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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VIL kar, Erzaébat-körut 4. szám 
Vasárnsp d. e. 4-től uszdve:

VL kér. Aradi-utca 8. sz (Glóbus nyomda.) 
Telefon: József 808-00.

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

Gróf V/enckheim Lajos, gró f Haller Ferenc és Collas Tibor 
báró súlyos autószerencsétlensége a gyulai országúton 

morfiummal megölte magát 
vasárnap az ESDianade-szállodában 
dr. Slnav Ernő vezérigazgató
Lovamén beleientette az ongyilKossagat es mire a klküldütt detektív meg
érkezett. mar halott volt - A feleség autón röhögött utana, hogy meg- 

. akadályozza az Qtigyllkoasagol.de elkOsett-AlragOdla oka: rossz üzletet korait 

versenyfutás a halállal Aisűdabasiál Budapestig
Vasárnap a Zsi gmond-utcai Esplanade- 

száló második emelet 25. számú szobájában 
holtan találták dr. Sinay Ernő 48 éves alsó
dabasi körorvost, a Hajdúnánási Gőzma
lom R. T. volt vezérigazgatóját, aki mor- 
fiutnmal megmérgezte magát.

Szombaton, a késő esti órákban izgatot
tan viselkedő uriasszony sietett a főkapi
tányság központi ügyelet vezetőjének szobá
jába. (

— Dr. Sinay Ernőné vagyok — mon
dotta. Férjem, dr. Sinay Ernő alsódabasi 
körorvos eltűnését jöttem bejelenteni.

Sinayné ezután előadta, hogy férje szom
baton kora délelőtt befogatott kocsijába és 
a kocsisnak azt az utasítást adta, hogy 
vigye ki a pályaudvarra. Azt mondotta, egy 
vidéken lakó betegét megy meglátogatni. 
A körorvos felesége csak később értesült 
férje távozásáról és nyomban a legnagyobb 
aggodalom töltötte el. Jól tudta, hogy 
férje

már hetek óta öngyilkossági tervek
kel foglalkozott

s az a feltevés alakult ki az uriasszonyban, 
hogy ura elutazása összefüggésben van ön
gyilkossági szándékával.

Az alsódabasi vasúti jegypénztárnál meg
tudták, hogy dr. Simay Budapestre vál
tóit jegyet. Simayni

autót bérelt és egy rokonával azonnal 
elindult Budapestre.

A fővárosba érkezve, első ütjük a főkapi
tányságra vezetett, ahol bejelentették az el
tűnést. Simayné vasárnap reggel ismét meg
jelent a főkapitányságon s ott várta, hogy 
nincs e hir az eltűnt felöl.

Vasárnap délelőtt 11 óra tájban azután 
megszólalt a főkapitányság eltűnési osztá
lyának telefonja. A Hajdúnánási Takarék
pénztár cégvezetője jelentkezett és azt a be
jelentést tette, hogy pár perccel előbb ex- 
press levél érkezett a bank elmére Buda
pestről dr. Sinnv Ernő alsódabasi körorvos
tól. a Hajdúnánási Gőzmalom r. t. volt ve
zérigazgatójától, aki

ba’-lenU, hogy'Budapesten u Espla- 
nade szállodában öngyilkos less.

A vidéki toknríkpínzlár cígvezelöje sür
gő, intézkedést kéri a budapesti rend- 
őrségtől.

A. főkapitányságról 
osonnál detektívet küldtek ■ szállodába,

hogy állapítsa meg, tényleg lakik-e ott egy I Miután hoszas dörőmbölésre sem kaptak 
dr. Sinay nevű orvos és ha igen, mi történt I választ, felnyitották az ajtót és bementek 
vele'.' I a szobába, ahol az ágyban

A portás közölte az érdeklődő detektív- I holtan találták az orvost.

vei, hogy dr. Sinay Ernő valóban ott la-| Nagymennyiségű méreggel, minden való
kik. Felsiettek a második emelet 25. számú I szinüség szerint morfiummal mérgezte meg 
szobába, ahol a vidéki orvos megszállt. | magát.

Húszezer pengős veszteség miatt
A halálos öngyilkosságról értesítették a 

főkapitányságot. A sors különös szeszélye 
következtében

ai élettant orvos felesége éppen abban 
a szobában tartózkodott, ahová az ön

gyilkosságot jelentették telefonon.
Amikor meghallotta férje halála hirét, 
ájultan rogyott le a székre. Percekig tar
tott, mire ismét magához tért, és az ura 
holttestéhez sietett.

Dr. Sinay Ernőné pársoros búcsúlevelet 

A pénzügyminiszter nyilatkozata 
genfi tárgyalásairól

Báró Korányi Frigyes vasárnap elutazott Genfbe
Báró Korányi Frigyes pénzügyminiszter

vasárnap déli negyedkettökor a wieni 
gyorsvonattal elutazott Genfbe a népszövet
ségi tanácskozásokra. Korányi pénzügymi
niszter pontban egy órakor érkezett felesé
gével együtt a Keleti pályaudvarra, ahol 
nyomban elfoglalta a számára fenntartott 
külön fülkét.

Elutazása előtt
a pénzügyminiszter a következőket 

mondotta

a Hétfői Nap'ó munkatársának:
— Azért megyek ki Genfbe, hogy a 

Népszövetség tanácsa előtt beszámoljak 
a Népszövetség pénzügyi bizottságának 
delegátusai által, itt a helyszínen megálla
pított pénzügyi és gazdasági helyzetről, 
illetőleg az azóta történt és a pénzügyi bi
zottság által adott külön javaslatok alap
ján tett intézkedésekről.
A Népszövetség tanácsa ugyanis január 
Só-én teljes ülést tart és ezen az ülésen 

talált az Íróasztalon. Férje utolsó sorai
ban bocsánatot kér tőle, hogy ilyen szo
morúságot okozott, de azt irja, hogy 

tönkrement idegzete nem birta tovább 
a harcokat.

A Hajdúnánási Gőzmalom kényszeregyez
sége őt is súlyosan érintette anyagilag és 
bár a több mint hus/ezer pengős anyagi 
veszteség dacára is meg lett volna a meg
élhetése,

nem tudja elviselni azt a szégyent,

kerül beterjesztésre a pénzügyi bizott
ságnak Magyarországra vonatkozó rész- 
letes jelentése is, amelyhez a népszö
vetségi tanács jóváhagyása szükséges. 
Mindenesetre keresni fogom az alkalmat, 
hogy megbeszéléseket folytassak az ott 
egy’begyült külföldi kormányférfiakkal, 
mert tulajdonképpen a Genfben folyta
tandó tanácskozások után foghatok 
hozzá idehaza a további rekonstruk

ciós munkálatokhoz.
Korányi Frigyes pénzügyminiszter ezután 

beszállt fülkéjébe. Ugyanebben a szakaszban 
utazott Jakabb Oszkár pénzügyminiszteri ál- 
áamtitkár is, aki mint szakreferens elkíséri 
n pénzügyminisztert Genfbe.

Ilire járt annak, hogy a pénzügyminisz
terrel együtt Popovics Sándor is Genfbe uta
zik. Értesülésünk szerint Popovics Sándor 

tulajdonképpen mint magánember uta
zik ki Génibe, 

aki a tegnapi napon már Bécsbe utazott és

hogy édesapjától örökölt ősi birtokára 
a hitelezők bekebelezzék tartozásait, 

s elhatározta, hogy öngyilkos lesz.
Sinay Ernő dr. és felesége a leghannoni- 

kusabb házaséletet élték. A gyermektelen 
házaspár hosszabb ideig Hajdúnánáson la
kott. Sinay dr. ott volt hosszabb ideig 
köztiszteletben és becsülésben álló kör
orvos.

Pár évvel ezelőtt több ismerősének biz
tatására érdekeltséget vállalt a Hajdúnánási 
Gőzmalom Rt.-nál, nagyobb összeget fek
tetett be a malomba, a gazdasági viszo
nyok változásával azonban a malom kény- 
szeregyességbe került és dr. Sinay házára 
és birtokára több mint húszezer pengőt ke
beleztek be. A körorvosnak ezzel szemben

15.000 pengő kinnlevősége, havi 300 
pengő fix fizetése és nagyobb teher

mentes birtoka volt.
A család csupán pillanatnyi idegzavarának 
tulajdonítja az öngyilkosságot.

körülbelül kedden utazik onnan tovább 
Genfbe

A pénzügyminiszter vonatán utazott Ha
dik János gróf is, aki a Hétfői Napló mun
katársának kijelentette, hogv tisztán vélet
len, hogy együtt utazik a pénzügyminiszter
rel, mert ő csupán Récsbe megy különböző 
magánügyeinek elintézésére.

Ilire jött annak is, hogy Korányi Frigyei 
pénzügyminiszterrel együtt Valkó Lajos kül
ügyminiszter is résztvesz a genfi tanácsko
zásokon.

Beavatott helyről szerzett értesüléseink 
szerint, szó sem volt arról, hogy a külügy
miniszter együtt megy Korányi pénzügymi
niszterrel.

Lehetséges azonban hogy a népszövetségi 
tanács 25-én kezdődő ülései szükségessé te
szik a- külügyminiszter jelenlétét. Ez eset
ben természetesen Valkó Lajos külügymi
niszter is meg fog jelenni Genfben,

ol.de
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Az évente szoká
sos idény utáni

maradéKvásárunK
január 11-én (hétfőn) kezdődik.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
kOlönlegei dlvatkelmék áruháza, IV., Petőfi Sándor ucoa 14—16.

Másfélezer orvos követelte 
a szabad orvosválasztást 

a vasárnapi tiltakozó 
gyűlésükön

A Magyar Orvossziívetség országos kongresszusa
Vasárnap délelőtt a Magyar Országos 

Orvosxzövetség országos kongresszust hir
detett, amelyen az orvostársadalom lég*  
égetőbb kérdéseiről: a szabad orvosnál ast- 
tdtról és az orvotoknak a brtegsegélyző in
tézményekkel való megállapodásáról tár
gyaltak. A kongresszuson igen nagy szám
ban Jelentek meg a szövetség tagjai a

mintegy másfél ezer orvos szorongott 
a Vigadó nagytermében, 

hogy a kongresszus lefolyását végighall
gassa. A miniszterelnök és a népjóléti mi
nisztérium képviseletében Györy Tibor dr 
államtitkár jelent meg, az ÖTI-t Alföld]/ 
Béla aJelnök képviselte.

Dr. Csilléry András elnök nyitotta meg 
a kongresszust, s a megjelentek üdvözlése 
után kifejtette, hogy n mai rendkívül no- 
héz időkben rendkívüli viszonyok között 
élnek a magyar orvosok. A mai kongres
szusnak az a célja, hogy as OTI-wil valá 
megállapodás uj fór májáról tárgyaljon, 
amely lehetővé teszi, hogy

az orvoatársadnlom minden rétege ke
nyérhez Jusson.

A másik célja a kongresszusnak, — mon
dotta Csilléry elnök, — bogy a szolidaritás 
nevében feltárja azoknak at orvotoknak a 
helyzetét, akik a mai nehéz időkben vív
ják harcukat a létért ét a mindennapi ke
nyérért.

Ezután Mihalovics Elemér dr. egészség
ügy! főtanácsos főtitkári előterjesztésében

Ravasz László református püspök 
érdekes előadása a zsidóságról

Örök tragikum az, hogy mindig kívül voltak a kerítésen
— mondotta

A Budapesti Skót Misszió felkérésére va
sárnap este Ravasz László dr. református 
püspök a misszió dísztermében sokszázfő
nyi közönség előtt előadást tartott a zsidó
ság kultuiális jelentőségéről.

Szellemes, okos előadásában Jellemezte a 
püspök h zsidóság múltját, elhelyezkedé
sét, majd részletezte a zsidó psyche legjel
lemzőbb tulajdonságait.

—- Tragikusság a zsidóság főjellemvonása 
» minden tragédia tiszteletet érdemel. A 
isidóság életében

Örök tragikum az, hogy mindig kívül 
volt a kerítésen, 

holott élete és szive mindig azt kívánja, 
hogy belülre kerüljön. Mindig szenvedett és 
mégis mindig belülre igyekezett. Tragikus 
vonása, hogy

soha nemzet nélküle nem tudott meg
lenni, 

kitalálták volna, ha nem lett volna és mégis 
mindig ugv bántnk vele, mintha tehertétel

Hugenberg vasárnap kihallgatáson 
volt Brüningnél
Hitler Londonba utazik

Rrrlln, Január 10.
M Hétfői h'apló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A német politikai élet nagy ese
ménye zajlott le vasárnap délben a biro
dalmi kancellár palotájában, ahol

dr. Iltigrnberg, a német nemzeti nép
pád vezére tett látogatást Brüningnél, 
•klvrl lllndenburg elnökségének meg- 

bossriibbltásáról tárgyaik 
A megbeszélés, amelynek eredményéről 
egyelőre egyik fél sem hajlandó nyilatkozni, 

'kSZBÍK EntRIÜEÍBBI 
* VIU Rákóczi-ut 44.
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tiltakozott a népjóléti minisztérium és bár
mely egyelem megszüntetése ellen. Majd 
beterjesztette határozati javaslatát, amelv 
szerint kimondja a kongresszus, hogy az 
Országos Orvosszövetséget nem terheli ír 
lelősség, amiért az OTI-val és a MABI-vnl 
kötött kollektív szerződés felbomlott. Uj é« 
kielégítő kollektív megállapodást követel a 
kongresszus és, ha rövidesen nem jön 
létre ez,

tiltsa el az OrvoMzövetség minden tag
ját attól, hogy ezeknél az Intézeteknél 
működjenek és megbízást vállaljanak.
Dr. Földvári/ József boldvai körorvos 

felszólalása után dr. Gellért Elemér igaz 
Satósági tanácstag terjesztette be a maga 

atúrozatl javaslatát, amely szerint ki
mondja a kongresszus, hogy

az intézményesen megszervezett szabad 
orvosválasztásra való áttérést munka

programjának tekinti, 
de egyetlen orvos semmiféle betegségi biz
tosító intézménnyel önálló tárgyalást nem 
folytathat erre vonatkozóan a szövetség 
hozzájárulása nélkül. Végül a betegsegélyzO 
intézmények biztosítási kategóriájára vo
natkozóan tett különböző előterjeszléscktl 
felszólalásában.

Dr. Fodor Imre, dr. Bíró Ödön, dr. \V ald- 
in a un Dániel, dr. Kenessey Aladár (Pécs), 
dr. Fábián Dániel, dr. Bab Károly és má
itok felszólalásai után a kongresszus a ha
tározati javaslatokat elfogadta.

lenne számukra.
— Legnagyobb veszedelme

a szellemi proletarlzálódás,
egyik része forradalmivá válik, a másik 
pénzfejedelmek mellett mamclukok bizanti- 
nus szolgálatait végzi. A leggyorsabban

megértő népek közé tartozik, 
de nem az igazán nagyot alkotók közé.

— Volt egv nép — folytatta —, mely 
az emberiség vallásos életében a leg

többet jelentette, 
ő hozta a szentség ideálját s ez a nép most 
kritikus tagadó szellem lett Ezt a népet 
vissza kell adni önmagának. Van zsidó
kérdés s

ennek egyetlen megoldása Krisztus 
« az ő missziói parancsa: Tegyetek tanítvá
nyokká minden népeket...

Ravasz püspök előadását imával fejezte 
be.

egy óra hosszat tartott.
Briining kancellár különben szombaton 

délután tanácskozott a német néppárt má
sik vezérével, dr. Dingeldey birodalmi gyű
lési képviselővel, aki kijelentette, hogy 
pártja magH is

fontosnak tartja Hlndenbnrg elnöksé
gének meghosszabbítását

és ennek a célnak minden taktikai meg
gondolást alárendel.

Tudvalevő, hogy szombaton Hitlerrel tár
gyalt n kancellár. Hitler ezután Hugenberg- 
gél tanácskozott, ez u megbeszélés azonban 
nem vezetett végleges eredményre, pedig 
azokba Treviranus miniszter Is bekapcsoló
dott. Végül Is úgy döntöttek, hogy

Hitler válaszát a birodalmi kancellár
nak csak hétfőn küldi el.

Hitlert, mint ahogy ez ma nyilvánosságra 
került, az angol közgazdasági vezérek egye
sülése, az Economlc Liague közgazdasági 

társaság 
meghívta Londonba.

hogy tartson előadást az egyesületben kü
lönböző aktuális világgazdasági problémák
ról Nemzeti szocialista körökben úgy tud
ják, hogy

Hitler • meghívást elfogadja 
és megtartja a londoni előadást

A párisi lapok közlései szerint Brűning 
birodalmi kancellár nyilatkozata —• amely 
szerint Németország sem most, sem a jövő
ben nincs abban a helyzetben, hogy ismét 
megkezdje a hadlsarcfizetést — a francia 
fővárosban óriási szenzációt keltett.

Páriában a kancellár nyilatkozata után 
azt tartják, hogy

egészen fölösleges a lausannel hadisarc-

Az újpesti postarablás vácija alatt 
előállítottak három fiatalembert

A gyanúba fogott péksegédek tagadnak
Az újpesti 5. számú postahivatalban tör

tént revolveres rablótámadás ügyében va
sárnap

fordulat
következett be.

A rendőrség bizalmas értesítés alapján 
gyanúba vett

három fiatal péksegédet.

Erdélyi Bélát vasárnap Sopronból 
Budapestre szállították

A fiitvesgyilfios Erdélyi űétfön egy „lovagias" ügy miatt 
vddloitfiént derűi a bíróság éld

K budapesti büntetöjárásbiróság szombaton 
hivatalos áiviratot küldött • sopron-kőhldai 
fegyintézet igazgatóságának, hogy Erdélyi Bé
lát vasárnap szigorú fedezet mellett szállítsák 
Budapestre, mert hétfőn reggel vádlottként 
kell megjelennie a bíróság előtt. Több mint Őt 
évvel ezelőtt ugyanis egy lovagias ügyben sze
repelt Erdélyi Béla, akkor még „makulátlan 
lovag" és az ügyet Jegyzőkönyvvel zárta le. 
amelyben kétségbevonta vités Zámbory-Géher 
Gyula alezredes elégtételadást képességét E 
jegyzőkönyv miatt tett sz alezredes rágalma
zás vétsége címén feljelentést Erdélyi elhn 
még annakidején, a hitvesgyilkossági hünper 
miatt azonban folyton húzódott a rágalmazási 
per tárgyalása. Az ősszel már tárgyalásra volt 
kitűzve a rágalmazóéi ügy, akkor azonban sza
bálytalanul kézbesítették az idézéseket, ezért 
január ll-re napolta e! a tárgyalást Csiliiry 
Kálmán büntetőjárásbiröságl alelnök. A hétfői 
tárgyaláson tanúként kihallgatja a bíróság a 
lovaglás ügyre vonatkozóan Rács Vilmos 
dr.-t Is.

A sopronkőhidai fegyintézet Igazgatósága

Óvadéksikkasztás miatt letartóz
tatták Kertész Kengli Ferenc ál-irót

Irodalmi vállalat —
Vasárnap délben kauciósikkasztás címén 

előzetes letartóztatásba helyezték Kertész 
Kenglt Ferenc 51 esztendős volt magán
tisztviselőt, aki anélkül, hogy bárki is tudna 
irodalmi munkásságáról, nagy előszeretet
tel nevezi magát írónak.

Kertész egy hónappal ezelőtt a Népszín
ház-utca 12. számú házban irodát nyitott s 
hirdetéseket tett közzé, hogy

kitűnő irodalmi vállalkozáshoz kaucióé 
alkalmazottakat keres.

Mintegy harmincán jelentkeztek a pépszln- 
ház-utcai irodában, ahol egy tábla volt ki
téve az ajtóra a következő szöveggel:

Ezer magyar népdal albuma kiadó
hivatala.

A jelentkezőktől Kertész 100 pengőtől 400 
pengőig terjedő összegeket kért. Az alkal
mazottak később arra a feltevésre jutottak, 
hogy

A Röser-ügy tárgyalását kedden 
kezdi meg a büntetőtörvényszék 

Harminchét vádlottja van a hamis érettségi bizonyítványok 
pőrének

Vasárnap megkezdték a büntető törvényszék 
pincéjében azoknak n kazánoknak a fűtését, 
amelyek a nagy esküdtszéki terem részére szol
gáltatják a meleget. Az épületben sehol sincs 
központi fűtés, csak az esküdtszék! terem van 
erre berendezve és két nnppnl előbb hozzá kell 
látni már a fűtéshez, hogy kedden reggelre 
meleg legyen a terem.

Kedden kezdi ugyanis tárgyalni a büntető 
törvényszék ődnyi-tanácsa a Röser-tile érett
ségi bizonyítvány hamisítási bűnügyet Azért 
tárgyalják az ügyet az eskfidts^ki teremben 
mert

bősei negyven vádlottja vaa a pőrnek 
és egyik tárgyalóteremben sincs elegendő hely 
ennyi vádlott elhelyezésére.

Röser Alfréd Edvtn volt kereskedelmi Iskolai 
Igazgatót és Bódét Miksa igazgató-helyettest

1S4 rendbeli könokirathamhltfa bűntetté

álogcédulát hosszabbítok^ 

legmagasabb kölcsönt folyAalt***-  
OBIXArt, VI., TERÉZ-KÖRUT 1/B.

konfcrencia,
mert hiszen Németország magatartása ab’ 
ovo sikertelenségre kárhoztatja.

akiknél állítólag revolvert littak. A fiatal*  
embereket előállították a főkapitányságra, 
ahol azonban

ártatlannak mondották magukat 
és hangoztatták, hogy semmi közük a posta*  
rabláshoz.

Késő éjszakáig tartott a kihallgatásuk, 
amelyet holnap folytatnak.

egy fegyőr kíséretében vasárnap délben utnst 
Indította Erdélyi Bélát Budapest felé. A Buda
pestre szállításnak ugyanis nem volt különö
sebb akadálya, mert Erdélyi Béla részére már 
korábban letétbe helyeztek hatvan penget, 
hogy ebből fedezzék a Budapestre szállítás 
költségeit. Sopronban a budapesti különkocsi 
egyik harmadosztályú fülkéjébe szállt be 
Erdélyi Béla fegyőrével és ebben a lefüggönyöz 
zött fülkében tette meg az utat egészen Buda
pestig. A pályaudvarról autotaxln mentek a 
Markó-ulcai fogházba, ahol ugyancsak a Járás
bíróság intézkedésére külön cella várt Erdélyire.

Erdélyi Béla különben kitünően néz ki. 
Arca ma is piros, egészségtől duzzadó, a durva 
darócruha és a nehéz bakancs azonban nem 
a legjobban állanak neki. Hozzátartozói még 
vasárnap délben egy hatalmas csomagban 
ruhaneműt és élelmiszert adtak át a fogház 
gondnokságának, amelynek Erdélyi Béla na
gyon megörült. Cellájában első dolga volt 
hozzáfogni a víg lakniározAshoz. A hétfői tár
gyalás után különben Erdélyit visszaszállítok 
a soproni fegyházba.

sikkasztási alapon
főnökük minden tevékenysége kaució*  
alkalmazottak fölvetésében merül ki, 

könyve megjelentetésére lépéseket nem test, 
mire visszakérték a kaució fejében letett 
összegeket. Kertész többszöri felszólítás da» 
cára sem volt hajlandó eleget tenni a ké*  
résnek, mire a károsultak

feljelentést tettek 
ellene a fűkapitányságon.

A rendőrségről detektívet küldtek ki Fiú- 
mei-ut 21 alatti lakására, de ott nem sike*  
rtilt megtalálni. Az egyik károsult szombat 
délután

a körnfon felismerte Kertészt, 
rendőrt hivott és azzal elöállittatta a fők*,  
pitányságon. Kihallgatása során kiderült, 
hogy a felvett pénzeket elköltötte. Megál
lapították azt is, hogy már négyszer volt 
büntetve hasonló cimen.

vel vádolja az ügyészség.
A vád szerint ugyanis olyan érettségi bizonyít
ványokat állítottak ki, amelyek teljesen valót
lan adatokat tartalmaznak, mert olyanoknak 
adtak bizonyítványt, akik soha érettségi viza- 
gá» nem tettek. Récsényi Zslgmond, az azóta 
megszűntetett Röser-féle magánkereskedclml Is
kola volt tanára, valamint dr. Lillits Sztoján 
jogszigorló-földbirlokos szerepelnek az elsőren
dű vádlottak sorában

Még 33 vádlottja van a pőrnek, klsebb-na- 
gyobb tisztviselők, akik a vád szerint szabály- 
tálán módon jutottak a Rőser-lntézet érettségi 
bizonyítványához. A Röser-ügy tárgyalása na
pokig fog tartani, mert a 37 vádlotton felül 
közel

száz tanút
Is kihallgat a törvényszék.
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Gróf wenckheim Latos, gróf Haller 
Ferenc es báró cellás Tibor 

súlyos autószerencsétlensége 
Oasftrnap a gyulai országúton tanak rohant és felborult 

száguldó autoiuk. amelyet uienckheím gróf vezetett

TUNGSRAM
Gyula, január 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Megdöbbentő autószerencséüen- 
»ég történt vasárnap délután a Gyula—Új
kígyós közötti országúton. Egv hatalmas 
túraautó, amelyet gróf Wenckheim Lajos 
vezetett, nekiment az utszéli eperfának, fel
borult és a benne ülő utasok:

gráf Haller Ferenc és báró Collos Tibor 
súlyos sérüléseket szenvedtek.

A Bp. 29—275. számú csukott Buick- 
autó, amely gróf Wenckheim Dénesné do
bozi nagybirtokos tulajdona, délután négy 
órakor indult el Gyuláról, hogy a rajta 
ülőket Újkígyósra vigye gróf Wenckheim 
József látogatására.

A volán mellett gróf Wenckheim Lajos 
ült, mellette Treszin Sándor sofőr helyez
kedett el, mig a hátsó üléseket gróf Haller 
Ferenc és báró Collas Tibor foglalták el. Az 
autó

75—80 kilométeres sebességgel vágott 
neki az országutnak

éj a Gyulától mintegy három kilométernyi 
távolságban levő A'euznonn-tanyáig akadály
talanul eljutott, itt azonban a síkos ország
úton a kocsi hirtelen megfarolt és

nekiszaladt egy utszéli eperfának.

Meglopták a rendőrt 
a tolonckocsiban a foglyok

A törvényszék AfarJtó-utcai palotájában 
■ soros ügyész tegnap példátlanul érdekes 
és vakmerő zsebtolvajlás ügyében intézke
dett. A főkapitányság detektivjei elfogták 
és letartóztatták Szabó Károly tizenkilenc- 
évea pékinast és két fiatalkorú társát betö
rés miatt. A három suhancot tegnap rab- 
szállitóautón vitték az ügyészségre. Mint 
ilyenkor szokás,

beült a kocsiba egy rendőr, hogy vi
gyázzon rájuk,

A kívülről lelakatolt, félig sötét tolonckocsi 
egyik sarkában ültek a rabok, mellettük a 
rendőr. Néhány percig tartott csak az ut, 
a főkapitányság épületétől a Markó-utcáig 
és mire megérkeztek, a rendőr megdöbbe
néssel vette észre, hogy hiányzik a pénztár
cája:

útközben ellopták a rabok, akiket kí
sért.

Mikor felelősségre vonta őket, hallani sem 
akartak a dologról, azzal védekeztek, nem 
is lehet elképzelni, hogy Ők olyan rövid 

200.000 Ínséges van Budapesten
Sipöcz Jenő polgármester rádióelőadása 

a lőváros nyomorenyhitő mozgalmáról
Vasárnap délben dr. SlpQcz Jenő, Budapest 

székesfőváros polgármestere program szerint rádió Sándor-utcai stúdiójában, dr. Medriczky 
előadást tartott a rádióban „A székesfőváros te- * ’ ’ ’ "-------•*•--  ■ 1 ' ' -- ’
vékenysége a nyomorcnyhltés terén” címmel.

Az utolsó pillanatban a sofőr kirántotta a 
volánt gróf Wenckheim kezéből, egy erélyes 
mozdulattal jobbra fordította, úgyhogy az 
autó nem a hűtőjével, hanem az oldalával 
vágódott a fának.

A hatalmas túraautó valósággal ketté
szakadt és az utasok kirepültek az 

árokba,
amelyben szerencsére még elég vastagon 
volt a hó. A szerencsétlenséget a Neumann- 
tanya alkalmazottai vették észre, akik lovon 
bevágtattak Gyulára és értesítették a men
tőket

A percek alatt kivonuló mentők a szeren
csétlenség valamennyi áldozatát beszállítot
ták a gyulai közkórházba, ahol dr. Jung 
Géza főorvos vette őket kezelés alá. Az or
vosi vizsgálat megállapította, hogy

a legsúlyosabban gróf Haller Ferenc 
sebesült meg,

aki combtörési, külső és belső zuzódásokat 
szenvedett.

Collas Tibor báró arcán és lábán sebe
sült meg,

ugyanígy a sofőr is, mig Wenckheim Lajos 
gróf csodálatosképpen sértetlen maradt.

A gyulai rendőrkapitányságról bizottság 
szállott ki a baleset színhelyére.

utón ellophatták a kísérő rendőr tárcáját.
A rendőr a soros ügyészhez kisérte őket 

és az ügyész elrendelte a megmotozásukat. 
A motozásnál azután kiderült, hogy a hihe
tetlennek látszó dolog valóban megtörtént:

a rabok ellopták a rendőr pénzét, sőt 
meg is osztoztak a zsákmányon.

Szabó Károlynál, aki a főkapitányságról 
egy fillér nélkül indult el, nyolc pengőt ta
lállak, egyik fiatalkorú társánál pedig négy 
pengőt, összesen tizenkét pengő és a rend
őr előre megmondotta, hogy éppen tizenkét 
pengő volt a zsebében.

Szabó Károly és a fiatalkorú társa ellen, 
akik a még Giovannit, a zsebtolvajok ar
tistakirályát is megszégyenitö bravurstiklit 
elkövették,

az ügyész a betörésen kívül most már 
a toloncautóban elkövetett lopás miatt 

Is vádat emelt
és mivel tettenérésről van szó, az egyszerű
sítésről szóló törvény alapján, sürgősen bí
róság elé állítják őket.

A polgármester a déli órákban jelent meg a

Andor, a közoktatási ügyosztály tanácsi fogal
mazójának kíséretében és hangversenyszünet

4 VOLTOS 
ÁRNY. RÁCSU 

NAGYFREKVENCIA
4 VOLTOS 
DETEKTOR

EGYENÁRAMÚ
HÁLÓZATI SZÉRIACSÖVEK

RÉGI KÉSZÜLÉKÉNEK 
UJ ERŐT ADNAK

közben állott a mikrofon elé és elmondotta ér
dekes előadását a főváros nyomorenyhitő mun
kájáról.

Azzal kezdette, hogy Papp Jenő múlt vasár
napi szívhez szóló előadása után rendkívül ne
héz feladat vár reá, aki nem mint krónikás, ha
nem mint ennek a koldussá lett ország főváro
sának, Budapestnek polgármestere szól a ma
gyar rádió egymillió hallgatójához. Szakszerűen 
ismertette a nyomor közigazgatását és megálla
pította, hogy úgyszólván az egész csonka or
szágnak minden baja, minden jajja, minden 
nyomorúsága a fővárosban sűrűsödött össze.

A helyszínen kivizsgált és állandó támoga
tásra szoruló nyomorgó családok száma 
meghaladja a hatvanezret, úgy, hogy a csa
ládtagokkal együtt legalább kétszázezer 
azoknak a száma, akiknek gyakran, sőt tul- 
nyomórészben még a tengődéshez szükséges 

minimum is hiányzik.
Beszámolt a főváros különböző akcióiról.
Kilencvenhat főzőhelyen folyik az étkeztetési 

akció, amelyeken húszezer gyermeknek és har
mincezer felnőttnek osztanak ki ebédet.

Hatezer anya, csecsemő és kisded kap tej
segélyt. Kilencezer szegény gyermek kapott ru
hát és eddig hétezer gyermekcipőt javítottak és 
talpaltak meg. A segítésnek ezt a módját tovább 
folytatják. Kétezer teljes csecsemőkelengyéi 
kaptak a szegény szülőanyák kölcsön. Hetven
két vagon tüzelőszert osztottak eddig szét. Ti
zenkét melegedő szoba működik, és már a na
pokban ezek száma 20 lesz. Tízezer ember kap 
naponta félkilogram kenyeret. 5700 élelmiszer
csomagot adományozott a népjóléti miniszté
rium.

A kormányzóné akciója révén 10.000 cso
mag oszlatott ki.

Meghajtom a hála, köszönet és hódolat lobo
góját — folytatta ezután a polgármester — 
Magyarország hófehér hajú, hófehér lelkű, me
legszívű nagyasszonya, vitéz Horthy Miklósné 
őföméltósága előtt és megköszöni a kormánynak 
is a megértő támogatást. Nagybányai vitéz 
Hodthy Miklósné őföméltósága kezdeményezése 
és a kormány áldozatkészsége tette lehetővé, 
hogy napok, szinte órák alatt a 77móf-utcai éj
jeli menedékhelyen 360 hajléktalan kap hajlé
kot, meleg levest, sőt a katonai parancsnokság 
reggeli kávéhoz is juttatja ezeket a szegényeket.

— Szükség volna arra, — mondotta azután a 
polgármester, — hogy a társadalom a felnőttek 
felruházását is lehetővé legye, mert amit eddig

6 VOLTOS 
SOKSZOROS 
végerősítő

a főváros tett, túlnyomó részben a gyermekekért 
telte, akiké a jövö s akiknek a nyomorúsággal 
szemben kisebb az ellenálló képességük.

A felnőttek felruházása teljesen ■ társada
lom kötelessége.

Arra kér mindenkit, nézzen körül otthonában 
és ha van felesleges ruhája vagy fehérneműje, 

adja oda a szegényeknek.
A főváros vállalja azok fertőtlenítését, kijavítá
sát és azt, hogy használható állapotban kapják 
meg a reászorulak.

Bizom abban, — fejezte be a polgármester 
beszédét — hogy Budapest társadalma az em
beri szolidaritásból a jövőben is példát fog mu
latni és szeretetteljes összefogásban átsegíti a 
kétszázezer Ínségest a mai szörnyű nyomorúsá
gon. Adja meg ezt a kegyelmet a magyarok 
Istene.

Sipőcz Jenő polgármester ezzel befejezte rá
dióelőadását és miután elbúcsúzott a Stúdió 
képviseletében jelen volt Csanádv György ren
dezőtől, dr. Medriczky Andor tanácsi fogalmazó 
kíséretében elhagyta a Stúdió leadó helyiségét.

Három ismeretlen halottat 
agnoszkálfak vasárnap

Vasárnap három ismeretlen öngyilkost ag- 
noszkált a rendőrség Az első öngyilkos egv 
fiatalember volt, aki néhány héttel ezelőtt a Fő
városi Muzeum előtt a Városligetben szinenlőtte 
magát és meghalt. Semmiféle irat nem volt nála. 
Most megállapították, hogy

Weisz Miklós 22 éves nyíregyházai lakatoa- 
segéddel azonos.

Gazdag kereskedőcsaládhói származik, tanító- 
képezdébe járt, de abbahagyta tanulmányait és 
ipari pályára ment. Szerelmi bánata miatt lett 
öngyilkos.

A második halottat lőtt sebbel a mellén a 
Pasaréti utón találták. Vasárnap kiderült, hogy

Mészáros Bélának hívják, 28 éves állásnél
küli Iparos.

A harmadik ismeretlen öngyilkos egy férfi 
volt, akinek a holttestét minap Nagytétény ha
tárában sodorta partra a Duna. A rendőrség 
vasárnap megállapította, hogy az öngyilkos

Hanák Lajos 28 éves nagytétényi magán
hivatalnok.
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az export-valuta agyában három 
tárni ás egy nttl áiiiioltak elő 

A vizsgálat útvonala: Budapest, Szentes, nagykoros. 
Kocssamat

Pár nap óla, mint ismeretes, — a főkapi
tányság valuta ügyek bon dolgozó detektlvcso- 
porljíi tftbb cég ellen folytai vizsgálatot va
luta kihágás elmén. A Nemzeti fiánk ugyanis 
pontosan nyilvántartja, hogy mely cégek 
szállítanak külföldre élelmiszeri, illetve áru 
cikkeket és figyelemmel kiséri azt is, hogy a 
külföldre eladott árukért befolyó valutákat 
az illetők beszolgáltatták-e a Nemzeti Bank’ 
nak.

Az n gyanú merült fel, hogy több cég el
mulasztott eleget tenni ennek a rendeletben 
megállapított kötelezettségnek. A vizsgálat

budapesti, szentesi, nagykőrösi, kereke
mét! tojás-, gyümölcs- és baromíikeres- 

kedők ellen Indult meg.
Az ügy tisztázásához az üzleti könyvek, le
velezések éa egyéb iratok átvizsgálására van

szükség, amely hosszabb Időt vesz Igénybe.
A főkapitányságról detektiveket, könyv

szakértőket küldtek ki a gyanúba vett cégek
hez és ezeknek a munkája előreláthatólag 
hétfőn fejeződik be.

A nyomozás érdekében három férfit és 
egy nőt a főkapitányságon tartottak va

sárnap egész nap, 
az éjszakát is ott töltötték és hétfőn délelőtt 
folytatják további kihallgatásukat.

A vnlutaMigyet óvatosan, a legnagyobb 
diszkrécióval kezelik, mert

a rendőrség nem akarja, hogy esetleg 
ártatlan emberek kerüljenek pellengérre, 

és csak akkor ad ki jelentést az ügyről, ha 
kétségtelenül beigazolódik a gyanúba vett 
emberek bűnössége.

Eltűnt és világgá indult egy bécsi 
magyar igazgató gimnazista leánya 

Autós üldözés után megtalálták és hazavifték
Érdekes gycrmekellünésről beszélnek 

mostanában Bécsben és Budapesten. Az 
egyik bécsi biztosítóintézet budapesti szár
mazású igazgatójának,

Kohl Károlynak lizcnnégyév*  leánya 
eltUnt szüleinek llrrnalser 6 Űrt cl 4. 

számú házban lévő lakásáról.
Az eltűnést követő napon a kétségbeesett 

szülők elveszettnek hitt leányuktól levelet 
kaptak, amelyben negyedik gimnazista kis
lányuk búcsút vett tőlük és egyben

bejelentette, hogy vllágkörUII útra 
Indul.

A borítékon levő bélyegzőből kiderült, hogy

Rejtélyes gyilkossági 
bejelentés ügyében nyomoz 

a rendőrség
Azzal vAdolnak egy földbirtokost, bogv három 
esztendővel ezelőtt megölt egy amsterdamt 

gabonaiigynököt és a holttestét elásta
A főkapitányság sérülési osztályán egy 

fantasztikusan hangzó gyilkossági vád 
ügyében folyik a nyomozás, amelynek szá
lai vidékre is kiterjednek, mert az ügy fő
szereplője, nki ellen a szörnyű vádat emel
ték, vidéken lakik.

A főkapitányságon jelentkezett egy buda
pesti lakos, aki elmondotta, hogy rokoni 
társaságban

egy alföldi földbirtokos 
tanyáján tartózkodott rövid ideig. A ta
nyán való tartózkodás alatt fültaniija volt 
annak, hogy a tnr.yai bognánnester össze
veszett a földbirtokossal és rákiáltott:

— Csak velem veszekedjen, majd én is 
kinyitom a utómat ét mindent elmondok.

Később beszélt a tanyai kocsissal, aki 
nagy titkolódzva azt mondotta, három 
esztendővel ezelőtt egy éjszakán titokzatos 
dolog történt. A földbirtokos háza elé ren
delte a kocsiját,

megparancsolta a kocsisnak, hogy mm 
dulatlanul üljön a bakon, ne nézzen 

hátra.
majd valami súlyos terhet tett a kocsira, 
azután ő Is felült a bakra és utasítást adott,

A HÉT SZENZÁCIÓJA 
PERCIVAL C. WREN

(BEAU IDEÁL)

Premier holnap as

a búcsúlevelet (imündenben adták postára. 
A ny édesapja erre a bécsi rendőrség 
cg\ik detektivjénck társaságában ekkor 
azonnal autóba ült és Gmundenba utazott, 
ahol rövid kutatás után

sikerűit a szökevény leányt megtalálni.
Az elveszettnek hitt és Szerencsésen megta
lált leány apja kérdéseire elmondotta, hogy 
azért szökött meg hazulról, mert

földrajzi ismereteit úgy szerette volna 
kibővíteni.

A világkörüli útra pedig összesen ötvenöt 
schllling megtakarított pénzét vitte magá
val.

hogy hajtson ki a földekre. Útközben újra 
figyelmeztette: ne nézzen hátra. A földekre 
érve, lenette a székérről a súlyos esomagot, 
n kocsist pedig hazaküldte, de ismételten 
ráparancsolt,

senkinek se beszéljen erről ai útról.
Mindezek után olyan pletykákat hallott, 

hogy az alföldi földbirtokosnál járt három 
esztendővel ezelőtt

egy amszterdami gabonaügynök, aki 
ottani látogatása óta nyomtalanul el

tűnt
és a környékbeliek úrról pletykálnak, hogy 
a holland gabonaügynököt meggyilkolták.

A bejelentést tevő ilyen előzmények után 
tette meg vallomását a rendőrségen. A rend
őrség

nagyon homályosnak és különösnek 
tartja az ügyet, 

természetesen azonban a kellő gondossággal 
és körültekintéssel nem mehet el szó nélkül 
a bejelentés mellett és a legszigorúbb vizs
gálatot indította, hogv minél rövidebb idő 
alatt tisztázzák a különös esetet, amely 
alighanem csak alaptalan pletyka.

Óriási részvét mellett temették el 
vasárnap a meggyilkolt Báder József dr-t, 
aki „még a vasból is szivet faragott" 

A tzónokoh egész sora búcsúztatta az ügyvédség halottjáé 
Vasárnap délelőtt óriási részvét mellett 

temették el a régi kerepesiuti temetőben dr. 
Báder Józsefet, a tragikus sorsú pesti ügy
védet, akit — mint ismeretes — a múlt hét 
hétfőjén rövid szóváltás után

agyonlőtt a Teréz-köruton Krtlner
Imre kávés.

A gyászszertartás kezdetének időpontja fél 
egyre volt megállapítva, de már tizenkettő
kor az érdeklődők százaitól volt fekete a 
kerepesiuti izraelita temető, ahol a családi 
sírboltba, elhalt szülei mellé helyezték 
örök nyugalomra a meggyilkolt Báder Jó
zsef dr.-t. Rengeteg pesti ügyvéd és artista 
is eljött az utolsó végtisztességre és meg
jelent természetesen teljes számban a ro
konság is, akiknek sorában ott láttuk Bár
sony Dórát, az Operaház művésznőjét, 
Vázsonyi Vilmos özvegyét, dr. Vázsonyi 
János országgyűlési képviselőt és Vázsonyi 
Jenőt. Amikor a gyászszertartás megkezdő
dött, körülbelül három-négyszáz ember szo
rongott a temetési csarnok körül — a te
rembe, aliol a ravatal állott, negyedrészük 
sem fért be.

Lineczky főkántor éneke után dr. Hevesi 
Ferenc főrabbi állott a koporsóhoz és bú
csúztatta el megrázó szavakkal hivatása ál
dozatát, aki

hősi halált halt ügyvédi posztján.
A koporsót ezután Báder József dr. bizal
mas barátai vették vállukra és vitték a 
közeli családi sírbolthoz, ahol — mielőtt 
leengedlék volna a földbe — elhangzottak 
a búcsúbeszédek.

Vakmerő rablótámadás 
a szegedi belvárosban 

Csillagbörtönből szabadult rab az egyik tettes
Szeged, január 10.

Vasárnap este vakmerő rablótámadás tör
tént Szegeden úgyszólván a város kellős 
közepén. Mészáros Gáspár gazdálkodót nz 
esti órákban a városi adóhivatal épülete 
előtt két férfi megtámadta,

fejbe verték és elvették tőle pár pengőt 
tartalmazó pénztárcáját.

A dulakodás zajára többen a megtámadott 
gazdálkodó segítségére siettek, mire a rab

9 UrtHkMwk áldozata toll üőly vidor, 
a cariton-szano onovi kos igazgatnia

Ráty vidor hagyatéka: 31 pengő és néhény soros búcsúlevél
Vasárnap is mindenütt sokat beszéltek 

arról az öngyilkosságról, amelyet Réty Vi
dor, a Carlton-szálloda 45 esztendős igaz
gatója követett el. Réty tudvalevőén napok
kal ezelőtt eltűnt lakásáról s miután tud
ták, hogy rendszerint nagyobb pénzösszeget 
tart magánál, a rendőrség utján kerestették 
a városban. Szombaton délelőtt rá is talál
tak egy Dohány-utcai szállodában s abban 
a pillanatban, amikor a rendőrség embere 
belépett szobájába, agyonlőtte magát. Az 
öngyilkos szállodaigazgató holttestét be
szállították a törvényszéki orvostani inté
zetbe. A meginditott nyomozás adatai sze
rint anyagi gondjai miatt menekült a ha
lálba a szállodaigazgató

Vasárnapra azután kiderült, hogv miért 
voltak nyomasztó anyagi gondjai Réty Vi- 
dornak .« miért támadtak ilyen természetű 
differenciái a Carlton-szállodánál.

Réty Igazgató hosszabb Időn keresztül 
látogatta a különböző pesti kártya

klubokat.
Eleinte csak egészen Jelentéktelen összegek
ben játszott, egv nagyobb veszteség után 
azonban már nagy tétekben folytatta a 
játékot. A prononszirozott kártyaklubok fel- 
hajtóinnk természetesen volt gondjuk arra, 
hogy Réty igazgatóban — akit JöikeresŐ, va
gyonos embernek tartottak — ébrentartsák 
a kártya szenvedélyt és az utóbbi időben 

mind gyakrabban csalták fel a külön
böző klubok játékszobáiba, 

ahol mindig igen nagy összegeket vesztett s 
teljesen kifosztott.™ állt fel a zöld asztal
tól. Közvetlen eltűnése előtt 1800 pengő 
volt Réty Vidornál s úgy tudják róla, hogy 
ezt a pénzt is csaknem teljesen elveszítette 
egyik kártyaklubban s

amikor abbahagyta a játékot, harminc 
egynéhány pengő volt nála.

Ezek után ment el a dohány-utcai szállo
dába, ahol néhány soros búcsúlevelet irt. 
amelyben bejelenti, hogy öngyilkosságot kö
vet el és a zsebében lévő SÍ pengőt fordít
sák temetési költségeire.

A hatóságok vasárnap erélyes nyomozást 
kezdtek, hogv

megállapítsák, milyen klubokban for
dult meg a Carlton-czálló öngyilkos 

Igazgatója
Az öngyilkos Réty .Vidor holttestét egyéb-

feh 
dr. t

SZÓ-

Dr. Ács Jenő, a budapesti ügyvédi Ka. 
mara titkára, a Kamara nevében mondott 
utolsó istenhozzádot az ügyvédség mártír
jának, aki utolsó pillanatig híven teljesítette 
kötelességét. Az Ugyvédotthon nevében dr. 
Faragó József mondott búcsúbeszédet, han
goztatva a tragikus végű ügyvéd nagy szo« 
dális tevékenységét. Az Ugyvédliga szó
noka: Schubert Gusztáv dr., a „jó kolléga'*  
érdemeit sorakoztatta fel, majd Sebes
tyén Ernő dr. a Demokrata párt nevéjwn 
beszélt. Az Artistaeggesület megbízásából 
dr. Lukács Móric vett búcsút volt ügyészük
től, utána Pártos Béla, a Balatoni Fürdő*  
egyesület szónoka, a siófoki fürdőélet 
virágoztatásán fáradozó Báder József 
méltatta.

Hangos zokogás kisérte az utolsó 
nők: Szőke Sándor dr. szavait,

„Te kértél meg arra — mondotta Szőke 
dr. könnytől fátyolos hangon —, mikor a 
halált érezted leselkedni hátad mögött, hogy

Jöjjek majd el Ide és mondjak feletted 
búcsúztatót. Jöjjek és mondjam el, 
hogy mindig nálad szegényebb embe
rek nevében harcoltál önzetlenül 1 
olyan ember voltál, aki még a vasból is 

szivet faragott . . .
Az utolsó búcsúbeszéd utolsó mondafa 

arra vonatkozott, hogy Báder József dr. 
siófoki villájának vaskerítésére szivataku 
díszítéseket faragtatott.

Szőke Sándor dr. megrázó gyászbeszéde 
után örök pihenőre helyezték a meggyilkolt 
Báder dr. koporsóját.

lók menekülni igyekeztek. Az üldözök 
hosszas hajsza után

elfogták a támadókat,
akiket előállítottak a rendőrségre.

Az egyik támadó Szabó István rovottmuh 
tu egyén, aki

csütörtökön 

a másik pedig 
letartóztatták.

szabadult a szegedi Csil- 
Iagbörtöoből,
Kiss Ferenc. Mindkettőjüket

ként
ma, hétfőn reggel boncolják fel

a törvényszék i orvostani intézetben s ugyan
csak ma történik intézkedés az öngyilkos 
szállodaigazgató temetéséről is.
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Reitűlyes műdön eltűnt 
ualcsdk Ágoston plébános 

MiBiOtt átvette volna ul plébániáját, eltűnt s most a rend
őrség kutat utána

A különböző hatóságokat egy rejtélyes
nek látszó eltűnés foglalkoztatja néhány 
nap óta. A különös és e pillanatban még 
megfejthetetlennek látszó eltűnési ügy sze
replője

egy fiatal katolikua pap,
akit csak nemrég neveztek ki plébánossá, 
mielőtt azonban uj plébániáját átvette 
volna, nyomtalanul eltűnt.

Minderről a debreceni római katolikus 
egyházközség vezetősége értesítette az or
szág rendőrhatóságait és igy értesítést ka
pott a budapesti főkapitányság is. Az egy
házközség értesítése szerint Valcsák Ágos
tont — aki 1894 május 3-án Ólublón szü
letett —

nemrég nevezték ki plébánossá Gádo
rosra.

Mielőtt uj plébániáját elfoglalta volna. 
Budapesten tartózkodott rövidebb id -ig, 
majd elhatározta, hogy a Csehszlovákiában 
lévő Ólublóra utazik és itt meglátogatja 
testvérbátyját, dr. Valcsák Antal járás-

Ötvenezer pengős sikkasztás után 
megszökött Mezei Ernő, az United 

zálogvállalat főnöke
Rádión keresik Mezeit, aki most Berlinben 

és Nürnbergiben szélhámoskodik
Tegnap délután nagyszabású szélhámos- [ 

ság ügye pattant ki a rendőrségen: kiderült, 
hogy egy régóta ismert kalandor vállalatot 
alapított, hogy hiszékeny ügyfeleket kihasz-' 
Hálhasson:

40—50.000 pengőre rugó sikkasztás 
után megszökött

és szélhámosságait most külföldön folytatja.
Mezei Ernő a budapesti úgynevezett nep

per- és hakni-ipar űzőinek társaságából jól 
ismert nevű kalandor, aki állandóan rövid
életű és szélhámosságokra alapított üzletek 
alapítóinak társaságában forgolódott, né
hány héttel ezelőtt

■ Bérli ni-tér 61. szánni házban United 
néven vállalatot alapított.

Elegáns, kétszobás irodát bérelt. Az alapí
tási tőkéje összesen 50 pengő volt. Ebből 
nyomtatványokat készíttetett, valamint cég
táblát, amely az hirdette, hogy az United a 
legmagasabb kölcsönt nyújtja zálogcédu
lákra. A fönnmaradt összegből hasonló szö
vegű

hirdetéseket tett közzé a lapokban.
Csakhamar jelentkeztek is üzletfelek. Meg
szorult kisemberek hozták el zálogcédulá
jukat Mezeihez, aki addigra valahonnan 
pénzt kerített és kisebb kölcsönöket adott. 
A birtokába jutott zálogcédulákat azután

Szeretnék hazamenni akár cselédnek 
— az édesanyámhoz
Egy elcsábított leány kálváriája

Szolnok, január 10.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Néhány na

pon ét rejtélyes ügyben nyomozott a szolnoki 
rendőrség és vele karöltve a budapesti kapi
tányság. Egy Szolnokon néhány hétig élt buda
pesti leány szüleit, otthonát, Budapestről tá
vozásának okát és körülményeit kereste és az 
utat, amelyen a szép, fiatal és gazdag hölgy a 
kényelmes otthonból kalandos napok egymás
utánjában eljutott a szolnoki fogdába a szere
lem bőn útjára tévedt professzionistái közé, míg 
végül szombaton világosságot derített a rejé- 
lyes ügyre.

A leány a múlt év december elején tiint fel 
a szolnoki korzón. Elegáns volt, szép volt és 
egy magas, elegáns, csinos fiatalember kisérte 
utjain. Senki sem tudta, kik, senki sem ér
deklődött, mit keresnek Szolnokon. Csak dél
ben és este lehetett őket látni az utcán, meg 
néha a vendéglőben és a cukrászdában. Nász
utasoknak gondolta, aki megnézte őket. ..Szép 
p.ir"l — ez volt az általános vélemény róluk.

Karácsony előtt egy-két nappal már egyedül 
járt-kelt az utcán a leány, egyedül étkezett a 
vendéglőben. Az arca sápadt volt, a járása 
bizonytalan, a ruhája gyűrött, n vendéglőben 
nem, vagy alig adott borravalót — azelőtt pe
dig szórta a pénzt —, a szállodában pedig 
egyik napról a másikra húzta a szobaszáinla 
fizetését Pór napig igy ment Azután

hol essek bol azzal mutatkozott, katonával, 
civillel, fiatallal, öreggel.

Nemsoká élhette ezt az életet, a rendőrségre 
került.

Először azt kérdezték tőle, miből él. Tudták, 
de tőle akarták hallani. Nem tagadta egy pil
lanatig sem De ahogy mondta, ahogy elsírta 
magát, ahogy szégyelte helyzetét, kétségtelenül 
mutatta, hogy nemrég lépett a szomorú pá
lyára.

Amikor azonban a nevét kérdezték, hallga
tott Másnap azt mondta, hogy Sas Irénnek 
hívják és apja Debrecenben tisztviselő.

A rendőrség érdeklődött Debrecenben.

birót, aki ólublón lakik most is. A fiatal 
plébános Budapestről történt elutazása 
után azonban

nem érkezett meg ólublóra és uj plé
bániájában Gádoroson sem jelentke

zett a mai napig.
Az egyházközség érintkezésbe lépett a 

pap bátyjával is, aki azonban nem tudott 
felvilágosítást adni Valcsák Ágoston tartóz
kodási helyéről s maga is kérte, hogy

állapítsák meg. hol van fivére és ml 
történt vele.

Ilyen előzmények után kérte a rendőri 
nyomozás megindítását a debreceni egyházi 
hatóság, amely

érintkezésbe lépett a külügyminiszté
riummal Is, 

tekintve, hogy Valcsák plébános azzal tá 
vozott el, hogy Csehszlovákiába, tehát kül
földre utazik. Most már tehát a külüevi 
hatóságok a rendőrséggel együtt kutatnak 
a rejtélyes körülmények között eltűnt plé-1 
bános után. ,

nyomban eladta, vagy
kiváltotta a zálogba tett aranyat és 

ezüstöt, azt beolvasztatta és eladta.
Alig néhány hétig tartott az United műkö
dése és Mezei Ernő egy szép napon ott
hagyta az irodát és eltűnt Budapestről, a 
felek pedig hiába keresték a rábízott zálog
cédulákat. A megkárosított üzletfelek közül 
egyik a másik után tette meg följelentését 
Mezei ellen, úgyhogy eddig mintegy 16—18 
ezer pengőre rúg a följelentések összege. Ez 
a szám azonban nem végleges, a forgalom
hoz mérten mintegy 40—50.000 pengőre te
hető a kár, amit Mezei okozott.

A rendőrség megindította az eljárást a 
följelentések ügyében és

ina rádiógramm érkezett a nürnbergi 
rendőrigazgatóságtól.

A nürnbergi rádióértesités Mezei Ernő, alias 
Aszódi Sándort kereste. Kiderült, hogy Me
zei Aszódi névre szóló hamis útlevelet szer
zett és előbb Berlinbe, majd Nürnbergbe 
ment és

ott Is szélhámosságokat követett el.
így a többi között értékes rádióapparátu-

■ sokat csalt ki.

I
Az egyre szaporodó feljelentések és a 
nürnbergi rádió alapján most keresik 
Mezeit.

Sem Sas Irénről, sem az apjáról nem 
tudtak semmit.

— Nem Sas Irén a nevem, hanem Mészáros 
Margit, nem tisztviselő az apám, hanem föld
birtokos és nem Debrecenben, hanem Makón.

Makón sem ismerték a leányt, sem az apját. 
Harmadnap ismét más nevet mondott, ne

gyedik napon megint. Hajdúnánás, Marton- 
vásár, Mezőtúr, Székesfehérvár rendőrségei — 
amely városokat megnevezte —

nem tudott róla és fényképei alapján nem 
Ismerte fel.

A leány közben söpörte a havat a rendőr
kapitányság udvarán, hordta a vizet, leron
gyolódott, de hallgatott arról, hogy ki is tulaj
donképpen Hallgatott a detektívek és rendőr
tisztek előtt és hallgatott züllött cellatársai 
előtt.

Az egyik detektivnek jó ötlete támadt. Jó 
ennivalói adott neki és utána cigarettát. Ki- 
után a lelkére beszélt.

A leány sirvafakadt. Sirt egy óra hosszáig, 
azután megszólalt.

— Pesti vagyok, a Károly-köruton laknak a 
szüleim, ott van

■z apámnak nagy üzlete.
Gazdag ember, egyetlen leányuk vagyok. Ha 
jól tudom, keresnek is mór régen. Megszöktem 
szüleimtől azzal a monoklis úrral, akivel itt 
éltem kél hétig. Megírtam a szüleimnek, hogy 
nem megyek többé vissza. De most már 

szerelnék visszamenni, hazamenni, akár 
cselédnek la . . . az édesanyámhoz.

Tessék felhivni őket telefonon, de csak az 
anyámmal beszélni, az apámtól nagyon félek, 
talán haza sem engedne.

Megmondta a számot, az egyik rendőrtiszt 
felhlvlo. pár szól tudott csők mondani. Han
gos őröm sikoly volt a válasz és csak egy szó, 
de többször ismételve:

— Megyünk . . . megyünk.
Szombaton délelőtt történt a beszélgetés, alig 

múlt el dél, már autó állott meg a rendőr-

„Olcsó árak, mint még soha"
Ez vonzza, mint egy óriási ihom—
mágnes a vevők nagy tömegét —

A rendkívüli árak dacára, válasz
tékunk a vásár második 
hetében Is hatalmas nagy

A mennyiségek korlátozásának jogát fenntartjuk. 
Megrendeléseket utánvétellel szállítunk.

Atlasz csikós női nadrág |
kitűnő mdaeiyetnmlnőaég. 1 1
gyönyörű tanokban _ P X ÍJ

Viskosa női harisnya
kiviló mfiselyom, garantált 

hibámén tea

P 1.58
Hibás harisnyát még a vásá.r 
tartania alatt som árusítunk

Mosolyén ereje da chine
klsárólag jó nehés minő- 
ség, bármely szinámya- Z.60 
latban, métere . . P *X

Női műselyemtrikó-kombinél 
köröakörtll oslpkediMiel, | gg Sssép fehérnemtl-aiinekben X ■

Gyapjú tweed ruhakelme
aj modern mintákban és 
színekben, coa 100 siélee 0.80 métere .. ._ ._ ...... P U

.. . .Férli nappali és hálómgek
aifonból, aefirböl, oxforditól éa 
puplinból. 4 árcsoportban

X...3.48 X.4.88
JX.5.48 S^.5,98

Bélelt nappabőr-kesztjö 1
tinóm meleg bélénél. C.50 Eas&ttos kivitelben, női P U N

lói mosható teniszflanel
gyermekrnhákra, pija- _ _ 
mákra kiválóan alkat- RO 
mai mintákkal 88 fill., UU fillér

FeReta női antilop- és E 
lakkcipők ccaodMíép kiállításban g rn Halacsony ói magsa aa- 1 rokkái . . . . .  P x “ ■

Férfi-öltönyök 
fámért kiváló minőségeink, 
most 8 pangóval olcsóbbak 

r 40 - r 50 _ r60„«.o
Fértl-kabátalnk árát10 pengővel szállítottuk le.

Sezlonálveto karamánia-
szövésű, perina minták- 
kai, tartós jo minőség, 1 A 50 
darabja ... _ _ P X *X

FérflZOkníniOaelyemmelÁflátszőve és mintáévá ... fillér
X bolyhos zokni 68. ,,.

Kitűnő alsó lepedő-.,E 
vászon l75

Pnnlanlepedővászon 9.88180 széles, la pamnt, mtre P UHői és ferfl-puloverek B 
Színes nő! oroszkűk E 
Kötött férfimellényck |

P 5.90 í
■Finom kötött áruk 50*/ r!g B 

mérsékelt ára kon» E

Kői bőrpénztárca ni í
különböző firmákban fillér Bj

Csinos női bőrreiikül >■ 2-98j
Gysnnek flanel pyjama-

öltöny. Jó mosó, 1 ,981-ea szám... — _ — P X
Számonként 23 fillér emelkedés

étcsokoládé p l-90!
Fél kgr. kiváló L

M. D.Cs. kakaó 90
Hői flanel! pongyola t

alsóra ngn bársony flane 3
lekből, rózsás mintákkal, Fj.45 0.
komplet méretek..........P ■

M. D. Cs. 1
lanolin szappan I 0 fillér 1 
1 drb óriási rn |

fürdőszappan iö fillér ■

RÁKÓCZI.ÜT 74.

kapitányság előtt.
Az anya jött és az apa is vele. Sírtak mind 

a Retten már, mikor kiléptek az autóból. Bu
bával, bundával volt tele a karjuk, szinte ful
dokolva érdeklődtek leányuk után, okit csak

Kézigránát robbant vasárnap 
a gyermekjátszótéren

Egy hatottja és két sebesültje van a katasztrófának
Wiener-Neustadt, január 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délelőtt

megdöbbentő gyerniektragédiu játszó
dott le SoUenauban, a városi gyer

mekjátszótéren, 
amelyet alig néhány napja avattak fel. A 
játszótéren a hideg időjárás miatt a kora 
délelőtti órákban csak három kis gyermek 
jelent meg; az öteszlendős Alois Proksch, a 
hatéves Getrude Kremmböck és u nyolc
esztendős Franz Divorak. Az apróságok 
eleinte a tornaszerekkel játszottak, majd 
ezt megunva, a gyermekjátszóteret szegély- 
zö Piestius-patak partjára mentek és a víz
ből eddig még ki nem derítőit módon egy 
sértetlen kézigránátot halászlak ki. A gye
rekek nagy gaudiummal vitték a talált „já
tékot" a térre és kődarabokkal kezdték ütő- 
gelni. A következő másodpercben óriási 
detonációval felrobbant a kézigránát és

borzalmas pusztítást vitt véghez a gyér- 

mert sokat nyúlt az egész cseládnak. Érdeklődjék a 2-lámpés 
7016-os, a speciális 2-lámpás 7029-es, a 3-lámpás 7033-bs ét 
az 5-lámpás 7O5O-es Orion hangszórós rádiók teljesítményéről.

Ocion.izzdidjnjiayyii*

hamar eléjük vezettek.
Az örömmámorban úszó szülök versenyeztek, 

hogy melyikük ölelje meg előbb és melyikük 
segíti be a csukott autóba, mely robogva vitte 
vissza otthonába a megtért leányt.

inekek között.
Mire a detonáció zajára és a gyermekek 

sikoltozására segítség érkezett — az egyik 
gyerek: a kis Alois Proksch, akinek a fel
robbant kézigránát balkezét leszakította és 
testet igen sok helyen megsebesítette — 

már haldoklóit.
Alig emelték be a mentőautóba, hogy kór-, 
házba szállítsák — útközben

kiszenvedett.
A másik két gyerek állapota is remény

telen. A kis Getrude Kremmböck
egyik szemére megvakult, azonkívül 
pedig a felrobbant gránát mindkét 

kezének ujjait letépte;
a harmadik gyermek: Franz Dmorak i« 
igen súlyos sérüléseket szenvedett.

A wienerneustadti hatóságok szigorú 
vizsgálatot inditoltak annak megállapítá
sára, hogy hogyan került a sértetlen kézi
gránát a patak medrébe.
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III KEK
Gázolt, azután 

továbbrobogott az autó
A vasárnapra virradó éjszaka n Blaha 

Lujra-téren, a Nemzeti Színház tóbejárata 
közelében, eszméletlen állapotban, több seb
ből véréivé, találták az úttesten Janin Jó
zsef 29 évei bdrdlazmüáru kereskedőt. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

Vasárnap reggel Jankó sisszanyerle esz
méletét és elmondotta, hogy

autógázolás áldozata lett.
Hazafelé haladt lakására, amikor a Rákóczi 
»it felöl egy nagy sebességgel haladó autó 
fordult be a Blaha Lujza-térre és elütötte. 
Ar autó vezetője nem tülkölt ét így csak ké- 
•öbb vehette észre a közeledő jármüvet. A 
gázoló*  után az autó vezetője

megállás nélkül tovább robogott
« ő rnég segítségért sem kiálthatott, mert idő
közben eh esztelte eszméletét.

A rendőrség keresi a lelketlen sofőrt.

— A kereszténypárt kedden dönt a kor- 
után} támogatásról. A kereszténypárt ked
den este értekezletet tart, amelyen tanár*-  
kornak a kormánnyal szemben való to
vábbi állásfoglalásról és arról, hogy ujru 
résrtvegyenck-e a 33-ns bizottságban. A 
kormánytámogatást illetőleg a keresztény
párt bizonyos követeléseket állított fel. Kéri 
* népjóléti miniszteri tárcái Túri Béla ré
szére, szabadabb legitimista propagandát 
és a keresztény sajtó fokozottabb támoga
tásai. Egységespárti körökben különösnek 
tartják a kereszténypártnak a legitimista 
propagandára vonatkozó kívánságát. Ál
landóan Ottó örökös vagy apostoli királyi 
emlegetnek, ami alkotmányjogi szempont
ból nem egé»zen szabatos, azonban ennél 
etőieljesebb propagandát nem igen követet' 
hetnek a legitimizmus legszélsőbb hívet 
sem.

— A Balaton ismeretlen áldozata. Nagy
kanizsáról jelentik: Borzalmas Jelenetnek 
s'ollak szemtanul a ma délutánt tapolcai 
személyvonat utasai, amikor a vonat Cso- 
pák táján haladt. Hirtelen azt vették észre, 
hogv egv n Balaton jegén „fakutyával" 
sránkdzó ember alatt betörik a jég és a 
.szerencsétlen bármennyire igyekszik is a 
felszínre jutni, elmerül. Azonnal megállí
tották a vonatot, segíteni azonban már nrm 
tudtak, a szerencsétlen embernek még csak 
a holtteste sem került elő. Egv a vizen úszó 
borifék címzéséből arra következtet n 

< semlörség, hogy a szerencsétlen ember
I.énárt  Imre csopaki gazdálkodóval azonos.

— petörlrk egy debreceni templomba. Deb 
recenból jelentik: Vasárnap nr ispolólvtéri re
formátus templomban betörők jártak, akik fel- 
fMehettek rz összes perselyeket Szerencsére 
éppen elö/ö nap ürítették ki a perselyeket, 
ugvhogy r betörés eredménytelenül végződött. 
A rendőrség a letteseket keresi.

— Egyhangú lesz Székesfehérvár főjegy
zőjének megválasztása. Székesfehérvárról je
lentik: B. Csiláry Emil, Székesfehérvár fő
jegyzőjének polgármesterré történt meg- 
sálasrtáan következtében megüresedett a 
városi főjegyzői állás, amelyre csupán Far
kon István tiszteletbeli főügyész, pályázott 
é« jgv a február elején megtartandó városi 
közgyűlésen Farkas Istvánt egyhangúlag 
mqfrálntilolt főjegyzőnek fogjak dekla
rálni. Az igy megüresedett aljegyzői állásra 
dr. Kovács Géza, dr Ihdaxy Lajos és dr 
Vinicrriy László nyújtottak he pályázatot és 
erre ar álláyrn is a választást a februári 
közgyűlés fogja megejteni.

A Petiin Társaság Ülése. Vasárnap dél- 
elölt (urlnllH dső ülését a Petőfi Társaság. Ar 
elnöki megnyitó utón Lampérth Géza főtitkár 
b< jelentette, hogv Kiskőrösön Szilveszter esté 
jen, Petőfi szülőházának udvarán a Petőfi Ol
vasóegylet kegyelet™ Ünnepséget rendezett. 
WW bajos levelező Ing Anekdótáró Mikszáth 
• immrl megtartotta székfoglaló előadását. Pe 
I <tr ezután föloh asta Császár Elemér Ingatntó 
brsrédél. végül Au*  Feronr Shnketpeare szere- 
lem margóidra című .székfoglaló előadását Inr- 
lr tla meg

- Va.úrnip nirgludt Grmier Vilmos. 
' a«ár nap délután dr. Gratter Vilmos, ismert 
budapesti nagvipnros, a Grauer-féle likőr- és 
er elánig';-i Ionoké fift esztendős korában 
elhunyt, (irauer Vilmos dr. nemcsak az 
ipari és gazdasági életlen tevékenykedett, 
hanem társadalmi és gizdnsági téren is ér
demes működést fejtett ki Huszonöt esz
tendőn keresztül Ingja solt a Pesti Izraelita 
Hitközség elöljáróságának. Sokáig vezette u 
hitközség közjótékonysági iip oszldlvót, 
majd a ktilfurszociális ügyosztály vezetője 
lett. Igen jótékony, kifinomult lelkű férfi 
' olt Grauer Vilmos dr, aki szeretettel és 
barátsággal lelkesedett minden közhasznú 
ügyért Néhány héttel ezelőtt Graucr VÍ|- 
most bcs/állilották a Park-szanatóriumba 
gvOinorbéritiilmnkkiil. Betegsége a napokban 
tosszabbta fordult, tüdőgvulladás lépett fel 
a ennek következtében vasárnap délután 
meghalt f.rr.ner Vilmost feleségén kívül fia. 
Grauer Miksa és kiterjedt előkelő rokonsága 
gyászolja. A temetés Iránt még nem történt 
intézkedés.

—- Ne ntrődjtln Novopln szén.áss*  feuvőab- 
lella nélkül, mert újjáéled lóle'. Ara <0 fillér. |

l'gron Gábor állapota, f’grnn Gábor 
ny. belügyminiszter, akit néhány nappal 
ezelőtt megoperállak, a Pajor-szanatórium
ban vasárnap is a társadalom minden ré
tegéből nagyon sokan keresték fel érdeklő
désükkel. A kezelőorvos hivatalos jelentése 
szerint a beteg az éjszakát nvugodtan töl
tötte, vasárnap reggel 37.4 fok volt a hő
mérséklete, szívműködése kielégítő, gyó
gyulása reményteljes, bár hosszabb időt 
fog igénybe venni.

— Kunúriklúllilás a Dcbrecen-szállóbnn. 
.4 Magyar Kanáritenyésztők Országos Szö
vetsége vasárnap délelőtt a Debrecen-szál- 
lóban Ortvay Béla elnökletével kanári-ver
senyt és kiállítást rendezett. A verseny nagy 
aranyérmét Fodor Pál madarai nyerték.

R
Fehérbutortvásároffon a gyárban!

O$AHDO líhípíüiorotőr
IX., ültAI-ut 1». asAm
Konyhéb, előtrobák, lednysrobdb etalrli stsórendO 
t» Isgmodsrnsbb kivitelben, olcsó árban /— Zajos jelenetek a Jókai Színkör elma

radt előadása miatt. Vasárnap délután a vá
rosligeti Jókai Színkör publikuma türelmet
lenül várta az előadás megkezdését, amely 
szokatlanul késett. Végül a Színkör igaz
gatója lépett a függöny elé és bejelentette, 
hogy n színészek lemondták az előadást és 
az előadást nem tudja megtartani. A kö
zönség ezekután kitódult az előcsarnokba s 
n pénztárnál visszakövetelte a jegyek árát. 
Tumultuózus Jelenetek játszódtak le. A 
Hermina-uti rcndőrlnktnnyából kellett több 
rendőrt kivezényelni, hogy a rendet fen- 
Inrthnssák.

— A Mentük kérelme. A Budapesti Önkéntes 
Mentőcgyesület vezetősége nz eddig beküldött 
gyűjtésekből már most sajnálattal állapítja meg 
hogy a szilveszteri gyűjtés várakozáson alul fog 
sikerülni. A szilveszteri gyűjtés eredménye ke. 
vcsebb. a Mentők munkája pedig sokkai több. 
Éppen ezért a Budapesti önkéntes Menlöegye- 
süld nagyon kéri a főváros közönségét es a 
gyűjtést végző derék házfelügyelőket, hogv ne 
hagyják cserben a Mentőket és segítsék elő n 
most még folyó gyűjtés munkáját, hogv az 
eredményesebb legyen
— .Most... Most kell megragadni az alkalmat, 
most kell beszerezni nz elkövetkező félév ösz- 
«zes nélkülözhetetlen ruházkodási cikkeit, műi
kor n Fenyves cég valóban felülmúlhatatlan 
olcsó áron bocsátja áruba raktári készletét, f z 
ugyanis nz nz alkalmi vásár, amely csak az 
árait szállította le. ellenben árucikkei minőséget 
egv nItalán nem. Hiszen Fenyvesek nőm olyan 
portékát hoznék olcsó téli »áriikon forg'i 
lomha, amelyet külön egy szezonvégi kldrusltós 
céljaim szerettek volna be, hanem pr'v észtén 
dei irukészöletüket — csupa kvalitásos és ki 
próbált minőséget — kínálják fel vevőkőtőnsé 
Vük ne k most, két héten keresztül, soha nem 
tapasztalt árleszállítással. Tehát most vásárol- 
junk. amikor itt a vizára nem térő alkalom!

Dp FíNVE*?  szakorvos
■^1 a I fcilw B BwV*  'ér *,<,r ** oeniihvieif*l<  "d rendel eve«r nsj>
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Hitlerék Épp tábornokot 
jelölik a birodalmi elnökségre

Felborult a kompromisszumot tárgyalás?
Lapunk más helyén irtunk a német elnök-I alábbi szenzációs uj hirt közölte a Hétfői 

választásról. Lapzártakor késő éjszaka az | Napló berlini tudósítója:
Berlin január 10.

(A Hétfői Napló ludósitójának telefon jelentése.) Vasárnap azt az értesülést szerez
tük, hogy Hugeuberg ét Hitler a Nemzeti Szocialista párt réazéről

az elnUkl mandátum megbOMzabbitásáru vonatkozó minden ajánlatot és 
kompromisszumot elutasítottak, 

elhatározták, hogy a Nemzeti Szocialista Párt a német birodalmi elnöki választáson 
rÓMtveaz éa Épp tábornokot jelüli a birodalom elnökéül.
_____________________________________________________ V. Gy.

Nagyosszegu lopási Követlek el a hollandi 
nemzeti Bankban

Budapesten Keresik a magyar származású amsterdami 
Bankrablókat

szerint a pénzeslevéltolvaj magántisztviselő 
magyar származási!, Pesten rokonai 

vannak,
éppen ezért különösképpen alapos az a 
nyomozás közben felmerüli gyanú, hogy 
Johnná Kok bűntársával együtt a magyar 
főváros felé vette útját.

Az átirat közli azt is a budapesti főkapi
tánysággal, hogy az ellopott pénzesboriték- 
bán 500 darab ezerforintos bankjegy volt, 
tízezer hollandi forint pedig százforintos 
bankjegyekben, kérik tehát a magyar pénz
intézetek fokozott óvatosságát, ha valaki 
menkisérelné ilyen címletű bankjegyek be
váltását.

A távirati megkeresés utolsó passzusa 
arról is értesít, hogy a holland Nemzeti 
Ránk az amsterdami rendörfönöksé ggel 
együtt

ezer hollandi forintot (körülbelül két- 
ezerháromszáz pengői) ad a pénzcs- 

ievéltolvajok kézrekeritőjének, 
vagy nyomravezetőjének.

A budapesti főkapitányság megindította a 
nyomozást az amsterdami rendőrfőnök át
irata ügyében.

Érdekes átirat érkezett vasárnap este a 
budapesti főkapitányságra az amsterdami 
rendÓrfönökségről. A holland főváros rend
őrsége nagyérdekcsségü átiratában arról ér
tesítette a budapesti főkapitányságot, hogy 
ar. elmúlt héten

óriási összegű lopás történt a holland 
Nemzeti Bankban.

A bank egyik nemrégen alkalmazott fiatal 
tisztviselője, a huszonkilencesztendős Johann 
l\nk furfangos ügyességgel, bűntársának se
gítségével

ellopott egy pénzeslcvelet, amelyben 
hatvanezer holland forint volt.

A lopást csak három nappal később vették 
észre s hiába volt a holland rendőrség 
óriási apparátussal megindított nyomozása, 
csak annyit tudtak megállapítani, hogy 

Jóban**  Kok bűntársával, a húszon- 
hároméves Jnlionn Haas hálókocsi
pincérrel együtt, hamis útlevél segítsé

gével megszökött.
Először Münchenbe utaztak, de onnan egy 
napi tartózkodás után tovább mentek s 
egyelőre nyomukneszett.

A holland rendőrség távirati megkeresése

— Gróf Batthyány Elemér temetése. G'rő/ 
Batthyány J.ajosnak. a vértanú miniszter
elnöknek egyetlen fia, gróf Batthyány Ele
mér, szombaton este nyolcvannégyéves ko
rában meghalt. Halála nagy részvétel kel
tett a főváros előkelő társadalmában és 
különösen a lóversenysport hívei között, 
akik megszokták évtizedek óta gróf 
Batthyány Elemér alakját a budapesti ló
versenytéren. Rajongója volt a lósportnak, 
aminthogy évtizedeken át elnöke volt a 
Magyar Lovaregyietnek i». Temetése hétfőn 
délután fél húrom órakor lesz a kerepesi 
temető halotlasház.ából, ahonnan a vértanú 
Batthyány Lajosnak emelt mauzóleumban 
helyezik örök nyugalomra.

— KI lesx ■ miskolci Iparteatil'et elnöke ? 
Miskolcról jelentik: Huska Vilmos volt nemzet
gyűlési képviselő nemrég lemondott a miskolci 
általános i pa r test ölet elnöki tisztségéről. Az uj 
ipartestületi elnök megválasztásának előkészü
letei során vasárnap tartották meg a jelölést. 
Az ellenzéki iparosság Hubnlovszky Mihály 
asztalosmestert jelölte, mig Huska Vilmos hí
vei, tekintve, hogv Huska jelöltséget npm vál
lalt. I'rcczky József csizmadiarneslert jelölték. 
A választás január utolsó vasárnapján lesz.

- - Hol a boldogság mostanában? Ahol még 
örülni, kedvre derülni, mulatni tudnak az. em- 
berek. Egy kclh-nies est örömei bőven kama
toznak: visszaadják nz életkedvet, n derűt, a 
reményt. Es vájjon mi kell a jó hangulathoz? 
Egyetlen szó a válasz: Törley!

Oyttz&dJUn meg,
hogy ZÁLOíiZ'ftDULÁKÉRT mindenkinél többet fize
tek- N rzueaékaacréR*,  VII., Krxzéoet-könit 57. szAru.

— Megölte gyermekét, mert — sokat sírt. 
Debrecenből jelentik: A hajdúnánási csendőr- 
ség letartóztatta Moravcsik Vilma falubeli 
leányt, mert héthónapos csecsemőjét teljes ere
jéből ugv földhöz vágta, hogy a kis gyermek 
kiszenvedett. A lány elmondotta a cseiidőrsé- 
gén, hogy szégyellő a törvényleien gyermeket s 
h gyerek nagyon sokat sirt s ezért haragjában 
vágla földhöz.

közmnn- 
---- «, szép 

a Csákó és hegedű 
legközelebb horül a 
Egy katonatiszt és 

ez a film, am«ly 
amikor n szerohm 

. „ -.....  i’ljut napjainkig,
es Pátrin-mozgószinházak mutatják

— Elfogták a hajdussobosalól református 
egyházkerület betörőit. Debrecenből jelentik : 
Tegnap n vizzgálóbiró előzetes letartóztatásba 
helyezte lláez Lajos, Balvi Miklós. Juhász Gá- 
bor és Mahr István napszámosokat, akik kö
rülbelül két hónappal ezelőtt kifosztották a re- 
formátus egyházkerület pénztárát és onnan 
töH.ezcr pengőt vittek el A nvomozás sorún 
megtalálták azoknt a feltört vaskazellákat is. 
nmelyekben a pénz vol. Megállapították azt is. 
hogy ezek n licőrők fosztották ki dr. Papp 
Ernő Hajdúszoboszlói ügv-véd lakását Is.

— Csákó és hrgrdll. Á harcok alatt hallgat 
ont: a múzsák, mondja a régi latin I,.', 
<tns és ennek a közmondásnak érdekes, 
<s művészi illusztrációja ....................
eimil uj film. amely 
budapesti köz<">nség elé. 
egv hegedűművész regénye 
a hajmru viharán kcreazlfll, 
és a művészet elhallgatnak, 
A Fészek- é r,::.;.......
bo a filmet Budapesten.

, t.nllók hi-a , Milríban.
„ •,'r«f"teden a csongrádnicgsei általános In 

7ó ünn. ,'ki ’’ z ’lnök mon.
uott ünnepi beszédet.

— Szívbetegeknek éa értlmeszeaedéaben 
szén védőknek a természetes „Ferenc József* 4 
keserüvii használata könnyű és pontos bék 
működést biztosít. Klinikai vizsgúlutok iga
zolják, hogy a Ferenc JózseLvíz különösen 
agyvérzésre és gutaütésre hajlamos idősebb 
embereknek kitűnő szolgálatot tesz. A' 
Ferenc József keserűvfz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

Autós hajsza Szőregen 
egy ál-aranycsempész után 

Szeged, január 10.
Szőreg utcáin a késő esti órákban izgal

mas autóshajsza folyt egy ál-aranycsempész 
utón.

Dózsa Tibor szegedi lakosnál, aki zálog- 
cédulaértékesltéssel is foglalkozik, a dél
utáni órákban egv magát Horváth Bélának 
nevező férfi jelent meg és

kél kilogramm sz.lnaranyat kínált el
adásra.

A két férfi autón Szőregre ment, ahol Hor
váth Béla 250 pengő előleget kért a keres
kedőtől, majd a pénzzel szökni akart.

Dózsa csak hosszas Üldözés után tudta 
elfogni

és átadta a csendörségnek.
Itt derült ki, hogy a férfit Kozma Bélá

nak hívják és sohasem volt két kiló ara
nya, mindössze pénzt akart keresni a me
sével.

— A tiszóninnent református püspök
választás. Miskolcról jelentik: Révész Kál
mán halálával tudvalévőén megüresedett a 
tiszáninnenf református püspöki állás. Bor-4 
sód-, Gomör-, Abauj- és Zemplén megyék 
református presbiterei már karácsony óta 
szavaznak, hogy megválasszák az uj püspök 
köt. A szavazás vasárnap zárult le. össze
sen 735 szavazatot adtak le az eredményt 
pénteken hirdetik ki. A püspöki állásra öt 
jelölt pályázik: Farkas István és Juhász 
László esperesek, Janka Károly egyházke
rületi főjegyző, Enyedy Andor miskolci 
lelkész és Forgács Gyula sárospataki lel
kész. Az eddigi becslések szerint a legtöbb 
szavazatot Farkas és Enyedy kapta, akik 
között pótválasztásrn kerül majd a sor.

2^áRogcé»dulátv
aranyat, ezflatöt, brtlIIAnRot hihetetlen roagw éren 
veszek. Iváncaica ékszerüzlet KAkóezi-nt ft. azéniO

— Holnap, kedden folytatják a 27. osz
tálysorsjáték húzását. N megújítási összeg 
t/t = 24 P, % = 12 P. % = 6 P. Vb 3 
P és az előirt 30 fillér költség a húzás elölt 
megfizetendő, különben a nyereményigény; 
és minden jog elvész.

— Megjelent az uj Országgyűlési Almanach. 
A napokban hagyta el a sajtót Haeffler Ist
vánnak, a Magyar Távirati Iroda politikai szer
kesztőjének szerkesztésében készült „Országa 
gyűlési Almanach" (Slurm-félo Országgyűlési 
Almanach), amely részletesen tájékoztatja a 
politikai élet iránt érdeklődőket azokról a vál
tozásokról, amelyek a legutóbbi képviselővá*  
lasztások következtében a parlament összetétel 
lében beállottak. Az uj almanach gazdag tar*  
talmával nélkülözhetetlen kézikönyv mindazok 
számúra, akik a parlamenti és politikai élettel 
bármilyen öszeköttetésben állanak, d« általá
nosan tájékoztató cikkel a nagyközönséget ts 
érdeklik. A szép kiállítású, vászonkötésben 
megjelent almanach megrendelhető a főbizomá*  
nyosnál: Csáthy Ferenc egyetemi könyvkeres
kedés rl., Budapest, I., Krisztina-körut 133.

— A pesti izr. hitközség közgyűlése. A pesti 
izr. hitközség képviselőtestülete vasárnap dél- 
előtt tartotta meg Stern Samu m. klr. udvari 
tanácsos, hitközségi elnök elnökletével év| ren
des közgyűlését, amelyen a képviselőtestületi 
tagok rendkívül nagy számban jelentek meg. 
Stern Samu elnök mindenekelőtt kegyelettel 
emlékezett meg dr. Kecskeméti Adolf elöljáró, 
dr. Weisr Miksa rabbi, Elek Bernét, Szatmári 
Mór képviselőtestületi tagok és Bacher Vilmoz- 
né elhunytéról, majd beszámolt a hitközség 
nagy építkezési programjának megvalósításáról, 
köszönetét mondva sz egész közgyűlés nevé
ben dr. Cdileksthal Samu elnökhelyettesnek, Vér
tes Emil elöljárónak, az építési bizottság tag
jainak és F.ppler Sándor főtitkárnak. Részlete
sen ismertette a hitközség pénzügyi helyzetét. 
A közgyűlés élénk tetszéssel fogadta Stern Samu 
r nők előterjesztését és rendkívül színvonalas 
vita után, amelyben dr. Hiúm Ödön. Kovács 
Hermann. dr. Sleiner Gyula, dr. Gál Jenő, Sdn-
i dr- í{f,,(iU Ernő országgyűlési kép

viselők veitek részt, az 1932. évi költségvetést 
egyhangúlag elfogadta, Ezután megválasztottók 
u| választmányi tagul Horváth Miksát és vég- 
egesitették dr. Schwarz Benjámin VII. kerületi 
körzeti rabbit.

SzaSonoarnlturák »«iónovT"vXhTíM. retamlerea, vs»troto*

_ “wo-ní Garay-utca 43
— A Történelmi Társulat győri vóndorgyű- 

lése. A magyar Történelmi Társulat a győri 
histahidy-Kör m-ghivósára vasárnap délután 
vóndorgyü’ést tartott Gvőrött n bencé'Clmna- 
rluni diszlerméla-n A vándorgyűlésen Klebels- 
berg gróf ny. kultuszminiszter mondott elnöki 
megnyitóbeszédéi.

-- Halálozás. Júszárokszállási flzv. Móczár 
Andorné, szül. Nagy Jdn Kiskunfélcgyhátón 
c-i'^nk cnrív'’’ k«»rában jnnuór 5-én meghalt, 
földi maradványait január 7-én helyezték örök 
nyugalomta a felsőlcnjetől családi sirkertben. 
Az elhunytban Móczár Gvnla husrárőmagv, 
ismert zeneszerző édesanyját gyászolja.
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Leínvrabio QOnszOvelKezetst leplezett le 
a rendőrség

KOluftrosi lakásokba csábították as megrontottak fiatal leányokat 
— Harminchét leány neve szerepel a Piros Virág Szövetség 

listaién - EiiogiSH a bQnszovetkezet nagy tagjai
Miskolc*  január 10.

(A Hétfői Napló tudó sít ójának telefon
jelenté se.) A miskolci rendőrség vasárnap 
egy különös, vakmerő bűnszövetkezetet tett 
ártalmatlanná, amelynek tagjai megdöb
bentő bűncselekményeket követtek el az 
utóbbi hetekben. Az őrizetbe vett emberek
— amint a rendőri nyomozás megállapította
— hosszú időn keresztül azzal foglalkoztak, 
hogv

fiatal leányokat kerítettek hálójukba, 
akikkel azután erőszakoskodtak és erkölcs
telen merényleteket követtek el ellenük.

A különös erkölcsbotrány érdekes módon 
pattant ki vasárnap reggel. A miskolci Er- 
zsébet-kórházba vasárnap a kora reggei 
órákban egy fiatal leányt szállítottak be, 
akinek

karja el volt tűrve és azonkívül tüdő' 
vérzést konstatáltak rajta az. orvosok.

A leány nem sokkal azután, hogy a kór
házba bevitték, egészen fantasztikus dolgo
kat mondott el arról, hogy mi okozta sú
lyos sérüléseit.

Miskolc környékéről egv kis faluból ke
rült fel Miskolcra a tizenhétesztendős, csi
nos, fiatal leány, aki valamilyen állás után 
nézett. Az utcán ö.sszeismerkedett er»v fia
talemberrel, akinek elpanaszolta, hogy 
hiába próbált állást szerezni, eddig sehol 
sem sikerült.
A fiatalember nyomban 

megígérte, hogy szerez neki állást 
és felszólította, hogv szombaton este a mis
kolci külváros egyik házában jelentkezzék.

A leány elment a megadott címre, ahol 
már ott várta a fiatalember. Egy kis búto
rozott szobába vezette be őt a férfi és itt pár 
perccel később

három vagy négy fiatalember jött a szo
bába, akik erőszakoskodni kezdtek vele 

s eközben szerezte súlyos sérüléseit.
A kórház igazgatósága a leánv különös

nek tetsző előodását közölte a rendőrséggel, 
mely nyomban széleskörű nyomozást indí
tott. amely rövidesen eredményt is hozott.

A rendőrség emberei mindenekelőtt abba 
a házba mentei? ki, amelvről a leány a kór
házban tett vallomásáról beszélt. Itt

házkutatást tartottak
és ennek során különös és megdöbbentő

7
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1
s ezerféle
i, hideg, . .....  .. .
bacillusok tömegének. ...........

' oly sokszor van bajod, De 
' kis bajt, mielőtt 

a Kslíment-cukor.

Rengeteg ideg véjttódik • torkodban, 
kitéve ezerféle veszélynek, r— Por. füst, 
ködös, hideg, meleg levegőnek, ártal
mas bacillusok tömegének. —_ Ne. cso
dálkozz, bt „L— “■
könnyű megfékezni * 
nagy lesz. Ezt csinálja

ölne*  esélye, h»A MEGHŰLÉSNEK nAlnd 
halimenlet szopogatsz.

MIELŐTT GYERMEKEDET iskolába küldöd. f«- 
gvél a zsebébe Kalimcntol.

HA KÖHÖGSZ. KRAKDGSZ, akkor la basánál a 
Kalimenl, ha köhögésed légi' eredetű.

HA DOHÁNYZÓI, és nyelőcsöved saáraa. füs
töd. nikoflnos, felfrissíti. kitisztítja a Kálimén!.

HA ROSSZ AZ EMÉSZTÉSED egv Ksliment 
tlszopogatása nagy szolgálatot tesz neked.

A MOZIBAN. VILLAMOSON, színházban no- 
pogaMöl Kaümentet. hálás lesz érte szomszédod, 
mert nem zavarod ót krákogásoddal.

LEFEKVÉS ELŐTT 'égv a «zédha egv Kall- 
mentet, ea egész éjid szolgálni fog téged.

A KAI.IMÉNT OLCSÓ. HOGV MINDENKI 
HASZNAI HASSA.

EGV POROZ ()t DRB) 7*  FILLÉR. 
CSAL A Pl DOBOZ (1«l DRB) P LM.

Kapható roindea gyágysaertérban. drogériában.

Ahol nincs, oda 7n fillér vagy P 1 *0  bélyeg 
beküldése ellenében bérmentve azAUII:

PHARMACtA Gritnrtrtydr K. r.
Bi/dafst, D^mblnsky-utea t.

adatokra bukkantak.
A házkutatás során kiderült, hogv 
h külvárosi házban különös bűnszövet

kezet ütött tanyát.
amelynek tagjai számontartották a külön
böző állásközvetítő intézeteknél jelentkező 
fiatal, tapasztalatlan falusi lányokat, akiket 
azután magukhoz csaltak és megrontottak.

A bűnszövetkezet nevet is adott magának: 
Piros Virág Szövetség 

néven követték el az elszánt, vakmerő bűn
cselekményeket és valósággal pontos köny
velést vezettek a „zzőne/sép**  működéséről. 
Az egyik könyvükben, amelynek címlapján 
ott díszelgett a szövetség neve, pontos sta
tisztikai adatot találtak:

harminchét leány neve, életkora és 
egyéb személyi adatai voltak feljegyez

ve ebben a könyvben. 
Megállapította a rendőri nyomozás azt is. 
hogy a bűnszövetkezet tagjai a külvárosi 
sikátorokban több helyütt béreltek bútoro
zott szobát, amiből mindjárt arra is követ
keztettek, hogy akadtak olyan elvetemült 
emberek, akik

a Piros Virág Szövetség tagjainak köz
vetítésével kötöttek Ismeretséget fiatal 

leányokkal.
A további rendőri nyomozás során csak

hamar kézrekerült a bűnszövetkezet négy 
tagja, akiket előállítottak a rendőrségre. 
.Vésrdruj József, Lezsenyák János, Mezey 
István és Tóth Gyula munkanélküli fiatal
emberek kerültek rendőrkézre s rövid val
latás után

valamennyien beismerték, hogy ők 
csalták tőrbe szombaton a fiatal falusi 
leányt és követtek el egvéh hasonló 

bűncselekményeket.
A Piros Virág Szövetség négy tagját a rend
őrségről kihallgatásuk után a kórházba vit
ték s olt szembesítették a leánnyal, aki fel
ismerte bennük erőszakoskodó támadóit.

A fiatalembereket ezután visszavitték a 
rendőrségre és újból vállalóra fogták őket. 
Most már egymásra vallottak s elmondották 
azt is, hogy

a Piros Virág Szövetségnek még négy 
tagja van, akik valamennyien résztvei- 

tek az erkölcstelen üzelmekben.
A rendőrség most keresi ezt a négy em
bert s remélik, hogy rövidesen kézrekeritik 
őket. Az őrizetbe vett fiatalemberek további 
sorsáról ma fog dönteni a rendőrség, vagyis 
ma fogja eldönteni, hogy milyen bűncselek
mények miatt tartóztatja le őket és kiséri 
át a miskolci ügyészségre.

— Derült Idő, a fagyok gyengülésével. 
Vasárnap verőfényes, aránylag enyhe idő 
váltotta fel a hétvégi esős, csatakos időjá
rást. A Meteorológiai Intézet prognózisa: 
keleti és déli részekre is kiterjedően derül- 
tebb idő várható a fagyok gyengülésével.

— Grlger Miklós plébános! beiktatása. 
Székesfehérvárról jelentik: Grigcr Miklóst, 
a csornai kerület országgyűlési képviselőjét, 
volt sóskúti plébánost, vasárnap nagy ün
nepségek között iktatták be Bicskén uj plé
bániájára. A beiktató egyházi ünnepet ban
kett követte.

— A hercegprímás felszentelte a Betekért és 
a Hév. alkalmazottak székházét. Ünnepies kere
tek között vasárnap délelőtt szentelte fr| Serédi 
Jusztinján bíboros hercegprímás a keresztény- 
szocialista Villamos és Hév. Alkalmazottak Or
szágos Szövetségének uj székhazát. Az ünnepély 
délelőtt kilenc órakor kezdődőit a ferencren- 
dlek templomában, ahol a hereegpriniás szent
misét pontiflkált. Az istentisztelet után a Ra- 
roM-utcún végig, hosszú sorban zászlók alatt 
vonullak az uj Ben/czA-p-utcnl székházba, ame
lyet díszközgyűlés keretében a hercegprímás 
felszentelt. A dlszgyülésen az ünnepi beszédet 
Szabó József mondotta. Este a tagok hangver
sennyel és táncmulatsággal avatták fel az uj 
ötemeletes székházukat.

— Veszedelmes klrakattosztognlókat fogott a 
rendőrség. A Keleti pályaudvarnál szolgálatot 
teljesítő rendőr éjszaka elfogta Gyalog István 
szobafestőt és Riró János kőművest. — akik 
büntetett előéletű emberek — és akik harmadik 
társukkal. Maliéra Imre fémesztergályossnl 
együtt gyanús módon ólálkodtak egy ruhntizlet 
kirakata előtt. Előállította őket a főkapitány
ságra. ahol kiderült, hogy az elmúlt hónapok
ban busz budapesti üzlet kirakatát fosztották 
ki. Néhány helyet megnevezlek, de több üzlet
nek a elmére nem emlékeznek. A lopott hol
mikat orgazdáknak adták el, akiket most ke
res a rendőrség.

— Lehet-e ■ Belhlrn-kcrmányl vád alá he
lyezni? Most bagvta el a sáltól Borbély Andor 
nnk. az ismert ellenzéki politikai újságírónak 
ilyen clrnü érdekes röpirntn. mely könvvnlak- 
hun minden könvv kereskedésben és újságárus
nál kapható. Borbély Andor éles kritikával és 
nagy alapossággal követel tel|es világosságot n 
Betblen-kormAny gazdálkodásának minden 
részletére és tüzetesen Ismerteti a Bethlen kor- 
mány költekezését Borbély Andor röpirata bi
zonyára nagy feltűnést fog kelteni a közönség 
körében é« a könyvpiacon Károlyi Imre gróf és 
Friedrich látván politikai pamflet tjének éles 
tollal megírt méltó folytatása lesz.

MÁR CSAK 11 NAP
1 O — Női kabátok

A 14 napos téli

t/o id színekben, 
b'rmsly negyt ágban

lem MéltMégber

v*ir1« bélellek. Insujabb fazonok
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— Az autotaxlk tarifaemelést kérnek A 
látszatadó leállította a magánautókat, úgy 
látszik, ennek következtében jól megy a 
taxisoknak és most beadványt intéztek — 
mint ismeretes — a fővároshoz, amelyben 
azt kérik, hogy az autotaxik tarifáját föl
emelhessék. Kétségtelen, hogy a főváros 
nem fog hozzájárulni llaltenberger Samu 
és Káldi Elemér autotaxi vezérek kívánsá
gához és vissza fogja utasitani azt a mohó
ságot, amellyel nyomban értékesíteni akar
ják a maguk részére a mai gazdasági vál
ságból előállott nagyobb keresletet. Az 
autotaxi ma már nem luxus, hanem a dől 
gos emberek egy részének létfenntartásához 
szükséges közlekedési eszköz. Ma. amikor 
arra kell törekedni hogy csökkentsék a köz
terheket, mérsékeljék a létfenntartáshoz 
szükséges iparcikkek és élelmiszerek árát, 
szóval a lefokozott kereseti viszonvoklWrz 
mérjenek mindennemű ellenszolgáltatást, 
valóban furcsán hat llaltenberger és Káldi 
urék próbálkozása, hogy az aiilotaxil 
kényszerűségből igénybevevő közönség ép
pen most fokozottabb mértékben adózzon 
nekik.

Élnek a beutheni bányászok. Retithenből 
jelentik: A Karistein-Z<ntrum bányában napok
kal ezelőtt indított mentési munkálatok, ugv 
látszik, eredménnyel végződtek. Ma délelőtt 
sikerült összeköttetést találni négy olyan bá
nyásszal, akiket az összeomlott tárna elzárt a 
külvilágtól Mindamellett még időre van szük
ség ahhoz, hogy ezt a négy bányászt megment
hessék. Amennyire most megállapítható, a négy 
bányász, sértetlen. Eredetileg 14 bányász maradt 
benn a bánya elzárt részében. A Karstrn-tár
nában vasárnap este hét órakor bél eltemetett 
bányászt élve sikerült megmenteni.

— Politikai újságírók orsxággv ülést alma
nachja. Ezen a héten megjelenik Lengyel 
László dr., a Pestcr Lloyd és Vidor Gyula dr , 
a Pesti Hírlap munkatársainak Magyar Ország 
gyűlési Almanach című munkája, amely most 
már negyedszer jelenik nteg és nmely mindig 
különös érdeklődést keltett nemcsak a politi
kusok. hanem n politikával kapcsolatban álló 
nagyközönség körében is. A Magyar Ország 
gyűlési Almanach tartalmazza nz országgyűlés 
mindkét háza tagjainak életrajzát és eddigi 
működésüknek ismertetését, azonkívül minden 
az országgyűléssel kapcsolatos tudnivalókat. A 
Magyar Országgvillésl Almanach most meg 
jelenő kindása t« kétségtelenül teljes sikerre 
tarthat számot, nemcsak értékes tartalmával, 
de kül'A kiállításúval Is.

— Mozgalom a reggeli trieszti vonal be 
szüntetése ellen. Székesfehérvárról jelentik 
Elterjedt hírek szerint a Déllvasut január 
15-től be akarja szüntetni a Budapestről 
reggel 7 óra 50 perckor Budapestről 
Triesztbe induló és az onnan este fél tízkor 
visszaérkező vonalot Székesfehérvár pol
gársága, a hivatalos körökkel egyetérlőleg. 
mozgalmat indított aziránt, hogy ezt a 
vonatjáratot a Délivasul ne izüntesie be.

— Buday Dezső temetése. Vasárnap dél
után három órakor helyezték örök nyuga
lomra a kercpesiuti temetőben Huday Dezső 
országgyűlési képviselőt, a székesfőváros 
törvényhatósági tanácsának tagját. A teme
tésen dr. Ripka Ferenc főpolgármester és 
dr. Sipőcz Jenő polgármester vezetésével 
megjelentek a főváros főbb tisztviselői, mig 
a képviselőház küldöttségét Czettler Jenő 
alelnök vezette. Az egyházi szertartást 
Raffay Sándor evangélikus püspök végezte 
és a szertartás után Wolff Károly búcsúz
tatta a keresztény párt nevében az elhuny
tat. Verebélyi Jenő a Ferencváros, Asztalos 
Domonkos az EME, ma jd Müller Antal kép
viselő a déli kerület és Józsefváros keresz
tény polgárai nevében mondott beszédei. A 
sírnál Raffay Sándor újból imát mondott, 
majd a Beszkárt énekkarának és a java- 
dalin! őrség dalárdájának gyószéneke köz
ben helyezték a sírba a koporsót.

— Megfagyott az országúton. Tiszafüred ét 
érvény község közölt nz orszúgutona csend
őrök halva találták Jvrdány András 63 év»a 
tiszafüredi fol-'mivest. Mivel fején üléstől eredő 
véres seb volt, eleinte bűntényre gondoltak, te 
orvosi vizsgálat azonban kiderilette, hogy Jor- 
dánv megfagy ’lt, n sebeit pedig esés közben 
kapta, de nz nem volt jelentős sérülés.

— Tlzenöiévct csekkcsalót fogott el ■ ham
burgi rendőrség. Hamburgból jelentik: A fő
pályaudvaron szombaton figyelmessé lettek két 
tizenötéves kereskedelmi iskolai tanulóra, akik 
csekkekkel gyanút keltő módon manipuláltak. 
A két fiatalkorút bevitték 11 rendőrségre, ahol 
az egyik fin megtört és bevallotta, hogy édes
apjától ellopott egv csekkönyvet és a hamisí
tott aláírások segítségével nagy összegeket vett 
fel különböző bel veken. A pénzt a két fiatal
korú együttesen elköltötte. Letartóztatásukkor 
száz márkát még talállak z.sebükben.

— Eltemette a hőfusős. Kiskunhalasról je
lentik: l’jév napján Szabó Béla jánoshalmai 
fiatalember hajnalig mulatozott egv társaság
gal. Hajnalban hazaindult és azután nyoma 
veszett. A szerencsétlen fiatalembert mn*t  ta
lálták meg holtan. Kiderült, hogy az illancsi 
pusztán a hófúvás betemette és megfagyott.
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Hamis kommünikével rágalmaznak 
a Városi Szirtház konzorciuma

nevében
E héten Ismét a sztér-gázsl|u vendégek vitték el a pénzt 

az éhező szegény színészek elől
Múltbeli dómunkban megírtuk, hogy a Vd- 

rost Színház tagjainak egyrészt, természetesen 
azok, akiknek vajmi kevés beleszólásuk van a 
konzorcium vezetésébe, elégedetlen a konzor
cium vezetőségének működésével, mert ezek, 
ahelyett, hogy a konzorcium eredeti célja sze
rint a hónapok óta nyomorgó színészek anyagi 
felsegjtését szorgalmaznák,

óriást Összegekkel vendégművészeket és 
művésznőket szerződtetnek, akik azután 
elviszik a pénzt a szegény, éhező színészek 

szája elől.
Megírtuk, hogy Fedák Sári egy estére ötszáz 
pengőt kért és knpott, Szedő Miklós éa Lábass 
Juci esténként százhúsz pengőt kapott. Peren 
rry részesedik a színház bruttó bevételének 
tiz százaléka erejéig a még egy a*reg  olyan 
vendég vnn. akik a 20—70 pengőig terjedő 
vendégfellépési dijakat szorgalmasan beszedik. 
Természetesen megkapják a pénzüket a kon 
zorcium vezetői is, akik — amikor lelepleztük 
ennek a furcsa kapitalista irányú konzorcium
nak működését — sietlek társulati ülést össze
hívni és bizalmat szavaztatni a vendégsztárok- 
nak, elsősorban pedig Fedák Sárinak. A Hét
fői Naplónak sohasem lehet célja, hogy egyes 
személyeket támadjon és a legnagyobb elisme
réssel van Fedák Sári művészete iránt, éppen ezért 
szükségtelen volt az indiai papok módjára a bál
ványt védeni akkor, amikor a „papok" visel 
kedését kifogásoltuk. A konzorcium vezetői 
ezek a papok, akik megsütik a maguk pecse
nyéjét n

Fedák 
rwnye 
éhező

szegény színészek füzénél és
bálványa mligé bújva, caak a pe- 
lllatához engedik közei a szegény 

színészek tömegét, akik tulajdon
képpen a színház ural.

A konzorcium vezetői a bálvány körül tam
tam táncot járva, bizalmat szavaztatlak a sze
gény éhező emberekkel Fedák Sárinak, akinek 
különben eszeágában sem volt szegény színé
szek megmentésére a Városi Színházban fel
lépni.

ha ötszáz pengős fellépti dijait nem tálról 
fák volna.

Nagyon természetes, hogy Ingyen senki se 
játszik és Lédáknak ahhoz joga van, hogy ott 
követelje a gázsit, ahol biztosan megkapja, de 
ahhoz senkinek nincs joga hogy Őt a gyanút
lan közönség előtt Ilyenformán a szegény szí 
nátfek üdv-angyalának kijátsszák.

Mindezek után két lap egy olynn határozati 
javaslatot tartalmazó kommünikét közölt, 
amelyet állítólag egy, a Hétfői Napló cikke fö
lött tartott társulati ülésen hoztak volna. Mi
után ez a határozati javaslat

a Hétfői Napló cikkének egyetlen ténybeli 
adatát sem tudta cáfolni, amely kimu
tatta, hogy a szegény éhező színészeknek 

alig Jut valami a nagy pecsenyéből,

hurkolt gyanusltást tartalmaz, mintha a cikk- 
irónnk valamilyen állátszó céljai lettek volna 
n cikk megírásával kapcsolatban. A Hétfői 
Napló megállapítja, hogv

ennek a kommünikének ez ■ része nein 
felel meg a valóságnak. Ilyen határomtól 
nem hoztak ezen a társulati ülésen és ezt 
a hamis tartalmú kommünikét csak azok 
terjeszthették, akiknek érdekükben állt, 
hogy a Hétfői Napló ne nyúljon be abba 
a darázsfészekbe, ahol ők egymás között 

Jól megvannak.
Minden cáfolat helyett beszéljen itt Molnár 
Dezső dr, a Színész Szövetség ügyvezető
igazgatója, aki ama bizonvos társulati ülésen 
elnökölt.

— Felelősségem teljes tudatában kijelentem, 
hogy ezen a társulati ülésen, amelyen Fedák 
Sárinak bizalmat szavaztak a Városi Színház 
tagjai, nem hoztak olyan határozatot, amely 
akár a Hétfői Naplót, akár a cikkíró Stáb Zol
tán ur személyét a legtávolabbról Is bármiféle 
„átlátszó céllal" illette volna. A Hétfői Napló 
színházi rovata és szerkesztőjének személye, aki 
mindig teljes őszinteséggel és önzetlenséggel 
egész működésében a színész-érdekek mellett 
foglalt állást, nem is kerülhet olyan szituá
cióba, hogy a legtávolabbról is másnak lássék, 
mint aki. .4 Városi Színház szinészkonzorciuma 
a legnagyobb elismeréssel és hálával gondol a 
Hétfői Napló munkálkodására, amely számta
lanszor segített már az elnyomottak igazságá
nak kivívásában.

Miután a társulati ülést vezető elnök kije
lenti, hogy

olyan határozatot, amely napvilágot látott, 
nem hoztak, kénytelenek vagyunk 
állapítani, hogy a Várost Színház egyik 
tényezője tendenciózusan hamis kommüni

kével vezette félre a sajtót.
Hogy miért volt erre szüksége, azt eheti ada
taink bizonyítják. Tudniillik

a bizalom-szavazás után e héten Ismét • 
nagy sztár-gázslju vendégek vitték el ■ 

pénzt a szegény éhező színészek elől.
Az törtéül ugyanis, hogy a múlt szombaton, 
vasárnap délután és vasárnap este, amikor ré
szint a Cigányszerelmet, részint a Luxemburg 
grófját játszották a vendégszinészckkel, csak 
egynapi gázsijuk osztalékát kaphatták, ezt is 
csuk — papíron, a szegény színészek. A ven
dégszereplők természetesen elvitték a nagy 
pénzt. Mivel a Városi Színház hétfőn és ked
den nem játszott, szerdán, csütörtökön pénte
ken és szombaton csak nagyon rossz bevétele
ket csinált, a szegény színészek egész héten 
jóformán egy fillért sem kaptak.

Ezért kellett tehát a színész-konzorciumnak
a

Színházak héttői műsora
MAGYAR KIR. OPERAHÁZ: FlIbarwaaW hangvar- 

• MJf (VjS).
NEMZETI SZÍNHÁZI Jégwap Ai8).
KAMARA SZÍNHÁZI PoreellAa (%8). 
'TGSZINHÁZi Kényei válópör (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZI A Fehér ló (8).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Trubadúr (%8).
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Maya (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Rádblxom ■ feleségem (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Toruckól tnenyaMtony (8). 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: A buktarm, As igád a»«- 

•zony (I),
TERPZKÖUTI 8ZINPÁD: Dela Llplntkaja (•). 
BETHLEN.TERI SZÍNPAD: U| kabaré mü»or (8-8», 
ROTÁL ORFEUMt U mü»or (’/áS-tft).

Több ezer méter nehéa minőségű
Crepe marocaln, tifllax, Crepe f f|f|
diagonái méterenként ............. P VrtV

Több ezer méter nehés Crepe de
Chlne-maradék 2—H méterig rnéte- gj Qfl 
ként ...............   P

Faniín József
Krisztlna-kttrut 8-10

Postapalota mellett

Vidékre 
mintákat 
küldik I

meg

odaadni a Városi Színházat? Hiszen ennyit 
I Ferenczynél is kerestek.

Három színház harca hét színészért
Somogyi Nusit kiengedte a Vígszínház a szerződéséből, 
viszont Sziklay Józsefet nem hagyja a Király Színház

Néhány héttel ezelőtt már jeleztük, hogy mi
lyen komplikációkra fog vezetni az, hogy a 
Maya több főszereplője, akik nem szerződtetett 
tagjai a Fővárosi Opercttszinháznnk, más szín
házakhoz szerződtek el — január közepe kö
rüli dátumokkal. A legérdekesebb azonban az, 
hogy ezeket a szerződéseket Sebestyén Dezső, 
a Fővárosi Operettszlnház igazgatója annak
idején megengedte, mert a legvérmesebb szín
igazgatói álmok sem remélték, hogy a Maya 
ebben a rossz színházi konjunktúrában ilyen 
hatalmas sikert arat

Hetek óta próbálja eszerint Sziklay József, 
■ Maya egyik kitűnő főszereplője a Király 
Színházban a Hamui ciimü uj Abrahám-ope- 
tett egyik főszerepét. Somogyi Nusi hasonló
képpen * Vígszínházban a Török—Emőd-ope- 
reftet próbálta, amikor a színházak közölt 
megindult a harc. Mindkét kitűnő színészt.

akik a Maya sikerének főrészesei, az Operett- 
színház természetesen most már meg akarja 
tartani- A Vígszínház hosszú huza vona után 
bejegyezett abba, hogy Somogyi Nusi tovább
ra is a Fővárosi Opercttszlnházbnn játsszon és 
helyette Rajna Alicet szerződtette. A Király- 
Szinház azonban, amely a jövő héten már pré- 
miért tart,

semmiesetre sem hajlandó beleegyezni abba, 
hogy as operett egyik főszereplője klugor- 
J«n és ezzel veszélycztcs.se a következő uj- 

donságúuak sikerét
Mivel Sebestyén arra hivatkozott, hogy Sziklay 
hozzá a Maya tartamára szerződött, a Maya 
pedig továbbra is műsoron mariid, viszont a 
Király-Színház is felmutatta Sziklay szerződé
sét, amely a Hajaihoz köti, elhatározták, 
hogy választott bíróság döntésére bízzák, kié 
legyen a kitűnő táncoskomikus?

Az Elektromos Miivek szigorú 
ukáza a pesti színházakhozukáza a pesti

Az Elektromos Művek e héten rendki'ül 
erélyesliíingu felszólító levelet intézett a 
budapesti színházakhoz, amelyeknek leg
többje természetesen horribilis áramdijak- 
kai tartozik Ebben a felszólításban záros 
batáridőt adnak a teljes villanyszámla ki
fizetésére azzal a kautéléval, hogy amenv- 
nyiben ez nem történik meg, a legszigorúb
ban keresztül'iszik elhatározásukat, hogy 

a viUanys/olgáltatást megvonják.
A színigazgnlók nagy elkeseredéssel tár
gyalták ezt a határozatot, amely érthetetle
nül különösen a mugánszinházakat érinti, 
holott — amint koztudomósu — egyetlen
egy állami szinház.

az Operaház több mint háromszázezer 
pengővel tartozik villanyért.

A színigazgatók természetesen megmozgat
nak minden lehetőt, hogy az Elektromos 
Müveket más elhatározásra bírják és 11 vá
ros hosszúbb haladékot adjon a villany
számlák kifizetésére. Deputációban mennek 
a polgármesterhez és rámutatnak arra, hogy 
az Elektromos Müvek csak a magánvállal- 
kozással szemben ilyen szigorú, viszont az 
Operaház háromszázezer pengős tartozásá
nak beszedése, amely tízszerese az összes 
budapesti színházak tartozásának, megkí
mélhetné őket attól, hogy a színházaikat vi- 
lágilós hiányában be kelljen csukni.

TV agy feltűnést keltett az elmúlt napok- 
bán, hogy a Magyar Szinház épületét 

egy kisebb tőzsdei bank vásárolta meg. 
A Trésor Bank, amelynek tulajdonosai 
Fischer és Sontmer tőzsdebizományosok, az 
utóbbi időben a tőzsdei üzlet szünetelésé
nek ellenére nagy tranzakciót bonyolít le. 
.4 tőzsde-cég ugyanis spekuláció céljaira 
vette meg a színházat, mig természetesen a 
Magyar Szinház, mint olyan, tovább foly
tatja működését és nagy sikerrel újította 
fel a „Rád bízom a feleségem" című vígjá
tékot. Sommer tőzsdebizományos a Király 
Színházzal amúgy is kapcsolatban lévő 
Halmos Károly dr.-ral és egy angol céget 
képviselő Knapp Miksa dr.-ral, igen olcsó
nak találta a Magyar Szinház épületét és 
továbbadást szándékkal is érdemesnek tar
totta megszerezni ezt az objektumot. Ez a 
konzorcium elhatározta, hogy XVertheimer 
Elemér utóajánlata ellenére, áldozatok árán 
is megtartja a színházat és a lehetőséghez 
képest mozi céljaira fogják felhasználni. Az 
egyik nagy amerikai mozivállalat budapesti 
képviselője már érdeklődött is az épület 
megszerezhetősége irányában. Nem kétsé
ges, hogy a Magyar Színházat nem szabad 
elveszíteni a magyar színészetnek és olyan 
kezekbe kell juttatni, akik — mint Wert- 
heimerék — nívós és kitűnő színházat tud
nak csinálni a nagymultu Magyar Színház
ból.
A pestiek már talán nem is emlékeznek Tarján 

**• Györgyre, aki a múlt évben másodbonvi- 
ván szerepeket játszott a Fővárosi Operettszin- 
házban és aki színészi működése mellett mint 
orvostanhallgató tanult tovább az egyetemen. 
Miután Icszigorlatozott és reménytelennek látta 
Budapesten a színészi jövőjét, kiutazott Ber
linbe szerencsét próbálni. A „Blume von 
Hau>ai”-nál kezdte Lipcsében, mint kardalos. 
Az elegáns, jóképű fiú azonban csakhamar elő- 
rebukott s a berlini előadáson a Metropol- 
Theaterben már ö játszotta a bonviván-szere- 
pet. Tarján Gyuri tehát beérkezett Berlinben 
Újabban mint filmszínész is. A: egyik nagy 
filmgyár most készülő filmjének főszerepére 
szerződtette. Tarján azonban Berlinben orvos is 
s az egyik nagy klinikán működik.
XFalami kedves és finom pletykát is: Az 
* édes és bűbájos operetlszinésznő, férjet 

szerezve, a romantikus gyorsasággal meg
kötött házasság után szülei felejteni küldték 
Párizsba. A fiatal feleség alig két-három
nappal a nászéjszaka után egyedül maradt. 
Nem csinált botrányt, nem tett hírlapi nyi
latkozatokat, hanem csendben, finoman és 
előkelőén beadta a válópert. A bíróság el 
is választotta férjétől, aki most hazajött 
Párizsból. A fiatal pár mindenütt együtt 
van és úgy látszik, megváltozott a 
vélemény is, mert talán rövid eseti újabb 
házasságot fognak bejegyezni az V. kerü
leti anyakönyvbe.
ÉjMdekcs vendége lest jövő héten Budapest- 

nek. Walter Rummel, a híres párisi zon
goraművész fog hangversenyt adni. Rummel 
régi, híres muzsikuscsaládból származik, ük 
apja Wagner Richárdnak volt jóbarátja, anyja 
pedig Morse-nak, a táviró föltalálójának lánya 
Rummel, bár chö Ízben jön Pestre, jól ismeri 
a magyar zeneszerzők körül Dohnányit, Hu- 
bayt, Bartókot, Kodályt és határtalanul rajong 
Liszt Ferencért. Mint a párisi társaság közép
pontjában élő művész, jó barátságban van 
Bernhard Shaunval. Padere.vszkyucl és a nem
zetközi társaság minden számottevő tagjával. 
Feleségével együtt, aki egy ragyogó, szép szőke 
finn nő, már lázas izgalommal készül a pesti 
útra, miután — mint a Hétfői Napló párisi 
tudósítójának mondotta — ismeri a budapesti 
közönség óriási xeneértését és kényes igényét.
Agyönyöifl mellényeiről és széles gesztusai 

ról híres operett-bonnivá n, aki valamikor 
a férfiszabómesterséget folytait i legutóbb pe
dig a Blaha Lujza-szinMx színpadán szerepelt 
és azóta vidéki színházak rögös útjait járja, a 
napokban tréfa középpontjába került A Fővá
rosi Opcrctts’.inházbnn ugyanis néhány napig 
a Régi operett című darabot próbálták, még pe
dig ebből a „szabóból lett színésszel" a fősze
repben. Sebestyén igazgató az egyik páholyból 
hallgatta a visszatért bunvivánt. Sebestyén mel 
lett természetesen a színházi ügynök ült, oki 
szerette volna, ha a szerződés gyorsan létrejön.

— No, mit szól hozzá direktor ur, — ani
málta elragadtatva az ügynök.

Mire Sebestyén Géza rezignálton válaszolt:
— Mit mondjak magának: nem egy Schtvarz 

Jakab és Fiai...

Petrovich Szvetiszláv nemrégiben Pesten járt.. 
Érdekes, hogy ez a kitűnő régi filmszínész, 

aki mögött olyan nagy múlt van, csak mostaná- 
bán érkezeit be igazán. Most fejezték be 
ugyanis egy hatalmas német filmgyárban a De
nevér viyopera filmesitését. A film ebben a 
pillanatban negyven német filmszínházban fut. 
Petrovich óriási sikert aratott, Onny Andra, a 
bűbájos primadonna mellett. De ragyogó a 
film egész szereposztása is, igy Hans Juncker- 
mann, Georg Alexander, Kari Ettlinger és 
Oskar Schima játszanak benne nagy szerepeket.

Filmpremierek
A LILIOM. A költő mindenütt megmutat

kozik. Akár versben, akár regényben, szín
darabban vagy filmen. Molnár Ferenc Lilioma 
minden formájában költészet maradna, 
isteni szikra teremtette figuráit, akik 
törvények alapján cselekesznek. Éppen ezért 
a „Liliom" amerikai fllmesitése után a kritika 
nem is Molnár filmdarabját nézi, hanem első, 
sorban a ragyogó színészek és tökéletes kiállítás 
mellett lengeti meg az elismerés zászlaját, 
amelyet csak Amerika tud produkálni. Nekünk, 
akiknek reminiszcenciái vannak a vigszinházi 
Ltf/om-előadásból, meghatva és ujjongva üdvö
zöljük azokat a szinész-óriásokat, akik Ameriká
ban feltámasztották, illetve ujraszülték a Lilio
mot. Túl azon, hogy a Fos-filmgyár egy magyar 
iró müvét, a magyar szellem alkotását ily 
pazar bőkezűséggel és nagyvonalúsággal küldi 
el a legsötétebb ausztráliai községekbe is, túl 
azon, hogy örömmel és büszkeséggel valljuk 
magunkénak a „Liliom" pesti származását, 
objektívon is megállapíthatjuk, hogy a 
..Liliom" a legutóbbi idők egyik legszebb és 
legragyogóbb filmremekműve. Rosé Hobart a 
Julika szerepében eszményi. Finom arcéle, ba
jos nőiessége ragyog a filmszalagon keresztül 
is, olyan művésze a film játszásnak, amilyent 
keveset találunk még nagy Amerikában is. 
Partnere, Charles Farrell, a címszereplő, mar 
régen a legkitűnőbb filmszínészek egyike, aki 
bár kissé amerikai módon fogta fel a „Liliom" 
internacionális figuráját, mégis nagyon közel 
volt hozzónk. A film technikai megoldásának, 
különösen a transzcendentális jelenetek töké
letes kivitelének külön elismerő szavakat kell 
szentelni. A Déesi- és A'rrmorrr-fllmszinháznk 
közönsége gyakran tapssal jutalmazza a szinu
szokét, akiknek sajnos, nincs módjukban meg*  
hajolni a lepedőn.

ír ülői

Filharmóniai hangverseny
Három újdonság és öt magyar szólista a maf 

Filharmóniai hangserseny eseménye. Vivaldi—- 
Bach négyzongorás versenyműjének koncertálő 
szólamai, a négy tehetséges Dohnányi-nÖven- 
dék: Fischer Annié, Földes Andor, ' Heimlicb 
Lajos és hilényl Ede előadásában remek egy
ségbe olvadtak össze. Kevésbé sikerült a műsor 
magyar újdonságának, a hősi halált halt Radó 
Aladár posthumus gordonkaversenyének elő
adása, amelynek megszólaltatására érdekesebb 
csellistát is el tudunk képzelni, mint a filhar
móniának különben kitűnő és rokonszenves 
magnngordonkását, Csuka Bélát. Csukának biz
tos zeneisége és a zenekarhoz való tökéletes 
alkalmazkodása sem kárpótolt a hiányzó tó
nusért, az elmaradt frazírozásért. Radó müve 
egyébként tehetséges, jólhangzó, gonddal meg
csinált kompozíció, amelynek megérdemelt 
nagy sikere is volt. A műsor fénypontját: Ravel
szellemes „Bo)ero"-ját, a filharmonikusok, 
Dohnányí Ernővel az élükön, valótlan remekül
interpretálják. Ez a minden izében példásan 
kidolgozott előadás még a sok újdonság kö
rött, ugylátszik, ,.müsortöltelék“-nek szánt 
Rrahms-szimfónia (III.) kissé pongyola és kissé 
unalmas előadását is el feledtette. (Pedig 
Brahms is megérdemelt volna néhány próbát!)

G—r.

IV, Filharmonikus-est ma 
féloyolckor „ Operában. Vezényel: Do/mdnpf 
Ernő. A főpróbán óriási sikert aratott mű
soron: Bach—Vivaldi négyzongorás verseng 
(játsszák: Fischer Annié, Földes Andor. Keim- 
heh Lajos, Kilényi Eduárd), Brahms: Hl. 
szimfónia, Radó; Gordonkaverseny (játssza; 
Csuka Béla) és Ravel: Rolero. Jegyek: Kon 
certnél, Váci-utca 23. (Telefon: 884—Hl) és az 
Opera pénztáránál.

Dohnányi Beefhoven-esf 15
(Jegyek 2—6 P-ig. (Koncert, Váci-u. 231 '

Walter Rummel zongoraesl 18
A kiváló angol zongoraművész hatalmas mű

sorén Bach-Busoni: Dreieinigkeits Füge, 4 
Bach Kantate (a művész átdolgozásában). 
Beethoven: Sonate op. 110. Chopin, Liszt kom- 
pozíciók. Népszerű helvárak. (Koncert)

A
Warner Braa

hangos attrakciója.

cztcs.se
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
„Hét, hét, hét... minden darab hét?“

Gólzáporos „Lehrspiell>
Ferencváros — Casseli kombinált 7:0 (3:0)

Casset, jan. 10.
M H. N tud. távirati 

jelentése.) A Ferencváros 
a karácsony óta tartó 
német túrájának utolsó 
állomására érkezett Cas- 
selbe. Tekintve, hogy a 
német szövetség a profi
csapatok mérkőzését 
„Lehrspier-eknek nyil
vánította s elrendelte, 
hogy a velük szemben 
kiálló német csapatokat 
a lehetőség szerint meg 
kell erősíteni,

Casselben Is egy városi 
válogatott csapat várta.

'A Aport Cassel és a Kurhessen OS egyesületek 
legjobb játékosai álltak fel a zöld-feíiérek el
len • mintegy

8009 főnyi közönség figyelme azegeződött 
a porondra.

Aa ellenfél ezúttal a fradi félfogára la kevés

Sárost

volt. Az első perctől kezdődően macska-egér- 
harc volt a játék, amelyben

a Ferencváros tudománya teljes pompá
jában caiUogotL

Az első félidőben Tural, Toldi és Szedlaezek 
gyors egymásutánban 1—1 gólt lőtt s 
bebiztosította a nyugodt játékot. Szünet

Sárost, aki kápráz
tató formában ját
szott. egy heves Ösz- 
szecsnpás során erő
sen megsérült a he

lyére Berkessyl 
küldték be.

A játék Így is jól ment 
s előbb Toldi, azután 
Tural lőtt még 2—2 gólt 

A kombinált katasztro
fális veresége mély ha
tást keltett Németország
ban. amely kénytelen be- . 
látni, hogy sok „Lehr-

ezzel 
után

»pleV‘-re van még szük
ség, amíg megközelítik a magyarok tudását.

Berlin is kitapasztalta a kalandozó magyarok harci erényeit 
Újpest —Berlini kombinált 4:1 (1:1)

Berlin, január 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclcn- 

léte.) Nagy közönség előtt sikerrel mutatkozott 
be a lilafehérek csapata Berlinben. A Fost Sta
dionban mintegy

tízezer főnyi közönség
előtt játszották le az érdekes mérkőzést. Az első 
félidőben a berlini kombinált, amelyet a Tennis 
Borussia és a BSV játékosaiból állítottak össze 
még egyenrangú ellenfele volt az Újpestnek.

a második félidőben azonban a magyar baj- 
nokcsapat nagy fölénybe került éa biztos 

győzelmet aratott
igen nagy kvalitásokat eláruló ellenfelével szem
ben. A vezető gólt n berliniek szerezték meg 
Lehman révén a 18-ik percben tize?-egyesből. 
Ekkor a kitűnő berlini kombinált csapat véde
lembe vonult s körömszakadtáig harcolt a gól
előny megtartásáért, azonban Újpest erélyes tá
madás-sorozata lassanként felőrölte a berliniek 
ellenállóképességét, úgyhogy a 40-ik percben 
Auer labdájával P. Szabó lefutott • 

védhetetlenül kiegyenlített. 1:1.
A második félidő elején

Aucr a német védelem hibájából lőtte a 'l 
második gólt. 2:1.

Újpest csapata a továbbiakban nagyszerű já
tékot mutatott és a közönség gyakran megtap*  
solta szép akcióit. A váltakozó és érdekes küt- 

P. SzabóStröck

delemből végül Is Újpest kerekedett felöl, ami
kor is a 16-ik percben

P. Szabó a harmadik, majd a 43-lk percben 
Strőck az Újpest negyedik gólját lőtte.

A pályáról levonuló újpesti csapatot szép játé
káért a közönség ünnepetle.

A PLASz-válogatoftá öregedett Csikók 
térnek haza

PLASz válogatott Mannheimi válogatott 3:2 (3:2)
Mannhehn, Január 10.

fA Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) Tavaszi verőfényben, hatalmas érdeklő
déi mellett folyt a budapesti professzionista 
válogatott csapat utolsó németországi tura- 
mérkőzéaa, mely alkalommal

• magyar profik kis gólarányu, de meg- 
érdemelt győzelmet arattak.

Bruneeker
A mannhelmt stadionban tízezer főnyi közön
ség nézte végig a mérkőzést, amely csak az 
első félidőben hozott érdekes küzdelmet.

A magyar önként valósággal el-
a nézőket

• technikai fölényével szemben a német esa- 
pst lelkes játéka sem tudott érvényesülni. A 
közönség a magyar csapat egy-egy szép akció
fát percekig tapsolta, majd a meccs befejezté
vel lelkes ünneplésben részesítették, futballis
táinkat. Az első félidőben gyors, változatos, 
kemény küzdelem alakult ki.

A magyar támadások már a 
eredménnyel jártak: a labdát 

lőtte a hálóba. 1:0.
Három perc múlva Teleki újabb 
Ezután a mannheimiek Theobald 
összjátékából a 20. percben 2:1-re javítottak. 
A németek támadásai összetörtek a jó védelem 
munkáján s így a magyar csatársor állandóan 
frontban maradt

Az egyik formás ehetőt Telek! mesteri 
gólja fejezte be. 3:1.

A 44. percben Theobald révén a mannheimiek 
támadása járt eredménnyel. 3:2. A nagy ma
gyar fölény láttán mindenki további magyar 
gólokat vár,

• proflválogatott azonban a második fél
időben lefékezve játszott

esek tartani Igyekezett az eredményt, ami a 
mannheimiek minden törekvése ellenére, sike
rült Is. A második félidő 30. percében Werncr 
megsérülve kiállt, amikor is Remmer vonult 
hátra bekkelni, mig a fedezetsorban Cseh ját
szott, • jobbösszekötö posztjára pedig Kovács 
fi. állt be. A magyar csapatban Hada, Hirzer 
és Bruneeker volt a legjobb, A PLASz váloga
tott kedden érkezik vissza Budapestre.

gólt 15. 2:0. 
és Pennings

A Budai 11 vereséggel zárta külföldi túráját
Stade Rennais Budai 11 3:2 (2:1)

Renne*,  január 10. „ .. .
(A H/l/ll S’aplA távirati lelrntf,,.) A Budai és Tárnok IStldk.

vasárnap játszotta utolsó mérkőzését a Stade1 • •
Rennais ellen, amelytől 3:2 (2:1) arányban ve-

reséget szenvedett. A magyar csapat góljait

A turacsnpnt kedden este hazaérkezik Buda' 
pestre.

A műkorcsolyázó-bajnokok: 
Férfi: Vadas Márton — Nő: Imrédy Magda 

Páros: Rotter —Szollás
Nagy napja volt vasárnap a műjégpályának. 

A kora reggeli órákban négy számból álló 
háziversenyt rendeztek, amelyen a fiatal gene
ráció egyik kiváló tagja, Hidvéghy váratlanul 
országos rekordot futott a 3000 méteres ver
senyben. Az 500 és az 6000 méteres verseny
számok is jó eredményekkel végződtek, tekin
tettel ama körülményre, hogy Eötvös, a sok
szoros magvar bajnok ezúttal nem indulhatott. 
A 3000 méteres versenyben (együttes indítás
sal) újabb meglepetés érte a közönséget, mi
után Vita Andor 5f6.3 mp^es eredményével uj 
világrekordot állított fel. Bár az együttes Indi- 
tásos versenyeknél világrekordokat nem tarta
nak számon, mégis nagy sikernek könyvelhet
jük el a kiváló magyar versenyző értékes ered
ményét.

Déli tizenkét órakor bonyolították le Ma
gyarország műkorcsolyázó bajnokságait. A ver- i

senven megjelent Horthy Miklós kormányzó la 
feleségével A nagyszámú közönség ■ Rotter— 
Szollás és a versenyen kívül induló Orgonista— 
Szalag pár egy-egv gyakorlata után percekig 
tombolt, de szűnni nem akaró üdvrivalgással 
köszöntötték az egyéni versenyzők egy-egy sza
badon választott bemutató gyakorlatát is.

Egy országos és egy világrekord
.1000 méteres gyorskorcsolyázót- 1. Hidvéghy 

5:23.5 mp., országos rekord. 2. Kiminerling 
5:27.9 mp., 3. Vita 5:28.7 mp.

500 m. gyorskorcaol/ázó verseny. 1. Wintnes 
46.0 mp., 2. Kiinmcrling 47.2 mp., 3. Blazse*  
jovszky 47.5 mp.

5000 méteres előnyverseny, a tiszta idők 
alapján: 1. Sógor 9:22.4 mp, 2. Masánszky 
9:31.2 mp, 3. Blnzsejovszky 9:32.9 mp.

3000 m. gyorskorcsolyázó verseny együttes in
dítással: 1, Vita Andor 5:16.8 mp. világrekord.

II.SOROZAT III.SOROZAT IV.SOROZAT

Megbukott a vizsgán 
a futballbíró — mi történik 

a vesztett meccsekkel?
Vájjon ki emlékszik még a múlt esztendő ta

vaszi fordulója során játszott Budai 11—Kispest 
mérkőzésre? A bajnoki mérkőzést a Bűdet 11 
nyerte meg 1.-0 arányban. Ez a bajnoki játék 
sokáig foglalkoztatta a sportfórumokat, mert a 
Kispest nem éppen a legigazságosabb körülmé
nyeit között búcsúzott cl egy szabályszerűen 

bajnoki ponttól?
s történt csak ez az eset? A Kispest 
és ar akeló gyümölcseként szabálysze

rűen lőtt gólt juttatott ellenfele hálójába. Juhász 
Attila dr., a bíró a gólt megadta és jelt adott az 
újrakezdésre, amikor észrevette, hogy ez egyik 
határblró — Krlss Sándor — lelkendezve len
geti * zászlót. A ha tár bíró, akit a BT delegált
• mérkőzésre, jelentette, hogy a labdát a Kis
pest csatára kézzel ütötte be.

A Mró erre a gólt annullálta éa a Kispest 
úját otthonában vesztesként hagyta el a 

pályái.
A dologból óváa lett. A szövetségnél a bíró 

vallomása alapján a Kispest pörvesztes lett, ám
• BT fegyelmi bizottsága előtt mégis kiderült
• kispestiek igazsága. A bírót három hónapra 
eltiltották a bíráskodástól.

Most azután, csaknem egy esztendő éjféltével, 
érdekes eset történt. Krus Sándor, határblró. 
akit a MILL képesített játékórává, felvételi 
vizsgál tett a Blrótestiiletnél Minek szaporítsuk 
a szót —

■ Mró a vizsgán megbukott.
Ez eddig rendben volna, ám most felmerül n 

fogj problémá
ul less azokkal a mérkőzésekkel, amelye
ket a bukott bíró a múlt uezónban vesetett.

Ha jól emlékszünk, a MAFC-nak volna itt pél 
dáuJ keresni valója. Azután mi lesz az említeti 
Budai //— Kispest mérkőzéssel!

Semmi. Elévüli, ...........w......x—

Férflzoknlk 
•rös strapára 

-.90

V. SOROZAT

ö-
Faltata éa barna 

gumlhóclpők. Gyár 
makclpők 31/33

6” 90

VI.SOROZAT

Fekete éa barna 
♦ló* éa Hn^kaatpg

Hibátlan női 
m. aalyem 
harisnyák 
2 90

9-
Faketo éa barna 

fiú*  éa lánykaalpá 
34 3S

VH.SOROZAT

10-
VW.SOROZAT IX.SO RÓZÁT

1Q’°
Nfil 

gumi hócsltmák

15-
VII. Erzsébet 

körút

28
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1. Erdélyi László dr. 6:16 9 mp. A nyolc Induló 
közül csak kelten érkeztek be, a többiek fel
adták a versenyt

A világbajnokjelöltek egymás ellen
Páros műkorcsolyázó bajnokság: 1. Rotter— 

Srollíi helyezési szám 5, pontszám 11.65. — 2. 
Gállá—Dillinger pár, helyezési szám 10, pont
szám 10.9. — 3. Tusák—Balázs pár, helyezési 
szám 16. pontszám 9.74. — Az Orgonista—
S/alny pár versenyen kivül indult, de csak a 
közönséget gyönyörködtették, mig a pontozó
bbiknak nem adtak munkát s igy az ő ered
ményüket nem is pontozták.

Höíggmü korcsolyázó bajnokság: 1. Imrédy 
Magda, helyezési pontszám 5, pontszám 305.1, 
— 2. Nyilas Vilma, helyezési szám 10. pontszám 
301.7. — 3 Szilasny Nadine, helyezési szám 15, 
pontszám 238.5. — 4. Welnwurm Baba, helye
zési szám 22, pontszám 252 6

Férfi műkorcsolyázó bajnokság; 1. Vadas 
Márton, helyezési szám 6, pontszám 356.06. — 
2 Kertész Ferenc, helyezési szám 10. pontozóm 
34706. — 3. Pitaky Dénes, helyezési szám 14, 
pontszám 346.46.

A késő esti órákban Hunyadit Ferenc gróf or
szággyűlési képviselő, a 1IKE elnöke szép be- 
aréd kíséretében osztotta ki a gvözteseknek és 
a helyezetteknek az értékes tisztelctdijakat. 
Hunyadv gróf beszédében kifejtette, hogy a 
versenyzők átlagában felülmúlták nr rddigi tel 
jeiitménveket Majd a világbajnok jelölt Rotter 
—Srollós és Orgonista—Szalag műkorcsolyázó 
párokhoz Intézett néhány mondatot, lelkűkre 
kötve, hogv ni olimpiászra való utazásuknál, 
amint elhagyják az ország határát, a figyelmük 
csak arra irányuljon, hogy magyar pár nyerje 
meg a világbajnokságot.

Lei A.wtfele.« Télé... 
Filmen mulatják be az amerikai 
magyaroknak az óhaza sportját 

és az olimpiai jelölteket
Az OTT olimpiai szakbizottsága, mint is

meretes, pénteki ülésén úgy határozott, hogy 
a hattagú olimpiai gazdasági bizottság va
sárnap délelőtt összeül, megbeszélendő azo
kat a lehetőségeket, amelyekkel a magyar 
versenyzőknek a Íosangelesi olimpiászon le
endő részvételéhez szükséges anyagi eszkö
zöket biztosítani lehet.

A vasárnap délelőtti ülést az OTT kista
nácstermében tartották meg Moldondnyi 
István dr. elnökiésével. Jelen voltak: Á/dr- 
tonffy Miklós dr., olimpiai szakelőadó, 
Nagy Károly nyug, főkapitány-helyettes, a 
Magyarok Világszövetségének ügyvezetője, 
Eördögh Virgil, a Magyar-Amerikai Keres
kedelmi Kamara igazgatója, Misángyi Ottó, 
az atléta szövetség, Donáth Leó dr. és K<>m- 
jddi Béla az uszószövetség, Philippovich 
Károly, a birkozószövetség, Minich Jenő dr, 
a korcsolyázóegylet és vitéz Bujdosó Kál
mán, a modern pcntatlon nemzeti bizott
sága részéről.

A bizottság elsősorban tisztázta azokat 
■ látszólagos elleutéleket, amelyeket a 
pénteki teljes ülés által elfogadott Do- 

náth-féle indítvány keltett,
majd összeállította azt a felhívást, amely
ben az Amerikában élő magyarokat adako
zásra felszólítja. A felhívásban benne foglal
tatik az a figyelmeztetés, hogy az esetleges 
illegitim gyűjtés visszaéléseinek megaka
dályozása céljából az összes adományok a 
Mállónál City Banknál és annak fiókintéze
teinél, a Hungárián Olympic Found-rk lesz
nek befizetendők. A felhívást az OTT-n, a 
Magyarok Világszövetségén és a Magyar- 
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnökségein 
kivül az érdekelt sportszövetségek megbí
zottai Írták alá.

Megbízta a bizottság a Lake-Placid-1 téli 
olimpiászra kiutazó magyar korcsolyázók 
vezetőjét, Minich Jenő dr.-t, hogy a hely
színen a gyűjtésre vonatkozó tárgyalásokat 
haladékfnlanul megkezdje. Elhatározta a bi
zottság továbbá, hogy a gyűjtés előmozdítá
sára Amerika részére sürgősen egy

filmet állít össze, amely az óhaza és 
Budapest szépségei mellett bemutatná 
a magyar sport fejlettségét éa az olim

piai jelölteket.
♦

Fölmerült az ötlet, hogy 
pénztelen napokkal 

oldjuk meg az olimpiai ki
küldetés kérdését

Bármiként Is rosszul áll e pillanatban 
olimpiai kiküldetés kérdése, nyugodtan leszö
gezhetjük. hogy

ötletekkel cl vágjunk látva.
Ahány sportember van széles c hazában, vala- 
mcnnvi ötletet termel A felmerült tippeket 
összegyűjtve, kétségtelenül érdekes olvasmány
hoz jutnánk. A legérdekesebb erek körül 
PMllppovtch Károlynak, a Blrkózószövctség 
elnökének a tippje. Az elnök — mint az Isme
retes — egyik nagybankunknak előkelő és 
magasrnnga lötiazlviselője. Mint bankember
nek, valamint sportférflunak egyaránt súlyo
san esik a latba minden szava ebben a kér*  
déaben.

Philippovich az olimpiai szakbizottság ülé
sén elmondotta, hogv a Nemzeti Banktól na 
pmnta állag tlzeter dollár érlt'kü külföldi flze 
lést eszközt igényelnek a betegek külföldön 
elköltendő yyógycélnl ra No már most, ha - 
tegvük fel — a Nemit H Bunk kimondaná, 
hogy

SZ

legalább egyszer belenként erre • célra 
nem utal ki devizát, hogy ezeket as olim
piai kiküldetés céljaira használná fel, úgy 
bárom-négy hét alatt fedezve lenne leg

jobbjaink íosangelesi válntaaziikséglete.
Az ötlet nem rossz Miért ne lehetne meg

csinálni a pénztelen napokat? A háború alatt 
nem volt hús, tehát hústalan napokkal segítet
tünk magunkon. Most nincs pénz, tehát...

*
1850 pengővel adózott 

a korcsolyázóközönség a „páros" 
olimpiai költségekre

Amikor az olimpiai kiküldetésre vonatkozó 
kormányrendelet nyilvánosságra jutott, hatá
rozta el a BKE vezetősége, hogy a korcsolyázó
sportok kedvelő publikum áldozatkészségére 
apellál és

olimpiai nappá
nyílvánította a vasárnapi műkorcsolyázó-baj
nokság versenyét. A sportszerető közönség 
szívesen fizette le a reá kivetett 50 filléres 
„olimpiai pótdijat". amelyből 

1R00 pengő 
folyt be. Nem sok, alig egy kis injekció...

★

Magyarország vagy Németország 
vizipólócsapatai nélkül értékte
len lenne a Íosangelesi olimpiász 

Az. uszószövetség elnöksége baráti megbeszé
lésen látta vendégül az újságírókat. Homonnay 
Tivadar elnök megnyitója után Komjádi Béla 
ügyvezető-alelnök ismertette a MUSz idei pro
gramját. Elmondotta, hogy

a három éa félév óta veretlen magyar vá
logatott vtzIpólócNapat nélkül csonka lenne 
a íosangelesi olimpiász. De éppen így ér
téktelen lenne a német válogatott vlzípóló- 

csapat részvétele nélkül Is.
A válogatott vizipólójátékosok tréningje már

ciusig hetenként három tornaórából éa egy
napi tuzólrénlnghől All, mig márciustól kezdve 
naponta ismétlődik a tréning.

Miért nem ad pénzt a kormány 
az olimpiászra?

Hollandia, Ausztria és Svájc sem vesznek részt a los- 
angelesl olimpiászon — Norvégia csak a téli sportokban 

indul, Anglia pedig csak képviselteti magát

idei íosangelesi 
anyagi segitsé-

információink 
kormányt első*

Sportkörökben még mindig élénk meg
beszélés tárgyát képezi a kormánynak az 8 
határozata, amely szerint az '' ' ' 
olimpiászra megtagadta az 
«et.

Beavatott helyről szerzett 
szerint, erre a határozatra a 
sorban természetesen a gazdasági és pénz
ügyi viszonyok, az államháztartás súlyos 
helyzete vezették, de másrészt az n szem
pont is,

hogy külföldi adósságaink hetvenöt 
százalékában Anglia és Amerika van 

érdekelve
igy éppen az amerikaiak előtt nagyon

különösnek tetszhetett volna az, hogy
amikor külföldi tartozásainkra transz
fermoratóriumot rendeltünk el, ugyan
akkor ac olimpiászra való kiküldések
kel csökkentjük külföldi valutakészle

teinket.
De egyébként is nem Magyarország az 
egyetlen, amely éppen gazdasági szempont
ból nem vesz részt az olimpiászon.

Meg-megujuló viharok között az FTC a MÁV, 
a B. Vasutas pedig az NSC fölött győzött 

a bokszoló csapatbajnokságokban
Szombaton Indultak meg az idei év ököl

vívó cMipatbajnoki mérkőzései, amelynek so
rán. mint ismeretes, a BSE a HAC, inig a 
BTK a BTC fölött győzedelmeskedett, 
patbajnoki küzdelmeket

A csa- 
vasárnap este a 

Beszkárt tornacsarnokában folytatták, amelyet 
ez alkalommal nagyszámú és igen hangos kö
zönség töltött meg. Elsőnek az FTC és a MÁV 
bokstolól állottak ki. A légsulyban a többet 
támadó Szakái FTC biztosan győzött Ujváry 
MÁV ellen. A banfamsulyban a birák Pesti 
FTC és Haranghy MÁV küzdelmét döntetlen
nek nyilvánították. A pehelysúlyban az egyre 
fejlődé Márton FTC meglepő könnyedséggel 
vívta ki győzelmét Miskey MÁV ellen. A 
könnyüsnlyban ismét nyilt meccs volt Szenes 
FTC és Rónay MÁV között. A bírák itt is dön
tetlen eredményt állapítottak meg. Annál na
gyobb volt az izgalom a wcltersuh) mérkőzésé
nél. Pandur FTC és Rideg MÁV állottak szem 
bon egymással, s a zöld fehér bokszoló egyes 
üléseit a közönség nagy része nem találta szá 
bályosnak, s emiatt

heves füttykoncertben résiesitctte Vadán 
bírót

Az Izgalom azután még inkább erősbödőtf. 
amikor Pandúrt hirdették ki győztesnek. .4 
MÁV csapata az ítélet miatt már már le akart 
vonulni, a szövetség vezetőinek közbelépésére 
azonban elállt ettől a szándékától. Középsuly- 
bán az FTC Stclcpcsényi révén bebiztosította 
győzelmét a MÁV-ista Arnold ellenébeti. Kis- 
nehézsúlyban Futó FTC sorozatos ütéseivel 
annyira „kikészítette**  Cslncsurát MÁV, Imgt 
az a küzdelmet mór az első menet után fői 
adta. Nehézsúlyban Ugyanígy győzött Szigeti 
FTC Győréi MÁV ellenében.

Az FTC—MÁV mérkőzése tehát 14:2
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MÜ1NTÉZET R.T. KÖRFORGÓ GÉPEIN. BUDAPEST. VL, ARADI UTCA T

Száznégy fiatal vasgyuró 
az országos ifjúsági 
birkózóbajnokságon

Magyarország ifjúsági birkózóbajnokságalf 
szombaton éa vasárnap tartották meg 10Í ver 
tenyző részvételével a Műegyetem aulájában 
Az érdekes bajnoki küzdelmeket nagyszámú 
közönség nézte végig. Különösen a vidéki bir
kózók jó szereplése keltett feltűnést. Az ered
mények a következők:

Pehelysúly: 1. Hegvi (MTE). 2. Dobó (Sze
gedi Vasutas), 3. Balogh (MTE), 4. Kus> 
(KEAC, Szeged). 24 induló.

Könnyűsulg: 1. Vigh (Törekvés), 2. Fecske 
(MTE), 3. Bratincsák (Vasas), 4. Molnár 
(Törekvés). 21 induló.

Kisközépsuly: 1. Fábián (Debreceni TE), 2 
Selyem (Debreceni Vasutas), 3. Csizmadin 
(BSE), 4. Ozvári (Kaposvári Turul. 27 Induló

Nagyközépsuly: 1. Kovács (Kecskeméti TE)
2. Puskás (Testvériség), 3. Biczó (Törekvés). 
4. Rendek (MAC). 14 induló.

Nehézsúly: 1. Giboiva (TFSC), 2. Vitális (d. 
Vasutas), 3. Hülblg (MTE), 4. Lehotzky (Tö
rekvés. 15 induló.

Egytucat gólban 
gyönyörködött Lorient

KÉK CSILLAGOK—FC LORIENT Ilii
Lorient, Január 10.

(A Hétfői Naplő tudósítójának távirati jelen
téit.) A III. kerületiek és ■ Sahária csapatai
ból alakult u. n. Kék Csillagok együttese va
sárnap Lorientben játszott. A helyi csapat 
szörnyen kevés tudománnyal fogadta az 
..Óbuda—Szombathely Egyesített Leigáz ó Mű- 
vek'*  hetyke csapatát és szánalmas vergődés 
után 11:1 arányban fejezte be a futballtan- 
folyamot. A magyar csapat minden tagja nagy 
kedvvel játszott.

anyagi

Elsőnek mondta le az olimpiászon való 
részvételt Hollandia, 

amely mindenesetre kedvezőbb 
helyzetben van, mint Magyarország.

Utána lemondta a részvételt Ausztria, 
majd Svájc, mig ■ norvégek csak a 
télisportokban vesznek részt és végfii 
Anglia csupán csak képviselteti magát 

az olimpiászon.
Anglia állásfoglalása annál érdekesebb, 

mert tudvalevőleg az olimpiász vezetősége, 
éppen azért, hogy emelje az olimpiász je
lentőségét, a walesi herceget kérte fel arra, 
hogy az olimpiász fővédnöke legyen.

Amerika ugyanis számolt azzal, hogy a 
mai gazdasági viszonyok mellett az óriási 
költséggel előkészített olimpiai versenyek 
sikere nagyon kockázatos és ezért a walesi 
hercegnek a fővédnökségre való felkérésé
vel olyan attrakcióról kíván gondoskodni, 
amely — ha nehézségek érán is — mégis 
részvételre fogja serkenteni az összes nem
zeteket. Ez az eredmény azonban nem kö- 
vetkezett be és igy a íosangelesi olimpiász 
sikere most már nagyon is kétséges.

arányban a zöld-fehérek fölényes győzel
mét hozta.

Tíz perces szünet után a B. Vasutas és az NSC 
bokszoló! léptek a ringbe. Az NSC a betegsé
géből most fölépült Kubinyit a légsulyban in
dította Gera B. Vasutas ellen. Kubinyi nem 
nyújtotta teljes tudását, de tehnikailag és tak
tikailag annyira fölötte állott ellenfelének, 
h°gy győzelme egy pillanatra sem lehetett 
vitás.

A következő párként Énekes B. Vasutas és 
Rózsa NSC következett. Az NSC reprezentánsa 
meglepően jól tartotta magát, de később roha
mosan visszaesett, majd a küzdelmet föladta. 
Pehelysúlyban Erős B. Vasutas ellenfele S:a 
most volt. A fekete-fehér bokszoló teljesen 
egyenrangú ellenfele volt Erősnek, a bírák 
ennek ellenére vesztesnek nyilvánították. A 
közönség egy része

emiatt az Ítélet miatt Is hevesen tüntetett.
A könnyüsiilyban Ványi B. Vasutas Bobák 
NSC ellen biztosan győzött. A wcltersuly küz
delme meglepetést hozott, amennyiben a faio 
rit Pcsztericjet a nagy elánnal küzdő Andorfer 
megérdemelten legyőzte. A középsulyban Far 
kas B. Vasutas a defenzív taktikát folytató 
Sírná ellen szintén megérdemelten győzött. A 
kisnehézsulyban Kárpáti NSC döntetlenül mérkisnehézsulyban Kárpáti NSC döntetlenül 
között Bököd ívni.

A közönség most Is élesen tüntetett 
Ítélet miatt.

Meg kell állapítani, hogy Kárpáti főbb 
ellenfelénél Nehézsúlyban Körösi NSC 
telnie nem lehetett vitás Bárány fölött.

A B. Vasutas tehát végeredményben 
arányban győzedelmeskedett.

A mérkőzéseket szombaton éa vasárnap foly
tatják

VILÁGSZEMLE
ÚJABB CIRKUSZ A „TENNISZQRKUSZ**  

FRONTJÁN.
Flladelflából jelentik: A Tllden-„tennisaclr- 

kus«“ vasárnapi bemutatójának legérdekesebb 
eseménye Tildén és Nűsslein német bajnok 
újabb találkozása volt. A nürnbergi Nűsslein 
igen szépen kezdett s az első két szettet meg
nyerte. Tildén ezután fokozatosan felnyomult 
és a kővetkező három szett megnyerésével vég
eredményben 4:6, 8:10, 6:3, 8:6 és 6:1 arány*  
bán legyőzte a szívósan védekező Nűssleint. 
Ezután a Tildén—Hunter-páros szintén csak ke
mény küzdelem után tudta 4:6, 7:5, 9:7, 6.0 
arányban legyőzni a Nűsslein—Najuch-eeyüts 
test

A RAPID SVÁJCI MÉRLEGEI 6:6.
A Rapid szombaton 5:0 arányban legyőzte az 

FC Basel és a Nordstern kombináltját Vasár
nap a fáradtság miatt már csak 3:3-ra tellett a 
Lausanne Sporté ellen.

Egyéb svájci eredmény:
Stars Zürich—Etoile Chaux de Fonds 3:1, 

Grasshoppcrs—Etoile Blue Carouge 1:0, Ser
vette Genf—Old Boys Basel 5:2, Urania Genf 
—FC Biel, 4:3.

A DAVOSI EURÖPABAJNOKSÁG « 
Vasárnap az 1500 m -te 

gyorskorcsolyázó verseny-*  
ben Thunherg 2 p. 21 
mp. alatt győzött a 2 p. 
22.8 mp.-et futó Blom- 
quist ellen. 10 km-en 
Blomquist 18 p. 15.4 mp. 
alatt lett első. A mükor- 
csolvázásban a berlini

Thunberq B"«" ? • P4r<” mOkor- 
csolyázásban a bécsi 

Papetz—Zwack-pár győzött.
BECSBEN NINCS FUTBALLSZÜNET

Bécsből jelentik: Vasárnap folytatták a téli 
,.Aranyserleg4‘-mérközések küzdelmeit Az ered
mények a következők: Brigittenauer AC— 
Nicholson 31 (3:0), Wiener SC—Slovan 3:1 
(3:0). A két meccsnek 3000 nézője volt. — 
Barátságos: Hakoah—Weisse „11“ 1:1 (1:1).

X Negyvenöt állam cserkészel Gödöllőn. Az 
1933-ban rendezendő cserkészvilágjamboree 
színhelye — mint azt jelentettük — Gödöllő 
lesz. Ez az esemény lesz Magyarország terüle
tén a legnagyobb nemzetközi megmozdulás. 
Nem kevesebb, mint negyvenöt állam cserkésze 
jön el hozzánk u világ minden részéről, nem is 
említve a többszázmilliós lélekszámú gyarma
tokat, amelyek anyaországukkal együtt képvi
seltetik magukat a gödöllői világtáborban. Egy 
ilyen hatalmar, több tízezres tömegű felvonu
lás megrendezése fel sem mérhető propagandája 
az országnak. Ezt átérezve, az illetékes cser
készszervek a legapróbb részletekig menő pro
pagandával igyekeznek biztosítani a jámboré*  
sikerét. Itthon Teleki Pál gróf volt miniszterei*  
nők, t'öcserkész áll a piopaganda élén és vá*  
rosról-városra járva tartja előadásait. A kül
földi propagandának azonban a legjelentősebb 
állomásai azok az előadások lesznek, amelyeket 
a Cserkészszövetség kiváló külügyi főtitkára, 
Molnár Frigyes dr. tart majd több állapi cser
készeinek meghívására Bulgáriában, Törökőr-*  
szágban, Görögországban és Egyiptomban. Ja
nuár 16-án indul kőrútjára, 5—6 előadást tart 
francia, illetve angol nyelven vetített képekkel^ 
Az egyiptomi magyar kolónia nagy várakozás
sal tekint az első előadás elé, amelyet a Palkert 
Alajos dr. miniszteri tanácsos elnöklésével 
nemrégen alakult „Mugyar-Egyiptoml Társaság-1 
rendez.

X Baleset kosárlabdázás közben. Bodnár 
Mihály 20 éves középiskolai tanuló az Abonyi- 
utcai gimnázium tornatermében játszott kö
zépiskolai kosárlabdamérközés szünetében va
sárnap délután leesett egy póznáról. A mentők 
jobbkartöréssel a Rókus-kórházba szállították.

X Ami ezer év után történt... Annak idején 
felbecsülhetetlen értékű müvet nyújtott át az 
Országos Testnevelési Tanács a sportközön
ségnek. „A magyar sport ezer éve” hatalmai 
hórom kötete Írásban és képben rögzítette le 
mindazt, ami ezer év alatt a spórt terén ha
zánkban történt. Szükség volt azonban arra, 
hogy a millenáris 1896. esztendőtől kezdve a 
mai napik illusztrative és színes irásokbán tá
ruljon közönségünk elé a magyar sport rene
szánsza Erre vállalkozott Gerhárd Lajos szer
kesztő és Mezei Ferenc dr., olimpiai bajnokunk 
vezérlete alatt a lelkes sportirógárda, amely a 
„Magyar Sport Pantheonja” című munka meg
írására tömörült Most jelent meg a munka 
első két kötete, amely többek között Gerhárd 
Lajos, Mező Ferenc dr„ Misángyi Ottó, Ge- 
r ént sér László dr., Béig Miklós, Kollár Zoltán 
és Lipcsei Jenő tollából komplett sporttöítónel- 
met nyújt

Budapesti ügetóversenyek
I. FUTAM. 1. Rosemarie-lst. Fényes (6) 

Benkő, 2. Feri O (l’/t) Zwillinger, 3. Karola 
(4) Maszár J F. ni.: Katinka, Esély, Udine, 
Ipse, Biifelejtő. Tót.: 10:349. 29, 15, 19. Olasz:

— II. FUTAM. 1. Steinitz M. Dcllrium 
(pari) Kovács II.. 2. JcIps O. S. (10) Hnupt- 
nianu. F- m.: Express, Ewiva, Epo*  II., Coco. 
Tót.: 10:16. 15, 21. Olasz: 41. — III. FUTAM. 
1 Salamon I. Darius (pari) Kolbenschlag. 2. 
Gitana II. (4) Hoflmann. F. m.: Fregoll. Éber 
B. Tót.: 10:27. Olasz: 31. — IV. FUTAM- 1. 
Friedmann E. Generális (4) Jónás, 2. Ecuador 
(6V Wiesner. 3. Áruló (3) Kovács II. F. m.l 
Jégvirág. Libán, Annv, Magdolna, Egerig 
Kópé. Tót. 10:39. 17. 51. 14. Olasz:. 159, —
\. FITAM. 1. Löbl M Gézengúz (1*/<)  Felser, 
2. Ibrány (4) Dózsa. 3. Juhar (4) Wiesner. 
F. m.: Dombóvár, Matvőks, Coco, Kétíves. 
Fűm. Pogány. Tót.: 10:27. 13, 15. 20. Olasz:

A Ufrkr.ílósírt As klailásérl telel: 
_________Dr. ELEK HUGÓ
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