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Óriási tumultus
es tömeg a meggyilkolt 
Lukács Béla temetésén
A közönség áttörte a kordont és majdnem fátfordította 
a halottaskocsit — A detektívek keresték a gyilkost 

a sokezernyi gyászoló között

Megtalálták az áldozat naplóját
Vasárnap délután 3 órára volt kitűzve a 

temetés időpontja, de már két órakor el
indult Kispest népe, hogy a meggyilkolt 
Lukács Béla ravatalához elzarándokoljon. A 
villamosok csak úgy

ontották a fővárosból érkező kiván
csiakat,

úgyhogy félháromra nemcsak a vendéglő 
hatalmas udvara telt meg zsúfolásig, hanem 
fekete volt az utca is az emberektől.

A gyászház udvarán és az előtte levő 
utcákban több mint

ötezer ember

A ravatal a kispesti halál ház udvarán.

szorongott, egymáshoz préselve — kíván
csian. Tumultuózus jelenetek játszódtak le 
még jóval a gyászszertartás megkezdése 
előtt, mindenki be akart menni a feketével 
bevont házba, amelynek udvarán huszon
négy gyertya lobogó fényében ott feküdt az 
emelvényen az ezüstszínű koporsó, rajta a 
felírás*.

Lukács Béla, éli 33 évet.
A rendőrség kezdetben nem számított az 

érdeklődésnek ilyen hatalmas megnyilvánu
lására s ezért mindössze öt-hat rendőr igye
kezett meddő módon a rendet lentartani. 
A tömeg másodpercek alatt elsöpörte a 
rendőrkordont és

már-már a kapu előtt álló négylovas 
gyászkocsit Is az utszéll árokba sodorta, 

amikor végre erősítést kaptak n rendőrök 
és a tömeget úgy ahogy sikerült .hátrább 
szorítani. A tolongás azonban továbbra is 
életveszélyes volt,

Pontban három óra volt, amikor a rava
talhoz odalépett dr. Balázsfalvy kispesti re
formátus lelkész és felcsendült a reformá
tus énekkar ajkán a megrendítő gyászdal. 
Addigra már ott gyülekeztek a koporsó kö
rül a meggyilkolt Lukács Béla hozzátar
tozói.

— Gyilkos kéz oltotta ki az életedet, 
Lukács Béla — kezdte beszédét a lelkész — 
és gyilkosod egyelőre még el tudott mene
külni, elrejtőzött a földi igazságszolgáltatás 
elől. De Isten elől nem tud elmenekülni,

homlokán ott ég a láthatatlan Káin-

Megindul a kocsi és amerre megy, szo
morú cigányzene muzsikája kiséri. Lukács 
Bélát utolsó kívánságához híven ugyanis 

cigányzene kísérte utolsó útjára.
Az a banda, amelyik esténként vendéglőjé
ben játszott, húzza a szomorú nótákat és 
kedvenc dalát: Lehullott a rezgönyárfa 
ezüstszínű levele ...

Jó félóráig tart az ut. amig a lassú lé
pésben haladó gyászkocsi és mögötte a tö
meg ezrei kiérnek a temetőbe. Erősen sö
tétedik.

A gyászkocsi körül haladó tűzoltók fák
lyái kísértetiesen világítanak.

bélyeg,
amely azt jelenti, hogy meg fog bűnhődni 
borzalmas bűnéért. Harcos ember voltál, de 
mindig egyedül vetted fel a harcot és ez 
a nagy egyedüllét okozta azután a tragé
diádat.

Hol a gyilkos? 
Fogiák meg l

A gyászbeszéd elhangzása után a We- 
kerletelepi Dalkör tagjainak gyászdala köz
ben Lukács Béla jóbarátai a vállukra vet
ték a koporsót és elindullak a kapu felé.

Hangos sikoltás állította azonban meg 
őket útjukban:

a meggyilkolt vendéglős nővére kezdett szí- 
vettépő, mindenkit megrendítő jajveszé
kelésbe. . .,

— Bélái Béla! Hát elvisznek ebből a ház
ból, ahol születtél?. Hol a gyilkost Hol a

gyilkos*  Fogják meg! Meg kell büntetni! I a tömeg közben már újabb ezrekkel
A szerencsétlen asszonyt alig lehet lecsll szaporodott fel, elönflk nz egész környe- 

lapitani, nagynehezen erőt öntenek belé és I két, felkapaszkodnak a fákra, a ház- 
roggyanó léptekkel indul a koporsó után. I tetőkre
Kinn az utcán |— egész Kispest az utcán van.

Cigányzene és detektívek 
a gyászmenetben

óriási tömeg kiséri

A koporsó mögött a gyászoló család mögött 
ott halad dr. Molnár József, Kispest város 
polgármestere is és elszórtan a menetben, 
éppen ugv, mint az útvonalon és odakint a 
temetőben

pesti detektívek
arca villan fel

A temetőben, mire a gyászkocsi kiérke
zett, rengeteg ember gyülekezett össze, El-

lözönlötték a már megásott sir környékét, 
amelyet Lukács Bélának korábban elhalt 
szülei és testvére mellett ástak. A kispesti 
rendőrkapitányságról

több szakasz rendőr
vonult ki a rend fentartására, azonban itt 
is kevésnek bizonyult a számuk. A hozzá
tartozók és

a koporsót vivő emberek alig tudtak a 
sírhoz férkőzni

és csoda, hogy a rettenetes tömegben ko
moly abb baleset nem történt.

A sírnál csak dr. Balázsváry lelkész mon

a gyászmenctet.

dott rövid imát és azután leeresztették a ko
porsót, megindultak a göröngyök «•> csak
hamar olt puposodott az uj sir, amelyre

rengeteg koszorú
került.

Jóval elmúlt már hal óra, mire a gyá
szoló közönség ezrei szétszéledtek a kis
pesti utcákon.
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Ai áldozat kettős életének 
titkait kutatja a rendőrség
Míg n kispesti temetőben sokszáz főnyi 

tömeg kísérte utolsó útjára Lukács Bélát, a 
rendőrségen változatlan eréllyel folytatták 
tovább a nyomozást a gyilkos után.

A temetésről sem feledkezel! meg a rend
őrség; egész sereg detektívet vezényeltek 
Kispestre s

a detektívek elvegyültek a tömegben.
Azért volt szükség erre, mert régi bűnügyi 
telel, hogy a gyilkos gyakran visszatér a 
bünteti helyére. A deleklivek éber szemmel 
ügyellek,

nein viselkedlk-e valaki gyanúsan a 
temetőben,

vngy nem nkud-e a tömegben olyan ember, 
aki gyanuba keveredhet.

A rendőri nyomozás egyik legfontosubb 
célja ebben a pillanatban

Lukács Béla kettős élete
titkának a kifürkészése. Rengeteg tanút 
hallgatlak ki. A legkisebb körülményt sem 
hagyják figyelmen kívül, mert nem lehet 
tudni, melyik jelentéktelennek látszó adui 
vezethet olyan nyomra, amely föltárja u 
gyilkosság titkát.

A kihallgatott tanuk elmondották, hogy 
Lukács, aki nagy sport barát volt, 

a gyilkosság előtti napon arról beszélt, hogy 
ötezer pengős vándordíját akar kitűzni a 
Kispesti Atlétikai Club számára.

Megállapították, hogv a k íi I öncélét ii 
ber gyakran járt fürdőkbe. Vasárnap

• rendőrség klha.lgatta néhány buda
pesti fürdő alkalmazottait,

akik azonban nem tudlak közelebbi adato
kat szolgáltatni

Vasárnap ismét rendőri bizottság járt a 
kispesti lakásban, almi a gyilkosság tör 
térti. Rengeteg könyvei talátak a lukasban: 
vaskos lexikonköteteket és

szexuális problémákkal foglulkozó 
könyveket,

amelyekből egész, gyűjteménye volt Lukács
nak.

A rendőrség főként olyan iratok, levelek 
és följegyzések után kutatott, amelyek a 
kettős életével kapcsolatos ismerőseire vo
natkoznak. Különféle írásokat találtak, eze
ket a főkapitányságra vitték.

Előkerült a tragikus véget éri vendég
lős naplója 

amelyben azonban főként 
föl jegyzéseket Ialá 11a k.

Különféle
újabb ujjlenyomatokat

cm

Is.
üzleti természetű

is készítettek

Véres fegyenclázadás 
a Dartmoor-Togházban 

Sortüzzel verték le a romboló, gyújtogató foglyok 
lázadását — Három halott, hetven sebesült

London, január 24.
Nagyarányú rablázadás történt vasárnap 

a devonshirei grófságban lévő prlnsetowni 
Dartmoor-fogházban. A rabok megbeszélt 
terv szerint megtámadták a fngházöföket *és  

kitörtek zárkáikból.
A rablázndás hírére az egész környék 

rsemlörségc autóbuszokon, teherautókon és 
magánautókon nyomban megindult a fog
ház felé. Mire azonban a csendőrök megér
keztek, n fogházépület egy részét

Uj munkaalkalmak biztosítását 
és a közmegbízások felosztását 

követelték az ügyvédek vasárnapi 
nagygyűlésén

Február közepén kezdődnek a Budapesti 
( gwédl Kamarában a választások. Mint a 
Hétfői Napló legutóbbi számában jelentette, 
izgalmas készülődés és éles választási harc 
előzi meg a kamarai lisztujltásl. A három 
évvel ezelőtt megválasztott tisztikar man
dátuma ezhlén |ár le s most fogják megvá
lasztani a Kamura uj vezetsöégét az elkö
vetkező három esztendőre. A mai vezetőség 
kamarai pártjával; a nemzeti liberális párt
tal szemben az egyesült ellenzéki párt vette 
fel a küzdelmet s egyre biztatóbb kilátások
kal Ü növekedő táborral Indul harcba.

Vasárnap délelőtt a l.loyd Társulat nagy
termében

az ellenzéki ügyvédek tábora nagy
gyűlést hirdetett,

amelyen közel félezer ügyvéd vett részt. A 
gyűlésen Nagy Emil dr. nyugalmazott igaz
ságügyminiszter elnökölt, aki megnyitó be
szédében nz. ügyvédtársadnlom egységes tö
mörülésének szükségességét hangoztatta. Ez
után Opler Emil dr. az Ügyvédi Kamara uj 
feladatairól beszélt s azt fejtegette, hogv az 
ügyvédi munkaalkalmak biztosítását és n 
jövőben való kiszélesítését kell szem előtt 
tartania nz uj vezetőségnek. Blauner Mór 
d*  íelszólulásában

a főkapitányság daktiloszkopusal és ezeket 
fölhasználják a nyomozásnál.

Vasárnap különben a főkapitányság tele 
fonjelentést kapott Szolnokról. A szolnoki 
rendőrség jelentette, hogy tegnap őrizetbe 
veitek két fiatalembert, akik a kispesti Bjil 
kossággnl kapcsolafl>an gyanúba kevered
tek, de

kiderült, hogy semmi közük ar. ügy
höz

és elbocsátották őket.
A rendőrségen kívül
a katonai ügyészség is belekapcsolódott 

a nyomozás munkájába
es az ügyészség rnnrgltkörittl helyiségeiben 
is bizonyos kihallgatások folytak.

A főkapitányság deteklivjei
egygmásufán halgatják ki a rendőrség 
speciális nyilvántartásában szereplő ké
tes életű fiatalembereket, de természe
tesen nem állnak meg egyedül ennél a 

feltevésnél,
hanem más irányban is hajszolják a kis
pesti rablógyilkost.

A rendőrségre
a névtelen feljelentések egész áradata 

özönlik,
de ezeknek nagyrésze nlnptalan, harago
saiknak akarnak kellemetlenkedni bosszú
álló emberek.

Lukács Béta ékszerei 
Debrecenben ?

Debrecen, január 25.
Vasárnap jelentették a rendőrkapitány

ságnak, hogy egy budapesti ember külön
böző ékszerdarabokat értékesített Debre
cenben 8

n az a gyanú, hogy ezek az ékszerek ■ 
kispesti gyilkosság áldozatától, Lukács 

Bélától származnak.
A rendőrség azonnal megindította a nyo
mozást és megállapította, hogy összesen 
négy darab olyan ékszerről van szó, ame
lyek állítólag Lukács Béla tulajdonában 
voltak.

Vasárnap a rendőrség emberei azt igye
keztek megállapítani, hogy kik vásároltak 
az utóbbi napokban ékszert és

kik tárgyaltak a gyanuba vett buda
pesti férfival.

Ma, hétfőn pedig az összes ékszerészbQlto- 
kát végigrazziázzák és igy remélik, hogy 
végére járnak a gyanús ékszerek dolgának.

a lázadó rabok felgyújtották.
A külső segítség megérkezése után n fogház
örök a csendőrökkel egyetemben töhbizben 

sortüzet adtak le
a lázadó rabokra.

Az eddigi hírek szerint a rabok vesztesége 
három halott és hetven súlyos sebesült.

Minthogy azt hiszik, hogy a rabok egy 
részének sikerült a szabadba szöknie, a fog
ház egész környékén nagyszabású razzia 
kezdődött.

a közmcgblz.atásokból eredő Jövedelmek 
közös felosztására telt előterjesztést, 

amely szerint a jövőben a közmegbizatáso- 
kot ugy kell megoldani, hogy a kirendelt 
közmegbizolt munkadijánnk levonása után 
minden pénz a Kamara pénztárába folyjon 
be és azt arányosan osszák fel. Gál Jenő dr. 
az ügyvédi rendtartás módosítását és a ka
marai kisebbség érdekeinek védelmét köve
telte. Szegő Ferenc dr., a Kamara jelenlegi 
titkára nz Ügyvédi Kutnara adminisztráció
jának és ügyvitelének leegyszerűsítésére tett 
javaslatot,
_n nyugdíjintézet rrformját és szélcsebb- 

körü munkaalkalmak biztosítását köve
telte.

Melétet István dr. kamarai ügyész arról

KOSARV EmmY\EX-HERCEBIfÖ'-ben
Vaezary Plroaka, Dajbukát Ilona, 
Ráday, Gázon, Bársony. Radó, Peti. 

Békeltl konferál as 

ftnarassyuii színház ■s?1 nremieriem

felszóla-

szólott, hogy a választásnál nem személye
ket, hanem elveket kell támogatni. Árvát- 
falvi Nagy István dr., Tőrök Miklós dr„ Ka
dosa Marcel dr. és Taubner Géza 
lásai után ért véget a gyűlés.

Az ügyvédek független pártja is 
tartott vasárnap Lepsényi Imre dr. 
sével. Az elnöki megnyitó után

gyűlést 
elnökié- 
Vekerdy

A budapesti rendőrség segítségével 
leplezték le a konstanzai 

emberrabló szovjetkémeket 
Sora és Conesev kommunista ügynökök vállalkoztak 

elrablására
litikai osztálya figyelmeztette Bukarestet, 
hogy egy nemzetközi vonatban utón van 
Romániá felé

Sora román és Conesev bolgár szovjet
ügynök

s ez a két ember vállalkozott később A^a- 
belcov elrablására.

Most azután Bukarestből 
átirat érkezett a budapesti rendőrségre, 

amelyben további adatokat kérnek az 
Ügyről.

Agabekov
Vasárnap a budapesti főkapitányság po

litikai osztálya is bekapcsolódott annak a 
szövevényes bűnügynek a nyomozásába, 
amely a leleplezett konstanzai emberrablás! 
kísérlet révén világosságot vetett a szovjet
kémek megdöbbentő aknamunkájára.

Az emberrablásra szövetkezett szovjet
ügynökök leleplezésében

nagy része van a budapesti rendőrség
nek.

Annak idején ugyanis a főkapitányság po-

Krakkó, január 25.
(A Hflfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Krakkó legelőkelőbb szállodájá
ban, a Grand Hotelben ma éjszaka 

kloroformos rablók Jártak
és meglepően nagy zsákmánnyal sikerült ne
kik kereket oldaniok. A hotelben lakik 
ugyanis néhány napja Mária Ciiinkevic len
gyel grófnő, aki

egy francia milliárdoshoz ment feleségül 
es most rokonai látogatására Krakkóba ér
kezett. A rablók, akik ugylátszik, a hely
zettel abszolút ismerős emberek voltak, ab
ban az időben hatoltak a szobába, amikor 
a grófnő nem volt otthon,

Borait szenátor éles nyilatkozata
Laval ellen

Washington, január 24.
Borait szenátor a következő nyilatkozatot 

tette közzé:
Az egyetlen, úgynevezett fontos javaslat, 

amely az elmúlt héten az európai tárgyalá
sokból kipattant, a nemzetközi moratórium 
meghosszabbításában nyilvánul. Ez a javas
lat nekem nem imponál; nem jelent sem 
megkönnyebbedést, sem gyógyulást a fenn
álló viszonyok között.

Mindössze annyit jelent, hogy elhalaszt
ják az operációt, mig a beteg annyira 
el nem gyengül, hogy nem éli túl a mű

tétet.
Herriot sajnálja, hogy az Egyesült Álla

mok nem hajlandó Franciaország oldalára 
állni. Ha Franciaország olyan programmot 
nyújtana, amely nekünk jobb jövőt, Euró
pának pedig ujjáépűlést s az egész világnak 
gazdasági gyógyulást tenné valószínűvé, ak-

Dréhr Imrét ma délutánra idézte 
meg a vizsgálóbiztos

Dréhr vasárnap Is kijelentette, hogy nem jelenik meg 
a vizsgálóbiztos előtt

Dréhr Imre népjóléti államtitkár ügyében 
tulajdonképpen ma, hétfőn köwtkezik el az 
a döntő momentum,

amikor kiderül, hogy Dréhr Imre való
ban nem hajlandó-e alávetni magát az 

elrendelt fegyelmi vizsgálatnak.
Dréhr Imrét dr. Kneppo Sándor pénzügy
minisztériumi címzetes pénzügyi tanácsos, 
mint a fegyelmi eljárás vizsgálóbiztosa hét
főn délután félhat órára kérette fel hivatalos 
értesítéssel a pénzügyminisztériumba, hogy 
a népjóléti minisztériumi szabálytalanságok 
ügyében kihallgassa.

Mint értesülünk, Dréhr Imre eredeti állás
pontjához és gróf Károlyi Gyula miniszter
elnökkel, mint népjóléti miniszterrel közölt 
elhatározásához híven,

nem fog megjelenni a fegyelmi biztos 
előtt és nem hajlandó alávetni magút 

semmiféle vizsgálatnak.
Mivel pedig ügye most már elérkezett abba 

Géza dr. ismertette a párt programját. Fe< 
lekezeli, világnézeti és politikai különbségre 
való tekintet nélkül akarja tömöríteni az 
ügyvédeket érdekeik védelmében. Majd az 
ügyvédi Kamara jelenlegi vezetőségét bi. 
rálta. Menyhárt!) Gyula dr.’, az Országos 
Ügyvédotthon Igazgatója és mások szólaltak 
még fel a gyűlésen.

A

szobalányát elkábitották, majd felnyi
tották a koffereket és 6500 angol font, 
valamint 10.000 frank készpénzt és fel
becsülhetetlen értékű ékszereket vittek 

magukkal.
nem sokkal később hazaérkező grófnő fe

dezte fel a lopást, azonnal alarmirozták a 
rendőrséget, egyelőre azonban a betörőket 
még nem sikerült elfogni.

A krakkói rendőrség rádión közölte az 
összes határállomásokkal az ellopott ékszer
tárgyak leírását, hogy a rablók ne vihessék 
azokat ki külföldre. Ügy a meglopott grófnő, 
mint a rendőrség

nagyösszegü jutalmat tűzött kl 
a kloroformos rablók nyomravezetőjének.

kor az*  Egyesült Államok rendkívüli módon 
érdeklődnék iránta. Amerika a világháború 
kezdete óta sohasem habozott segiteni, ha 
arról volt szó, hogy igazán segíteni kell 
Európán. De milyen biztatást tartalmaz 
Amerika számára Laval szerdai beszéde?

Laval három követelést állított fel:
1. A jóvátételek érintetlensége és teljes 

megfizetései
2. A békeszerződések legyenek és marad

janak Európa szentesitett statútumai;
3. Visszautasít ja a leszerelést mindaddig, 

amíg a nemzetek biztonsági szerződést nem 
kötnek a békeszerződések védelmére.

Mit használ Ilyen program mellett ■ 
moratórium?

Hogyan lehel a moratóriummal bárkin is 
segiteni? Vögiil miért érdeklődjék Amerika 
ilyenféle javaslatok iránt?

a stádiumba, hogy megfelelő jogi képvise
letről kellett gondoskodnia,

megbízta dr. Gál Jenő országgyűlési 
képviselőt azzul, hogy az ellene megin

dított eljárás sorún képviselje 
és hogy mint Ügyvédje, a személyét ért tá
madásokkal szemben neki elégtételt szerez
zen.
,.!),ríhr.Imrc volt Államtitkár kijelentette a 
Hétfői Napló munkatársa előtt, hogy

ma Is a legteljesebb mértékben ragasz
kodik n parlamenti bizottság nyilvános

ságához vagy a bírósághoz 
és meg van arról győződve, hogy bármelyik 
fórüin, vagy mindkét fórum a legteljesebb 
mértékben igazolni fogja az ő államtitkári 
működését.

Japán bejelentette 
Sanghaj megszállását

London, január 24.
A Reiitpr-iroda jelenti Sanghajból: A ja

pánok bejelentik, hoRy
Sanghaj egye, réueít, Igy a kínai yóro.- 
negyedet, az arzenált a kínai yároal 

VUzópUleleket megzzállják, 
ha követeléseiket nem teljesítik.

Arra számítanak, hogy a megszállás 48 
oran belül megtörténik.



Kndipest, 1932 január 25. HÉTFŐI NAPLÓ 8

Dr. Ludwik Pazderka csehszlovák 
meg hatalmazott miniszter fontos nyilatkozata 

a magyar-csehszlovák megegyezésről
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter: Mindent míg fogunk tenni a megegyezés érdekében

A csehszlovák kormány Budapesten levő 
megbízottja az elmúlt héten állandóan tanács
koztak a kereskedelmi minisztériumban a ma
gyar—csehszlovák kereskedelmi egyezmény 
ügyében.

A magyar kormány részéről eddig Ferenczi 
Izsó helyettes államtitkár vezette a tanácskozá
sokat, de most mór, hogy Nickl Alfréd meg
hatalmazott miniszter szombaton hazaérkezett 
Géniből, hétfőn már ö veszi át a tanácskozások 
vezetését.

Mint jól informált forrásból értesülünk, 
a tárgyalások a csehszlovák delegációval a 
legjobb esetben csak a hét végén fejeződ

hetnek be.
A tárgyalások elhúzódásának az az oka, hogy 
nekünk bizonyos mértékben respektálnunk 
kell a Népszövetség itt járt pénzügyi bizottsá
gának azt a megállapítását, hogy

estikkentenünk kell Importunkat.
Ezt a fontos szempontot tekintetbe kell ven
nünk devizanehézségeink miatt is és igy kétség
telen, hogy a magyar—csehszlovák kereske
delmi egyezménynél össze kell egyeztetnünk 
— az előzők szem előtt tartásával — a két 
állam különböző érdekeit.

Meg van' azonban minden remény arra, hogy 
a hét végére a tanácskozások

eredményesen
fognak befeieződni.

Három fontos kérdés tolódott a tárgyalások 
homlokterébe. A devizakorlátozások ügye, az 
export-import kérdése és a kontingens prob
lémája.

A Hétfői Napló tudósítója beszélgetést foly
tatott

Dr. J. U. LUDWIK PAZDERKÁVAL, 
Csehszlovákia meghatalmazott miniszterével, 
aki a tárgyalásokról igy nyilatkozott:

— Remény van arra, hogy a budapesti 
tárgyalások megegyezéssel fognak végződni. 
Igaz ugyan, hogy a magyar kormány meg
lepetést készített számunkra, de ezért mi 
nem tehetünk szemrehányást. A meglepetés 
abból állott, hogy a magyar kormány újabb 
42 árucikket vétetett korlátozás alá. Negy
venkét áru került igy kivételes behozatali 
engedmény alá. Erre mi nem számítottunk.

Mi kötött utasításokkal jöttünk el Prá
gából és a magyar kormány diplomáciai 

sakk hu zása uj szituációt teremtett.
Megjegyzem, hogy a magyar intézkedést 
természetesnek találjuk, mert négy nappal 
ezelőtt mi léptettünk életbe uj intézkedése 
két és a magyar kormány rendelete csak 
válasz volt a cseh korlátozásokra. Ismét
lem, csak arról van szó, hogy bennünket 
meglepetésszerűen ért ez a negyvenkettes 
rendelet, de reméljük, hogy ez nem lesz a 
megegyezés akadálya.

— Mit szól kegyelmes ur Károlyi miniszter
elnök székesfehérvári beszédéhez? — kérdez
zük.

— Nagy megnyugvással olvastam a mi
niszterelnök ur megfontolt mondatait. A 
magyar miniszterelnök a megegyezést sür
gette és azt mondotta, hogy jó szerződést 
akar velünk kötni. Mi is jó szerződést aka
runk és talán megtaláljuk a módját annak, 
hogy ami a magyaroknak jó, az nékünk is 
jó legyen. Azt mondotta a miniszterelnök 
ur, hogy minden állam csökkenteni akarja 
az exportját és ezért nehéz a megegyezés.

Az természetes Is, de azért ülünk le a 
. megegyezés szándékával tárgyalni, hogy 
az akadályokat elhárítsuk. Szomorú, 
hogy Magyarország vevőképessége az 
utolsó félévben erősen csökkent, de ez 

nem akadálya a megegyezésnek.
A beszélgetés most megszakad, mert a 

Poyal-szálló haliján át, ahol az intervju készül, 
egy sereg szép leány vonul át. A Miss Magyar
ország választás jelöltjeinek egy csoportja. A 

miniszter önkénytelenül is odafordul és csak 
akkor folytatódik a beszélgetés, amikor a vi
déki választások győztesei bevonulnak a vá
lasztási terembe.

Megkérdezzük, hogy milyen sorrendben tár
gyalják az egyes kérdéseket. A miniszter igy 
válaszol:

— Először a legfontosabb probléma, a 
devizakorlátozás kerül tárgyalásra. Azután 
a behozatal és kivitel korlátozásának szabá
lyozása és végül a kontingens megállapítása. 
Mind a három tárgyon végigvonul az uj 
vámtarifák kijelölése.

Igyekezni fogunk, hogy kölcsönös en
gedményeket tegyünk és hogy a mini
málisra csökkentsük azoknak az árucik
keknek a számát, amelyeket a magyar, 
illetőleg a cseh nemzeti bank külön en 

gedélyével lehet átvinni.
Ezek közé tartozik a sertésszállitás és a; 
zsiradékok exportja is.

— A kereskedelemügyi minisztériumban 
folynak a tárgyalások? — kérdezzük.

Kenéz Béla kereskedelmi miniszter 
a megegyezésről

— Amikor a behozatali engedélyeket 
csökkentettük, azt az elvet követtük, amely- 
lyel ma már sok állam él és amit legutóbb 
Csehország is alkalmazott. Ez egyrészt szük
séges devizavédelmi szempontokból is, más
részt Magyarország egymagában nem köt
het a maga aránylag csekély, jelentéktelen 
forgalmával a nemzetközi kereskedelmi po
litikában általában elfogadott eljárás mód
jaitól eltérő utakat.

Fényes nappal megostromolta 
a Barcsay-utca 9. házat 

egy garázda csoport 
Erőszakkal visszahelyezték lakásába Mándik Bélát, 

akit bírói végzéssel kilakoltatott a háztulajdonos
Tegnap délután háromnegyed négykor a fő

város kellős közepén, fényes nappal páratlanul 
álló eset játszódott le a Barcxoy-utcában. A 
9. sz. ház egyik kilakoltatott lakóját az utcán 
összecsődült tömeg visszahelyezte lakásába, 

megrohamozta a házat, elsöpörte maga 
ellőtt azokat, akik a kilakoltató bírói Íté
letnek érvényt akartak szerezni és fel
törve a hatósági pecséttel lezárt lakást, 
bútoraival együtt visszatette a lakásba a 

jogerősen kilakoltatott embert.
Egy órával a példátlan eset megtörténte előtt 

jelent meg a házban a végrehajtó, a háztulaj
donos ügyvédjének helyettesével és bemutatva 
a budapesti központi Járásbirósóg jogerős 
végzését, bekopogtatott Mándik Béla 36 éves 
piaci árus földszinti lakásába.

Felszólította Mándlkot, hogy azonnal 
hagyja el a lakást,

mert a birói végzés folytán már nem szabad 
otlarlózkodnia. Mándik, aki már hosszabb idő 
óta tartozott a házbérrel és tudta, hogy ki fog
ják lakollatni, nem ellenkezett, hanem meg
kezdte a csomagolást, a bútorok kirómolását. 

Lassankint kikerültek Mándik bútorai az 
utcára és az udvarra. A Barcsay-utcában 
eleinte egy-két nézője akadt a kilakoltatásnak, 
de később már

negyven-ötven főnyi tömeg állt a Barcsay- 
utca 0. számú ház előtt

Néhány iparoskülsejü fiatalember a szomszéd 
ház kapumélyedésébe vonult és olt tanácsko
zott, hogy bele kell avatkozni a hatóság intéz
kedésébe. A fiatalemberek tizenöt-husz főnyi 
csoportot szerveztek és

— Délelőttönként a követségünkön egy
más között beszéljük meg az anyagot és 
délután a minisztériumban tárgyalunk. Az 
elnöki tisztet Julius Friedmann miniszter ur 
tölti be. ö a cseh külügyminisztériumot 
képviseli. Én a földművelésügyi miniszté 
riumot képviselem. Velem van Martilik mi
niszteri tanácsos ur is. Szükségem van reá, 
mert hiszen elsősorban, sőt majdnem kizá
rólag gazdasági ügyeket tárgyalunk.

Bucsuzás közben megkérdezzük, hogy mi 
történik, ha nem lesz megegyezés?

— Ha nem egyezünk meg — válaszolja 
—, akkor Prágában folytatódnak a tárgya
lások. Ha ott sem egyeznénk meg, akkor 
Genfben.

’Tj vidéki szépségkirálynő-csoport érkezik. A 
S2ÍU1Ó hallja zsúfolva van a vidéki szépsé
gekkel. Pazderka miniszter a lifthez menekül, 
hogy szobájába mehessen. Egy szépségkirálynő 
rámosolyog. Azt hiszi, hogy a miniszter a zsiiri 
tagjainak sorába tartozik.

— Abban a reményben vagyok, hogy a 
hosszas idő óta folyó kereskedelmi tár
gyalások a megértés szellemében ve
zetve, ezúttal eredményre fognak 

vezetni.

Magam és a kereskedelmi tárca megbízottai 
a lehető előzékenység határán belül min
dent meg fogunk tenni, a megegyezés érde
kében.

lesben álltak
a Barcsay-utca 9. előtt, várták, hogy mikor 
távozik a végrehajtó.

Félnégy előtt néhány perccel a végrehajtó 
kíséretével befejezte a kilakoltatást, Mándik 
lakását lepecsételték és lezárták, Mándik Béla 
az udvarra ment, a végrehajtó pedig az ügy
védjelölttel együtt távozott. Ekkor már nagy 
lárma volt az utcán,

az Iparoslegények éktelen orditozóssal to
boroztak ostromló csapatot,

hogy Mándik Bélát, akit nem is ismertek, 
visszahelyezzék lakásába.

Félnégykor felharsantak a csatakiáltások és 
tizenöt-husz férfi egyszerre rohanta meg 

a Barcsay-utca 9.-et,
amelynek kapuját hiába próbálta Bak Zol
tánná, a házfelügyelő felesége becsukni. Bök
nél a falhoz lökték, mindenkit elgáncsoltak, 
földhöz vágtak, aki Htjukban állt. Nagy ria
dalom támadt a házban és az utcán, maguk 

a járókelők Is rendőrért futottak.
Eközben az „ostromlók"' magukkal ragadták 

Mándik Bélát és váltakat a lezárt lakás ajtajá
nak feszítve,

betörtek a kiürített lakásba.
Valóságos hadiállapot uralkodott a házban, 
többen először kérlelni kezdték a vadul ordí
tozó és csapkodó férfiakat, hogy távozzanak, 
majd felszólították őket, hogy hagyják abba 
a „harcot", mert súlyos bűncselekményt követ
nek el. A kérés és fenyegetés egyaránt hasz
talan maradt,

a husztagu csoport tagjai vlsszaclpelték a

Ailllsümeü a kis balt
tiagy lesz t *5

l!engfite« Ideír vivődik a torkodban, kitéve 11 
ezerfélo veszélynek. Bor, fllst, ködön, hideg, Ii 
meleg levegőnek, ártalmas bacllluaok tömegé- . 
nek. Ne csodálkozz, ha oly sokszor von bajod. De |! 
könnyű meglékezni a kis bajt, mielőtt nagy leaz. | 
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bútorokat, ládákat, csomagokat a lakásba 
és betuszkolták Mándik Bélát Is, 

aki maga lepődött meg a legjobban a történ
tek felett.

Később Mándik már otthonosan érezte ma
gát és rendezgetni kezdett a lakásban, isme
retlen barátai meggyőzték arról, hogy most 
újra a régi lakósban lakhatik.

Néhány perc múlva a VII. kerületi rendőr
kapitányságról

egy rendőrszakasz futott a közeli Barcsay- 
utcába, 

hogy a páratlanul álló merénylet tetteseit 
kézrekeritse. A Barcsay-utcában azonban több 
fiatalember állt lesben és mikor a rendőrök 
feltűntek a Hársfa-utcában, az udvaron cso
portosuló férfiak már megkapták a figyel
meztető jelzést. Ekkor a Barcsay-utcai ház 
támadói, ahogy csak lábuk bírta, futásnak 
eredtek és

egyetlen kivétellel sikerült egérutat nyer
niük

a valóságos harcvonalba felfejlődött rendőr
szakasz gyűrűjéből.

Az Almássy-tér sarkán
fogták el a rendőrök Barin Béla 82 éves 
gépmunkást, akit Mándik Bélával együtt 

nyomban előállítottak.
Magánokos elleni erőszak büntette címén in
dult meg az eljárás Mándik és Barta ellen. 
Mándik elmondotta, hogy semmi része sem 
volt a támadásban, Barta pedig

tagadta, hogy tevékeny részt vett volna az 
ostromban.

A rendőrség kihallgatásuk után mindkettőt el
bocsátotta, az eljárás azonban tovább folyik 
ellenük, egyben megindul a nyomozás annak 
a megállapítására, hogy kik voltak a husztagu 
társaság tagjai.

Adrígán Aladár pék
mester és feleségének 

súlyos balesete
A vasárnapra virradó éjszaka súlyos bal

eset érle Adrigán Aladár ismert gazdag 
budai sülőmestert és feleségét;

széngázinérgezéssel eszméletlen álla
potban akadtak rájuk

az Iskola-utca 22. számú házban lévő la
kásukon.
A hálószobában hideg volt s

a pékmester alaposon megrakta a kály
hát lefekvés előtt.

Hajnalban azután eszméletlenül találták 
őket. Megállapították, hogy a túlfűtött kály
ha csöve éjszaka kiesett és a kályhából ki
tóduló széngáztól mérgezést szenvedtek.

Mindkettőjüket 
életveszélyes állapotban 

vitték a Rókus-kórházba.

Február elsején indul a 

HÉTFŐI NAPLÓ 
keresztrejtvény - ollmplásza 

Ilyen érdekes és izgalmas rejtvénypályázat még nem volt!

A keresztrejtuény-olimglász 
feltételen a hétfői napló legközelebbi száméban közűiüik.
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Mindkét szemeuiiágá! elvesztette 
és egyik láda lefagyott 

a szakadékba zuhant diáknak
Harminchat úrival később tunta csak a seseivexnadictú 

megpiantoni
Megdöbbentő turfotnszerené'éllenség híre 

érkezett vasárnap reggel Budapestre. A szűk
szavú tr.lcfoujelentés

egy fiatal pesti diák katasztrófáját 
adta blriil 

az idehaza mitsern sejtő rokonságnak.
Rcitslnger Rezső ismert pesti család tagja 

—- édesapja jómódú építési vállalkozó volt. 
Néhány esztendővel ezelőtt halt meg — tra 
gikuv haláláról sokat irtuk akkor az újságok 
A legutóbbi spanyolnátha-járvány

>4 óra alatt végzett nz életerős, egészsé
ges emberrel és három nappal később 
ugyanénak n gyilkos kór á'dozalukónl 

a meghűlt u felesége is, 
aki nz'tilobA pillanatig híven ápolta a férjét.

Rejtslnger Rezső, aki ilyen hamar és ilyen 
tragikus körülmények közölt jutott árvaságra 
— ekkor nagynénjéhez: őzv. Frank Zsír 
niondnéhoz került, majd miután a középisko
lait elvégezte, Mécsbe ment, ahol

a llandclnhochschuh' hallgatója
most második esztendeje.

A fiatal, liuszonkétcsztendős diák néhány 
nappal ezelőtt két kollégájának társaságában

Sándor Pál izgalmas vitája 
a miskolci kereskedőkkel 

a moratórium körül
Az Omke megszavaztatja a moratórium kérdésében 

az ország kereskedőit
Mlskolr, január 21.

CA Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelen 
lése.) Szombaton este Miskolcra érkezed a mis
kolci ktreaktdők meghívására az OMKE vezér
kara, Sándor Pál országgyűlési képviselő, hi 
OMKE elnökének vezetésével. Magyar Bertalan, 
Véztfi Emil, Hol kán a i Kálmán, Székely Kenne. 
Aódoz Jenő és dr. Horváth István voltak Sün 
d<>r Pál kiséretében, de megérkezett Neumann 
l a jós, a C°bden-Saöve|ség nlelnökc is, aki 
azért utazott le u miskolci koreskedő-gjülésre, 

si-turára indult. Az Arlberg lejtőire indultak, 
itt történt azután u szerencsétlenség.

Túrázás közben a fiatal Reitsingcr 
szakadékba zuhant és bár azonnal expe
díciót szerveztek megmentésére, mégis 
csak 30 órával később tudták meg
közelíteni a jeges szakadékok között.

Még volt benne élet, amire a kórházba értek 
vele, az orvosok azonban nem bíznak felgyó
gyulásában. Reitsinger ugyanis, bár igen ma
gasról zuhant le — jelentősebb külső sérülé
seket — b'iknlörésen kiviil — nem szenve
dőit. ugv látszik, a magas hóréteg enyhítette 
a zuhanás következményeit. Annál súlyosabb 
roncsolásokat okozott azonban

a fagyás.
Az orvosi vizsgálat szerint

egyik lábát feltétlenül amputálni kell 
Reitsinger Rezsőnek, aki a tragikus sze
rencsétlenség sarán mindkét szemevilá- 

gát elvesztette.
Hozzátartozói a tragikus hir vétele után 

azonnal a szerencsétlenül járt diák beteg
ágyához sietlek, hogy ha még lehet — élet
ben találják.

hogv szembehelyezkedjék az OMKE által elfog
lalt állásponttal és ott a gyűlésen igyekezzék 
meggyőzni az OMKE vezetőségét álláspontja 
helytelenségéről.

Este félkilenc órakor kezdődött a Gazdakör
ben a kereskedők nagygyűlése, melynek első 
szónoka Sándor Pál yolt, aki azt hangsúlyozta, 

hogy nincs szüksége n kereskedelemnek 
moratóriumra. mert eg.v kereskedelmi mo
ratórium általános moratóriumra vezetne 
és nz tönkretenné az egész, magyar keres

kedelmet.
A kormány sem hajlandó hozzájárulni ahhoz, 
hogy moratóriumot rendeljen el és az ö meg
győződése szerint is,

■ moratórium a kereskedők tízezreit tenné 
tönkre.

A miskolci kereskedők izgatott hangulatban 
hallgatták Sándor Pál beszédét, aki után Ma
gyar Bertalan emelkedett szólásra, aki azt fej
tegette, hogy a nagykereskedők is nehéz hely
zetben vannak.

Uékeffy Béla miskolci tekintélyes kereskedő 
a moratórium mellett szólalt fel, majd nagy ér
deklődés közepette beszélt Neumann Lajos, a 
Cobden Szövetség alelnöke, aki azt fejtegette, 
hogy nincs külön hitelezői és nincs külön adós
érdek éa igy a kereskedelemnek is szüksége 
van moratóriumra. Felhívta Sándor Pált, hogy 
mint a titkos szavazás egyik harcosa, 

szavaztassa meg az ország kereskedőit, váj
jon szükségesnek turtják-e u moratóriumot 

vagy nem.
Vérles Emil azt hangoztatta, hogy nem lehet 

olyan vakmerő ember, aki azt óllilhatja, hogy 
Sándor Pál m in védi a kereskedők érdekelt.

A vitát ezután félbeszakították, úgynevezett 
vncsoraszünetet tartottak, melyen több pohár
köszöntő hangzott el.

Fodor Dezső, a miskolci ipar- és kereskedelmi 
kamara elnöke p<»hárköszönlöjében hangsú
lyozta, hogy a miskolci kereskedők nagyrészé- 
nek meggyőződése szerint, a moratóriumra 
szükség van.

A pesti izr. hitközség és a Zsidókórház ren
delőintézeteinek orvosai között napok óta dúló 
ádáz Imre most olyan fordulathoz érkezett, 
amely dilidre vitte ezt a háborúskodást. A hit
község elöljáróságának vasárnapi ülése elfo
gadta az orvosok lemondását. A hitközség ré
széről erről a kővetkező nyilatkozatot kaptuk:

— A pesti izr. hitközség elöljárósága vasár
nap délben Slern Samu udvari tanácsos, hit
községi elnök elnökletével tartott ülésében fog
lalkozott a Zsidókórházzal kapcsolatos ren
delőintézetek orvosainak mozgalmával. Az. elöl
járóság egyhangúlag helyeselte a hitközség el 
nőkének ebben nz ügyben tanúsított és « hit
község erkölcsi, valamint anyagi érdekeinek 
sértetlen megóvására irányuló eljárását és az
zal magát szolidárisnak nyilvánította, a ren
delőintézeti

al-, segéd-, címzetes segéd-, valamint bejáró 
orvosok lemondását pedig tudomásul vette.

\ hitközség elöljárósága megállapította, hogy 
rendelőintézetei zavartalanul működnek és el
határozta, hogy mindent el fog követni, hogy 
:i naponként nagyszámban jelentkező betegek 
kezelésének zavartalan ellátását a rendelőkben 
továbbra is biztosítsa.

Igv szól a hitközség nyilatkozata, amelyhez, 
illetékes helyen azt fűzik, hozzá, hogy a Zsidó
kórház rendelőiben

sohasem díjazták sem az alorvosokat, sem 
a segédorvosokat.

Rejtélyes autós leányszöfitetés ügyében 
nyomoz a rendőrség

Dorfmeister Magdolna bécsi neveiőnöt megszöktette 
egy autós fiatalember

A bécsi rendőrség vasárnap délelőtt érde
kes esetről értesítette a budapesti főkapi
tányságot.

Jelentették, hogy Bécsből eltűnt Dorf- 
ineinter Magdolna 22 éves ncvetőnő. A nyo
mozás megállapította, hogy a csinos, jól öl
tözött leányt

egy fiatalember autóval szöktette meg 
az. osztrák fővárosból.

Az eltűnés napján a késő esti órákban autó

Vizsgálat indult az ügyészségen 
a Bauxit részvényei ügyében 

ismeretlen tettesek ellen 
Kisrészvényesek panaszára folyik a vizsgálat — Tanúként 

kihallgatták a Bauxit vezérigazgatóját
A magyar közgazdasági világban szokat

lanul nagy érdeklődésre tarthat számot az 
az ügy, amely most a vádhatóság előtt fek
szik.

Az ügyészségnek olyan kérdésben kell 
dönteni, amilyen még nem került bírói 

vagy ügyészi hatoság elé.
\z ügy előzményei annak Idején hónapo
kig foglalkoztatták a gazdasági köröket.

A Ilauxlt Tröszt egyes kisrészvényesei 
vitték a vádhatóság elé ügyvédjeik, dr. Mu
rányi Ernő és Halász Elek utján ezt a rend
kívüli érdekes esetet. A panasz szerint 

ismeretlen tettesek
az elmúlt esztendőkben a Daniit Tröszt 
részvényeit tőzsdei manőverekkel magas 
árfolyamra verték fel. Hosszú ideig emel
kedett a Buuxit árfolyama, majd hirtelen
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Sándor Pál felszólalásában kijelentette, hogy 
szent meggyőződése szerint n moratórium rossz 
és helytelen. Meg fogja kérdezni az ország ke
reskedőit, de miután nem kivánható tőle, hogv 
saját meggyőződésével szembekerüljön, amenv- 
nvihen az ország kereskedői az ő álláspontja el
len szavaznának, akkor

inkább visszavonul az OMKE vezetésétől.
Hodobay Sándor polgármester pohárköszön

tőjében arról beszélt, hogy tulajdonképpen 
a kereskedőknek nem moratóriumra, ha

nem megfelelő hitelre van szükségük.
Ezután befejeződött a vacsora és újból foly

tatták a tanácskozást, amelynek során Balkányl 
Kálmán, Magyar Bertalan és számos miskolci 
keroskedö szólalt fül, majd

hajnali három óra tájban
Fodor Dezső formális határozathozatal nélkül 
rekesztette be a gyűlést. Kialakult ugyanis nz 
a felfogó*,  hogy az OMKE-nak meg kell kér
deznie ugy a budapesti, mint a vidéki keres
kedő-testületeket és érdek képviseleteket ebben 
n kérdésben és csak azután lehet egységesen 
állást foglalni a ni óra lórin ni kérdésében.

Az Izraelita NMzsM vasárnap elfogadta 
az ambuláns orvoson lemondását

Az utóbbi esztendőkben nagyrészt csupa olyan 
fiatal orvos jelentkezett ezekre az állásokra, 
aki bizonyos okokból kénytelen volt tanulmá
nyait külföldön elvégezni s amíg az ott szer
zett diplomáját Magyarországon nosztriflkál- 
tatta, a Zsidókórház ambulatóriumaiban igye
kezett a szükséges orvosi gyakorlatot megsze
rezni. Most azonban néhány fiatal orvosnak 
eszébe jutott, hogy nem szabad díjazás nélkül 
a kórház ambulatóriumaiban működni a mi
után sikerült feltüzelni kollégáikat, az Orvos
szövetség határozatára való hivatkozással ott 
hagyták munkahelyeiket. Az ambuláns orvo
soknak ez az eljárása már csak azért is mél
tánytalan és, helytelen, mert hisz az Orvos- 
spövetségnek az a határozata, amely szerint 
fizetésnélküli állásokat nem szabad tagjainak 
elfoglalni, fennállott már akkor is, amikor ezek 
az orvosok az ambulalóriumokban állásért je
lentkeztek. Ha tehát tilos volt annakidején az 
Ingyenes óllást elfoglalni,

miért tiltakoznak most az Ingyenes anibu- 
latórhiini munka ellen?

De jól tudják azt is a Zsidókórház anibuU- 
lóriumában dolgozó orvosok, hogy későbbi 
prakszisuk kiépítésében, exisztenciájuk meg
alapozásában mindenképpen segítségükre volt 
a Zsidókórház anibulalóriumáhan végzett, mun
kájuk, amely tehát legalábbis oly mértákhen 
szolgálta érdekeiket, mint amily mértékben ők. 
álltak funkciójukkal a kórház rendelkezésére.

állott meg a leány lakása előtt s akkor 
Dorfmeister Magdolna lejött az utcára, a 
llqtalembcr kinyitotta a magánautó ajtaját, 

beültette és pár perc múlva már tovább 
is robogtak.

Azóta senki sem látta a leányt és semmi 
hir nem érkezeti felőle.

A bécsi rendőrség megkeresésére a buda
pesti főkapitányság széleskörű nyomozást 
indított az érdekes eltűnési ügyben.

lezuhant a papírok értéke.
A panasz szerint
ez.cn a tranzakción egyesek óriási va
gyont szereztek, mig a kisrészvényesek 

elvéreztek,
A panasz ismeretlen tetteseket jelöl meg az 
ezisztenciákat tönkre juttató tőzsdei mnnő- 
ver felelős okozóiul.

A budapesti királyi ügyészség elnöke, *lr.  
Bárót hy Pál főügyész, dr. /tuer György 
egyetemi magántanár, királyi ügyészt bízta 
meg a furcsa ügy tanulmányozásával,

az. ügyész ki Is hallgatta ebben az Ügy
ben Hitler József dr. vezérigazgatót.

Az ügyészségi nyomozás már le is folyt és 
most fog eldőlni, hogy mi történjék a Bau.rit 
érdekes űrében,. megsziinik-c, vagy pedig 
lo'úbb folyik az eljárás.

CSILLÁROKAT és mü- 
IPARI TÁRGYAKAT 
más vállalkozás miatt február 1-lg 

minden elfogadható áron árusítom



Jtadapest, 1932 január 23. HÉTFŐI NAPLÓ S

A főkapitányság eltűnési osztálya pár nap 
óta rejtélyes eltűnési ügyben folytat széles
körű nyomozást.

Mihály Sándor házfelügyelő, aki a Hegy- 
alja-utca 23. számú házban lakik bejelen
tette, hogy 17 esztendős fia. aki

az egyik budai kereskedelmi iskola 
növendéke.

19-én a reggeli órákban eltávozott hazulról 
és azóta nem jelentkezett.

A fiatalember eltűnése ügyében a rendőr
ség a bejelentés nyomán megindította a 
vizsgálatot. Kihallgatták iskolatársait és 
igen érdekes adatokra bukkanlak. Több ke- 
reskedelmista előadta, hogy a diák gyakran 
hangoztatta, hogy megunta az egyhangú 
életet és

egy ismeretlen férfi bi?.tatásának en
gedve, kimegy Afrikába a francia ide

genlégióba.
Amikor baráti kérdezni kezdték, hogy kik
nek a biztatására foglalkozik ilyen kalan
dos tervvel, kijelentette, hogy nem mond
hatja meg annak a személynek a nevét, aki 
őt erre a tervre rábeszélte.

az

A fiatalemberek vallomását igazolta az a 
levél is, amelyet az eltűnt kereskedelmi 
iskolai tanuló édsapja kapott három nappal 
fia eltűnése után. A pársoros budapesti 
kelettel feladott levélben érzékeny hangon 
elbúcsúzik édesapjától, édesanyjától és

azt Írja, hogy ne keressék, mert kimegy 
Afrikába és belép az Idegenlégióba.

A kétségbeesett apa ezt a levelet is beadta 
a főkapitányságnak és a rendőrségnek az a 
gyanúja, hogy

az Idegenlégió ügynökei garázdálkodnak 
Budapesten.

mert az utóbbi időben több esetben előfor
dult, hogy fiatalemberek rejtélyes körülmé
nyek között eltűntek hazulról és később 
hozzátartozói levelet kaptak külföldről, 
amelyben az eltűnt bejelenti, hogy belép az. 
idegenlégióba.

Remélhető, hogy a rendőrség szigorú és 
széleskörű vizsgálatának meglesz az eredmé
nye és amennyiben tényleg az idegenlégió 
ügynökei toborozzák ezeket a fiatalembere
ket. velük szemben a legerélyesebben eljár
nak.

ParasztEegények bosszúból 
agyonvertek egy ál-hadirokkantat 

Leleplezték és dühükben meglincselték
Miskolc január 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A borsodmegyei Tüttös község
ben vasárnap véres esemény játszódott le.

Néhány hónappal ezelőtt megjelent a 
községben egy kopott, rongyos férfi és 
sorra járta a házakat. Jelekkel m ' •"■Mva 
megmagyarázta, hogy ő

süketnéma hadirokkant
és támogatást kért.

Kovács Imre hadirokkant nevére szóló 
iratokat mutatott. A gazdák szive megesett 
rajta, ott fogták a községben és közös aka
rattal támogatták, eltartották.

Mostanában azonban arról kezdtek be
szélni, hogy Kovács Imre csak álrokkant, 

állítólag semmi baja, 
nem siket, nem néma, közönséges szélhá
mos. Különösen a fiatalabb legények gya
nakodtak rá és elhatározták, hogy próbára 
teszik.

Vasárnap reggel a legények bementek a

szövetkezeti kocsmába s magukkal vitték 
Kovácsot is. Egyik legény észrevétlenül a 
háta mögé állt és

elsütött egy riasztópisztolyt.
A nagy dörrenésre Kovács Imre ijedtében 
megfordult és megszólalt: kiderült, hogy 

valóban csak szimulált.
A parasztlegények fölháborodásukban meg
támadták a leleplezett álrokkantat.

Bottal, székkel, szódásüveggel ütötték, 
verték,

ahol érték, amig csak véresen össze nem 
esett. Néhány legény még ekkor is foly
tatta az ütlegelést és a szó szoros értelmé
ben agyonvertek. A kocsmába érkező csend
őrök már holtan találták Kovácsot. A 
csendőrök megindították a nyomozást, hogy 
tisztázzák

kik vettek részt a llncselésben.
Kutatják az állifólagos Kovács Imre kilétét 
is, mert lehet, hogy a meglincselt álrok
kant hamis nevet használt.

A rendőrség megakadályozta 
a szélhámos ál~rendőrfogalmazó 

csekkcsalását
A főkapitányságra rendelte áldozatát az ál-rendőrfogal*  
masó - A detektívek a Kereskedelmi Bank pénztáránál 

elfogták a szélhámos megbízottját
Tegnap a 

Iván a 151 
port egyik főtisztviselőjénél megjelent 
elegánsan öltözött ur :

— Büchler Kálmán gyárigazgató vagyok 
— mondotta. A rendőrség idézésére

megjelenteni, hogy átvegyem a csekket, 
amit tőlem elloptak.

A rendőrtisztviselő átnézte az aktáit, de 
sehol sem találta nyomát ilyen ügynek. 
Büchler Kálmán azután különös történetet 
mondott el. Előadta, hogy korán reggel meg
szólalt a lakásán a telefon. Egy férfihang 
jelentkezett, dr. Gcrő rendőrfogalmazónak

főkapitányság bűnügyi osztá- 
szúmu szobában, a lopási cso- 
. ............................................ egy

Ma
hallgassa ingyen

a

caDlloi-bíl
Holnap 

nézze meg olcsón 

Capiiói-ban

Férfikalapok divatuíntkben ... 9.80
Divatöltöny 48.—
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Sportöltöny
Sportsapka i legdltbb formák

Sportnadrág
Télikabát birwnygallérrt!........
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Dupla gallér a legúlabb fonnák ' 80

Ha lóing 10.110.001,uine.duspi.tui 3.90
Rövid alsó®®?“_... 1.30
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Nadrágtartó .. —.88
Zoknitartó eröa, tartót kivitelben .30
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Férfi zsebkendő —.35
Viharkabát anyagból .........  16.80
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Postán 
bérmentve 
szállítunk

merte, hogy példátlanul vakmerő tolvaj szél
hámos trükkjéröl van szó. Nyilvánvalónak 
látszott, hogy

egy tolvaj ellopta a tárcát és azzal a 
trükkel igyekezett Időt nyerni a csekk 
beváltásához, hogy mint rendőrfogal

mazó 
és közölte, hogy a 
letiltani.

Büchler Kálmán 
gositást, most már 
tolvaj időközben beváltotta a csekket. A fő
kapitányságról azonnal

detektiveket küldtek a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankba,

ahová a csekk szólt.
A detektívek lesben álltak a pénztárnál. 

Tizenegy óra előtt pár perccel megjelent 
egy hordár és

átnyújtotta a csekket.
A detektívek nyomban előléptek, feltűnés 
nélkül félrehivták a hordárt és felelősségre

nevezte magát.
— Igazgató ur tárcáját egy tolvaj ellopta, 

— mondotta — a 
pengős csekk is. 
gató ur

délelőtt tizenegy 
pitányságra és

nem kell fáradoznia azzal, hogy a bankban 
letiltsa.

A véletlen különös játéka, hogy Büchler 
nem is vette észre, hogy a tárcája hiányzik. 
Mikor azonban telefonon figyelmeztették, 
megnézte a kabátja zsebét s

a tárca valóban hiányzott.
Megköszönte a „rendőrfogalmazó" szívessé
gét és megígérte, hogy tizenegy órakor je
lentkezik a főkapitányságon.

A „rendőrfogalmazó“ tanácsára valóban 
nem ment a bankba, hogy letiltsa a csekket, 
hiszen jó helyen, a rendőrségen tudta. Ti
zenegy óra tájban valóban megjelent a 151. 
számú szobában, ahol azonban

mitsem tudtak a lopásról.
A referens rendőrtiszlviselö. aki gyakorlott 
ember a tolvajok üldözésében, rögtön felis-

tárcában volt egy 28.000 
A tolvajt elfogtuk. Igaz

órakor .jöjjön a főka- 
ott átveheti a csekket.

.Rowl SzailíÉitermeiten 
a Hawai operettben 
vendógszereplö 
szenzációs amerikai 

jazz-zenekar 
OTERO argentínai zenekarával fel
váltva minden este és délutánonként 

tánc-zenét 
szolgáltat

jelentkezett
csekk megvan, nem kell

ijedten hallotta a felvilá- 
bizonyosra vette, hogy a

vonták. A hordár elmondotta, hogy
a csekket egy jól öltözött férfi adta át 

neki a Gróf Tisza István-utcában, 
azzal, hogy megvárja, amig megjön a 
pénzzel.

A detektívek utasítására a hordár elin
dult, hogy fölkeresse megbízóját, mintha 
már vinné a pénzt. A detektívek észrevétle
nül mindenütt nyomában voltak. A tolvaj 
azonban

ugylátszlk mcgneszelte a dolgot, s mire 
a hordár megérkezett, nem volt ott a 

megbeszélt találkozóhelyen.
A rendőrség valószínűnek tartja, hogy 

régi, kipróbált zsebtolvaj lehetett a tettes, 
aki

tudta, hogy a főkapitányság 151. számú 
szobájában a lopási csoport egyik fő

tisztviselője dolgozik 
és éppen azért rendelte oda áldozatát, hogy 
valószínűsítse a dolgot. Az agyafúrt szélhá
mos tolvajt mindenütt keresik.

Öngyilkos lett az OTI diétás 
konyhájának íelügyelőnője, akit 

azzal vádoltak, hogy a betegeknek 
szánt tejben fürdött

LumínáH vett be, felvágta karján az ereket, azután 
felakasztotta magát Vutka János százados felesége
LuinínáU vett be, felvágta

Borzalmas módon akart véget vetni az 
életének egy halálraszánl uriasszonv. A 
berlinitéri J/erón-szálloda egyik szobájában 

lumlnállal megmérgezte magát, azután 
mindkét karján felvágta az ereit és vé
resen, közel az eszméletlenséghez, ma
radék erejével az ablakhoz vánszorogva: 

felakasztotta magát.
Csodálatos véletlen mégis megmentette n 

háromszoros öngyilkossági kísérlet szeren
csétlen hősének életét. Valaki telefonon ke
reste s a szálloda egyik alkalmazottja

az utolsó pillanatban nyitott be a szo
bába, 

ahol akkor már a végét járta az életunt úri- 
asszony.

A mentők beszállították a Rókus-kór- 
házba, ahol megállapították, hogy

Vufka Jánosnénak hívják, egy százados 
különváltan élő felesége:

Állapota válságos.
Nem mindennapi tragédia húzódik meg a 

százados feleségének borzalmas öngyilkos
sági kísérlete mögött. A főkapitányság élet
védelmi osztályon jól ismerik az uriasz- 
szonyt, akinek néhány hét leiofgása alatt

ez volt már ■ negyedik öngyilkossági 
kísérlete.

A százados felesége két évig volt 
oz Országos Társadalombiztosító Inté
zet uzsokiutcal kórházában a diétás 

konyha feiUgyeiőnője.
Két hónappal ezelőtt egészen meglepetéssze
rűen vizsgálat indult ellene az OTI-nál.

Különböző vádak hangzottak el, közöt
tük az volt a legsúlyosabb, hogy

■ felügyeJőnő ■ betegeknek szánt lej-

ben fürdőit a kórházban, nyilván szép
ségápolás céljából.

Hiába védekezett az uriasszony a ko
molytalan vád ellen, hiúba hajtogatta zo
kogva, hogy hajsza indult ellene, semmi 
sem használt, elbocsátották állásából. Mert 
..tejben fürdőt!".

Elkeseredésében luminállal megmérgezte 
magát. Nem sikerült meghalnia. Még két
szer megismételte öngyilkossági kísérletet, 
mind a kétszer megmentették nz életnek. 
Műikor, harmadik kísérlete után, a Rókus- 
kórházból elbocsátották,

beidézték n rendőrség életvédelmi osz
tályára

és itt elhatározták, hogy segítségére kelnek 
a szerencsétlen uriusszonynak.

Egy tisztviselő végigjárta az OTI külön
böző fórumait és sikerült megállapítania 
hogy

a százados felesége ellen felhozott vá
dak uem Igazolódtak be; 

igy nem nyert Leigazolást az a vád sem. 
hogy tejben fürdött.

Mindamellett arról hallani sem akartak 
az OTI-nál, hogy a százados feleségét visz- 
szahelyezzék állásúba. Ellenben felajánlot
ták, hogy a volt felügyelőnőt valami más 
minőségben alkalmazzák, |>éldául takarító
nőnek a pestújhelyi Vass Józscf-kórházban. 
A bőrgyógyászaton, ahol

reggelenként az Illemhelyek tisztogatá
sával kell kezdenie a munkát 

takarítónőnek.
Amikor az úrasszonnyal közölték ezt a 

hirt —- negyedszer is öngyilkosságot kísé
relt meg.

■z Orlon-vevők, mert aki most Orion dinamikus hangszórót vásárol, 
eddigi hangszórója beszolgáltatásánál 30 pangó, ha Orlon-guárt- 
mángu, 40 pengő árengedményt kap bármely rádló-szakűzletben,

Ovn
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Ili KEK
Háromszor szökött meg 

a testvérgyilkos, amíg 
sikerült elfogni

Zalaegerszeg, január 24-
Hétfőt Napló tudósítójának Irlefunjelen- 

fisé.) M> g a mull év favnszán történt, hogy 
Crabrendrk községben Pusztai Károly jómódú 
gazdálkodó frlbizlatla sógorát, Aulai Jánost, 
hogv öeeaét, Pusztai Györgyöt tegye cl láb alól. 
Antal h Pusztaituí kapott késsel és segítségével 
tényleg

■igyon Is szúrta Puastai Györgyöt.
A csondőrség anu.'ikidcjéii mindkettőjüket le
tartóztatta és bcszállitollH u zalaegerszegi 
ügyészség fogházába, ahonnan azonban Pusz
tai Károlynnk sikerüli megszöknie. Először 
< snbrendekre incnl, itt nz éjjeli Őrök (eltartót- 
latiak és a községi fogdába csukták. Pusztai

Innen Is rnegazükött 
és <sak hónapokkal később a Nagyszombat mel
let ii Mohács községben sikerült ujból elfogni. 
Ionon Pozsonyba szállitollák. ahonnan

újra m-g-ziíkött.
Azonban újból elfogták és miután a tiltott ha- 
i r.'.llápés minit reá kirótt egyhónapi börtön- 
büntetési kitöltötte, vasárnap

megblllncM-h c Zalaegerszegre hozták.
í gyéiien liamnrosim megtartják u íőturgyalásl 

a gyilkos Antal Jánost annakidején nyolc
évi börtönre Ítélte a törvényszék.

Baja, január 24.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje- 

/cn/ésrj A rendőrség vasárnap adta át a 
I királyi ügyészségnek Üsztrogonár Jánost, a 

garui rablógyilkost, aki a múlt héten ke
gyetlen módon meggyilkolta özv. Dujnmo 
Eleknél és akit napokig tartó üldözés után 
fogtak el.

Osztrogonác János, a 32 esztendős bu- 
nyevác földmives

h'isin erő vallomásában föltárta a ke
gyetlen gyilkosság szörnyű részleteit.

Elmondotta, hogy :i gyilkosság előtti 
napokban fölkereste Dujmovnét és fűtéshez 
való kukoricacsutkát akart vásárolni tőle, 
Dujmovné sokat kért, alkudozni kezdtek, de 

egy pengőn felborult az alku 
és ekkor elhatározta, hogy bosszúból el
tesz! láb alól.

A gyilkosság napjai) hajnalban öt órakor 
anyósának kendőjével bekötötte a fe

jét. hogy asszonynak nézzen ki

— Lord Grey n fegj verkezések cgyciilőt-
l.naégéről.  Londnnból jelentik Lord Grey 
x ott külügyminiszter Ncwcaslleben tartott 
l'eszédúben a leszerelési értekezlettel fog
lalkozva hangsúlyozta, hogv Németorsrá- 
got a fegyverkezések terén csakis a legtelje
sebb egyenlőség elégítheti ki. Ha a iH'ke- 
s ’erzúdúscket ulúirt nemzetek nem szállít iák 
1<*  haderejüket, mialatt voll ellenfeleik telje
sen fegyver nélkül maradunk, kitűnik, hogy 
ii békeszerződések igazságtalanságot tartal
maznak és ez niegmérgezi a békét.

— Valkó Lajos külUgyiuluisztcr nem 
megy Genfbc. Ilire járt annak, hogy Valkó 
Lajos krilügyininiszler a Népszövetségi Ta
rács ülésezései alkalmából Genfbc uta ik. 
Mint jó forrásból értesülünk, a külügymi
niszter egyáltalában nem szándékozik a 
mostani tanácsülés alkatúiéból Genfbc 
lilazni.

— Elgárolla az ügyészt ■*  autó. Zalaeger 
szegről jelentik: Szombaton délután a Kossuth 
Lajos-utcában Lengyel Károly dr. királyi 
ügyészt elütötte Kovács József zalaegerszegi 
béraulófuvntnzó gépkocsija. A királyi ügyészt 
súlyos sérülésekkel szállítót Iák kórházba.

— Megalakult ■ azékcsfchérvdrl Revíziós 
I Iga. Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap dél
előtt tartott Székesfehérvárott n Revíziós Liga 
közgyűlését a Vörösimirty-s ' ‘ ’ * 
J. iiö felszólalása után Hciczen 
dőlt beszédet. Lukács György é; 
r.is g»rsz. képviselők beszédei után 
az . alakulö gyűlés.

— ügyvédi hír. Falus Imre dr. 
dúljál V! . Niigvmcző-utca 8- szám 
ál. Telefon: 132 51

— Halálozás. Forgács Andor, a ................. .
z<>ra hirtelen meghalt Hétfőn délután 2 órakor 
tnnelik II kerepesiiili Izr. temetőben.

Zálogcédulát,

•
 aranyat, mOMÖI, nrlIIIAnaoi hlhe'eUen niRRaa erőn 

yaazok. IvAncaica ékszerüzlet. HAkóczt-til B. rz. m
•- Túl s agyunk a gazdasági krízisen cs biza 

ti inniul li kinlbci a jövőbe ti magyar rög mun
kása. hu a világhírű, nagy termést biztosító, 
fajtiszta inagMtkul fogja elvetni, melyek n 
Maulhner Odón magtermclö rt. most megje- 
1*  nö, gyönvörli kivitelű föiíi jegyzékében fog- 
l.dlulUHk. Többlet tudós cs Mnulhner-mag cl- 
' jlas/lhalatliin fugulnm. Árjegyzék kiváltaira 
ingyen cs l>< nnenhu. l űüzlct: VII., Rotlenbil- 
ler-ulca 33. Fiók: IV., Kossuth Lajos-utca 4. 
(Ferenciek templomával szemben.)

— Meinl finom pralinéé. Legfinomabb 
crémc . gélre- és inarcipiíntöltcs. Ara n mi
nőséghez képest rendkívül olcsó- legyen próba- 
vásárlási-

’inliózlmn: Kardos 
Ferenc mnn- 

« Simon Ánd 
befejeződön

P. K. revb

FMU EIHER HACHT

épben: 

JANSEN, 
'» 
h

ALFRÉD MACHARD 
regénye filmen.
Főszer

VV ALTÉR _______ ,
SZÉKELY IBOLYA, 
FRIEDL HERLIN, 
OTTO WALLBURC, 
ADÉLÉSANDROCK

Premier kedden!

oecsi omnia

— Táblai Ítélet az Eazterház.v-kastély ve
rekedő sofőrjének ügyében. Zalaegerszegről 
jelentik: Emlékezetes még az a véres éjsza
kai kaland, amely Toronyi Gyula, az Opera
ház művésze elvált feleségének, gróf Esz- 
terházg Cecíliának Tapolca melletti kasté
lyában történi. Egy éjszaka a grófnő laká
sában Pintér György urasági kocsis és Vi
rág Lajos sofőr összeverekedtek. Pintér Vi
rágot egy üveggel vágta fejbe, Virág pedig 
rálőtt Pintérre s súlyosan megsebesítette. 
A zalaegerszegi törvényszék Virágot szándé
kos emberölés kísérletének büntette miatt 
másfélévi börtönre /lélte. Szombaton a győri 
Tábla ezt az ítéletet helybenhagyta.

— Rablótihnadás ?“ ...
ellen. Nagykanizsáról jelentik: 
melletti gyöngyösi csárdánál 
14 éves leányt megtámadta 
férfi. Agyba-főbe verte. a 
ronggyal betörnie a szájúi, összekötözte, azután 
elvette pénztárcáját és elmenekült. A kislányt 
később találták meg arra haladó gazdálkodók. 
Az ütlegeléstől súlyosan megsebesült és kór
házba kelleti vinni .

— Hamis egypengősök Debrecenben. Debre 
ccnböl Jelentik: A rendőrség értesítést kapott, 
hogy néhány hamis egypengös került forga
lomba A hamisítványokat tompa csengésükről 
ismerték fel. A debreceni kapitányság erélyes 
nyomozást indítóit n pénzhamisítók kézrokeri- 
lésére.

— Autóbuszok a Nagykörúton. Ma. hétfőn 
reggel 7 órakor indult el az első autóbusz- 
kocsi a Boráros tértől a J őzzé/-körút. Erzsé
bet körút. Terér-körul és Lipóf-kőrulon át a 
AoAdry-ntcnig. A Fővárosi Autóbuszüzem a 
kocsikat 2 5 perces időközökben indítja. Az
autóbuszjáratok jelzése: /2. Szakaszbeosztás: 
Boráros-lér— Wesselényi-utca. Prúter-utcu—
Andrássyut, Dohány-utca—Pannonia-utca. .4 
uilrldii azonos a többi vonalakéval

— Nyilatkozat A Hétfői Napló 1931 március 
16-ll.i számában a dr. Braun Ferenc és Hóth 
Ernő között folyamatban volt polgári perről 
tudósítás jelent tneg. amely az ott előterjesz

ti- telt védekezést reprodukálta, amelyet Tborocz- 
kny Viktor ur magára nézve sértőnek talált. 
Mint a cikk Írója kijelentem, hogy én a peres 
felek állításainak egyikével sem azonosítottam 
magamat, a báró urat sérteni szándékomban 
nem voll. magatartását kifogástalannak el
ismerem és a cikkben foglaltak lelett sajnála
tomat fejezem ki. Vajda Józ.e.1

egy tlzennégyéves leány 
: A Keszthely 
Szekeres Panna 
egy ismeretlen 
földre tepertő.

Dr. FEKVÉS SZAKORVOS 
vkr-. bőr. ex nemtbeteirek- 

MaflMMBHBMawwyn*  n‘,'t tenrlel ezé»z nsp 
kC..k^vai-ul UZ, I, cm. I. Kókusssi lseinken.

— A hócipők El'lorádója. A közönség elüti 
útin kell felfedezni a Ball Bond-hócipőket 
Eddig a minőségéről volt híres, most ezenfelül 
az árúval kell szenzflc’ól. Mélyen leszállítót! 
áron kaphatok ezek a kitűnő hócipők úgy a 
Kossuth Lajos utca II., mint az Erzsébet 
körút 38 szám alatt. Az uj árak már szomba
ton rendkívüli forgalmat eredményeztek mind 
a két üzletben.

1 Az Erzsébet Királyné Szálló (IV., Egye- 
lfin-u 3.i bevezette az olcsó penzió- és menü- 
rendszeri. Teljes penzió már 7 pengőért.

— Ritka vásárlást sikálom kezdődik 1932
január 25-én d. c. 10 órakor és fari február 
5-én déli 12 óráig, lieck Gyula kötött-szövött 
áruházában, Vl|„ Erzsúbet-körul 32 Royal 
Orfeummal szemben, u változol! viszonyokra 
való tekintettel, közismert tinóm kötött- és 
szövöltúruit oly példátlan olcsó árban bocsátja 
a vásárló közönség rendelkezésére, amelyre 
eddig még példa nem volt. Mindenkinek ér
deke. ki a szép és finom árut szereli, hogy 
most vásároljon. »»— -x-x-' ■>
finom, elsőrangú 
cég mai...........  

Nem vásári holmik, csakis 
„ áruk kerülnek eladásra. A 

hirdetésére felhívjuk olvasóink Ügyel

ftlrödjlhi Novopln szénsavas fenyő
nélkül, mert Újjáéled tőle; Ara 10

A legjobb műsor * _
A legolcsóbb helyórak "OllllOntOPl

Színpadom

s be má.írott Dujmovné házának a kerítésén. 
Az 56 esztendős asszony éppen ágyazott. 
Fejszével a kezében elváltostatott hangon 
jjénzt követelt tőle. Az asszony védekezett, 
mire baltával fejbevágta. Dujmovné most 
már megijedt és átadott 51 pengőt, de a 
rabló tovább követelőd sőt t. Végű! dulakod
ni kezdtek. Dujmovné letépte & támadó fe
jéről a kendőt. Osztrogonác most már

elhatározta, hogy megöli, mert fel
ismerte

és félt, hogy elárulja. Letepcrle Dujmovnét

percekig tartó élet-halálharc
után a baltával szétverte a fejét. 

A gyilkosság után kiment a batárba, o 
peres fejsze nyelét elégette, a fokát pedig 
egy kútba dobta. Azután hazament és mint 
ha mi sem történt volna,

lefeküdt aludni.
A gyilkos most az ügyészség fogházában 

várja további sorsát.

— Eltűnt és bejelentette as öngyilkosságát. 
Vasárnaj) délután megjelent a főkapitánysá
gon Erdélyi József 27 éves budapesti szabó
mester felesége és bejelentette, hogy férje még 
e hó 18-án eltűnt hazulról és azóta nem adott 
élet jelt magáról. Ma délelőtt holmija között 
levelet találtak, amelyben bejelenti anyagi 
gondjai miatt az öngyilkosságát. A főkapitány
ság az eltűnt szabómester felkutatására a nyo
mozást megindította.

— Magyar Országgyűlési Almanach. Most 
jelent meg dr Lengyel I^szló és dr. Vidor 
Gyula politikai hírlapírók szerkesztésében a 
Magyar Országgyűlési Almanach, amely nz or
szággyűlés összes tagjainak életrajzát, arcké
pét és minden, a parlament életével össze
függő eseményeit tartalmazza. I)r. Lengyel 
László és dr. Vidor Gyula valósággal históriai 
munkát adtak ót ezzel az nlmanaciihal annak 
a közönségnek, amelyet érdekel a magyar po
litika és annak szereplői. Az életriazok nem
csak száraz ismertetések, hanem irói készséggel 
megfogott történelmi és politikai essavk. A 
Magyar Országgyűlési Almanach azokon kívül, 
akik abban mint a köz és politikai élet tényezői 
szerepelnek, érdekelni fogja mindazokat, akik 
n legesekéivel b vonatkozásban is vannak a 
magyar politikai élettel Az almanach értékes 
tartalmánál fogva nemcsak a mának szól, ha
nem hossza időkre becses dokumentuma ma
rad a magyar politikai történetírásnak. A könyv 
megrendelhető n szerzőknél, a Pester Lloyd 
vngv □ Pesti Hírlap szerkesztőségében.

— Megy-e Piceaver Londonba? Ismeretes az 
angoloknak az az akciója, mely arra irányul, 
hogy az idei szezonban mellőzzék a külföldi 
művészeket Ezzel kapcsolatban került Piccaner 
londoni szereplése is kombinációba, aki tulaj
donképpen angol származású. A nagy énekesek 
és más művészek hol itt. hol ott bukkannak 
fel. aszerint, hogy szerződésük merre szólítja 
őket és cgy-egv sikeres fellépésűkről napokig 
beszél a sajtó és a közönség. Ez érthető is, 
mert amit nyújtanak, az nem mindennapi. De 
annak, hogy valamiről a közönség nemcsak 
napokig, hanem állandóan beszéljen, szintűn 
rendkívülinek kell lenni. Ma a rádiózók köré
ben állandó téma az ötlámpás. 7050-es Orion 
rádió leljcsilményc. Ez a készülék, mely an
tenna és földvczelék nélkül, dinamikus hang
szóróval hozza nz összes állomásokat, annyira 
közismert lett, hogy manapság a vendég legelő
ször azt kérdezi a házigazdától: „Van-e már 
7050-os Orion-rádiója?* ’

S
zínházba nélkülözheti a

Dr. Morisson depllatort 
akar por. krém, vatry fel alakjában, mert tíz 
)ái<Jalomn>ente»en, kényei ménén eltávolítja a 
felesleges hajszálakat.

— Háromnaps maradékvásár Fenyvesnél. 
Három napon keresztül — hétfőn, kedden és 
szerdán — feláron fogja árusítani a Fenyves
éig Cah in-téri nagyáruházában valódi selyem- 
maradékait ' Jól értsük meg, nem a inüsely- 
niekröl van ill szó, hanem a herngóselymek- 
röl, azoknak könnyebb és nehezebb minőségei- 
lől, amelyeknek 1 métertől 5 méterig terjedő 
maradék jatt húrom napon át pontosan fél 
olyan áron árusít n Fenyves-cég, mint a ségből 
kiméri valódi selymeket. Igv teszi lehetővé, 
hogy húrom napon át — hétfőn, kedden és 
szerdán — a vevő 3.25 pengőért veheti meg 
nuiradékokbnn azt a Crépe de Chiliét, amdv- 
nek rendes bolti ára P. 6.50, P 9.80. Azt a me
teori, amelynek rendes ára P 9.80, most meg 
lehet venni 4.90 pengőért, marocaint és tiflist 
P 12.80 helyett most maradékban 6 40 pen
gőért. végül a valódi selycm-georgoltet P 
1.40-ért. rendes ára P 8 80 helyeit. A Fenyves- 
'ég a nuirudékvásúr valódi aelvemanvugábiM is 
készséggel küld mintákul nem Pesten lakó ve
vőinek.

— A vér felírt tudlése céljából ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár 
természetes „Ferenc József4 keserűvlzet 
Inni. Az egész világon rendelik az orvosok a 
valódi Ferenc Józaef-vfz használatát, mert rz 
szabályozza a bélmüködést, erősíti a gyom
rot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket 
és ezáltal új életerőt teremt. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fííszerUzJetckben kapható.

— Dr. StrauM István leányának halála. 
Mint ismeretes, dr. Slrausz István ország
gyűlési képviselőt súlyos csapás érte Mórig 
leányának, fíickl Géziinénak váratlan halá
lával. A súlyos csapástól sújtott szülőket és 
a fiatal földbirtokos férjet az ország min
den részéből clhalmozták részvétnyilatko. 
zalokkul, ami érthető is nemcsak Slrausz 
István köz tisztelt személyénél fogva, un- 
nem az elhunyt fiatalasszony személyére 
való tekintettel is, aki Debrecen, társadal
mában példaodó jótékonysági munkásságot 
fejtett ki, amiről legfelsőbb helyen is tudo
mással bírtak. Horthy Miklós kormányzó 
táviratilag fejezte ki részvétét a gvászbabo- 
rult apának, de bensőséges táviratban kül
dőitek vigasztalást Serédi Jusztinián bilin- 
ros hercegprímás, József királyi herceg és 
zlupi/srM királyi hercegasszony is.

— Gyilkos vagyok. (Szirmai Rezső könyve.) 
Most hagyta cl a sajtót Szirmai Rezső Gyilkos 
vagyok című könyve. Könyv, amely néhány 
órás törvényszéki tárgyalás keretébe szőrit ecv 
élettel, izgalommal, fordulatokkal átfűtött tör
ténetét. A bűnügyi románok hódításának korúban 
akadt cg.V fiatal magyar Író, aki emberekről 
irt regényt. Regényt, amelynek a témája bűn
ügy, de a szereplői emberek, nem ivedig 
papirosfigurák. Ilyen regényt nem csak agv- 
gval, de szívvel lehet megírni. A Gyilkos vagyok 
először egy magyar napilap hasábjain, ezután 
külföldi kiadásban jelent meg. Külföldi pálya
futása után most a magyar könyvpiac valóban 
figyelmet érdemlő órlékri közé kell sorolni a 
tehetséges Szirmai Rezső munkáját is. (s. p.)

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
— Szterényí József báró Rómába utazik. 

Szterényí József báró e héten a magyar kor
mány megbízásából Rómába utazik, ahol a 
háború előtti és a háborús adósságok ren
dezése tárgyában folytat fontos pénzügyi 
tárgyalásokat.
C A fővárosi pénzintézetek uj kamattételei 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos váltó
leszámítolási kamatlábának 8 százalékról 
7 százalékra történt leszállítása kapcsán a 
fővárosi pénzintézetek elhatározták, hogy 
a betéti üzletben az Országos Ililelügyi Ta
nács kormányrendelettel közzétett megálla
pításaihoz igazodva, ’/s% kamatlábmérsék- 
lést léptetnek éleibe. Ugyanezen elvek sze
rint történt általában a hitelezési feltételek 
megállapítása is, kivéve azokban a vonat
kozásokban. amelyekre a kormányrendelet 
Idevágó intézkedései kiterjednek és ame
lyeknél a kamntláhmérséklés a betéti ka
matláb leszállításának csak Vz’/o-os mér
téke dacára f%-o/ tesz ki.

O A Magvar Nemzeti Bank főtanácsa 
dr. Schober Béla vezérigazgató előterjesztése 
alapján jóváhagyta n bank mérlegét, valamint 
nyereség- és veszteségszómláját. amelyek sze
rint az» 1931. évi tiszta jövedelem 8.739.000 
pengő A főtanács elhatározta, hogy az éléit 
üzleti eredményből, iigv mint az eiőzö évben, 
12%-o.s osztalék kifizetését fogja a február 1-én 
tartandó közgyűlésnek javaslatba hozni. A fő
tanács elhatározta, hogy január 20-án kez
dődő hatállyal a bank állal váltók, közraktári 
zálogjegyek és értékpapírok leszámítolásánál 
alkalmazott kamatlábai 8%-ró| 7%-rn, a nép
szövetségi kölcsön kötvényeire adott kölcsö
nöknél alkalmazott kamatlábat pedig 8Ví%-ról 

mérsékli. A fölanúcsot ennek az. intéz
kedésnek megléteiénél az a megfontolás ve
zette. hogy a gazdasági életre nehezedő terhek 
enyhítéséhez a lehetőségek keretében hozzá
járuljon.

O A Kereskedelmi Bank igazgatósága 
megállapította, hogy az 1931. üzletév a mullévi 
nyereségálhozatlal ' együtt 5.597.359.27 penuő 
tiszta nyereséggel zárult az 1930. évi 5.938.510.03 
pengővel szemben. Elhatározta az igazgatóság, 
hogy a február 3-ún délután fél 5 órakor meg
tartandó 90-ik rendes évi közgyűlésnek java
solni fogja, hogy az 1931. évi osztalék kifizeté
sére 2 500.000 pengő, vagyis részvényen' vet 
5 pengő (tavaly 7 pengő) fordillassék, továbbá. 
I r.gv a rendes tartalékalap 1.900.000 P-vel. az. 
clkahnazollak segélyalapja pedig 60000 P-vel 
javadalmazlassék, ugyanúgy, mint a múlt év
ben Javasolni fogja végiíl, hogy az Intézeti 
épületek értékcsökkenési alaniánnk javadalma
zására 209 ezer pengő fordillassék, az 1032. 
üzletévre pedig 997.370.81 pengő nyereség vi
tessék elő, szemben a tavalyi 463 805.95 pengő
vel. Az igazgatóság a nyereség elövltelének na
gyobb összegben való megállapítását 
okokból találta helyénvalónak, 
a kamatláhleszállitásokra való ________ _
kamatjövedelem csökkenésével kell számolni, 
továbbá, mert a fennálló devizakorlátozások, 
valamint az értéktőzsde forgalmának szünete- 
lése valószínűvé teszik, hogy a deviza- és értek- 
paniriizlelben az 1932-es üzletévben még az 
1931. évinél is kisebb eredmény lesz, csak el
érhető. Az igazgatóság megemlékezett arról, 
hogy éppen ötven eszlmdeio annak, hogy 
IVcizs Fülöp elnök a bank kötelékébe lépett, 
akit ezen jubileum alkalmából meleg ünnep*  
léaben részesített.

azon
mert egyrészt 
tekintettel, a
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— A Hétföl Napló Keresztrejtvény Olim- 
piásza. A Hétfőt Napló megjelenése óta min
dig arra törekedett, hogy a közönségét a 
legtökéletesebben szolgálja ki: újat, frisset, 
érdekeset adjon. Most egy olyan újítással 
lépünk az olvasó elé, amely ehhez a tradí
cióhoz híven kívánja kielégíteni közönsé
günk érdeklődését. Egy egészen újszerű és 
a maga nemében páratlan pályázatot hirde
tünk, amelynek Keresztrejtvény Olimplász 
a neve. Azok előtt, akik eddig is szívesen 
fejtették meg a keresztrejtvényeket, egy csa
pásra népszerű lesz a Hétfői Napló Kereszt
rejtvény Olimpiásza, akiket pedig eddig nem 
foglalkoztatott ez, minden bizonnyal érdek
lődéssel kapcsolódnak ezentúl a keresztrejt
vényfejtésbe és vesznek részt az Olimpiá- 
szón. A Hétfői Napló legközelebbi számá
ban indítjuk, meg a Keresztrejtvény Olim- 
piászt. Ecbruár elsejei számunkból tehát 
mindenki tudni fogja, hogyan vehet részt u 
Hétfői Napló Keresztrejtvény Olimpiászán 
és hogyan lehet annak gazdagon jutalma- 
zertt győztese.

— Változatlan időjárás. Vasárnap mérsé
kelten hideg, száraz idő volt. A Meteoroló 
gioi Intézet prognózisa a következő: Az idő
járásban lényeges változás nem várható.

— Bethlen István gróf fia betegágyánál. 
Bethlen István gróf miniszterelnök legfluta 
labb Hát, ifj. Bethlen István grófot tudva
lévőén néhány nappal ezelőtt tüdőgyulla
dással szállították be a Fasor-szanatórium
ba. A fiatal arisztokrata állapota az elmúlt 
napokban javult s vasárnap is kielégítő 
volt az orvosi vélemény szerint. A fiatal 
Bethlen grófot vasárnap délután megláto
gatta a szanatóriumban édesatyja, aki több 
órát töltött fia betegágyánál.

— A vasárnap öngyilkosai. A Császárfündö 
közelében, a Pannónia evezős-klub előtt a Du- 
naparlon egy férfi revolverrel mellhelőtte magát. 
Sulvos állapotban beszállították a Szent Mar- 
git-kórházba. A zsebében talált iratokból meg
állapították, hogy Szerencsés Károly 51 eszten
dős pincérrel azonos. Anyagi gondjai miatt 
akart megválni az élettől. — A Festetich-utcá- 
ban az éjszaka eszméletlen állapotban lévő fér
fira találtak a járókelők. Megállapították, hogy 
Hollósy Józsefnek hívják, Sashalmon, a Jkai- 
utca 26. szám alatt van lakása, de foglalkozásút 
nem sikerült megállapítani. A fiatalember isme
retlen méreggel mérgezte meg magát. Súlyos 
állapotban került a Rókus-kórházba. — Pupp 
Sándor 25 éves segédmunkás, Jósika-utca 10. sz. 
alatti lakásán heresóval mérgezte meg magát. 
— Lipkovics Lipótné 45 éves rendőri felügyelet 
alatt álló nő Contl-utca 6. sz. alatti lakásán asz
pirinnal megmérgezte magút. Az utóbbi két 
életuntat is a Rókus-kórházba szállították.

— Elmaradt a Hc'mwehr felvonulása 
Dics ellen. Bécsi tudósítónk telefonálja: 
Nagy izgalommal várták egész Becsben u 
vasárnapot. A Heimwehr ugyanis tegnapin 
tűzte ki felvonulását Bécs ellen. A felvonu- 
lás azonban elmaradt és a vasárnap nyu
godtan telt el. Az Abend cimü lapot, amely 
riasztó híreket közölt, elkobozták. A szo
ciáldemokrata párt kiáltványt adott ki. 
amelyben kioktatja tagjait, hogyan visel
kedjenek az esetleges Hei mute.hr-puccs 
esetén
1 — Eltségszlrák a leobenl fogházban. Bécsi 
tudósilónk telefonálja: A leobenl fogházban 
kétszáz fogoly éhségsztrájkot kezdett, mert 
kifogásolták a tcjellátást. A fogházigaigatóság 
meghallgatta a foglyok panaszát és az éhség- 
•ztrá jk egy nap után végétért.

mellett használjon saját érdekében

UftRTfl sísssüí"-
M 25° o kai Olcsóbb 
ár mellett szerezhet be nj VART*  ffltétele- 
pet hordfogóvai ellátott kenjénylM- 
•aekrAnvbea rASIókerasbedöie- 
nei. ha Igénybe vess! a VART A Niw- 
te le p-cise re folyamatot.

Haiszoinak agy anarchistát, 
aki hatvan kilő ekrazinal meg

rakna aulán száguld
RtdtOn kfirOzHt Bontinit, az ekrazltos olasz anarchistán

A drezdai rendőrigazgatóságtól vasárnap 
este

rádlogramm érkezett Budapestre.
A rádiógramm szerint a drezdai rendőrség 
megtudta, hogy Németországon keresztül 
utazott autón Bonfini olasz anarchista és 
az autón

hatvan kiló ekrazltot vitt mugával.

Női szépség a statáriális bíróság előtt
Mlss Magyarország 1932: Lampel Ica

1.
Mintegy kétszáz vádlottja van a nagy per

nek. Szőkék, barnák, vörösek, feketék, spa
nyolosak, bubisak és anitaloosok minden 
kiadásban, ügyvédjük van néhányszáz, 
ügyészük ugyanennyi, a kontra-mamák so
réból. Birájuk is van vagy ötven: a zsűri, 
írók, színészek, festők túlsúlyban, vala
mennyien a szépség statáriális bíróságának 
megingatható tagjai.

2.
A bíróság rögtön Ítélő. Az ügyvédek és 

ügyészek szerint „hirtelenitélő", a pillanat
nyi impressziók alapján. Art mond
ják, hogy hiába itt minden indok, 
minden kérés, minden könyörgés, a 
szépségük igazságának minden han
gos bizonvgatésa, itt a hangulat dönt. 
A hangulat pedig határozottan váltakozó. 
Szegénv kislányok, ahogy bukdácsolva fel
vonulnak az operatőrök, fényképészek, a 
hatalmas zsűri, a rendezöbizottság, az ösz- 
szezsufolt közönség szemének és a vakí
tóan világító, forró Jupiter-lómpák kereszt
tüzében, bár egy-egv fiatal élet reménysé
geit hordozzák végig a dobogón, mégsem 
kapnak kíméletet. A bíróság rostája nagyon, 
nagyon szigorú. Röpködnek a ki nem mon
dott Ítéletek:

— örök csalódás önmagában!
— Talán jövőre még itt lehetek!
— Háromheti szégyen a kisvárosban!
— Vissza a varrodába!
Es az anvák?! kísérők, könnyesen vigasz

taló szavai, ahogy egy-egv fiatal leány ösz.- 
szespórolt szép ruhájában, kiábrándulva 
mindenből a ruhatárhoz. Jánlorog?! . . .

3.
Meleg van, szörnyű meleg, a Jupiter 

lámpák, amelyek fényénél n filmoperatőrök 
folvton kurbliz.nak, még az izgalmat és ezt 
a rengeteg sok leánysóhujl is lulhevilik. 
Egyre fogy a vádlottak száma és amikor a 
vidéki jelöltek bevonulnak, ilyen ítéletek 
hangzanak el:

— Az internálótáborba vele!
— Na, ez is messze van Jeruzsálemtől.
Aztán jönnek az esélyetek, a szépek, su- 

dárok, fiatalok, szemükben ragyogó tűz ég, 
valami megkapó láz, amint a bíróság dönt 
felettük

— A tiz kiválasztott hölgy közül jelöljük 
ki a királynőt és a négy udvarbölgyét.

4.
A tizenegyedik kiválasztott hölgy ugyan

is nem akar még egyszer a zsűri elé állni. 
Azt mondja:

— Ha az anya megtudja, kitépi a hala
mat/

A tiz között egv szép debreceni lány: Ha
vas I.icy, majd Konkoly Melinda, a tavalyi 
ex-kirúlynö, aki megpeticionálta a tavalyi 
szépségkirálynö-választást, a legesélyeseb
bek. A zsűri visszavonul, még egy hosszú 
íélóra a zsúfolt teremben, amikor Harkányi 
Zsolt, aki a Színházi lilét Miss Hungária- 
választása zsűrijében elnököl, rövid beje
lentést tesz:

— A zsűri a 71. számot, Lampel Ica ur- 
hölgyet választotta meg Miss Magyarország 
1932-nek

5
Első beszélgetés a szőkésbarna, karcsú, 

angolszász tipusu fiatal hölggyel, akit a‘ 
szobrásrok vittek diadalra. A kislánynak 
ugyanis a lábai futottak be elsőnek.

— Tizenhétével vagyok, pesti orvos leá
nya. Eddig biztosítási tisztviselőnő voltam, 
nz állásomat holnap felmondom, bár ter
veimről nem határoztam, de régi vágyam, 
hogy színésznő legyek. Azt hiszem, az is le
szek.

Olosó penzió rendszer I

ErzMIMUraiynászállú
Menü H 1.70 4s P «•-

Szoba fűtéssel és napi 3- 
■zori étkezéssel P T.—

Erzsi DsiDincaiBii
Menü: P UO és P 1.00

IV. kor., Kgyetem-utea S. Mám.

A rendőrség nem tudta megállapítani 
merre vette útját Németországból. Drezda 
az összes európai rendőrségeket figyelmez 
tette és kérte, hogy nyomozzanak Bonfini 
után, aki alighanem

valamilyen remtettre készül, 
amelyet a hatvan kiló ekrazit segítségével 
akar végrehajtani.

Négy udvarhölgyet választottak: Kösz Rózsi 
tizenhétéves, fekete filigrán női fodrász
leány, Vitézy Erzsébet tizenkilencéves és a 
szentesi jelölt: Dobovszky Viola tizenhat
éves. A negyedik udvarhölgy megszökött a: 
avatás szertartásai elöl és lemondott a rang
járól. Ha már királynő nem leheléit...

_________________ Stób Zoltán.

— Tömcgszcrencsétlenség a lakodalmon.
Párizsból jelentik: Tuniszi telefonjelentés 
szerint, pénteken este ott egy esküvőn meg 
renditő tömegszerencsétlenség történt. A 
szertartás lefolyása alatt, hirtelen beszakadt 
a padló és valamennyi jelenlevő — körül
belül negyven ember — a földszintre zu
hant. A fiatal férj: Maurice Berebbi és az 
apja szörnyethalt, Maycr híres tuniszi rabbi 
lánya halálos sérüléseket szenvedett. A 
mentők busz embert szállítottak kórházba.

— Elfogott koniinunlst asejtszervezők. Pécs
ről jelentik■ A pécsi királyo ügyészséghez kü
lönböző helyekről érkezett jelentés érkezett, 
hogy a Pécsett és a környékbeli bányavidéken 
egy fiatalember kommunista röpcédulákat osz
togat. Szombaton délután az ujdoinbovári 
csendőrség a vasúti állomáso nigazoltatott egy 
több bőrönddel érkező fiatalembert, aki Ha 
radzsi Mihály néven igazolta magút és amikor 
bőröndjeit kinyitották megállapították, hogy 
azok telve vannak kommunista röpcédulákkal. 
Haradzsit beszállították a pécsi ügyészséghez, 
ahol elmondotta, hogy a budapesti kommunista 
központ megbízta üt fíéldunánlid sejtjének 
megszervezésével. Szerdán Kaposvárott. esti
törlőkön Keszthelyen folytatta munkáját. Be
ismerő vallomása alapján vasárnap délelőtt 
előzetes letartóztatásba helyezték.

— Nem lesz kövér, ha tengeri sót s fenyő
kivonatot tartalmazó 40 filléres Pilavinnnl ké
szíti fürdőjét.

kezdődik 1932 jaiuár hó 25-én délelőtt 10 órakor 
és tart február 5 déli 12 óráig

Elhatároztam, hogy a változott Viszonyokra való tekintettel köz- 
,au M»«n ismert finom böttít és szövött Áruimat oly példátlan 

olcsó urbun bocsátom a vásárlóké Unséi*  rendelkezésére, amelyre 
eddi**  mér*  példa nem volt. Mindenkinek érdeke, ki a szép és finom 
árut szereti, hogy most vásárol/on.

Nem vásári holmik, csakis finom, elsőrendű áruk kerUlnek eladásra.

Olcsó áraim most ezek:
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BECK G YUIA
Ilii., Erzsábet-kOrut 32 szemben)

DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK, 
DIABETIKUS TÁPSZEREK

a közismerten kitűnő 
Moinl-minőségben az 
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MEINLGYULArt

— Előadás a skót misszióban u zsidóság
ról. Vasárnap este Viktor János, a buda
pesti református teológia tanára megtartotta 
a skót misszió előadássorozatának befejezd 
előadását. Az előadás válasz volt az előadás
sorozatot ért támadásokra. 11a bántva érzik 
magukat egyesek, mert ezt a kérdést fesze
getjük, ez. csak azt bizonyltja, hogy a zsidó
kérdés nyuglahmitja őket — mondotta. A' 
térítésről beszélve, megállapította, hogy úgy 
kell szembenállni a zsidósággal, mint barát 
a baráttal, néni szabad tönkretenni más 
ember kincsejt, hanem bele kell élnie ma
gát mindenkinek a másiknak lelkivilágába.

— Hírlapterjesztők teaestje. A Budapesti 
Hírlapterjesztők Takarék Otthorta 1932 feb
ruár 2-án este 8 órakor, VII., Akácfa-utca 3. 
szám alatti Oravetz-vendéglÖben teaestéit ren
dez, szépségversennyel egybekötve. Az es
télyre vendégeket szívesen látnak.

- Meghalt l’ekarek Lajosáé Is. Bécsböl je
lentik: Pekarek Lnjosné, az ismert teahehoza- 
tali üzlet tulajdonosának 7.i év s felesége, aki 
január 20-án férjével együtt megmérgezte ma
gát. ma a kórházban anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, meghalt. Férje már előbb 
meghall.

— Vúltólcjérnl előtt felukosz.tutta magát egy 
nagykanizsai cipészmester. Nagykanizsáról je
lentik: Rcitlioffer Lajos hatgyermekes nagy
kanizsai cipészinoj-t-i, aki régen gazdag em
ber volt, mostanában elszegényedett és eladó
sodott. Hétfőn járt volna le egy váltója. Nem 
tudott fizetni és elkeseredésében a padlás lép
csőjére felakasztotta magát. Holtan akadtak rá.

— Az Astoria- és Palace-szálíoda beve
zette a pensio-rendszert. Az árak mérsékel
lek.
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színház-mozi
Forradalom egy pohár vízben

A bethlen-téri Színház engedélyese elbocsátotta a személyzetet, 
kikapcsoltatta a villanyt, felmondta a rendőrségi engedélyét 

és — mégis játszik a kis színház
Budapest Csikágó nevű városrészében, a 

Bethlen tér és István ut s-ukán három óve való 
bán elisnirréaremélló színházi eredményt pro 
dukált A'orcamóro*  Nándor én Fekete József 
ipazgatásn alatt álló Bethleniért Színház. A 
környék közönsége itt ölesén én jól megtalálja 
» ningn szórakozását A színházzal tegnap nagy 
bajok voltak. A színház tulajdonosa és engedé
lyese. a Palida R T, amelynek igazgatója Rd- 
Ao»/ Tibor, már régebben harcban áll a színház 
vezetőségével Ez a nézeteltérés annyim kiéle
ződött, hogy tegnap a Palida R. T. jogi képvi
selője meg jt lent a rendőrségen és bejelentette, 
hogy a részvénytársaság

■ színház játszási engedélyét egyelőre szil 
netelteti

és ezért kérik, hogy rendőri ügyelet eteket ne l» 
vezényeljenek ki n délutáni előadásra sem. 
l'gynnugy bejelentés történt az Elektromos Mii
veknél. hogy a villanyt kapcsolják ki, a vízmü
veknél pedig a vízszolgáltatás szüneteltetéséi 
kérték, a tűzoltóságnál is eljártak, ahol a tűz
oltó őrszemélyzet visszarendelését szorgalmaz
ták

A kora délutáni órákban, amikor a színészek 
a színházba érkeztek, nagy meglepetéssel ta
pasztalták. hogy

sötét van az épületben 
és semmiféle tűzoltói vagy rendőri készenlét — 
mint éz szokásos — nem található. Rosszat 
sejtve, azonnal értesítették a Színész Szövetség 
Igazgatóját, Molnár Dezsőt, aki gyorsan közbe
lépett Az elektromosárnm szolgáltatása ismét 
megindult és kis késéssel 'kijött a tűzoltó és 
a rendőri őrszemélyzet is. Akkor vették észre, 
hogy a Palida R T. elhorsájlotla a színház 
jrgyszedó-személyzetét is.

Molnár Ferenc Cannesban
A Hattyú felulhásán nem vesz részt, de Budapestre jön 

darabja március közepei premierjére
Molnár Ferenc, a világhírű magyar Író 

elhagyta berlini rezidenciáját és Cannesbe 
költözött. Barátainak irt leveleiben azt a vá
gyát hangoztatja, hogy

Cannesban szeretne megtelepedni
és az egész telet ot! akarja tölteni. Molnár 
Ferenc, akinek legújabb darabját, a Valakit 
még be sem mutatták Budapesten, máris uj

Mussolini és Sebestyén Géza
Végre Mussolini teltedezett — mondja Sebestyén

Az Országos Szinészegyesület, amelynek 
elnöke Sebestyén Géza, a múlt hetekben táv
it atban üdvözölte Mussolinit abból az alka
lomból, hogy

a rádiót egy háromsoros rendeletével 
megadóztatta az olasz színészek javára.

Az Országos Szinészegyesület természetesen 
azért gratulált az olasz miniszterelnöknek, 
mert a magyar színészek régi vágya nz, hogy 
a horribilis jövedelmi! rádió, amely különö- 
sen vidéken rendkívül sokai árt a magyar 
színészetnek, valamilyen módon karolja fel 
a halódó vidéki szinészdet. Az Országos Szí- 
n.szcgvesülel táviratára ma az olasz követ
ség utján megérkezett Sebestyén Gézához 
Mussolini államtitkárának, Bellaiulo Ricci- 
nek levele, amely igy hangzik:

LIPIHSKRJR E UtOlSÓ
Szombaton premier! TBröZkörull Színpadon

Kógwahogyl - Mcdgyaazay Vilma - Kabos vendégjátékával

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora

OI'ERMIÁZi Nme*  <-IA«4ái
NEMZETI SZÍNHÁZ: llablcénzpcnilA (Hit). 
KAMARA SZÍNHÁZ: KrótsUr (%«). 
VÍGSZÍNHÁZ: FIscpmr MfpMldl (S). 
nu VAROM SZÍNHÁZ: Si*p«*z  vására (•). 
KIRAIV NZI.NHAZi Haltai rutaija (8).
MAGYAR SZINHAZi Nincs clAadái 
' ÁROS! SZÍNHÁZ: Ván bakancsos ('«). 
FŐVÁROSI OI'ERETTi Ma>a («).
A NDRASxVt'TI SZÍNHÁZ: Ai Igáit asrnnp <•). 
IIRPZKORITI SZÍNPAD: Dala l.lplathaja <•). 
Ifim EHKNTf.Rt SZÍNPADI t | K>t»ar («. •). 
ROYAL ORFECMi V arkUmOtar (». •).

KJ Ibnrgolf e héten a Balaton — Budapes
ten r.les támadás hangzott el a Nem

zeti Szinhá: ellen a „Hableány-penzió" elő
adásával kapcsolatban, mert ebbeo a darab
ban igy támadják meg a Balatont.

— .fin már csak tartom magam a régi 
mondáshoz, csak az ökör és a pesti nyaraló 
fürdik a Balatonban."

Több helyről felkérték a Nemzeti Színház 
igazgatóságát, hogy hagyja ki, vagy változ
tassa meg ezt a mondatot.

Hevesi eleget lett a kérésnek és ma már 
n következőket mondják a színpadon: 

i .Mit tehettek egyebet ■ színészek, mint el- 
i látták a portási és ■ jegyszedftl teendő

ket Is.
Szombat délután és szombat este színészek és 
színésznők szedték a jegyeket és vezették a he
lyére a csodálkozó közönséget.

A közönség az előadáson nem vette észre a 
színészek bajait, jól mulatott és miután az elő
adást befejezték, elégedetten távozót a kis szín
házból. A színészek nagy munkája azonban 
csak most kezdődött. Még az éjjel társulati ülést 
hívtak össze a teendők megbeszélésére, amely
nek következtében

nagy küldöttség járt vasárnap Andréka fő
kapitány helyettesnél,

akinek az intézkedésére tegnap még játszhatott 
a társulat. A küldöttség előadta, hogy a tulaj
donos részvénytársaságnak és a bérlő igazga
tóknak polgári pert képező harcuk van egymás 
ellen és a kél garda harcának most a színészek 
isszák meg a levét. Délelőtt tíztől délután félegy 
óráig tárgyaltak Andréka főkapitányhelyettes
nél, aki végül is engedett a színészek kérésé
nek éa

nyolcnapos Ideiglenes engedélyt adott ki ■ 
Bethleniért Színház tagjainak, 

akik egyelőre az épület tulajdonosának bele
egyezése nélkül is tovább működnek a kis szín
házban.

llgy értesülünk, hogy a részvénytársaság sür
gős

kilakoltatás! pert
nyújtott be Korcsmáros Nándor és Fekete Jó
zsef bérletével szemben és ebben az ügyben 
már a közeli napokban ítélet is lesz, amely el
dönti végleg a kis színház sorsát.

darabon dolgozik.
A világhírű író közölte niég azt is, hogy 

egészségi állapota olyan, hogy az a Cannes
ban való hosszabb üdülést feltétlenül meg
kívánja. Ezért egyelőre ugy határozott, hogy 
nem vesz részt a Hattyú nemzetiszinházi 
reprizén, de feltétlenül eljön a „Valaki" 
premierjére, amelyet a Belvárosi Színház 
március közepe táján tervez.

„Rómából felkérettem, hogy tolmácsol jani 
önnek és az ön bölcs vezetése alatt álló 
egyesületnek Mussolini őexcellenciájának, az 
olasz kormány fejének mély háláját azzal a 
kedves köszöntéssel szemben, amelyet folyó 
hó 4-én táviratban küldeni méllóztatott. 
Amikor ennek a kedves kötelességemnek 
eleget teszek, megragadom az alkalmat, hogy 
kifejezést adjak az ön iránt érzett legőszin
tébb nagyrabecsülésemnek. A miniszterelnök 
megbízásából: Bellando Ricci."

Sebestyén Géza most boldogan őrzi levél
tárcájában ezt az okmányt.

— Végre Mussolini most fölfedezett en
gem! — mondja mosolyogva. Talán meg 
nem jutott el n hir Olaszországba. hogy 
most tettem le második vagyontalansági 
eskümet ... 

— £n Eötvös Károllyal tartok: csak az 
ökör és a pesti nyaraló fürdik a Balatonban.

A Nemzeti Színház igazgatósága ugyanis 
a Balaton legnagyobb barátjának mondását 
citáltalja a darabban. Eötvösről pedig nem 
lehet feltenni, hogy bántani akarta a magyar 
tengert.
P ebruár közepén az Újságírók Szanató

rium Egyesülete javára az egységespárt
ban nagy estély készül, amelynek keretében 
arisztokraták színdarabokat és magánszá
mokat akarnak bemutatni, természetesen 
busás felléptidíj mellett. A rendezöbizottság 
a napokban Fedők Sárit meghívta a Nemzeti 
Kaszinóba és fölkérte a darab egyik főszere
pének eljátszására és a darab rendezésére. 
Fedők Sári most a nagyszabású estély ter
vén dolgozik.

A Royal Apolló vasárnapdélutáni elő- 
** adásán szokatlan események játszódtak 
le. A Dlrigible cimü ragyogó filmet játszot
ták, amely témáját a léghajók és repülő
gépek életveszélyes kalandjaiból meríti. A 
Dirigible a legnagyobb fllmóriás, amely való
sággal ghriflkálja a levegő hőseit. A filmen 
szereplő két színész az emlékezetes Sub- 
marine hősei: Jack Holt és Ralph Graves, 
valamint Fog Wrag valóban csodálatramél
tót produkálnak. A filmre természetesen fel- 
figyelt Endresz Károly, a hő« óceánrepülő

pilóta, aki a vasárnap, délutáni előadást meg
látogatta. Lakncr Arthur, a Royal Apolló 
igazgatója ezt fölhasználta arra, hogy az 
egyik felvonás végén a színpadról köszönt se 
a levegő magyar hősét és felhívja a közön
ség figyelmét arra a mérhetetlen teljesít
ményre, amelyet a „Justice fór Hungary" 
véghezvitt. A közönség szűnni nem akaró 
lelkesedéssel ünnepelte Endresz Károlyt, akit 
az egyik páholy mélyén fölfedezett.

Exhercegnő a magyar elme annak a ragyo
góan szellemes operettnek, amely „Meine 

Schivester und tch“ ci mulatt a külföld egyik 
legnagyobb slágere. Verneuit bohózatához irt 
Bcnatzky olyan slágereket, amelyek egy év óta 
uralják a világpiacot. Az Andrássyuti Színház, 
amely a közeljövőben a darabot előadja, 
Kosáry Emmyt nyerte meg a kettős príma 
donna szerep eljátszására. Kosáry először sze 
repel az Andrássy úti Színházban. Ráday Imre 
egy fiatal félszeg tanárt játszik, Simon Gizi 
ej/y pajkos szubrettet, aki kiszolgálólányból lett 
opcrettgőrl, Gázon pedig egy susztert alakit. 
Az Andrássy úti Színház leszerződtette a Városi 
Színház koncertmesterét a színház újjászerve
zett kis zenekara számára. Itt említjük meg, 
hogy az operetteseménye ki hangsúlyozására az 
Andrássy uti Színház fennállása óta most ren
dezi a: első esti nyilvános főpróbát, amely 
csütörtökön lesz.

A Magyar Színház ügyében hétfőn döntő 
™ megegyezés készül, amennyiben Marton 
Sándor színpadi kiadócég nemcsak a darab
bal hanem anyagi eszközökkel is részi vesz 
a színház regenerálásában. Nagyon való
színű. hogy hétfőn már megkezdődnek a 
próbák és egy héten belül premiert ad a 
színház.
T^rdekes eljegyzés volt tegnap este Buda- 

pesten. Á művészvilágban és társasá
gokban ismert fiatal színésznő Mimi Prin- 
cet, aki legutóbb a Magyar Színházban sze
repelt egy operettben, eljegyezte Hankov- 
szky Dénes az előkelő társaságok Ismert 
fiatal tagja, Hankovszky Zoltán dr. Pest
vármegye th. főügyészének fia. Az eljegy
zést nagyobb vacsora követte, amelyet a 
menyasszony lakásán rendeztek. A fiatal 
pár február 16-án tartja esküvőjét az evan
gélikus templomban.

Székely István, a Berlinben dolgozó nagy 
szerű magyar filmrendező Budapestre érke 

zett, hogy egy nagy magyar hangosfilmet ké
szítsen el. Á hangosfilm szövegét László Alá. 
dár irta, zenéjét pedig Angyal László, a kitűnő 
muzsikus szerezte. Érdekes, hogy a magyar tőke 
csak ugy akart bekapcsolódni ennek a filmnek, 
a gyártásába, hogyha o Hyppolit rendezője 
Székely István és zenei vezetője, Angyal László 
kezébe kerül az uj film.

ACsőkprofesszor nem halt meg, hanem a 
vidéki színházak legnagyobb slágerévé 

nőtte ki magát. Rökk Marika, a Csókprofesszor 
primadonnája. Fodor Artúrral, a rendezővel és 
főszereplővel háromnapos szereplésre szerző
dött le Pécsre. Olyan nagy sikert arattak, ami 
lyenre még példa nem volt, a rosszul menő 
pécsi színház már a tizedik napja en sült játsz 
sza a darabot. Könnyen lehetséges, hogy löb 
bet megy ott, mint Budapesten.

A hét három rekordjáról is meg kell emlé
kezni: az egyik egy fiatal táncos, Gonda 

László, aki egymaga tanította be reggel nyolc
tól késő éjjelig tartó munkával ugy a „Hamui 
rózsája", mint a „Fizessen nagysád" táncszá
mait. A másik rekord a „Győngykaláris" pre
mierjén történt. A rendezői és ügyelői jeleijtés 
ugyanis arról számol be. hogy az első felvonás 
után tizenhatszor, a második felvonás után pe
dig ötvenegyszer kellett meghajolnia Bajor 
Gizinek a függöny előtt. A harmadikat pedig a 
„Maya"előadásán Gallai Nándor produkálta, aki 
úgyszólván próba nélkül ugrott be a táncos- 
komikusi főszerepbe és vitte azt diadalra.
TTi kisrevüt játszanak New Yorkban. Kel 
U lér Dezső szellemes képekben vonultatja 

fel a mai politikát — óriási kacagás közepette. 
A bár házimuzsikusai Adler Tibor és Szepessy 
Vilmos zenekari együttese, amelynél alig van 
lobb ma Budapesten.
"Érdekes rádőközvetités lesz ma este 16 óra 30 
•^perckor, amennyiben Ábrahám Pál világhírű 
filmoperetljét, a „Viktóriá"-t a Capitol-mozgó 
bői (Baross-tér) fogja közvetíteni. A közvetítés 
a Telefongyár rt. magyar gyártmányú hangos 
lead óberendezésé vei történik.

Filmpremierek
NEBÁNTSVIRÁG.

Hervé bűbájos és felejthetetlenül szép ope
rettjéből ragyogó hangosfilmet csináltak, amely
nek értékét nz is emeli, hogy a bűbájos Anny 
Ondra játssza a főszerepet. Ánnv Ondra a leg
nagyobb hnngosfilinsztárok egyike, aki azonban 
a szezónban csak most fog először megszólalni 
a hangosfilm vásznán. A Nebánlsvirág örök
becsű melódiái néha modernizálva fogják be
lopni magukat újra a szivekbe. Ez a film való
ban egy jól eltöltött és emlékezetes estét szerez 
a közönségnek. A Kamara-filmszínház és az Ufa 
tűzte keddtől műsorára.

S2EP5ÉS líSill
Mai nők — mai élat
I-SxAr Mária G. Kertáax Ella 

Péchy Blanka
Góth Sándor Ráday Imre

Székely Lujza

Belvárosi színhez

ŐFENSÉGE CSÓKJA.
Amikor megjelent Alfréd Machardnak a „Frau 

etner Nacht" cimü regénye, valóságos pergő
tűzbe került az iró, mert a hallatlan érdek- 
teszitő regény miatt egyszerre több oldalról is 
pert indítottak ellene. Majd egy herceg — majd 
egy hercegnő vélt magára ismerni a Frau einer 
Nacht cimü regényben. Követelték a regény be
tiltását. Színpadra is átdolgozták a pikáns 
könyvet, de a fenyegető perek megakadályozták 
a színpadra vitelét. Most filmre vitték a könv- 

1 vet A ragyogó film Budapesten „őfensége 
csókja" címen fog megjelenni. A film, amely 
szerelmi regény, vígjáték és egy operett együtt, 
telve finom érzéki zenével, melynek szerzője a 
zseniális O Stransky, főszereplői: Walter Jan- 
sen, Friedl Herlin, Székely Ibolya, Ottó Wall- 
burg, Adélé Sandrock,, a Décsiben és Omniában 
fog megjelenni.

Premier után
HAWAI RÓZSÁJA. A főpróbán bizony 

ugy látszott, mintha lehervadt volna ez a 
rózsa, a premiéren azonban váratlanul és 
pompásan kivirágzott. Ábrahám Pál muzsi
kája és zenekara megnyerte a csatát, ame
lyet a hosszadalmas és néha élvezhetetlen 
szöveg szürkeruhás katonái ellen kellett vív
nia. A főpróbáról a premiérre az operett 
szövegét felére rövidítették. Az eredmény a 
holt szöveg felett diadalmasan kinyílt — a 
Haivai rózsája. A színészek közül a kitűnő 
Lábast Juci, Fejes Teri, Kertész Dezső, 
Nádor Jenő és Sziklai Józsefen kívül egy 
fiatal, tehetséges színésznő, Páll Erzsi re- 
ménytkcltö kiugrásával kell számolnia a 
színházi világnak. Díszlet, kiállítás, rendezés 
csakúgy, mint Ábraháin muzsikája; egyes.

HABLEANY-PENZIÓ. Na, ide sem mennék 
lakni. Hol van ez a modern kor higiéniájától és 
kényelmétől. Amolyan alkalmi penziócska, 
amelyhez — mint a darabban — utolsó ments
várként folyamodhatnak az emberek. Somogyi 
Gyulának nincs sok szerencséje a Nemzeti Szín
házban, bár elismerésreméltóan igyexszik mu
lattatni és ez igen gyakran sikerül is neki.

A SZÉPSÉG VÁSÁRA. Wicky Baum nem 
igy irta meg ezt a darabot, ehhez Heltai 
Jenő derűs bölcsesége és Góth Sándor ren
dezői talentuma és intelligenciája társult, 
így könnyű ilyen jó darabot írni, amely kö
zel három óráig kellemes és mulatságos szó
rakozást nyújt. A darab egészen friss, mo
dern levegőjében érdekes és uj vígjátéki 
figurák élnek. A nappal negyvenkettő, de 
éjjel huszonnégyéves kozmetikai reklám 
hölgyszerepében pompásan érvényesül a te
hetséges Lázár Mária párducszerü szépsége, 
Góthné Kertész Ella a közönség főmulaftá- 
tójal Pécsi Blanka egy dolgozó asszony- 
hetséges Lázár Mária párducszerü szépsége, 
figurát mintáz sikerrel. Ráday Imre 
egy mai „elfuserált" fiatalembert alakit 
szívvel és humorral, Góth Sándor pedig ar 
Amerikába származott üzletember karika
túrájával nevettet. Vincze díszletei frappán
sak. A Belvárosi Színház uj darabjával foly
tatja sikersorozatát.

FIZESSEN NAGYSÁD. Elsősorban a Vígszín
háznak fizeti régi adósságát: a sikert. Mert 
ezennel tisztelettel bejelentjük, ■ Vígszínházban 
nagyon jó operettet játszanak: Török Rezső, 
Ernőd Tamás és a zeneszerző Komjáti Károly 
munkáját. Kedves, szellemes és kellemes ez a 
darab. Mindenki előtt és mindenki után Gaol 
Franciska, a primadonna. Bűbájos, aranyos, 
ennivaló, aki ha kinyitja a száját, eltűnik a 
remek díszlet, a pompás zenekar és csak ő van 
a színpadon. Méltó partnere Törzs Jenő aki 
komolyságában és fólszegségében mulatságos. 
A remek és eredeti Kabos Gyula és a kitűnő 
Gárdonyi Lajos minden szava nevetés-ziccer. 
Hajmássy Miklós, Rajna Alice két jó figurát 
játszott; Csortos utolérhetetlen kókler. A pi
káns és kedves Erdélyi Mici jó szubrettremény- 
ség. Szabolcs Ernő rendezése tökéletes.

GYŐNGYKALÁRIS. Három gyöngyszem 
zenével, nótával egy kalárisba fűzve. 1810. 
1830 és 1800-es idők korszakának jól «zce- 
nirozott életképe. Molnár Imre magyar nó
táit Losonczp Dezső és Nádor Mihály díszí
tették fej ezüst- és aranysujlásokknl, mind
ezekbe pedig tartalmat Bajor Gizi hármas 
alakítása adott. Rózsahegyi Kálmán, A hőnyi 
Géza, Cselényi és Matány részesei ennek az 
igazi magyar kékmudár-produkciónak. (s. z.)
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
Egy napig tartott a Somogy 

belgrádi dicsősége 
BeoRradskí Somogy 8:2 (4:0)

Belgrdd, január 24.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Somogy szombati imponáló győzelme 
a délszláv főváros egész sporttársadalmát ala
posan felkavarta. A Jugoilavlát 4:2 arányban 
otthon, saját bíróval legyőzni, nem megvetendő 
harci cselekmény A kaposváriak a nagysze
rűen sikerült görög turán ugv belejöttek a győ
zelembe. hogy ez a kinetikai energia még bel
grádi első meccsükön is remek motorként haj
totta a csapatot. Az erő azonban nem tart 
örökké . . . egy nappal később a Beogradski-val 
szemben elfogyott.

A kaposváriak ólómneliéz mozgása nem volt 
alkalmas arra, hogy a Beogradski pihent 

és elszánt játékosait feltartsa.
A délszlávok amúgy is tulerélyesen játszottak 
s amikor a magyar csapat érezte, hogy nincs 
elég energiája, feladta a küzdelmet. A 4:0-ás 
félidő után a második félidőben egy rövid 
periódusra fellángolt a Somogy régi lendülete, 
ekkor Jakuhe és Csizi góljai még szépítettek 
valamit nz ügyön, de viszont ennek ellenében 
még négyet kaptak.

A túra poenje tehát egy kicsit rosszul si
került.

A „büntetőexpedició" készen áll 
Egyiptom meghódítására 

Profik—Amatőrök 14:1 (7:0)

Kalmár. 
az ÜllŐi-uton. A

fel mindkét oldalon. Sárost a fedezet, Kalmár 
a csatársorból hiányzott erősen s az elején na
gyon döcögött a játék. Barátky egyenesen kirítt 
a társaságból s még az amatőrök sem tudták 
respektáló. Ebben a periódusban lőtték az 
amatőrök Kalmár labdájából az egyetlen gól
jukat is. Utána összeszedték magukat a na-

Nyolc év után most ke
rül majd sor arra, hogy 
revansot vegyen a ma
gyar futball Egyiptom 
csapatán az emlékezetes 
3:0-ás párisi vereségért. 
A revansvágy nagyon 
komoly, amit bizonyít 
az is, hogy az indulás 
előtt a profiválogatott 
két erős tréninggel fogja 
harcképessé tenni magát.

Az első komoly tré
ninget vasárnap tartották 

rom nagyegyesület amatőr
és profi csapatainak játékosai állottak szemben 
egymással.

A tréning, amely 40 és 45 perces félidőből 
állt, elsőrangúan sikerült.

A pályán megjelent közönség nagy örömmel 
konstatálhatta, hogy az előjelek után Ítélve

a magyar válogatott csapat tavasszal még 
a legnehezebb feladatok megoldására is 

sikerrel vállalkozhat.
A profik első félidőben csapata (s ez volt a 

jobhik!) Vjuári — Mandt, Dudás — Barátky, 
Sárosit Lázár — Tqnzer. Auer, Kalmár, Toldi, 
Hirzer1 összeállításban játszott.

A második félidőben: Újvárt — Kővágó, 
Mandl — Barátky, Kalmár, Lázár — Tánzcr, 
Auer, Tural, Toldi, Hirzer volt a formáció. A 
csapat minden tagja — Barátky kivételével 
— máris a legkielégitöbb formában van. Fel
tűnő volt a nagy önzetlenség és az, hogy a 
játékosok ezúttal valóban segítették egymást. 
Igyekeztek jő helyzetbe segíteni a partnert, 
aminek azután az lett a következménye, hogy

■z amatőrök egy pillanatra sem taudtak 
érvényesülni.

Az első félidőben Hirzer indította el a gól- 
ftzönt. Utána Auer kapósból küldött bombája, 
majd Kalmárnak egymásután két fejese és egy 
helyezett, lapos lövése ért hálót. A sorozatot 
Auer és Kalmár újabb góljai zárták le 7:0

Rövid szünet után uj csoportositásbhn álltak

Auer

(

Túrái

gyök és „beledogoztak". Túrái, Lázár, Barátky 
(11-esbőll), Hirzer, Túrái egymásután szerzik 
a gólokat. Már 13 került igy ősszel

A babonás szám sebogysem tetszik a ktt 
zönségnek

s az erős biztatás hatása
alatt még egy kis erőfe
szítést tesz a profi csa
pat, ami elég is ahhoz, 
hogy Túrái eltüntesse a 
pechct hozó 13-mast. S 
ezzel azután vége is a 
tréningnek.

jövő vasárnap a Hun- 
gária-uton játszanak a 
válogatottak a Wiener 
Sport Clubbal. Ha csak 
megközelítően ' is úgy 
megy a játék, mint ahogy

Az uj lista egyébként a következőképpen ala
kult:

Elnök: gróf Sigray Antal. Tiszteletbeli tag: 
dr. Radnni Sándor. Alelnökök: dr. Iván Ferenc 
BTK, Láng József BTC, dr. Réthfalvy Gyula, 
Kankovszky Artúr, dr. Geiszt Gáspár. Háznagy: 
gróf Szécsen Miklós. Főtitkár: Pollatschek Sán
dor dr. Kapitány: Kankovszky Arthur. Ellenőr: 
Romancsek József. Gazda: Hargitav Rezső 
MÁV.

Ünneoélyes keretek között az 
uszószövetség ismét megválasz

totta kipróbált vezérkarát
Ünnepélyes keretek között tartotta a Magyar 

Úszó Szövetség huszonötödik évi jubiláris köz
gyűlését. Homonnay Tivadar dr. elnöki meg
nyitójában utalt az elmúlt évi sikerekre s an
nak a reményének adott kifejezést, hogy az 
olimpiász évében meginkább teljes lesz az 
egyetértés és a harmónia. Ezután Mérai János 
terjesztette elő magvas lötitkári jelentését, majd 
pedig a pénztárosi és a számvizsgálói jelentések 
után a közgyűlés egyhangúan megszavazta az 
idei költségvetést is. Alapszabálymódosllás kö
vetkezett ezután s a közgyűlés egyhangúan ki
mondotta, hogy az átigazolás várakozási idejét 
az eddigi két év helyett másfél évre szállítja 'le. 
Utoljára maradt a választás, amelynek során

a közgyűlés Ismét megválasztotta kipróbált, 
érdemekben gazdag vezérkarát.

Homonnay Tivadar dr. elnök, Kéler Tibor dr. 
és ifj. Horthy Miklós társelnökök nem kerül
tek választás alá. Igen örvendetes azonbun. 
hogy

az ügyvezető alelnöki tisztséget Komjádl 
Béla továbbra is .vállalta.

mert az ő szakavatott és átfogó irányítására 
továbbra is nagy szükség van. A többi tisztség-' 
re is az eddigi kipróbált egyéneket választották 
meg. Az újonnan megválasztott elnökség és 
tisztikar névsora a következő: 
Ügyvezető alelnök: Komjádi Béla. Alelnökök: 
Fehér J. István, Szeged, dr. KeleníTy Gyula, Kő
tár Nándor, Miskolc, Speissegget*  Ernő. Elnök 
ségi tagok: vitéz Béídy Alajos, dr. Beleznai 
László, dr. Donáth Leó, Rajosinesz Ferenc, 
Szűcs János. Tiszteletbeli elnökségi tagok; Dr. 
Balogh László, dr. Gerevich Zoltán, Herendi 
Artúr, Hodászy Miklós, dr. Libcr Béla, Némethv 
Kálmán, Schubert Alfréd, dr. Szukoválhy Imre, 
Uhlyárik Rezső, Tatabánya, Vértes Sándor. 
Debrecen. Főtitkár: Mérai János, Titkár: Dr. 
Fadgyas Miklós, Jegyző: Bródi István. Úszó
kapitány: Kugler Sándor. Vizipólókapitány: 
Keserű Ferenc. Pénztáros: Nádai Imre. Ellen
őr: Dr Polinszky Gyula, ügyész: Dr. Kisfalvi 
István. Háznagy: Stampfer Sándor. Orvosok : 
Dr. Ember Károly, dr. Gáspár Ferehc, dr. Lieb-

most ment: nagyon rossz Hirzer.
emlékekkel fog eltávozni 
a WSC Budapestről. De nem úszhatja meg 
szárazon Egyiptom sem a — büntetöexpediciót.

Knokautolták a boxolóellenzéket
A MÖSz viharos közgyűlésén vereséget szenvedett az ellenzék 

— Barátságos hangulat az uszószövetség közgyűlésén
Mozgalmas délelőttje volt vasárnap a 

Testnevelés Házának. Két sportszöevtség is 
ezúttal tnrtotla rendes évi tisztújító közgyű
lését a szövetségi ház termeiben. Az OTT 
elsöemelcti tanácstermében

testvéri egyetértésben gyülekezett az 
uszószövetség, 

amelynek közgyűlési kiküldöttjei lendületes 
dikciókban ünnepelték vezetőiket.

Már egy emelettel feljebb alaposan vi- 
harzottak az indulatok.

Az atlétaszövetség látta vendégül a há
borgó boxszövetséget, 

amelynek közgyűlési delegátusai viharos és 
izgalmas közgyűlésen kérték számon a ve
zetők egyéves sáfárkodását.

Már hetek óta tartanak az izgalmak a 
boxolók körében. Az ellenzék a vasárnapi 
közgyűlésre teljes számban felvonult, ám 

a Kankovszky-rezslm urnlmát nem 
tudta megdöntenl és így Knnkovszky 
Artúr, a szövetség ügyvezctö-alelnöke 
nemcsak régi tisztét tnrthaita meg, de 
magához ragadta a szövetségi kapitány 

lisztét is.
Mind a két szövetség közgyűlésén De- 

mény Károly ny. államtitkár képviselte az 
Országos Testnevelési Tanácsot.

Megsemmisítették az ellenzéki 
szavazatokat — Kankovszky 
Arthur ale'nök és szövetségi 

kapitány
Az atlétAsrövctség tanácstermében a vihart 

megelőző csend. Az ellenzék pontosan elfoglalja 
helyét a teremben. Tiszteletteljes meghajlással 
fogadják az elnökséget; Sigray Antal grófot, 
Vitéz Kalándg Imre tábornokot éa a közgyűlés

többi katonatiszt-delegátusait; a debreceni 
Hoffmann ezredest és Ákos Károly századost.

Némi késéssel kezdődött a közgyűlés, amely 
csendben hallgatta végig Pollalschek Sándor dr. 
főtitkári jelentését. Az első erőpróba a meg
bízólevelek igazolása körül támad:

győz ■ régi rezsim 77:33-ra.
Az idegen gibleek ezután eltávoznak, mert már 
kialakultnak látják a szavazás eredményét.

Nagy számonkérés következik a zárszámadá
sok és a költségelőirányzat tárgyalása során. 
Kankovszky hanyagul replikázik Soós Gézá
nak, az ellenzék fővezérének felszólalására. 
Azután újból megbukik az ellenzék egy javas
latával:

Alapszabálymódnsllást ajánl, hogy Tatlcs
Péter dr.t behozhassa társelnöknek, de le

szavazzák.
Végül sor kerül a választás eredményének 

kihirdetésére, amikor kiderül, hogv
az ellenzék szavazatait, — körülbelül har

mincat, — megsemmisítettek.
Győzött tehát a régi rezsim és Kankovszkyt 
még a szövetségi kapitányi tisztségre is megvá
lasztották. Az ellenzék zúgolódva vonult el a 
közgyűlésről.

Talán mégis okosabb lett volna kompromisz- 
szumos listát csinálni, hogy ne lelt volna győző 
és legyőzött. Soós Géza és Kreisz László dr., a 
két értékes ellenzéki vezér kibukott. Távollé
tüket erősen megérzi majd a szövetség.

R
Fehérbutort vásárollon a gyárban /
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ncr Ernő, dr. Naschitz Gusztáv. Választolt ezen
kívül harminckét fővárosi és tizenöt vidéki ta
nácstagot.

Az uj tornászbajnokok
A Testnevelést Főiskolai SC vasárnap ren

dezte a Budapest kerületi csapatbajnoki és 
egyéni tornászversenyeket a BBTE tornacsar
nokában. A verseny főbb eredményei a követ
kezők:

Korlátcsapatbajnkság: 1. BTC 108.20 ponttal. 
2. TFSC.

/. oszt. gyfírücsapalbpjnokság: 1. BBTE 
f/2.90 ponttal 2. BTC. 3. TFSC.

II. oszt korlátcsapatbajnokság: 1. Postás. 2. 
OTE. 3. TFSC.

//. oszt, yyürilcsapntbajnokság: 1. TFSC é9 
Postás holtversenyben. 3. OTE.

Budapest szénior egyéni korlátba jnokság: 
Rajnok: Starkbauer József TFSC, 38.10 pont
tal. 2. Lenz BTC. 3. Boros BBTE.

Budapest szénior gyűrű egyéni bajnoksága: 
Bajnok: Boros Péter BBTE 38 ponttá. 3. Lenz 
BTC. 3. Starkbauer TFSC.

Budapest kér. ifj. korlát egyéni bajnokságát 
Grünfeld VÁC nyerte 30.20 ponttal.

Budapest kér. ifj. gyűrű egyéni bajnokságát 
Sárkány István iz.r. r. g. nyerte 38.10 ponttal.

Budapest szénior függeszkedési bajnoksága: 
Rajnok: Lenz Rezső BTC 9.5 mp. 2. Sdiwarz 
VÁC. 3. Slarkenbnuer TFSC.

Országos I. oszt, függeszkedési csapatbajnok
ságot a TFSC szerezte meg, 36.4 mp.-el, a BTC 
és' a VÁC elölt.

Budapest kér. ifj. egyéni függeszkedési baj
nokságot Brust izr. r. g. nyerte 5.4 mp-cl.

Elutaztak a világbajnokságra 
a magyar asztali tenníszezök

Szombaton este még egy utolsó tréninget 
tartott Mechlovits Zoltán szövetségi kapitány 
vezetésével a magyar asztali tennlszoző gárda. 
A tréning után beszéltünk Mechlovits Zoltán
nal, aki a formákról és az eshetőségekről a 
következőket mondotta:

— Bízom abban, hogy megismétlődik az 
előző évek győzelmi szériája. .4 játékosok 
ugyan határozottan veszítettek tavalyi forrná 
jukból, azonban még igy is jobbak a legerősebb 
ellenfeleknek elkönyvelt cseheknél. Én is star
tolok, mert tréningformámmal meg voltam 
elégedve

— Kit tippel világbajnoknak? — kérdezzük. 
, —.-Kelennck, Barnának és Szabadosnak egy
forma esélye van. De Belláknak Is esedékes 
lenne már a büszke cjm Mednyánszky Máriá
nak a fogát operálták, de nem hiszem, hogy

A HÉTFŐI NAPLÓ 
február elsejei
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ezért át kellene adnia a világbajnoknői elmet.
— Mikor érkeznek Prágába?
— Este félhatkor. Nyolckor bemutatkozó 

vacsora lesz, azután sétára indulunk és korán 
fekszünk le — fejezte be nyilatkozatát a ka
pitány.

Vasárnap korán rrggel a Nyugati pályaud 
var előcsarnokában gyülekezett a csapat. Olt 
voltak a versenyzőkön kívül Bodánszky Fe
renc. a M0A1 ' i titkára IV/dder Ernő lit 
kár és Reiner l.nárslng. Ok is elutaztak Prá
gába. Az. elutazás előtt beszéltünk Bodánszky

Petschauer Attila
az amsterdami olimpiász kardcsapatbajnokságának bőse 

nyilatkozik Losangelesröl, az olimpiai rangsorról és arról, hogy 

kik keljenek át az Óceánon
Meglátogattuk Pcl- 

schauer Attilát .. Még 
szemeink előtt /*<L  
schauer, az. impozáns1 
pályaudvari fogadtatás 
emléke, mini Rákosi 
Jenő üdvözlő sorai sem 
halványullak cl emlé
kezetünkben, mint aho
gyan örökké felejthe
tetlen lesz előttünk az 
ünneplő magyar fővá
ros, amely könnyek és Petschauer. 
virágok közölt ün- 
Amslcrdainban percek, órák alatt átélte, hogy 
mily boldogító érzés egy nemzet távoli szo
rongása mellett vérleien harcban küzdeni.

A tizedik olimpiádról már csak alig né
hány hónap választ el bennünket. I.osangeles 
igen közel van. Sokan emlegetik a népszerű 
Attilát, aki azonban nem mutatkozik a tük
rös kávéház asztalánál.

A déli üzleti forgalom idején Íróasztalánál 
találjuk

Pctseíinurr Attilát
Ki t fél látogatása közöli angolul tanul.

— Hja, nem akarok Losangelesbcn félsze
gen és némán f< nlercgni, — mondotta. Nap
közben. ha időin van, ugv az angol nyelv
ben képezem magam. Este Santelli mester, 
azután lefekvés. Semmi kávéház . . .

A vivósanipion készül . Nem szívesen 
beszél, de végül is megtörik.

— Széliében, hosszában beszélik, hogy bizonyos 
ranglistát kell f< Líllitnni a sportágak eredményei 
és eshetőségei alapján. I.n kereken megmondom, 
hogy semmi értelme sincs ennek, mert az érde
kel lek nagyon jól tudják, hogy melyik sport
ágban számíthatunk olimpiai dicsőségre. Kár 
egymás ellen hangolni a sportágakat akkor, 
amikor

karöltve kellene harcolnunk azért, hogy a 
plroa-fehér-zöld zászló lobogjon a losange- 

lesi árbocon.

Tomboló vihar a bírák ítéletei miatt az ökölvívó 
csapatbaj n okságokon

A bokszoló csapatbajnokság harmadik for
dulója heves és izgalmas küzdelmet hozott, ami 
érthető is volt, mert a csapatok teljes erővel 
helcfcküdtck a mérkőzésekbe, hogv minél jobb 
helyezést érjenek cl. Sajnos, az érdekes küzdel
meket teljesen lerontotta néhány vaskos bírói 
tévedés, amelynek nyomán

percekig visszhangzón a tomboló lármától 
és a füttykoncerttől a Beszkárt loriiacsar- 

noha.
Ejjebkínt

u BTC 11:5 arányban fölényes győzelmet 
aratott ■ BSE csapata fölött, mig hz FTC 
9:7 arány hun győzte le a II. Vasutas csa

patát
és igy a jövő vasárnapi döntőmeccset ő vívja 
a BTK ellen

BTC—BSE
A légsulyban Szakács BTC legyőzi Vértes 

BSl 1 de lekinlrllcl arra, hogy a mérlegeiéinél 
n BTC bokszolojámik a súlya nz előírtnál több 
volt, igy az clh iifclcl hirdetik ki győztesnek. 
Ezután A. txizi || és Németh BSE izgalmas 
küzdelmet vivt . a hnntnmsulyban. amely a pl- 
ios fehér ökölvivé) megérdemelt győzelmét 
hozta Ennek a küzdelemnek teljesen mása volt 
a Kővári l BTC és Hcncre B.SE találkozó azzal 
n különbséggel, hogy itt a szembenálló felek 
egyenrangúaknak bizonyullak \ bírák döntése 
is igy szólt. A könnyüsulyban Dalos BTC soro
zatos ütéseivel majdnem ,.kikészíti" Takácsot 
n BSF.-Ml. de nz utóbbi mégis ellenáll. Az 
eredmény nem leheléit kétes Weltcrsulybnn 
Kerekes IITC és Lr<iös BSF. szálltak a ringbe. 
A küzdelemből n BIC. l.okszolója fölényesen 
került ki gvözlrsként. Ezután került sorru 
C,yurkö BTC és 7 .>kn|í III. BSE párviadala, 
amelyben a válogatott Tokaji ellen Gyurká fö
lényt harcolt ki A bírák ennek ellenére az el
lenfél győzeliHit hozták kl, amit a közönség 
percekig tartó

tomboló viharral fogadott.
A kisnehézsulyban Jeles BTC győzött Csirke 
BSE ellen, a közönség ezt ar Ítéletet is éles 
füttykoncerttel kié rte. A BSE a nehézsúly mér 
kőrésben nem állt ki. s igy végeredményben 
115 arányban győzött a BTC csapata.

FTC—B. Vasutas.
Ar első párként • 5rántó FTC é« Gera R. Vas

utas állnunk fel A favorit Grrál meglepi Szántó 
gyors munkája, ugyannylra, hogy amikor már 
johbnn összeszedi magát ponthátrányát be
hozni nem tudja. A banlainsnlyban Énekest 
Indította n B Vnsutns. nki nngv stílusban 
knock oulolln a zöldfehérck Szakái jót Fritsch 

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MC1NTEZET B. T. KOKFOBGOŰEI'EIN. BUDAPEST. YT, ARADI UCCA S.

Ferenc főtitkárral, aki elmondotta, hogy a csa
pat második része, a női versenyzőkkel együtt 
csak kedden reggel indul Prágáim, mert szer 
dán, illetőleg csak csütörtökön kezdenek sze 
repelni. Elmondotta még a főtitkár azt is, 
hogy a csehek egy utalványt küldöttek csak a 
33%-os vasúti kedvezményről, úgyhogy a keddi 
csoport valószínűleg utazási kedvezmény nél
kül indul.

7 óra 15 perckor elindult a vonat és magá
val vitte a magyar sport legeredményesebben 
működő ágának reprezentánsait. ÍP-)

— Véleményein szerint, csak vállvetctt, közös 
munkával érhetjük el, hogy kijussunk Losange- 
lesbe. Nem hinném, hogy tévednék, ha azt mon
dom, hogy csak azon sportágak reprezentánsai 
mehetnek ki, — ha szó lehet erről — akiket a 
múltban elért eredményeik igazolnak.

— Egyetlen sportág hivő sem fogja bizonyára 
rossz néven venni, ha objektiven, egyedül a 
nemzeti érdekeket szemmcltartva, minden 
hiúsági kérdéstől eltekintve, nem mint vívó, 
hanem mint az egyetemes magyar sport kom- 
ballánsa, szólok ehhez a kérdéshez.

— Négy ollmplászról tért haza győztesként 
rf magyar kardvlvógárdn, amely ezenfelül 
és egyéb nemzetközi győzelmén kívül az 
összes Európabajnokságokat Is hazahozta

tarsolyában.
A magyar sport iilfőrője mór a háborút meg
előzően kétségtelenül a kardvívás volt, hiszen 
1908-ban és 1912-ben — amikor a magyar sport 
még gyermekcipőkben járt — inár olimpiai 
bajnokságokat hozott haza.

— Olyan hnngoli is hallatszottak, hogy a 
vívók kiküldetése igen költséges, mert az 
egyéni és csapatküzdelmekhez 6 vívó szüksé
ges. Már pedig hat vívóhoz három kisérő kell.

— Ez a felfogás helyleien, hiszen — ha ily 
nehéz viszonyok között kell kimennünk —

teljesen elegendő egyetlen kísérő, aki egy 
személyben angolul kifogástalanul beszélő 

menedzser, vlvószakértő és zsűritag.
— Nagyon fontosnak tartom a hasonló győ

zelmi sánszokkal induló vízi pólócsapat kiküldé
sét, mint ahogy rendkívül fontos Bárány István 
és Pelle István részvétele is.

— Győzelmi esélye egyébként nincs senki
nek. A rendelkezésre álló szűkös anyagiak mel
leit csak a győzelmi eséllyel bírókat szabad 
kiküldeni. A helyezések birtoka már nem oly 
kardinális fontosságú. Véleményem szerint 
Irhái

csuk arra érdemes áldozni, hogy elsők 
legyünk.

Az előszobában már üzletfelek várnak. A 
népszerű sampion jókedvűen és kitűnő hangu
latban tárgyal. Elpusztíthatatlan kedély...

B. Vasutas és Papp FTC szálltak ezután a 
ringbe. A B. Vasutas csapata ezzel a küzdelem
mel is növelte pontszániát. A következő pár 
Márton FTC és Ványi B. Vasutas volt. Az egyre 
fejlődő ferencvárosi bokszoló megérdemelt 
győzelmet szerzett csapatának. A weltcrsulybnn 
Ecsedy FTC „szitává ütötte" Bagdi B. Vasutast, 
nkit csak n véletlen szerencse mentett meg a 
kiütéstől. Farkas B. Vasutas és Fehér FTC 
küzdelme következett a soron. Ezt a meccsel 
Farkas a B. Vasutas javára szerezte ineg. Ez
után Bárány B. Vasutas és Kiss FTC mérkőzése 
került sorra, amely döntő jelleggel hirt. Bá
rány végig jobbnak bizonyult a zöld-fehér 
hokszolónál s mindenki győzelmét várta. Ennek 
ellenére a bírák döntetlen eredményt hoztak ki.

A közönség nz ítéletet óriási lármával fo
gadta a olyan nagy volt ■ mi], hogy egy
más mellett ülő emberek sem érthették meg 

egymás szavát.
.4 legnagyobb botrány volt kitörőben, amelyet 
nagy szerencsére a klubvezetők mégis meg tud
tak akadályozni. Az utolsó mérkőzésre a B. 
Vasutas csapata nem állította ki Bokodit a sé
relmes határozat miatt. Igy az FTC 9:7 arány
ban győzött.

jelentése.) 
Kékes alján 
első siugró- 
megtekinté- 
szépszáinu

Norvégia volt síugró bajnoka is 
résztvett a BBTE síugró versenyén

Mátraháza, január 24
(A Hétfői Napló tudósítójának 

A BBTE vasárnnp rendezte meg a 
lévő nagy ugrósáncon nz idei évad 
versenyét A versenyen, amelynek 
séro Budapestről és Gyöngyösről _
közönség rándull fel a Mátrába, huszonhárom 
benevezett közül tizenhét versenyző álfolt a 
starthoz. A versenyzők, tekintve a gyenge hó- 
viszonyokat, elég jó eredményeket értek el. A 
verseny érdekessége volt

Karrc Traeffen volt norvég slbajnnknak, ■ 
Magyar Sl Szövetség amatőr trénerének 

Indulása,
i ki 47 és 48 méteres állott ugrásaival felül- 
•nulla a verseny résztvevőinek eredményeit s 
ha 49 méteres harmadik ugrásánál nem bukott 
volna, akkor megdönti Kozma Lászlónak ta
valy felállít ott 48.5 méteres sáncrekordját A 
legjobb eredményt Kozma László és Kőffcr- 
•tein Károly érte cl. A részletes eredmények n 
következők1

Ifjúságiak: 1. llnllfnrth Gerhnrd UTE. 256.2 
ponttal, 36 in, 38 ni, 38 m állott ugrással. 2. 
Khfferstcin Károly BBTE. 218 9 ponttal, 35 m. 
43 m és 44 m állott ugrással.

I lla osztály: 1. Ványa Pál TTE, 299 3 ponttal, 
34.5 ni, 42, 42 m állott ugrássokkal. 2. Kozma 
László UTE, 289.2 ponttal, 34, 37 és 41 in 
illőit ugrásokkal.

Ilb osztály: 1. Kadvány Péter BBTE, 232.4 
ponttal, 36. 38 és 39 in állott ugrással. 2. Pin
tér Antal ÚTÉ. 3. Marsik Andor MSK.

Kehrling Béla és Baumgarlen 
Magda a iedettpálya-tennisz- 

bajnoüok
Magyarország fedettpálya tenniszbajnoksá- 

gait vasárnap befejezték. A döntő mérkőzé
sekre zsúfolásig megtelt az Iparcsarnok mel
letti kiállítási helyiség közönséggel, mely élénk 
érdeklődéssel kisérte n szép küzdelmet. A rész
letes eredmények a következők:

Kehrling

Férfi egyes: Bajnok.
Kehrling Béla. A döntő
ben Kehrling 0:2, 0:2, 
arányban győzött Slraub 
Elek ellen.

Női egyes: Bajnok: 
Baumgarten Magda. A 
döntőben Paksiné felelt 
7:5, 8:0 arányban győ
zött.

Vegyespáros: Bajnok:
Slraub Elek—Paksiné. A 
döntőben a gróf Zichy— 
Demko Eszter pár ellen

:5, 0:8, 0:0 arányban győztek.

VILÁGSZEMLE
HIRSCHFELD TÚLSZÁRNYALTA SAJÁT 

VILÁGREKORDJÁT
Frankfurtból jelentik: A Feslhalleban hét

ezer főnyi közönség előtt atlétikai versenyt 
rendezlek, amelynek legkiemelkedőbb esetné 
nye Hirschfeld német sulydobó világbajnoknak 
16.07 méteres sulydobása volt. Hirschfeld ezzel 
nz eredménnyel három centiméterrel luldobta 
saját világrekordját. Második Sievert, a német 
dekallon-bajnok lelt 15.33 méterrel.

A PRÁGAI TEI.1 FUTBALLSERLEG
Liben—Bohcmians 2:1, Sparta—TFK 2:2. - 

Nemzetközi: Slavia—Hakoah 4:0.
BÉCS VÁLOGATOTTJA ÜZEMBE 

KEZDETT
Párizsból jelentik: Párizs válogatott fut

ballistái ma kerültek szembe az osztrákok
kal, amely komplett válogatott csapatával 
jött el. A mérkőzést az osztrákok 5:1 (2:1), 
arányban fölényesen megnyerték.

TELI FUTBALL BECSBEN
Becsből jelentik: A téli kupa mérkőzései so 

rán vasárnap n Cricketter meglepetésszerűen 
legyőzte 2.1 arányban a Nicholsont. A többi 
eredmények: Rapid—Landstrasse 11:3, Auslria— 
Strebersdorf 4:1, WSC—Baumgarten 7:1. — 
Az aranyserlegért: Floridsdorf—Brigitcnnu 2:0.

A BBTE JEGHOKKIZÓINAK POMPÁS 
» GYŐZELMEI POZSONYBAN

Pozsonybó jelentik: A BBTE jéghokkicsnpnta 
vasárnap két mérkőzést játszott Pozsonyban. 
A pozsonyi kombinált csapatot 7:0 (3:0, 3:0 1:0). 
arányban, a Pozsonyi Sí Klubot pedig 6:0 (2:0, 
1:0, 3:0) arányban győzte le. A kitűnő budai 
együttest a pozsonyi közönség nagy ovációban 
részesítette.

A BKE KETTŐS VERESÉGE 
TROPPAUBAN

Troppauból jelentik: A Budapesti Korcso
lyázó Egylet csehszlovákiai túrája során 
szombaton és vasárnap vendégszerepelt. Az 
első napon a Troppauer E. V. csapatától 
3:1 arányú vereséget szenvedett. Vasárnap 
a revánsmérkőzés is a BKE vereségét hozta, 
amennyiben 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) arányú
vereséggel volt kénytelen elhagyni a küzdő
teret. A magyar bajnokcsapat a következő 
felállításban játszott: Marx—Welner, Barna 
dr.—Margó, Jeney—Lazsajovszky. Csere 
játékosok: Rónay gróf és Bethlen gróf. A 
troppaui csapat győztes gólja az utolsó 
percben esett.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Győztek az újpesti síugrók. Az UTE ötös 
síugró csapatversenyt rendezett a kékesi ugró
sáncon, amelyen csak az UTE .és a BBTE 
csapata indult. A versenyt s ezzel az „Újpest- 
vándordijat'- a rendező egyesület nvcrle. Az 
eredmények a következők: 1. ÚTÉ csapata 
1095.5 ponttal, 219.1 átlagos pontszámúink 2. 
BBTE csapnia. A győztes csapat tagjai: Kozma 
László, Hallfnrlth Gerhnrd, Pintér Antal, Fo
dor Endre, Smolik Zoltán.

X Kálnlczky százados nyerte a Honvédtiszti 
VC versenyét. A HVC hármas összetett verse
nyének első részét, a tőrversenyt vasárnnp ren
dezte meg A verseny győztese' Kálniczky Gusz
táv százados lett 6 győzelemmel, második Masz- 
íny Lajos főhadnagy 6 gvőzMcmmel, harmadik 
Dunay Pál, negyedik Eckl Viktor.

X A Lapterjesztők SC Jubileuma. A Lap 
terjesztők Sport Clubja február 2-án tnrlja 
húszéves juhiláris közgyűlését nz Akócfa-ulca 
4 szám alatti vendéglő külőnhelylségében, ami
kor egyben megejtik nz ezévi tíszliijitásl is. A 
juhiláris ünnepségek egyrészét a Rákosi Jenő- 
szobornál tartják, itt háromszáz rikkancs zene- 
ktséreilel fog a szobor előtt elvonulni s a szó- 
bor talapzatánál több' neves újságíró tart be
szédet.

X Cserkészek álversenye. A Magyar Cserként 
Szövetséa vasárnnp tartotta VII. országos cser- 
kész-síversenyénck első részét, melynek ered
ményei a következők: III. korosztály, miiver- 
seny: 1. a 11. Bocskai járőrcsapat 54% ponttal, 
a futóversenyben ugyancsak a 11. Bocskai- 
csapat győzött. — IV. korosztály, müverseny: 
1. és 2- holtversenyben az 5-ös KEG és a 15-ös 
Bethlen Gábor-csnpat 54% ponttal. A futóver
senyt a II-es Bocskal-csapat nyerte. A verseny 
második részét, kedvező hóviszonyok esetén, 
január 31-én, vasárnap folytatják.

X ötleteket kér a blrkózószövetség barátai
tól. A MOB. amerikai gyűjtésének sikeresebbó 
tétele érdekében az MBSz. arra kéri a birkózó- 
sport híveit és barátait, hogy jöjjenek cl 
mindazok január 27 én, szerdán este 8 órára 
az OTT nagy tanácstermébe, akik ötlettel vagy 
tanáccsal tudnák ezt a fontos nemzeti ügyet 
szolgálni. Vegyenek részt az értekezleten azok 
is, akiknek rokonaik, barátaik vagy ismerőseik 
vannak Amerikában és kiknek nevére az olyin- 
piai bizottság és a szövetségek által kibocsá
tott felhívást meg lehetne küldeni és őke eset
leg a közreműködésre fel lehetne kérni. A meg
jelenésben akadályozott vagy vidéken lakó 
sportbarátoktól örömmel vesznek az MBSz. 
címére (Alkotmány-utca 3.) küldendő értesí
tést.

X A Síszilvetség bajnoki versenye. Mozgal
mas és színes élet indul meg a Mátraháza kör
nyékén január 31-étöl február 2-áig; ugyanis a 
Magyar Síszövetség a síelők e kedvenc vidékén 
és kitűnő terepén rendezi meg a bajnoki síver
senyeket. A versenyek rendezősége hiteles hó
jelentést. részletes felvilágosítást késszégcscn 
ad. szállásról gondoskodik, a kirándulások ren
dezését intézi, s az autóbuszjáratok jegyeit is 
árusítja a Mátra-Egylet budapesti kirendelt
sége, IV., Károly királv-ut 10. Telefon: 891—79, 
a Balatoni Iroda helyiségében.

X Kerékpároslgazolványok megiillfása. A 
Magyar Kerékpáros Szövetség értesíti az ösz- 
szes tagjait, különösen a szövetségi élettől 
távolabb álló pártoló tagokat, hogy a belügy
minisztérium engedélye folytán egyben sze- 
mélvazonQssági igazolványul is szolgáló 1932. 
évi szövetségi tagsági igazolványokat, hétfő, 
szerda és péntek délután 4—7 óra között ál
lítja ki a szövetség irodájában: Budapest, VII, 
Szabó József-utca 3. I. cm. 9Millennáris Sport
telep), amikor is a régi igazolványok beszolgál- 
tatnndók. Az uj tagsági igazolványok kiállítá
sához rendőri bejelentő és fénykép szükséges.

X Képezik a eserkész-ldegenvezetőkct. Az 
1933-as gödöllői világjamboree egyik legfoga- 
sabb kérdése a külföldi cserkészek kalauzolása 
lesz. Közel 20.000 különböző nyelvet beszélő 
cserkészről van szól s arról a fontos nemzeti 
érdekről, hogy ezeket magyar cserkészek a 
vendégek anyanyelvén tudják majd mindenütt 
kalauzolni. A Cserkészszövetség legelső leendő
je az volt, hogy megindította az idegenvezető- 
kép/és munkáját és az ezzel összefüggő összes 
ügyek vezetésével gróf Festetics Pált, a Székes
fővárosi Cserkészcsoport vezetőjét bízta meg. 
Most fejeződött be az első tanfolyam, amelyen 
angol, német, francia, szláv, spanyol, olasz, ro
mán nyelvi csoportok voltak. A tanfolyam 85 
végzett hallgatója hetenként tart összejövetelt 
gióf Festetics Pál irányítása mellett, ahol a 
legalaposabb továbbképzésben részesítik őket. 
A múlt héten újabb tanfolyam nyílt meg 40 
résztvevővel (angol nyelvi), mig január 30-áit 
ismét nagy tanfolyam kezdődik az összes euró
pai nyelveken. Egyébként gróf Festetics Pál 
csütörtökön a budapesti cserkésztisztek gyűlé
sén magvas beszámolót tartott. Itt jegyezzük 
meg, hogy a cserkészek nyelvtudása oly sokol- 
dahi. hogy úgyszólván minden nemzetiségű 
külföldi cserkészcsoportnak, arabtól-örményig 
stb. meglesznek a maguk magyar cserkész-tol
mácsai.

LÍÍSPORT
A favoritok jegyében folytnk le n vasárnapi 

vers-cnyek. Udine, Bonny, a debütáló Musci- 
copn és lbrány könnyen verték ellenfeleiket. 
A nap főszáma azonban csak izgalmas hnre 
titán dőlt cl Fregoli javára Dárdával szemben. 
A nap harmóniájából erősen kirítt, hogy a 
negyedik futamban az igazgatóság teljesen 
indokolatlanul, az első start után lefúvatta a 
versenyt. Teljesen lehclellcn ugyanis oknak 
elfogadni, hogy Muscicapa, hajtójn hibájából, 
nz első érvényes startnál rosszul indult, még 
kevésbé szabad megengedni, hogy a játékosok 
lármás terrorja befolyásolja a versenyszerüsé- 
get. Hasonló eset többször történt meg a verse
nyeken, az igazgatóság még sem rendelte vissza 
a mezőnyt, mai versenyszerűden intézkedése 
tehát érthető feltűnést kellett. Az utolsó fu
tamot is kétszeri starttnl futották le, de itt, 
mert az első startnál a starter nem indította 
cl a mezőnyt, a másodszori indítás megokolt 
volt. Ugyancsak nagy visszatetszést váltott ki 
Feiser éktelen lármája a negyedik futamban, 
amit ezúttal igen enyhén, az igazgatóságnak 
csak „szigora incginlésévcl**  úszott meg. A 
részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Báder A. Udine (1 Dózsa.
2. Több sincs (4) Feiser. F. ni.: Eszter II.
Esély. Bufelejlő, Karola. Tót.: 10:30, 22, 55.
Olasz 59. - n. FUTAM. 1. Baranyai I. Bonny 
Í2I l ityó. 2. Mimosa (3) Marschnll. 3. Futó- 
rózsa (pari) Feiser F. ni.: Ipse, Feri O.. Ürge
vár. Melinda, Fuss. Tol.: 10:55, 19, 20, 15. 
Olasz 55i — ül. FUTAM. 1. Báder A. Fregoli 
(pari) Dózsa. 2 Dárda (pari) Wlcsner. F. m : 
Éber B.. Pogány, Nurml. Tót.: 10:21, 11, 13.
Olasz 35. — IV. FUTAM. 1. Kossuth L. Muacl*  
capa í/:10) Kossuth. 2. Eliász (2) ZwilHngcn
3. Lili of Párnák (5) Haas. F. m.: Rezgő, Nincs 
tovább. AH Baba, Sony Boy, Guardlnn CaH, 
Láva. Mogul, Norma, Dolly. Tót.: 10:19, 15, 16,

°1n*z  40. - V. FUTAM. 1. Murtroncslk P. 
Jhrrtny (7:10) Fried. 2. F.xpresn (5) Balogh, 
I1. m : Jeles O. S, Ili. Tót.: 10:15. Olasz 58.
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