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A japánok vasárnap betörtek 
Sanghaj nemzelhSzi zónájába 
ás összecsaplak az angolokkal
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lilább veres utkbzet Kínai es lapén csanaloH Között a lapanoK teigyultottaK egv 
szellődet es megsebesítettek két kuitoidi állampolgárt - Gránátokkal isvik a 

nemzetközi negyedel, ahol kínai leveszek rejteznek el

Eredmény: 800 halon és 800 sebesüli
Egész Európa feszült figyelemmel és 

óriási érdeklődéssel lestc-várla vasárnap 
azokat a híreket, amelyek távol keletről, a 
Sanghaj körül folyó harctérről érkeztek. A 
szombat esti utolsó jelentések tudvalévőén 
arról számoltak be, hogy a japán csapatok 
birtokukba vették Sanghai nagy részét és 
a csatározások most már a nemzetközi zóna 
halárán folynak, olt, ahol körülbelül Zidront- 
ezer angol és amerikai, állig fegyverbe öl
tözött katona őrködik az európai negyed 
nyugalma fölött. Eddig a japánok nem mer
tek behatolni a nemzetközi zóna területére,

Angol onkéntosek megütköztek a japánokkal
Sanghai, január 3t.

A vasárnap folyamán a japánok akciót 
kezdtek a sanghai nemzetközi zónában is. 
Azzal az ürüggyel, hogy a nemzetközi telep 
északi részében irreguláris csapatok rejtőz
tek el az egyik szállóban.

japán csapatok hatoltak a városrészbe, 
és felszólították a szálló európai vendégeit, 
hogy hagyják el az épületet. Mikor ez meg
történt — petróleumoshordókat helyeztek 
el az épület belsejében és tüzcsóvákat haji- 
gáltak az ablakokon keresztül.

A szálloda pillanatok alatt lángokban 
állt

és szinte percek alatt elégett, mert a japán 
katonák nem engedték eloltani a tüzet.

A nemzetközi városrész hatóságai tilta
koztak nz ellen, hogy Hong-Kew városrész
ben japán katonák vették át a rendőri szol
gálatot.

Angol önkéntesek nagy nehézségek árán 
szétszórtak egy japán tartalékosokból 
álló csapatot, amely az angol védelmi 

szakaszban elfoglalt egy teret.
Az angol konzulátuson vasárnap délután

Granölzfipor, gepiegyvertoz a nemzetközi negyedben
Sanghai, január 31.

Vasárnap délután az amerikai tengerész
katonák is beleavatkoztak a harcba, mert 
a Szu-Csu folyótól északra elterülő része
ken 

• japánok átvettek az idegen negyed

mert tudták, hogy ezzel beláthatatlan kül
politikai bonyodalmaik támadnak Angliával 
és Amerikával. A inai táviratok viszont már 
azt jelenlik, hogy

a japánok nem voltak hajlandók to
vább respektálni a nemzetközi zóna 

korlátáit és oda is benyomultak.
Ezzel aztán végleg elmérgesedett a helyzet 
Keleten . . .

A Sanghai körül folyó harcokról külön
ben a következő részletes távirati jelenté
seink számolnak be: 

tanácskozás folyt, amelyen az angol és ame
rikai konzulon kívül a japán és kinai pa
rancsnokok is résztvettek. A megbeszélés 
után közölték az újságírókkal, hogy

a fegyverszünet ugyan tovább tart, a 
helyzet azonban változatlanul rend

kívül feszültnek tekinthető.
Ez a fegyverszünet csak Sanghai belterü

letére vonatkozott:
Sapcl északi kikötője körül tovább dúl

tak a harcok.
A városrész legnagyobb részét a kinai csa
patoknak sikerült megtartani, többszörös 
japán ellentámadás ellenére. A japánok 
körülbelül kétszáz halottat veszítettek, mig 
a kínaiak veszteségei legalább halszáz ha
lottra és több mint nyolcszáz sebesültre be
csülik. A japánok, akik erősítést várnak, 
megfelelő védelmi állásba vonultak vissza.

Sioszava japán admirális megesküdött, 
hogy Sápéit mindenáron elfoglalja.

Növelte a borzalmakat az, hogy a városban 
két nap óta tűzvész dühöng, amelyet csak 
vasárnap estére sikerült. U"v ahogy, meg
fékezni. A kárt egymillió fontra becsülik.

ellenőrzését.

Fegyveres japán rendőrök feltartóztatták 
az automobilokat és a gyalogosokat és egy 
kínait megöltek és két külföldit megsebe
sítetlek. A futólépésben érkező amerikai 
tcngcrészkalonák 27 japán rendőrt letar

tóztattak.
A nemzetközi területen különben 

kinai csapatok Is elrejtőztek, 
a kinai lövészek legnagyobbrészt az angol 
csapatok által erősen őrzött angol konzu
látus közvetlen közelében bújtak meg.

A japánok erre körülvették a nemzet
közi zónában fekvő városi kórházat, 

mert azf állították, hogy a szomszédos há
zakban kinai katonák rejtőztek el, hogy 
gépfegyvertüzzel kiűzzék a kínaiakat a 
házból.

Véres tűzharc
fejlődött ki a japánok és a kinai lövészek 
között. A japánok erre minden házat át
kutattak és kikergették a kínaiakat, akik 
közül körülbelül tizet megöltek.

Délután három órakor kinai lövészek 
rajtaütöttek a nemzetközi zóna üzleti ne
gyedében szolgálatot teljesitő japán hidőr-

Amerikai es portugál hadihajók indultak a isinsi vizekra
Washington, január 31.

A „Hauston" nevű amerikai 10.000 ton
nás páncéloscirkáló

azt a parancsot kapta, hogy Manillúból 
haladéktalanul Shanghaiha Induljon. 

Tayler tengernagy azt az utasítást kapta, 
hogy annyi torpedórombolót vigyen magá
val, ahányat szükségesnek tart. Az admi 
ralis összesen tizennégy hadihajóval indult 
el Shanghaiba.

Lisszabon, január 31.
Egy Makaóban horgonvzó portugál cir

káló parancsot kapott, hogy készen álljon 
kinai útra.

Paris, jan. 31.
Tokioi jelentés szerint a tokioi amerikai 

nagykövet jegyzéket nyújtott át Joshisava 
külügyminiszternek, amelyben

az amerikai kormány tiltakozik az ame
rikai rádiótársaság Sanghai közelében 
lévő leállójának japán repülők által 

történt bombázása ellen.
A japán kormány vasárnap Hinukni elnök

lésével minisztertanácsra gyűlt össze. Több 
órai tanácskozás után

a japán kormány elhatározta, hogy 

ségen. A csatározások után
tizenhét teherautó szállította a kikö
tőbe a japán halottakat és sebesülte

ket.
A késő délutáni órákban a japánok ismét 

megnyitották az ágyutüzet.
Nyolc gránát a nemzetközi zónába 

cselt,
ahol egy kinai életét vesztette.

Moszkva, január 31.
Sanghajból érkezeit orosz jelentések sze

rint
vasárnap japán tengerészet megszállta 

Busung kinai hadikikötőt,
amely Sanghai közelében fekszik.

A kikötőbe egy páncélos cirkáló és népy 
torpedóromboló futott be és csapatokat 
szállított partra. A kinai hatóságok nem 
fejtettek ki ellenállást.

további csapatokat küld Mandzsúriába 
és Sanghaiba az ottani japán alattvalók 

védelmére.
l'tasitolták egyben a washingtoni és londoni 
japán nagykövetet, hogy az angol és ame
rikai kormánynak jegyzéket nyújtsam k át, 
amelyek szerint a japán hadműveletek 

csupán Sanghai kinai negyedére 
fognak szorítkozni.

tijabh uercs harc MsndzsuriSb&íi
Moszkva, január 31.

Charbini orosz jelentések szerint,
Sisia tábornok csapatai és Dlncsau tá
bornok csapatai között uj harcok kez

dődtek Fucsasa város birtokáért.
A három hadosztályból álló Síaíu-hadsereg 
támadást intézett a' város ellen, ezt azonban 
visszaverték.

A japán hadügyminisztérium arra való 
tekintettel, hogy Charbin vidékén ismét sú
lyosbodott a helyzet, intézkedett, hogv To- 
mano tábornok gynloghadosztályn. amely 
részivel! a Kiaocsauért folyó harcokban — 
azonnal Gharbinba induljon.
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Bethlen István gróf nagyszabású 
Széchenyi-emlékbeszéde 

a Nemzeti Kaszinóban
A történelmi osztályok vezető szerepe felett mindenütt 

napirendre térnek
A Nemzeti Kaszinó vasárnap délben tartotta 

meg 105-lk közgyűlését, amelyen megjelent vi
téz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, va
lamint József, Albrecht és Jótsef I'erem: ki
rályi hereegek Is

A közgyűlés elnökéül Rödog Gedeon grófot 
választották meg. majd nz uj Igazgatók és vá
lasztmányi Ingok megválasztása után

Bethlen István gróf volt miniszterelnök 
tartotta meg Széchenyi István grófról eni- 

lékbeszédél,
. .nelyet nz idén a súlyos gazdasági viszonyokra 
vnló tekintettel nem u szokásos Széchenvl-ln- 
koma keretében, hanem n közgyűlésen mon
dott el

Hetiden István gróf hnssznbh bestédében el
sősorban Széchenyi hívón és korlórsni nemzet- 
ei*ösiiő  munkáját méltatta és jellemzésül ki
emelte, hogy Széchenyi nemcsak másokat tá
madott, nemcsak másokat kritizált, nemcsak 
mások számára adott tanácsokat és útmutatást, 
mint ahogy azt ma nagyon sokan teszik, /m- 
nem elsősorban önmaga ellen fordította a bon 
coló kritika éles eszközét és a legklmélelleneb- 
bal gyakorolta a: önismeret puritán erényét.

Hivatkozott nrra, hogy Széchenyi szerint 
■ legnagyobb bűn másokat vezetni akarni 
az erre való képesség nélkül, ■ hogy az Un- 
Ismeret és kellő Önblrálut a legelső kellék 

ah boa, hogy máitokat vezetni tudjunk.
— Vettünk tehát érámat önmagunkkal! — 

mondotta az ünnepi szónok és ennek kapcsán 
ismertette a Nemzeti Kaszinó megalapításának 
történetét és megállapította. hogy n Nemzeti 
Kaszinó Ingjál a nemzet történelmi osztályai
ból kerültek ki, akiknek közreműködését nz 
irányításban a jövőben sem nélkülözheti az or
szág, még akkor sem, ha érért a feudális ura 
lom vádjával illetnék őket.

— Más világban élünk azonban most — mon
dotta — a világháború és nz általános Válasz
tói jog diadalra Jntósn óta, mint amelyben 
Széchenyi István generációja éli.

Birodalmak és trónok dilitek össze azóta, fe
jedelmi vagyonok semmisültek meg, évezredes 
családok jutottak koldusbotra és elhalványult 
« trónolt ragyogásában résztvevő társadalmi 
osztályok fénye Is.

A fórumon aj emberek, tij vasmák, aj 
problémák, uj szenvedélyek küzdik a ma
guk csntóll és a történelem, a történelmi 
osztályok kizárólagos vezető szerepe felett 

mindenütt napirendre lérnek. ,
— Sokan, akik e pillanatban szavaimat hall I 

gatják, mondotta Bethlen István gróf - |

olyan órákban, amikor a lélek önmagára esz
mél, felvetették maguk elölt is azt a kérdést, 
van-e, lehet c ebben az uj világban még szerepe 
azoknak, akik a régi magyar úri társadalom
hoz tartoznak

Nem helyesebbe, nem Idősacrübb-e átadni 
a terel egészen másoknak

és félrevonulva attól a közélettől, amely a jó- 
ízlésű és művelt embereknél gyakran esek un
dort kelt, oly időkre várni, amikor a nemesebb 
amliiciókra és több megértésre újból alkalom 
nyilhatik.

Majd vizsgálgalva ezt a kérdést, megemléke
zik a Széchcnyi-korabeli magyar főnemesi 
nagy tehetségekről és arra a konklúzióra jut, 
hogy

a magyar Pnnthcon a jövőben Is nyitva 
áll a magyar ur számára,

de csakis olyan Igazi magyar ur számára, aki 
n< m elmére és pénzére lehet csak büszke, nem 
nrra. amit ősei műveltek, liánéin büszke lehet 
árrá, hogy lélekben és testben összeforrott 
nemzetének minden értékével és

bátran és férfiasán szeméhe mondja nem
zete Igazát mindenkinek,

járjon ki érte üldöztetés a legnagyobb polc
ról, vagy sárral és piszokkal dobálja meg érte 
az utcai demagógia és nyelvét öllögesse rá a 
zsurnalisztikának let illőit része vagy a poll 
Ilkát prostituáltaknak az a hada, mely az olcsó 
népszerűségnek hltcleg n porban.

Amikor tehát megállapítja, hogy olyan ma
gyar uraknak, mint amilyen Stéchenyi István 
és kortársai voltak, nyitva áll a magyar Pan- 
theon a jövőben la, hangoztatja, hogy fokoza
tosan kiapadóban van a bő f irrás, amely a 
magyar arisztokrácia és történelmi osztályok 
soraiból nagy fiákat szült.

— És ha az utolsó két-három évtizedben — 
mondotta befejezésül — egyesek mégis előtérbe 
léptek, Úgy sajnos Igen gyakran

a szertelenség, az önhirálnt hiánya, a ké
pesség nélküli veaérl ambíciók és ■ párt
politikai gyűlölködésből fakadó herosztrd- 

lesz.l munkának voltunk szemtanúi 
és hiányzott fellépésükből az a Széchenyi- 
szerü szent tűz, amely csak a nemzetért lobog 
és art nem hajlandó feláldozni sem idejét
múlt és megcsontosodott osztályérdekeknek és 
nem hajlandó feláldozni jogosulatlan ambí
cióknak sem, ha azok a nemzet nagy érdekeit 
' ereszteznt alkalmasak.

A megjelentek nagy tapssal köszöntötték 
Bethlen István grófot beszéde után.

A híres Gleich cirkusz 
Szent István hetében Pestre jön

A belügyminisztérium illetve a főváros ta
nácsa most foglalkozott aizal a kérvénnyel, 
amelyet a híres belga Gfe/ch-cirkusz magyar 
vezetőjét Bérctg' Jenő intéseit a magyar ható- 
ságokhos. Ebben a beadványában

a cirkusz magyarországi, de különösen bu
dapesti vendégjáték megtartására kért en

gedélyi.
Az Illetékesek úgy döntöttek, hogy 

megadják a kért játszási engedélyi, de 
csakis Szent István hetére,

nmlkor a cirkusz! Játékok könnyűszerrel be
illeszthetők az ünnepi programba és a várható 
idegenforgalom növeléséhes hozzájárulnak.

A cirkusz, amelynek állandó téli állomása 
Brüsszel, Bécsen keresztül jön a magyar fővá
rosba, ahol

a Tattersalban jelöltek ki a 600 ál'vt szá
mára helyet.

A belga cirkusz szállítása jelentős jövedelmet 
Jelent az Államvasutaknak, amely külön vona
tokon fogja a határról Pestre hozni a cirkusz 
1000 tagját és 600 állatból álló menazsérláját. 
A cirkusz vezetősége kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a ma érvényben lévő korlátozások

Titokzatos politikai gyilkosság 
Dortmundban a nemzeti 

szocialisták népgyülése után 
Halálos tűzharc a sötétben

Dortmund, január 31.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) A nem

zeti szocialisták szombaton este Dortmund- 
Höchstenben gyűlést tartottak. A gyűlésen 
egy kommunista szónoktól megvonták a 
szót, mire óriási lármában a kommunisták 
nz Internacionale éneklése mellett kivonul
tak a teremből. A politikai rendőrség meg
bízottja, aki nagyobb rendzavarástól tartott, 

felosztatta a gyUlést,
mire a nemzeti szocialisták kisebb csopor
tokba szétoszlottak. Körülbelül százhúsz 
méternyire a gyülésterembÖ*

Közigazgatásunk átszervezésén 
dolgozik a belügyminisztérium törvény

előkészítő osztálya
A választójog reformiával csak a tudományos társadalmi 

testiiletfk foglalkoznak

A régi 
jó időkben

ú a Dr. EGGER-féle MELL- 
PASZIILLA üdít be legjobban 
köhögés, rekedtség és hurut állen. 
Ma is bizalommal használják, 
mert orvosi vélemény szerint a leg
kitűnőbb hatású.

Gyógyszertárakban és drogériák
ban kapható

megszüntetéséig
a befolyó jövedelmei Itt hagyják Magyar

országon
valamint arra Is, hogy a budapesti előadások 
tartama alatt, úgy a művészi mint a technikai 
személyzet kiegészítéséül legalább egy harmad, 
részben magyar erüket szerződtet.

as egyik csoportra lesből tüzelni 
kezdtek.

Az egyik golvő Jőger Vilmos 22 éves műn- 
kást szíven lalálla, egy másik golyó halálos 
san megsebesítette Geise József dortmund*  
lohi munkást, aki néhány perccel későb

Mintán meghalt.
Súlyosan megsebesült azonkívül Schcrer 
Vilmos dorlmund-lohi munkás. A tettesek- 
nek sikerült az éj sötétjében elmenekülnie, 
A meggyilkoltok hir szerint

(Metró- Goldwyn—Mayor- Hím)

a világ legnagyobb filmjének

Főszereplő:

Ramon Nouarro 
v

Pénteken ben-uta'ó a

ROVfiL APOLLÓBAN

Ellenőrizhetetlen forrásból az a hir terjedt 
el, hogy a belügyminisztérium törvényelőké
szítő osztálya teljes erővel, killőnbőzfí választó
jogi tervezetek előkészítésén dolgozik.

Mint jó forrásból értesülünk, ez a hir ebben 
a formájában nem felel meg a valóságnak, 
mert a belügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztálya most minden erejét

• szervezeti és közigazgatási problémák 
megoldásának szenteli,

és ez a munka a törvényelőkészítő osztály tel
jes munkáját igénybe is veszi.

Szükség van ugyanis a közigazgatás modem 
beosztására, egyszerűsítésére, hatáskörök ösz- 
stovonására. Különböző alternatív terveket 
dolgoznak ki és ez a munka meglehetős gon
dos és alapos előkészítést igényel, mert nem 
lehet a közigazgatás teljes egészéhez anélkül 
hozzányúlni, amig odáig jut, hogy az a külön
böző szaklanácskozásokon át törvénytervezetté, 
majd törvényjavaslattá váljon.

A választójog kérdésével tehát hivatalosan 
nem foglalkoznak.

Annál inkább foglalkoztatja ez a kérdés né
hány komolyabb társadalmi alakulatunkat, 
azokat, amelyek állandóan s Intenziven foglal
koznak szociális, politikai, tudományos kérdé
sekkel, Énekben a társadalmi egyesületekben 
tanulmányozzák a különböző külföldi választó
jogi rendszereket és azok módszeres össze
hasonlításával keresik, kutatják a mi viszo

Nagy izgalmak a városházán 
a kés sülő státusrendezés miatt

Csütörtökön dönt véglegesen a főváros tanácsa az állás
halmozások ügyében — Llber alpolgármester nyilatkozata

A főváros tanácsa csütörtökön tnrlja leg
közelebbi ülését, amelynek napirendjén szere 
pelttl fog az álláshnlmotősok ügyének végleges 
elintézése. A főváros elnöki ügyosztálya össze- 
állította a városházi állóshalmozók listáját, 
amelyen 870 név szerepelt. Ez azt jelenti, hogy 
a Városházi adminisztrációban és az Üzemek
nél Ő7fi olyan tisztviselő dolgozik, akinek dl 
lami vagy fővárosi nyugdija van. Az álláshal
mozások elintézésével kapcsolatosan, amelyre 
a csütörtöki tanácsülésen kerül sor, felmerül 
a kérdés, vájjon lehet-e szó a megüresedő ál 
lások betöltéséről.

I.IBER ENDRE alpolgármester, 

akit ebben az ügyben iiugkérdezlÜnk, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatár 
sónak:

— Az álláshalmozások megszüntetése követ
keztében megüresedő állások betöltéséről szó 
sem lehet. A kormány ugyanis rendelkezést 
adott ki, amely szerint

a megüresedő állásokat mindaddig nem le
nem állapítja a városházi adminisztráció 
tisztviselőinek a létszámát.

nyainknak leginkább megfelelő korszerű, vth 
lasztófogot.

A kérdéssel különben a legnagyobb részle
tességgel és figyelemmel foglalkozik a közel 
két éve alakult, úgynevezett Sol-Klub, amely 
tulajdonképpen elsősorban a különböző mi
niszteriális tőtiszlviselöket és egyéb előkelő vá
lasztójogi és közjogi szak férfiakat egyesíti ma
gúban. A klub — melyről még keveset hallot
tunk —

Igen zártkörű éa tagjai a mérsékelt haladás, 
az erős nemzeti Irány s a szolidaritás jegyé

ben dolgoznak együtt.
Befolyással hiró verető tagjai a klubnak Szily 
Kálmán dr. kulluszminiszlcri tanácsos, Bencs 
Zoltán miniszterelnökségi tanácsos, Miskolczy 
Ágoston volt királyi főügyész, a klub igazgatója 
és Albrecht Ferenc, aki a független kisgazda
pártnak egyik vezető tagja. Él ből a névsorból 
megállapítható, hogy a Sol-Klub nem pártpoli
tikai, hanem azon felülemelkedő testület.

Mivel a klubnak, mint jeleztük, és különö
sen a választójog körül folyó tudományos 
munkának n résztvevői nngyrészben minisz
tériumi tisztviselők,

ebből a tényből alakulhatott ki az a lát
szat, mintha a belügyminisztérium dolgoz

nék a választójogi Javaslaton, 
holott — ismételjük: — erről egyelőre szó 
sincs erről.

hét betölteni, amíg a szervezési szabály
rendeletet a főváros át nem dolgozta 

.és a készülő stútusrendetéa során újból meg
— A státusrendezés előkészítése — folytatta 

Llber alpolgármester — folyamaiban van. A 
létszám előreláthatóan kisebb lesz, ez azonban 
nevi jelenti azt, hogy bárkit Is cl akarnánk ál 
lásából bocsátani. A főváros vezetőségének el- 
határozott ólhisfoglnlása az, hogy az esetleges 
létszámcsökkentés folytán senkit sem fog el
bocsátani.

a létszámcsökkenést az elhalálozások ré
vén megüresedő állások betöltetlenül ha

gyásával fogja végrehajtani.
Amennyire örvendetes a főváros vezetőségé

nek ez nz elhatározása, hogy rgyetlcn tíiztvi 
selőt sem bocsát el még létszámcsökkentés ese
tében sem, ugyanannyira aggodalmas nz az el1 
járás, hogy az álláshalmotások megszüntetésé • 
vei megüresedő állásokat sem hajlandó betöl
teni a főváros. Az Ifjuság dörömböl az ajtö- 
kon, módot kellene adni tehát nekik, hogy va
lahol elhelyezkedhessenek. A városházán egyéb
ként nagy izgalommal t. r.vnlják azokat ‘ az 
eshetőségeket, amelyek a statusrendezés k» el*  
holtéban előállhatnak.
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Tizenöt diák ás diákleány buldosott 
el a rossz iskolai bizonyítvány miatt 
r^nhirmat megtalált a rendőrség. Kát öt meg Keresned

élévi bizonyitványkiosztás ismét sok 
j. át ad a rendőrségnek. Két nap óta 

tömegesen jelentették a főkapitánysá
gon a diákeltUnéseket,

a detektívek alig győzik lejárni a sok eltűnt 
lakást.

A legtöbb kisdiák azzal távozik el hazul
ról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni és ez 
annál szomorúbb, mert az utóbbi időben 
több flu be is váltotta fenyegetését. Szomba
ton, a késő esti órákig és vasárnap délelőtt 
igen sok aggódó szülő jelent meg a főkapi
tányságon és összesen

tizenöt diákeltünést jelentettek be.
Ezek közül tiz fiú, öt pedig leány. A tizenöt 
eltűnt valamennyi a rossz bizonyítvány miatt 
hagyta el a szülői otthont, de közülük va
sárnap estig

tizenhármat megtalált a rendőrség, 
részint Budapesten, részint a határállomások 
közelében és valamennyiöket visszakisérték 
aggódó szüleik házába.

Hajsza Soprontól Budapestig 
a szerelmes amerikai miss és huszon

ötezer dollár után
Stróbl Miklós soproni amerikai magyar bejelentette a rend

őrségen, hogy leányát Cziegl Lajos zenész megszöktette és 
eltűnt 25.000 dollárja — Á tnéven szállt meg az lmperiál- 

szállóban az amerikai kisasszony, aki hallani sem 
akar a dollárokról

Valóságos filmdráma pergett le szomba
ton Sopron és Budapest között. Szerepel eb
ben a regényes történetben a leányszökte- 
téstől, titokzatosan eltűnt 25.000 dollártól 
kezdve az autós, motorkerékpáros hajszáig 
minden egyéb romantikus elem, ami ugy- 
látszik elmaradhatatlan

egy szép és gazdag amerikai magyar 
kisasszony és egy ismert hegedűművész 

szerelmi ügyében.
Szombat óta a főkapitányság dolgozik a 

pikáns eset részleteinek felderítésén:
Szombaton hajnalban érkezett az izgal

mat keltő értesítés a főkapitányság köz
ponti ügyeletére. Arról értesítették a sop

Két eltűnt diák, névszerint Seemann Ist
ván 13 éves tanuló a Pozsonyi-ut 4b. szánni 
házból távozott el szombaton reggel azzal, 
hogy iskolába megy. Ott azonban nem je
lentkezett és hozzátartozói biztosra veszik, 
hogy

a rossz bizonyítvány miatt 
hagyta el otthonát.

A másik eltűnt diák Fuchs Alajos, Király- 
ucca 84 alatt lakó kereskedőnek Pál nevű 
16 éves fia. A fiatalember búcsúlevelet ha
gyott hátra szüleinek, amelyben azt írja, 
hogy ne keressék, ne kutassanak utána,

rossz bizonyítványt kapott és ezt a szé
gyent nem tudja elviselni.

Fuchs bejelenti levelében, hogy öngyilkos
ságot fog elkövetni, de azt csak majd napok 
múlva fogják majd felfedezni.

A rendőrség széleskörű nyomozást indí
tott az eltűnt diák elökeritésére és pontos 
személvleirásukat közölték az összes vidéki 
városokkal és határmenti rendőrségek ve
zetőivel.

roni hatóságok a rendőrséget, hogy Stróbl 
Miklós dúsgazdag amerikai magyar, aki lá
togatóba jött az óhazába

bejelentette leánya, Stróbl Annamária 
és 25.000 dollárja eltűnését.

Stróbl bejelentése szerint leányának 
Cziegl Lajos hegedűművész udvarolt, meg 
is kérte leánya kezét, de ö mint apa, kosa
rat adott.

Minthogy az apai döntés ellen nincsen 
fellebbezés, a szerelmesek pénteken este 
megszöktek:

Cziegl elvitte Annamáriát. Annamária 
pedig 25.000 dollárt vitt cl utravalóul.
A szökletés ugyan kölélhágcsó nélkül tör

tént, de modern keretek között és izgal 
más körülmények között játszódott le:

A fiatalok motorkerékpáron szöktek 
meg.

Az apa, aki pillanatok alatt észrevette 
leányának megszöktetését, autóba vágta 
magát, hogy sajátkezűié# vessen véget az 
ellenzett szerelemnek, de elkésett: a fiata
lok kereket oldottak.

Stróbl azt állítja, hogy hazatérve 
25.000 dolláros hiányt vett észre, 

mikor átszámolta pénzét.
A rendőrség azonnal megindította a nyo

mozást. Először a szállodákat ellenőrző 
csoport kezdte meg működését és csakha
mar

kiderült, hogy Stróbl Annamária az 
Imperiál-szállodában szállt meg egye

dül, Mannheimer Gréte álnéven.
Amikor a detektívek keresték, nem volt ott
hon, de rövidesen megtalálták a hegedű
művész apjának népszinházutcai hangszer
üzletében.

Itt éppen arról tanácskoztak a fiatalok, 
hogy mikor lehetne megtartani az esküvöt. 
A detektívek

kikérdezték őket, majd a kihallgatás a 
főkapitányságon folytatódott.

Stróbl Annamária elmondta, hogy nyáron 
Balatonalmádiban ismerkedett meg vőlegé 
nyével. Már akkor elhatározta, hogy tűzön
vizén keresztül is hozzámegy feleségül. Ezt 
az elhatározását meg is tartja. A szerelmes 
amerikai-magyar leány

kijelentette, hogy apja téved: egy kraj
cárt sem hozott el magával.

Kiderült a rendőrségen, hogy a motor

Halálra rugdosta a feleségét
Egy gyöngyössolymosi

Eger, január 31.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Véres 

családi tragédia történt a hevesmegyei Gyön- 
gyössolymos községben. Mikula József 40 
éves gazdálkodó hosszabb ideje rossz vi
szonyban élt feleségével. A házastársak kö
zött napirenden volt a perpatvar. A jómódú 
gazdálkodó minden ok nélkül féltékenységi 
jelenetekkel gyötörte az asszonyt, aki az 
alaptalan vád ellen védekezni sem tudott.

Mikula az utóbbi időben gyakran ittasan 
tért haza. Ilyenkor rátámadt feleségére és 

ütlegelni kezdte.
Szombaton is igy kezdődött közöttük a ci- 
vakodás. szerencsétlen asszony azonban

KALIklElMT
gyógycukrot szopogatsz, mert nem zavarod ót 

az előadás alatt krákogásoddal.
A MEGHŰLÉSNEK nálad nincs esélye, ha 
Kalimcntet szopogatsz.
MIELŐTT GYERMEKEDET iskolába küldöd, legyél a zsebébe Kálin éntől.
HA. KÖHÖGSZ KRAKOGSZ, akkor is használ a 
K'iiiment, ha köhögésed régi eredetű.
HA DOHÁNYZÓI, és nyelőcsöved száraz, füstös, 
nikoiin.,.. felfrissíti, kiiisztifja a Knliment.
HA HOSSZ AZ EMÉSZTÉSED, egy Kálimén! el- 
szopogatása nagy szolgálatot tesz neked. 
LEFEKVÉS ELŐTT tégy szádba egy Kall 
mentet és egész éjjel szolgálni fog Téged.
A Knliment olcsó, hogy mindenki használhassa. 
1 doboz (30 drb) 70 fillér. 1 családi doboz 

<100 drb) P 1.80.

kerékpár csak a vasúti állomásig szállította 
a fiatalokat, akik egyébként gyorsvonattal 
jöttek Pestre.

A kalandos ügyet ugylálszik, csak 
a szülők megérkezése után 

fogja tisztázni a rendőrség. Mannheimer 
Grcte — alias Stróbl Annamária szállodáján 
bán várja a fejleményeket.

gazdálkodó rémtette
ezúttal védekezni próbált és elkeseredésében 
ellökte magától verekedő férjél. A feldühö
dött Mikula erre

leütötte nejét,
aki eszméletlenül zuhant a földre. A rabi- 
átus férfi erre rugdosni kezdte csizmája ke
mény sarkával az asszonyt

s mindaddig rúgta, amíg élet volt a 
szerencsétlen nőben.

A hitvesgyilkos gazdát a csendőrök elfog
ták és kihallgatása után bekísérték az egri 
kir. ügyészség fogházába. A boncolásnál 
megállapították, hogy a dühöngő Mikula a 
szó teljes értelmében és a legkegyetlenebbiil 
halálra rugdalta feleségét.

HÉTFŐI NAPLŐ A
nagyszabású

Keresztrejtuűnv -tllimpiászl
rendez

A versenyben a Hétfői Napló

minden oivasúia reszt vehet
aki 10 fillérért megveszi lapunkat és heti keresztrejtvé
nyünk helyes megfejtését a lapból kivágott pályázati 
szelvénnyel együtt beküldi kiadóhivatalunk cimére. 
Ezzel jogot szerzett az olimpiász nyereményeire, melynek 
minden egyes darabja

énekes es pompás ajándék
Tizenkét héten át közöljük elsőrangú szakértők által 
szerkesztett keresztrejtvényeinket, amelyeknek megfejtői 
között

hatenkint elven ertekes diiat
osztunk ki, aki pedig mind a tizenkét kereszt
rejtvényt megfejti, jogot nyert

az olimpiász nagydllaira
Keresztrejtvény-olimpiászunk első nagydijaként 
a győztest

tetotoi-taipig tonmeztetiok
akár féfi, akár nő. A cipőtől a kabátig mindent 
megkap a Hétfői Naplótól.
Az első díj mellett még

három nagy diiat
kapnak a keresztrejtvény-olimpiász résztvevői, akiknek 
ezenkívül tizenkét hét alatt

hatszáz ertekes ajándékot
adunk

Vegyen részt mindenki ezen a hatalmasan nagyszabású versenyen, 
amelynek nyerési esélyei is minden eddigit felülmúlóan nagyarányuak
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fi londoni city közepén 
(ényos nappal meggyilkoltak 

egy gépiréklsasszonyt 
q nastians gyilkos sariávai uaata el aioozata nyakat

London, Január 31.
(.1 Hétfőt Naplő tudósítójától.) Borzal

mas és titokzatos rablógyilkossdg ügyében 
indította meg a nyomozást a londoni ren- 
dőríönokség, amelynek szombaton délutón 
jelentették, hogy

Anetle Frlcdson 21 éves géplróklsasz- 
monyt meggyilkolva találták az egyik 
kflolajflnomllé) gyár Irodájának ajtaja 

előtt,
ahol a fiatal, igen csinos leány alkalmazás
ban állolt. A bestiális gyilkos egyetlen kés- 
szúróssal ölte meg u nőt, de ez. n vágás 
olyan hatalmas a olt, hagy

teljesen keresztlllmetszettc a szerencsét
len áldozat torkát és n fejét majd
nem teljesen elválasztotta u törzstől.

A rendőrség csak a helyszíni szemle adatai 
alapján tudta valószinüaiteni és rekonstru
álni a gyilkosság lefolyásút. A holttest fek
véséből és a vérnyomokból úgy következ
tet a rendőrség, hogv a támadó megbújt a

Megállapították, Bader dr. 
gyilkosáról, hogy idült paralizisben 

szenved
Befejeződött az íiffyvédgyilkos Kreiner Imre elmeállapo

tának megvizsgálása
Emlékezetes még nz a megdöbbentő 

gyilkosság, amelynek dr. Hdder József bu
dapesti ügyvéd esett áldozatul. Búdért lc- 
rézkÖrutl Irodája előtt az utcán, rövid szó
váltás után.

agyonlőne Kreincr Imre kávés.
Kreinert elöálllloták a rendőrségre, ahol 
azzal védekezett, hogy Báder anyagilag ól 
tönkretette, majd egészen zavaros dolgokat 
mondott cl az ügyvéd és közte lévő elszá
molási differenciáról.

A rendőrség gyilkosság miatt letartóz
tatta Kreincr Imrét és ál kisérte az ügyész
ségre, ahol napokon keresztül izgalma; ta
nácskozás folyt arról, hogy a slatáriába 
bíróság elé óllilhaló-e Kreincr Imre, vagy 
pedig meg kell vizsgálni, hogy elmcbajos-e. 
Az ügyészség megállapította, hogy Kreincr 
már hosszabb ideig elmegyógyintézetben 
volt, úgy döntött, hogy nem állítja statáriá- 
lis bíróság elé, hanem megvizsgáltatja elme
állapotát és ettől teszi függővé további el
járását.

Az ügyészségi döntés után Kreinert ki
szállították a gyüjtőfogliáz elmcoszlályának

Elítélték a Glaser-uradalom 
intézőjét, aki euzínáli búzát adott 

a munkásoknak
A péncbünfeUs maximumával sújtották

Nagykanizsa, január 31.
(.1 Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Nemrégiben a parlament nyilvá
nosságát is foglalkoztatta az a megdöbbentő 
esemény, hogy a zalamegyei G/aser-urada- 
lom munkásai kommandó fejében takarmá
nyozási célokra szolgáló

euzlnált búzát kaptuk.
Az ügy kivizsgálása után n hivatalos eljárás 
itt megindult a G/oser-uradalom, illetve an
nak intézője, Fehér Jenő ellen, akit két fó
rum előtt is felelősségre vontak.

Megmentette az öngyilkos
jelöltet hűséges farkaskutyája 

A kutya kiütötte gazdája kezéből a revolvert, 
amellyel főbe akarta lőni magát

Tegnap este a Pannónia Evezősklub csó- 
niikházábun revolverlövés dördült el, majd 
nyomban utána kutyaugatás, fájdalmas vo
nítás hangzott. Az alkalmazottak a zaj irá-

MÓAa,

FIZESSEN 
NAGVSÁD

(Hál Franciska Erdélyi Mid Halna Allce, 
Törzs,Csórlos, Kubos,Gárdonyi, Hajmtaay. 
Peti

VÍGSZÍNHÁZ 

sötét kapualjban, majd mikor a mit sem 
sejtő leány fölfelé haladt a lépcsőn, utána 
osont,

megtámadta és valószínűleg egy sarló
val vagy egy igen élesre fent beretvá- 

val megölte.
Az orvosszakértők véleménye szerint az ál
dozat már segélyért sem kiabálhatott, olyan 
hirtelen érte a halálos csapás, — néhány 
méterrel a: iroda ajtaja előtt holtan esett 
össze.

A lettesről minden nyom hiányzik. Az 
angol fővárosban óriási megdöbbenéssel 
tárgyalják az esetet, mert eddig még nem 
fordult elő, hogy London legforgalmasabb 
üzleti negyedének, a Citynek kellős köze
pén fényes nappal ilyen bestiális támadást 
lehetett volna végrehajtani. A rendőri nyo
mozás azt is megállapította, hogy a gyilkos

nagyon kis zsákmányrn lelt a lánynál, 
mert annak elrabolt kézitáskájában csak 
igen kenés aprópénz volt.  

megfigyelőjébe. ahol a törvényszék hites 
elmeorvos-szakértői hozzákezdtek Kreiner 
elmeállapotának megvizsgálásához. Ez a 
vizsgálat heteken keresztül folyt és most 
fejeződött be. Az elmeorvos-szakértők e 
hét folyamán tesznek jelentést illetékes he
lyen a vizsgálat eredményéről. Értesülésünk 
szerint

az elmeorvos szakértők többheti vizs
gálat után azt állapították meg, hogy 
Kreiner Imre Idült paralizisben szenved 
és elmebaja hz utóbbi Időben a beszá- 

mithalatlanságlg fokozódott.
Ezckután valószínűleg Kreinert a lipól- 
mez.ci elmegyógyintézetbe fogják elhelyez
ni, mivel teltéért felelősségre vonni nem 
lehet.

Itt említjük meg azt is, hogy Kreiner 
felesége, aki válófélben van az urától és 
Párlsban él,

rövidesen visszaérkezik Budapestre.
Az asszony e hét folyamán tervezi buda
pesti útját és mihelyt itt lesz, őt is pótlólag 
ki fogják hallgatni a hatóságok.

A zalamegyei G/aser-uradalom ugyanis 
két főszolgabiróság területére esik, igy az
után úgy a letenyei, mint az alsólendvai fő
szolgabíró is felelősségre vonta Fehér Jenőt.

Az alsólendvai főszolgabíró a pénzbünte
tés maximumával,

3000 pengő pénzbírsággal sújtotta a 
Glaser-uradalom felelős vezetőjét, 

akit ugyanezen bűncselekmény miatt a lete
nyei főszolgabíró GOU pengő pénzbírságra 
Ítélt.

Fehér Jenő mindkét ítélet ellen felebbe- 
zett. 

nyába siettek s az egyik helyiségben talál
ták Szerencsiét Károlyt, a klub csónak
házának vezetőjét, akinek n válla vérzett 
és mellette a földön Steycr-pisztoly feküdt.

A pisztoly mellett pedig ott állt Sze
rencsiét Károly hűséget farkaskutyája 

szűkülve, vonítva, minden tagjában re
megve

Az alkalmazottak a mentőket hívták, akik 
Szerencsiét Károlyt első segítségben része
sítették. Megállapították, hogy a melle 
fölött,

a vállán érte egy revolvergntyő, 
de nem ejtett rajta életveszélyes sebet.

Szerencseset a Rókus-kórházba vitték, 
ahol kihallgatták és vallomásából szinte 
példátlanul álló történet derült ki. Szeren
csiét Károly családi okok miatt elkeseredé
sében

öngyilkosságot akart elkövetni.
Revolvert szerzett, bement n klub egyik 
helyiségébe s ott agyon akarta lőni megát,

az öngyilkosság előtt azonban 
el akart búcsúzni hűséges farkaskutyá

jától.
Magával vitte a kutyát a helyiségbe, hogy 
mellette legyen halála percében. Gyöngéden 
megsimogatta a kutyát, azután elővette a 
revolvert, halántékához illesztette és el 
akarta sütni. A hűséges kutyának azonban 
megsúgta az ösztöne, hogy valami rossz 
van készülőben: ebben a pillanatban föl
pattant, ráugrott a gazdájára, 

fölágaskodott és két mellső lábával ki
ütötte kezéből a revolvert.

A fegyver ebben a pillanatban azonban mái

Hiába vigyázott a nyolcesxtendos 
fiislány - nem tudta megafiadályoxni 

édesanyja öngyilkosságát 
Anya is lánya Sarca a gázára fiulcsáárt

Bées, január 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő részletekben bő
velkedő öngyilkosságot fedeztek fel va
sárnap nz Ehrenfeldgasse egyik házában, 
ahol egy tisztviselő özvegye, Barbara Zlamál 
és a vele közös háztartásban élő Winzens 
K láger 55 éves kereskedőt élettelenül talál
ták hálószobájukban. Az

asszony már halott volt, a férfit haldo
kolva szállították kórházba.

A rendőri bizottság megállapította, hogy 
világitógázzal mérgezték meg magukat, oly 
módon, hogy a gázrezsó gumicsövét a kony
hából áthúzták a szobába és a gázcsapokat 
megnyitották.

Az öngyilkosságot
az asszony nyolcesztendős kislánya fe

dezte fel — az iskolából jövet.

Csernyus Mihály endrődi 
plébános vallásgyalázási 

bűnpőre
A bíróság izgatás bűntettét látja fennforogni 
és áttette az Ügyet a gyulai törvényszékhez

A gyomai királyi járásbíróság szombaton ér
dekes bünpert tárgyalt, melyen mint vádlott 
Csernyiig Mihály endrődi plébános, volt nem
zetgyűlési képviselő szerepeit. A vádirat szerint 
Csernyus Mihály uallásgyalázást követett volna 
el és pedig azáltal, hogy 1929. évben egyik 
mise alkalmával a szószékről többek között azt 
mondotta volna, hogy

„az a templom, amelyen nincs kereszt, 
nem templom, hanem disznóól1'.

Ez az állítólagos kijelentés nyilvánosságra 
került a legutóbbi képviselőválasztások alkal
mával. amikor a plébános a gyomai kerület
ben jelöltséget vállalt és a választási harc kö
zepette az ellenpárt lapja leközölte ezt a kije
lentést. Az emiatt megindult sajtóper adatai 
alapján

a gyulai királyi ügyészség vádat emelt 
Csernyus Mihály elten

és szombaton került az ügy a büntető járás
bíróság elé, ahol óriási érdeklődés mellett 
Ladomerszkg Ernő járásbiró tárgyalta az ügyet 

UJlASIod 

„Jlouojjin" 
szénsavas fenyőfürdőben. Az egész világon 
ezt használják 25 év óta. Tabletta 40 fillér 

elsült és az ütés következtében a golyó nem 
a halántékát roncsolta szét Szerencsicinek 
hanem csak a vállát sebesitette meg. ' 

Szerencsiét Károlyt, akit a kutyája mén, 
tett meg, a Rókusbán ápolják, a hűségei 
farkaskutya pedig otthon várja vissza 4 
gazdáját.

ő lármázta fel a háziakat, kiabált segít, 
ségért, ami azonban mór későn érkezeit. A 
zokogó gyerek előadásából kiderült, hogy 

édesanyja már karácsony előtt hasonló 
módon megkísérelte az öngyilkosságot, 

akkor azt azonban ö megakadályozta. Vé
letlenül korábban jött haza az iskolából éi 
az ágyban eszméletlenül fekvő anyjának 
még gyorsan segítségére sietett. Azóta na
gyon vigyázott az asszonyra,

minden este a gyerek zárta el a gáz
órát és annak kulcsát magához véve, 

az ágyban párnája alá rejtette, 
nehogy édesanyjának az öngyilkosság egv, 
szer sikerüljön. Szombaton, mielőtt isko
lába ment, kénytelen volt azonban a kul< 
csőt édesanyjának átadni, hogy az Kinyer
nek reggelit készítsen. Mire hazatért, édes*  
anyját holtan lelte.

A vádat maga a gyulai ügyészség elnöke, 
dr. Tompa Gyula képviselte.

Csernyus Mihály kihallgatása alkalmával ki
jelentette,

hogy az Inkriminált szavakat nem mon
dotta.

A tanúkihallgatások során Fosztó Elek nyu
galmazott főjegyző, Kovács József, Varga lit
ván, Kenyeres Antal, endrődi lakosok eskü 
alatt azt vallották,

hogy a plébános megtette az Inkriminált 
kifejezéseket-

Pelyva Mihály Ingadozó vallomása után a védfi 
kérte, hogy hallgassák ki az általa bejelentett 
tnnuknt is, akik igazolni fogjók, hogy a oád 
tárgyává tett kijelentések nem hangzottak eb 

A járásbíróság az ügyben nem hozott ítéletet, 
hanem végzést hozott, amely szerint — tni- 
után n vád tárgyává tett bűncselekmény izga*  
tás bűntettét képezi — leszállította illetékessé*  
gét és áttette az ügyet a gyulai királyi törvény
székhez.
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Gázzá! megölte magát dezsárl Bachö 
Zoltán nyugdíjas vezérigazgató 

Bachó isfuán híres karmester öccsenek titokzatos öngylikossags
Vasárnap délelőtt tragikus Öngyilkosságot 

fedeztek fel a Zápolya ucca 38. számú ház
ban:

dezsérl Bachó Zoltán, a Köztisztviselők
Fogyasztási Szövetkezetének nyugalma

zott vezérigazgatója öngyilkos lett.
Bachó Zoltán öccse volt a bires Bachó 

karmesternek. Már hosszú évek óta lakott a 
Zápolya uccában, özv. Fodor Józsefnénél, 
az orvostudományi egyetem egykori pro
fesszorának özvegyénél. Valamikor újságíró 
volt, de később a Köztisztviselők Fogyasz
tási Szövetkezetéhez került, ahol vezérigaz
gatói rangig emelkedett. Évekkel ezelőtt 

nyugdíjazták,
azóta a Zápolya ucca 38. számú házban la

Pán Sándor budapesti fogorvos
140.000 svájci frankot csalt ki 

egy svájci pénzintézettől
Fantasztikus találmány meséjével csalta ki a pénzt, azután 

Budapestre szökött, de eddig még nem találták meg
A zürichi törvényszék feltünéstkeltő értesí

tése érkezett vasárnap reggel Budapestre. A 
svájci hatóságok elfogató parancsot bocsájtot- 
tak ki Pán Sándor Joachim előkelő szárma
zású .állítólagos magyar fogorvos ellen, aki az 
rlfogatópnrnncs szerint

140.000 svájci frankot csalt ki nagy rtiri- 
cbl Intézetektől és Budapestre szökött.

Pán Sándor Joachim. akinek rokonai ismert 
ügyvédek, pénzemberek, évekkel ezelőtt köl
tözött el Budapestről és az 1920-as esztendők
ben számos nagy külföldi utat tett. A negy
venéves elegáns megjelenésű férfi

■ legjobb körökkel érintkezett
és a legragyogóbb világvárosi szállodákban la
kott. Ismerősei ugy tudták, hogy nagyarányú 
üzleti tárgyalásokat folytat.

Néhány évvel ezelőtt Pán Sándor Joachim 
Zürichben telepedett le és itt

fogorvosi rendelő-intézetet nyitott
Amikor budapesti ismerősei megtudták, hogy- 
Zürichben megnyílt a kitiinömenetelü Tendelő, 
csodálkozva állapították meg, hogy’

Pán sohasem volt fogorvos, 

kott. Visszavonult életet élt. senkivel nem 
érintkezett. Sokat foglalkozott közgazda
sági tanulmányokkal.

Szombaton este együtt vacsorázott szál
lásadónőjével. Vacsora után azzal kelt fel 
az asztaltól, hogy kimegy a konyhába,

ruhadarabokkal eltömte ■ konyha ösz- 
bzcs nyílásait és kinyitotta a gázcsapot, 

öngyilkosságát vasárnap délelőtt a takarító
nő tedezte tel. Értesítették a mentőket, de 
már csak a beállott halált konstatálhatták

Nem tudják miért lett öngyilkos az öt- 
venhétéves ember.

A rendőrség a titokzatos öngyilkosság 
ügyében megindította a nyomozást.

ugy látszik. külföldön szerezte meg a diplo
mát.

A zürichi magyar „fogorvosnak" azonban 
mint utólag kiderült, nem volt diplomája. A 
rendelőintézetet csak azért tartotta fenn, hogy 
látszólagos fedezetet szerezzen későbbi mani
pulációihoz. Pán ugyanis Zürichben is bejutott 
a legjobb társaságokba és rövidesen arról 
kezdtek beszélni, hogy valami

óriási horderejű találmánya van
a fogorvosnak aki mereven elzárkózik bará
tainak érdeklődése elől.

Egy napon aztán Pán hajlandó volt elárulni 
néhány pénzembernek, hogy mi az a szabada
lom. amit a svájci szabadalmi hivatalban be
jelentett. Elmondta, hogy

Amerika. Japán és egyéb nagyhatalmak 
már érdeklődnek titokzatos találmánya 

után.
Az egyik pénzember, aki egy nagy svájci in
tézet vezetője, tárgyalni kezdett a zürichi fog
orvossal, hetekig folytak a tárgyalások és a 
kcnkurrencia irigyelte az intézetet, hogy sike
rült egy nagyjelentőségű üzletet szereznie. Ak
kor még nem tudták, hogy ezen az üzleten

Kíroiy-kö!*ut22.számaiani  Msr-Mzir
lifirMÉL UDHHHIH Címre tessék ügyelni! ■EHHHBBBBSI 

szönyeilziei lelosziim
KBiomaias Baucie-szönpeo ..,30 —

ugyanaz tóéX'250 P 4S.—

vslöíi la Boucisszönyco _ ? •8.-
ugyanaz 350X250 P 72,—

maiuaször la Bai’c’e-Gzönyeg xvxíx'P 80.- 
ntn-Rnai S5JX250 P 90.—

velúr Diíss eüüdiaszönveg_ _ , 68.—
Wall roltos ígyeiösztM_ _ ? «.3ö
nyiron rojtos össze öiösz'jweg.w!»f 12.—
KMaias Boiicie raitos agyain, 2.00

Az összes raktáron lévő Agy elő-összekötő, ebédlő- és futószőnyegek, 
függönyök, pamlagátvetők, ágy- és asztalterítők, falvédők, padló- és 
asztalfllcek, paplanok, színes gyapjú-, valódi teveszőr- és uütakarók 

minüsn eüogaflhate OTan áriisMaK!
egyedül Pán Sándor Joachim fog keresni.

Hetekkel ezelőtt a svájci intézet
140.000 svájci frankot folyósított Pánnak, 

aki hirtelenül elutazott Zürichből. Azt mondta, 
hogy a találmány kidolgozását meg fogja kez
deni és a részleteket külföldi szakértőivel be
széli meg. Zürichben hiába várták Pán vissza
él kérését.

eltűnt a 140.000 frankkal
és nem tért többé vissza.

Diákháboru Pozsonyban
Vad verekedés antiszemita és zsidó diákok között

Pozsony, január 31.
Antiszemita diákzavargások voltak teg

nap a pozsonyi egyetem orvosi fakultásán. 
A nacionalista

csehszlovák diákok és zsidó vallásit 
lengyel orvostanhallgatók 

régóta lappangó ellenségeskedése véres ve
rekedésben robbant ki.

A verekedés a jólismert eltanácsolással 
kezdődött. Az antiszemita medikusok

felszólították zsidó kollégáikat, hogy

Strapa la spargatuto_ _ _ _ _ , —.97
Köitiiöatasiaiuiöszönyeg k, Wew './le., 2.80

upan&i ft>. W cm P S.4O .

Fianeii la gvermeHtaKarű _. . . . . . . , 1.90
Caracoi la gyapiu pamiacatvaio „, 82.-
szövctnarnitura 2 ^ST‘< i asztalterítő — P 22.-
GyaatutaKarö la 150X200 -- _______ , 18.-
la Ö Util Klollpaplan kézzel varrót feh<'r<fl| ara*

vattát*!  ........................    í i»6iOU

Megindult az eljárás és a nyomorát lefoly
tatása után kiadták az el fogat ('parancsot Pán 
ellen. A zürichi rendőrség megállapítása szerint

Pán Zürichből Pestre szökött és a Csen- 
gery-utcáhnn lakott.

A főkapitányság bűnügyi osztályának nyo
mozása szerint Pán csak rövid ideig tartózko
dott legutóbb Budapesten és állítólag Ameri
kába utazott. A főkapitányság a nyomozást 
f< lvtntja.

hagyják cl az egyetem épületét.
Az eltanácsolt diákok a pozsonyi egyetem 
orvosi fakultásával szomszédos kávéházban 
gyűltek össze. Ugyanide térlek be az anti
szemita diákegyesületnek tagjai is. A két 
tábor között csakhamar szóváltás, majd 

vad verekedés támadt.
székekkel estek egymásnak és az általános 
verekedésnek a rendőrség vetett véget.

Igazoltatták a verekedőket és közbotrány
okozás miatt megindították ellenük az el
járást.

fi 2 teher nei ishesitmenue es jelentősege euröi-eure nsKB lesz! oicsú arainK feJtönssi Keltened!
Itüezoszaluetta
fehér damaezt 
60x60 nagy-

• .. 1.10.

Kívűsszaluetia
tiszta lenbél, 
ajoiir széllel

RfitesaDrosz
tiszta lenbél. 5.2R 
la bílziszőttos......

FÉrfiinenuisiin
selyem fénnyel, fehér 
éa színes mtr ....

Piquébarchst

Unom selyemfényű 
anyásból..............

Ffipfi pupiinlng
j.25

Fértiharlsnya h
ratnUzotl Crna- H
flórból pórja........... ««■ jg

1 tucat fcrfigallfr
kemény vagy 
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színekbe i

dgermeKing gallérral
színes mellel, 80-tól
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Tizennégy évvel a háború után 
harctéri szökés vádfával katonai 

bíróság elé állították 
Magyar János gazdálkodót 

A*  halálbüntetést kért, de a honvédtörvényszék
fölmentette a vádlottat

Szombathely, január 31.
(A Hétfői b'npló HtdóMIá fának telcfnm 

'jeTen/ése.) Példfitlariul érdekes ügyet tíif-- 
Btah ItioMl Szombathelyim a hotivédlöt- 
'énvsaék:

F<V gazdálkodó Alii n bíróság dőlt 
harctéri nzökéasel védoltan.

Magyar János, nki most fiarabone köz- 
"égben gazdálkodik, lülft-hcú önként je
lentkezett harctéri szolgálatra. 4 frontra 
karült és néhány hónap múlva éjszakai őr
ségre küldték. Reggelre

eltűnt Őrhelyéről, 
ahol csak h fegyverét találták meg. F^tte*  
•ej akkor

IMhéanek minősítették nr rltllnévét 
éá eljárást indítottak ellene.

Magyar Jánost eltűntnek vélték, de 1019- 
béfl egy szép napon csak beállított a csillád- 
Jáhot.. Kiderült, hogy

örOka fogságban volt
négy esztendőn ál. A háböruhak akkor mór 
végé tolt és né egykori orosz fogoly béké
ién gnttlálkodnll ti községben.

Az ügy azonban ezzel még nem ért véget. 
Az 1915-ben, eltűnéséről készült nklák a 
béesi knena Imdügymlttlsziórliimba kégli
tek. A közös hadügyminisztériumban össze
gyűlt iratokat azóta nemzetek szerint izét- 
osztották és

■ magyarországi ügyek között Magyar 
Jánrtl aktái ll a honvéd törvénySzékre 

kerüllek.
Ékkor azután megállapították, hogy Ma-1 
OUar János, nki ellen szökés minit eljárás

indult a háborúban, otthon tartózkodik. 
Í gy napon csendőrük jelenlek meg Magyar 
lakásán, aki hagy meglepetéssé] hullotta, 
hogy ö ellene

tizennyolc esztendő óla folyik már el
járás szökés miatt.

Az ügy a szombathelyi honvédtörvényszék 
elé került. Főbenjáró ügyről, hóbort alntt 
elkövetett szőkékről volt szó, amiért a ka
tonai bünlelőlörvénykönyv halálbüntetést 
it elő.

Magyar János azzal védekezett, hogy ö 
m‘m szökött mrg őrhelyéről, Hanem fog
ságba eseti. Kihrtllgallfik tanúként Zollner 
Béla kaposvári kereskedői, nki a harctéren 
parancsnokit Volt Magyarnak. Zollhér lanu- 
vnllotnAsn szerint neon az éjszakán, amikor 
Magyar János eltűnt,

csönd volt n fronton, nem voltak har
cok.

A következő két töntl Magyar Jáhos egy
kori két ezredtársa volt. Erek előadták, 
hogy ők is- hadifoglyok xoltak, a fogságban 
találkoztak Mtmyrttrdl, aki már Akkor is ét- 
ntondolla nekik, hogy öz ellenség őt éj
szaka őrhelyén foglyul ejtette.

Végül egy őrnagy telt szakértői vallo
mást, amelyben azt fejtegette,

lehetségesnek találja, hogy Magyar Ja
nón nem szökött meg, 

hnnem az őrhelyéh foglyul ejtették.
Ezután a perbeszédekre került a sor, 

amelynek .sőrén
az Ügyész kötélálfali halálbüntetést kért 

a vádlottra. A hon véd törvényszék azonban 
Magyar Jánost felmentette.

Nem találták meg a detektívek 
vasárnap sem Glass Mór dr.-t, akinek 

letartóztatását rendelték el 
HoBB&tarwzói szerint Olass Mór dr. ma önként jelentkezik

A főkapitáhtSág központi ügyeletére Vri- 
sárnap délelőtt érkezett hieg a budapesti 
törvényszék átirata, amely

dr. Glate Mór ügyvéd letaélőzlatását 
rendeli el

és ennek foganatosítása ügyében kéreál meg 
a rendőrséget.

Rád Illés törvényszéki bíró RltlvrtléVöcn 
azért rendelte el a fővárosi ügyvéd letartóz
tatását, mert Glnss Már dr. több Ízben nem 
'jelent meg a sikkaszlási ügyében kitűzött 
főtáffftítffdinkdn.

A főkapitányságon megállapították, hogy 
liláit Mór az utóbbi időben többször váltbz- 
tálhtt lakást. Rövid egymásutánban a Sérti- 
mélweis utcában, majd n Kossuth Lajos- 
ílteáhnn. később n S/óp-úlráhan volt lakása 
én Irodája. Legutóbbi bejcleirtöldpjáhak la- 
riuftágn azcflnf pedig

a Nádor-útra 11. számú ház harmadik

732 tanút idéznek be e héten 
kihallgatásra a belvárosi petíció 

ügyében a városházára 
Mtntusban hot végleges döntést a kötlgaigalásl bíróság — 

Szlovák Pál tanácsnok nyilatkozata
A főváros Igiizolóválnszlmányáiink né

hány nappal ezelőtt tartott ülésén íitiovdk 
Fái tanácsnok, mint n közjogi ügyosztály 
Vezetője, jelehlést felt arról az előterjesz
téstől, amit a főváros polgármestere a köz 
lgiizgirtá>d bír ósághoz intézett ii belvárosi 
petlvlft ügyében Ebben a fcltrrjcszfésbeti 
két kérdést intézett a polgármester a köz- 
•gdtnnfd.tl blHMtflmz. \t első kérdés fiü 
♦Olt, hogy milyen rskilt vegyen ki a főváros 
átöktól n tanuktól, akiknek a kihallgatását 
A köt Igazgatási bíróság elrendelte, a tndso- 
Ilik kérdés pedig tiyy szólt, hogy miigén el- 
tárád fvlytnssnn le a főbáros fi Ifi kitti I n 
tanukkal szemben, akik szabályszerű meg
idézi*  ellenére sem hajlandók megjelenni 
dl vallomást tenni.

Mint a Hétfői Xapló munkatársa, a vó- 
rösházán sZnihbrtloti értesült,

• hltaigaegnlási blrőság vátáMfi már 
útban van

és hétfőn, vagy kedden étkezik meg Aipdcí 

emeleten bérelt lakást.
Azonnal deteklivekel küldtek Glass dr. Ná- 
dnt-litrai irodájába, ezek rtzohbHn eréfl- 
tnénylcleniil térlek vissza —

az ügyvédet nem találták — 
lakása zárva volt. Utasításuk értelmében a 
detektívek tovább keresték az ügyvédet né
hány kávéházhnn és olyan helyeken, ahol 
Glass dr. megszokott fordulni — seholscm 
akadlak azonban nyomára.

Hozzátartozói különben azt állítják, hogy 
nz egyelőre ismeretlen helyen tartózkodó 
Glass Mór dr.

hétfőn megjelenik n törvényszéken él 
önként jelentkezik

nz ügyében eljáró és letartóztatását elren
delő fiád bíróinál, aki elölt a szombati fő- 
lát||yalásról váló távolmaradását igazolni 
ki van ja.

(dpnlgáttneslerhét. A főváros közönségét 
közelről érdekli a belvárosi petíció eldöti 
lése, mór csak azért is. Itiett tudvalévőén

a Belvárosban vrtll legizgalmasabb az 
1930. december 22-éh megtartott köz

ségi választás.
Ereit a Választáson csak a kormánypárt, a 
kereszténypárt és a demokratapárt indulha
tott, ii többi pátiok ajánlásait netn fogad
ták el.

SZLOUAK PÁL tanácsnok,
a főváros közjogi ügyosztályának a veze
tője, akit a tanukllialigilálók lefolytatásá
ról megkérdeztünk, a következőket’ mon
dotta a Hétfői NáfdA rttuhkiilátsáhak:

*— Tudomásom szerint, néhány napoh 
belül megérkezik a kőzlgdtoAtási bíróság vá
lásra ni általunk /(Illett kérdésekre. Mi
helyt ezt a választ megkapjuk, léhát még 
eteti n hétén, megtesszük a szükséges intéz- 
kedéseket a tanuk beidétéséte é» klhallgü- 
faldsdrti nézve. Ossz eseti

7tt tanüt kell kihallgatnunk, 
ami térrtiéiietéien hösizii időt fog igénybe 
venni. f

A városházáról szerzett értesülésünk szé 
rint, február havában, de legkésőbb tnür 
cltls közepéig feltétlenül befejeződnek <i 
lanUklhtilhjaiáSok, ugtjharpj

a közigazgatási bíróság még márcluá 
havában meghozhatja a végleges dön

tést.
VAróSpblltlkál körökben bizonyosra Ve
szik, hogy a közigazgatási bíróság a belvá
rosi köziégi választásokat megsemmisíti. 
Ezek szerint áprilisban ttjrd választás lesz 
a Relvárosban.

Gergely Sándor író kiszökött 
Oroszországba

Lázitás is izgatás miatt eljárás folyt Gergely ellen, aki 
Időközönként elvesül láföképességét — A büntetés elől 

szökött Oroszországba és szovjelszolgálatbn állt
Érdekes hir érkezeit vasárnap Budapestre: 

Gergely Sáhdor írótól, nki hetekkel ezelőtt el
tűnt B ti ti fi pestről, kidcilill, hogy Oröszörszágbá 
szökött és szdVjctsZOlgálnlba állt.

Gergely a háború utáni esiléúdőkhen kezdett 
dolgozni irodalmi pályán, több regénye jelent 
meg é.« szAmlAlnn cikkéi irt. Túlzó,

Szélsőséges baloldali
irányzatú írásai miatt többször is meggyűlt n 
hhjá a hatóságokkal. Mostanában egv parnSZI- 
újság közölte több cikkét, amelyek miatt

Hullás ék ugatás Cimén eljárás Indult 
ciléíie.

Első fokon el is Ítélték és az ügye felebbezés 
alatt áli. írói munkásságán kivüi még <*gy  szo
morú esemény telte ismertté Gergely Sándort. 
A szélsőbaloldali iró a háború alatt katonai 
szolgálatot teljesített és égy gftzlámadás alkal
mával sutyoí síéttlhcteg^égct kapott, betegsé
géből azóta sém lehetett kigyógyltnni, Alig Iá- 
tolt, botorkálva ment az utcán, sőt

blMHJ’dk IdÖhöZÖrtkéril foijeMii elveszti a 
látóhépességét.

flyenkbr véttini kéll, mig azután megint löt.

Erélyes rendszabályokkal küzd 
a rendőrség a beteges hajlamú 

férfiak szaporodása ellen 
Sorozatos razziákat rendeznek a Népligetben 

és az ErzséBet-téren
A kispesti borzalmas gyilkosság nyomo

zása újból a nyilvfinossÓR, dó egyúttal fór- 
niésibtéSen a reridőrség íbtleklÓtlésétlék 
középpontjába is állította a beteges haj- 
lanht férfiak ijesztő gyarapodásának pro
blémáját. A budapesti főkapitányságon ta
lán a legtökéletesebb ilyen irányú cllóiiőt- 
zés folyik és

n hírhedt „fekete könyv" segitségéVel 
már nem egy bűncselekmény elkövető
jét tudták rövid idő uiatt kézrekeritent.

A főkapitányság detektivesoportjai időn
ként razziákat tartanak azokon a helyeken, 
ahol a beteges hajlamú férfiak megfordul
nak és azokat, akik eddig még a rendőrség 
nyilvántartÁsAban netn szerepeltek, bekísé
rik a fő kapitány ság rá, ott léfényképezik 
őkét és stemélyi adataikról nyilvánttlrtási 
lapot állítanák ki.

A búdapesli és Budapest körhvékén lakó 
homotéittiállsnkről kéMrtilt úy ii vfi ti tar lás 
több ezer nevet és fényképet tartalmaz. 
Szántuk

az utóbbi Időben feltűnő szaporodást 
mutat,

amit a hozzáértők a nagy münkanélhüli- 
tfWBd .n<^Myar^nak- A betege» hajlamú

HölgYkísérője is lesz a sztratoszféra-repülő 
Zichy grófnak

Francia tudósítás szerint egy fiatal magyar grófhisasssany 
az állítólagos hölgyutas

A külföldi Világlapok liAáábos cikkekben 
foglftlköit-nk még mindig azzal az érdekes 
tervvel, hogy gróf Zicl.y Tivadar, a fiatal ma
gyar ftfiSilokhitn, akinek kalandjai az utóbbi 
idfllfch bőven és gyakran foglalkoztatták a 
nyilvánosságot,

szIratMtféra-repűIéarc késiül
egy müncliéni egyetemi tanár társaságában. 
Erról a tervtől a ni agyat lápok is megemlé
keztek, közölvén Zichy Tivadar grófnak azt a 
nyilfltkőzálál, hogy Ö azért kisérti meg a vi
lágűrben váló hnlrtíást, hogy élményeiről és 
tapAirlalnlalról cikksorozatban adjon számot 
egy előkelő amerikai lap hasábjaih — termé
szetesen borsos honorárium ellenében.

A klllfftlill »njtó nagy érdeklődéssel kíséri 
az uj sztratoszféra repülés kísérleteit é> az 
egyik legnagyobb francia hnpiiap n i,9 i-irinro 
most azt a meglepő hirt adja tudtál, hogy 
__zichy Tlvadaj gMffifilt és fi münehenl

Szenzációsul műsora Itiedm091, 
TerozHOruti színpadon ’

márkás áruk
máiven leszállított árén

kaphatók. A legfinomabb férUdtváfciltkek, ngyoUnt;

Finom piiplln-

ctfftMharieflyAk

és frakkingek .....

Pullottrek, hízlkabátok, kalapok, nyakkendők fel
öltök stb. nagy vAiusztCkbMa

menüs rámái, usci-titca i

— ugv, ahogy. Lázllási ügyel miatt egyster 
mát lé Is InHAilnttdk, de akkoriban éppen a 
szcmbotdgségére való tekintettel kegyelemből 
kiengedték,

Néhány hét ófh Gergelyt nertt látták azokon 
a helyeken, ahol máskor megfordulni szokott. 
Ismerősei

nem tadták, ml tán vele,
heteg-e, vagy valamilyen uj munkán dolgozik, 
inig most azután minden kiderült.

Szbvjefi.roszországban mepjélenik egy ma
gyarnyelvű kommunista hetilap, amely állam 
dóah gyuláira Magyarországot és természete- 
sen ki van tiltva nz ország területéről. A szov
jet azonban igyekszik ezt a kommunista pro
paganda itatot minél Jobban terjeszteni a Kül
földön éld magyabok közölt. Vasárnáp kül
földből ébkéZHt niagyarok hozták üteg a hitét 
a rendőrségre, hogy

a szovjet magyarnyelvű hetilapjának leg
újabb számában bejelentették, hogy Ger

gely Sándor Oroszországba érkezett
és már cikkét is irt a lapba.

férfiak ugyanis ttiind több és több fiatal- 
embért tudiiak néháhy pengőért az étkölcsi 
züllés lejtőjére gsábitdili, dininek azután az 
a következménye Is lész, hogy „tapasztal
tabb" társai fiz újoncból hamarosan kép
zelt gonosztevőt formálnak — Igy keftil ki 
betörő, zsaroló, de hehirilkán — nyilkos is 
a soraikból.

A főkhpHflnyságnn most erélyes intézke
déseket határoztak el ellenük és

a legközelebbi napokban már elkezdő
dik fokozottabb ellenőrzésük és azok
nak a razziáknak a sora, amelyekké! 
a Népliget, n Városliget, n GvliéMhéty, 
az Erzschet-tér és a Bcrllúl-lér környé
két igyekeznek megtisztítani fit ölt 

össceveéőüő fiatal emberek tÖL
A külföldi, különösen a berlini és á bécsi 

rendörrőtiökségék jelentés, ői kitűnik, hogy 
a beteges hajlamú férfiak elszaporodása 
nem elsílgetelt jélenség, más nagy váMáök 
rendőrségeinek iá elég gondol okoz nyíl*  
vAhtarlááÚk és ellenőrzésük. Érdekés azoft‘ 
bán, hogy a legtökéletesebb és iegmodéb 
nebb e teklntetbeh a budapesti rendőrség 
rendszere — éppen a közelmúltban Jártak 
hálunk a francia rendőrség kiküldöttjei, 
hogy azt tantilmányoZZák.

prnfc„TOrn«k ki,Ml. |. trai . nlritn-
SZitra-tágHajó gondolájában — még pedig 

egy hölgy.
Es a hölgy a magyár arisMokráelának egy W" 
szép é» fiatal tagjá lenne, egy iMöfkisáSstánii, 
akinek társaságában gróf títliy Tivadart gyah 
roll IdftáK ábhan rtr időbén, mtáoé rtlég íllfáh- 
dóan Üudripesten tartózkodott.

A fráncla lap tudósítása 
nem nevezi meg a grófklsassioByt 

táy hát állítását lékontrollálni igen nehét 
fhcftg Tivadar gróf nincs Bádápéstén, He H*  
önben is a sitratoitférrt-réplilés részleteit nagy 

Htokban tartják az utolsó pillaúlllg. Rá éllrt*  
dúl, akkor mhjd kiderül, hogy tényleg égy 
hölgy I*  hriytt foglal-e a furcsa lég] űmniblB*-  
ban és hogy vájjon ez a nő azonos-e a francig 
Inp elszegényedett gt-ófklsasstőnyával.

Addig áronban úgy kezelittá ért a hírt -« 
-*_m |nthft ásziratoszférából érkezed volna..-

ihídgii'iszaii.Kabos
Kezdete: 9 drskoJ 
Telefon: 2S-S-i<
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Elszaha uiabb karambol lörtínl 
egy mav vasúti sorompónál 

Itggyuennvolc éra miatt három snrsnosstisnseg
vasárnapra virradó ójsthka kurártlbnl 

Uilttü á htingáriaköruti Máv sorompónál: 
hegyvefiriyolc Óra alatt a harmadik bal

eset
Tegnapelőtt Vili i, Vectit kiitlt efy 

teherautó nekirohant a vasúti átjáró sorom 
pójának, áttörte a korlátot s egy vonat elé 
került, amely elütötte. Énnél a balesetnél 
hárman sebesültek meg.

A második szerencsétlenség szombaton 
késő este történt ugyancsak a vecsési át
járónál. Itt

egy baromflszállltó teherautó került a 
ceglédi tehervonat elég 

artiritf valósággal kettészelte. Az tithSök kö
zül Suta György és Csátiul Péter ujpPMi 
baróttíflkéréskeaök meghallak, Horváth bá
jos sofőr, valamint Lódór József és Schtaoli 
Antal kereskedők súlyosan megsebesültek.

Rövidekén bizottság jelent hiég a skeren- 
tnétlenség színhelyén és vizsgálatot tartott. 
A vizsgálat adatai szeHht az atiló élOiöéii 
a sorompó elölt nem állóit meg, de még 
mindig nem lehetett pontosan tisztázni, ki 
felelős a sztrehcsétlenségért 6s

hétfőn újabb Szemlét tartariak.
A sebesülteket, akiket a Szent István- 

kórházban ápóitiák,

Á vak hadirokkant leleplezte 
a pénzhamisítókat, akiket két 

ország rendőrsége hiába keresett 
A leleplezett bandának egy nő veit a vezére

Béch, január 9L
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az utóbbi 

időben az osztrák fővárosban és Bécs kör*  
nyékén rengeteg haniis péhz került forga
tóbba. Különösen

öt és husE-schlllihgeseket hamisítottak 
az ügyes gonosztevők, 

•kiknek nyömárá, a légnagvohb érőféschés 
dtetíéré sem tudött Mbukkáhi á rendőrség. 
A legutóbbi helékbén mflr

Németország rendőrsége Is belekapcso
lódott a nyomozásba, 

tóért a teridkittll jól síkerült hatalsitvá- 
nyók oda IS elkerüllek.

Vasárnapra azdián egg vak hadirokkant 
"segítségével sikerült leleplezni és Seefeld 
hörtégben ártalmatlanná tenni az égési 
périehsmisitőhandáL Itt van kis trafikja 
Jöfcrf tífUhnethék. aki a világháborúban 
mindkét tzeméviidgdt élvesztötié. Üzletébe 
slótóbálöfi este betért egy tizénfiárörticsz- 
lendős kisfiú és

egy skatulya gyufát hért, 
hméiyéft ölsílltMck péntdurábbíil ftrclétt.

A Vak traflkós, akinek tnpihtóérzéke 
réndkivül ki van fejlődve, a pénzt átvette,

Matuska meghívja as összes újságírókat 
ügyének fótárgyalására

Erre az alkalomra sötét ruhát és lakkcípőt rendelt magának
Pécs, junius 10.

(A Hétfőt Napló bécsi tudósit óját ól.) Értesül 
lésein! stériht a bécsi törvényszéki OrvosSznk- 
értők befejezték Matuska pStlchlntritálását é*  
elkészültek meglehetős terjedelmes jelentésük
kel, ami természetesek

a tárgyalásig tltóhbin marad.
Vflldíílfiü, hagy ezzel sz őfvdsi véleménnyel 
már él Is dőlt k blalbVhágyi merénylő Íöfiá, 
mert hk á két pfófesSzor öHlithek nyilván!- 
tbilk, Ügy lehetőleg a Stetóhofbs kerül, mely 
rtelBfeH lehetséges, hogy Sitii ft thkgyah Sérti k 
réméi bíróságok előtt héhi tél! félvífile bűnei
ért. Mégjegyzt'hdÓ, hogy hécst jogászi kököh 
btn erre ez esetre Is eltérőek a vélemények. 
Váfihak ügyanis olyanok, akik azt állítják, 
hogyha at dstirók törvényszék tietdú beszámít- 
hritó/Mfiidó (iiapjáft fetmenlehé MatuskAt, et 
még nem jelenti hit, hogy bktíetlen hl Őrültek 
házába keit őt tatétíiáini, hatiem tahik da
cára is

ki lehet szolgáltatni ■ kérelmező orszá
goknak.

Legfeljebb a nemzetközi jógstókés alapján, a 
kiadatást eszkőzio osztrák hatóságok ragasz; 
köt)Hatnak ahhoz, hogy tmutan a köztársaság

Ma ••Utói karín a
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KIK EGEAMH
Maya 
ml a baja ?

vasárnap délelőtt kihallgatták.
A kihallgatásról készült jegyzőkönyveket 
megküldték a vecsési csendőrőrsnek, amely 
Igyekszik tisztázni a szerencsétlenség rész
leteit.

A harmadik baleset valamivel később a 
hungária-uton történt. Itt Túri Nándor 2*7  
esztendős gépkocsivezető tlp. /§—Ö2. 2. 
számú személyszállító kocsijával át akart 
hitirtdiii a Vasüti sínekén. A megengedett 
sebességgel hhjtotta köüsljfit, dé a Sötétben 

nem vette észre,
hogy a vasúti sorompó le van engedve és 
a szemafor pirosra van állítva.

A gépkocsivezető
nekihajtotta autóját a leeresztett so- 

rompőnak.
Az összeütközés kötetkwií'bén az autó szél
védő üvegje Öísiétörh élője megrongálódott 
és turf néklzuhánt fit kocsi abinkáhhk. A 
gépkocsivezető fején és arcán sulVOM, 

életveszélyes sérüléseket, azonkívül agy
rázkódást is Szenvedeti.

A mentük első segélynyújtás után a Rókus- 
,kórházba vitték.

A vizsgálat tnegállnpllötta, hogy a bal
oséiért seitki sem felölök, mert art a sofőr 
Vigyilriatlahsága idézte elő.

de azt megtapinlva, gyanúsnak találta, fiiért 
á bankjegy anyagát tnl durvának ítélte.

Segítségül hívta a feleségét, aki a villany- 
lflmrá fényénél gondosan megvizsgálva nz 
ötsillirtgést, tnégállajiitotta róla, hogy ha
gyott jót .fíkétült hamisítvány.

A trafikos felfedezéséről azonnal értesí
tetté a Csendőrséget, amely vállalóra fogta 
á gyereket, később pedig annak szüleit, 
ákik megjelentek a trafikban és

visszakövetelték a hamis lltsillingest. 
Csakhamar kídefult, hogy a régen keresett 
pttóíhHnilsiló banda tagjait sikerült lelep
lezni. A bafida élért a fin anyja: Anna Le/b 
ríet állóit, ftki hireS volt nagyszerű rají- 
tudáSáról. tgéh primitív módon, 

másolópapír segítségévei ő hamisította 
a bankjegyeket*  amelyek mégis nagy

szerűen sikerültek.
Az assítmy béVnllötla, hogy ö Voll ai, aki 
férje és fia Segítségével a hamis bankjegye
kéi eihelvézte. Mindhármukat letaHót- 
tfttlfik.

A csendőrség kitüntetésre terjesztette fel 
a Vák iraflknst, aki a pénzhamisítókat le
leplezte. 

ban eltörölték a halálbüntetést, he hozhnssá- 
hak eiléiie llyért ítéletet. VgyanéShk fenti kő- 
tök VéléíHénve Slerifit CZt kérni áronban csak 
áltöhlitós ázökáS. de nem okvetlen kötelessége 
hz osztrák hatóságoknak. Értesülésem szerint 
o Matuska-per vádirata is elkészült már és 

a tárgyalást valószínűleg február hó köze
péd teMják ifiégi

Érdekes ifieieinliténl, hogv mig Németország 
hivatalosan eddig héifi lí létté MatüSka kiada
tását, a német sajtóban szinte koncentrikus 
kampány indult meg enne k érdekében. Alig 
Van nap, hogy Valamelyik nagy hémélországl 
láp né foglalkozna ezzel és majdnem egyönte
tűen megegyeznek abban, hogy a bécsi tör
vényszék ítélete, illetőleg az abban kiszabott 
Esetleges büntetés kitöltése utáh élöször Német- 
brstágnak és csak másodsorban Magyarorsrág- 
hnk kell kiadni a merénylői, meri ez a bűn
cselekmények időbeli sorrendje. Arra vonhlkö- 
Zótag pedig nincsen különleges jogszokás, höay 
elsőbbségi joga lenne annak az országnák, 
hhová a vádlóit illetékes.

Bármilyen legyen is tehát az Osztrák bíró
ság Ítéleté éí álláspontja a kiadatás ügyében, 
fnöst már valószínű, hogy aát a nemzéíköri 
jogi bonyodalmak egész sorozata fogja követni.

Közben Matuska egyelőre még a vizsgálati 
foglyok rendes életét éli és lázasan készül A fő- 
tárgyalásra. Eddig, mint ahogy azt a lapok 
Inár számtalan cikkben közölték, rtlmszccná- 
tiumot Irt és különböző találmányokon dolgo
zott. ma azonban már csak a tárgyalással tó
födik.

hatfilMs HMbesKédet Irt magyar nyel- 
wfi, amit a tórtéuysaékl tolibáecsal f ont It

ta t németre,
Mhttdn. tfieg Vart .gyötödvk arról, hogy a tát-

Mzamii
fit ktrály-ataa <7. és IV, Kfiivt«*tM  |

gyalásoh filnifelvélelt is készítenek róla, több
ször kijelentette, hogv szón vágyon elegáns 
akar lenni

We w*lédlát,  hogy akkorra 
sötétkék ruhát meg fakkdpőt küldjenek 

be neki.
Egyik levelében utasítja feleségét, hogy minden 
Béfsbtn élő tíjságirót névre szóló meghívóval 
kérjen fel a tárgyaláson való részvételre, mert 
— mint ahogy írja —

azt akarom, hogy as egész világ felfigyel
jen a szavaimra ...

Matuskának mint vizsgálati fogolynak egyéb
ként joga vari naponta egy újságot hozatnia. A 
„Neue Freie Presséi" olvassa. Mihelyt megkapja, 
első dolga gy'orhnri átlapozni és kétrsni ván-e 
befirié Valhrnl hír tóin. H.-t hincs, ésnlódvit feszi 
félre az újságot. Több alkalommal elprtrirtSZólla, 
hogy áz ószttftk sajtó lieni loglalkózik eléggé 
vele és attól fél, hogy kellő reklám hiányában 
nem lesz elég nagy érdeklődés a tárgyalás iránt.

Matuskának aggályai azonban teljesen alap
talanok. Bár a bécsi tárgyaláson sem Jülerbog. 
sem Biatorbágy nem kerül napirendre, mégis 
óriási az érdeklődés a Világ mindért tájékáról. 
A riVriizétkOzI snjtótlhk ValóSzIriiilég már rég 
nem volt annyi képviselője együtt az öíe.lrák 
fővárosban, mint artietlnvi hiost lése és Matuska 
Szilveszternek minden bizonnyal teljesül kíván
sága ... „a világ flgj-eíni lóg a szavaira".

Erdékéé találmáfíyt riyttjlánnk hó Bécsbén 
hétfőn reggel a szanndalmí hivatalban, aliol 
Matuska Szilveszter ügyvédje Jelenik meg és

Gofifív Áruház

Kelenayegjalcsg0* r ~.8S.,«,
LejedOgjoics l.75.ra
Ketengyesl"oíi X;.?:!’? —.38™ 
PaplanlcpedOüsgyolcs 2'’"!"'^ 3.53™ 
Agynemiikanavúsz —.75.,,,
Angln-lolltartA — .85.,«,
Színes féhCrnemBanyag lÉj;*.  P —.72,s, 
Abroszkelme 2.35.,4I
Flanoütakarú ,.,n. . . . . P 5.83
üamaszltiirlllkgzö 1.35 w,
DamaszttörOlköz# ”ln“p — .83.,6I
Rójtostörfilkezö ,%wi' ■lr4',‘ ,”liő- P — ,92 
Étkészlet 8.öO„4,
Kövéskészlet »X”“P 13.30,

OXÍOrdlüfl Wvfll6 Bnya< | gallérral.... P 5.50 töl 

Férfi háléillQ tartól eróOKsAln snyStböl P 3b96-tél 
Frakklno UrAlA B,naíW __ P 9.00 tflI 
Rövldnaílráfl is Minoasg p 1.40-tői 
Hosszú köpernadrogMMi6mfttOMIr I, aja tfll 

Önkötö nyakkendő pa^arnék.. p —.55 tö> 
Nadrúfltariö )6 i.co.wl
Férfi zsebkendő Mrtá« 0 mindég»p ■—.39 töi 
Férfi flórzokni jö Mihsztg p ““.Oö-tm 
Vlskozá-hörlsnya k|Vá|dmnRBIromh6i P 1.75.iái 

Vlskoza-harlsnya XX’T”.^ 2.35 
Röiölt nöl ffibT}L^±“t!,..t.e".,?19.00.töi 
Nöl ruha k|(^8 cr«pe d» cmm-wi_ p 29. «i
NŐI ruha dintwi tWMS-snykgbSl mmm r 9.8O-IÖI

Vidékiek hockázaf nélkül rtndtlhelnek, posta- 
kbltsiget nem számítunk. NemlelszO árut vissza- 
cserélünk vagy kívánatra a pénzt visszafizetjük.

WW— Mintákat küldünk. WWMWi

kéri a bestiális hlaforhágyi merénylő leg
újabb találmányának, egy ujrétldszéftt ku

korica rágó gépnek snibiidnlmaZtaldsáf. 
Mattisf.rt a foghőzhól levelet irt fckSégénék, 
tifticiybéri kéri, hogy

minél hamarább szabadalmaztassák uj ta
lálmányát

s ha ez megtörténik, akkor az asszony hala- 
déklalnnnl kérjen firhjánlalóknl ót oszlrák és 
inagyar gépgyáraktól.

Levelében azt is írja, hogy reméli az AnS- 
bachi merényi* 1! ügyében hozandó ítélet ütőn 
ideje lest terjedelmes emlékiratainak meg
írására.

fi. L

TúnyCríiirlö—,47m 
Színes abrosz 8.7# ,«i
KljpCr kltürtfl nloónaJráganya? f 1.50,« 
ereje <10 Chine ffií. P 3.95 « 
Crepe (le Cliine 4.75 ™
Gyap|blweeil’b’,™ő:..l«?...1’ 3.9Ű™
Mtlselyem Mórit Sí""'6’.;'.".“""p 2.75.,«i 
Virágos miiselycni 1.25 ,n
Moséílclén „ftp ntnlartö minták ....... P —.89
Svájci grenatila jjgUXStt p 2-25M1 
Svájci flrena;lln J!’”hír‘f 1.75 
Tennlszllanel ".'"y/í —.55.™
Kéh feStfl |.,00 tartós minőségben ....... P -.05.™
liatlszisiílon S'f 145.™

Szoknyakonihlné fcíöbT...m.fl’ép 1.90 < 
Szoknyakomblné ? 5.50
Konihiné ttaom klnvlrtffON mtUelyembBI P 2.55 tői 
Pylama |gpn tehnl»znnnclb6l ........ P 5.25-től

Reform nöl nadrág f!?.:!r’I!;Klw’,wP 2.25-.Ö. 
Reform nöl nadrág K$Ui‘.dlítté 1.40*1  
Nöl zsebkendő (lfen íó mtnö.étfhes „ ? * 18. t.M
Puüoverck mélFon iMzAllltott árban .. P 5.90-töl 

Nöl sapka ftaöTnmPj’iból.dlmtfhrmAk P *90  töt 
Gyermek pafenfharisnya
|ó mlnőRög, csak 2 évesig .. ... ........ P " ".1U t#
Sjjorilnyluz # ?ö

Nöl Ing tartós Jó tritonból, hímezve i»M P 1.10 «1

Baöy-feí’itírnemZZaJrrtéZ
1S-I, tngríminy

RáScőcari ut 3B 
Kirtiiy ucca B2
Fiók tizlít l
Vámhát-körut 18
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HÍREK
Olvasóinkhoz!

ilebbl számunkban, február 8-án 
■i a Hétfői Napló

Keresztre jtvény-OUnipláau, 
amellyel még jobban lapunkhoz akarjuk kap 
csolni olvasóinkat. A Hétfői Napló százszáza
lékosan szolgálta eddig is olvasóközönségét, 
amikor 10 fillérért eleven, friss, ötletes, tar
talmas lapot adott a kezébe. Most pedig olyan 
versenyt rendezünk, amilyenre eddig még 
példa nem volt.

A Hétfői Napló Keresztrejtvény-Olimpiá- 
szán minden olvasó részltiehcl, aki 10 fillérért 
lapunkat megveszi és heti keresztrejtvényünk 
helyes megfejtését a közölt pályázati szel- 
s énnyel együtt beküldi kiadóhivatalunk cí
mére. Ezzel jogot szerzett az Olimpiász nye
reményeire, amelynek minden egyes darabja 

értékes és pompás ajándék.
Kereszt rejt vény-Olimpió szunk rejtvényeit 

tizenkét héten át közöljük, — valamennyit 
elsőrangú szakértők szerkesztették. Megfejtői 
között hetenként osztjuk ki a dijakat, — aki 
pedig valamennyit megfejti mind a tizenkét 
héten út, az jogot nyer

az Olimpiász nagydljnlra.
Kercsztrejtvény-Olimpiáízunk első nagy

dijaként a győztest
fetőtől-lalplg felöltöztetjük, 

nkár férfi, akár nő. A cipőtől a kalapig min 
<lent megkap n Héttől Naplótól.

Az első díj mellett még három nagy dijat 
kapnak a Kcresztrejtvény-Olimpiász résztve
vői, akik között — ismételjük — hetenként 
is nz értékes dijak egész tömegét osztjuk ki.

Kísérje figyelemmel a Hétfői Napló 
Kcreszfrcjtvény-Ollmpiászát 

és vegyen részt rajta, ha 12 hét múlva igen 
kevés fáradtsággal és egy kis fejtörés ellené
ben uj cipőt, elegáns ruhát, pompás fehér
neműt akar.

— Vázaonyl Vilmos-emlékünnep a Viga
dóban. Az ünnepség első szónoka Kadosa 
gálák Egyesülete vasárnap délelőtt Vázsonyi 
Vilmos-cmlékünnepct rendezett a Vigadóban. 
Az ünnepség diszszónoka Kadosa Marccl 
volt, nki hosszú beszédben jellemezte Vázso- 
nyi Vilmost. Évtizedeken keresztül soha vé
get nem érő vezércikk, szünet nélkül tártéi 
iskola volt mindenki számára. Minden kér
désben eredeti és dönthetetlen szellemi 
fegyvereket tudott felsorakoztatni. A becsü
letességére. pedig épileni lehetett, mint a 
kősziklára — mondotta többek között. A 
nagysikerű beszédet előkelő közönség hall- 
g itta végig. A közönség között ott ült özv. 
Vázsonyi Vilmosné és Vázsonyi János dr. 
országgyűlési képviselő is. Ezután még zene
számok és szavalatok következtek.

— Február végére elkészül ■ költségvetés 
tervezete. Korányi Frigyes bóró pénzügy
miniszter most már teljes munkásságát a 
jövő évi költségvetés előkészítésének szen
teli. A költségvetés kerete nincs még telje 
sen megállapítva, mert a pénziigyminisz 
tér arra törekszik, hogy ne fiktiv költség
vetést készítsen, liánéin az a reális bevételi 
lehetőségekhez igazodjék.

— Halálos nászút — repülőgépen. Tarrago- 
"náből jelentik: Gnndcsa köz«ég mellett egy 
kis sporlrepillögép a sűrű köd miatt lezuhant. 
A repülőgépet egy Klug Albert nevű német 
ember vezette, nki éppen nószuton volt, ügy 
ő, mint felesége életüket vesztették a ka
tasztrófában.

A Pesti Hazai Első Takarék
pénztár mérlege

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
lg igatósága folyó hó 39-án tartott ülésében 
megállapította nz 1931. üzletévi mérlegel és üz- 
1< 'eredményt s elhatározta, hogy a folyó évi 
f< líruftr HVán tartandó 02 évi rendes közgyűlé
sinek Javasolni fogja a 2.539,190.47 pengőt tevő 
tiszta nyereségnek következő módon leendő fel
osztását:

Osztalékra fordiftassék minden részvény után 
8 pengő, vagyis 200.000 darab részvény után 
1.(.00 000 pengő, adassák a rendet tartalékalap- 
n ik ez alapszabálysrerÜ 124 227 97 pengő helyett 
250.000 pengő, a: ingatlan-értékcsökkenést tárta
it'-alapnak 100.000 pengő, a nytigdijlnrtalékalap- 
nak 100 000 pengő, köz. és jótékongcélokra 
15.000 pengő, a fetügyelőblzottság és a válavt- 
mány lagjninnk tinódétdijára 31 075 pengő, a 
tisztviselők külön jutalmazására 120.000 pengő, 
a femnaradó 175 287 50 pengő periig nz 1032. évi 
nyereség- és veszteségszámlára vitessék át.

Az egyesület fő üzletágainak álladókét a kő 
Vetkező számadatok tüntetik fel:

Hctéti könyvecskékre elhelyezett betétek álla- 
d< ka 73.350 K2rt őrt P; folyószámlán és csekk
számlán elhelyezett betétek álladóka 30.200 fi20.08 
P; ugv, hogv az egyesületnél elhelyezett tőkék 
álladékn nz rgvéb hitelezők tételének beszámító 
savai 137 940 07391 P: a váltótárca álladékn 
05 504 042 21 I’; ar értékpapirnkra adott előlegek 
3 424.930.Őrt P: adások egyéb fedezetek nlaplán 
valamint nvill hitelek és különféle adósok álla 
deka 29,052.440 H0 P; a jelzálogkölcsönök álla 
dóka 92.91 rt.295 IMI P. a községi kölcsönök álla 
deka 9.101.010 23 P; a forgalomban lénő egyesü
leti táloglet>elek Alladóka 35,909 405.20 P, nz ér- 

yktkpaplrtárc^ áll'déka 10,199.303.59 P.

Adópolitikái okok hátráltatják 
a lakbérrendelet kiadását

A kormány még a február! negyedre érvényes Időben 
kiadta a rendeletet

A lakbérek, valamint az üzlethelyiségek, 
ipari üzemek és műhelyek bérének havon
kénti fizetésére vonatkozó korinónyrendelet 
megjelenését vasárnnpra várták az érdekel
tek. A rendelet azonbnn nem jelent meg, 
ami meglehetős nyugtalanságot okozott, 
mert hiszen házbérnegyedben vagyunk és 
Igy most már égetővé vált ennek az ügynek 
a rendezése.

Olyan forrásból, ahol a törvény, illetve 
a rehdeletek előkészítési munkáját alaposan 
Ismerik, a lakbérkérdésre, valamint az ez
zel kapcsolatos egyéb ügyekre vonatkozólag 
az alábbi információt kaptuk:

— A lakbérkérdésre vonatkozó rendelet 
munkában van. A döntésnek látszólag semmi 
akadálya nincs. Ez azonban csak látszat,

mert a kérdést adópolitikai szempontok 
komplikálják.

— A bürokratikus munkálatok most azt

— Hajós Kálmán országgyűlési képviselő 
balesete a vadászaton. Zalaegerszegről je
lentik: Hajós Kálmán országgyűlési kép
viselő a zalamegyei Lentiben vadászott. Egy 
lejtős utón megcsúszott, elesett és megütötte 
a lábát. Másnapra heves fájdalmak gyötör
ték, úgyhogy a zalaegerszegi kórházba kel
lett szállítani. Röntgenfelvételt készítettek a 
lábáról és megállapították, hogy az esésnél 
izomszakadást szenvedett. Állapota annyira 
javult, hogy vasárnap délben már vissza
utazott Budapestre.

— Ellenzéki pártalakulás Nagykanizsán. A 
Nemzeti Demokrata Pórt és a Független Kis
gazdapárt a vidék egyes városaiban közösen 
szervezkednek. A szervezkedés első állomása 
Nagykanizsa, ahova hétfőn utaznak le a de
mokratapárt részéről Vázsonyi János. Gál 
Jenő országgyűlési képviselők, Magyar Miklós 
és Láng Lajos a párt vezetőségi tagjai, mig 
a Gnál Gnszton-párt résziről Farkas Tibor. 
Dinnyés Lajos országgyűlési képviselők és dr. 
Balta Antal hírlapíró vesznek részt a szervez
kedő gyűlésen.

— A Modern Szalon megnyitása. A Belváros 
előkelő közönsége már régóta nélkülözött egv 
olyan mulatót, mely finom, diszkrét, otthonias, 
amelyben a kiszolgálás figyelmes és az árak a 
mai viszonyokhoz alkalmazkodnak. Hahn Fe
renc, ii Modern kávéház igazgatója, a „Modern 
Sznlon"-nal (Eskü-tér 9) oly otthoniasan kelle
mes helyet teremtett, amelyben mindezeket 
teljes mértékben megtalálja a szórakozni vá
gyó publikum. Ezért sikerült várakozáson fe
lül a Modem Szalon szombat esti megnyitója, 
amikor a premier közönsége ignzi világvárosi 
hangulatban reggel 5-ig mulatott a szalon 
pompás és Ízléses helyiségében. A kitűnő zenét 
Víg László triója szolgáltatja.

Zálogcéduláto,

•
 aranyat, er.Ostftt, brltllAnsol hlheietlen magas áron 

vessek. Ivónceica ékszerüzlet RAkóczl-ut 8. szám

— A Bajai Kereskedő Ifjak Egyesületének 
félszázados Jubileuma. A Bajai Kereskedő If
jak és Magántisztviselők Egylete vasárnap dél
előtt ünnepelte meg a Nemzeti Szálloda dísz
termében fennállásának ötvenéves jubileumát. 
A juhiláris évforduló Baja város egész társa
dalmának ünnepévé mélyült ki, mert reszt
vettek azon a hivatalok vezetői, a törvényha
tósági bizottság, a megyei és állami tisztvise
lők, a többi társadalmi egyesületek, az összes 
kereskedők. Iparosok és honoratiorok. Az ün
nepi beszédet Kicin Emil jelenlegi elnök mon
dotta el, majd dr. fíorbiró Ferenc polgármes
ter Baja város nevében Reich Vilmos komi, 
főtanácsos, volt egyesületi tinók nz alapító
tagok és a Bajai Kereskedelmi Kaszinó nevé
ben üdvözölte az egyletet Krausz Gyula és dr. 
Fisch szólalt fel azután. Az ünnepélyt a Szó
zattal fejezték be.

Társaságbeli nö
csakis az ártalmatlan s szagtalan

IVIorásson tejet
használja felesleges hnjszálal eltávolítására

— Feleségével együtt öngyilkosságot kö
vetelt el egy ügynök. Vasárnap délután a 
Dessem/ly-utca 5. számú házba hívták ki a 
mentőket, akik súlyos állapotban, eszmé
letlenül találták az egyik elsőemeleti lakás 
bán, Tóth Antal 59 éves ügynököt és 54 éves 
feleségét: Fél Ágnest. Mindketten világító 
gázzal mérgezték meg magukat, — a men
tők eszméletlen, súlyos állapotban szállítot
ták őket a Rókus-kórházba. Az öngyilkos
ságot az egyik szomszéd vette észre, aki 
nrra lett figyelmes, hogy az újság és n tej 
még délután Is ott hever az ajtó előtt. Rosz- 
sznt sejtve sietett a házmesterhez, majd 
rendőrt hívtak és rátörték az öngyilkosokra 
nz ajtót. Tóth és felesége búcsúlevelet netn 
hagytak hátra, ugy tudják azonban, hogy 
nz utóbbi időben nagy anyagi gondjaik vol
tak.

— Olasa tudós előadása a Korvin Mátyás
társaságban. A Komin .Mátyás Magyar-Olasz 
Tudományos, Irodalmi. Művészeti és Társa
dalmi Egyesület meghívására vasárnnp délelőtt 
Polllni milnnói egyetemi tímár előadást tartott 
ni Akadémián. Előadásának tárgya: magva- 
rok az 1833 iki milánói forradalomban. Az ér
dekes előadást előkelő közönség hallgatta 
végig.

— Na ftlritdjrtn Novopln szénsavas fenyő
tabletta nélkül, mert újjáéled tőlet Ara 40 flll

célozzák, hogy ezt a nehézséget áthidalják 
Más oldalról szerzett értesüléseink sze

rint a kedvezményes, tehát részletekben való 
lakbérfizetés kedvezményét olyan szemé
lyek, akik negyedévenként kapnak lakbért, 

nem vehetik, illetve csak annyiban ve
hetik igénybe,

hogy a élvezett lakbérükön esetleg túlmenő 
lakbértöbbletet fizethetik részletekben. A 
tényleg kapott lakbért teljes egészében oda 
kell adnlok a háztulajdonosnak.

A kormánynak — információnk szerint 
— az a szándéka, hogy a felmerült adópoli
tikai komplikációk mellett is

már a mostani bérnegyedre életbeléptéit 
a részletfizetést

és igy minden valószínűség szerint az erre- 
vonatkozó rendelet 1—2 nap múlva meg 
fog jelenni.

— Rehabilitált ügyvéd. Dr. Hauszmann 
László budapesti ügyvédet az ügyvédi ka 
mara néhány héttel ezelőtt az ügyvédi rend
tartás értelmében felfüggeszteni volt kény
telen, mert a másfél évvel ezelőtt dúlt pest
erzsébeti várospolitikai ügyből kifolyólag a 
város polgármestere bűnvádi feljelentést 
tett ellene. Ez évi január hó 23 án a buda
pesti büntető törvényszék Schadl-tanácsa 
ebben az ügyben megtartotta a fötárgyalást 
és dr. Hauszmann Lászlót bűncselekmény 
hiányában az ellene emelt vádak alól fel
mentette. A felmentő Ítélet következménye
ként az ügyvédi kamara nevezett ügyvéd 
felfüggesztését megszüntette és igy a hosszú 
időn át méltatlanul meghurcolt ügyvéd 
most végre teljes erkölcsi elégtételt kapott

— Az ügyvédi kamarai választást küzdelem. 
Az ügyvédek Független Pártja vasárnap d. e. 
11 órakor tartotta nagy értekezletét a kamarai 
választások tárgyában, melyen az ügyvédi, kar 
tagjai rendkívül nagy számban jelentek meg. 
Az elnöki székben dr. Seprényi Imre nagy
hatású beszédben mutatott reá az ügyvédség 
mai katasztrófális helyzetére. Utána dr. Ve- 
kerdy Géza a párt vezére vázolta a párt jövő 
programmját. Dr. Mészöly Imre kifejtette, hogy 
a többi érdekképviseletek (Omke, Omge, Keres
kedelem és Iparkamara, Orvosszövetség) nem
csak energikusan megvédik tagjaik érdekeit, 
hanem jelentékeny előnyöket is vívtak ki ezzel 
szemben az ügyvédi Kamara jelenlegi vezető
ségének erélytelensége következtében a Kar 
példátlan leromlásba jutott. Egyedüli intézmény 
az Országos Ügyvéd-Otthon Egyesület mulat 
fel komoly sikert, az is azért, mert ellenzéki 
vezetősége van. Dr. Nádai Jenő, dr. Moskovits 
Mór, dr. Faragó József és mások nagyhatású 
felszólalásai után kiküldték a programra alap
ját! nz uj vezetőséget kijelölő bizottságot. 

lŰFLUMÉNTS 
kftbltefa, nátha én rekedtség ellen. Influenzás Időkben nél 
ktiWz.hotctlen. Kapható gyógyszertárakban es drogériákban

— Megjelent a Gutenberg nagy lexikon ötö
dik kötete, amely a Babilontól—Bernig terjedő 
címszavakat tartalmazza. Érdekes cikkek szá
molnak be a bányaművelésről, a belsőégésű 
motorokról, a barckkmflvészetröl, Bécsröl, 
Berlinről, Bogosról, Beethovenről stb., stb. A 
Gutenberg nagy lexikon-nak ez a kötete Is 
nagyon sok újat hoz és erősen kidomborítja a 
magyar anyagot. A sok kiváló cikket számta
lan szövegközti ábra élénkíti és különösen szé
pek a mümelléklcttúblák, melyek közül érde
kesek a Balatonról készült repülögópfelvéte- 
lek. A színes táblák és a kis színes műmellék- 
letek külön dicséretet érdemelnek.

Vasárnapi 
zeneesemények

Kétszázadszor került színre vasárnap este 
Goldmark reprezenfaliv operája, a „Sába ki
rálynője" az Opernházban. Uj szereplője Is 
volt a juhiláris előadásnak Halász Gitta sze
mélyében, aki Astaroth kényes ónekszerepót 
szólaltatta meg a nála megszokott biztos ze
neiséggel. A többi szerepekben Németiig Ella, 
Bodó Erzsi és Halmos János nyújtották tudá
suk legjavát. A közönség valósággal premier
hangulatban tapsolt a ritka jubileumi előadás
nak, amelyet a betegségéből fölépült Fleischer 
Antal ragyogó lendülettel vezényelt. — Fel
tűnő gyér látogatottság mellett folyt le a „Szé
kesfővárosi Zenekar" vasárnap délutáni hang
versenye. A magyar szerzők müveiből össze
állított műsort (Sebök Stefi, Gergely László és 
Koromzay Dénes szólisták közreműködésével) 
Bor Dezső vezényelte. — Este a Zeneakadé
mián Szekeres Ferenc, a kitűnő orgonamüvész 
adott nívós orgonacstet Szines regisztrálása, 
elmélyedő előadása komolv értéket jelentettek. 
Feltűnést kellett a közreműködő Pál ff y Aranka 
nagy terjedek-fi és vivőerejű mezzoszopránja. 
A dr. Ilcrz Jttó zongorakisérete mellett elő
állott énekszámainak megérdemelten nagy si
kere vólt. — Érdekes és értékes volt Hu boy 
Jenő zcncdélutánja, amelyet vasárnap délután 
a rádió közvetített. Havin G-dur kvartettjét 
és Mozart G moll kvintettjét hallottuk Hubag 
Jenő, Zathureczky Ede. Zsolt Nándor, Kerpcly 
Jenő és Végh Sándor nagyszerű tolmácsolásá
ban. A két kamarazeneszám között Basilides 
Mária énekelt öt Schubert dalt. Tökéletes tu
dassál. a szív legmélyéről jövö belső átéléssel, 
utóiéihcletlen művészettel. G—f. •

— Nehéz székelésben szenvedők, akik*  
nek az agyvértódulás, a fejfájás és szfvdobo- 
gás, az emésztési zavarok és különösen a 
végbélbajok teszik az életet nehézzé, igya- 
nak reggel és este egynegyed pobór természe. 
les „Ferenc József**  keserűvizet. Klinikai ve
zető orvosok igazolják, hogy a Ferenc József 
víz műtétek előtti és utáni időszakok ■ 
bán is nagyértékű hashajtónak bizonyul. .\! 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzlelekben kapható.

— Hétfőn folytatják a csehszlovák-*  
magyar kereskedelmi tárgyalásokat. A cseh
szlovák kormány Budapesten tárgyaló de
legációjának vezetője, Fuchmann tanácsos, 
szombaton Prágába utazott, hogy kormás 
nyától újabb instrukciókat kérjen. Fried- 
niann tanácsos hétfőn már visszaérkezik 
Budapestre. A tárgyalásokat most már más 
gyár részről Nickl Alfréd meghatalmazott; 
miniszter vezeti. Előreláthatólag a tanácsko
zások február 7-ig befejeződnek. Fcrenczi 
Izsó, aki eddig a mi részünkről vezette a 
tárgyalásokat, ekkor Genfbe utazik.

Gyözomon meg, hogy zaiogGÉím®!, 
ezüst, arany én ékszerért mindenkinél többet fizetek 
NEMES H. ékszerész, ÍJJStarí

Fehér vásár 
a Gólya Áruházban

A gazdasági életben nincsen olyan helyzet, 
amelyből valakinek busás haszna ne volna. A 
mai nyomorúságos helyzetből éppen a nagy, 
közönség, a fogyasztó tömeg húzhat gazdag 
hasznot, hiszen ma minden eladó s a máskor 
drága, finom portékát most a szó szoros értel
mében fillérekért szerezheti meg magának az 
ember. A kereskedőnek kell a pénz, sürgősen 
és nagyon kell és ha másképpen nem jut hozzá, 
hát dobja az árut, odaadja annyiért, hogy az 
ember normális viszonyok között el sem hinné, 
hogy ilyen olcsó árakon ilyen finom holmikat 
lehessen vásárolni.

Tegnap a Gólgaáruházakban, ezekben az oly 
népszerű és felkapott divtáruüzletekben különle
ges vásár kezdődött, amelyen valóban fillérekért 
kínálnak finom fehérárut — a családi, üzleti, 
vagy intézeti fehé*-nemüszükségletek  felfrissité- 
sőre nyújtva ezzt .gazán páratlan alkalmat. Azt 
tudjuk, hogy napról-napra nehezebb az áru és a! 
nyersanyag behozatala, azt látjuk, hogy a Gólya*  
áruházakban még rengeteg kitünőminöségü áru 
van, azt értjük, hogy ez a sok finom áru eladó, 
de hogy hogyan adhatják ilyen olcsón, az a mai 
viszonyok között is merőben érthetetlen.

Tartós mosott minőségű kelengye gyolcs mé- 
tere 85 fillértől; Igen tartós mosott kelengyd 
sifon métere 98 fillértől. — Kitűnő pamut da- 
masztból készült kávéskészlet 13.80. — Igent
megbízható jóminőségii tányértőrlö darabja 47 
fillértől. — Színesen szőtt, igen Jóminősógü aö- 
rósz 3.75. — Igen jó miiselyemminöségü Crepá 
de Chine métere 3.95. — Finom fehérnemüekhea 
való virágos müselyem különböző színekben! 
métere 1.25. — Férfiing finom puplinból 2 gal- 
lérral 6.88-tól. — Oxfording kiváló anyagból 3 
gallérral 5.50-től. — Férflhálóing tartós, erős
szálú anyagból 3.95-től. — Önkötő nyakkendő 
pazar választékban 55 fillértől. — Kötött'nőt 
egyberuha csodaszép fess fazonokban 19.80-tól. 
— Női ruha divatos tweed anyagból 9.80-tól. —» 
Női hálóing finom kisvirágos műselyemből 
3.35-töl. — Kombiné finom kisvirágos müselyem- 
böl 2.55-IŐI. — Nő zsebkendők igen jó minőség
ben 18 fillértől. — Bábyfehérnemüeknél 15% en
gedmény.

Szívesen soroltuk fel mutatóban ezeket az 
érthetetlenül olcsó árakat és nem törődünk vele, 
hogy mi ennek az olcsóságnak az igazi oka. 
De nem törődik vele a közönség sem, aki a 
Gólya áruházak fehérvásárának első napján 
látva a kirakntbeli finom holmikat és olcsó árai
kat, olyan tömegesen állott a három üzlet pult
jai elé. hogy a serény személyzet alig győzte a 
kiszolgálást. Ezt a hirtelen támadt vásárlási lá
zat könnyű megérteni, hiszen ma minden fehér
nemű-készlet felfrissítésre szorul és mert az 
árak a lapos erszényekhez vannak mérve, csak 
természetes, hogy mindenki megragadja ezt a 
páratlan vásárlási alkalmat.

A Gólyaáruház ez alkalommal fehérvásárának 
minden rendkívüli’ kedvezményét megadja a 
vidéki közönségnek is. Egyszerű levelezőlap
kérésre mintákat küld, o csomagolást ingyen 
adja, a postaköltségeket nem számítja fel, a 
ncin tetsző árut visszacseréli, de kívánatra a 
pénzt is visszafizeti. Igv tehát a vidéki közönség 
valóban minden kockázat nélkül rendelhet a 
megbízhatóságáról egyébként is hírneves Gólva- 
áruházaktól. Pontos cim: Gólyaárttház, Buda
pest, VHI., Rákóczi ut 38, vagy VI., Király-utca 
52, vagy IV., Vámház-kőrút 16.

A Gólyaáruházak fehérvására március 1-ig 
tart.

aranyat, eztlstöt, rerzanszőnye
get M1'. leírnagnrnihb ór* 
hnn Volt rílofl áí"
becsüs. HottenbiHer-utca 85.

— A rossz viszonyok következtében n most 
nemrég megnyílt Károly-körut 22. szám alatti 
(Röser-bnzár, átjáróház) szőnycgiízlet felosz
lik. Most adódik alkalom mindenkinek sző
nyeg. pamlagátvetö, takarók, függönyök és 
minden e szakmába . vágó cikkeket elképzelhe
tetlen olcsó árban beszerezni.

— Értesítés! Tisztelettel értesítjük Igen tisz
telt vevőinket, hogy Bálvány-utca 4. szám 
alatti azönyegüzletünket a háztulajdonossal 
történt megállapodás folytán nem szüntetjük 
meg, hanem továbbra is a fenti helyen vezet
jük és kérjük nb. vevőink további támogatá
sát. Grűnfcld Testvérek, szőnyegkereskedö-cég. 
Bpest, V., Bálvány-utca 4.

Dr, FtHYES
^Tsssstsnn^E

vér-, bőr- és namtbeteffekj 
nek rendel egdaa nap
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„FO8EFAIEVÉL"
A revük revtl|e. Humor, kacagás. 
Fellépnek: Ré ész Vilma, Kertész 
Ha, Viola Glza, U/váry Latos, Ke
leti László és még IS varieté-szám.

Kedden mosoros tea-ddlutam

Véresre verte édes
anyját egy garázda 

fiatalember
Vasárnap délelőtt véres verekedés játszódott 

Iű Pestszenlőrincen, az Allumi lakótelep 43 
számú épületének 2. számú lakásában.

A ezoba-konyhás lakásban Andriska György 
23 éves autófényező lakik édesanyjával. A 
fiatalember és anyja között az utóbbi időtlen 
többször keletkezett szóváltás és állandóan fe
szült volt közöttük a viszony. Andriska tnár 
többször

■ veszekedés hevében megütötte anyját 
s a szerencsétlen asszony a szomszédok segít
ségét is kénytelen volt már néhány esetben 
igénybe venni.

Tegnap is valami miatt összeszólalkoztak, 
mire a fiatalember

fölkapott az asztalról egy tányért és az 
anyja fejéhez vágta.

Andriskóné fején szenvedet súlyos sérüléseket. 
Vérző fejjel kirohant az udvarra és segítségért 
kiáltott. A házbcllck rendőrt hoztak, aki

előállította a dühöngő férfit a közeli Őr
szobára,

mig a súlyosan sérült asszonyt a mentők első 
segélynyújtás után a Szent István-kórházba 
szállították.

Andriska György ellen a rendőrség megindí
totta az eljárást.

— Derült idő várható. Napsütéses, ta- 
vaszias időre virradt vasárnap reggel Buda
pest, és a szép idő egész napon át tartott. A 
Meteorológiai Intézet hétfőre szóló prognó
zisa szerint jobbára derült, száraz idő vár
ható, nappal erős felmelegedéssel, éjszaka 
pedig fokozott lehűléssel.

—- Teleszkv János londoni utazása. Te- 
leszk .János volt pénzügyminiszter hétfőn 
indul Londonba, ahol az angol pénzügyi 
körökkel folytat tanácskozásokat a „stiíl- 
halte“ és a transzfer-moratóriummal kap
csolatos kérdésekről.

— Walkó és Gömbös nem mennek 
Genfbe. A genfi leszerelési konferencián 
tudvalevőleg Apponyi Albert gróf képviseli 
a magyar kormányt. A magyar delegáció 
tagjai Apponyi Albert grófon kívül Tánczos 
Gábor tábornok, Masiricvics Szilárd meg
hatalmazott miniszter, prágai követünk, 
Ziegler Géza vezérkari szolgálatot teljesítő 
ezredes, Petényi János báró és Hevessy 
Pál genfi miniszterrezidensek. Itt említjük 
meg az elterjedt hírekkel szemben, hogy 
sem Walkó Lajos külügyminiszter, sem 
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter nem 
utaznak ki Genfbe.

— A független kisgazdapárt szervezkedése 
Békésmegyében. A független kisgazdapárt 
szombaton és vasárnap Békésmegyében tartott 
szervezkedő gyűléseket. Szombaton Mező- 
berényben azt hangoztatták a párt szónokai, 
hogy uj földbirtokpolitikára és a titkos válasz
tójogra van szükség. Este kilenc órakor négy- 
százteritékes vacsora volt, amelyen megjelen
tek Hegymegi Kiss Pól és Kun Béla ország
gyűlési képviselők. Hegymegi Kiss Pál hosszabb 
beszédben Ismertette a politikai helyzetet, majd 
beszélt arról, hogy Debrecenben a kisgazdák, 
kisiparosok, kiskereskedők és munkások nagy
gyűlést tartottak, amelyen elhatározták, hogy 
a kormányzót kérik fel küldöttségileg: oszlassa 
fd a képviselőházat és uj választójogi rendelet 
alapján ejtsék meg az uj választásokat. Kun 
Béla szólalt még fel, majd reggel átmentek 
Békéscsabára, ahol nagy érdeklődés mellett 
megalakították a békéscsabai választmányt. 
Politikai kérdésekről nem beszélhettek és igy 
csupán gazdasági kérdéseket tárgyalnak. Kun 
Béla, Hegymegi Kiss Pál és Szakács Andor 
országgyűlési képviselők és Tildy Zoltán.

GUSTAVFRÖHLICH 

DITA PARLO 
WLADIMIRSOKOLOFF

KISMET
KNOBLAUCH VILÁGHÍRŰ REGÉNYE

Warner Broeh attrakciója.

A HIMALÁJA 
MEGHÓDÍTÁSA 

HIMACSAL
AZ ISTENEK TRÓNJA 

DYHRENFURTH EXPEDÍCIÓJA 
Schuchmann-lilm.
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Az országos Kaszinó vasárnap viharos 
hozgvíliosen tárgyalta ül. oamovlch 

Sándor ügyet
Dajkoulch az drdemloges határozat előtt uisszavonta felle tarozását 
— Hottossv Gedeon neivüre Uiekerle Sándort uáiasztotkflh meg

Az Országos Kaszinó óriási érdeklődéssel 
várt közgyűlést tartott vasárnap délután. A 
közgyűlésen meglepően nagy számban je
lentek meg a tagok, amire az ad magyaré 
zatot, hogy

a vasárnapi közgyűlés napirendjén ott 
szerepelt a Dajkovlch ügy is.

Ifj. Dajkovlch Sándor ellen tudvalévőén a 
kaszinó választmánya kizárási határozatot 
hozott, mert Dajkovlch Farkas Elemérrel 
való afférja során nem volt hajlandó alá
vetni magát a katonai becsiileti hatóságok 
illetékességének. Emiatt a kizárási határo
zat miatt

ifj. Dajkovlch Sándor fellebbezést jelen
tett be a kaszinó közgyűléséhez.

Az Országos Kaszinónak körülbelül 450 
tagja ült össze a vasárnapi közgyűlésen, 
amelyen Teleki Pál gróf elnökölt. A napi
renden szereplő különböző kérdések közöli 
először Kramolin Viktor ügyének tárgyaló 
sónál lángolt fel a vihar.

Kramolin ugyanis fellebbezett tagdij- 
hátraléka miatt történt kizárása ellen

— fellebbezését azonban elutasították. Te 
lek! Pál gróf ezután általános érdeklődés 
közben ismertette a űa/Aovtc/i-ügyet, amely 
szerinte katonai elvi kérdés. Hangsúlyozta, 
hogy

nem erkölcsi okok imatt döntött a vá
lasztmány Dajkovlch kizárása mellett 

és miután Dajkovlch közben a vegyes dán

DIAKA FOGKRÉM
Minősége közismert!
Ára meglepetés!

— A magyar társadalom a leszerelés mel
lett. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége, 
a TESz nagyválasztmánya gyűlést tartott, 
amelyen egyhangúlag nagy lelkesedéssel 
nyilatkoztak meg most a leszerelési konfe
rencia nemzetközi összejövetele előtt az ál 
talános katonai leszerelésről.

A TESz-nek ez a határozata tulajdonkép 
pen az- egész magyar társadalom helyeslé
sével találkozik és ennek az álláspontnak a 
leszögezése szükséges volt éppen a genfi 
konferencia előtt. A magyar társadalom 
ugyanis tizenhárom évvel a háború befeje
zése után, a sanghaii bonyodalom, a keleti 
bolsevizmus, az uj talár és inongoldulás 
veszélye előtt, teljes egyértelműséggel azon 
az állásponton van, hogy a világ gazdasági 
egyensúlyát csakis ugv lehet helyreállítani, 
ha lehetővé teszik a békés együttműködést. 
A magyar kormánynak is kötelessége a leg- 
erélyesehben képviselni a magyar nemzet 
egyetemes és a leszerelésre vonatkozó kí
vánságát, mert ebben a tekintetben maya 
mögött találja osztály- és pártkülönbség 
nélkül az egész magyar nemzetet.

— Letartóztattak egy kauciószédelgő 
„részvénytársasági Igazgatót". A főkapi
tányságon vasárnap délután letartóztatták 
Kulcsár János 34 éves cégvezetőt, aki a 
Bank-utca 5. számú házban „Vármegyék 
monográfiája" címmel vállalatot létesített 
és mint annak igazgatója, kauciós alkalma
zottakat vett fel, de azokat sem fizetni nem 
tudta, sem pénzüket nem adta vissza. Mikor 
emiatt a rendőrséggel kellemetlensége tá
madt, vállalatát Borkiviteli r. t.-re keresz
telte át és újabb kauciós alkalmazottakat 
vett fel. Ezek is a rendőrséghez fordullak, 
mire vasárnap letartóztatták Kulcsárt és át 
kisérték az ügyészség fogházába. 

dór parancsnokságához intézett levelében 
elismerte a katonai becsületűgyi bíróságok 
illetékességét lovaglás ügyében és kérte az 
eljárás megindítását — a közgyűlés bármi
lyen határozatot is hoz.

ha a katonai hatóságok kedvezően bí
rálják el Dajkovlch ügyét, úgy öt újból 
meghívják tagnak az Országos Kaszi

nóba.
Bene Ödön udvari tanácsos ezután azt 

indítványozta, hogy halásszák el a döntést 
a katonai hatóságok eljárásúnak befejezé
séig a Do/Aomch-ügyben. Ugyanezt propo
nálta Oberschall Pál egyetemi tanár, Ko- 
vács-Karap Ernő és Boggal Zoltán huszár
ezredes, es. és kir. kamarás. Az elnök ez
után szavazásra tette fel a kérdést.

Kétszázharmincan a halasztás ellen, 
százhetvenen a halasztás mellett adták 

le szavazatukat.
Mielőtt azonban a kérdés felett érdemle

ges határozatot hoztak volna, váratlanul 
felállt id. Dajkovlch István — ifj. Dajko- 
oich Sándor édesapja — és fia nevében be
jelentette hogy

a fellebbezést, hivatkozással az elhang
zott elnöki enunciáciőra, — visszavonja.

Ezzel azután a Dajkovich-kérdés lekerült a 
közgyűlés napirendjéről.

A továbbiak során megválasztották az uj 
választmányi tagokat és a lemondott llő- 
dossy Gedeon igazgató helyébe Wekerle 
Sándor volt minisztert.

— Újszülött c-ecseniő a vulkánkoffcrbcn. 
Vasánap este a Felső erdősor 12. szám alatti 
házban a kapu alatt a házfelügyelő — amikor 
beakarta zárni a kaput — egv vulkánkofferl 
talált. Gyanús volt a dolog, rendőrt hivott és 
azzal együtt nyitották ki a koffert, melyben uj- 
ságpapirosba göngyölve egy félig megfagyott 
csecsemőt találtak. Kihívták a mentőket, akik 
a kis gyermeket — aki még éleiben volt — be
vitték a gyermekmenhelyre. A lelketlen anyát 
nyomozza a rendőrség.

— Móricz Zsigmond előadási Bécsben. 
Bécsi tudósítónk jelenti: Nagy érdeklődés inél- 
lett, zsúfolt széksorok előtt tartotta ineg Mó
ricz Zsigmond előadását vasárnap este az 
Ostcrreichlsche Klub nagytermében. Előadásá
ban a mai magyar élet irodalmi, gazdasági és 
szociális problémáival foglalkozott. A közön
ség nagy tetszéssel fogadta a kitűnő Író elő
adását.

— Dlftérlajárvdny van Baján. Baján oly 
nagy mérvet öltött a diftéria járvány, hogy a 
tisztifőorvos előterjesztésére a polgármester a 
belvárosi nagy elemi iskolát tiz napra bezárta.

— Gázzal megmérgezte magát és meghalt 
egy belvárosi urasági Inas. Hágnál Imre dr. 
egyetemi tanársegéd, Vád-ucca 52. számú 
házban levő lakásán a konyhában Győr- 
váry János 26 esztendős urasági inas ki
nyitotta a gázresó összes csapját és akiömlő 
gázt belélegezte. A mentők dr. Hágnál kéré
sére a Korányi-klinikára vitték, de már 
nem lehetett megmenteni az életnek. Rövid 
szenvedés után meghalt. A rendőrség bú
csúlevelet nem talált. A nyomozás lesz majd 
hivatva megállapítani, miért vált meg az 
élettől a fiatal urasági inas.

— A DEL-KA leli vásárának utolsó hetében 
elragadó egyes pár tánccipö-modellckct 50 
százalékig mérsékelt áron hoz 4.90, 6.90 és 
8.90 pengőért.

ANGOL AS SKÓT 
iif ml-iylri i a ao J a b b 4 ■ 

iBOtinomano szöveteimet
28 pengős mélerenkintl 
eggsegarüan árusítom.

Selyemmel Átszőttek möterjt 30 pengd. 
Soha vissza nem térő kedvező vásárlási alkalom t

SPIEGEL ARffllN
IV, Türr litván-utca 9. I. etn.

Utcai telefonfülkében 
lakott egy munka

nélküli
Tegnap éjszaka az Andrássy-ulon szolgá

latot teljesítő rendőr az Oktogon közelében 
különös felfedezésre bukkant. A rendőr, 
amikor körutját végezte,

az egyik uccal telefonfülkéből horko
lást hallott

és amikor benyitott oda, egy teljesen leron
gyolódott, 35—10 évesnek látszó férfit ta
lált a fülkében.

Az ismeretlen ember összekuporodva 
aludt ott és a rendőrnek úgy kellett fel
ráznia. Nem tudta magát igazolni, lakását 
sem tudta megmondani, mire előállították 
a főkapitányságra. A rendőrségen Molnár 
Imre állásnélküli kereskedősegédnek mon
dotta magát és azt hangoztatta, hogy

azért aludt az uccal telefonfülkében, 
mert lakásra nem volt pénze.

Napok óta kóborolt a nagy hidegben étien- 
szomjan, szállás nélkül. Pádon nem akart 
aludni, mert ott hideg von, ezért határozta 
el, hogy a közeli automata fülkébe húzódik 
meg. Molnárt kihallgatása után elbocsátot
ták a rendőrségről, egyben gondoskodtak 
róla, hogy megfelelő szálláshoz jusson.

— Tavaszra feltétlenül megnyitják a deb
receni krematóriumot. Debrecenből jelen
tik: Az utóbbi időben sok vita folyt az el
készült debreceni krematórium megnyitásá
val kapcsolatban. Vásárg István polgármes
ter vasárnapi nyilatkozatában kijelentette, 
hogy a krematóriumot függetlenül minden 
ellenkezéstől — tavaszra feltétlenül meg
nyitják, annál is inkább, mert az semmiféle 
tételes törvénybe nem ütközik és miniszteri 
engedély sem szükséges működéshez.

— Betiirőbandát fogtak Szegeden. Szé*  
gcdről jelentik: A rendőrség hosszas nyomo
zás utón vasárnap letartóztatta Szabó Sán
dor é,s Rónay László rovottmultu fiatal
embereket, akikről kiderült, hogy ők vol
tak az utóbbi időben sorozatosan elkövetett 
szegedi rablásoknak és fosztogatásoknak 
tettesei. Legutóbb a zsidó hitközség elnöké
nek ujszegedi villájába törtek be. A ház
kutatás alkalmával ezcrölszúz pengő kész
pénzt és nagyértékű ékszereket talállak a 
betörők lakásán. A betörőkkel együtt orgaz
dáikat is elfogták.

— Szürke autótaxlk. A közönség köréből 
töhbizbcn kérdést intéztek aziránt, hogy a 
kékszinürc átfestett autolaxik a szürke taxi 
érdekcsoporthoz tartoznak-e. Megállapítottuk, 
hogy a szürke taxi érdekeltség koesiai kizá
rólag szürke színűek, s igy más színű (piros 
vagy kék) kocsik nem tartoznak a szürke taxi 
érdekcsoporthoz.

— Meg akarta gyilkolni az apját. Ph' récén- 
bői jelentik: Vasárnap délelőtt a püsp lladámit 
csendőrök a debreceni ügyészség fogházába 
szállították ifj. Bihnry László kötélverösegé- 
det, nki szombaton, n vásárról hazatérve, 
összeszólalkozott apjával, kést rántott és az 
öregembert leleperte a földre, meg akarta ölni. 
Az ijedtségtől eszméletét veszteit öregembert 
egy véletlenül belépő szomszéd mentette ki a 
dühöngő ember kezei közül. Biharvt letartóz
tatták.

— Lövöldöző revolveren betörőt fogluk. 
Zalaegerszegről jelentik; Pados Károly 
szabósegéd betört Salamon Béla alezredes 
baiatonkövesdi villájába. A szomszédok 
azonbun észrevették és csendőröket hívtuk. 
Pados a csendőrök láttára futásnak eredt 
és menekülés közben revolverrel rálőtt ül
dözőire, A golyó azonban szerencsére sen
kiben sem tett kárt. Pados mikor látta, 
hogy utolérik, agyon akarta lőni magát, de 
a csendőrök kicsavartók kezéből a fegyvert. 
A revolveres betörői letartóztatták.

Négyévi fegyházra ítélték a merénylő 
vasútól. Nagykanizsáról jelentik: A gyéké
nyes! állomáson teljesített szolgálatot Reisz 
Gyula állomáselőljáró, aki leányát néhány 
hónappal ezelőtt Sári Mihály helybeli ki 
reskedöböz adta feleségül. Az esküvő után 
néhány nappal az após és a fiatal pár kö
zött szóváltás támadt, amelynek során 
Reisz előkapta revolverét és rálőtt leányára 
és vejére. A golyók talállak és ugv a fiatal
asszonyt, mint férjét súlyosan megsebesítet
ték. Á kaposvári törvényszék szombaton 
tárgyalta a merénylő após bűnügyét és a 
lefolytatott bizonyítási eljárás után négy 
évi {egyházra Ítélte

— Üde es friss lesz, ha tengeri só és szibé
riai fenvőklvonatból álló Pilavint tesz 40 tih 
lérért fürdőjébe,
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Hevesi Sándor Reinhardtnál — 
a Kamaraszínház Becsben

Nemzeti Színház két betege: Bajor Gizi és Kiss Ferenc
Hevesi Sándor, n Nemzeti Színház igaz

gatója, akire londoni előadássorozata után 
úgyszólván az egész világ sajtója fölfigyelt, 
már régebben ígéretet tett Reinhardlnak, a 
világhírű német rendezőnek, hogy alkalom
adtán valamilyen módon bekapcsolódik 
működésébe. Rcinhardt közben megnyitotta 
rendezői szemináriumát és azzal a kéréssel 
fordult Hevesi Sándorhoz, hogy

lehetőleg havonta egyszer tartson elő
adást rendezői szemináriumában.

Hevesi Sándor nngy elfoglaltságával és a 
tél eleji huzamosabb betegségére hivat
kozva, elutasította ezt a kérést, de február 
0-ére egy előadás megtartását vállalta. He
vesi előadásának címe: „Az írásjelek dra
maturgiája". A meglehetősen elvont témájú 
előadást természetesen Reinhardl rendező
növendékei értékelik inkább, mint a közön
ség, mert ez arról szól, hogy egy drámai 
műben milyen nagy szerepe van az Írás
jeleknek és milyen súlyos tévedések szár
mazhatnak abból, ha az Írásjeleknek a 
rendező nem tulajdonit nagy fontosságot.

A Nemzeti Szinház Kamaraszínházával 
kapcsolatban is nagy terve van az igazga
tóságnak. Ugv látszik, megirigyelték az 
Operahúz bécsi kirándulásának ‘érvét, 
mert a Kamaraszínház is hasonló vendég
szereplésre készül. Április 1-től 7-ig ugyanis 
a Kamaraszínház angol vendégjátéknak ad 
helyet, amikor is az English Blaycrs társu
lata fog Budapesten vendégszerepelni, 

Nagy Katót, a kitűnő filmsztárt 
primadonnának szerződteti 

a Király Szinház
Kétségbeesett hajsza egy primadonna után

Nagy primadonna-exportunk megboszulta 
magát. Már importra szorulunk/ Arról van 
ugyanis szó, hogy a Király-Színház, amely 
• legközelebbi újdonságát Békcffy—Vadnay 
•— Kornjáti Károly operettjét szeretné élőké- 
■fűteni,

primadonnahhlny miatt egyelőre nem 
tud próbálni.

Szó voll arról, hogy a darab primadonna
szerepét llonthy Hannának kínálják fel, aki 
n Maya sorozatos előadása utón felszabadul 
a Fővárosi Opereltszinházból. A primadonna 
■2onban kimerültségére való hivatkozással 
elhárította magától a szerep ejátszását, mert 
■ Maya előadásainak befejezése után

külföldre utazik.
Az uj Király Szinház operett főszerepe in
kább szubrettszerep, s azért a többi prima
donnáink egyéniségéhez nem fekszik ennek 
eljátszása. A .színház tehát a legnagyobb di
lemma előtt áll, mert a remek szöveg- 
könyvü és muzsikáju operett szerepeinek

a:

a világ legnagyobb varázslóját, a ROYAL ORFEUM nagyszerű uj műsorában

Még meg sem nyílt a Művész- 
színház, máris afférja van 

Éles ellentét a Vígszínháznál Zilahy Lajos uj darabja miatt 
A Vígszínház, amely szezónjának első i 

felét jó darab hiányában balsikerek mellett I 
élte át, most egyszerre dúskálhat a jó dara
bokban. Egyszerre készültek el ugyanis Szó- 
nlory Dezsőnek és Zilahy Lajosnak uj da
rabjai, amelyeket már a szezón elején a Víg
színház lekötött magának. Ugyanakkor pe
dig sürgető terminusa van Rruckncr „Ang
liai Erzsébet" cimfl darabjának előadására 
is. A Vígszínház igazgatósága a legnagyobb 
dilemmában voll, hogv melyik darabot 
kezdje próbálni. Mivel a két magyar szerző 
egyikét sem akarta megsérteni, az „Angliai 
Erzsébet előkészületeihez fogott hozzá.

Zllahy Lajos azonban értesülésünk sze
rint, nem várta be a vígszínházt elő
adás Idejét és darabját elvette ■ szín

háztól.
még pedig Bárdos Artúr uj színháza, a Mű
vész Szinház részére.

így került a Művész Színház, — amely 
még meg sem nyílt — éles ellentétbe a Vig- 
színházzal, amely természetesen

FEHÉR MÁMOR
MAMI ■ CORVINb.n

ezekre a napokra tehát a Kamaraszínház 
személyzete fölszabadul és elhelyezkedést 
keres. Arról van szó, hogy a szinház leg
utóbbi nagy ‘ikerét,

■ kékmadárszerü Gyöngy kalárist vigyék 
négynapos vendégjátékra Bécsbe, ter

mészetesen Bajor Gizivel az élen.
A Gyöngykaláris, amely csupa pantomim 
és ének, egyúttal pedig a magyar muzsika 
csokorbafüzése, méltóan reprezentálná a 
külföldön a magyar színművészeiét. Erre 
vonalkozó tárgyalások most folynak.

Bajor Gizivel kapcsolatban azonban szo
morú hire van a Nemzeti Színháznak.

A kitűnő művésznőt a próbák fáradal
mai annyira megviselték, hogy két hét 
óta a Svábhegyi szanatóriumba vonult 

vissza
és csak az esti előadásokra jár be a szín
házhoz és próbákon részt sem vehet. Sú
lyos az állapota Kiss Ferencnek is, aki

kénytelen volt lemondani a Blbó Lajos
nak „Az egyetlen asszony" clmü darab

jában vállalt főszerepét, 
mert a meghűléses reuma annyira elhatal
masodott rajta, hogy Agybanfekvö beteg. 
.1 Beér Gynt előadását is lemondotta a hé
ten és helyette Harasztos Gusztáv játszotta 
el u címszerepet. A Nemzeti Színháznál 
éppen ezért nagy a nyugtalanság, mert a 
színház két eminens tagját most intenziven 
nem foglalkoztathatják.

kiosztása elé szinte áthidalhatatlan nehézsé
gek tornyosulnak. Végre Kornjáti Károly- 
nak jutott eszébe a Berlinben élő magyar 
filmsztár, Nagy Kató, aki legutóbb is 
Ufónál egy Kálmán-operctt főszerepét ját
szotta. Azonnal távirat ment Nagy Kató cí
mére, akit megkérdeztek, hogy hajlandó 
lenne-e Budapestre jönni. A távirattal egy
idejűleg Berlinbe utazott Ábrahám Pál, a 
kitűnő zeneszerző is, akit megkértek arra, 
i"'By

személyesen folytasson tárgyalásokat 
Nagy Katóval.

Ábrahám Pál tegnap jött haza és örömmel 
újságolta Lázár Ödön igazgatónak, hogy 
Nagy Kató elvben beleegyezett abba, hogy 
Budapesten színpadi szerepet vállaljon és 
föllépjen a Király-Szinházban. Csak arra 
van még szüksége, hogy a bemutató pontos 
dátumát tudja és akkor közli, vájjon a 
filmszerződései megengedik-e azt, hogy 
Budapestre jöjjön — színházat játszani.

legerélyesebben tiltakozik Zllahy La
jos darabjának Művész-színházi elő

adása ellen
és jogot formál magának Zilahy darabjára. 
A Művész-Színház azzal érvel, hogy ZiLhy 
Lajos februári dátumát már nem tudja tel
jesíteni a Vígszínház, ezért a darab felsza
badul, a Vígszínház pedig azt a nyomós ér
vet veti fel, hogy Zilahy későn készült el 
darabjával s ezért tolódott ki az előadása is 
A Művész Szinház azonban ettől függetle
nül készül a darabra, amelynek „A lépcső
házban" elmet adta az író. A darabra le
szerződtették Varsányi Irént és Dénes 
Györgyöt, aki a szerep eljátszása után is
mét Berlinbe megy, hogy Reinhardtnál vál
lalt kötelezettségeit teljesíthesse. Értesülé
sünk szerint

■ Vígszínház választotblróságot kért
a Művész-Színház és az író ellen és ez fog 
dönteni, hogy hol kerülhet előadásra az uj 
Zilahv-darab.

Színházak hétfői műsora 
NEMZETI SZÍNHÁZI Emb«’ tr«íédi4J« (’A8). 
KAMARA SZINHAZt PoieeMn («8). 
VÁROSI SZÍNHÁZI Rohémílet (H8). 
VÍGSZÍNHÁZ: PittMtn nagyid (*).  
BELVÁROSI SZINHAZi Sxépiéí várira (8). 
KIRÁLY SZINHAZi Hawal róirija (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZi Maya (8). 
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ! Kínra dfladát. 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Ea-hrrcegnd <•). 
TERF.ZKORLTI SZÍNPADI Medgya«tay. Kabo*  (•) 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Kocaa-utca IS («, •). 
ROYAL ORFEUMi KaMser (’Aí, %»).

A Belvárosi Színházban — bár 
vására alaposan kitolta a 

újdonság, a nagy ,-------'

a Szépség 
_._t____ következő

újdonság, a nagy Molnár-premier idejét, 
amelyet március közepe tájára terveznek 
— Molnár Ferenc kérésének megfelelően 
megkezdték a „Valaki" próbáit. Szombaton 
délelőtt volt az első rendelkező próba az 
uj darabból, amely a magyar színházi élet
nek mindig nagy eseménye szokott lenni. A 
Valaki-nek nyolc szereplője van: Titkos 
Ilona, Góth Sándor, Ráday Imre, Mály 
Gerő, László Miklós, Gyergyai István, Szi
geti Jenő és Kovács Terűt. A rendező Tár
nái Ernő, aki már öt Molnár-darabot ren
dezett.
JJalvany Lajos báró elvált felesége, Wins- 

loe Christa irta azt a filmet, amelyről 
egész Németország beszél. „MSdchen in 
Uniform" a film címe, magyar fordításban: 
„Lányok az intézetben". A film egyéb kva
litásain kívül arról nevezetes, hogy egyetlen 
férfiszereplöje nincs, csupa nő játssza ezt 
a megírásában, lélektani, pedagógiai, tech
nikai elgondolásában is művészi alkotást. 
Bedig egyszerű a történet: egy kis leányról, 
Menueláról van szó, akit betesznek az úri 
leánynevelőintézetbe, ahol a modern és a 
régi szellem harcol egymással. A régi peda
gógiának szigorúsága, kérlclhetetlensége, a 
másik pedig a szeretetteljes, emberséges 
megértés szelleme. Egy fiatal tanárnő, aki 
az utóbbi hive, emberségesen bánik nevelt
jeivel és egy adott alkalommal szembekerül 
az egész tanári karral, amely féltő irigység
gel nézi azt a szeretetet, amellyel az intézet 
összes növendékei körülveszik őt. Manuéla, 
a kis növendék, az affér okozója, aki végül 
is le akar ugrani az intézet negy'edik eme
letéről. Itt következik a filmnek egy olyan 
felvonása, amely még nem volt a hangos
film korszakában. Hogy mentik meg ezt a 
fiatal leányt, aki egyik lábával már átlépett 
a korláton, hogy rendül meg a rideg neve
lést képviselő főnöknő, hogy tűnik ez el a 
színről, ahol többé már semmi keresnivalója 
nincs, mint a baktérium, amelyet megölt a 
napfény, a szabad levegő — ezek a film 
olyan nagyszerű értékei, amelyek indokolttá 
teszik Winsloe Christa müvének páratlan 
sikerét.

HM főn reggel uj darabból kezdődnek meg 
a próbák a Városi Színházban. A Színész 

Szövetség finanszírozásában a Városi Szinház 
konzorciuma bemutatja Harmath Imre legújabb 
operettjét, a Mozit. Az Író felesége, Szokolay 
Olly, erről a darabról a következőket mondja:

— Férjem uj operettjét azért nevezte cl 
Mozi nak, mert a darab cselekményében és 
előadásában filmszerű. Ilyen remek darabot ré
gen olvastam. A szerzője fölfedezte a harmadik 
erdélyi tehetséget. Az első keltő: Hunyady Sán
dor, Ináig Ottó, a harmadik Rudnay Ernő, a 
muzsikus, aki olyan zenét irt, amilyent régen 
nem hallott Pest. Csupa melódia, csupa sláger 
mindegyik száma. Rudnay hétfőn reggel érke
zik Budapestre s megkezdi a darab zenei be
tanítását. A főszerepeket Péchy Erzsi, Kun 
Magda, Kertész Gábor, Sziklay József és én 
iátszuk. Azt tervezzük, hogy három hét múlva 
lesz a bemutató. Azt hiszem, hogy Harmath 
Imrének Ábrahám Pál után még egy világ
hírnévre jogosan aspiráló zeneszerzőt sikerül 
adni a világnak.
ffa már zeneszerzőről van szó, közölhetjük, 
FI hogy Fényes Szabolcs, a Maya kitűnő kom
ponistája, négyheti betegség után felépült. A 
komponistának — kanyarója volt. Gyerek 

! betegség. Ebből lehet kövekeztetri a zeneszerző 
életkordra.
Jfabos Gyula, a népszerű és kitűnő komi- 
**■ kus színész Bécsbe szerződött. Brctl 
Vilmos, a Komódié igazgatója kérte föl egy
hónapi vendégszereplésre, amelyet Kabos 

' márciusban fog teljesíteni.
C zombaton délután nevezetes vizsgaelőadás 

t»olf a Vígszínházban A Színész egyesület 
■ sziniiskolájának legkiválóbb növendékei a Lili 
I bárónőt játszották. íme itt az uj primadonna: 

Kónyi Lujza, akinek kellemesen kulturált 
. hangja, finom, szép megjelenése, legfőképpen 
, pedig napfényes fiatalsága a: erényei. A Király 

Szinház már le is szerződtette. A többiek: 
Varga Ibolya, Amberg Péter, Csók István és 

’ Horn Kálmán kaptak tapsokat.
ÍZ űry Klárát, a háboruelőfti idők nagy pri- 

’ madonnáját, egy bohózatban láttuk szom- 
■ hat este a Komédia Orfeumban. Mosolya, ked

vessége és humora uj szint adott ennek a kis 
színpadnak. A műsor másik két bohózatában 
Rótt Sándor, az ellenállhatatlanul mulatságos 

{ komikus és Tábori aratott nagy sikert. Sárossy 
j Mihály egy Orbán- és egy Scgesdy Forrni dal 

lal, Solti Hermin pedig humoros magánszámá 
t»al érdemelte meg a közönség tapsait.
n heater in Palmenhaus-ban Berlinben 

~ tegnap este mutatták be a Schmarze 
Rössl cimü revűt. A szi alapon ismét magyar 
név áll. Bródy István, a kitűnő rendezőé. 
A Schmarze Rössl kivételes nagy si
kert aratott Berlinben, úgyhogy még

I a premieren leszerződtette Bródy Ist
vánt a Hamburger Volksoper igazgatója 
ugyancsak ennek a paródisztikus revünek 
a rendezésére. Február 18-án lesz Bródy 
István hamburgi premierje.
Dendkivül érdekes és bonyodalmas per in- 

ZV dúl a Warner Brothers amerikai és a 
Schuhmann filmcégek között három budapesti 
premier-filmszinház ellen.. Ez a három film
színház: a Décsi, Omnta és a Corso február 
elsejére kötötte le a Klemet clmü németül be- 
szélő Warner fllmórlást. De ugyancsak lekötöt
ték Schuhmunn Himalája cimü remek expedí
ciót filmjét is. Mind a két cég kikötötte, hogy 
filmjét „főslágerként" adják elő és hirdessék 
a mozik, illetve az ő filmjüket játsszák egyet
len slágerként. Miután a három premier-film - 
szinház ilymódon két főslágert kötött le, a 
Warner cég kéri a döntőbíróságtól a Himalája 
című film,'a Schuhmann cég pedig a Warner- 
féle Kismet-fllm letiltását. Előállhatna az a 
furcsa helyzet, ha a bíróság helyt adna mindkét 
cég üzleti igazságának, hogy ez a három pre
mier-színház műsor nélkül maradna. A film
színházak azonban ragaszkodnak mind a két 
fősláger vetítéséhez, amelyet hétfő délután meg 
is kezdenek. Azt a koncessziót teszik, hogy a 
játszási sorrendet fölcserélik és mig az 
színházban a Kismet lesz a fősláger, a 
színházban a Himaláját vetítik a nagy 
helyén.

A Budapesten népszerű és kedvelt 
Lipinskája orosz elöadóművésznő a

egyik 
másik 
filmek

Delet
„,r........ ________  ... Teréz-

körúti Színpadon befejezte vendégjátékát. Mi
előtt megkezdené külföldi körútját, február 
7-én, vasárnap este a Zeneakadémia nagyter
mében búcsúzik a pesti közönségtől. A mű
vésznő ennek az estélynek a jövedelmét jóté
kony célra szánta és felajánlotta az újságírók 
jóléti intézményei számára. Jegyek erre az 
estélyre már válthatók Rózsavölgyinél.

Ligeti Dezső, a fiatal énekesek egyik leg
kitűnőbbje, Sajó Sándor hegedűművésszel 

együtt tartotta első nyilvános hangversenyét — 
megérdemelt sikerrel.

Premier után
EXHERCEGNÖ. Verneuil vidám, hangula- 

latos operettje Deltái Jenő friss, bájos át
dolgozásában, Békeffi István pattogó, ötle
tes verseivel és Benatzky világhírű sláge
reivel: ez az Exhercegnő! Vidám, hangula
tos és szentimentális játék, fölényesen szép 
és jó előadásban. Kosáry Enimyt most üd
vözölhetjük először ezen a színpadon. Na
gyon sokat tapsoltunk dekoratív szépségé
nek és bűbájos hangjának. Ráday Imre 
egyre inkább a sztár fogalom alá kezd tar
tozni, mulatságos és hóditó egyszemélyben. 
A német filmbonvivánok magyar kreatúrá
ja. Gázon Gyula kacagtató és emberi, Simon 
Gizi rendkívül kedves egy viharzóan tem
peramentumos szubrettszerepben. Várady 
Magda, László Miklós és különösen Peti 
remekelnek. Az Andrássy-uti szinház műso
rának kabaré-része a mulatság jegyében 
született. Békefiy László konferánszában és 
darabjában excellál. Stella Adorján szivhez- 
szóló kis darabja, a Bársony—Dajbukát- 
párnak és Vaszary Piroskának ad alkalmat 
brilliáns tehetségük csillogtatására. A mű
sorban Abonyi, Szász Lili és Balogh Klári 
tetszettek még.

ÉJJEL A PATIKÁBAN. László Aladár ezzel 
a címmel irt egy pompás kis vígjátékot a Te- 
rézköruti Színpad szombati bemutatójára. A 
szigorú feleség nem engedi kártyázni a pipo- 
gya férjet, aki azt hazudja, hogy a foga fáj és 
bemegy a patikába, hogy aszpirint vegyen. Eb
ből származik a bonyodalom, mert a palikusné 
nagyon csinos nö és jól keveri a bonyodalom 
veszélytelen mérgét. László Aladár kitünően 
ismeri a kis színpadot és jól él a vígjátéki 
helyzetekkel. A főszerepekben remek Kabos 
Gyula, akinek minden szava humor-telitalálat, 
hasonlóan Rajna Alice. Hollós Juci jól megta
lálta a helyét az együttesben. A sok apró da
rabok közül különösen kiragyog Rózsahegyi 
Kálmán és Mkdgyaszay Vilma „Pomázi nász" 
címen .........................................eljátszott kis darabjuk.

Filmpremier
BEN HUH HANGOSAN

Akik még emlékeznek a néma filmek óriási 
királyára, Ben Hurrá, bizonyosan még mindig 
elragadtatással gondolnak azokra a monumen
tális jelenetekre, amelyek lenyűgözték a moziba 
járó közönséget. Emlékezünk, hogy milyen 
frenetikus hatása voll például a tengeri ütkö
zetnek, amelyek némán, legföljebb zenekiséret- 
tel pereglek a vásznon Mindezt most látjuk és 
halljuk a maga megdöbbentő valóságában a 
hangos film vásznán Mindamellett a néma 
film barátai is megtalálhatják örömüket a han
gos Ben Húrban, mert a szereplők nem beszél
nek, a beszéd?*  felirat pótolja és csak a cse
lekményt kísérő hangot és zörejeket hozza ki 
mesterien az uj Ben Húr, amelyet péntektől 
kezdve a Royal Apollóban mutatnak be.

• Napsugár hercegnő. (Szenzációs gyermek
operett bemutató holnap délután a Vígszínház
ban. )A budapesti gyermekvilágnak leghivn- 
toltabb szórakoztatói: Altay Margit, Lakner 
bácsi, Zakál Dénes dr. uj operettet mutatnak 
be kedden (ünnepnap) délután félnégy órakor 
a Vígszínházban. Színre kerül a gyermekiroda
lom legújabb alkotása: Napsugár hercegnő. A 
bűbájos operettet 14 jobbnál jobb ének- és 
láncszám tarkítja. A címszerepet a legédesebb 
gyermekprimadonna, Várady Kató alakítja. Fel
lép uj tánccal Ila Lusan, az akrobatikus tánc
csoda is. Lesz még ezer más móka is. Jegyek 
rendkívül kedvezményes árban a Vígszínház 
jegypénztáránál kaphatók.

Ada Sári zenekari estje
ll-ta. Jegyek Bárdnál. (Siisz.j
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H ÉTFÖI SPORTN APLÖ
Kilencvenperces iszapfürdőt vett

az egyiptomi magyar futballexpedició
Profikombinált — Wiener SC 3:0 (0:0)

Toldi
kalmaz.kodott a

Az egyiptomi ,.bün- 
telőexpedicíó*  és „do- 
hányszcrzÖ luilönit
inény" vasárnnp tartotta 
utolsó komoly tréningjét 
az Indulás elölt. Partne
rén! a Wiener SC t vá
lasztotta a nngvegyesü- 
leli vezérkar. A tréning, 
mint olyan, jól sikerült 
a sport szempontjából, 
üzletnek azonban, a szép 
idő ellenére Is, gyenge 
volt. A pálya talaja al

mién tavaszlasra fordult
Időjáráshoz és annyira mély volt, hogy ko
moly játékról szó sem lehetett.

A csapatok a kővetkező összeállításban ját
szottak:

A magyar proflkombinált.
Acht—Mandl, Dudás-Barátky, Sáros!, Lá- 
aár—Táncos, Auer, Kulmár, Toldi, Hlrzer. 
A Wiener SC:
Franzl—Schllling, Purz—Dumser, Kellln- 
ger, Muhal—Gelbcnegger, Pevny, Scmp, 

Spona, Pillweln.
Ar első ptreekben még a lendület hatalmas 

iramot diktált mindkét résztől de a talaj fok- 
ról-fokra vette ki ar etöt a játékosokból, ki
vált, mert komoly számításról, taktikáról ál
modni sem lehetett. Mindjárt n startnál a bal
szárny kezd erős munkába, Htrter beadását 
Kalmár jól kapja lábra és remeg a kapufa. 
Utána Knlmár és Hirzec Összjátéka követke
zik, ebből Auer kapja fejte a labdát és Franzl

nulhnlna tőlük A visszaesésre jellemző a kél 
eredménytelen korner, amit a magyarok ellen 
rúg a? osztrák csapat.

Szünet után változtatással állnak föl a 
mieink: Barátka helyére Túráit állítják, mig 
Nándit Kővágó váltja fel. A második félidő 
kezdetekor propagandából beeresztik a Hun 
gária utón található összes embereket. Egy
szerre népes lelt a pálya dörög a biztatás. 
Erre aztán szükség is van, mert a magyar 
csapat elég lanyhán kezd. A védelmünk sem 
áll már szilárdan a lábán és Kővágó egyik hi 
bája majdnem gólba kerül Semp elhalássza 
az orra élői a labdái s tempósan szökteti ma 
gát, Acht már csak bclevctésscl próbál segíteni 
a helyzeten s ez korner árán sikerül is. Utána 
tlirzer kap először és utoljára ebben a fél 
időben labdát, amelyet Kalmár helyez kapu 
mellé. Ettől kezdve a jobboldalt állítják mun
kába.

KALMÁR,

A légsulyban Kubinyi (NSC) és Takács (BSC) 
szállnak a ringbe. Kublnyt fölényesen dolgozik 
s Takács ellen kiütéssel győz. Az NSC 2:0 
arányban vezet. A bantamsuty mérkőzésére a 
BTC Kővári Il.-vil, az NSC Bellával áll kl. A 
piros-fehér bóxoló jól dolgozik s mindhárom 
menetben fölényt harcol kl. A BTC 2t2-re ki
egyenlített. Pehelysúlyban a BTC újabb győzel
met szerzett, amennyiben Bóránkat ufjsérülése 
miatt föladta Kővárt l.-el szemben. Nagy ér
deklődés előzte meg a kőnnyüsiilyu meccset. 
Az NSC részéről a tehetséges Stollcr, a BTC-től 
Hallos Indult. Dallos folyton támadott, mig 
Stollcr nagyrészt defenzív munkára helyezke
dett be. Ez a taktika helytelen volt, mert 
Dallos igy több Üléshez Jutott és győzött. 
A Wcltersulyban az ügyesen boxoló Kerekes 
(BTC) ellen Varadi (NSC) nem sok eséllyel 
startolt, Győzött Kerekes. Az eredmény 8:2. 
Most következett a dÖntÖjctlegü mérkőzés Jeles 
(BTC és Simó (NSC) közölt. Amennyiben 
ugyanis a BTC csak döntetlent Is szerez, már 
megnyerte a meccset. Az első menetben a bíró 
Jelest két bellenyereS Ütéséért figyelmezteti s 
ez a körülmény Simó esélyeit tolja az. élőtérbe. 
Később azonban Simó Is kétszer figyelmezte
tésben részesül s igy végül Is a ténylegesen 
jobban boxoló Jeles győz és bebiztosítja a 
piros-fehérek végső sikerét. A klsnehétsuhiban 
az NSC Körösit indítja Gyurkó (BTC) ellen. 
A fekete-fehér ökölvívó hatalmas fölénnyel 
győz, bár ellenfele szívósan tart|a magát. Utol
só párként a nehézsúlyban Kárpáti (NSC) 
ellen Mihályi (BTC) áll a ringbe. Itt Is rz NSC 
botolója győz s ezáltal javltja a vereség ará
nyát.

BTK—FTC 10 :•
Az első pár fíenácsl (BTK) és Szántő (FTC). 

Már az első menetben kiüti BTK-ista a zöld

Szabó
Fogas (BTK) éa 
nem lehet vitás. 
8 : 0. Most jön ar

fehér ellenfelét s Így 
simán 2 :0. Banfamsuly- 
ban Lovas (BTK) és 
Szakái! (FTC) küzde
nek. Az. FTC-boxoló 
egész, ügyesen morog, de 
Lovas nagyol b techni
kai tudását mégsem 
tudja ellensúlyozni. A 
következő pár Szabó 
(BTK) és Márton (FTC). 
Ez a találkozó is eleve 
elintézett, bár Márton 
igen derekasan küzdött. 

A BTK vezet 6 0 arányban. 
Szenes (FTC.) harca sz Inlén 
Győz Fogas és az eredmény
FTC! A nagyerejü Ecsegi (FTC) percről-percre 
nagyobb elánnal küzd és szinte „kikészíti**  • 
kisebbik Csiszárt 8:2. A BTK a vereségért 
Orsolyák révén akar revánsol venni, ez az 
igyekerele sikerrel is kecsegtetne, ha Orsolya*  
kot mélyülésért nem diszkvaliükálnák. így 

s az FTC újabb két pontot 
ot helyes, a közönség egy 
i tüntet. Kisnehézsulyban a 

BTK Csiszár L et Indít
ja, akivel szemben rövid 
küzdelem után Szabó 
(FTC) föladja a mécs
esét. A nehézsúlyban Szí*  
geli (FTC) és Kért (BTK) 
állanak ki. A zöld-fehé
rek újabb győzelme ese
dékes. Szigeti nagy fö
lényt vív ki, s bár Kért 
jól tartja magát, a 10:6 
arányú végeredményt 
nem tudja csökkenteni.

Fehér (FTC) győz 
szerez. Bár az ítél 
része mégis erősei

Szigeti

Maszlay Lajos nyerte a Tiszti Vívó Club összetett 
vivóversenyének második részét is

A robosztus robotolok (Túrni—Kalmár—Auer) munkába kezdenek. Kalmár jól ké
szíti elő a meglepetést és Auernek nem kell „kikönyökölni" a gólhelyzetet. Bomba

gól. 2:0,

csak nagy ügyesség árán intézi el a helyzetet 
kornerrel. Most változatosság kedvéért Táncos 
rohamoz, beadását Kalmár nagy erővel fejeli, 
s ezt Franzl csak kirúgni tudja. A labda Auer 
előtt van, .Ricsi*'  állít és hatalmas lövése 
kapu mellett süvít el. Ez volt a harmadik gól
helyzet.

A következőig ■« Intermezzót egy Franzl*  
specialitás tölti ki: n kaputól mintegy 
negyven méterre n laccsvonalon szereli 

Hlrzért.
Ezt a bravúrt aligha csinálja utána más ka
pus. A magyar csapat rohamai egyre sűrű
södnek, de egyik sem hoz eredményt. Hiába 
dolgozik mosi a jobbszárny motorja, Auer 
rövid labdája Kalmár elé kerül ugyan, de há
rom lépésről is Franzlé írsz. Az eredményte
lenséget már unják a csatárok,

teljes gőz alatt van a gépezet, 
de a szeszélyes, kiszámíthatatlan „talajstop- 
polásokAf nem győzik furfanggal. össze
vissza csuszkáinak és

kiadós Iszapfürdőt vesznek a csatársor 
vérmesebb tagjai.

Kalmár és Auer tetőtől talpig sárral van be 
burkolva s a közönség vályogvetéssel gyanú 
sitja őket. A magyar csapat eredménytelen 
sége után visszaesik, amit elsősorban az oszt
rák fede?et«or nagyszerű játékának számlá 
jára lehet Írni. Pompásan helyezkednek s a 
becsi iskola minden erénye megvan ebben a 
néni is egészen első klas-tzisu csapatban. A 
folytonos helyváltoztatás s ennek folytán a 
tiszlórahelvezkedés mesteri munkáját lehet Itt 
látni s ha volna dő, talán a válogatott is ta-

Knlmrtr kiugrasztja Táncost, akinek be
adása jól száll vissza, Kalmár fejese a 
kapufára pattan, de Franzl már nem tud 
segíteni nz ügyön, mert Knlmár Idejében 
érkezik és bccsiisztatla mellette a labdát 

1:0.
Ettől megélénkül az egész csapat és újra len
dületbe jönnek. Sál őst — Auer- Kalmár-akció 
következik, a center végigfut, de labdája Ismét 
kapufa lesz. A tribün hörög. De nem ereszte
nek az Iramból.

Túrái labdájával Knlmár a két bekk közé 
vágtat, maga mellé csalja őket, azután kö
röttük előrejátszik és a berobogó Auer ka
pásból küldött lövése az ellenkező oldalba 

vágódik. 2:0.
Még egy kis szünet jön most s azután Auer 
agilitása hoz eredményt. Kiadott labdájával 

Táncos szépen lemegy, visszajátszik, a 
bekkek melleit Auer Toldihoz tolja a láb-

fi ’.h >'p< Club hármas S«zetett vivó
versenyének második részét: a párbajtőr 
versenyt bonyolították le vasárnap a tiszti ka
szinó váciutcai vívótermében. A párbajtőr
versenyben harmincegy versenyző indult. A 
selejtező mérkőzéseket délelőtt tartották, majd 
a délután folyamán megkezdődött a tizesdöntő. 
Hatalmas és nívós küzdelem tette érdekessé és 
izgalmassá a párbajtőrdöntőt. Egyetlenegy ta
lálkozó sem volt előre elintézetlnek tekinthető 
és a verseny végeredménye az utolsó asszóklg 
teljesen nyílt .volt.

Mégis meglépő volt Maszlay Lajos főhad
nagy győzelme.

Imponáló stílusban győzte le veszélyei ellen
feleit.

A tőr- és párbajtőr eredményének össze
gezése után Maszlay Lajos vezet,

aki előreláthatóan most már az összetett ver

seny győztesének Is tekinthető.
A tizesdöntő helyezési sorrendje egyébként 

a következő: 1 Maszlag Lajos Tiszti VC 7 
győzelemmel. 2. Ilalz Olló Tiszti VC 6'/. gvő- 
zelemmel. 3 Eekl Viktor Rendőrtiszti AC ’ 6 
győzelemmel, 11 kapott tussal, 4. Kalniczky 
Gusztáv Tiszti VC (> győzelemmel, 20 kapott 
tussal, 5. vitéz Somogyi Endre Tiszti VC 5V« 
győzelemmel, 6. Tímár Gyula Tiszti VC 5 győ
zelemmel, 7. Borouszky Jenő Tiszti VC 4 győ
zelemmel, 8. Brűckler András dr. BSE 3 győ-\ 
zelemmel, 0. Ding/elder Imre Rendőrtiszti ÁÖ 
I győzelemmel. 25 kapóit tussal, 10. Hajós Jó
zsef BSE 1 győzelemmel, 26 kapott tussal.

A lŐrvorseny és a párbajtőrverseny eredmé
nyeinek Összegezése után az összetett verseny 
első Öt helyezettje a következő: /. Maszlay La. 
jós 3 pont, 2. Kalniczky Gusztáv 5 pont, 3. 
Eekl Viktor 7 pont, 4. Hatz Ottó 8 pont, 5. 
Borovszky Jenő 12 pont.

Az aszfalt tenisz magyar világbajnokai

Barna Viktordát, akt kapura lő és 
ba teszi a lábát a 
lövésbe, nz majdnem

Dumser hlá-

Irányváltozás nélkül 
köt ki a hálóban. 

3:0.
A finis heves, az osztrá
kok Is szeretnének va
lamit elérni, de az Ka / « 17
aránylag csekély súlyú 
csatárok lepattannak a
szilárd hátsó formációk
robusztus tagjairól. 3:01 
Csak. Hiszen, ha száraz 
lelt volna a talaj!... Táncos

Akik öt világbajnokságot nyertek vasárnapig Prágában.
Szabados Miklós

Százhuszonkilenc elnök, társelnök és alelnök 
dirigálja a magyar futballsportot

A BTK nyerte az ökölvívó csapat
bajnokságot az FTC ellen

A harmadik helyen a BTC végzett, amely megérdemelt 
győzelmet aratott az NSC fölött

Négy hétig tartó Izgalmas küzdelem után 
vasárnap jutottak el as ökölvívó csapatbajnokl 
mérkőzések a döntőkig. A Royal Orfeum néző
terét ebből az alkalomból zsúfolásig megtol 
főtte az érdeklődők tábora, amely nagyrészt a 
résztvevő csapatok drukkereiből alakult.

A bajnoki elméri a BTK és az FTC csapatai 
viaskodtak.

Bár a zöld fehér gárda Igen dicséretes ambl 
dóval küzdött, mégis kénytelen volt megha
jolni a legjobb ökölvívó klub, n BTK előtt, 
amely a csapatmérkőzósck során különleges 
nagy tudásról tett tunnhizonyságot.

A BTK első helye tehát vitathatatlanul 
megérdemelt.

A második, természetesen, az FTC csapata lett. 
4 harmadik és a negyedik helyért

a BTC és az NSC küzdöttek.
Ez a mérkőzés meglehetősen bizonytalan ki
menetelűnek ígérhetett, db a BTC jó taktikával 
olyan vezetést harcolt ki már az alsóbb súly 
csoportok során, amelyet az NSC, később már 
nem tudott behozni. El kellett azonban is
merni, hogy

Jobb volt az NSC-nél
s Igy a harmadik helyet megérdemli.

A részletes eredményeket egyébként alább 
adjuk:

BTC—NSC 10:1

zsoldossá

A futballsport leépítési akciója holtpontra 
jutott. Minden szépen ki volt tervezve és ami
kor a végrehajtásra került a sor. kiderült, hogy 
nem lehet leépíteni, mert ot egyes futbulltestii 
letek vezetői ragaszkodnak a régi keretekhez.

A magyar futballsportot nem kevesebb, 
mint 129 elnökségi tag Irányítja.

Az MLSz t, az olszövetségeket, a MILL t és a 
BiróteslÜlelet összesen 11 elnök, 22 társelnök 
és Ö7 alelnök reprezentálja. Ellhet a számhoz 
hozzáadandó még a Biróteetűlet hat alosztálya 
29 elnökségi taggal.

Tschackert. a csehszlovák futballszövctség el
nökségi tagja nemrégen Budapesten járt. Ami
kor elmondották neki, hogy a magyar futballt 
hány futballelnök dirigálja, azt mondotta, hogy

Európa 25 fulballnemzetének összesen 
alnes ennyi elnöke.

Utánanéztünk a nemzetközi futbanszővefség 
évkönyvében, amelyben rendkívül érdekei szá
mokat találunk. A francin futballsxövetiég 
4 (Inőkségl tagjával dlcseksxik A német biro
dalom büszke ax Ő egyetlen elnökére és ö al 
elnökére. Olaszországban 10 elnökségi tag in- 
téikedlk.

A szlgrlország adatait nem találjuk at év
könyvben, mert Anglia nem tagja e FIFA nak 
De a Futball Aseoclatlon almanachja elmondja, 
hogy

az angol ligák szekciók, grófságok elnök
sége összesen 30 tagot számlál.

Anglia figyelmen kívül hagyásával 25 európai 
futballnemzelcl tart számon a FIFA. A 25 nem

zetnek összesen 112 elnökségi tagja dolgozik a 
futball felvirágoztatásán.

X Angol trlalversenyt rendez a TTC autó- 
és moforszakosztálya. Az Idei téli megbízha
tósági hóverseny megr> ndezését az. autós- és 
motoros főhatóság a Terézvárost Torna Clubra 
bízta és az február 21 én kerül lefutásra az an
gol trinlvcrsenyek mintájára. Felvilágosítással 
a klub titkársága szolgál.

X Az MTE leniszszpkosalálya február 10-én, 
szerdán este teaestélyt rendez a Duna-szálló 
nagytermében. Megjelenés estélyi ruhában.

X Tcstnevclő-tánccstély. A ni. kir Testneve
lést Főiskola hallgatósága a főiskola tanácsá
nak és tanári karának védnöksége alatt február 
6-án, szombaton este a főiskola helyiségében 
táncestélyt rendez. Megjelenés sötét ruhában.

PFRTRIJ“Szaitniak es 
^savmentes

PERIRIK
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Magyarország silutó-bajnokságában a favorit Csekey vereséget 
szenvedett Marciktól

Mátraháza, január Sl.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelén 

tése.) A Mátraháza környékén megtartott há
romnapos bajnoki álverseny első napján a futó
versenyt bonyolították le. A versenyzők táv
ját a nehéz terepre való tekintettel leszállítot
ták. Egyébként

■ versenyre százhalvan versenyző három
száznyolcvan nevezést adott le a bajnoki 

versenyre.
A szeniorbajnokság meglepetést hozott, ameny- 
nyiben a favorit Csekeyt Mariik Andor csaknem 
két perc különbséggel legyőzte.

A részletes eredmények a következők: (Ab
szolút sorrend):

15 km. futóverseny (magyar bajnoki és nem 
zetkőzt, összemelkedés 460 ni.).- 1. Ruzsinszki 
János Hí) (Hauptverband eDutscher Wintcr- 
bportlrr. Csehország) 59 p 52 mp 2 Marsik 
Andor MSK l óra 00 p. 17 mp. 3 Möchwald 
Alfréd HDW 1 óra 01 p. 09 mp. 4. Novák PÚI 
HDW 1 óra 01 p. 11 mp. 5. Csekey Gyula 
BBTE 1 óra 02 p. 06 mp 6. Burkehri Rudolf 
IIDW I óin 03 p. 39 mp. 7. Pribsch Ervin 
IIDW 1 óra 04 p 18 mp. 8 Iglauer László MSK 
1 óra 04 p 32 mp 9. Szendey András MSK 1 
óra íM p. 45 mp 10 Kozma László L'TE 1 óra 
0| p. 52 mp.

Magyarország 1932, évi sífutó bajnoka: Már
kik Andor MSK. 2. Csekey Gyula BBTE. 3.

KÜLFÖLDI SPORTNAPLÓ
A belgrádi síkon egyre többen véreznek el

SK Jugoslavia—Kispest 5:2 (4:1)
Belgrád, január 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) A Somogy súlyos veresége után 
nagy érdeklődés várta a délszláv fővárosban 
a Kispest csapatát. 3000 néző előtt kellett 
számot adni a kispestieknek arról, hogy a 
magyar tabella középső zónájában 
kodó fővárosi csapatok jobbak e a 
pályatársaiknál. Ez a próba csak részben 
sikerült.

Jobbnak bizonyult a Kispest három 
góllal.

Három kapott góllal. A Somogy 8:2, a 
Kispesl 5 : 2 arányban vérzett el a belgrádi 
síkon.

tartóz- 
vidéki

„Minden pesti és párisi csábítás ellenére 
Nagyváradon maradok"

— mondotta Bodola, a Franciaországban túrázó legjobb 
romániai csatár

Pária, január 29.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Rossz kezdés utón, a „Racing' felelt aratott 
#*ép  győzelmével alaposan kedvezővé fordult 
a Nagyváradi AC franciaországi turaszerencsé- 
jének kereke.

Mig n múlt héten még nzt sem tudták, hon
nan teremtik elő a további Ittarlózkodásukhoz 
szükséges összeget, ma mór a meghívások özö
ne érkezik hozzájuk, amelyeknek csupán a fe
lével is akármelyik magyar proficsapat boldb 
gat turánira kelne.

A Montreali elleni, második győzelem után, 
szállodájuk halijában vig és elégedett diskur
zus közepette nkndlam reájuk. Szerencsémre 
azonnal a csapat krekkjével, a sokat emlegetett 
Bodolával kerültem össze.

-- Mi igaz, több francia lap ama híradásá
ból, hogy állást knp és végleg itt marad?

— Igen ... igen ... — mosolyog diplomati
kusan a gyermeknreu, nagyon fiatal váradi 
sztár, — beszéltünk róla, hívták is, barátaim 
tárgyaltuk is . .. de

egyelőre nem maradok.
Jól megvagyok Nagyváradon is és nem vállal
kozom a bizonytalan uj életre...

— Mi van pesti tárgyalásaival?

Súlyos szerencsétlenség, kartörés, belső
sérülés: a német bobcsapat tönkrezuzódott 

Laké Piacidban
Newyork, január 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati 
jelentése.) A német olimpiai bobsleighl- 
rsapnt „Deutschland" nevű szánkója Laké- 
piacidban tréning közben szerencsétlenül 
járt. A Zolin kapitány vezetése alatt álló 
bob a bobpálva cikk-cakk görbéjében ki
ugrott a pályából.

Zahn kapitány komplikált felső kar-

VILÁGSZEMLE
Át ESŐ MIATT l JBÓI. ELHALASZTOTTÁK 

A TÉLI BOD-OLIMPIÁSZT
Laké Piacidból jelentik: Kr ésxakamerlkai 

Egyesüli Államok bob-bajnokságait, amelyeket 
az időjárás szeszélye minit egyszer már el kel
lett halasztani szombaton megint nem tudták 
megkezdeni A. cinmit napok szép Időjárása 
után meleg cső kövei kezeli, nim lv elmosta a 

Iglauer László MSK. 4. Szendey András MSK. 
5. Kozma László UTE. 6. Bellonl Gyula MAC. 
7. Hegedűs István MSK. 8. Balatoni Levente 
MAC. 9. Szépet Gyula MAC. 10. Kadvány Péter 
BBTE.

Az ötös csapatversenyben bajnok: MSK (Már
tik. Iglauer, Szendey, Hegedűs, Benedek) 5 
óra 24 perc 4| mp-cel, 27 ponttal, 1 óra 04 p 
58.2 mp átlaggal. 2. MAC A-csapata (Belloni, 
Balatoni, Szepes Gyula, vitéz Bánk, Dezső)' 
5 óra 35 p 40 mp-vel, 47 ponttal, 1 óra 07 p 
08 inp átlaggal. 3. BBTE (Csekey, Kadvány, 
Bólint, Kiss, Hermann) 5 óra 40 p 56 mp-vcl, 
68 ponttal, 1 óra 00 p 23.2 mp-vel.

MfWVnrország ifjúsági sí futóbajnokságában: 
(l'j km ősszemclkedés 360 ml: bajnok: Tasso- 
nj-i Almos. (BBTE i 46 p 08 mp. 2 KáfTersfein 
Károly (BBTE) 47 p 32 mp. 3. Emmanuel An
tal (BBTE) 49 p 02 mp.

Magyarország 1932. évi női sifutóbajnoksá- 
gában (8 km, összemelkedés 160 m): bajnok: 
Kopeczkv Anna (MTE), 17 p 16 mp. 2. Seiler 
Nándorné (BBTE), 18 p. 24 mp. " 
Gyuláné (BBTE). 23 p 03 mp.

Főiskolások futóversenyében (15

Csekey3.

, .....______________ _________ km): 1-
Bereczky László Műegyetem. 1 óra 05 p. 44 
ntp. 2. Kovács Jenő Műegyetem 1 óra 10 p. 
16 mp. 3 Morócz Kálmán Műegyetem 1 óra 
II p. 36 mp. 4. Kövesy Ferenc Műegyetem. 1 
óra 18 p. 15 mp. 5. Kisgyörgy Ferenc BEAC, 
1 óra 23 p. 03 mp.

Pedig nem igy indult a meccs. A játékidő 
túlnyomó részében a budapesti csapat volt 
fölényben. A halfsora egyenesen szenzációs 
volt, ellenben baj volt — hátul. A szombati 
ragyogó védések után

Dénes vasárnap Is csodákat müveit — 
negatív értelemben.

Egyik gólt a másik után szedte be. A csa
társor egy bajnokságra való gólhelyzetet 
dolgozott ki, de még a légragyogóbb hely
zetben is cserbenhagyta őket a lövés tudo
mánya.

A két magyar bekk kiváló munkát vég
zett.

— Pillanatnyilag azok is tárgytalanok. Leg
inkább a Hungáriáról lett volna szó, de aztán, 
különféle okokból ez is abbamaradt. De hogy 
a tavasz mit hoz, még magam sem tudom, mert

nem állítom, hogy nem szeretnék Jól 
fizetett pesti profi lenni.

Ebben a percben csatlakozik hozzánk Bür 
ger, a temesvári Ripcnsia sok bonyodalmat 
okozó játékosa Tudvalevőleg Biirger eljövetele 
miatt a Ripcnsia n NAC egész túrájának letil 
tását követelte és a kérdés felett ma is nyílt 
nyilatkozatháború dúl otthon.

— Nem értem a személyem körül keletke
zett bonyodalmat — mondja a temesvári szár 
mazásu Biirger — engem szabályosan kért köl
csön a NAC, és adott ki n Ripensia, tehát min
den ellenkező híradás rosszakaratú és hamis. 
Egyébként nagyon jól érzem magam és csu
pán egy kívánságom van, hogy további sike
reink következtében túránk minél hosszabbra 
nyúljon.

Búcsút veszek n Frnnclaországhan 
ső romániai csapattól. Fényképüket 
közli nz „Intransigeant'' és a többi 
részletesen foglalkoznak ittlétünkkel, 
bármelyik együttes megirigyelhetné.

Mándy Ilona.

turáző el- 
épp most 
lapok is 
Sikerüket

törést éa belső sérüléseket szenvedett, a 
szánkó többi utasat közül ■ német 
Mchlhom súlyosan megsebesült bal

szemén,
német Rossner könnyebb horzsolások 

menekült meg, mig a társaságukban
n
órán menekült meg, mig a társaságukban 
lévő amerikai sértetlen maradt. ZaAn Aopí- 
tdnyt rendkívül súlyos állapotban azonnal 
kórházba kellett szállítani:

hóréteget.
Az európai bob-versenyzők képviselői megje

lentek az amerikai olympiai bizottság előtt és 
nyomatékosan utaltak az olympiai sznbáilyok- 
ra. amelyek előírják, hogy az olympiai bob
versenyek céljára kiszemelt pályát at olympiai 
játékok megkezdése előtt nyolc nappal más 
versenyekre nem szabad felhasználni. Az eu
rópai versenyzők tiltakozása következtében s 
nz időjárás minit is. az amerikai bob-bajnoki 
versenyeket a téli olympiai játékok utáni időre 
halasztották.

MÜMATOU * GLOUUS NYOMDAI MUlNTÉttT R.T. KÖÉTOBGO GÉPEIN, BUDAPEST, VI, ARADÍUTCA «.

A „HAMBURG 4 NEWYOBKBAN PARTRA- 
TETTE A VÁLOGATOTT NÉMET JÉG*  

HOKKICS APÁTOT
Newyorkbúi jelentik: A lakeplacidi téli 

olympiászra utazott német jéghokkicsapat 
vasárnap reggel a HARAG „Hamburg" nevű 
gőzösével Newyorkba érkezett. A csapat 
útja a tengeren eleinte kellemes volt, ké
sőbb azonban a viharok lehetetlenné tették 
a tréninget.

TÉLI FUTBALL KÜLFÖLDÖN
Svájc: FC Zürich—FC Bern 5 :2. Young Fel- 

lows Zürich—FC St. Gálién 6 : 2. Nordstern 
Basel—FC Chaux de Fonds 3 : 1. Young Boys 
Bern—FC Aarau 3 :1. Servette Genf—Étoile 
Chaux de Fonds 0:2. FC Biel—Grasshoppers 
Zürich 0 :4.

Olaszország: Ambroisana—Casalc 4 : 0. Bari 
—Genova 4 : 2- Juventus—Pro Patria 7 : 2. 
Lazio Róma—FC Torino 2 :0. Fiörentina—FC ( sem, 
Milano 3:0. Pro Vercelll—Bologna 1:1. 
sfindria—Brescia 3 : 2. Modena—ÁS Róma 2 : 3. 
Triestina—Napoli 1 : 2.

Belgium: Daring Brüsszel—Unión St. Gilloi- 
se 2:4. FC Brügge—Racing Gént 3:1. Tuban- 
tia FC—Liersche SK 1:3. FC Turnhout— 
Racing Mecheln 2 :2. Standard Liége—FC 
Anvers 4:1. Beers hot AC—Berchem Sport 
1:1. FC Mecheln—CS Brugge 1:1.

Németország: Hertha BSC—Preusscn 
Polizei SV—Tenis Borussia 2 :3. Berliner SV 
— Südstern 3:0 (barátságos mérkőzés).
FÖLDEÁK ÚJABB SIKERE SVÉDORSZÁGBAN

Vesterasból jelentik: A magyar származású 
Földeák János, aki legutóbb a Budapesten 
megrendezett szabad stilusu birkózás velter- 
Sulyu Európa-bajnokságát is megnyerte, — mint 
ismeretes — Hamburgban él, s igy Németország 
színeiben versenyez. Földeák jelenleg Svéd
ország vidéki városaiban túrázik s egymásután 
aratja sikereit. Tegnap a Vesterasban rende
zett nemzetközi birkózó versenyen a sokszoros 
svéd bajnokot: Hagströmöt győzte le pontozás
sal. A nehézsúlyú svéd Westeryen 11 p. alatt 
dobta a finn Nordlungot.
A BÉCSI MÁSODOSZTÁLYÚ EGYESÜLE
TEK VERIK AZ ELSÖOSZTÁLYI AKAT

Bécsből jelentik: Az osztrák fővárosban 
lejátszott labdarugómérközések során két- 
izben is megtörtént, hogy II. osztályú egye
sület I. osztályú csapat ellen gyözötl.

A téli kupa-meccsek során a Donau 2:1 
<0:0) arányban győzött a Wac.ker ellen, mig 
a Libertás barátságos mérkőzésben 7:2 (5:0) 
arányban verte a Nicholsont,

További kupaeredmények: Vienna—Burg- 
theater 10:2 (4:0), FAC—Shell 11:2 (3:2), 
Slovan—Simmering 2:0 (1:0), Siemens— 
Oitakring 5:2, Brigittenauer AC—Heeres- 
sportverband 11:1.

Á kupamérkőzéseket február 14-én foly
tatják.
NÉMET ATLÉTAÓRIÁSOK A FEDETTPÁLYÁN

Altonából jelentik: A szombati fedett pálya 
atlétikai versenyen a sprint hármasversenyt 
Jonath és Kömig holtversenyben nyerte A há
rom 60 méteres futam közül az elsőben Jonath 
6.7 mp-vel’győzött Lammers és Kömig előtt, a 
második futamban Lammers és Kömig 7 mp. 
idővel Jonath előtt holtversenyben ért célba, 
inig a harmadik futamban Kömig lett az első 
7.1 mp-el Jonath, Borchmayer és Lammers 
előtt. Kömig és Jonath végercuményben hat 
pontot, Lammers pedig hét pontot kapott. A 
800 méteres síkfutást dr. Peltzcr nyerte 2 p. 
13.4 mp. mérsékelt teljesítménnyel A 3000 mé
teres síkfutásban a stettini Hellpapp lett első 9 
p. 07.4 mp-el.
AZ AUSTRIA GYŐZELMES TURAMÉRKÖZÉSEI

Kölnből jelentik: A bécsi Austria, amely 
szombaton a gladbach—iheydti városi váloga
tott csapatot a gladbach—rheydii városi váloga- 
válogatolt csapdává’ mérkőzött. A meccset az 
Austria nyerte 4:2 (2:2) arányban.

AZ ADMIRA IS KIHÚZTA A LUTRIT
Prágából jelentik: A Sparta ma vendégül 

látta az Admirát és a fénykorára emlékeztető 
stílusban 7:2 (5:2) arányban imponáló győzel
met aratott. 10.000 néző.

A Slavia a Nachodtól nagy meglepetésre 2:1 
arányban vereséget szenvedett.

NÉMETORSZÁG—HOLLANDIA 23:17
A német-holland birkózóversenyt Amsterdam

ban a német együttes, amely Nyugatnémet
ország birkózóiból állott, 23:17 arányban biz
tosan megnyerte.

VÁROSKÖZI FEDETTPÁLYA-MÉRKŐZES.
Mannheimből jeentik: A Mannheim—Prága 

városok közötti fedettpálya tenniszmérközést 
a német együttes 3:2 arányban győzött.

MEGSÉRÜLT A BERLINI „HATNAPOS" 
EGYIK KÜLFÖLDI VENDÉGE.

Brüsszelből jelentik: Linari ismert belga ver
senyző tréning közben gépéről lezuhant és su 
lyosan megsérült. Linari ennek következtében 
nőin vehet részt a napokban kezdődő berlini 
hatnapos kerékpárversenyen.

3 : 0.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Megérkeztek Szegedre a vendég kolozs
vári tornászok. Szegedről jelentik: A kolozsvári 
tornászok Schustcr Viktor ügyvezetöelnök ve
zetésével szombaton este Szegedre érkeztek. A 
csapat tagjai: Molnár István, Tőkés József, 
Baczoni Géza, Horváth Tibor és Erdélyi 
Endre. A MOTESz ma délelőtt válogatta ki 
Szeged színeinek képviseletét. A csapat tagjai: 
Szakács Ödön, öreg Sándor. Kása László, Póló 
József, mig az ölödik helyet a hétfő délelőtti

—FC sem, akii annyi igaztalan sérelem érne. 
Ales- futballbirót. O a legtöbbet emlegetett,

négyes válogatóverseny alapján töltik be. A' 
Szeged—Kolozsvár városközi tornászviadalt 
február 2-án, kedden délután négy órakor tart
ják meg a rókusi tornacsarnokban. Min
denünnen nagy érdeklődés nyilvánul meg a 
verseny iránt, amelyen gróf teleki Sándor el
nök vezetésével a MOTESz budapesti vezető, 
sége is megjelenik.

X Jelentkeztek a „besztercebányai nor
végek." Mátraházáról jelentik: A Magyar Sl 
Szövetség vezetőségéhez Besztercebányáról 
távirat érkezett, amelyben bejelentik ,hogy 
Olaf Uhland és Gunnar Jansen norvég síug
rók, akik jelenleg Besztercebányán tartóz
kodnak, hétfőn megérkeznek Mátraházára, 
s résztvesznek a keddi siugróversenyen. 
Olaf Uhland tavaly norvég ifjúsági síugró
bajnok volt.

X A Futballblrák Testületének jubileuma. 
Nincs a közéletnek egyetlen olyan szereplője 

d igaztalan sérelem érne, mint a 
.. - — ’ .. ’ ”, » leg
többször megkritizált és a legigaztalanabbul 
megbántott aktív szereplője a futballmérkőzés
nek. Futballblráink mielőtt az első tavaszi 
napsugár hivó szavára újból kezükbe vennék a 
bírói sípot, ünnepi alkalomból jönnek össze. 
Ebben az évben ünnepli a VNigyar Futballbiráli 
Testületé alapításának 15-ik évfordulóját. 1917 
május 29-én alakult meg a Testület az MLSz 
helyiségében. Futballbiráink tekintélyes része 
még a harctereket járta és ezért sok ismert név 
hiányzik az alapítók névsorából Kiss Gyula, 
Békés Mór, Fehéry Ákos, Gerő Ferenc, Boron- 
kay Gábor, Horváth János, Salzer Alfréd, 
Taffel Miksa, Roykó Béla, Schreiner Károly, 
Zsigmondy János, Renner Ferenc, Bóna Pál, 
Bíró Sándor és Lipovecz Géza neveit olvassuk 
az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvéből. A tes
tület február 7-én délelőtt fél 10 órakor a Fa
csarnok nagytermében tartja jubiláns diszköz- 
gyüllését, amelyre az egész sporttársadalniat 
meghívta a testület elnöksége.

X Miért rendezik Gödöllőn a cserkészvllág- 
Jamboreet? A jövő évi hatalmas cserkészmeg- 
mozdulás: a világ jamboree tudvalevőleg Gö- 
döllön lesz. A több tízezer cserkészt számláló 
tábor elhelyezése nagy körültekintést igényel, 
sok szempontra kell tekintet'el lenni és ezeknek 
a szempontoknak az egybevetése juttatta a 
jamboree színterét Gödöllőnek, ahol a királyi 
park, Erzsébel-liget és az egész koronaurada
lom rendelkezésre áll erre a célra. Tehát gyö
nyörű, tágas hely, pompás levegő. Közel fek
szik Budapesthez, amellyel MÁV—HÉV. vasút- 
vonalak és kitűnő müutk kötik össze. A kor
mányzó legmesszebbmenően támogatja a jam
boreet. A gödöllői járás is áldozatkész előmun
kálatokkal támogatja a nagy eseményt. Számos 
megfelelő középületre is szükség van a város
parancsnokság, világkongresszus, delegáció, 
kórház, posta, raktárak stb. részére. A tábor te
rülete tömegtóborzások céljaira is kitünően be- 
rendezhető. Lesz több vendéglábor is, ahol az 
átvonuló magyar csapatok és azoknak a nem
zeteknek a fialt helyezik el, akik nem tartoz
nak a cserkész világszövetséghez, mint a a 
olasz balillák, törökök, németek stb. A tábor te
rülete 10 altóborra fog osztani, amelynek a 
saját vidékeik néprajzi jellegzetességeit fogják 
visszatükrözni.

X Mednyánszky Mária Angliába utazott. 
Prágából jelentik: K. Mednyánszky Mária, 
az asztalitennisz-világbajnokság második he
lyezettje vasárnap Angliába utazott 
mérkőzés lejátszására. Ugyanakkor 
Kladnoba „rándull" ki.

X A magyar asztalitenntezcsapat 
állítása a csehszlovákok és az osztrákok 
ellen. Az asztalitennisz-csapatbajnokság 
döntő mérkőzése ma, hétfőn délelőtt 9 óra
kor kezdődik a csehszlovák-magyar mécs
esei. A magyar csapat Kelen, Barna, Sza
bados összeállításban veszi föl a küzdelmet 
Este 6 órakor Ausztria ellen játszunk, Dá
vid, Barna, Szabados felállításban.

X Vasárnap rendezik meg a Szelkj Ottó 
birkózó-emlékversenyt. A két évvel ezelőtt tra
gikus körülmények között elhunyt Szelky Ottó
nak az emlékére a Vasas SC vasé’nap birkózó
versenyt rendez, amelynek a tiszta jövedelme 
az elhunyt özvegyének fölsegélyezésére szolgál. 
A versenyen legjobb birkózóink indulnak.

több 
Boros

Bűze*

Szaionga^niturák, SS?;,.
rok, vitrinek, hinta' -.ékek, ejzyes bútordarabok minden elfő-
8 kárptto Garau-ulca

Budapesti ügetőversenyek
I. FUTAM. Mlmosa (Marschall) 1, Feri O. 

(Zwillinger) 2, Ecuador (Kallinka) 3. Futottak 
még: Iwa, Áruló, Futórózsa, Melinda. Tol : 
17, 12, 15, 17. Olasz: 10:56. 2 reá, 4, 4. Idő: 
37.3. — U. FUTAM. Express (Kovács II.) 1. 
Epos (Maszár J.) 2. Futottak még: Bufelejtő, 
Libertás, Emdcn, Dombóvár. Tót.: 10:39, 18, 
29. Olasz: 10:47. 2, 4. Idő: 39.8. — m. FUTAM. 
Fregoli (Dózsa) 1, Gilana II. (HofTniann) 2, 
Dárda (Kovács J.) 3. Futottak még: Fuss, Con- 
rnd, Kedves, Éber B. Tol.: 10:38, 12, 15, 16- 
Olasz: 10:44. Pari, 4, 5. Idő: 33.8. — IV- 
FUTAM. I. rész. Eliasz (Zwillinger) 1, Ali Bal a 
(Benkő) 2, Guardian Caid (Feiser) 3. Fűtöttek 
meg: Dolly, Libau, Rezgő, Láva. Tót.: 10:13, 
11, 20. 13. Olasz: 10:174. 2 reá, 8, 2%. Idő: 
38.6. II. rész. Ipse (Vorst) 1, Muscicapa (Kai*  
linka) 2, Győző (Filyó) 3. Futottak még: Sony 
Boy II., Nincs tovább, Lili of Pamuk, Norma. 
Tol.: 10:37, 13, 12, 15. Olasz: 10:55. 2'/». 1% 
reá. 2'/s. Idő: 38.5. — V. FUTAM. Sátán 
(Fitvó) 1, Szertelen (Marschall) 2, ürgevár 
(Kovács J.) 3. Futottak még: Helyre Kati, 
Malvóka, Fényes. Tót.: 10:62, 31, 48. Olaszt 
10:70. 1%, 4. Idő: 376.

A ,ierke.rlí«írt és klnrtásírt felel: 
r»r. ELEK HUGÓ
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