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Összeütközött két villamos a Podmaniczky-utcában

A miniszterelnök vasárnap 
közölte a szocialistákkal, hogy 

segít a munkanélkülieken 
Szaporítják az ebSdlegvuHet is ajándékcsomagokat, ulabb kesznenzsogeiyt adnak, 
megakadálvozzák az ínségesek kilakollatesdt - Karolyi miniszterelnök a bank
tisztviselők es kereskedelmi alkalmazottak panaszairól es a nyolcórai munkaidőről

Mint ismeretes, pénteken délben gróf 
Károlyi Gyula miniszterelnök a képviselő 
házban fogadta a munkanélküli munkások 
17 tagú küldöttségét, akik kérték a minis, 
lerelnököt, hogy keressen módot arra, hog) 
a munkanélküliek megfelelő támogatásban 
részesüljenek. A miniszterelnök akkor kije 
lentette a küldöttségnek, hogy alaposan ta 
nulmányozni fogja a segítés módozatainak 
lehetőségét és a különböző szakreferensek 
kel történt tanácskozások után

vasárnap délben részletes választ ad 
kívánságaikra.

Éppen ezért a miniszterelnök az első kül
döttségjárás és a vasárnap közötti időt a 
legteljesebb mértékben arra használta fel. 
hogy minden irányban tájékozódjék azokról 
a lehetőségekről, amelyek keretében eleget 
tud tenni a küldöttség által előterjesztett kí
vánságoknak.

Vasárnap délben pont 12 órakor 
forndta a miniszterelnök! palotában 
gróf Károly! Gyula miniszterelnök ai 
előző küldöttségnek megbízott tagjait 

és pedig Peyer Károly, Kertész Miklós és 
Kábák Lajos szociáldemokrata országgyü 
lési képviselőket, akikkel azután

közölte a segítésnek azokat a módjait, 
amelyek a mai helyzetben a kormány 

rendelkezésére állanak.
A miniszterelnök a legteljesebb részletes 

léggel ismertette azokat a lehetőségeket, 
amelyekkel enyhíteni tud a helyzeten s nyi
latkozatában kiterjeszkedett alapos vizsgálat 
lilán mindazokra a kérdésekre, amelyeket a 
kii’döttség az egyes munkáskategóriák érde
kében felhozott.

Eb<Mle<ryek 
és készpénzsegély

Mindenekelőtt leszögezte a miniszterelnök, 
hogy a munkanélkUII segély tekintetében 
e kormánynak as eddigi nézetét megvál

toztatni nem ál! módjában.
A munkanélküliek és ínségesek támogatása és 
" nyomorba Jutottak helyzetének Javítása ér
dekében — mondotta a miniszterelnök — kü
lönböző Intézkedések vannak folyamatban. A 
fővárosban megszervezeti ebédeltetést akcióban 
részesülőknek a főváros posta utján juttatja el 
nz ebédjegyeket, amivel intézményesen elke
rülhető, hogy az akcióban való részelletéshez 
éc'orogniok kelljen.

Az akció kibővítése szükséges és folyamat
ban van.

Szaporítják a jegyek számát és kibővítik a 
csomagkiosztást is, amivel főkép a sok család
taggal bírók jutnak támogatáshoz. A főváros 
készpénzstgélyl is adott a múltban. A főváros 
vezetőségével folytatott tárgyalás alapján a 
miniszterelnök ezzel kapcsolatban kijelentette, 

hogy a közeli Időben ezt • készpénzeegélye- 
tésl • székesfőváros meg fogja IsaUUiai,

Mind slz ebédeltetés! akciónál, mind a kész- 
pénz»egélyezésnél a szakszervezetekben tömö
rült munkanélküliek Igényeit figyelembe veszik. 
Az ilyen Igényjogosultak néssorát a azakszer- 
vezetek az akció illetékes irányítóival fogják 
kőzölnL

A kilakoltatásokról
Kijelentette a miniszterelnök továbbá, hogy 

a munkanélküliek kilakoltatásának elkerülése 
végett a kormány megfelelő rendelettel Intéz
kedett, mert teljesen méltányosnak tartja az 
ezzel kapcsolatban előterjesztett kívánságokat.

A hajléktalanok elhelyezése egyébként la 
olyan feladat, melynek megoldására a kor

mány mindenkor törekedett.
A szükséglakások számának szaporítása céljá
ból — mint ez köztudomású — a közeli na
pokban Jelentős Intézkedés történt,

400.000 pengő utaltatott ki kifejezetten 
Ilyen lakások sürgős felépítésére.

A feg-yencmunkák 
korlátozása

A miniszterelnök azután foglalkozott azokkal 
a konkrét panaszokkal és kívánságokkal, ame
lyek egyes szakmák részéröl merültek fel.

Kifogás tárgyává telték egyes szakmák, hogy 
a letartóztatás! Intézetekben a letartóztatottak 
által végzett munka, az úgynevezett fegyenr- 
munka, konkurrenclaként jelentkezik a magán
iparral szemben. Ezt a nyomdai munkások ré
széről a váci fegyintézettel kapcsolatban han
goztatták, de hangoztatták általában a famun
kások is.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a fegyen- 
cekkel, rabokkal végzett munka kérdésének 
van egy börtönügyi vonatkozása, amely meg
követeli, hogy ilyen munkát tovább is végez 
zenek. Nagy probléma ez, amellyel a bel- és 
külföldi szakkörök és a nemzetközi munka
ügyi szervezetek Is foglalkomak, viszont kije
lentette, hogy ezek a munkák csak azon a ha 
táron belül maradhatnak,

•míg nem jelentenek versenyt a magán
iparral éa Igy nem növelik annak munka

nélküliséget.
Bejelentette, hogy a vád fegyintézetnél erre 
vonatkozólag már utasítást is adott és általá
nosságban is ennek az elvnek fog érvényt sze
rezni.

A nyomdászipari munkásság részéről kifo
gásolták, hogy az Államnyomda

Idegen polgárokat is alkalmas.
Ezt a panaszt megvizsgálta és megállapítást 
nyert, hogy mindössze egynéhány olyan alkal
mazottról van sző, akiknek visszahonositása 
máris folyamatban van

A nyolcórai munkaidőről
Az asztalost porban helyenként gyakorlatban 

levő tulhosszu munkaidő megrövidítése csak a 
nyolcórai munkaidőről szőlő tervezet elfogadá
sával lesz elérhető. A törvényjavaslat tervezete 
■ kereskedelmi minisztériumban minden való
színűség szerint még • hónapbsa elkészül ás

a kormány rajta lesz, hogy az mielőbb letdr- 
gyaltassék.

A különböző 
munkáskategóriák 
panaszainak orvoslása

A kereskedelmi alkalmazottak általános pa
naszait szintén csak törvény orvosolhatja, en
nek a javaslatnak a benyújtása azonban az 
évek óta fluktuáló gazdasági viszonyok miatt 
állandó nehézségekbe ütközik. A kormány 
ezen a téren Is meg tesz minden lehetőt, hogy 
az alkalmazottak jogos és méltányos érdekeit 
megóvja. Kifogásolták a kereskedelmi sikál 
mázolták a karácsonyi záróra kérdését Is, 
aminek elbírálása azonban ma már Idejét 
múlta.

A banktisztviselők által felpanaszolt visszás
ságokról a kormánynak is van tudomása és 
elvárja, hogy a mai nehéz gazdasági helyzet
ben, amikor egymás kölcsönös támogatásában 
mindenkinek részt kell vennie,

■ pénzintézetek Is külön gondot fognak 
fordítani arra, hogy aa alkalmazottak el- 
borsájtiísa kérdésében a szociális szem

pontokat kellőkép figyelembe vegyék.
Az éttermi és szállodai munkások azon pa 

naszairól, hogy egyes ilyen üzemek rendkívüli 
munkaalkalmakkor nem a munkanélküliek so
rából, hanem más hasonló üzemeknél dolgo 
zók közül vesznek igénybe munkaerőt, a kor
mánynak tudomása van és ismeri az általuk 
előadott többi sérelmeket Is

Gondoskodni fog arról hogy a kereske
delmi minisztérium azokat megvizsgálja, 

a panasztevőket a munkaadókkal esetleg kö
zös megbeszélésre hívja éa velük megtárgyalja, 
hogy mi módon lehetne közös egyetértéssel a 
bajokon segitenl.

Ugyancsak meg fogja vizsgálni a kormány 
a szállítómunkásoknál mutatkozó munkanélkü 
liség okaira vonatkozó panaszokat is és oda

Popovlcs Sándor nyilatkozata 
a genfi tanácskozásokról 

„A transzfermoratóriumról és a kültség vetés 
szűkítéséről tettünk jelentést Géniben4*

Popovlcs Sándor, a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke tudvalevőleg Korányi Frigyes 
báró pénzügyminiszterrel együtt résztvett 
a genfi tanácskozásokon. Popovlcs Sándor 
vasárnap este a hét óra huszperces bécsi 
gyorsvonattal 

hazaérkezett Budapestre.
A Hétfői Napló munkatársa megérkezése 
alkalmával beszélt

POPOVICS SÁNDORRAL,
aki a genfi tárgyalásokról a következőket; 
mondotta: 1

— A Népmüveteég pénzügyi bizottságé-1 
nak jelenté*  tettünk a iraneafcrmore tó-1

fog törekedni, hogy ezek ia orvosoltaasanak.
A miniszterelnök ezekután megismételte, 

hogy
hasonló konkrét panaszok megvizsgálására, 
éa Indokolt esetben orvoslására ő éa a 

kormány mindenkor késs
akár közvetlenül fognak a szakszervezetekbe 
tömörült, vagy ilyeneken kívül álló munkások, 
illetve munkanélküliek panaszokkal hozzá for
dulni, akár szervezeteik, vagy képviselőik ut
ján. Mimién olyan kérdést, ami méltánylást 
érdemel, törekedni fog megoldáshoz segíteni.

A megjelent képviselők tudomásul vették a 
miniszterelnök kijelentését éa közel félkettö- 
kor hagyták el a miniszterelnökségi palotát.

Peyer Károly a miniszter
elnök kijelentéseiről

A tanácskozás után a Hétfői Napló munka
társa beszélgetést folytatott Peyer Károllyal, a 
küldöttség vezetőjével a kérdést intézett hozzá, 
vájjon milyen álláspontot foglalnak el a mi
niszterelnöktől kapott információk után.

— A miniszterelnök válasza nem kielégítő — 
mondotta Peyer Károly —, mert továbbra Is 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy csak 
természetbeni segélyezésről lehet szó és ezeket 
is az elöljáróságok utján kívánja szétosztani.

— Ab ínségesek kilakoltatása tekintetében 
azt a határozott nyilatkozatot kaptuk,

hogy azokat a tél folyamán felfüggesztik. Meg 
kell azonban várnunk, hogy ezeket a felfüg
gesztéseket miként fogják a gyakorlatban vég
rehajtani. Mi kifejtettük Ismételten, hogy a 
miniszterelnök által teendő intézkedésekkel 
nem tudjuk megnyugtatni a háborgó töme
geket.

— Hétfőn délelőtt tájékoztatni fogjuk a 
munkanélkülieket kiküldetésünk eredményéről. 
Vájjon sikerül-e megnyugtatni őket, azt nem 
tudjuk. A január 26-i képviselőházi ülésen 
mindenesetre szóba fogjuk hozni a miniszter
elnök kijelentéseit.

rlum körüli belföldi tapasztalatokról, ezen
kívül beszámoltunk a költségvetésünk ke
reteinek szűkítéséről, olyan irányban, ame
lyeket tudvalevőleg az annak idején itt 
járt népszövetségi bizottsági tagok Javas
lata alapján eszközöltünk. Meggyőződésem 
szerint jelentéseink és beszámolóink a 
pénzügyi bizottság tagjai között kedvező 
impressziókat keltettek.

Elmondotta még azután Popovlcs Sán
dor, hogy ő egy nappal előbb utazott el 
Géniből, mint Korányi Frigyes báró pénz
ügyminiszter, aki szerinte csak holnap fog 
megérkezni Budapestre.
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Éles választási harc előzi meg 
az ügyvédi kamarai tisztujitást

A mai vezeli séií pártjával szemben az ellenzéki Ügyvéd
társadalom külön listái állított össze

Budapest ügyvédtársadalinál élénken fog 
lalkoztatja a jövő hónapban megejtendő 
kamarai tisztújító*.  A Budapesti Ügyvédi 
Kamara tisztikarának mandátuma ez évben 
Jórt le és február közepe táján választják 
meg nz uj tisztikart.

Február 14-érr hívták őmm* a kenuira 
közgyűlését,

de mnguk a választások három nnplg fognak 
tartani, úgyhogy nz eredményt február vé
gén hirdetik ki.

Az ügyvédtársudalom sok apró érdekcso
portja és különböző frakciója két nagyobb 
pártban tömörült ■ harcol élesen máris. Az 
egyik párt, nz úgynevezett nemzeti liberális
párt, a mai vezetőség pártja, mig a velük 
szembenálló egyesült ellenzéki párt a mai 
vezetőséggel elégedetlen ügyvédi érdekcso 
portokat foglalja magában. A két pártnak 
körülbelül készen van már a maga listája, 
amellyel a választási küzdelembe indult es 
a kamara 3200 tagjának többségét igyekszik 
megnyerni. Az elnöki tisztségre a két szem 
benálíó pártunk nincsen külön jelöltje,

úgy n liberálisok, mint az ellenzékiek
Pap József túl vari tanácsost, a kamara 

eddigi elnökéi jelölik. |
Az alelnöki és a többi tisztségekre azonban I

Csalás miatt emelt vádat az 
ügyészség1 a találkahelytulajdosnők 

„vesztegetési**  botrányában 
Tíz tanút hallgat ki a bíróság a héten megtartandó 

tárgyaláson
Napokon keresztül folyt a nyomozás a 

rendőrségen abban n titokzatosnak látszó 
megtévesztési bűnügyben, amelynek néhány 
rosszhírt! pesti találkahely tulnjdonosnöje ál
lott a középpontjában. A rendőrségre érkezett 
bizalmas feljelentés után

• főkapitányság a icgszélesebbkörfl nyo
mozást rendelte el, 

hogy megállapítsa, történt e megvesztegetés és 
ha történt, ki volt a vesztegető és kit veszte
geltek meg. A rendőri nyomozás során letar
tóztatták özv. Relter Miksánál, aki két Valerő 
utcai találkahely tulajdonosnöjétöl

1200 pengőt vett át azzal, hogy ezzel ■ 
pénzzel bizonyos előnyöket biztosit szá

mukra.
A rendőri nyomozás lezárása után átkerült 

az egész ügy a királyi ügyészségre, ahol a 
vizsgálat megállapította, hogv Relter Miksáné 
a találknhelvtulnjdonosnőklőí átvett pénzzel

nem követett el megvesztegetést a Igy 
most már a tnltílkahelylukíjdonosnők 
panaszára csalás miatt emelt vádat az 

ügyészség licitemé ellen.

Alfonz spanyol exkírály Jan Kubeliktól 
megveszi a híres vöröstoronyí 

Széchenyi-kastélyt
Alfonz már tavasszal beköltözik a kastélyba, amelyben 

Rákóczi Ferenc és Károly király is lakott
Az utóbl Időben Igen sok hír látott napvilá

got Alfonz spanyol eiklrály letelepedésével kap
csolatban, — majdnem minden európai or
szágban megjelentek • volt uralkodó bizalmi 
emberei, hogy

megfelelő kastély vngy birtok után nézet
nek.

Végül Is az esklrálv sógorának: Zamolskt 
lengyel grófnnk csehországi birtokát válasz
totta és ugy hirlett, hogy nz adásvételt szerző

A kövér

Oltó Wallbur

már mindkét pártunk megvannak a maga 
külön jelöltjei. A nemzeti liberálispárt el
nökhelyettesül Baracs Marcell jelöli, mig az 
ellenzékiek Oppler Emilt. Köves Bélát azon 
bán közösen jelölik. Főtitkárul a nemzeti 
liberálisok Mcdvigy Gábort, mig az ellenzé
kiek Blauner Mórt akarják megválasztani. 
titkárul pedig az előbbiek Ács Jenőt és Vn- 
rannai Istvánt, az ellenzékiek pedig Szegő 
Ferencet, a kamara eddigi titkárát és Ve 
kerdy Gézát jelölik. Az ügyészi állásra nz 
eddigi vezetőség pártja Gerlóczy Endrét, 
Krammer Ervint és Grünhut Ármint jelölik, 
mig nz ellenzéki ügyvédtársadalom Melczer 
István eddigi ügyész mellett, Laufer Józse 
fet éa Taubner Gézát kívánja megválasztatni 
Vitéz Pétery Aladár és Lukács Imre pénztá
rosoknak nem lesz ellenjelöltjük.

Az eddigi kilátások szerint előreláthatóan 
a legélesebb harc az alelnöki éa ügyészi 

állásoknál lesz,
mert az ellenzéki ügyvédtársadalom egyre 
növekvő tábora Grünhut Ármint semmi szin 
alatt nem akarja megválasztani. Az ellen
zéki ügyvédtársadalom vezérkarának élén 
Nagy Emil nyugalmazott igazságügyminisz 
tér áll, mig a liberálisok pártját Gerlóczy 
Endre és Grünhut Ármin irányítják.

aki — a vád szerint — az 1900 pengőt saját 
'■fiijaira fordította. Az ügyészi vizsgálat meg
állapítása szerint a csalás elkövetésében Rei- 
ternének Rottmann Samuné nevű asszony volt 
segítségére s Igy ellene Is vádat emelt az 
ügyészség.

A büntetőtörvényszéken dr. Szemessy egyes 
bíró

a napokban tartja meg a tárgyalást 
Relter Miksáné és Rottmann Samuné c*a-  

lási bűnügyében.
Reltemé mór szabadlábon védekezik a csalás 
vádja ellen, mert a vádtanács legutóbb elren
delte szabadlóbrahelyezését.

A találkahdytulnjdonósnők vesztegetési bot
rányából. amelyről oly sok szó esett az el
múlt napokban, igy lett csalási bűnügy. A fő
tárgyaláson

tíz tanút hallgat ki a bíróság, 
körtük egy rendörfelilgyelöt, akinek nevével 
visszaélve követte el a két asszony a csalást. 

Egy notórius álhlrlnplró kihallgatására Is 
sor kerül a tárgyaláson, 

akinek egészen különös szerepe volt ebben az 
ügyben. 

dést már alá is Írták. Most azonban hirtelen 
megváltozott a helyzet éa ha csuk a legutóbbi 
pillanatban valami közbejövő akadály fel nem 
borítja a már minden részletében megbeszélt 
megállapodást, ugv

a spanyol exkírály még ezen a héten ■ 
Széchenyi grófok történelmi nevezetességű 
vllrőstoronyl kastélyának tulajdonosa lesi 

fis ott telepszik le, miután ezt nem kevésbé 
érdekes tulajdonostól veszi meg A híres kas
tély jelenlegi tulajdonosa ugyanis

Jan Kubellk, a világhírű begedümüvéaa.
Jan Kubellk alig másfélesztendóvel ezelőtt 

vette meg a Széchenyi grófi család híres kas
télyát, a grófi família főhitelezőjétől — abba 
ziai villáját adva érte cserébe jelentékeny rá
fizetés mellett. A bankár, akivel a világhírű he
gedűművész az üzletet megkötötte —

Kubellk villájában játékkaszinót akart be
rendezni,

a hegedűművész viszont gazdálkodni akart a 
nugykiterjedfisü vöröstoronyi birtokon, de fő
leg arra gondolt, hogy kihasználtatja azt a 
kőbányát, amely szintén a birtokhoz tartozik.

.Másfélesztendő leforgása alatt
Kubellk ráunt a gazdálkodásra 

és családjával együtt Prágába költözött a kas
télyból, amelyet még Rákóczi Ferenc idejében 
építettek és amelyben

a nagy fejedelem la lakott rövid ideig.
A vöröstoronyi Széc/ienyi-kastély különben 

a közelmúltban is szerepelt a magyar történe
lemben.

Károly király ugyanis Innen Indult Buda
pest felé, amikor a budaörsi csata Idején 

a hazatérési megkísérelte.
Kubclik magyar származású felesége, most, 

mialatt a művész külföldi turnéját végzi —

A nyíregyházai gyilkos 
könyvelő a Kúria előtt 

Szerdán dönt a Kurta Kiéin Sándor sorsáról
A királyi Kúria Szeő/ce-tanftcsa szerdára 

tűzte Kiéin Sándor, a nyíregyházi gyilkos 
könyvelő bünpörének tárgyalását.

Kleint, aki kegyetlen módon meggyil
kolta a vetélytársát, Stark Andort, a nyír
egyházi törvényszék

szándékos emberölésben
találta bűnösnek és 12 évi fegyházra ítélte. 
A tábla megváltoztatta a minősítést

Belga miifiincsrablófiat keresne fi 
Budapesten

Három nagyúrié# ü festményt vitte# el a genti sxéfiesegyfiáxból
A brüsszeli rendőrség rádlogram utján ér

tesítette a budapesti főkapitányságot, hogy
Gént városában as ősrégi Szent Miklós- 

székcsegyházban betörők jártak 
és onnan három értékes műkincset elloptak.

Az Ismeretlen tettesek álkulccsal nyitották 
fel a templom kapuját, majd három nevezetes 
olajfestményt magukhoz véve távoztak. Az el
topott képek közül az első XVII. században 
készült festmény.

Ismeretlen szerzőtől
Szűz Máriát ábrázolja, knrján a gyermek Jé
zussal. A másik kép a XVI. századból való,

Abrahám Johnson festette,

Pikáns rágalmazást per, 
amelyben a gavallér egy furcsa tartalmú 

borítékkal bizonyít
A büntetőjörásbiröságon egy nem éppen 

diszkrét gavallérnak rágalmazás és becsület
sértés vádja ellen kellett védekeznie a most 
megtartott tárgyaláson. A feljelentő az in
diszkrét fiatalember

Imádottja volt,
akiről oly fesztelenül fecsegett a gavallér, 
hogy végül Is a hölgy a büntelő|áráshirőságtól 
kért elégtételt megtépázott becsületéért.

A tárgyaláson a fiatalember még kevésbé 
maradt diszkrét és bizony alapos részletesség
gel pakkolt kl, miután a hölgy kijelentette, 
hogy nem kíván élni a törvénynek azzal a 
szankciójával, amely női becsületben nem en
ged bizonyítást

— Nekem semmi eltitkolni valóm nincs,
tessék bizonyítani, ha tud!

— kiáltotta temperamentumosán a hölgy és a 
fiatalember ezekutón meg is próbált bizonyí
tani. Elmondotta, hogyan ismerkedtek meg, 
hányszor találkoztak, hol voltak együtt. Csak 
ugy fújta a dátumokat és a találkozás leg- 
minuclózusabb részleteit. A hölgy aránylag 
fegyelmezetten, nyugodtan hallgatta végig a 
gavallér előadását, de amikor rákerült a sor, 
felcsattanó hangon, ingerülten jelentette ki:

— Elejétől végig
szemenszedett hazugság,

•mit a vádlott mond. Mindössze kétszer talál
koztunk, akkor iz társaságban!

A fiatalember ezekután meglepő módon bi
zonyított tovább.

Elővett zsebéből egy tárt borítékot, 
amelyet letett a bíró asztalára.

— Ha ezt a borítékot felbontja a bíró ur, 
megállapíthatja, hogy bizony aligha mondtam 
itt szemenszedett valótlanságot • aligha lehet 
szert tenni ilyen holmira, ha az embor csak 
társaságban találkozik valakivel.

A boríték a bírd kezében felnyílt s 
egy csomó aranyszőke női haj hullott kl 

belőle.
Az egész tárgyalóterem szinte önkéntelenül a 
hölgy felé fordította tekintetét, aki kipirult 
arccal s aranyszőkén hadakozott tovább:

— Ez nem az én hajam/
— De bizony az önéll — válaszolta fagyos 

nyugalommal a fiatalember. Az Ügyvédek pe
dig már készen voltak újabb bizonyítási és el-

szaiongarntturák,
fok vitrinek. btnts.zAkek eaye« bútordarabok minden elfő
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UJJAéled 

„HOIJOjnn" 
szénsavai fenyőfürdőben. Az egész világon 
ezt használják 25 év óta. Tabletta 40 fillér 

természetesen férje beleegyezésével — áruba 
bocsátotta a vöröstoronyi birtokot minden fel. 
szerelésével együtt és arra vevőként jelentkei. 
tek a spanyol eikirály megbízottal. Miután a 
vételárra vonatkozólag megtörtént a megegye 
zés,

és a kastélyról töbhszáz fényképfelvételt 
Alfonz exkírály udvarmestere ■ birtokról 

készített
és azt eljuttatta a volt uralkodónak, aki a bír. 
tok megvételéhez, hir szerint, beleegyezését 
adta.

A szerződést
még ezen a héten aláírják

s Igy Alfonz exkírály, aki már tavasszal beköt, 
lözik, burgenlandi nagybirtokos lesz, Kubelikfik 
pedig, minden valószínűség szerint,

újból Abbáziában vásárolnak villát,
ott, ahol valamennyi Kubelik-gyerek született.

gyilkosságnak minősítette
cselekményét és életfogytiglani f egyházzal 
sújtotta.

A bejelentett semmiségi panaszok alap, 
ján a kúriára kerültek az ügy iratai és 

szerdára tűzték ki ■ tárgyalást.
A kúrián a vádat Loyzel Kálmán kos 

ronnügyészhelyettes képviseli, a védelmet 
Grün Béla dr. ügyvéd látja el.

Szent Jeromost ábrázolja a feszülettel együtt, 
mig a harmadik festmény ugyancsak a XVL 
századból való, szerzőjét nem tudták megálla
pítani és

Szül Máriát ábrázolja.
A három festmény nagyobb értéket képvisel 

s az a gyanú, hogy a tolvajok külföldön Igye- 
kérnék azt valamelyik múzeumban vagy mü« 
kincsgyüjtőnél értékesíteni.

A budapesti rendőrség 
minden Intézkedést megtett, 

hogy abban az esetben, ha a képtolvajok 
Budapesten igyekeznének értékesíteni az el
lopott nagyértékü festményeket, rövidesen 
kézrekerüljenek.

lenbizonyitási indítványaikkal a selymes női 
haj hovatartozását illetően. A bíró azonban 
ilyen bizonyítási indítványra már nem adott 
módot, hanem letette asztalára az aranyszőke 
női hajat s

kihirdette ítéletét,
amelyben a fiatalembert néhány pengős pénz
bírságra Ítélte.

Jugoszláv és magyar 
vegyes bizottsági 

tárgyalások
A záróbanketten a jugoszláv 
kiküldöttek francia nyelven 

Magyarországot éltették
Buja, 1932 jan. 1«.

(A Hóitól Napló MMtó/ától.) A Baja ví- 
rosa alatt elhúzódó Kamarás-Duna nevű dunai 
mellékágnak most folyamatban lévő kotrásá
val, valamint a Duna jelenlegi nagyarányú ára
dásával kapcsolatban ismét felvetődött a Ka- 
marás-Dunát a Ferenc-csatornával összekötő 
Deák Ferenc zsilip megerősítésének gondolata,

Ezen a héten Bajára érkeztek a belgrádi 
kormány és a Ferenc-csatorna Jugoszláv érde
keltségének, a Kralj Pctara Cannla-nak kikül
döttel, hogy itt Baján tárgyaljanak a magyar 
kormány, a Ferenc-csatorna Rt. és Baja város 
kiküldötteivel.

A Ferenc-csatorna sürgőssé vált zsilipjavl- 
tása ügyében a két kormány kiküldöttel há
rom napig folytattak tárgyalásokat Baján és 
ezek január i4-én érlek véget. A nemzetközi 
vegyes bizottság tagjai naponta megtekintették 
a zsilipet.

Ezenkívül megnézték a Sugovicán dolgozó 
„Hungária'1 nevű bager, valamint a Dunáig 
kivezető két km.-nyl szakaszon a bager mun
káját. A kiküldöttek a helyszínen is tárgyaltak. 
Hír szerint a zsilipjnvitás ügyében, valamint a 
Sugovica kikotortatási költségeihez való hozzá
járulás dolgában

kedvező megegyezés jött létre.
A fontos tórgynlásoknt a nemzetközi vegyes 

bizottság tiszteletére rendezett bankett zárta 
be, amelyen az első felköszöntőt francia nyel
ven dr. Dusán Panfícs jugoszláv követségi tit
kár mondotta s beszéde végén emelt hangon 
éltette Magyarországot, kiáltván: Vive Hon- 
groisj
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súlyos viiiamoskaramüol a Podmaniczky 
utcában: ltot utas megsebesült

Vasárnap (telelőit az Eűtucs-utcal vaitá-sinparon a 46-os villamos 
ttoisrohant a 8-as villamos pomocsiiapa

Vasárnap délelőtt a Podmaniczky-utca és 
Teréz-körut közelében villamoskarambol 
történt, amelynek három súlyosabb és négy 
könnyebb sérültje van. A sebesültek közül 
hármat a Rókus-kőrházba szállítottak a 
mentők, mig négyet székházukban láttak el 
első segéllyel s utána lakásukra szállítottak.

Délelőtt háromnegyed tiz óra tájban 
egy utasokkal zsúfolásig megtelt 46-os 

jelzésű villamos 
kanyarodott ki a Szinyei Merse-utcából 
Podinaniczky-u teába, 
felöl a Városliget irányába haladt 
ugyancsak utasokkal telt 8-as jelzésű pót
kocsis villamos.

A Kármán-utca és Eötvős-utca között van 
a váltósinpár, amelyen a Nyugati pályaud
varhoz igyekvő 4G-os kocsi eredeti vágányá
ról másik vágányra tér át. Ez a pont

■ Podmanlczky-utca legveszélyesebb 
helye,

mert itt két ellenkező irányba haladó kocsi 
sínpárja érintkezik és esős, vagy havas idő
ben, amikor az úttest síkos, nagy elővigyá
zatosságot igényel mindkét kocsi vezetőjé
től, hogy elkerüljék az összeütközést.

Vasárnap délelőtt,
amikor a 4ő-os villamos áthaladt a vál- 
tősinpárra, ugyanakkor a 8-ns kocsi 

pótkocsija érintkezett vele.
A 46-os teljes sebességgel beleszaladt a pót
kocsiba, az összeütközés következtében

a villamoskocsi kiugrott a sínpárról, 
Jobboldala erősen megrongálódott, ablakai 
betörtek.

Az összeütközés nagy pánikot Idézett elő 
a két kocsi utasai között. Sikoltozás, jajga
tás verte fel a Podmaniczky-utcát és az uta
sok egymásután ugrállak le a villamosko
csikról. Az összeütközés helyén csakhamar 

nagy csődület keletkezett, 
több rendőr érkezett oda s hamarosan meg
tették a szükséges intézkedéseket.

Mindenekelőtt a mentőket értesítették- 
akik

két autóval és megfelelő orvosi szerek
kel ellátva robogtak a Podinanlczky- 

utcába.
Később a VI. kerületi kapitányságról rend
őri bizottság is érkezett, Rabay rendőr’am- 
tány vezetésével. A mentők legelőször a leg
súlyosabb és kórházi ápolásra szoruló sé
rültekét vették kezelés alá.

Megállapították, hogy a 46-os kocsi uta
sai közül senki sem sérült meg, ellenben

a 8-aa Jelzésű kocsi pótkocsijának több 
utasa kisebb-nagyobb sérüléseket szen

vedett.
Részint az üvegcserepektől, részint az össze
ütközés következtében nekiestek nz ajtónak 
vagy egyéb tárgyban ütötték meg magukat. 
A mentők a legsúlyosabb sérülteket látták 
el legelőször első segéllyel.

Fekete Sándorné 35 éves
asszony, 

aki a Csonka-utca 3. számú 
nekiesett az ajtónak, fején 
lyos sérüléseket, azonkívül a 
sebezték az üvegszilánkok.

Nagy Fercncné, 37 esztendős háztartás
beli

Csengery-utca 82. szám alatti lakos ugyan
csak a fején szenvedett sérüléseket.

özv. Tóth Gyuláné, 42 éves fürdős- 
asszony 

elesett, jobbkarján súlyos sérüléseket szen
vedett, azonkívül az ajkát is erősen be
zúzta.

A három súlyosan sérült asszonyt a nó- 
kus-kőrházba szállították a mentők. A pót
kocsi utasai közül üvegszilánkoktól sérüllek 
Spitzer Jakab, 41 éves főkántor, Kiss Mór, 
65 éves magánzó, aki a halvállán és nz ar
cán sérült, Takács József, 33 éves kalauz a 
fején szenvedett zúzott sérüléseket, Palásthy 

f

a
Ugyanekkor a körút 

egy

háztartásbeli

házban lakik, 
szenvedett su- 
száját is meg

Utánozzák
az ideális, biztos, olcsó és kellemes 
Ariin hashaj tó-drageéL Este 2—3 
szem Ariin drayée - reggelre nor

mális ürillés.

Ariin 
hashapó-draíéet 

kérfen orvosától. Csak fr/ögvsreriar- 
bán kanhaló, 12 flll., W) fiit., 1 P 
és 2.80 r-s eredeti csomagolásban.

Dr. WANDER 
gyógyszer- és tápszcrgiidr rt 

X, Kcresztari-ul 30-38

Pál, 23 éves cipészsegéd ugyancsak a fején 
sérült meg.

Ez utóbbi négy embert a mentők a hely
színről közeli székházukba vitték, ahol ki
mosták sebeiket, majd valamennyiüket sa
ját kérésükre lakásukra szállították.

A rendőri bizottság vezetője a helyszínen 
kihallgatta a 46-os kocsi vezetőjét, Simonek 
Józsefet, valamint a 8-as kocsi vezetőjét, 
Domonkos Józsefet. Rajtuk kívül mintegy

Betört régi vevőjéhez egy eJzü^ött 
bútorkereskedő

Kereskedő korában kipróbálta a kulcsot és mikor 
betörő lett,

Egy bútorkereskedőből lett betörőt tar
tóztatott le vasárnap délben a rendőrség. 
Kiéin Zsigmond 39 éves kereskedőnek hosz- 
szu ideig volt bútorcsarnoka a Teleki-téren. 
Uj bútorokat készilett, azonkívül kézalatt 
vett használt bútorokat és azokat kijaví
totta és ismét forgalomba hozta. Egy bútor
vásárlás! ügyből kifolyóan megismerkedett 
Askenázi Saul tolikereskedővel, akinek a 
Síp-utca 17. számú házban van a lakása. 
A tollkereskedő egy hálószoba-berendezést 
vásárolt Kleintő], a bútorokat pár hónappal 
ezelőtt le is szállította. A szállításnál maga 
a kereskedő is bent járt a lakásban és igy 
ismerete annak belső beosztását.

Novemberben Kiéin Zsigmond beszün
tette üzletét és azóta ügynökösködéssel fog
lalkozott. Mint utólag kiderült,

az egykori kereskedő a bűn utjára tért
és volt vevője lakásába is betört.

Január 11-én Askenázi családjával együtt 
a délutáni órákban távol volt hazulról és 
este, mikor hazatért, észrevette, hogy a 
szekrények ajtaja nyitva van s több érték
tárgy hiányzik belőle. Mintegy

1500 pengő értékű ezüst- és arany
ékszer tűnt el a lakásból.

A kereskedő jelentést tett a betörésről a fő
kapitányságnak és a rendőrség megindította 
a nyomozást. Az ellopott értéktárgyakról,

Letartóztatták a kispesti halálautó 
vezetőijét, Szlobotnik Jánost

A rendőrség szerint ittas fejjel vezette autóját a vonat elé
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Vasárnap délben fejezte be a főkapitány
ság sérülési osztálya a nyomozást a szombat 
esti kispesti katasztrófa ügyében. A vizs
gálat eredményeképpen Szlobotnik János 
44 éves füszerkereskedőt gondatlanságból 
okozott emberölés büntette miatt

előzetes letartóztatásba helyezték.
Szombaton este, mint ismeretes, Kispesten 
az üllői úti sorompónál egy boroshordőkkal 
telt teherautó, amelyet Szlobotnik János 
Mária Valéria-telepi füszerkereskedő veze
tett s amelyen rajta kívül Papp József 
éves kereskedő és Willi Sándor 40 éves kis
pesti lakatos foglaltak helyet, teljes sebes 
séggel

nekirohant a lajosmlzscl átjárónál 
eresztett vasúti sorompónak*  

azt áttörte és beleszaladt 
Budapest felé haladó személyvonat 
második oszlálvu kocsijába.

Az összeütközés oly heves volt, 
Willi Sándor lezuhant az ülésről a 
kocsi kerekei alá került, amelyek teljesen 
szétroncsolták. A teherautó a sorompó mö
gött várakozó emberek közül többet meg- 

le

Lajosmizséről
egyik

hogy 
vasúti

Báró Orczy Lajosné, a kecskeméti 
utcai revolveres affér hőse cseléd*  

könyvel váltóit a rendőrségen
A báróné anyját vizsgálat alatt tartják a rendőrfőorvosi 
hivatalban - Béke Olga különös regénye - happy~end nélkül

A főkapitányságon vasárnap délelőtt tettek 
pontot azokra az aktákra, amelyek az utóbbi 
években báró Orczy Lajosné ügyeiről készül
tek.

A báróné, mint Ismeretes, nemrégiben Is 
élénken foglalkoztatta a nyilvánosságot;

revolveres afférja volt a Kceskemétt- 
ntcában dr. Sipekl-Balás Károly egyetemi 

tanárral.
Régebbi keletű vélt sérelme vitte a bárónét 
az egyetemi tanár lakása elé revolverrel a 
rctiküljében, de amikor szembetalálta magát 
a tanárral, a revolvert maga ellen fordította, 
majd amikor öngyilkossági kísérletének ez a 
módia meghiúsult,

jelentés a dohányfrontról: az új gyűrűs niko- 
tex-faintos-szivar minőség, formaszépség és ár 
dolgában világviszonylatban 13 kiváló

tiz szemtanú kihallgatására is sor került. A 
kihallgatások során az a feltevés alakult ki, 
hogy

a villamosöaszeUtkftzésért senkit sem 
lehet hibáztatni.

Simonek József minden igyekezete arra 
irányult, hogy elhárítsa az összeütközést, de 

a síkos sínpárokon már nem tudta 
megelőzni a bajt, 

dacára annak, hogy idejében fékezett.
A rendőrség egyik villamos kocsivezetöt 

sem vette őrizetbe, az összeütközés ügyében 
azonban tovább folyik a vizsgálat. A Pod- 
maniczky-utcai szakaszon több mint 

félóra hosszat szünetelt a közlekedés
és a megsérült 8-as kocsit ideiglenesen ki
vonták a forgalomból.

pár 
ke-

ahon-

felhasználta
mint minden egyes lopási esetnél, értesítést 
kaptak az összes zálogházak.

Szombaton délelőtt az. egyik budapesti 
zálogházban egy férfi jelentkezett, aki ér
téktárgyat akart elzálogosítani. A zálogház
ban utána néztek, hogy az ékszerek nem 
származnak-e lopásból és rövid kutatás után 
megállapították, hogy

az eladásra kínált értéktárgyak 
nappal előbb tűntek el a Slp-utcal 

reskedő lakásáról
Óvatosan értesítették a rendőrséget, 
nan detektívet küldtek ki és az a főkapi
tányságra előállította az ismeretlen férfit, 
aki kihallgatása alkalmával bevallotta, hogy 
Kiéin Zsigmond 39 éves volt bútorkereske
dővel azonos és lopás utján jutott az éksze
rekhez. Elmondta, hogy annakidején, mikor 
bútorokat szállított Askenázi lakásába, 

véletlenül kipróbálta a nála lévő kul
csot,

hogy alkalmas-e a lakás ajtajának fenyitá- 
sára. Rájött, hogy csak egy kis dara
bot kell a kulcsból lereszelnie és akkor ví
gan ki lehet nyitni vele a lakást. Most, 
amikor rossz viszonyok közé került, eszébe 
jutott ez a kulcspróba, megfelelőképpen át
alakította a kulcsot és betört Askenázihoz.

A bűn útjára tért embert átkisérték az 
ügyészség fogházába.

sebesitett, igy Fekete János 51 éves kispesti 
asztalosmester az autótól olyan lökést ka 
pott, hogy

koponyaalapi törést és agyrázkódást 
szenvedett.

Ezenkívül az összezúzott autótól és a so
rompó szárnyától

tiz ember sérült meg könnyebben.
A szerencsétlen sorsú lakatosmester holt
testét a kispesti halottasházba szállították, a 
súlyos állapotban lévő Feketét a Szent Ist- 
ván-kórházl>a vitték, mig a többi sérültet a 
helyszínen kötözlek be.

Szlobotnik Jánost, aki a halálautót ve
zette és különösképpen a legkisebb sérülést 
sem szenvedte, előállították n főkapitány
ságra, ahol csak a vasárnap délutáni órák
ban lehetett kihallgatni.

Megállapította a rendőri bizottság, hogy a 
teherautó vezetője és utasai Vecsésen voltak 
bort vásárolni. Vásárlás közben sorra vet
ték az összes bormintákat és alaposan be- 
kóstolgattak azokból. Valamennyien 
sen

telje-

Ittas állapotban voltak
és ez Idézte elő a szerencsétlenséget.

herr.sóval mcgniérgczte magát
Hetekig feküdt a Rókus-kórházbnn a báró- 

né. Felgyógyulása után a rendőrségre idézték. 
Nem indult eljárás ellene, mert

ai egyetemi tanár nem Jelentette fel, 
ellenben az életvédelmi osztály megvizsgálta 
életkörülményeit és édesanyjával együtt tá
mogatásban részesítette. A teljesen lerongyo
lódott, pénz és lakás nélkül álló két asszonyt 

beutalták egy nőotthonba, 
közben pedig gondoskodás történt arról Is, 
hogy valamilyen módon biztosítsák a meg
élhetésüket.

A nőotthon vezetősége az első napok után

nagyobb értékére, a lenti árakon árusítom

február 7-ig

Angol bordázott narisr.ya
téli meleg, P 1.38 helyett „ ______

TfillzoKnl
vaatag, bolyhos, P 1.S8 helyett________

TenzoKni
vastag melé pamutból, bóreróe, Mf. helyett

SKŐtSál
meleg, finn

Selyem cslhosnaíríg i ne
inogó mflaelyemből..............................p I.HU

Selyem Dolyhosnatírfig ü qn
külseje eeikOB mUgclyemből ........... P

„uiskosa*  selyemharisnya
kiváló műhelyem, garantált hibamentes P

.ooiímarKS" seiyemnansnya 
finom műselyemból ........................... P

cnarmeuse selysmnadrag
Rínia, lágy, finom mŰHSlyem, kin hibával P

női haiait wrsefva HKr""'
minden párért garancia, P 6.80 helyett P

Ml szarvasönrKoztya
szürke színben, P 8.80 helyett.......... P

1.38
1.98
1.98;
0.80;
5.99 ;

Finom kötőtl-áruk, pulloverek, sport- g
cikkek, keztyük alacsony árakon 9

narisíiymz
Kazlnszy-u’ca ff
Címre kérem ügyelni!

jelentést tett a rendőrségnek báró Orczy- 
néról és anyjáról.

A jelenté.*  alapján azután v-áratlan Intézkedé
sek történtek a rendőrségen.

A báróné anyját
rendőrorvnsi

és mert állandóan 
vábbra is vizsgálat 
ponta meg kell

vizsgálat alá vették 
zavarosan viselkedett, to- 
nlatt tartották. Most na

jelennie a főkapitányság 
rendőrfőorvosi hivatalában és még a héten 
döntenek a sorsa felől.

Leányának, báró Orczy Lajosnénak m 
ügye még érdekesebb. A báróné vasárnap 
reggel

csclédkőnyvet váltott ki magának a rend
őrségen

és hatósági támogatással vidéken keres magá
nak valami jobb helyet, hogy nz elmúlt évek 
botrányai, Izgalmai és megpróbáltatásai után 
megpihenjen.

így végződik a regény, amelynek részletei
ről annyit írlak a lapok. Nem éppen happy 
end, nem erről álmodott néhány év előtt a 
fltosorru báróné, aki a körülötte zajló esemé
nyek közben harmincnégyéves lett, kezét fel
törte a fizikai munka s Íme: még mindig 
nos arcát fázósan elbújtatva kopott 
kabátja álszőrméjébe,

cselédkönyvvel a zsebében 
visszaszűkiil egy egyszerű lánv — most 
leánynevén, Beké Olga — ozenzációtlan 
tébe.

esi- 
téll-

mer 
éle-

fflANDEL BÉLA
IV., Deák Ferenc-utca 19 

fehérnemű és vászonüzlete 

Koitozkoomi
Régi, közismert elsőrangú árult: 

női-, férfi-, nyerőink fehérnemű, 
síztalnomü, törlő, törülköző, 
zsebkendő es egyéb méieraru- 

raktarnt 

már csak rfiuiü süeíc 
árusítja kl

mö:ysn iesz^íiíoii*ron
Zavartalan kiszolgálás biztosítására kérjük 
lehetőleg a korú délelőtti órákban szives 

látogatását.
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Revolveres merénylet a zalaegerszegi 
Arany baráíiy-szftiló tulajdonosa ellen 

A loshazbúi szabadult merényit) kocsis eimensHOit
Zalaegerszeg, január 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
Zalaegerszegen vasárnap déilulán nncv Iz 
ffalmat keltő revolvere*  merénylet kísérlet 
történt

Szép Ferencnek, az „Aranv bárány" szálló 
tulajdonosának Métnekousztán nagy birtoka 
van. Szép Ferenc tavaly

főimondott a kocsisának,
Fehér József huszonnvolcéves bessenvől le 
fénynek. Akkoriban Szép Ferenc családjá
val együtt a birtokon tartózkodott. Fehér 
bosszúból éjszaka

belőtt a hálószoba ablnkán.
Szép F erenc kirohant és Fehér ekkor fegy 
vert fogott rá. A revolverei kocsislcgénvl 
azért kéthónnpl fogházra ítélték.

Azóta már kitöltötte büntetését és

és 
az

a napokban elbocsátották a fogházból. 
Fehér még mindig nem nyugodott meg 
bosszút forralt. Vasárnap szekéren 
..Aranv bárány“-szálló elé hajtatott,

egyik kezében revolverrel, a másikban 
boxerrel berontott Szép Ferenc laká

sára
és közvetlen közelről rálőtt a szállodásra. 
Szerencsére azonban a fegyver csütörtököt 
mondott és Szépnek semmi baja 
télit.

A merénylő kocslslegény ezután 
a szállóból, fölugrott a szekérre s 
előtt megakadályozhatták volna,

elhajtott.
A rendőrség most mindenütt keresi és elfő 
gabása után valószínűen statárlális bíróság 
elé kerül.

sein tör-

kirohant 
még mi-

A haláíbáayából ismét két holt 
festet hoztak felszínre

Még őt bányász hiányzik

nyes társaihoz és milyen Irányú tárgyaláso
kat folytatott Vannay László gazdászali 
liszttel.

Enyedy Róbert dr. vizsgálóbíró különben 
már napok óta folytatja a puccs-ügy letar
tóztatottjainak kihallgatását. A vizsgálat 
csak a hó végén fejeződik be és akkor 
visszaküldi a vizsgálóbíró az 
kir. ügyészségre. Ezután lesz csak módja az 
ügyészségnek dönteni, hogy készit-e az 
ügyben vádiratot és ha igen, kik ellen, 
mert a jelenlegi terheltek között van több, 
akikkel szemben megszüntetik majd teljesen 
az eljárást. Az is csak a bűnügyi vizsgálat 
befejezése után tisztázódik, hogy

a vádemelés nz eredeti elmen, lázadás 
elkövetésére Irányuló szövetkezés bün

tette,
vagy’ pedig a vizsgálóbíró első minősítése, 
az állami és társadalmi rend erőszakos fel
forgatására Irányuló szövetkezés büntette 
címén történik-e. A vizsgálat befejezése 
után valószínűleg több szabadlábrahelyezés 
is lesz nz ügyben.

A katonai hatóságok által letartóztatott 
Vannay László gazdászati tiszt ellen termé
szetesen külön folyik az eljárás. A honvéd

l'nrtM meg telep«« kéeiUlékét, d« 
gyen húzza

iratokat a

ügyészség vizsgálata már olyan elörehnlas 
dott stádiumban van, hogy két-három hét 
múlva elkészíthetik a vádiratot, sőt 

március második felében Vannay ügyé 
ben a katonai törvényszék megtarthatja 

a főtárgyaidat is.
A katonai fogházban öngyilkossá lett Schill 
Ferenc tábornak, volt ra. kir. csendörségi 
felügyelő halála ugyanis az ügy katonai ré« 
szét leegyszerűsítette és Vannay László sze
repének földerítése már nem okoz különö
sebb nehézségeket.

Beuthcn, január 17.
A menlőcsapatok szombaton késő este a 

Karstcn-Zentrum bányában megtalálták 
Welss beütheni bányász holttestét. 
családos ember,

■ki két nappal a szerencsétlenség 
balt meg 

a bányában azok miatt a sérülések 
amelyeket

Weiss

után

______  miatt,
bányaomláskor szenvedett.

Vasárnap délután Mlsch beutheni vájár 
holttestét is sikerüli rendkívül veszélyes 
munka után felszínre hozni. Misek felesé
gén kívül kél gyermeket hagyott kívül.

A vájár kövek közé szorult a a halál 
ouk négynapi szenvedés után váltotta 

meg.
A kél héttel ezelőtt történt bányakataszt

rófa alkuimával ellünt 14 bányász közül 
még öt hiányzik.

Az elbocsátott nevelőnö 
magjával vitte a halálba 

a gondjaira bizott gyermeket
Salzburg, január 17.

Hétfői Napló tudósítójának jelentése.)

Meg akartak ölni... 
segítsetek...

Kél hit alatt sem tudta megállapítani a rendőrség a liget-téri 
fé'lg meztelen öngyilkos ..........

emberek

A főkapitányság öngyilkossági osztályát 
mintegy kél hete rejtélyes öngyilkossági 
ügy foglalkozatja. Egy ismeretlen nő kilétét 
igyekszenek megállapítani, azonban a de
tektívek munkáját ezideig a legkisebb ered
mény aern koronázta.

Január 4 én, egy csikorgó téli éjszakán. 
Kőbányán, a Liget téren szolgálatot telje- 
sitö őrszemes rendőr az egvik pádon

félig megdermedt állapotban lévő esz
méletlen nőt talált.

A 25 .00 évesnek látszó nő hiányos öltö
zékben volt és dacára a mentők hosszas 
élesztgetési kísérletének, nem tért eszmé
letre. A inenlőorvosok megállapítása sze
rint a minden valószínűség szerint közép
osztályhoz tartozó egyén, akinél semmiféle 
írást nem találtak

nagymennyiségű veronállal mérgezte 
meg magát.

A Rókus-kórházba szállították, ahol

kilétét

- ...................... ...... na-
pokig feküdt eszméletlen álla pótba n. A mi -

kor eszméletre tért, összefüggéstelen szava
kat kiáltozott:

— Meg akartak ölnll... Emberek, segítse
tek'... Közeledik felém a fekete rémi...

Ezeket és ehhez hasonló szavakat kiáltó 
roll a kórházi ágyon a Liget-tér titokzatos 
öngyilkosa. A kórházi orvosok 
intézlek hozzá kilétére vonatkozólag, 
hajthatatlan maradt és

megtagadta a felvilágosítást.
Az öngyilkossági osztály detektivjd 
Kőbányát felkutatták, de nem sikerült ...vh 
állapilani a rejtélyes nő kilétét. Orvosi vé
lemény szerint ti szerencsétlen nő suhint 
idegbeteg. Zavaros beszédéből és különös 
viselkedéséből következtéinek főleg erre.

A rendőrség most
n nagyközönség segítségét kért

és felhívja azokat, akiknek január 1. és 5. 
közölt hasonló korit nőrokonuk eltűnt, je
lentkezzenek a főkapitányság II. em. 132. 
számú szobájában.

kérdéseket 
de ő

egész 
meg-

M _______  ...
Néhány nappal ezelőtt a Traunsee halászai 
megdöbbentő leletre bukkantak, a kotrási 
munkálatok közben

a tó mélyéről egy nő holttestét 
ki a gép.

Az orvosi megállapítás szerint a 
már igen régen lehetett a vízben: 
hiányoztak, arca a fetlsmerhetetlenségig 
elváltozott. Egyetlen Ismertető jel segítségé
vel volt csak remélhető a holttest agnoszká- 
lása — ú

a nyakán ugyanis egy vékony rubin
köves láncot találak.

Hiába tették azonban a nyakláncot köz
szemlére s indította meg a csendőrség a leg
szorgalmasabb kutatást — ez sem járt ered
ménnyel. A megcsonkult holttestet eltemet
ték, a csendőrsóg a nyakláncot pedig fel
küldte a bécsi rendőrségre.

Szombaton délután a bécsi rendőrség je
lentette azután a salzburgi rendőrprefektu- 
rának, hogy

kikerült a Traunsee vizéből kiemelt holt
test agnoszkálása.

Megjelent ott ugyanis Maria Leister, az egy
kor híres operaénekesnő, aki most állan
dóan bádeni villájában lakik és egy tizenöt 
esztendővel ezelőtt lezajlott dráma epilógu
saként a nyakláncban felismerte 1917-ben 
kisfiával együtt eltűnt nevelőnőjének: Ida 
Knörrlein-nek ékszerét.

Maria Leistner, Kramm-Wallisch gróf öz
vegye elmondotta, hogy 1917 nyarán a

emelte

holttest
végtagjai

gmundem operaház tagja volt. Vele volt ál
landóan hatesztendős Ottó nevű kisfia is, 
aki mellé nevelőnőként Ida Knörrleint al
kalmazta.

kétségbeesve vette tudomásul, hogy as 
operaénekesnő szerződését a nyár végez
tével nem újítja meg, hanem Bécsbe 
költözik, természetesen kisfiával együtt 
éa ........................... ‘nlnca szándékában őt la magával 

vinni.
Ezért azután a nevelőnő öngyilkosságra 
határozta el magát. Egyik este a szobájá
ban levelet találtak, amelyben csak annyi 
állott:

— A kis Ottó nélkül nem tudok élni...
Ettől a perctől kezdve sem a nevelönő- 

nek, sem a kisfiúnak nem tudtak nyomán 
bukkanni. Egy héttel később a tó egyik el
hagyott részének nádasában

csónakot találtak, amelyben a kis Ottó 
kabátjára bukkantak.

Hiába szerződtetett azonban a kétségbe
esett anya munkásosztagokat, hogy kutas
sák át a tó minden talpalattnyi helyét —« 
a holttesteket nem sikerült megtalálni. A! 
víz tizenöt évig megőrizte titkát és a meg
talált nyaklánc segítségével csak most sike
rült véglegesen megállaptani a nevelőnő 
halálát.

Vannay László gazdászati tiszt 
ügyét márciusban tárgyalja 

a katonai törvényszék
A puccs-ügy letartóztatottjait vasárnap hallgatja ki 

részletesen a ----- ' -
Vasárnap délelőtt a puccsügy letartózta

tásban lévő szereplőit h pestvidéki törvény
szék fogházából csukott rabsz.állitó autón 
átvitték ■ markéutral fogházba. Engedi/ 
Róbert dr. vizsgálóbíró intézkedésére tor

Szombaton. Január 2-án 
e I ö a r. ti r:

FIZESSEN
NAGVSAD

Zenés vígjáték 3 felvonásban, 
írták: Ernőd Tamás és Török 

Rcxití. Zenéjét szerezte Kominthy 
kúro y. — Főszereplők:

CíaAl Franciska, Erdélyi Miéi, 
itatna Al'cr, ’ilirza, ( aot(os. 
KHbos, llu,"’ó'sy, Gárdonyi, 

Peti.

vizsgálóbíró
• ént az átszállítás, mert a bűnügyi vizsgálat 
most folyik éa ennek során elengedhetetle
nül szükségei a letartóztatottak kihallga
tása. *

Elsőnek Boád Árpádot vezették ■ fog
házból a vizsgálóbíró harmadik emeleti 
szobájába, ahol másfél órán kereszt Ili 
folyt a puccs-ügy vezérének kihallga

tása.
flaád Árpád, aki különben kecskeméti 

lakos, a vizsgálóbíró kérdéseire részletes 
fölvllágosltást adott a Kecskemét környé
ken folytatott működéséről és régi hívei 
között ma is fennálló kapcsolatokról. Nyi
latkozott az egykori különítményt tug arról 
a szervezési munkáról is, amely a puccs- 
ügV kirobbanásához és a szervezkedök le
tartóztatásához vezetett.

Raád Árpádot azután vlsazaklsérték r 
fogházba és

az ügy második nercplőjét, Gyulai- 
Molnár Ferencet verették a vizsgálóbíróMolnár Ferencet verették 

elé.
Gyulai-Molnár Ferenc, aki 
előtti időben Gödöllőn 
ugyancsak jegyzőkönyvbe 
ini'vcn kapcsolat.ii voltak

a letartóztatása 
utmcsicr volt, 
diktálta, hogy i 
régi különitmé-

Helyreigazítás
1. Nem Igaz, hogy a Wclszberger Testvérek 

a Fittes terhére bármily bűncselekményt el
követtek, ellenben Igaz, hogy szabadságra 
mentek s ez Idő alatt távollétükben tette meg 
ellenük a Fillex bűnvádi feljelentését, mely a 
hatóságok által soha be nem bizonyiltatott s 
Igy vádelejtéssel és jogerős megszüntetéssel 
végződött.

2. Nem Igaz, hogy a Filtei megkegyelmezett 
a Wclszberger Testvéreknek s * ” * " 
visszavonásával szabadságukat 
lenben Igaz, hogy ■ Fillex a 
gericht kiadatási fogságában 
Welszberger Testvérekkel egy előre elkészített, 
de azóta hatálytalanításra Irányuló polgári 
perrel megtámadott joglemondó nyilatkozatot 
és csak akkor, amikor már birtokában volt ez 
a nyilatkozat, vonta vissza feljelentését, de en
nek ellenére a Filtex újból és újból próbálko
zott, hogy a visszavonás dacára állapíttassák 
meg Welszbergrrék bűnössége, ez azonban nz 
előző pontban említett vádelejtés és vádmeg- 
szüntetés tanúsága szerint nem sikerült.

3. Nem Igaz, hogy a rendőrség az áruk egy 
töredékét a Filtexnek visszaszármaztatta, el
lenben igaz, hogv dr Mándy Sándor ügyvéd 
a Filtexnek, mint Flesch Nándor textilnagyke- 
rcskedő legnagyobb áruhitclczöjénck megen
gedi^, hogy a Flesch egyik raktárában tárolt 
árukat, kh. 7000 méter, a Filtexlől vásárolt 
textilárut onnan elvitesse, saját raktárába szál
líttassa és a kirendelt zárgondnok rendelkezé
seihez képest azok felett rendelkezzék.

4. Nem igaz, hogy a Wclszberger Testvérek 
légből kapott feljelentésekkel próbálnak a Fil
lex vezetői ellen operálni.

Budapest, 1931 december.
Tisztelettel:

Wehrherper Testvérek 
Wclszberger Ferenc 

Wclszberger Zslgmond.
A cikkben foglaltakat fenntartluk.

a feljelentés 
visszaadta, el- 
wleni I.andes- 

aláiratott a

Az első előadások jegyeit már Árusítják.

RíX.=: gjuMgjrjjju
n>4, villáikor.A. mliitt tebruár 1-Igüzletéből

DOROTTYA-UTCA 9. 8Z.
«ia húzott áruimat minden elfogadható áron árusítom

Nacht ohne Pause
A nofry vígjátékok német vezértllmje. 

A« Unlversal mestermflve I 

Rendezte: MARTON RANDI. 
Producer: J. PASZTERNÁK.

Főszereplők:

Siegfried Arno, Max
Adalbert, Ida Wüst, Else 
Korseck, Camilla Horn.

Premier kedden

NYILT-TÉR
(E rovatban Űzőitekért nem vállal felelősséget

■ szerkesztőség.)

Nyilatkozat!
A Fillex R. T. egynéhány budapesti napi

lapban közzétette a Wclszberger testvérekre 
vonatkozó tényállást, mely szerint ezek a cég 
trhére elkövetett, hatóságok által bebizonyí

tott és általuk bevallott súlyos lopások és sik
kasztások után, dacára a kindott körözölevél- 
nek, megszöktek.

A Wciszbcrger-testvérek erre többek között 
az ..l, i«no“ a« r.«: v.._!_<«<«, ,. utón 

helyre*
az „Újság" és ab „Esti Kurir“-fól kiről 
köveiéit) k ennek a közleménynek a ) 
igazítását.

M.lló írd.klMÍ,t kellhet. f,Rybfn
1 Budapest, hír. BitnlelSjírásbiróság B. IV. 
t V'™1031 “• "'"ll hozott ........
kot, amelyeket “ ’ ..................  itélele- 

a Budapesti Kir. Bünletőlör-.. n, . ixir. uumetotor-

I. 1 1“ 'l ""mí'r ■* ’ W ha-
", hoí.'' " bíróéi b Wchzbrrgrr-

IrM.írck helyrelRtuilú, hinti kérelmit mind- 
ket fokon clulasitolta.

Eerős György 
VII., Királya Í7.
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Báder József dr. gyilkosának, Kreiner 
Imrének ügyében fi meglepő fordulatok 
egész sorozata játszódott le a legutóbbi na
pokban.

A gyilkost, aki háromnegyed évig tartó 
hajsza után ölte meg a közismert ügyvédet, 
szombat óta dr. Németh Ödön egyetemi ta
nár és dr. Bakody Aurél magántanár, tör 
vényszéki orvosszakértők vizsgálják. Szabó 
István dr. vizsgálóbíró, aki Kreinert gyil 
kosság büntette címén tartóztatta le,

elrendelte a gyilkos elmeállapotának 
megvizsgálását, mert — Krelner a fog

ságban valósággal megnémult, 
viselkedése arra vall, hogy agyrendszere 
teljesen felbomlott és gyógyíthatatlan beteg
sége a végső stádiumhoz közeledik.

Az orvosi vizsgálat első eredményei arra 
mutatnak, hogv Kreiner gyógyíthatatlan 
betegségből eredő paraltzls progressziódban 
szenved. A súlyos beteg üveges tekintettel 
bámul éjjel nappal a levegőbe és nem hat
nak rá sem a szavak, sem a mozdulatok. 
Egy teljes hét óta egyetlen szót sem ejtett 
ki a száján, némán és mozdulatlanul ül vagy 
fekszik ágyán. Krelnernek szívműködése is 
rossz és igy valószínűnek tartják, hogv 

végzetes baja egyhamar végez vele.
Ezért most el is rendelték, hogy Kreinert a 
Markó-utcából a gyüjtőfogház kórházosztá
lyára szállítsák.

Kétségtelennek látszik, hogv Kreinert ro
hamosan rosszabbodó betegsége, vagy be 
számithatallansága

mentesíteni fogja
főbenjáró bűncselekményének következmé
nyei alól, ez azonban még a jövő kérdése, 
a vizsgálat tehát éppen ugv fnlvik. mintha 
Kreiner egészséges volna. Ennek a vizsgá
latnak során egymásután több váratlan fór 
dulat történt.

Kiderült, hogy Báder ügyvéd gyilkosa 
Beich Adolf volt szikvizgyárost,

apósát Is meg akarta ölni Kálvária

Tovább folyik a vizsgálat 
a leleplezett kommunista 
diákszervezkedés ügyében 

A szabadszerelmet propagálta 
a félrevezetett diákok röpirata

A kommunista diák szervezkedés ügyében 
Preiser Károly műegyetemi hallgató és két 
fiatalkorú társának letartóztatásával még 
nem ért véget a rendőri nyomozás. A poli
tikai osztálynak ugyanis tudomására jutott, 
hog,

■ letartóztatott fiatalemberek helyett 
mások vették át a szervezkedés vezeté
séi és újabb összejöveteleket tartanak a 

fővárosban.
Kiderült, hogy a fiatal kommunisták kifelé 
mint szociáldemokrata diákok szerepeltek. 
A Magántisztviselők Országos Szövetségé
nek és a Bőrösök Szakszervezetének Kőris
utcai helyiségét azon a címen kérték el 
egyik estére, hogy

▼Itaestéket tartanak
és azokon szociális problémákról beszél
nek.

Endresz György 
a Justice fór Hurtgary-n áprilisban 

Amerikába repül
Budapestről indul és New Yorkba akar eljutni 

a magyar óceánrepülés hőse
A magyar aviatika! körök hetek óta a 

legnagyobb titokban igen érdekes esemé
nyekre készülnek, amelyek most már, a ki
szivárgott hírek szerint, döntő stádiumba 
kerültek.

Amikor Endresz György és Magyar Sán
dor, a Justice főt Htingary-n megérkeztek 
Amerikából Budapestre, azonnal azt mon
dották, hogy ez a diadalmas lény csak egyik 
fejezete a magyar óceánrepülésnek, amely

csak akkor fog véglegesen sikeres be
fejezést nyerni, ha uz utat visszafelé la 

megteszik

AbrahAm pAl
világhírű operettje, a

utcai lakásán.
A Teréz-köruti gyilkosság előtti napokl>an 
Kreiner éjszakákon át ólálkodott a Kálvá 
ria-ulcai ház olőlt, az udvarban és az ud
vari folyosón és felesége öreg apjára,

Rclch Adolfra leskclődött, töltött re
volverét szorongatva.

Az öregember, akit Kreiner megöléssel fe 
nyegetett, halálfélelemtől gyötörve rejtőz
ködött lakásában és csak akkor mert elő
jönni, amikor veje már megölte Búdért és a 
rendőrségre került.

Kiderült az is — és erre nem találnak 
magyarázatot — hogy Báder ügyvéd, aki 
ősszel veszélyes fenyegetésért feljelentette 
Kreinert, néhány héttel a gyilkosság előtt 

visszavonta feljelentését,
s ezt azzal indokolta, hogv már nincs ve
szélyben, Kreinerrcl sikerült békét kötnie. 
Egyelőre még rejtély, hogy mi indította erre 
a szerencsétlen sorsú Búdért.

Az ügy igazi fordulata a gyilkossági ügy 
központjában álló Epszí/on-kávéház eladási 
szerződése körül történt. Kreiner tudva 
lévőén rögeszmeszerüen követelte Bádertől 
és feleségétől azt a „titkos' szerződést”, mely 
óllitólag az Ypszilon-k&véWiz eladásakor 
jött létre Báder dr. közben jöttével.

Azt állította Kreiner, hogy vételáron felül 
felesége egyéb haszonban is részesült az el
adott kávéház után. Kreiner ezt a rejtélyes 
szerződést kutatta-kereste a gyilkosság előtt 
és nagyrészt emiatt követte el borzalmas 
tettét. *

Ez a szerződés a Krelner-család sze
rint már előkerült

és Kreinernének a szerződés értelmében 
600 pengő havifizetés járt volna, de ezt már 
régen nem kapta meg — ugv látszik, va
lami további üzleti megbeszélés alapján.

A szerződés és az ügynek sok egyéb érde
kes dokumentuma a hatóságok elé kerül és 
ezekből fog majd feltárulni a Báder—Krei- 
der-dráma igazi háttere.

Természetesen a két egyesület vezetősé
gének fogalma sem volt arról, hogy ezeken 
a vitaestéken kommunista tanokat hirdet
nek. A lefoglalt iratokból kiderült, hogy 
Preiserék szerint az ifjúságnak három el
lensége van: a szülők, az iskola és az állam.

A tanári „önkény” letörésén kívül az is
koláknak a proletariátus szolgálatába való 
állítását tervezték. A Preiserék állal kiadott 
„Vörös diák” című lapban, amely csak az 
első évfolyam első számát érte meg, nagy 
dicshimnusz jelent meg Leninről és a kom
munista forradalomról. Egy másik cikk
ben a

a szabad szerelem
mellett szálltak sikra az ifjú kommunisták.

A kommunista diákszervezkedésből kifo
lyólag kilenc egyén ellen folyik vizsgálat, 
ezek közül három van letartóztatásban, mig 
a többiek szabadlábon vannak.

és a Justiee far Hungary a budapesti start 
után megjelenik Nem York felett.

A szép terv megvalósulását sok minden 
közbejött esemény akadályozta, ugy hogy 
már-már ugy látszott, hogv a didalmas ma
gyar óceánrepülés másrd'k fejezetéből nem 
lesz semmi. Mindenekelőtt

egyenetlenség támadt az őcránrepttlők 
között, Endreaznek differenciál keletkez

tek Magyarral és Szalay Emillel, 
aki a Justice fór Hungary útját javarészt 
finanszírozta. Magyar közben meg Is nősült 
és mint ismeretes, feleségével, valamint Sza
lay Emillel át is hajózott Amerikába. End- 

HAUIAI RÓZSÁJA

rész hosszú ideig súlyos betegen feküdt és 
betegségéből csak nemrégen épült fel tel
jesen.

Endresz teljes gyógyulása 
tette újra aktuálissá a régi terv fel

éledését
és a kiváló óceánrepülő baráti köre nagy 
propagandát kezdett az óceánrepülés máso
dik fejezetének megvalósitása érdekében. A 
terv e pillanatban az, hogy

nem keresnek mécénást, aki az ameri
kai óccánrepülést finanszírozza, hanem 
azt a körülbelül tízezer dollárt, amelyre 
Endresznek szüksége van, hogy elin
dulhasson, felerészben társadalmi gyűj
tés, felerészben pedig hivatalon támo

gatás segítségével szerzik meg.
Ezzel kapcsolatban már a legkomolyabb 
formában folynak a tárgyalások,

az elvi beleegyezés már megvan 
és ha a részleteket is letárgyalták — ugy 
nyilvánosságra kerül az akció terve és meg
kezdődnek az előkészületek.

A Justice fór Hungary ezidőszerint a 
mátyásföldi repülőtér egyik hangárjában 
kapott szállást, miután hosszabb ideig a 
Közlekedési Múzeumban volt kiállítva.

Rövidesen megkezdődnek a Justice fór 
Hungary javítási munkálatai és a jelenlegi 
tervek szerint, ha minden időre elkészül, 
Endresz György április 1-én „berepülheti'*  
a gépet. Ha pedig a meteorológiai viszo
nyok kedveznek és a próbarepülések is si
kerrel járnak, akkor

még április végén Endresz egy később

Al-kloroformos rablást leplezett le 
a rendőrség

Elköltötte az anyósa pénzét és kloroformos rablótámadás mesé
iével akarta félrevezetni a rendőrséget — Hamis vészhirter/esztés 

miatt szigorúan eljárnak a rablás! mesék kitalálói ellen
Tegnap este a főknpltánvaágra beállított egv 

dúlt külsejű férfi és Izgalomtól remegő hangon 
mondotta:

— Segítséget kérek, 
kloroformos rabló támad ás történt.

kiraboltak az utcán!
A rablásról szóló bejelentés érthető Izgalmat 

keltett a rendőrségen. A férfi, mikor kissé le
csillapodott, egy vakmerő, amerikai izü rablás 
történetét adta elő Elmondotta, hogy

Burlán József a neve, 82 éves sodrony
szövő.

Este nyolc óra tájban — mondotta — ar Imre- 
utcán haladt végig, mikor egyszerre csak há
tulról Ismeretlen férfiak rontottak rá, fejbe
verték,

kloroformos rongyot szorítottak ar arcára 
és mikor elkábult, elrabolták a pénztárcáját, 
amelyben 160 pengő volt, azután < imenekiil- 
teli. Később magához tért és a rendőrségre sie
tett, hogy feljelentést tegyen.

A rendőrségen megvizsgálták Buriánl, de 
nrm találták nyomát annak, hogy kloro- 

foruioa kábításon eseti volna át.
Gyanúsnak találták a dolgot, faggatni kezd-

Max Marcus a letartóztatott berlini bankár 
öngyilkosságot kísérelt meg

Berlin, január 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöb

bentő öngyilkossági kísérletet fedeztek fel 
vasárnap reggel a .Vonbft-kórházában. Itt 
ápolják idegbajával a letartóztatott híres 
berlini bankárt: Max Marcust, akit

Üzletfelei nem kevesebb, mint négy
millió márka elslkkasztásá val vádol

nak.
A bankár, aki néhány hét óta van vizsgá
lati fogságban s nagyfokú idegessége miatt 
került a rabkórházba — az elmúlt éjszaka

egy klélcsltelt dróldarabbnl aulyos se
bet ejtett a mellén.

Eszméletlenül, vérbefagyva találtak rá reg 
Kel. 
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kiválasztandó magyar pilóta lársaságá- 
ben starthoz áll

és a Justice fór Hungary elindul Budapest
ről Nem York felé.

ék és Burián rövidesen beismerte, hogy 
a kloroformos rablás meséjét csak ki

találta
Bevallotta azt is. milyen célt szolgált s mese. 
Az anyósa 160 pengőt bízott rá,

6 a pénzt elköltötte, de nem merte be- 
vullani

és a rablás! mesével akarta elkerülni ■ családi 
komplikációkat.

A „rablás" ügyében erre megszüntették a 
nyomozást és

a továbbiakat a rsaládra, illetve az 
anyósra bízták.

A rendőrségen különben nagy megütközéssel 
tapasztalják, hogy az utóbbi időben

többen álltuk mór elő hasouló mesékkel 
és rengeteg fölösleges munkát adtak a rendőr
ségnek. Az • vélemény alakult ki, hogy a 
rablómesék kitalálói ellen szigorúan el kell 
járni. A magyar törvények nem ismerik a ha
tóság félrevezetését, de éppen ugy, mint a felső- 
gallai Schreibcr-tréfn esetében,

hamis vészjelzés miatt 
eljárást lehet indítani ellenük.

Azonnal orvosi ápolás alá vették s csak*  
hamar sikerült is eszméletre térileni. Ki
hallgatásakor Marcus elmondotta, hogy

minden éjszaka rémlálomáaok gyötrik 
letartóztatása óta,

állandóan azt Álmodja, hogy bűnéért 
halálra fogják Ítélni.

Álmából felijedve követte cl az fingvil*  
kossági kísérletet, hogy igy önként menjen 
a halálba.

Az orvosi vélemény szerint, ha különö
sebb komplikáció nem következik be, sike*  
riil a sikkasztó bankárt megmenteni a« 
életnek. A hatóságok megindítóitok a vizs*  
gálatot, annak megállapítására, hogy hon
nan szerezte Marcus a drótdarabot, amely*  
Ivei az öngyilkosságot megkísérelte.

KETTŐS 
VEZÉRLÉSŰ 
SOKSZOROS 
végerősítő

Király Színházban.
Saltófőpróba: csütörtök este fél R órakor. Az illetékesek jegyeiket 6 pengőtől 50 

filléres árig Átvehetik a titkárnál.

RÉGI KÉSZÜLÉKÉNEK
UJ ERŐT ADNAK
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HIKHK
Kiepura nagy sikere 

az Operanázban
\ szinlap táblás bétát Jelző vftrös átnyomásn. 

az Andrássv illőn vígig kígyóié beláthatatlan 
autötor. n kormányáéval családjával, József 
főhrrrcgíkkrl é» nilnllit*r<*kkc|  az élen, nz 
eleganciában tündöklő ragyogó nézőtér. miiül 
a nngv'zerű vendégnek. Jón Ktepurának szól 
— <’• mm nz uj betanulásban szinrckcriilö
,,Manon"-nnk. nuu'lym k érzelgős szirupul mu
zsikája aligha mozgatná meg ti zenei rló torna- 
geket

Érthetetlen h volna, hogv Ktepura. a leghö- 
slbh hang tulajdonosa miért In vAlokitoltn ezt 
a lírai szerepet vendégszereplésül, amelytől 
éppen legszebb Imngjalnak, a magas hangok- 
hak rsillogtalásóra mm sok alkalma nyílik, ha 
hiepura nem akarná beblionyitnni. hogy nem- 
t <nk hanghajnok. Imnern nngytudáiu. finom 
kultúrájú éneke*  is. E» ez teljes mértekben 
sikerült is neki.

A második fehoini*  Alom-áriáját" tökéle
tes technikai tudóssal, igazi átéléssel énekelte. 
Természetes, hogy meg kellett Ismételnie Mel
ledé N'o</g Margit minden tekintetben nagy
terű Mamin jn állt nz. elóndiis középpontja- 
bán. Az uj Is-tanulás egyéb értékei: Széniért 
Árpiid sikerült rendezése, Ifj. Oláh Gusztáv 
í rnek díszletei és F/rlhtftt János lendületes, 
tinóm veién.) lése

— Revolvere*  bttllrflk garázdálkodnak n 
balatoni villákban. Az utóbbi Időbér, a Bn 
laton környékén n betörök több villát fosz
tottak ki. A vasárnapra virradó ójazakún 
Hindi Miklós liipolcai hankigiizgnló rév
fülöpi villájában jártak ahonnan minden 
megmozdít haló holmit elcipeltek. I gvan- 
ezen nz éjszakán behatoltak dr. Szíveli 
Kórolv tapolcai törvényszék! bíró halálon- 
márlnfürdíll villájába is. A .szomszédok a 
bclöíöjárás zajára fölriadtak s cl akarták 
fogni őket. A tettesek kelten voltak. Közü
lük nz egvlk revolverrel rinsztólővéscket 
adott le és a lövések nyomán keletkezeit 
zűrzavarban mindketten megszöktek. ,A 
esendőméi megállapította. hogy ll.idobn 
Imre öcsödi géplakatos és A’ondr.s János 
békési asztalos követték el a vlllnfosztoga- 
liísokat. Ilodoba és Kovács álláskeresés iirii 
gyével járják a Balaton vidékét. A betörő
ket körözik

—- Kiugrott az autóból egy Hatni leány. 
Különös öngyilkosság történt vasárnap este 
a Budafoki utón, ahol 7 óra tájban a Ve- 
lene Jó/scl-hid felé robogott a Bp. 16 616. 
szánni autó. Egyszerre csak hirtelen kinyi*  
lolt az autó ajtaja és öngyilkossági szán
dékból az úttestre vetette ingát a taxi 
egyetlen nlasti, Zimmermann Teréz 17 éves 
magánzónö, akit ii mentők élctvesz. íves 
állapotban szállítottak az Uj Szent János- 
kórházba A rendőri nyomozás megindult, 
l.ogv va j jón mi késztette n fiatal leányt a 
különös öngyilkosságra.

Öngyilkosságok ■ bajai kiirkórliáslmii. 
Halárul jelentik: lieslr Júlia 23 éves gégeosz 
tílvbcli ápolónő szerelmi bánatában, illetve pil
lanatnyi elkeseredésében szombaton hajósiban 
a kórházban levő szobájában morfiliminjckelót 
adott be magának s mire megtalálták, meghalt 

fgvnnekkor Imjnalbnn a bajai kötkórház 
elmeoszlőlyán felakasztotta magul Lozsányi 
Ferenc 4.1 éves közveszélyes elmebeteg s mire 
észrevették, már halott volt

— Magyar tanszék a milánói egyetemen. A 
milánói egyetem, nz Vnlecrsita Katliollca tan
széket létesített a magyar nyelv és irodalom 
előadására Au uj laiuzék előadója Márfíy Osz
kár dr. lelt. Az olasz egyetem uj tanárát ünne
pié*  keretek közölt Iktatták be. Márffy Oszkár 
dr. n kővetkező félévben mát megkezdi előadá
sainak megtartásút.

— I jhól meg akart hatol Gulácsv Gynláné. 
Vasárnap este n mentők súlyos mérgezéssel 
szállították n Váciutcn 12. sírt inu házban lévő 
penzióból a Rókus-kőrháibn (iulácsy György 
gyógyszerész 24 éves feleségét, akinek ezen a 
héten rz már •< harmadik öngyi’kossági kisér
ti le. Néhány nappal ezelőtt az .4Lndémíii-ulcá- 
bán egy autó elé vetette magát, szerencsére a 
sofför idejekorán lelí-kczctt. Ért követően a 
Dunába akarta vetni magát, ezt is észrevették. 
Bevitték a főkapitányságra, uhui elmondotta 
hogy férjétől elvált és a gyógyszertárból, ahol 
dolgozott, elbocsátották Ezért akart megválni 
az élettől Ekkor lemondott Öngyilkossági szán 
dékáiol. iigvlutszlk nzonbun molt újból ciha 
lalma-odolt rajta az. életuntság. Állapota élet-

— A S/épvég vására bemutatója a Belvá
rosi Színházban. Hú rom tel jós hónap és 
\ lorockói menyasszony s.-d.-oa sorozata 
után, annak ellenére, hogy A lorockói meny 
asszony még mindig telt házaitól vonz, a Bel 
súrozi Színház igazgatósága 23-án. szómba 
Ion este bemutatói tart. Slinrckerül Vicki 
l’.num világhírű vigjátéka. a Pnrtter Platz 13, 
ntnelvnck Hellói Jenő, a darab magyar adap 
lálója a Szépség vására címet adta. A to- 
mellűi menysszonv népi hangulatával szem
ben ezúttal igazi migvvdágl darabot játszik 
a Belvárosi Színház A Szépség vására lösze 
i epeit f.árár Mária, (Id/hné Kertéit Ella. 
I’échy Blanka, Székely Lujza, Kováit Terus, 
i.áth Sándor. Iládny Imre és Szemléz Mária 
játsszák, akiken kívül még húsz izereplő lép 
fel A ragyogó uj díszleteket Vincte Márton 
tervezte Rendező: Gólh Sándor. A bentuls 
t-'ig minden c«t« és vasárnap délután A to 
rockói menyasszony .szerepel a Belvárosi 
Színház műsorán.

figvonverKH a csendőrt a sdrandi 
dunai legenveK 

mu’atsd1] után magtomadtAti es megöltek Veres Latos 
nsendoröpmastert - nem taténak a tetteseket

Debrecen, január 17.
(A Hétfői Sapló tudósítójának lelcfon- 

jclentéte ) A debreceni ügyészség tegnap egy 
csendőr meggyilkolásáról kapott jelentest. 
A nyomozás a legnagyobb eréllyel folyik, de 
eddig n szerencsétlen csendőr gyilkos táma
dóit nem sikerült kézrekerilehi.

Az Ügyészséghez érkezeit jelentéi szerint, 
Sárám! községben néhány nappal ezelőll 
migv mulatságot tartottak, amelyen a falu 
csaknem valamennyi legénye resztvett. A 
mulatság éjszakáján tcljcsitctl szolgálatot a 
faluban Veres Lajos cscndőrörinestcr. Veres 
az éjszakai órákban benézett nz egyik korcs
mái):). ahol javában folyt n táncmulatság. 
duhnjkodó legényeket n csendőr rendre Is 
intette, majd eltávozoll. Később

néhány vendég a csendőr után lopód- 
zolt és megtámadta.

A csondőrőrnictlcr mindent elkövetett, hogy

Jazz és cigánymuzsíka mellett versenyeztek 
vasárnap a budapesti hölgyfodrászok

Vasárnap délután fodrászverseny volt n Gél- 
lért-szAllóbnn. A budapesti nőifodrász tpartcs- 
tóiét, n NŐIfndrászok MeHerszövetséqe és a 
Hölgy/odrászsegédek Országos Egyesülete kö
zösen rendezték harmadik nemzetközi verse
nyüket. A verseny programpontjai már délben 
kezdődlek 8 egészen a késő éjszakai órákig 
tartottak.

A Gellért-sz.álló földszinti termeit már 
kom délutáni órákban rstélylruhás urak 
hölgyek serege töltötte míg.

Hetven versenyző éa ötszáz néző 
vett részt a hölgyfodrászok nemzetközi 
náján.

A nagyterem közepén kölélringben dolgoz
lak a versenyzők.

esnttogtak nz ollók, gőzölögtek az ondo- 
lálógépek 

s az. izgatott, ideges versenyzők közölt frakk
ban, fehér mellényben, ceruzával és papírral 
a kézben sétáltak n ponlozóblrák. A nézőkö
zönség pedig találgatta, hogy ki lesz a győztes.

A verseny izgalmát váltogatva, hol jarz-mii-

a 
és

tör

li

b

— Szegényházi felügyclfínő kettős gyil
kossága. Dombóvárról Ifjúk: A dombóvári 
csendőrség letartóztatta özv. f-rczik l-e- 
rencné szül Kata Erzsébet 54 éves szegény 
házi felügyelőnőt, nki 1927-ben beléndekkel 
megölte Jaksa Kata 82 éves szegényházi 
ápoltul. 1931-ben pedig Szemcsik Mihály 
HO éves gondozottat. A gvilkos asszony be
ismerte lettél. A csendőrség folytatja a nyo
mozást

utánzatok miitatiak.
iiopi a kedveit „fr'ulRor“ borot vá ló víznek 

párja nincs, mert 1 peri) nlntt puhítja a 
szőri » finomítja tu arcot.

zsidóságról. A budupestl 
ágról szóló unkvt.'ének 
Sebestyén Jenő dr., a 

t teológiai akadémia 
etikai értékelése" 

tartott előadási. Előadásában a zsi- 
ghetló-z.siiló, vallú < . modern. Mil

és kereszti nnyé lelt zsidóságra 
A zsidókérdés megoldásának azt 

hogy a: ó-testamenlum alapián álló

— E'Őadús u a 
skót misszió zsidósá 
során vasárnap este 
budapesti rejarniiiliis 
igazgatója. „A zsidóság 
cím ni cl 
dóságot 
láshilun 
osztja, 
tartja, 
tiszta zsidóság fogadja cl a keresztény val
lást és segítsen megtéríteni a ghelló-zsidót 
és u hihetetlen modern zsidók hatalmas tá
borát

— Agyonverték barátai az országidon. .Sre- 
vedről jelentik- Kocsis Mihály földmivcslegényl 
Mimikként községben, amint nz egyik kocsma- 
I ól hazafelé ment, két volt barátja: Mező Já
nos én Gnurúr Pál dorongokkal támadta meg. 
Rövid kxóvállák után a légi nyék Kocsist ütle
gelni kezdték s addig serlék :• fejét, nmig élet 
sóit benne A gyilkosságot járókelők fedezték 
fel. akik értesítették a csendőröket. A támadó 
legényeket néhánv óra múlva elfogták.

— Fontos újdonság Meinlnél. Közük velünk, 
hogy a Meinl cég egyelőre négy üzletében 
III , Marglt-körut 0.. IV.. Gróf Tisza István- 
utca 20.. IV.. Ferenciek tele 0. V Upót-körul 
29.) diabetikus kcszilménVckct hozott forga
lomba éspedig: csokoládét, pralinét, kekszet, 
lisztet, bort, borpárlatot, halilepónyl és Sionoil 
i'desitószert.

PERCIVAL C. WREN 
A kék csillag-trilógia 
szerzőjének világhírű regénye 
Mimen:

véde-

A csendőrőrmeslert 
ceni

A

megpróbáljon támadóival szemben 
kezni, de a fiatalemberek valósággal lefegy 
verezték és olyan súlyosan ütlegellek, hogy 

Veres Lajos véresen, eszméletlenül cselt 
össze.

beszállították a delire- 
közkórházlm, ahol tegnap meghalt, 
csendőrgyilkosság ügyében 
debreceni hatóságok széleskörű nyo

mozást folytatnak 
ennek során számos előállítást és kihall- 

Ezek a gviinusitotlak
S 
galást eszközöllek, 
azonban valamennyien alibit igazoltak és ígv 
valamennyifiket elbocsátották.

Hétfőre
ujnbb előállítások és kihallgatások 

várhatók s a csendőrség reméli, hogy rövi
desen kézrekeriti n tragikus sorsú Veres 
Lajos csendőrőrmcster gyilkos támadóit.

versenye, 
versenyfésülés, or- 
" mesterek ré*  

vnsondolálás-s er-

zsikável, hol pedig cigányzenével tompították: 
délután egy órától reggelig szakadatlanul 

sióit a zene.
A versenyző fodrászok legnagyobb része 

hullámos, ondolált frizurát választolt, szerin
tük -ugyanis ez n divat. A „wend", népszerűbb 
nevén démon-, vagy majomfrizurárn nagyon 
hnragsZnnnk. Ilyent alig választott valaki a 
versenyzők közül

Négy verseny szám volt: 
n harmadéve*  nólfodrászlnnulók 
nemzetközi vizondolálás és 
szagos versenyfésülés kizárólag 
szére és végül nemzetközi 
senyfésiilés.

A verseny eredménye n következő: a vt: 
ondolálási verseny ktilapfrlruráho:: l. Molnár 
József, 2. Tondort Ödön, 3. Szenté András. 
Vasondoláltis: I. Siente András, 2. Molnár 
Jóisef, 3 Genő Pál. Millerek versenye: 1 
Stinyl Pál. 2. Beryer József, 3. Gáspár József 
(Zalaegerszeg). Tanulóverseny győztese egy 
kis \imy: .GiitIemut Mária lelt.

— Miklós román herceg — Parisban. 
Parisból jelentik: Miklós román herceg —- 
Savvanu asszony társaságában — ifia szi
gorú inkognitóban Pórikba érkezett.

— Az nhődahasi kŐrorvns tragédiája. Bírt 
adtunk dr. Sinay Ernő alsódabasi körorvos ön

öngyilkosság okáról n kör- 
n főkapitányság központi 

ügyeletén tett bejelentése alapján irtunk. Hír
adásunkkal kapcsolatban n Hajdúnánást Gőt- 
malom III. most közli velünk, hogy dr. Sinay 
Ernő nlsódnbasi körorvos nem volt igazgatója 
a Hajdúnánási Gőzmalom Bt.-link, csupán igaz
gatósági tagja, önyyilkossáyn nem a malommal 
kapcsolatos anyagi okok miatt történt, külön
ben Is a malom nem áll kényszeregyess.'y 
alatt, rendesen működik, üzletmenetében semmi 
zavar nincs. A szóbnnlévő 20.000 pengő nem 
vesztesége volt dr. Sínny Ernőnek, hanem a 
malomérdekclli k áltat évek előtt önként vál
lalt komáimén’^ kölcsiine a malom részére.

i nrnnva', ezüstöt. nerz“a«zönve- 
szol tt'. legmagasabb ár*  
bán veer.ek. v ott rátoghAzt 

l| becsüs. Uottonbiller-utca J3,

— Az Okleveles Gyógyszerészek gyűlése. Ma, 
héttőn Pbtc a Tisztviselő Kaszinó Esztcrházy- 
utcid helyiségében az okleveles gyógyszerészek 
nagygyűlést tartanak. A gyűlésen határozati ja
vaslatot teljesítenek elő, amelyben követelik n 
knlasztrófális munkanélküliség terjedésének 
megakudályozósát. a gyógyszerészkamara felál- 
lilását. a drogui.slák és gyógyszerészek jogviszo
nyának rendezéséi és a népjóléti minisztérium
ban önálló gyéigyszerészi ügyosztály fclóllilósát.

— Autógázolás a Krisatlna-kÖruton. Vasár
nap este a KrlSzlina-kötiit 77. számú ház elölt 
Kocsis Jenő 31 éves gépkocsivezető a Bp. 
Hl—013. számú autójával elütötte tipp Zoltán 
15 éves tanulót, akit a mentők súlyos állapot
ban szállították kórházba. A vizsgálat mee- 
indult. B

— A nagykörúti autóhuszjárat. A hivatalos 
lap inai száma szerint n kereskedelmi miniszter 
jóváhagyta a nagykörúti autóbuszjárat megin
dítására vonatkozó előterjesztést és igy most 
mór semmi akadálya sincs annak, hogy az 
autóbuszjárat a legróvidcbb idő alatt megin
duljon.

— Pllavln fürdőtől vidám és friss lesz, azért 
40 fillérért, lengerlsó és fenyőkIvonolból Álló 
Pilavint tegyen fürdőjébe.

1

— Makacs székrekedés, vantagbélkatarut 
gyomorbuj, puíTadás, vértorlódús, zárán? 
ság, aranyerei csomók, csfpöfájás eseteibe^ 
a természetes „Ferenc József*  keserŰvf/ 
reggel és este egy-egy kis pohárral bevév? 
rendkívül becses háziszer. Klinikai meg’ 
figyelések tanúsága szerint a Ferenc JóMtf 
víz még ingerlékeny belő betegeknél is f|j. 
dalom nélkül hat. A Ferenc József keserű
víz gyógyszertárakban, drogériákban éz 
füszerüzletekben kapható.

— Szomorú téli vásár Debrecenben. [)eh, 
rccenből jelentik: Vasárnap tartották meg 
nz. országos debreceni téli vásárt, amely 
minden esztendőben nemcsak Hajduinegyc 
hanem a szomszédos vármegyék gazdakö*  
zönségénck is nagy eseménye volt. Még ta. 
valy is srázdval érkeztek a kocsik a debre
ceni téli vásárra, ezidén azonban mindössze 
nyolc szekérrel jöttek a vásárra a szotnizv- 
dós falvak gazdálkodói s alig volt forgalom 
a híres téli debreceni vásáron.

— Rnblógyllkos kísérlet Garán. Garán haj. 
nalban rablógyilkossági kísérletet követtek .| 
özv. Dujmos E.eknc ellen, aki a község közepén 
a templommal szemben lakik. Amikor reggel .j 
és fi óra között felkelt özv. Dujmovné és a fe. 
lyosőra lépett, a sötétben egv ismeretlen al,^ 
nekilátnád! s baltával többlzben fejbe vágta. \ 
merénylő utána elmenekült. Dujmovné periig 
vérbefagyvn terült el. Egy órával később maga- 
hoz tért s átvánszorgott egyik szomszédjáhor, 
ahol Ismét összeesett, mire beszállították a bájéi 
kórházba az életveszélyesen megsérült asszonyt. 
A nyomozás eddig csak annyit tudott megáik, 
pitani. hogy Özv. Dujmovné előző napon egv 
disznót adott cl és a tettes a disznó órát akarta 
elrabolni.

— At összeszurkált áhloznt nem ad fel- 
világositól. Vasárnap este nz újpesti Ilek- 
Vince-nlca sarkán, óriási vértócsa középén 
egy összeszurkált, eszméletlen férfire búk- 
kant a rendőr, aki gyorsan kihívta a méh*  
tőket. A mentők az embert brszállitották a 
gróf A’óro/i/i-kórházba, ahol eszméletre tért 
ugyan, de eleinte nem volt hajlandó sem a 
nevét, sem foglnH'oz.ását megmondani. Ké
sőbb csak annyit árult el, hogy Kalifer Pál 
harminchatéves kocsissal azonos, aki az, 
Ilek Vince-utca 7 .számú házban lakik, do 
hogy sérülései honnan származnak, azt nem 
mondotta meg. A rendőrség megindította a 
nyomozási, met valószínűnek tartják, hogv 
a szurkálás során Kalifer is megsebesithé- 
felt salakit.

•— Eltűnt egy mngánhívatalnok. fíáger Soma 
Zárda-utca 34. alatti lakos bejelentette á fő- 
kapitányságon. hogy albérlője. Ollót Miklós 
30 éves magántisztviselő pár -nappal-‘ezelőtt el*  
távozott lakásáról és azóta nem tért vissza. 
Az eltűnés ügyében a rendőrség megindítót!*  
a nyomozást.

— Paprikatermelők gyűlése. Szegedről jelen
tik. Vasárnap délelőtt a paprlkatcrmelők és 
kikészilők gyűlést tartottak, amelyen n tervbe- 
volt paprikabolettával foglalkoztak. A termelők, 
illetőleg u kil; . itök a legélesebben tiltakoznak 
az ellen, hogy a fizonötfillércs vcgyvizsgálali 
dijat reájuk hárítsák és ezért kérik, hogy az 
úgynevezett paprika-bolettától n kormány te
kintsen el

áZáaSogci&ElunAt,

®
«ran.va’, ezüstöt, brflliansnt hihetetlen mapas írrs 
veszek. IvAnczics ékszerüzlet HAkóczi-ut 0. síim

— Valutucsempésr.cs vádjával fWjelen- 
tettek két külföldi állampolgárt. A vasár
napra virradó éjjel bizalmas följelentés ér*  
kezelt u rendőrségre arról, hogy két Buda*  
pesten tartózkodó külföldi személy állilóan 
nagyösszegü valutát akar kicsempészni nz 
ország területéről. A följelentő úgy tudta, 
hogy az éjszaka 11 óra 20 percet bécsi 
gyorsvonattal indulnak Budapestről. A 
valutaellenörző detektivesoport megtette « 
szükséges intézkedéseket, hogy az esetleges 
csempészést megakadályozza. A följelentett 
külföldieknél azonban nem talállak valu
tát. Lehel, hogy a feljelentés bomu mőve 
volt. A vizsgálat tovább folyik, hogy tisz
tázzák nz ügyet.

zsoldost^
— Halálozás. Sugár Lajosné (Érsekújvár) 

hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. 
Temetése ina, hétfőn, 18 án fél 12 órakor lesz 
az uj rákosi temetőben. Az elhunytban őr- 
Dúcai Imre nővérét gyászolja.

— Korcsmórosok Évkönyve 1932 elmen 
egész italmérőszakmát érdeklő almanachot 
adott ki a Budapesti Korcsmórosok Ipartórrti- 
lata. A hasznos Útmutatóul szolgáld köny
vecske 2 pengőért megrendelhető as iparlársu- 
latnál. Vili., Sándor-u. 13.

— A Magyar Élelmiszer Újság január 15-iki 
száma rendkívül érdekes és változatos tarta
lommal Jelent meg. Ez az egyetlen nagy élelmi
szer szaklap, amely az összes élelmiszer szak
mák legfrissebb eseményeiről állandóan besi«- 
mol. Kérjen mutalvúnyszómot! (Kiadóhivatal: 
Budapest. V.. Tűtra-u. ló/a.)

•— Az eddig használt 4 Voltos, kettős üvegedé
nyekbe épített fülőakkumulátortelepeknek tt 
volt a hátránya, hogy a telep töltésre vitelénél 
és elhozatalánál az üvegedények odaűtÖdésník 
s Igy törésnek voltak gyakran kitéve. Ezen háttá' 
nyon a VARTA olvkép segített, hogy a fűtő
telepekre vonatkozó cserefolyamatot létesített- 
Ezzel nemcsak olcsóbb beszerzési árat biztollt 
a telephilajdonosoknak, hanem a kettős üveg
edényekbe épített fiitölelepeket díjmentesen k’ 
is cseréli hordfogóval ellátott keményfM«®»*  

»' fénybe helyezett fütőtelepekre.
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Liber alpolgármester 
rádióelőadása

a tényleges nyomorgókról 
és az álkoldusokról

Sipőcz Jenő polgármester múlt vasárnapi 
rádióelőadását most vasárnap követte a szé
kesfőváros első alpolgármesterének. Liber 
Endrének rádióelőadása, amelyben, természe
tesen — mint nemrégiben még a szociálpoliti
kai ügyosztály vezetője — különösen

az Ínségesek, elesttek dolgaival foglalko
zott

s egyszersmind részletesen ismertette a véde
kezés eszközeit

az álkoldusokkal, a nyomorkonjunktura 
kihasználóival szemben Is.

Liber Endre alpolgármester mint gyakorlntl, 
de egyszersmind mélyérzésii és szerető szivü 
ember foglalkozott ezzel a mai helyzetben kü
lönösen aktuális kérdéssel és azt hangoztatta 
előadásában hogy a nyomor tgazt áldozatait, 
o valódi ínségeseket kötelessége a tehetősebb 
társadalomnak támogatni, minden kéregetővel 
egyenként és szeretettel kell foglalkozni és a 
segítés legpraktikusabb módjait is 

egyénenként kell megállapítani.
Különösen hangsúlyozta az alpolgármester, 

h<'gy a pénzbeli adományokkal nagyon kell vi
gyázni, mert azok sokszor nem arra fordiltat- 
nak. amire szánva voltak. Éppen ezért sokkal 
helyesebb olyan természetbeni adományokat 
adtil, amelyek at Ínséges egyén hely tétének 
elbírálása alkalmával mint íeysiükségesebbek 
mutatkoznak.

Az alpolgármester érdekes előadását kétség
telenül nagy figyelemmel hallgatta a száz
ezernyi magyar rádiózó közönség.

— I.áMP hőemelkedés. Vasárnap hideg 
Idő volt s a hómérő higanya egy-két fokkal 
fagypont alá süllyedt. A Meteorológiai Inté
zet prognózisa szerint a felhőzet csekély 
enyhülése és a hőmérséklet lassú emelke
dése mellett <u időjárásban lényét változás 
nem várható.

— Bethlen meglátogatta Pacclllt. fíómá- 
bál jelentik: Gróf Bethlen István szómba 
tón látogatást tett a Vatikánban Pacelli 
Wbörnok-államtitkárnál és hosszasan be
szélgetett vele. Ugy tudják, hoev a pápa Is 
magánkihallgatáson fogadta Bethlent.

— Klebelaberg Kunó gróf előadása ■ 
Felsőoktatási Egyesület közgyűlésén. A 
Felsőoktatási Egyesület vasárnap délelőtt a 
Műegyetem dísztermében rendes közgyűlést 
tartott, amelyen résztvett Karafiáth Jenő 
kultuszminiszter is. A közgyűlést Tauffer 
Vilmos dr. elnök nyitotta meg, majd utána 
Klebelsberg Kunó gróf nyugalmazott kul
tuszminiszter, áz egyesület tiszteleti tagja 
tartott nagyhatású •!őadást„Kutaf<fo és ok
tatás" címmel. A nagy tetszéssel fogadott 
előadást az egyesület nevében Tauffer Vil
mos köszönte meg, majd azután az egyesü
let közgyűlési tárgysorozatán szereplő ad
minisztratív ügyeket intézték el és kiegészí
tették a tisztikart.

— A Magánalkalmazottak Nemsetl Szövetsé
gének közgyűlése. A Magánalkalmazottak Nem
zeti Szövetsége vasárnap tartotta évi közgyűlé
sét. Országos elnökké Eckhardt Tibori, elnökké 
Hűvös Ivánt választották. Szűcs József és Jacobl 
tollán alelnököket újból megválasztották.

Háromszor akarta apjára ppultanl 
a hazat egv orosházi gazdaiegény 

Uaiászüiuiag sta ariaiis bíróság alá Kernt 
a garízsta fegáng

Gyula, január 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Vasárnap délelőtt az orosházi 
csendőrség telefonon jelentette a gyulai 
ügyészség vezetőjének: dr. Tompa Gyulu 
főügyésznek, hogy a község területén

olyan bűncselekmény történt, amely 
minden vulószlnünég szerint — mi
után a gyújtogatásra statáriumot hir
dettek — a röglönitélőbiróság elé tar

tozik.
A főügyész intézkedésére dr. Grotto László 
királyi ügyész azonnal ki is utazott Oros
házára, hogy a szükséges intézkedéseket' 
megtegye.

Vasárnap reggel óta az orosházi csend
őrség őrizetében van Iglicz Antal húszon- 
hétéves jómódú gazdalegény, aki

bt. elmúlt nap folyamán háromszor 
akarta édesapjára rágyújtani n házat 
és csak a szomszédok éberségén mú
lott, hogy ez a szándéka nein sikerült.

Iglicz szombaton este ittasan került haza 
a kocsmából és rövidesen Összeveszett az 
édesapjával, mert az — szerinte — túl 
(javat térő San akarja kiházlsitani két felnőtt 
leányát. A veszekedés során

Iglicz megfenyegette apját, hogy rá
gyújtja a házat, 

akkor legalább nem tudja kiházasitási 
terveit végrehajtani.

A fiú ezután átment a szomszédban lakó 
Barna János cipész házába és annak ud

Agyonlőtt a magyar vámőr 
a burgenlandi határon 
egy tettenért csempészt 

Nem Alit meg a figyelmeztetésre, a vAmőr utána 
lőtt és a golyó halAlrasebezte
Zalaegerszeg, január 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Rábafüzesnél, a burgenlandi ha
tárnál szolgálatot teljesítő vámőrök a va
sárnapra virradó éjszakán észrevették, hogy 
egy parasztszekéren

négy ember Igyekszik át burgenlandi 
területről magyar területre.

A vámőrök szabályszerűen álljl-t kiáltottak. 
A szekér utasai erre leugrállak és

futásnak eredtek.
Miután ismételt figyelmeztetésre sem álltak 
meg, az egvk vámőr utánuk lőtt. A golyó 
talált és a szekér utasa

megsebesültén esett össze.
A vámőrök megállapították, hogy n szekér 
utasai rábafüzesi gazdálkodók voltak, akik 
almát csempésztek át a határon. 

varáról szalmacsóvát készítve, lopakodott 
vissza a szülői ház felé. A cipész azonban 
szándékát észrevette, utána ment,

ököllel hátulról leütötte és kidobta az 
utcára.

A legény feltápászkodott, majd visszatért 
a szülői házba és

felment a padlásra,
hogy a gyújtogatást most már ott kísérelje 
meg, ezúttal azonban apja érte lelten. Egy 
félórával később újabb .szalmacsóvát kerí
tett Iglicz Antal, azt

meggy uj tolta és az udvaron álló szal- 
niakuzalba akarta dobni.

A kerítésen át leselkedő egyik szomszéd
asszony azonban észrevette, sikoltozni kez
dett, úgyhogy Igrict ezt a szándékát sem 
valósíthatta meg. Most már nz összesereg- 
lelt szomszédok rárohantak Igliczre,

leteperték, megkötözték és átadták a 
csendőröknek, akik letartóztatták

és jelentették az ügyet a gyulai ügyészség
nek.

Grotto dr. királyi ügyész hétfőt reggel 
érkezik vissza Gyulára és tesz azonnal je
lentést Tompa főügyésznek, aki vasárnap 
délután már telefonon tanácskozásokat 
folytatott az Orosházán lévő ügyésszel. A 
kiszivárgott hírek szerint Iglicz Antal sta- 
tárlális bíróság elé kerül, mert az orosházi 
tisztiorvos: dr. Pál ka Pál megállapítása 
szerint a cselekedeteit kissé ittasan, de 
Izeszfunitható állapotban követte el.

A sebesült csempészt, Belfet Ferenc gazda
legényt kórházba szállították, ahol nem
sokára

belehalt sérüléseibe.
Megindult a nyomozás és megállapították, 
hogy

a vámőr szabályszerűen Járt el és jogo
san használta fegyverét.

Reifer Ferenc elmenekült három társát ke
resik.

— Két leány Öngyilkossága. A Kálvária tér 
18. alatti káveházban Tar Irén húszéves pin
cérnő vasárnap délelőtt balkarján zsebkésével 
fölvágta ar ereket s utána ismeretlen méreggel 
megtnérgezte magát. A fiatal pincérnő ezen Imi 
bánatában követte el tettét. — Mohácsi Mária 
23 éves háztartási alkalmazott a kőbányai 
fehöpályaudvaron lévő szolgálati helyén gáz
zal megmérgezte magát.

Meinl
finom pralinéé

Legfinomabb créme, gelée- 
és marcipántöltés. Ara a 
minőséghez képest rend
kívül olcsó. Tegyen próba
vásárlást.

Main! Gyula r. t.

— Meggyilkoltak egy borotal gazdát. Bo- 
rolóról jelentik, hogy Rorota-Felsőszent- 
kálán Terenczi Máté 18 éves legény agyon*  
ütötte Binski Antal 61 éves gazdát. Ferenci 
disznókul legeltetett Binski rozsvetésén * 
mikor Binski leparancsolta, akkor össze- 
kaptak s Ferenci egy bunkósbottal fejbe
verte Binskit, aki koponyaalapi csonttörést 
szenvedett s az eset után nemsokára meg
halt. Az esetről értesítették a bajai klr, 
ügyészséget és a vizsgálóbírót, akik tegnap, 
vasárnap, január 17-én utaztak ki Borotára, 
ahol <lr Harangiig László bajai törvény
széki orvos felboncoltn a meggyilkolt gaz
dát. A gyilkos béresfiut letartóztatták.

— Letartóztatták a Phönix biztosító sikkasztó 
pénzbeszcdőjéL A Phönix biztosító intézet beje
lentésére a rendőrség sikkasztás elmén előzetes 
letartóztatásba helyezte Grünbaum Lajos 45 
éves pénzbeszedőt. Grünbaum hosszabb ideje 
volt a biztositó intézetnél alkalmazva, mint 
pénzbeszedő, de ar utóbbi időben rájöttek, hogy 
kisebb-nagyobh hiányok vannak nála. A házi
vizsgálat ulán a biztosító intézet a rendőrség
hez fordult. Grünbaum n főkapitányságra ke
rült. Azzal védekezett, hogy a villamoson Isme
retlen tettes felvágta pénzes táskáját és abbét 
nyolcezer pengőt ellopott és így keletkezett as 
intézet kára. A rendőrségen nem fogadták el 
ezt ■ védekezést, miután ■ biztosító intézet 
megállapítása szerint nem egyszerre tűnt el ■ 
nyolcezer pengő, hanem huzamosabb időn ke
resztül tűntek el pénzek Grünbaum kezén.

— Villnmosiísszeütközés a Nagykörúton. 
Vasárnap délben óriási riadalmat keltett a 
Nagykörúton két villamos összeütközése, 
amely azonban szerencsére semmiféle sebe
süléssel nem járt. Az Összeütközés az üllői
üt sarkán történt, ahol egv 52-es jelzésű 
villamos beleszaladt egy fíü-as villamosba.

— Tetőtllz Kertész K. Róbert államtitkár vil
lájában. Vasárnap délután két órakor jelentet
ték a II. kerületi tiizőrségcck, hogy a Pasaréti
ét 23. szám alatt lévő villában tűz ütött ki. A 
tűzoltók körülbelül félórái munka után eloltot- 
Iák a tüzet, ninelv a villa tetőzetén keletkezett. 
A Pasaréti-úti villa Kertész K. Róbert államtit
kár tulajdona és jelenleg Soltész Gyula utásszá- 
zndos bérli. Valószínűleg erős fűtés következté
ben támadt a villában tetőtüz, amely körül
belül ezer pengő kárt okozott.

A vásári: 
hétfőn. Január 25-én 

fejezzük be

Részünkről is hozzá akarunk 
járulni ahhoz, hogy Hazánk az 
1932. évi Olympiászon résztve- 
liessen, miért is mai (hétfői) 
teljes bevételünk.....................
e célra fordítjuk
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MOZI
Az a l la mi színházak közüzemi tartozásáért 

husásan kárnötollák a fővárost

GÓTH SÁNDOR 
ezeket mondja:

— Ml vei ez a darab elejétől végig egy 
kozmetikai sz.alónban játszódik le, • nőket 
érdekli. De mivel itt csak nők fordulnak 
meg, ezért a férfiak nagyfokú érdeklődése 
várható. A főszereplőkön kívül húsz fiatat 
színésznő is játszik a darabban (Ezt mint 
kálón attrakciót mondom.) A darab ízig

nz aiirm milliós értékű Unoi-uil telkei ad cserebe a lövarosnah. vérig modern. A szólón vezetője, Lázár. « ....... MArin <1 IzirAI níl hirrloliL a nlakófnlr hnOVha ez nyolc aura lemond a Közszoigaitatast dijakról 
és a torgaim edörúl is 

Szenzációs megegyezéssz állami színhazak megmeniasara
Az elmúlt napokban hire járt, hogy az 

Opera, a Nemzeti Színház és a Kamariszin 
ház tclwrmenti síi. -érői tárgyalások kezdőd 
tek a főxáios és az állnm közöli.

A színházi <h konjunktúra az álbiini intéz 
ménvcknél is érezteti hálását és ezzel mi- 
gvarázhaló, hogy a deficit réme ifi is olyan 
mértékben fenyeget, hogv nkiiltá \ iát dt 

as állnml színházak további fenntartású 
sánnk problémája in.

A Hétfői Napló beavatott forrásból szer/. II 
értesülése szerint azonban nz állami szín
házak sorsa a közeli napokban eldől, — 
mégpedig olynn megnyugtató módon, hogv 
úgy nz Operaház, mini n Nemzeti Színház 
és a Kamaraszínház a jövőben is csorbilat 
tanul folytathatja művészi munkásságát. .4 
mentőakció'! Karapátli Jenő kultuszminisz
ter indította el, aki mindenekelőtt a főváros 
vezető tényezőivel keresett érintkezést és 

teljes nylItsággHl feltúrta azt a vcszr- 
delinél, ami Budapest kiilturnlvójút 
érheti, ha nz úl'nml millnféz.etck hivatá
suk klfejtéMélien akadályokba ütköznek.

Az errevaló hivatkozás nem tévrsztrtt 
hatását és a főváros vezetői valóban haj 
dóknak mutatkoztak erről a kérdésről 
moly eszmecserét folytatni, amelynél 

az állnml színházuk kh ún súgni 
a kővetkezőkben nyerlek felsorolást: 

.4 villany, a gáz és viztartozásnk dija 
ezer pengő, a 
Nemzeti Színház tartozása (i7 ez 
vigalmi- és forgalmindóhálralék 
pengő, amellyel szemben 
szubvenció és n bevételek ■ 
hogy komoly segítségre van 
dés megvitatása most már 
hogy

a főváros milyen elmen

394 
Népszínház épületét bérló 

■rr pengő 
1.3 ezer 

áll a lecsökkenteti 
visszaesése, tigv- 
sziikség A kér 
akörül forgott,

támogassa az 
állnml színházakat,

mert a tartozások esetleges leírása egymagá
ban csak pillanntnvi megkönnyebbül*'  • hoz 
nuigával, de távolról sem n«i lehetőséget nz 
elkövetkező színházi sz.ezón megnyugodott 
légkörének helyreállítására. Karafláth . <’

kultuszminiszter éppen ezért megfelelő <7 
lenérté kel helyezett kilátásba, amelynek fel 
tételeit szombaton közölte Sipőcr Jenő pol
gármesterrel.

A kultuszminisztérium a pénzügyminisz
tériummal egyetértésben felajánlotta n 
fővárosnak a Klizlelek-utca, a Kinlzsy- 
utea és az Iparművészeti Muzcuni kö
zött határolt nagvkitei jed.'sü dohány

gyári telket,
amelyik Budapest egyik legforgalmasabb 
centrumában számottevő értéket reprezen 
tál Ennek ellenében az állam szerződést 
kőt a fővárossal, amely kimondja az eddigi 
tartozások elengedésén kívül, hogy

nyolc évig Ingyen szolgáltatják az álh. 
ml színházaknak a villanyt, a gázt és a 
vizet, a főváros lemond a vigalmi adó

ról
és igv adózás szempontjából csupán a fór 
galini adó lerovása hárul nz állami .szinhá 
znkra. .4 Népszínházért járó évi bérösszeget 
a főváros elengedi és saját költségvetésének 
keretén belül keres fedezetet a bér jövedel
met élvező Népszínházi Nyugdíjintézet kár
talanítására, amire azért van szükség, mert 
ebből nz összegből nz egykori híres miiinlé 
zet öreg színészei kapnak nyugdijat.

A megállapodás érvénye nyolc é.
amelynek lejárta után az állami színházak 
Ismét megkezdik kőtelezettséqeik teljesí
tését.

A főváros vezetősége nagy általánosság’ n 
r/i»í hozzájárulását nyilvánította nz állami 
színházak ilymódon történő tehermentesíté
séhez és az összes részletkérdések letárgva- 
lásn után megfelelő javaslatot készít a tör- 
vény hatósági tanács és a közgyűlés számára, 
hogy a felhatalmazást a szerződés megköté
sére megkapja. Ebben az esetben

ar államkincstár Jogi képviselői és a 
tiszti főügyészség elkészítik a szerző

dés-tervezetet,
amelynek letárgynlása után biztosítottnak 
látják az állami színházak anyagi gondok
tól mentes működését.

Ben Dlumenthal nem adja el 
a Vígszínházát 

Kilencvenezer dollár kölcsön van az épületen, 
amely egyelőre lehetetlenné teszi az épület eladását

Néhány nap óin Pesten időzik Ben Biti- 
znenthnl. nr ismert amerikai színházi vál
lalkozó, nki évekkel ezelőtt potom pénzért 
megvette Faludléklól n Vígszínház Rész
vénytársaság majoritását és ezzel a színházi 
épület tulajdonosa lett. Egyidcig saját 
hilkozúsábnn vezette 
mint a Fővárosi 
utóbbi színház 
Vígszínházát is 
Jóh Dániel igazgatóknak, 
nyáron mngánh* ’Hetükből 
vénytársaságot kreáltak, 
menthnl bérletbe adta ingatlanát,

sohasem titkolta azt a szándékút, hogy 
tel lesen fel akarja számolni magyaror
szági érdekeltségeit és hogy ha vevő 
akad a Vígszínház épületére, azt szíve

sen eladja
Ben Bbirnenthal pesti látogatása elsősor

(ál- 
ngv a Vígszínházai. 

Opercltszinházat, m-«jd nz 
bérletéről lemondott és a 
bérheadta Roboz Imre és 

akik az elmúlt 
egy bérleti rész- 
Mióta Ben Blu

bán pesti kapcsolatainak leépítésére, má
sodsorban pedig barátainak szól. Az ismert 
színházi vállalkozó orientálódni akart, hogy’ 
milyen módon tudná eladni a Vígszínház 
épületét, ezért Ben Blnmenthal látogatásá
val kapcsolatban hire terjedt annak, hogy 
a Vígszínház épülete gazdát cserél. Ez azon
ban egyelőre nem következik be, mert bár 
most nagy kereslet mutatkozik jövedelmező 
ingatlanok keresletében, a Vígszínház oly 
nagv értéket képvisel, hogy alig akad vál
lalkozó, nki ezt megszerezni tudná- Megne
hezíti az eladást az is, hogy a Vígszínházát 
90.000 dolláros kölcsön terheli, amelyet 
Ben Rlnmenthal a nyáron vett fel az épü
letre. Az amerikai színházi vállalkozónak 
tehát egyelőre semmi terve sincs belekap
csolódni, vagy kikapcsolódni n budapesti 
színházi életből és összes tevékenysége 
lóban barátok látogatására szűkül.

vn-

PREMIERZÁPOR
Színházi rekord: hat premier egy héten

TOROK REZSŐ
Igy beszél a darabjáról:

— Vidám zenés életképet irtunk, _ .
Ivet a Vígszínház hallatlan pompával és szí
nészei legjobbjainak felsorakoztatásával 
tálal n közönségnek. Több mint két hó
napja szinte éjjel-nappal dolgozunk és ha 
n sikerben csak a munkánk és ambíciónk 
eyylizedrészét kapjuk vissza, okkor is na
gyon meg leszünk elégedve.

A Belvárosi Színházban a Torockól menyasz- 
szony szúz előadása i« bőven időt engedett a 
próbáknak. A Belvárosi Srinlióz eheti újdon
sága „A szépség vására1', amelyet Wickv Baum i 
..Pariser Plati 13." című vllagslágcrü dnrnbjá 
hói Heltai Jenó dolgczntt át A színpad ve
zényletét GAth Sándor vette át. aki hallatlan 
munkabírással és a színpad Iránti teljes tiszte
lettel készíti elő i* Belvárosi Színház uj sikerét

Mária, akiről azt hirdetik a plakátok, hogy 
negyennégy éves, tehát minden asszony a 
szalónba siet, hogy ő is olyan szép legyen 
negyvennégy éves korában, mint ez a gyö
nyörű színésznő. Rendkívül mulatságos sze 
rcpe van a feleségemnek, aki egy

olynn asszonyt alakit, akinek egész 
élete a kozmetikai szalónhan játszó 

dik le.
Rendkívül sokat fognak kacagni alakításán.

— A színpadon viszontlátjuk Pécsi Blan
kát, ezt a kitűnő Reinhardt-szinésznöt, aki 
rövid vendégjátékra jött haza. Pécsi Blanka 
a műi dolgozó nőt játssza, aki valamilyen 
gyárat vezet és eltart egy férfit. Ez a fiatal
ember Ráday Imre, aki végül szerelmes 
lesz a kozmetikai szalón tulajdonosnőjébe, 
akit negyvennégy éves asszonynak hisz, de 
ártatlan huszonnégy éves lánynak talál 
Magamról azt, hogy a szépészeti intézet 
vezérigazgatója vagyok, egy Amerikába 
szakadt zsidó magyar, akinek külön nyel
vészeti feladata, a magyart, németet és 
amerikai-angolt úgy keverni a színpadon, 
hogy el lehessen hinni azt, hogy a Grűn- 
utasserből Greenmater lett.

ÁBRAHÁM PÁL
vasárnap este kilenc amerikai muzsikus

sal Budapestre érkezett.
A népszerű zeneszerző, aki évekkel ezelőtt 
Pesten úgy tűnt fel, hogy fehérkesztyüsen állt 
a pulpitusra, ma már levetette a fehér kesztyű
jét. Nincs szüksége többé feltűnésre. A Gellért- 
ben is, ahol megszállt, szinte ujjal mutogatnak 
rája a vacsorázó vendégek.

— Egy kis autóbaleset ért Berlinben. 
Azért csak ma, megkéss-e érkeztem. Veszett 
gyorsan hajlanak a berlini sofTőrök s ez 
okozta a napokban Relle Gabriella balesetét 
is. Kilenc amerikai zenészt hoztam magam
mal, akik a berlini Metropo! Theaterben 
már játszották a Hamui rózsáját, Lázár 
igazgató leszerződtette ezt a kilenc kitűnő 
muzsikust, hogy velük megerősítse a Király 
Színház zenekarát. Holnap reggel már be
megyek a Hawai Rózsája próbájára és 
résztveszek nz előkészületekben. A Király 
Színház valóban pompásan hozza ki uj 
operettemet.

A Magyar Színházban hétfőn nem lesz elő
adás. de nem gyullad ki ■ rivalda lámpája 
péntek estig, amikor megtartják a Hazug fráter 
című vígjáték bemutatóját.

E helyütt leplezzük le a Hazug fráter 
szerzőjét, Nóű Károly, a Berlinben élő 
vígjáték és tllmszcenárlumlró személyében.

Nőtt Károly neve azonban nem kerül a szin- 
lapra. mert Nólinak még egy másik darabjára 
is készülnek a Fővórosi Operettszinhózban. 
Egyszerre két darubbal pedig nem óhajt sze
repelni a nyilvánosság előtt. ,.A hazug fráter"*  
egv pesti elemit története. A Magyar Színház 
egész gárdája játszik ebben a rngyogóon szel
lemes bohózatban.

A két prózai állami színház sem marad el a 
premierlhozók sorábóL A Nemzeti Színház 
Somogyi Gyulának, az nzelőtt Berlinben, de 
most már Pesten élő írónak „Hableány 
penzió'1 cimii darabját mutatja be A Kamara
színház pedig a Gyöngykaláris című újdonsá
got hozza. A Gyöngykaláris kisérő zenéjét Lo
soncig Dezső irta, akit a múlt héten súlyos 
autóbaleset ért.

A kitűnő zeneszerző valószínűleg nem le
het Jelen müve bemutatóján.

A Nemzeti Színházban egyébként nagyon fél
nek a Gyöngykaláris bemutatójától. Bajor 
Gizi egy pantomimszerű szerepet Játszik, ettől 
pedig a színháziak félnek.

Bajor Glr.it etekkel a szerepekkel ■ fátum 
üldözi,

mert még minden hasonló szerep eljátszása 
előtt valami baj történt vele. Jól emlékeznek a 
legutóbbi hasonló szereplésére, amikor a be
mutató előtt egy nappal rosszul lett és Igy a 
premiert el kellett halasztani. Most nagyon vi
gyáznak Bajor Gizire, hogy megelőzzék a bajt 
és megdöntsék a rossz kabalát.

színházi napló
Színházak héttői műsora

NEMZETI MINHAXi Bar (HS.)
KAMARASZÍNHÁZ! PareelUa
VÍGSZÍNHÁZ! Kabaréeláadás (S.)
REI.VÁRIXSI SZÍNHÁZ*  Torockél mhumij (».)
KIRÁLY SZÍNHÁZ*  Fehér Iá (S.)
VÁROSI SZINHAZi Pillangó SImmmm (HS.) 
FŐVÁROSI OPERETTi Ma/a (S.)
TERRZKÖRUTI SZÍNHÁZI Lipinskaja (I.)
ANPRÁSSYUTI SZÍNHÁZ: As Igul aMionp (•.) 
RETHIENTÉR! SZÍNPAD: Uj ksbarómCior («, ».) 
ROYAL ORFEUM: Uj mOsar H4S, m.)
KOMÉDIA ORFEUM: Rali. Tábort (M.)

iepura most Pesten van. Szorgalmasan 
**■ látogatja a pesti éttermeket, sőt báró*  
kát is és állandó kísérője szórakozásaiban 
az Operaház egyik kitűnő Patai prímaballe
rinája. A Patai hölgy még autogrammá 
délelőttiére is elkísérte Kiepurát, akit — 
ezt meg kell állapítani — majd szétszedtek 
a nők.

Ott súgta a Patai hölgy e sorok Írójának 
fülébe:

— De meg ne irja, hogy Kiepura „titkár
nője" vagyok. Akkor sohasem tudok —* 
férjhezmenni.
fy osárg Eminy és Ráday Imre látszanak az 
**■ Andrássy-uti színház következő műsorában. 
Kosáry Emmy ezúttal először játszik Magyar
országon kabarébun, igaz hogy operettet. Ver- 
neuil és tíenatzky világsikerű háromképes ope
rettjét mutatja be a következő hetekben at 
Andrássg úti színház. A operett az „Én és a 
húgom" című vígjátékból készült, amelyet an
nakidején nagy sikerrel játszottak a Belvárost 
Színházban. Érdekes, hogy ennek a szerepnek 
eljátszására akarta tavaly leszerződtetni a bécsi 
Komódié Ráday Imrét, akit azonban a Magyar 
Színház nem engedett ki szerződéséből. Most 
Budapesten játssza ugyanezt a szerepet.
B^anapság egyre több színésznő cserél pályát. 

* * Az egyik vendéglős, a másik virágkeres
kedő, a harmadik fehérnemüszalontulajdonos 
lett. Halász Anna, a kitűnő primadonna, akt 
évekig a Király Színházban másodszereposz
tásban játszotta a primadonnaszerepeket, úgy- 
látszik, hogy szakított a rögös pályával és az 
egyik belvárosi szalonban élénk szerepet vál
lalt a nők szépítése körül. Azonban most még 
így is a színpadra kerül. A Belvárosi Színház 
darabjának ugyanis — ahogy lapunk más he
lyén közöltük — színhelye egy kozmetikai sza
lon, ahol tényleg elvégzik a kozmetikai műve
leteket a színpadon Is. A tökéletesen berende
zett szalont ezúttal Halász Anna Irányítja « 
színpadon, akt a szereplőknek a haját mossa, 
arcát masszírozza, elektromos és oxigén gyógy
módot alkalmaz at arc simasága érdekében^ 
úgyhogy a szereplők a színpadon negyvenéves
ből harmincévessé és harmincévesből húsz
évessé változnak át.
P r « kis affér az egyik szinhdzunkbaH 

játszódott le, amely operettre készül, 
.4 primadonna ugyanis a zenekar túlerőt 
játékával szemben sehogyse bírta hanggal. 
Ezért megállt s Idegesen szólt a karmester
nek:

— Kedves karmester ur, legyen olyan szí
ves egy hanggal tejebb tenni ezt a partitus 
ráf. Én nem tudok magas f-et énekelni.

Már-már nagy vita- volt kialakulóban, hi
szen ez a művelet egynapi késedelmet ét 
rengeteg pénzt jelentett volna, amikor a 
rendező közbeszólt:

— Természetesen. Én is kérem, karmes
ter ur, egy hanggal lejebb. Majd odasugta a 
karmesternek:

Hh ezen r héten egv külföldi srinlgazgató, 
vagy színházi ember Pestre látogatna, valóban 
elcsodálkozna azon a teljesítményen, amelyet a 
budapesti színházak e héten kifejtenek. Nem 
kevesebb mint unt nngv színház tart premiert 
e héten nnnvl bemutató még Berlinnek és 
Párisiink is sok lenne, nemhogy ennek n kis 
Budnpi'slm k. am« ly ha soha, most méltán 
inrp'i li nu lne n ..lludape>t színházadra*"  ne-| 
v< I V<,mU rs:,k sóira ezeket a premiereket:

Hoss/ti hetek óla készült a Vígszínház a 
J í.r"< rí H'i'/ysád" rimii zenés vígjátékra Sza

bolcs linó w/etése mellett. Török Rezső. 
linód Tamás és Komjáthy Károly közös dn- 
i tbjn n Vi/szinház idei Irgnngvnbb remény- 
s< gr. \ szinhipon legalább ötven nevet látunk 
(• Isor il-• •' i k. is Gadl Franciska, Kabos 
Gyula, Ro/u-i Alicc, Erdélyi Mid mint vendé
gek a többiek pedig a Vígszínház gárdájából 
kerülnek ki.

aine-
Filmpremierek

A VIHAROS MÚLT.
r. amerikai filmgyárak közöl az Universal 
■grugnnyosabb, amely nagy amerikai pro-

Szenzációs sikere van a

BethSen-téri Színpad
Mf műsorának. • j_ , . • I met kémikus r

leleron: 443- 76. Előadások. kozni hz riáb 
kezdete: 6 éa ü órukor. | lllinstinházbaa

a legruganyosabb. amely nagy amerikai pro
dukciója mellett Berlinben német, francia és 
angol nyelven is gyárt filmeket, minden eset
ben természetesen nz illető nyelvterületnek 
legmegfelelőbb módon. Nagyon érdekes, hogv 
az Universal európai filmgyártásának vezére 
magyar ember Joe Pallérnak és annak a 
produkciónak, amelyről alább szó lesz, a ren
dező is magyar: Marion Béla. Az Unlver- 
»al legújabb és legkitűnőbb produkciójának 
magyar elme- Viharos múlt. A főszereplői a 
legremekebb hnngosflhnsztárok, Igy Siegfried 
Arno. Max Albert, Ida IVűsf és • bűbájos, el 
Irnállhatntlnn Camilla Horn. A Viharos múlt 
cimfl fllmvigjátékot a Décsi és az Omnia film
színházak mutatják ha kedden.

A KOCATURISTA
A hét filmjei között feltűnést fog kelleni a 

kövér Olló Wnlbur- első nagy Olmje, amely
ben <*gész  főszerepet viszi. A ragyogó né 

mint kocahirista fog bemutat 
ht. Idában, a Kamumban is a Corso

— Játssza egy kissé csendesebben a zene
kar, de ugyanígy.

A karmester engedelmeskedett, a prima
donna pompásan énekelte a magas f-et. 
Észre se vette.

így kerültek el újabb primadonna- és 
karmester-botrányt.
pénteken este a rádióban a magyar ansk- 

dóta fejlődéséről tartott rendkívül érdekes 
magyartárgyu, de németnyelvű előadást 
Dreschler Ottó, a Pester Lloyd munkatársa. Az 
előadás rendkívül nagy felkészültséggel, kitűnő 
és mindenki által érthető tónusban kimutatta 
a magyar anekdátakincs kapcsolatait egészen 
a középkorig visszanyúlóan.
JTasárnap érkezett Budapestre Éried Pál, a 

kitűnő fiatal festőművész, akinek nem
régen óriási sikerrel zárult kiállítása a párisi 
Grand Galerieben. A francia főváros művészi 
életének valamennyi reprezentánsa m-'ilátogat- 
ta a Parisban fölismert fiatal magyar festőmű
vész kiállítását és például Mistinguett nem ke
vesebb, mint tizenkét képet vásárolt meg. 
bried Pál, aki most Budapesten állítja össze 
téli algíri utazásának művészi eredményeit. — 
rövidesen Pesten is kiállítást rendez.
Megszületett az uj télt tangó-sláger h. Vnos- 

-1 *unlalan  ezt húzzák az ember fülébe: Ne 
törődj semmivel. . Szerzője Cnrlo de Értés és 
népszerűsítette Vig Miklós. Valóban aktuális 
sláger: ne törődj semmivel...
r smét dolgozik a Jókai Színház. A VórosN- 
l getben tizenhét év óta áll fenn a Jókai 
Színház, amely a fővárosi színházak lejátszott 
müsordarabjait rendkívül olcsón mutatja be a 
közönség szegényebb rétegeinek Évente nyole- 
fit darabot is bemutat s nem egy szerző innen 
kezdte karrierjét A Jókat Színház beczűleitet 
szolgálta kulturhiimtását. évről évre harminc 
sűnészcsaládnak ad kenyeret Az idők járása 
azonban megnehezült e kis színházt vállalkozás 
fölött is és így a színészekkel szemben nehe
zebben téliesítetté kötelezettségeit. Emiatt az
után véleménykülönbség támadt a színészek és 
a színház között, amely miatt a színházban a 
mull vasárnap egy előadás elmaradt. A szín

^at0tl,^0n hétfőn és kedden sem tartott 
előadást, de azóta mindennap rendesen játszik.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Nehéz győzelemmel fejezte be 

az Újpest túráját
Újpest—Dresdener SC 2:1 (1:1)

Drezda, jan. 17.
(A Hétfői Naptó tu

dósit ójának tele fon je
lentése.) Az Újpest csa
pata a lipcsei 3:l-es 
győzelem után szom
baton azonnal vonatra 
ült és Drezdába indult.

Itt várta túrájának 
legnehezebb fel

adata.
Sem a berlini, sem a 

lipcsei ellenfelek nem 
képviseltek akkora já
tékerőt, mint a Dres- 
S éppen a legnehezebb 
kellett hendikeppel in

lipcseiek váratlanul job
ban játszottak s igv az Újpestnek minden 
erejét frontba kellett dobni a győzelem el
érésére. A csapat tehát fáradtan érkezett 
Drezdába.

A véletlen azonban kiegyensúlyozta az 
erőviszonyokat:

Acht

dener Sport Club. 
ellenféllel szemben 
dúlni a harcba. A

Köhler és Sackenheiin nélkül állott fel 
a DSG

s különösen az irányitó Köhler hiányzott a 
német csapatból. F.zzel szemben a liía-fehé- 
rek pompás lendülettel futották le a mécs
esét. A lendületet a két szélső: Sas és P. 
Szabó jó játéka eredményezte. Rajtuk kí
vül Atier és Acht aratott nagy sikert.

Az első félidőben kiegyenlített erőviszo
nyok jellemezték a mérkőzést.

A félidő közepén Sas remek húzással 
átjátszotta magát a védelmen és véd kö

tetlenül belőtte a vezető gólt. 1:0.
Néhány perc múlva Müller balszélső várat
lan lövéssel egyenlített. 1:1. Szünet után az 
Újpest erősített és technikai fölényével ur 
volt a pályán.

A fürgén mozgó P. Szabó egy több 
huzúsos akció utón helyezett lövéssel 

bebiztosította a győzelmet.
A mérkőzést 18 ezer főnyi közönség nézte 

végig és a jó játékért hálásan tapsolta a 
lila-fehérek akcióit. A legnagyobb hatást a 
nemetekre Acht védése tette.

ennél Is tovább ment, amikor megengedte a 
Wekerletelept Sport Clubnak, hogy amatőr
trénere részére egy ezüst cigarettatárcát aján
dékozzon.

Nnnna... Vagy amatőrünk vagyunk, vagy 
nem! .

A zsűri egyébként nem kevesebb, mint
15 elkárhozásra Ítélt profit „ütött**  

amatőrré.

As uj amatőrök listavezetője Sághy Tibor, • 
Bocskay volt kiváló játékosa, továbbá Himmer 
Rezső, a Vasasok gyors szélsőcsatára. A visi- 
szaamatőrlzált játékosok a következők:

Grosz Elemér, Thallmayer Vilmos, Kocsis 
Rudolf, Varga István, Klirsó Adorján, Schuster 
János, Turócry Gyula, Borostáin József, Mattit 
Sándor. Flelschmann Andor, Billitz Adolf, 
Mester Mihály, Gulyás István.

Kertész II, — redívívus
Olaszországban tréneri hivatása mellett játszani is fog

Temesvár, január 17.
Kertész II.-ről hosszabb idő óta semmit sem 

hallottunk. A mókás futballistát, aki egy év óta 
Temesváron tartózkodik, mint a Ripensia tré
nere,

március elsejétől kezdve szerződése Olasz
országhoz köti, ahol az egyik nagy olasz 

klub tréningjelnek vezetését veszi át.
Kertész II. kávéházi törzsasztalánál néhány 

mélabus pillantást vetett mindinkább karcsub- 
bodó derekára és utána a következő kijelentés
sel lepte meg híveit:

— Tavasszal ismét munkába állok:
játszani fogok.

Majd megmutatom én a mai fiatal futballisták
nak, hogy kell játszani!

A kijelentést némi csodálkozás követte. Ezt

maga Kertész II. Is belátta és ugy látszik, 
érezte, hogy magyarázó felvilágosításokkal kell 
kisérnie nagy elhatározását.

Kisérte Is. Elmondotta, hogy a Jelenlegi te
mesvári viszonyok kitünően alkalmasak arra, 
hogy testsúlyából veszítsen. Nem is nagyon fáj 
ez neki, mert

régi vágya volt, hogy a trénerség mellett 
még egyszer mint játékos jelenhessen meg 

a pályán
és mint említette, ..megmutassa a fiataloknak''^ 

A fogyókúra kitünően egybevág terveivel és 
reméli, hogy tavasszal már „régi karcsúsá
gában" veheti fel a küzdelmet a tüzesvérü 

olasz futballistákkal.
Kertész ll.-fá, a futballistát tehát nem lehet 
még elparentálni.

A-Mf/eles felé...
A BTC és a BTK boxolócsapatai fölényesen 

győztek a csapatbajnokságok második fordulóján
Az Ökölvívó csapatbajnokság második for

dulójának vasárnapi mérkőzései is bővelked
tek izgalmakban. Az érdekesebb küzdelmet 
kétségkívül a BTK vívta a BSE ellen s bár az 
angyalföldi gárda győzelme nem lehetett vi
tás. a fővárosiak heves ellenállasa több súly
csoportban nyílt harcot eredményezett. A 
BTC—HAC összecsapásából a rutinosabb pi 
rosfehérek kerültek tovább. A bírák ezúttal 
már körültekintőbben látták el tisztségüket, 
mint a múlt héten, bár

most Is volt néhány ítélet, amelyet a 
közönség heves füttykoncerttel fogadott.
Elsőpek a BTC és a BTK bokszolól léptek a 

ringbe. A légsulyban Szakács végig fölényben 
volt Fekecs HAC ellen, akit biztosan győzött 
le. Bantamsulyban Géczl BTC ellen a HAC- 
ista Nagy szerzett győzelmet. A pehelysúly 
résztvevői Köváry BTC és Török HAC vol
tak. Az utóbbi egész kezdetleges stílusban 
bokszolt, ugy, hogy a bíró két szabálytalan 
ütés után harmadszorra leléptette. A könnyű
súlyban Dalos BTC egyeneseit Beregi HAC 
nem tudta tartani s inkább föladta a mérkő
zést. A középsulyban Pellek BTC rövid küz
delem után a földre küldte Örményit. A wel- 
tersulvban Gyurkó BTC és Vargha HAC 
egyenlő erőknek bizonyultak: itt a bírák a 
piros-fehér ökölvívót jelentették ki győztes
nek. A kisnehézsulyban Jeles BTC erős ütéseit 
Karó HAC szabálytalanságokkal igyekezett 
föltartanl. a vezető bíró őt is leléptette. A ne
hézsúlyban Mihalek BTC és Janicsek HAC 
küzdelme döntetlen eredményt hozott. Vég
eredményben

a BTC 13.3 arányban győztesként hagyta

el a porondot
Szünet után a BTK és a BSE bokszoló! léptek 

a ringbe. Az angyalföldiek két súlycsoportban 
tartalékot indítottak s igy a BSE körében erő 
sen bizakodtak, hogy hátha sikerül döntetlenül 
kihúzni a csapatbajnoki küzdelmet. Ez az óhaj 
a légsulyban várakozáson felül sikerült is, 
amennyiben Marosit BTK Vértessel szemben 
mélyülés miatt dlszkvalifikállák. A következő 
súlycsoportban azonban már a BTK botolója, 
Bánássy legyőzte Némethet és igy a pontarány 
kiegyenlítődött. A pehelysúlyban igen érdekes 
és izgalmas küzdelem fejlődött ki Lovas BTK 
és Bcncze BSE között. Lovas kitűnő techniká
jával végig fölényesen dolgozott a nagyerejii 
Bencze ellen és végül is megérdemeltén győzött 
A könnyűsúlyúban nz Eurőpa-bajnok Szabó ki
ütéssel győzött Kádár BSE ellen. Ezután Fogas 
BTK és Tokaji 111. BSE vívtak izgalmas küz
delmet. A két közel egyenrangú ellenfél meccsét 
döntetlennek hirdették kl. Majd Tóth BTK és 
Erdő*  BSE léptek a ringbe. Változatos, végig 
bizonytalan kimenetelű harcot vívtak egymás
sal s n bírák végül is ugy oldották meg a kér
dést, hogy ezt n meccset is döntetlennek minő 
sltették. A közönség nagy része Erdős győzel
mét várta s Igv az Ítélet miatt hevesen tüntetett. 
A kisnehézsulyban Csiszár ellen a BSE Hor- 
váthot indította, aki alig pár akció után, amint 
ez előrelátható is volt, föladta a reménytelen 
küzdelmet. Utolsó párként Orsolyák BTK és 
Csirke BSE mérkőztek. Ebből a találkozásból is 
az angyalföldi boxoló került ki győztesként. 
Végeredményben tehát

a BTK 12:4 arányban győzte le
a fővárosi reprezentánsokat.

Amikor a kapitány játszani akar...
Keserű Feri az olimpiásszal búcsút mond a — versenyzésnek
Keserű Ferenc szövetségi vlzlpólókapltány 

lett. Hatvannégyszeres válogatottság, két 
■ignum iaudis és

A National City Bank 
a jövő héten megnyitja 

a Hungárián Olimpic 
Fund számláját 

az újvilági magyarok adományai 
részére

Az olimpiai gyűjtés adminisztratív munkála
tai lázas sietséggel folynak. Itthon is mutat
koznak a jelenségek, hogy a magyar társada
lom a rossz gazdasági viszonyok ellenére át- 
érzi az olimpiai kiküldetés propagatiu erejét. 
Az artislacgycsület elnöksége önként felaján
lotta, hogy az olimpiai kiküldetés céljaira elő- 
dóst rendez. Előrelátható továbbá, hogy a tár
sadalmi egyesületek, valamint a magánosok is 
készséggel sietnek majd hz olimpiai bizottság 
segítségére, hogy idegen fizetési eszközök 
igénybevétele nélkül Is képviselethez jusson a 
magyarság a nemzetek tengerentúlt küzdelmé
ben.

Az olimpiai bizottság az amerikai gyűjtési 
akció vezetésével a téli olimpiászra utazott 
Minlch Jenőt, a korcsolyázósport vezérét bízta 
meg.

A jövő hét folyamán az amerikai Natlo- 
nnl City Bank megnyitja a Hungárián 
Olimpic Fund számláját nz amerikai ma

gyarság olimpiai ndományal részére.
A felhívás, amelyet a MOB, a MASz., az 
MBSz., a MÖSz., a MUSz., az MVSz. a Külföldi 
Magyarok Világszövetsége, az Amerikai Magyar 
Kereskedelmi Kamara és a Modern Pentatlon 
Nemzeti Bizottsága nevében Múzsa Gyula, Stan- 
kovils Szilárd, Szieberth Imre, gróf Teleki Sán
dor, gróf Sigray Antal, tlomonnay Tivadar dr., 
Rakovszky Iván, báró Perényi Zsigmond, Hege
dűs Lóránt és vitéz Nagyszombathy Miksa tá
bornok Írlak alá, elkészült és nz sokezer pél
dányban kerül majd az amerikai magyarság 
kezébe.

*
Hatvannégyszeres 

a III. oszt, érdemkereszt után 
a sportkörök Is honorál
ták a buzgó tevékenysé
get.

Kérdezünk 
Feri válaszol:

— Hót kapitány lettem 
— ez faktum. De én 
azonban valahogy nem 
tartom összeegyeztethe- 
tönek ezt a tisztséget 
azzal, ami a vágyam: 
látszani szeretnék még. 
Legalább most: utoljára. 
Úgyis ez az utolsó alka- 

legendás hifii „öregek csa-

Keserű

Keserű I.
lom arra, hogy _ ......... ............ ....................
pata**  megmutassa végre, mit tud és meg
nyerje az olimplászt. Ebben a csapatban én is 
ott szeretnék lenni. Ma még korai lenne pikan
tériát sejteni emőgött, de azt hiszem, hogy 
szükség Is lesz rám.

— Furcsa lenne, ha a kapitány saját magát 
jelölné a csapatba. Valószínű azonban, hogy 
az az összeférhetetlenségi probléma egy csa
pásra megoldódik.

Ha ugyanis Komjádl velünk tart, nem vi
tás, hogy ki válogat.

S ez esetben harcos lehetek a nagy csaták 
napjaiban. Azután úgyis

abbahagyom — no, nem a sportolást — 
csak a versenyzést.

Ami pedig az előkészületeket illeti? Nem hely-

télén, kérem, ez a mostani zárlat. Sőt! Nagyon 
is helyénvaló.

Alihoz, hogy teljesen felkészülten állhas
sunk odaát starthoz, öthónapi kemény 

munka kell.
Nem több, öt hónap. Ezzel elérjük azt, hogy 
amikor hajóra szóltunk, már

undorunk less a vIz.tőL
Az utazás pihenője alatt ismét nagy erőtarta
lék gyűlik meg, s igy, amikor jönnek a forró 
napok, a meglévő technikai és taktikai készsé
gen kívül hajtani fog a labdaéhség is. Jól van 
ez igy kifundálva — mosolyog Keserű Feri, az 
„öreg**  pólózó és „ifjú" kapitány.

Reméljük, hogy sikerülni fog végre egyszer, 
nemcsak a világ legjobb vizipólócsapatának 
cimét hazahozni, hanem ezeu felül az — olim
piai babérágat is.

Az amalőrzsiiri engedélyezte 
a nászajándékot 

Sághy Tibor és Himrner Rezső 
az amatőrstátuszban

Az amatŐrfutballszövetség hivatalos, kövön 
nyomott közlönyének legújabb számából meg
tudtok, hogy sz amatőrzsüriben nem is olyan 
rossz emberek ülnek, mint aminőknek általá
ban hiszik őket. Ezek a szigorú urak például 
elsimítván a fenyegető redöket homlokukon, 
engedélyezték a Kőbányai Atlétikai Clubnak, 
hogy Jiickl János játékosa részére nászajándé
kot adhasson.

llát nem megható az atnalŐrzsiiri nagylelkű
sége? A hivatalos rovat egyébként beszámol 
rról Is, hogy az amntőrzsüri urai egyéb kérd
itek elbírálásánál is levették kezeiket a szivük

ről. Igv például megengedte az amalőrzsüri a 
MÁV Gépgyári Sport Körnek, hogy játékosait 
egy vacsora keretében vendégül lássa. Sőt, még

Doros György dr., a jeles magyar 
vívó, részivesz a losangelesi 

szellemi olimpiászon

Doros dr.

oly gazdag múltú

E pillanatban még a 
legnagyobb bizonytalan
ság uralkodik a magyar
ság olimpiai képviselete 
körül. Senki sem tudja, 
hogy mit hoz a holnapi 
nap, még kevésbé azt, 
hogy

ml lesz hat hónap 
múlva?

A nyomasztó gazdasági 
arizis vájjon lehetővé 
fogja-e tenni azt, hogy 
az olimpiai sikerekben 

magyar sport átkelhet-e a
tengerentúlra, hogy értékeit az olimpiai sike
rek napfényében megfihdesse.

Egy azonban máris bizonyosnak látszik: ha 
a mostoha magyar sors nem teszi majd lehe
tővé esélyes értékeinknek a fizikai sport világ
versenyén leendő bemutatását, szellemi téren
annál nagyobb képviselete lesz a magyar 
sportnak a harmadik szellemi olimpiászon.

A Hétfői Napló jelentette elsőnek, hogy a 
losangelesi szellemi olimpiászon talán a ma
gyarságnak lesz a legnagyobb képviselete. Meg
írtuk, hogy eddig körülbelül ot magyar szel-

Orvotnak kiválóan alkalmas 

három utcai szobás 
u’onnanépített úri lakán VI., Podmanlczky- 
utca 51 Jzabelln-utcai sarok villamos megálló. 
Kiadó február 1-re. Telefon Aut: 166-10.

lemi munka kerül az olimpiai zsűri elé.
Most pedig beszámolhatunk arról, hogy a 

legfelsőbb sportfórumok ugy döntöttek, hogy
Doros György dr.-nak, a Jeles magyar 
vívónak nemrégen megjelent úttörő sport*  
fllozófiul miivé; „A versenysport etikai és 
lélektani problémái" című munka Is a los

angelesi szellemi olimpiászra kerüljön.
Az OTT már kl is adta ■ müvet fordítás 

céljából. Itt említjük meg, hogy Doros müve 
a jövő évben már hivatalos sport filozófiai tan
könyve lesz a testnevelési főiskolának.

♦

Los-Angelesben felépítették 
a 10.400 nézőt befogadó birkózó- 

és ökölvívó-auditóriumot
Mialatt az európai államok nagyrésze a leg

nagyobb bizonytalanság közepette készülődik a 
nemzetek tengerentuli nagy ütközetére, azalatt 
Losangcleshcn lázas elök-szüleiek folynak az 
Öt világrész legkiválóbb emberpéldányainak 
méltó fogadtatására. A boxolás, a birkózás és a 
súlyemelés versenyei részére külön auditóriu'-' 
mot építettek, amelyben

a hatalmas ring körül 10.400 néző foglal
hat helyet.

Ez az auditórium már elkészült, sőt már régeb
ben használják Is, nagyobb ökölvivómérkőzé- 
sek, fedetlpálya-tcnniszversenyek, sőt gyűlések 
céljaira is.

Az auditórium elhelyezése Is Jó, mert közel 
van ugy az olimpiai faluhoz, az atléták lakó
helyéhez, mint azok tréninghelyéhez: a gimná
ziumhoz.

♦

Elutazott a két olimpiai 
műkorcsolyázó-pár

Vasárnap reggel 7 óra 15 perckor Induló 
gyorsvonattal ulázott el a Rotter Szállás világ
bajnok és az Orgonista-Szalay Európa-bajnok 
mükorcsolyózópár I.akeplacidba a téli olimpiai 
világbajnokság színhelyére. A két világbajnok- 
jelölt pór indulásánál nagy számban jelentek 
meg a téli sport hívei » Nyugati pályaudvar in
dulási oldalán. Az OTT képviseletében Lázár 
Andor dr. nyugalmazott államtitkár, további 
Múzsa Gyula, nz OTT olimpiai bizottságának 
elnöke jelent meg. De képviselve volt a búcsúz
tatásnál a többi sportágak képviselői, nemkü
lönben a BKE Is. A világba jnok jelölt műkor
csolyázó párok, mielőtt a téli olimpiászra in
dulnának, előzőleg még Londonba n részt- 
vesznek egy nagyszabású versenyen. A magyar 
reprezentánsok Minlch Jenő dr. elnök kísére
tében utaznak Lakeplacidba.

A SOMOGY A REVÁNSMF.RKÖZÉSEN ISMÉT 
5:0 RA GYŐZÖTT.

Athén, január 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A Sornógy nagysikerű görög túrója a vége 
felé közeledik. Az ellenfelek a vereségek után 
egy kis revánsra áhítoztak, amelybe a Somogy 
örömmel belement. Szombaton az Atromitos— 
Gudi kombinálna! mérkőztek a kaposváriak, 
amelyet annak idején 5:0 arányban győztek le. 
A rendns fényesen sikerűit, mert

most ugyancsak 5:0 volt a győzelem aránya. 
Hiába! Ugy látszik, a szokás hatalom, amely 
ellen a Somogy sem tud tenni. Csak aztán meg
maradjon tavaszra is a jó szokás...

BÉCS FUTBALIJA NEM SZÜNETEL.
Az aranyserleg mérkőzések sorún ma 

a Sportklub 5:2 (3:0) arányban legyőzte a
BAC-t. Az aranyserleg győztese a Sportklub 
lett, amely első három ellenfeléi, a Slovant, 
Nicholsoni és a F.|C-ot Is legyőzte.

A Bécsi Kupa mérkőzésben a 1VAC 10:0 
(3:0) arányban győzött a Dnnaustadt ellen, az 
Adódra pedig 3:1 (0:0) ra a Rasensport-
freunde ellen.

Három barátságos mérkőzés is volt. A 
Nichnlson 4:0 (1:0) arányban győzött a
Hakoah 3:1 (2:0) arányban verte a F.IC-ot, 
mig a Slovan 2:1 (1:0) arányban veres éget
szenvedett a másodosztályú Libertástól.
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Greta Garbó
egyetlen Hímje az idei szezonban:

inspiráció

} Forzheim—Bayern München 8:2 (6:0)1 —
Középnémetország: Sportfreunde Lelpzlg—
Wacker Lelpzlg 3:3, Polizei Chemnitz—Sturm 
6:1, VFB Glauchau—Grlmmltachau 6:0, SC 
Planltz—FC 08 Zwickau 3:3. — Északnémet 
ország: Hamburger SV—Viktória 3:1 (10).
Holstein—Unión Teutonia Kiél 12:1, Arminia 
Hannover—Hannover 96 5:1, Polizei Lübeck— 
VFL Schvrerin 7:3. — Nyugatnémetország:
Fortuna Düsseldorf—Ratlngen 4:1, Preussen 
Miinstem—FVL Osnabrück 2:0.

Csehazlováklat Prágából Jelentik: A téli ser- 
legmérkőzéseket háborította pályákon, több
ezer főnyi közönség előtt folytatták. A Sparta 
4 :0-ra győzte le a Libent, a Bohemians ugyan
csak 4 : 0-ra a Teplitzet, a DFC 6 :0-ra a Nu 
selskyt. A könlggrátzi Olimpia 10 :0 arányban 
szenvedett vereséget a Nachodtól, míg a Cechte 
Karlin 3: 11-re verte Saaz csapatát.

Svájc: FC Chaux de Ponds—FC Zürich 1 :0, 
Young Fellow Zürich—FC Bern 3:3, FC Blel 
—Cnrronge Genf 3 : 1, Young Boya Bem—Old 
Boys Basel 2 :0, Grasshoperx Zürich—FC 
Aaarau 8:0.

OLASZORSZÁG:

Hegedűs—Kárpáti: 3 perc
Meglepetések Budapest birkózóbajnokságaiban

fuss!
Budapest birkózóba jnokiágninak selejtező és 

elődöntő küzdelmeit szombaton kezdték meg 
a Törekvés Kőbányai úti sportotlhonában. A

és Irgalmasságban határozottan nagyszerű 
sportol nyújtott. A rendezőség, élén a Bir
kózó Szövetség vezetőségével, kitűnő munkát 
végzett.

A verseny legnagyobb meglepetése a sok
szoros magyar bajuok Kárpáti veresége 
Hegedűstől, aki 3 pere alatt tussolta Újpest 

nagy favorltjáL
A meglepetés erejével hat Proka UTE és 

Adorján BSE kiesése. A réizletei eredmények 
a következők:

I-égsuly: bajnok: Imrey (UTE), 2. Gyarmati 
(Testvériség), 3. Rózsafákig (UTE).

Pehelysúly: bajnok: Németh (MÁV), 2. Próka 
(UTE), 3. Széli (Herminamezői AC).

KUnnyüsuly: Bajnok: He ke (UTE), 
már (UTE), 3. Bognár (UTE).

Kisközépsuly: bajnok: Hegedűs (B. Vasutas), 
2. Kárpáti (UTE), 3. Rétháti (MTE).

Nagykőzépsuly: bajnok Tunyoghg (FTC), 2. 
Pető (HAC), 3. Kollár (Dunakeszi Magyarság).

Kisnehézauly: bajnok: Ferenczy (Kispesti
AC), 2. Sárdi (HAC). 3. Katona (B. Vasutas).

Nehézsúly: bajnok: Badó (FTC), 2. Horling 
(UTE), 3. Vargha (Beszkárt).

1. Kai

nagyszabású versenyt vasárnap délelőtt ugyan 
ott folytatták, majd
■ dUntő küzdelmeket vasárnap este a Mű

egyetem aulájában bonyolították le.
Mintegy ezer főnyi lelkes közönség jelent 

Bieg a bajnoki versenyen, amely érdekességben

___ _________ Juventus Turin—Anibro- 
siana Milano 6:2! Trieste—Turin 1:0, FC Mi
lano—AS Róma 1:2, Genova 93—Pro Patria 
4:1, Firenze—Bari 2:1, Casale—Bologna 
Alesaandria—Modena 5:0, Napoll—Brescia 
Lazlo Róma—Pro Vercelll 5:0.

EURÓPA MŰKORCSOLYÁZÓ
BAJNOKSÁGÁNAK PONTOS SZÁMADATAI
A műkorcsolyázó Európa-bajnokl versenye

ket szombaton a párisi Sportpalotában fejezték 
be. A férfi és női egyes bajnokságban alkalma
zott uj minősítési rendszer igen sok munkát 
adott az eredmény kiszámításánál, úgyhogy a 
pontos adatok csak vasárnap lettek ismere
tessé. A páros versenyben az Európa-bajnokl 
címet védő magyar Orgonista—Szalag pár é*  a 
világbajnok magyar Rotter—Szállás pár távol
létében g francia Brunet-házaspár többévi pi
henő után újból megszerezte a bajnokságot. A 
francia pár győzelme teljesen reális volt, a 
pontozó bírák csaknem egyhangúan helyezték 
őket az osztrák párok elé. A fiatal angol Mac- 
kenzle-házaspár nagy pontkülönbséggel lett 
negyedik. A részletes eredmények a követke
zők:

Nöl egyes.

1:5. 
1:1.

Osztrák munkásuszók a fedett uszodában
Két mun'<ás-vilá‘‘rekord

A Munkás Testedző Egylet Neubrand Imre 
emlékére vasárnap este nagyszabású és kitü
nően sikerüli nemzetközi uszóversenyt rende
seit ■ margitszigeti fedett uszodában, melyen 
több bécsi, gráci és szegedi munkásegylet ver
senyzői vettek részt. A közönség zsúfolásig 
megtöltötte az érdekei verseny színhelyét. A 
verseny eredményei közül kln>HgHilik a bécsi 
Bayernek 100 és 200 méterei mellustó ered 
m> nye A közönségnek nagyon tetszett a tó 
tagból álló bécsi hölgygárda által bemutatott 
műúszás A verseny részletes eredményei a kö
vetkezők:

66*  » m mell: I. Slifler, WAT, 514 mp. 2. 
Brcslcr. WAT. 59 mp. 3. Fenyő, MTE, ‘

66*  » m hőlyygyors: 1. Vámos, MTE, 
2 Ncumayer, WAT, 56 mp. 3. Mach, 
60 5 mp. ’

100 m hátastól Hofböck, ZVW, 1 | 
mp 2. Tündi, ZV Graz. 1 p 20 5 mp. I 
hammer, ASV, 1 p 22 mp.

3J m gyors: 1. Magyar, MTE, 21 6 1
Balog. MTE, 21.8 mp. 3. Drahoa 22 m(

100 m guors 1 Havlik. ASV, 1 p 05 2 
legjobb nemzetközi munkáseredmény. 2. 
pék, ASV, 1 p 07 2 mp. 3. Bross, WAT, 
07 8 mp.

100 m mell: 1. Bayer, ASV. 1 p 17.8 
legjobb nemzetközi munkásért dmény 2. Hölzl 
ASV, 1 p 21.8 mp. 3. Ascn, ZV, Grac, 1 p 24.2 
mp.

100 ni mell, hölgy 1. Obenaus, ASV, 1 p 
8ft I mp 2 Mach, WAT. 1 p 40.8 mp. 8 
Schnitzler S., MTE, 1 p 45 3 mp

6(P/» m gyors: I. Lacza Szegedi MTE 43.2 
mp. 2. Bros WAT 44 mp., 3. Vasa MTE és

____  *•

Hódi ASV 45 mp.
3.P/» m hölgy mell: 1. Wagner MTE 35 mp., 

3. Kiss MTE 35.7 mp., 3. Kreisler MTE 37 mp.
200 m mell: 1 Bayer ASV 2 p 57.6 mp, 2. 

Kopriva WAT 3 p 01.4 mp, 3. Hölzl ASV 
3 p 01.fl mp.

m hölgy hát:1. I. Irczl MTE 1 p 10.6 
mp. 2. Kollár ASV 1 p 09 mp, 3. Schnitzler 
MTE 1 p 10 mp.

J3*/»  mell. 1 Salgó MTE 26.7 mp, 2. Felt 
MTE 28 mp, 3. Keleti MTE 28.4 mp.

6 szór 66J/» m gyorssta/éta: 1. ASV 4 p 34.6 
mp, 2. Central Vérein österrelch 4 p 44.8 mp, 
3. WAT 4 p 47.2 mp

5-szőr S3'f» mell staféta az MTE szakosztá
lyi között: 1. Tornászok 2 p 17 mp, 2. Atléták
2 p 17.6 mp. 3. Turisták 2 p 22.2 mp.

6 szór 66!/» mellstaféta: 1. ZV österreich 5 
p. 58.6 mp. 2. Wat WAT 6 p. 03.6 mp. 3. MTE 
6 p. 12 mp.

3 szór 66»/t 
MTE 3 p. 10
3 p. 12. mp.

3-szór fífí*/s
28.8 mp. 2. ZV Grac 2 p. 29.8 mp. 3. ZV Wien 
2 p. 34.2 mp.

Bemutató műugrásban, Indullak: Rózsa 
Magda MTE, Stadlmeycr ASV, Dvorzsák WAT. 
Szegő MTE.

A nagyszerűen sikerült műúszás után, melyet 
r bécsi hölgyek mutattak be, vizipólómérkőzé- 
sek kerültek sorra.

Az első mérkőzésen as MTE 9:1 arányú 
(4 :0) vereséget szenvedett a ASV csapatától, 
az MTE B) csapnia pedig a ZV Wien és Grac 
komblnálljaitól kapóit ki 2 : 1 (1:1) arányban. 

KÜLFÖLDI SPORTKAPLÓ

1 p.
55 mp. 

WAT,

P 
8.

20.1 
Zeit

mp. 
ip.

1.

mp, 
Cza-

1 P

mp.

m. vegyes staféta nőknek: 1-
mp. 2. ASV 3 p. 11 mp. 3. WAT

m. vegyes staféta: 1. ASV 2 p.

Halál a planson: a vívót megölte a szive
Ilerlin, jan. 18.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonje
lentése.) A berlini vivóbnjnokság mérkőzé
sein vasárnap tragikus Incidens Játszódott 
le. Hermáim, az ismert vívó Kelternborm 
nevű ellenfelével csapott össze At asszótól 
függött n verseny megnyerése. Hermáim 
erős küözdelcni után 5.3 arányban győzött.

Amikor ■ szokásos tisztelgést kellett 
volna lentink Hcrmann hirtelen össze
esett ■ mire ai orvos hozzálépett, már 

kisxenvedett.

A halál oka azivszélhüdés. A verseny to
vábbi küzdelmeit 
tragikus halál óriási

azonnal leállították. A 
részvétet keltett.

VILAGSZEMLE
A német müu’rók 

készülődnek Los-An elesre
Berlinből jelentik: 

bajnok vezetésével 
középnémelorszúgi i 
tréninggel készülnek

BicbscblSger Európa- 
legkiválóbb berlini és 

mütigrók rendszeres külön 
< n los angelesi olimpiászra. 

TELI I l .'THALL KÜLFÖLDÖN.
Németország: Berlin, A Mincrve 30 000 néző 

előtt megérdemelt 4:2 it U arányú győzelmet

aratott a Hertba BSC 
és Igy a tabella élére 
russia 1:1 arányban 
Adlerihofer BC ellen
mérkőzéseik során a .......
20.000 néző előtt 2:1 (1:0) arányban győzött az 
I FC Nürnbcrg ellen. A két riválisnak ez volt 
101 ik találkozója. További eredmények: 
trarht Frankfurt—Waldhnf Mannheim 
(2:0). FSV Frankfurt—FV Saarbrücken 
11:1), FK Pirmasens—FSV 05 Mninz 1:0 (1:0), 
VFL Neckcrau — Wormatia Worms 4:0 (1:0). 
KKarlsruhcr FV—SV 1860 München 1:1 (1:0), 
SV 01 Rastalt—FVB Stuttgart 1:0 (1:0), I. FC

(ai eddigi bajnok) ellen 
került. A Tenni*  Bo- 
dőntetlenül játszott nz 
— A délnémet bajnoki 

Spielvereiniyung Fűrth

F.in
3:0
3:2

Eurőpa-bajnok: Sonja Hennie
(Norvégia) 1560.30 pont
tal. 2. Fritzl Burger

(Ausztria) 1486.60 pont
tal. 3. Holtén (Svédor
szág) 1466.66 ponttal. 4. 
Holomsky (Ausztria)
1423.70 ponttal.

Férfi egyes. Európá
ba j nők: 1. Kari Schaefer 
(Ausztria) 1804.60 pont
tal. 2. fíaier (Németor
szág) 1638 ponttal. 3. Er- 

(Ausztria) 1557.60 ponttal. 4. Distlcr

Sonja Hennie.

(Ausztria) 1510 ponttal.
Párosverseny: Európa-bajnok: Brunef-házas- 

pár (Franciaország). Helyezési szám 6, pont
szám 10 90. 2. Gaillard—Petterd (Ausztria). 
Helyezési szám 11, pontszám 10.26. 3. Papez - 
Zwack (Ausztria). 4. Mackenzie-házaspár 
(Anglia).
TIZENÖTEZER NÉZŐ EGY JÉGHOKKI- 

MECCSEN
Páriából jelentik: A páros műkorcsolyázó 

Eurőpa-bajnoki versenyek után szombaton 
a kanadai Ottawa jéghokkicsapat egy fran
cia kombinált együttes ellen játszott, ame
lyet több Párisban élő amerikai és kanadai 
játékossal is megerősítettek. A kombinált 
kezdetben erős ellenállást tanúsított, de vé
gül is kénytelen volt meghajolni a kanadai 
egyetemi csapat fölényes tudása előtt. Az 
Ottawa 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) arányban 
zött. A rendkívüli érdekes mérkőzést 
ötezer főnyi közönség nézte végig.

BARWA NYERTE 
A NÉMET GYORSKORCSOLYABAJNOKSÁGOT

Berlinből Jelentik: A német gyorskorcsolyázó 
bajnokságokat vasárnap befejezték. Az 1500 
méteres versenyt Barma nyerte 2 p. 33.6 mp. es 
uj német rekordidő alatt. A 10 000 méterei ver
senyben szintén Barma győzött 18 p. A7.6 mp. 
cél, ami ugyancsak uj német rekordot jelent. 
Barwát mindkét távon a müncheni Zankner 
követte.

PRÁGA JÉGHOKK1 BAJNOKA 
VIDÉKI TÚRÁN

Prágából jelentik: Az LTC Prága jéghokkl 
bajnokcsapata kéthetes morvaországi túrája 
során vasárnap aratta nyolcadik győzelmét. 
Ezúttal az SK Prosnitz csapatát győzte le 5:0 
arányban.

VASÁRNAPI

gyö- 
tizen-

SPORTHÍREK
X A fntballtatasérilltek egységes kezelését. . — --------------- "

Jövőben Kreisz László dr., a jeles sportorvos 
fogja Irányítani. Kreisz dr. február elsejével az 
újonnan berendezett futballista-gyógyintézetnek, 
a Glück szanatóriumnak élére kerül mint ve
zető sebészorvos. Tulajdonképpen különös vál
tozásról nincs szó, mert a butballsérüléseket 
eddig is Kreisz kezelte. Bizonyos azonban, hogy 
a gyógykezelés egységes irányítása csak elő
nyére lehet ezinek a fontos kérdésnek.

X A BT déli kerületének uj tisztikara. 
Szegedről jelentik: A BT déli kerülete vasár
nap délután nagy érdeklődés mellett tartotta 
meg évi rendes közgyűlését, amelyen a buda
pesti központ részéről Ábrái Zsigmond dr. 
főtitkár jelent meg. Az uj tisztikar választás
nál a hivatalos lista győzött. Elnök Kardos 
György, társelnök Gross Lajos, nlelnökök 
Sehner Ferenc, Vöneky Ferenc, főtitkár Lapu 
Lajos, pénztáros Szeheni Lajos.

X »A eaerkéaa, ahol tud aeglL" A caerkáaaaí 
sok szép nevelő-szempontja között la kiválik • 
napi jócselekedetra való ráneveléa. Minden 
igazi cserkésznek naponta legalább egy jócse
lekedetet kell végeznie, de a csapatnak la töre
kednie kell arra, hogy együttesen végezzen jó 
cselekedetet. Ilyen csapat-jőcselekedetnek vol
tunk élvezői pénteken a Nyomorék Gyermekek 
Országos Otthonában, ahol as elhelyezett 150 
gondozott szórakoztatására rendezett két éa fél 
órás előadást a 220- sz. „Br. Wesselényi Miklós**  
cserkészcsapat. Nem az előadás komoly művé
szi színvonala és a bámulatosan sokoldalú pro
gram volt az, amely a tapintatos figyelem és 
szeretet, amellyel ezek a kis cserkészek körül
vették a „hallgatóságot.**  A „hallgatóság**  pedig 
aszerint, hogy kézzel vagy lábbal rendelkezett-a 
tapssal, lábdobogással adott kifejezést elragad
tatásának. Vitéz Faragó Ede országos vezető
tiszt gyönyörű beszéde volt az ünnepély fény
pontja. S mikor a kis cserkészek távoztak, a 
nyomorék gyermekek ki rendesen, ki mankó
val, ki csúszva kísérte el őket a kapuig, ahol 
ígéretet kellett tenni a cserkészeknek, hogy ál
landó kapcsolatot tartanak fenn a jövőben ve
lük. Igazi cserkész-jőcselekedet volt!

X A magyar sport Pantheonja. Kevés 
sportirodáim! műnek volt oly nagy könyv 
sikere, mint Gerhárd Lajosnak az elmúlt na
pokban a sajtó alól kikerült sporttörténelml 
munkájának. A szerkesztő és munkatársai 
filmszerűen pergetik le az olvasó előtt vala
mennyi magyar sportág dicsőséges múltját 
Csak egy ily enciklopédikus mfl nyújthatja 
hü tükörképét az elmúlt három évtized hős
korának. Az első két kötetet követi rövidesen 
a másik kettő, amely többek között a torna, 
a futballbiráskodás, a közép- és a főiskolát 
sport, a kézilabda, a cserkészet és a levente
intézmény múltját, valamint 2000 magyar 
sportember életrajzát tárja majd a közönség 
elé.

X Szeged súlyemelő bajnoksága. Szegedről 
jelentik: A SzAK vasárnap délután a szeged- 
rókusi tornacsarnokban rendezte Szeged város 
súlyemelő bajnokságát. A versenyt először 
rendezték az olimpiai szabályok szerint, öt 
súlycsoportban. A verseny után Villányi Ar- 
mand, a déli kerület elnöke szép szavak kí
séretében osztotta ki a dijakat. Az eredmények’ 
a következők: Pehelysúly: * *-»* — -
ponttal. ----- " ’ - -
ponttal, 
ponttal, 
ponttal, 
ponttal. — A SzÁK- ......... ............
kőzóveraenyt a SzAK nyerte 6:18 arányban.

X Gyorskorcsolyázó háziverseny. A BKE 
vasárnap délelőtt gyorskorcsolyázó háziver
senyt rendezett 10.000 és 500 méteres távokon. 
Az eredmények a következők: 10.000 méteres 
versey: 1. Hidvéghy 19 p. 51.9 mp., 2. Windt- 
ner 19 p 57.8 mp., 3. Erdélyi 20 p. 19 mp — 
500 méteres gyorskorcsolyázás: 1. Kimmerling 
48.2 mp., 2. Lindncr 48.7 mp., 3. Vida 49 mp.

, , 1. Adóm UTE
Könnyüsuly: 1. Csinger MTK 
Kisközépsuly: 1. Szabó SzAK 
Nagvközépsuly: 1. Székely MTK 

Nehézsúly: Kun, Törekvés,
■Törekvés klubközi

Dr. FEHVES

227.5
242.5
237.5
227 5
227.5 
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A Nemzeti Lovarda 
lovasmérkőzései

Zsúfolásig megtelt tribünök előtt folyt Is a 
Nemzeti Lovarda kétnapos lovasemeetingjének 
befejező napja. Évek óta nem volt Ilyen nagy
szerűen sikerült lovasmetingje a Nemzeti Lo
vardának, amelynek fedett csarnokában a 
felállított tribünök szűknek bizonyultak mind 
a két napon. A sportteljesítmény teljes mérték
ben megérdemelte az érdeklődést. Ax urak ne
héz díjugratását Szarka Lajos, a hölgyek nehéx 
díjugratását Berg Dieda bárónő nyerte. A 
bravunigratásban Géczy Béla Prlnc nevű lo
ván 1.70 magas ugrással győzött. A szenzációs 
feljesitményt a közönség sokáig, lelkesen ünne
pelte. A részletes eredmény a következő:

Urak nehéz díjugratása: Indult 28 ló. 1. 
Knaucz Ferenc Ejfél, lovagolta Szarka Lajos, 
2. v. Szivy Ferencné Ebek, lov. Schaurek Ott- 
már, 8 Berg Tibor báró Michel, lov. tulajdo
nos.

Urlovasnők nehés díjugratása: Indult 10 lő. 
1. Alagi istálló Tapagouse, lov. Berg Dieda 
bárónő, 2. Tisza-lstálló Kikapós, lov Sorg 
.Tenőné, 8 Szakváry Emil Idus, lov. Keresztes 
Erzsébet.

Bravurugratás: Indult 12 16. 1. Géczy Béla 
Princ, lov. tulajdonos, 2. Holtverseny: Marton 
Károly Gábor, lov. Géczy Béla, Schaurek 
Ottmár Mr Spokes lov. tulajdonos. Párássá 
Zoltán Hamlslóny, lov. tulajdonos, Knaucz Fe
renc Éjfél, lov. Szarka Lajos.

Budapesti üthető versen vek
I. Futam. 1. Papp M. Katinka (6:10) Ma

szár F. 2. Feri O. (6) Zvillinger. 3. Karola 
(2S) Maszár I. F. m.r Eszter II., Bufelejtő, 
Melinda, Marokkó, Ili. Tót. 10:21, 11, 12, 11. 
Olasz: 38 — II. Futam. 1. Metropole Is
tálló, Gltana II. (lVí) Hoffmann. 2. Dombó
vár (8) Benkö. 3. Delirium (pari) Kovács II. 
F. m.- Bonny, Express, Epos II., Jeles O. S. 
Tót. 10:25, 12, 18, 12. Olasz: 130. — III. Fu
tam. 1. österreicher R. Egerlünderln (8) 
Zwillinger. 2. Fuss (pari) Jónás. 3. Pogány 
(10) Kovács II. F. m.: Libertás, Kedves, Mi- 
mosa, Ürgevár, Iwa. Tót. 10:163, 19. 13. 17.
Olasz: 50. — IV. Futam. 1. Langdszl Ist. 
Guardlan Trust jun. (6:10) Feiser. 2. Udina 
(4) Dózsa. 3. Láva (4) Kovács F. F m.: 
Eliász, Suhancz B., Ipse, Anny, All Baba, 
Győző, Balaton. 10:22, 15, 20 27. Olasz: 46. 
— V. Futam. 1. Broaskvay ist. Szertelen (3) 
Marschall. 2. Sátán (l>/4) Filyő. 3. Fényes 
(10) Benkö F. m.: Hajnalka mint második 
diszkv.). Több sincs, Zorica, Áruló. Tót. 
10:49. 16, 14, 26. Olasz: 37.
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