganatba vett intézkedések kö
zül most csak arra a tényre akarok a keres
kedelem megnyugtatása céljából rámutatni, 
hogy az úgynevezett clearingegyezmények 
kétségtelenül az eddiginél jóval nagyobb 
mozgási lehetőséget biztosítanak a kereske
delemnek és ennek hatása a forgalom szem
pontjából a mai viszonyok között nem be
csülhető le, mert ennek alapján a deviza
nehézségek megkerülésével juthat áruhoz. 
Hangsúlyoznom kell azonban, hogy 

közgazdasági érdekből kívánatosnak 
tartom, hogy a hazai kereskedelem ez
zel a szabadsággal csak az itthon elő 
nem állítható cikkek tekintetében éljen, 

mert az ok nélkül külföldnek fizetett össze
gek megrontják kereskedelmi és fizetési 
mérlegünket,

a magyar munkást fosztják meg a ke
reseti lehetőségtől, 

megbénítják a magyar ipari termelést, ami 
végeredményében a társadalom fizetőképes
ségének elsorvadását és ezzel a kereskede
lem újabb válságát eredményezi.

— Égy másik — a kereskedői világot ér
deklő s közlésre érdemes tényt akarok még 
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megemlíteni és pedig azt hogv az. úgyneve
zett kondició-egyeztetö bizottsági tárgyalá
sok komoly mederben foknak és a tárgyaló 
soknak ebből a szempontból legfontosabb : 

a texlilszakinára vonatkozó része köz
vetlen befejezés előtt áll.

Talán, mire e sorok meg jelennek, az érde
keltekkel az erre vonatkozó tárgyalásokat 
sikerrel be is tudom fejezni.

megölte a envelt halszálka 
Hsgyi Gyula volt löisnM 

Frigyes főherceg vagyonkezelőiét 
TOdeiébe került a halszálka es Hegyi Gyula háromheti 

. szenuettas után meghalt
A

vagyonkezelőjének 
dr. újév napján

után Imit meg

magyaróvár! vonathoz hétfőn külön- 
kocsit kapcsolnak, amelyen leólmozott ko
porsóban Magyaróvárra szállítják Hegyi 
Gyula dr.. Moson vármegye volt főispánjá
nak, Frigyes főherceg 
holttestét. Hegyi Gyula 
hatvanesztendős korában

tragikus előzmények
a Fasor-szanatóriumban.

Hegyi Gyula dr. három héttel ezelőtt, szü
letése napján családi körben vacsorázott. 
A vacsora egyik fogása hal volt. A nyugal
mazott főispán

lenyelt egy kis halszálkát,
ami annyira kínozta, hogy a felesége tele
fonon fölhívott egy orvost és megkérdezte, 
mit tegyen. Az orvos nzt tanácsolta, hogy 
nyeljen le néhány darab kenyeret.
Gyula dr. megfogadta a tanácsot és rövid 
időre jobban is lett, úgyhogy a vacsorát is 
folytatta.

Másnapra azonban megint kínzó fájdal
makat érzett a torkában. Agybaicküdt és 
orvost hivatott. A következő napon már 
heves rosszullét fogta cl, úgyhogy 

szanatóriumba kellett szállítani.

Vasárnapra megoldódott 
Tarczal Endre gazdászati tiszt 

öngyilkosságának rejtélye
Ma kihallgatják Tarczal hozzátartozóit a katonai hatóságok

Az uj esztendő első öngyilkosa Tarczal 
Endre gazdászali tiszt, akit pénteken véresen 
átlőtt mellel találtak meg a járókelők a Húlh 
György-utcában. A fiatal katonatiszt Szilveszter 
éjszakáját rokonai társaságában töltötte el s 
reggel fele, amikor elóvozolt a vendégségből, 
a Bálh György-utca 04. számú ház előtt elővette 
Frommer-piszlolyát és 

indMiclőttc magát.
A mentők beszállították a helyőrségi kórházba, 
ahol azonban már nem tudlak segíteni rajta s 
rövid haláltusa után klszenvedetl.

Az illetékes katonai hatóságok megindították 
vasárnap a vizsgálatot, hogv

világosságot derítsenek a rejtélyes öngyil
kosságra.

Az életunt fiatal tisztnél ugyanis egyetlen búcsú
levelet és semmiféle olyan Írást nem talállak, 
amelyből tettére következtetni lehetne. A ha
tóságok vasárnap kihallgatták az öngyilkos 
Tarczal Endre társaságának tagjait, akikkel a 
szilveszteri éjszakát töltötte. A kihallgatott ba
rátok, rokonok elmondották, hogy

a fiatal tiszt a legjobb hangulatban volt 
egész éjjé’, és sejteni sem lehetett, hogy 

Ilyen sötét tervek foglalkoztatják.

a kereskedelem és ipar

Ennyit mondott Kenéz Béla kereskedemi mi
niszter a kereskedelmet és ipart érdeklő és n 
legközelebbi időben aktuális kérdésekről. Min
den rokonszenve és érdeklődése, teljes munkája 
a szorongatott magyar ipar és kereskedelem 
megsegítését fogja szolgálni, hogy átvergődjünk 
a mostani súlyos válságon és úgy az iparos-, 
mint a kereskedő-társadalom továbbra is telje
síthesse — mezőgazdasággal együtt — nemzet
fenntartó hivatását és küldetését.

szinte

ahol Szöllősy Lajos dr. főorvos, egészség
ügyi főtanácsos vette ápolás alá.

Az orvosok megállapítása szerint 
páratlanul álló baleset történt:

A halszálka a nyelőcső helyett a légző
csőbe került, nem akadt meg, hanem le
csúszott a tüdőbe és a tüdő szöveten 

roncsolási végzett.
Tüdővérzés lépett fel és Hegyi Gyula dr. 
állapota súlyosra fordult. Hozzájárult a baj
hoz, hogy tüdőgyulladás és mellhártyagyul- 
ladás állt elő. Á magas lázzal járó betegség 
annyira megviselte a szervezetét, hogy szív- 
gyengeség következeit be és Hegyi Gyula 
ujesztendő éjszukáján meghalt.

A volt főispán tragédiája általános, mély 
részvétet keltett. Hegyi Gyulát a budapesti 
előkelő társaságokban jól ismerték. A beteg
sége alatt Frigyes főherceg nap-nap után 
érdeklődött az állapotáról,

Albrecht főherceg pedig kétlzbcn Is meg
látogatta.

A család intézkedésére a tragikus véget ért 
Hegyi Gyula dr. holttestét most Magyar
óvárra viszik és kedden délután temetik.

isMa hétfőn Tarczal közvetlen hozzátartozóit 
ki fogják hallgatni a katonai hatóságok.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap utána
járt Tarczal Endre rejtélyes öngyilkosságának 
és megtudta, hogy a fiatal liszt már hosszabb 
idő óla udvarolt egy pesti urileánynak. A fia
talok nagyon megszerették egymást s legutóbb 
elhatározták, hogy házasságot kötnek. Ennek 
azonban váratlan akadályai támadtak, mell 

sem a leány, sem a fin szillel hallani sem 
akartak a húza-silgliölé.srűl

s az volt az álláspontjuk, hogy fiatalok még 
mindketten ahhoz, hogy cgybek< Ijenek. Emiatt 
rendkívül elkeseredett Tarczal Endre, de arról 
csak u legbensőbb barátai tudtak, hogy a fia
tal tisztet ez a végsőkig elkeserítette. Meg a 
leány előtt sem tett soha olyan kijelentést, 
amelyből következtetni lehetett volna arra, 
hogy milyen tervek foglalkoztatják

Megtudtuk azt is. hogv a tragikus véget ért 
gazdúszati tiszt családjában rövid idő lefor
gása alatt

ez már a második öngyilkosság.
A fiatal tiszt buga, Tutisthck Edit húszéves hi- 
valalnoknő néhány hónappal ezelőtt f.ivcn- 
lőtte magát és meghalt. A leány ugyanazon ok
ból követte el öngyilkosságát, ami minit most 
bátyja ment a halálba. Tnuschek Editnek már 
régebben udvarolt egy folyamőrségi tiszt, aki 
feleségül akarta venni. A házasságnak azonban 
anyagi akadályai voltak is Így a leány neiu 
mehetett férjhez a tiszthez. Ez azután annyira 
elkeserítette, hogy egyik rokonának a lakásán 
elkövette öngyilkosságát.

Tnrcznl Endre ugyanazoknál a rokonoknál 
töltötte a Szilvesztert, ahol húga annak

idején öngyilkos lett
s ugylátszik, bugának öngyilkossága is hatással 
volt rá s megértette benne a szándékát, ame
lyet az óév utolsó éjszakája után végre is 
hajtott.

Tarczal Endrét ma, hétfőn temetik el.

intelligencia illmie:

az exteleség
Bemutatta az űrt közönség színháza a

FÓRUM FÓRUM

kiváló kávéizesitönek 
bizonyult
a valódi Franck.

A segédhívafali 
tisztviselők a fizetés

csökkentés ellen
Vasárnap délelőtt a Segédhivatali Tisztvise

lők Szövetsége rendkívüli közgyűlést tartott, 
amelyen a fizetésredukciók ellen tiltakoztak.

Kiss Szilárd elnöki megnyitója után Szabó 
Miklós főtitkár szólalt fel. Beszédében azt han
goztatta, hogy nagy hibája volt az utolsó idők 
kormányintézkedéseinek az, hogy előbb az ál
lami alkalmazottak fizetését csökkentették és 
csak azután fogtak hozzá a inaniutfizctések és 
álláshalmozások megszűntetéséhez, így szinte 
az a látszat, hogy az álláshalmozókat azokból a 
fillérekből fizetik, amelyeket a kisfizetésű ál
lami tisztviselőktől vettek el.

Szabó Miklós ezután felolvasta a segedhiva- 
lall tisztviselőknek a kormányzóhoz intézett 
memorandumát, amelyben orvoslást kérnek sé
relmeikre.

Wirt Gyula a dijnoki fizetések redukálásá
ról, Losoncra Ferenc és Kiéli István a házas
párok állami alkalmazásáról beszéllek. Felszó
lallak még: Reiser József, Jóik Gyula. Marha
lek Sándor és a Magánalkalmazottak Nyugdíj
egyesületének nevében Somlyó Gyula.

Ezután elhatározták, hogy a fizetésreduk- 
ciókra orvoslást kérő memorandumot

hu.sztagu küldöttség viszi fel ■ kormányzó
hoz.

Végül az elnök bezárta a rendkívüli közgyűlést.

A póruljárt áldoktor
Nem mindennapi ügyben indított nyomozást 
budapesti főkapitányság. A nyomozást egya , , ..... „_____ __________ „

házaspár feljelentésére kezdték meg. akik kü
lönböző cimekm tettek panaszt a rendőrségen 
egy álorvos ellen.

Tauher Rezső magántisztviselő felesége hóna
pokkal ezelőtt megismerkedett egy jólöllözött 
középkori! férfival, aki mint Hitnek Lajos dr. 
orvos mutatkozott be az asszonynak. Iliinek 
dr.-t Tauberné férjének is bemutatta és a 
szimpatikus megjelenésű, jómodoru ember, ha
marosan a család bizalmas barátja lett. Állan
dóan feljárt Tauberékhoz, együtt járt velük 
szórakozni és dúlta őket apró orvosi taná
csokkal.

Egy héttel ezelőtt Tauberné megbetegedett. 
Erős hjza volt s le is kellett feküdnie. Éppen 
aznap látogatta meg Tnubrrcknt Hímek dr.. 
aki majdnem mindennapos látogatója volt a 
háznak. Tauber elpanaszolla barát iának fele
sége betegségét és mindjárt megkérte,

vlzsgálju meg az asszonvt és kezelje a be
tegségét.

Hímek dr. alaposan meg is vizsgálta az asz- 
szőrűit. Vizsgálat után mindenféle orvosi mű
szavakat használt, de receptet nem irt.

Másnapra Tauberné állapota súlyosbodott. 
Hűnek dr. aki másnap csakugyan felment « 
beteghez, amikor látta, hogy az asszonya ro»r- 
szid van. dódéit azzal, hogv hamarosan visz- 
szatér. Tanberék hiába várták a doktort, csak 
nem jelentkezett újra. Végre is, minthogy az 
asszony egyre rosszabbul lett, más orvosért 
küldtek.

Az orvos megvizsgálta az asszonyt, megálla
pította, hogy

állapota Igen veszélyes.
Megkérdezte, hogy ki kezelte eddig. Meg

mondották. hogy Iliinek Lajos dr. Az orvos 
igen furcsának találta a beteget és feltétlen 
akart beszélni Hűnek dr.-ral. Hűnek címét 
azonban Tanberék nem tudtuk és az orvos 
hiába is kereste mindenfele orvosi nyilvántar
tásban és névjegyzékben. Végre is annak * 
gyanújának adott kifejezési, hogy az Ulető 
Hunek dr. nem lehetett orvos.

Tanberék erre megtelték feljelentésüket a 
rendőrségen A rendőrség rövidesen felkutatni 
Hűnek Lajost. akiről megáll ipitottak. hogy 
biztosítási ügynök éj sem dr cim nem járt 
neki és orvos sem volt soha. Kihallgatták a fő
kapitányságon, ahol Hitnek azt vallotta, hogy 
csak azért mutatkozott be mint doktor 
Taubcrnénak. mert hencegni akart az asszony 
előtt. Amikor aztán az asszony a férjének is 
bemutatta, és későhb, amikor a nő megbete
gedett, ntár nem vallhatta be, hogv hazudott és

kénytelen volt megjátszani orvos-szerepét.
Minthogy Tanberék fenntartották feljelenté

süket, a rendőrség megindította az eljárást 
Hűnek ellen
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Teli Kaoat valódi szőrme gallérral, 
kiváló Tweed kelméből „ .. ..

HJ
J.BO
RJO
U-tól

iiöi iiicc kaianok
divat (ormokban szép díszítéssel min
den színben óriási választék .. .. ..

Hűl dluai blúzok
kiváló zeflr és oxlord anyagokból ..

moseivem creoe ne enine ruha 
csodaszép színekben és fazonokban .

Posztó leiimat
fekete és sötétkék szép szőrme gallérral
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Flanel pongyola virágos mintán’ R
komplett bőség és bosszúság — ... (J

r
F

1.45
1.45
1.98

-.72
mosó müselymek _ QR

óriási választékban mtr. 1.18.................... sUÜ

mosó müselyem 1IQ
különleges pongyolamlntákkal mtr............. IslU

F

29M

9,!» Riimóa sapka
£■ gyönyörű színekben

Mosóanyagok.

Jó mosó tenisz flanel _ RR 
csíkozott mintákkal mtr. - .SS..................
GyUayttrU bársony flanel 1 ÍR
nagy választékban tntf............................... IslU

Flanel újdonság 1 QR
a legújabb dlvatmlntákkal mtr.................. IsUll

39'

mimas mchier bársony ruha 10-50
gyönyörű kivitelben.. .. .. „ |(J

eyapiu Tuueeó ruhi in,so
a legszebb divatfazonokban.. „ _ | y

-.57 
.88 

cérna kanavász gg 
Kitűnő lepedő-vászon 1 7E
jó pamut minőség 140 eui. mtr.................. Isi U
Paplanlcpedő-vászon Q RR
180 cm. széles erősszálu pamut minőség .. LuU

-.28

Január 4-től 18-ig
Silón melltartó
Színes kombiné hl- inn 
mezve i.oö
MOseiyem irikókon . ng
Pina »'SlS,.ekb“: l.aö
iiöi ing la mosoti silón-. qn
ÖÖI atípen bimec.e ..... 1.30

Színes Pólóing hímez- 9 <r yg különböző fazonokban j
Színes „Scharmeus"- 
komhine ■U múselyemböl,5 
csipkézve......................... u,kü
női Dilamaöiiönv i qn
mintás flanelekből ...........“ uU

SvalciKöiÉsüiriHöKom-n nr

M
 minden szín és nagy- / Uj 
ság, kis hibával ..LUU

játszóruha
Jó mosó tenlszUanelekból „ _ _ — _

Flanel pilamaoiiöny
csinos fazonokban I szám
Tzámonként25 fillér emelkedés — — —

Fiúcska sköl ruha
felgombolós és kantáról fazonban 1-as 
szám. Számonként 40 fillér emelkedés ..

vmamzaras .Eszkimó” öltöny 
közismert Jó minőségünk OO-as 2 évesnek 
Száinonkónl 7o fillér emelkedés .. ..

mackú-öiiöny o részes
kabát, nadrág, sapka és kesztyűből bár 
mely színben l'/t évesnek
Számonként 150 emelkedés...................

-95
|»98

Atlasz csíkos nűlnadríD l48 
bármely színben é® nagyságban .. I 

„senarmeus ttfli naűrao" 9-95 
nehéz sűrű kötésű műselyemből . £»

Bfilell nöl naűráa 950,
műselyemmel átszőve bármely nagys. L

Uíias mosököiÉnv I-18
fodros fazonban kitűnő mintákkal I

Fener kői zsebkendő _ ír 
batlszt eifonból ajourozva.. -

nm haiiszi zsehkenöö _ qr 
dtvatazincB széllel ,y!j

Ferii strapa zsehkenüö _ 9Q
színes széllel........................ _ ,LU

Ferii zeiir zsebkendő _ QR 
színes szegett széllé .. >wU

Fekete nöl kiolt Köpeny R,8°
Jó szabás.-al.. — .. — - U

Fener munkaköpeny R'*°  
női és férfi ....... — .. U

2J.30

r

Fiú szövet OiiönyöK
jó kivitelben, 3 évesnek 
Számonként 1.20 emelkedés — — —

tea oka es hu leiikabai 
duplán bélelve szőrme gallérral 45-es 
nagyság. Számonként 1.50 az emelkedés..

Gyermek pulóver és oroszka 
finom gyapjúból 1—2 és 3 évesnek........

Leányka Klot-KOteiiv
díszes fazonban, 45-ös nagyság 
Számonként 20 fillér emelkedés «. _

Fin nappali msek
2 gallérral 30-as szálú 
számonként 20 fillér emelkedés..............

■/ti
<- í

viskösa hohaaiour 
női harisnya minősé
günk teljesen hibátlan P

Finom szálú Bemuerg 
női harisnya 3 
' ékonv és sűrű sodrással 1’ U

Angolos len harisnya - qo 
ajourszerü csíkkal .. 1* |J|J

Feni sporinarisnya is 
hosszuszáru dlvatinlntás P I

cérna iiör zokni 
fényezve dlvatmlntás . P 

nöl nappa öra sztyü
C3anos bélés nélkül P

Ferii nanoabörkcsz yii ncaftne kiváló minősóvLöŰ lUű bélés nélkül I*  
nöl nap ahörKesziyii 

melegbéléssel, 2 nyomó
gombbal ......................P

Fém nappabörkeszwu 
melegbéléssel, 1 nyomó- 
gombbal......................P

Uaíödl szarvasbör
I.BSZtyll férfi coattoa 
vsak egyes számokban P

1’0 
q.So 

5'50 

5” 

6” 
qso

Reklám sifon
eca. 78 széles mtr................
Bőrerős angin
mtr............
Mzlntartó
mtr............

Flanel portöt lő
Spsciai ,.727«-kölnivíz

bármely illatban, lüo gram
mos üveggel .......  P 1.6S ’fjQ
50 grammos üveggel ..........UU

inatszerpernieiazo -.w
elegáns kivitelben ....„» I

Compid puűer .King* t>20
ezustfénvü tükrös dobozban I

Príma uarrű-córna _ 95
1000 yardos —.08 till. 225 méteres .. .. - .. >

10 drn selyemfényű tomopamui 1 in
celofán csomagolásban vagy dobozban .... I» IU 

Ualödl gvöngvházgomb _ JB 
modern kltüzttuiragok _ M

estélyt ruhákra...................        »-<ől
1 vág klűpllcsipke 10 méter « "".88 
Előnyomott konghataluMD -.88 
Hol öues harlsnvatartö _ qr

erős klotból, fodros gumlrészekkel................ iUU

Előnyomott párna ......... 1,28

r
3S0

Ezen hirdetésünk megőr
zendő, mert csak egyszer 

jelenik meg!

Postai megrendeléseket 
kérjük ezen hirdetés vagy 
megjelent árjegyzékünk 

alapján teljesíteni.

Mindent vásári 
árakon szállítunk.

Fener maseiyemsat ~ 88 
Szürke moselyemsai _* qr

saját csíkozott mintával .. .. ÖU
müselyem saihBnúö

sötét alapú kockáa, mintás .. U
Angolos gyalusai rí8

nagy választékban ...............

modern sapkasaikcsziet r9“
csíkos, kötött gyapjúból uói .. U

Sapka es söikösziei T50
divat csíkos ........................ ■■

18 cm-es Wube

Sláger
lemezek 
óriási nagy _

műsorral ■
Vászonkötésü 

lemez
album 

-.78
Froltier törülköző 1 QR
színes széllel rojtosra drb........................ laCU

Kis párnahuzat 1 Qfl
kitűnő mosott sitonból ............................. lafaü
Hímzett ágykészlet .. nn
I pnplnolcpedö, 2 nag.vpárna, 1 klspórnn / < M|| 
kháió mosott sitonból..............................kUiUU

la. Bársony flanel
alma színekben mtr....................................
Fehér pique barhet
kiváló Jó mosó mtr.....................................
Doubl flanel
modern pongyola mintákkal mtr............ ..

Színtartó mosó-voál
(muszlin) szép színekben mintázva mtr. ..

ffl. P. Cs. Lanoilnszappan ...
érzékenybőrü hölgyeknek • ” 78

Citromszappan. . . . . . . . . .-28
Óriási lumoszappan -48
1 kg jOminöségO lürUP-

szappan . . . . . . . . . . . . . . . . r08
Órláslrudberetuaszappan -'48

DíVAIxXvÍÍnOK

Férfi Mrlevertarca.... 
M retikOi

erős bőrből
Ml rétikul

tartóé, ló bőrből, bőr bélés
sel. szép mintákkal ........

iparmOMzl NrntlUll 
szép mintákkal, körűlfonott

Különleges női mmim.... 
zerge- és boxbőrből, bőr- I/’*' ” 
béléssel, modern zárral .. !*•

női bOrpenz arca _ 05 
különböző formákban....... «UU

Patköaiaku börerszöny ".00 

martiaMr aktatáska old
erős kivitelben ................. U
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??IÍ5í;í,,“ spuri ing _
férfi cs női. bármely szín 
vagy nagyság...............P “w1

hcxszu aisűnaorsg „ 
gombol, csikós köperből 
7'0—100 cm bőségig .. 1’ w

H>sszu aisonaflrag „ __ 
gombos la rajó köperből, 
<0—100 cm bőségig .. P W

zeilr rövidnadrag s-P1 “•

Rövid, Bombosnadrag
fehér v. színes cérna- 
rajéból la zeíirböl .. P ■

RalcKöper röuifinaörag
elsőrangú szabásban gout- 
boa..............................p I

pilima-öttöny s'isí «
ból, bálóplj amának kiváló P RV

zsinoros la liánét _
bilama sar.".„ vf

Férfi ingek 4 árcsoportban
külön teremben, melyek minőségéért és szabásáért a legniesrzobbmenő 

garanciát vállaljuk

l-sö csoDort: p
Zeflringek, sifon hálóíngek, szegélyes silón nappali ingek

IFIK csoport: p 4.88
Pupllnmellü, oxford, zeflr, freskó
Ingek 2 gallérral, v. sportfazonban, 
panama apacsingek, frakklngek és 
la hálóingek

ill ik Ésouorl: p 5.48
l-n Oxford, fehér, színes és pssztei 
pupllnlngck, 110 és 120 hosszú mo. 
aott la slfon hálólngek.

IU-IK csoporl: p 5.98
Elsőrangú selyemfényű nuplfningek. 
fenér, színes és pásztói színekben, 
bélelt mellet

1 kg. kiváló táblás étcsokolAdé .. 
1 kg. kitűnő teakeksz;.............................

H kg. elsőrendű M. D. Cs kakaó ....
»4 kg. cukorka eavanu, erősv.selyem
H kg. kiváló nápolyi sselet ...........

kg. friss kókuszcsók........................
U kg. staniolos konyakos megy ..

■'« kg. kiváló nougat kocka...........
H kg. csokoládés rum praliné ....
V< kg. staniolos csokoláaés desszert

’4 kg. M. D. Cs. vegyes csokoládé drageé
U kitűnő crémdesszert........................

1.90
1.20 Férfiruha-osztáiyunkon 

a ruhák árát 8 pengővel, 
a kabátok 10 pengővel 

csökkentettük.
Kiváló elismerten jó C«brfIttCtéfnymink

eddigi egységára P 48.—, P88.— P68.— volt
most 8 pengővel kevesebb P 40.- P 50.- P80.-

Gyaspju dubl taabAtalnk
eddigi ára P 88.—, P 48.-, P 88.- Most ez
10 pengővel koveisebb PÍ8.— P88.— P68.—

Elsőrangú fekete bársonygalléros
téli kabátok edrflpl ára P 48.- P58.—vol
Most 10 pengővel kevesebb P 88.— P 48.—

Férfi keménykalap fi 80 Gyapjú puhakalapok fi80
jó gyapjú minőségben.................... P ** egyes színek és számok................. P w

Csak kicsinyben árusí
tunk ezért a mennyiség 
korlátozásának jogát fen- 

tartjuk.
Vásároljon mielőbb, mert 
készleteink kifogyhatnak

Tiszta gyapjú női IR'80
kosztüm SX„“‘P ... r W

Gyermek reform- _*7fl
nurlváír minden nagyság, míg fiinaarag a készlet tart ........... ■ w

Bélelt gyermek 1'50
nadrág belül bolyhos OO-ás szám ■ 
számonként 80 fillér emelkedve

Gyermek gatnasnis C‘90
1- trikotból fehér, drapp / naarag szürke éa kék i-oa izím *•  

számonkénti 40 fillér emelkedés

Kötött gyapjú 
válkendó boniorö,. ro|to,.. F

Kötött női oroszka
térti mellén? , pulioverek .... P

Női müselyetnmel 
átszőtt loverokjm!|,a llrt

Női smokking 
kabátka

Női finom gyapjú
OrOSzka ,y3nyArH Rdn.kben P

Finom gyap'u
pulóverek SX.Ifer

Megrendeléseket 
utánvétellel 

* postaköltség fel
számítása mellett 

szállítunk.
+ 

Méteráruinkból 
mintákat küldünk.

Divat önrtö nyakkendő. QR 

Müseiyem önkötök reo 
gyönyörű választékban .. P ■

Kemény és teikcménv 
malterok '•“"““■p - bo 
Cérna gumizoKnttariO _qs
Biimi naűragtariű iw

bőrrészekkel.............. — P ■
löl- és lériiernyö Q”

erős klottból .................  P

- P

nöl fekete antilop esiakk- 
cipők P12

nöl színes troieur-cipöit 19 so 
pántol és fél fűzős fazonban 1*  Iá-

Feni regana teicmo 19 bo 
barna éa fekete 1’ 14.90.. P IC

Feni lakkcioo in w 
kitűnő kézimunka ...........P IU

Férfi vaúaszciod Wis: in ao 
rótt nyelvvel................... p lu

női márkás nöcmöK
lakkozott gumiból .. .

nöl oumpii höcsizmöK is w
villámzárra), 88-as iránitól P IU

ftöi meleg nazicipö Q'M

strapáiul!) szőnyeg _'Q
csíkozott és bördttrös méterenként .- P U

Dallamos ügyelő ?1
rsoiklvül tartói minőség rojtozott .. P *-

Eezionatvein W
la karamanli szövésű tartói kivitelben P • ■

Klliini nanaitaharö 51
Komplett 190X140 nagyság P »

Príma mohét seztonatuetö flfl
szép selyemfénnyel nagy választékban P ■ •

Sülön uaaian iMxi» »!;■«<
kézzel varrott kivitelben................. P

Dupianurkos szolja szőnyeg
Igen tartói mlnőiőg 800X200 nagyiig P

Príma muksi asztalterítő
sz<ip selyemfénnyel 150X150 nagyság P

Csipkés siörtoggöny
la ettónlnból, >50X150 nagyság ... P

Rácsos kokosiaötflriö_ _ _ r
Viaszosuaszon asztalra ..

sötét mintás 73 cm szélei roétcrenkóut P

ramöKörgii
(u. n. linóleum) 67 cm izéiéi mtr. .. P

köziszövöso loroman szúnyogok 
tiszta gyapjú minőségben modern és nor
mál mintákkal a téli vásáron négyül 
métere ............................................  P

Kl« nyersselyem
hu cm szálai blúz , ruha-, él 9’W 
Inganyag mtr....................... P *•

Janiit selyem laugone
tiszta selyem, bármely színben 1*85  
mtr ........................................P '

Taioia öaiiruiiara mindé# 0*80
színben 80 cm széles rutr.. P *

Cord bársony 70 cm szélei 
minden alma színben mtr .. P 

maseiyemcrepedechtne 
kiváló nehéz minőségben mtr P *♦  

musetyem gwpeitUi 
gyártmány divatszlnekbea P

2’90

4“

Tiszta pyapiu tweed
uj mintákban coa. 100 cm. sséles

Finom gyanít) marocain
minden színben 14o éra. izéiét

iiöi mai es Kosziüm linlmo 51m* angolos tnin-
nvllllO táa 140 cm. Móléi P

Rákóczl-ut 74

18

2'50

3M
' L ”

Ll
~T
F

ti sírta gyapjú anyagok 150 cm. 
iiólea tavaszt él őszi kamgar- 10.50 
nők éa leviottok..................... P ■*

7SO FraKKftssmoKKinD Kelme,w0
kiváló jó minőség 150 cm. szélei I ű

7-90
R>cnier corocarscny 
imprime
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Ili KEK
Vasárnap óriási orkán 

tombolt Bécsben
Bér*,  január 4.

M Hétfői Xapló tudósitójának telefon
jelentést j Vasárnap óriási, orkánszeríi szél- 
vihar lomholt Bécshen. Érdekes, hogy ;• 
nagy 'ihat ellenére az időjárás nem fordult 
hidegebbre, sőt enyhe Idő volt s a hőmérő 
higanya plusz fi fok körül mozgoll.

Az orkán rengeteg balesetet okozott 
s a mentők m in győzték a sok munkát Va
sárnap estig negyvenhat esetben vonultuk ki 
a bécsi mentők, hogy a szerencsétlenül 
járt járókelőket eh" segítségben részesítsék. 
Különböző épületekben is nagy pusztítást 
okozott n szélvihar.

_ Bethlen Ishán gróffal az élén klubot 
alapítanak a Magyar Szemle Társa.MÍg tagjai. 
Politikai, előkelő közgazdasági és tudomá
nyos körökben nagy érdeklődést kelleti egv 
uj klubalupitás tervének a Ilire. A Magyar 
Szemle Társaságról van szó, amelynek lapja, 
a Magyar Szemle élén Hetiden István gróf 
neve áll \ társaságnak mintegy háromszáz 
tagja között van a politikai, de főként köz
gazdasági én tudományos élet számos ki
válósága. A hír .szerint, a Magyar Szemle 
Társaság tagjait uz a terv foglalkoztatja, 
hogy klubot alapítanak. A klub élén Bethlen 
István gróf mellett (irat: Gusztáv, Kornfeld 
Móricz, Szegfű Gyula, Hómon Bálint és 
még számos előkelőség és kiválóság keriiln?. 
A klubalapitás Ilire, amely most került nyíl- 
sónosságra, nagv feltűnést kelteit és mi.i- 
dcnült különféle kombinációkat íizt--k 
hozzá.

— A Lclpzlger Neueste Nachrichten fel
tűnő bécsi cikke a békeszerződés revíziójá
nak problémájáról. A Hétfői Napló bécsi 
tudósítója jelenti telefonon: A heipziger 
Neueste Nachrichten bécsi tudósitójának 
tollából Hcvision des Trianon Vertrcgers-/ 
t iniméi feltűnő cikket közöl, amelyben a 
békeszerződés revíziójának problémájával 
foglalkozik é.f Hétfői Napló budapesti szer
kesztősége érdeklődőt! beavatott helyen, 
ahol azt a választ adták, hogy a cikknek 
nincs alapja.)

— Vérfürdőt rendezett üldözöl között a 
rég keresett gyilkos. Nemyorkhól jelentik: 
Borzalmas vérfürdői jelentenek a Missouri 
államban levő Springíleldből. Egy régóta 
keresett gyilkos, akinek már sarkában volt 
a rendőrség, a város közelében egy farm
házban rejtőzött el. Amikor üldözői felfedez
tek rejtekhelyét és be akartak hatolni a 
farmbázbii, a gyilkos gépfcgyvcrtiizzel vála
szolt. A borzalmas fegyver sorra leterhelte 
az üldözőket Hat ember életveszélyesen 
megsebesült A sheriff pedig meghalt. \ 
gyilkosunk ezután sikerült elmenekülnie.

Megegyezett Ferenez.v Károly a Városi 
.Színházi konzorciummal. Lapunk más be 
Ivén foglalkoztunk a Városi Színház ügyé 
scl. amelyben közlik velünk lapzárt-*  r, 
hogy változás állott le Ferenczy Károly és a 
Konroiciiimos társulat békésen megegyezett 
és az előadások zavartalanul folynak.

Tllliikn/mik x gazdák ■ külföldi tengeri 
I ehuzatalu ellen. Gipi/óró/ jelentik: A Oéíéz- 
'negyet Gazdái, Egyesülete nagygyűlést tartott 
sasárnap, hogy áll.i>.t foglaljon az ellen a nyíl- 
sanosságra hozott l>rv ellen, hogy küllőidről 
1 ózzanak l>r tengerit Magyarorsziigm. Az egye- 
■ ölet haliiio/ali Invnslatában és tiltakozó fellru*  
1 hali niegállApllla. hogy éppen elég eladatlan 
< ngcii van Magyarországon. főleg a Tiszán 
t dón. -mtui K/ukM g külföldi árura. A tilta
kozó határozatot küldöttség viszi hétfőn Buda
pestre a töldinilvclésügvl miniszterhez

— A Hírlapterjesztők Otthonának közgyűlése.
4 Budapesti Hirlaptrriesrtők Gakovih. Otthona 
január 2 án tarolta közgyűlését, ('llivch Ottó 
J.ró elnöklétével, k megnyitó után megválasz
tották a lis/likarl l> '/elnök f orogó Aladár 
i'tn/gntó. Piitzhigok Kállay N., Ivar Dénes. 
f/cA Hrzső. flrvcres Tibor l.lnok Malter Ár
min. ügyvezető elnök I llixcli Olt.. Leó. titkár 
Jogodics Ján«»«. jegvrő Salgü Károly, főpénztá
ron leld Mórion. kí/ipénztAios forró József. 
Ellenőrök Lauter József C.hayek Vilmos. 
Sr/twmrc \dolf. « - (>ri Sándor Vúlnszlinányi 
tagok- l.nnfer Aladár Ilaidu János. V.i/é La
jos. Oronrr Sát <lor. Boaoár György. Vachó Jó- 
ros. Schmart: Jenő. Mészáros Ferenc. SHyer 
r«ren« <s hzedlár Miháhné PótvAhisztniányi 
Ingok: Pmis Lajos és llrubos Ferenc.

— Eltemették Biitlrnbcrg Lajost. Vusúrnap 
délután sokszáz lőnvi gyászoló közönség 
lésgvétrlrvcl temették el Batlenherg Lajos 
i s iignhmiz<'tl államtitkárt a Kerepesi tente- 
lobén \ r'iszszeitartást nagyszámú papi 
'egcdlcttcl \'é- <a >s hívón érseki hclvnök 
'•'■gerle \r idős, ii.'ps/crü öregur temetésén 
iólmr.dai is hmrrősci teljes számmal részt 
'ettek tűt volt \ndrél.a Károly főkapitány*  
helyettes. .Su/onmn lanácsjegyzö, Ádám Isi- 
'Alt. a Községi I emetkr/ósi Intézet iga/ga 
lója és még sokan mások

— Megérkezett a Sraliálnr sör. S pálost *ndl  
I arátok ami >< pl.'« meg . világot, hogy idén 
i í.r .Szilveszterre sr. (küldöttek a földkerekség 
minden I.íjára különleges sörrsemegé jükc|- 
a/ eredeti intinrhcm Salvatur sört

Gandhit vasárnap letartóztatta 
az angol rendőrség 

vele együtt letartóztattak Suphas Bősét, az indiai mozgatom 
másik vozeret is

London, január 3.
rí Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Az angol fővárosban óriási meg
döbbenéssel fogadták azt az. éjféltájban 
nyilvánosságra kerülő hirt, hogy

Gandhit Bomba) bán letartóztatták.
Gandhi már néhány nap óla várja letar

tóztatását Vasárnap hajnalban beszéli a 
Iteulcr-irodn levelezőjével. akinek kijelen
tette. hogy pillanatról-pillanalra várja letar
tóztatását. Azt is elmondotta, hogy

nagyon szomorú, mert az. indiai alkirály 
vIsszaufasltotta közeledését

és nem volt hajlandó fogadni öt, azért, 
mert az. összeülő indiai kongresszus megint 
engedetlenségi rendszabályokat helyezett 
kilátásba az angolok ellen. Lord Willingdon 
indiai alkirály különben ismételten kijelen
tette, hogy

el van szánva az. uj engedetlenségi moz
galomnak a legerélyesebb eszközökkel 

való letörésére.
Gandhi vasárnap regei félötkor elmondta 

szokásos imáját, amely után eloltották a

— Leiben kell fizetni a román vízumot. A 
budapesti román királyi követség konzulá
tusi osztálya közli a Romániába utazókkal, 
hogv a inai naptól kezdődöleg a beutazási 
vizűm diját eíTekliv leiben kell fizetni és pe
dig 400 leiben állapították meg a beutazási 
vizűm diját.

— A gyulai református egyház uj fögond- 
nokH. Gyuláról jelentik: I)r. Tompa Gyula, 
gyulai ügyészségi elnököl a gyulai reformá
tus egyház presbitériuma vasárnapi ülésén 
lőgondnokká választotta meg, dr. Csele Jó
zsef volt polgármesterrel szemben. Az uj fő
gondnok a református templomban le is 
tette rögtön a hivatali esküt

— Após és vő halálos harca. Dombóvár
ról jelentik: Szorgli Márton bokódi gazda 
összeveszett vejévcl. Schaeffer Ferenccel, 
akit egy mák törővei ugv vágott fejbe, hogy 
homlokcsontja eltörölt. Schaeffer erre kést 
rántott elő, apósát a szív táján ötször meg- 
szurta és közbelépő anyósát is megkéselte. 
A jómódú gazdái haldokolva szállították 
kórházba. A csendőrség a vizsgálatot meg 
indította.

— Megbetegedett Mlmos exesászár. Im- 
sterdamhól jelenük: Doornból, a német ex- 
császár lakóhelyéről jelentik, hogy Vilmos 
erősen meglázotl. Orvosa tanácsára a volt 
császár must nehány napig ágyban marad.

— Eg.v uradalmi főintéző halálos szeren
csétlensége. Székesfehérvárról jelentik: A 
fejérmegyei Kálózd község melletti pusztán 
Grünfeld Manó, a //onú/-léle uradalom 51 
éves lőinlézője vadászni indult. Alighogy 
felszállóit a ló érd ész társaságában egyik 
kocsira, a kezében levő vadászfegyver el- 
sült és ii sőrétek összeroncsolták a fejét. 
ugv hogy nyomban meghalt. A esendői i 
nyomozás megállapítása szerint a löinlézö 
fegyverének ravaszát előre felhúzta, igv 
szállott tel a kocsira, ahol a pokrócok igaz
gatása közben sült el ii vadászfegyver.

— Arain lakodalom. Schagrin József ny. in. 
kir. postatakarékpénztár! főtanácsos és neje, 
szül. Meiszncr Josefin e hó 2-ón legszűkebb csa
ládi körben ünnepelték házasságuk 50-ik évfor- 
<) ii bj.it

Kölcsönfolyósítás 
ráloiilegyet. ékszert, szőnyeget a leg
nagyobb Áron »e»r UNITÉI) Berlini-tér <)

— Vasárnap agyonlőtte magát Rákospalo
tán eg.v diák. Megrázó öngyilkosság történt 
vasárnap este Rákospalota!) a Német-utca 
8 szólni) házban. Kcreki Géza 22 éves egye
temi hallgató nagyobb társasággal mulatóit 
itt. A társaság egyik hölgvtugjával összeve
szett, kiment az előszobába és From mer - 
pisztolyával mcllbelőttc magát. Nyomban 
meghalt. A rendőrség megindította a nyo
mozást a fialni diók orgyilkossága ügyében.

— Kocsmai Idill: ■ férj megblrskázta a fele- 
■•égét. Véres verekedés játszódott le szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka Paiilny Ede-ulca 
•U) .íliiltl vendéglőben. Utreezki Imre 32 éves 
napszámot, aki feleségével együtt szórakozott 
a vendéglőbe n. ittas állapotban összeszólalko
zni! ni feleségével s a ieszekedésbőf verekedés 
lett Férj és feleség egymás lmját cibállák, ütöt
ték verték egymást, majd Vlrcczki elővette 
zsebkését és nzznl iu asszonyt balknrjón meg
sebesítette. A verekedőket n vendéglő közönsége 
választotta . szét. mn|d értesítették a mentőket, 
nklk az asszonyt sérüléseivel a Rókus-kőrhAzba 
srAHilnllák l trcczki ellen a rendőrség meg- 
indilnlla az eljárást.

— Ne fűrikljOn Nniopln szénsavns fenvőlnb- 
lella nélkül, mert újjáéled tőle! Ara 40 fillér.
- Idegesség, kimerültség, álmatlanságnál a 

40 fillérét Pilnvln felülmúlhatatlan.
— Valutatörvén), büntetőjogi Illetékek. A 

Magyar Törvénykezés uj száma közli n valuta 
beszolgáltatásról szóló törvény teljes szövegéi 
c< ségrcbajtAsi rendeletéit. Közli rgviiltal a ja- 
nnAi elsején életbelépett uj bOntelöjogl illetéke 
k*t.  \ kéihetenkénl megjelenő törvénykezési 
ujsAg tierkmtöje dr. Pongrác: Jenő ügyvéd.

lámpákat. Gandhi ekkor hívei felé fordáit 
és megindultál) megjegyezte:

— Talán ez a: utolsó reggel, amelyen 
együtt imádkozhatunk.

Az angol rendőrség különben
az. indiai kongresszus egyik legjeJentő- 

seb vezérét, Suphus Bősét is letartóztatta. 
A rendőrök, akik az indiai vezért a vonaton 
tartóztatták le, foglyukat ismeretlen helyre 
vitték.

I,anshury angol munkáspárti vezér táv
iratot intézett lord Willingdon indiai al- 
királyhoz, amelyben

a munkáspárt felháborodásának ad kife
jezést,

amiatt, hogy az indiai kormány nem haj
landó Gandhival megbeszélni a terrorellenes 
rendelelekel.

— Gandhi célja — mondja a tiltakozó 
távirat — Indiának békés módon önkor
mányzati állammá való fejlesztése, éppen 
ezért Gandhi indítványait a kortnárynak kö
telessége a legnagyobb figyelemben része
síteni.

— Amerika akciót indított a tervezett 
lengyel—orosz szerződés ellen. Moszkvából 
jelentik: Az egész orosz sajtó nagy feltű
nést keltő varsói táviratot közöl vasárnap. 
A távirat szerint Amerika igen nyomatékos 
formában állást foglalt a lengyel—orosz meg
nemtámadási tárgyalások ellen. Az Egye
sült Államoknak az a véleménye, hogy 
Lengyelországnak kell a bolsevlzmus elleni

— Halálos kocsmai verekedés. Pécsről jelen
tik: Kecel község egyik vendéglőjében mulatott 
Noel) Imre lóhajcsár, aki megtámadta a ven
déglőben tartózkodó egyik vámőrt. A vámőr 
szorongatott helyzetében bajonettjét használta 
s védekezés közben olyan súlyos sebet ejtett 
X'ocli Imrén, hogy az sérüléseibe belehalt. A 
vizsgálat folyamatban van. 
küzdelem élén állama.

— Meggyilkolta apósát anyósa felbujtó- 
sóra. Nagykanizsáról jelentik: A zalamegyei 
Egerbaracska községből a csendőrség a 
nagykanizsai ügyészségre szállította Hang 
György 26 éves fiatal gazdát, Szöts Jánosnc 
10 éves gazdálkodó feleségével együtt. Az a 
vá<l ellenük, hogy Hang György, aki vajc 
volt Szőls János otlani meggyilkolt gazdá
nak, anyósa. Szöts Jánosné fvlbujtására 
ölte volna meg apósát és pedig azért, meri 
szerelmi viszonyt folytatott anyósával és a 
hatvanéves öreg Szöts János útjukban állott 
volna. Szőls Jánosné kihallgatása alkalmá
val tagadta azt, hogy bármi része lenne is 
ura meggyilkolásában, mig Hang azt hangoz- 
latja, hogy anyósa felbujtására tette cl láb 
alól apósát

t:«yeteini vizugákra és szli/orlatokra 
legjobban és legsikeresebben 
JOliAxZOK JOGISZEMINARH'MABAN 
készülhetnek.Joaászom

Budapest, VI., Szondl-utca. II., II. emelet 19.

— Kifosztották egy böröndö.süzlet kirakatát. 
Wietllcr Mór bőröndös. Murányi-utca 23. szám 
alalti üzletéin k kirakatát Ismeretlen tettes fel- 
nyitolla és onnan 500 pengő értékű árut lo
pott el. A rendűt ség az ügyben a nyomozást 
megindította.

— Kifosztott Hangya-Üzlet. Nagykanizsáról 
jelentik: A z.alnnicgyci Alsóság községben be
török jártak az oltani llangya-üzieWe.n s nagy- 
mennyiségű árut, valamint még eddig meg nem 
állapított összegű pénzt vittek el. A betörőidet 
valaki megzavarhatta munkájukban, mert na
gyon sok összecsomagolva, szállításra készen 
álló árut és kisebb összegű aprópénzt otthagy
lak a Imit padozatán. A cscndörség megindí
tóit:) a nyomozást az ismeretlen betörők kézre- 
kerítésére.

— Szilveszter éjszakáján megfagyott az or
szágúton. Dcbrecenhfd jelentik: Vasárnap dél
elölt a monosforpályi csendőrség jelentést tett 
a debreceni ügyészségnek, hogy az országúton 
egy gazdálkodó holttestét találták meg. A nyo
mozás során kiderült, hogy Szdss Károly mo- 
noslorpályi gazdálkodó, újév előestéjén tanyája 
ró| indult hazafelé, hogy a szilvesztert családja 
körében tölthesse el. Útközben a hófúvásban 
elakadt, mozdulni sem birt. a fáradtságtól el
aludt és megfagyott. A holttestet a szerencsét
lenül járt ember kutyája tnláltu meg a hó alatt.

— Agyonlőtte u betörőjét egy német ta
nító. Brémából jelentik: Egy brémai tnnitó 
lakásán az éjszaka három íietörö járt. A 
laniti'i lölébrcdt álmából és minthogy laká
sán tobbizben megkíséreltek betörést, elő
kapta vadász fegyverét és a sötétben abba az 
iiánvba lőtt, ahonnan éjszakai látogatóit 
hallóit.). \ golyó ttz egyik betörőt fején ta
lálta és nyomban megölte. Kiderült, hogy nz 
áldozat egv Müllcr nevű semtneringeni em
ber, akit kisebb-nagyobb bűnökért már több 
ízben vlitéllek.

7fiL0GCÉDULAT™
«■ legmagasabb kölcsönt folyósítok.
___________ <;EIAÉHT, TeréB-ktfra« 1/b

— Álarcos Tcarózsa-Est jan. 9-én herceg Es
terházy Antal vezetésé alatt n Gellértbcn. Jel
mez neui kőtelező, de a legszebb jelmez Szép 
diiil kap. Meghivóigénylés levélben Gellérl- 
'zAlló, telefonon 215—01 alatt egész nap.

— Epekő-, veaekő- és hólyagkőbetegck, 
valamint azok, akik húgysavas sók túl- 
szaporodásában és köszvényben szenvednek, 
a természetes „Ferenc József' keserűvíc 
állandó használata mellett állapotuk eny
hülését érhetik el. Az orvosi gyakorlat szá
mos kiváló férfin hosszú megfigyelés alap
jón megállapította, hogy a Ferenc József-vfz 
biztos és rendkívül kellemesen ható has
hajtó s ezért prostatabetegségeknél is ajánl
ják. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer
tárakban, drogériákban és füszerüzletekbeu 
kapható.

— Bonyodalom Baeder illatszer gyáros fla 
körül. Baeder Hermann illatszergyáros fiá
nak. Baeder István cégvezetőnek a felesége 
bejelentette a rendőrségen, hogy az ura el
tűnt. A Hétfői Napló munkatársa beszélt 
Baeder Hcrniannal, aki kijelentette, hogy a 
íla nem tűnt cl és ezt közölte a rendőrség'?‘I.

— Tíz év után kerüli meg az eltűnt gyermek. 
Kiskunhalasról jelentik: Tiz évvel ezelőtt Kis
kunhalasról eltűnt Horthi bnréné hatéves Ju
liska nevű leánya. Néhány hónappal ezelőtt nz 
anya arról értesült, hogy gyermeke Belgródban 
él, A hir valónak bizonyult és az időközben 
felnőtt leány hazaérkezett. A rendőrségen tol
mács segítségével hallgatták ki a megkerüli 
leányt, aki nem hídja megmondani, hogy mi
képpen került Belgrádba, ahol egy magasállásu 
vasúti tisztviselő házában nevelték fel.

Zálogcéduiát,
aranyat, ezüstöt, brlIUAnsot hihetetlen majas áron 
veszek. Iváncsics ékszerüzlet. RAkóczI-ut 9. szám

— Letartóztatták esküvője elölt. Nagybani 
zsáről jelentik: \ zalamegyei Jánosháza község
ben fíoldossi Mária cselédleány kél szolgálati 
helyén is egy őrizetlen pillanatban összeszedett 
minden megfogható ruhaneműt és ékszereket, 
azután megszökött. A leányt tegnap a csendőr- 
ség akkor tartóztatta le, amikor esküvőre in
dult, mert jegyben járt egy ottani legénnyel.

— Újságírói jubileum. Nevezetes újságírói 
jubileumot ünnepelt vasárnap este a Neues Po 
litisches Volksblatt szerkesztősége, amelynek 
kötelékébe mint szerkesztő és cikkíró 25 évig 
egyfolytában dolgozott Gáspár Jenő, aki a né
met cs magyar újságírás egyik legkitűnőbb 
tagja. A szerkesztőség díszes emlékplakettet 
nyújtott ót a jubilánsnak.

— A Komédia-Orfeum u.| műsora. A Komé
dia-Orfeum pénteken premiért adott. A műsor, 
amely rendkívül ügyes és mulattató, természe
tesen Rótt Sándor, az utolérhetetlen komikus 
köré csoportosul. A közönség nevető orkánnal 
kísérte minden lépéséi és mondatát a szín
padon.

— Állami gépjáróművczelőképző (soffőr) fan
folyam nyílik meg a m. kir. Technológiai és 
Anyagvizsgáló Intézet keretében január 25-én, 
este órakor, az intézet Budapest, Vili, 
Józscf-körut 6. szám alatti helyiségében.

Dr, FEKVÉS
ltakoczi-ul 82, I. em.

vér-, bőr- és nemlbetei/ek 
nek rendel egész nap 

1. Rökusssl szemben.

O A Hermes Magyar Általános Vóltőüzlcf
Rt. közgyűlése részvényenként 0.80 pengő osz
talék kiűzetését határozta el.

Q Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete, 
amely gróf hadik János vezetése nlatt áll, köz
gyűlésén megállapította, hogy a kihelyezései 
2,913.611.09 P-vel emelkedtek. Miután a hosszú
lejáratú törlesztése*  kölcsönök kihelyezése 
nehézségekbe ütközött, az, intézet gróf Hadik 
János elnök intencióihoz képest oly módon volt 
a gazdatársadalom segítségére, hogy 598 félnek 
5,001.989 P 8%-kal kamatozó átmeneti kölcsönt 
folyósítottak. Leszámítoltuk 47.267 gazdaváltót 
130,349.733 P összegben; 8027-tel és 17,640.800 
P-vel löl bel. mint az előző évben. Az intézet 
51,812.256 P-vel nagyobb forgalmat bonyolított 
le, mint az előző évben. Az igazgatóság uj tagja 
Koznia Ferenc, a Szeged-Csongrádi Takarék
pénztár vezérigazgatója.

Győződjön meg,
hogy Z.ÁLOBCEDVLÁKÉRT mindenkinél többet lize> 
tek. NemetCkszerCsz, VIJ., tírzsébet-körut 87. rzám.

Budapesti ügetőversenyek
A nap főszámában a Hoffmann Istálló lovai

nak helyzetét megkönnyítette, hogy legkomo
lyabb ellenfelük Éber B. a start után nagy hi
bát csinált Az Amalőrversenyben súlyosnak lát
szó, de szerencsére minden baj nélküli baleset 
történt. A második körben, amikor a Bara
nyaiak támadni próbálták a vezető Jeles O. S.d 
sulkyjuk összeakadt és Bonny az idősebb Bara
nyával felbukott, Enufedf pedig fel kellett tar
tani. A részletes eredmény a következő:

I. FUTAM: I. Gizella istálló Hl (2) Kovács II,
2. Feri O. (5) Zwillinger, 3. Katinka (t»/«> Ma
szár F. Ind.: Guardian Trust jun., Esély, Fé
nyes. Kurolu. Tol.: 10:50, II. 13, II, olasz- 30.
II. FUTAM: 1. Steln 1. Sevrig Ipari) Feiser, 2. 
Ürgevár (5) Kovács F„ 3. Bufclejtö (4) Jónás. 
Ind.: Jégvirág, Áruló, Milliósa, Egcrlánderin, 
Iwa, MelindH. ToL: 10:24, 14, 15, 17. olasz: 40.
III. FUTAM: 1. .Melropolo isi. Nuruii (tkí) 
Zwillinger, 2. Sltnnu II (3) Hoffmnnn. Ind.; 
Conrad, Kedves, Ebet- B-, Pogónv. Toto.: 10:16 
14. 18. olasz: 43. - IV. FUTAM (első rész): í. 
Csernctlcs 1. Norma (fog. nélkül). 2. Gvötő 
(1%) Kovács I.. 3. Babona (10) Wlesnen 4. 
Sony Boy (5) Maszár I Ind.- Nincs tovább. Ali 
Baba. Lili ol Pamuk, Mogul. Tót.: 10:30 (Győ
ző),.,13. 16, 18, olasz: 53 (Babona). — IV, FU
TAM (második rész): 1. Nemes G. Ellász (3 r ) 
Zwillinger, 2. Láva (10) Kovócs F., 3. Dolly (G 
Kovács II. Ind : Libán, Guardinn Caid, Balaton*  
Vlnko. Óbester (fog nélkül). Tót : 10:12, 12, 
13, 14, olasz: 52. - V. FUTAM: 1 Hanlzmann 
1. Jeles O. S. (7:10) tulajdonos. 2. Ibránv (4) 
Kéry. Ind.: Express. Bonnv, Evvlvn. Tót.-. 
10:16, 15, 17, olasz; 36.
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— Északnyugaton enyhe, délkeleten hi

deg idő. Vasárnap kora reggel rövid ideig 
havazott, majd es váltotta fel a havazást. A 
csípős hideg időjárás azután jéggé fagyasz
totta a csapadékot az utcákon. Délután 
kiscbb-nagyohb megszakításokkal ismét 
esett az cső. A Meteorológiai Intézet prog
nózisa szerint Északnyugaton borult, enyhe 
idő várható, ritkuló esőzéssel, Délkeleten 
jobbára hideg idő lesz apróbb havazással.

— Leégett a bodrogkereszturl ovodu. Sátor
aljaújhelyről jelentik: Szombaton este kigyul
ladt és leégett a bodrogkereszturi ovoda épülete. 
Az oltáshoz érkező szerencsi tűzoltók aut.járói 
lesett egy önkéntes tűzoltó és súlyosan megse
besült.

— Az elitéit orvosok fegyelmi ügye. Sátor
aljaújhelyről jelentik: A törvényszék nemrégen 
egy halálosvégü műtét ügyéből kifolyólag gon
datlanság miatt 600—600 pengő pénzbüntetésre 
ítélte Erős György dr. járási tisztiorvost és 
Blossberg Vilmos dr mád! járási körorvost. Az 
ügy most foglalkoztatta más ügyekkel együtt a 
vármegye fegyelmi választmányát A fegyelmi 
választmány 200—200 pengőre Ítélte őket és 
kimondotta, hogy a felfüggesztésük előtt vissza
tartott fizetésük 50 százalékát elvesztik.

— Részeg legények agyonverek egy embert. 
Sátoraljaújhelyről jelentik: Tóth Géza vámos- 
tjjfalusi földművest súlyos zúzott sebekkel szál
lították a városi kórházba. Tóth csak annyit 
tudott mondani, hogy részeg emberek verték 
meg drótkötéllel és vallomása után rövidesen 
meghalt. A csendörség elfogta a tetteseket, Jad 
lóczky Lajos és Sípos Bertalan vúmosujfalusi 
legények személyében.

—A gyakorlati közigazgatási vizsgák szabá
lyozása. A hivatalos lap vasárnapi száma közli 
«i miniszterelnök rendeletét, amely a gyakorlati 
közigazgatási vizsgák életbeléptetéséről szól. A 
közigazgatás rendezéséről szóló törvény ugyanis 
előírja, hogy a gyakorlati közigazgatási vizsga 
a közigazgatás valamennyi ágára egységes le 
gyen és hogy ezeknek a vizsgáknak a szabályo
zását a minisztérium rendelettel állapítsa meg. 
Ennek a törvényes utasításnak tett most eleget 
(i kormány, amikor a vizsgákat szabályozta.

— Elgázolta az autó. Vasárnap este hat óra
kor a Lehel téren a Bp. 28—444. számú magán 
autó elütőtle Torma Kálmán járásbirósági 
.számtiszt feleségét. Az urlasszonyt lábtöréssel 
• s súlyos zuzódásokkal a Rókus-kórházba szál
lították a mentők, a rendőrség pedig megindi 
tolta a vizsgálatot, hogy a balesetért kit terhel 
a felelősség.

— Családi dráma Potsdamban. Berlinből 
jelentik: Hetiig tojásnagykereskedő meg
döbbentő módon pusztította ki vasárnap a 
családját. Feleségét és hároméves kisleányát 
egy baltával leütötte, azután felakasztotta 
magát. A kisgyermek rögtön meghalt, az 
asszonyt haldokolva szállították kórházba. 
A gyilkos férjei is már csak holtan vághat
ták le a kötélről. Az orvosok nem bíznak az 
asszony élelbenmaradásában.

__ Két utcai rablótámadás Pécsett. Pécs
ről jelentik: Vasárnap egymásután kél ut
cai rablótámadás történt a városban. Dél
után félkettökor Hovorka Ignácné nyugal
mazott postaföfelügyelő feleségét támadta 
meg a Várady Antal-u teában egy fiatalem
ber, aki elrabolta retiküljét. Néhány órával 
később pedig Réz Ilonát, a villamosvasulak 
köoyvelönöjét támadta meg egy férfi s 
ugyancsak kiszakította kezéből a retiküljét. 
A rablótámadó személyéről a két megtáma
dott nő csaknem egyező személyleirást adóit 
s igy valószínűnek tartják, hogv a tettes 
ugyanaz volt. A rendőrség erélyesen nyo-

Késsel és revolverrel altarta haza- 
Kényszerileni feleseget az elhagyott téri

Eger, január 3.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 

lentése.) Holló József itteni földművest há
rom héttel ezelőtt elhagyta a felesége, állító
lag azért, mert nem bírta ki az ura I rutális 
viselkedését és hazaköltözött édesanyjához, 
Szercdy Antalnéhoz.

Szombaton estefelé Holló Józsefné édes 
anyja és két felnőtt legény testvére együtt 
voltak a lakáson, amikor egyszerre csak be
állított oda Holló József, az elhagyott férj, 

egyik kezében revolvert, másik kezében 
konyhakést tartva.

a feleségére, hogy azonnal jöjjönRákiáltott 
vele haza,

mert különben lelövi.
védekezőleg a leánya eléSzeredyné

mire Holló késével kétszer az öregasszony 
felé szúrt.

állott,

Titkos Ilona zsarolásért 
följelentette a rendőrségen 

egy elbocsátott alkalmazottját 
Fenyegető üzenetet küldött az alkalmazott Titkos Ilonának

Titkos Ilona, a feljelentett 
elbocsátott alkalmazottja, 
nemrégiben följelentést tett 

férfialkalmazottja ellen,

A főkapitányság bűnügyi osztályán nyo
mozást folytatnak egy zsarolási ügyben, 
amelyben

a följelentő
pedig egy

Titkos Ilona 
egy elbocsátott 
amelyben zsarolással gyanúsította meg. A 
följelentés szerint a színésznő már régebben 
elbocsátotta ezt az alkalmazottját, aki azon

„Elvesztettem a nagyságos asszonyt!" 
Izgalmas féltékenység! bohózat autóüldözéssel, „rajtacsipéssel" és töké
letes happv-enddel — Amikor az üldözött hölgynek saját autója van

Csak a legpikánsabb francia bohózatban. 
teremnek olyan helyzetek, mint ebben a 
fcltékenységi és leleplezési komédiában, 
amelyről alább lesz szó. A ma megtörtént 
vígjáték hősei az ismert autóversenyző, az 
ismert biró, egy detektív és két hölgy.

A modern féltékenységi bohózat úgy kez
dődött, hogy az ismert autós valahogyan 
kezdett bizahnatlankodni a feleségével 
szemben. A bizalmatlanságból féltékenység 
lett. A férj az ismert báróra gyanakodott — 
okkal vagy ok nélkül — ezt nem tudta el
dönteni.

Mit tesz ilyenkor a jó férj? A jó öreg de- 
tektivhez fordul, hogy szerezzen bizonyos
ságot. így történt ebben az esetben is. A 
férj megbízta az egyik magándetektívet, 
hogy figyelje a felesége minden lépését és 
arról pontosan számoljon be. A detektív 
vállalta is a munkát, ami azonban a jelen 
esetben kissé komplikált volt, lévén az 
autós férj felesége — szintén autóvezető. 
Saját kocsiját maga vezette, sőt úgy vezette, 
bog)- versenyeken szerepelve még bajnoksá
got is nyert. Éppen ezért, a férj taxit bé
relt a detektív számára, aki igy autón kö
vette az asszony minden — útját ...

Az autó üldözte a másik autót napokig és 
eredmény nélkül — végül is eredménnyel, 
de olyanformán, hogy a detektív nem ta
pasztalt semmi különöset, ellenben őnagy- 
sága észrevette, hogy állandóan kisérik és 
üldözik ... „Na megállj**  — gondolta —, 
rákapcsolt és őrült 
dani ki a városból.

A taxi utána
A feleség autója 
A taxi mindenütt
Svábhegy. Mellékutak,

iramban kezdett szagul-

rohant a Gellérthegyre, 
a nyomában.

veszedelmes fór-

Mindkét szúrás az asszony karját találta
9 az egyik az ütőeret vágta át.

Erre irtózatos dulakodás kezdődött. A két 
Szercdy flu anyja védelmére sietett és a dü
höngő Holló kezéből nagy küzdelem után 
kicsavarták ugv a kést, mint a revolvert is, 
közben a szoba összes bútorait összetörték, 
az égő kályha is felborult. A szörnyű vere
kedés hevében

az egyik Szeredy-flu a kezébe kapott 
késsel hat szúrást ejtett Holló Józsefen.

aki véresen terült el a feldúlt szoba padló
zatán.

A nagy zajra és kiabálásra előkerültek a 
szomszédok is, akik azután a súlyosan sebe
sült Szeredynéhoz és Holló Józsefhez segít
séget hívtak s mindkettőt beszállították élet
veszélyes állapotban a kórházba.

A rendőrség megindította a vizsgálatot a 
családi dráma ügyében.

ban nem nyugodott meg a dologban és 
különféle követelésekkel állt elő. 

Titkos Ilona elpanaszolta a följelentésében, 
hogy legutóbb keriilőuton 

fenyegető tartalmú üzenetet küldött 
neki,

úgy hogy szükségét látta annak, hogy a 
rendőrséghez forduljon védelemért.

A feljelentés alapján a rendőrségen meg
indult a vizsgálat, hogy tisztázzák az ügyet.

dulók stb., stb., úgyhogy a Svábhegy leg
tetején a detektív is. a taxi is, egyszerűen 
lemaradt. A magánautó az asszonnyal 
együtt eltűnt mint a kámfor. Szegény detek
tív kétségbeesetten rohant a telefonhoz és 
felhívta a férjei:

— Uram! Elvesztettem a nagyságos asz-
szonyt ... a Svábhegyen eltűnt ...

Hova tűnhetett el? „Most'*  — gondolta a 
férj, mert biztos a báróval találkozik! Fel
hívta a báró lakását. Az inas azt mondta, 
hogy a báró ur nincs otthon.

Nem igaz — gondolta a férj, autójába 
ült és szélsebesen rohant a báró lakására. 
.4 báró otthon volt.

— Miért tagadtad le magadat? — támadt 
rá a férj.

— Egyedül akartam maradni!
— Van valaki n£lad?
— Igen!
— Ki az?
— Nem mondhatom megl
— A feleségem van itt!
— Nem ö van itt.
— Bizonyosságot akarok! Engedj be a 

hálószobádba!
— Tiltakozom!
— Követelem ...
A feldúlt, ideges férjet nem lehetett 

visszatartani. Berohant a báró intimebb 
lakosztályába! Ott talált egy hölgyet.

Tablói A hölgy — nem a felesége volt!
Egy másik, ismert asszony ... Sűrű bo

csánat kérés. Szégyenkezés. Az autós férj 
hazarohant. Otthon találta a feleségét, aki 
igy fogadta:

— Hol jársz ilyenkor? Csak nem valami 
randevú?!

A férj nem felelt És többet nem figyel
teti az asszonyt.

— Érdekes fordulat a I.ipót központ el
tűnt főgépésze ügyében. A főkapitányság 
eltűnési osztályán — mint ismeretes — né
hány nappal ezelőtt bejelentették, hogv Pu- 
toki Pál, a Dipól telefonközpont főgépésze 
eltűnt vigszinházutcai lakásáról. Vasárnap 
érdekes fordulat következett be ebben az 
ügyben. A rendőrségre bizalmas bejelentés 
érkezett arról, hogy Patakit ismeretlen em
berek eltűnése elölt azzal fenyegették meg, 
hogy elteszik láb alól, E bejelentés után 
most már a főkapitányság bűnügyi osztálya 
vette át a nyomozást a rejtélyes eltűnési 
ügyben.

— Tűz h debreceni vármegyeházán. Debre
cenből jelentik: Vasárnap este félhétkor a deb
receni tűzoltókat n Piac-utcai vármegyeházához 
hívták. A vármegyeháza garázsépületében tűz 
ütött ki. A tűzoltóknak az utolsó pílanntbnn si
került n garázsból nz autókat kihozni, a garázst 
azonban már nem tudták megmenteni, porrá 
égett.

— ítélt a törvényszék Széchényi Andor 
grófné monstre valorizációs perében. Ka
posvárról jelentik: Szombaton tárgyalta a 
törvényszék azt a mosntre valorizációs pert, 
amelyet Széchényi Andor Pál grófné indított 
Herceg Hohenlohe Ágost ellen 650.000 pen
gő megítélése iránt. A családi tartozásokon 
alapuló per során a kaposvári járásbíróság 
a 650.000 pengős valorizációs perben 
119.000 pengőt ítélt meg a grófnénak. A tör
vényszék most ezt az Ítéletet jóváhagyta, 
csak a perköltségeket és szakértői költségek 
összegét szállította le.

— Vadászfegyverével agyonlőtte magát 
Karácsony Mózes berettyóujfalusl földbirto
kos. Debrecenből jelentik: Vasárnap reggel 
megdöbbentő öngyilkosságot fedeztek fel 
Berettyóújfaluban. Karácsony Mózes föld
birtokos az elmúlt éjszaka az ágyában va
dászfegyverével főbe lőtte magát és meghalt. 
Reggel fedezték fel az öngyilkosságot, ami
kor a cselédje fel akarta költeni. Valószínű
nek tartják, hogy anyagi gondok kergették 
halálba a nem is olyan régen dúsgazdag 
földbirtokost.

— A vasutasok passzív rezisztenciája 
miatt késnek a vonatok Ausztriában. Bécsi 
tudósítónk telefonálja: Az osztrák vasutasok
nak n nagynéniét forgalmi szövetségbe tö
mörült része tudvalevőén passzív reziszten
ciába lépett, ez azonban eddig csak a te
herszállító vonatközlckcdésben éreztette ha
tását, most azonban a passzív rezisztencia 
átterjedt a személyforgalomra is, aminek 
következtében egyórás, másfélórás késéssel 
közlekednek a vonatok. Ha a szociál
demokrata szervezetek is csatlakoznak a 
passzív rezisztenciához, félő, hogy az egész 
osztrák vasúti forgalom rendje veszélybe 
kerül.

— Éles ellenzéki beszéd a hevesmetfvei 
Gazdasági Egyesület közgyűlésén. Egerből 
jelentik: A hevesinecvei Gazdasági Egyesü
let vasárnap délelőtt közgyűlést tartott Gvön; 
gvösön, amelyen Borba Gvörgv felsőházi 
tag, az egyesület elnöke élesliangu beszéd*  
ben bírálta a kormány eddigi politikáját. 
Hangoztatta, hogv ui guverncmentális irány
zatra van szükség és ennek vezetésére a 
qazdntársadalom a hivatott, amelynek kezé
ben van az anvaföld s amelynek termékei 
adják meg az összes társadalmi osztályok
nak a megélhetést. A beszéd nagy feltűnést . 
keltett, mert Borhu Györau egyik vezető 
tagja Hevesvármegye egységes pártjának.
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S Z n H A Z ll O Z I
Szanálták Hegedűs Gyula özvegyét
Rípka főpo'gármester trafikengedélyt kért és kapott számára 
— Nyugdijat kap a Vígszínháztól, az államtól, a Színész 
Egyesülettől és kifizették harmincezer pengős adósságát

Néhány nappnl ezelőtt dr. Werthclmcr 
Aladár ügyvéd, o tragikus körülmények kö
tött elhunyt Hegedűs Gyula hagyatékának 
kezelője hirdetést tett közé, amely jelentke
zésre szólította fc! az elhunyt színművész 
passzív hagyatékának hitelezőit. Jelentkez
tek is jó számmal a hitelezők és igy rövide
sen kisült, hogy körülbelül

harmincezer pengő volt Hegedűs Gyula 
tartozása,

amelyet részint jövedelmeire, részint pedig 
a máriabcsnyöi villájára vett fel. Mielőtt 
azonban ez a hir napvilágot látott volna, a 
mai rossz gazdasági helyzetben különös a 
feltűnő

társasági mozdulom Indult meg Hege
dűs Gyula özvegyének, Illetve passzív 

hagyatékának szanálására.
'A társadalmi akcióban élénk szerepet ját
szott Káldi Jenő, nz Autótnxi Részvénytár
saság vezérigazgatója, Fcdák Sári és Marton 
Miksa, az ismert színházi ember, akit rend
kívül meleg barátság fűzött nz elhunythoz. 
Ök szervezték meg az akciói, amelynek 
eredményeképpen ma már az a helyzet, 
hogy néhai Hegedűs Gyula teljes adósságát 
kifizethetik, úgyhogy az özvegye tehermen
tesen és tisztán kaphatja meg a mórlabcs- 
nyűi házat és ehhez tartozó nagy kiterjedésű 
kertet.

Az a társadalmi mozgalom, amelyet He
gedűs Gyuláné szanálása érdekében indítot
tak és amellyel az elhunyt ki nem mondott

Le akar állni a Városi Színház 
konzorciuma is

„Nem dolgozunk a vendégszereplőknek**  — mondják 
az elkeseredett tagok — Mit kapott Ferenczy Károly 

a Városi Színház konzorciumától?
A Városi Színházban ismét kenyérforra- 

dalom van, .pedig már-már úgy látszott, 
hogy a szinészkonzorcium, amely a Fe- 
rcnczy-rczsiin bukása után vállalta a szín
ház vitelét, játszani fog mindaddig, amíg nz 
uj pályázatot ki nem Írják, illetve annnk 
sorsa el nem dől. A helyzet azonban ismét 
elmérgesedett, mert a tagok most már a szi
nészkonzorcium vezetőivel sincsenek meg
elégedve és

■ legnagyobb mélfatlnnkodással hangoz
tatják, hogy ők tulajdonképpen még 
most Is Ferenczy Károlynak, illetve n 
vcndégs/.ercplő primadonnáknak és fő

szereplőknek dolgoznak,
A szinészkonzorcium ügyeinek bajai ott 

kezdődtek, hogy a színházat a kilakolla- 
tósi ítélet ellenére, Ferenczy Károly nem 
akarta átadni a karácsonyi napokra, illetve 
Szilveszter estére. Mivel a bírósági határo
zat tizenötnapi haladékot adott a színház 
kiüritésére, Ferenczy kijelentette a szinész
konzorcium vezetőinek, hogy 6 n tizenöt 
napot bevárja és nem hajlandó átadni a 
színészeknek a színházat előbb, mint aho
gyan a bírósági határozat őt erre kötelezi. 
Hosszas alkudozások indultnk meg ekkor a 
szinészkonzorcium vezetői és Ferenczy Ká
roly között. Végül arra a megállapodásra 
jutottak, hogy

a színészek a Városi Színház szilveszter
esti átengedéséért 1400 pengőt fizetnek 
Fercnczynek és minden további előadás 
után pedig a bruttó bevétel tíz száza

léka a volt bérlőt Illeti.
A legjellemzőbb, hogy a színészek megfizet
ték becsülettel volt direktoruknak a kikö
tött gázsit. '

Bár ez óriási megterhelést jelentett a szí
nészeknek, a bajt tetézték a tömegesen szer
ződtetett vendégszei eplök. Tagadhatatlnn, 
hogy Fcdák Sári neve és művészi teljesít
ménye nagy közönségei vonzott a Városi 
Színházba, de ez a színészeken nem nagyon 
segített

Fcdák Sári ugyanis ötszáz pengő estén
kénti felléplldijut kötött ki és n színház 

bevételéből arányos százalékot, 
Fajta kívül csak 120 pengő esti felléplidijért 
volt hajlandó játszani Lábass Juci, ugyan-
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végső akaratát teljesitették, egyúttal kenye
ret is adott Hegedűs Gyulánénak. Még pedig 
— hála Hegedűs Gyula életben maradt jó
barátainak — elég bőségesen.

Ripkn Ferenc főpolgármester ugyanis 
trafikengedélyt kért és kapott Hegedűs 

Gyula özvegye számára.
.4 trafik természetesen a Vígszínház köze
lében lesz. Már ki is nézték a helyiséget és 
most folyik az alkudozás a helyiség bére 
körül.

Hegedűs Gyuláné azonban valószínűleg 
személyesen nem fog résztvennl a trafik ve
zetésében, mert erre szüksége sem lesz. 
Tudniillik Hegedüsné, akinek nyugdíjügyei 
is tisztázódlak, feladta lipótköruti lakását 
ej májusban a máriabcsnyöi villájába költö
zik. Mig a szegény Színész Egyesület hatvan 
pengő havi nyugdijat fizet neki, addig a Víg
színház havi 240 pengő nyugdijat ajánlott 
föl, az állam pedig havi 160 pengőt és lak
bért, amely Hegedűs Gyula zeneakadémiai 
tanári működése után jár az özvegynek.

Amilyen szép és nemes az nz akció, amely 
egy nagy színművészünk özvegyét állította 
olyan nagyszerűen talpra, annyira fájdul 
más látni az alkotóművészek tömegét, akik 
az anyagiak hiányában képtelenek dolgozni 
Hasonló társadalami akció nem egy kitűnő 
és nagynevű művész felsegélyezésére férne 
rá, de ugylálszik müvészsors az, hogy csak 
halála után méltányolja a társadalom az el
hunyt érdemeit. (s. s.) 

annyiért Szedő Miklós. Kőszegi Teréz pedig 
két előadásért kért 120 pengőt. Ezenkívül 
pedig legalább hat huszpengős felléptidiju 
vendég játszott, ugyhocv a vendégszereplők 
szlárgázsijáuak és Ferenczy Károly százalé
kos részesedésének kifizetése után vajmi ke
vés maradt azoknak a szerencsétlen szegény 
színészeknek, statisztáknak és díszletező 
munkásoknak, akik hosszú hónapokon ke
resztül éheztek és akikre tekintettel a fővá
ros a szinészkonzorcium játszását egyáltalá
ban engedélyezte. Éppen ezért a szinész
konzorcium tagjai azzal a gondolattal fog
lalkoznak, hogy beszüntetik működésüket, 
mert

nem hajlandók sztárgázslkot fizetni

és nem hajlandók volt direktorukat, aki ne
kik annyi hónapon keresztül ndós maradt a 
gázsival, — bármiféle anyagi javakban ré
szesíteni.

Nemzetközi varietét 
csinálnak a Városi 

Színházból
Jelentettük, hogy Ábrányi Emil, az Operabál 

volt igazgatója, Faragó Ödön, volt kassai szín
igazgatóval társulva, majd pedig Andor Zsig- 
mond, a volt újpesti és szegedi direktor kűlön- 
külön meg akarják pályázni n Városi Színhá
zat és hajlandók letenni azt n biztosítékot, 
amelyet a főváros a színház bérbeadásánál kö
vetel. Bár csak január fi án fogják kiírni a nyil
vános pályázatot, máris egy rendkívül érdekes 
ajánlat érkezeit a Városi Színházhoz a színház 
bérletére vonatkozólag. A bécsi Ronacher-va- 
rieté tulajdonosai kérik bérbe a színházat a vá
rostól. Ajánlatuk szerint nemzetközi varietét 
csinálnának a Városi Színházból, még pedig 30 
fillértől két pengős helyárig, naponta két elő
adással. Köteleznék magukat arra, hogy az ösz- 
szcs műszaki és segédszemélyzet, valamint nz 
adminisztráció teljesen magyarokból állna, 
viszont az artislamüsor hatvan százaléka kül
földi attrakciókból rckrutálódna. Ezt nz ajánla
tot természetesen a városnál csnk tudomásul 
vették, de felette érdemben nem döntöttek, hi
szen erre csak a pályázat kiírása után van mód
juk

Filmpremier
AZ EX-FELESÉG.

Úriul a Parott könyve, az Ex-feleség -világ 
sikert aratott és természetesen elérte a népsze
rűségnek art a csúcsát, hogv filmet csináltak 
belőle. A legmegbízhatóbb kritika nz tehál, ha 
kijelentjük, hogy n film méltó a könwhöz. Az 
amerikai nő szabadosságának. Önállóságának 
igazi képe bontakozik ki a filmen, amelyből 
megtudjuk, hogy bármennyire önálló és ke
nyér kereső nz nmerikni nö, n szerelmi életben 
éppen ott tart, nhol talán n felszabadult török 
nők. Alig jött ki a háremből. A film, mint 
olviin. ragyogó. Norma Sliearcr. n legideálisabb 
• s legkitűnőbb főszereplője a filmnek. A kiállt- 
t«s és rendezés elsőrangú. A Fórum és n Rá- 
dius filmszínház játssza.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

NEMZETI SZIN'HÁZt Ahol unatkoznak (’A8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Po: cellán (%8).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Hotlmun me.él (Mi8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Kénjei válóper (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A loiockól menyasszony (8). 
.MAGYAR SZÍNHÁZ: Ciókprofeaitor (8) 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: A fehér ló (8).
FŐVÁROSI OPERETT: Maya (8). 
ANDRÁSSY ÜTI SZÍNHÁZ: Igazi aaarony (8).
IERF.ZKÖRUTI SZÍNPAD: Llpinzzkája (•). 

BETHI.ENTÉR! SZÍNPAD: Drótoalót (•-•). 
ROYAL ORFEUM, 3 Junetro (H». %•).

A Ipar Gittának kellemetlen afférja volt a 
berlini rádióval. A Berliner Rundfunk 

Szilveszter - estére negyedórás fellépésre 
kérte föl Alpár Gittái, aki ezért ezer márka 
honoráriumot kért. A rádió csak 650 már
kát akart adni, mire Alpár Gitta az utolsó 
pillanatban visszautasította az ajánlatot. He
lyére Schwarz Vera ugrott be. A berlini la
pok rosszalásukat fejezik ki Alpár Gittával 
szemben, akt — bár Berlin legnagyobb 
sztárja — mégis tekintettel lehetett volna 
arra a német közönségre, amelynek csak a 
rádió utján áll módjában őt meghallgatni. 
lUfolnár Ferenc, akinek Lilioma a napok 

* ^ban filmen kerül a budupesti publikum 
elé, ugylátszik, okult azokon az eseteken, 
amelyek az utóbbi időben Hollywoodban oly 
gyakran megismétlődtek. Egyes rendezők 
a fclismerheletlenségig ,,elrendezték" azo
kat a közismert darabokat, amelyeket a 
nagy Írók óriási pénzen adtak el Holly
woodnak. Igy járt például Zilahy Lajos és 
Theodore Drciser is, akik Hollywoodból 
való hazatérésük után felháborodottan til
takoztak darabjaik „amerikaizálása" ellen. 
Molnár Ferenc — okulva ezen — szigorúan 
kikötötte, mikor Liliomát filmre átengedte, 
hogy a filmváltozat szigorúan alkalmazkod
jék a mű színpadi formájához. Ez meg is 
történt! Bőse Ilobart, aki Newyorkban hét- 
százszor játszotta el Molnár Ferenc Lilio
mának női főszerepét és ezzel az alakításá
val olyan nagy sikert aratott, hogy a Főt 
vele játszatta el filmen is Julika szerepét. 
Az ő alakítása és Frank Borsage művészi 
rendezése, valamint Charles Farrel emberi 
ábrázolása tették lehetővé, hogy a Fox meg
felelhetett Molnár Ferenc kikötéseinek. A 
Liliom minden epizódszerepe is tökéletes, 
igy a Ficsur figurájából Lee Tracy produ
kált elsőrangú kabinetalakitást, Muskátné 
szerepében Estelié Taylor, mig a mennyei 
rendőrfőnök szerepében H. B. Warner de
bütált. Ilyen együttes és Borsage rendezése 
a filmet méltóvá tette Molnár Ferenc ne
véhez.

A Mosoly országát játszották a napokban 
óriási sikerrel a kolozsvári Nemzeti Szín

házban. Lehár operettje óriási sikerrel került 
színre Zöldhelyi Anna vendégprimadonnával a 
főszerepben. Úgy a kitűnő vendégprimadonnát, 
mint a társulat minden tagját melegen ünne
pelte a közönség. A Mosoly országa azóta so
rozatos előadásban kerül színre.
A bécsi színházi válság nem zenész- és szí- 
** nész-sztrájkkal kezdődött, mint ahogy az 
nálunk legutóbb a Városi és az Uj Színház volt, 
hanem a díszletező és műszaki munkások áll 
lak le egyöntetűen az összes bécsi színházakban, 
bérviszonyaik megjavítását kérték. A bécsi szin- 
igazgatók egyöntetűen visszautasították a dísz
letező munkások kívánságait, amely Szilveszter 
éjjelére sztrájkban robbant ki. A Városi Színház, 
a Raimund-Theater és a Kammerspiele nem tu
dott már Szilveszterkor előadást tartani, a többi 
színháznál pedig tegnap este tört ki az általá
nos sztrájk. A színigazgatók azonban most már 
cl tudták kerülni azt, hogy az előadás elmarad
jon, s ezért ipari szakmunkásokat szerződtet
tek, hogy a műszaki és diszletmunkákat elvé
gezzék. A Volkstheater, a Theater an dér Wien, 
a Theater in dér Josefstadt és a Komödieben 
zökkenő nélkül gördült le az előadás, mert a 
világítási és fűtési munkálatokat és a vasfüg 
giinyök leengedését és felhúzását ama vállala
tok mérnökei bonyolították le, amelyek annak
idején ezekben a színházakban a készülékeket 
fölszerelték. Minden színház körül megerősített 
rendőrőrjáratok cirkálnak, mert meg akar/ák 
akadályozni azt, hogy sztrájkoló!: verekedést és 
botrányos jeleneteket rögtönözzenek a színhá
zak bejáratainál. Tegnap éjjel a bécsi városhá 
zán rendkívül izgalmas tanácskozás folyt le a 
színigazgatók képviselői, dr. lleer és dr. Press- 
burger, valamint a szocialista munkásvezérek 
között, dr. Hartl magisztralusi igazgató elnöklé
sével. A felek nem tudtak megegyezni és most 
a színészek és zenészek állásfoglalásától függ, 
hogy mi is lesz ennek a botrányos sztrájknak 
j vége. A Sladttheaterben szombaton és vasár 
nap sem tartottak előadást és arról is szó van. 
hogy a színház végleg bezárják.

A Nemzeti Szalonban egy színésznő mint 
** zsánerképfestő mutatkozott be. A tárlat 
vasárnapi vernisszázsdn nagy feltűnést kel
tett Pogány Klárinak, a Fővárosi Operett- 
színház tagjának (aki vidéken mint prima
donna működött) két képe. At egyik egy 
Csendélet, a másik pedig egy margitszigeti 
részlet, amely nemcsak a nagyközönség, ha
nem a szakértők legnagyobb tetszésével ta
lálkozott.

Páíria 
Fészek Prolongíi»a

A A Renegát

■ laSZIIHRZ
Juh.
4 

hétfő Kényes wé öpör

S
I kedd Kabaré-est

6 
szerda

a. u. M,<6r«korGyBrmehelOa(ia8
e.l. 8 órakor: KÓnyOS VÚlÓpÖr

7
(•Qtörtök Euelyn

8 
péntek Kabaré-est

9 
azon: bal Kényes uéiúpűr

10 
vasárnap

<1. u. *44  órakor: LvG yíl
este 8 órakor ; M3233iI,fi“'8St

’Tsufolt ház tapsolta végig a Vígszínház újévi 
gyermekelőadását, amelyen megjelentek 

József Ferenc főherceg és Anna főhercegnő 
gyermekeikkel. A nagy sikerre való tekintettel 
szerdán délután félnégy órakor megismétlik az 
előadást. Az előadáson Lakncr bácsi és inasa a 
rádió-tréfát adják elő, amelynek során golyó
verseny lesz. /I győztes egy négylámpás Európa- 
vevő meslermüt kap ajándékba.

a mulatók revümüsorába is beleavat- 
1 kozik az erkölcsvédelmi cenzúra. A 
„Görlforradalom" címen rendkívül ötletes 
és ügyes, négy képből álló revfít irt Kcllér 
Dezső. A főszerepet Boros Gézán kívül a 
mulató kitűnő hölgytagjai: Ráthonyi Klára, 
Ákom Rózsi, Fehér Böske, Karácsonyi Ica 
és Ligeti Maca játszók, akiket azonban 
megcenzurázott a rendőrség. Egy képüket, 
amely a „fuccsba ment puccs"-ról szól, er- 
kölcsvédelmi okokból töröltette a rendőrség, 
mintha a mulatóba tizenhat éven aluliak 
járnának szórakozni.
C zilveszter éjszakáján az előre lekötött ven- 

dégszereplései miatt Kun Magda nem ve
hetett részt a magyarszinházi „Csók-professzor" 
előadáson és ezért helyette Mende Klári ugrott 
be a szubrett szerepébe. A kitűnő fiatal szubrett 
nagy sikert aratott.

Premiar után
VÍGSZÍNHÁZ! KABARÉ. Remek kabarét 

láttunk Szilveszterkor a Vígszínházban, 
amely tényleg megérdemli, hogy a színház 
műsorán maradjon. Elsősorban Hunyady 
Sándor igen ügyes, formás és zamatos zsá
nerképéről, a ,.Bakaruhában" című egyfel- 
vonásosról emlékezhetünk meg a legna
gyobb elismeréssel, amelyben különösen 
Tőkés Anna édes-kedves magyar lánya kel
tett feltűnést. Jávor kitűnői Török Rezső 
pompás karrikaturája a haldokló cigány
ról, Bajnai Gábor színészi remeke. Gaál 
Franciska, a műsor legkiemelkedőbb száma 
volt! Utolérhetetlenül bájos, humoros és öt
letes, amit csinál. Stella Adorján finom és 
kitűnő tréfáját Makay Margit, Peti és Haj- 
mássy játszották. Az előkelő nevek soroza
tában is feltűnt Gárdonyi Lajos, akit ezút
tal először láttunk mint magánszereplőt, 
igy is mint Magyar Pipi méltó utódját.

A ROYAL-ORFEUM ELSEJÉN MUTATTA be 
uj műsorát, amely a legragyogóbb artistapro
dukciókat egyesíti magában. Megtaláljuk ebben 
a műsorban Rob Carry néven Rastelll méltó 
utódját. A három Wello gyürütornász-csoporl, 
azután R. & O. Rainer három tagból álló ele
ven propellerje (amely a legvakmerőbb és leg
szédületesebb mutatványok egyike), a Junetro- 
csoport különleges akrobatát és kis tánc.mü- 
vésznője. majd Mr. Guldan humorosan idomí
tott sportoló medvéi, a nemzetközi artistavilág 
sztárjai. Közöttük is feltűnt a magyar Káldor 
Boriska, ez a bűbájos és talentumos tánemü- 
vésznö, akit a közönség tapsai nem is akartak 
leengedi a színpadról.

A Phi'ips rejtvény
pályázat eredményének 

kihirdetése 
Január 6. Vízkercszt naoján 

déle ott a Fórumban
A Philips Rádió és Villamossági Rt. a Halló, 

itt rádió cimü filmmel kapcsolatban rejtvény
pályázatot hirdetett, amelynek eredményét 
szerdán délelőtt 11 órakor Philips-kabaré kere
tében a nagyközönség elölt hirdetik ki, a pub
likum előtt bontják fel a lepecsételt Luxus
készüléket s nz, nki a számát eltalálta, vagy 
legjobban megközciitctle. nzonnal átveheti azt. 
Csak azok a pályázatok érvényesek, amelyek 
kedd estig a Pliilips-rádió irodájába befutottak. 
Lgvanakkor adják út a Róva! Apolló szilveszter
esti nyertesének a kitűzőit 2007-es hangszórót.

Díjmentes belépőjegyek 
átvehetők ma és holnap a Philips-cég irodájá
ban, V., Lipót-körut 18.

(Ugyancsak szerdán délután K4 órakor a 
Vígszínház gyermnke!őndásán cgv Európn-vevő 
Phillps-mesterműkészülékct adunk annak, nki 
Lakner bácsi golyórejtvényét legjobban cila 
iái ja.)
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Kiéber megsérült, Cseh 11. lett a center

halt: kikapott a Hungária 
Középnémet válogatott—Hungária 4:1 (3:1)

Halle, január 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése. A Hungária vasárnap játszotta le 
téli túrájának legnehezebb mérkőzését a 
nagyszerüücn feljavult középnémet váloga
tott együttes ellen. A kékfehérek ezúttal is 
néhány kölcsönkért játékost szerepeltettek 
csapatukban, amely derekasan megállta 
ugyan a helyét, de több szerencsétlen mo
mentum következtében

kénytelen volt az ellenfélnek átengedni 
a győzelmi pálmát.

A csapatnak elsősorban mentségére szolgál 
az a körülmény, hogy a nehéz jugoszláv és 
spanyol mérkőzések után szinte

pihenés nélkül, éjjeli utazásoktól fárad
tan kellett kiállaniok a nagyszerű kon
dícióban lévő, teljesen pihent Közép- 

németország ellen.
A rendkívül mély talaj sem konveniált a rö
vid passzokkal dolgozó, technikás csapat
nak, úgyhogy a meccsen a hosszú labdákkal 
dolgozó és szélsők szöktetésére bazirozó, ke
vés technikával rendelkező középnémet 
együttes ezáltal nagy előnyhöz jutott. De a 
vereségre a legnagyobb mentség Kiébernek 
az első félidő közepén történt sérülése, aki 
ekkor kiállt a csapatból s bár a második 
félidő elején újra megpróbálkozott a játék
kal, ám néhány perces vergődés után vég 
kép elhagyta a pályát. A centerhalf helyét 
Kiéber sérülése után Cseh 11. töltötte be, aki 
azonban nem tudott megbirkózni nehéz és 
felelősségteljes szerepével. Ilymódon nem 
csak a fedezetsor veszített az egységéből, de 
a csatársor is elvesztette irányítóját és egyik 
legjobb gólszerzőjét

A hallei pompás stadionban mintegy 
nyolcezer főnyi közönség

gyűlt össze, hogy szemtanúja legyen a kék
fehérek játékának. A Hungária a következő 
összeállításban vette fel a küzdelmet:

Újvári—Nagy, Kocsis—Wilhelm (Újpest),

Kiéber, Sebes—Koszta (Vasas), Cseh, Skua- 
rck, Zilahy (Hl. kerület), Hirzer.

Kiéber sérülése előtt egy ideig Cseh ját
szott centercsatárt, majd később — mint 
említettük — Kiéber posztját foglalta el s 
ekkor helyet kapott a csapatban Titkos is.

Maga a mérkőzés az utolsó percig élénk 
iramú és helyenként magas nívón mozgó 
volt, úgyhogy a közönség gyönyörködhetett 
a szép játékban s tetszésének több alkalom
mal kifejezést is adott. Technikai és taktikai 
szempontból

a Hungária feltétlenül felette állt ellen
felének,

amely az első félidőben igen jó játékot mu
tatott, de a második félidőben sem csökkent 

Kiéber Cseh II.

a támadó ereje. A nagyobb buzgalom, a na
gyobb gyözniakarás a németek oldalún mu
tatkozott.

A Hungária csapatában a két hátvéd vég 
zett nagy munkát, de a legnagyobb formát 
Hirzer játszotta ki, aki ötletes szélső-játéká 
val az egész mezőnyből kiemelkedett. A kö 
zönségnek különösen a magyar csapat fej 
játéka tetszett.

A középnémet válogatottban a lipcsei 
Lángé 1. középfedezet produkált kiváló já
tékot. A csatárok nagy rössel játszottak s a 
technika csak nagyritkán csillant ki a játé- 
kukból. A németek közvetlen védelme pom
pás massziv munkát végzett, úgyhogy a 

Hungária erőtlen és széteső játékot muta
tott csatársorának támadásait minden alka
lommal biztosan hárította el. A németek ka
pujában Brosso hallei kapüs szenzációsan 
védett.

A középnémetek támadásaival kezdődött 
a mérkőzés. A hallei Schlag a 1(K percben 
szerezte meg csapatának a vezetést. A Hun 
gária erélyes ellentámadásokkal felelt a ko
rai gólra és a 14. percben Cseh II-nek egy 
Kosztától kapott jó beadást sikerült góllá 
értékesítenie. A kiegyenlítő gól után ismét 
a németek lendültek támadásba s több ve
szélyes támadási vezettek a kékfehér kapu 
ellen. A 20. percben Schwarzwalder balösz- 
szekötő éles, de védhető lövését Újvári el
nézte, úgyhogy a németek ismét gólelőny
höz jutottak Ezután történt Kiéber sérü
lése. A Hungária ennek ellenére is mintegy 
tiz percen keresztül ostromolta a jól vé
dett német kaput, azonban a szerencse el

Homonnay Tivadar újévi beszédében 
kijelentette, hogy nem enged beleszólást 

a MUSz autonómiájába 
Az MTK nyerte a Téli Vizipóló Kupát

Amint leszálltunk a villamosról, hogy a mar
gitszigeti fedett uszodába menjünk az Úszó- 
koalíció versenyére, a hídfőnél nagy tömeg 
versenyzővel s közönséggel találkoztunk, akik 
azon törték a fejüket,

miként jussanak el az életveszélycsen 
sikamlós utón az uszodáig. 

Méltatlankodó kifejezések hallatszottak jobbról 
és balról, amiért a közönséggel annyit sem tö
rődnek, hogy a szigetre vezető utat fölhintet
ték volna homokkal.

öt órát mutatott az óra, amikor a fedettuszoda 
elnöki szobájában összegyűltek az Uszószövet- 
ség vezérei, valamint a válogatott úszók és 
pólójátékosok, hogy az uj esztendő alkalmából 
üdvözöljék Homonnay Tivadar elnököt.

Kéler Tibor dr. ügyvezető társelnök lendüle
tes beszédben méltatta az elmúlt év uszósike- 
reit s annak a reményének adott kifejezést, 
hogy

az olimplász évében ebben a sportágban 
méginkább növekedni fog nemzetközi te

pártolt tőle. Ugyanis Htrzernek egy gyö-*  
ngőrü, éles lövése a kapulécről pattant visz-*  
sza, Skvarek pedig az ötös vonalon lőtte a 
labdát kapu fölé, majd ismét Hirzernek a 
16-osról lőtt szabadrúgása a kapus kezéből 
kiperdülve, a gólvonalon gurult végig. A 
németeket a Hungária balszerencséje újabb 
támadásokra serkentette, aminek következe 
tnényeképen a jénai Werner középcsatár há*  
romra szaporította a középnémetek góljai
nak számát. A félidő utolsó perceiben a 
Hungária valósággal a kapujához szegezte a 
középnémeteket, azonban Brosso kapu*  
óriási szerencsével, a leglehetetlenebb lövés 
seket is sikerrel parírozta.

A második félidő első negyedórájában a 
Hungária ismét nagy fölényben volt, uzon- 
ban támadásai ekkor is eredménytelenek 
maradtak. A 42. percben a lipcsei Klcbsch 
iobbösszekötő közvetlen közelről lőtt gól iá
val beállította a végeredményt.

kintélyünk.
Az üdvözlésre adott válaszában Homonnay 
Tivadar afölötti örömének adott kifejezést, hogy 
az utóbbi időkben hangoztatott „széthúzás" el
lenére ismét együtt láthatja az Uszószövetség 
vezéreit és a versenyzőket egyaránt. Hiszen 
— mondotta Homonnay, — hogy ez a csalá
diasság akkor is fönn fog maradni, amikor 
már majd más nemzedékek következnek utá
nunk, akiknek azonban a példát nekünk kell 
mutatnunk. Ezután

kijelentette a MUSz elnöke, hogy amíg ő 
és elnöklársal az Uszószövétség élén van
nak, nem engednek beleszólást a MUSz 
autonómiájába, még akkor sem, ha ez a 
törekvés kormányzati tényezők felől is 

jönne.
Homonnaynak eme szavait a jelenlévők lelke
sen megtapsolták.

A kis ünnepség után a vezetők és a játéko
sok átvonultak a verseny színhelyére, a nagy 
uszócsarnokba. Amilyen kellemes hangulat 
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előtte meg a versenyt, épp olyan unalomba 
fulladt a későbbiek során. A kevésszámú kö
zönség a kismezőnyü számokat unottan nézte 
végig s minél előbb várta, hogy sor kerüljön 
o Téli Vlripóló Kupa küzdelmeire. A kél vízi- 
pólómérkőzés azután némi kis izgalmat hozott, 
de ez sem tudta felejtetni a verseny sivár vol
tát A befejező s izlpólóinérközések során az 
UTE meglepetésszerűen nagy győzelmet ara
tott a MAC csapata fölött, mig az MTK a III. 
kerületieknek nyolc gólt dobolt s nemcsak 
hatalmas győzelmével, de jó játékával is

Igazolta, hogy megérdemelten Jutott a 
Téli Vlzlpóló Kupa birtokába.

A verseny részletes eredményét egyébként az 
alábbiakban adjuk:

6d7s m. Ifjúsági hátuszás: 1. Barabás István 
(BBTE) 50.3 mp. 2. Krém l.ruő (MAC) 51.2 
mp 3. Bokor Ferenc (FTC) 52 mp.

200 m II. oszt, yyorsuszás: 1. Kánássy Gyula 
(MAC) 2 22.8 ni. 2. Jakab János (UTE) 2.35 
mp 3 Pillér Antal (MAFO 2.35.2 mp.

100 ni hölgyhát úszás: 1. Tóth Mária (MUE)
1.33.2 mp. 2. Ráhel Zsófia (FTC.) 1.46.2 mp. 3. 
Hón Mária (FTC) 1.46.6 mp.

JXöö?/» m. vegyes staféta: 1. FTC A-csapata 
2.24 mp. 2 FTC B csapata 2 29.8 mp. 3. MUE
2.30.2 mp.

200 m. ifjúsági gyorsuszós (meghívásos). 1. 
Gyóji Miklós (UTE) 2.32.4 mp 2. Zólyomi Mi
hály (LTEj 2.42 6 mp. 3. Gyulay Pál (MAC) 
S-43 mp . . c •100 m hölgymelluszás (meghivásD: I. Szép 
Klári (Hl. kor. TVE) 1.30.8 mp. 2. Bethlen 
Margit (FTC) I 40.2 mp. Kél induló.

Bemutató műugrás Is szerepelt a program- 
mon. nmelvbcn Pillér (UTE). Kovács H TE). 
Hódy (MTK) és hagy (MTK) vetlek részt.

Vlzlpólómérkőzéaek:
I TE- MAC 5.7 (7.O. A mérkőzés elején a 

MAC nagy elánnal támad s úgy látszik, hogy 
az I TE nak Igen veszélyes ellenfele lesz. Tary 
meg Is szerzi a vezetést a nz UTE csak a ka
pus hibájából tud egyenlíteni László révén. Ez
után a Illák négymétereshez «-»—•« 
azonban nem sikerül. Szünet 
nagy meglepetésre, visszaesik

jutnak, amely 
után a MA<L

Zdszfó*  Tihanyi (2), majd Köves góljával fö
lényes győzelmet arat.

MTK-III kér. TVE Ő.-O (é:0). A jó formá
ban levő MTK kénye kedve szerint intézte el a 
gyengén játszó kerületieket. Szünetig Brandy, 
Rnjk(, Szabó, R'ijki sorrendben estek a gólok, 
mig helycsere után Szabó, Brandy, Brandy és 
Rajki voltak a gólszerzők.

Megbuktak a bíró-csikók
A fulballkörönsóg nem Is sejti, hogy a kulisz- 

szák mögött mily nagy tülekedés folyik a pro
fesszionalista mérkőzések birói tisztéért. Maguk 
■ mérkőzések Ismert vezetői örülnek ugyan, ba 
* profimérkőzések izgalmait néha-néha ..ki
pihenhetik'' egy-cgy nyugodt ainatőrmérkőzé- 
sen. Annál hevesebben ostromolják ám a biró- 
küldőbizoltságot u fiatal névtelenek, akik évek 
óta hasztalan Igyekeznek az „arrlvék" exklu
zív táborába jutni. Igaz ugyan, hogy .kettőn áll 
a vásár", vagyis a blrókühlÖk hiába kísérelnék 
meg egv-egy Ismeretlen nagyság becsempészé
sét a mecrstabclláha. a proflegyesületek kon
zervativizmusán meghiúsulna minden, a fiatal 
névtelenek felkarolásóra irányuló szándék.

A fialni bírók már 1—2 évvel ezelőtt külön 
szervezetbe tömörültek. A cél az volt, hogy kö
rös erővel indítanak rohamot az „öregek" el
len. Miután a Birólestülct autonóm intézmény 
és a testület minden szervét — Igy a hlróküldő- 
blznttságnt is — maguk a futbaílbirák választ 
ják. évről-évre heves választósl harcot provo
káltak.

Tegnap folvt le a Magvnr Testnevelés Házá
ban n testület budapesti nlosztálvának évi köz- 
gyűlése, amelyen n budapesti tanócstngok és az 
országos köz"vülésl elektorok kerüllek válnss- 
tás alá. Az OTT tanácstermét szorongásig meg
töltötték oz ambiciózus fiatalok, akik

külön Hcatkó'*-lhlával  Indullak a választási 
küzdelembe.

A zöld szinti „csikó lista" készítői — hogy 
úgy fejezzük ki magunkat — fütyüllek a ha
gyományokra Nem kisebb neveket hngytak ki, 
mint Bálint László dr I. n Műegyetemiek egy
kori kapusát, h külföldön is becsült futball- 
bírót, Reichardt Oltót, n legkiválóbb aznbály- 
tnagyarázól és biróoklalól, l.anyfelder Feren
cet, h BT egykori elnökét, l'öldessy János dr. t, 
a BT eszméjének szülőnpját és Bíró Sándort, a 
híres magyar nemzetközi bírót.

Az ellenzéki lista oly nagy tömegben kerüli 
az urnába, hogy

már-már biztosnak látszott n „blró-eslltók" 
győzelme

és tnár mindenki nzznl számolt, hogy as idei 
profimérközéseket n zöld listán felsorolt isme
retlen nevek tulajdonosai fogják vezetni, akik 
•órában többek közölt olynn nevek Is szerepe) 
nek, amelyek cs»k a pénteken megjelent hiva
talos biróközlönyben voltak először olvashatók 
A „biró-esikók" azonban kénytelenek voltak 
az ebő szavazás utón lehorgaszlott fővel el 
hagyni a közgyűlési termet, mert

a régi kiváló futbitllblrák uralmát megnien- 
trlfe az antldcir.c.krntlkus, de Ihénkor tel- 
be csilibe (ellenül fontos „plurális sálasc- 

tásl rendszer",
amely a futball nemzetközi frontján Is elismert 
kiválóságoknak 10, illetve .1 szavazatot biztosit 

Egy évig tehát ujl»ól u kis nmatörmeccstk ke
serű kenyerét ehclik a fiatalok, akik hasztalan 
reménykedhetnek egy kis vidéki bntárblrásko- 
disl nn amely . nvngilng is jelent egy kis pluszt 
a „biró-csikó" sovány pénztárcájában.

J.

téli serlegmérközések pragaban
Prágából jelentik: A cseh fővárosban a fut

ball nem szünetel télen sem. A téli serlcgmérkó- 
lések küzdelmét vasárnap is folytatták Az 
eredmények n következők: SK Tcplitz—SK Na- 
rhod 53 (3:2V Bohcmians—Cechie Kariin 7:2 
(W.._________

Slavia különös kalandja 
Zágrábban

Zágráb, január 3.
f.4 Hétfői Naptó' tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A prágoi Slavia már pétiteken megérko- 
aett Zágrábba, ahol kellemetlen meglepetés 
érte, miután mérkőzéseinek rendezői, a Grad 
lanski és a Concordia vezetősége, tekintettel

°| A düsseldorfi rém árnyékában félt
e1 ___a Ferencváros a — játéktól

Ferencváros - Düsseldorf kombinált 2:2 (2:1)
DÜMeldorf. január 3.

Hétfői Napló tudósítójának telefon-(A . .
jelentése.) A Ferencváros sikeres német tú

rájának egyik köny- 
nyed állomására vélt 
befutni, amikor Düs
seldorfban kiszállt h 
vonatból. Az 
tervek szerint 
VFL Beurath

Kohul

n

előzetes 
itt a 
és a 

Fortuna Düsseldorf csa
pataiból alakitott kom
binált ellen kellett 
megmutatni a magyar 
harci virtust és a ret
tegett Fradi-lendület el

lenállhatatlan erejét. Düsseldorf futballjá- 
nak hire nem verdeste soha az egeket. En
ne ka névnek ismerős zenéje inkább Kürtén 
Péter szörnyűséges rémlettei révén maradt 
meg az emlékezetben. Szóval

a zöldfehér tora-, pénz- és dicsőség
szerző osztag úgy tekintett Düsseldorf 
elé, mint egy újabb nagyarányú győze

lem lehetőségére.
Az ilthoninaradottak sem találtak okot 
féltésre.

Egy előre nem sejthető 
mény azonban minden 
zavart. S ezt a véletlent 
melle ki.

Előbb cső, aztán fagy ... ez a pesti gya
logjárók és a télen nem délen túrázó futbal
listák legveszedelmesebb ellensége. A Fe
rencváros már sok meglepő dolgot csinált, 
de — sajnos I — jégpályán még nem pró
bált futballozni. Erre pedig Düsseldorfban 
most szükség lett volna.

A helyi viszonyokhoz mérten bomba
sikerre számíthattak ugyanis, mert

■ szörnyű Időjárás ellenére 6000 em
ber jelent meg a düsseldorfi „jégpályán".

Az. előzetes jégszemle alaposan megijesztette 
a csapatot és a vezetőséget egyaránt s igy 
történt azután az is, hogy z

Takács Il-t kihagyták a korcsolyacsa-

véletlen körül- 
számításba bele- 
az időjárás tér-

Drigny,
a francia és a nemzetközi uszószö vétség elnöke nyilatkozik 
a magyar műkorcsolyázók olimpiai esélyeiről

Pária, 1932. jan. 3.
(A Hétfői Napló párisi tudósítójától.) Fran

cia sportkörökben élénk érdeklődést váltott ki 
a hir, hogy Magyarország a Lake-Placidt Olym- 
piásron a műkorcsolya-versenyben, két repre
zentatív párral jog szerepelni. A jelenlegi viszo
nyokat és azt is tekintve, hogy a kormány hoz
zájárulása tette ezt lehetővé, igen nagy jelentő
ségűnek tekintik a magyar küzdők megjelené
sét. Közelebbről azért is ez érdekli az ittenie
ket, mert éppen a magyarokban látják

a francia Brunet-pár legkomolyabb ellen
feleit.

Érdekesnek véltük meghallani erre vonatko
zólag

M. E. Drigny véleményét,
ki, mint a Francia Uszószövetség elnöke, 
nem ismeretlen a mngyar sportkörök előtt és 
aki ezenkívül a téli sportok legkompetensebb 
ismerője itt Franciaországban.

Drigny elnök megjegyzi, hogy éppen a ma
gyar úszók és vizipólójátékosok nagyszerű telje
sítménye révén, n legkitűnőbb véleménye van 
a magyarokról általában. Ami a műkorcsolya-

A jégről — a plansra
Levitz'-y Piri faképnél hagyta a 
jeget, férjhezmegy és tőtvivó lesz 

Az 6-év utolsó hetében a nagyjégen robbant 
ki a szenzáció:

Lcvllzky Piri, ■■ Ifjú műkorcsolyázó gárda 
egyik legtehetségesebb tagja, egyik legna
gyobb Ígérete visszavonul az aktivitástól.

— Miértf — kérdezték meglepetéssel a kor
csolyázás rajongói.

A kérdésre egyelőre nem kaptunk választ. 
Most azonban a klubinelegcdöbcn szájról- 
szájra adják n kedves hirl:

I.cvltzky Piri férjhezmegy. Februárban less 
az esküvője. Itália kék ege alá megy az ifjú 

pár nászúira.
— És azután?
— Azután persze már elmúlt a tél, Jön a ta

vasz, n nyár, az ősz, végül újból n tél, de
a bájos, ifjú aporllady már csak szórakozni 
jön majd a jégre, mert — átpártolt a vívók 

táborába.
A korcsolyadreszt felváltja a plasztron, a ka- 
zéb« kecses tőr kerül.

Mestert egyelőre még nem választott magá
nak Lcvitzky P.tI,

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. KÖRFORGÓGÉPEIN. BUDAPEST. VL. ARADI-UTCA I.

patból • helyette Toldit tették a —

Ez az ötlet nem is mutatkozott rossznnk. 
A Ferencváros mind taktikai, mind techni
kai szempontból magasan felette állott az 
ellenfelének. De közelharcba nem mertek 
bocsátkozni, mert a csúszós, tükörsima ta
lajon minden egyes összekoccanás a masz- 
sziv németekkel életveszélyesnek mutat
kozott.

Negyedórás porhanyltó játék után Ko- 
hut úgy vélte, hogy a düsseldorfiak 
már elég puhám főttek, megugrott és 

bombagólt lőtt. 1:0.
Három perccel később Hochgesang jó pasi- 
szal küldte csülökre Stoffelst, aki bekkjeink 
mellett egyenlített. 1:1. Már-már vége volt 
a félidőnek, amikor

Toldi ügyes helyezkedés után kapásból 
lőtt labdával újra a zöld-fehéreket jut

tatta vezetéshez. 2:1.
Szünet után a magyarok fölénye még na

gyobb lett, a kapu előtti korcsolyapályán 
azonban még több német sürgölődött véde
kezés címén. Hiába volt tehát minden bril- 
lirozás, szép akció, ha közeledett a német 
talp, a ferencvárosiak inkább a holnapra 
gondoltak. A 26. percben a fél pályán szkip- 
pelö és gyógytornát rendező magyar véde
lem között Kobierski egy eltévedt labdával 
kiugrott és labdája a hálóba ragadt. 2:2.

A zöld-fehérek rá
kapcsoltak a gól után, 
de a paprikás németek 
most már tankszerben 
akadályozták meg a 
technikai finomságok 
befejezését.

— Jobb ma egy dön
tetlen, mint egy-két 
törött láb! — ez volt 
a mottó.

S igy a düsseldorfi 
hokkifutball csak félsi
kerrel zárulhatott.

bajnokság esélyeit illeti, nem mer prognózi
sokba bocsájtkoznl.

ügy emlékszem, — mondja — hogy az 1928-as 
st.-moritzi olympiádon láttam Orgonistáékat, de 
őszintén szólva, akkori formájukban nem vete
kedhettek a mi Brunet—Jóig párunkkal. Á ma
gyaroknak az európai bajnokságban való győ
zelmük persze most változtat a helyzeten. 
Azonban azt mondhatom, hogy Bruneték ki
tűnő formában vannak, erős és szigorú trénin
get folytatnak. Mindenesetre

■ magyarokat tekintik legerősebb ellen
felüknek.

Különben — teszi hozzá Drigny elnök — a 
mükorcsolyázásban, ahol a külső, esztétikai 
forma is lényegesen szerepet játszik, nehezebb 
feladat jut a jurynek, mint ahol egyszerűen 
gyorsasági időt kell megállapítani. Talán még 
az Olympiád előtt is alkalmunk lesz -meggyő
ződnünk a magynr-francia ,.formáció“-ról, mert 
előzőleg január 14 és 15-én, itt Párisban a 
„Palais des Sports"-bán találkoznak az „Európa 
Bajnokság" mérkőzésén.

Mándy Ilona.

a nagy hidegre > a biztos deficité, 
lemondták a sokszoros cseh bajnok

csapat mérkőzéseit.
A Slavia ekkor a cseh-szlovák szövetséghez 
fordult panaszával, kérve, hogy az interveniál
jon u jugoszláv szövetségnél a mérkőzés meg
tartása érdekében. Ez az intervenció sikerrel 
is járt, úgyhogy a mérkőzést mégis megtartot
ták. Az állandó havazás miatt azonban mind
össze kétezer főnyi közönség nézte végig a 
meccset, úgyhogy a Concordia tekintélyes ősz
szeget ráfizetett a meccsre. Az első félidőben 
a Concordia volt előnyben és a 24. percben a 
vezető gólhoz sikerült jutnia. A második fél
idő 18. percében öngóllal egyenlített a Slavia, 
ami megingatta a Concordia addigi dicséretes 
ellenállóképrsségét, a csapat teljesen elvesztette 
egyensúlyát, úgyhogy a Slavia további három 
góllal 4:1 arányban biztosan nyerte a mérkő
zést.

Laibachban és Locarnoban 
finisei a kispesti turacsapat

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn 
lése.) A Kispest FC túráját még két mérkőzés
sel bővítette ki sikerült túráját Az egyik mér
kőzést Laibachban játssza az Illyrla csapnia 
ellen, míg a túra befejező meccsén a svájci 
Locarno csapata lesz az ellenfél.

A kispesti játékosok kitűnő kondícióban van
nak, pihenőnapjaikat tréningre használják fel 
és erősen bizakodnak, hogy veretlenül fejezik 
be túrájukat.

X A Hungária ma hazaérkezik. Haliéból je
lentik: A Németországban túrázó Hungária csa
pata ma, hétfőn éjjel féltizenkettőkor érkezik 
vissza Budapestre.

Rossz hírek szárnyalnak 
a Budát 11-ről

SC Nlmois—Badai 11 2:1 (2:0) ’’í

Nlmois, Január í.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati je

lentése.) A Budai „11“ csapata sorozatos győ
zelmei után vasárnap váratlanul kemény ellen
félre akadva,

minimális gólarányu vereséget szenvedett 
franciaországi túrája során a nlmesl ke

rület bajnokcsapatától.
A budaiak ellenfele a Sporting Club Nlmois 
együttese volt, amely 2.0 arányú félidő után 2 í 
arányban győzött. A mérkőzés állandó hóesés
ben, csúszós pályán „zajlott" le. A budaiak ját
szották a jobb és technikásabb futballt, de 
mintha a hagyományos lelkesedésük ezúttal 
alább hagyott volna. A franciák nagy lelkese
déssel és gvőzniakarással egyenlő ellenfelei vol
tak az utazástól fáradt magyar csapatnak, 
amely így is

csak egy igazságtalan ofszájd-góllal vesz
tette el a mérkőzést

A budaiak egyetlen gólját Polgár lőtte a máso
dik félidő első percében.

A BBTE jéghokki csapata 
kettős győzelemmel startolt 

a tátrai sporthéten
UJtátrafüred, január 3.

Napló tudósítójának telefonjelen-(A Hétfői 
lése.) A tátrai sporthét keretében vasárnap a 
Park-szanatórium jégpályáján hat jéghokki • 
mérkőzést bonyolítottak le. A BBTE nagysze
rűen startolt s

két szép győzelemmel szerezte meg a res- 
pektust.

Először az SK Ziltna (Zsolna) együttesét gyŐzta 
le 8:0 arányban (részidő 0:0, 3:0, 5:0), majd a 
Magastátrai SC ellen aratott újabb győzelmet 
2:0 (2:0, OKI, 0:0) arányban. Az egy napon le
játszott két mérkőzés hőse Barta és Ray volt. 
A BBTE hétfőn a HC Sparta ellen játszik.

VILÁGSZEMLE
NEMZETKÖZI FUTBALL A TÉLBEN

Németország: A birodalom területén, do kü
lönösen a nyugati államokban uralkodó ked
vezőtlen időjárás miatt a mérkőzések legna
gyobb része elmaradt és pl. Berlinben csak egy 
mérkőzés volt. Számos megkezdett mérkőzést 
a beállott havazás és esőzés miatt hamarább 
kellett befejezni. Berlin: Wedding—Blau-Weiss 
1:1. Pomerania: VfL Stettin—Rasenfreunde 3:3. 
Délnémetország (bajnoki döntő): Spvgg Fürth 
—VfB. Stuttgart 3:0, IFC Nümberg—FV 04 Ra- 
statt 5:0. Serlcgmérkőzések: Jahn Regensburg— 
Schweinfurth 1:0, SV Saarbrücken—Mannheim 
2:0. Nemzetközi mérkőzések: Wiener AC—<FC 
Pforzhelm 6:3 (4:1), Austria (Wien)—Freibur- 
%r FC 3:2 (1:0). Délkeletnémetország: VfB 
Glehvitz—Ratibnr 0:2- — Kőzépnémetország:
Dresdner SC—VfR Dresden 6:1, Sportfreunde 
Hartnu—Chemnitzer BS 5:8. Északnémetország: 
Hamburger SV—Altona 93 8:1, Holstein Kiél— 
Eintracht Flensburg 9:1. Nyugatnémetország: 
Alcmannia Aachen—Stolbcrg 3:2, Preussen 
Crefeld—Duisburg 4:0, Gelsenkirchcn 07— 
Schnlke 96 3:1.

Olaszország. Juventus Turln—Modena 3:0. 
Ambroslana Milano—Bari 2:1. FC Milano—Pro 
Patria 1:1. Cnsale—FC Turln 1:1. AS Róma—• 
Genova 93 1:0. Pro Vercelli—Napol! 1:1. Ales- 
sandria—Firenze 1:0 Bologna—Trieste 8:0. 
Lázin Roma—Brescia 2:0.

Svájc. FC Ocrlikon Bewegung 20 (Wien) 5:?. 
FC Zürich—Young " —• • • - - -
Lausnnne—Servette 
Young Boys Bern 
Stars Zürich 1:2.

A NÉMET JÉGHOKKI-CSAPAT NEM MEGY 
A TÉLI OLIMPI ÁSZRA.

Berlinből jelentik: Németország illetékre 
sporttényezői kinyieknek voltak a német válo
gatott jéchokki-egx ültesnek a téli olimpiáéira 
való kiküldetése anyagi feltételeit biztosítani, 
másrészt a csnpat sportbeli teljesítménye sem 
biztatott sikerrel. Igy most már bizonyossá vált, 
hogy a német válogatott jéghol-ki-csapat nem 
vesz részt a Laké Placid-i téli olimpiászon. 
Az olimpiai bajnokságot tehát három csapat 
dönti el egymás között: Amerika, Kanada ét 
Lengyelország.

A NEMZETKÖZI RTNGBÖL.
Dorfmund: A Westfalenhalle ringjében ma 

folyt le Németország—Dánia ökölvivómérkő- 
zése, mely a németek 12:2 arányú gnőzclmérel 
végződött. A dánok csupán a wellcrsulyhnn 
győzlek Jonsen ..................................
(curópnbajnok) 
előző mérkőzése , ...... „..... . .................

Basel: Zsúfolt ház előtt mérte össze erejét a/ 
olasz és svAici válogatott őkölvivőcsapal. amáhr 
a várakozásnak megfelelően az olaszok fO.-fl 
arányú győzelmével végződött. A svA Írlak jól 
tartották magukat, a lég- és könnyüsulyhnn 
győzlek, a welter- és kisnehézsulyban pedig 
döntetlen volt az eredmény.

X Bécsbcn elmaradtak a futballmérkőzések. 
Bécsből jelentik: A kedvezőtlen Időjárás miatt 
az összes vasárnapi futballmérkőzéseket elha
lasztották.

X Reggeli gyorskorcsolyázóverseny ■ , nagy
jégen. A Budapesti Korcsolyázó Egyesület 
gyenge szélben és havas jégen ma reggel ren
dezte 10.000 méteres gyorskorcsolyázóversenyét, 
amely nyolc versenyző indítása egyszerre tör
tént. Eredmények: 1. Vita 19.25 mp.'2. Wintner
19.27.2 mp. 3. Sógor 19.27.5 mp. 4. Kimmcrling 
10.32.5 mp.

Fellows Zürich 2:1. Racing 
Genf 1:5. Admira (Bécs) — 
11:21 Urania Genf—Blue

és n nehézsúlyban Michaetsen 
révén. Németország—Dánia 

Kopenhágéban döntetlen volt.

A stcrkcvtísírl é, klnrlA«Art felel: 
 Dr. ELEK HUGÓ

NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.




