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egy francia nshalt
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Tűzvész az He de Francé öcsánlárö HuxusgozösQn,
amelyen FedűK sári is Amerikába utazóig
Franciaország még mindig az Atlantique és a lángok ijesztő gyorsasággal terjedtek.
katasztrófájának hatása alatt áll és vasárnap A hajó jelenleg javítás alatt áll és a Gene
rale Transatlaniiquc lehavrei hajógyárának
bombaként hatott a megdöbbentő hír,
egyik dokkjában áii. A kikötő minden tüzhogy vasárnapra virradó éjszaka Le
őrsége
résztvett a tűz oldásában és sikerült Is
Havre kikötőjében újabb katasztrófa
kétórai megfeszített munkával a tüzet elol
történt: ezúttal a francia tengerészet
tani. Emberéletben a tűzvész nem okozott
egy másik büszkeségén, az Ile
de
kárt, de az anyagi kár jelentékeny, mert
Francé óceángőzös fedélzetén pusztí
tott a tűzvész.
I
az elsőosztályu kabinok legnagyobb
része a lángok martaléka lett.
Szinte kísérteties, hogy a francia tengerészet
hajóegységein sorra tűzvész puszii L A Az He de Francé Franciaország legnagyobb
France-on éppen úgy, mint az Allantique-on
üzemben levő luxushajója, mert — mint Is
és a Georges Philippar-on
meretes — a Normandie, amely méreteiben
szintén egy luxuskabinból csaptak elő
túlszárnyalja az Ile de Francé óceánjárót,
a lángok,
még nem vett részt a rendszeres hajóforga
ami a legfantasztikusabb feltevéseknek ad lomban.
helyet. A legújabb francia hajókatasztrófá
Fedáít Sári beszél a hajóról
ról, valamint az Atlantique sorsáról alábbi
Az ujnbb tűzkatasztrófa áldozatául esett fran
tudósításunk számol be:
cia óceánjárón nem egy ismert magyar ember
utazott már. A Hétfői Napló munkatársa megállapitotta, hogy

minden elképzelhető fényűzéssel berendezett kabinok, úszómedence, teunlszpáíya,
Sportdckk...
— Arra Is emlékszem, hogy a 70-es kabin
ban utaztam. Jaj Istenem, csak neip éppen itt
keletkezett a tűz? — mondja Fedák Sári szinte
ijedten. Aztán igy folytatja:
— Legtöbbször a sportpályán tartózkodtam,
de sokat fordultam meg a hajó gyönyörű ét
termében,

fcledhctctknill szép veit ez az utazás,
amelyet csak egy két napig tartó kellemetlen
séf zavart ínvg. Olyan ködbe borult az idő,
hogy két napon keresztül semmit nem láttunk,
úgy haladtunk a nyílt tengeren, hogy két na
pon át éjjel-nappal állandóan szóltak a hnjA
szirénái.
— Mélyen megdöbbent a francia hajózásnak
ez az újabb katasztrófája és végtelenül fáj ne
kem, hogy a Farnce-szal is baj történt.

öl nasgszenesedetf. holttest az Atíantique-on
Itt voltak elhelyezve az Atlantique luxukPáris, január 8.
célokat szolgáló kabinjai és termei, továbbá
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
a pompásan berendezett étterem és a hajó
jelentése.) Az Atlantique megmaradt tör
híres sétafedélzete, amelyet „Rue de la
zsének első átvizsgálásakor
Paix“-nak neveztek el, Páris előkelő utcája
öt matróz megszencscdelt holttestét ta
után. Ezen a sétafedélzeten kétoldalt voltak
a luxuskabinok, üzletek, áruházak, a külön-i
lálták meg.
A szerencsétlen matrózok egy szűk folyosó bűző ezalónok stb.

ban rekedlek, amelynek' kijáratát ugylátszik
A hajóóriás gépel állítólag csak kisebb
már elborították a lángok és az öt ember
sérüléseket szenvedtek
i
elevenen elégett.
A kikötői hatóságok szigorúan ügyeltek — az újságíró megállapítása szerint
Vasárnap késő éjszaka, a Vígszínház előadása arra, hogy csupán a kiküldőit vizsgáló
után sikerült n művésznővel beszélni. A Vigr bizottság tagjai lephessenek a hajó fedél Az Angkor francia cceán;áró
színház öltözőjében folyik a beszélgetés, Fedak zetére. Ennek ellenére
katasztrófája
Sári elmerengve mondja:
sikerült egy újságírónak az elpusztult
— Hát a Francc-szal is baj történt?... Éle
Marseille, január 8.
hajó
fedélzetére
bejutnia.
tem egyik leggyönyörűbb
élménye ehhez az
óriási, pompás luxiisgőzőshöz fűződik. Amikor Az újságíró a Petit Journalban hosszú le
Az Angkor nevű francia óccánjáró Singa
*
másodszor
indultam útnak Amerikába, a írást közöl a látottakról. Elmondja, hogy a
porc közelében csavarszárnytőrést szenveFrance-on utaztam az újvilág
felé. Ez még
luxushajó felső fedélzete és a hajó alsó ré dett. A hajónak a megsérült csavarral sike
1924-ben volt 8 ekkor csaknem teljesen uj volt
ez a hajóóri&s. Hogy hányán fértek bele, arra szei aránylag nem sínylették meg annyira a rült simán eljutnia Saigonig, ahol most be
persze ma már nem emlékszem, de a gyönyörű, lángok pusztítását, ezzel szemben azonban
várja a Marseilleből ulánaküldött alkatré
a középső fedélzeti részek teljesen el
hatalmas luxusgőzös méretei még elöltem van
nak:
pusztultak.
szek megérkezését.
Fedák Sári is az He de France-on utazott
Amerikába.

Kihallgatja az ügyészség
a vízszűrő-botrány ügyében a tanukat:
Magyar Miklós. Becsey Antal, Herezeg Béla városatyákat
és Pauloviis Viktor vizmUigazgatót

A leégett Atlantique
K dokkba vont tengeróriás megmaradt füstölgő
romjai

Le Havre, Január 8.
Vasárnap egy újabb borzalmas tiizkatasztró.'a fenyegette Franciaország legnagyobb
luxushajóját:

az „Ile de Francé” óriáshajón tílz
ütött ki.
A veszedelmes tűzvész ugyanolyan körülmé
nyek között keletkezett, mint az , Atlan•ique” és a ..George PhTppar” ti’zkatasztrófája. Az „He de Francé” fedélzetén Is

az egyik luxuakabinban Ütött ki a tűz

Vasárnap két nevet adtak át a bécsi rendőrségnek
Nemcsak a városházán és politikai körök
ben, hanem a közvélemény legszélesebb ré
tegeiben is egyre fokozódó érdeklődéssel kí
sérik a pesti vízszűrők Bécsből kipattant ál
lítólagos vesztegetési botrányát. Fantasztikus
híresztelések, suttogások burkolták körül
eddig az ügyet, de aztán látszólag egyre na
gyobb határozottsággal kezdett kibontakozni
a gyanút a bécsi DABEG gépgyár többszáz
ezer pengőért adta Budapest székesfőváros
nak a maga vízszűrő szabadalmát E szaba
dalom eladása körül 30.000 pengős meg
*
vesztegeti
történt. Hogy kik a megveszte-

getök és megvesztegetettek, azt most már
csak az elkövetkező pártatlan és elfogu
latlan hatósági vizsgálat
fogja megállapítani.

Az ügyészség elsősorban Borvendég Fe
renc alpolgármestertől kért tájékoztatást,

lovlcs Viktort, a Vízmüvek vezérigazga
tóját; Molnár Dénes fővegyészt, Becsey
Antal, Magyar Miklós és Herczeg Béla
városatyákat Is. hogy tőlük is tájékozó
dást szerezzen.

E tájékoztató kihallgatások után kerül sor
azután a bécsi tanuk vallomásának lenyomozisára s ennek alapján a felmerülő kon
hogy mindenképpen szakszerűen legyen in
krét gyanuokok tisztázására.
formálva az ügy minden előzményéről és
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap be
részleteiről.
szélt mindazokkal, akik ebben az ügyben
Az ügyészség ki fogja hallgatni u
tájékoztatással szolgálhatnak s akiknek món«
*
danivalóir
kiváncsi lehet a publikum.
Ausztriában járt bizottság tagjait; Pau-
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szemben éa elitéii azt, hogy

Nyugatinál a helyzet
megváltozott!
Újból leszállítottam az ára

— Lehetővé tettük — mondotta —> hogy ha
zajöjjenek s éppen ők azok, akik mocskolják
azokat, akik sokszor
életük kockáztatásával
védték meg a pártol. Nem mindenki emigrál
hatott, de azok, akik emigrációban éltek —
velem együtt —, minden este nyugodtan feküd
hettek le és megengedhették maguknak azt a
luxust,

- SUGÁR
| írt
Árust1 tóm

a; ügyben, azzal eremben a legazlgoruh
bnn és legkíméletlenebbül járjanak el.

,
,

magyar

Miklós

fővárosi blzolLságl tag

konkrét feljelentést tett két, névszerint
megjelölt budapesti ur ellen, mint akik
a vlMzIlrőbercnderések megrendeléséért
30.00(1 pengőt kaptakv olna.

a,

feljelentésben megjelöltek nevének nyíl
vún«Mgfa)»zaliaa az^psztrók fővárosban
Vagy szenzációt kelteit.

Közel négy és félezer többséggel győzött
gróf Serényi a megyaszői választáson
Mcgyanrő, Jan. 8.
éA JlftfŐI Napló hidósilóldnak telefonjelenti se.) A megyasxól kerületben belek óta tartó
izgalmos vóliKztási harc után a vasárnap meg
tartott választáson
gróf Serényi Lajos megacinmlsltÓ győzelmet
aratott a nemzeti radikális progrunimal fel
lépett gjului kisgazda, (Mzmadla luijossal
azemben.

tnitdsba sem jöhet.
Uilb.n egy órakor * izavnzalok állása a köVetkező volt;
gróf Serényt 3787, Cslmadla 839,
inig este 7 óra felé ,amikor lezárták a szava
zást és mind n 18 községből befutottak a je
lentések, kiderült, hogy Zsilinszkyék választási
hnd'árata nagyon szegényes eredménnyel vég
ződött.
Gróf Serényi 6006 szavazatával szemben
Zslllnsrkyék kortcsnglIációjAnak olyan nagy
Csizmadia IjiJos 1660 szavazatot kapott
volt a visszhangja Budapesten >s, hogy még a
Független Kisgazdapárthoz közel álló lapok Is ég Igv 4.748 szótöbbséggel gróf Serényi Lajost,
bizonytalannak mondották a megyaszői válasz a meyynszói kerület megválasztott képviselőjé
nek jelentették ki.
tás kimenetelét.
A közigazgatási hatóságok — amint ezt mind
Reggel 8 órakor kezdődött n szavalás, kez
detben n kerület H-100 választója közül mind a két cári részéről elismerik — a legteljesebb
18 kökségbén csak nagyon gyéren jelentkeztek objektivitással működtek a választási mozgal
n választók Tíz órakor azonban már, nmlfcorl mi erísz tartatna alatt, Igy a Független Kis•rí nyíre
választó I gazdapártnak ez a fölényes győzelme valóban
prő/ Srr<
Cí/Írr IPSt
HW2 és Csizmadiára
Cslzmndtárn 94 ttdltMlfőI
>tt le. nyilvánvaló volt, hogy a Nemzeti | az ottani választók akaratának hamisítatlan
szavazott
Badikólts Párt jelöltje még csak komoly szó- megnyilvánulásának tekinthető.

Peyer Károly éies támadása a haza
tért és kritizáló emigránsok ellen
KAvéliAzban szalniaszálon keresztül szívták az italt és Itthon
hrrraflalniat akarnak — Bárdos Ferencet kl' uktatták a pártvezetőségböl — Halász Alfréd nem fogadta el megválasztását
Vasárnap délelőtt folytatta tanácskozását a
szociáldemokrata pórt kongretazuaa, meglehe
* nagy érdeklődés mellett. Félti; óra körül
tő
nyitotta meg Baján Gyula elnök nz ülést s foly
tatták a polillkui és gazdasági helyzetre vonulkozóing előlcr icsztclt halAroiiill javaslatok vi
táját. Holló János dihrccenl kiküldött volt az
el>ZJ felszólaló, majd dr. Szekszárdi László gh?
d is.gi problémákat fejtegetett. Jetiinek Ferenc
a búnyantunkAank nevében munkásvédelmi in
*
tézkedés
"kel sürgetett.
Park Dénes javasolta
ezután, hogy a vitát fejezzék be és térjenek át
a földműnk:.M«k helyzelénvk megbe ítélésé re.
Peuer Károly előadó a zűrafó jogán mondott
ezután hosszabb beérődet és nz/al kezdte, meg
lehetős izgatottsággal hallgatott beszédét, hogy
a szónokok m in » tárgyhoz beszéltek, hanem
arfál, hogy <i bolseidzmus és az emigráció kőtill milyen hibák történtek, A csépellek imlilvú-

(Fővárosi taraár

Ezek most itthon
forradalmat akarnak csi
nálni ...
K
A karzaton erre óriási zaj támad, mire Baján
elnök kiürítéssel fenyegette meg a karzatöt.
— Bárdos Mariska — folytatta Peyer — a nagy
birtok kértérilés nélküli kisajátítását követeli.
Vele szemben Illetékesebb tényezőkre hivatko
zunk, akik ellenkezőleg értelmezik az osztály
harcot mint Gúrdosék,
ég akik szerint ml csináljuk az osztályharcot, mialatt Gárdosék otthon maradnak,
hogy bajuk ne e«sék.
Ezután
Baján elnök szavazásra bocsátotta
Peyer indítványát és a nagy többség megsza
vazta, mig a csepeliek összes indítványait elve
tették.
Utána Szeder Ferenc, mint előadó ismertette
a földmunkásság helyzetét.
Weiss Gyula, a jelölőbizottság Álla! megái
*
lapított pártvezetöségi névsort terjesztette elő
és bejelentette, hogy ellenzéki listát is terjesz
tettek be. A szavazás tartamára felfüggesztették
az illést, majd utána Peyer Károly újból meg
nyitotta azt s azután folytatták a földmunkás-
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sóg helyzetéről szóló vitát, amelyhez nagyon
sokan szólották hozzá.
Wlesner
Sindorné, a sznvatszodő bizottság
elnöke, bejelentette, hogy 208 szavazat adatott
le, melyből három érvénytelen volt. A pártvezetöségbe a hivatalos jelölteket választották
meg, egy kivételével.
Bárdos Ferencet kibuktatták és .helyébe
Saakasils Árpád kapott többséget.
Ilyenformán a párlvczctőség tagjai a kővetke
zők: Buchinger Manó, Farkat István, Halász
.Alfréd, Horovitz Qfiv'r, Kábák Lajos, Kertész
Miklós, Kéthíy Anna, Mórus Illés, Peyer Ká
roly, Propper Sándor, dr. Riesz István, Szeder
Ferenc és .ózaÁasös Áipád.
A választás eredményének kihirdetése után
felállolt Halász Alfréd és kijelentette, hogy
nem fogadja cl a megválasztását,
miután
nem kiívéikCzeft be gyökeres személyi vál
tozás a párfvezetöségben.

Belsmann Dezső az ellenőrző bizottság tagja,
hasonló okból lemondott.
Kéthly Anna záró
beszédével a kongresszus véget érL

Sorozatos jubileumi meglepetések
a 40 éves Magyar Divatcsarnokban
Megkezdődött a téli vásár
Sorozatos jubileumi meglepetéseket ígér vá
sárló közönsé-gének a 40 éves Magyar Divat
csarnok. Mik lesznek ezek a meglepetések? —
nem tudni még, de az bizonyos, hogy minden
meglepeléa nagy hasznot jelent majd a közön
ségnek, amely izgatott érdeklődéssel várja,
hogy ml mindent tud majd nyújtani neki az
az áruház, amelyet immár kerek 40 esztendeje
favorizál s amelyet éppen a közönség támoga
tása tett ilyen naggyá. És bizonyos az is, hogy
ha Ígér valamit a Magyar Divatcsarnok, azt
százszázalékig meg is tartja, hiszen minden
eddigi sikerét annak köszönheti,
hogy aoha
sem hirdetett valótlanságot
Lépésről.-lé.pésre olcsóbbá tenni a ruházko
dást, az élelmezést, a mindennapi élelet: — ez
a legfőbb Igyekezete a Magyar Divnlcaíiraqk.
nak s az első lépést efelé rtz olcsóság felé jubi
leumának évében, a szombaton megnyílt téli
vásárán tette meg. Hogy elég nagy-e ez a lé
pés, azt a közönség megítélésére bízza, Ö csak
kirakta portékáit olyan fantasztikus bőségben
és választékban, hogy elkúprázik tőle a szem és
a mind kitűnő minőségű portékákra kitűzte az
árjelző táblácskákat, olyan kis számjegyekkel,
hogy eláll tőle a lélegzet.
Aki belép a vásórteriilelre, amit Magyar Di
vatcsarnoknak hívnak, — pedig már az első
napon Is sok-sok ezren léptek be, — az nyom
ban elfelejti, hogy drágaság Is van a világon,
Pesten, ■ örömmel állapítja meg, hogy még az
egész lapos erszényből is sokat lehet vásárolni.
Igen, ez vásár, jubileumi vásár, igen, ez komoly
hála a közönség
iránt, itt komoly és nagy
haszna, vidám és sok öröme ven minden egyes

vásárlónak. De ném is fukarkodik most ez a
közönség sem a vásárlásban, sem a gratulációk
ban, amikkel elhalmozzák a Rullkay-családoL
de még a kisz-olgáló személyzetet is.
És méltán jár ki a sok gratuláció a Ruttkaycsaládnak. A mai cégtulajdonosok:
Ruttkay
Antal és Pál édesapja alapitolta az üzletet 40
esztendővel ezelőtt, majd Özvegy édesanyjuk óz
a két fiú, akik a legmodernebb kereskedői ne
velésben részesüllek, fejlesztették mai nagy
ságára ezt a hatalmas áruházat, mely azonban
meg mindig a fejlődés utján van .
Az irigykedő természetűek irigylik is ezt az
imponáló sikert a Ruttkayaktól s minden sike
rüket kizárólag szerencséjüknek tulajdonítják.
Pedig ennek a sikernek egész más a titka:
szorgalom, tpunka s legfőképpen,a feltétlen k.eréskedői tisztesség,'M'inf ’fiiihuŰÁ8
'‘ez, ’‘í‘
csak én vezetett a sikerhez s épptfn irzérl, mert
ez éi ésnk >z n Ruttkavak sikéréhek a titka, a
jóakaratu emberek égyüli örvendeznek a jubi
lánsokkal, a vásárlóközönség pedig — ha ugyan
lehetséges
még jobban ragaszkodik kedveli
áruházhoz, a tisztes kereskedelemnek ehhe» a
Szép csarnokához.
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Pénzintézeti Központ elnöki székébe kerül,
Korányi Frigyes báró a Pénzintézeti Köz
pont jelenlegi elnöke pedig a nyugalomba
vonuló Popovics Sándor helyét foglalja el a
Nemzeti Bánk élén.
Hogy azután Imrédy
Béla helyett ki lesz a pénzügyminiszter, arra
vonatkozólag széleskörű kombinációk van
nak. Többek között emlegetnek egy Vidéki
bankigazgató felsőházi tagot is,

lmrédg Béla pénzügyminiszter hétfőn
este utazik Gén fbe n Népszövetség pénzügyi
bizottságának ülésére. Kíséretében lesz Ja
vabb Oszkár államtitkár és Kozma Miklós a
M. T. I. elnöke is.
A genfi tanácskozások
anyaga: a Tylor-jelentés, az uj költségvetés,
az államadósságok kérdése és külön albi
zottság tárgyalja a traszfermoratóriummal
kapcsolatos kérdéseket. Január 31-ig van
ugyanis érvényben a transzterrcndélet és an
nak meghosszabbítása már a genfi tanácsko
zások eredménye alapján fog megtörténni.
Szó van ugyanis
arról, hogy a transzfer
moratórium érvényét kiterjesztik fiz állam
adósságokra is. ami azt jelentené, hogy 1M
millió pengővel megkönnyebbülne egyelőre
a magyar költségvetés.
lmrédg Bébi pénz
ügyminiszter és kísérete közel tiz napig lesz
Genfbcn és hazaérkezése után az uj traniífcrrcndelet a 33-as bizottság elé kerül.

n.vait elutasítani kéri, valamint
vlMrantanitja egyen kiküldöttek morskolódó
hangját.
Politikai körökben az a hír járja, hogy
Kifogásolta, hogy az egyik felszólaló arról be
pénzügyminiszter a genü ta
szélt, hogy a vezérok hatscobás lakásban lak lmrédg Béla
nak. Különöseit éles hangon fordult a nemrégi nácskozások befejezése és nz azzal összeben emigrációból hazatért Gdrdo.r Mariskával lüggő kérdések elintézése után lemond és a

A nemzet özvegye
Szombaton premier az Andrássy úti Színházban

mulatságosnak
A rendkívül érdekesnek
ígérkező új músor központjában égy *sscnsá
eiós vígjáték áll:
.4 nemzet őzvegye,
melyet Vészi Margit novellájáliől Oltó Fürth
irt és l.okafos László fordított magyarra. A
IvArsd ÜeiilM'hrs Vplkslhcnler nagysikerű víg
te les • |rivta»vr.| mverH■nányv# bbaa elékHislI otc-Ah' játéka az AndrAssy úti Színházban is remek
jMvhirv ó«
*Mvon'
polr rl. gkrn itim, *1kk»r«
eiaH
a
*a■kOg
al6M«t.
t
erettM-g.»ök»t. Videkl.-kat böiávaket >• siereposstásban kerül színre. Fősterepéi
*.ef-utea
Jö
felmoshat, L B,
Vas:aru Piroska

Két szó titka

hogy kávéházban zzalmaazálon szívják ke
resztül az Italt.

elpőn a gy Iparos
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Elsősorban a budapesti klr. ügyészségen ér a következőket mondotta munkatársunknak:
deklődtünk, ahol
— Pártom: a Nemzeti Demokrata Párt
ma, hétfőn este púrtértekezletct tört i én
Dr. POLÁNYI ALADÁR
ennek
keretén belül Is
klr. fŐUgyészhclyetlcs
el fo.'om mondani a magam szerepét a
Igv-. Informált bennünket:
pesti víz megtisztítása ügyében.
A htidnpesjl klr. ügyészség megkeresést
Intézett a bécsi réndőrlgazgatósághoz és Engem a közönség Iránti szeretet vezetett
nbbtfn, hogy Pesten végre tiszta víz legyen,
eb bon
én ezért küzdöttem. Mindazokról, akik ve
kérte, hogy ott hallgassák ki mlndnzotem egyfltt küzdöttek a tiszta pesti vízért s
kut, akik ebben uz iigynevczelt vizazürőközérdekű munkát végeztek, lepattan min
Ugybon érdemlckca valloinúat tehetnek.
den alattomos és infárnis gyanúsítás ilyen
Elsősorban magának n feljelentőnek, Marx becstelenséggel kapcsolatban. De nem aka
Józsefe k a kihallgatását kértük, ezenkívül rok a vizsgálat elé vágni, mert a vizsgálat
h DABI.í.- gépgyár volt vezető igazgatóinak, ki fogja deríteni mielőbb, hogy van-e megh
vezérigazgató
titkárnőjének, valamint vesitegelője, megvesztegetettje ennek az ügy
mindazoknak, akik az ügyben eddig szőba- nek, vagy pedig csak rágalmazója van.
kcrÜltek, n kihallgatását.
Fölkerestük
— A bécsi rendörlgazgntósAgtól még nem
BRÓDY ERNŐ
kaptunk választ a megkeresésünkre és
országgyűlési képviselőt,
mihelyt a válasz megérkezik, ehhez ké
aki elsőnek tette szóvá a vizazürőkészűlékek
pest foghi megtenni az ll-’v-észRég a to
ügyének kivizsgálását A következőképpen
vábbi lé pétieket nz ügyben.
nyilatkozott:
Beleltünk néhány városatyával Is, akik
— A polgármester helyesen cselekedett,
a vlzszílrőkészülékrk ügyében n főváros bi
amikor az igazságszolgáltatás kezébe adta
zoJtsAgának tagjaként annakidején Ausitrift
ezt az egész ügyet.
bún járt.
BECSEY ANTAL
Két név!
fővárosi blzottsá|
l
*
tag
t
Bécs, január 8.
igy nyilatkozott:
(A Hétfői Napid tudósítójának telefon
— A polgármester ebben az ügyben el
rendelte a vizsgálatot ■ mindaddig, amig ez jelentése.) A vizszüröbéfendezések ügyében
a vizsgálat be nem fejeződik, senki sem Mars József — aki az égési panninavádat
szólhat érdemben az ügyhöz.
megindította — megjelent a nyomozást ve
rető Klausner rendőrtanócaosnál és most
A közérdek követeli, hogy amennyiben
már
bárkinek kezéhee péne tapadna ebben

En bizonyosra veszem, hogy a polgármesteri
vizsgálat ki fogja deríteni ennek az egész
ügynek minden réstleléL

A HE1FJI NAPLÓ
CSUHA KERESZTREJTVÉNYE

akt hazajön az emigrációból, kritizál, ahe
lyett, hogy úgy mint ők, dolgozna.

MAr alig kell pénrt adni a cipőért!

Ellámért, régi lórninAsAgű A> ia|kt kAultményll
AMI-, ntl-,
- -----------IUUU3ö« A'.raua-

Budapest, 1033 Január &

játssza, akinek a Lépy JA mindhalAlíg ót
* nem
volt Ilyen bravúros szerepe, * többi szerepel
Kökény Ilona, Stász Lili, Zofo Karola, Sugár
I.njos, 7’efhes. Ihász, A hőnyi, LástlA, Keleti,
Gonda, Rnteph Klórt játsszák.
Az 1. felvonás egy előkelő kozmetikai túlé
ltben * II felvonás a jrtki templom előtt, n
III
felvonás cgv leónyszobrtban játszódik
Hendeiő Adraony lalván. Disttoltervező Upör
Tibor. Jegyek már Válthatók,,

RÉSZÉV VinGE EHERMEi
Vir., Itákóezl út

4.

SALVATORSÖR
Salvator kü önlegességek
Otosó IV1EIMO rendszer.
!
NEMKs JÁAO.s Rkulönzeuekuru játszik
-----------

'■ ■ ■

. -

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

-

*

Hivatalos közlemény ad
ta hírül, hogy » kormány
a Wlnssics Gyula le
mondásával
megilrcsedelt közigazgatási birőt.ági elnöki
tlailóégre
Puky Endre külügymi
nisztert és az ő kine
vezésével
megüresedő
külügyminiszteri Állásra
Kánya Kálmán berlini
követet hozta Javaslatha az államfőnek. Amint
érlestililnk, az erre vo
natkozó kormányzói kézjelennek meg a /uoalulos

Gömbös
miniszterelnök e hét
Jzomhatjin
............
megkezdi vidéki körútlát. Szombaton Székesfehérvárott, vasárnap
pedig Veszprémben
vesz részt a Nemzeti
Effység Pártjának szervezkedő gyűlésén, .
Január 28. és 29-én Debrecen, Hajdúböször
mény és Nyíregyháza kerül sorra. Szó volt ,
arról, hogy a Debrecenben tartandó nagy
gyűlésen részivesz Bethlen István gróf Is, ;
aki tudvalevőleg egyik képviselője Debre
cennek. Mint beavatott helyről értesülünk.
Bethlen István gróf megjelenése a debreceni
gyűlésen, cgválla’áhnn
nem bizonyos. A
vall miniszterelnök még nem döntölt arravonatkozólag, hogy részlvesz c a debreceni
nagygyűlésen.

Mapot, 1MS jantrfr ».
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A rendőrség döntő rohama
a budapesti alvilág rejtélyes
bűnszövetkezetei ellen
Letartóztatták Schmidt József detektívet, a zá’ogcédulások áldozatát — Éjszakai rajta
*
ütés hamis okmányok gyárfásával gyanúsított nyomdász műhelyén — A rendőrségen
vallatják az eltűnt Fogarasi István menyasszonyát, egy elziillitt zongoratanárnőt Irtóhaljárat a kávéházakban tanyázó zálogéídula-hiénák és az „ugrató-galéria" e len
A főkapitányságon egyre újabb és újabb
fordulatok következtek be Verböczy Fri
gyes és Madarász János, a Budapestről meg
szökött zálogcédulahiénúk nagyszabású bűn
ügyében. Tegnap — mint ismeretes — letar
tóztatták Barczay Sándor ügyvédi írnokot,
aki ellen az a gyanú merült fel, hogy Béni ő
Imre álnévre szóló útlevelet szerzett Verbőc.zynek, amellyel azután a bankár Szófiába,
onnan pedig Törökországba szökött. Bar
czay Sándor azt vallotta, hogy Schmidt Jó
zsef detektív segített neki negszérezni az
útlevelet Kihallgatták Schmidt Józsefet. A
detektív, aki a testület egyik legügyesebb
tagja és számtalan nagysikerű nyomozás
fűződik a nevéhez, kétségbeesetten tiltako
zott a vád ellen és kijelentette:

teljesen jóhiszeműen Járt el, megtévesz
tették és maga is csak áldozat
Barczay régebben rendőrdijnok volt, innen
ismerte öt A volt dijnok felkereste, azt
mondotta egy Benkű Imre nevű ismerősé
nek útlevélre van szüksége, átadott neki két
fényképet és kérte: lássa el személyazonos
ságot igazoló aláírással.

ügyészség fogházában ÜL
A züllött zongoratanárnőt vasárnap a
Markó-utcai fogházból áthozták a főka
pitányságra,
ahol kihallgatták Fogarasi eltűnésével kap
csolatban.
Grünmaldné Baumgarten Ilona azt val
lotta, hogy legutóbb november 7-én látta
Fogarasi Istvánt, egy kis garni szállóban
találkoztak. Elmondotta a zongoratanárnő
azt is, hogy
Fogarasi István tudomása szerint Szovjetoroszországba készült
és ott uj életet akar kezdeni. Ezt a vallo
mást természetesen nem tartják száz száza
lékig elfogadhatónak, lehet, hogy Fogarasi
szintén Bulgária vagy Törökország felé
vette útját, de az sem lehetetlen, hogy még
itt Budapesten bujkál.
A Verböczyék körül keletkezett szövevé
nyes bűnügy impulzust adott a rendőrség
nek arra, hogy most már
végképpen leszámoljon a budapesti al
világ bűnszövetkezeteivel.

A rendőrségnek sok adata van arra, hogy
Schmidt beugrott a kérésnek,
n
a zálogcédula-manipulációkkal foglalkozó
szívességből aláírta a. fénykép hátlapját és szélhámosok szoros összeköttetést tartanak
csak most derült ki, hogy a fénykép nem fenn az úgynevezett
Benkö Imrét, hanem Verböczy Frigyest áb
„ugrató-galériával",
rázolta és ez a fénykép került bele az út
levélbe, amellyel azután a szélhámos ban nmeknek tagjai a részletüzlctek terén szél
kár megszökött A rendőrség is elfogadható hámőskodriak és ezek közül kerülnek ki az
nak látta ezt a védekezést, azonban éppen úgynevezett
„flepni-gvártók “,
azért mert rendőrségi alkalmazottról van
szó. a főkapitányság arra az álláspontra a hamis okmányok előállítói és megszerzői.
helyezkedett, hogy Schmidt Józsefet bűn
Ilire jár ugyanis annak, hogy van egy
vádi eljárás alá vonja és
társaság, amelynek tagjai
az ügyészség, Illetve vizsgálóbíró dön
tésére bízza a továbbiakat

Schmidt Józsefet ezért letartóztatták és
még vasárnap átkisérték a Markó-utcai fog
házba. Általában azonban az a vélemény,
hogy a detektív jóhiszeműen járt el, beug
ratták, meg is szüntetik uiajd ellene a bűn
vádi eljárást és legföljebb fegyelmi utón von
ják felelősségre.
Az ügy cásik fordulata Fogarasi István
rejndőtörmester eltűnésével van kapcsolat
ban. Nagy feltűnést keltett, hogy Fogarasi
rendörőrmester. október végén eltűnt Ké
sőbb olyan bizalmas értesüléseket szerzett
a rendőrség, hogy

Fogarasit rejtélyes szálak fűzték a
megszökött Verböczy és Madarász ban
károkhoz
és eltűnése alighanem összefüggésben van
az ő ügyükkel. Most megtudták, hogy Fo1garasi István sokszor forgolódott egy Grüntvald Jánosné született Baumgarten Ilona
nevű rovottmultu, züllött zongoratanárnő
társaságában. Grüntvaldné
gazdag ferencvárosi vendéglős lánya, jő
nevelésben részesült, érettségizett, zene
akadémiát végzett, de rossz társaságba
került, elzüllölt és lopás miatt többször
meggyűlt már a baja a rendőrséggel.
Keresni kezdték Orünwald Jánosnét és leg
nagyobb meglepetésre kiderült, hogy pár
nappal ezelőtt megint csak letartóztatták,
mert egv vlgutcai kocsmában mulatozás
körben meglopott egy férfit és móst az

azzal foglalkoznak, hogy különféle ha
mis okmányokat gyártanak
vagy legalább Is szabálytalan ulon-módon
szereznek olyan iratokat, amelyeket az al
világ tagjai fölhasználnak a munkájuk
során.
Bizalmas utón azt az értesülést szerezte
a rendőrség, hogy
egy budapesti kis nyomdában állítják
elő ezeket az okmányokat.
A főkapitányság detektivjei tegnapelőtt éj
szaka rajtaütöttek a nyomdán,
razziát és házkutatást tartottak, de nem
találtak hamis okmányokat
A vizsgálat most tovább folyik, hogy kiku
tassák az okmányhamisitó műhelyt.
Hírek járnak arról is, hogy a zálogcédula
hiénák, a flepni-gyártók és ugratók két is
mert budapesti kávéházban tanyáznak és
ezért a rendőrség elhatározta, hogy

I ABC4IM IUK8
több betűje, mint ahányféle esetben
sikerrel használható háziszer a üianasósborszesz.
Hogy ezt bebizonyi's ik, e közle
ményünkkel olyan ismertető sorozatot
indítunk meg, mely az ABC mü.den
betűjét tel fogja ölelni és amelyben
mindenki felvilágosítást lel a Dianasisborszesz bámulatosan sokoldalú
hatásáról. Aki tehát a mai naptól
kezdve kedvenc újságjának ezt a he
lyét állandóan figyelni fogja, mindent
megtud, ami a célszerű egésislgápolás és erőtenntartás szempontjából
hasznára válbatik.
A ltiana-sósborszesz egészen kü
lönleges készítmény, melyet nem- és
korkülönbség nélkül mindenki az élet
legkülönfélébb helyzeteiben és idő
szakaiban javára fordíthat

Irtóhadjáratot Indít ez ellen a két kávé
házi büntanya ellen.

Sokat emlegetik az alvilági körökkel kap
csolatban a „kopasz Gyenes" nevet. Gyenes
számtalan esetben szerepelt már különféle
gyanús üzelmekben és legutóbb zálogcédulamanipulációk miatt érkezett ellene följelen
tés, de megszökött. A rendőrség informá
A félévi bizonyitványkiosztás közeledtével
ciója szerint Gyenes Pestkörnyéken bujkál
ismét megszaporodott a főkapitányság eltű
és hogy áruló kopaszságát elrejtse,
nési osztályának a munkája. Bár még há
parókát visel és szakágit növesztett.
rom-négy hét választ el a bizonyitványkioszMost nagy apparátussal keresik Gyenest és lástól, vasárnap máris
a rendőrség reméli, hogy néhány hét lefor
öt diák eltűnését jelentették ■ rendőr
gása alatt kibogozza a budapesti alvilág rej
ségnek.
télyes szálait és egyszersmindenkorra rendet

Jön a télévi bizonyítvány.:
eltűnt öt dták

Adorján József iskolaigazgató, Péstszenterzsébetin, a Szigligeti-üteg 41. szám alatt
lakik, bejelentette József nevű 14 éves gimnázista fia eltűnését. Pár pengőt és több
ruhaneműt vitt magával.
Fárber Róbert magántisztviselő 13 éves
Róbert fia pénteken délután rejtélyes körül
mények között eltűnt hazulról. Összes hol
miját magával vitte.
Réti László színész Dohány-utca 36. se.
A fiatalkorúak ügyésze nem vállalta a vádat
alatti lakos Győző nevű 14 esztendős tanulóöccse
eltűnését jelentette be. A kisdiák há
a gyermekekkel szemben - A rendörörrom nappal ezelőtt tűnt el a lakásból.
mester ellen készül az ügyészség vádirata
Balogh Artdrásné gyári munkásnő 13 esz
A Tisza Kilmán téri incidensnek most c-ffl-1 síre leU Javaslatot tegnap I fiatalkornak
tendős József nevű fia 7-én távozott el édes
anyja lakásáról és másnap levelet küldött
szerre kél érdekes fordulata Is van. Emlékeze-1
tes még, hogy néhány héttel ezelőtt Somogyi
ügyfsz megállapítása ezerint a gyermekek haza, melyben art Írja,
Sándor rendőrtörzsőrmcster a Tisza Kálmán-1 tagadják, hogy ők inzultálták volna a rendőr
ne várják, nem tér többé vissza,
térről a közeli őrszobára állított elő egy 1? I törzsőrmestert s az ügyben érdekelt Somogyi
éves fiút és egy 12 éves leányt. Somogyi az vallomásán kívül semmi egyéb
megnyugtató mert Romániába utazik szerencsét próbálni.
Őrszobán — az ellene tett feljelentés szerint
bizonyíték nincsen arra, hogy ez megtörtént
A debreceni kapitányság rádiogram utján
volna.
keresi /MzJto Géza magánzó 14 esztendős har
véresre verte a gyermekeket
De elképzelhetetlennek Is látszik — az
madik gimnázista fiát, aki három nappal ez
A főkapitányság erélyes vizsgálatot rendelt el.
Ügyész szerint —, hogy a fiatal gyermekek
előtt távozott el szülei lakásáról. A szülők
s ennek során fegyelmi eljárás indult Somogyi
támadóan léptek volna fel, Mit megverték
szolnoki keltezéssel levelet kaptak, amelyben
Sándor rendőrtörzsőrmester ellen.
volna a rendőrt
fiuk azt írja, hogy
A fegyelmi vizsgálattal egyidejűén megindult Az ügyészség e megállapításai után a fiatal
megunta a tanulást és az életet,
a bűnvádi éljárás Is a szokatlan ügyben. So korúak bírósága
megszüntette az eljárást a
mogyi Sándor most azzal a meglepő védeke gyermekekkel szemben.
nem fogják többé viszontlátni, mert bélezéssel állott elő, hogy
Somogyi Sándor ellen folyó bűnügyi vizsgá ugrilt a Tiszába.
a gyermekek megtámadták, Inzultálták,
latnak is uj fordulata van: az ügyészség befe
A rendőrség széleskörű nyomozást indí
s ő a maga testi épségének megvédésére volt jezte a kihallgatásokat s
tott az eltűnt diákok után és megvan a re
kénytelen „erélyesebben fellépni" velük szem
a napokban nyújtja be vádiratát, amely
mény, hogy
ben. A fiatalkorúak bíróságához beosztott
ben súlyos testi sértés bűncselekménye el
a korgó gyomor és n kedvezőtlen Idő
ügyészségi alelnök c vallomás alapján lefoly
mén kéri Somogyi megbüntetését
járás mielőbb hazahajtja
tatta a vizsgálatot és
A vádirat kibocsájtása után sor kerül majd az
a gyermekek ellen az eljárás megszüntetéa kis szökevényeket.
érdekes bünper tárgyalására is

teremt ezekben a körökben.

Érdekes fordulat a Tisza
Kálmán téren véresre vert
gyermekek Ügyében

MA KEZDŐDIK
A TÉLI PÓK VÁSÁR
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Hasznos tudni.
hogy SCHMIDTHAUEÍt

u=> Igmándi

KeserQulze

nemcsak a legjobb természetes hashajtó,
de kiöblítés! szerepénél fogva gyorsan
eltávolítja a káros baktériumokat a szervezetből.

Zavaros felesége és leányai havi 300 P
kegydljal kapnak Székesfehérvár városá
tól.
A másik érdekessége a Zavaros-ügynek, hogy
a budapesti Ítélőtábla Kdf/ap-tanácsa a napok
ban határozott
Bakács Lajos fehérvári szer
kesztő perújítása ügyében. Bakács ugyanis an
nak idején leleplező
cikkel irt Zavaros Ala

dárról és emiatt többhónapi
fogházra Ítélték
jogerősen. Közben kipattantak a volt polgár
mester panamái és
az újságíró perújítást kért.
A tábla most úgy döntött a perújítás! kére
lem ügyében, hogy utasította a törvényszéket a
a perújítást iratok újabb átvizsgálására.

A nyugdíjazott rendőrtőtisztviselők
a közigazgatási bíróság elé mennek
Nincsenek megelégedve a nyugdíj összegével

Halaimat

hóvihar

pusztított

A legutóbbi rendőrségi nyugdíjazásokkal
kapcsolatban vasárnap érdekes akció hire
terjedt
el rendőrségi körökben. Január el
Neiv-Yorkban, amely után valóságos hóhegyek borították az
sejével nyugdíjba helyezték Andréka Károly
utcákat
helyettes főkapitányt, Ghiczy Tihamér!, a
vidéki kerületi főkapitányt, Scháffer Jenő
és Szalay József főkapitányhelyetteseket,
valamint számos rendörfötisztviselöt. Az
elterjedt hír szerint a nyugdíjazott rendőrfőtisztek
nincsenek megelégedve a nyugdíj őszszegével.
Arról van szó ugyanis, hogy nemrégiben,
imikor megszüntették az ügyeleti dijak fize

Vasárnap jelentkezett
az „eltűnt
**
pesti szépasszony,
akit Sidney Horner csikágói
milliomos feljelentett
U]nbb bonyodalmak a drága ékszerek kUrlil

Pesti társasági körökben vasárnap is megjelent a főkapitányságon az egyik bu
élénken kommentálták azt a különös följe dapesti ügyvéd és bejelentette, hogy ügy
lentést, amelyet Sidney Horner csikágói fele:
milliomos telt budapesti ügyvédje utján a
a pesti szépasszony, egyáltalán nem
magyar hatóságoknál. Sidney Horner föl
tűnt el, hanem férjével együtt lakik
jelentése szerint külföldön
lipótvárosi lakásukon és hajlandó bár
megismerkedett egy pesti RzépaMzonnyal,
mely percben a rendőrség rendelkezé
sére állanl.
akit feleségUI akart venni.

Megállapodtak abban, hogy az uriasszony
elválik férjétől. A csikágói milliomos a há
zasság reményében átadta nayyértékü éknereit és egy többezer dollárról szóló betétkönyvet az uriasszonynak, de nzzal a fel
tétellel, hogy mindez csak akkor lesz az
övé, ha már elvált és a milliomoshoz megy
feleségül. A pesti szépasszony azonban

Az ügyvéd hangoztatta, hogy az nriaszsronyt semmiféle bűncselekmény nem ter
heli, nem tulajdonította el jogtalanul sem
az ékszereket, sem a dollárokat. A főkapi
tányságon közölték az ügyvéddel, hogy az
ügy iratai a budapesti ügyészégen vannak,
a hölgynek tehát ott keli kihallgatáson je
lentkeznie. Információnk szerint

eltűnt Párizsból,

az uriasszony ügyvédje
utján
az
ügyészségen is jelentkezett, ahol ki is
hallgatják.

űfiLímcnT

| SzSltign, esonan. somién, Miian

A nyugdíjba vonult főtisztviselők közül többen a főkapitányság elnöki hivatalához é»
a számfejtöséghez fordultak s azután érdek
lődtek, mi lesz az ö pótdijukkal. Azt a vá
laszt kapták, ezt nem számítják a nyugdíj
hoz. Az érdekeltek, úgy hírlik,
a közigazgatási bíróság elé mennek

és annak döntését kérik
ügyében.

a

nyugdijössteg

A kicsalt pénzen kiöltöztek és utiböröndöket vásároltak
Debeeen, január 8.
(A Hétfői Naplő tudőitőjának telefon
jelentése.) A debreceni csendörség nyomozó
alosztályának egyik járőre a Kossuth-utca
végén rté^y jÓlöitöröít ergányasszonyt talált,
akik elegáns utibóröndökkeí mentek az
utcám
.
-.a..™- . ..-i
A csendőröknek gyanús volt a kiöltözött
cigány asszonysereg és bekísérték Őket a
csendörségre, ahol vállalóra fogták őket arra
vonatkozólag, hogy honnan szerezték az ele
gáns ruhákat és a díszes utiböröndöket.
A cigányasszonyok hosszas faggatás után
bevallották azt, hogy ők tulajdonképpen
szerelmi pogácsával kereskednek.

a férfi vagy a nő, aki azt megeszi, feltétlenül
eléri azt, hogy
hűtlen kedvese visszatér hozzá.
A cigányasszonyok nagyon jó vásárt csinál
tak ezzel a mesével és ebből öltözködtek ki
és ugyancsak a pogácsákért kapott pen
gőkből vették az utiböröndöket is, mert most

IDARMOL
A TÖKÉLETES HASHAJTÓ |
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már százával szállították a falvakba a
„csodálatos" hatású pogácsákat.
A csendörség, úgy látszik, nem méltányolta
a cigányasszonyok „közhasznú" működését,
mert egészségrontás, kuruzslás és lopás gya
núja alatt őrizetbe vették őket.

.Meglátogatom Einstein professzort
és egy indiai törzs meghívását
is elfogadtam" mondja Piccard professzor,

amerikai milliomos. Ezek a tanuk — sze
rinte — hajlandók vallani, hogy az éksze
rek nein az osszony, hanem az ő tulajdonát
képezték.
Az ékszerek, a dollárok és a kalandos
Pária, január 8.
külföldi utazás ügye tehát tovább bonyoló
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A sztra
dik n hatóságok clötL
toszféra legendás hőse, Jules Verne re
gényalakjaihoz hasonló külsejét takaró
szokványos bö, minden eleganciától mentes
öltönyét az ünnepélyes frakkal cserélte fel,
amikor amerikai útja elölt, még Párisban
tartott előadást, legutóbbi fantasztikus út
járól és ebből merített tapasztalatairól.
De a világias öltözet, a rajta levő díszes
érdemrendek és a tudományos mondaín
közönség lelkes ünneplése dacára, ugyanaz
Ma kezdi iné" és néRy napon át tárgyalja a büntető a kedvesen félszeg tudós, aki szerényen és
zavartan legszívesebben menekülne a túlzó
törvényszék vádtanácsa a monstrepanamát
ünnepeltctés és a kiváncsiak elöl.
Kél és félcszlendős vizsgálat után a buda tartózkodott Székesfehérváron, majd elkészült
De ép mert egyben szives és egyszerű
pesti bünlclfllörvrnyszék v/xlltinácsa elé kerüli' a közel máslélszázoldalas
vádirat, de ebben ember, aláveti magát a riporteri kíváncsi
tnoM Zavarót Aladár székesfehérvári polgár Vargha Elemér már nem szerepeli, mert a pesti
ságnak
is, mikor megkérdezzük amerikai
mester bűnügye, amely
Városligetben főbelőtte magát és meghalt.
utazásának céljáról és közelebbi terveiről:
Zavaros védője dr. Halász Lajos utján
ax utóbbi Idők egyik legazövevényesebb
— Európa után most már Amerikát is
nmnslrcpuiutiiiúju.
kifogást nyújtott be as ügyészi vádirat ellen,
érdekli, hogyan láttam a földet 16.800 mé
Meg 1930 júliusában tartóztatták le Zavaros amelyben hivatali visszaélés, csalás, sikkasztás ter magasból — mondja olyun természetesAladárt, egész sereg visszaélés miatt, majd ki bűncselekményeivel vádoljak. Miután a bűnügy
séggel, mintha egy Párls—Versailles! ki
szabadult tt fogházból,
de nz eljárás tovább letürgyalására is a budapesti törvényszéke
*
de
folyt, nenirsak ell« iu», hanem Vargha Elemér legált. ik, itt ni össze a vádtanács is, hogy dönt rándulásról tenne említést.
műszaki főtanácsos ellen Is, aki ellen ugyan sön Zavaros sorsáról: vád alá helyezi-c vagy
— Szóval egész sorozat konferanszot,
csak többféle visszaélés és meg vesztegetés volt máskép határos.
előadást tartok, ugyszólván kereszlül-kasul
• gyanú Az igazsugügyininiszh rium időközien
Dr. Otlrubay Dezső elnöklésével
egész Amerikán. Különben Kaliforniában
■gv intézkedett, h<>gv
nwi, hétfőn reggel fl órakor kezdődik a
■Mglátogatom Einstein professzort, aki
• budapesti királyi ügyészség fnlytMsa |e
* ad tanács ülése a négy napon keresztül
hajdan tanárom volt.
a slzAgálalot.
fogják tárgyalni az ügyet
— Igaz, hogy családi vonatkozások is
Dr. fíary Zoltán budapesti ügyész, heteken át
A perrendtartás szerint zárt ajtók mögött fo kötik nz Újvilághoz?
,Hld'anácsi tárgyalás, amelyen megje
Maguk újságírók Jól értesült emberek
lenik Zavaró, Aladár is. Amennyiben a vádtanacs vad alá helyezi Zavarost, rövidesen kitű — mosolyog a tudó. _ Tényleg ott él az
zik a főtárgyalást is.
ikertestvérem. Jean, aki még hozzá megKét érdekes egyéb cseményo is van Zavaros tévesztésig hftsonlit is rcám.
Aladár Dlonsire-panama ügyének. A belügymi
■— Professzor ur — mint hírlik, Amorfnisztérium most határozott végső fokon a volt
újabb kísérletet kerenpolfáriMalet boaaáurtozóinak kagyűijáróU
lülvianU

Zavaros Aladár, az elcsapott székes
fehérvári polgármester bűnügye
a budapesti törvényszék előtt

pótdijat kaplak, amit most nem számí
tottak bele a nyugdijukba.

Csodás hatású szerelmi pogácsával
szélhámoskodott négy cígányasszony

ahová Sidney Hornerrel együtt utazott és a
följelentés szerint, magával vitte az éksze
Sidney Horner, a csikágói milliomos ez
reket, felvette egy párizsi bankban a dollá
zel szemben azt állítja, hogy mielölt ö har Járják a falvakat, ahol házról-házra menve,
rokat ia.
Ennek a pesti társasági szenzációnak a mincezer pengő értékű ékszereit átadta az kínálják a csodás hatású pogácsákat. Egy
pengő az ára a pogácsa darabjának, azonban
híre rendkívül gyorsan jutott el Amerikába úrasszonynak, azokat biztosította.
is. Vásárnál
*
egymásután ötször szólalt meg
A biztosító társaságnál bejelentette,
dr. Auer Pálnak, Sidney Horner pesti ügy
hogy az ékszerek az ő tulajdonát képe
védjének a telefonja és
zik s a hölgy csak ideiglenesen hasz
nálja azokat.
nagy amerikai lapok munkatársai ér
deklődtek az eltilnl Rzépasszony Iránt,
De ezenfelül négy tanúra is hivatkozik az
minién Sidney Horner Csikágóban igen is
mert személyiség. Illionis államnak —
amelynek C.sikágó n fővárosa —- Sidney
Horner bátyja a kormányzója.
Mikörbem az amerikai ujságok ilyen lá
zas buzgalommal kutatnak az eltűnt pesti
hölgy után, vasárnapra virradó éjszaka

tését, a főtisztviselők

mielőtt elhagyja Európát

— Nem tagadom; igyekszem megszervezni
egy
Északsarkl felszállás lehetőségét.
Bucsuzáskép
hogy

még mosolyogva emlili meg,

egy indiai törzs n „Blaek IIawk“ részé
ről Is kapott meghívást,
akik őt tiszteletben törzsfőnek akarják meg

választani. Állítólag már várja i sőt egy teb
jes „rézbörü“ felszerelés ...
Különben pedig, most fejezte be könyvét
„Utazás a sztratoszférában", mely tavasszal
jelenik meg.
| Bámulók, barátok, aulogrammkérők, szép,
asszonyok, érdemrendes notabllltósok, mint
egy hömpölygő hullám, fogják körül a sztra
toszféra repülőjét, aki — talán e percben —
szívesen cserélné fel az előadói terem túl
fűtött ünnepi atmoszféráját, a légür maffányossagával.
Mándy Ilona,
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Bnlapest, 19S3 január 9.

a kommunisták asz

A főkapitányság politikai osztálya szom
baton este a szociáldemokrata párt kon
gresszusa után kommunista tüntetőket fo
gott el. Amikor a kongresszus befejeződött,
a vezetőség és a párttagok elhagyták a
Magdolna-utcai székházat, az ülésteremben
mintegy huszonöt-harminc főből álló, több
nyire fiatalemberekből rekrutálódó csoport
maradi együtt,
szavalókórusl alkottak és kommunista
indulókat énekellek,
nyilván az volt a céljuk, hogy a szociál
demokrata pártot kompromittálják.
Az inspekciós rendőrtisztviselő és a ki
vezényelt rendőrök már elvonultak, a poli
tikai osztály több detektivje azonban még
a helyszínen tartózkodott Ezek felszólítot
ták a fiatalembereket, hogy hagyják el a
helyiséget, mire azok
erőszakoskodni kezdtek, durva szitkok
kal illették a rendőrség embereit és él
tették a kommunizmust

’ detektiveknek nagvnehezen sikerült a tűn
A
tetőket kiszorítani az utcára. Itt sem csen
desedtek el. mire a detektívek erélyesebb
hangon szólitották fel őket a távozásra.
Időközben a közeli őrszobára is hire ment
a tüntetésnek és onnan
futólépésben rendőrök érkeztek ■ Magdolna-utcába.

gunk iránt idehaza nem érdeklődnek — foly
tatja — de külföldről naponként hoz leve
let a posta, munkásságom felől kérdezős
ködnek ...
Német, finn, amerikai leveleket mutat.
— Dehát nincs mit róla beszélni — fe
jezi be beszélgetését a nyubdijba vonuló
a Kathrelner Kneípp malátaprofesszor.
kávé. Valódi Franck kávépót
Egyetemi körökben egyébként nem oko
lékkal keverve a legideáli
zott meglepetést Méhely Lajos nyugdíjazta
sabb, amellett a legolcsóbb
tása. Egy év előtt is sokat beszéltek róla.
Már az utódját is emlegetik. Vagy
reggeli és uzsonna ital.
Entz Géza, a tihanyi halbiológiai inté
Egy kísérlet meggyőzi!
zet vezetője vagy pedig Gerei József, a
szegedi egyetem tanára
hogy azok közé a kevés tudósok közé tar
kapja meg Méhely Lajos tanszékét.
Méhely-lyel rendkívül érdekes személyi tozott, akik
harcos modorban
ség távozik az aktív tudomány színteréről
Méhely különösen azzal tette híressé nevét, álltak helyt tudományos meggyőződésükért.

Összes gondjait
edaszíatjas

IQ

A rendőrök és a kommunista érzelmű fia
talemberek között dulakodás fejlődött ki
és csak
nagynehezen átkerült ■ tüntetés négy
hangosabb szereplőjét elfogni,
a többiek azonban elmenekültek.
A főkapitányságra előállított egyik tüntető
Naphegyi József 31 éves cipészsegéd, tanuk
állítása szerint
a szovjetuniót éltette és az őt előállító
rendőrt megtámadta,
sőt bundájának a zsebét Is letépte. Salgó
Pál 33 éves banktisztviselő ugyancsak a
rendőrségre került, mert az „eljövendő má
sodik magyarországi tanácsköztársaságot"
éltette, fíosenztneig Imre 20 éves kereskedő
segéd
az egyik rendőrt megütötte
és ö is éltette a kommunizmust. Kiéin Andor
28 éves nyomdászsegédet ugyancsak a pro
letárdiktatúra életetése miatt állították elő.
A négy előállított tüntető kihallgatása
szombat estétől vasárnap délig tartott a poli
tikai osztályon. A jegyzőkönyvek felvétele
után valamennyiüket
átadták a bűnügyi osztálynak,
ahol bűnvádi eljárás indul ellenük.
Az elmenekült tüntetők közül többen, akik
a rendőrökkel dulakodtak,
könnyebben
megsérültek, ezeket keresi a rendőrség.

Fel tudnám venni a harcot

Dollárcsekkekkel eltűnt
Budapes fen
egy amerikás magyar
Baleset érte vagy bűncselekmény áldozata lett
Vasárnap a főkapitányságon megjelent
özvegy Molnár Árpádné, az őrszentmiklósi
Hangya Szövetkezet pénztárosnője és édes
apja, Juhász Sámuel,
esztendős rnükertész
eltűnését jelentette be. Előadta, hogy édes
apja
nemrégen fért haza Amerikából,

gával. Két nappal ezelőtt
Budapestre utazott, hogy a csekkeket
beváltsa
és azóta nem tért vissza. Attól tart, hogy
baleset érte, vagy bűncselekmény áldozata
lett.
A rendőrség megindította a nyomozást,
ahol már évek hosszú sora óta tartózkodott eddig azonban nem találta meg az amerikai
és hazatérve, több dollárcsckket hozott ma magyart.

Három autó egymásba rohant
a Dob-utcában
Az egyik autó három

tíZ fiatallal ÍS — mondja Méhely Lajos a fajbiológia nyugdíjazott professzora
Érdekes hirt közöl a hivatalos lap vasár
napi száma: nyugdíjazták dr. Méhely Lajost,
a Pázmány Péter Tudományegyetem taná
rát, a német horogkeresztesek között oly
népszerű fajbiológia egyetlen magyar tudó
sát.
Nyugdíjaztatásának első napját az egye
térni dolgozószobájában töltötte. Itt kereste
fel a Hétfői Napló munkatársa, akinek, a kö
vetkezőket mondotta:
— Mit tettem, mit i cm tettem, ne fog
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Szombaton későn este a Dob utca és Klau
zál-utca sarkán könnyen végzetessé válható
autószerencsétlenség történt.
lalkozzunk vele. Annyit mondhatok, hogy
A Dob-utcában haladt a Belváros irányá
fel tudnám venni a versenyt tíz
ban egy szürketaxin Herz Mór dr. és neje,
fiatallal is.
i valamint fia, Herz György dr., amikor arra
— Nem hagyom abba a tudományos mun ' lettek figyelmesek, hogy az autó sofőrje telkát, most is előadásra készülők.
| jes erejéből fékez. A Klauzál-utcából
Vastag kéziratcsomót mutat, az első olda
két kéktaxi rohant elő
lon a cim:
s oly sebességgel bukkantak fel, hogy az
A MAGYAR FAJ TISZTA MEGŐRZÉSE
összeütközés elkerülhetetlen volt.
IRTA: MÉHELY LAJOS
Mindhárom autó egyszerre fúródott
l
egymásba
— Sajnos, a mi tudományos munkássá I

utasa megsebesült
s a_ következő pillanatban éktelen recsegés
ropogás. törött üveg csörömpölése és a
szürketaxi utasainak sikoltozása töltötte be
az utca csendjét.
Az összesereglett járókelők és a FészekKlubban tartózkodó orvosok kiemelték az
autó utasait, majd a klub épületébe szállítva,
első segélyben részesítették őket. Az időköz
ben kiérkezett mentők azután az arcán erő
sen sérült Herz György dr. t szanatóriumba,
a két könnyebben megsebesült szülői pedig
a lakására szállították.

Ma reggel
megnyílt a
Minden fillérért
a legnagyobb ellenértéket!

Téli

CORVIN-VÁSÁR
mint még soha
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Próbautat tartott a rendőrség
a halálvillamos útvonalán
Rejtett hiba okozta a katasztrófát?

Eszméletre tért Gundel Mária, de nem tudja ml történt
A főkapitányság sérülési osztályán szaka
datlanul folyik a nyomozás a zugligeti
villamoskfltasztrófa
okának
felderítésére.
Győr Hu Aladár rendéi tanácsos újabb hely
színi szemlét é* több

próbautat tartott a ZngligctbcB.

désát, hogy alaposan meg tudják vizsgálni,
nera volt-e valami rejtett hibája a szerkezet
nek. Ez fogja azután majd eldönteni, hogy
indul-e eljárás valaki ellen vagy sem.
Érdekes jogi kérdés |s felmerült egyéb
ként a katasztrófával kapcsolatosan. A Jo
gászok és a rendőrség véleménye szerint

zugligeti
villamos-katasztrófa
sebesültje:
Gundel Mária. A kis Mária rendkívül gyenge,
alig hallható hangon beszél hozzátartozói
val, akik még mindig nem merték elmon
dani neki, hogy szerencsétlen kis barátnője
meghalt.
Elhaló, halk hangon érdeklődik:

Rajin kívül Gtczy Aurél, Tavadovszky Fe
— Ml történt tulajdonképpen?
• Beszkárl, mint minden veszélye
*
dór, kereskedelemi miniszteri főtiszt viselők,
üzem, anyagi felelősséggel tartozik a
— Csak aludj szépen — válaszolják.
a hatóság hivatalos
szakértői, valamint a
szerencsétlenség áldozata és sérültjei
A kislány lehunyja szemét és igyekszik el
Részkört képviselői vettek részt csen *
z
hozzátartozóinak.
aludni.
újabb helyszíni szemlén.
Az orvosok megállapiása szerint
A bizottság első Intézkedése az volt, hogy Értesülésünk szerint, az elhunyt Bartal Kató
szülei, valamint Gundel-ék is élni fognak
állapota örvendetesen Javul,
a halálkocsi Ismét rendőrségi felügyelet
ezzel a jogukkal.
alá kerüljön
épp úgy, mint
Törzsök Istváné, akit már
és mindeddig rendőr vigyázzon rá, mig a Mi történt
kérdi a kis vasárnap el is akartak bocsátani a kórház
ból, de komplikációk léptek fel: mindkét
vizsOlóbiró nem Intézkedik a továbbiak
Gundel Mária
szeme bedagadt éj ezért továbbra is a kór
felöl. Az í3M-a» kocsit, amellyel ugyanis a
Az Uj Szent Jdnos-kórház sebészeti ősz házban tartották. De most már rövidesen
végzetes katasztrófa történt, már egyszer
átadták p Beszkárl-nak és most ismét rend tályán vasárnapra már eszméletre tért a elhagyhatja a betegágyat.
őr őiMHik Melle.
A bizottság mintegy
tizenkét próbautat tett meg egy ugyan
olyan Q-tlpuan koraival,

Parasztlázadás Stájerban

a
kocsinak,
szak nyelven
mondva.
ffVea fegyverzetén" a szigetelés meg
van kopva.

és et okozhatta a katasztrófát. Éppen ezért
vált szükségessé, hogy a kocsit ismét a rend
őrség őriztesse, mert ugyanolyan állapotban
k«!|
találnia az ügyészségi
vizsgálatnak,
mint amilyenben a szerencsétlenség után la
látták.
A rendőri vizsgálat előreláthatólag szer
dán fog befejeződni. Giczv Aurél és Tava
dpvszky Pedor ugyani
*
ekkorra Ígérték a
legaprólékosahb részletekre is kiterjedő
*.
Mt
értől véleményüket. A rendőrség egyéb
ként a villamoskocsiról törzslnpot is kért be
a Ocszfcdrf-lól. ei a törzslap hétfőn kerül a
bűnügyi ositályra.
Törzsi i* Ist\Annak a minősítése már meg
érkezett. Eszerint

• kocalvtzrlő jelesen tette le a kocsivezetői vizsgát, külön képesítést nyert a
hegyi pályákra
é« soha semmiféle fegyelmi nem volt ellene
A rendőrség véleménye szerint az ügyészség
•I fogja rendelni a halálkocsl teljes szétsze

Confiserieapéritifet
ny/foff Január hó 7-in,

Freund Ödön
4 70 éves Fieund cukiás-generdció
legifjabb latna, melyről ezúton ér
tesíti £ vevőkörét és k. barátait.

Kizárólag:
Gróf Tisxa István uccu Só.

téri biztos a lakásügyi Ítéletek végrehajtá
sának ezentúl követendő módjáról és a ki
lakoltatás! eljárás szükségszerű folytatásé- ,
nak okairól. Erősen hangsúlyozta, hogy a
lakásügyi ítéletek végrehajtásának
hosszú
időre, vagy csak a tél tartamára való fel-1
függesztése
a kislakásokra osztott házak tulajdo
nosainak telje
*
tönkretétele nélkül nem
lehetséges.
A Budapesten dúló házbérnemflzetési jár
vány, amely különösön a külső periféria
*
kon pusztít, produkálta azt a lehetetlen álla
potot, hogy többszáz olyan ház van, mely
nek 40—50 lakója közül

Egyrésze természetesen nem tud fizetni, de
a többiek rendesen keresnek, esetleg albér
lőt tartanak, megkapják tőlük a bért és a
háztulajdonosnak mégsem fizetnek.
A lakásügyi bizottságnak nem is annvira
a kilakoltatástól remegő lakókkal, mint in
kább a háztulajdonosok százaival van
dolga, kik segítséget kémek, mert telje
*
tönkremenetel fenyegeti őket. Fizetik a
nagy adókat, lakásaik egyrésze kiadatlan, a
lakóktól pedig nem kapnak pénzt.
A lakásügyi bizottság — állapította meg
a lakásügyek miniszteri biztosa — más
részről mindent megtesz a szociális nyomor
mélyítésének elkerülésére és ahol méltá
nyosságról szó lehet, ott közbelépnek és
hosszú időt biztosítanak a tartozás megfizet
tésére, vagy a kiköltözésre.
De nem lehet kíméletről sző azoknál,
akik beköltözésük után két héttel vagy
egy hónappal már nem fizetnek ház
bért, mert tudják, hogy három-négy hó
napig Is Ingyen lakhatnak, mire a kila
koltatás sora rájuk kerül.

Első eredeti felvétel a stájer országi parasztlázadásról

Letartóztatták a Kazán gőzös
kapitányát és három tisztjét

A kocslvlzsgáló előírta a hiba gyors kijaví
tását, másnap délelőtt két lakatos és egy se
gédinunkás dolgozott is a kocsin és munká
juk befejeztével kijelentették, hogy az első
A Budapesten állomásozó Kazán gőzös
fegyverzetet
vállalata részéről feljelentés érkezett a rend
kicserélték,
őrségre. A feljelentés szerint
ügy hogy most már a kocsinak semmi baja
rovancsolást tartottak a Kazán üzleti
nincs. A munka befejezése után rátették a
könyveiben
kocsira a próbokocsi-jelzőtáblát és azzal és az első vizsgálat eredménye az volt, hogy
próbautat tettek egészen a lipótmezei elme mintegy 23.000 pengő hiányt állapítottak
gyógyintézetig. A próbaút befejeztével a ko meg. A rendőrségre érkezeit feljelentés alap
csi vezető kijelentette,
hogy a kocsi hasz ján megindult a vizsgálat, amelynek során
nál ható állapotban van.
letartóztatták a gőzös négy tisztjét: I
A .halálkocsi vezetőjét, Törzsök Istvánt
Langhaminer Antal kapitányt, Itubov- |
bár újabb kihallgatása alkalmával gvanusi
főttként. hullgnlta ki a rendőrség, még sem
tartják bűnösnek, mindinkább nz a feltevés
•lakul ki, hogy

a kocsinak valami rejtett hibája volt

ÚJ

két-három kivételével egy aem fizet

mint amilyennel a szerencsétlenség történt.
A kocsi a zugligeti végállomástól indult cl
minden egyes esetben és a Znlal-utlg ment.
A lejtőn a legnagyobb gyorsasággal, az úgy
nevezett Hs kapcsolással jöttek, míg a ka
tasztrófa alkalmával beállított kocsi kettő
vel alacsonyabb, hármas kapcsolással jött
le a lejtőn.
Kipróbálták a» Asszea fékberendezést.
A legmeredekebb helyen fékezteUek a ve
tetővel és a kocsi minden egyes esetbep n
legrövidebb Időn belül megállóit. Megáll
*
pl tolták, hogy kézifék ennél a sebességnél
egyáltalában nem használható, pótsin/ék
használható ugyan, de mégsem praktikus.
Tisztázták azt is, hogy a terv szerint be
állított 1349. számú kocsi helyett miért álli
tolták be as 1353-as számút. Azért történt
a csere, mert a 4*l-es
relációban elromlott az
egyik kocsi, közvetlenül a kislányok kirán
dulása előtt és annak helyébe állították be
a> előre kijelölt kocsit. A Részkört kocsiszí
neiben műiden- második, rate motprvhsgálatót tartanák.
Az 1353-as Jelzésű kocsinál
3-án -este, tehát félnappal a kirándulás előtt
történt meg a vizsgálat Ennél a vizsgálatnál
megállapították, hogy

Budapest, 1938 Janódé < _■

ezky Ferenc IT. kapitányt, Csányl Sándór hajóshadnagyot és Ilell József se
gédtisztet,
akik azonban valamennyien azzal védekez
tek, semmiféle bűncselekményt nem követ
*
lek el, elszámolási differenciáról van szó.
Langhammer kapitányt és három tisztjét
a főkapitányságról

már M első tárgyaláson
hassanak.

ítéletet hoz-

'

Ezzel levezetödnék a megduzzadt lakásügyi peráradal, megritkulna a rosszhiszemű
lakbérnemflzetök száma, mert a nemfizetést
rögtöni kilakoltatás követné.

ÖRÖM.
AZ EMBER ÉLETf,
AH
HA RENDES A? EMÉSZTÉSE /

J

a királyi ügyészségre kísérték
■s ügyükben tovább folyik a vizsgálat.

Kasszafííróh a Máv íízlefvezetőség
pénziátrfermében

Nem sikerült a tehetségtelen, kezdő kasszafurók munkája
A MÁV üzletvezetőség Kerepesl-ut 3. sz.
alatt lévő épületében vasárnap reggel észre
vették, hogy
a péiiztártcrera ajtaja tárva-nyitva van,
a helyiségben minden fül van dúlva,
a fal egy helyen félig
ki van bontva és a
Wertheim szekrényről hiányzik a kilincs.
Értesítették • főkapitányságot,
ahonnan
több detektív és dnkti'oszkópus ment a
helyszínre. Megállapították, hogy a betörők
még kapuzárás előtt belopództak »z épületbe,
álkulccsal behatoltak a pénztárterembe,
majd hozzáfogtak munkájukhoz. A Wertheim-szvkrény felnyitásához ugylátszik
nem volt megfelelő szerszámuk,

— A lakásögvl peres eljárás — mondotta
Németh tanácselnök — reformja hozhat
csak megoldást, mely egyes alakiságok
mellőzésével megrövidíti a határidőket és
lehetővé teszi, hogy esetleg

ezért abba Is hagyták a munkát és fal
bontás utján a szomszédos helyiségbe igye
keztek átjutni. Ez a tervük is meghiúsult,
mert bizonyára valami zajt
hallottak és
munkájukat abbahagyták.
A Pemblnszky-utcA 4. sz. alatt egy ü
l«b
*
helyiségbe mentek he ólkulcsos betörök.
Itt Is meg akarták fúrni a Werthefah
szekrényt,
de fáradságos munkájuk itt sem hozta meg
a várt eredményt, A rendőrség keresi a
kasszafurókat, akik ugylátszik
„tehetségtelen betörők
**

lehetnek a szakmában.
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VlblCSŐ HASHAJTÓ
— A sárga veszedelem fenyegeti fogait. Vé
dekezés: a Diana fogkrém, mely tubusonként
már 48 fillérért mindenütt kapható.
— Iparosok és kereskedők vigadói nagygyfilese. Még eddig nem látott nagyvonalú meg
mozdulása lesz a fővárosi ipariizőknek és ke
reskedőknek január hó 15-én délelőtt Sll-kor
a pesti Vigadóban tartandó hatósági-üzemellenes nagygyűlés. A mai munkútlanság köze
pette a kereskedelem és ipar a munkanélküli
ség állandó növekedését a legnagyobbrészt a
hatósági
üzemek
illetéktelen versenyének
számlájára írja, A hatósági iizejnek megszün
*
tetés
* napi kérdések előterébe kerül, amehet
teljes mértékben indokol Tyler legutóbb ki
adott jelentése Is. A merkantil érdekképvisele
tek nz 1W3. esztendőt a hntósógi-iizemellcncs
harc jegvében kezdik el. A nagygviiléa vezér
szónoka Kher Antal dr.. a Budapesti Kereske
delmi é» Iparkamara elnöke.
— A régi Freund névhez méltó ízléses beren
dezésű modem cukrászda nyílt meg a Gróf
Tisza Tstván-utca 2fi. sz. alnít. Az uj Freundcukrószda kitűnő süteményeit rövid idő alatt
megkedveli a fövórosi publikum.

Újból megkezdődtek a kilakoltatások

Sírhat most a potyka ur,
nálánál olcsóbb már a
STEINHARDT SZÍNPAD Lakbérnemfizelési járvány Budapesten — A kislakásos
Vpi. hákoc/t-ui M.
Telefon: <2»74
hazak tulajdonosainak kálváriája
Minden erte S»f» 'ívkor
*

NYÚL

Szombaton, január 7-én lejárt a kimélegmesszebbmenő kímélet jegyében
leti Idő, melyet miniszteri rendelkezés biz és csupán azokat lakoltatják ki, akik erre
tosított a házbérílzelésscl hátralékos lakók rosszhiszemű bérncmflzetéssel rászolgáltak. annár had akció, naponta órkrz.ö sut 11lmAnyokból kapható;
nak. A nyugalmi Idő alatt tartott megbeszé
Roll és SlelnliarcH
Ez alkalommal érdekesen nyilatkozott
léseken illetékes körök elhatározták, hogv
darabonként
Egt mefelözl a hltMnfl blsét6-mUsor.
NÉMETII ÖDÖN DR.
Vizkercszt után folytatják ugyan a jogerős
Hl GRAS1 A KLEMÉH vadkercakedőnól, Rndanea', IX.
WI
tsúrolt Has t lakásugui ítéletek oégrehajtását, de c&ak a
törvényszéki tanácselnök, lakásügyi minisz- KöapsnU VAmsomtboK M».
*
axAaiu ttUKs.

ABRIS RÖZSZJB

P120-P2.-iu

HÉTFŐI NAPLÓ

fcrihpwrt, 1933 JannJr 0.

ALAPÍTÁSI
I

20 EV

'lOtv

Év

7

MÚLVA

^1893

I <ÍI
1 alkalmiioH

10 alkalmazott

15 atkatmaxott

350 e lkai mázott
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zokni
-.48
ml.itiíoti ri-malK—_ _ P

-.53

Férfi zokni

Férfi
zokni
-88
flórtötésfl. nlntdn — — — P
Jéjn'ökniw
____ p
Férfi" íábszárv'dő
——F
>_F

Lábfejjel,seiaeu vmmutbajUwlP

Téli
kesztyű
■öl *■ férfi. ••!«■■— — — *
HölJeszMt
_F
Hói bőrkesztyű
meleg béléses)

___ F

Férfi
bőrkesztyű
■Mtec béléMol------------ F

Éle'miszerekí

10 kg, fehérbab
88
3b 5 kg. fOrlbab.__r-88
_75 2 kg b’irm1 rizs _»-88

űkia mappa
Husierj-kalapács
Cizrk
cűrna...
>000 <anloe P í.í&
M D Cs. gcpvarröselvera 06
10 drb tömöpumut -35
Előnyomj ott toivédö 72
Fa-dominó ««
*88
jnkk-készlef táblával . P 88
Borotva-Kész et 1ÍU 88
Kölni víz ?„«»=?? 88
7. kg. Csokoládé
- 88
7. kg leakeksz __, 88
7> kg. Csokotádédrugé 88
7. kg. Sósperec __,-44
7. kg. nókusz-csoí , -44
7.kg.Cukorka __,-44
1 tele
csőin
ig vásárfta ...44
4de«é«gW_______ — F
“ *

,LltL£in,r‘lt?.__» 88
7. kg. mák_ _ _ ,-83
7< kg. dióbél __r-88
*/. kg. mazsola _,-88
7. kg. pörkölt kávé, 88
7. kg. egész bors _,-88

__,-88
Hoboz szardínia r-88
1 kg aszalt szilva, -88
2 kg narancs _ _, -88
2 kg olasz maróni, -88
1 kg. Izlitn kolbász, -88
7.(kg. tormás virslii. 88

2 kg. liszt 0 gg _»-78

jubileumi téli vásár
rendkívüli árakkal szombaton kezdődött!

Budapest, 1033 Január <
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Iliit EK

írók a törvényszék előtt
Zsolt Béla éa tárlatnak nemzetgyaléxási perét szerdán
tárgyalja a Mches-tanács

Vasárnap este
a kommunistáit
tiintettek
a Bakáts-téren

tárgyalásra tűzte ki ezt az ügy
,
**
de ekkor,
mielőtt még érdemben megkezdődhetett
Vasárnap este tizenegy őrá ntán a Bakács
volna » tárgyalás, Zsolt Béla ügyvédje azzal téren mintegy ötven suhancból álló tüntető cso
Ddtrandezők: nincs többé gond! Pompás
az érveléssel, hogy Méhes tanácselnök, mint port veri>düit össze. A Tompa utca irányéba
iskotei ngilt
Az elL'-bálok elnökét január
szín azóbiró részfvett » statáriális tanácsban, haladlak és hangosan kiabáltak. Rendőrök ke
ff> -In n Duneip'doldban Andrássy fléza gr AJ
rültek eléjük,
elfogultsági kifogást emelt Méhes ta
jóvédnöksége alatt minta terít rendeznek. Itt
két tüntetőt sikerűit elfogulok,
nácselnökkel szemben.
azirlán megtanulhatja mindenki, miigen le
a többiek elszaladlak. A két tüntetőt előállítot
a magyar állam és nemzet meg bee
*
il
gyen az igazán előkel
*
és finom bál.
A törvényszék ekkor az Iratokat felterjesz ták a főkapitányságra.
lése ellen Irányuló vétség elmén adott
tette a Líbiához, hogy ott döntsenek az el
ki vádiratot Zsolt Béla és társai elten,
II
fogultsági kifogás felett. A» ítélőtábla most
Érdekes kettőn esküvő fent kedden nz mert — a vád szerint — közvetlenül Sálini hozta meg döntését, amelyben
egyetemi-templomban Kammer Szigfried, a én Fürit kommunista agitátorok kivégzése
elutasította a védetem elfogultsági ki
nemrég elhunyt nagyiparon kél Iringó egy előtt röplratot adtak ki én ebben a halálbűnfogását és elfogulatlannak mondva ki
ezerre torija az esküvőjét. Ágnest Kertész telén ellen tiltakoztak. Az ügyészség a röpa tanácselnököt, utasította az tlgy letárNándor, a Kertét: Tódor cég egyik tidajdo- iratot elkobozta é» tartalma miatt emelt vá
gyalására.
nota. Évát pedig Oberschall Viktor, Bárány dat ))srdl Béla és társai ellen.
Vasárnap éjszaka a keleti pályaudvarra
István tmzóbajnok sógora vezeti oltárhoz.
A bünfetófőrvényszéken dr. Méhen Ignác riyen előzmények után kerül most tárgya
befutott gyorsvonat hálókocsijának egyik le
lásra
az
érdekes
ügy.
törvényszéki biró tanácsa egy ízben már
ni.
függönyözött ablaka mögött Titulescu román
Megint egy nagy müuéxz-tlker. Kovács
külügyminiszter utazott. Titulcscut a pálya
— i. Nemzeti Egység Pártjának elnöksége el
— Hétfőn lesz döntés a román kormány
D< :ső, a kitűnő fialni operaéneken, amikor a
készült a párt uj szabályzatával és szervezeti udvaron
Váron! Színház operaelőadásai megszűntek, válság ügyében. Hétfőn délután Tilulesca ügyrendjével .amely megállapítja a hatáskörö
hivatalosan nem fogadták
szerződét nélkül maradt, .4 kitűnő művész külügyminiszter audienciára megy á ki ket és modernizálja az eg^sz pártszervezetet.
hiába kopogtatott az Operaház ajtaján. Végül rályhoz Szlnniába és a kihallgatás után ko Rövidesen kinevezik n vidéki központokban s a külügyminiszter nem is hagyta el a háló
*
ül ö‘sze, amelyen álhidalni mflködö pórttilkárokat. Egyelőre tiz agilis kocsit.
Pécsbe került. Most azután fényes honorá ronatanúé
Titulescu Svájcból, ahol szabadságit töl
riummal erotikus szerződést kapott. Kairóba igyekszenek a király és Michalache belügy fiatulember kinevezése fog megtörténni. Egyéb
viszik. Kairóban minden tavasszal opera- miniszter között felmerült nézeteltérést. ként a pórtélét feléiénkitését és erőteljesebbé tötte,
Bukarestbe utazik,
előadásokat rendeznek
l'uad király nagy Abban az esetben, ha a király hozzájárulá tételét célozzák azok a tervek, melyek szerint
pártfogója az operának. Kairó messzi non sát adja a felmentésekhez, urv a kormány a póriban a napfóLnapra felvetődő politikai miután a román kormányváhág ügyében
problémákat előadások tartásával és n párt
valószínűleg
megmarad
hivatalában,
de
ha
ugyan, de megéri a fáradságot, mert az
táviratilag a fővárosba kérették. A svájci ut
a király továbbra is kitart a kormánnyal tagok közvetlen informálásával akarjók napi Budapesten keresztül vezetett s a hajnali
egyiptomi font nem utolsó valuta.
renden tartani.
szembeni elutasító álláspontja mellett, úgy
órákban a román külügyminiszter tovább ie
—
Debrecen
törvényhatósági
bizottságának
tag

IV.
nemcsak a belügyminiszter lemondására ke
utazott Bukarest felé.
Vendég érkezett Budapestre, rég nem Iá rül majd sor, hanem az egész Maniuu-kor- jai púrtkfilÖnbség nélkül értekezletet tartottak,
amelyen elhatározták, hogy Gömbös Gyula
tolt, kedves vendég. Lenkeffy Ica. a néma ’nány visszalépésére.
miniszterelnök látogatása alkalmával memo
film nagy magyar sztárja jóit látogatóba
— Gyermekévéi együtt öngyilkosság! ter randumot adnak út
a miniszterelnöknek
A szép filmszinésznő Lauis Manheim párisi vekkel foglalkozva élbiíjdosoít egy apa. Le- amelyben kérik az adóreformot, a kartellek
bankárnak és fiimvállalati flnansziének a fe hoczky Gyuláné agusztatelepi lakos bejelen íncgrendszabúlyozását, kamatcsökkentést, az
lesége.
tette, hogy férje, Lehoczky Gyula 35 esz áüáshalmozások és a mammulűzetések mag
V.
fendös Üveges!szoló hároméves Gyula nevű szüntetését. Ugyancsak memorandumban for
I'gy nevezett „nagy válópőr" készül. Azaz fiával együtt még fi-án eltávozott hazulról és dulnak a tiszántúli gazdák is a miniszter
elnökhöz, amelyben kérik a gazdamoratórium
Bées, január 8. ?
nem in készül, hanem már folyik is. A híres azóta nem tért vissza. Tekintve, hogy férje kiszélesítését, valamint a debreceni Istvántérti!mágnás fia csak pár évvel ezelőtt nősült többször hangoztatta, hogy anyagi gondjai gözuintom válsága ügyében a kormány seg tsé(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
Egy gazdag amerikai hölgyet vett feleségül miatt Öngyilkosságot fog elkövetni, attól tart, gét. A gazdakfildötlséget Baltazár Dezső refor jelentése.) Gróf Zichy Tivadart, a pesti tárAzóta jórészt külföldön éltek. Sokat jártak hogy gyermekével együtt beváltotta fenyege mátus püspök fogja vezetni.
sasélet népszerű Zichy Tivijét itt őrzik már
Franciaországban. Most is ott tartózkodnak tést. A rendőrség megindította a vizsgálatot.
— Milliós dcvizaesalás Berllrben. Berlin napok óta a Landcsgericht fogházában.
A magyar fin és az amerikai láng házassága
— Uj rekord a délamerikai repülövona- ből jelentik: A Vossische Zeitung jelentése Elég nyugodtan várja a sorsát, nincsenek
azonban nem végződött happy enddel. Né lon. Parisból jelentik. Az Arc de Cici (Szi- szerint a rendőrség egy nagyarányú valuta különösebb kívánságai, igényei. Látogatók
hány nappal ezelőtt táviratban Párisba hív vánvány) nevű repülőgép vasárnap startolt, csempészési bűnüggyel kapcsolatban letar eddig nem igen érkeztek hozzá.
tok rgp fánevü budapesti ügyvédet, hogy hogy megjavítsa a délamerikai légi utvona tóztatta az Allgemeine Kredit- und DeposlVasárnap Isméi kihallgatták Zichy Ti
tanácsot kérjenek tőle: közős elhatározással Ion az eddigi rekordot. A hárommotoros re lenbank egyik vezető tisztviselőjét. A ber
vadar grófot,
hogyan válhat el a legrövidebb utón. Az pülőgép a Páris—marseillei szakaszt rekord lini rendőrség detektivjei előállították a
ügyvéd megadta n szükséges tanácsokat, el
idő alatt telte meg Az uj rekord 2 óra 32 rendőrségen fírackcndorf János cégvezetőt, aki folytonosan azt hangoztatta, hogy min
készítette a válási szerződést, azután vissza
den
kárt
megtérít.
Amikor megkérdezték
perc, 23 perces javítást jelent a régi rekord akit letartóztattak, mert az a gyanú merült
jött Budapestre. Az amerikai menyecske a dal szemben.
fel. hogy egymillió márka ősszeget megha tőle, hogy miből akar fizetni, azt válaszolta,
legközelebbi gőzössel vlsszahafózik az új
hogy
ladó devizacsalásban veit részt.
— Riadalom egy istentiszteleten. Debre
világba, a váló peres ur pedig hazajön Hu
Elmerült egy görög hajó és egy angol
500.000 pengős örökséghez jut és ebbéR
cenből jelentik: Az itteni kőtemplomban a
dapcstre.
halászhajó a tengeren. Párizsból jelentik:
egvenliti ki tartozásait.
vasárnap délelőtti Istentisztelet alatt, amikor A marseiliesi rádióállomástól « Strafls nevű
VI.
Farkas Pál segédlelkész tartotta a szentbe- görög gőzös segélyt kért. A gőzös négy mérA kihallgatás után Zichy Tivadar gróf toa
Szombaton less a szezán első nagyobb- szédet, az első sorokban összeesett az egyik
szabású eltt álarcosbálja. A
Pannóniában iobbmódu polgárasszony. A körülötte ülők főldnyire Finisterre foktól kért segítséget. vábbi letartóztatását fenntartották.
tartják meg a Trafó: in Álarcos Jelmez- felsikolttfttak, mire Farkas segédlelkész fél A későbbi jelentések szerint u görög hajó
estéig! .4 bál elnöke Esterházy Antal herceg. behagyta a széni beszédet, lejött a szószék elmerült a tengerben, de huszonöt főnyi le
génységét megmentették.
A katasztrófa
ről és abban a hitben, hogy az nsszony meg részleteiről még nem érkezett jelentés. —
VII.
halt, intézkedett elszállítása iránt. Pár perc Londoni jelentés szerint az „Endon" nevű
Keep smlllng ... Mosolyogjunk ... Ennek múlva azonban az asszony eszméletre tért
az amerikai tannak egyetemi professzorai s a közben előkerült orvos megállapította, angol halászgőzös az Északi tengerben is
akadtak Budapesten, az Inzotvencia búval- öofTi/ könnyű szívrohama volt. A lelkész tiz meretlen hajóval ütközött össze és elsül]/lyedt. Attól tartanak, hogy n gőzös tizenkét
Washington, január 8.
bélelt városában. Mosolyogjunk . . . — hir perc múlva folytatta beszédét.
főnvi legénysége életét vesztette.
deti estéről-estére a Dunakorz ó-bárban két
Politikai körökben megdöbbenéssel fo
— Két htrtefen haláleset az ntedn. Vasárnap
kitűnő fia; Gyuri, a hires-neves, őrdöngős este a Csarnok-téren dr. Wagner Sándor ügyvéd
gadják fíoosevelt ttj elnök adóemelési ter
SZAKORVOS veit. Roosevelt adóemelésekkel akarja el
pesti dobos és partnere, fíékésy. Azt mondja hirtelen összeseit és meghalt. Valószínűleg eilvvér-. h«r M ne<ntbete<rek tüntetni az államháztartásban mutatkozó
*
ölte meg. A Hunyadi-tér 10. számú
o legenda, Cslkágóban ima egy gyár, ahol szélhildé
nek rendéi eeénx nap
élőt be eresztik n gépbe az eleven szarvast és ház elölt összeesett é« meghalt egv jólőitözött
deficitet. A terv szerint az adóköteles jöve
t. ttAknms' rze-nben
hátul kijön a kész s.-arvasbŐrkesztyü. A fi- férfi. A Magánnlkatmnrottnk Biztosító Intézeté
delem minimumát a családos adóalanyok
*
nek
beteglanlát
találták
zsebében
amely
fírnan
nomfánusu, szolid, elegáns Dunakorzó-bárba
nál
—
Kifosztot'ák
egy
rendőrfein
,
?velő
laká

Béla névre volt kiállítva de közelebbi adatokat
bemegy a napi gondokkal agyonterhelt em :iem tartalmazott
sát. Vasárnap éjszaka vakmerő betörést haj
az eddigi 2500 dollárról 2000 dollárra
ber és félóra múlva megváltozik stámára a
— Meggyulladt ■ kályhától. ÜJnesten s VI- tottak végre Tűzkő Gyula rendörfelügyelő
s a nőtleneknél 1500 dollárról 1000
világ: csupa derű, csupa humor, csupa ró- ’ág-ntra óit számit házban Érkép Rózsi 13 éves Dorozsmaiul tó. számú házban lévő lakásán.
dollárra csökkenti.
zsetsrln ragyogás minden. Keep smlllng . . . hóztártúsbell lány ruhájút a kályhából kipattanó Míg o házbeliék nem tartózkodtak odahaza,
és kilüziük a mulattató
*
becsületrendjét a ■zikre meggyitjtotta. a szerencsétlen leány ki álkulccsal felnyitották a lakást s nagymeny- A jövedelmi adókulcsát pedig 4000 dollár
Dunákétrzá-bár sztárjainak a gomblyukába. rohant a szobából, segítségért kiálto-ott, de nyiségü ruhaneműt vittek el. A kár értékét évi jövedelem alatt 4-rö! 6 százalékra emel
mire eloltották a ruháját, addigra már harmad még nem lehetett me^állanitani.
nék, míg a 4000 dolláron felüli jövedelemadó
Vili.
fokú égési sebeket szenvedett. Hétveszélyes ál
— Beverték a személyvonat ablakát Vasár 8 százalékról 12 százalékra emelkedne. Ax
lapotban szállították * gróf Károlyi-kórházba.
A londoni német kórházban hatvanhétévé
*
nap délután félnégykor a Bicske felé robogó uj adóemelések az 1918. évi adózási rend—
F
’
ütöite
a
vPIamon.
Vasárnap
délután
a
korában meghalt Hónap Kálmán veszprémi
Jóikef-kÖriii és József-utca sarkán ■ 73-a
*
jel- személyvonat egyik harmadosztályú kocsijának szer visszaállítását jelentenék ét
főletésü magyar hegedümfívéss.
Hónap résü villamos elütötte Piukfn József 87 éves ablakát a köhényaíuti faiskola Irányában kővel
• Jövedelemadót Whb
Kálmán, a világhírt! Áttér tipót unokaöccse napszámost a szerencsétlen ember súlyos sé bevertek. Az utasok között nagy pánik tört ki,
50 százalékkal emelnék.
Bejárta a világot, királyi udvarokban játszott, rüléseket szenvedett. A mentők a Rókus-kór- azonban szerencsére az ablakon keresztül beha•itolt kőtől nem sérült meg senkisem. A rendőr Roosevelt adóemelési javaslatai a demo
azután a londoni Covent Garden hangver házba szállították. Ádapofa életveszélyes.
ség megindította a nyomozást.
senymeslere lett, majd a Guildhall-akadimta
— Vasárnap Öngyilkosat. Az Enyedi-ut M. »i.
krata párt köreiben is hevet ellenállásra
— Nagy srfrájk a francia textilInarbrn. Lü találnak.
tanára. A kiváló magyar művészt nogg rész házban lévő lakásán luminállal megmérgezte
Armentléres teitilvídékén a
magát Borsot Ferencné 4ft éve
*
nyomdásznő. léből jelentik!
cet mcPfit tenallék <
Életveszélyes állapotban szállították s Rókus- sztrájkmozgalom egyre veszedelmesebb mérete
- sági — EUrve
rezlék
*
n debreceni Lovaregyktet
kórházba. — A Tisza Káfnián-lér 3. számú ház ket ölt. A sztrájk most mór kiterjed valamennyi
Debrecenből jelentik: Az ország legrégibb lovarüzemre. Eddig 6100 munkás lépett szlrrilkba.
-- Meg akar esküdni ■■ életfogytiglan elítélt ban Ateíner Józsefné gázzal mégmérgezte ma
~ A lováaal gyújtogató asszony a bíróság egylete, nz l8C3-ban alanitolt Debrecent Lovargát.
Tettét
még
Idejében
észrevették
a hozzá
enb a kedvesével. Debrecenből jelentik: Cseh
előtt Nagykanizsáról jelentik: Lovászi község cgylet beszüntette működését anyagi zavarok
Ferenc földművest n debreceni királyi törvény tartozói, Súlyos állapotban a mentők a Rókus- ben a nyáron kigyulladt Csóra József gazda miatt. Az országszerte híres gyeppálya, valamint
kórházba szállították. — Köpöm Erzsébet 24
*rék életfogytiglani fegyhásra ítélte, mert meg éve
búza. A ház leégett, de vtlc együtt elpusztullak az ingatlanok visszakerüllek a vóros tula’do*
háít.irlósi
alkalmazott.
Székely
Bertalangyilkolta szén tóiét, őzathmárp
Zsuzsannát, utca 12. ataij |*ká<án hlpermnncánnal megmér- a szomszédok házal is A csennőrség gyújtoga nába, a berendezési tárgyakat azonban a hiteleszí rt, hogy kedvéire Járjon Bakó Katalin kedve gert
*
magái. — Alföldi László 22 esztendős asz- tást gyanított é* elfogta Csórót, valamint a fa- tök elárvereztették s Igy a dicső múltú egyesü
sének Cseh Ferenc mórt a fogságból kérést In
tnlosscgéd az újpesti rakpartról a Dunába ug leségét és Szabó Gábor gazdálkodót. Csóróné be let befeterte működését.
lézCtt a királyi ügvésrsfgher,
amelyben kife- rott. \ közelben tartózkodó hajósok kimentet- ismerte, hogy ő gyújtotta föl a házát, hogy hoz
— Klrakatfosztogatá
*
a Belvárosban. Fá<h
J»?í art kívánságét, hogy meg akar ff kiríni Bakó Uk é» átadták a mentőknek, kik mindkét élei- zájusson a btztosifáet Összeghez. Csóra és Szabó Gyula, Ferenciek-tere 1. sz. alatti kötöttáru ül
Fcifrámnál is azzal Indokolja
ért a kérésót
**
untat a Rókus-kórházba Azállitotlák. — Popper szabadi: bon vannak, az asszony azonban a fog tetőnek kirakatét, ismeretlen tettes felnyitó'
hogy Rakó Katalin
nevét meghurcolt
*
é» ó Mária 35 éves tanítónő. Szív utca 3. számú ház ház lakója. A törvényszék most január 23-ára é» onnan 21 pár
sdyemhansnyát ellopott. A
mcgeakOdAtt neki, hogv feleségül fog a venni l>an lévő lakásén aszpirinnel megmérgezte ma- kitörte a főtórgyalást, amelynek során Ölven rendőrség a kirakalfo»ztogalás ügyében m-cinMixel az flgyésa felírt be réti éa halálbüntetést Oát. Eszméletlen állapotban szállították a Ró- tanút hallgatnak ki.
ditotfa a nyomozóit.
kért, az esetleges találós
Ítélet előtt akarja k ua-kórMzba.
Jőzseívároal Nemsetl Demokrata Kör
megtartani az esküvőt.
— lllstoa é« enyhe hatA
*
*
előfeltétel
a jó uj helytoégí nck felavatása. A József városi
bAshajlószernch Ezért kedvelik a Dara olt t Nemzeti Demokrata Púrlkör most avatta fel
rántják nz orvotok gyermekeknek é* felnő!- t Gsepreghv-utca 2. szám alaitl helyiségeit, me
Szerda este 8.30 ómkor a rádióban
két fotel
dívány
leknek székrekedésnél egyaránt Minden rto- lyen lubbaz.ii főnyi közönség jelent meg. GálAlpar Gitta Gsod&hangu Hímje.
aaonnal
mngnn Darmol felírással. Utánzatokat és má» rios Dezső, dr. Szende Péter Pál. Gon bot Alácsomagolást utasítson vissza.
dar dr. dr. Szende Péter Pólné beszéde után
János és Gál .tmö országgyűlési kén— Nlneaaa párja achnl aa „Tgmándr Hantit, Idzwnyl
viselők tidvőzAltók a józsHvé.rosi rfeniokrX
Címet k « 111;
Mert hüaégc
*
őre Jókedv * egéasaéguelu
polgárságot a Parikör megteremtéséért.
VII., Erzsébet kőiut négy, házleltlgjel
/

A bűntetőtörvénysrék holnapután, *
zerdán délelőtt rendkívül érdeke
*
bún peri fog
tárgyalni. Több ismert Író a vádlottja en
nek a pernek Zenit Béla, liléé Gyula, Jó
zsef Attila <n Szlmonideez Lajos, aki iro
dalmi munkásságán kivöt mint evangélikus
pap is működik. As ügyészség

Títulescu

vasárnap átutazott
Budapesten

Zichy Tivadar
félmilliós örökségétől
várja szabadulását

Nagy megdöbbenés
Amerikában: Roosevelt
felemeli az adót

Dr. Ft sva

HasznőitBarnl'íra

Szivén Királynője

c:csűn eiaao».

Bndapert, 1MS Janndr 9.

Ismét békebeli hangulat az

Em kében!
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Z'hol a francia miniszterelnök dolgozik

Leltári vásár

POGÁNY-lazzé.
Győri Vörös IHfsl cigányzenekara '
tfÓllal Árpád énekes MzretnflkMéeetel. [

— ARANY KÉZ AZ UTCÁN. Amerikai lzii
meglepélésnél szolgál Budapest közönségének
e héten a -Jlétfől Napló
.
**
A reklámnak soha
nem látott módján nyújtja át kedves olva
sóinak kedvenc hétfő reggeli újságját: a
„Hétfő! Napló“-t, Sok-sok szál színes kar
és arany kéz jelent meg hétfőn reggel a fő
város összes lapelárusitó helyén és mind
egyik arany kés a lapunknak egy-egy példá
nyát kínálja fel megvételre.
Tarka szint kapott néhány Arára a város.
A „Hétfői Napló44 reklám-kezeinek arany
sugarai aranyozzák be a tél! reggel szürkeM‘**
éf és adnak derűt a főváros robotbanszáguldók tömegétől feketéid nfcálnak.
Itt az aranykéz, amelv szeretettel nyújtja
önnek át lapunk legújabb példányát, tele
friss anyaggal, pompás hírszolgálattal, nagy
szerű riportokkal, elsőrangú színházi cikkek
kel, kitűnő, tarka képekkel, páratlan sport
rovattal. Mindaz a mi az egész világon tör
tént vasárnap, kedves és színes csokorba
fűzve kerül a „Hétfői Napló'4 hasábjain a
nagy nyilvánosság elé.
Tessék, nyúljon utána ön Is, vegye ki
aranykezünkből lapunk ma reggeli számát
és rendkívül olcsón, 10 fillérért tökéletes új
ságot kap, amely a vasárnap eseményeinek
legtökéletesebb és legmegbízhatóbb beszámo
lója.
— Felhős Idő éjszakai köddel és csapa
dékkal. Két hét óta vasárnap délelőtt sütött
ki először a nap s kellemes, derült idő volt
egész nap. A déli hőmérséklet -j-3 fok volt.
A Meteorológiai Intézet prognózisa a követ
kező: Felhős Idő várható, de éjszaka és reg
gel jobbára kőd, kisebb csapadék. A hőmér
séklet továbbra Is fagypont fölé emelkedik,
de a hegyes vidékeken erősebb lehűlés vár
ható.
— A francia delegáció elutazott Genfbe.
Vasárnap este elutazott a franc1'’ fővárosból
az a delegáció, amely résztvesz a világgazda
sági konferencia előkészítő tanácskozásain.
A francia megbízottak már az előkészítő ta
nácskozások során vitát akarnak provokálni
a transzfermoratóriumok és a fizetési mérle
gek felülvizsgálása ügyében, amelyek szerin
tük az adósállamok fizetőképességének meg
állapítására elsősorban mérvadók. A Volonté
a delegátusok elutazásával kapcsolatban ezt
írja: Szakítani kell mór az eddigi francia
politikával, amely kétféle erkölccsel mért.
Nem járja, hogy Franciaország még mindig
fizetéseket követel Németországtól és annak
idején nemfizetés miatt megszállotta a fíuhrnldéket, most azonban maga is megtagadta,
hogy az Egyesült Államoknak adósságát
megfizesse.
— Aa Okleveles Mezőgazdák Egyesületének
értekezlete. Az Okleveles Mezőgazdák Egyesü
lete vasárnap délelőtt Dinnyés Lajos elnökle
tével népes értekezletet tartott. Ax elnöki meg
nyitó után Talamenovich Géza gazdakamara
felállítását sürgette, Zsivanovits Béla a szak
képzettség érvényesülését követelte. Többek
felszólalása után végül elhatározták, hogy ér
dekeik védelmére felkérik az okleveles gazde
képviselőket.
— Eltűnt Dán Béla kormányfőtanácaor
feleségének drága karkötője. Dán Béla kor
mányfőtanácsos gyárigAzgató feleségével és
főbb Ismerősével szombaton este a keresztutcái
KofruJf-vendéglőben szórr kozott. Záróra felé
járt már az idő, amikor az uriasszony meg
döbbenve vette észre, hogy kétezer pengő ér
tékű karkötője eltűnt karjáról. A társaság tag
jai felkutatták az egész vendéglőt, de a kar
kötőt nem találták meg Dán Béla feleségével
együtt a vendéglőből a főkapitányságra hajta
tótt, ahol bejelentette n dolgot. A rendőrség
most azt igyekszik megállapítani, hogy az urlasszony a vendéglőben vesztette-a ei ékszerét,
vagy útközben, amikor odament
— A vonat aié ugrott egy tapolcai esasony.

Nagykanizsáról jelentik: Nagy Ferenc tapolcai
kídármtsftr felesége öngyilkossági szándékból
a vasúti híd mellett a vizesárokba ugrott. d<
nem fulladt bele Kimászott, végigfutott ti
pályatesten és az arra robogó budapesti vonal
elé . prótt, nmelv darabokra tépte
— Tisztújítói Pestszcnferzsébeteo. Pestszenterzsébetröl jelentik. Pest vármegye allspé.njn
január 31-érc tűzte ki a pestszentorzsébetl
ré: zleges tisztújítót napját. Az adóügyi tanács
noki, a tisztiorvosi, három kerületi orvosi, égj
mérnöki és egy műszaki tiszti állás kerül be
töltésre.
— Telefonon helyette szabadlábra a Tábla e
börtönre ítéli keszthelyi pincérlányt. Nagytant
zsáról jelenik: A nagykanizsai törvényszék egy
gazdásznövendék panasza alapján közegészség
ügy elleni bűntett miatt héthónapi börtönre
ítélte FOlfíp Gizella keszthelyi pincérlányt ét le
is tartóztatta Az ügy máso ltokon a pécsi tábla
elé került. A Tábla szombaton telefonon ren
delte el Fiil’p Gizella szabadlábraheliiezését és
rövidesen kitűzi ügyében a főtárgyalást.
— A Dunai L'ga Társasága, amely • gazdasó
gűng egységes Dunnmedence gondolatának tu
dományos kivizsgálásával foglalkozik, hétfőn
este félhét órakor a Közgazdasági Egyetem épű
létében Ülést tart. Ennek során Horváth Zol
tán „A gazdaságilag egységes Dunamedence
opagandájaf’ címen tart víteelöadást, amelyn résztvesz Hantos Elemér nyug, államtitkár
te. Érdeklődőket otoaea látnak.
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Első esetben sikerült fotográfusnak Paul-Boncourt dolgozószobájába behatolnia. A francia
miniszterelnök a külügyminisztérium királyi látogatók részére fentartott dísztermében dol
gozik

a uaiuíarsniwrség
a iwót-wuton lesz a uaiutarendfirseg heivisfige
Hét
kiratyí ügyész wezetíséme. működik a uaiutaKülönítmény
Sok szó esett mostanában arról, hogy a
hatóságok uj alapra fektetik a valutaellen
őrzést. Különféle hírek jártak erről és most
megtörtént a végleges döntés:
megalakították az u.| valutaellenőrző
rendőrséget
A valutaügyek rendőrségi referense a fő
kapitányságon Páll Andor rendőrkapitány
volt, az ellenőrzés és nyomozás tulajdon
képpeni munkáját pedig Thuránszky Lucián
detektívfelügyelő végezte. A rendőrség a va
lutaügyekben mindig Kotsis Miklós dr.
ügyészségi alelnöknek referált és instrukciók
és információk beszerzése céljából érintke
zést tartott fenn a Nemzeti bankkal is. Most
azután
a munka egyszerűsítése és mekönnyitése
céjából a következő újítást vezették be:
1. A Thuránszky-detektivcso portból és Páll

kapitányból külön csoport alakul, amely el
megy a főkapitányság épéletéből.
2. A csoport közvetlenül az ügyészség mel
lett fog dolgozni és az ügyészség részéről
Kotsis Miklós alelnököt és még egy ügyészt
delegálnak.
3. A Nemzeti Bank két szakértőt küld a
csoport mellé.
4. A valutarendőrség egy lipőtkőruti bér
házban kap hivatalos helyiséget.
Természetesen mindez csak

— Ml történt Nemésbükkön a pénzügy
őrök és a kisüstös gazdák közöli? Nagy
kanizsáról jelentik: A környéken az a hír
terjedt el, hogy a környéken néhány kisüstős gazda megtámadta a pénzügyőröket,
akik a szeszfőző üstöket ellenőrizték. A Hét
fői Napló munkatársa megállapította, hogy
dr. Krédl István hercegszentandrási köror
vost a kérdéses időben Nemesbükkre hívták,
hogy részesítse első segítségben Rámán Já
nos gazda feleségét, aki szívbajos roham tü
netei között feküdt. Kálmánné azt állította,
hogy a pénzügyőrök bántalmazták. Hasonló
bántalmakról panaszkodott Hettyey István
gazda is. A hatóságok megindították a viza
*
gálatot, hogy megállapítsák, mi történt.

Ideiglenes Intézkedés,
amelyet csak egy úgynevezett „tdény-bűncselekmény", a valutázás tartamára hoztak,
ha a valutakorlátozások megszűnnek, a kü
lönítmény is megszűnik és tagjai visszatér
nek a főkapitányságra, illetve a királyi
ügyészségre.

Vasárnap usahb véres harc
tört ki a japán és kínai
csapatok között
4 japánok szerint 10.000 katonájukkal szemben
<3.000 kínai harcol
Mukden, január 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.)
A vasárnapra virradó éjszaka San-IIaiKvantól nyolc mértföldnyire súlyos össze
ütközésre került sor japán és kínai csapatok
között. A kinai hadsereg zászlóaljai megtámadták a japánok által megszállott zónát.
Több órai véres harc után sikerült csak
a japánoknak visszaverni a támadást.

lanság, levertség a rossz emésztés jellemzo tünetei, viszont a rossz emész
tés következménye a széles körben
elterjedt krónikus székrekedés. A

Ilai-Kvan körül
10.000 japánnal szemben
áll,

4X000 kínai

Bi naiurin

akiket az utóbbi napokban nagymennyi
ségű fegyverrel és munícióval láttok el. A
japán haderő főparancsnokának nyilatko
zata szerint a
Csang-Hszü-IAang marsall
vezetése alatt álló kinai hatóságok elutasí
tották a japán ultimátumot s most már

a bélmükcdés termé
szetes szabályozója
biztosítja ■ legtökéletesebb emésitóit. Orvosilag megállapított tény,
hogy a B1NATURIN mindennapi jól
eső kiürülést eredményez, — rend
szeresen adagolt kúra pedig a hasz
nálati u asitas nonlos betar
tása mól etl megszünteti
a krónikus székrekedést.
Minden
gyógyszertárban
1 dobot ára P 2.90

.4 kínaiak számos halottat és sebesültet
minden attól füge, lemondanak-e ■ kí
vesztettek. Vasárnap japán katonai repülő
naiak San-Hai-Kvan meghódításáról,
gépek Csaojan felett röpcédulákat dobtak
vagy sem.
le, amelyekben közlik, hogy japán csapatok
Tokiói jelentés szerint a liautungl öbölben
megszállták Yeholt.
A japán főparancsnokság szerint a hely fekvő Yingkouba négy japán torpedóromzet a japánokra nézve aggasztó, mert San- bolő érkezett.

A KarteMIenea Liga alakuló ülése Szé’ieafehérvárotL Székesfehérvárról jelentik: A
'(artelellenei Liga vasárnap tartotta meg
ilakuló ülését, amelyen szentmártoni Radó
t>ajos felsőházi atg elnökölt. Az ülésen fel
szólalt Simon András országgyűlési képvi
selő kifejtette, hogy az osztrák és csehszlo
vák szerződések körüli akadályokat a nem
etközi kartelek okozták. Majd a társadalom
összefogását hirdette.
Rováts Gyula föld; irtokon indítványára elhatározta a gyűlés,
hogy a Székesfehérvárra érkező miniszter
elnöknek memorandumot fognak átadni,
amelyben a kartelek kártékony munkájának
meggátlását követeli.
— Baleset a vitorlázó repülőtéren. A vi
torlázó repülők budaörsi telepén vasárnap
egy indulóiéiban lévő gép csavarja elkapta
és fejbeütötte Kiss Gábor 19 éves szerelőt.
Kiss Gábort, aki súlyos sérüléseket szenve
dett, a budafoki mentők kórházba vitték.
— Halálozás. Gellfrt Gyula, a Kovács-kávéáz volt üzletvezetője, tegnap elhunyt. Teme
sse hétfőn délután 2 órakor lesz a rákoskeresz
túri izr. temető haiotlasházából.

— ütvén szájaiéira emelték Nagykani
zsán a községi pótadót. Nagykanizsáról je
lentik:
Zalamegve alispánja felülvizsgálta
Nagykanizsa 1933. évi költségvetését.
Az
alispán azt a módosítást eszközölte, hogy
42 százalékról M százalékra emelte a köz
ségi pótadót és fölemelte a legelőbércket is.
A pénzügyi bizottság szombaton összeült és
elhatározta, hogy a hétfői rendkívüli köz
gyűlésen javasolni fogja, töröljenek a költ
ségvetésből minden nélkülözhető tételt, hogy
a polgárságot megszabadítsák a 8%-os adó
emelés terhétől.
—- Az osztálysorsjúték résztvevői felkéret
*
nek, hogy a megújítási betétet és az előirt
30 fillér költségáltalányt a f. hó 12-én kez
dődő IV. osztály húzása előtt fizessék meg,
különben minden joguk elvész.
— Megalakult a Házfelügyelők Nemzeti éa
Gazdasági Egyesülete. A Házfelügyelők Nem
zeti is Gazdasági Egyesülete vasárnap délelőtt
tartotta alakuló közgyűlését Elnök tett vitéz
Mészáros Ferenc, alelnökök fiodó Dávid és vi
téz Szalag László leltek. A közgyűlés táviratban
üdvözölte a miniszterelnököt, akitől sérelmeik
orvoslósál kérték.

— A francia miniszterelnök a „harisnyák
ban heverő4* pénzről . Párisból jelentik: Paul
fíincour miniszterelnök vasárnAp meglátogatta
izülőfaluját, St. Aignan községet és beszédet
tartott az ottani frontharcos szövetség küldött
sége előtt A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy
mindaddig nem akar bel- és külpolitikai leivelrŐ| beszélni, amig nem sikerül ellünttetni as
államháztartás deficitjét. A mostani helyzet ar
országra nézve rendkívül káros és napról-napra
súlyosbodó károkat okoz, hogy a pénz gyümölcsözetlenül hever a harisnyákban s a bankokban.
— Trónörököst vár Bulgária. Szófiából jelen
tik: A bolgár királyi udvarban minden érában
várják a trónörökös megszületését. Giovanna
királyné anyai örömök előtt áll. Az orvosok
’egkésőbb hétfőn délre várják a gyermek meg
születését.
— Betörés közben gyilkosság á^ozata lett
• betörő. Székesfehérvárról jelentik: A fe
hérmegyei Csákberény melletti szőlőhegyen
húsz év körüli férfi holttestére akadtak. A
halott férfi fején súlyos sérülések voltak. A
nyomozás eddigi megállapításai szerint való
színűleg két csavargó akart betörni az egv:k
réshá-’ha, a betörők összevesztek és tavik
a másikat meggyilkolta. A meggyilkolt be
törő agnos/káíására folyik a víz
gálát.
*
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mozi
Operettből rémdráma

■i ok * mi 1032-ea vagy 33 *a
uyomoruságunk,

cifra-

■mikor nemcsak megengedhető, sőt meg
hogy a színpadról nem
követelt szokás nz,....
r vőrösfestékfől, hanem az éhség és a nél
külözés lázától vörösre pingált urak és höl
gyek szórakoztatják a nagyérdemű közön
séget

hiszen a darab jó, sikert aratott A vita
mindjobban kiélesedik, személyes támadó
tok élt vagdalja a szerzőket is ai igaz
gatókat.

Az uj Paramount-sztár

Két színház még soha Ilyen élesen BaaSZO nem tűzött

Amikor a kadottok mór nőm szerelmeskednek,
honom 50 fillér villamospémt kérnek — hiába
.4 botrány kitört. A magyar Írók tantiémbehajtó bizottságánuk első erélyes lépése
ként n Kadélszerclmct a Fővárosi Operettszínház kénytelen volt levenni a műsorá
ról és erről a tényről a legkülönbözőbb
nyilatkozatok és kommentárok jelentek
meg a sajtóban. Minden nyilatkozat azon
ban mint óvatos macska kerülgette a forró
kását, tudniillik azt az. igazi okot, ami ja
nuár elején, a főszezón derekán szünete
lésre kényszeríti Budapest legszebb és leg
nagyobb operctlszinházát. Kimondjuk:

Budapest, 1933 Január 9.

IV.
Ilyen körülmények között rendelik el ■
zárlatot a szerzők tantiémkövetelései miatt
a Fővárosi Opercttszinház Kadétszerelem
előadására és az igazgató hosszas kérésére
mégis kap a szerzőktől négy napi haladé
kot. Ez csütörtökön délben történt. Péntek
este megjelentek a színház igazgatójánál a
zenészek és kijelentették, hogy szombaton
nem játszanak, ha . . .
V.
Drámai gyorsasággal peregnek az esemé
nyek. Megjelenik az Elektromosmflvek em
bere és
szombat délelőtt kikapcsolja a színház
vlllanyszolgáltatását.
Délben megjelenik az igazgató nyilatkozata:
A darabot nem érdemes tovább műsoron
tartani, ezért ma este nem játszom. A Roth
schildokat veszem elő szerdán.

És megjelenik a Fővárosi Oeperttszlnház
próbatábláján az elmúlt siker: a Rothschildók.
VII.
A nagy zűrzavarban azonban mindenki
megfeledkezett egy zárlati kérelemről, mely
annakidején a Rothschildokat érte. A darab
egyik szerzője, épp úgy, mint a Kadétszerelem-é, szintén ifjabb Békeffy István, aki
szerzőtársaival egvült szintén tantiémtartozás miatt már akkor zár alá akarta vétetni
a Rothschildokat.

A zárlatot el Is rendelték a Rothseblldokra,

csakhogy későn, a darab ekkor már nem
volt műsoron. És most vasárnap délelőtt
egy ügyvédi irodában sürgős zárlati kérel
met készítettek elő a Rothschildokra is.

VIII.

Mi lesz ebbőlf Uj operett. A szövegíró,
zeneszerző dolgozik, a kottamásoló sokszo
rosít, a szabó ruhát varr, a díszletei ácsol
és fest, a színészek próbálnak, a zenészek
VI.
tanulják az uj melódiákat, a rendező kia
A regény első fejezete, amely az operett
bői rémdrámát csinált, ott kezdődik, hogy
A nyilatkozatháború áll, az Igazgató in bál, a boyok és görlök újra reménykednek
—
és az igazgató nem fizet.
más
színház
a színháznak nein volt pénze előadni a gerült, mert a Kadétszerelmet
Stób Zoltán.
Kadét szerelmet, Az egyik szerző állítólag akarja továbbjátszani, miért ne játszaná,
tízezer pengőt helyezett kilátásba a darab
előzetes költségeinek fedezésére. Ezt az
Ígéretet azonban a leghatározottabban meg
cáfolják a szerzők s szerintük mindössze
annyi történt, hogy egy pénzember, ski ke
reseti lehetőséget látott nz Ilyen vállalko
zásban, először felkínált tízezer pengőt, ké
sőbb azonban, miután a szereposztásba is
bele akart szólni, (ez is megtörtéinhet! >
Mától I
Mától l
egyszerűen ellanácsoltatott. A darab próbái
közben, még a Rothschildok
így kezdődött: „Remélem, hogy László uj
bajok voltak a színháznál.
szccnáriumával meg van oldva az ön legkö
Egyszer egy félórát késett ni előadás.
zelebbi C.hevalier-film rendezésének kér
másszor egy órát,
dése". Ezzel eldőlt a sorsom, Berlinben meg
kötöttük a szerződést, amelynek értelmében
mert hol a diszletmunkások, hol • zené
éa március folyamán Hollywoodba utazom.
Színházak hétfői műsora:
szik, hol a színészek nem akartak játszani,
ott ml történik, az a jövő tll.a. Egye
/évéi, anyagi differenciájuk a szinházzal M. KFR. OPERAHÁZ: Filharmóniai hangv.’rtwny. (%8). Iío
dié egyik operettemet fejezem be. ami’. Ke»D< hát ..mind hősök ők és férfiak", a SZÍ ne NEMZEII SZÍNHÁZ: Szabin nrtk elrablása (ÜK).
BEI.\ AROSI SZÍNHÁZ: írja hadnagy <8).
lér
Dezső
társaságában irtani, l'gy tudom,
szek a Jobb jövő reményében mégis csak «IGSZINH\Z: Egv asszony. aki tudja mit akar (8).
hogy ez a Fővárosi Opercttszinház egyik
nekiálltak a Kadétszereleinnek, amely vára KIIIALY SZÍNHÁZ. Anni a lányok akarnak (8).
KAMARASZÍNHÁZ. Forgószél (8).
legközelebbi újdonsága lesz.
kozásoni felül sikerült. Kitűnő előadás, ha MAGYAR SZÍNHÁZ: Oktogon (8).
★
tnlinas siker, s a pénztárnál nagy bevétel PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8)
FŐVÁROSI OPERETTSZINH AZ; Nincs előadta.
Vartói és egyéb külföldi sikerei után
— mcLn Liebchen, was willst Du noch ANDRASSY t'Tl SZÍNHÁZ: Ecet éi olaj (9)
a
vasárnapi
filharmonikus
főpróbán lépett
ri
ltEZKOHVTl
SZÍNPAD;
l.illy
éa
Emmy
Schwara
(9).
Dtehr?»>»
I ARRIO1.A SZÍNHÁZ; Gvcn.-s Lllly vcudegiátéka (8).
először a budapesti
közönség elé Vngár
II.
BETIILENTER] SZÍNPAD Tlmota. a tár katonája
Imre,
a
fiatal,
magyar
vak
zongoraművész.
6.
(*
W).
— Dehát — minden bevétel kevés, ha STI INHAHDT SZÍNPAD: Abrii rór-ija (U9).
A szakkörök
Ungár Imrét már azelőtt is
ORFEUM: Két Salamon bohózat (H(J).
sok az adósság. Hol ez a hitelező, hol amaz KOMÉDIA
kellőképpen értékelték, vasárnap azonban
ROYAL ORFEUM: Uj januári műsor (VJ5.
foglaltat, hol sürgős lejárat akad.
a nagyközönség is meleg szeretettbe fogadta.
Komoly felkészültségű, virtuóz technikájú,
A színházzal szemben minden hitelező
Ab utóbbi években a legnagyobb írói kar elmélyedő művész, aki Chopin e-moll zon
türelmetlen.
riert László Aladár kitűnő hírlapíró és Író goraversenyének költői szépségekben gaz
Az n 12.000 pengő, amelyet a darab kiállí kollegánk, a „Becsületes megtaláló
*
4 elinti dag előadásával tomboló sikert aratott, Ber
tására kölcsönvett Sebestyén Dezső igaz darab és film szerzője csinálta. Háromna
lioz „Benvenuto Cellini” nyitánya és Dukas
ga'ó, gyorsan esedékessé válik, a kölcsön pos berlini tartózkodása alatt a Paramount
szellemes „Bűnészinas“-a mellett Bartók
adó benn iil a pénztárban, a színészek, ze megvette egyik szüzséjét Chevalier részére,
Béla II. szvitje képviselte a magyar műsort.
nészek, diszletnmnká'ok
s hagvjuk leg hogy azt I ubltsch rendezze, lekötötte az írót
utoljára az Írókat
alig látnak néhány Hollywoodba maga hctlflzetéssel és szce- Bártól: valamikor zenei forradalmat jelentő
fillért. Pedig hót ők csinálták a daral“'t, az. nárlumonkéiit tízezer dollár honorárium művének ma már halványabb színei nem
ö érdemük, hogy b közönség megváltja je inai. Vasárnap reggel jött meg Berlinből tudták a közönséget igáján felmelegiteni.
♦
gyét, beül a zsöllyébc és tapsol.
László Aladár, aki ezeket mondotta:
Vasárnap délelőtt Szép Ernő benyújtotta
Valóságos álom, ami velem történt. Sok a Nemzeti Színháznak legújabb hároinfelIII.
kal több történt, mint amit bármikor Is kí vonásos darabját, amelynek cime: ,Szívdo
A kadetlek és a leányiskola bájos, fiatal, vántam magamnak. A dolog ott kezdődik, bogás". Bajor Gizi játssza a női főszerepet.
**
cimü dara Egy olyan asszonyról van szó, aki a pszicho
gondtalan növendékei, akik bájosan csa hogy a „Becsületes megtaláló
csognak, táncolnak a színpadon, néha-néha bomat, amelyet annakidején a Magyar Szín analitikus rendelőjébe megy lelki baját gyó
ház játszott, még tavaly megvették a Para- gyítani, de a végén kisül, hogy semmi baja
elsírják magukat a színfalak mögött.
mounték és Lnbitsch elkészítette a filmet. Ez nincs a világon. Partnere valószínűleg Uray
Illába — nem lehet tovább titkolni,
a film — talán szerénytelenség, ha mon Tivadar lesz. Nagyon érdekes, hogy ennek
egyik-másik már nagyon éhes éa na
dom, de a tény ez: világraszóló sikert ara a szerepnek .illetve darabnak kedvéért bégyón fáradt attól n gyalogúitól, amelyet
tott. Amikor Lubitscb Pestre jött, első dolga kiilt ki Bajor Gizi a Nemzeti Szinházzal.
a színházig megtett.
volt, hogy nálam uj szcendriumot rendeljen
*
Mi lesz, hogy megyünk haza? — Nincs vil s amikor most a dolgok lebonyolítására ki
lamospénz, nincs kapupénz, vacsoráról már utaztam Berlinbe, Lubilseh Is és Stemberg, ~ A Jubileumok hete volt. A Pesti Színházban
75-Ödszőr
játszották
a
Zsákbamacskát és ez a
nem is beszélnek. A sztárok érvelőre még Marlcne Dletrlch híres rendezője, valóság
szám biztosan halad a 100., sőt a 125. előadás
kapják a gázsijukat, itt olt jelentkeznek gal köriilhordoztak a városban, hogy ez a felé. A Belvárosi Színházban szombaton este
azonban a „bonok", amelyek egyre sölé- „Becsületes megtaláló
**
szerzője. Megvallom szdzadszor adták elő írja hadnagyot és a kötebb légkört varázsolnak a wienerneustadti őszintén: én nem tudtam megérteni ezt a rőnsfg tapsaira nemcsak a szerző, nanem Bár
kadétiskola ege főié. A kadetlek és a ieány- lelkesedést, csak akkor, amikor a Paramount dos Artúr, a darab kitűnő rendezője is megje
Iskola növendékei nem kapnak ötven fillért elnöklgazgatóia százszavas újévi üdvözletét lent. A Magyar Színház Oktogon-előadása is
icm kapupénzre és villamosra.
I lildölt I.uhltschnak, amelynek első sora szombaton érkezett első Jubileumához, a ha
szonötödik előadásához, amely alkalommal
zsúfolt ház tapsolta a szerzőt és a színészeket.
*

Gaál Franciska

PALACE

SZÍNHÁZI napló

Izgalmasabb, mint a „Varsói bál“!

II
kemnokl

A Moulin Rouge több revüje általános si
kert aratott és ismételten megtörtént, hogv
n közönség a szerzőt kívánta a parkettre. A
jövő hónapban már ez is megtörténhetik.
Kellér Dezső, a revük kitűnő szerzője kon
ferálni fog a Farsangi karnevál cimü revüje
előtt, mint ez külföldön, Bécsben és Berlin
ben általánosan szokás. A Farsangi karne
vált Kellér Dezső Bárczy Tiborral, az ismert
kitűnő fiatal muzsikussal hja.
♦
A Magyar Színházban nagy volt az tfedelem,
mert Szomory Dezső váratlanul azzal a kíván
sággal lépett fel, hogy a 11. József reprizén Góth
Sándort is szeretné a színpadon látni. Ezért pe
dig a darab egyik kitűnő
színészét Góth-tal
kellett volna leváltani. Góth viszont nem volt
hajlandó arra, hogy másnak a helyén fellépjen.
.4 differenciát végre sikerült a nagyszerű íróval
elintézni, aki belátta, hogy a szereposztáskoi
kellett volna nyilvánítania őzt a kívánságát.

Ll'lan Harvey, az Ufa gyönyörű szőke sztárja
vasárnap reggel Lnbitsch Ernővel, a Paramount
nagyszer'.! rendezőjével együtt hajóra szállt,
hogy szerződése értelmében Hollywoodba utaz
zon. Képünk az ismert sztárt délelőtti öltözeté
ben: ezüstszürke flanelinndrágban és valamivel
sötétebb kabátkában mulatja be, tehát olyan öl
tözetben, ahogy ez Hollywoodban általános di
vat A művésznő már alkalmazkodik.

Dolly Haas és Budapest
Kevés filinszinésznő csinált rövid Idő alatt
olyan nagy karriert, mint Dolly Haas, ez a bű
bájos német színésznő, akinek nevét Budapest
apraja-nagyja szinte egy csapásra megtanulta.
Ez a fiúsán kedves, kis női csirkefogó egysze
riben meghódította az ifjakat és véneket és erről
a hódításról talán csak
■ Kamara fl'mszlnház postaládája tudna
autentikus statisztikát uyujtanl.
A Kamarában játsszák ugyanis a legújabb Dolly
Haas-fihnet, amelynek másik főszereplője Willy
Forst, az ismert filmbonvlván. A pesti publikum
nak fír a része, amely jól tudja, hogy n nagy
filmszínházak hetijelentéseket küldenek azoknak
a filmsztároknak, akik éppen mozijuk vásznán
szerepelnek, a dicsérő, áradozó és szerelmes
levelek tömegét küldik a Kamara címén Dóiig
Haasnak, a Yo-Yo kisasszonynak. Vasárnap, mi
után már négy napja fut a Yo-Yo kisasszony a
Kamara vásznán, a mozi igazgatósága szétszortirozta a Dolly Haasnak és Willy Forstnak
szóló leveleket és
az arányszám 5:1.

LIPINSKAJA ESTJE: FEBRUÁR 2.
Dela Lipinskaja középeurópai turnéja előtt,
melynek során Németországban, Belgiumban,
Hollandiában, Svájcban, Franciaországban fog
fellépni, először február 2-án az újságírók jó
léti intézményei javára mutatja be teljesen új
műsorát a Zeneakadémia nagytermében. Műso
rán: R. M. Rilke, Ch. Morgensfern, Erich Kastner, Marcellus Schiffer, új flgurlnák, zsidó da.
h>k szerepelnek. Bevezeti: Zsolt Béla. Zongorán
kísér; Lazarus Walter. Jegyek Rózsavölgyinél.
(Stúdió.)
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Italapui, 1033 Január 9.
Szombaton mutatja be a Magyar Színház
Szomory Dezsőnek történelmi drámáját, II.
Józsefet, amelyet 57-szcr játszottak már a
Nemzeti Színházban.

— Nem szeretek nyilatkozni a darabom
ról — mondja az illusztris szerző. Ez a
munkám különben meglehetősen közismert,
meri ha tizennégy éve nem Is játszották,
mégis emlékeznek reá, akik szeretnek en
gem. Sőt még azok is talán, akik sajnos,
nem szeretnek. De hát ezek ellen nem tehe
tek. Mikor ez a darabom eltűnt a Nemzeti
Színházból, nem szóltam egy szót sem,
nem Is kerestem nyomát és méltósággal vi
seltem a sorsomat. Most ez a császári fan
tóm megint visszatér az Idők éjjeléből. Ha
képes volnék rá, majdnem boldog volnék.
Most olykor a próbaszünetben, abogy meg
állók a két színfal között, végiggondolom a
régi szép időket. Most is éppen úgy dolgo
zunk a Magyar Színházban, azzal a hittel,
kedvvel és szeretettel, mintha a régi szép
időkben lennénk. Hiszünk az Igazságban,
szépségben és művészetben.
★
Parázs botrány játszódott le hónapokkal ez
előtt az Andrássy-ull Színházban legközelebb
azinrekerülő „A nemzet özvegye
**
című színjá
ték körül. A szlnlap egy Ottó Filrth nevű oszt
rák urat jelöl meg,
mint szerzőt, aki Vészi
Margit egyik novellájából készítette a darabot.
A darab óriási sikert aratóit, Amerikába Is el
került és filmet Is csináltak belőle. Vészi Mar
git Amerikában véletlenül megnézte a filmet és
ott a legnagyobb meglepetésére, saját novellá
jára Ismert benne. Azonnal Irt pesti ügyvédjé
nek, aki plágium elmén perelte Ottó Fürthöt,
akiről kiderült, hogy Igen gazdag bécsi bőrgyá
ros. Ottó Fürth a bíróság előtt beismerte, hogy
az ötletet Vészi Margittól „kölcsönözte
**
és
nagymennyiségű dollárt
telt le Vészi Margit
kárpótlására. Azt mondják, hogy még Igy Is
sok maradt abból a pénzből — amelyet Ameri
kában a darabért kapott —, Ottó Fürth zse
bében.

11

Kosáry Emmy megnyerte perét a
berlini Rotter-szinházakkal szemben
A Hétfői Napló irta meg először, hogy
Kosárg Emmivel, ezzel a nagyszerű prima
donnával milyen kurtán-furcsán bántak el
Berlinben. A Roller-fivérek színházuk szá
mára még az elmiilt év decemberében szer
ződtették Kosárv Emmit, akinek Herczeg
Géza A 100 méter szerencse cimü darabját
kellett volna eljátszania. A darab bemuta
tója Szilveszter estéjére volt kitűzve, de né
hány nappal a bemutató előtt a Rolter-fivérek arról értesítették a művésznőt, hogy

nem tudják tovább foglalkoztatni, mert
a Munkaügyi Hivatal a külföldiek szá
mára szükséges foglalkoztatási engedélyt
megtagadta.

elköltötte és befektette azokba a ruhákba,
amelyekben a darabban fellépnie kellet! vol
na, csak elköltött pénzét, 4?Ó0 márkát köve
telte a színháztól. Miután a színház ennek az
összegnek a kifizetését is megtagadta,
pert indított a Rotter-flvérek ellem
Szombaton foglalkozott a berlini munkaügyi
bíróság ezzel a perrel, ahol Fritz Rotter, a
Metropol-Theater igazgatója egyszerűen az
zal védekezett, hogy egyáltalában nem is
volt feljogosítva a szerződés megkötésére. A
perbeszédek után, miután Fritz Rotter úgy
látta, hogy rosszul áll az ügye,

egyezséget ajánlott fel

16.093
ember nézte meg négy
nap alatt a

VO-Y
KISASSZOKVt

Hogy mi volt az igazi ok, arról azonban egé Kosáry Emminek, aki 1500 márkában ki
szen mást beszélnek Berlinben. Kosárv egyezett és valószínűleg csalódottan hagyja
Emmi, aki már minden magával vitt pénzét ott Berlint.

DOLLY HAAS és WILLY
FORST első együttes
nagy filinslágeiét az

A külföldi sztár véres taxibotránya
egy mulató előtt

UFA * KAMARA

a nagy művész az éjszaka publikumának?

Az egyik filmszínházunkban a közönség
tapsaira több előadáson megjelent egy nagy
nevű német filmszínész s miután a jogosan
járó tapsokat beinkasszálta, a közönség nagy
ovációjára mindig elkiáltja magát:
— Éljen a haza!
A kitűnő fllmművés, ki ilyen meghatóan
apellál a magyar hazafiasságra, természete
sen a legkedvesebb vendégünk. A hatalmas
darab ember ezt a vendégszeretetet alaposan
ki is élvezi és éppen itt történt a baj. A Pá
risién Grill egyik páholyában vendéglátóival
nagymennyiségű pezsgőt fogyasztott el,
oldalán pedig a muIntő egyik vörösesszőke német anyanyelvi! táncosnője ült,
aki látható módon tetszett a nagyszerű szi
nésznek. A táncosnő, úgy látszik, nem viszo
Ez pedig a Yo-Yo kisasszony, a Kamara uj nozhatta a művész érzelmeit, mert az erősen
slágere. Ez az ennivaló Dolly Haas végre ismét
az a gamin, kedves kis csirkefogó, akit a
Vasárnap megkapta behívóját Berlinbe
Kadettkisasszonyban megismerhettünk. Nagy
szerű szórakozás ez a film A másik komoly Gaái Franciska, aki egy hét óta ki se moz
filmsiker a Rádius uj filmje: A szerelmes ördög. dul a lakásáról, mert édesapját gyászolja.
Heinrich George valóban monumentális szí A művésznőnek 10-én kell Berlinben lennie,
nész. A film különösen tömegjeleneteivel és a ahonnan augusztus végéig el sem mozdulhat.
fegyenclázadás megkapóan izgalmas csatájával Egymásután három filmet akar megcsinál
igen tetszett.
tatni vele az Universal, tehát olyan kombi
náció, amely Gaál Franciska pesti szereplé
*
Csehszlovákiából Írják nekünk, hogy Zeisler sét illeti, megdőlt.
Edith, ■ világhírű magyar spicctáncosnö ve
A héten mutatták be „őfelsége, a kiskirály"
szedelmes konkurrenst kapott Gárdos Margit
személyében, aki zsűri előtt négy Aráig táncolt című ifjúsági darabot a Vígszínházban. Lukner
Artúr és Zakál Dénes Írták ezt a darabot,
egyfolytában lábujjhegyen.
amelyről elterjedt, hogy nagy sikere miatt az
♦
esti műsorba is bekerül. Megkérdeztük Lakner
Pesti azlnlgazgató-töriénet minden kommen Artúrt, aki ezeket mondotta:
— Volt szó arról, hogy bizonyos alkalmakkor
tár nélkül. A gombamódra elszaporodott kaba
rék között indult a Szív-utca és a Szondy-utca este is eljátsszuk a darabot, azonban ez a szép
azért, mert a gyér,
sarkán a Terézvárosi Kabaré.
Igazgatója egy terv megdőlt, egyszerűen
Déri Sándor nevű ur lett, aki kauciós alkalma mekstereplőimei nem akarom az esti sezrcplészottakat hirdetett. így jelentkezett nála portás xpf fölöslegesen fárasztani.
nak egy Tóth Kálmán nevű ember, akinél pénzt
*
Szimatolt az Igazgató és miután ez háromezer
A Modern Kabaré becsukta kapui
*
és érte
pengőjét beadta a színházhoz, kinevezte „társ**
igazgatónak
és a szinlapra
Is rányomatta a süléseink szerint tizennégynapos szünetet tart.
A
szünet
alatt
előkészíti
azt
a
háromrészes
új
nevét. Azóta Déri eltűnt a színház környékéről
donságot, amellyel a színház egészen más utaés a szegény emberre szakadt a „színigazgatón
**
kon
akar
haladni.
Összes baja. Miután mindenét elvesztette, fölha
★
gyott a kétes dicsőségű mesterséggel és most
házfelügyelői vagy — vlclállást keres.
Ami
A Royal-Orfeum nagyszabású artlstaprogrammal jött, amelynek fénypontja, Darmora,
Minién nem szégyen.
a ragyogó magyar származású táncosnő és cso*
nortjának szereplése. A két Manettl excentriku
Hamiath Imre visszautazott Berlinbe, mi sok, fi táncoló plngulnek délamerikai tánccso
ntán Brodszky Miklósnak elkészítette a 333-as portja, majd a magyar részben Neményl UH
futás cimü operelt szövegkönyvét. Brodszky nagyszerű sanzónjal, Pártos Gusztáv és Boros
erről a következőket mondja:
Géza magánszámai és n „Csodaszer
**
című da
— A legnagyobb meglepetéssel olvastam több rab tetszett. — Premier volt a Labrlola-szlnhelyen, hogy a 333-as futár c. operettet Fodor házban Is, ahol jobbnál jobb artistaszámok kö
László darabjaként könyvelik el. Miután való- zött Gyencs Lily női zenekara lép fcL
Szihíileg Fodor sem -vágyik arra, hogy idegen
★
toliakkal ékesítsék, kénytelen vagyok a távol
Amikor Balogh törvényizé ki bíró ki
levő Hnrmath Imre munkáját megvédelmezni,
annál is inkább, mert ez az az opereílkönyv, mondta a zárlatot Sebestyén Dezső előtt a
amilyenről minden zeneszerző álmodozik. Több Kadélszerelemre, az igazgatóhoz lépett a
törvényszék egyik jőnevű titkára, aki kü
színházzal tárgyalunk.
lönben maga is ismert színműíró:
★
— Elolvasta már Direktor Ur a benyúj
Hunyady Sándor a Tátrában üdül és dol
gozik. Befejezte uj darabját, amelyet már tott darabomat ?
— Mi az, hogy elolvastam) Már kezdhet
meg is küldött a Vígszínháznak. Ebben a
azezónban tehát két Ilunyady-premiert csi jük is a tárgyalást, — válaszolt akasztófa
humorral
a színigazgató.
nál a Vígszínház.

Film, amelyet érdemes
megnézni...

A TÉRKÉP

illuminált állapotban levő művész az éjsza
kai órákban csak az egyik ur kíséretében
szállhatott taxiba, azzal a szándékkal, hogy
szállóbeli lakására hajtasson. Amikor a mű
vész megtudta, hogy nem lesz több mulat
ság és haza kell menni lefeküdni, a filmen
ismert indulatával

játssza első új szerepét az idei évadban, felesé
gét, egy magyar grófnőt,

színházakban.

Premier után

SCHWARTZ NŐVÉREK A TERÉZKÖRUTIBÁN. Ez a sláger, mert Pest szeret jól mu
latni. Már pedig a Schwartz nővérek úgy mu
lattatják a közönséget, ami valóságos csoda
ebben a gondoktól agyongyötört városban. Ez
a két szép bécsi lány majd egy óra hosszat ül,
áll és láncol a zongoránál és a legpompásabb
nagyot rúgott a taxi ablakába, úgyhogy
közvetlenséggel, nagyszerű zenetudással és
a betört üvegablakok véresre sebezték a
tempóval énekel és játszik a szórakoztatás
sofőrt
igen nagy skálájú klaviatúráján. A műsor
és a művész kísérőjét. Az utóbbi gyorsan többi része szinte mellékes lenne, ha nem tap
kiugrott a taxiból, egy másikba ült és haza solhatnánk a ragyogó Rátkai Mártonnak.
robogott. A művész azonban egész éjszaka
SALAMON A KOMÉDIÁBAN. Mintha
nem került elő, bár vendéglátói tűvé tették csak most bontakozna ki igazán ennek a
érte az egész várost.
tipikusan pesti ízű humoristának és ko
Az éjszaka publikumának tehát így mu mikusnak: Salamon Bélának egyénisége.
Mohácsi vész címen egy kis darabot ját
tatkozott be a nagy külföldi művész.
szanak a Komédia-orfeumban, amely Sala
Az „Ábris rózsájáét ismét bemutatták Bu monnal az élén a ! gjobb kabarétel jesits
dapesten. Ez a bemutató azonban visszaadta mény. A műsor igen jó.
a világhírű darabnak eredeti zamatját.
A
FILHARMÓNIÁT HANGVERSENY MA
Steinhardt-Szinpadon láttuk a darabot olyan
^8. Opera.
előadásban, amely sokáig emlékezetes marad.
A Zeneakadémiát zsúfolásig megtöltő fő
A két főszerepet ez a ragyogó kómikus-pár: próbaközönség a legnagyobb lelkesedéssel ün
Steinhardt Géza és Rótt Sándor játszották. nepelte a vezénylő Dohnányi mestert és a szó
A többiek, igy Egry Berta, Báthory Jóig, Vá- lista Ungár Imrét, aki a Chopin-konccrtet ját
radi és Bánhidg kitűnőek.
szotta. Jegyek a Koncertnél és Operában.

AZ ÚJÉV ELSŐ HÍRE:
Szilveszter éjszakáján mutatták be LÁSZLÓ ALADÁR

A
becsület
megtalá

.A becsületes megtaláló"

cimü
LUBITSCH-vistjátékot,
amelyet viharos tapssal foga
dott a közönség.

Vidám história az „utolsó1* két becsületes emberről,

Irt a: LÁSZLÓ ALADÁR

Székely Mózes színmüvének bemutatója
a Belváros! Színházban
Pénteken, január 13-án az évad egyik leg
érdekesebb színpadi eseményének színhelye lesz
• Belvárosi Színház: bemutatja Székely Mózes,
a kiváló erdélyi fró. a Zátony című regény
Immár országos hírű szerzőjének első színpadi
munkáját: a Térkép el.
Ez az izgalmas színmű nagy írói erővel
mutat meg egy határszéli faluban feilornyosuló
Vihart, mely a legenda magasságába ragadja a
lelkeket
A Belvárosi Színház parádés előadásban
hozza színre ezt a nagy sikert ígérő színdarabot.
Egy román őrnagy szerepében
Beregi Oszkár

íme, ez a valódi
nagy siker:

Rendezte:

LUBITSCH

Slmonyl Mária
játssza, aki ebben az egyéniségének különösen
megfelelő szerepben tér vissza régi sikereinek
színhelyére. Érdekes feladathoz jutott
Págcr Antal és Harsányi Rezső,
továbbá Bntó Elemér, Boroy, Gárday, Sitnon
Zsuzsa, Komát Júlia. Farkas, Nagy György,
Apátiig és Soltész Annié.
Rendező: Hermán Richárd. Díszlettervező:
Vincéé Márton. ________________________ 1
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^JfTFOFíPOPTHAPLQéA nemzetközi női miikcrcsoryázőveiseny résztvevői:
A Rapid Glasgowban találkozik
O7nnn huh
az M7K-tutballiskolával
27.000 schlllinget kap
a Rapid a glasgowi mérkőzésért — Egy esztendő múlva
olasz futballcsapatot hazai pályán nem lehet legyőzni
IMcm, január 8.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
A londoni angol osztrák válogatott mérkő
zés ugylátszik mégis megtörte a „splendid
hol alton • jegét és most rendszeresen meg
kezdődnek az osztrák klubcsapatok vendég
szereplései Albionban. A bécsi sportközveleDiényt természetesen most a január huszon
egyedikén n glasgowi Ibrox parkitan meg
tartandó Rapid Glasgow Hangért mérkö
léi tartja lázban. A Glasgow -Ihmgersről ér
dernes talán megemlíteni. hogy tizennyolcszőrös skót bajnok és ma is <37 ponttal vezet
a skót kupéban. Egyike a szigetország lég
kedveltebb csapatainak. Népszerűségére jel
Jcmző, hogy

tavaly a Klltnnmockal, a Ibrupdonparkbnn vívott kupadöntő mérkőzését,
amit 3:1-rr nyert, nem kevesebb, mint
118.000 főnyi közönség nézte végig.

Az Ibrox-parkban lévő pályája 80.000 né
zőre van berendezve és Anglia legszebb
sporttelepe. Tiszta márványból épített bejá
rata és lépcsője külön lálvdnyomság. A (Has
gow-Rangéra. mintahogv a skót csapatok ál
talában, nem az angolok állal kultivált „II "
stilusl játssza, hanem az ötletes, linóin,
kombinációs bécsi iskolát, ami tulajdonkép
pen nem Is bécsi, hanem skót, hiszen azt
Európában a Rangers volt kapitánya, J. T
Köbért són honosította meg. aki legelőször
Magyn rországon Irénereskedélt
]
és a régi MTK Iskola nz ő munkájának
kikristályosodása voll.

Némi kis fantáziánál tehát azt is állíthatjuk,
hogy a Kapui az egykori félelmetes kék-fehé
rekkel áll majd szemben Glasgomban. A
hütleldorfiak egyébként intakt csapattal áll
nak ki a skótok ellen, betegségükből felépül
tek és újra játszik Schratriscis, a zöld-fehérek
félelmetes hátvédje, valamint Kabarék, a ki
tűnő középc.satór. A mérkőzést továbbítani
fogják rádión és igy a bécsieknek újra al
kalmuk lesz végigélvezni Schmirger profeszszor humoros konferanszát.
t'zletnek se rossz a glasgowi kirándulás.
A Rangers 1000 fonttal, tehát mintegy
27.003 schllllnggel kötötte le a Rapidot.

Ha még tekintetbe vesszük, hogy a glas
gowi mérkőzés után a Rapid Liverpoolban is
játszik, amiért 500 fontot kap, nyugodtan
állíthatjuk, hogy nem megvetendő zsák
mánnyal.

40.000 schlllinggel térnek vissza a liütteldorii fiuk a csatornán tóiról.
Az Admirának már nem volt ilyen szeren
cséje. Hosszabb ideje tárgyaltak a Neívcastle
l’niteddel, az. üzlet azonban nem jött létre,
mert a bécsiek állal kért 800 fontot a Newcastle nem volt hajlandó megadni. Viszont
a Viennu január huszonötödikére lekötött
egy mérkőzést l'lymouthban az Agyle csa
patával.

♦
Nagyjából már befejezettnek tekinthetők a
bécsi csapatok karácsonyi turamérközései,
amelyek — most mór a helyi sportsajtó is
bevallja — nem végződlek mindenütt győze
lemmel. Sőt ellenkezőleg. Veszteség is van
elég. Legrosszabb az olaszországi mérkőzés.
Három mérkőzés ... három vereség. Firen
zében és Livornóban kikapott a Rapid, Milá
nóban az Admira. Ez a túra különben, te
kintette) a bécsi egyesületek zilált anyagi vi
szonyaira, nem az erkölcsi sikereket célozta
és a játékosok meglehetősen agyonhajszolva
érkeztek vissza. A tulforszirozott tempó jel
lemzésére legjobb példa az Admira párisi
huszárattakja.

♦
A túrákról visszaérkező szakértőknek ál
talában az a véleményük, hogy az olasz fut
ball az elmúlt szezonban megint félelmete
sen fejlődött és ha a fejlődés ilyen tempó
ban megy tovább, úgy a közeljövőben az ola
szok nemcsak hogy legveszedelmesebb ellen
fél ei lesz,iifk az osztrákoknak, de. alaposan
tartani lehet attól, hogy túl is szárnyalják
őket.
Johann fíaár, az ismert nevű osztrák tré
ner. aki jelenleg az F. C Barinál van szer
ződésben, nemrég Becsben töltötte szabad
ságát és érdekes dolgokat mesélt az olasz
futball vezetésének nagyvonalúságáról. Az
olasz profik, szerinte a legmesszebbmenő
anyagi támogatásban részesednek klubjaik

Imrédy Magda, Nyilas Vilma, Erika Hornunk, Hilde Holovszky,
Éva Reisinger, Levitzky Piri, Kertész Sári
tól é sa kontinensen példán kívül álló magas
fizetéseket húznak. Nem beszélve a győzelmi
prémiákról. Így például az F. C. Roma, de
általában a legtöbb nagycsapat, osztrák ér
tékben számítva

400 schllllng győzelmi jutalmat ad min
den játékosának. Eldöntetlennél vagy
kUlíöldl győzelemnél 200 sehillinget.
Viszont belföldi veszteségnél 200 schll
linget vonnak le a játékosok fizetéséből.
Az F. C. Bari, amelyik nem nagy csapat.
200 schllllng győzelmi prémiát fizet külföl
dön és százat otthon. Az olasz játékosok, te
kintettel jó jövedelmükre, nem igyekeznek

polgári állásokban elhelyezkedni, ami külön
ben is nehéz dolog lenne, mert az egyesüle
tek majdnem kivétel nélkül korlátlanul ren
delkeznek a játékos egész idejével. A fegye
lem elsőrangú. Minden játékos köteles reggel
nyolc órakor jelentkezni a csapatkapitány
nál. Este kilenc után pedig a profinak, ki
véve a heti egy szabad napot, nem szabad
az utcán vagy nyilvános helyiségben mutat
kozni.
Baár, aki az olasz viszonyok kitűnő is
merője, azt állítja, hogy egy esztendő múlva
olasz csapatot otthonában legyőzni lehetetI fenség lesz.
Andor León.

Építik a futballvilágbajnokság
mammut-pályáját
futballszövetség rendeletére
Róma, jan. 8.
már meg Is kezdték
a 150.000 főnyi kö
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az olasz futzönséget befogadó pálya építését
Imllszövetség sürgősen kiírta az 1934. évi futballA pálya a futballszövetség költségére és an
vilégbajnokság sporttelepének
felépítésére a
pályázatot
Az expressz-pályázat lejárt és a nak kizárólagos használatára épült.

BCét sző titksa

Csuda keresztrejtvény
Minden héten 1CO pengő készpénzjutalom!

Mint őzt előre is Rejtettük, ul kereBztreltvány pá’.vázatunk óriási érdeklődést
váltott ki h a meg ejtések eziei míg győzzük feldolgozni.
A si er nem is lehetett kétséges, hiszen néhány perc fáradság, parányi
szerencso és a vetetten, minden héten

1OO pengő készpénzjutalniat
s számos további értékes nyereményt hozhat a ki árié megtöltőknek.
Pályázatunk újszerűsége abban All, hogy i lnyerheti a jutalmakat az ír, aki a
keresztrejtvényt csak résében fejtette me?. Minden nyerési esély

két fizó titkán múlik.
A szükséges feltételeket a következőkben ismer ettük.
Folyó hó 7 ón szombaton kladi hivatalunk két megbízottja meg|elent dr. Hor
váth Kamilló b dapostl királyi közjegyző ur irodáiéban, iVil., Erzsébet körút 9/11.)
és ott mai kero«zirejlvén\(luk négy nyilas gerincsorának kivételével.

minden legalább 5 betűből álló sor megfejtését
(sr.Am se érint tehát 24 darrbot) külön-kiilön egyforma papira Írva és össze
búj ugatva átadta a közb gyző urnák, aki azok közül két pap rlapot Irttatlanul kihúzott és borit-kba zárt e1. Az, urnában maradt -2 darab papírlapot
szintén eioivusatianul egy másik borítékban helyezte el s e t is pecsétjével eliátta.
A leiadat most már ami kedves olvasóinkra vár, a következő:

Fellse meg mai kereszlreltuánvunk azt a kei
legatábö s dbiuöoi ano szavai es írja ne a
lapunk második oldalán lataiüaiá pályázati
sze vénybe, amelyet a köziegvzo kihúzol! ás
a lepecsételt Dóriiéiban elhelyezett.
Ha ezt eltalálta

1OO pengő tulnlmnt kap.
Több helyes megfejtés esetén lenti összeget arány tagoson orHluk R7,
*t
azon
bán ha az n vtraiian eset állna elő. hogy heiye- megejtő nem akad, akkora 10u pengő
összeget a követkéz • heti toll pengős nyer mi n\h *
/csatoltuk mindaddig, míg végre
akad helyes megfejtés, úgy hogy az Összegek felié.lenül kiadósra kerülnek.

Kedves olvasóinknak, akiknek nem sikerül a két szó titkát megoldani, módot
nyúltunk egyéb értékes ajándékok elnyerésere és minden héven a ké zpénz jutal
makon kívül

23 értékes vHaszdijat. hasznos és értékes
nyercniényíiirgyat juttatunk a pályázóknak.
Fzüs tárgyak berendezési cikkek, diszkölésü könyvek, slb. stb. kerülnek hét
ről hétre kisorsolásra.
Akik e tárgyak sorsolásban rő-zt akarnak vonni, azoknak a vízszintes 6.,
25. és a függőleges 5. és 81. sz. soiok megsértését is be kell küldeni.
Minthogy a múlt héten, felkérésünk ellenére is többen küldték megSe’té'-elket
borítódban, ezúton utólag flgve
* mez elünk mindönkit, hogv a pályáza okát kizárólag
pos ai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagyságú papírlapon lehet beküldeni s
azokra a pályázati szelvénv minden esetben )elraga'.ztandő. Minthogy
egv szelvényre csak hét szó irható. azok akik több sze.vénnvel akarnak a rejtvény
játékban résztvenm ••
^megtakarítás céljából löbo pályázati lapot egy borítékban
is beküldhe.nek A meg ■jtéseknek legkésőbb

pén tetten, január 13-án, déli 12 óráig
szerkesztőségü nkbe be kell érkezniük. A pályázatok címzési oldalára feltűnően rá
írandó: Két szít tit
Ak-k e teltételek bármelyiket nem tartiák be azok minden
esélyüket elvesztik, meri a beérkezeti meg.ej ések ezreit csak úgy tud uk pontotan
adminlszirálnl. ha minden pályázó az előírásaimat pontosan betart a.
Két megbízó tünk január 14-én. szombaton újból megjelenik a közjegyzői Iro
dában. ahol jelenleiükben megtöriénlk a lepecse elt borítékok íelbontá a. Ezzel
egyidejű.eg hmyezzük el hasonló körülmények között a jövő héten megjelenő ke
resztrejtvényünk szavainak megfe tését is.
Itt közöljük a múlt heti keresztre,f vény két szó titkának
megír téséfx
A kir. közjegyző a köve kező két sort zárta el a lepecsételt bori.ékba:

BELGA

ELRBÚ

é,
Akik ezzel a szópárral pályázlak, jelentkezzenek ekár szernélvesen, akár
levél úján a kiadóhivatalunkban, ieftkésobb péntekig j nuár 13-ig.
A 100 per’ő nyecie-elnek va amint a 21 értékes ajándék Argy sorso.ásóban
jutalmaznunk névsorai a jövő hé.en közöljük.

A Hétfői Napló szerkesztősége
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Bndapeit 1933 január 9.

Malter Binner

A düsseldorfi rém árnyékában
megbénult a Fradi tudománya
Düsseldorfi válogatott -Ferencváros 7:2 (2:2)
Düsseldorf, január 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclcfonjelcntésc.) Megdöbbentő turakatasxtrófáról ad bírt
a düsseldorfi tudósító, amikor Jelenti, hogy a düsseldorfi városi válogatott vasárnap a Fi
*
rencváros turacsapatát 7:2 (2:2) arányban legyőzte. A gyárváros válogatottja ezúttal bravú
rosan szerzett a magyar futballközönség előtt félelmetes nevel, amikor a túra eddigi állomá
sain Jól szereplő Ferencváros csapatát katasztrofális vereséggel sújtotta. A szünet előtt még
egyenrangú ellenfelekként küzdöttek a csapatok, utána azonban a Ferrnrváros lelkiharmó
niája teljesen megbomlott s az ellenfél kcnye-ketlve szerint érhette el • gólokat A Ferencváros „Lehrsplelje
*
4 tehát ezúttal nagyon rosszul sikerült, s egyúttal Intő példa arra Is, hogy a
lulhalmozott turameccsek fáradságától gyötört legénység a leghősiesebb ellenállás esetén is ki
foghat egy-egy olyan napot, amelyet a külföld — uem felejt

A meccset 12.000 főnyi közönség elölt tartot
A Fradi Tüntet—Takács II Jobbszárnya
ták meg a Fortuna-pályán. A Ferencváros nél
ekkor még elemében volt és a 34., majd a
külözte a Csatársor eleven lendítő kerekéi, Tu41. percbeu Takács II. két szép góllal ki
rayt, úgyszintén a védelem kipróbált, masszív
egyenlített
és nyugodt öreg harcosát, Takács 1-eL
A második félidőben Wigold, Homan, Homan,
Wigold és ismét Homan volt a góllövők sor
A csapat n hosszú és fárasztó utazásoktól
rendje. A kitűnő és lelkesen játszó düsseldorfi
mélyen formáján alul játszott
• német uszószövetség Budapesten tartózkodó
elnöke
A nehéz, sáros talajon még az első félidőben csapat játékerejére Jellemző, hogy
a sokszoros német válogatott Kobiersky
csak ment valahogyan a játék, de szünet után
volt az együttes leggyengébb embere.
a zöldfehérek teljesen letörten engedték át a
németeknek az Iniclativát. Az első gólt a For A mérkőzést a nálunk is jól Ismert Baumens
tuna kitűnő csatára,
Wigold szerezte, majd vezette. Ezúttal sok-sok hibát követett et s cso
RassenbcrgeT révén
hamarosan 2:0 lett az dálatosképpen ezek minden esetben a Ferenc
eredmény.
várost sújtották.

Fiatal dárdájával m gnyerte
a BBTE a Bély—D .meny
vándord jas versenyt

A BBTE vasárnap
délelőtt rendezte Bély
Demény vándordíját sicsapal- és egyéni ver
senyét a Svábhegy és Jánoshegy között, meg
lehetős jó hóviszonyok mellett. A Kovács-ven
déglő mellett %10 ómkor 75 versenyző indult
el az Anna-kápolna—Jánoshegy-Szanatórium—
Mdrlamakk—Csillagvizsgáló útvonalon, melyei
kétszer kellett megtenniük, hogy meglegyen a
15 km-es távolság.
A 7-es csapatversenyt a BBTE nyerte a
MAC előtt,
mig a Magyar Si Club egyik versenyzője fel
adta a versenyt és így csapata elesett a dija
sástól.
A csapatverseny eredménye a következő: 1
BBTE Köffersteln, 1 6. 20 p. 42 mp., Kadvánx
1 ó. 23 p. 56 mp., Kiss J. 1 6. 25 p., Tassönyi
1 ó.'26 p. 14 mp„ Hermann 1 ó. 28 p. 08 mp..
Csekey 1 6. Ő0 p. 37 mp., Kunsr 1 6. 30 p. 50
mp.), 10 ó. 05 p. 22 mp. 2. MAC. II 6. 0 p
10 mp.
Egyénileg: !. Marsik A. LASE 1 6. 17 p. 40
mp. 2. Köffersteln K. BBTE 1 ó. 20 p. 42 mp
3. De Póttere Gerard MSK 1 ó. 20 p. 52 mp
4. Kadvány BBTE 1 ó. 23 p. 50 mp. 5. Kiss
J. BBTE 1 6. 25 p. 6. Tassönyi A. BBTE
Hölgyek versenye 5 km-en- 1. Szeikr Kándómé BBTE 12 p. 56 mp. 2. M. Kovács balma
MAFC 13 p. 05 mp. 3. Héczey Marika BBTE
13 p. 20 mp. 4. Sípos Manci MAC 13 p. 55 mp.

Meglepetéssel végződött
a Hungária Vívó Club
kizárásos versenye
Kizárásos kardversenyt rendezett vasárnap a
Hungária Vivő Club. A vivóversenyeket általá
ban jellemző kisszámú közönség nézte végig n
versenyt, noha a felvonult
anyag jó sportot
nyújtott. A verseny favoritja Maszlag Lajos, a
Honvédtiszti Vívó Club kvalitásos versenyzője
volt, éppen azért
meglepetést keltett, hogy a nyugodtan vívó
Maszlayt második helyre szorította klub
*
társa: Tímár Gyula,
oki meglepetésszerűen jól vívott és éppen ezért
győzelme megérdemelt volt. A versenyen egyéb
ként a honvédtiszti vívók uralták a helyzetet
ég így a „civilek'1 örömmel látták a BEAC-ista
Zöld Ferenc kitűnő teljesítményét, mellyel a
jeles társaságban a harmadik helyet vcrckedte
ki magának. A tizes döntő helyezési sorrendje:
1. Tímár Gyula HTVK 9 gy. 2 .Maszlay Lajos
HTVK 7 gy. 3. Zöld Ferenc dr. BEAC 6 gy., 29
kapott tuss. 4. Erdélyi Jenő MTK 6 gy., 33 ka
pott tusa. 5. Kőszegi Attila HTVK 4 gy., 33 ka
pott tuss. 6. Richler Jenő Szegedi VC 4 gy., 34
kapott tuss. 7. Hámory Gnszton HTVK 3 gy.,
29 kapott tuss. 8. Rnsztovics Imre BEAC 3 gy..
40 kapott, 15 adott tuss, 9. Keresztes József
Hungária VC 3 gy , 40 kapott, 14 adóit tUSS.
10. Hajdú János dr. Beszkárt 0 győzelem.

A BKE kettős reváosot vett
a brandenburgiakon
BKE-Brandenburg 3:0

A BKE bécsi vendégei közül csak Erika Hornung
vitt haza győzelmet
Vasárnap délben folytatta a BKE a város
A műkorcsolyázó verseny részletes eredmé
ligeti műjégpályán szombaton megkezdett nem nyei a következők:
zetközi műkorcsolyázó
versenyét. A verseny
Férfi junior: 1. Torták Elemér. 2. Linhardt,
iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a Bécs. 3. Szekrényessy Attila.
4. llutzenhofer,
nagyközönség köréből is.
Bécs. 5. Szendrő István.
Női
junior:
1.
Szilassy
Nadlne.
2. Imrédy
A verseny nemzetközi Jellegét biztosította
Magda. 3. Éva Reisinger, Bécs. 4. Kertész Sári,
a négy bécsi műkorcsolyázó: Erika Hor
5.
Kiss
Henrietté.
6.
Weintvurm
Baba
nung, Éva Relsinger, Emil Ratzenhofer és
Férfi szenior: 1. Patakg Dénes. 2. Kertész
Leopold LlnhardL
Ferenc.
A verseny lezajlása után a zsfl'i összeült és
Női szenior: 1. Erika Hornung, Bécs. 2. Le
*
este hét órakor hirdette ki az eredményeket vitzky Piri. 3. Nyilas Vilma. 4. Imrédy Magda.
Hunyady Ferenc gróf elnök, aki üdvözölte a
Páros: 1. Rolter—Szotlás. 2. Gállá—Dollinvendégeket és átadta a tiszlelctdijakat.
ger. 3. Tuschák—Balázs.

IS

VILÁGSZEMLE
DÉLNÉMETORSZÁG KEZDEMÉNYEZ!
Berlinből Jelentik: A délnémet futbailszövet
*
ség szombatra Berlinbe invitálta meg a biro
dalmi labdarugó-alszövclségck elnökeit, megtu
dandó, hogy a DFR január 22 én tartandó köz
gyűlésen milyen álláspontot fogainak el a be
vezetendő fulballprofesszionizmus kérdésében. A
tanácskozás negatív eredménnyel
végződött,
mert a mcglelenlek csak abban a kérdésben
tudtak egységes plattformra helyezkedni, hogy
a hivatásos labdarúgás bevezetését adótechnikai
achézségek hátráltatják.

A BBTE A MÁSODIK HELYEN VÉGZETT AZ
L’JTÁTRAI ÜREDI JÉGHOKKI TORNÁN
Vjtátrafilredről jelentik:
A tátrai sporlhét
jéghokki körmérkőzéseit vasárnap befejezték.
A BBTE a moravn-ostravnl Slovdn ellen 3:0
(1:0, 1:0, 1:0) arányban győzött
flztolcs és Mihály két góljával. A jeles budai
Játékosok utolsó meccsüket a bécsi Wőhring
ellen játszották. Ha ezt a meccset is sikerült
volna a csapainak megnyernie, ugv egyúttal a
jéghokki tornát is a maga javára döntötte volna
el az együttes. Ezt a meccset azonban a Wáhring nyerte meg, 1:0 (1:0, 0:0, 0 0) arányban. A
bécsiek győztes gólját Brandl ütötte. Á torna
utolsó napjának többi eredménye: Magastátrai
SK—Piheni LTC 1:1, Krynica—Slován 2.7,
Prostejov—Krynica 5:2. A torna győztese a
Prostejov lett 5 győzelemmel,
vereséggel, 1Ü
ponttal és 27:7 góluránnyal. 2. a BBTE ugyan
csak 10 ponttal, de 16:6 rosszabb gólaránnyal.
3. Wáhrlng.

Pforzheim, jan. 8.
(A Hétfői Napló tudásilójának telefonjelen
tése.) A lila-fehérek vasárnap Pforzheim város
válogatottal ellen álltak ki s .
pazar Játékkal 7:1 (4:1) aránya remek gye
seimet arattak.
Újpest együttesének kitűnő játéka nagy elisme
résre ragadta a nyolcezer főnyi közönséget. A

VASÁRNAPI

Bocskai—Schweinfurti válogatott 1:1 {0; 0)
rülmény teljesen elegendő volt arra, hogy a
csapat érvényesülési lehetőségét a minimumra
szállítsa s így bár a döntetlen eredmény a
schweinfurliakra hízelgő, mégis a Bocskai is
végeredményben meg lehetett elégedve a számszerűség ilymódon való kialakulásával. A
Bocskai gólját Teleki lőtte a második félidő 12.
percében, mig a schweinfurtiak a 43. percben
egyenlítettek Sc.hmidt révén. A mérkőzést Jungc
bíró kifogástalanul vezette. A schweinfurtiak a
meccs első negyedórájában lőttek egy ofszájdgólt, de azt Junge bíró természetesen nem
ítélte meg.

A Budai 11 gólnélküli döntetlennel zárta
egyhónapos túráját
Budai „ll“—Cagliari válogatott 0:0
( Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) A budaiak egy teljes hónap óta külföl
dön túrázó csapata tegnap játszotta utolsó
meccsét Caglíariban, az ottani válogatott ellen.
A csapaton már alaposan észlelhető a sok
utazás éa a szükségszerű meccshalmozás fára
dalma, mindazonáltal ez együttes becsülettel

küzdött ezúttal Is s hogy nem győzött, az a
pártos helyi biró arcátlan bíráskodásának a kö
vetkezménye, aki Vadásznak egy érvényes gól
ját nem adta meg s a budaiakat számtalan
lesállás elmén góilővő helyzetben feltartóztatta.
A csapat szerdán este 10 órakor érkezik meg
a Déli vasúton.

A Brandenburg csapata a szombati 0:8 arányu vereség után, vasárnap este újabb meccsel
játszott többszáz főnyi közönség előtt a BKE
városligeti Jégpályán. A BKE ezúttal több tar
talékot szerepeltetett, különösen közvetlen vé
delmében volt több változtatás. A csapat fel
állítása egyebekben a következő volt: KramIII. kerület—FC Agrigento 4:1 (2:0)
mer—Farkas, Wriner—Mínder, Miklós II., Bla
(A Hétfői Napló tudósítójának triefnnjeten- felelő ellenfél az óriási formába lendült óbu
2sejnvszkg. Cserejátékosok: Hílvős. Margó és
Bethlen (iábor gróf. A BKE ezúttal is kitűnő tése.) A III. kerületi FC vasárnap is folytatta daiaknak, s végül is könnyen, főként a játék
játékot mutatott s csaknem állandó fölényben diadalmas túráját Olaszországban s ezúttal nz technikai és taktikai szépségére vetett hang
súllyal, 4.7 arányban hagytak maguk után ma
volt Jóképcsségíl ellenfelével szemben. Az első FC Agrigento csapatát kapta ellenfeléül,
B-divIzlö
sem
*' * “ e *középcsapata
. ..........................
— volt
'• meg radandó nyomot Agrigentóban.
harmadban teljesen egyoldalú volt a játék olasz f
mlulAn a BKE mindvégig kapujához szegezte
ellenfelét. Ekkor esett a BKE mindhárom gól
magyar munkásválogatott
ja, Miklós II., gróf Bethlen és ismét Miklós II.
révén. A második és a harmadik harmadban
kátnapi mérlege — 5:7
is védekezésre szorítkozott a brandenburgi csa
pat, A védekező taktikában azonban tényleg
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcn
munkásválngalotlja
vasár—--------- 9 --------------„------------------nftgyszétflt produkált az Cgyfltléí. Hiába volt tése.) .Magyarország
India 350 millió lakosából egymillió aktív
Mindéinek es Bcfhlefínrk gyakori áttörési ki- nan jálszotta le n szokásos évi találkozás má hokki játékos van. Az alszövetségek között az
sérleta ft hiába bizonyította he Miklós ezúttal sodik mérkőzését Bécsben. Az előző napi 4:1 Indián llockcy Fcderation vezet a maga őt kü
is, hogy ma Európa leg’ohb csalóra, n tömő nrúnyu, heves harcok után mcgszcrzcll döntet- lön hokkl-provInciAJAvnt. Bombagban és Ben
■ IbcrÜlI
lilább gólt sze- | len vasárnapra Is Izgalmas összeütközést jó- palidban nz év mind a tizenkét hónapján lerfllt v’c’elcm ellen nem «i
..........................
— 3:0 /(3:0
“..■) s..::,
solt, ez
... azonban ezúttal elmaradt.
........• • A bécsiek
• • resztül hokktt játszanak. A hokki tizem körül
reznlök s Igv végeredményben n BKE
............
„z ...
..w r
,„,.......... .aratott
..............az
íz őt egy állóképesebbeknek bizonyullak s a második
... ....
belül ntgyven év óta ált fönn. A legöregebb al0:0,
0:0)
értékes
gyözeimet
béllel előbb ugyanilyen gólarányban Krynicá- mérkőzést 3:1 (1:0) arányban a maguk javára szövetség a Bctigal Hockey Association, ame
lyet lbVV-ben alapítottak^
bán legyőző biamlanburgtak ellen.......................... j döntötték el.

Az óbudaiak diadalmasan haladnak előre az
itáliai pénz- és gólhidjáratban

A

;
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A KISPEST KÉTSZER JÁTSZIK MARSEILLE
*
BEN
Marseilleból jelentik: A világjáró Kispest
csapatának túrája újabb mérkőzéssel bővült.
A marseillei Oiimpigue február 5-ére lekötötte
a Kispest FC csapatát azzal, hogy ezen a mér
kőzésen az Olimpique gárdáját állítja vele
szemben. Erre a külön kötésre azért volt szük
ség, mert 15-én ugyancsak Marseillebcn fog
Játszani a Kispest FC és ugyancsak nz Olim
pique rendezésében, de ezen a mérkőzésen —
válogatott 7:1 (4:1)
ugylátszik tanulni akarnak a franciák — a bé- .
esi Brigittcnaut küldik a Kispest ellen harcba. •
csatársorban különösén Déri és Jávor oly hatal Okos és ügyes ötlet, csak éppen drága.
mas formát játszott ki, amilyent még nem lát
tak Pforzheimben. Az első negyedórában még OSZTRÁK FUTBALLCSAPATOK KÜLFÖLDI
védekezésre szorult s helyi csapat, úgyhogy
PORTYÁZÁSA
Jakube csak a 16: percben lőtte a verető gólt.
Pária: HAKOAII (Bécs)—CA Paris 0:0.
Majd Jávor, Déri és P. Szabó osztozott a többi
MarselllCAt Olimpique—Admira 5:2 (3:0).
gólon. A német csapat becsületgólját a rastadti
Offenbach: Auslria SK Offcnbach 5:4 (2:4).
Huber balszélső szerezte.
Hannover: WAC—Hannoveri válogatott 4:2
(2:0).
Ferlburg: Városi válogatott—Nicbolson 4 2
(3:1).

A „schweinfurti zöld" csak részben irtotta ki
a Bocskai győzelmi-bogarait
Schwefnfnrt, január 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Vasárnap a Bocskai Schwelnfurtban az
ottani városi válogatott ellen szerepelt. Az uta
zástól meglehetősen fáradt magyar csapnt nem
eküdt különösebb ambícióval a mérkőzésbe,
így történt aztán, hogy az egyébként nem túl
zottan erős ellenfél 1:1 arányú tisztes döntetlen
nel tudott szabadulni Debrecen jóhirü csapa
tától.
Mély, sáros talajon játszották le a mérkő
zést s ez a Bocskai könnyű, repülő, technikás
csatárainak sehogy .sem kedvezett. Ez ft kö

'
’■
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A NAGYVÁRADI AC LEGYŐZTE LUXEMBURG
VÁLOGATOTTJÁT
Luxemburgból jelentik: A Nagyváradi AC ki
tűnő csapata vasárnap Luxemburgban vendég
szerepelt s nz ottani válogatott legénységet 5:1
(3:0), feltűnő nagy gólarányu eredménnyel le
győzte. A NAC csatársora remek futballt ját- ’
szott * a meccs folyamán a közönség több al
kalommal tetszésnyilvánitását fejezte ki a tech
nikai iskolázottság honorálására.

Pforzheim vasárnapi szenzációja
Déri és Jávor volt
Újpest - Ptorzheim

*

Fantasztikus számok
a hokkizó Indiáról

SPORTHÍREK
X A prágai Sparta vasárnap 8:1 arányú győ
zelmet aratott a Liben ellen, mig a Slavia rend
kívül erős ellenfélre talált az FK Teplitz csapatában, amellyel csak 2:2 arányú döntetlent
tudott v-ivnl.
X Az FTC jéghokki csapata jnnuár 11-én,
szerdán este 7 órakor r C.ortina d'Ampezzo
olasz bajnokcsapattal mérkőzik. Az olaszok kö
zölt három országos válogatott is szerepel. Az
FTC vezetősége a mérkőzésre meghívta Gömbös
Gyula miniszterelnököt, a budapesti olasz ki
*
rályi követet, valamint társadalmi és sportéle
tünk számom előkelőségét.
X A BSE döntetlent ért el a B. Vasutassal, a
BTK legyőzte a MAC-ct. A Beszkárl tornacsar
nokában vasárnap este folytatták nz ökölvívó
csnnatbajnoki mérkőzéseket. A B. Vasutas
(BSE) meccs 8:8 döntetlen eredményt hozott.
Győztek: Sallay, F.nckes, Frics, Farkas I, illetve
Lengyet, Weiner, Eibicht és Krettz. BTK—MAC
11:5. Gvőzlek: Benácsi, Lovas. Szabó, Csiszár L,
Orsolyák, illetve Takács és F’to.»sy. mit? a Bózsa-—Szabó mec.es döntetlenül végződolt.
X A kanadcl Edmor.ton Superlnr jéghokki
csapata vasárnap Svájc válogatott iái ellen 5 2
aránvu győzelmet aratott. A Rissersee együtteső
a Filssen ellen 2:0-ra győzött.
X Az Atátraföredl sniikorcs-lynverecuveket
lanoár 20-án tarl’ák meg. ótátrafűredről je
lentik: Az ótálrnfürcdi nemzetközi mükorcso
*
iyaversenyek terminusát január 20-il.i kezdet
tel állapították meg.
mert több németországi
csapat ilveniránvu kérelmet lerloszlrlt a rendczöbizoílság elé.
Az uj határnap lehetővé
testi, hogy nz ótútrafüredi nemzetközi műkor
*
csolynverscnycken
Budapest, Becs, Berlin.
Prága legjobb csapatni vegyenek részt. Január
22-ig tartanak ezek a versenyek, amelyek kere
tében kerül eldöntésre az. idén alapitolt PálFyserleg Is. A versenyek iránt igen nagy érdeklő
dés nyilvánul meg.
X Bécsi úszók az MTI-, nemzetköz! munkásuszóversenyén. A Munkás TE január 29-én d. u.
5 órakor n Nemzeti Sportuszodában
*
nemzet
közi munkás uszóversenyt rendez. A verseny
főszámáE-an Bayer és Hölzl. n kiváló kép<-s»égü
bécsi úszók mérik össze erejüket és 1 p. 16.4-es
mclluszó rekordot akarják 100 m-en megjaví
tani. A műugrásban Dírmhitn és Stadclmayef
mulatják be szebb.u t szebb
gyakorlataikat U
ningvar müugrőkkal rcyütl. A v< rsonven sze
repel a tavaly nagy sikert aratott női műúszó
csapat, amely az idén
teljesen uj számokkal
fogja • nétők csodálkozását felkelteni.
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Minden heten 1G0 pengő KOszpenzi utalom

Hilde Holovsky,

Két sző titka
Csuda keresztrejtvény
Részletes pat’iáza’i te'tétaiok a 12-w oldalon

a BKE bécsi vendége, a jeles mükorcsolyazono

Vasárnap délután élt mették a
Ramblerek" szervezőjét MegWtSteínerHuáó,azMLSz
egykori alelnöke és főtitkára, aki összeállította az első válogatott csapató'

A magyar labdarugósportnnk egv nagymultu
littörője dőlt ki csütörtökön az élők sorából.
Hosszantartó szenvedés után. 62 éves korában
meghalt Slclner Hugó, lalidnrugósportunk
egykori vezéralakja,
a magyar testedző-sportok egyik leglelkesebb
előharcosn, aki közel negyven éven kérésziül
tevékenykedett önzetlenül és fáradhatatlanul a
sport irányítása körül.
Stelper Hugó egészen fiatal ember volt még,
amikor az MTK tagjaként bekapcsolódott a
sportba. A labdarug. st akkor még csak Ilidből
Ismerték nálunk és Steincr agilitása bőségesen
gyümölcsözőit a torna és az atlétika adminisz
trálása körül, 0 maga is kitűnt, mint tornász
és atléta Amikor azonban meghonosították ná
lunk a labdarugósportot,
Steincr Hugó megszervezte a „Magyar
**
Humblerck
csapatát.

Ott találjuk a nevét a Magyar
Labdarugók
Szövetsége alnpilóinak névsorában. A szövet
ségnek 1908-ban alelnöki
*,
majd 1909-ben és
Úti bb. 1911 — 1912 ben főtitkára volt. Hogy tár
gyilagosan és kluhs/einpontokhól függetlenül
Vehessen részi a Inbdarrgás irányításában, sza
kított minden klubközösséggel és igy valósiggat villámhárítóként szerepelt az cl Len az idő
hrn megindult FTC—MTK sportpolitikai harc
ban.

Az 1908. évi londoni olimpiászon résztvetl
mint az MI.Sz egyik képviselője, majd főrende
zője volt az 1009. évi budapesti FlFA-kongresz
szusnak.
Az rt tervet alapján került kiírásra 19’0 ben
az első magyar labdarugóbnjnokság és ő
vetette fel a Magyar Kupa alapításának
gondolatát.

ó állította össze az első
magyar válogatott
csapatot is.
A háború után eltűnt a sportfórumról, de a
labdarugó-mérkőzéseknek továbbra is csöndes
szemlélője maradi mindaddig, amíg szervezetét
meg nem támadta a pusztító kór,
amely 62
éves korában végzett ezzel a lelkes sporlem
bérré).
Halálát özvegyén kivid sógorai: Tóth István
és Feldmann Gyula a
két jeles futballlréner
gyászolja.
Temetése vasárnap délután folyt le a kerepesiuti temetőben, a futballtársadalom mélysé
ges részvéte mellett. Az MLSz-t Nádas Ödön
Kenyeres Árpád, Nagy Marcel és Minder Fri
gyes, az MTK-t Sass Kálmán és Klsfalvy István
dr., az FTC-t Mailinger Béla és Fazekas De•sö dr., n PLASz-t Fodor Henrik dr. kénviselte
\ Inbdarugólársadalcm mélységes gyászánál
Vi'.das Ödön mélyen szántó kegyeletes beszéd
ben adott kifejezést.

A népligeti diákstadion méreteiben
és felszerelésében felül fogja múlni
a berlini és a frankfurti diákpályáka?
uj középiskolai pályák tesznek Óbudán, a Lágymányosor
és az Angyalföldön
A KISOK hivatalos közlönye: az Ifjúsági
Testnevelés legutóbb megjelent számában a
középiskolai sport ujeszlendel programjáról
közöl érdekes adatokat. Liber Bálának, a
KISOK miniszteri biztosának
nyilatkozata
szerint
• Drasclic féle (elken kijelölt középiskolai
sportpálya létesítésének ügye befejezett
ténynek tekinthető.

nyitva, 3 — 4 év múlva lesz komplett.
Diákjátszótér épül még a Lágymányoson.
Óbudán és az Angyalföldön, fejlcsziik a Marcibányi téri pályát és játszóteret rendeznek be
a ddhányutcai. a Telepi-utcai és a Jurányi-utcai
iskolák udvarain.

SPORTARCH1VUM

A közeljövőben n főváros törvényhatósága át
engedi a pályát a KISOK-nak, amely nzt beke
Egy sárgu'ó akta
rítve és öltözőkkel ellátva, kezdetben a fut
a futballhihüldetésrő
ballsport és az atlétika ii zésé re bors’tja a kis
diákok rendelkezésére és csak később egészítik
\ KISF.RÖ nem éppen a legnépszerűbb funk
majd ki tcnnlszpálvákkal.
cionárius sportunk életében, noha minden tú
A KISOK idei fő programpontja
rára induló versenyző és minden egyes útra
kelő csapat mellé szükséges a kísérő, aki a ver
a dláknyarallatás.
senyző vagy a csapat irányítását, a túrával járó
A tihanyi üdülőtelepen három-három heti Idő adminisztratív teendőket elvégezze.
tartamon át százas turnusokban fognak nva
Csak az a baj, hogy nálunk nem is tudnak
ralni teljesen Ingyenesen az ötödikes, hatodikos elképzelni egy turacsapatot négy-öt kísérő nél
é.» hetedikes tanulók, testnevelő tanár és orvos kül. Az amatőr fulhallszövetség nyíltan han
felügyelete mellett. A sportoláson kívül Idegen goztatja, hogy a válogatott mérkőzésekkel kap
nyelveket is fognak tanulni a nyaraló diákok. csolatos kiküldetéseket Jutalmazásnak • tekinti
A miniszteri biztos reméli, hogy a nyáron a szövetségben végzett adminisztratív munkák
már
ellenértékéként. Az amszterdami olimpiászra —
mint Ismeretes — tizencgytagu elnöki csapat
eveaősvcrsenyekcn Is résztvchelnek a
utazott ki, fejenként ezer pengő útiköltséggel,
középiskolai tanulók.
ellenére annak, hogy válogatott futballcsapa
Szendy Károly dr. a székesfőváros közokla tunk nem Is veit részt az olimpiai futballlásíigyi tanácsnoka n készülő diáksporttelepekről lornán.
mondott a lapnak érdekes dolgokat. Így el
Nem volt túlságosan népsrerü valami a futpiondotta, hogy
bnllkikflldctés riár huszonöt évvel ezelőtt semMost került kezünkbe egy sárguló jegyzőkönyv,
az épülő népligeti Iskolai sporttelep fel
amely az 1908. évi londoni olimpiász előtti
szerelést és méreteket tekintve, mind a
időkből kelt. A jegyzőkönyvet 1900-ban vették
frankfurti, mind a berlini dláksportlelefel a Magyar Olimpiai Bizottság ülésén és ab
peket felül fogja mulnL
ból n következőket olvassuk;
A pálvs az anyagi teljesítőképességhez vlsto
Jegyzőkönyv. fihétclctt a MOB 1908 Január

CSILLÁROK
br<»nzO uríik. írókészletek,
otúnílóktórKYak legolcsóbban
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zem ki magam.
Harc a dlsznófejü
nagyurral c. Ady
versben fordul elő.
Exotikua állat.
Férfinév.
Megnrm engedett.
Lopva ügyel.
Aszód melletti álló
más — a fordí
tottja.
Exkirálynő.
Kötőszó.
Molnár Ferenc
génje.
Pásztorlsten.
Kossuth Lajosnak
mondotta ezt Turlnban az őt meg
látogató kis ma
gyar kolónia veze
tője, melyre Kos
suth ezekkel a már
szállóigévé vált sza
vakkal
válaszolt:
csak az sajnálatraméltó, kit hazája Is
megtagad!
28. Perzsa sah,
aki
1747-ben gyilkos
ságnak esett áldo
zatul.
29. Flotow operája.
30. 999 római szám
mal.
32. Perel mássalhang
zót.
.33. Könyvek címlapján
szereplő szó.
.34. Ilyen kártya az adu.
35. Ilat szélei.
37. Ária.
39. 2002 római szám
mal — a fordítottja.
41. A német an den
összevonva.
42. Nem használ,
függőleges
13. és í
45. Méhpalola.
47. Felkiáltószó.
48. Hangsor.
49. Növényi zsiradék.
73. Ó. V. Y.
54. Faltörő kos a régi
rómaiaknál.

Görög betű.
Mutatónévmás.
Iguiándl eleje.
Magor magánhang
zók nélkül.
61. Petőfi Sándor köl
teménye.
64. Ilómai
hadvezér,
akit III. Valentinlanus császár meg
gyilkolt.
66. Ilyen posta Is van.
67. Gyöngy.

55.
56.
59.
60.

Függőleges:

Tcxtllanyag.
így jó a kés.
Dolog, latinul.
Mássalhangzó fone
tikusan.
5. Egyik legszebb Petőfl-vers első sorá
ból vett idézet.
7. Járnak rajta.
8. Bőg.

1.
2.
3.
4.

3-én tartott ülésén, Gerenday György dr. elnök
létével és Múzsa Gyula orsígy. képv. társelnök
jelenlétében. A tanácskozás egyetlen tárgyát a
■ootballkiküldetés feletti határozathozatal képe
zi. A MOB foothallszakosztálya sajnálkozással
tesz jelentést arról, hogy anyagi eszközök hinyábán a magyar reprezentatív csapat kiküldetése
nem valósítható meg. Ennek ellenében a footballszakoszlály javasolja, hogy a MOB által
eredetileg a footballsport képvisclletésére elő
irányzott 1200 korona összeg fordiltassck egy
a játékot és tréningrendszert, egy a bíráskodást
és a birókérdést és egy az angol szövetségi
ügyek adminisztrációját tanulmány tárgyává
tevő szakember kiküldetésére. A szakkérdések
tanulmányozására kiküldcndök pedig Gillemot
Ferenc, Horváth Ferenc és Kárpáti Béla vol
nának.
Gerenday elnök ismertetvén a footballszakosztály előterjesztését, beható vita indult meg,
amelynek folyamán hebizonyult, hogy a kísé
rőknek csapat nélkül való kiküldetése sem
nem szükséges, sem nem célszerű, de felettébb
nem is kívánatos.
A játékot csak maguk a játékban résztvevők
tehetnék tanulmány tárgyává. E mellett is fe
lesleges, hogy akkor, mikor nálunk évről-évre
valóságos angol invázió van s nemcsak a játé
kosok, de az egész közönség itthon tanulmány
tárgyává tehetik az angol csapatok játékát,
akkor egy embert óhajtanak kiküldeni egy-két
hétre, hogy megtanulja azt, amire mást teó
riában úgy sem lehet megtanítani. Egyébként
az ezen tanulmányi célokra kiszemelt Gillemot
Ferenc annyi angolt látott már játszani s a sa
lát tréningrendszere oly kitűnőnek bizonyult,
hogy e végett öt utaztatni valóban felesleges.
Merőben felesleges dolog a birókérdés és a
bíráskodás tanulmányozása. A magyar játék
szabály szolgai fordítása az angol szabálynak.
Annak tanulmányozása magyar nyelven és itt
hon is eszközölhető. Ha valaki jól megtanulja
a szabályokat, a gyakorlatban érvényesíteni
ludja és ha becsületes ember, akkor jól fog bí
ráskodni, akár látott angol birót működni,
akár nem.
Horváth Ferenc, a birókérdés tanulmányozá
sra kiküldött szaktérfi md
*
nyelven. mint magyárul nem beszél
Miként óhajtaná magát
incgérttctnl egy általa esetleg Angliában veze
tendő mérkőzésen az angol játékosokkal?
Az adminisztráció tanulmányozása a legfeles
legesebb dolog. Mert nálunk még 50 év múlva
sem lesz a futballsport azon a nívón, mint
Angliában A FA egy 2 millió korona alaptőké
vel rendelkező betéti társaság. Azonfelül az ad
minisztrációja nem is hasonló a miénkhez: a
professzionizmus, mint egy tátongó űr. elvá
lasztja az oltani adminisztrációt a miénktől.
Egyébként, ne n értünk volna rá ezt a kérdést
10-20 év múlva tanulmány tárgyává tenni?

40. Erdélyi folyó.
44. A múlt esztendő
nagy operettaikere.
szezon 46.Sakkmüsró fone
Idei
tikusan.
openagysikerű
rettje volt.
48. Több együtt, mon
datot alkot.
Egyesült Államok.
49. Háza a hátán!
Guniml.
50. Az öregség előjele
18. Ital.
— a falevélnél.
21. Maurols
kereszt
51. Becézett leánynév.
neve.
52.
Végzeté,
22. Sakkmüszó foneti
56. Erzsébetvárosi Toékusan.
na Club.
2.3. Vlzmentl.
24. Vissza — Zangwlll 57. Aki falatozik.
58. A Vígszínház egyik
hősnője. Mary ...
igazgatója.
26. Hétfő.
27. Zsuzsa keresztneve. 60. Kérdőnévmás töb
besben.
31. Közmondás.
62. A 3,3. vízszintest ea
36. Szembeteg.
fejezi ki angoluL
37a. Nem e Hu! Hát
6.3. Irány.
akkor ki?
65. Személyes névmás38. Dómjáról híres vá
ros.
GÁL GYÖRGY

Hamis.
.ásd a 58. vlzszln-

Eddig szól a MOB döntése az olimpiai futballkiséró kiküldést illetően. Notabenez A há
rom delegátus jelölt közül kettő: Kárpáti Bél
*
és Gillemot Ferenc csakugyan kiment a lon
doni olimpiászra. Kárpátit az MLSz küldötte ki
Londonba a magyar labdarugósport repr’e,zenláiása céljából és a MOB a rendelkezésre álló
1200 koronából nyolcszázat kiutalt a részére.
A fennmaradt 400 koronából Gillemot Ferenc
utazott ki a rugby tanulmányozására. Gillemot
az FC Ccltic vendége volt és aktiv résztvevője
volt Londonban egy rugby-mcccsnek.
.
Old boy

Budapesti ügetőversenyek
Vasárnap, az első futam kivételével, ismét
gyér mezőnyök keretében futották le a verse
nyeket s ez sokat levont a nap értékéből. A
második futain és a nap főszáma csak két-két
ló versenye volt, mert a másik két ló csak
azért indult, hogy a verseny öszzejöjjön. A
programot megnyitó handicap első startja utón
a starter visszarendelte a mezőnyt, mert az
elölről indulók már az első vezényszóra elugrottak n géptől. A második érvényes startnál -a
favorit Enyém II. paszban kezdett s hosszak
kal visszaesett
A közönség egy része ezért
teljesen indokolatlan botrányt rendezett. Delirium fölényesen. Kacér és Jeles O. S. könnyen.
Kriszta biztc. an nyerték versenyeiket. Felír
győzelmét megkönnyítette, hogy Jégvirág a be
futó fordulójában ugrott.
I. FUTAM: 1. Steinitz M. F.xprtM (2) Márschnll, 2. Deliin (1%) Vorst, 3. Poganac (10)
Kovács I. Ind.: Tündérlány, Enyém II., Acbmed, Fuss, Pogány. Tót.: 10:41, 14, 13, 22,
olasz 31. — n. FUTAM: 1. Tódor S. Félix
(8:10) Kolbenschlag, 2. Jégvirág (pari) Feiser.
Ind. Katinka, Suhancz B. Tót: 10:15, olasz 20.
III. FUTAM: 1. Bruck V. Kriszta (2H) Jónás.
2. Kassa (1%) Felser. Ind.: Domka, Vlnkó.
Ellán?. Marokkó. Tót.: 10:70, 18, 13, olasz 32.
IV. FUTAM: 1. Steinitz M. Drllrlum (2 reá)
Marschall, 2. Mályvácska (6) Fityó. Ind.: Dár
da, Varróleány. Tót.: 10:12, olasz 24. — V.
FUTAM: 1. Friedmann E. Kacér (l‘/») Friedmann, 2. H. Borlska (4) Balogh. Ind.: Osxtal"k, Ürgevár, lbrány. Tol.: 10:26, 22. 39, olasz
W. — VI. FUTAM: 1. Hantzmann I. Jeles O. S>
(1%) Toplirhár, 2. Melinda (4) Marschall. Ind.s
Hrtfclejtő, Helyre Kati. Tol.: 10:21, olasz 43. A
K riszta—Kacér-doti Mez 10:97.—.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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