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Színészién tragédia 
a Flume-szállodáhan

Megrendítő, öngyilkosság báltérét ígvelr- 
tgljt.' falderltani-ai fökapiUnysAg öngyilkos-

tött itt egy-két napot, a pesti hozzátartozó
kat arról értenitettélíi hogy Reismann Károly 

1 öitgyülwdgpt kísérelt meg, de szerencsére 
-<uiWjal .exel4U ffi«gjelcut », rAüdOrzé- iiktiAtt <xi megototó/gozní 

r. Romlásig Béla, ismert fővárosi KŐM 7 . . . .gén dr. Kom/dzíp ------ - rr.r^r^. —T
gyógyász és bejelentette egyik rokona, Reit- 
atan^ károly Só esztendős 

klsvirtat földbirtokom eltűnését
Az oévós bejelentésében előadta,-hogy ro
kona az utóbbi .időben feltűnően lehangolt 
volt és többször emlegette, hogy öngyilkos
ságot f°9 elkövetni. A rendőrség az eltűnési 
bejelentés nyomán azonnal megindította a 
vizsgálatot, azonban három napi szorgos 
kutatás ellenére,

nem elkerült as eltűnt vagyonos fSId- 
. birtokos nyomára akadni.

Szilveszter estéjén tíz óra tájban jelen
tették a főkapitányság központi ügyeleté
nek, hogy Budán,

• Lánehld-ulca 12 alatti Fiume-száHo- 
dáfean megmérgezte magát Ismeretlen

, j méreggel
A méntök kivonultak a helyszínre, de már 
Détp segíthettek az életupt emberen, csűr 
Rán a , beoltott halált konstatálhatták.

■ A főkapitányság központi ügyeletéről 
íepdőrl bizottság szállott ki a helyszínre. 
Megállapították, hogy súlyos mérgezés 
következtében halt meg az öngyilkos és 
frséhei átkutatása alkalmával több iratot és 
levelet találtak, amelyekből megállapították 
kseméiyázönosságát. Kiderült, hogy az il
lető Reismann Károly 85 éves ktsvárdai 
földbirtokossal azonos, akinek eltűnését na
pokkal előbb bejelentették á főkapitánysá
gom

Búcsúlevelet nem találtak nála.
Így 'a rendőrség nem tudta megállapítani 
öngyilkosságának pontos okát s éppen ezért 
elrendelték a széleskörű nyomozást, hoey 
felderítsék, ..miért kellett a halálba menekül
nie a gondoktól mentes vidéki földbirtokos
nak.

A Hétfői Napló munkatársa utánajárt 
Reismann Károlv földbirtokos megdöbbentő 
öngyilkosságának és érdekes dolgokat tudott 
még a tragikus sorsú Reismann hatóidnak 
előzményeiről.

Reismann Károly jómódú kisvárdal föld
birtokot családból származik-

A hozzátartozóinak egy része ma is Kisvár- 
dán 41, mig több más rokona hosszú évek 
ólk.ButH^eMen lakik. Reismann, akit, azelőtt 
jóhedélvü, vidám embernek ismertek, később 
elvre idegesebben, Ingerlékenyebben visel-

Körülbelül egy esztendővel ezelőtt történt. 
Mra Aríxmann budapfuti hoxxAtartoxöl

kirí kaptak a latal MM-
t klafokMMl kaptathattam, 

lülnmm Mntíp ekkor ifohtay mH tar- 
Mdutdiua lainluott a Mekroeta a elit IN-

: A fatál földbirtokos mérget akart be*  
venni és szinte az utolsó pillanatban la- 
MisádÓnője megakadályozta, hogy á 

1 mérget' bevegye és Így meghiúsult az 
öngyilkosság.''

Hozzátartozói igyekeztek megnyugtatni ez- 
utáp Reismqnn . Károlyt, aggódó szeretettel 
vették őt körűi, különösen két nővére vi-
gyázott rá. líosszabb időt töltőit a történtek I délyü, idegbeteg Reismann Károlyra is. 
után Budapesten s legtöbbször dr. Komlóssy |..................................... - . . .

Horthy Miklós kormányzó 
újévi szózata

- a diplomáciai kar előtt
A gazdasági krízis csak minden nép őszinte, együtt 

működésével győzhető le"
A Budapesten SíékelÖ diplomáciai testület ! 

tagjai vasárnap délben megjelentek a királyi 
palotában, hogy a kormányzó előtt államfőik t 
és saját szerencsekivúnutaikat kifejezésre jut- . 
lassúk. (

Déli 12 ófakor a félkörben felúllilott diplo- t 
maták élén a pápai nuncius' üdvözölte Horthy t 
Miklós kormányzót. Üdvözlő beszédét a követ
kezőképpen fejezte be: 1

— isten áldását kérem főméltóságodnak és j
kormányának bátor törekvéseire, Isten adjon t 
mindazoknak, . akii a nemzetek sorsát kezük- | 
ben tartják, bölcsességet és előrelátást, hogy i 
létrehozhassák a néöek testvériségét és a béke ; 
megvalósítására nélkülözhetetlen egyűttir.ükő- i 
ilést, amely legelső feltétele a gazdasági egyen
súlynak és virágzásnak. ,

Horthy Miklós kormányzó meleg hangon ‘
köszönte meg az üdvözlést. (

— Napról-napra bizonyosabb — mondotta a 
kormányzó, — hogy

■ már aggasztó méreteket Öltő gazdasági 
krízis tMkls minden nép őszinte és eré
lyes együttműködésével, kölesönö,' érde

keink öasseegyezteteaável győzhető le.
A kölcsönös hízóimon alapuló együttműködés 
az eljövendő esztendő nagy feladatai megoldá
sának nélkülözhetetlen előfeltétele. 1

Majd aszol fejezte be beszédét, hogy Ma-! 
gyarorszóg szívesen működik közre mindannak 1 
megvalósításában, ami alkalmas arra, hegy a 
világot sújtó bajokat enyhítse és közreműkö
désének nem lesz tnás határa, mint saját biz
tonságának jogos védelmé, A magyar nép biz
ton reméli, hogy tz említett munkára irányuló 
törekvéseket siker fog|a koronázni.

A diplomáciai kar tisztelgése előtt fogadta a 
kormányzó gz országgyűlés két házának elnő 
két, g'miniszterelnököt, a honvédség, majd, 
a Mária. Terézia-repd és a vitézi rend kép-1 
viielőü de a főpolgármester vezetésével a I iparkamara alelnöke üdvözölte elsőnek,

A főváros s az ország százezernyi iparos- 
. sága nevében száztagú küldöttség kereste 

a'mni.xtareltniköt, a honvMtó,." maid , l<-< «««*  J*»o»  grófot ax untig kisip.ru- 
Tertala-rend «• a -ítéli rend kép- »ai nevében Nagy Antal a kereskedelmi és

Béláék társaságában. Komlóssy Béla felesége 
ugyanis Reismann nővére volt.

Nem sokkal a meghiúsult öngyilkos kísér
let után tragikus haláleset töri étit a család
ban:

Reismann egyik húga hirtelen meghalt
Ez rendkívül elkeserítette az amúgy is me
lankóliára hajlamos embert s ettől’az időtől 
kezdve Ismét elborult kedélyállapota.

Komlóssy Bélánét, Reismann másik nővé
rét is mélyen megrendítette a tragédia s most 
még fokozottabban vigyáztak az elborult ke-

A hozzátartozók elővigyázatossága azon- 

székesfőváros küldöttségét.
A székesfőváros küldöttsége délelőtt 11 óm 

után jelent meg n kormányzó előtt, dr. Háttér 
Aladár főpolgármester és dr. Sipőcz Jenő pol
gármester vezetésével. A küldöttségben részt- 
vettek: Licber Endre és Borvendég Ferenc 
alpolgármesterek is. A Székesfőváros jókiván- 
sága’t dr. Huszár Aladár főpolgármester rövid 
beszédben tolmácsolta a kormányzónak, aki 
megköszönte az üdvözlést és az ezt követőlég 
melegen érdeklődött a Székesfőváros aktuális 
problémái iránt. — A kormányzói audiencia 
után a főpolgármester, a polgármester és az 
alnolgármestcrek Gömbös Gyula minszterelnők- 
nél tisztelegtek a főváros nevében.

Az uj év alkalmából dr. Huszár Aladár fő
polgármestert a MEFHOSz és a Tanító Testü
let küldöttsége után az egységes községi párt 
és a Keresztény Községi Párt üdvözölte. I)r. 
Sipőcz Jenő polgármestert a polgórmesterl hi
vatal személyzete és a Sas-Kör üds-özölte. A 
Sas Körben Wolff Károlyt köszöntötték.

A Magyar Nemzeti Szövetség és a Júniusi 
Bajtársak Petényi Zslgmond báró elé vonul
tak, a Baross Szövetség llovszky Jánost, Rtpka 
Ferenc nyugalmazott főpolgármestert pedig a 
Községi Egységespárt üdvözölte. A Budapesti 

1 Ipartestületek vezetői az Iparos Blokk elnökét: 
i Dános Lászlót keresték fel. A Nemzeti Demo- 
I krata Pártban Vázsonyi Jánost ét dr. Láng 
Lajost köszöntötték fel.

Iparos küldöttség 
Hadik János grófnál 

bán nem tudta megakadályozni Reis- 
mani. Károly tragédiáját. A fiatal föld
birtokos, aki huzamosabb ideje tartózko
dott legutóbb Pesten, eltűnt lakásáról 
8 a család rosszat sejtve, kétségbeeset
ten kutatott utána, míg most már csak 
holtan akadhattak rá a szerencsétlen 

emberre,
aki Szilveszter estéjén megölte magát. 

Azok, akik Reismannt ismerték, 
elborult kedélyállapotának, Idegbeteg- 

Bégének tulajdonítják öngyilkosságát, 
amelyre napokig készülhetett, mig most 
végrehajtotta azt.

majd Lajta Rezső, az OKT ügyvezető el
nöke, Vágó Jenő, a SzOSz igazgatója és a 
vidéki iparlestüietek nevében Marsall Béla 
a győri ipartestülct elnöke üdvözölte

HADIK JÁNOS GRÓFOT,
aki nagyobb beszédben válaszolt az üdvöz
lésre. Azzal kezdte, hegy a kisiparosok n 
kisgazdatársadalotnmal együtt legközelebb 
állnak hozzá és

rendíthetetlen hittel küzd és dolgozik 
tovább érdekűkben.

Mint legfontosabb kérdést jelölte meg a 
hitelkérdés mellett a megfelelő munka- 
alkalmak megteremtésének kérdését, majd 
azzal fejezte be nagyhatású beszédét, hogy 
minden alkalmat felhasznál és mindig han
goztatja. hogy az iparosság jövőjén csak 
úgy lehet segiteni,

ha mindazok, akik arra illetékesek, 
összefognak és komoly munkát végez

nek.
Hadik János gróf ezután a küldöttség 

tagjainak lelkes éljenzése mellett kijelen
tette, hogy továbbra is küzdeni fog a kis- 
egzisztenciák jogos törekvéseiért.

A politika u’éve 
kttlftfldUn

Berlin,
Hétfői Napló tudósítójától.) 

fogadóst

január 1. 
Htndenburg 
tartott. Au

M , _ ..
vasárnap nagy újévi . a......... .....................
audienciák sorozata a szokásos keretek között 
ment végbe. Különös feltűnést keltett as első
nek fogadott caopurt, amely
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történelmi öltözékben jelent meg
Hlndenhurg ft d vő < lésére. A birodalmi elnök a 
nagy fogadáson tartott újévi beszédében utalt 
arra, hogy Németország számos kül- és bel
politikai problémája egyelőre még megoldat
lan; bt éteren mutatkozó feladatokat az uj 
esztendőben kell elvégezni. A birodalmi kor- 
móny is megjelent Htndenburgnál. Sehleicher 
kancellár, aki a fogadóson a kormány szó
nok*  volt, szavait tulajdonképpen ■ külföld 
faló-Intézte, amelynek figyelmét ebből ut al
kalomból Is

felhívta Németország egyenjogúsági köve
telésére.

Pár!*,  január I.
Az uj esztendő alkalmától a francia köztár

saság elnöke már szombaton nagy audiencián 
fogadta i, diplomáciai testületet. Az üái-özlé- lentőscyü az orosz ipar jölvirágzása szempont- 
vekre válaszolva, Lebrun nagy beszédet mon- /dMR*.  sikerülni fog eltakarítani nz útból nz 
olt, amelyben I élelmezési kérdésben mutatkozó) nehézségeket.

Ki lesz Andréka utóda?
Ferenczy Tibor valószínűen nein nevez ki uj helyettes 

főkapitányt
Andrika Károly a budapesti államrendőrség 

helyettes főkapitányának nyugdijazásóval most 
már fötvátődölt a kérdés, ki kerül a helyére? 
A helyettes főkapitány! tisztség betöltése Igen 
fontos, sok munkát igénylő pozíció. Hír sze
rint Fcrenczy Tibor dr, Budapest főkapitánya 
az eddigi főkapitányokkal szemben ezen a té
ren j*  lentős újításra készül

ném nevez ki helyettest, hanem ő maga 
fogja ellátni a főkapitányság vezetésével 

járó összes leendőket.
A bénfentesek számára ez mm jelent nagy 
meglepetést, mert Fcrencxy Tibor hivatalba*

4 külföldre kényszerült egyetemi 
hallgatók jajszava

Körlevélben szólítják fel szolidaritásra itthoni kollégáikat

diákmenzákat.

A külföldre kényszerült magyar egyetemi 
hallgatók litográfiái utón sokszorosított nyílt 
levelekkel árasztották el a magyar diák- 
rgyéaíl letek helységeit és ..........................
A levélben a velük való

aaolldarilúara kérik fel az Itthon tanuló 
kollégáikat

A numerus clnusus következtében külföldön 
tanuló magyar főiskolai hallgatók első ön
álló megmozdulása ez a levél, amely az el
múlt egjfrtemi Révről beszélve megállapít
ja, hog^s.az egyetemi ifjúság nagy tömegí- 
nek a kisebbségek ellen való uszítása nem 
egyéb, mint a diákság figyelmének elterelése 
igazi gazdasági bajairól. Ezért

uszítják az Ifjúságot mindenütt egymás 
ellen.

A cél, — irja 0 levél, - hogy az elhelyez
kedni nem tudó ifjúság elégedetlenségét egy
mást nőid mnrtsolásban élfe ki és

ügyeimé elterrlődjék Igazi sérelmei és 
bajai felismerésétől.*'

Az érdekes körlevél azután a kővetkező 
fontom mcgállupilást szegezi le:

Peyer és Kertész szocialista képviselők 
tanácskozása Prágában Erélyes

a magyar-csehszlovák kereskedelmi szerződés megkötésére
Politikai körökben nagy érdeklődést kellett 

az n tény, hogy Peyer Karoly és Kertész Miklós 
szociáldemokrata országgyűlési képviselők az 
elmúlt napokban Prágába utaztak é» ott csoh- 
Ktlovák képviselőkkel tanácskoztak.

Mint értesülünk ez. a tanácskozás csupán 
gazdasági kérdések bőrül folyt 

és áron a magyar képviselők mint a magyar-

i••

nmgínkinté-tét, altot
a szabályszerű szeretetek médiait, 
a különböző helyiségek helyes mejr 
v II Agilisát,
r villntno*  háztartási eszközöket 
gépekéi ütemben ta tanulmány ózhatja

A kltntte az
V., Honvéd-utca 22.

(Mtrkóu.cn túrok) a/ám alatt van 
óa díjtalanul nargleklothctö 
nvivlen hétköznap >n dőleiő't M -2 
ea délután 4-7 óra között.

közlekedés 15. az. au.'obuMzal és 
a J» és 4S szám i vlllanDMal.

«a biztonság békéje*  
mellett, szállt síkra.

Moszkva, január 1.
Az uj Y,v bekőizöntését a hivatalos Moszkva 

diplomáciai fogadtatással ünnepdte meg. A 
különböző országok moszkvai diplomáciái 
képviselőit Kállnin és Litvnov fogadta. A kül
földi kolóniáknak

alkalmat adtak rá, hogy több motzkml 
Kiállódéban azil vesztért tnuialságot ren
dezzenek — Idegen pénznemben való fize

tés ellenében.
A Mzovjetkormány és a kommunista párt ki
áltványt adott ki az uj év beköszöntése alkal
mából. A kióltvány annak a reményének ad ki
fejezést, hogy 1C33. év-ben, amely „döntő je-

- . mnuatyu Ui orosz ipar jotmrug;
»-1 jából'1, sikerülni fog eltakarítani

I élelmezési kérdésben mutatkozó Rendkívüli érdeklődés a valuta- 
kofferes Szekulesz mai tárgyalásán

Elkapkodták a belépőjegyeket — Izgalmas vasárnapi 
tanácskozás a fogházoan vádlott és védője között

ambícióval f*  
minden rend-

Intézésétől sem

lépése óta számtalan esetben adta tanujclét 
annak, hogy

teljes odaadással nagy 
munkakészséggel foglalkozik 

őrségi üggyel
és a kisebb jelt ntőségü ügyek 
zárkózik el.

Valószínű tehát, hogy
Andréka pozícióját nem

mert az ezzel járó munkát is Fcrenczy főkapi 
tény vállalja. Emellett azonban egyéb kombi
nációk is fölmerültek.

töltik be.

„A szellemi munkanélküliség a numerus 
clausus évei alatt minden tanulási korláto
zás ellenére

óriási mértékben megnőtt.
Nein azért, mintha a szellemi munkások 
száma növekedett volna, hanem mert a 
munkalehetőségek csökkentek, sőt úgyszól
ván teljesen megszűntek. Ha tehat a nume
rus clausus megszorítását követelitek, azál 
tál nem fog a munkaalkalmak száma szá 
molpiira. növekedni. Nektcljínem lehet cé 
’otok at, bog ydiáktársiHtóMtnl morzsákért 
torzsalkodjatok, hanem az, hogv

mindenki tanulhasson és megélheMen 
aki dolgozni akar,*'

A levél befejezésül bejelenti, hogy januá; 
3-án népes

küldöttségben mennek a kultuszminisz
ter elé

és megkérik, hogy 
tegye könnyebbé a 
szerzettek számára

Az érdekes levél 
nést kelteit.

segítsen a sorsukon és 
már külföldön diplomát 
a nosztriílkálást. 
mindenütt érthető feltü-

országi szakszervezeti központ küldöttei veitek 
részt, míg a csehszlovákiai szakszervezeti köz
pontot *Teyerle  Rudolf és Kiéin ióiset cseh
szlovák nemzetgyűlési képviselők és a pozso
nyi kerületi titkár képviselték.

A tanácskozásokról — Peyer Károly ország- 
gv'üh'si képviselő a következőket mondotta a 
/fét/őí Napló munkatársának:

— A prágai tanácskozásokon az érdekelt 
»r»k*z*rseretek  vezetői minden politikai szem
pont kikapcsolásával a válság gazdasági részét 
vizsgálták meg. A szervezett munkásságot ér
dekli » vámszerződés hiánya, amely bizonyos 
mértékben oka a munkanélküliségnek s pedig 
azért, mert a mezőgazdasági cikkek kivitelé- 
nek hiánya

lecsökkenti a magyar mezőgazdasági la
kosaiig váMlrlóképessógéf,

viszont Csehszlovákiában az ipari cikkek kar
telének korlátjai okoznak munkanélküliséget 
is ezt tiilnyomórészl.cn a csehszlovákiai ma
gyar munkások érzik meg.

Az áruforgalom a legutolsó években tíz 
százalékra csökkent.

Ezt az állapotot a magunk részéről nem tort 
iuk fenntarthatónak, meri a munkásság szen
ved miatta.

— Nekünk keresnünk kell az eszközöket 
amelyekkel ezt a tűrhetetlen helyzetet meg le 
bet azünlrtni. Nem rajtunk áll, hogy a kér
désben illetékes helyen mlkér.t döntenek, mi 
az ügy érdekében

mindent elfogunk kötetni, hogy a normá
lis állapotok hclyreálllttasMnah.

Amint értesülünk, a magyarországi stoclál- 
j demokrata párt itthon, a (scliszlovák képvise

lők |wdlp n n-ntaetgvillésen erélyes akciót I11 
Iditrn.ik inni, b< gy 1 t -gleges mngy;ii •■-••hsrlo 
| v.ik kercski<l« In i Advsrr von-ilko<ó tar -• -- -.............
I gyalusok mielőbb n .kezdődjemk »>a tatt jez | ’•*  1932. esztendőt valósággal átiizónakaitok 
tessvmk, mert eltol núud<m><iK r.mélik n mondotta többek között Majd megái- 

I munkanélküliség tényez esökk-v^éf. lapította, bőgj- « keresztény ellenzék kérlel-

A HÉTFŐI NAPLÓ
CSUHA KERESZTREJTVÉNYE

Két ázó titka
1939. lanuár 3 .

E két kockába írjon kd< lég*  Abb 5 betűs ’íói

A valutakoíTeres bűnügy minden rejtélyét 
megmagyarázhatatlannak látszó titokzatos
ságát ma kell felderíteni: a büntetőtörvény
széken dr. Horváth Géza tanácsa

mára tűzte ki tárgyalásra Szekulesz 
József bilnperét.

Szekulesz és Nagy Pál — amint a vádirat 
megállapítja — a 35.000 dollárt tartalmazó 
böröndöt elrabolták a zürichi hálókocsiban 
utazó Bauer Máriától. A valutasibolást nem 
lehetett eddig rábizonyítani Szekuleszre, de

zsarolás büntette
cimén bíróság elé állította az ügyészség. 

A mai főtárgyalás iránt
rendkívüli érdeklődés nyilatkozik meg 

a közönség legszélesebb körében. A főtár- 
gyalási elnök belépőjegyeket bocsájtatott ki 

1 tárgyalásra.
Az érdeklődők ostroma vasárnap dél
előtt még javában folyt a belépőjegyek

ért,
de már nem igen jutott jegy számukra, mert 
a bíróság csupán korlátolt számban engedi 
be a hallgatóságot a terepibe s

"-........ * . .................. .. 1 "■ ........
szénbányát nyitottak a cigányok a 
Rimamurányi borsodmegyei telepén 

Az egész vidéket elárasztották olcsó szénnel
Miskolc, január 1.

(4 Hét/ői Napló tudósítójától.) Vasárnap Öt
ven cigányt kisértek be a csendőrök a miskolci 
igyészségre. Ezek az emberek a borsodmegyei 
trión, a Riniamurány-Salgótarjáni Vasművek 
'.ulajdonában levő Vázaonyi-völgyben szén- 
iknét nyitottak, heteken át

több vagon szenet bányásztak k! és
potom pénzért értékesítették a városokban 

és községekben.
A bányászó cigányoknak Berki György volt

azt

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 

:igész délelőtt hivatalában tartózkodott, 
ihol fogadta a honvédelmi minisztérium 
.isztlkarának újévi üdvözlését is.

¥
Január 20-án ül Össze ismét a képviselőház. 

Január 19-én. csütörtökön értekezletet tart a 
Nemzeti Egység Pártja, amelyen megejtik a 
jelöléseket a Ház újra választandó tisztségeire.

*

Hómon Bálint kultuszminiszter, Székes
fehérvár város képviselője az újév alkalmá
ból a helyi sajtóban újévi cikket irt, amely
ben biztató hangon nyilatkozik a jövő re
ménységeiről és kifejezést ad annak a hité
nek, hogy az uj esztendő sok sebet be fog 
gyógyítani és előbbreviszi nemzeti terveink 
megvalósulását. Hóman miniszter azután a 
várost közelről, érdeklő kérdésekről nyilat
kozik. Bejelenti a Nádor-csatorna szabályo
zását, a Prohászka-templom félbenmaradt 
építkezésének folytatását és Székesfehérvár 
vasul! közlekedésének megjavítását.

¥
Az Erzsébetvárosi Demokrata Körben nz Vj- 

esztendő alkalmával többjráz tag jelenlétében 
Lányi Géni dr. főtitkár üdvözölte a Kör elnö
két, Magyar Miklóst. Az iparosok és kereske
dők megbízásából Balassa András szólalt fel, 
majd Magyar Miklós tinók meghatotta!) kö
szönte meg az üdvözléseket és azt hangoztatta, 
hogy az államgardaségban szükséges a takaré
kosság, <ie a nagy vagyonok tulajdonosait egye 
nesen költekezésre kellene buzdítani a keres
kedelem és az ipar érdekében

¥
Fritdrich Istvánt, a Keresztény Ellenzék 

vezérét, vasárnap délelőtt üdvözölték az új
év alkalmából a kerületi párt vezetők. Sdr- 
mezey Endre törvényhatósági bizottsági tag 

ondta nz üdvözlő beszédet, inelvre Fried- 
ii'h blviin hosFZiibh hcszédlen válaszolt.

Boldog ajéret
kíván mótyan tisztelt vevőinek 

is üzletfeleinek

HEILIG
1 : \rr—r............-.......   '"T'ili

harisnyaház • fíákóczl-ut 36, szám

többen nem jöhetnek be, mint ahány 
ülőhely van.

Elsősorban a sajtó képviselőinek és a jo
gászközönségnek tartották fenn a jegyeket 
de jutott, néhány belépő a bűnügy iránt oly 
nagy kíváncsisággal érdeklődő tőzsdéseknek 
is.

A tárgyaláson egyébként
szenzációs eseményeket várnak

Szekulesz vallomásán kiviil különösen8
Bauer Mária tanúkihallgatását előzi meg 
igen nagy érdeklődés.

Szekulesz József egyébként eddig nagy 
nyugalommal várta a sorsát az Ügyészség 
Markó-utcai fogházában, amióta azonban 
kitűzték a tárgyalást.

egyre Izgatottabban viselkedik*
Vasárnap délben több látogatója volt Sze- 
kulesznek, de leghosszabb ideig védője: dr. 
Goitein Sándor időzött nála. Szekulesz Jó
zsef

nagy izgalommal tanácskozott védőjé
vel

1 rengeteg kérdése volt hozzá a mai tárgya
lással kapcsolatban.

a vezériík. Az Ingyen bányászott szenet ko
csira rakva, még a szomszédos vármegyékben 
is árusították. Mire a csendőrök rajtuk ütöt
tek, már

több mint tíz vagon szén tűnt el a ke
zükön. ,

A cigányok azzal védekeznek, hogy sejtel
mük sem volt arról, hogy a szenet nem sza
bad bányászni és elhordáni. Miután azonban. 
a legtöbb ellen mér eljárás volt folyamatban 
tiltott szénbányászás miatt, az eljárást vala- 
mennyiük ellen lefolytatják.

betétién ellenzéki álláspontja indokolt volt 
az uralkodó rendszerrel szemben.

¥
Figyelmeztettek bennünket arra, hogy so« 

koropátkai Szabó István annakidtyén egyenesen, 
a miniszteri bársonyszékbe lendüli bele, ami
kor Friedrich IstvánnAk szükségé- volt • nagy
atádi Szabó István pótlására. Most is tehát, 
n mi kor azok névsorát közöljük, akikkel eset
leg a magyar közélet jelenlegi funkcionáriusait , 
n.vszcrint pótolni lehet, helyes lenne, ha első
sorban a miniszteri tárcák viselőinek névtokó-,-, 
n«it keresnök meg. A kormány tagjai közül 
eddig legalább, csak két miniszternek az allere- 
góját találtuk meg.

Lázár Andor 
igazsúgügyminiszter sokorőja Lázár Andor dr. 
f<;tis7tví«elő, aki a gróf Haiier utcában lakik.

Kállay Miklós 
földmiveldsflgyl miniszter helyett található: 1, 
Kállay Miklós ügyvéd, Eszterhózy-utca 10, 2. 
Kállay Miklós, a Nemzeti Újság szerkesztője. 

Darányi Kálmán
miniszterelnökségi államtitkár alteregója Rá- 
kóczi-ut 8b. alatti ingatlaniroda-tulajdonos.

Mayer János
volt földmlvelésügyi miniszter helyett Frigyes 
királyi herceg hasonnevű udvari titkára jöhet 
számításba, de a Szent László-tér 12. sz. alatti 
ércöntőde tulajdonosa is ugyanezt a nevet Vi
seli.

Nagy Em*l  
volt igazságügy-miniszter helyett Lipót-kőrut 25, 
szám nlntl lakó hivatalnok található meg.

Antal István dr.
sajtófőnök alteregója Damjanich-utca Só. it
alait lakik, székesfővárosi kerületi orvos.

A névsort a jövő héten folytatjuk.
íb- j )

Mtrk%25c3%25b3u.cn
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de olcsó Szilveszterrel búcsúzott 
1932-től

A

Megint öregebbek lettünk egy esztendő- 
*el. Illő hát, hogy beszámolót mondjunk 

utolsó éjszakáról, amellyel ez a szomori 
város a még szomorúbb ó-esztendőt búcsúz
tatta és optimizmussal, vagy pesszimizmus
nál, de mégis kíváncsian várta az egyelőre 
még misztikus homályba burkolózó és ke 

(vés jóval kecsegtető' üj esztendőt.
Beszéltünk a vendéglősökkel, kávésokkal, 

és mindenki mással, aj<ik ennek a mulátós 
éjszakának életét irányították s beszéltünk 
a vendégekkel, akik részesei voltak ennek 
a Szilveszter-éjszakának. Az interjú és ta 
pasztalatok alapján leszögezhetjük, hogy

olcsó, ■— de jó Szilvesztere volt tegnap 
Budapestnek,

ha e</y kicsit szürkébb és szegényebb is 
mint a tavalyi.

Az utcák este hamar benépesedtek, — 
mindenki igyekezett valahova. A legtöbben 
vendéglőkbe, kávéházakba, színházba, vagy 
moziba igyekeztek, — feltűnő sokan vo! 
tak azonban, még pedig

a tavalyinál sokkal számosabban, akik 
odahaza maradtak, vagy magáaháznái 

szilvesztereztek.
jazz és a cigányzene hamar megszólalt

hogy „kötelességére” figyelmeztesse a pest: 
polgárokat, tényleg

tíz órára benépesültek már Budapest 
összes lokalitásal,

amelyek felfokozott érdeklődéssel várták 
ezt az éjszakát. A reményekben azonbar 
csalódtak egy kicsit. Nem emberben,, láto
gatóban volt hiány, — hanem fogyasztás 
bán. .K '

Jóval kevesebb vacsora vagy menü fo
gyott el az idei Szilveszter-éjszakán — 
a vendégek Javarésze már vacsora után 

volt.
Pezsgő helyett megtette a bor, a sör, vagy 
igen sokszor — a feketekávéi A hangulat 
afőnban éjfélkor igy is tetőfokára hágott 
mindenütt,' hiszen a bor is megteremti a 
kötelező szilveszteri mámort. A kávéházak
ban asztal- asztal hátán, — mégis fért volna 
vendég m.g mindenhova. Oda is, ahol 
máskor rendőr irányította a befelé igyek
vőket.

Tarján. Vilmos, a Nem-Por A-Avíuéhdz
igazgatója például elmondotta nekünk, hogy

sem hangulatiján, sem bevételben nem 
volt hasonlítható az idei Szilveszter 

tavalyihoz.

Ami nem Is csoda, , hiszen azóta csak 
lőtt a gazdasági helyzet és illogikus 
az a némelyek óllal táplált feltevés, 
éppep a rossz viszonyok miatt akarják 
majd jobban kitombolni magukat az em
berek. A New-Yorkban

Hz százalékkal maradt a tavalyi mögött 
a bevétel

és ahogy Tarján mondotta, — évről-évre 
megy ez igy. A terheket azonban nem csök
kentik, a rezsi mérhetetlen kiadásai válto
zatlanok a kávésok vállán.

Körülbelül ez az arány volt megállapít- 
haló a többi „vallomásokból” is. Ezt 
mondják a polgári osztály kávéházaiban: a 
Kovácsban és az Abbáziában, az'irók és 
művészek szilveszteri tanyáján: a Japánban, 
de ugyanez a kép volt lerögzíthető azon az 
éjszakái sétán is, amelyet a dünapárti 
nagyszállodák Szilveszterén keresztül végez
tünk. A Ritzet ugyan megtöltvtték a diplo
maták és a politikai élet számos kitűnő
sége, a Hungáriában is igen előkelő pub
likum gyűlt össze. —

mindenütt volt azonban még hely.
Ugyanez a tükörképe a lokálok Szilveszte
rének is. Papircsákós, trombitás, malác- 
furkát húzogató, jobbára ritkán látott, ,/iut- 
*tdjrder'‘-publikum itt is akadt bőven de 
nem zsúfolásig.

róni- 
volt 

hogy

MAGAS CE
a BELVÁROSI
UJ NAGY.SIKERE

HONTHY
HANNÁVAL

'■ • . . . . í. - • ■ .■   ■

S Z O M B A T 0 N

ÍRJA 
A HADNAGY
W 1OO-IK ELŐADÁSA

- ............................................

Tiz százalékkal volt átlagban rosszabb 
a szórakozóhelyek bevetete a tavalyinál

A színházakban és mozikban legtöbb he 
•yen elfogytak az összes helyek, — legföl 
jebb, ha páholy akadt. A publikum a: 
olcsó szórakozásokat kereste és a kisven
déglők favorizáltattak jobban egyedül, mint 
tavaly. Olt, ahol malacot, likőrt és mds 
egyebet sorsoltak ki, vagy ahol a belépő
díj helyett az olcsó árakat plakatirozták.

Nagy konkurrense volt idei Szilveszterkor 
a különböző kkalitásoknak a rádió is, 
amely ezúttal

először adott műsort éjszaka három 
óriág.

Sokan maradtak otthon a rádió laul- 
sprecchje mellett, — pláne azok, akik ké
szülékükkel külföldet is tudtak venni, mert 
a pesti rádió bizony 'nem túlzottan telt ki

'.nagáért Unalmas, sokszor hallott, műsor- 
zámokból tevődött össze az ünnepi pro- 
.ram, sehol egy kis szín vagy attrakció. A 

zene azonban itt is bőven inspirált a jó
kedvre ...

Hajnalra aztán még a legelszántabb szil.- 
veszterezök is hazamentek, mert

két óra ntán megeredt az eső
és vagy egy óra hosszat paskolta a járdá
kat, lucskot gyúrva a még megmaradt ke
véske hóból.

De ha szürke Is volt a Szilveszter, azért 
volt jókedv, öröm bőven és a nagy mérleg 
után optimistán sóhajtottak fel a lokáltulaj
donosok.

— Soha rosszabbat!
mert az állomások neve be van írva a 
dynamlkus hangszóróval egybeépített

Revolveres hajsza után elfogták 
Meszlényi Józsefet, az „úri betörök44 
banda törtökét Revolverdörrenés, s költözés,

dulakodás: hajnali betörölogás az Almásy-téren
Tegnap hajnalban a főkapitányság letek - 

livjei napokig tartó lázas kutatás után nyo
mára jutottak és elfogták Meszlényi József 
volt tisztviselőt, a hírhedt „úri betörőt”, 
akinek a társai már néhány nap óta rendőr
kézen vannak.

Ismeretes, hogy karácsony estéjén kifosz
tották Marsovszky Elemér nagykereskedő és 
Szirmai István hírlapíró lakását. Két nap 
múlva elfogták Streifeld Rezsőt, a képviselő
ház volt szerelőjét, aki beismerte, hogy 
résztvett a betörésekben. Streifeld elmon
dotta, hogy társa is volt: Meszlényi József, 
az vitte el az orgazdákhoz a zákmányt 
Azóta Streifeldnck még néhány társát el
fogták, kőiben pedig tovább folyt a hajsza 
Meszlényi után, aki hírhedt alakja a bűnö
zök világának:

url betörő, régebben együtt „dolgozott" 
Malonvay Istvánnal, néhai Malonyay 
Dezsőnek, a jónevű Írónak lejt íré ju
tott, elzüilött fiával, aki most is (egy

házban ül.
A detektívek most arról értesültek, hogy 

Meszlényi vidékre utazott egy nőismerőse- 
hez •és onnan hajnalban jön vissza Buda
pestre. Arra számítottak, hogy a vidékről 
érkező betörő első útja a szövetségutcái la
kásába fog vezetni. Ezért detektívek száll
ták meg a szövetségutcai ház környékét és 
várták Meszlényit. Óvatosságra volt szükség, 
mert tudták, hogy

Meszlényi mindenre elszánt, vakmerő 
bandita, állandóan revolvert és tőrt tart 

magánál
és nem riad vissza attól, hogy ha üldözik, 
akár detektívet, akár békés polgárt meg
támadjon.

Hajnalban föl is tűnt Meszlényi ismerős 
alakja. A betörő óvatosan, a házfalak mellé 
lapulva tartott a szövetségi!Icai ház felé, 
közben idegesen tekintgetetl jobbra-balra. A 
nagy elővigyázatosság aZzal az eredménnyel 
jáft, hogy mikor már a kapu közelében volt, 
észrevette az egyik detektívet. Erre sarkon- 
fordult és

futásnak eredt.
A kapu körül várakozó detektívek utána 
vetették magukat.

Vad hajsza kezdődött.
Meszlényi a Szövetség-utcából a Tivadar- 
utcán át az Almásy-térre menekült. Itt 
szembetalálta magát egy detektivvcl. A ban
dita félreugrott és átrohant az Almásy-téren 
a Wesselényi-utca felé. Már-már úgy lát
szott, hogy egérutat nyer. A detektívek attól 
tartottak, hogy a tőrös, revolveres betörő 
menekülés közben esetleg kárt tesz a haj
nali utca valamelyik hékés járókelőjében. 
Végül is az egyik detektív

revolvert rántott s riasztólövést adott le.
A revolverdördülésre most mór figyelmesek 
lettek azok a detektívek is, akik a környé
ken voltak elbújtatva, elöugrotlak rejtelmük
ből, maguk Is az üldözőkhöz csatlakoztak és 
a WeSselényi-utca sarkán végül is utolérték 
Meszlényit A veszedelmes be’törő

erősen védte magát és csalt percekig

tartó dulakodás után sikerült legyűrni 
és szijbilincset burkolni a kezére. 

Meszlényit ezután a főkapitányságra vitték 
s vasárnap kihallgatták. Az elfogott úri- 
betörő a rendőrségen

Ulsstend Brill
TERÍZ-KORJT 44. iSzondy o. sarok)

megnyílt!
Mid Máitoés.Meii 

esténként Konpóthy Gyula
- veudégiellópte.

4+1-cfiöves Európavevő 
• skáláién.

Őrültséget szimulált, 
összefüggéstelenül beszélt, nem akarta .eb 
árulni, hol rejtette cl a betöréseknél szer
zett zsákmányt. Jól tudják azonban, hogy 
.1/e.tz/ényí csak tetteti magát, semmi baja és 
ezért letartóztatták.
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Esv fiatal pásti urlieany megdöbbentő 
snoriszerencsonenstge 
a semmerlngen

Megdöbbentő sportlragédia híre érkezett 
tegnap éjszaka a fővárosba. A távirati jelen
tések szerint

a Semmerlngen tragikus albaleset áldo
zata lett

a pesti társaságok egy ismert tagja, a fiatal, 
huszonegy esztendői Rólh Magda, akit élet 
veszélyes állapotban, súlyos gerinctöréssel 
szállítottak egy bécsi szanatóriumba.

Róth Magda néhány nappal karácsony 
előtt ment fel a Semmeringre édesanyjával 
és két barátnőjével. Társaságukhoz az oszt
rák fővárosban csatlakozott nagybátyja: dr. 
Wilhelm Róth, Ismert bécsi nagyiparos is. 
Az öttagú társaság a nagyiparos autóján 
ment fel a Semmeringre, ahol először a 
Sild haha Hotelben béreltek szobát, később 
azonban az egyik előkelő magánpanzióba 
költöztek ót.

Róth Magda és barátnői lelkes hódolói a 
téli sportok örömeinek — így azután hamar 
meg volt a program: egész nap sítalpakkal 
felszerelten járták a közeli lejtőket vagy pe
dig a rendezett szán ki rándulásokon vettek 
részt. Ilyenkor Róth Magda édesanyja és 
nagybátyja is velük volt.

A fialni, feltűnően csinos pesti urileány 
Igen jó sífutó hírében állott, hiszen

néhány zártkörű pesti versenyen már 
igen szép teljesítményekkel is szerepelt.

Tegnap reggel a három lány újabb sítúrára 
indult néhány osztrák fiatalember társasá-

Rűtn rajnai etat- 
ueszftiyes állapotban szállí

tották egy becsi szanatóriumba
gában. Az első félórában már, amikor a 
kis társaság a semmeringl vasút töltéséhez 
érkezett — megtörtént a katasztrófa. A lej
tőn lefutva, Rótli Magda igen éles szögben 
vett egy kanyarulatot,

leesett és a viadukt szélére zuhant.
Itt nem volt hó, mert a pályafelvigyázó 
munkások dolgoztak ezen a szakaszon. A 
meglehetősen nagy erővel zuhanó lest

éles kövekre esett.
A fiatal leány eszméletlenül maradt a sínek 
mellett. Társai természetesen azonnal segít
ségére sietlek, egyikük a közeli vasútállo
másra szaladt, ahonnan telefonált a men
tőknek. ,

Hordágyon vitték fel a sebesült leányt a 
legközelebbi segélyhelyre, ahol az 
vizsgálat megállapította, hogy Rólh 
kéz- és lábtörése mellett

gerincét Is megsértette
Közben édesanyját és nagybátyját 

sltetlék, majd a bécsi mentőknek is telefo
náltak, akik néhány órával később 
wlenl szanatóriumba szállították 
Magdát.

Az orvosi vizsgálat megállapította, 
Róth Magda állapota életveszélyes, mindent 
elkövetnek azonban, hogy a még mindig 
eszméletlen fiatal leányt, akinek tragikus 
balesete nagy részvétet kelteit Budapesten 
— megmentsék az életnek.

Hasznos tudni 
mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természete* 
hashajtó ásványvizek iránt nagyobb bizalommal viseltetnek 
hogy 

schmldthauer
hatékony forrássókban egész Európa leggazdagabb ily 
nemű ásványvize. Rendszerint már kisadag: */< vagy 
% pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek 
fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag ií 

viszonylag a legolcsóbb.

Igmándi íssertniit

orvosi 
Magda

is érte-

egyik 
Róth

hogy

Beszélgetés az uj esztendő legboldogabb 
emberével: Meislinger alezredessel.

dhi hat év után megnyerte nagy örökség! perét és harmadfélmilliós 
vagyon

Az uj esztendő egyik legboldogabb embe
rével beszélgettünk vasárnap: Meislinger 
Róbert ny. alezredessel, a Meszlényi-hagya- 
lék pernyertes örökösével. Meislinger hat 
éven keresztül harcolt a hagyatékért, min
den energiáját, Időjét ez a harc ölelte fel. 
De érdrmr*  is vntt harcolnia, hiszen az 
örökség, amelyet nővére. Meszlényi Ad
rienné, a Nemzeti Színház egykori tagja 
hátrahagyott,

mai értékben körülbelül két és félmillió 
pengőt reprezentál.

Még 1920 bán hunyt el Meszlényi Adrienné, 
akinek halála után megindult a harc a mil
liós hagyatékért. Az elhunyt művésznő fi
vére, Meislinger alezredes és Szappanos

ura lett
Gerő. a végrendelet végrehajtója között 
folyt ez a háborúskodás, amely nemcsak a 
polgári bíróságokat foglalkoztatta, hanem 
átcsapott a büntető judikatura területére is 
és a hatalmas polgári pereken kívül

egyik feljelentéa a másikat követte 
szembenálló felek részéröl.

Hat év után december 30-án ítélt a 
vényszék; kimondotta, hogy Meislinger 
bertet is kit gyermekit 
gyaték s minden egyéb 
leien.

Vasárnap felkerestük 
alezredest s elsősorban

hogyan fogadta az Ítéletet, 
amely szinte csvik napról a másikra milliós 
vagyonhoz juttatta.

— Én teljes igazam tudatában harcol
tam s a hatéves harc, alatt egy pillanatig 
sem kételkedtem abban, hogy a független 
magyar bíróság előtt meg is találom az iga
zamat. Most nem akarok rekriminálni, nem 
akarok vádaskodni, de azt le kell szögez
nem, hogy

megboldogult nővérem engem nem ta
gadott meg.

vele hosszú éveken keresztül a legjobb vi
szonyban voltam s azok, akik ennek az el
lenkezőjét állították, megkapták a választ 
>i főügyészség legutóbbi határozatában.főügyészség legutóbbi határozatában.

— Milyen értékekből áll a hagyaték?
— Három budapesti, egy bécsi bérpa
lotából, ezenkívül egy pesti bankban 

elhelyezett értékekből,
— válaszolta Meislinger Róbert,, akitől azt 
kérdeztük ezután, hogy mit fog kezdeni ez- 
zel a hatalmas vagyonnal?

— A mai idők igazán nem alkalmasak 
arra, hogy az ember terveket kovácsoljon
— válaszolja mosolyogva az alezredes. — 
Igyekezni fogok, hogy gyermekeimet

továbbra Is gondos szeretettel, körül
tekintéssel neveljem, mint eddig.

Egyik fiam most a negyedik évfolyamot 
végzi a Ludovikán, a másik pedig harmad
éves joghallgató. Fiaim részére a végrende
let körülbelül

havi ezer pengőt biztosított.

Clara Bow Berlinben

A botrányairól és extravaganciájáról hl*  
rés amerikai filmsztár, Clara Bow, a vörös 
szépség tegnap Berlinbe érkezett és as 
Eden-liotelben fogadta a Hétfői Napló ber
lini munkatársát. Clara Bow elmondta, 
hogy a Fox-fllmmel folytat tárgyalásokat 
és Berlinben akar filmezni. Képünk Clara 
Bow-t Kahn-nal, a Fox-fiJm európai vezér^ 
Igazgatójával ábrázolja.

de ettől az összegtől is elestem, mindaddig, 
amig egy másik bírói Ítélet ki nem mondta, 
hogy fiaimat megilleti ez az összeg.

— Most kártérítési perre készülök azok 
ellen, akik a bírói Ítélettel szemben lehetet
lenné telték, hogy az. örökséghez jussak.

— Körülbelül húsz per lesz még,
de ezeknek sorsát eldöntötte már a törvény
szék ítélete — mondja Meislinger alezredes, 
aki végül elmondotta, hogy ügyvédje, dr. 
Rosenberg Barna számára is jeleiyős anyagi 

I eredménnyel zárult a per:
körlllbelül 400.000 p.-ng8t t«> ki

azt kérdeztük meg pz az összeg, amely ügyvédi tiszteletdij és 
öltség címén jár neki.

tör- 
Ró- 
hailleti a milliós 

végrendelet érvény-

— Hatvan évn 
pap. Érdeke*  ju
bileumra gyűltek 
össze az amerikai 
és európai katoli
kus ; élet- vézérfér- 
fiai AuRzIrdlfa fő
városában: Sydney
ben. Az ausztráliai 
hercegér&ek, a nép
szerű dr. Ketlyf 
ünnepelték, ki pajji 
működésének most 
töltötte be hatva
nadik évét. A gaé-

mántirtlsét különösen ünnepélyes fonnák kö
zött celebrálta a sydneyi dómban dr. Kelig.:

ő titka

Minden héten 100 pengő készpénz jutalom!
A HÉTFŐ’ NAI’LÓ mindenkor és mindenben előljárt az újítások terén. Múlt 

évi kereszlrejtvény-olimplászunkról nem Is beszélve, még mindenkinek úgy hisszük 
élónk emlékezetében él az a IrapnáüR és ötletgazda? szórakozás, melyét az első 
magyar keresztrejtvény-regény közlésivel nv oltottunk olvasóinknak

Az ujrszicndo kezdőién a HÉTFŐI NAl Ló Ismét olyan meglepetésről 
gondoskodik, amely minden tekintetben alkalmas arra, hogy a keresztrejtvény- 
lejtók érdeklődését felcsigázza.

Néhány perc fáradság, parányi szerencse és a véletlen, minden héten

1OO pengő készpénzjutalmai
s számos további értékes nyereményt hozhat a kHartó megfejtőknek. 

Pályázatunk újszerűsége abban áll. hogy elnyerheti a jutalmakat az is, aki a 
keresztrejtvényt csak részben fejtette meg. Minden nyerési esély

két szó titkán múlik.
A azükségoR feltételeket n következőkben ismeriotiük.

Múlt hó 31-én szombaton kiadóhivatalunk két megbízottja megjelent dr. Hor
váth Karnllló b'dapesti királyi közjegyző ur irodájában, (VII., Erzsébet körút s/11.) 
és ott ntai keresztrejtvény üuk

legalább 5 hetiiböl álló sorainak megfejtését 
ínam szerint tehál 26 darabot) külön-külön egyforma papírra Írva és össze- 
htij ugatva átadta a közjegyző urnák, aki nzok közül két papírlapot látat
lanul kihúzott és borítékba zárt el. Az urnában maradi 24 darab papírlapot 
szintén elolvHsatianul egy másik borítékban helyezte el a ezt is pecsétjével ellátta.

A leiadat most már arai kedves olvasóinkra vár, a következő:

Fejtse meg mai kereszireKvónvUnk azl a kői 
legamoa 5 neiunoi aiiő szavat ős ir|a úe a 
tápunk második oldalán található pályázati 
sze.uánvbe. amelyet a Mzlegvző kihúzott ős 

a lepecsételt horltőkhan elhelyezet’.

Ha ezt eltalálta
100 pengő jutalmat kap.

Több helyes megfejtés esetén leüli öászóget aráoylagossn oszHuk szói azon
ban ha az a váratlan eset állna elő, hogy heiye< megfejtő nem akad, akkor a 100 pengő 
összegei a következő heti int) pengős nyerem >nvhez csatoltuk mindaddig, njig végre 
akad helyes megfejtés, úgy hogy az Összegek feltétlenül kiadásra kerülnek.

Kedves olvasóinknak, akiknek nem i-ikerül a két szó titkát megoldani módot 
nyújtunk egyéb értékes ajándékok elnyerésére éa minden héten a készpénz jutal
makon kívül

20 értékes vitf asz dijat, hasznos és értékes 
nyereménytárgyat juttatunk a pályázóknak.

Fzüsitárgyak betendezési cikkék, diszkötésü könyvek, stb. stb. kerülnek hét
ről hétre kisorsolásra.

Akik e tárgyak sorsolásában részt akarnak venni, azoknak a vízszintes L, 
53. és a függőleges Lés 12. sz. sorok megfejtését is be kell küldeni.

A pályázatokat kizárólag posiai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagyságú 
papírlapon lehet beküldeni s azokra a pályázati szelvény minden esetben 
let ragasztandó. Minthogy egy szelvényre csak Két azó írható, azok akik több 
Bzelvénnvel akarnak a rejtvény játék bán résztvenni, portómogtakarítáá céljából iöbu 
pályázati lapot egv borítókban is beküldhetnek.

A megfej léseknek legkésőbb

pénteken, január 6>án, déli 12 óráig 
szerkesztőségünkbe be kell érkezőtök. A pályázatok címzési oldalára feltűnően rá
írandó; Két saó titka.

Két megbízottunk január 7-én, szombaton ulból megjelenik a közjegyzői iro
dában, ahol jelenlétükben megtörténik a lepecsé élt borítékok felbontása. Ezzel 
egyidejűleg helyezzük el hasonló körülmények között a jövő héten megjelenő ke
resztrejtvényünk szavainak megte tését is.

Mo<t pedig rajtat Kezdődik a játék! Egy véletlen megérzés talán hozzásegíti 
a pályázót 100 pengőhöz és a szebbnél szebb ajándékokhoz. Lássuk, ki oldja meg 
a két szó titkát, ki az, aki 100 pengővel gazdagabb lesz, e héten?

Sok szerencsét és jó mutatást I
A Héttől Napló szerkesztősége
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Mogkozdödötá
• vtlAghtrU, minőségben utolérhetetlen 

MÜNCHENI

S A LVAT O R
IdénystirkU lőnie gess ég 

kistéréit n kUve'bezrt he yeken, amit n késhet tarts

SS?®*  íiszada a kommunistán 
. — ^l^nysnrozalct akarlak rendezni 
a kuflanesij mulatókban, kavonazakban
ipermanencisuan vall as mooakadaivozia a kommunisták tervei

Vasárnapra virradóra, amíg Budapest 
népe vidám hangulatban ünnepelte Szilvesz
tert, a főkapitányság politikai osztályának 
tisztviselői hajnalig virrasztónak: permanen- 
ciában volt a politikai osztály, mert kom
munista tüntetést vártak.

A rendőrség ugyanis a minap arról érte
sült, hogy kommunista ügynökök bujto 
gatni fogják a munkanélkülieket, hogy

Szilveszter éjszakáján csoportosan ha
toljanak be a mulatókba, kávéházakba 
és vendéglőkbe, mindenütt rendezzenek 

botrányt és tüntetést.
Nyilvánvalónak látszott, hogy jól megszer
vezett és központilag irányított kommunista 
munkáról van szó, mert karácsony szent es
téjén a kommunisták a párisi munkanélkü
liekkel rendeztek hasonló tüntetést, ami

A jól sikerült Szilveszter

tyilly Fritsch, Jenny Jugo és fíuth Weyher — a három ismert filmszínész együtt búcsúzott 
az ó-észten dót öl

A rendőrség vizsgálatot 
indított njabb négy budapesti 

kártyaklub ügyeiben
Már a belügyminiszter előtt fekszik a rendőrség 

jelentése és rövidesen döntenek 
a négy klub sorsáról

Egy hét sem telt el azóta, hogy a belügy
miniszter rendeletet adott ki tizenöt buda
pesti klub megrendszabályozásáról. Ezek
ben a klubokban folyik az elrendelt vizsgá
lat és mqst máris

újabb négy klub ügyei foglalkoztatják 
a hatóságokat.

Mikor a rendőrség a belügyminisztérium 
elé terjesztette a 15 klub ügyeiről szóló je
lentését, még nem fejezte be a munkáját, 
mert más klrfhnk sorra kerültek A fő
kapitányság kártyaelk nőrző detektív cso
portja bizalmas vizsgálatot folytatott még

Kigyulladt a Lánchídon
A Unohldon dolgozoH egy ZSUfoH OUtobuSZ 
először a tűzoltóság rohamosztaga

Nagy riadalom támadt vasárnap délelőtt 
• Lánchídon. A Bp. 17—139. rendszámú 3 as 
jelzésű autóbusz

a hid közepén kigyulladt.
A Budáról Pest felé robogó autóbusz sofőrje 
arra lelt figyelmes a hid közepe táján, hogy 
a motorházból sürü füst száll felfelé. Azon
nal leállította a kocsit, felemelte a motorház 
fedelét, ahonnan

lángok csaptak elő.

Az illesztendő legnesvohb sikere 
KaflOtszerelem

Minden este 8 órakor • Vasárnap délután */»4  órakor

Fővárosi onerettszinház

olyan arányokat öltött, hogy 240 tüntetőt 
kellett letartóztatni.

Heténtji Imre dr. főkapitányhelyettes, a 
politikai osztály főnöke nyomban

megtette a szükséges óvintézkedéseket, 
nehogy Budapest Szilveszter éjszakáját kom
munista tüntetés zavarja meg. Készenlétbe 
helyezték a politikai osztály detektivjeit és 

a főváros közönsége talán nem is vette 
észre, hogy a szórakozóhelyek feltűnés 
nélkül ugyan, de rendőri felüAelet alatt 

voltak,
ugv hogy a különféle preventív intézkedések 
elejét vették a kommunista tüntetéseknek.

Hajnalig tartott a rendőrség készenléte és 
ennek köszönhető, hogy a budapesti Szilvesz
ter éjszaka teljes rendben és csöndben 
telt el.

négy budapesti kártyaklub ügyében — 
ezek nem szerepelnek a mcgrendszabályo- 
zott tizenöt között. A vizsgálat során

ezen a négy helyen Is különféle sza
bálytalanságokat tapasztaltak és n rend
őrség a szabálytalanságokról tegnap 
jelentést lett a belügyminisztériumnak.

A jelenies már a minisztériumban fekszik 
és a legrövidebb időn belül

ennek a négy újabb klubnak a sorsá
ról is döntenek,

hogy ezzel végleg rendet teremtsenek a 
budapesti kártyaklubokban.

Az autóbusz utasai között pánik tört ki. 
egymásután ugráltak le a kocsiról és 

menekültek az égő autóbusz közeléből.
Értesítették a tűzoltókat, három őrség, a IV..
V. és VII. kerületi őrség vonult ki s

elzárták a Lánchíd egész forgalmát, 
hbgy a tűzoltók zavartalanul dolgozhassanak. 
Félórái megfeszített munka után sikerült az 
futóbuszt eloltani. Megállapították, hogy a 
benzin ömlött ki, ami egy szikrától azután

Bandi Ferenc éttermei. VIII., Józs.-vf-kónrt 48.
Erzsébet királyné szálló éttermei és Erzsébet-

pince. IV., ERyetcm-utca 5.
Kliséi Vince éttermei VII., Rákócri-ut 44.
Kit Plsikoi sBrcssrnok íSvBwefg és Baboehy),

IV..  Kuria-utca 1.
London szálloda éttermei (Dökker latrán). VL, 

Berlini-tér 1.
M. Minta Borozó (e«r|8U Erdélyi Borozó) m. klr.

Operaház mellett (reggeli® nyitva).
Major Károly „Akadémia" vendégig, V.. Aka

démia-utca 1.
Metropole-azáiloda éttermei. VII.. Rákóeri-ut 58.
Ügyeljünk a elmekre, mert a valódi, minden versenyt felülmúló Salvator-sör 

csak a fenti helyeken kerül csapolásra.
VÉRSZEGÉNYEKNEK EI.SORENQt) TAPSOK

Ve«Ar. Ao T’ÁttASlA Budapest. VII. E«irrgs.v-ut ?0
képviseleti “S l/Ani^A 1 r Irtó rendelések i UO-7-71

lángot fogott. Sérülés szerencsére nem tör
tént, csupán az autóbusz motorháza pusz
tult el. Az autóbusz-tüzhöz vonult ki első al
kalommal

Uiabb nagyarányú villamos-zavarok
UJCV napjan Húsz percig állt reggel, fiz

percig délben a teljes forgalom
Újév napján megismétlődtek a főváros

ban a karácsonyi villamosközlckedési mi
zériák. Reggel hat óra utón pár perccel, mi
kor a szilveszteri mulatságok befejeződtek, 

hirtelen leálltak a vflamoskocsik az 
egész városban.

A megállóknál a várakozók hatalmas töme
gei torlódtak össze, az átmulatott éjszaka 
után fáradtan, dideregve várták az olvadó 
hőiében állva a villamost.

Huszperces várakozás után végre megin
dult a forgalom.

Kiderült, hogy a Báuhidal Centrálé 
áramvezetéke az újpesti hídnál elszakadt 

s ez okozta a forgalom megbénulását. A 
Beszkárt mérnökei negyedórás munka után 

kijavították a vezetéket.
Alig indult meg a közlekedés, a déli órák
ban, tizenkét óra előtt pár perccel

ismét leálltak a városban a villamos 
kocsik

és csak tíz perc múlva indulhattak tovább, 
mikor a központi áramszolgáltatásban elő
állott zavarokat kiküszöbölték.

A forgalom a délutáni órákban sem bo
nyolódott le teljesen simán, a villamosok I

Egy olasz kereskedő 
kellemetlen kalandja a nagykanizsa— 

budaPesti gyorsvonaton
Nagykanizsa, január 1.

64 Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
ste a Nagykanizsára befutó budapesti 

lyorsvonat egyik külföldi utasa: Tognon 
Giovanni olasz állatkereskedő a pályaud
vari rendőrkirendeltségnél,

kellemetlen vasúti kalandjáról telt je
lentést.

A kereskedő elmondotta, hogy néhány na
pot töltött Budapesten s vasárnap akart 
hazautazni Olaszországba. Mielőtt a pálya
udvarra hajtatott, nagyobb bevásárlásokat 
eszközölt hozzátartozói és ismerősei részére 
Bundáját és bőröndjét a pályaudvarra való

PESTI SZÍNHÁZ
Az uj esztendő első nagy szia 
házi eseménye

1933lanuír 
25-fin,szerűin 

100-adszor
ZSÁKBA
MACSKA

Nelgcr-ttlcrcm. VI.. Teréi-körat 4.
Noficier Béi« éttermei, IX., Mester-utca 8. 
Falni »ör Izfíjf é> ítie n:el. Vl., Andráwv ut 51. 
Pori(ay Endre éttermei, VIII. Fráter-utca V>- 
T<»r» Imre „Tyúkketrec**  *endé(!6je,  III., Bécil-
Zilyniond L. Rózsadombi éttermei. II., Keleti K4- 

roiy-utca 9
ÚJPESTEN:

Étterem w Ott Oltóhor, Árpádul 84.
KISPESTEN:

Fap» Jómét ,.GSd&r-étterem**  ülldl-ut 158.

a budapesti tűzoltóság úgynevezett ro- 
haniosztoga.

amely újfajta, modern tüzoltószerszámokkal 
van felszerelve.

több relációban csak
hosszas késéssel közlekedtek, 

ezt azonban már a hóolvadás következtében 
túlságosan síkos pályatest okozta.

Ahol Gambetta meghalt

Szilveszter éjszakáján volt ötven esztendeje an
nak, hogy León Gambetta szivét átfúrta a golyó 

érkezése után elhelyezte a kupéban, majd 
közvetlenül a vonat indulása előtt

leugrott még a kocsiról,
hogy újságot vásároljon. A vonat mozgás
ban volt már, amikor visszasietett s meg
döbbenve állapította meg kupéjában, hogy 

bundáját és összes bőröndjeit ellopták.
A nagykanizsai rendőrség az olasz keres 

kedő bejelentése után azonnal érintkezésbe 
lépett n budapesti főkapitánysággal, hogy 
itt a szükséges intézkedéseket megtegyék a 
vakmerő vasúti tolvaj kázrck^ritéseért.
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Haisza a nyomtalanul eltűnt 11.000 pengős
DOUaZSÉH Után * ’z’™1>íI1«I0 randfiraeg uasarnap pumuiaun uiuii )s d^hiíii tartott

dugult forrást kltlwUWk. Ha »z • munkai gfgg ng{ akadémikus
nem Kikerülne s nem lehetne a mostan! fór-1 — , „ •

Szombathely, január !.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az elmúlt 

•'jszaka, mint ismeretes. Szombathelyen a 
2. szánni postahiva’frlból titokzatos körül
mények között

mintha a föld nyelte volna cl, eltűnt 
egy 11.000 pengő készpénzt, továbbá 
majdnem 100 darab ajánlott levelet 

tartalmazó postázzák.
Éjszaka csupán ez a postahivatal teljesít 

Szombathelyen szolgálatot és az alkalma 
róttak tel|esen zárt ajtók mögött dolgoz
nak. A 2 számú hivatal továbbítja a vas- 
utor) a küldeményeket és átveszi az egyes 
vonatok mozgópostáját. A tegnapra vir
radó éjszakán egyik idősebb postatiszt és 
kát régi altiszt teljesített szolgálatot.

Az éjjeli órákban lezárták az egyik posta- 
rsákot. hogy azt az 1. szárnu föpoatáhoa 
továbbítsák. Az előző napon vidékről be
futott 11 ezer 230 pengőt helyezték el 
benne és nagycsomó ajánlott levelet.

Reggel hat órakor akarták átadni a fŐ-

A férj eltűnésének bejelentése 
után — eltűnt az asszony Is

Lengyel Dénes festőművészt és feleségét 
keresi a rendőrség

puna&zolta, hogy öngyilkos lesz.
Attól fél, hogy ezt a szándékát most valóra 
váltja.

Alig indult meg a főkapitányságon a nyo
mozás, az asszony bejelentése nyomán az 
eltűnt festőművész felkutatására, mikor a 
ház lakói bejelentették, hogy aznap este a 
közös lakásból

eltűnt az asszony is.
Most már mindkettőjüket keresi a rendőr
ség, ahol az a feltevés alakult ki. hogy az 
asszony, aki biztosra vette férje öngyilkos
ságát, bánatában maga is végzetes tettre 
szánta el magát.

Különös kettős eltűnési ügyben folytat 
nyomozást néhány nap óta a budapesti fő
kapitányság.

Három nappal ezelőtt megjelent a rendőr
ség eltűnési osztályán Lengyel Dénes festő
művész fiatal felesége és bejelentette, hogy 

férje néhány nappal ezelőtt eltűnt 
Cóntí-utca 23. szám alatti lakásukról 
azóta nem adott élet jelt magáról. Az asz- 
’.rony kétségbeesetten panaszolta el. hogy a 
huszonnyolc esztendős fiatalemberrel együtt 
<r legnagyobb nyomorban tengődtek már 
hónapok óta és férje az utóbbi időben mind 
elkeseredettebben

és

Luxemburg, január 1.
Az egyik luxemburgi fegyintézetben ön

gyilkos lett egy Konstantinon nevű bolgár 
fegyenc, Konstantinon ellen nz a gyanú me
rült fel, hogy

részt vett egy lelkész meggyilkolásában,
A fegyenc vizsgálati fogságban volt és a 
napokban kellett volna a főtárgyalást meg
tartani. Vasárnap a fogházőr Konstantinovot 
felakasztva találta cellájában. Az öngyilkos

dar
' AZ IGAZI HASHAJTÓ j

ROYAL ORFEUM
A legolcsóbb nívós szórakozó hely 
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„Mi robbantottuk fel a 
székesegyházat**

L

Veszélyben Debrecen milliós 
hödvworráSardö gyógyfürdőtelepe

Debrecen, január 1. I Minden eddigi kísérlet azonban sajnálato-
ÍA Hétfői Napló tudósitó fának telefon-1 meddő maradt.

jelentése.) A debreceni nagyerdői hőforrásI 
"dtc kit nappal ezelőtt váratlan crupcló kö
vetkeztében eldugult. A súlyos meglepetés 
áronnál munkába állította az összes érde
kelteket és azóta lázasan folyt a munka, 
hogy a forrás vízét ismét felszínre hoazis

posta altisztjének a nagyértélcfl zsákot, 
de sehol sem találták.

Wtnkler Ferenc postafelügyelő áronnál 
házivizsgálatot rendelt el é$ értesítette a 
rendőrséget. A nyomozás azonban ered 
mányidén maradt és egyelőre meg sem 
tudják magyarázni, hogy a postazsák ho
gyan tűnhetett cl.

A rendőrség szombaton és vasárnap egész 
sereg házkutatást tartott a városban, sőt 
még a közeli Gyöngyösszőllősön is, de sem
mi nyomra sem bukkant. Hiábavalók vol
tak a többször megismételt razziák is. A 
szakadatlan kihallgatások mégis azt az 
eredményt hozták, hogy

több gyanúsítottja van a nagyszabású 
lopásnak, de nevüket egyelőre titokban 

tartják.
A posta kára összesen 16.Ó00 pengő. Ha 

ugyanis az ajánlott levelek sem kerülnek 
meg, akkor a szabályzat értelmében mind
egyikért 55 pengő kártérítést kell a postá
nak fizetnie. Ez újabb 5Ö00 pengő veszte
séget Jelent.

Cellája faliba véste az ön
gyilkos fegyenc vallomását 

fegyenc cellájának falán egy igen érdekes 
felírást talállak, melyet Konstantinon vésett 
oda. A vésés szövege a következő:

„Ml robbantottuk fel 1925-ben a szófiai 
Kralj-székesegyházat".

A rendőrség azt hiszi, hogy az öngyilkos 
fegyenc egyike volt azoknak a merénylők
nek. akik t025ben pokolgépekkel felrob
bantották a szófiai Ncdelje (Szent Vasárnap) 
katcdrálist. Mint emlékezetes, a hatalmas 
székesegyház teteje beomlott és

140 ember veszítette életét.
A sebesültek száma több mint 200 volt. A 
luxemburgi rendőrhatóság értesítette a »ó- 
fial rendőrséget.

A íuíorrás még vasárnap se.m adott 
vizet, 

bár tisztító munkálatokkal továbbra is pró
báltak a forrás eldugulását eliminálnl.

A debreceni gyógyfürdő igazgatóságának 
Intézkedésére most Hojduszoboszlóról be
hozták aj összes fúró- és tisztítógépeket és 
hétfőn hozzákezdenek a legnagyobb erővel 
ahhoz, hogy az ezer méter mélységben el-

-'7;
WILLY FOBST és PRO-

decemberében készült log-

KIS ASSZONY1

nak a valósággal ellentétes 

magyar ujságreklámok el-

JECTOGRAPH-F1LM, BER-

len, hogy az „jEzerarcu em

ber" (Petex Vots) a lajujabb 

Forst-film stop. Az 1932

JN, inint gyáros tiJtakoz-

ujabb ForM-fllm a „YO-YO 

(Zweimal 

JLiebe^^JProjectograj^^

rás vizét újból megindítani, abban az eset
ben néhány napon belül hozzákezdenek egy 
újabb kút fúrásához,

mert különben a milliós költséggel ép!- 
tett gvógyfürdőtelep teljesen értékte

lenné válnék.
A gyógyfürdótelep most az eldugulás követ
keztében teljesen viz nélkül van, ami máris 
nagyon sok kárt jelent a városnak.

Az eldugulás okáról szakvéleményt adott 
í'ávay Vájná főgeológus is, aki azt mon
dotta, hogy

az eldugulás oka az is lehet, hogy na
gyobb mennyiségű gáz és bővlz tört elő, 

mint amennyire számítottak
ennek következtében a mélységben föld-s ---------

beomlás történt és ez dugaszolta el a hő
forrás vizét.

Debrecen Városában mindenesetre nagy 
izgalmat keltett a hőforrás eldugulása és 
általános az a vélemény, hogy mindent el 
kell követni arra, hogy a fürdőtelep vizet 
kapjon, mert különben a költséges beruhá
zás teljesen kárbaveszettnek tekinthető.

iKnmaRftSZiHHftz

Caramba
A legmulatBAjzoBabb zeaeneHQU operett zenéveL

Forgószél
Az Ide! színházi évad ti maga*  ló sikere.

Hát ez mi?
Aki a hivatalos lap vasárnapi számában 

elolvassa a „távolsági távbeszélőforgalom 
változásairól" szóló rendeletet, nem kérdez
het mást: Érthetetlenebb kőrmondatokba 
burkolt rendelet aligha jelent még meg a hi
vatalos lapban. Egy pillanatig sem tételez
zük fel sem a rendeletet kiadó kereskedelmi 
miniszterről, sem az azt szignáló báró Szalag 
Gábor postavezérigazgatóról, hogy az ő he
lyeslésükkel találkozik ez az érthetetlenül ci- 
kornyás hivatalos stílus. Ezért éppen őket 
kérjük meg: gondoskodjanak arról, hogy a 
hivatalos lapban közölt rendeletet értelme
sen és magyarul fogalmazzák meg a minisz
térium, illetve a posta főtisztviselői. És 
most elrettentő például álljon itt a rendelet:

...4 m. kir. kereskedelemüggl miniszter ad 
101.12011002. X. &. számú rendeleté. Változások 
a távolsági távbeszélő forgalomban. 1933. évi 
január hó 1-tőJ kezdve úgy a helföldi, mint « 
nemzetközi távbeszélő forgalomban a kővet
kező változások lépnek életbe: 1. A meghatáro
zott időre kéri beszélgetések: a) Az erős for
galmú órákban a dij az ebben a díjazási idő
szakban váltott közönséges beszélgetés dijának 
változatlanul a háromszorosa, melyhez dijtöbb- 
lettként az ugyanebben a díjazási időben vál
tott közönséges beszélgetés egy percnyi diját, 
de legalább 60 fillért kell hozzáadni, b) A 
gyengeforgalmu órákban, ha a beszélgetést nem 
kérik legalább egy órás tartamra, a dij a gyen- 
goforgalinu órákban váltott közönséges, beszél
getés egyszeres díja lesz, melyhez díjtöbblet
ként díjminimum nélkül csak a gyenge forgalmú 
órákban váltott közönséges beszélgetés egy 
percnyi diját kell hozzáadni. Ha a beszélgetést 
legalább egy órás tartamra, vagy annál hosz- 
szabb időre kérik, az erős forgalmú órákban le
bonyolított ugyanolyan tartamú közönséges be
szélgetés dijának felét kell felszámítani, díj
többlet hozzáadása nélkül. 2. A meghívással 
vagy különmeghivással bejelentett beszélgetések 
jellegének. Illetőleg adatainak megváltoztatása. 
A meghívással bejelentett beszélgetés hívójának 
a meghívás továbbítása után is jogában áll be
szélgetését ugyanazon hálózatba szóló meghívás 
nélküli közönséges beszélgetésre megváltoztatni. 
A meghívással bejelentett beszélgetésnél a hívó
nak a végleges felhívásig jogában áll bejelen
tett beszélgetésének adatait az illető hálózaton 
belül megváltoztatni, de csak egyszer. A külön- 
meghlvással bejelentett beszélgetés hívója kér
heti, hogy a kért távbeszélő állomáshoz egy név- 
sjerint megjelölt egyént hívjanak vagy más va
lakit, aki az általa megjelölt nyelvel vagy az 
általa megjelölt kéj nyelv egyikét beszéli. A 
különmeghivással bejelentett beszélgetés hívó
jának szintén jogában áll a végleges felhívásig 
bejelentett beszélgetésének adatait az illető há
lózaton belül megváltoztatni, de csak egyszer.

1 Budapest. *1932.  évi december hő 28-án. A’ tni- 
I niszter helyett: Dr. báró Szalay Gábor s. k. a 

m. kir. posta vezérigazgatója.

Európában

kissé hossrunevü Mercedes Gaibrois fíiano deA
Ballesterost érte az a megtiszteltetés, hogy Eu
rópa összes nőit megelőzve — akadémikus lett. 
A spanyol Történelmi Akadémia hinta meg tag*  

jónak
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kezded a napot 
Ezt elérheted valódi Frontit 
kávépótlékkal ízesített
Kathreiner Kneipp maláta
kávéval

MIKIIK
Vasárnap hajnalban 
leszúrtak Debrecen
ben egy tisztviselőt

Debrecen, január 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap reggel 6 óra felé Bara
nyay Károly városi tisztviselő, jól eltöltölt 
szilveszteri éjszaka után hazafelé ment a 
lakására. Közvetlen lakása előtt egy szom
szédos kocsmából csapat részeg ember vo
nult kifelé, akik duhaj kedvükben

közrefogták Baranyay Károlyt és előbb 
tasze-víssza lökdösték, majd az egyik 
elővette zsebkését és teljes erővel bele

döfte az arcába.
A szúrás Baranyay Károlyt közvetlen a 
szeme alatt érte és átfúrva az arcát, meg
sértette a szájpadlását is, Az ismeretlen 
merénylő — miután Baranyay Károly ősz- 
s?eesett — kihúzta arcából a zsebkést, elő 
vett egy csipkés zsebkendőt, abban meg 
törölte a véres kést és odakiáltotta a fájdal 
mában jajgató Baranyaynak:

— Legalább meg fogsz emlékezni az aj 
esztendőről!

Ezzel a merénylők eltávoztak. Baranyay 
Károly ott maradt és jajgatására előkerült 
s rendőrőrszem, akinek intézkedésére a 
mentők beszállították a klinikára, ahol 
nyomban kezelés alá vették. A szerencsét
len ember állapota

nagyon súlyos.
Az ismeretlen merénylő ellen & rendőrség 
megindította a nyomozást.

— Enyhülő idő kisebb esőkkel és hava
zással. Az ó-esztendőben leesett hó fekete 
sártengerré olvadt az uj esztendőben. Csa
padékos, ködös idő köszöntött ránk újév 
első napján. A Meteorológiai Intézet prog 
uozisa a következő: Némi enyhülés, sok he- 
kgep olvadás várható, kisebb esők és hava
zás lehetségesek. Vasárnap a déli hőmér
séklet 0 fok volt.

— Betöltötték 
Szőts Ernő örökét. 
A rádió vezetőségé
nél nagyobbarányu 
átcsoportosítás tör
tént, hogy betölt
hessék a tragikus 
körülmények kö
zött elhunyt Szőtt 
Ernő örökét. Az 
eddigi rendszert 
megváltoztatva — 
most már nem egy 
kézbe futnak ősz- 
sze a rádiónál az

összes szálak. Az adminisztrációs ügyek élére 
úgyszólván korlátlan hatáskörrel Havel Bélát, 
a rádió eddigi gazdasági vezetőjét állították. A 
müjorügyek vezetője fítatkg Endre volt sajtó- 
főnök lett, aki eddig is helyet foglalt már a 
rádió igazgatósági tagjai között. A rádió pró
zai természetű műsorának legfőbb felüIblrálója 
vitéz Somogyvári Gyula, míg a zenei rész to
vábbra is Bohnángi Ernő igazgatása alatt ma
rad. Havel Béla helyébe Frledrtch Gyula cégve
zetőt nevezték ki Igazgatóvá.

—- Nagykanizsán keresik a szekszárdi tör
vényszék betörőik Nagykanizsáról jelentik: A 
szekszárdi rendőrség értesítette az itteni rend
őrséget, hogy a szekszárdi törvényszék vakmerő 
betörői valótzinüleg Nagykanizsán tartózkod
nak, mert az eddigi nyomozás szálai ide vezet
nek. Az a gyanú, hogy a törvényszék pAncélszek 
Tényének megfúrásához használt készülékek is 
egy nagykanizsai lakatosmiibelyből kerültek ki. 
A rendőrség erélyesen nyomoz a betörők után.

W1"

fii Múwk/

TUSZSÖSVTI *Zlur»

Jftcsaiami való iskoiaslluk 
betBrObandaia fosztogatott 

sx« anaumonnK urosaoanaH naggkailzsán
Nagykanizsa, január 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Megdöbbentő bűnügyek sorozatára 
derített világosságot most a rendőrség. A 
nyomozás megállapítása szerint

fiz-tizenkét éves Iskolásflukből álló tár
saság egymásután követte el a városban 
a vakmerőbbnél vakmerőbb betöréseket.

A betörőbanda valamennyi tagja jobb csa
ládból való fiú.

Az utóbbi nanokban egymásután több fel
jelentés érkezett a rendőrségre, amelyek 
mind azt panaszolták, hogy

ismeretlen tettesek lakásokat, üzleteket 
fosztottak ki,

A nagykanizsai rendőrség munkához látott, 
de nem találta a tetteseket. Egyik este a 
detektívek azután leleplezték, hogy kik köve

Vlatuska két hét múlva
Budapesten lesz

Matuska Szilveszter kiadatásának problé
mája most megint felszínre került. Tudva
levő, hogy a legutóbbi hetekben egészen 
konkrét formában került nyilvánosságra a 
hir, hogy a biatorbágyi rém, akinek kiada
tását Magyarország hivatalosan is kérte 
— rövidesen

magyar bírái elé kerül.
A kiadatás terminusa még bizonytalan volt 
a legutóbbi hetekben — most ugylátszik 
azonban Matuska hamarosan Budapestre 
kerül. A legújabb bécsi információk sze
rint ugyanis

a biatorbágyi merénylőt két héten be
lül átadják Magyarországnak,

még pedig négyheti időtartamra.

a. Az Első Magyar Részvény Serf őzödé 

r csapoiása megkezuőüOít:
A nagy tApértékfi barna idénysör — amíg a készlet tart — palackokban lefejtve is kapható: készházakban, 
vendéglőkben, főszer- és csemegeüzlctekben. Vidéken összes raktárosainknál, minden jobb étteremben, 

kávéházban és csemegeflzletben.

Meghalt a nagymányokí bánya
katasztrófa tizennegyedik áldozata

Senkit sesn terhel felelősség — mondja az ügyészség 
vezetője

Szckszárd, január 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A nagyniányoki bányakatasztrófa 
lizennegyedik áldozatát, Müller Antal segéd
vájárt, súlyos állapotban, másodfokú égési 
sebekkel vitték a szekszárdi Horthy Miklós- 
kórházba. Az ügyészség megkísérelte, hogy 
kihallgassa. Müller azonban csak töredezett 
mondatokkal tudott válaszolni a föladott 
kérdésekre. A szerencsétlen ember

Szilveszter éjszakáján szörnyű kínok 
után kiwenvcdett s vele most már tizen
négyre emelkedett a halálos áldozatok 

száma.
Müller Antalt vasárnap temették Kismányo- 
kon, temetésén képviseltette magát a bánya
igazgatóság és eljöttek a környékbeli bá
nyászok.

Gál Dezső dr ügyészségi elnök irányítá
sával vizsgálat folyik a katasztrófa ügyében.

— Három helyen törtek be Szilveszter 
'jszaka a fővárosban. Újévre virradó éj
szaka három nagyobb betörés történt a fő
városban. Nagy Margit tanítónő, Pestúj
hely, Serényi-utca 39. alatti lakásába isme
retlen tettesek álkulccsal behatoltak és on
nan nagymennyiségű ruhaneműt, valamint 
ékszereket vittek el. Betörők jártak Schrei- 
ber Llpót kerezkedő Csengery-utca 23. sz. 
alatti lakásán la, ahonnan ötezer pengő ér
tékű ékszereket és egyéb tárgyakat vittek 
el. Szabó Jánosné ffiszerkereskedő Róna- 
utca 79. sz. alatti üzlethelyiségébe Ismeret
len tettesek álkulccsal behatoltak s onnan 
nagymennyiségű élelmiszert s egyéb holmit 
vittek el.

— Elveszett ékszer. Újév hajnali öt órakor a 
MIENK K»véház előtt vagy • kávéháztól az 
Éden kávéhízig terjedő utón elvezzett egy kék 
taxiban egy tojásnagyságu kamea-függöékszer. 
A megtaláló magas jutalom ellenében adja le 
Lászlónál, Színházi Élet, Aradi-utca & szám 
alatt

tik el a sorozatos betöréseket
A detektívek Iskolásgyerekeket fogtak el, 

akik éppen egy újabb betörés végrehajtására 
készüllek. A rendőri nyomozás megállapi- 
totia, hogy hat iskolásftu állott össze és be
törőbandát szervezett.

A legfiatalabb tiz éves volt, a legidősebb
13 esztendős.

A fiatalkorú gonosztevők lakásán egész sereg j 
ponyvaregényt találtak. A rossz útra tévedt j 
diákok bevallották, hogy ezeknek hatása 
alatt egyik betörést a másik után követték 
el.

A gyermekek szülei érthető megdöbbe
néssel szereztek tudomást a történtekről

A betörésen tettenért diákokat átadták a 
fiatalkorúak bíróságának.

Csak négy hétre adja 
ki Ausztria a bia-
torbágyi merénylőt?

E négy hét alatt elsősorban a vizsgáló
bíró fogja Matuska Szilvesztert részletesen 
kihallgatni a pestvidéki törvényszéken, 
ahol ügyének dr. Felszegi Elemér a refe
rense. Mivel pedig Matuska Szilveszter vé
dője, dr. Lévay Tibor védence elmeállapo
tának megvizsgálását is kérte — ez alatt az 
idő alatt

az ebneon osszakértők ezt a vizsgálatot 
Is meg fogják ejteni.

Nem valószínű, hogy ügyének főtárgyalá
sára ilyen rövid idő alatt sor kerülhetne, 
me.% hiszen a kihallgatás több hetet fog 
igény\e venni.

A főtárgyalás megtarthatására Magyar
országnak még egyszer ki kell kérni való
színűleg Matuska Szilvesztert Ausztriától.

fíabolcs Rezső vasasbányai bányafelügyelő 
és Fitz tatabányai bányafelügyelö, akik mint 
szakértők vizsgálatot tartottak, munkájuk 
eredményéről

vasárnap referáltak Gál Dezső dr. ve
zető ügyésznek.

A vizsgálat minden kétséget kizáróan meg
állapította, hogy nem bányalég, hanem

szénporrobbanás

okozta a szerencsétlenséget ami annak 
következtében állt elő, hogy a robbantásnál 
egyik dinamitpatrón „kihagyott", vagyis a 
többinél később robbant. A Hétfői Napló 
munkatársa beszélt dr. Gál Dezsővel, aki a 
következő kijelentést tette:

—• Senkit sem terhel felelősség.
A mecaekháti községek még mindig a 

szörnyű tragédia hatása alatt állnak.

Csökkent a gyflniöIcsklvIteL Kecskemétről 
Jelentik: A kecskeméti állom ás főnökség közlése 
szerint az elmúlt évben a kecskeméti pálya
udvarról elszállítottak 1747 vágón gyümölcsöt, 
zöldséget és baromfit. Az elmúlt évekhez képest 
csökkenés észlelhető. Tavaly 2685, 1930-ban
2843, 1929-ben pedig 3985 vágón volt az évi 
kivitel.

Csak pár napig
szövet- és selyem.

maraűehoK
1—4 métert-?
1,3ia 3 pengős egységárban

NEMZETI IRUIHIAHÁZ
Rákóczl-ut T. a Pannonia-szálló mellett)

/// a f im, amelyet 2 éve vár 
egész Budapest!

& szerelmes sreog
A lőszereimen:

A filmet a cenzúra korlátozták 
nélkül engedélyeztél 

(M‘ tro-uo dwyn-Maur-tlim )

— Két miniszteri rendelet Keresztét*  
Fischer Ferenc belügyminiszter a főispá
nokhoz rendeletét intézett, amelyben a ma
gyei inségakció kereteit állapította meg és 
azok megszervezését és irányítását a főispá
nok kezébe helyezi. Hangsúlyozza a rende
let a belügyminiszter azon elvi álláspont
ját, hogy a munkaképtelenek kivételével az 
összes rászorulók támogatást csak munka 
ellenében nyerhetnek és megállapítja, hogy 
az iuségenyhitő tevékenység sikeréhez or
szágos érdekek fűződnek. — Hómon Bálint 
kultuszminiszter a tanügyi hatóságokhoz 
intézett rendeletet, amelyben közölte, hogy 
a Nemzeti Munka terv 90. pontja értelmé
ben a népművelést és testnevelést szélesebb 
alapokra kívánja helyezni. Felhívta a tan
ügyi hatóságokat, hogy február 1-ig a tan
ügyi intézmények férfi és női alkalmazot
tairól névjegyzéket küldjenek be a minisz*  
tóriumba.

— Helnrich George Budapesten. Heinrich 
George, a kiváló német színész, akit egész Né
metország mint második Janningsot ismer é» 
emleget, csütörtökön Budapestre érkezik. Kein- 
rich George játszottfa ugyanis Hollywoodban a 
Metro-Goldwyn hatalmas, németül beszélő film
jének, A szerelmes ördögnek a főszerepét. Hein
rich George, aki a magyar irodalomnak és szí
nészetnek is lelkes barátja és úgy Berlinben, 
mint Hollywoodban a magyar művészek társa
ságában él, mikor bejelentette a Rádius Metró 
Filmpalota igazgatóságának, hogy Budapestre 
jött, egyben aziránt is érdeklődött, hogy a Nap
lemente előtt című Hauptmann Gerhardt-drá- 
mát előadják-e budapesti tartózkodása alatt, 
mert látni akarja Csorios Gyulát abban a sze
repben, amelyet német színpadokon ő alakított. 
Heinrich George természetesen megjelenik A 
szerelmes ördög díszbemutatóján a Rádiuo- 
Mctro Filmpalotában is.

— öngyilkos fogtak ki a Dunából. Vasárnap 
a Bodor-utca irányában női holttestet vetett ki 
a Duna. Megállapították, hogy Eggerth Mária 
negyvenhétéves háztartási alkalmazott, aki Öt 
nappal ezelőtt követelt el öngyilkosságot. Be- 
száliitolták a törvényszéki orvostani intézetbe.

— Hirtelen meghalt az utcán egy színész. 
A Dévényi-utca 8. számú ház előtt rosszul lett 
Pazdora Ferenc harminchatéves volt színész. 
Mire a mentők megérkeztek, meghalt. Való
színűnek tartják, hogy szivszélhüdés ölte meg. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Elégett egy tankhajó — nyolc halott. 
Tokióból jelentik: Egy japán tankhajón, amely 
útban volt Szachalin felé, tűz ütött ki. A hajó 
teljesen elpusztult. A matrózok közül nyolc 
elégett. A többi huszonkét embert, két, az égő 
hajó segítségére siető gőzösnek sikerül! meg
mentenie.

— Leomlott az emelődaru — három halott. 
Le Havreb-l jelentik: A kikötőben vasárnap sú
lyos szerencsétlenség történt, amelynek három 
halálos áldozata van. Egy kikötői hid építésénél 
leomlott egy emelődaru, amely rázuhant a mun
kások egy csoportjára. Három munkás szörnyet
halt és négyen szenvedtek súlyos sérüléseket.

— Botrányt rendezett és öngyilkos lett egy 
fiatalember. Az elmúlt éjszaka tizenegy óra 
tájban izgalmas jelenetek játszódtak le Sas
halmon a báró Eötvös József-utca 18. számú 
házban. Raczk István 23 éves fiatalember, aki 
a mátyásföldi repülőtéren teljesített szolgálatot, 
be akart menni Filip Zslgmondné 28 éves ház
tartásbeli asszony lakására, azonban nem en
gedték be. Raczk erre a lakás összes ablakait 
betörte, az üvegcserepekkel pedig mindkét kar
ján felvágta az ereket. A vármegyei mentők 
életveszélyes állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.
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I.
Az Idei báli szezón egyik legfényesebb 

eseménye lesz a Protestáns-Bál, amit a 
Hungáriában tartanak meg. .4 bál legfőbb 
védnöke Horthy Miklót kormányzó, fővéd
nökei között pedig ezeket a neveket talál
juk: Gömböt Gyula, Bethlen litván, Puky 
Endre, Lázár Andor, Fabinyl Tihamér.

II.
Szilveszter éjszakáján a Párisién Grillbc 

karon fogva sétált be egy szmokingot ur egy 
'fekete estélyiruhás hölggyel. A zenekar ép
pen tangót játszott, félhomály borult a 
helyiségre. Nagy volt a sürgés-forgás, senki 
se figyelhetett rájuk. Beültek egy kit pá
holyba és csöndesen meghúzódtak a pá
holy mélyén. Egyszer csak azután valaki 
mégis csak fölismerte őket s elvitte a hirt 
a zenekarhoz, a páholyban Kiss Ferencé k 
ülnek, akiket a karácsonyi esküvő óta nyil
vános helyen még nem látlak. .4 jazzbaml 
vezetője azonnal lekopogta a muzsikát, a 
zenekar odavonult a páholy alá és szerená
dot adott a fiatal /tárnak

111.
Budapest, ez a csodálatosan szép, gyö

nyörű város — amit csak a pestiek nem 
ismernek — megint megigézett valakit. Pár 
héttel ezelőtt Budapestre érkezett Mr. 
Arthur Morris bostoni vállalkozó, üzleti 
kői utján jutott Magyarországra, de Buda
pest megfogta, itt tartotta, nem eresztette 
ti Különösen a Halászbástya ragadtatta el 
Mr Arthur Morris gondolt egy nagyot, ősz- 
S7cköltetésbe lépett egy budapesti építész- 
szel és megbízást adott neki, dolgozzon ki 
tervet arról, rnibe kerülne a Halászbástya 
fölépítése Bostonban, mesterségesen emelt 
hegyen. Az építész már javában dolgozik, 
számol és kalkulál, rnibe kerülne dollár
ban az, ha a Halászbástya köbcálmodotf 
csipkefantáziáját odavarázsolnák Bostonba.

IV.
.4 Yocht Club elnöke Széchenyi Emil gróf 

ronaör meghalt. Nemsokára következik az 
elnökválasztás. Befejezett dolognak tartják, 
hogy József Ferenc királyi herceget választ
ják meg a klub elnökévé.

V.
4 legérdekesebb és legfantasztikusabb 

szilveszteri ajándékot mégis csak Rodossy 
l 'ditfi kapta, a Feri ne Józscf-téri elegáns 
}:i> grill direktrisze: egy afrikai négergyerc- 
kot. Van egy hollandi misszió, amelyik az
zal foglalkozik, hogy négereket térit. A: 
anyagi eszközöket igen érdekes módon 
Síeni meg. Gyüjtőivcket köröznek a világ 
minden részében és keresztapákat, kereszt
anyákat verbuválnak a megkeresztelendő 
pogányák számára. A keresztszülők tér
in*  szelesen megfelelő összegeket jegyeznek 
a: gyüjtőivre. Nemrégiben egy holland ur 
rnalatott a grillben. Sokáig társalgóit Ro
dossy Edithtcl. Világot já’t ember volt a 
hollandi ur, sok mindenről mesélt. As af
rikai hitt érilésröl is Végül elővett egy 
gyűjtőivel , ami éppen nála volt, kitöltette 
Rodossy Edithtcl de at összeget gavallér- 
módon maga irta rá. Két héttel ezelőtt tör
tént és Szilveszter napján már megjött az 
értesítés hogy valahol a legsötétebb Afri
kában egy kis néger lányt Edith névre ke
resztellek és az afrikai anyakönyvbe annak 
rendje-módja szerint beiktatták az elegáns 
szép pesti direktrisz nevét, mint kereszt
anyáét. A grillben rögtön nagyot ittak a 
szertcscngyerek egészségére.

VI.
.4 Nemzeti Kaszinó igyekszik kényelmet 

nyújtani tagjainak. Nemrégiben két ven- 
d'í.'zobát rendeztek be a kaszinó épületé
ben a vidékről érkező tagok számára. A két 
szobának azóta állandóan van lakája. A ka
szinó most elhatározta, hogy még néhány 
szobát nyittat, olcsóbban is szabja meg a 
bért, úgyhogy a vidékről érkező kaszinó
tagoknak mindig lesz kényelmes és olcsó 
szállása.

— Nagyszabású szcMcscmpésrést leplez
lek le Debrereuben. Debrecenből jelentik: 
Szilveszter éjszakáján a Szoboszlói-uti vám
nál- szolgálatot teljesítő fináncok feltajtóz- 
tattak egy teherautót, amelyen ötezer liter 
bort akartak adó nélkül a városba csem
pészni A nyomozás kiderítette, hogy az 
elfogott csempészek már tizenkét ízben 
hoztak be a városba ilvcn adómentes bort. 
Az a feltevés, hogy egy nagy borkereskedő 
cég irányította a csempészéit. A vizsgálat 
íoK’ik.

— Keleti 1 Hl zongoráé*!je  n Liszt Ferenc 
Társaság hangversenysorozatában március 
3 Ali.

Ujesztendő hajnalán

Tóth Lajos fővárosi tiszt
viselő ittas fővel inzui-

az Oktogonon

Emseire vadásznak Fortuuaiiaban 
a hideg eioi falvakba meneküld farkasok

Hazakat rombol, taxát tövestül csavar ki az ítéletidő
Lisszabon, Január 1.

Portugáliában igen kemény hideg idő van és a nagy hideg elől egész 
furkashordák merészkednek a városokba.

Viilfracos községben egy farkas teljesen
Kzélniareangolta a község tanítónőjét.

A szerencsétlen leánynak már csak csontjait és nihamaradványalt találták meg. Es- 
Irella tartományban a farkasok juhnyá’ukat támadtak meg és igen nagy károkat 
okoztak a baromfiállományban Is. A fővárosban olyan nagy volt a hóesés, hogy a fel- 
gyillemletl hó

háztetőket szakított be
és n vihar ereje fákat gyökerestül csavart ki.

Revolveres hátrány

tálta a járókelőket és revolverrel fenyegetőzött
Vasárnap délelőtt egy ittas fiatalember 

hangos botrányt rendezett az Andrássy-uton 
és

sorra Inzultáltg a járókelőket 
mindaddig, amíg rendőrrel nem került 
szembe, aki azután előállította.

Délelőtt tíz óra tájban az Andrássy-ut 
94. szánni ház előtt történi az első inzultus. 
A járókelők arra lettek figyelmesek, hogy 
egy jólöltözött fiatalember illuininált álla
potban bizonytalan léptekkel halad a jár
dán. Egy hatvan év körüli férfi került szem
be a fiatalemberrel, aki

belekötött az idős urba.
A következő pillanatban a fiatalember in- 
zultálta nz idős urat. Az inzultus után még 
8—10 járókelőbe kötött bele és valamennyit 
inzullálta.

így ért a részeg férfi az Oktogon-térre, 
ahol a rendőrőrszem igazolásra szólította | 
fel A rendőr felszólítására azonban nem en- | 
gedelmeskedett. hanem szóváltásba keve-1 
redett a rendőrrel is, majd arculütötle a I

— llalúlragázolt az autó egy rendőrt 
Békéscsabáról jelentik: Szilveszter éjjel az 
egyik békéscsabai taxi autó az állomásépü
let előtt elütötte az úttesten szolgálatot tel
jesítő Gábriel Ferenc, rendőr törzsőrmestert. 
Gábriel, akit rendkívül súlyos koponynscrü 
lésekkel n békéscsabai közkórházba szállí
tottak, ma délután sérüléseibe belehalt. Fe
lesége és hat gyermeke gyászolja. A rend
őrség a gázoló gépkocsi vezetőjét letartóz
tatta és megindította vizsgálatot.

— Szil veszterest bicskázással. Sashalom
ról jelentik: Sashalom egyik vendéglőjében 
Szilveszter-esetet ünnepeltek Krausz Béla és 
Tcndler Sándor mészárossegédek. A mula
tozás során összeveszlek, kést ránloltak s 
egymást több helyen xnegszurták. A rend
őrség a verekedők ellen eljárást indított.

—- Varrótűt nyelt az ej esztendő első öngyil
kosa. Szilveszter éjszakáján a mentőknek na 
gyón sok dolguk volt. Több mint negyven 
cselben hívták ki őket, de komolyabb esetük 
alig akadt. Igen sok áldozata volt a síkos jár
dának, több min! harminc esetnél ilyen bal
esetekhez hívták ki a mentőket, de szerencsére 
komolyabb baj itt sem akadt. Lakásukra szállí
tották a sérülteket, akik között főleg nők sze
repeltek. Pár italos ember is áldozata lett a 
síkos járdának, ezeket azonban első segély 
után hazaszállították. Az uj esztendő első ön 
gyilkosjclőltjc ez évben éttermi föliiónő volt. 
A mentők, akik nap nap után tömeges öngyil
kossághoz vonulnak ki. Szilveszter éjszakáján 
mégis nagy érdeklődéssel figyelik, hogy ki kö
vette el az első öngyilkosságot, vagy öngyil
kossági kísérletet az uj esztendőben. Ebben nz 
esztendőben az első öngyilkosjelölt Vavrák 
Borbála 22 esztendős éttermi fölirónő volt. 
Koszoru utcn 7. szám alatti lakásán tiz darab 
varrótűt, azonkívül több vasdarabot nyelt. A 
fiatal leány szerelmi bánatában követte el 
teltét. A mentők első segélyben részesítették, 
utána a Rókus kórházba szállították.

— Szoborlelcplezés ■ Grillben. Igen, valóban. 
Még pedig éjszaka n Grillben. . Lányi Dezső, 
a zseniális szobrász megmintázta Darvas Zsuzsa 
és Santa Nelly szobrait. A két előkelő társasági 
dáma Santa Ncllv n Bcllevuc kedvence és Dar
vas Zsuzsa és nz édeshnngti csalogány minden 
éjjel fellépnek a Párisién Grillben. ahol műsor 
után nem szűnik meg az élet — sőt, Malcsincr 
Béla, a remek zeneszerző és zongorista, Darvas 
Zsuzsa mestere is fellép. A szobrokat a publi
kum ingven kapja elmés n'ókn keretében. Ezen
kívül világszámok is lépnek fel a Párisién Grill 
műsorában.

— Megérkezett a Sahatorsőr. A pálosrendi 
barátok azzal lepték meg n világot, hogy idén 
már Szilveszterre szétküldítlék a földkerekség 
minden tájára különleges sörcsemegéjüket: az 
eredeti müncheni Savatorsört. A SnlvatorsÖr fe
lülmúlhatatlan felséges zamatja évről-évre gya
rapítja rajongóinak nagy táborát. A Salvaforsór 
minősége utánozhatatlan.

Sle’ésbei 3 lecke alatt megtanulhatja az óla 
pót Róna Testnevelő Intézetében, Andrássg.ut 
AA. hol uj vívó-, torna- és box tanfolyamok kez
dődnek mérsékel/ tandijak melleit.

Zálogcédulát,
A arsayat, MflMftt. brtillAnMt Mbretlen irm> Áron 

• W vvnu fiatat*.  JWa * M

rendőrt, a következő pillanatban pedig 
revolvert rántott

s ezeket kiáltotta:
— Leszámolok veled!
— Azonnal kövessen a kapitányságra, — 

szólt rá a rendőr a fiatalemberre, aki azon
ban tovább kiáltozott.

— Leszámolok veled, ha elő mersz 
állítani!

A rendőr azonban nem ijedt meg a revol
verrel fenyegetődző fiatalembertől és elő
állította a VI. kerületi kapitányságra, aljol 
az igazoltatás során kiderült, hogy Tóth 
Lajosnak hívják. Először hírlapírónak 
mondotta magát, majd kiderült, hogy a 30 
éves Tóth a fővárosi kertészeti intézet tiszt
viselője és az Ajtósi Dürer-sor 6. szám alatt 
lakik. Tóth Lajosi a VI. kerületi kapitány
ságról átkiserték a főkapitányságra, ahol 
\ asárnap este

őrizetbe vették.
Hétfőn fogják részletesen kihallgatni.

— Krémer Artúr dr. ügyvéd tragédiája. 
A rendőrségen a minap bejelentettük, hogy 
Krémet Artúr dr. ügyvéd eltűnt. Később 
eszméletlenül találták egy szállóban, ahol 
megniérgczle magát. A mentők súlyos álla
potban vitték a Rókus-kórházba.

— Píncetüz. Ma reggel félkilenc óra tájban 
veszedelmesnek ígérkező pincetüzet jelentettek 
a központi tűzoltóságnak. Az értesítés szerint, 
a rozsoiiyi-uí 31. alatt a pincében fölhalmozott 
fa- és szénkészlet ismeretlen okból meggyul
ladt s altól lehet tartani, hogy a tűz tovább ter
jed. A központi és az V. kerületi őrségek vo
nultak ki a helyszínre és rövidesen megállapí
tották, hogy komolyabb veszélytől nem kell 
tartani és mintegy félórai munka után sikerüli 
a tüzet lokalizálni.

— Autólopás. Sárosig Árpód műszaki tiszt
viselő, aki a Hidcgkuti-ut 31. sz alatt lakik, be
jelentette a főkapitányságnak, hogy a Décsi- 
mozi elől Bp. 24—717. rendszámú autóját is
meretlen tettes elhajtotta. A rendőrség az autó
lopás ügyében megindította a nyomozást.

— A Borsszem Jankó újévi száma címlapját 
Gáspár Antal művészi rajza díszíti. Molnár 
Jenő népszerű lapjában a Borsszem Jankó 
pompás alakjai remekül szórakoztatják az ol
vasót. Szómos adoma, vicc, karikatúra, a szil
veszteri éjszaka humora, színházi beszámolók. 
Elmés keresztrejtvény 10 jutalommal. Kérjen 
mutatványszámot (Mozsár-u. 9.J.

IFöváárosB tanár
•• les MelA«flég<F*l  lerreredmönyea bbea előkészít ole-ón*  
MMlHr*  Ős-zevon- polcul. glmn’ztnmi, ker-’Bkeiielml 
inncántnnulokat, érettség /.Őket. V.dektekeí, hölgyeket .•
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— I'érll téliknbát vagy öltöny rendelhető mér
ték után 35 pengőért nz ős#! idényről megma
radt szövetekből jan. 5-ig. Ruhakeresk. Vállalat, 
Fcrcnc-kőrut 39. I.

— Minden borotválkozó Örömmel üdvözli az 
uj Morisson borolválókrémct, mert általa 2 
perc alatt cca 3 fillérért nagyszerűen borotvál
kozhat

— Az „Igmindl* 4 vízben ősgyógyerő rejlik. 
Mesterséges pótlás nem sikerült eddig.

— Hangverseny. A Budapesti Hangverseny 
és Zenekar Egyesület január 8-i estjét W’rihr- 
den-Váradt László a Német- és Franciaország
ban működő karmester vezényli. Az est szó
listája Magyar rá Iné — Mander Erzsi hang- 
vejs< nyénckesnö.

— Pártnljuk a magyar Ipart: a magyar sza
bóknál készíttessünk ruhát. A Szabómesterek 
Országos Szövetsége nagyszabású akciót indí
tott most a súlyos viszonyok közé került sza
bómesterek érdekében. Még ma is sokan van
nak az országban — mondja a Szabómesterek 
Szövetsége —- akik külföldön készíttetnek ra
bat, vagy akik büszkélkednek abban, hogy 
ócska ruhákban, tízesztendős frakkban, szmo
kingban járnak. Akik külföldön szerzik be ru
hájukat. vétkeznek a magyar kézmüvesipar 
becsülete ellen. A szövetség azt tervezi, hogy a 
nyilvánosság elé viszi azoknak neveit, akik 
külföldön készíttetik ruháikat s nem adnak 
kenyeret a magyar szahóipornak.

ör. WWBt'^gg
nP* rendel eg*«z  nap

HttkuczS.ui M, Lem. l, Kókomi sssebaa.

Aki ilyen szép és fiatat — nyugodtan nézhet az 
ismeretlen jövő elébe

— Lelőtte szerelmesét, aztán öngyilkos 
lett. Szerencsről jelentik: Gönczi György 
kisgazda ma délben szerelmi féltékenység
ből rálött Lévai Annára, egy szerencsi ipa
ros leányára. Azután főbelötie magát. A 
mentők mindkettőjüket életveszélyes álla
potban szállították be a sátoraljaújhelyi 
kórházba.________________________________

Hasznait garnitúra 
két fotel, dívány 

azonnal

olcsón oiadOK.
Címet közli:

VT!., Erzsébet-körút négy, házfelügyelő

Leállítja üzemét 
a debreceni István

Debrecen, január I.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) N debreceni /S/odn-gőzmalojh, 
amely a második legnagyobb vidéki gőz- 
malom és amely naponként 30 vágón lisztet 
termelt, január I-jével

felmondott
összes tisztviselőinek és munkásainak.

Haszonhét tisztviselő és száz munkái 
válik kenyértelenné 

az István-gőzmalon leállításával, bár a rossz 
gazdasági viszonyok miatt előrelátható volt, 
hogy ez a szomorú eset bekövetkezik, annál 
is inkább, mert — mint ismeretes — a múlt 
héten az István-gőzmalon társvállalata, a 
Borsodmlskolci Gőzmalom, amelynek üzeme 
még nagyobb teljesítőképességű volt, ugyan
csak leállította üzemét.

Valószínű azonban, hogy az István-gőz- 
inalom. bár nagyon csökkentett mértékben 
— néhány tisztviselővel és munkással —• 
folytatni fogja továbbra, is üzemét

O („Ilennes* 4 Magyar Általános Váltóüzlet rt.f 
Az intézet 1932 december 3t-én megtartod köz
gyűlése az 1931/32. üzletévi nyereséget 128.847 
pengőben állapította meg és elfogadta az igaz
gatóság ama javaslatát, hogy figyelemmel- a je
lenlegi gazdasági viszonyokra, osztalék fizetését 
mellőzzék és a kimutatott tiszta nyereséget az 
intézet tartalékalapjának és nyugdijpénztárártak 
gyarapítására fordítsák.

— Az Országos Magyar Te.jszövetkezeü Köz*  
pont m. m. igazgatósága december 28-iki ülé
sén tudomásul véve azt a körülményt, hogy 
Löcherer Bélának, a Tejtermékek Magy. Kir. 
Ellenőrző Állomása igazgatójának szabadságo
lása nz áUomát részéről lejárt, neki az Orszá
gos Magyar Tejszövetkezeti Központ ideiglenes 
vezetésében tanúsított elismerését nyilvánitotL-i. 
Az üresedésben levő vezérigazgatói állásra az 
'.gazgutósóg egyhangúlag újból Düsing Mik^a 
ni. kir. gazdasági főtanácsost, a Tejszövetkezeti 
Központ régi vezérigazgatóját választotta még,

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Bu
dapesti Kereskedelmi Akadémia az edd'gi tan
folyamok mintájúra január 10-án nyitja még 
uj ö!hónapo» tanfolyamát alkalmazottak és 
més egyének részére. Tantárgyuk: könyvvitel, 
(átirómódszcrck is), mérlegeiméit, levelezés, 
számtan, kereskedelmi és közgazdaság! ismere
tek. Tanítás hetenként négyszer }í7-től—9-ig. 
Záróvizsgák és végbizonyítványok. Bcirási díj: 
0 pengő. Jelentkezés' az igazgatóságnál, V., 
Alkotmány-atca 11. szám, I. cm. (Telefon:. Auf. 
20Ő—47.) Tájékoztató a kapusnál is kapható.

Férfitélihabát
mérték szerint 35 pent5

A téli Idényből megmaradt feltűnő minő
ségű Rzövetmaradékokból férfilállkaből, 
férűöltöny vagy átmeneti kabát rendelhető 
mérték azcrtnl, próbával 35 pengőért. Csak 
január 7-ig bezáró'ag. Uluhakcreskcdelmi 
Vállalat", Ferenc-körút 39. L cm.
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A VIDÉKI SZÍNÉSZET AGÓNIÁJA

I. I
át Ujesztendő első napja nem múlhat el 

anélkül, hogy föl ne jegyezzünk néhány 
sort a magyar színházi kultúra mostoha- 
gyermekéről: a vidéki színészetről. A szil
veszteri mulatságnak mára átnyúló, emelke
dett hangulatában a pesti pendliző színé
szek rekord-elszámolásainak, a pesti szín
házak és szórakozóhelyek különleges aratá
sának megelégedett atmoszférájában valósá
gos ünneprontásnak látszik beszélni a 
várostól távol, a sárba 
Tagadt vidéki színészek 
döbbentő tragikumáról.

| ’»irja a színigazgató a versenyt Egymásután 
I bocsátotta el tagjait.

fő-
és részvétlenségbe 
képtelen és meg-

II.
Néhány évvel ezelőtt 

pasztalatomat bocsátom 
térnék annak a repúlőbizottságnak munká
jára, amely a vidéki színészet nyomorúságá
nak okait és gyógymódjait kutatja. Le kell 
Írnom ezt a kis kalandot, amely mindennél 
élesebb reflektorfényt bocsát egy nagy kul- 
turrmnnkát végző társadalmi osztály meg
rendítő helyzetére. Csongrádon jártam ak
koriban, alig néhány héttel az emlékezetes 
bombamerénylet után. Az ottani szálló ud
varán épitétt dobogón játszott az egyik leg
előkelőbb vidéki színtársulat. Hogy miiven 
körülmények között, erről talán ne beszél
jünk. Másnap együtt ebédeltem a színtár
sulat tagjaival, ezeknek asztalánál,, a pincér 
valami gyanús folyadékot tett elém leves 
címén és melléje gusztustalan, talán lyukas 
cinkanalat lökött. Ki akartam cseréltetni a 
kanalat, mire a pincér meglehetősen erélye
sen rám szólt:

— Nincs más!
Beletörődtem és vártam a következő fo 

gást, a húst, ami sehogysem akart az asz
talra kerülni. Körülöttem azonban nagyban 
folyt az ebédelés, kitűnő és illatos húsokat 
szolgáltak fel és amikor a pincérnél rekla
máltam az én adagomat, egyszerűen nem 
válaszolt. Mikor már elvesztettem türelme
met * felelősségre vontam a pincért, 
vállatvonva a következőket mondta:

— Majd ha marad, akkor hozok!
Csodálkozva néztem körül, az asztal

tett szomorú ta- 
előre, mielőtt rá-

ez

Csodálkozva néztem körül, az asztal tag
jai. azonban sápadtan és látható szégyenke
zéssel figyelték a purparlét.és a primadonna 
aki ma az egyik pesti színház kitűnő tagja, 
csendesen megjegyezte:

— Azt hitték, hagy maga színész és hoz
zánk tartozik, mert a megállapodás szerint 
mi csak a maradékot kaphatjuk a konyha 
rőt ...

III.
Ez az emlék él élénken bennem és mind

annyiszor feltolakszik, ahányszor a vidéki szí
nészet bajaitól és gondjairól hallok. Most, ami
kor ez a rep’ilőbizotts'g befejezte munkáját, 
megkérdettem az egyik vezető embert, vájjon 
mit látott vidéket1 A válasz még az én tapasz
talatomnál is megdöbbentőbb,

A vidéki színészetei senki sem törődik 
és elhagyatva agónlzál a legtöbb színtár

sulat.
A tengernyi bajnak és nyomorúságnak egészen 
reális és katasztrófális okai vannak. A legtöbb 
vidéki város, vagy ennék egyik vezetőembere 
birtokolja a helyi mozit. Igv történhetett meg. 
hogy csak nemrégiben Kaposvárott az előadás 
előtt tizenhat pengős tartozásért lekapcsolták a 
városi vii.anuszolaáltatást. Ez azonban csak avárosi vilany szolgáltat ást. Ez azonban csak 
kisebb- baj.

A legtöbb város a főszrzónban be se en
gedi a színházat.

Nem ad JíiMihi engedélyt. A méeodlk hajNem ad játszási engedélyt. A míiwdík hí) a 
.Mrtil íatíenjése. Ahelyett ho«y a n>U- 
tedvetAk céljuknak megfelelően hantin, tárgya 
népszínműveket és népies darabokat játszónk- 
rák, nagy zenekarokkal, kórusokkal és görlök- 
ke! felszerelt operett-társulatot szerveznek a 
színház mérhetetlen kárára. .4 középosztály, a 
földbirtokos- és mágnásosztály majdnem telje
sen- visszavonult a színháztól, amely anyagi erők 
hijján nívójában kénytelen süllyedni. Nagybaj, 
hogy néhány vidéki színigazgató ilyen sorscsa
pások ellen nem is tud védekezni, nincs « 
anyagi eréj: í; *. xbb 
olyanoké,’ akikből hiányzik .. 
egyetlen életeUxirje: a művészi 
ség.

>j« «■ több nlnigaigaiói koneemló 
„kikbfl hlányilk n vldtkl „Int.i't

hit ét rátermett-

IV.
A vidéki hatóságok egyre

V.
Egy mai tapasztalat: Egészen jónevü vidéki 

színház a napszámosbérnél is kevesebb ősz
szegekért szerződtette tagjait. A tagok ellenben 

lakást és kosztol kapnak az Igazgatótól.
Csongrádi tapasztalataim alapján látatlanban is 
kritikát merek mondani erről a kosztról, a la
kásról pedig idézek: „A tagokat hármasával, 
négyesével szorítja egy-egy kis szobába az 
igazgató szűk zsebel Az igazgató „méltányos**  
volt és lehetőleg párosával helyezte el a tago
kat. Egy fiatal hölgynek azonban nem volt 
párja. Ötödik lett a szobában .

VI.
örüllek vagy szentek ezek, akik így ma

gukra hagyatva teljesitik a sors által rájuk 
rótt magyar missziót. Megbecsülni, szeretni 

védeni kell őket. A magyar művészetés

A vidéki hatósAgok egyre kisebb mfrtfk- 
ben látják a vidéki „Iníszrt tradictósserü 
kulturmtsulijdt. Igv líirlénhetctt csak, hogy 
a hatalmas, nagy városok, mint

Győr, Szombathely és Pipa éveken ke- 
reutül nem láthatlak ulnbkzat.

Hosszú harc után elérték alt, hogy talán 
Jövőre, hí lesz színháza. Az egyik leg
nagyobb magyar városban, ahol operettet, 
drámát. s«f operákat is kellene játszani. 
AsáZesen huszonegy bigu társulat mdkódlk, 
holott miniszteri rendelet szerint legalább 
harminchatnak kellene játszania. Deltát nem

Uj stílus az éjszakában 'c
Éjszakai] szoborlelenlezés 1 fi

a 1 vendégfellépések le

Párisién Grlilben (0

NClIy dirigál

zc o 
u

Santa ZSHIZSO énekel
X <0

DfiirUaS IIIdICS9 ner zongorázik
IS!a

nagy rezervoárja hatalmas léket kapott. 
Rádiogrammozunk mindenkihez: Emberek, 
segít sete kf

Premier után
Stőb Zoltán

Százezer dollár egy filmszínész 
letépett karjáért

A Paramount fizette ki az óriási kártérítést
Egy bécsi lap hollywoodi távirata szerint 

szombaton mondott Ítéletet a los-angelesi bíró
ság John Mac Kenneth nevű filmszínész és a 
Paramount nagy perében, amely heteken át fog
lalkoztatta az amerikai és európai filmköröket. 
A Paramount ugyanis nemrégiben fejezte be 
Cecil B. de Mille, a Ben Húr, Királyok királya 
és a Tízparancsolat nagy rendezőjének 
hangosfilmjét, az Ave Cacsar-t. A 
tárgyú hangosfilm hihetetlen nagy 
mozgatott meg. Körülbelül tízezer 
yolt és egy egész szántóföldön álló vetést gyaj- 
tottak föl, amelynek területén fölépítették Cae
sar nagy arénáját. A film egyik legidegmegrá- 
zóbb jelenete, amikor

ez arénában őtven nublal oroszlán rohan 
rá a keresztény mártírokra.

Több hónapon át vették fel az aréríabell jele
neteket, amelyek alkalmával egy rendkívül su .............. _
yos szerencsétlenség történt John Mac Ken- | hatszázezer dollárra emelkedett

első 
történelmi 
tömegeket 
statisztája

SZÍNHÁZI napló
Színházak héttői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Minna #on Barnhctm (148). 
KAMAilAS/JNHAZ: Caramba (%8).
.IGSZlNHAZ; Ajtony, Ai tudja, mi! akar (8). 

BELVÁROSI SZÍNHÁZ; Magas C.é (H).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Oklogon (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ. Amit n lányok akarnak (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZÍNHÁZI Kadettszerclein (8). 
. ESTI SZÍNHÁZ- Zsákbamacska (8)
TERÉZKÖIIVTI SZÍNPAD: I.’.lly é< Emmy Schwarz l 
\NOHASSY t l| SZÍNHÁZ: l.ee! es ■!;;
LABRIOLA SZÍNHÁZ: C.y«ne< Ltlly veudégióiéka (8). 
BEI HI.FNTERI SZÍNPAD Timosa, a cár katonája 

(Hfl. ^9).KOMÉDIA ORFEUM: Mohácsi vési (9). 
STEINHARDT SZÍNPAD: Bolt és Steinhardt (%9). 
ROYAL ORFEUM: Uj janii.'rí műsor (W>, W). 
MODERN KABARÉ: Banka generális (9).

(9).

Az idei Szilveszternek, bár a legtöbb szóra
kozóhely, mozi, színház, kabaré és varieté 
megtelt, megszűntek o tizennyolc és húsz he
lyen lebonyolított szlnészpendlik. Sokkal mér
sékeltebb műsorok voltak és nem hirdették a 
sztárokat nyakra-főre. Éppen ez volt az oka 
annak, hogy a legfőbb helyen a legsimábban 
bonyolódtak le az éjféli kabarék. Csak a Ra- 
dlua-fllmszlnházra kuptunk erélyes panaszt A 
Radlus revűt hirdetett, amelynek keretében 
erősen beharangozták Rózsahegyi Kálmán, a 
Nemzeti Színház nagyszerű művészének fellép
tét Is. Egy óra felé lehetett, amikor a program 
hirtelen félbeszakadt. Klvllágosudolt a nézőtér, 
miután leengedték a függönyt éa a közönség 
várta, mi fog történni. Kino-an molt az Idő, a 
közönség tapsolt, pisszegett, fütyült, de az 
előadást nem folytatták, egyszerűen azért, 
mert nem volt színész, aki fellépjen. Rózsahe
gyi Kálmán ugyanis elkésett Sokan felugrál
tak helyeikről és hangosan adtak kifejezést 
elégedetlenségüknek és a kínos helyzetből a 
filmszínházat csak az mentette meg, bogy Ta
más Benő előkerült «kl azután •— bár ő Is 
partner nélkül — elszórakoztatta a közönsé
get. Talán megtanulhatnák már azt, hogy In
kább kevesebbet kell ígérni és többet kell adni, 
de scmmlcsctre sem szabad a közönség szil
veszteri szórakozását a legkisebb Incidenssel 
sem megzavarni.

*

'Harmath Imre néhány napra hazajön 
Berlinből, hogy elkészítse Brodszky Mik
lóssal közösen irt legújabb operettjét, a 
333-as futárt. Beszélgettünk

Harmath Imrével,
aki a következőket mondotta.

— Sajnos, el kell oszlatnom egyesek ama 
korai örömét, hogy haza kellett jönnöm 
Berlinből. Rövid időn belül Berlinben ti
zennégy Hímet Írtam. Eközül ötöt már

CARAMBA. Paródia, bukfenc, vagy fát 
hói vaskarika: operett zene nélkül — ez a 
Caramba. Vicces, derűs, kedves és hangu
latos a Kamaraszínház újdonsága, amelyet

neth, aki római gladiátort alakit a filmben 
az egyik oroszlán karmai közé került.

Az oroszlán tőből leszakította a szerencsétlen 
ember karját, akit csak a legnagyobb nehézsé
gekkel lehetett megmenteni az életnek. John 
Mac Kenneth, miután meggyógyult, perrel tá
madta meg a Paramountot, amely azzal véde
kezett, hogy a veszélyes szerepekre olyan szer 
ződést kötött az artistákkal és szereplőkkel, 
hogy ezek szerencsétlenség esetén semmiféle kár
térítést nem követelhetnek. Ennek ellenére 
azonban

a bíróság hosszas tárgyalás után mégis 
százezer dollárt ítélt meg a szerencsét le

nül járt színésznek,
aki foglalkozását tovább nem folytathatja, 
hollywoodi távirat megjegyzi, hogy a Pár 
mount Ave Caesar cimii filmjére költött négy és 

| fél millió dollárnyi kiadása ezzel négymillió

ellenére is 
már visz-

minden magyarellenes tendencia 
elhelyeztem. Valószínűen kedden 
száutazöm. A feleségem, Szakalap Ollv 
Berlinben maradt. Pesti tartózkodásomnak 
egyetlen szomorú ténye az, hogy feladtam 
lakásomat, butorpimat pedig leraktároztat- 
lain. Azt hiszem, hogy ezzel megszűntem 
pesti polgár lenni.

Egy nagy német lap kimutatja, hogy azok
nak a filmeknek van a legnagyobb sikerük, 
amelyeknek ezüzséje szerencsésen halad az öt
letes ' jókedv utján a kedélyes humor és az 
életből vett derűs cmberábrázolás felé. Ezek a 
szempontok érvényesülnek Nóti Károly, a ki
tűnő magyar vigjátékiró uj filmjében, a Yo-Yo 
kisasszonyban is. De oroszlánrésze van a si
kerben Dolly Haasnak, ennek a fiatal német 
színésznőnek, aki e darabban egy édes, szerző 
désnélküli kis primadonnát alakit és Willy 
Worstnak, ki végre egy igazán nekivaló «ze 
rephez jutott és egy számára irt So ein Maedd 
vergisst mán nlcht kezdetű slágerrel újból 
vissza fogja hódítani a régi parádés alakításai 

meghódított hölgy publikumát.

'i*  fi V

Carambm Olty Magda és Mátrám József

Konec:i-!P;c- r,cndcietl nagyszerűen. A spa
nyol iró munkáját különösen a kitűnő Olty 
Magda, Kenj Panni és finom betétdalaikkal 
Eöry Erzsi és Bóth Klári, majd Peérg 
Piri, Vá ray, Vértes értették meg és tol*  

| niác-ollák remekül. Jókedvű volt a kamara*  
színházi Szilveszter.

Bcrlinlien a Deut- 
sches Theaterben 
nagy botrányok kö
zölt levették a 
műsorról Háy Gyu
la magyar szerző 
darabját, „Isten, 
császár és paraszt” 
című színjátékét. 
A darab ellen ál
landóan tüntettek 
a hitlerista körök. 
A színház igazgató
ja végül kijelen
tette, hogy eláll a

Az. elmúlt szezon egyik legnagyobb filmsikere 
volt a Royal Apollóban a Varsói búi. Ehhez ha
son ó zsánerű Iliinél azóta sokszor készlle etek, 
<Ie egy la sem érte el azt a határt, amelyet • 
kémtörlénetekkel foglalkozó fllme'i szinte ma*  
gu'< állítanak mértékül. A kémtürténetek lé
nyege az Idegpattaiiúsig feszült Izgalom, a CM*  
'ekmények fordulatos, gyors pergése, a nem 
várt bonyodalmak támasztása és legyűrése. 
Mivel m'ndcn kémtUrténet szinte önmagától 
adódik filnitémáruil:, vsak a kidolgozás és ac 
elkészítés az. amellyel hibát lehet elkövetni; 
vagy ame’y gyözhe;. Mindezt azért említjük 
meg, mert elkészült Berlinben a „Varsói bál*'  
folytatása, a ,.Ké::inőÁ“ című Hím. amely „Front 
a tenger utalt4* alcímmel az u óbbl hetek leg
nagyobb filmsikere l.ii'föídthi. A Ilimet a Varsói 
bál rendezője készítette, s női (..szereplői a két 
leghíresebb fl’nrzlrcsznő: Itelty A mán és Trude 
Molo. Az utóbbi időben cllanyhuló német film
gyártási valósággal la'praállltotta a Kéninők 
óriási sikere, mert ez a kirobbanó siker l«mét 
megmozgatta oz'cjbujnl készülő német lói ét, 
amely most még nagyobb lendülettel kezd vál 
lalkoz.nl lllmgyárínsra. Valószlnü'eg a KémrAk 
Is, mint a Varsói bál, a Royal Apollóban fog 
bemutatásra kerülni.

darab előadásától. Kprr Alfréd, a legnagyobb 
német kritikus, a színház gyengeségének tudta 
be ezt a Restlót és legélesebben kikelt a színház 
vezetője ellen, aki a színház presztízsét rontva, 
gerinctelenül beadta a derekát. Képünk Hay 
Gyulát ábrázolja.

*
Ma délután izgalmas ég érdekes Illés lesz 

a Fészekben, ahol a Színész Szövetség a 
magyar film- és nioziérdekcllaégekkel együtt 
megbeszélésre gyűl össze, unnak uz akció 
tervének kidolgozására, amelyet a Film
ipari Alap telje*  átszervezése céljából Indí
tanak. Gyökeres változást kívánnak a Hun 
niánál és a magyar filmgyártás összes fó 
romainál.

Vasárnap premiert tartott a Terézkdrutí 
Színpad, ahól Schwari Lilly és Emmy 
lépett fel a knbnrémüsor keretében. A I.ab- 
rinlában és a /foyn/-Orfeumban is premie
rek voltak.

Budapesten szilveszterezett Friedrich Heim,a 
bécsi Dacapo-Verlag tulajdonosa, aki itt tar
tózkodását egyben magyar színpadi és zenei, 
müvek megvásárlására fordította. A fiatal ze
nészgeneráció egyik legtehetségesebb tagjának, 
Dárczy Tibornak egyelőre librcllónétküli mu
zsikáját kötötte le azzal, hogy liécsben Beáé
val irat hozzá operettszöveget. így születik egy 
operett...

★

* A Bethlen Iéri Színpad január 5-én, csü- 
törtökön ünnepli a Tónusa 50-ik előadását. A 
nagy sikerre való lek intettel a színház minden4 
délután is tart előadást.

Leltári vasárunk 
■ megkezflődötll

Köpenyek, délutáni 
ruhák, blúzok, aljak 
rendkívül olcsó árban

Horváth ás Halász
IV„ Váci ucca 26. axAm

lalkoz.nl
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Példátlan szigor — fiz játékos-elbocsátás :

az Újpest akaratán kívül ís| 
kiirtotta az FC Barcelona*  
standard csapatát ulpM 
rácsonyi győzelme miatt Samitiert és kilenc társát 
azonnali hatállyal elbocsátották

Bécs, január L
(A Hétföl Na; Jó tudósítójától.) Szenzációs sportpikantériát röpített szerte a világba va

sárnap a barcelonai tát író. A Neues Wiener Journal értcslllése szerint az Újpest karácsonyi 
barcelonai szereplésével kapcsolatban az FC Barcelona világhírű cnupatánsk vezetősége pá
ratlan érdrkeaaégll és drákói intézkedéssel ti/, játékosával bontotta fel azonnali hatállyal a 
szerződését. Az előzményekhez tartozik az, hogy az Újpest az első napou 4:0, a második 
napon pedig 3:1 aránkban győzte le a rettegett spanyol csapatot. Magyarországon ezt a győ
zelmet kétségtelen Őrömmel könyvelték el, most utólag azonban kiderül, hogy bár a győ
zelem mindkét esetben tökéletesen megérdemelt és reális volt, az arányát azonban az FC Bar
celona játékosai között kitört belső viszály okozta. A spcrtszcrdtlen széthúzás következté
ben a vezetőség spanyolos temperamentummal Intézte el ezt az ügyet és Samltler-vel az 
élen tíz játékossal szakított. A klubvezetőségnek ez a szokatlan lendülete nemcsak feltű
nést kell az egész világon, hanem valószínűleg a spanyol szövetség belső életében Is mélyre
ható változásokat von maga után.

Nápolyt látni és meghalni... 
— a gólképtelenségben 

FC Napoli — Hunjára 1:0 (0:0)

Mandi

A mérkőzést remek. 
főnyi Icőrőnsép elől

Nápoly, január 1. 
(A Hétfői Napló tu 

d ősit ójának telefenjelen- 
tése.) A kékfehérek újév 
napján Nápolyban az 
FC Napolt vendégei vol
tak.

A csapat csodálatos 
balszerencsével küz
dött s Igy kénytelen 
volt 1:0 (0:0) ará 
nyíl, meg nem érde
melt minimális vere

séget elszenvedni.
napos időben, tizenkétezer 
tartották meg. A közvet

Az osztrák protifutball
1932. évi mérlegeredménye: 
pénzügyi katasztrófa!
50,000 shillinget fizettek rá a bécsi llgacsapatok 
az elmúlt esztendőre — Ausztria valószínűleg nem 
vesz részt az olaszországi futball-világbajnokságon

Bécs, jan. 1.
(A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Miközben a legérdekesebb magyarországi fut 
bnllmérkőzések a publikum csendes részvél- 
lensége mellett zajlottak le, a budapestiek ro- 
zignáltan olvassák a bécsi sporttudósilásokat, 
amelyek egy-cgy válogatott meccs alkalmával 
60—65.000, fontosabb ligamérkőzésné) pedig 
30- 35.000 nézőről, mint egész természetes do
logról számolnak be. „A bécsiek értik a fut- 
ball-propngandát“, — sóhajtanak fel ilyenkor 
otthon és nyilván sok proflcsapatunk pénztá
rosa cserélne helyet pár szép vasárnapon, va
lamelyik osztrák kollégával. Ezeknek meg 
nyvgtutásául közlőn:, hogy a „nem mind arany 
nmi fénylik" clinü közmondás ezúttal teljes 
egészében vonatkozik a bécsi helyzetre.
„LAKÁSÉPÍTÉSI ADÓT" KELL FIZETNI A 
TRIIlUN l ’TÁ N. „FÖLDTI IIEHMI NTESITÉSI 
AiMtf A l’At.YA BE NEM ÉPÍTETT RÉSZEI 

UTÁN

gazdaságot világítás*  
tehát:

pénzéért teljes ellenértéket 
jelent.

TUNGSRAM 
iökolotos, fányeros, gazdaságos.

len védelem és a fedezefsor kifogástalanul ját
szott, sőt a csatársor is elragadtatást keltett 
a mezőnyben remek technikájával, azonban a 
csatárok amint a tizenhatos vonal közelébe 
értek, mintha megbabonázták volna őket, való
sággal ólomlábakon jártak s egyetlenegy akció
ük sem járt sikerrel. Fölényüket jellemzi 8 
1:1-es kornerarány, nemkülönben az « három 
kapufalövés is, amely szerencsés körülmények 
közt a hálóban is kiköthetett volna.

Mandl, VVcber, Barátkv és Cseh abszolút 
mértékkel merve la, nagyszerűt nyújtott

s a nagyszámú közönség meleg ünneplésben 
részesítette mind őket, mind a csapat többi 
tagját. Az olaszok a második félidő 8. percé
ben feltűnő oíTsz.ájdhclyzetből érték el győzel
met jelcptÖ .góljukat.

.4 bécsi llgacsapatok ugyanié, ellenére a fői 
látogatott mérkőzéseknek, katasztrófáik anyagi 
zavarokkal küzdenek és nem egy közülük a 
teljes esőd előtt áll. Ni ezerkih ncszázharmine- 
kettes esztendő sokkal szomorúbban végződött 
mint nhogy azt a legsötétebben látók is el
képzelték.

Az elmúlt évben a bécsi llgacsapatok ősz- 
szcs bevétele 1.232JMJÖ.64 schllllng volt, az 
1,702.344.06 schllllng kiadással szemben. 
Vagyis a jól látogatott mérkőzések mintegy 

500.000 schllllng deficitet hoztak.

önkéntelenül is felmerül a kérdés, hogy mi 
az oka ennek a nem jelentéktelen ráfizetésnek. 
A vezetők szerint nz egyesületeknek túlságos 
módon való megadóztatása. Erre példa Béc» 
leggazdagabb klubja, a Rapid mérlege, amely 
u mull esztendő 37Ő.QOO schilling bevételéből 
103.000 schtUtngct adott le különböző adókba, 
tehát bevételeinek majdnem egy bar mad ré

szét. Érdekes Itt még megemlíteni, hogy a 
Rapid játékosainak évi összfizetése csak 90.090 
schillinget tesz ki,

tehát • játékosok kevesebbet kapnak, mint
* a különböző adóhivatalok.

Ennek kapcsán talán még érdemes felsorolni, 
hogy hányféle adó terheli a bécsi egyesülete
ket. Elsősorban a legsúlyosabb a 26%-os vi 
galmi és 4%-oit forgalmi adó. Ezekhez csatla
kozik a favédelmi, ipar, egyesületi, víz, nyug
díj és egyéb szociális adók, valamint a beteg
pénztári járulékok. Azok az. egyesületek, ame
lyek saját pályával rendelkeznek, a fentieken 
kívül fizetnek még a tribünök után lakásépí
tési adót, a pálya be nem épített részei után 
pedig földteher adót.

A SZÖVETSÉG NYOMÁSÁRA ELHALASZTOT
TÁK A LIGAKÖZGYÜLÉST

Érthető tehát, hogy a meglévő radikális adó
terhek és a veszteséggel záruló mérlegek rend
kívül elkeserítették a bécsi ligacsapatok veze
tőségét. akiknek pillanatnyilag fogalmuk sincs 
róla, hogy honnan szerezzék meg a deficit fe
dezésére szükséges összegeket. Legtöbbjüknek 
reménye sincs komolyabb pénzeket felhajtani 
és igy részben a szövetségtől, részben az 
államtól, illetőleg a várostól várnak segítséget, 
az utóbbiaktól adócsökkentés és halasztás for
májában. Több tekintélyes vezető személy 
nyilatkozata szerint abban az esetben, ha 
gyorsan nem jön segítség, az első liga jónéhány 
csapata nem éli meg a tavaszt.

Ab Izgatott hangulatra legjellemzőbb az ■ 
tény, hogy az első liga múlt hétre terve
zett ülését a szövetség nyomósára elhalasz
tották, mert a szövetség attól félt, hogy 
a ligacsapatok delegátusai, egyesületeik ne
vében, Izgalmukban esetleg olyan meg
gondolatlan határozatot hoznak, ami ké
sőbb az egész osztrák sportra káros ha

tással lenne.
Amint láthatjuk tehát nincs sok irigyelni 

való a bécsi‘csapatok helyzetén sem.

A WUNDERMANNSCIIAFT „TRÉNINGJE" 
A COLOMBESI STADIONBAN

Február 12-én tartják meg a francia— 
osztrák válogatott mérkőzést Párizsban, a co- 
lombesi stadionban. A bécsi sportkörök ezt a 
mérkőzést már régen biztos osztrák győzelem
nek könyvelték el és általános vélemény az, 
hogy a francia csapat legfeljebb'csak könnyű 
tréningpnrtnere lehet a ,,)Vundermapps£hgft . 
nak". Már csak azért Is, mert februárra tel
jesen fitt lesz a Londonban még félig maródi 

Tüzes számok a vizes harcokról
Elképesztő fölényről számol be a vizipóló 
statisztikája — Az utolsó néijy év negyven 
mérkőzéséből egyet sem vesztettek a magyarok

Az uj esztendő első napja! s statisztikusok 
időszaka. Vannak, akik elégikus hangnemben, 
mások viszont büszke örömmel bocsátják 
közre a mérleget. Ha a sport statisztikáit néz
zük, mindkét táborra találunk példát. A labda
rúgás statisztikája elszomorító és a magunk 
elé terített grafikonok azt mutatják, hogy p. 
magyar labdarúgás nagy visszaesése után 
kénytelen beérni a másodklasszis csöppet sem 
kcdvderltö címével.

A labdarúgással ellen tétben a vlzb'óló sta
tisztikája szinte elképesztő fölényről szá

mol be.
S minthogy nem érdemes az uj esztendőt szo- 
morkodússal kezdeni, nézzük meg közelebbről 
a vizipóló páratlan eredményeit a statisztika 
tükrében.

20 ÉVRŐL BESZÉLNEK A SZÁMOK
1912-től 1932 végéig a magyar válogatott 

vizipóló csapat 84 esctl»en ütközött meg a 
nemzetközi front harcosaival. Amerika, Angija, 
Argentína, Ausztria, Belgium, Braziliá, Cseh
szlovákia, Dánia, Franciaország, Japán, Német
ország, Olaszország. Spanyolország és Svéd
ország neveit találjuk ezen az előkelő listán, 
amely tehát összesen tizennégy országgal állí
totta szembe a magyar vizipólózók rettegett 
csapatát. Az összesített statisztika számai cso
dálatos eredményről tesznek tanúságot;

a tizennégy állam csapataival lejátszott 84 
mérkőzés közül 78-at megnyert a magyar 
csápot, háromban döntetlent ért el és mind
össze nyolcat veszített. A gólarány: 565:152 

a javunkra!
Ez az eredmény mindennél többet beszél 
még akkor Is, ha emlékezetünkből nem mosó
dott cl teljesen az amszterdami olimpiász el
veszítése.

Ás amszterdami olimpiáival kapcsolatosan 
eszünkbe jut,.hogy ez a statisztika-még ragyo
góbb vonalvezetésről fesz tanúságot, ha a vég
zett eredményt. e balsikerü olimpiásztól kez
dődően Állítjuk össze.

1928 óta 40 esetben játszott a magyar 
»triód ló válogatott csapat Idegen ellenféllel 
• ebből 39-et megnyert a egyből pedig 
döntetlenül szabadult. év óta tehát
egyetlen mérkőzést sem tudtak elyrsritenl 
derék vízi ólózé.lnk. A gólarány pedig még

Gschweidl, Schall és ,Vogel, nem beszflve ar
ról, hogy a francia csatárok éljen valószínül^ 
a már ugyancsak felépült standard hátvéd
pár... — a Schramseis—Bltim kettős — fog 
szerepelni.
AZ OSZTRÁKOK TALÁN TÁVOLMARADTNAK 
A FUTBALLVILÁGBAJNOKSÁGRÓL, AZ AN
GOLOK SEM IGEN SIETNÉK A JELENTKE

ZÉSSEL
Ennél sokkal érdekesebb, hogy bár. még 

meg sem kezdődtek a ' nevezések az 1934-be »> 
Olaszországban tartandó futballvilágbajnok- 
ságokra, a nemzetközi sportsajtban máris 
pro és kontra élénk polémia indult még. A 
német sportközvélemény általában ellene van 
a birodalmi válogatott olaszországi szereplésé
nek, mert szerintük a német labdarugósport
nak inkább készülnie kell az.1936-ban Berlin
ben megtartandó olimpiai fulballtornára. A 
franciák állásfoglalása bizonytalan, míg’ a dél
amerikai futball-áliamok — élűkön Urúguayal 
— máris mind nyilatkoztak, hogy szívesen 
küldik el csapataikat.

Ausztria kimondottan az olaszországi vl- 
lágbajnnkságl játékok ellen van és Melsl 
Hugónak egv tegnap tett nyilatkozata sze
rint azon valószínűleg nem fog résztvcnnL

Meisl véleménye szerint ezeknek a világbaj
noki mérkőzéseknek ugyan határozottan ma
gas morális értékük van, óriási méreteiknél 
fogva azonban túlságosan célszerűtlenek. Ne 
eddigi , tervek szerint ugyanis egv-egy ország 
válogatott csapatára legalább 16, mérkőzés 
esik, tehát a ligacsanatoknak. az „Európa Cup” 
és egyéb nemzetek közötti mérkőzéseken kivü! 
egy szezonban még 16 esetben kell a szövetség 
rendelkezésére bocsátániok legjobb játékosai
kat. Ha mór most még tekintetbe vesszük, 
houy a ligacsapetok bainoki. kupa, nemzet
közi és „Mitropa Cup“ mérkőzéseket is játsza
nak és ilyen erős munka ellenére is rossz 
anyagi viszonyok között ■ vegetálnék, a fenti 
áldozatot tőlük megkívánni nem lehet. Meill 
állásfoglalása rendszerint azonos az osztrák 
szövetségével és igy Ausztria szerepe már el- 
intézettnek tekinthető. Az angol és .skót sajtó 
is meglehetős tartózkodással nyilatkozik a vi- 
F’t’bajnoksógban való részvételről. Legtöbbje 
Meisl Hugó nézetét osztva megállapítja, hogy

az angol llgacsanatok nem nél’-fllözhetlk 
hosszú Időre drága és legjobb Játékosaikat.

Ezek szerint, ha a jelek nem csalnak, az olasz
országi viláebainoki. játékokat, futballdiplomá- 
riai_bopyoddlmak és kölcsönös sértődések fog
ják megelőzni.

Andor Leo»

az előzőnél Is jobb: 291:54 a javunkra!
Ezek a ragyogó eredmények az okos szer-*  

verés, a komoly szaktudással előkészített fegy
verkezés » nem utolsó sorban a rendelkezésre 
álló kiváló anyag eredménye.

A JÁTÉKOSOK STATISZTIKÁJA
A csapat mindenkori teljesítménye szoros 

összefüggésben állott a résztvevő játékosok 
tudásával és lelkesedésével s igy nem érdek
telen végigpillantani azon a listán, amely ar
ról számol be, hogy az egyes játékosok hány
szor vettek részt a sok dicsőséget hozó nem
zetközi csatáinkban.

Alább adjuk annak a 31 játékosnak a ne
vét. aki méltán résztkérbet a dicsőségből.

Hornon nai Márton 70, Késen! Ferenc 66. Ke
serű Alajos 60. Vértesi József 55, Barta István 
50, Ivády Sándor dr. 49. Németh János 37, Fa
zekas Tibor 32, Wenk Jénos 32, vitéz Halassy 
Olivér 30 Prődi György 26, Homonnai Lajos 
12, Bozsi Mihály 8. Beleznai László dr.. Rudas 
Zoltán, Sárkány Miklós 7—7. Addpi Sándor, 
Czele László, Halász Jehö, Hégner Jenő, peb- 
ner Ernő 3—3, továbbá Bory Tivadar, Gáspár 
Ferenc, M''rtonfly Lajoá, Rafki Lajos, .Remi 
K-'rr'ly. Tutnovszky Endre és Zahdr Imre,2—2, 
végül Áddm Aladár, Abonyí Géza és Sándor 
István 1 — 1 mérkőzésen vett részt

A megkezdett munka s a diadal ive egyre 
fölfelé halad napjainkban Is s egyelőre beii’t- 
hatatlan magasságok felé tart Őszinte öröm
mel gratulálhat tehát minden rraayar sport
ember az uj esztendő kezdetén a MUSz elnök
ségének, és annak a kiváló gárdának, amely 
tántoríthatatlan bátorsággal és buzgalommal 
harcolta tovább a maga nágy propagandáját 
jelentő harcait.

Mükorcsolyázó-bemu'.ató 
a müjégen

A BKE vasárnap rstl műkorcsolyázó bemuta
tója tftbbsráz főnyi közönséget szórakoztatott 
egy teljes órán keresztül. A 10 éVe» Bafomf 
Györgyi mát most is valóságos művész, Érrfőa 
Klári rcm^k tánclépésej kod.ett-ugrásoU
Szendrő István mogas terpeszugésa, nehéz

A filléres borotválkozás I
A megriltriMt \ ■ olcsóHl és képyri-1 mely *r eddal 20-áó perces 5nboröH4lko»í« <Mt efflM-

inc ^'.V h: * térflah álkor i .át is KórOlbvIftl | leit 2 ofercrc leállította le. Idrie volt. ho«v vézrr s
3 fUktre M# Ü. le » .ort.tv.űknzís 4r» «u ul. inset. '.*•  Morkson-.krém révén niodernlrilódotl' a borittálkoxá.% líltriny. a l)r Mcriison borotvüi-kiéra harraélatával, í wreniuv**..



Budapest, 1933 január 2. HÉTFŐI NAPLÓ
Hneiép4sei és hármasugrása. Kerti., Sári 
oeroplán befutója, válton lábbal vígt.tt ülő 
plnteltje 4, holdállasa, Teriik Elamír kéttór 
e . A ..AielpanwnJ.**,  melyet rajta kívül 
Európában senki sem tud, toronypirusltjo, <-gv- 
lábas. ,pllt. é, állöpiruelljel, ieoírrjn pfri 

d“6l'bu,4Ja ó, wökkenü lé- 
P.MI, Kerti,, Fenne toronj-piruetlje, hold-

ugrása és váltott lábú „spltz1*-,  vágül a Tusák 
z ^al^ze Zoltán par „hölgyberputatója-
és „Todesspiralja", nemkülönben kecses, libegő 
tánclépései teljesen lenyűgözték a közőntéget. 
Terták Elemér tavaly óta nagy fejlődésen ment 
i ««, ... . . ártott meg

láttuk Szí- 
párt

/ ertak Elemér tavaly óta nagy 
keresztül. Leviczky Piroskának sem 
a tavalyi pihenés. Kár, hogy nem 
lassg Nadinet és a Rotter—Szollás

Félsiker a sáros Parisban
Ferencváros-Racing Club 2:2 (isi)

Párls, január 1.
V',p/Ó tudósitójának telefonjelen- 

tese.) A Ferencváros és a Racing Club barátsá
gos mérkőzését mintegy’ floOí) főnyi közönség 
nézte végig. A mérkőzésnek tavaszias, veröfényes 
idő kedvezett,

a külvárosi pálya asonluin igen rossz álla
potban volt

A játék menete mozgalmas. Kezdés után 
raagyarpk jóformán állandóan a franciák 
felében táboroztak és támadást támadásra 1 
moz(ak.

Az t első gólt Takács rúgta,
Galay francia csatár azonban csakhamar
egyenlített és a félidő 1:1 arányban végződött, i A párisi lapc 

A II. félidő kezdetén a franciák nagy lendü-1 város játékát.

> a 
tér- 
hal

ki-

lettel támadtak és Galay megszerzi a vezető 
gólt. A magyarok erőteljes támadásokkal vála
szolnak és a játék hosszabb ideig elevenen hul
lámzik a két kapu között.

Végül Is Takács kiegyenlít
és a mérkőzés 2:2 arányban eldöntetlenül vég
ződött.

A felázott és rendkívül sáros talajon a Ferenc
város nem tudta kifejteni teljes képességeit, de 
technikai fölénye igy is szembetűnő volt. A 
magyar csapatban Takács, Kohut, Táncrcr, Sá- 
rOsi és Háda Kint ki. A francia játékosok közül 
Scharuiadt, Galay és Delfour mutattak jó for
mát.

A párisi lapok elismeréssel méltatják a Ferenc

Ml ma Is hajtunk és boldog új évat

Ivókúrákra MIRA Qlauborsős gyógyvizet használjon 1

Turaeredmény: Kalmár vasárnap mentő*  
autón vonult 6-8 hétre szanatóriumba

A III. kerület a vérbosszú hazájában
Molfetta 4:1 (2:0)III. kér. FC

Molfetta, január
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) A III- kerületiek Újév napján Szicília 
egyik legerősebb együttesével, a Molfettávaí 
játszottak 8 káprázatos játék után

4:1 (2:0) arányú pompás győzelmet arat
tak.

A gólok közül Drőssler és Blaskfi kettőt-kettőt 
lőtt. A győzelem annál Imponálóbb, mivel a 
bíró rendkívül pártosan vezette a meccset * 
két tizenégyest ítélt az óbudaiak ellen, melyek 
kőzill az egyikből sikerült is az olaszoknak 
egyetlen góljukat elérni. A 111. kerület vala
mennyi tagja nagyszerű kondícióban, szinte 
önmagát múlta fölül, mégis a hátvédek és 
Magyar remek teljesítménye annyira elbűvölte

1. a hatezer főnyi közönséget, hogy 
mérkőzés után a vállukon vitték ki • há

rom kiváló óbudai játékost
Majd egy nagy csoport, éién zászlóvivővel kí
sérte be az óbudai csapatot a városban lévő 
szállására, ahol az újabb túraajánlatok egész 
sorával árasztották el a csapatot. A vezetőség 
még Újév napján újabb négy meccset kötött 
le: január 3-án Rascagniban, 5-én Palermó- 
ban, 6-án Palmiban és 8-án Agrlgcntoban ját 
szik a csapat. Az olasz vezetők úgy nyilatkoz
tak, hogy az ottjárt magyar csapatok közül nz 
óbudaiak' keltették a l a'. " 
tőkben s ama óhajuknak 
hogy Sziciliában mindenütt 
két játszanak.

legjobb benyomást a né- 
' adtak kifejezést,

bemutató meccse-

Lelkes, de annál szomorúbb kis Hungária- 
csoport gyülekezett vasárnep este a délivasuti 
pályaudvarnál. Ugyanis már szombaton érte
sítés érkezett a Hungária turavezetőitől, hogy 
a karácsony másodnapján Milano külvárosá
ban, a Sampierdaréna ellen súlyos lábsérülést 
szenvedő Kalmár Jenőt vonatra tették és va 

i sárnap este 10 órakor érkezik meg a trieszti 
gyorsvonattal. A pályaudvar előtt már ott állt 
jóval a vonatérkezés előtt a mentők autója is. 
A kék-fehér tábor, élén Kisfalvy dr.-ral és 
Bodántzky Pál dr.-ral, a vonat beérkezte után 
azonnal Kalmár keresésére indult. Nem kell 
sokáig kutatni, mert a kalauz azonnal útba
igazítást ad, hogy

egy teljesen külön hálófülkében fekszik 
Kalmár.

Amint meglátja klubhiveit, azonnal felvidul 
az arca. A mentők hamarosan kocsiba teszik és 
húsz perc múlva már a Glück-szanatórium ka
puja előtt van a mentőautó. A szanatórium föld
szinti 18. számú szobájába viszik a mozdulatla
nul fekvő népszerű Jenőt. Ekkor alkalmunk van 
közelebbről megnézni a súlyos sérültet.

Arca sápadt, tekintete révedező.
S amint Krelsz dr., a szanatórium orvosa tüze-

tesebb vizsgálat alá veszi a sérült jobblábat, 
Kalmár fel-feljajdul. A jobbláb térdkalá
csának jnbbfelén a szalagok sérüllek meg.

Ezen n részen a láb rendkívül dagadt és egyál
talában nem tudja Kalmár térdbehajlitani n lá
bát. A láb alsó felén kékes vérömlények vannak. 
Amint vége van a vizsgálatnak, alkalmunk volt 
Kalmárral beszélgetni. Első kérdése:

— Nincs a srácok közül senki a szanató- 
rlumbánt

Az orvosok is, az ápolónők is mint régi is
merőst kezelik Kalmárt, aki hamarosan rögzí
tett fáslit kap a sérült térdére, majd az ápoló
nő gondosan megmosdatja, pizsamába öltöteti 
és finom vacsorával kínálja meg. Kalmárt vi
gasztalni próbálja az egyik klubdrukker:

— No, neked is jól kezdődik az 
tendő. ..

— Miért nz uj esztendő, hisz ezt 
valy“ kaptam.

Végül Kreisz dr. megnyugtatja az 
látogatókat, hogy

bár Kalmár sérülése Igen súlyos, de hat
nyolc hét múlva teljesen rendbehozzák 

s már a tavaszi szezonban úgy az egyesülete, 
mint a magyar futball hasznát veheti as 
Európa-hires válogatott játékosnak.

uj es»-

még „ta-

éj szakai

No, ez az év is jól kezdődik...!
az olaszok most a 
két tanították meg a futballra 

Tanítás közben Mon'i a lábát törte, Rohr pedig az ember volt,
.$•) 'stóSHMif a : 'Slít '-—í! pofonokatkapta ‘

győzelem Münchenben némete

A futball szórgalmas: az 1933. év kettős 
válogatott mérkőzéssel kezdődött újév nap
ján. A volt Európa-bajnok Olaszország szá
mára ugyancsak jól indult az uj esztendő.

Pazar Játékkal, nagy fölényben dladal- 
éiáskodtak a brüszk „amatőr" Német-

n*N?ág<»ni  «***nben
s az északolaszok is megérdemelt győze
lemmel tértek haza Délnémetország ellen 
vívott párharcukból, a német futball felleg
várából, Münchenből. Úgy látszik, az olasz 
futball reneszánsza csak ezután következik’

Olaszország Németország 3:1 (2:1)
Bologna, január 1.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) Újév napján ütközött meg Olaszország 
és Németország válogatott együttese. A mér
kőzés. amint azt várták, rendkívül heves volt,

sőt helyenként a legdurvább változatokban 
bővelkedett.

A Jienes olasz temperamentum és a masszív 
fizikum csapott össze ezen a mérkőzésen, 
amelynek két sajnálatos momentuma:

Montinak, n> olaszok eenterhalfjának • 
lábtörése és egy csúnya tettleges inzultus 
teszt emlékezetessé az 1933-as esztendő 

első válogatott találkozását.
Egyebekben a mérkőzés iránt rendkívül nagy 
érdeklődés nyilvánult meg a Milánóból, Mode
nából, Turinbó). Rómából, Veronából és Fló- 
rencből hat különvonat érkezett a mérkőzés 
színhelyére, pho|

33XMN) főnyi közönség
nagy izgalommal várta a meccs kezdetét. A 
meghívott vendégek közt megjelent Mtlsl 
Hugó, az osztrák futball-Napoleon és magyar 
részről Fischer Mór, az MLSz fulball-külügy- 
mlnlsztere Is. A csapatokat pályára lépéskor 
nagy tapssal üdvözölte a közönség, majd a 
fasiszta jmeJfar a két nemzet himnuszát intő- 
nálta. A belga Baert bíró sípjelére indult meg 
a játék. Az olaszok kitűnő fejjátékukkal' csak
hamar fölénybe kerültek, de mégis a második 
percben

nagy meglepetésre a németek szerették meg 
Rohr végén a vezető gólt. 0:1.

A közönség buzdítására az azurik fokozták a 
tempót, aminek eredménye Ferrari k~~“r~

iövése s egy meg nem adott, de jogosnak vélt 
tizenegyes. A 22. percben

Mcazza lábáról repült be 3 méterről as 
olasz kapóba a kiegyenlítő góL 1:1.

Majd pontosan öt perc múlva Constantino a 
............... ’ —Azvezető gólt is megszerzi csapatának. i:1. 

olasz együttesben a két szélső:
Orsi és Constantino remekel.

A 40. percben történik Monti középfedezet 
törése, aki Mahlikkal csapott össze.

Montit kórházba szállítják, helyét pedig 
Colombarlval töltik be.

Szünet után az olsstok tetszés szerint ját 
szottak. Meazza elgáncsolása miatt tizenegyest 
reklamál a tömeg, majd néhány pert múlva 
Schinvo meg nem adott offszájd-gólja keltett 
botrányra hajló emóciót. A 13. percben

Meazza as ő egyéni módszerével kere-sttül- 
tör a védelmen és megszerette a harmadik 
oiasa g ilL Mielőtt azonban a labdát belőtte 
volna, az eléje futó Jakobs kapust fejen 
találta, úgyhogy azt Is kórházba kellett 

azálUtanL
A kapuba a tartalék Buchlohn óllott be, aki 
kitünően helyettesítette Jakobst. Meartdnak egy 
újabb leállásból elért gólját sem adta meg a 
birö, majd a 88. percben

Rohr összeütközött as egyik olasz 
kossal, mire MonsegUo rátámadt s I 
pofozkodás kezdődött, azonban a 
Igyekezett nem észreveunl a csúnya 

denst.
oziok a Ebben a harcias tónusban ért véget az 
kapufa-1 olasz-német válogatott mérkőzés.

Északolaszorsrág — Délnémetország 1:0 (1:0)

láb-

|ÍW 
heves 

bíró 
ind-

öt ödlk

_________ t_____ _ csapata, mely az olaszok megérdemelt gyózeh
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- hofta-

München, január 1.

lése.) A müncheni Dante-stadlonban huszonöt- 
*rerfőnyi kö»ön*ég  előtt mérte össze erejét 
Ft raknia szart rág és Délnémetország válogatott

A« olaszok már a 6. percben Serrantnnl 
révén megszerezték a győzelmet jelent A 

gólt

Kalácsot és vereséget kapott az Újpest Niirnbergben
NURNBEBG-FURTH komb^-LjrEST 3:1 (2:i| 

Nürnherg, január 1.
tudósítójának telefonjelen- 
javára óriási érdeklődés

(A Hétfői Napló 
tése.) Az ínségesek , 
mellett tartották meg a mérkőzést. A nagy hi
deg ellenére is 8000 főnyi közönség volt a 
meccsen. Újpest csapata nem érdemelte meg 
a vereséget, mert technikailag és taktikailag fö- 

..lépyben volt ellenfelével szemben. Ám a cso
dával volt határos a belső csatárok kapuelőtlE 
.tehetetlensége. Ezzel szemben a nüpifycrgi 
kombináltak rendkívül nagy szerencsével ját
szottak. Különösen a csapat szélső játékosai 
voltak elemükben. A mérkőzés előtt

dr. Luppe, az I. FC Nürnberg elnöke, óriási 
fehér kalácsot nyújtott át a magyar csapat 

vezetőinek,
x viszonozták a kedveske-
mérkőzés nagy meglepetéssel indult 
második percben a német csatársor 
révén megszerezte a vezetést. 1:0.

akik virágcsokorral 
dóst. A ' ' '

Mar a
Kund

A németeket a gyors eredmény föllelkesítette 
s több támadást vezettek a nehezen látrakapó 
lila-fehérek ellen. A 6. percben Jakabé 5 lé
pésről kapu felé lőtt egy labdát. Majd Újpest 
gyönyörű összj'tékkal mind nagyobb fölénybe 
kerül, ennek ellenére a 15. percben

Emmert lehetetlen szögből megszerezte a 
második gólt is. 2-0.

Újpest ekkor emberfölötti oíTenzlvával kapujá- 
hófTtíorífötta az ellenfelét » « .31 percben

Jakube lövése a hálóban kötött kit 2:1.
Szünet után oly irammal kezdett Újpest, hogy 

a közönség nagyobb arányú vereségtől féltette 
csapatát. Különösen amikor a 15. percben Ha- 
yen, a sokszoros válogatott centerhalf megsé
rült s helyébe Apis állt be. Az újpesti csatárok 
több kapufa telitalálattal excelláltak, azonban 
gólt sehogy sem tudtak rúgni. Sőt a 30. percben 
Schmidt jobbszélső 3:1 re javította a németek 
győzelmi arángat. Hiába a további nagy fölény 
is, a halszerencse ellen nincs orvosság...

v«

Rekordüzlet volt karácsonykor 
az angol ligatutball

| váltott jegyet az Aston Villa—VVolwer*  
ha mpton mérkőzésre. A newcastlei turni- 
kék 50.000 nézőt számláltak össze a New 

1 castlc Birmingham mérkőzésen.
A II. liga tizenegy mérkőzésén 220.000 

néző drukkolt.
Ebből a számból 35.000 esik a Plymouth 
Argyle—Manchester IJnlted' mérkőzésre, • 
mig 30.000 » Fulham—Westham United
mérkőzést tekintette meg.

Kedden játszották a Leeds Vnited— 
Arsenal mérkőzést 57.000 nézővel, de ezet 
néző kinnrekedt a zsúfolt pályáról. Wol- 
werbamptonban 50.000 néző váltott jegyet 
a helyi csapatnak az Aston Villa ellen ját
szott mérkőzésére. Birminghamből, Liver
poolból és a Sfamford BridgerŐl 40 000 né
zőt jelentettek a szövetségnek. Nagyon ér
dekes a Tottenham Hotspur—Bradford 
mérkőzés 50.000 főnyi közönsége Is. Jelen
tékeny számú közönség volt azonban 
váncsí a TIT. liga mérkőzéseire, is.

FC SETE—BUDAI „11" 4:1 (2:1) 
Séte, jan. 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Budai „11" csapata újévkor Sétében, a 
kerület bajnokcsapatától, az FC Séfétől 4:1 
(2:1 arányú vereséget szenvedett A nagy olvn- 
<14, köfrnlkcttóben i ]>«>« es«kn<m bokáig 
frS »tr borította ,1. usi * budaiak Jítékkéirié-

gét erősen Befolyásolta. Egyetlen góljukat Rökk 
lőtte.

ANGLIA MÁJUSBAN SVÁJC ELLEN 
JÁTSZIK

Londonból jelentik: A FA nemzetközi bi
zottsága flxlrozta a ligaválogatott csapatnak 
május havában Svájcban játszandó mérkö 
zését.

Txmdon, jan. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A kará

csonyi, valamint az ünnepet kővető keddi 
napon lebonyolított angol ligamérközések 
számadatai rekordot jelentenek az angol 
futball történetében.

A karácsony második napján játszott 
fiz elsőosztályu llgajáték közönsége 
380.000 jegyet vásárolt a futballpály ák 

pénztárainál.
(A tizenegyedik mérkőzés, amelyet a Shef- 
flcld United játszott volna a Middles- 1 
borough ellen, a rossz időjárás mialt el
maradt.) Kellemetlen, nedves, téli időjárás 
zavarta azonban a többi mérkőzéseket is, 
éppen ezért rendkívül érdekes jelenség, 
hogy ennek ellenére is rekordközönség je
lent meg a meccsekep. A londoni Highbury- 
pál.pdn hatvanezer ember volt tanúja az 
Arzenálnak a Leedstől elszenvedett veresé
gének. Birminghamban 55.000 néző

NAGY GYÖZEI.EM, NAGY VERESÉG: 
EZ A BOCSKAY

Trapani, jan. 1.
(A Hétfői Napifi tudósitójának tclefonjelen- 

tése.) A Bocskay Olaszországban ' ' 
pata szombaton

• Jnvrntns Trapani együttesét 
Játék után 3:0 (2:0) arányban

A gólok közül Zilahi kettőt. Markos egyet lőtt.
Vasárnap Catajsiában mérkőzött a Bocskay 

együttese. A ceepet az előző mérkőzésektől fá
radtan és • pártos bíró Ítélkezésitől sújtva 
.'»;2 (2:2) arányú vereséget szenvadetU A ma
gyar gólokat Markos é» Hevest lőtte

túrázó csa-

fölényes 
i-» ««t».

ki

jég- 
gyö- 

fe-

AZ FTC VERESÉGE JÉGEN
Risscrsceből jelentik: Az FC Rissersee 

hokki csapata 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) arányú 
zclmet aratott a FTC jéghokki együttese 
lett. Az FTC fiatal csapata nz előző mérkőzé
sektől fáradtan nem tudott kellő ellenálló ké
pességet kifejteni a volt német bajnokcsapat 
ellen, amelynek játékerejére jellemző, hogy a 
Spenglcr-scrlrg győztesétől, az oxfordi egye
temi csapattól csak 1:0 arányú vereséget ncn- 
vedelt.

Január 2 *n  a két csapat revánsmérkőrésf 
játszik.

\z FC. Rissersee tartalékcsapata 2:2 arány
ban döntetlenül végzett az FC Garmiseh csa
patával

A BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD jelenti:
A áriád aik ré c való tek’ntettel, nnpon'a kótegor láttunk

M JQk ^lőadAsU Délután .él 6 és crío fél u órakor.

Jegyrendelés: 44-3-7A W. előadás január 5. csütörtök.
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JEFF DICKSON a híres amerikai menedzser 
aj sporfaflrakcióval késsül áthajózni az Óceánon

lön az atléfacírkusz!
Tagjai: Nurmí, Ladoumégue és Babé Dldrikson

Minden heten 100 pengd uesznanzlutaiom

A Tlldcn-trnnlszclrkusz 
az elmúlt sportszezonban 
több kevesebb, de inkább 
kevesebb sikerrel járta 
be Európa metropolisait, 

a a tengerentúli lapok 
rel csak némileg is 
egbizhatóak, úgy Jefl 

Dicksonnak, a nyugha
tatlan vérü amerikai me
nedzsernek Ötletéből sze
rencsénk lesz

az atlétaclrknszlioz !...
Dickson már régen készül e tervének meg

valósítására. A losangclcsi olimpiászt megélő-

Partvo Nurmt

francia hosszutávfutót. Miutón később Babé 
Dldrikson, a losangelesi olirnpiúsz kétszeres 
bajnoknője is kikapcsolódott az amatőrök ver
senyéből, JefT Dickson részére adva volt a le
hetőség:

megszervez! az atlétacirkuszt!...
Dldrikson kisasszonynak még módjában lett

Jules Ladoumégue

Babé Dldrikson

volna Los Angelesben szerzett hatalmas presz
tízsét megvédelinczni. Az AAU ugyanis azért 
(iiszkvaliílkálta őt, mert egy auloniobilgyár 
reklámcéloki a használta fel az arcképét. Did- 
rikson erélyesen szembeszállt az ellene emelt 
váddal, azt hangoztatva, hogy senkinek sem 
adott erre engedélyt, ám a fellebbezési fórum 
a védekezést nem vette figyelembe. Közben 
Dldrikson. kisasszony százszázalékig bebizo
nyította igazát, mire az AAU visszavonta szi
gorú ítéletéi.

Most azonban Dldrikson kerekedett'felül:
az elégtételt visszautasította

és elhatározta, hogy professzionista lesz.
JeíY Dickson nem az az ember, aki ilyen 

kedvező helyzetet kiaknázatlanul hagyjon. Az 
„atlétaclrkusz" immár szervezés alatt áll és 
az európai spprtgócpontok — amennyiben’ a 
tárgyalások sikerre vezetnek — a nyári hóna
pokban vendégül láthatják a háromtagú gtléta- 
clrkusít.

SŐcn Párizsban folytatott tárgyalásokat 
Nurnif—Lodoiini/puc-niecesről Albán a 
ben diszkvalitik/ Ha ugyanis a francia atlétikai 
Szövetség Jules Ladouméyue-t, a világhírt!

Pelle örökségéért megindult 
a versengés a legfőbb magyar 

Az olimpiai bajnok vissza- tornászok kÖZÖtt 
vonulása után u| remények Retek szárnyra a legjobb 
magyar tornászok lelkében - A finn Savolainen a mumus

„A Pelle dpy aktái le vannak zárva’’ - ’*
lenti hidegen és hivatalos szárazsággal a lom:, 
•követség. Annál többet Ítészéinek — jobban 
mondva — sligdolóznak a tornatermekben, 
■hová h Pelleügy legbizalmasabb napjaiban 
bekukkantott a krónikás.

A tornászok általában véve, netn bőbeszé
dűek. Amikor azonban ilyen érdekes ügy sze
repel napirenden, ők sem igen vonják ki ma
gukat a közhangulat nyomása alól.

— Pelle a finn—magyar mérkőzés után vissza 
fog térni — mondotta nekünk egy ismert tor- 
f),.ttunk. Azt a bolondságot azonban ne vár
ják Feliétől, aki elég jól adminisztrálja magát, 
—- hogy a finn—magyar mérkőzést megelőzően, 
bünbmó arccal visszatérjen. Nem szabad elfe
lejteni, hogy pelle kétszeres olimpiai bajnok, 
n finn-magyaron pedig itt lés: Savolainen. 
Pel c legerősebb ellenfele. Nem beszélve arról, 
hogy <> Fellé ímvozím után felbuzdult Péter 
Miklós kitűnő formában van és... Istenem... 
mit lehet tudni... történtek már csodák is

A felelőlien nyilatkozat birtokában, felelős 
tényezőhöz; 3>ó« Gézához, a tornaazövetség fö- 
titkárához fordultunk felvilágosításért.

— A szövetségi tréningen —- mondotta —- 
örömmel észleltük, hogy

Pe’le távozása után eddig még nem ta- 
pasrlalt ambícióiul /*•  lelkesedéssel ké- 
•zfitnek váloga.ott je(ölt|elnk ■ magyar

finn mérkőzésre.
Ez a lelkesedét lélektani jelenség. Péter Miklós, 
ez. u nagytehetségü lornászbajnok, mint Pelle 
mögött állandó második, elkedvetlenedett a ki
látástalan helyzet miatt. Pelle távozása után 
Péter boldogan ambicionálja Savolainen legyő 
ti se mellett a bajnokságot Is. Viszont Hegedűs 
abban reménykedik, hogy esetleg Pétert sike
tül majd legyőznie. Általában szorgalmas és 
lelkes készülődés nyomait látjuk állandóan.

«— Péter Miklós most van formája tetőpont
ján. Már Wtnternek Frankfurtban történt lo- 
győrrtés. óta is sokat fejlődőit. Gyakorlat 
cinyaaga e'érl a legmagasabb tnternaclonális fo
tót. Elegánciája utóiérbctrtlen. Eddig csak

— je i ni önbizalma hiányzóit, most azonban ezt sem 
torna- ' nélkülözi

16.

Csuda keresztrejtvény
Rásztetes paivázsi) ie:teteteK a a-ik oldalon

Vízszintes:
1. Magyar író.

13. Állati vagy növé
nyi lény.

14. Erdélyi történetíró 
(1668-1756).

15. Bő.
17 ItaL
18. Személyes névmás.
20. Elvágja.
22. Vény rövidítése.
23. Az eladást meg

előzi.
25. Tel anagrammája.
26. Egy — angolul.
27. Mulatónévmás.
28. Nemzet.
31. Nemzet
32. Felhígított.
34. Lóerő.
36. Betegséggel 

ben immunissá 
fesz.

37. Hlmfy monogramja
38. Nem használ.
39. Két vége van.
40. A vajaskenyérnél 

ez az Iz dominál.
41. Bácsi a vidéken.
42. Árnyas hely.
43. Szúr.
44. Helyhalározó.
47. . . . Francisco.
48. Tudomást vesz 

róla.
•1. Két negyedbe.

53. Exfeleség, Szabad 
a csók, stb. Írója.

szem-

Függőleges:
1. Történelmi ese

mény 1756 és 1763 
közötti Időpontban.

2. Félős ember, este
az ágy .............

3. Ilyen eszme is van.
4. Azonos mással

hangzók.
5. Állami jövedelem, 

az ékezet nélküL
6. Mutatószócska.
7. Egy híján száz, ró

mai számmal.
8. Az .,Oktogon" szer

lője.
9. Tagadószó.

10. A támadás egy csú
nya fajtája.

11. Papírra vetnL
12. Idő két felvonás 

között.
Esetlen emberre 
mondják.
Igen Igen gyors. 
Pénzért kapható!

, Talál. 
A tűz igéje.

. Ném itten. 
Olvasás kezdete. 
Bécs egyik neveze
tessége.

19.
21.
24.
29
30.
33.
35.

Lehe.tetlett eltánto
rítani.
Kritikát gyakorol. 
A hét vezér e^flke. 
Pofoz.
Dunántúli folyó. 
G. U.
Éneklő hang. 
FUtenek Is vele. 
Elir, magánhang
zók nélkül. h

r.Ai. GWBfk
-*<6;

Multheti keresztrejtvényünk I™*
I íempfnej Erzsiké, Budapest, (Elfnnéf-U. -l^-. 

“ ) és Szabó Rózsa, Rákosszentmihály, 
, ÍRúkosi-ut 38.) Egy-egy értékes könyvet: ’dr. 
Neuwaldcr László, Miskolc, (Kazinczy-u. 6-) és 
Állmán Tibor, Makó, nyerték meg, akiket föl
kérünk, hogy nyereményeiket kellő igatplÁs 
mellett szerda, csütörtök vagy péntek délólAa 
3—5 óra között okvetlen vegyék át, mert, ké
sőbbi időpontban azokat nem áll már mó
dunkban kiszolgáltatni. Vidékieknek postád 
küldjük a nyereményeket.)

E héten ismét
nagyszabású, a maga nemében páratlan és 

teljesen újszerű kercsztrejtvénj'véraenjt
kezdünk meg, amelyre itt is felhívjuk kedves 
olvasóink szíves figyelmét.

• •• e ’ * I ’árria Gyula,
mCgíCjtCSG • 1 íempfnep Erzsiké,

A három hiba: Vízszintes 26. és 43., továbbá 
a függőleges S5s *z,  sorok meghatározásai’jau 
zcrepelt. Egyébként közö.'jlik a gerincsorok 

megfejtését is, melyeknek beküldése azonban 
aem volt kötelező.

ANDRÉ MAÜKU1S; ASSZONYOK ÚTJA. 
A MI FALUNK EGY DRAGA SZENT IMA.

A helyes megfejtők közül a megejtett sorso
lás alapján a következők részesülnek jutalom
ban:

10 pengős fődijat: Wohl Bella, Vácz, (Gróf 
Csáky Karoiy-ut 13.) Egy-egy üveg tokaji cse
mege bort: Grosz Gusztáv, Budapest, (Király- 
n. 31., I. 11), Mezey János, Budapest, (Urbu. 
35.), Slefn László, Budapest, (Gyömröi-ut 103.),

— Az újpesti Hegedűs József, Semscy újpesti 
polgármester támogatásával már a város szol
gálatában -áll. Az egv év előtti szerepléséhez 
fűzött reményeket most kezdi beváltani. Kit 
ép múlva alig talál majd legyőzőre. Igen nehéz 
feladatok megoldására képes.

— Boros Péter és Lene: Rezső. Kettőjük kö
zül különösen az utóbbi fejlődése a szembe
tűnő. A testnevelő főiskolás Starkbauerről eb
ben a pillanatban még a szakeml erek 
tudják megállapítani, hogy- mivé fejlődik.

debreceni Tóth Lajost. 18 esztendős, most 
érettségizett és ma már ott tart, hogy a ma 
gyár ranglistán a 10—12-ik helyet foglalja el. 
Mint atléta is elsőrangú. Eredményei: rúdug
rásban 326, súlyban 1172, 100-on Í2-ön belül, 
'óvóiban 600, magasban 160. Ezeket az ered- 
nényeket azért említem meg, mert

a Budapesten 1934-ben rendezendő tornász
világbajnokságok atlétikai számokkal is 

kapcsolatosak.
És Tóthnak még másfél éve vari addig!

— Mi sokat várunk azonban a vidéktől is.

X KI lesz ■ legjobb vasutas-birkózó 1932 
a vasutas birkózósport fejlesztését cé 

lozzák a MÁV Sportliga által minden évben 
diri vasutas csaput és országos vasutas egyéni 
bajnoki versenyek. Az 1932. évi csapatbajnok
ságot már lebonyolították, inig nz 1932. évi 
egyéni bajnoki versenyt január 6-án órai 

Testvériség S. E.
................... A 

el

r.rődy Béla vidéki szövetségi kapitány ' állári- 
lóan utón van. Szeged, Szentes, Sopron, Kis
kunfélegyháza, Pécs, Székesfehérvár és Hód
mezővásárhely azok a városok, amelyekben te
hetséges fiatalokat kutatott feL

— Ha meggondoljuk, hogy a topna sajátos
sága az, hogy a versenyzők férfias erejűk tejjé- 
ben. 30 év körül érik el legnagyobb tudásukat, 
továbbá: ha tudjuk azt, hogy a legjobb közöl
tük Péter Miklós a maga 25 évével, akkor nyu
godtan megállapíthatjuk, hogy a magyar torba 
a legszebb reményekkel tekinthet a berlini olim- 
piász elé. • /' l

Péter Miklós

mai tudását még két év előtt megjósolta volna 
valaki, mindenki mosolygott volna. Merészség, 
kitűnő fizikum és szorgalom a jellemző tulaj
donságai ennek a jeles tornásznak.

— Valószínű, hogy ez az öt tornász fogja 
alkotni a finnek ellen kiállítandó magyar

válogatott csapatot.
— Sárkány: a fiatal gárdának egyik legtöb

bet ígérő tagja, oki már elérte a: in'ernacionálls 
leg/nbbak színvonalát. Miután azonban kissé 
erőltetett tempóban haladt, visszaesés észlel 
hető. Nem tarlom tragikusnak a dolgot, hiszen 
rövid idő alatt vissza lehet téríteni a régi ke
rékvágásba

— A fővárosiak közül még Ráldpt (NTE). 
Antalt (BTCI és Pelle Józsefet (BBTE1 emlí
tem meg, mint a jövő embereit. Nem szabad 
azonban a díszes névsorból kihagynom a

kezdettel rendezik meg a 
istvántelki főmübelyi birkózóhelyisi’gében. 
versenyen hét súlycsoport bajnoksága dől 
é*  mert egy-egy súlycsoportban egyesületenként 
csak egy versenyző indulhat, a vasutas birkó
zók legjobbjai vesznek részt, ami a verseny 
jelentőségét nagyban emeli. A Törekvés 7, a 
Testvériség 6, a Budapesti Vasutas 7, a Mis
kolci Vasutas 7, a Bpesti MÁV Előre 5. a Sze
gedi Vasutas 3, a Magyarság 6, a Debreceni 
Vasutas 5, a Szolnoki MÁV 7 és a Nyíregyházi 
Vasutas 5 birkózóval vesz részt.

CSILLÁRON
bronzTI ur*k,  Irdkészletek, .... _ ____ _
aUndéktdrKvak legnlcsrtbhrn VII, ErZSÍttOl-kOPUl 41.

Budapesti ügető versenyek
A nap főszáma tette izgalmassá 

az év első versenynapját
Mérsékelt keretben kezdődött meg az ügető

sport uj szezonja, a megnyitó nap ennek elle
nére eaeményteljea éa meglehetősen izgalmas 
volt. .Már a favorilok zorozalos csődje eléggé 
kellemetlen volt a közönségre, ráadásul a nap 
főszámában a Sfe/nUz-istálló okozott felháboro
dást. Az istálló ugyanis két lovat indított, me- 
lyek közül a kitűnő formában lévő Delirium

mellett az utóbbi időben állandóan rosszul' szé- 
rplü Éber ö.-vei számolni nem lehetett. Mégis 

nyert Éber B a favorit Delirium ellen, de csák 
azért, mert Delirium hajtója csak kísérte is
tállótársát, amit a pályabírók által erélytelen 
hajtásért kiszabott 50 pengős büntetés is" tgozdll. 
A ring közönsége természetesen elvégzett s csak 
a beavatottak arattak. Hogy. Éber D. nyerése 
nem volt véletlen, bizonyltja a ring is, ■' mely
ben végül Éber B. lett a tényleges favorit a 
„jó helyek’’ fogadásai folytán.

Kiritt a nap sport iából az ugyancsak a &‘ei- 
nffz-istálló Muscicopájanak gyászos futója éa 
Olivia veresége, melyet bajtója cjhajtotL R<^x- 
letes eredmény a következő: ‘

I. FUTAM. 1. Molnár J. Sohanc R. (12) Ko
vács J. 2. Muscicopá (5:10) Steinitz.
Oline, Melinda. Tót.: 10:41. Olasz: 52. —* 11
FUTAM. 1. Kossuth L. Galllnula (pari) Kálitok*  
2. Ardittl (2) Jónás. F. m.: Danka, Győző. Tói.: 
10:26. Olasz: 26. — Hl. FUTAM. 1. SchwartzV. 
Umbérlo (5:10) Zwlllinger. 2. Pillangó 3) Ko
vács II. F. m-: Tallér, Nagybánhegyés'.. Babi
lon. Tót.: 10:13. 11. 13. Olasz: 27. — IV. FU
TÁRÉ 1. Steinitz M. Éber B. (t és fői) MarschalL 
2. Delirium (7:t0) Steinitz. F- m.: Bessie, Dánfi|- 
ToL: 10:14 Olasz: 29. — V. FUTAM. 1. La
dányi S. Brummbflr (2) Wiejner. 2. Olivia (5:10) 
Benkő. F m.: Allce, Pogonae. Tót: 16:41. 
Olasz: 46. — VL FUTAM. 1. Kossuth L. Feua- 
dnr (1 és egynegyed) Kalllnka. 2. Dclija (1 éa 
egynegyed) Kovács II. F. m.: Expresa, Othette*  
Tündérlány. Ürgevár. Tót: 10:23. 11. 12. Olaaaf 
83. — Az Umberto—Brummbdr duble 10:91.

A szerkesztésért és kiadósért felel: 
DR. ELEK HUGÓ

BWMATUn a GLOUU, MÜNTÍÜE M. I. KOHFWIÜúÍEl'ELN. BIDAFEST. VE, ABAUl UCC4 t. - NIOMBAMUZGETúThAmFk




