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Szenzációs újítással lepjük meg olvasóközönségünket; 
január 16-én, hétfőn reggel megjelenő számunktól kezdve

hetenként (elles regényt
közlünk és adunk

ingyen
kedves olvasóinknak.

A magyar és külföldi regényirodalom szine-javát adjuk

ajándékképpen
azoknak, akik a Hétfői Napló példányszámát

w fillérért
hetenkint, hétfőn reggel megvásárolják.

Eddig is tökéletes és teljes lapot adtunk olvasóinknak 
elsőrangú hírszolgálattal, szenzációs riportokkal, érdekes 
színházi tudósításokkal, tarka mozi-hirekkel, páratlaul 
tökéletes és hatalmas sportrovaital, aktuális képek egész 
tömegével és ötletes rejtvényversenyek értékes nyere
mény-esélyeivel.

Eddig is büszkén állapíthattuk meg, hogy a Hétfői Napló 
gazdag hasábjain mindenről beszámoltunk,

ami vasárnap történt az egész 
világon.

A legtökéletesebb hírszolgálat biztosította a sajtóban 
a Hétfői Naplónak azt a kimagasló helyet, amelyet minden 
versengéstől mentesen és megingathatatlanul foglal el év
tizedek óta.

A legteljesebb újságot adjuk hétről-hétre kedves olvasó
inknak és a nagy közönség azzal ismeri el munkásságunk 
tökéletességét, hogy immár

százezren leim emelkedett a 
Háttal Napié állandóan nóvekvó 

olvasó tábora.

Lapunkhoz ragaszkodó, hatalmas méreteiben is egyre 
szaporodó olvasóközönségünket óhajtjuk megajándékozni a 
most meginduló

regénymeilókletllnkkei,
amelyen minden héten egy teljes és tökéletes regényt — a 
hazai és külföldi bűnügyi és detektiv-regények legérté
kesebb példányait — adjuk át a nagy nyilvánosság számára. 

A Hétfői Napló példányszámának terjedelme változat
lanul a régi marad és ára is továbbra

10 fillér
úgy hogy lapunk minden vásárlója a

regény-mellékletet teljesen 
ingyen napja

ajándékképpen.
Első regényünket Lcleszy Béia népszerű regényíró tollá

ból közöljük

„Ölj más kezével**
címmel. Az amerikai gangster világból merített, kezdettől 
végig redkivül izgalmas és lebilincselöen érdekes bűn
ügyi regény kezdetét

túlsó oldalén kDzOilBii.
Ha kiváncsi a folytatására és csattanós befejezésére,

vegye meg hétlón reggel 
regény-mellékletünkkel együtt 

19 llllérért a Hóitól napló 
legújabb számát.
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Howland meghivatása.
A Long Is'.und S lation melleit váriák a 

földaki tilt. Egymás illán rohant el eíőt- 
tük négy subway vonat a szokott nyolcas 
kocsisorával, ás Harry Blooinliic.ld nein 
türelmetlenkedett. Sapkás asszonyok, bő- 
nadrágos férfiak lökdöslék őket hol 
jobbra, hol balra, hosszúlábú cmlterck 
rohanlak mellettük bérletjegyen füzetei
ket lobogtatva és Lihegve az üzletnek, a 
businessnek a vágyától. Bloomfield szá
jában keserű lelt a cigaretta.

— Baj vnti, — mondta csendesen a tár
sának. — Jqc késik, lla jó hírei len
nének, akkui*  régen itt lehelnél

Charlie bólintott. A szeme szögletéből 
egyre a földalatti lépcsőit figyelte, íme- 
lyekeii végeláthatatlan tömegekben ömlött 
kifelé szakadatlanul a nép. A West- 
flvenün autók torlódlak meg egy-egy pil
lanatra, aztán clkanyarodlak a Bordcn 
avenii irányába. Tülkölés, szirénázás har
sogott a felszálló ködben, itt-olt kigyultak 
a jelzőlámpák. A Welfnre Istand cjm- 
< sán színes lángoszlopok jelezték az 
Eastrher hajóinak az utat.

F> Joe még mimiig nőni jelentkezett.
— Vége! — jelen-lelte ki Harry egyked

vűen. - Hányadik esetünk, Charlie?
—- A nyolcadik, chiefl
— Nyolcadik! És mindig az ujjnyoma

ink miall, ugy e?
- Igen, chiefl Vagy az volt a baj, hogy 

az ujjlenyomatok elárulták az emberein
ket, vagy az, hogy nem voltak ujjlenyoma
tok. és így nem volt a számukra ellenblzo- 
nyilékl így nem lehel, hiába! Ezzel nem 
bírunk, chiefl A Szürke könyvek jobban 
üldöznek bennünket. mint Newyork összes 
rendőreit

Harry elgondolkozott.
— Igen, a Szürke könyvek! Amelyek

ben benne van a legtöbb emberünk ujj- 
h nyomain! Hiába M kesztyű. Nem lehet 
mindent kesztyűs kézzel megdolgozni, iga
zuk van! l’s elé;; egyetlen nyom, c.gv vigyá
zatlan nieglapinlása a széknek, karfának, 
késnek, vagy revolvercsönek! Cliarlic! Ha 
Joe rossz hinel jön. egy millió dollárunk 
bánjai Akkor föl kell keresned Aich How- 
landet, a nevemben! Akkor megüzenjük 
nekik a háborút!

— Ilowlandcl? A mérnököt? Meglesz, 
chiefl Ámbár, igazán nem ériem...

— Nem is kell, hogy értsd, Cliarlic. Ne
ked csak engedelmeskedned kell! A gangét, 
a bandát én vezetem még egy ideig. Ha ki
fogásod van ellene, szólj!

Maga Is elmosolyodott, mint mcgpillan- 
I lla Cliarlic borzadozó és riadt tekintetét. 
Öli. a Grccnpoint-gangbcn nem kellett 
oltói tartani, hogy valami lázadás lehetsé
ges! Harry vaskézzel fogta »^/e a bandá
ját, és hamar megkapta a golvól. akinek 
kifogásai voltak!

— Fölkeresem Howlnndct, — dadogta 
Cliarlic Hónk. Meglesz.

Hallgattuk. Csendesen sötétedett a köd
ben, most már nem is leheteti lámpa nél
kül hajtani nz utakon. Könnyű .szemergés 
sziláit az arcukba, a széles karimáju kalap 
alá. Egyszerre csak egy szürkeruhás, vé
kony alak surrant eléjük és megállót! a 
chief elölt.

— D'ivning! — mormogta. — Termé
szetesen . .

— Kivégezték? Nem kapott kegyel
met?

— Nem kapott. Olt voltam, amikor je
lentették. hogy a holttestet kivihetik a vil- 
l.imoss/ék terméből A nép nagyon Örült, 
azt láttam. És nagyon emlegetlek, hogy 
Diego három embernek oltotta el a gyer
tyáját Wesl-Poiutban.

— Benne lesz az esti újságokban Is. 
chief. Kellemetlen. A gangéi nem bírjuk 
imgvédelmczni. hiába! — sopánkodott 
Charlie.

— Rendben van, Joe Mindent elmond
hatsz a többieknek, ami! láttál És Imz/á- 
leheled. hogy ez sóit az utobó halálos i r-

A V OMATÖrT a’ GMliiíb

lel a Grcenpolnl-gang elleni Tnlézkcdünkl 
Én mondottam, Harry Bloomfield!

Joe eltűnt a ködben, mintha kisértet lett 
volna. Rendőrsip szólalt meg a közeliién, 
utána az ismert nagy autó rohant el a gép
puskáival Williamsburgh felé. A két ra- 
cketeer utána nézett, még a lábuk sem re
megett meg. Inkább a harlemi komphajó 
kivilágított lámpasoraira meresztették a 
szemüket, amint emeletes, fehér testével 
elhúzott elöltük a riveren.

— A nyolcadik, — ismételte Harry. — 
Kár érte, nagyon vakmerő és kemény fickó 
volt! Charlie, sajnálom, hogy előbb nem 
jutott az eszembe a dolog. Howlandnek 
segítenie kell, máskülönben reá sincsen va
lami nagy szükségünk.

— Hová vigyem? Greenpointba, vagy 
Trogsneckbe?

— Csak Trogsneckbe, Charlie! Uj fickó
kat nem szerelek a banda otthonában! És 
Howland, tudod... De majd meglátom. 
Most hasznát kell vennünk, hiszen azért 
taníttattam ki a vegyészeti tanszakon a 
bunda pénzén! Charlie, nagyon csalódnám 
benne, ha nem találna valami módot az 
ujjlenyomatok ellen!

Charlie szolgálatkészen nevetett.
— Ismerjük már ezeket a csalódásokat, 

chief! Hiszen a mull évben is, a kis Roocky 
fin... Még most sem találták meg a ba
rátnői! Pedig nem olyan mély a Flushing 
folyó!

Bloomfield elgondolkozva vonla fel a 
vállát. Leverte a cigaretlahamut, úgy vá
laszolt igen halkan.

— lla nem használhatok valakit, akkor 
gyorsan kell cselekednünk, Charlie. Én 

"**  különben nem vagyok kegyetlen, de az ön
védelem ... Sokat tanultam a chicagóiak 
balesetein. Nem kockáztathatunk semmit. 
Akj tud rólunk. az,,p. bűntársunk legyen, 
vagy tisztuljon az útból! De én bízom a kis 
Howlandben! Nagyon tehetséges volt, és 
ösztöndíjat is kapóit. Az.t hiszem, szívesén’ 
lesz a segítségemre!

Charlie összeráncolta a homlokát. Vissza
emlékezett a szőkehaju, nyurga' fiatal
emberre, amint lelkendezve futott le az 
egyelem három nagy lépcsőjén a diplomá
jával. Majdnem nekirohant egy autónak a 
cornercn. Nem, ezek az emberek nem igy 
szokták kezdeni! Ez a munkának örült 
annyira és Charlie valahogy megérezte 
benne a jövendő ellenséget!

De ncnr mondta el az aggodalmait a 
cliiefnek. Az ő pénze bánja az. ilyen' ártal
matlan és jelentéktelen mulatságokat, 
aminő a Howland-csct is volt. Bloomfield 
valami furcsa meghatottság perceiben árva 
gyerekeket kezdett kitaniltatni Newyork 
tudományos intézeteiben és aztán szélnek 
eresztette őket az életbe. Csak egyel kötött 
ki. Hogy adandó alkalommal, amikor ő 
követeli, mérlegelés nélkül sietnek a segít
ségére a tudományukkal! A fiuk ezrt hagy 
lelkesei) m^g is Ígérték, de nem igen került 
a sor az Ígéret beváltására eddig.

Csak Mike Roocky, az nem tudott meg
felelni a chief várakozásának. Orvos volt, 
és nagyon. megdöbbent, amikor Bloomfield 
előállott a kívánságával. Gyáván kísérlete
zett és lépéseket telt arra is, hogy végül a 
rendőrség kezére játssza a megbízóit. 
Charlie inegérlcllc, hogy a chief Jiepi ha
bozott.

— Howland! — mormogta. — Archi-. 
hald Howland. Olyan neve van, mint va
lami tekintélyes tudós embernek Boston
ból. vagy Fiiadéit iából. Lehet, hogy meg
talál valamit!

Az anyag nem rossz!
Archív Howland azonnal fogadta Char

lie! és leültette a szobájában. Megértette, 
liogy a jótevőjétől jön. És azt is tudta 
pzonnal, hogy l>o kelj váltania az Ígéretét, 
Bloomficldnck szüksége van rá! És How- 
land titokban nagyon örüli ennek a lehető
ségnek! Nem akart adósa maradni senki
luk.

Charlie nem mondta cl. mit kívánnak 
tőle. Csak arra hivatkozni!, hrtgv Harry 
BUtomito' ! varia öl. Majd ott liKlj., mc’.
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mi lesz a feladata, de szükségéi érzi annak, 
hogy figyelmeztesse egyre-másra.

— Bloomfield nagyon jó ember, —- 
kezdte Charlie. — Kenyérre lehet kenni, 
ha az ember nem mond elleni neki. De 
nem szereti, ha nem akarnak neki enge
delmeskedni. Ilyenkor aztán megtörténik, 
hogy..,

Vigyorgott és intett. Howland elképedve 
bámult rá. Hiszen a jelzés nem jelenthe
tett mást,, mint azt, hogy valakit eltesznek 
láb alól. Zavartan mosolygott Charlie-ra 
és föl állott.

— Mindenben a rendelkezéséire állok 
Harry Bloomficldnck. Akár mindjárt indul
hatunk, kérem!

Ez nagyon tetszett Charlienak is. Az 
East 24-ik utcából nem volt nehéz elérni 
nz East Riverl és felülni a Bellevue Hos- 
pilal mellett a komphajóra. Charlie ugyan 
rővidebb és gyorsabb utat is tudott volna 
a magasvasuton, de most a komphajó fe
lelt meg legjobban a céljaiknak!

Először a Blackwell-islandi komphajó 
indult cl, igy várakozniok kellett a közvet
len hajóra. Es itt történt az első kellemet
len eset. A Bellevue alatt, közvetlen a ha
todik kőrózsa mellett.

Charlie észrevette, hogy egy sárganadrá- 
gos ember nagy figyelemmel nézegeti öt 
és a társát. Ezt soha sem szerette, és most 
már legszívesebben másfelé vette volna az 
útját. Ez azonban még gyanusabb lelt 
volna. így meglelte az egyetlen lehetsége
sei, intett a különös ruháju, széles vállu 
embernek.

— Halló, mister! Ugy-e nem késlük még 
le a Lrogsnecki csatlakozást?

Az megütközve bámult rá. Alig tudta 
kidadogni.

— Nem, misler. Azonnal ill lesz a hajói --bemre' vatoiní a verseny"wzábóí?

Á

kérdezte

Charlie bólintott. Megnyugodott. Csak 
a rendőrség! — gondolta elégedetten. Á 

' titkos rendőrt nem volt nehéz fölismernie 
ir tájszólásáról. Csak azt csodálta, hogy az 
ennyire feltűnően öltözködött.

— Lehet, hogy ruhát vált majd útköz
ben. És bajuszt vagy szakáit ragaszt. 
Akkor aztán nehezebb lesz felismerni, 
mintha eddig is olyan lelt volna, mint a 
többi munkás errefelé! De miért akar kö
vetni? Furcsa!

— Miről beszél, mister?
Howland meglepetten.

Charlie nevetett.
— Erről a sárgaruhás emberről itt mel

lettünk. Ha ez követni akarna, ugyancsak 
megugrathatnánk!

Howland szórakozottan tekintett a szom
szédra. és Charlie azonnal látta, hogy a 
legkeservesebb csalódás vár a chiefre! 
Ennek az embernek semmi érzéke nincsen 
ahhoz, minő remek tréfa megugratni a 
fendorfélétl Ez semmi élvezetet nem ta
lálna abban, ha most, vagy félórán keresz
tül a legkáprázatosabb kanyarodókkal 
csalogatnák a titkosrendőrt maguk után, 
aztán eltűnnének előle a legegyszerűbb 
módon! Nem. Howlandd?! baj lesz. Ko
moly baj lesz!

Egyelőre azonban semmi baj sem volt. 
A komphajé) kikötött, kiürüli és megint 
megtelt az aljától a tetejéig. Három néger 
szájharmonikázott mellettük a fedélzeten. 
Odább szőke lányok bámulták az elsuhanó 
partokat óriás épületeikkel és dokkjaikkal. 
Mindenkinek mindig mozgott a szája. A 
férfiak .rágóguinmit forgattak, az asszo
nyok meg nyalánkságokat, édességeket. A 
Qucensbord-bridgen lul már kevesebb lelt 
az utasok száma, javarészük kiszállott a 
szigeteit. , Beszélgethettek volna, de vala- 
hdgs-an egyikök sem akarta megkezdeni a 
beszélgetést.

A Wards Islandnél két fekete vontató
gőzöst kellett megkerülniük. Itt szállottak 
le az ulokó néger csoportok Harlem felé. 
Messzitől a Rikers-islandi világítótorony 
meredt már fel, amikor Howland megszó
lalt.

— És, mondja, mister, mi lenne, ha 
én mégse vállalhatnám el azt, amivel 
meg akar bízni Harry Bloomfield? Túl
élném azt, kérem?

Chnrltenck n torkán akadt a szó. Nyelt 
cg vet, csak ugv bírt megfelelni.

. M. ARAIM t((A & - NYOMDAIGAZGATÓ; IIAVAS M.'

— óh, mister Howland. Jobb, ha nem 
Is gondolunk arra. Azt hiszem, megértett, 
ugy-e?

— Teljesen, mister. Higyje meg, én na
gyon kevésből értek. És nagyon tudok 
figyelni. Nem tudom, ez nem nagyon keh 
lemetlen tulajdonság-e maguknál? j

— Biztosíthatom, hogy kellemetlen. ]
Howland nem pillantott rá, de Charlie 

agy érezte, mégis látja minden arcvonását 
és minden mozdulatát. Nagyon vigyázott 
hát magára. Ez a fiatalember, ez egészen 
másféle, mint akikkel eddig dolguk volt! 
Az embernek liba bőrzik a háta. Pedig ide- 
érzi a Flushing-bay kagylóinak a poehadt 
szagát odaátról és a kis motorosok is 
rikkanlgatnak a kék vizen mindenfelé!

Mindezt az előzetes figyelmeztetést ed« 
dig is tudtára kellett adnia mindenkinek, 
akit Harry Bloomfield elé vitt. De ez a 
szőke fiataleinl>er egyszerűen kikérdezte 
őt! lyan biztonsággal, mintha mindenről 
lenne tudomása, csak éppen udvariasság
ból érdeklődik. És az is különös, hogy 
nem lepi meg semmi!

College I’oint felöl újabb fehér hajó 
kanyarodott eléjök. Az utasok káromkodó 
lak, csak Howland hallgatott. Nem érde
kelte az a szörnyű szégyen, hogy ez a 
komphajó előbb ér partot, mint az ö 
hajójuk! Charlie arca elborult és azonnal 
elhatározta, hogy figyelmeztetni fogja a 
chiefet.

Versenycsónakok haladlak nagy kiírjon- 
galással a Fórt Tolten felé. Howland eze
ket nagyon megnézte. És a szeme megcsil
lant, amikor a kékingesek teljes hosszal 
értek be az öbölbe az erdőségek védelmé
ben. Charlie hirtelen megmásította a né
zeteit.

— A fickó meg fortja kísérelni. Van 
" • • '' ............. 1 Aztán,—

majd meglátjuk!

3.

Mikor az ördög a súgó.
Visszafelé jövet, már Archic Howland 

is megrövidítette az utal. Charlie a parton 
elvált tőle és igy szabadon válogathatott. 
Egy kis motoroson vágtatott ál a túlsó 
partra, majd ott a legelső vidéki villamosra- 
lépett föl.

Késő este volt már és Howlandnek 
amúgy se lelt volna rá kedve, hogy Bay- 
side veteméhyes földeiben gyönyörködjék. 
Douglasloniakkal volt tele a kocsi, akik 
valami nagy sztrájkról beszélgettek és 
rejtélyes fenyegetéseket hangoztattak. 
Senki sem törődött vele, — ezért nagy 
hálál érzett.

A\ hileslone és Flushing lámpasorai el
röpüllek a kocsi mellett, háztömbjei 
beleburkolódzlak a tenger felől előtörő 
sötétségbe. A Norlhern boulevard szédítő 
egyenes vonalában rohantak New York 
felé. Howland hallgatott cs a szája szélét 
harapdálla.

Kicsit reménykedett abban, hogy ez a 
villamos pcklroliau valaminek veszett szá
guldása közben és akkor vége lesz min
dennek. De amikor átkanyarodtak az Éast-. 
Riveren és Newyork belvárosa, a Manbat. 
lan íöldei alá fúrta magát a villamos vele, 
— megértette, hogy ilyesmiben hiába re
ménykedik! Hc-lyt kell állania, vagy igy, 
vagy úgy!

Aréhie még nem választott. Még otthon 
sem tudta, mi lesz? Fölcsavarta a vil- 
lányt, pénzt dobolt a gázaulomalába és 
Icát lelt föl. Aztán gondolkozni kezdett, 
lassan turkálva a fiókjaiban.

Egyetemi diplomája olt kéklelt elölte 
cikornyás betűivel, pecsétjeivel. Mosolygó 
keserűséggel nézegette a belüket, aztán 
félredobta a nagy, farka papirt.

— Végre tudom, hogy miért vagy! — 
kiáltotta nevelve. — Hogy fölfedezhessem 
az ellenszerét annak a veszedelemnek, 
amely az én egyetlen földi jótevőm életét 
és vagyonát fenyegeti! Találnom kell vala
mit az ujjlenyomatok rettentő bizonyos
sága ellen, amely okvetlen a törvény 
kezére juttatta eddig Harry Bloomfield 
népét!

Felelős kiadó: 
Dr EI EK HUGÓ
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Bezárták a Papagáj-mulatót, a főnök eltűnt

dráma a szőlő
Szemért Károly b'rtoKost megkötözte és kályhán el akarta egeim 
a felesége es na - az asszony a rámtett után öngyilkos lett

Szörnyű események történtek szombaton 
éjszaka Bácsalmáson: Szeibert Kárulyné 
szőlőbirtokos

középkori embcrklnzáshoz hasonló mó
don akarta elpusztítani férjét,

aztán- rettenetes cselekedete fölött érzett 
lelkiisnieretfurdalásábaii és a súlyos bünte
téstől ‘ való rémületében öngyilkosságot kö
vetett el.

Szeibert Károly és felesége kiskorú fiuk
kal a bácsalmási szőlőhegyek között, saját 
házukban laktak. Éveken át békés egyet
értésben voltak egymással, de az utóbbi idő
ben rosszra fordult a család anyagi hely
zete. Nyomorúságukban

a házastársak mcghasonlottak egymás
sal

és napirenden voltak náluk a családi per
patvarok.

Szombaton késő este egészen jelentékte
len dolog miatt tört ki Szeibertéknél a csa
ládi háborúság, amely aztán végzetes ese
ményekre vezetett. Az asszony rántottál ké
szített a férjének vacsorára. Szeibert elég
telennek tartotta a vacsorát és emiatt szidni 
kezdte az asszonyt. A marakodássá fajult 
vita során az asszonyban az az elhatározás 
keletkezett, hogy

örökre megszabadul a férjétől.
Fölkeltette ágyban fekvő fiát és miközben 
a férfi is leve (közödön, hogy lefeküdjön, 

óriást füzet rakolt a takaréktüzhelyen.
Mikor Szeibert a szobába akart lépni a 

konyhából,
az asszony és a fiatalkorú fiú rávetették 
magukat a családfőre és egy előre el
készített kötéllel hirtelen kczét-lábát 

megkötözték,
úgyhogy teljesen lehetetlenné vált

Akkor az asszony és fia
Szelbertet odavonszolták a forró tűz
helyhez és ráültették annak izzó vas

tetejére.
A szerencsétlen ember azonnal súlyos 

égési sebeket szenvedett és valósággal üpől- 
tömi kezdett mardoső fájdalmában. Az asz 
szony és a fin azonban ettől sem rettentek 
vissza, hanem percekig tartották a család
főt szörnyű helyzetében.

Szeibert olyan irtózatos hangon kiáltozott 
segítségért, hogy a szomszéd szőlőbirtoko
sok figyelmessé váltak és Szeiberték háza 
hoz rohantak. Az asszony még akkor is fo- 
gndknzott, hogy örökre mtg kell szabadul 
nia férjétől és csak nngvnehezen tudták u 
szó-szádok a félholt embert a tűzhely 
forró varlemezéről leemelni. Szeibert esz 
mtlctlen állapotban volt, mikor ágyába fek
tették. mi’ "zben értesítenék a rémleltről a 
csendőrsé- ,
, A csendőrök közeledésének a hírére az 

asszony egy önzetlen pillanatban
a konyha kilincsére felakasztotta magát,

A szobában tartózkodó embereknek fel
tűnt az asszony távolléte. Észrevette azt a 
kiskorú fiú is. aki rosszat sejtve a kony
hába sietett, ahol anyját a konyha kilincsén 
lógva, fuldokolva találta. A fiú aztán

a szomszédok segítségével levágta édes
anyját a kötélről.

Ekkor Szeibertné megígérte, hogy nem tesz 
kárt magában és nyugodtan be is várta, 
amig a csendőrök megérkeznek.

A csendőrök a házba érkezve nyomban 
vallatóra fogták Szeibertnél. Az asszony el
mondotta, hogy egyetlen napig sem bírta

Kiviteli nehézségeinket kell elsősorban elhárítani
— mondotta Gömbös miniszter-
elnök a veszprémi nagygyűlésen

Veszprém, január 15.
Gömbös Gvula miniszterelnök vasárnap a 

kora délelőtti órákban Hóman Bálint kultusz- 
miniszter, Sztranyavszky Sándor, Ángyán, 
Béla, friárton Béla országgyűlési képviselők, 
Antal István sajtófőnök és Vum Elek minisz
teri osztnlytanácsos kíséretében Várpalotáról 
Veszprémbe indult a nemzeti egység pártjának 
zásziobontó nagygyűlésére. Oskü és Hajmás
kér községek halarában a községi elöljáróság 
tagjai nagy tömeg élén üdvözölték a miniszter 
elnököt, majd Veszprémben a vármegyeháza 
elölt dr. Kenessey Pongrác főispán üdvözlése 
után a rendőrség, a csendőrség s a vitézek 
jelentkezését fogadta a miniszterelnök, mig a 
megyei tisztviselők és a városi tanács élén 
dr. Herky Miklós polgármester fogadta a mi
niszterelnököl.

A vármegyeházán történt üdvözlések után, 
féllizenkellőkor vette kezdetéi a zászlóbonló 
nagygyűlés, amelyen óriási közönség vett részt. 
Fiuth Pál báró felsőházi tag megnyitó beszéde 
után

GOMBOS GYULA 
emelkedett szólásra és többek között • követ
kezőket mondotta*

— Amikor a miniszterelnöki tárcát vállal
tain. egy ellen támpontom az volt, hogy a nem 
zetnek é'nie kell. Nem latolgattam, hogy a 
magam szempontjából helyes-e, hogy most jő 
vök és hogy esifleg nem járatom-e le maga 
mai. Ezzel egyáltalában nem törődtem. Az o 
felfogásom, hogy én csak eszköze vagyok a 
nemzet érdekeinek

l^hct, hegy elbukom, de akkor la nemze 
temért buktam el.

Hangoztatta ezután, hogy csokis n n-mzet*  
egység, a nemzeti őnréluság lehel az az Irány, 
amely felé haladni kell.

A miniszterelnök ezután foglalkozott a gaz
dasági kérdésekkel és különösen hangsu 
lyozta. 

volna már ki tovább a férje mellett. Se 
neki, se u fiának nem volt tőle nyugodt 
pillanata. Vacsora közben érlelődött meg 
benne az elhatározás, hogy mindenáron 
bosszul áll rajta. Megölni nem akarta.

csak sz volt a szándéka, hogy „örökre 
elvegye a kedvét**  a veszekedésektől.

A csendőrök azután Szeiberlné fiatalkorú 
fiát hallgatták ki. A fiú azzal védekezett, 
hogy ö

anyjának parancsára segédkezett a 
szörnyű cselekedetben.

Mialatt a fiú kihallgatása tartott, Szei 
bertné valamilyen űrüggyel kilopódzkodoU 
az udvarra. A következő pillanatban

hogy kiviteli törekvéseink nehézségeit kell 
elsősorban elliáiilani.

— A piacot nemcsak megszerezni kell — 
mondotta —, de meg is kell tartani. Majd azt 
hangoztatta, hogy a decentralizált közigazga
tásnak a hive, mert csak igy lehet minél több 
egészséges vidéki gócpontot teremteni

Majd azzal fejezte be nagyhatású beszédét'
— Tehát függetlenség, belső öncéluság, te

vékeny gazdast gi élet, igazságos teherviselés, 
az igazi tehetségek érvényesülése, olcsó tér 
melöhilel, megbecsülése mindenki becsületes 
munkájának, ápolása a gyermeknek és a so
kaságnak, — ez körülbelül az, amit Veszprém 
vármegye számára mondani akartam.

Hosszantartó lelkes éljenzés közepette te-

Jelentős eredmények 
várhatók Imrédy Béla 
genfi tanácskozásaitól
A pémügyminlszter vasárnap Bécsben 
folytatott megbsssiíléseket

Imrééig Béla pénzügyminiszter — mini 
ismeretes —, befejezte genfi tanácskozásait 
és vasárnap mór Bécsbe érkezett, ahol ugyan, 
csak hivatalos tanácskozásokat folytatott. A 
pénzügyminiszter valószínűleg hétfőn délután 
érkezik haza — s amint értesülünk - , ha
zaérkezése után alkalmat fog keresni arra. 
hogy a közvéleményt tájéi oztassa a genfi ta
nácskozások eredményeiről és részleteiről.

Poliikai körökben nagyjelentőségűnek tart
ják a pénzügyminiszter genfi lanácskozá- 

velőtrázó sikoltás és utána zuhanás 
verte fel az udvar csöndjét.

Szeibert Károlyné belevetette magát a 
kútba, amelynek kövein

• teste teljesen szétzuzódott.

Az asszony a kutban pillanatok alatt meg
halt.

A zuhanás zajára kisiető emberek hur< 
Iák ki Szeibert Károlyné holttestét a kút
ból. A fiatalkorú fiút a csendőrök a házban 
hagyták, de az eljárást folytatják ellene.

A még mindig eszméletlen állapotban 
fekvö Szeibert Károlynak*.  a szerencsétlen 
.érjnek felépüléséhez alig van remény.

jezte be nagyhatású beszédét a miniszterelnök. 
Roll Nándor dr. megyéspüspök mondott kö
szönetét a miniszterelnöknek beszédéért.

A zászlóbonló gyűlés után a miniszterelnök 
a püspöki várt a ment. A megyéspüspök ebé
del adott a miniszterelnök tiszteletére. Eléd 
után Gömbös Gyula miniszterelnök Zircre 
ment Werner Adolf főapát és az apátság meg
látogatáséra, ahol este nyolc órakor vacsora 
volt a miniszterelnök tiszteletére. A főapát 
felköszöntölte a kormányzót és a miniszli r- 
elnököl.

Hétfőn regge. kilenc órakor vhszautaztában 
a miniszterelnök kíséretével Királyszállás-n 
rövid elédpihenől tart, s a délután folyamán 
érkezik vissza Budapestre.

salnak majdan várható eredményeit. A pénz
ügyminiszternek Tyler népszövetségi biztos 
jelentésének tárgyalása alkalmával alka’ma 
volt előterjeszteni n pénzügyi vzakbizoihág 
dőlt Magyarország valódi pénzügyi helyzetét 
és kifejthette azt, hogy

nem Magyarország, nem a magyar nép 
vagy a magyar kormány az oka annak*  
hogy annakidején a transfcrrcndelet 

létrejött
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kamatfizetési kötelezettségeket sem tudjuk 
teljesíteni. Kétségtelen, hogy lmrédg Béla 
pénzügyminiszter előterjesztése rámutatott 
arra, hogy ezek a zavaruk egyrészt a keres
kedelmi forgalom elzárkózásának, a külke
reskedelmi forgalom teljes lecsőkkenésének 
következményei és a költségvetési deficit, 
amely előállott, ugvnncjak az adózóknak a 
gazdasági válságból következeit fizetökéssé- 
gének csökkenéséből állott elő.

Információink szerint
a népszövetség pénzügyi bizottságának 
taglal nagy megértéssel hallgatták az ala
pos adatokkal alátámasztott fejtegeté

seket
Széli József másodelnök, —- mint értesülünk, I végleg befejeződnek a Közigazgatási Bírói. g 

— ma, hétfőn már elfoglalja hivatalát, illetőleg I másodelnök) méltósága körül keletkezett nyugta- 
leleszl a hivatalos esküt és ezzel az aktusaid | lanságok.
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és amelynek moll már súlyosabb következ
ménye h van és pedig, hogy nemcsak a pen
gőben való fizetés is megnehezedett, de a

és ebben a szellemben fog a pénzügyi bizott
ság jelentést tenni a népszövetség tanácsá
nak. amely természetesen nem dönthet hite
lezőink nevében,

de mindenesetre méltányos ég embersé
ges magatartást fog nekik javasolni.

Egyébként a magyar közvélemény kétség
telenül nagy érdeklődéssel várja a haza
érkező pénzügyminiszter kompetens felvilá
gosításait a genfi tanácskozások eredményé
ről.

E héten megalakul a Munkaadók
4 húsz millió alaptőkéből Szövetkezet©,
tizenöt milliót Jegyzett a GyOSz

Spanyolországban proklamálták 
a vasutassztrájkot

Újabb véres zavargások Barcelonában
Madrid, január 15.

(A Hétfői Napló tudósítójától. Az áltató 
nos szakszertezi’ti szövetség

prok la múlta a vasutassztrájkot
Valamennyi vasutas szakszervezet utasítást 
knpotl a sztrájk megkezdésére és néhány vi
déken már a kikiáltást megelőzően sztrájkba 
léptek a vasutasok. A vasúti forgalom megbé
nulása óriási irgalmat okoz a közvélemény
ben. A kormány mozgósította a vasutasezre-

dékét éa
katonákkal akarja helyettesittetni

a sztrájkoló vasutasokat.
Barcelonában vasárnap ismét súlyos za

vargások voltak, amelyek
két halálos áldozatot 

követeltek.
Nagy izgalmat okoznak azok a hírek, amc 

lyek szerint az anarchisták újabb felkelése
ket terveznek.

Hosszabb idő óta folytak mérvadó körök
ben megbeszélések egy szervezet alapításá
ról, amelynek az a célja, hogy hosszabb 
időt igénylő beruházásokra megfelelő 
tételű kölcsönt nyújtson.

Értesülésünk szerint a tárgyalások a na 
pókban döntő fázishoz jutottak és az e cél
ból létesült Munkaadók Szövetkezete ezen a 
héten megtartja alakuló ülését. Az előirány
zott 20 millió alaptőkéből a

• GYOSa lő millió pengőt Jegyzett,
míg a még előirányzott ötmillióból négy
milliót az Ipari Jelzálogintézet fog jegyezni 
és egymillióval a kisipari gazdasági szerve
zetek vállalnak érdekeltséget az uj szövet
kezetben.

Egyébként a szövetkezet ügyeit az Ipari 
lelzáloginlézet fogja intézni, az alapítók

fel-

megbízásából és igy a Munkaadók Szövetke*  
zete tulajdonképpen az Ipari Jelzóloginlé- 
zet fennhatósága és irányítása alá kerül.

A Munkaadók Szövetkezetének megalaku
lása mindenesetre azt jelenti, hogy a tava
szi építkezési munkálatok megindulásánál 
lesz már egy olyan pénz.ügyi szerv, amely 
módot nyújt arra, hogy

hosszabb Időt Igénybevevő beruházások
nál megfelelő hitelt nyújtson 

azoknak, akik ilyen hitel hiányában nem 
is gondolhattak arra, hogy a mai időkben 
hasznos és biztos befektetéseket eszközöl
jenek,

Ennek lehetősége természetesen a 
a munkaalkalmak szaporítását 

és a munkanélküliség csökkentéséi is je
lenti.

Két évre fel akarja függeszteni 
az orvosképzést a hevesmegyei 

Orvosszövetség
SUrgős feliratot intéznek a központhoz

Jászapátiból Moszkvába 
akart rádióblreket küldeni a gazdag 

család kommunista fia
Az elfogott mérnököt Budapestre hozták

Jászapáti, január 15. 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
csendőrség Jászapátiból a pestvidéki tör-

Az OrvoMzővolaóg hevesvármegyei fiókja 
dr. Czekkel Ferenc vármegyei tiszti-főorvos 
elnöklé.sével izgatott hangú gyűlést tartott, 
amelyen az orvosok szociális helyzetével 
foglalkoztak.

A választmány elhatározta, hogy fellratlnl 
fordul az Orvosszövetséghez, amelyben kéri, 
•><>gy

• vidéki egyetemi klinikákon, az or
vosképzést két évre függesszék fel.

A klinikák mint tudományos intézmények 
megmaradnának az orvostudomány fejlesz-

lésére, azonban két esztendeig nem szaporí
tanák a kész orvosok számát.

A feliratban hangsúlyozza a hevesvár 
megyei Hók, hogy tisztában vannak azzal, 
hogy a javaslat sok helyen talál ellenkezésre 
és azt a kultúra elleni támadásnak fogják 
minősíteni. I)e a fiók meg van győződve 
arról, hogy ha továbbra is eddigi tempóban 
kerülnek ki a kész orvosok a gyakorlatba 
az

végromlását okozza
az orvosi rend erkölcsi és anyagi helyzeté
nek.

A törvényben előirt bírói képesítésű 
létszám a közigazgatási bíróságnál 

Illetékes magyarázat Széli József másodelnöki kinevezéséhez
A vasárnapi lapok egy része és n hivatalos 

lap közölte, hogy h Közigazgatási Bíróság má
sodelnök! tisztségére a kormányzó Szé/f Józse
fet. Abauj vármegye főispánját nevezte ki.

___r
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A mérnököt — akit szülei már régebben 
kitagadtak — azonnal letartóztatták. Ki
hallgatása és beismerő vallomása után fel
kísérték a fővárosba.

a
vényszék fogházába kisérte Guttmann An
dor mérnököt, a legismertebb kommunista 
agitátorok egyikét, aki

fiatal kora ellenére Is viharos pálya
futásra tekinthet vissza.

Guttmann. aki gazdag jászapáti csaiád 
lagja, a cseh egyetemekről került haza. Ott 
szerzett mérnöki diplomát és ott szivta ma
jába a kommunista tanokat, amiket aztán 
dehaza akart elhinteni.

A fiatal Jászapáti Iparosok számára 
rajztanfolyamot, a diákok számára pe

dig rádióiskolát nyitóik
Az igy összegyűjtött ifjúságnak aztán 

kommunista előadásokat tartott. A csendőr
ség hosszasan figyelte Guttmann működését 
és megállapította, hogy gyakran utazik 
Bécsbe. Az osztrák fővárosból

láda.számrn hozta a kommunista rttp- 
Iratokat, amiket aztán Hegyeshalomtól 
kezdve több helyen leadott a titkos 

megbízottaknak.
Mikor már elegendő adat gyűlt össze

Hadik János gróf i 
elvállalta a tornai i 
kerület jelöltségét

A Puky Endre lemondásával megüresedett 
tornai kerületben január 29.-ére tűzték ki a 
választást.

A kerületben már megindult a választási 
agitáció, amely most teljes erővel lángolt fel, 

mert Hadik János gróf,
miskolci tartózkodása alkalmával a 

kere- 
és a

— akit
kerület összes községeinek küldöttsége 
sett fel, — az eléje terjesztett kérésre 
megnyilvánult bizalomra való tekintettel,

pártonklvUU programmal elvállalta a 
löltségeL

A Nemzeti Egység pártja programjával 
ottani fiatal birtokos vitéz Szalag László lépett

>
<*y

fel, azonban nincs még eldöntve, vájjon tény
leg a párt hivulalos jelöltje lesz-e, mert poli
tikai körökben számítanak arra, hogy a Nem
zeti Egység Pártja Hadik János gróffal szem
ben, — akinek az aktív politikába való vissrtw 
térését minden oldalról nagy szimpátiával fo*  
gadják — nem állít hivatalos jelöltet.

Annyi már most bizonyos, hogy az ellen
zéki pártok egyértelműen Hadik János grófot 
támogatják és igy még a Független Kisgazda
párt is, — amelynek erős szervezete van a 
tornai kerületben, — Hadik János gróf mea- 
vr'dasztását támogatja.

Hadik János gróf különben valószínűen 
ma, hétfőn mór leutazik a kerületbe és a jövő 
vasárnapig, az dgiláció utolsó napjáig bejárjd 
a kerületet és elmondja a programbeszédet.

a 
mérnök ellen, a lakásán rajtaütöttek. Ren
geteg lázitó iratot talált ott a csendőrség. 
Azonkívül hatalmas, vadonatúj, felszerelés 
alatt álló rádiókészüléket. Guttmann célja 
az volt, hogy

■ rádión magyarországi híreket adjon 
le a moszkvai központnak.

A kinevezéssel kapcsolatban nyilvánosságra 
került az a megállapítás, mintha a bírói karra 
sérelmet jelentene Széli József kinevezése, 

mert ag uj másodelnök a közigazgatási karból 
került a másodelnök! állásba, holott éppen 
azért, mert Pukg Endre is közigazgatási képesí
téssel rendelkezik.

a másodelnöki méltóság bírót képesítési 
Igényeit volna

A Hétfőt Napló munkatársának alkalma volt 
illetékes helyen felhívni a ügyeimet erre a 
srempontra és Széli József kinevezésével kap
csolatban a következő Információt kapta:

— A Közigazgatási Bíróságról szóló törvény 
akként rendelkezik, hogy a Közigazgatási Bí
róság ítélő bírált, — akik közé számítandó az 
elnök és a másodelnök is —

fele-fele réseben,
a magasabb bírói hivatás viselésére képes egyé
nek soróból, illetőleg a közigazgatási hivatás 
viselésére képes olyan egyének soréból kell ki
nevezni, akik válnmcly közigazgatási ágazat fo

, QQ 1 galmazói karában már legalább öt évet szolgál 
’ÖO falc és ebből legalább húrom év.-t magasabb 

I hivatali állásban töltöttek.
I — A közigazgatási bírói kar köztudomásúlag 
| 39 Uélőbiróból áll és az eddigi gyakorlat szc 

A hR rl"1 ’’’ * ■ képesítés tekintetében úgy
•r0® <w|o|t meg. hogy az Itélöbirák közül buszán 

| bírói képcsitésüek, tizennyolcán pedig közignz 
A Qt R«tú|l minősítésűek voltak. A 39-ik Itélőbirói 
" 1 állás betöltése, vagyis a másodelnöki állás mos
M Oft *nn* betöltésével tehát, csak a törvény intőn- 
2 -v *ói  érvényesültek, amidőn közigazgatási minő- 

j silés alapján történt a kinevezés,

mert hiszen ■ bírót minősítésű létszám tel 
Josm ki van merítve.

Egyébként megemlítették még munkatársunk 
nak azt in, hogy

a helyset — * mostani kincs erének előtt Is 
— ugyanéi volt
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Huszonnégy óvadéksikkasztó nagy- 
üzem garázdálkodik Budapesten
••

RbkOczI-ul 73-74

490

A főkapitányság bűnügyi osztálya szigorú 
ikeióra készül Budapest óvadéksikkaszló 
gnngszlcrcl ellen. Évek óta fosztogatják, min
denükből kivclkőztetik áldozataik százait az 
óvadékcsaló álvállalatok tulajdonosai, akiknek 
száma gombamódra szaporodik. A rendőrség 
váratlanul a súlyos adatok.

döntő bizonyítékok égési sorát szerelte ■ 
kauclóslkkasztó alvilág működéséről 

és ezeknek alapján megállapította, hogy a kis
vállalatok tucatjain kívül nem kevesebb, mint

24 nagy kanelőslkkasztó vállalat működik
1 fővárosban. Ezeket most gyökeresen kiirtják. 

A József körntnn kettő, a Rottenhlller-ntcá- 
han kettő, a NefcleJts utcában, ltö!<k Szi
lárd-utcában, Miksa-utcában. Mária Valé- 
Hiúiéiban cgy-rgy nagy „kauciói' válla

lat működik.
A sikkssztók „pipás“nak nevezik áldozatai

kat. akiket többnyire ügynökök hajlanak fel, 
vagy újsághirdetés alapján jelentkeznek,

A kárukon tapasztalt „pipások" ú kitanul-

Budapest óvad'ékslkkasító tők már a leckét. És miután látják, hogy pén
züket elsikkasztották, úgy kártalanítják ma
gukat, hogy benn maradnak az üzletben, vár
iák az újabb áldozatok érkezéséi és kényszer!- 
tik az álvállalat tulajdonosát, hogy a felvett 
uj „plpás“ kaucióját felezze meg velük. A nem
régiben leleplezett Herczcg-fó]e kauciós-üzlel 
titkai közül most derüli ki, hogy

128 „plpás‘‘-| tartott ■ Hcrczeg-féle válla
lat.

A károsultak, mikor rájöttek, hogy baj van, a 
József-köruti vállalattal szemben lévő házban 
szobát béreltek, onnan

látcsővel ügyelték, hogy mikor Jönnek az 
uj 'ghlrd'tésck alupján uj áldozatok. Ilyen

kor háromtagú bizottság alakult, 
átsletctt a túlsó oldalra, jelen volt a szerződ- 
(élésnél és az áldozat távozása után felvette a 
kaució felét Később aztán állandó „delegá
ciója" működött az átvállalni alvállalatának.

Az óvndéksikkasztók vidám életének most 
végleg vége szakad.
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Viharos nagygyűlésen követelték 
a kereskedők és iparosok a közüzemek 

azonnali megszüntetését
A zsúfolást*  megtelt Vigadóban a szónokok egész sora támadta a köz*  

Üzemeket — Az Összes szakmák egységes tiltakozása
Impozáns megmozdulásra gyűltek össze 

vasárnap délelőtt a Vigadó nagytermében 
Budapest kereskedői és iparosai, hogy

naKyfO’Ulésen tiltakozzanak a hatósági 
üzemek további fentartása ellen 

és azoknak azonnali megszűntelését követel
jék.

Éber Antal nagyhatású beszédben indo
kolta meg a vasárnapi nagygyűlés össze
hívását.

— A közüzemek kérdése — kezdte beszé
dét Éber Antal — nemcsak a kereskedő- és 
iparososztály érdeke, hanem közérdek is, 
hibás tehát az a beállítás, begy a közüze- 

Éber Antal beszél

tnek a nagy fogyasztóközönség érdekelt 
szo'qólják. Számokkal és adatokkal bizo
nyította, hogy

■ közüzemek azonnali leépítésére feltét
lenül szükség vau,

még csak beszélni sem lehet arról, hogy 
ezeknek vezetése szakszerűség tekintetében 
megelőzné a magánipart és kereskedelmet. 
Az időközben felszámolt közüzemek adatai
ból bőven lehet bizonyítékokat találni arra 
a gazdálkodásra, amely rengeteg közpénzt 
pazarolt el minden eredmény nélkül. Ismer
teti a Vásárpénztár veszteségeket kimutató 
mérlegeit, rátér a pedagógiai filmgyár 
Al'i.000 pengős veszteségére, ami az alap
tőkének több mint 75 százaléka. Az Autó
buszüzem 931-es mérlege másfélmillió vesz
teséget tüntet ki, de veszteség van a többi 
Üzemek frontján is

Ko^n Gyula, a Hentest partársulat elnöke, 
a következő szónok. Különösen akkor zug 
fel a tömeg, amikor

a Baross szövetség ellen fordul,
ezt állitva, hogy az politikai célok szolgála
tába állott. Szegő Béla fővárosi bizottsági 
tag a nagyiparosság nevében jelenti be csat 
lakozását a közüzemek elleni harchoz.
Ruzicsko Kálmán pékmester a fővárosi ke
nyérgyár ellen foglal állást beszédében, mig 
Németh Gyula a szabókisiparosok nevében 
követeli a polgárság tönkretételére irányuló 
közüzemek megszüntetését. Gáspár József 
szén- és fakereskedö azt panaszolja, hogy 
az állam elszív a polgárság elől mindent. 
Eeszéde nyomán újból felviharzik a hatal
mas tömeg és

a viharos közbekiáltások egész sora 
reszketteti percekre a levegőt.

— Ne hozzanak a nyakunkra a mi pén
zünkből épített közüzemeket — követeli a 
szónok. — Ebben az országban csend és 
rend van, de

ez a csend a halál csendje.
Ezt igazoljak azok a kereskedők és iparo
sok, akik végső elkeseredésükben golyót rö
pítenek a szivükbe, vagy felkötötték ma
gukat.

Bródy László a nyomdászok nevében a 
hatósági nyomdavállalatok megszüntetését 
követeli. Dorn István, Korpics Zsigmond, 
Csepregi Pál, vitéz fíertha János, a kéktaxis 
ipartestület elnöke után Laezkó Sándor a 
piaci árusok nevében azt indítványozza,

Keresztény szocialista munkások a közüzemek 
fenntartása mellett

Vasárnap délelőtt, mialatt a Vigadóban 
folyt a hatalmas tüntetőgyülés a közüzemek 
ellen, 11 József-utca 61. szám alatt n közüze
meknél dolgozó kcresztényszocialista mun
kásság ankétot tartott, amelyen az összes 
fővárosi üzemeknél dolgozó munkások kép
viselve voltak. A keresztény községi párt 
részéről Petrovácz Gyula országgyűlési kép
viselő jelent meg. Az ankéton Tobler János 
országgyűlési képviselő elnökölt. Kovács 
Gyula és Bihaly Géza előadása után határo 
zali javaslatot fogadtak el. amelyet kül- 
döttségileg adnak át Sipőcz Jenő polgármes- 
ternek és Keresztes Fischcr Ferenc belügy
miniszternek.

A határozati Javaslatban a keresztény

a zugiéiban
i normatanai négy sulvos sshesinnei 
siöaieset történt

Vasárnap délután Zugligetben a Szilassy- 
uton

fának futott és felborult egy ródll, 
amelynek négy utasa volt. Valamennyien 
leröpültek az ülésről és megsebesültek. Az 
utasok közül Zsemlye Ferenc villanysze
relő, Horvát József asztalos és Róna Ma
ria varrónő

lábukat törték és agyrázkódást kaptak,

Hock János vasárnapi miséje 
a Markó-utcai fogházban

Ügyészi engedéllyel kora reggel misét celebrált 
a fogliáz kápolnájában Déielííit védője és pap

barátai látogatták meg
A Markó-utcai fogház T. emelet tl-es 

számú cellájában vasárnap kora reggel meg- 
csikordult a zár. A cella lakója felöltözve 
készen várta az őrt és gyorsan haladt vele 
végig a vasira vérzés folyosón. Látszott rajta, 
hogy nagyon szívesen, nagy örömmel megy 
oda, ahova most kisérik. A fogoly és az őr 
a fogházkápolna előtt állottak meg. Kitárult 
a kápolna ajtaja és a fogoly szemei megfé- 
nyesedtek, térdei összecsuklottak. Hock Já
nos, 74 éves fogoly jött misézni ide, ügyészi 
engedéllyel.. .

Már szombat este megkapta az engedélyt 
Hock János, hogy

vasárnapi misét mondhasson.

I1 Ez volt az egyetlen kérése, amióta a Markó- 
utcai fogház lakója. Alázatos, csendes han
gon kérlelte a fogházügyészt, aki azonnal en

hogy
a boltokban és műhelyekben plakáto
kon hirdessék azoknak a nevét, akik a 
polgárságtól kanták mandátumot és 
benn ülnek az üzemek igazgatóságában.

Az indítványt viharos helyesléssel fogadja 
a tömeg

Dr. Waldhauser Béla, Balassa Artúr után 
a KÉKOSz nevében Buzováry. Jenő az 
utolsó szónok. Már három óra körül jár az 
idő, a polgárok ezrei azonban végig rendü
letlenül kitartanak. A gyűlés eseményeit el
keseredetten tárgyalva, de a legnagyobb 
rendben csak nagysokára oszlott szét a 
tömeg.

szocialista munkásság megállapítja, hogy 
az üzemek mcfsziintetése határozottan 
a munkanélküliség emelkedését vonná 

magú után.
A keresztényszocialista munkásság tehát 
kéri, hogy a közüzemek megszüntetése kér
désében a főváros ne engedjen a meg
tévesztő közszólamoknak, hanem azokat 

tartsa fenn továbbra la.
Ezenkívül kérik a negyvenórás munkahét 
bevezetését, valamint a nyugdijkérdés és a 
munkabér szabályozását

Az egybegyűltek egyhangúlag nagy lel
kesedéssel tették magukévá az előterjesztett 
javaslatokat.

mig Gál Dezső szabó zuzódásokat szenve
dett, Zsemlyét. Horvátot és Róna Máriát 
az Uj Szent János-kórházba, Gált pedig la
kására vitték a mentők.

Sportbaleset történi a Disznófőnél is. Itt 
Keszler György magántisztviselő

síelés közben felbukott,
a lábát törte. A mentők kórházba vitték.

gcdélyt adott n va'árnapl misére és Hock 
János szemeiből hála s melegség áradt.

Vasárnap reggel hat órakor már talpon 
volt.

Percek alatt rajta volt kopott, fényesedő re
verendája. Az öreg meggyfabot, amely tizen
öt éve kíséri, ott maradt a cella sarkában. 
A fogházkápolnába még nem vezették le a 
többi foglyokat, amikor Hock Jánost leki- 
sérték

Egyedül ájtatoskodott az oltár előtt.
Csak azután kezdődött a szokásos vasárnapi 
mise a fogház katolikus foglyai részére és 
ezen a misén is részlvetl. A foglyok csodál
kozva nézték az öreg reverendás papot, aki 
nagyon szerényen lépett az oltárhoz és 

fátyolozott mély hangon Imádkozott ■ 
a fogházlclkésszel együtt.

GyaDiü- 
osziaiyunű 

uezeíö- 

olcsóságai
ezen a há’en:

100 cm széles tlsztagyapju ruha- 
kelme P

141) cm széles tavaszi kosztüm- 
és rahaujdonsftkok  ...........P

2.79
5,70

Maraflők- 
Itiflrusitósunlrai 

a uoit árak felöérl 
folyami 

HUSIIM 
ÉS HM H 

selyem- és nöidivatáruház 
Budapest, V., Bécsi-utca ÍO

Nézték az arcát, figyelték minden mozdula
tát az öreg papnak Talán egy pillanattal to- 
vább emelte tekintetét az ég felé, talán ki
csit fáradtabban térdeit le és emelkedett fcL 
mint a többiek, akik olt ájtatoskodtak az ol
tár körül. Ennyit lehetett látni rajta — és 
mélységes megindultságot. De hiányzott az 
arcáról az erőltetett fájdalom, a mozdulatai
ból a mesterkélt póz. Nagyon szomorú, fá
radt, ájtatos embernek látszott az öreg pau 
és ezen a vasárnapi misén több szem telt 
meg könnyel a Markó-utcai fogház kápolná
jában, mint máskor.

A vasárnapi mise és a reggeli séta után 
s fogház beszélőjébe kísérték le Hock 

Jánost
Védője, dr. Nagy Vince várt itt rá. Körülbe
lül negyedóráig beszélgettek.

Köh’er Ferenc, a lazaristák rendházának 
főnöke, Hock János régi jóbarátja ke

reste fel a fogházban.
Tíz percig beszélgetett vele is, majd fivére, 
Hock László, a Népszálló igazgatója és régi 
''aptársal közül néhányon látogatták meg a 
fogházban. A látogatások után visszakisérték 
a cellájába, ahol elővette breviáriumát és azt 
olvasgatta.

Így telt el Hock János vasárnapja a 
Markó-utcai fogházban.

A legmesszebbmenően sikerült Vásár-árainkkal 
alkalmazkodni az erósen lecsökkent vásárló
képességhez. Ez a magyarázata Vásárunk eddigi 
nagy sikerének. Folyfatásképen új, érdekes 

ajánlatokkal szolgálunk.

Hétfőtől kezdve: Páratlanul olcsó kötöttáruk, 
pulloverek, férfi-, női- és gyermekkabátok, 

sweaterek stb.
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Szándékos emheröás k sárieiéérl 
vonják felelősségre a kanizsai 

t!gyuedet,akirá!ommrey Őrnagyra 
ROUJBsen majlartláX a fO^rgyaiási

Nagykanizsa, január 15
(A Hétfői Napló tudósítójónak telefon

jelentése.) Emit kezelés még az a revolve
rei utcai affér, amelynek dr. Kovács László 
Ismert nagykanizsai ügyvéd volt egyik sze
replője. Kovács László dr.-nak társaságban 
differenciája támadt Imrcy Ferenc pécsi 
tüzérörnaggyal, aki ebben az időben Nagy
kanizsán tartózkodott. Az Összeszólalkozó*  
minit haragos viszony volt az ügyvéd és a 
tiiz.érőrnagy között. Nem sokkal később 
Kovács az utcán összetalálkozott az őr 
naggyal, ekkor előkapta revolverét és

rálőll Imrey őrnagyra.
A golyó azonban célt tévesztett és Így sze

rencsére sebesülés nélkül ért véget az utcai 
lövöldözés.

Kovács Lászlót a rendőrség letartóztatta, 
majd rövidesen szabadlábra helyezték s 
ekkor az ügyvéd

Ideggyógyintézetbe vonult.
A nagykanizsai ügyészség lefolytatta az el
járást Kovács László ellen s most adta ki 
vádiratát, amelyben Kovácsot

szándékos emberölés bűntettének kísér
letével vádolja.

A nagykanizsai törvényszék már ki is tüzl< 
a revolverei affér főtárgyalását, amely Iránt 
nagy érdeklődés nyilatkozik meg az egész 
városban.

A rendőrség bezárta a Papagájt
Gábor Sándor a mulató főnöke eltűnt Budapestről, 
áll íúlag egy iiaíai akt-miivésznövei együtt - Ötven
ezer pengővel tartozik és nem fizette ki az artisták 
gázsiját Három óvadékos alkalmazott,a feljelentette

Hasznos hadul.

Az Erzsébet-köruti Papagáj mulató fölött 
Is megkondult a mostani nehéz idők lélek
harangja: a rendőrség intézkedésére vasár- 
nap bezárták n mulatót. A Royal Orfeum 
épületében lévő helyiségen kis cédula hirdeti: 
A ma etil előadás elmarad.

A mtilnló bukása körül botrányos és való
színűleg bűnügyi eljárásra vezető események 
tornyosulnak.

Gábor Sándor, a bérlő illllnt 
és egész sereg artista és nlkalinazott maradt 
■nemcsak kenyér nélkül, hímem a mulatótól 
járó és mór hosszabb Ideje nem folyósított 
fizetését is elveszti. Az alkalmazottak nagy
része óvadékot adott a vállalkozónak éa ezek 
közül

vasárnap többen már följelentést Is tet
tek a rendőrségen.

(tábor Sándor, aki éveken át főpineóre volt 
a Papagájnak, n múlt év szeptemberében 
vitte ál a mulatót az addigi bérlőtől, Oláh 
Gyárfás Mihálylól Tőkéje azonban nem igen 
volt a nehéz vállalkozó-hoz, nmeivel óvadé

kokkal és hitelműveletekkel tartott fenn.
Gábor hosszabb ideje nem fizetett már 

hózhért Schmldt Mihálynak, a Royal Orfeum 
tulajdonosának. A hatezer pengőre felgyü
lemlett házbértartozás miatt

kilakoltatás! eljárás volt ellene, 
amelynek tárgyalását keddre, január 17-rc 
tűzték ki.

Az utolsó hetekben a Papagáj-mulató ar 
tislál és személyzete úgyszólván egyetlen fii 
lért sem kaptak.

Szombat estére ígérte a fizetést, de akkor 
már meg sem jelent a helyiségben.

A megrémült alkalmazottak rögtönzött ér 
lekezletct tartottak és vasárnap korán dél 
elölt leslülc(ileg elmentek a rendőrségre és 
feltárták a mulató helyzetét.

A főkapitányságról detektívet küldtek Gá
bor lakására, hogy kihallgatásra beidézzék. 
A vállalkozót azonban seholsein leheteti 
meglalátni.

A főkapitányság erre engedményes hiá
nyában elrendelte a Papagáj-mulató be-

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

zárásul.
Gábor Sándor adósságai körülbelül 50.000 

pengőre rúg.
Az óvadékosok közül

Schulhoí Slmonné öltöztelőnő 1500 pengő 
óvadék és 800 pengő elmaradt fizetés, Far
kas Mária és Krajcsoncs Ernő reklámvál- 
laikozók 1000 pengő óvadék és Julinszky 
Sándor italraklár-kezelő 600 pengő óvadék 

miatt tettek följelentést a rendőrségen.
Gábor, akiről az a hir volt elterjedve, hogy 

egy ismert akt-művésznővel tűnt el a fővá
rosból, levelet küldött Árvái Rezső igazgató
nak. Arra kéri benne Árváit, segítse elő, hogy 
Oláh Gyárfás rendezhesse az ügyeket.

Meglepő fordulat a zálogcédula-
Uj nyomon keresik hiénák Ügyében
az utlevélhamis fókát — Vasárnapi razzia 
az eltűnt Fogarassy István felkutatására

Fogarassy István rendörörmester rejté
lyes eltűnése ügyében továbbra is lázasan 
folyik a nyomozás. Mindinkább erősödik a 
lyanu, hogy Fogarassy összeköttetésben ál- 
'ott a megszökött Verbőczlvel, a zálog
cédula hiénák vezérével. Verbőczi szökése 
ügyében letartóztatták Schmldt József de
tektívet is. aki állandóan ártatlanságát han
goztatta és tiltakozott a gyanú ellen, hogy 
neki bármi köze lenne az ügyhöz. Schmidtet 

vizsgálóbíró is kihallgatta,
majd szabadlábra helyezte éa a szabad
lábra helyező végzést a vádtanács is 
helybenhagyta, úgy, hogy Schmldt rö

videsen el Is hagyhatta a fogházat.
Értesülésünk szerint Verbőczi szökése ügyé
ben folyó nyomozás uj érdekes fordulatot 
vett s ennek során talán már

órákon bellii
ikerül megállapítani azoknak a személyét, 

akik Verbőczi részére szabálytalan módon 
itlevelel szerezlek és megszöktették. Az uj 

nyomozás adatai szerint
Verbőczi bűntársait egészen más nyo

mokon kell keresni.
mint amelyeken eddig kutatták őket.

Fogarassy eltűnése ügyében egyébként 
vasárnap újabb érdekes bejelentések érkez
tek a főkapitányságra. Az egyik bejelentés 
zerint

január 6-án Fogarassy egyik Sziv-utcal 
bérházban vett albérleti lakást,

200 pengő készpénzjutalom 
a Csuda-keresztrejtvényünk e heti 

megfejtőinek
Csudnkercsztrejtvényünk sorozata ezen a hé

ten Is folytatódik és miután legutóbbi számunk 
rejtvényének kit szó titkát senkisem oldotta 
meg helyesen, a kitűzött dijat mai rejtvényünk 
dijához csatoljuk, —

e héten tehát az értékes nyeremény tárgyak 
mellett 280 pengő a kéupénzjutaiom.

M olvasó feladata az, hogy mai keresztrejtvé
nyünkből meg kell fejtenie azt a két, legalább 
öt betűből álló szót, amelyet a megfejtésekből 
dr. Horváth Kamilló budapesti közjegyző 

látatlanban kihúzott és borítékban elzárt.
Mai keresztrejtvényünk minden Borának meg
fejtését külön-külön egyforma papírra Irtuk és 
ebből választotta ki Horváth közjegyző a két 
győztes siót A szavakat lapunk második olda
lán található pályázati szelvénybe kell bcirnl 
és a szelvényt felragasztva levelezőlapon, vagy 
abhoz hasonló nagyságú papírlapon kell a Hét
fői Naplóhoz beküldeni. Több helyes megfejtés 
esetén a 200 pengő jutalmat niányosan osztjuk 
szét, de ha ugyanaz a helyzet áll elő, mint a 
mull héten, úgy az eheti srrfr pengőt a jövőheti 
díjhoz csatolva ■- a legközelebbi készpénz juta
lom már 300 pengőre emelkedik, — mindaddig, 
amíg helyes megfejtés akad.

Azok részére, akik a keresztrejtvényt meg
fejtik

husi értékes nyeremény tárggyal szolgálunk.
Úgy a kél szó, mint a keresztrejtvény megfej
tési határideje január 20 déli 12 óra. A pályá
zatra rá kell Írni: .Kit sző titka".

A mrllhcti krresz'-ejlvény kél szó titkának 
megfejtése:

| TÁVOLBÓL. TILALMAS.
| Akik ezzel a szópárral pályáztak, legkésőbb 
IfddMI péntekig jilentkezzenek délután 3—5 

lóra között kiadóhivatalunkban.
| Ab ajándéktárgyak sorsolásában a követke

hogy SCHMIDTHAUEH

KoserQvize

Vasárnap este megjelent a rendőrségen 
Faragó János dr., az eltűnt vállalkozó ügy
védje. Azt adta elő, hogy Gábor maga is ál
dozat, mert

egész vagyonát elvesztette
a mulatóban. Az ügyvéd szerint Gábor nem 
szökött meg, hanem

jómódu vidéki rokonaihoz utazott 
anyagi segítségért, mert apja, aki gazdag em
ber, elzárkózott támogatása elől.

Vasárnap este mély csönd borult a Papa
gáj-mulatóra.

Csak egy árván maradt papagáj búslako
dott ott a kalitkájában.

egy fiatal özvegyasszonynál, aki elmondotta, 
hogy Fogarassy

vitéz Fekete István alhadnagy néven 
Jelentette be magát

Már az első napokban Igen közlékeny volt 
Elmondotta, hogy nőtlen ember, jómódu 
szülei vannak és házassági ajánlatot tett 
neki. Néhány nap múlva hirtelen eltűnt a 
lakásból és az asztalon heverő két pengőt 
és az asszony elhunyt férjének télikabátját 
és fekete cipőjét magával vitte.

Kihallgatta a rendőrség
az Ecsedy-utca 4. számú ház lakóit és 
egy fiatal özvegyet, akinél Fogarassy 

ezután vett lakást
Az Ecsedy-utcai lakók azonban mindössze 
annyit tudtak, hogy Fogarassy itt Is vitéz 
Fekete Istvánnak, a Titánia gyár sofförjé- 
nck jelentette be magát, de csak egy napig 
lakott itt, aztán eltűnt.

Intézkedés történt vasárnap este a fő
kapitányságon, hogy

mintegy húsz rendőr, akik Jó! Ismerték 
Fogarassyt, járják végig a budai kocs
mákat, tömegszállásokat, vigyék ma
gukkal Fogarassy arcképét s érdeklőd
jenek, nem járt-e ott az eltűnt rendőr.

A főkapitányságon rengeteg egyéb beje
lentés is érkezett Fogarassyról s vasárnapig 
újabb 15 bejelentés gyűlt össze, valamcny- 
nyiben adatot szolgáltatnak az eltűnt 
rendörörmcslerről.

zők részesültek jutalomban:
Egy értékes ezüsttárgyat nyert:

Steincr Józsefné, fíákospalota, Állomás köz 7, 
Egy-egy czüstceruzál nyertek:

Mayer Gyula, Budapest, X-, Lengyel u. 45.
— Tóth László, Cegléd, X., Csikós-u. 30. — 
Jámbor József, Budapest, V., Hollón-u. 3.

Egy-egy üveg tokajit nyertek:
Matskásy József, Budapest, V., ügynök-a. 9.

— őzv. báró Diószegi Árpádné, Mátyásföld, 
Barcsay-u. 5. — Antal Jenő, Budapest, VII., 
Wesselényi-u. 67. — Bhsitz Nándor, Rákosiidét, 
Fackll-tér ti. — Jakohovits Irén, Budapest, 
VII., Dembinszky-u. 31. — Sugár Ernő, V*  
Vlsegrádi-u. 92.

Egy-egy dlszkötésü könyvet nyertek:
Polliik Márton, Budapest, Uj Szent János- 

kórház „A“ pavillőn, 1. 67. — Sántha Lászlóné, 
Fillöpszállós. — Silzcr Józsefné, Kistelek, ' — 
Rcgöczy Sándor, Kispest, Varjú K.-u. 25. — 
Staubér Margit, Újpest, Horthy Miklós-ut 87.
— Hajdú János, Keszthely, Vasúti szálló., —* 
Welsz Kőimen. Budapest, Gróf Zichy Jtnő-u. 
42. — Grézló Andor. Nagytimót. — Gőde Irma, 
Nagykanizsa, Horthy Miklós-ut 17. — Habért 
Mihályné, Budapest, Vili., Aggteleki-a. 5.

Vidékre postán küldjük el az ajándékokat, a 
budapesti és környékbeliek pedig holnaptól 
jelentkezzenek kiadóhivatalunkban (VII, Er- 
zsíbet-körut 41 d. e. 9—1, vagy d. u. 3—6 óra 
között, amikor is kellő Igazolás mellett nyere
ményeiket átvehetik.

Rn FFKVFQ szakorvos’J | a vér . hőr nemlbeir<’rk
MKaMMMMaaaM np>l rpndpl eaA*r  nap 

RMkucai-ssl tt, I. ean. i. HóáosMi ssembea.
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Agyonverte a feleseget, mert elégette 
az 1500 dollárt rejtő szalmazsákot 

Borzalmas családi árama a Kis faluban
Varsó, január 15.

(A Hétfői Naplő tudósítójától.) Borzalma? 
gyilkosság játszódott le vasárnapra virradó 
éjszaka egy Vil na melletti faluban, ahol a 
szomszédoknak föltűnt, hogy Jan Toma- 
sevszky jómódú gazdálkodó portáján né
hány nap óta nem ad senki életjelt magá
ról. A gyanúperrel élő szomszédok értesítet
ték a csendőrséget, amely behatolt a lezárt 
házba. Az első szoba közepén

vérbefagyva, holtan találták a gazda fe
leségét,

akinek feje baltával felismerhetetlenscgig szét

Háztulajdonos zsebtolvajnőt fogtak 
a Garav-téren Megint a rendőrségre került
Balogh néni, a zsebtolvajok hetvenhárom éves királynője

A főkapitányságra sok panasz érkezett 
arról, hogy a Garay-téri piacon zsebtolvaj
lások történtek. A detektívek figyelni kezd
ték a piacot és vasárnap reggel

elfogtak özv. Balogh Józscfné 73 éves 
rovottmultu öregasszonyt, 

aki ott ólálkodott.
Baloghné régi ismerőse a rendőrségnek. 

Fiatalabb korában vásári kereskedő volt, 
azután tolvaj lett belőle. Az üzlet jól jöve
delmezett, végül

házat vásárolt Pesterzsébeten.
Nyugodtan élhetett volna, de még öreg ko

Egy budapesti gimnazista
betörőt fogtak el a nagy

kanizsai pályaudvaron
Nagykanizsa, január 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) A nagykanizsai állomáson szolgála
tot teljesítő rendőrszemnek tegnap feltűnt 
egy gyanúsan viselkedő fiatalember, aki izga
tottan járkált fel-alá a pályaudvaron s szinte 
percenként érdeklődött, hogy mikor indul 

•‘ vonat Jugoszlávia felé. A rendőr igazolásra 
szólította a fiatalembert, aki

rendkívül zavarba jött,
s először nem akarta magát igazolni. Azután 
mégis elővett egy igazilványt, melyből kide
rült, hogy

egyik budapesti gimnázium nyolcadik 
osztályának tanulója.

Arra a kérdésre, hogy miért tartózkodik

Elmegyógyintézetbe szállítják
Kelecseny Jánost, akinek 
kulcsregényét elkobozták 

járás megszüntetésével és elmeorvosi szakvéleménnyel
A királyi ügyészség eljárást indított Kelecseny 

János iró ellen ,a magyar állam és nemzet 
megbecsülése ellen irányuló bűncselekmény 

Wőícsön 
ad élelmiszer-osztályunk

10 kg. fehérbab___ r~88
5 kg. flirjbab___ ---SS
2 kg. burmarizs __r—-88 

3I, kg. paprika édes, nemes P -88 
s/4 kg. mák_________r~88
7, kg. dióbél______ >-~88
7# kg. mazsola____ f~88

1 kg. aszalt sz íva_r-88
2 kg. narancs____ r~88

72 kg. tonnás virslii na pán., r -88 
7* kg- WMtX-78 
2 kg. liszt Ogg___ >--78
2 kg. olasz maróni r-78 

7.> kg. csokoládé___ -~-88
•/♦ kg. teakeksz___ »--88
7s kg- csokoládédragé 88 

Rákóczi-ut 72-74

volt roncsolva. A másik szobában a mester
gerendán fölakasztva találták a gazdálkodót.

Az asztalon heverő búcsúlevél érdekes ké
pet adott a családi tragédia okairól. Kiderült, 
hogy

az asszony férje távollétében elégetett 
egy szalmazsákot, amelyben a gazdál
kodó,— felesége tudtán kívül — 1500 

dollárt rejtegetett.
Amikor a férj hazatért és ezt megtudta, anv- 
nyira feldühödött, hogy baltát ragadott, 
agyonverte az asszonyt, — elkeseredésében 
azután öngyilkosságot követett el.

rában is „dolgozott”, folyton a pesti piaco
kat járta és valóságos réme lett a pénztár 
sóknak. Sokszor megbüntették, legutóbb is 
letartóztatták és

nemrég szabadult a gyüjtőfogházből.
Baloghné mikor elfogták, azt hajtogatta, 

nem lopni ment a piacra, abbahagyta már a 
mesterségéi, nyugodtan szeretné leélni hát
ralévő éveit. A bőbeszédű öregasszony 
azonban nem tudta megtéveszteni a detek- 
tiveket és mikor megmotozták,

Öt darab erszényt találtak nála.
Baloghnét előállították a főkapitányságra és 
letartóztatták.

Nagykanizsán, nem adott feleletet, mire a 
rendőr előállította az őrszobára.

A rendőrőrszobán azután elmondotta, hogy 
szülei Pápán laknak, ő az egyik budapesti 
gimnázium nyolcadik osztályába jár és roko
nainál lakott.

Az elmúlt napokban betörést követett el 
egyik rokonának lakásán s az volt a 
terve, hogy az elrabolt holmikkal Jugo

szláviába szökik.
Egyelőre azonban csak Nagykanizsáig jutott 
el s innen próbált átszökni a határon, hogy 
Jugoszláviába juthasson. A rendőrség a 

gimnazista-betörőt őrizetbe vctlé és va
sárnap útnak indította Budapesetre, 

hógy az itteni rendőrség intézkedjék további 
sorsáról és folytassa a nyomozást az ügyben.

miatt. Kelecseny, aki különböző ügyeivel gyak 
tan szerepelt a nyilvánosság előtt, nemrég 
„Gyűlölet földje*  címen

egy kulcsregényt Irt és emiatt Indult meg 
ellene a ncmzdgyalázásl bűnügy.

A. törvényszék azonban megszüntette Kde 
cseny ellen az eljárást, miután az orvosszaker- 
tők megállapították, hogy a kulcsrcgény szer 
zője

ön- és közveszélyes elmebeteg,
akit zárt intézetben kell kezelni. Külön eljárás 
indult meg a regény elkobzására is és a tör
vényszék úgy határozott, hogy helyt ad az 
ügyészség indítványának és

a regény elkobzását elrendeli.

A törvényszék határozata ellen Kelecseny Já
nos ügyvédje az ítélőtáblához felfolyamodást 
intézett. Mielőtt azonban az elkobzás! eljárási 
lefolytatják és mielőtt jogerősen befejezik, az 
ügyészség azt az indítványát terjesztette a tör
vényszék elé, hogy

gondoskodjék Kelecseny Jánosnak elme
gyógyintézetbe való szállításáról.

A törvényszéki orvosszakértő véleményére hi
vatkozik az ügyészi indítvány. Németh Ödön dr. 
él Minién Károly dr. elmeorvo*-síakértők  
ugyanis megállapították, hogy Kelecseny a ll
pótmezel elmegyógyintézet lakója volt és ön
nön csók ideiglenesen bocsátották el.

ll.revlzoFltanfoivam
kezdődik
Dr.KUDÁSZ ERNŐ
közp. egyetemi ét első revizortDUX szaKszemlnírumabarr

IV, Váci-uica 84. Tel.: 840-36 
Előkészít**  fiftiraneSAval! bzakrlőndók — tsnkJegywMk I 
Vidékiek részére speciális előkészítet!

Az ügyészi indítványról most döntött a tör 
vényszék. A döntés szerint elmegyógyintézetbe 
való közvetlen beutalásra nincs módja a tör
vényszéknek, azonban gondoskodni fog. hogy 
az illetékes közigazgatási hatóságok figyelmét 
felhívja az ügyészi indiíványrra s az elmeorvos
szakértők megállaptására. Információink szerint 
a törvényszéki döntés eredményeképen

e héten Kelecseny Jánost beszállítják a 
llpótmezel elmegyógyintézetbe.

Kelecseny tiltakozik az ellen, hogy zárt inté
zetbe szállítsák és újabb orvosszakértői megfi
gyeltetését kéri, annak igazolására, hogy ő nem 
elmebeteg.

Két éjszakai rabló
támadás

Utonállók az Újpesti rak
parton és a Visi Imre-utcában

Vasárnap éjszaka Kuvarovich József ci
pészsegéd az Újpesti rakparton hazafelé 
tartott, mikor bérűm ismeretlen ember ter
mett előtte. Pénzt követellek tőle, majd

rátámadtak, földreteperték és megszur- 
kálták.

Kuvarovich segítségért kiáltott. A támadók 
erre elmenekültek. A járókelők odasiettek 
és értesítették a mentőket, akik bekötötték 
és a Rókus-kórházba vitték Kuuarovichot.

Kuntze Kereszlély szabómestert éjszaka a 
Visi Imre-utcában

két férfi megtámadta és fejbeverte,
azután elmenekült. Kuntze Keresztélyt a 
mentők bekötözték s miután csak könnyeb
ben sebesült meg, első segítség után a laká
sára ment.

A rendőrség keresi az éjszakai utonálló- 
kat.

A tervbevett valutaintézkedések 
ügyében ankét volt az ügyészségen 
A főügyészség, az ügyészség, a Nemzeti Bank, az igazság- 
íigyminiszteraum képviselői vettek teszt a tanácskozáson

Vasárnap jogászkörökben sok szó esett 
arról a bizalmas tanácskozásról, amely 
szombaton délben folyt le a budapesti ki
rályi ügyészségen. De nemcsak jogászi, Irá
néin közgazdasági körökben is élénken 
kommentálták az ügyészségen folyt tanács
kozásokat és ezekhez különböző kombiná
ciókat fűztek.

A Hétfői Napló munkatársának informá
ciói szombaton a déli órákban dr. Baróthy 
Pál ügyészségi elnök szobájában valóban 

nagyobbszabásu ankét volt, 
amelyén különböző hivatalos tényezők vet
tek részt. A tanácskozáson megjelent 
Sztrache Gusztáv dr., a budapesti királyi 
főügyészség elnöke, dr. Timkó korona- 
ügyészhelyettes, aki az igazságűgyminisz- 
térium képviseletében .volt ott, továbbá

Különös rádíókaland a film cenzúra
bizottság elnökének nevével 

Álnéven akart rádíóapparáfusf kölcsönözni 
a gyógyszcrész-felfalá'ó

A Dohány-utca 22. számú házban lévő Mai- 
veit-féle rádióüzletbcn szombaton megjelent 
•gy jól öltözött férfi, aki Kovács, miniszteri 
'.tikárnak mondotta magát, és

Jeszenszky Andor miniszteri tanácsos, ■ 
flltncenzura bizottság elnökének titkára

ként mutatkozott be.
Kiválasztott egy rádiókészüléket *s  kérte, 
küldjék cl megtekintés céljából a Veres Pálné- 
utca 25. számú házban lévő lakáséira. Ezzel 
eltávozott.

Mielőtt a készüléket elküldték volna, elmen
tek érdeklődni a házba. Ekkor megtudtak, 
hogy

a megadott számú lakásban nem Kovács 
titkár hanem Bnnyliárd Gellert gyógy

szerész lakik.
A cég nem tudta, mire vélni a dolgot, minden
esetre jelentést tett a rendőrségnek, fíonyhár- 
dót előállították a főkapitányságra, ahol kü
lönös dolgot mondott el. Előadta, hogy van 
rgy rádióalkatrésztalálmánya, azt hallotta, 
hogy

valaki engedély nélkül fölhasználta ezt és 
szerette volna ellenőrizni, ijaz-e a dói g.

Sem volt pénze arra, hogy vásároljon rádió
készüléket, és azért hivatkozott Jeszenszky 
miniszteri tanácsosra,

• rádiókészüléket megtekintés alán vissza
küldte volna.

NAGY FERENC 
mindkét üzletében 

muzeumKörui2*Erzseöeikörui27  
14 napos len kaiapuasar 

keide'e' jan iár lé-én, szombaton
5 P-löl príma aynpjubalapok 

10 P-töl príma nyulszűrkalapok 
kardinak eladóra, a tőlem megszokott |A minőségben.

Minden Idény knlapját moat olcaón beszerezheti.

sok a háj. de aniily könnyű volt jó 
ételeken meghíznia, oly nehéz most 
túlsúlyából egy két kilót leadnia.

A fogyűKura
csak akkor hatásos, ha a megfelelő 
étrendet az izomerő céltudatos 
igénybevételével párosítjuk. A táplá
léknak nem szabad a szervezetben 
zsírrá válnia.

Tuihízoit. testes emoereK 
rendesen nehézkesek, ellustulnak s 
nem bírják az élénk testmozgást.

Kitűnő szolgálatot tesz ilyenkor a 
tulhizott testrészeken hozzáértéssel 
végzett gyömöszkölés (másságé), 
melynek hatását sokszorosára fokozza 
és fájdalmas kényelmetlenségeit tete
mesen enyhíti a

Diana sőshorszesz
Próbaüveg 64 fillér, eredeti üveg 1.10 P, 
középüveg 320 P, nagy üveg 6.40 P.

Mindenütt kapható!

Polányi Aladár főügyészhelyettes, a buda
pesti ügyészség helyettes elnöke, Kotsis 
Miklós dr. ügyészségi alelnök, aki a valuta
ügyek referens ügyésze és a Nemzeti Bank 
egyik főtisztviselöje. A tanácskozáson ar
ról volt szó, hogy

milyen Intézkedések válnak szükségessé 
a dcvlzarendelet tervbevett reformjával 

kapcsolatban.
A tanácskozáson, amely több órán keresz
tül tartott, semmiféle konkrét döntés vagy 
elhatározás nem történt, és az egész meg
beszélésnek inkább informatív jellege volt. 
A konkrét valutaügyek és az ügyészi és 
birói fórumok előtt fekvő bűncselekmények 
kérdésében sem történt semmiféle állás
foglalás a tanácskozáson.

Hivatkozott arra is, hogy ittas állapotban 
volt, amikor a gépet megrendelte. Bonyhár- 
dót, miután effekliv kárt senkinek sem oko
zott, elbocsátották, de az eljárás tovább fo
lyik ellene.

Nézze uram!
Ezek jubileum! 

táli vásárunk árai

___ p

Férfi átmeneti kabát 5,7,53
ttép kivitelt dnblkelmébői . . _ _ P ™ ■

Férfi posztótélikabát Z.S —
végig bélelve, bésonygallérral ... — «. — F «***'

Elegáns férfiöltöny *?8.—

Férfi fehér puplining ? 75
bélelt mellel . ... ..............._ _ P 4e»

Férfi zofir a'sónadrág * 53
rövid, gombot látón bán . .. P •

Férfi hosszú alsónadrág » rj
Férfi gallérok S7-e« »®kmig, —,

kemény ét félkemény, darabja _ — _ — P áí
Gumi nadrágtartó —
Fehér férfinvaksál — e®

aJonrtzerO oslkot uikőmőtetj embőt _ _ P ’w?
Elegáns férfi boxfélcipö <» gn

kivétő minőségben, barna P 10.80, fekete... P •» '

____p

_ _ p
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Hlmeniettík a földbirtokost, akit 
a holttest mellen tatait inggome 
alapién gyilkossággal gátlónak 
n leobeni esKOdtszáK szsnzáclta felments ítélete

Bées, január 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclen- 

iése.) Egész Ausztria óriási izgalommal várla
• leobeni esküdtszék ítéletét, abban a gyil
kosság! perben, amely egy fiatal földbirto
kos: Johann Lettner ellen indult. Az Ügyész- 
Bég

■ fhh'birtokost azzal vádolta, hogy ál
dott állapotba Jutóit kedvesét: Ludmilla 
Kledért kicsalta az erdőbe, ott bestiális 

kegyetlenséggel meggyilkolta
* azután megkísérelte a holttest elégetését.

Ai ügyészség n vád igazolására a negyven 
tanti inellett különösön egy apró bűnjelre 
támaszkodott. A gyilkosság he-én ugyanis 

egy leszakadt Inggombot találtak, 
amelyen még rajta lógott a cérnaszál. A vád 
azt állította, hogy n holttest mellett talált 
gomb Lettner Ingéről a dulakodás során sza
kadt le, mert bebizonyosodott, hogy a föld

birtokosnak arról az ingéről, amelyet a gyil
kosság estéjén viselt, tényleg

hiányzik egy hasonló gomb.
Az ügyészség többi bizonyítékai csak össze
tett következtetés alapján voltak súlyosak a 
vádlottra, akinek esete hasonló a latnzi i>o- 
daskérlben lejátszódott drámához. Ott is egy 
félig elszenesedett holttest mellett talált ap
róbb bűnjel nyomán indulhatott csak meg a 
rendőri vizsgáját.

Az esküdtek hosszú órákon keresztül la 
náskoztak, végül is nem helyezkedtek a vád 
álláspontjára és bár a pszichológiai gyanú
okok egész sora szólt a vádlott bűnössége 
mellett, — mégis

fölmentették a földbirtokost
azzal az indokolással, hogy ilyen főbenjáró 
ügyi en a minden valószínűség szerint halá
los ítéletet nem lehet egy leszakadt gombra 
alapítani.

A liberalizmus jegyében ...

A liberális eszmék német és francia harcosai érdekes találkozóra gyűltek Berlinben, ahol né 
snrt meghívásra Bouchcr professzor tartóit tlőadásl a liberalizmus jövőjéről. Az egykori ellen 
ségek valamennyien a nagy kibékülés gondolat't fejtegették, r.a'ról jobbra: Malter von Molo 
a német költő akadémia elnöke, Bouchcr professzor, Granthoff professzor és Kern bonni 

egyetemi tanár

Abdul Kadír vlsszapetli
a török szultántól kapót 

Miből éi leTogla't mesterhegedüjél 
Budapesten a száműz, tt török herceg?

Abdul Kadir. n száműzetését Budapesten 
töltő török csá’záii herceg — nem isme 
rétien ultik 11 különböző rendőri és birói fó
rumok elöli Feleségével folytatóit külön
böző csatái ismertté tették a nagyközönség 
előtt is n leghatalmasabb török szultán: 
Abdul Hamid nyugtalan vérü fiút, aki teg
nap érdekes ügyben megint a birói emel 
vénj^lé^dlott^

IMIM
KlinmMtikKel

Jó mosó tenisz’lanel métere ~ p"""• 48 
Mosó delén (voál) — xo

•fatartó ki min <n, métere ..._____ p HW

Divatos mosó müselyem —.co 
t«*a  «>Ap mlntátotuk. métere ...... p 'VV

Kiváló crcpo de cltine ntn
Creppe georgette T>on
teával t móMljem nilnft«ártnk, métere _ ... F *5  
WlteüL 280 

Tiszta pyapíu téríiö.tónyke’me.« 4 M 

.Bridge asztalterítő _oo
• oeeeföiyes. svér mintáson. 4s rabja p 'eí ö

6 személyes kávés teritö « oc
MlstarU miauikkal . ... _ P |
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Ezúttal a központi járásbíróságra idézi, 
be a herceget dr. Domhay egycsbiró

annak a foglalásnak ügyében, amelyet 
a közeluiuKbau vezettek Abdul Kadir 

ellen.
Az exhcrceg kisleánya ugyanis hosszú hó 
napokig a Hűvösvölgyi Gycrmekszanató- 
rtum betege volt — a számla azonban nem 
egyenlítődött ki a kis beteg felgyógyulása 
után. Dr. Bál Károly főorvos, a szanató
rium igazgatója erre

beperelte a herceget
és a bíróság ezt a követelést meg is Ítélte 
A birói ítélet alapján foglalást vezettek a 
herceg ó-utcai lakásán, de ott semmi le- 
foglalnivalót nem találtak. Egy másik ni 
kálómmal a végrehajtó útja mégis sikerre' 
jert, mert

lefoglalta Abdul Kadir mesterhegedüjét, 
amelyet n herceg még annak idején a török 
szultántól kapott ajándékba.

Abdul Kadir, akinek legkedvesebb érték
tárgya a nagyértékü mesterhegedü 
igénypert Indított a foglalás ellen, azzal 
a? indokolással, hogy a hangszert nem 
lelt volna szabnd lakásán lefoglalni, mert

az kenyérkeresetéhez és megélhetéséhez 
iniilhiifatlanul szükséges.

Féláru esték!

mStól ttétHlfll púik péntekig 11 lg 
• ■leoracln*  sikerű Ja uarl

Saamon műsor niiíres hetymai 
eltedfern mii föl 0 órai kesdette. HArnmórAa kaeago.orkón!

Flgve'rm ! Csak m*  K^ak Jí>t envertménvt kik 
• lejeiket *-tf  < óráig megvált ak. -i mhánv nem 

Uít 7 <k» uUa ei a Mediámén)' nem 
tgénxelhetfl. Telefon IS-020.

Szemző-vásár
4 szenzáció

1 pár női cipő, garantált minőség.
P 11 90, minden pár vé.elénél 1 A A
pár külföldi (dán) gyártmányú MII fiiiár
zlppzáras gumi hócipő.......... WW Illlw

Köp óar gombosnadrág A A
196 fillér, 2 darab vételénél n Jr J mu.
harmadik nadrág ...v............. fcfc IIIIUi

szemző áruház, Caluiniér 10. (üllői u! sarok)
ö ugyanis — mint zenész keresi kenyerét 
— minden jövedelmét ez képezi.

A tárgyalás megnyitása után a felperes 
jogi képviselője: dr. Slmonyi Simon tilta
kozott az ellen, hogy Abdul Kadtr szegény
logon perelhet, amikor vagyona és állandó 
jövedelme van. Az ügyvéd különben ta
nukat kivánt bejelenteni annak bizonyítá
sára, hogy Abdul Kadir nem zenész.

A tárgyaláson személyesen megjeleni

A főkapitány szigorú parancsa 
a közlekedés anarchistái ellen
Megrendszabályozták a biciklistákat

Ferenczy Tibor dr. főkapitány parancsot 
adott ki, amelyben egy régi panaszon akar 
segíteni: megrendsznbályozza a biciklistá
kat. Rengeteg a panasz arról, hogy egyes 
biciklisták

gondatlanul, virtuskodva cikáznak ide- 
oda a legforgalmasabb útvonalakon, 
gyakran valóságos versenyeket rendez

nek,
a robogó autók elé kanyarodnak és nem 
egyszer történt meg már, hogy autók össze
ütköztek, vágj’ gyalogosokat grzollak el 
egy-egy virtuskodó biciklista miatt. Különö
sen

a biciklis pékinasok
veszélyeztetik a forgalmat Ijesztgetik a

Botrányt rendezett a Keleti 
pályaudvaron a gyógyult elme

beteg, hogy visszavigyék 
a téboiydába

KiderUlf, liog.v semmi baja, csak a nyomor elől 
akart a tébolydába menekülni

Szombaton késő érte a Keleti pályaudvar 
árótermébon hangos botrányt rendezett egy 

’gysztrüen öltözött férfi. Lármázott, kiabált, 
jarázdálkodott. A rendőrök

lefogták
és a pályaudvari örszobára vitték. Itt to
vábbra is olyan zavarosan viselkedett, hogy

őrült benyomását keltette,
mire a mentőkért telefonáltak. Rövidesen 
megjöttek a mentők, kényszerzubbonyt aulak 
rá és a főkapitányságra vitték. A rendöror- 
vos megvizsgálta, de konstatálta, hogy

nem elmebajos.
Most már tanácstalanul álltak vele szemben, 
nem tudták, tulajdonképpen miről is van 
szó. Az előállítóit ember egyszerre csak ab
bahagyta a dühöngést és teljesen nyugodt 
Aaangon megszólalt:

— Humbug volt az egész, nem vagyok én 
őrült, kérem ...

Rövidesen kiderült, hogy a botrányokozó 
•'inbernek IIinkel József a neve, negyvenkét
éves kőműves Hlnkel elmondotta, hogy ideg
betegség miatt az egri elmegyógyintézetben 
kezelték, ahol

teljesen meggyógyult
és a napokban gyógyultan elbocsájlották. 
Visszatért Budapestre és itt a családját a leg
nagyobb nélkülözések között találta. Állást 
tereseit, de nem tudta uvább nézni családja 
nyomorát, s elhatározta, hogy akármilyen 
uton-módon is, de segit rajtuk. Azért ren
dezte a Keleti-pályaudvaron a hangos bot
rányt, mert

arra számított, hogy nem veszik észre, 
hogy szimulál

és visszaviszik az elmepvógyintézelbe, ahol

Gundel Károly, felesége és 
gyermekei nagyon kérnek min
denkit, akik életük e legnehe
zebb napjaiban velük éreztek, 
engedjék meg, hogy ez utón fe
lezhessék ki mélységes háláju
kat és kftszünelüket a sok Imád
ságért és a meleg részvétért, 
mely feléjük áradt.

ok közül!
Férfiing, sport-vagy két gal- afJIft • 

lérral 490 fillér, 2 darab vó- 111/ fi||ÁF 
telénél a harmadik ing .... H Hllw

K. H. B. gyártmányú hibátlan 
női harisnya, sok színben A A 
180 fillér, 2 pár vételénél a -fn mu. 
harmadik pár harisnya .... WW Iliiül 

herceg ezzel szemben
I emutatta a Zenész-Szövetség tagsági 

igazolványát
és tanúként kérte Müller Kár> !y karmester 
kihallgatását, akinek zenekarában játszik.

A bíróság végül is kötelezte Abdul Radírt 
annak nyolc napon belül való bizonyító*  
sóra, hogy a foglalás Idejében hivatásos 
zenész volt és hegedüjátéka volt egyetlen 
kenyérkereseti forrása.

járókelőket, trükköket, valóságos artista
mutatványokat végeznek a biciklin, nem 
törődve a saját testi épségükkel, de termé
szetesen a járókelőkével sem.

A főkapitány most elrendelte, hbgy az 
összes rendőrőrszemek kisérjék éber figye
lemmel a biciklistákat és

a legkisebb szabálytalanság esetén je
lentsék fel őket

A kerületi kapitányságokon a rendőrbirák 
a jövőben

soronkivfil tárgyalják a biciklisták ki
hágás! ügyeit

és előreláthatóan szigorú büntetéssel fogják 
elvenni kedvüket a virtuskodástól.

hajlékhoz jut, a családját pedig, tekintettel 
arra, hogy a családfenntartó beteg, valaki 
majd gondozásba veszi. Miután kiderült, 
hogy Ilinkéi nem elmebajos,
boírányokozás miatt megindították ellene 

az eljárást,
mert a botránnyal csak a nyilvánosság figyel
mét akarta magára felhívni.

— Nagy sikere van a Friebert cipővásárnalc, 
hol kiváló minőségű női cipők már 8.50 P-ért, 
férficipők 9.50 P-ért, gyermek-, házi- és hó
cipők rendkívül olcsón vásárolhatók. Rákóczi*  
ut 39., Teréz-kőrut 62. és Vámház-körut 10.

— Síeléshez 3 lecke alatt megtanulhatja az 
alapot Hóna Testnevelő Intézetében, Andrássy- 
ut 88., hol uj vívó-, torna- és boxtanfolyamok 
kezdődnek mérsékelt tandijak mellett

— Blnaturtn a bélműködés természetes sza
bályozója. Kapható gyégytárakban. Árat P 2-60. 

Kötöltirük
NemcsnX hirdetők, hanem nd.uk Is

Női fehér sportpuloverek
rendklvflll árakon ......... .... .. ... , p

Elegáns női pulóverek
sötét és világul, alapokon . .. ... P

Nő szmoking kötött kabátok 
igen nép sslnekben és mintákban . ......... P

At asz csíkos női nadrágok 
finom paantolazinekban _____  .. ........   P

Női reform teli nadrágok 
beiai vastagon bolyhoson . ................_ P

Hlbanéiküli női vískosa, 
selyemhar.snyak 
a legtartósabb kivitelben, párja _ ~P

Hibanelküli női vískosa, 
ajouros selyemharisnyak 
mlndvn kívánt sstnárnyalatban, várja _ P

1.18
3-75
5.90
1.U
1.96

1.28

1.68
Hosszú férfiharisnyák

ssép sportmintákka! ............   ... ,-£5
Meleg férfizoknik 

világoenfnfl, JSgnr-utánnat

Kötött női sapkák -*8
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Leltári vásár

nöl elnök...» 8?,9 
MrliclDOH ... 9 •“ 
avermeüclpck, házi cipők, 

hócipők 
meglepő

olcsó arban
Rákoczi-ul 39

Teréz-kOrut 62 
uamnaz- korul io

HIKEK
Ingyen regény 
minden héten

A Hétfői Naplő újabb 
szenzációs ajándéka

A Hétfői Napló eddig la bőséges, gazdag 
tartalma e héten ujabb értékes anyaggal 
buvUL A páratlan ragaszkodást, amellyel la
punk hatalmas olvasótábora hosszu-hosszu 
Időn át kitünteti a Hétfői Naplót, kívánjuk 
viszonozni azzal a nagy meglepetéssel, hogy 
mai számunktól kez-dve — amelyben Immár 
első érdekfeszllő bűnügyi regényünket kö
zöljük L e I e s z y Béla kedvelt Írónk tollá
ból.

Minden héten egy teljes regényt adunk 
Ingyen ajándékképpen kedves olvasóinknak.

A méreteiben Is impozáns, értékében pe
dig felülmulhatatlan újítás keresztülvitelére 
az a tudat késztet bennünket, hogy ezáltal 
még szorosabbá, még rakaszkodóbbá fog kl- 
mélyülnl az a kapcsolat, mely köztünk és 
■ Hétfői Napló hatalmas olvasótábora kö
zött évtizedek során fennálL Ez a remény
ségünk bizton valóra fog válni, ha kedves 
olvasóink ugyanoly szeretettel fogadják, 
mint amlly szeretettel ml átnyujtjuk leg
újabb értékes ajándékunkat. A téli napok 
szürkeségében derűt fakasztó, kellemes ol
vasmányul adjuk kedves olvasóinknak a 
Hétfői Napló ingyen regénymellék  letek

— Hideg idő, kisebb havazás. Vasárnap 
Is hideg, száraz, borult idő volt, délben a 
hőmérő —4 fokot mutatott. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa a kővetkező: Hideg idő 
várható, keleti légáramlással, kisebb hava
zással, főként a déli részeken.

— A kis bolgár főhercegnőt ortodox rítus 
szerint megkeresztelték. Szófiából jelentik: A 
bolgár királyi pár most született leánygyer
mekét vasárnap reggel a királyi kastély ká 
polnájában ortodox rítus szerint megkeresz
telték. A kis főhercegnő a keresztségben a 
Mária Lujza nevet kapta; ugyanezt a nevet 
viselte Ferdinánd volt bolgár cárnak, Boris 
apjának, első felesége. A keresztelőn, amelyet 
Stephan ortodox metropolita végzett, megje
lent a király, az összkormány és a szobranje 
elnöksége, valamint a nagy vezérkar.

_ _ p

A Jubileumi 
téli vásár 

leikeresettebb női cikkel
Női bársony flanel pongyola

komplett méretekben . — _ — P

Scharmösz női blúz
elegáns Minikben

Scharmösz női ruha
modern nj (neonokban ... P

Kötött női ruha
csinos kivitelben ____p

— — p

3-90
4.60
9.80
540

Tiszta gyap|u kötött nöl ruha <■ 3.59 
Színes női kombiné 1,15

Mseire, Jól itiosiiató . P ■

Színes női hálóing 2,85
Női gumi v. kartonkötény—

rendkívül kedvezményem áron — — — P

Flanel háló pijamák A.40 
nöl- ée tért) fazonokban..............- — P
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I

Eleiveszélyes támadás két testvér eben 
az országúton

Haragosaik Összeszurkálták mlndkeitOIOket
Eger, jan. 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 
jelentése.) Lanszky István 26 éves munka 
nélküli hentes-segéd és bátyja, Lanszky Mi
hály 36 éves- földműves vasárnap délután 
kerékpáron indultak el Egerből Mezőkö
vesdre. Alig értek ki az országúira, két férfi 
támadt rájuk,

as egyik leütötte a kerékpárról Lanszky 
Mihályt és nyomban néhányszor bele*  

szúrta a zsebkését
A fiatalabbik menekülni próbált, azonban 
őt is hasonló sors érte, mert

a másik támadó viszont őt ütötte le a 
kerékpárról és ugyancsak több kés- 

szurással megsebesítette.
A támadók ezután elmenekültek és csak 
nagykésöre találtak reá az országúton já

— A jugoszláv király romániai látogatása. I 
Bukarestből jelentik: Károly király vasárnapi 
reggel 9 órakor elutazott Szína iába. A pálya
udvaron az uj Vajda-kormány tagjai búcsúz
tatták az uralkodót. A király azért utazott 
Szinajába, hogy előkészítse Sándor jugoszláv 
király fogadtatását, aki a hét csütörtökjén 
vagy péntekjén érkezik Szinajába. A jugo
szláv király fogdtatásánál csupán Vajda mi
niszterelnök lesz jelen és hivatalos program- 
mol nem is állítottak össze, mert Sándor ki
rály látogatását családi természetűnek te
kintik.

— Képviselői beszámoló. Temesoáry Imre 
miniszteri tanácsos, a szeghalmi kerület ország
gyűlési képviselője vasárnap délelőtt Körös- 
larcsán beszámoló-beszédet mondott. Részlete
sen ismertette azokat az előnyöket, amelyek az 
eddig megkötött külkereskedelmi szerződések
ből az országra várhatók. A beszámolót több
százfőnyi közönség hallgatta végig. Utána Te- 
mesváry azonnal visszautazott Budapestre, 
mert távirati értesítést kapott, hogy édesanyja 
meghalt.

Orvosilag megállapított tény, hogy a
- krónikus (idült) székrekedést a

Blnaturln 
a bélmüködés termé
szetes szabályozója 
a használati utasítás pontos 
betartása mellett megszünteti.

Minden gyógyszertárban 1 doboz ára P 2.9(1

— Kétbly Anna vasárnap beszámoló gyűlést
tartott Szegeden. Szegedről jelentik: Kétlily
Anna országgyűlési képviselőnő, vasárnap nép- 
gvülés keretében tartotta meg beszámolőbeszé- 
dét, amelyben a kormány gazdasági politikáját 
bírálta és az OTI ügyeit tette szóvá. A gyűlésen 
felszólaltak Malasits Géza, Györki Imre, Peyer 
Károly szociáldemokrata képviselők is.

— A Baross Szövetség szegedi díszközgyűlése. 
Szegedről jelentik: A Baross Szövetség vasárnap 
díszközgyűlést tartott, amelyre különvonatlal 
érkezett Budapestről 550 pesti vendég, élükön 
József Ferenc főherceggel, Huszár Aladár fő
polgármesterrel és Ilovszky Jánossal a szövetség 
elnökével. A főherceg a kereskedelem feladatai
ról mondott ünnepi beszédet, majd Veres Gá
bor MÁV igazgatót beiktatták a szövetség sze
gedi fiókjának elnöki székébe.

— Radó József szerzői estje. Vasárnap a 
Zeneművészeti Főiskola kamaratermében tar
totta szerzői estjét Radó József, az ismert 
zeneszerző. Balassa Emil bevezetője után Kal
már Pál Messze száll a fecskemadár cimü da
lával, majd Szabó Lujza a „Tavaszi dallal* 1 ara
tott óriási sikert.

KIRÁLY SZÍNHÁZ
Szombaton 1933 január 21 én először 

és minden este 8 órakor. V

KADETSZERELEM
BÉKEFFi—SZlLÁGYl— GYÖNGY 3 lelvonásos revüoperettje.

Főszereplők: 

Pál Erzsi, Szl'ágyi Marcsa, 
Csortos Gyula, Kabos Gyu’a, 
Gombaszögi Ella, Túrái Ida,
A dlszle'eket tervezte:

Gyarmalhy Miklós
Karmester:

NagypAl Béla

rók a vérbefagyott emberekre.
Beszállították őket Egerbe, az Irgalma- 

sok kórházába, ahol a súlyosabban sebesült 
Lanszky Mihályt azonnal megoperálták.

Az orvosi vizsgálat megállapította, 

hotry az egyik késszurás a mellébe ha
tolt, a másik pedig a gégéjét szúrta át, 
ugv, hogy beszélőképességét, ha élet
ben Is marad, örökre el fogja veszíteni, 
de azonkívül életveszélyes sebet kapott 

a fején is.
A fiatalabbik Lanszky aránylag könnyeb 
ben szabadult meg. de azért öt Is több sú
lyos késszurás érte a fején.

Az áldozatokat részletesen kihallgatni 
még nem lehetett. Lanszky István, a köny- 
nyehben sebesült csak annyit tudott mon
dani, hogy haragosaik támadták meg őket 
és így álltak bosszút rajtuk.

__Az olasz királyné útja Szófiába. Belgrád- 
ból jelentik: Érdekes találkozás színhelye 
volt vasárnap reggel a belgrádi pályaudvar 
udvari váróterme. Az olasz királyné találko 
zott Sándor jugoszláv királlyal. Az ola.»z ki 
rályné Szófiába utazik, hogy meglátogassa 
leányát. A pályaudvar udvari várótermében 
már várakoztak az olasz királynéra Sándor 
király és felesége: Mária királyné. A király 
és olasz királyné szívélyesen üdvözölték egy
mást és barátságosan elbeszélgettek. Az olasz 
királyné közeli rokona rokona a jugoszláv 
királynak, Nikita, volt montenegrói király 
leánya.

— Ellopták Fodor István vivőmester autó- 
lát Fodor István, az Ismert vivómester. be
jelentette a főkapitányságon, hogy szombaton 
éjszaka a Royal Apolló elől ismeretlen tettes 
elhajtotta Bp. 54—313- rendszámú autóját. A 
rendőrség keresi az autólolvajt.

— Elgázolt egy matrónát a bicikli. Toncsik 
Kálmán 35 esztendős kereskedősegéd, az Iza
bella utcában kerékpárjával elütötte Kertner 
Mártonná 76 esztendős magánzónőt. Kertnemé 
a fején és arcán szenvedett sérüléseket. A mén, 
tők a Rókus-kórházba szállították. A gázoló 
kerékpáros ellen megindult az eljárás.

— Gyilkos községi bíró. Egerből jelentik: 
Visonta községben Csesznok András községi 
bíró a fiával együtt összeverekedett Bata Já
nos, Zavargó Vilmos, Várady György és ifj. 
Bene János gazdákkal. A verekedés hevében a 
községi biró egy vasdoronggal Ifj. Bene Jánost 
úgy fejbesujtotta, hogy nyomban a helyszínen 
meghalt. A csendörség úgy a községi bírót, 
mint a fiát letartóztatta, azonban m községi 
bírót óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

— Testvérek véres verekedése. Egerből jelen
tik: Bessenyőtelek községben Cccse Áron Ifi 
éves gazdalegényt az édesanyja vízért küldte. 
A legény nem akart anyja parancsának eleget 
tenni, hanem az öccsét akarta küldeni a kút
hoz. A két testvér összeverekedett, mire a fia
talabbik zsebkésével mell beszúrta bátyját, akit 
életveszélyes sérülésekkel szállitottak az egri 
irgalmatok kórházába. A fiút a csendörség őri
zetbe vette.

— Elfogták a kóbor cigányok betűrőbandá- 
ját. Pécstől jelentik: Baranya és Tolna megyé- I 
ben az utolsó időkben rendkívül elszaporodtak
n betörések. Vasárnap a nagyszakácsi! csendőr
őrs elfogta a sorozatos betörések két tetteséi. 
Nyári József és Balogh Lajos cigányokat. 
Negyvenkét betörést ismertek be. ök tör
tek be a kaposszekcsői postahivatalba és ők 
fosztották kt Brandt Vilmos országgyűlési kép
viselő villáját is. A betörő cigányokat letartóz
tatták. Szökésben lévő társaik kézrekeritésére 
megindult a nyomozás.

— Állami gépjáróművezetőképzó (sofför) 
tanfolyam nyílik meg leszállított tandijakkal a 
tn. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézel 
keretében január 23-án este */»7  órakor, az in
tézet Budapest, VIII., József-körut 6. szám 
alatti helyiségében. Beírás naponta d. e. 9—1, 
kedden és pénteken d. u. 5—7 óra kötött

Csikós Rózsi 
Békássy István, 

Tabódi Klári
A táncokat betanította:

Oonda László
Rendezte:

Szaboios Ernő

Egy asszony 
aki tudja 

mit akap
most vásárolja 
a legdivatosabb 

ruhát, kabátot 
és 

szorntebundát 
mert 

féiáron kapja 
* közismert

e /loSzer
nőldlvatházában

IV.,  Váci ucca 26.
— Platthy György temetése. A farkasréti 

réti temető halottasházából vasárnap délelőtt 
temették el Platthy Györgyöt, a Beszkárt el- 
nőkét A temetésen a Beszkárt igazgatósága 
-testületileg vett részt. Az igazgatóság nevében 
Bárczy István búcsúztatta t halottat. A Ke*  
resztény Községi Párt utolsó üdvözletét Csll*  
lény András hozta. Temple Rezső a Nemzett 
Egység Pártja, Lukácsy Imre Dunavecse ne*  
vében mondottak búcsúztatót. Ezután bo 
szentelték, a koporsót kivitték a sirhoz. ahol 
Szigeti János felsőházi tag Buda polgársága 
nevében búcsúzott el Platthy Györgytől. A 
Beszkárt igazgatósága a vasutvállalat elnö
kének, Platthy Györgynek elhunya alkalmá
ból rendkívüli ülést tartott, amelyen Bárczy 
István nyugalmazott igazságügymi’ r, a 
Beszkárt alclnöke kegyeleles szava I mél
tatta az elhunyt elnöknek érdemeit és nagy
jelentőségű tevékenységét.

VILÁGHÍRNEVET
a daráló védjegyű valódi
Franck pótkávé nem reklám
mal, hanem csakis kiváló mi
nőségével szerezte meg.

— A magyar vasuttechntka fejlődése. Gazdag 
tartalommal és számos illusztrációval díszítve 
ünnepi munkában dolgozta fel a magyar vasut
technika fejlődését és haladását a dr. Halmos 
István MÁV igazgatósági felügyelő szerkeszté
sében megjelenő Magyar Vasul és Közlekedés 
szerkesztőbizottsága. Az ünnepi munka egyes 
fejezeteit Tormay államtitkár, Samarjay MÁV 
elnök, Haich Gysev. igazgató, Láner, Ho» 
ránszky, Lázár MÁV igazgatók, Hegyi, Pich- 
radny, Lux, Imrédy, Gámán igazgatóhelyette
sek, dr. Bogsch, a MÁV elnökség vezetője, Cit« 
ronyi, Bárány, Tüske, Tóth, Kiss, Wahl, 
Lajthay. Romák, Mnklúry, Pfcifler főfelügyelő, 
osztályfőnökök, dr. Koller, Fialovits felügyelők, 
Déry, Nemesek mérnökök stb. írták. Az érde
kes és értékes műnek ez a huszonegyedik év*  
folyama.

Jubileumi évünk első uj osztálya a
MSM

Itt mindent megtalál 22 fillérért, 
amire csak szüksége lehet
Háztar ási cikkel
Üveg- és norcellánárut 
Fa- és fémárul
Pap rt és írószert 
Mindenféle Játékot 
Kozmetikai cikket, stb.

az EXELSIOR teremben.
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Háztartási készlet
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Háztartási készlet
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A NAGY KÍNAI FAL
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Január 18-An, azerdán 

75-ödször 

TIMOSA 
BUDAPEST SZENZÁCIÓJA!

Szófiában a királyi palotában most 
szülnek a bolgár királyi pár újszülött gyer
mekének keresztelőjére, Kóburgban pedig 
egy öregur hosszú utazásra csomagol. Fér- 
dlndnd bolgár ercár, az egykori daliás ma
gyar huszártiszt, aki az összeomlás óta 
Németországban, Ausztriában, Magyar
országban utazgatott, hosszú pihenésre in
dul. Muráng grófja — utazásai alatt ezt az 
inkognifó nevet viselte — itthagyja Európát. 
Egyiptomba utazik. Előreláthatóan sokáig 
nem jön vissza. Letelepedik Egyiptomban,

II.
A dunaparti Negresen híre eljutott Niz

zába is. A nizzai Negresco kérte, változtas
sák meg a lokál nevét, mert ez családi név 
A. pesti névrokon nem honorálta a kérést és 
a régi cégtábla alatt ünnepli a közönség 
Darvas Zsuzsit, a sztárt és vele együtt Mai- 
csínért és Szepesit.

József Ferenc főherceg, a Hungária Auto
mobil Club védnöke, érdekes akciót kez
dett. .4 főherceg egy táborba akarja tömö
ríteni az összes autós sport- és kereskedelmi 
érdekeltségeket, hogy együttes és közös ak
tióval mentsék meg a magyar automobiliz
must, amelyet csőd fenyeget. Az autósok 
nem bírják az adót, a költségeket, minde
nütt leépítenek, munkások, sofőrök tömege 
marad állás nélkül, tönkremegy, elpusztul 

magyar motorospark. Elsősorban is azt 
akarják elérni, vonják vissza, vagy legalább 
halasszák el a rendszám-táblák kicserélését. 
Mindenütt nagy tetszéssel találkozik ez az 
akció, mert ha tovább is igy megy, lassacs
kán visszatérünk a delizsánsz és az ekhós- 
szekér korszakába.

IV.
Érdekes estély lesz csütörtökön a Pannó

niában. A jogászok, orvosok és bölcsészek 
együttes bált rendeznek. A bál neve: JOB- 
bál.

V.
Nyilvános srórakozóhclgen ritkán látott 

vendége volt tegnap az elegáns bárnak. Eck- 
hardt Tiboré k társaságában megjelent 
Andrásig Géza gróf. A hetvenéves arisztok
rata fessebb, elegánsabb volt, mint akár
melyik fiatal. És hajnali ötkor fessebben és 
elegánsabban ropta a táncot, ^nt akár
melyik fiatal. VII

VI.
Akadémia egykori nővendé- 
parancsnokai január 21-én

A Ludovika 
kei. tartárai és 
összegyűlnek Budapesten a Ludovika Aka
démia tisztikaszinójában öreg generálisok 
és fiatal hadnagyok találkoznak a nagy- 
múltú magyar katonai intézetben. .Mennyi 
gyönyörű emlék, a régi dicsőségnek mennyi 
ragyogása elevenedik majd föl, hogy talál
kozzék a ma bizakodásával és reménykedé
sével.

VII
Eladó egy karosszéria ezer pengőért. .4 

regény, ami meghúzódik mögötte, megér 
szer pengőt egy darabgyártónak is. A szim
patikus nagyvállalkozó régi Mercedes-kocsi
jával szaladgált. Azután jött egy hölgy, aki
ből menyasszony, majd feleség lett. A bol
dog fiatal férj a boldog fiatal asszony ter
vei szerint uj karosszériát építtetett. Olyan 
volt, mint egy álom: ezüst kilincsek, ezüst 
veretek, nehéz selyem függöny ők, süppedő 
bársonyfotelek. Mindenki megbámulta. .4 
boldog férjből azóta boldogtalan férj lett 
és szombaton beadta a válópört. Mikor ki
jött a törvényszékről, bement a garázsba, 
elvitte a kocsit a legközelebbi javítóműhe
lyig. leszedette a karosszériát, rögtön újat is. 
rendelt rá. Valaha elégették a szerelmes
leveleket — most eladják a karosszériát.

Vili.
A Szent István Egyesület nagy báli ünne

pet rendezett a bécsi magyar követség palo
tájában Batthyány Strattmann Mária herceg
nő és Bessenyey György báró követség
vezető követség! tanácsos feleségének véd
nökségével. .4 palota pompás termeiben fé
nyes társaság gyűlt össze. Eljött az estélyre 
Dollfuss kancellár, sok Bécsbe.n állomásozó 
diplomata és ott pompáztak a magyar, 
esrtrák és német arisztokrácia fényes neveit 
viselő dámák, urak. Az elit társaság krémje 
gyűlt össze Magyarországból, Jugoszláviá
ból, Csehszlovákiából és Németországból Is 
érkeztek vendégek. .4 bécsieket annyira ér
dekelte a fényes „Stephansball", hogy még 
ez utolsó percekben is valóságos protekció
ostromot rendeztek jegyekért, hogy bejut
hassanak a bankgassei palotába.

- U'l —

Sang-Hai Kvan körül megindult újabb japán ofTenziva megint vérrel áztatja az annyi csa
tát látott nagy ‘kinai falat

Két izgalmas öngyilkosság történt 
vasárnap délután

Dr. Munkácsy Károlyné artistanő a Fcrdinánd-hidról 
a vonat elé akart ugrani — Egy meztelenre vetkőzött 

férfi a Dunába ugrott

A

Vasárnap délután a Ferdinánd-hid járó
kelői észrevették, hogy egy jólöltözött bun- 
dás nő

keresztül akarta vetni magát a hid kar
fáján, amikor egy robogó vonat futott 

a Ilid felé.
Az utolsó pillanatban sikerült csak meg
akadályozni, hogy a nő keresztül ne vesse 
magát a hid korlátján. A járókelők az izga
tott, kétségbeesett nőt átadták a rendőrnek, 
aki a főkapitányságra állította elő. Itt mcg- 
állapitották, hogy

dr. Munkácsi Károlyné artistanővel azo
nos a fiatal nő, 

megállapították azt Is, hogy Munkácsiné, 
aki különváltan él férjétől, már többizben 
akart öngyilkosságot megkísérelni, de min
den esetben sikerült megakadályozni, hogy 
kárt tegyen magában.

Dr. Munkácsinál a főkapitányságon sa-
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— Kigyulladt a Palacc mozi vtllanytrans^- 
parrnKc. Vasárnap este a Palace mozi 
transzparense rövidzárlat következtében ki
gyulladt. Pillanatok alatt óriási tömeg ve
rődött össze a körút két oldalán és nézték 
a veszedelmesnek ígérkező m'ozitüzct. A 
tűzoltók központi őrsége azonban percek 
alatt eloltotta nz égő reklámtáblát, mielőtt 
nagyobb baj keletkezhetett volna.

— Fábián Béla előadása a Cohden szövet
ségben. Fábián Béla kedden este 7 ómkor n 
Cohden szövetségben (Szabadság-tér 12.) elő
adás-sorozatot kezd az orosz viszonyok ismer
tetéséről. Elsőizben az orosz agrárkérdéssel 
foglalkozik.

— Rosszul sikerült n debreceni vásár. Debre
cenből jelentik.- Ilyet se látott még Debrecen, 
amely pedig már vagy kétszázötven év óta meg
rendezi minden esztendőben az országos nagy
vásárt. Nem is olyan régen, még három várme
gye minden falujában készültek a debreceni

'• nagyvásárro. zsúfolt volt a város — és mát Se
hol egy lélek, üresek az utcák és amire ember
emlékezet óta nem volt példa: a lacikonyháé 
sátrakat és a fonalasakat fel sem ütötték, nem 
volt érdemes — nem volt kinek? Vasárnap, 
szinte gyászbaborult Debrecen, amely a mai 
rettenetesen nehéz , gazdasági viszonyok szo
morú szimbólumát látja a rosszul sikerűit nagy
vásárban ...

— tdeggörrsök között várja a balmazújvárosi
halálraítélt rablógyilkos a döntést Debrecenből 
jelentik; A debreceni ügyészség fogházában van 
már két esztendő óta Szabó Sándor, a háromszo
ros balmazújvárosi rablógyilkos, akit tudvalé
vőén minden bírói fórum kötéláltali halálra Ítélt 
A végső döntés Szabó sorsáról még nem történt 
meg s azóta a halálraítélt ember állandó ideg
görcsök és tomboló rohamok közben vórja cel
lájában, hogy felakasztják-e vagy megkegyel
meznek neki. -

— A M.g<ln.lk.lm«(olt«k Stílvft.4- Spolja. Minnig ,„.p.k, tiszlál é> rgé,MégCMk
Sín.l rr.rgknU.Kt A MogfWlal- |..,n,ík fogai. Eg, tubus 48 ílllír ’ ’
mazattak Nemzeti Szövetsége vasárnap uj he-1 
ly bégében (Fő-utca 73) reorganizáló közgyű
lést tartott és azon á lemondott tisztikar he
lyébe újat választottak. A szövetség uj elnöke: 
Szablya János, elnökhelyettese dr. Tömösvnry 
Tivadar, alelnöke Jacohy Zoltán.

— Árulnak minőségét mulatja be a Meinl cég 
ikknr. amikor Ingyen tea-próbálón st icndez. 
rea-próbafőzést tart a Meinl-cég január Irt án, 
hétfőn. Kálrin-lér fi. és Király utca 108 szám 
alatti fióküzletében Igen tisztelt vevőit, vala
mint azok ismerőseit a cég kész örömmel látja.

ját érdekében Őrizetbe vették.
A csepeli Dunaparton is hasonlóan izgal

mas körülmények között sikerült megaka
dályozni egy öngyilkosságot. A parton tar 
tózkodók közül néhányan észrevették, hogy 
egy fiatal férfi megoldja egyik csónak kő
telét, beszáll a csónakba s aztán hirtelen 
evezni kezd. Amikor a csónakjával már a 
Duna közepén járt, ledobta magáról ruháit,

meztelenre vetkőzött és a Dunába ug
rott

Többen utána eveztek és 
feni a vízből a 
ták, hogy

Strama János

sikerült kimen-
férfit, akiről megállapitot-

25 éves géplakatossal 
azonos.

Kihallgatása során azt vallotta, hogy ön
gyilkosságot akart elkövetni. A mentők a 
lakására szállították Strama Jánost.

— Pesti főiskolai hallgató lett a keszthelyi 
temető sírásója. Keszthelyről jelentik: Gom
bos Máté, a keszthelyi temető sírásója nem
rég meghalt. A sírásói stalhimra igen sokan 
pályázlak, köztük Gombos özvegye is, de 
akadt a pályázók közölt egy keszthelyi fia
talember, aki együk budapesti főiskola hall
gatója A pályázat győztese az özvegy és a fő
iskolai hallgató lett, ők nyerték el a keszt
helyi köztemető sírásói állását. Keszthelynek 
lehál ezentúl két sírásója is lesz; az eddigi 
sirásó özvegye és egy főiskolai hallgató . . .

— A közlekedés hajdan és most címmel 
Sziebcrth Imre m. kir. kormánytanácsos, ál
lami vasgyári felügyelő, január 22-én, vasár
nap d. e. tt órakor az Orion filmszínházban 
(IV., Eskü-ut 1) mozgóképes előadást tart, 
mely alkalommal igen érdekes film kerül vetí
tésre. Ez a film a közlekedés fejlődését és a 
technika haladását az őskor gyalogos vándorá
tól a repülőgépig, szemléltető módon tárja 
elénk az útépítést és sorra veszi a mozdony
gyártást, a hídépítést, az automobilgyártást, a 
hajózást, a léghajózást és 2 repülést. Az elő
adásra a székesfővárosi népművelési bizottság 
igen kedvezményes jegyeket bocsátott ki.

— Iskolai Ünnepély. A Barcsay-utcai Maddch- 
gimnázium Székely Bertalan köre jól sikerült 
műsoros estét rendezett, melyen az intézet nö
vendékei szép sikerrel szerepeltek.

— Megzavart horogkeresztea háza válás. 
Béréből jelentik: Vasárnap délután a VII. ke 
füleiben uj pártházukat avatták fel a nemzeti 
szocialisták. A házavatással kapcsolatos ünnep
ségek során ellenkező pártállásu munkásokkal 
nézeteltérés támadt, amely verekedéssé, fajult. 
Három horogkeresztes fiatalember súlyosabban 
megsérült. A rendőrség közbelépése vetett véget 
a zavargásnak.

— A gyermeket már kis korában hozzá kell 
szoktatni, hogy fogait Diana fogkrémmel

— 80 éves múltam, mert „Igmándtt*  Ittam, 
Minden héten egyszer, fél pohárral reggelt
— A Borsaién Jankó uj száma Gáspár An 

lal brilliáns clmképével jelent meg. Molnár 
Jenő pompás lapjának híres alakjai ezúttal is 
megkacaglatják az olvasót.

Zálogcédulát.
aranva', Mrttmót, brtlllánMif hihet*  len magas áron 
veezek. Jvánesica ékszerüzlet, Hakóal-ut 0. ss&m

Bethlen-téri Színpad

— Egy Pes,l ügynököt letartóztattak Nagy
kanizsán. Nagykanizsáról jelentik: Az ervilc 
itteni szállodából előállították a rendőrségre 
Deutsch Lajos budapesti ügynököt, akit csa
lás miatt köröztek. A nyomozás adatai sze
rint Deutsch a budapesti Apollo-garage tér*  
bére követett el csalásokat. A rendőrség va
sárnap Deutschot Budapestre szállíttatta.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. A Petőfi 
Társaság vasárnap délelőtt, Pékár Gyula elnök
lésével felolvasó ülést tartott. Az elnöki meg
nyitó elparentálta Négyessy Lászlót és Takács 
Sándort, a társaság nemrég elhunyt két kitűnő 
tagját. Lampérth Géza titkári jelentése után 
Zádor Tamás Aranytál című novelláját olvasta 
fei. Utána Zádor Tamás 25 éves írói jubileumát 
ünnepelték. Végül Járventaus Arvi finn iró ma
gyar tárgyú regényét ismertette Bán Aladár.

— Eltűnt egy 18 éves tisztviselőnő. Héjjas 
János postaaltiszt bejelentette vasárnap a fő- 
kapitányságon, hogy 18 éves Júlia leánya, aki 
magántisztviselőnő, két nap óta elhint lakásáról 
és azóta nem adott életjelt magáról. A rendőr
ség a leány felkutatására megindította a nyo
mozó sL

Hasznait garnitúra
két fotel, dívány 

azonnal

olcsön eladón.
Címet közli:

VII., Erzsébet-köiut négy, házfelügyelő

,Sachalin“
Osocki 

volt. Minden 
hogy rádió 
égő hajóval. 
Éppen ezért 
utasával ét

— Elsüllyedt egy orosz gőzös, 254 ember 
elpusztult. Tokióból jelentik: A 
orosz gőzös fedélzetén, amely az 
tengeren kigyulladt, 25i ember 
kísérlet, amely arra irányult, 
ntján érintkezésbe lépjenek az 
teljesen eredménytelen maradt 
azt hiszik, hogy a gőzös összes 
egész legénységével elsüllyedt.

— 2200 pengőt loptak a retlkülből. PoL 
Iák Dénesné magánzónő, aki a Kisfaludy- 
utca 28. számú házban lakik, vasárnap be
jelentette a főkapitányságon, hogy’ a 83-as 
villamoson utazott és retiküljéből 22 darab 
százpengőst loptak el. A főkapitányság 
megindította a nyomozást a tolvaj kézre- 
keritésére. #

— Hirtelen halál az utcán, özv. Krecsák Jó- 
zsefné 77 éves háztartásbeli asszony, a Váci-ut 
74. számú ház előtt hirtelen rosszul lett, össze
esett s mire segítségére siettek, meghalt. Az idős 
asszony halálát tüdövérzés okozta.
0 A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa 1933. 

évi január hó 11-én tartott ülésében dr. Schober 
Béla vezérigazgató előterjesztése alapján jóvá
hagyta a bank mérlegét, valamint nyereség- és 
veszteségszámláját, amelyek szerint az 1932. évi 
tiszta jövedelem 4,453.000 pengő. A főtanács 
elhatározta, hogy, az elért üzleti eredmény
ből 9%-os osztalék kifizetését fogja a feb
ruár 5-én tartandó közgyűlésnek javasolni.
0 Ma délben lezárják a hclydijkedvezményes 

jelentkezéseket a Nemzetközi Vásáron. A Bu
dapesti Nemzetközi Vásár szabályai szerint a 
10%-os helydijkedvezmény, melyet a korán je
lentkező kiállítók részére biztosítottak, mint 
minden évben, ezúttal is, január 15-ig volt meg
hirdetve. Tekintettel azonban arra, hogy ez a 
határnap ezúttal vasárnapra esik, a vásár ren
dezősége kivételesen még a január 16-án, hétfőn 
délig jelentkezőknek is megadja a helydijkedvez- 
ményt. A kiállítók különösen az utóbbi napok
ban olyan tömegesen jelentkeztek a helydijked
vezmény igénybevételére hogy a már előjegyzett 
standok száma meghaladja a 600-at. Ez az ered
mény, mely felülmúlja az elmúlt évek hasonló 
időszakának jelentkezési számát, azt mutatja, 
iiogy a vállalatok méltányolják és sietve igény
beveszik azt a propagandát, amelyet a Budapesti 
Nemzetközi Vásár az üzleti depresszió idejében 
fokozott mértékben nyújt a kiállítóknak.
0 Elnökváltozás a Dunagőzhajózásl társaság

nál. Az Első DunagŐzhajózási Társaság közli: 
Schonka Ferenc dr., az Első DunagŐzhajózfisi 
Társaság elnöke, állásáról január 12-én lemon
dott. Minthogy minden kísérlet, hogy őt elha
tározásának megmásitására bírják, meddő ma
radt, a társaság igazgatótanácsa kény telén volt 
Schonka dr. elhatározását legmélyebb sajná
latára tudomásul venni. Az igazgatótanács ez 
alkalomból a lelépő elnöknek több mint két 
évtizeden átrendkivül súlyos viszonyok között 
teljesített kiváló szolgálataiért a társaság leg- 
hálásabb köszönetét fejezte ki- Egyidejűleg 
Brosehe Zsigmond dr. alelnök is lemondott 
állásáról. A társaság uj elnöke, Pöschmann An
tal dr. ny. kereskedelmi minisztériumi osztály
főnök, működését már meg is kezdte

Ulévi ajándék?.

100 éve a legolcsóbb
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Kosáry Emrry hazajött és elmondja 

a berlini affért
A kellemetlen ügy rendkívül jól végződött számomra - mond a
. .!smí*.  Peslcn vnn • teRtöbbd utazó. leR-|amil a kitűnő Herceg Géza meftlrl 6, amit

inttinh mnntznr nrlmn __ _____i. . ... ... . .bájosabb magyar primadonna, Kosáry 
Emmy, akinek berlini afférjáról éppen a 
Hétfői Napló emlékezett meg először Her
ezeg Géza „Ezer méter szerelem" cimü da
rabjában kellett volna játszania az egyik 
F 'ler-szlnházban Rotterék azonban a pre- 
n. er előtt állítólagos magyartámadások miatt 
másra bízták a szerep eljátszását. A legérde- 
k"sel b a dologban, hogy a Kosáry! helyette
silő uj színésznő szintén magyar születésű.

— Sok volt a magyar kint — ezt mond
ták kifogásul Rotterék —, de hogy emögött 
ml volt, ennek kulisxrntitl ait nem kutattam 
•— mondja Kosáry. Végeredményben rám- 
nézvé az ügy a legszerencsésebben végző
dött.

A darab ugyanis megbukott, összesen 
nyolcszor ment és máris levették a mű

sorról.
Igaz, hogy nem azt a darabot Játszották,

A Mesterdalnokok akadályversenye
Eltűnt az Operából a partitúra

Néhány nap óta különös bonyodalmak tart
ják izgalomban az OpcrahózaL A színház 
ugyanis több mint fél éve készül a Mesterdal
nokok uj betanilásu előadására, amelyben a 
két férflföszcrepet Losonc zi György és Ney 
Dávid éneklik. Fleischer Antal karnagyra bíz
ták az opera betanítását és o fogja vezényelni 
is a Mesterdalnokokat. Néhány nappal ezelőtt 
azonban már annyira előrehaladtak a próbák, 
hogy az előadás dátumát is január 31-ére ki 
tűzték. A korrepetitor! szobákból lekerültek az 
énekesek a színpadra és megkezdődtek, illető 
lég csak megkezdődtek volna a zenekari pró 
bák. Ekkor kiderült, hogy

szőrén-szálán eltűnt a Mesfcrdalnokok ér
tékes partitúrája.

Lázas hajsza indult a partitúra után. Való
ságos sherlockholmesl nyomozás után kiderült, 
hogy Wagner operájának zenekari könyvét

két évvel -ezelőtt hazavitte lakására Serglo

SZÍNHÁZI napló
Színházak héiíői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Szökött katona
VluSZINHAZ; Egy asszony, aki tudja, mit akar (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Oktogon (8).
KAMARASZÍNHÁZ; Caramba (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: írja hadnagy <8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Amit a lányok akarnak (8). 
FESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8).
ANDRÁSSY-VTI SZÍNHÁZ: A nemzet özvegye (9). 
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD: Lilly és Emmy Schwarz ( 
LABRIOLA SZÍNHÁZ: Gyenes Lilly vendégjátéka (8). 
BEI HLENTÉRI SZÍNPAD; Timosa. a cár katonája 

(tt6. ’A9).KOMÉDIA ORFEUM: Két Salamon bohózat (’AO). 
STFINHARDT SZÍNPAD: Abris rózsája (449). 
ROYAL ORFEUM: Uj januuri műsor (%5.

(9).

Súlyos és majdnem végzetessé válható 
szerencsétlenség történt a Király Színház 
színpadán Farkas Imre „Amit a lányok 
akarnak**  cimü operettje előadása alatt. Az 
első felvonásban a görlöknek egy lánylnté- 
zct diszlctablakán kell kinézniök s ebből 
a célból egy másfélméter magas emelvényt 
építettek a színfal mögé. Ugylátszlk, hogy 
ez az emelvény keskeny lehetett, mert a 
görlök csak a legnagyobb szorongással fér
nek cl rajta. Súlyosbítja u helyzetet az, 
hogy 2 jelenet után nyílt változás van, azaz 
sötétben kell a görlöknek elhagyni az emel
vényt és eltávozni a színpadról. A közön
ség az előadás alatt egy rémült sikolyra 
lett figyelmes, majd tompa zuhanást hal
lott. A színház egyik fiatal görlje, Gellért 
Gitta fejjel lefelé zuhant az emelvényről oly 
szerencsétlenül, hogy súlyos agyrázkódást 
szenvedett. Eszméletlen állapotban vitték 
az egyik fővárosi szanatóriumba.

♦
dol- 
„Ik 
sok 

pró-

A Fővárosi Operetszlnház ismét elkezd 
gozni és e hónap végére megnyitja kapuit, 
reket keresek" az uj darab címe, amely 
Scylla és Charibdis után jut odáig, hogy , 
hálják A darabot ugyanis a két Latabár meg
rendelésére Andai Ernő kezdte írni, a librettót 
azonban Kellér Dezső folytatta, majd hozzá 
társult be László Aladár. A zene is több kézen 
ment keresztül Szlatinay, az Ismert fogorvos
zeneszerző kezdte a slágerköltést, de öt letil
totta kiadója s ezért Szántó Mihály vette át a 
zeneszerzői tisztet. Az operett előadási joga

Lilly éS Emmy Schwarz
néhány napi gyengélkedés után mától ismét fellépnek szenzációs műsorukkal a

Teréxkörutí Sxinpatíon

nekem játszanom kellett, hanem lényegesen 
megkurtilották, megcsonkították a szerepe 
kel. Szerződéssel jöttem haza. Rolterék 
ugyanis ragaszkodtak hozzá, hogy a har
minc napos szerződésemet egy későbbi 
időre halasszuk, amikor nemcsak magyar 
sikerektől hangos Berlin. A szerződés azon 
bán inkább csak őket köti, mert ha a ne
kem felajánlott szerep, vagy időpont nem 
alkalmas, akkor nem tartozom Berlinbe 
utazni.

— Mondhatom, — folytatta Kosáry —, ez 
a kellemetlennek indult ügy Végeredmény
ben igen kellemesen végződött. Külön kell 
megemlítenem a berlini szinészszöv'-'ség el
nökének hallatlanul lojális és barátságos 
viselkedését, amely megerősít abban a hit
ben, hogy

van még művész-szolidaritás a világon. 
Most egyelőre örülök ismét Pestnek és máris 
tárgyalok pesti fellépéseimre vonatkozóan.

Falton!,
nz Operaház olasz karmestere, aki viszont 
ládostul Milánóba utazott, ahol Kodály

csa-
- ----- --------j Szé-

kclyfonó-ját dirigálja a Scalában. Az Operaház 
futárai csak Failoni lezárt lakósának ajtajáig 
juthattak s Igy magánlaksértés nélkül H Mes- 
tcrdalnokok vezérkönyve egyelőre hozzáférhe
tetlen. Gyorsan táviratot küldtek Failoninak 
Milánóba, hogy küldje lakásának és íróaszta
lának kulcsait, de ez csak ncin érkezett meg. 
Failoninak más dolga van Milánóhan. Az Opera 
ezután táviratilag a mainzi Schott céget kérte 
föl arra, hogy kölcsönözzenek egy Mesterdal- 
nok-partiturát Egyelőre sem a kulcs, sem a 
kölcsön-kottaanyag nem érkezett meg i való
színűleg

a Mcsferdafnokok versenyét az akadályok 
miatt cl keli halasztani az Operaház szín

padán.
így van cr, ha a színház igazgatója egyes ked
venceinek kivételes elbánást engedélyez.

I nem a színházé, hanem n Latabár fiuké, akik 
először a Labriola-szinházban gondolták elját
szani darabjukat, majd a Király Színházzal tár
gyaltak, végül most a Fővárosi Operettszinház- 
bán próbálnak. A darab uyylűiszik nemcsak el
mében, hanem megalkotásában és vándorlásá
ban is szereti a többesszámot. Valószínű e sze
rint, hogy „ikernek" sem elég a két Latabár, 
mert a harmadik iker: Kun Magda, a nagyszerű 
szubrett, aki a két Latabár partnere lesz.

A Kadétszerelem című operettet még 
Fővárosi Operettszinházban megnézte 
Wiener Operettverlag tulajdonosa. Ma 
kezett a levél Gyöngy Pál zeneszerzőhöz 
és Békeffy—-Szilágyi szövegírókhoz, hogy 
az operettet Bécs számára lekötik és elő
adását a közeljövőben kitűzik.

*
ltol van még a nyár, szinte le sem hul

lott még a hó, de máris turnékról tárgyal
nak. Csortos Gyula a Naplemente előtt 
cimü darabjával megy nyáron turnéra a 
magyar vidékre, Csehszlovákiába és Romá 
ólába. Bajor Gizi turnéját is most készí
tik elő a.................................   ’
kcrével

„Mindig lesznek Juliák„ cimü sl-

*

Csortosról van sző, el kelt monda 
kedvet apróságot, amely azonban

fia már 
mink egy r _......n
igen viharosnak induít a Vígszínházban. Csór- 
fosról ugyanis közismert, hogy ha egy szere
pet nem ambicionál túlságosan, akkor szereti 
a színpadon megnevezetni a partnereit. A 
„Naplemente előtt" cimü darabfát viszont Csór- 
tos minden idegével és izével szereti és vall
juk be — ez nem is csoda. Csortos azonban 
most magán érezte visszasülni bohém szokó 
sát Egyik-másik előadáson úgy tapasztalta, 
hogy partnerei: Rajnai és Jávor drámai kitö
résében is meg akarják nevettetni. Erélyes pa
naszt emelt a színház rendezőjénél, majd igaz
gatójánál ez ellen. Mikor a színészeket kérdőre 
vonták emiatt, ezek méltatlankodva tiltakoztak 
a gyandsltás ellen, mig végre Csortos is be
látta, hogy a két szinésrnek a darabba illő já
tékán nevet néha a közönség. Ezt 
zönségnek megtiltani nem lehet.

♦

pedig n kő-

Megszűnt a Terézvárosi KwbAré. 
igazgatója, Déri Sándor visszaadta 
háztulajdonosnak.

A színház 
a bérletet a

M » Z B

Egy újabb magyar sikerről számolunk 
Székely Magda, ez a kedves, fiatal színésznő 
még tavaly Berlinbe utazott filmezni. Berlinből 
Párizsba jutott, majd Londonba. Az eredmény: 
Korda Sándor produkciójában három film je
lentős szerepét játszotta és csak látogatóba 
Jött haza, mert újabb szerződése Is külföldre 
szólítja.

★
Hatévi távoliét után vasárnap este jelent 

meg újra Ivogün Mária a budapesti közön
ség előtt. Ivogün kivételes énekművészeié 
ezúttal is töretlen fényben csillogott. Régi 
klasszikus áriákat, dalokat énekelt Mellet 
Erich zongora- és Dömötör Tibor fuvoln- 
kísérete mellett. A Vigadó előkelő közön
séggel zsúfolt terme viharosan ünnepelte. — 
.4 Zeneakadémián a betegségéből ismét fel- 
gyógyult Ungár Imre tartotta vasárnap este 
zongoraestjét. A rendkívül tehetséges fiatal 
vak művész ezúttal komoly nagy műsorral 
örvendeztette meg hallgatóságát.

*
* Bródy Kata, Bródy István, a Pesti Színház 

igazgatójának leánya és J. J. A. Polman (Rot
terdam) vasárnap Taor miiiában házasságot kö
töttek.

Premier után
n. JÓZSEF. Ha egy költő eléri életé 

ben azt, hogy müvét klasszikusnak szá 
mitják, amely az idők múlásával csak pa-

Törzs Jenő mint II. József

tinásabb és értékesebb lesz, akkor ez 
legnagyobb dicséret, amit a 11- Józsefről 
mondhatunk. Csupa zene, muzsika, me
lódia minden szava, minden mondata eb
ben a színpadon is jazz-bandes világban. A 
szellem, az ész, és a költészet gyönyörű 
szimfóniája a H. József és külön öröm 
számunkra, hogy ennek a tragikus sorsú 
embernek figuráját Törzs Jenő kelthette uj 
életre a nemzetiszinházi kriptából. A hnlk- 
szavu Berky Lili, a bűbájos, babaszerü Szé
kely Lujza és a néha Mefisztó-szerü Z. 
Molnár, aki a darab egyik legjobb figu
rája, és ez a fiatal leánykvartett, Gonda, 
Toronyi és a többiek mind, mind szívvel és 
lélekkel szolgálták Szomory Dezső költé
szetét és a Magyar-Színház gyönyörű elő
adását.

„A CSAVARGÓ". Sckélyesebb művet alig 
találhatóit volna az Opernház igazgatósága, 
mint Lcroui clporosodó diluviális operáját, a 
„Csavargót". Mégis úgy találta, hogy az opera 
irodalom nálunk nem halható remekei közül 
ép ezt a szürke, zeneileg semmitmondó müvet 
újítja fel és tálalja bérlőinek. Az az indok, 
hogy n kitűnő Palló Imrének nyújtsanak sze- 
replehelőséget, nem menti az operai rcpertoir 
nivótlanságának halmozását. Az előadás egyéb
ként mindent megkísérel, de n műből áradó 
unalomtengcrt nem tudja éltető ózonná vará
zsolni.

Berlinből írják- Az itteni fllmélct egyik leg
nagyobb szenzációja a „Kék szoba**  cimü film, 
amelynek főszereplői Magda Schncldcr és 
George Alexander, a pestiek régi kedvencei. A 
film természetesen vígjáték és egy hnllntlanul 
kalandos és mulatságos éjszaka történe'.et ele
veníti meg. Magda Schncldcr, ez az utolérhe- 
tctlenül bájos nalva egyik legjobb szerepét 
látssza ebben a Rímben, amelynek külön sz- n- 
záclója a muzsikája. A tragl' iFS körülmények 
között elhunyt Stransky utolsó filmzenéjét köz
vetíti. A ragyogó slágereket a világ összes 
zenekarai játsszák. Reméljük, hogy a film e 
közeljövőben Pestre Is elkerül.

*
Az a páratlan és mindeneket felülmúló sikrr, 

mely a Bethlen-téri Színpadon színre kerüli 
Timosa eddigi előadásait kísérte, a mai napon 
újabb jubileumhoz ért. Eljutott a 75-ik elő*  
adáshoz.

*

Színészek a parketten. Gombasziígl Ella 
és Györgyül István a Párisién Grill jövő 
havi műsorában fellépnek a Pesti háztetők 
ilatt cimü kis revüben, amelyet Angelo 
szccniroz.

A NEMZET ÖZVEGYE. Az Andrássy-uti Szín- 
ház uj műsora a mulatság jegyében aratott si« 
kert. Ezt le kell szögezni, amikor „A nemzet 
özvegye" cimü háromfelvonásos kis vígjáték*  
ról írunk, amely Lakatos László átültetésében 
a legteljesebb és a legmulatságosabb kabaré. 
Vasziiry Piri (öröm üdvözölni ismét Itt) egy
szerűén kolosszális. Több darabban a ragyogó 
Bársony és Dajbukát-píir mellett különösen fel
tűnt Szász Lili, de Ihász is remek, úgyszintén 
Abonyi, László, Gonda, Pethes- Ferenc, és Ba
logh Klári. Békeffy mulatságos konferánsza a 
házaságró! és Radó egyetlen magánszáma vi
haros derültséget kelt.

A térkép. Ezt a darabot dicsérni nem
csak magyar kötelesség, hanem a kritikus 
objektív öröme is. Székely Mózes irő a Ja
vából, aki embereket fonnál és meglátja 
a mai életet. A darab talán nem is ak
tuális, de ezenfelül az Idegen világnézetek 
összeütközésének drámája. Az előadás fi
nom és Ízléses. A ragyogó Simányi Mária 
és Simon Zsuzsi anya és leány kettőse, 
Rercgi Oszkár férfias őrnagya, Páger Antal 
és Boray Lajos jó figurái. A Belvárosi 
Színház uj darabjának tapsolunk,

Belvárosi Színház; A térkép (Simonyi Mária és 
Simon Zsuzsa)

Film, amelyet ét elemes 
megnézni...

Hát ez kétségen kívül veretlenül Lu» 
bitsch—László Aladár-filmje; .4 becsül/h s 
megtaláló. Ha ennek csak tizedrészét tud*  
nők, amit magyarok, vagy a németek, ak*  
kor megoldódna ■ filinhegemónia kérdése. 
Bájos, szellemes, finom, ötletes és mulat
ságos. Ez a Paramounl-fllm izet csemege. 
— Nagyon jó és figyelemreméltó a Rovat*  
Apolló slágere is: A kémnő. Izgalmas 

dráma, remek szereplőkkel. Ragért h Márta 
nagyszerű uj filmje a „Napsugár az égen" 
nzUránlában nagy siker.

DEt'TSCH ANTAL— MA7.ZAGURAT1 MA 
rendkívüli filharmóniai hangverseny (Z. A.) ha*  
tnlmas műsorral. Jegyek Koncertnél és VáS-tól 
a Zeneakadémia pénztáránál.
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^fítUOlSPODTNAPlO^
Majd ha fagy...

Tavaly gyenge télben kikapott, idén oroszországi hidegben 
győzött a profilegénység

Magyar Profiválogatott Közipnémetország 3:0 (2:0)

6:1 re győzött a magyar válogatott 
birkózó csapat Csehszlovákia ellen

Drezda, jan. 16.
(A Hétfői Tapló tud. te- 

le/onjelentése.) Hetedszer 
találkozott ezúttal a ma
gyar profesizlonallsta vá
logatott Közép. Németor- 
•zág válogatottjaival. Az 
utolsó találkozás kelle
metlen meglepetéssel vég. 
rődött s a magyar csapat 
3 0 arányú vezetése ette- 
nére a szünet után mégis 
6:3 arányban veszítette el 
• mérkőzést. Drezda te-

Ttctkf. hát legalább a mai napig
úgy élt nz emlékezetOnk- 

ben, mint kemény és a harcot feladni nem 
tudó veszedelmes labdarugók hazája. Erre a 
közel egyhónapos torára s közöttük mindjárt 
•z első mérkőzésre

meglehetős aggodalommal bocsátotta útnak 
közönségünk a téli túrák nagy galoppja 
■tán fáradt profllegényaégét, de úgy Ut
azik. n» aggodalom felesleges volt A ma
gyar proflegyllltes könnyen én kénye'mesen 
győzte le a mumusnak látsző német legény
séget. Győzelmének aránya, a 3:0 beszél 

önmagárért
Szinte oroszországi fagy és acéllá merevedett 

talaj várta a magyar legénységet Drezdában. 
Várta ezenkívül tizenkétezer néző Is. ami min
denesetre dicséretes érdeklődést jelent Drezda 
közönségétől A magvar együttes, amelynek 
tengelyében Teleki játszott középcsatári, remek 
taktikával leple meg a németeket és különösen 
■ szélsőire játszott, ami érthető is, mert hiszen 
a két bombaformába futott szélső: Markot és 
Tlctka volt Az egész csapat különben:

Arabő — Koránvl, Bíró — Barátkl. Sárost, 
Magyar — Markos. Cseh, Teleki, Déri, 

Tleaka
összeállítást an játszott. Amint ■■ várható volt 
Déri mindjárt a mérkőzés elején, nyilván a 
kőzépnémelrk erélyes |átéka folytán lesántult. 
Ekkor került sor a reggel,

hálókocsiban megérkezett Turul szerepelte
tésére,

aki — mint Ismeretes — elfelejtette a házszá 
mot s a Nyugati helyett a Keleti-pályaudvaron 
kereste a válogatott indulását. Déri kidőltével 
a balszárny átütőereje mindenesetre gyengült, 
ezt azonban

Tleaka óriást formája nemcsak hogy ki
egyenlítette, hanem talán túl Is szárnyalta.

A nyolcadik percben Tlcska egyéni akcióval 
vezet támadást a német védelem ellen s amikor 

ránarltláa Dobermannt, k!látssza ót és 
Rlncke német kapus háló'ába bevágja az 

első gólt. 1:0.
Védeni lehetett volna, de ki törődik most az 
ilyen csekély műhibával? Különösen nem sokat 
törődik a magyar csapat, amely állandó, nyo
masztó fölényben nehezedik a németek térfe
lére, mig azután a 42. percben ismét

Tlftska lendül előre a szélen, rohamát nincs, 
ki feltartóztassa, a kapu szájában azonban 
már egy fa'nnksz áll. C'irpa kipróbált, lö- 
vést-blró kemxny német, köztük tehát nem 
sok alkarral lehetne kapuba Juttatni a lab
dái. Nosza, Tlcska átlát la a helyzet gyenge 
pontját. Mar’ oshoz lv"l. aki s -okolt agili
tásával a falanksz miHött lövi a második 

gólt. 2:0.
Szünet után eleinte a középnémetek támad

nak » ekkor még némi bizalom is amellett szól 
a német közönség soraiból, hogy megállítják a 
további gólok sorozatát és minimálisra csök
kentik a vereség arányát..Az előző föltevés va
lóban bekövetkezik, mert bár a magyar csaoat 
negyedóra után ismét átveszi a játék irányítá
sát s gyorsaságával valóban nyomasztó fölény
be kerül, a gólsorzat azonban elmarad s

csak ■ 42. percben szomorkodbat Rlncke 
Ismét Tleaka lövésén, amelyet csupán érin

teni tud, kivédeni már nem. 3:0
A mopgur professzionista válogatott csapat, 

nini már említettük, nem erőltette meg magát 
s könnyen győzött. A középnémet csapatban 
azonban több gyenge pont volt s a balszélső 
Müllcr kivételével a csatársor gyatrán játszott. 
A német közvetlen védelem kitünően állta meg 
a helyét s jó voll a fedezetsorban Köhler is.

A magyar sport vasárnapi külföldi vendége 
I a csehszlovák birkózócsapat volt. A magyar 

birkózószövetség — nem is egészen ok nélkül 
- némi pesszimizmussal tekinteti a mérkőzés 

'elé.
A mérkőzést a magyar csapat 6:1 arányban- 

megnyerte
ugyan, közönség is szép számban akadt, ám a 
magyar csapat teljesítményéből hiányzott a régi 
magyar birkózónagyságok tulajdonsága;

a szédületes technika,
amely az északi birkózóktól eltekintve, inferlo- 
rit ellenfelekké tette Európa birkózóit

szövetség elnöke válaszolt előbb cseh, majd 
magyar nyelven üdvözölve a közönséget, amely
élénk tapssal honorálta a vendég sportember 
üdvözlését.

Elsőnek a lég súlyú reprezentánsok állottak • 
szőnyegre. Zombori II és Tolat. Tiz perc el
telt anélkül, hogy bármelyik is akciót csinált 
volna. Végül is pontozással győzött Zombori.

Élénkebb küzdelmet vívott a két pehelysúlya 
birkózó: Tóth Károly és E. Bretschncider. 
Erős küzdelem után Tóth tussal nyerte meg a 
mérkőzést. w

A könnyűsulyban Tasnádl József és O. Hlnva- 
eek kerüli*  k szembe A mérkőzés második ré- 
özében a csehszlovák versenyző kitünően aktív

A csehszlovák válogatott blrkózócsapat

Az MTK nyeri a Téli Kupát
—- A III. kerületiek jól sikerült versenyt '• 00 8 mp. 

rendeztek a Fedett uszodában. Az eredmények ‘ 
a következők:

100 m. hölgy mellúszás: 1. Ferii Margit BSE 
! p 34.2 mp 2. Szép Klári III. kér. 1 p 38.2 
mp. 3 Szakolczay 1 p 38.8 mp.

&90 m gyorsultál; 1. Jakab UTE 6 p 59.4 
mp. 2. Gyóji UTE 7 p 25 mp. 3. Bokor FTC 
7 p 28.6 mp.

100 m hölgy hertutzás: 1. Mállást Gitta FTC 
t p 30.2 mp. 2 Tóth Magda MUE 1 p 37 mp. 
3. Bán M. ria 1 p 37.8 mp. Másodiknak tulaj- 
donkép|>en Tóth II. Magda érkezett be, azon
ban átigazolás alatt lésén, eredménye nem 
•sémit.

100 m-ei hölgy gyorsultál: 1. Tóth Ilonka. 
MUE. I p 16.4 mp. 2. Csányt Boriska FTC, 
I p 10.4 mp. 3. Kraszner Vilma MUE, 1 p 
24-4 mp.

M-l-ŐŐ-4-főő m-et növekvő hölgy mellűt zo 
ttnffta: 1. III. kér TVE. (Hetényt, Debreceni. 
S:ép) 3 p 18.6 mp. 2. FTC (Balogh, Juhász 
II.. Bárány) 3 p 190 mp. 3. NSC (Becher. 
Boros, Vidor) 3 p 20 mp.

5X66 m-e« gyorsuttóilaféla: I. UTE (Bo 
zoi, Nagy, Jakab. Jalcs, Kormuth) 3 p 22.4 
mp. 2. MTK (Rajki, Hazai, Kovács, Hódy, 
Páhok) 3 p 24.8 mp. 3. FTC (Zentay, Mai 
ru-r. Háti, Székely, Hunyadi) 3 p 24.8 mp,

100 m-es flu gyorsultál: I. Török BSE, 1 p

2. Vadas MTK, 1 p 12 mp. 3. Kochen 
BSE 1 p 15.6 mp.

200 m-es Ifjúsági mellúszás: 1. Mlchnik 
MUE, 3p 12.4 mp. 2.Lantos FTC 3 p 15.4 mp 
3. Kollár itt UTE, 3 p 18 mp.

VJZIPÓLÓ MÉRKŐZÉSEK:
MTK—FTC 3:1 (1:0). Góldobók: Hazai, 

Hódy, Brandy és Zentay.
HL kér. TVE—UTE 44 (3:1). Góldobók: 

Hóiba, Dezső, Mólba, Nagyinányi, Dezső, Nagy- 
iványi.

MAC—BBTE 2:2 (1:1). Góldobók: Tarlci. 
Lányi, Mészáros, Kávásig. — Mindhárom 
Téli Kupa mérkőzés. Az MTK most már biz
tosan nyeri ezt a vándordíját, mely tudva
levőén az utánpótlás diadalát Jelenti, miután 
a válogatott játékosok nem szerepelhetnek.

DT UJ NÉMET HÖLGYUSZÓREKORD
Berlinből jelentik: A Charlottenburger Nire 

hölgystafétája 5 uj német hölgyrekordot Állí
tott fel Az uj rekordok a kővetkezők: 3/\100 
méterei vegyesstaféta 4:13 mp. (4 21 mp); 6X50 
méteres vegyesstaféta 3:52 4 mp. (3;59.8_mp); 
6X50 méteres gyorsuszóstaféta 3:236 mp. 
(3:32 5 mp); jXHM méteres gyorsuszóstaféta 
3:35 mp. (3:53.6 mp); 4X100 méteres gyors- 
uszöstajéta. 6:08.5 mp. (5:17.2 mp.).

Egyedül Tunyogi József és Papp László nyúj
totta azt, amit tőlük vártak. A kél kiváló ver
senyző úgyszólván másodpercek alatt bánt el 
ellenfelével.

A régiek közül a szőnyegen láttuk még Tas- 
nádi Józsefet és Zombori Il-öt is, akik azonban 
szintén beleestek a fiatalok hibájába és igen 
kevés akciót csináltak.

Nem sok öröme bit a közönségnek az alsóbb 
súlycsoportok reprezentánsainak küzdelmeiben. 
Jónak ígérkezik a pehelysúlyú Tóth Károly, 
aki tussal győzött Bretschncider ellen.

A szövetség nevében Szlbcrth Imre társelnök 
köszöntötte a közönséget, amelynek soraiban 
volt Vaclar Paílier csehszlovák követ a követ
ség személyzetével együtt. Megjelent Kelemen 
Kornél dr., az OTT elnöke is. A szőnyeg köré 
csoportosult csehszlovák csapatot németül kö
szöntötte Sziberth és a magyar szövetség pla
kettjeit nyújtotta át nekik. Az üdvözlésre a 
vendégek nevében Fábián János, a pozsonyi

volt, úgyhogy igen sokan aggódtak, hogy a cseh
szlovák versenyző győztesen hagyja el a sző
nyeget Ez, szerencsére, nem következett be éa 
Tasnádi pontozásos győzelmet aratott.

Ugyancsak pontozással győzött Kamarás K. 
Zivonar ellen a középsuly küzdelmei során, .i"; 
Ezután szüi-e; következett. Mindenki abban, 
reménykedett, hogy a meglehetősen sivár mér- . 
kőzéseket most már felváltják a „nagy-ok” ak- 
ciódüs mec-Csei

így is történt. A naggközépsulyban Tunyogi 
József 3 perc alatt tussolta A. Steskalt. Elénk 
ováció fogadta Papa László dr.-t, aki nem 
egész . két perc. alatt fektette kétvállra K. Mra- 
cekét, akt őntusst vétett.

A nehézsúlyban Palotás került szembe .-J. 
Klapuch-haL A magyar versenyző a homlokán 
megsérült és igv defenzív küzdelmet folytatott. 
A sérült versenyző azonban nem tudott boldo
gulni intakt elenfelévcl és igy ez volt az egyet*  
len meccs, amelyet elvesztettünk.

a romtól külseje után nehéz megkülönböztetni. 
A fogyasztó csak használat közben jön rá, hogy 
míg a tökéletes lámpa kis áramköltséggel egyen
letes, erős fényt ad, addig a silány lámpa nagy
áramfogyasztás mellett folytonosan csökkenő 
fénnyel ég.

Az izzólámpa vásárlás tehát bizalom dolga.
Bizalmat csak ismert név kelthet.

ATUNGSRAM NÉV
®Y-ólQÜudn)9t oytrt.

Az MTK, a MAFC és a győriek 
vlvávasárna^a

Három vivóversenyt bonyolítottak le vasár
nap. A legérdekesebb

az MTK kizárásos női tőrvivóversenye
volt a Fodor-féle vívóteremben. Nagy küzde
lem után Kőibe Rózsi Győr győzött 6 győze
lemmel, Erdős Manci MTK. Szenesné MTK, 
Orbán Magda MTK és Kálmáné BEAC ellen. 
Az egyesületi pontversenyben az MTK győzött 
9 ponttal.

A MAFC
a műegyetemen rendezte országos Junior verse
nyét 125 indulóval Az eredmények a követke
zők: 1. Kőszegi Attila (HVK) 8 győzelem. 2. 
Rónát Gyula (MAC) 8 gy 3. Robinson Ernő 
(HVC) 6 gy 4. Bartl József (Postás). 5. Bér- 
czelly Tibor (LASE). 6. Torday Lajos (MAC).

A harmadik versenyt Győrben, a GyVK ren
dezte a Lloyd-palota nagytermében, amelyen a 
helyi vívókon kívül budapesti, szegedi, szombat
helyi és pécsi vívók is szerepeltek. Az ered
mények, a következők: 1 Hámory (BVK) 6 gy. 
2. Rlchter (Szeged. VC) 4 gy. 3. Dr. Zöld 
(BEAC) 4 gy. 4 Hacsek (Gvőri VC) 4 gy. 5. 
Gáth (Szombathelyi VC). 6. Fialta (MAC).

A MÁV a MAC ellen, 
a B-Vasutaspadigaz FTC ellen 
győző t az ökö vivő csapat

bajnok ágban
Ar ökölvívó csapatbajnokság harmadik 

fordulóját vasárnap bonyolították le a 
BSZKRT tornacsarnokában. A csapatbaj
noki küzdelmek mellett Kublnyi, Kárpáti és 
Szől'őii válogató mérkőzéseket vívott. Mind
hárman győztek s igy biztosították kikül
detésüket az északi túrára. A csapatbajnoki 
forduló eredményei n következők:

MAI— MAC. 1:7. Győztesek: Hidasig. Gál, 
<Wrffy. Illetve Perceit, Szabó, mig az Utast— 
Rideg-meccs döntetlen volt.

B. Vasutas- FTC 12:4. Győztek: Éneket II., 
Énekes I.. Erős, Frigyet, Csöngeg, Farkat l., 
Uletve Szigeti éa Tanamár.

A KISPEST SÚLYOS VERESEGET SZENVE
DETT A BÉCSI BRIG1TTENAUTÓL MAR- 

SE1LLEBEN.
Brlglttcnau—Kispest 4:1 (2:0)

Marseille, Január 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

francia túráján veretlenül szerepelt Kispest 
csapatát exhibltiíin mérkőzésre kérték fel • 
partneréül a kitűnő képességű bécsi elsőosz
tály u együttest, a Brigittenau csapatat Jelölték 
ki a franciák. A sorozatos turamérkőzéstöl 
fáradt kispestiek pont ezen a legfontosabb 
meccsükön csődöt mondtak. A Brigittenau 
mindkét félidőben nagy fölényben volt éa 
2:0-ás félidő után 4:1 arányban biztos győzel
met aratott A kispestiek egyetlen gólját l)or- 
mos lőtte.
HATFOKOS VÍZBEN NYERTE CARTONNET 
A MAAS ON KERESZTÜL VALÓ ÚSZÓ

VERSENYT
Lűttichből jelentik: 

Cartonnet francia mell- 
| uszó-világrekorder va-

/\ I sárnap hat fokos vízben
| / megnyerte a Maason ke*

1 j I resztül való uszóver-
KJ / tényt, a helyi Starm 
/ I A francia rekor-

I dér az általa megnyert 
karácsonyi Szajna át- 
úszás óta állandóan a

Corfonnrt Szajna jeges vizében
trenírozott.

WINTNER KITŰNŐ SZEREPLÉSE 
KLAGENFURTBAN

Klagenfurtból jelentik: Az osztrák gyorskor- 
csolyózóbajnokságok és nemzetközi gyorskor- 
csolyázóverseny második napján a magyar ver
senyzők közül Wintner BKE az 500 m-es nem
zetközi gyorskorcsolyázóvcrsenyhcn 45 3 mp. 
kitűnő idővel, uj pályán kordot íllilott fel Kla
genfurtban. Jól szerepelt még Wintner a 30JO 
m-cn Is, ahol második lelt az osztrák rekordot 
futó Stiepl mögött, valamint Hídvégi nz 1530 
m-es ifjúsági gjorskorcsolyázóvcrscnvbcn, aki 
holtversenyben érkezett elsőnek a kitűnő Siepl- 
lel együtt. Holtversenyben érkezett be a BKE 
hármas váltotlverseny csapata is (Schneller. 
Lindner é sWintner) a bécsi korcsolyázó egylet 

!. ^patával la a 3X800 m-e< váltott verseny- 
*>“. __ ______ _ 'I
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Megsemm.sitetlék a nemzeti 
s bajnokság versenyéi, 

mert a csendőrök és a lakosság 
eltűntették a jelzéseket

A Magyar őt hl etikai Club vasárnap délelőtt 
• Svábhegy és Jánoshegy környékén rendezte 
országos síbajnoki versenyét. A 18 km-es ma 
gyár nemzett bajnokságra kiirt futóversenyben 
62 en indultak.

Ezt • versenyt • sportbizottság megsemmi
sítette, mert ■ Kakukhegyen átvezető út
vonalon mintegy kétkilométeres szakaszon 
két csendőr leszedte a jelzéseket, a buda
keszi-1 szanatórium környékén pedig ■ la- 
kosság tüntette el a jelzéseket s emiatt 

csak pór versenyző érkezett célba.
A sportbizottság hétfőn este hél órakor ülést 
tart, amelyen határoznak a verseny újból való , 
kiírásáról amelyet minden valószínűség szerint 
január 92-én Dobogókőn rendeznek. Hogy a 
versenyt mclvik egyesület rendezi, arról hétfőn 
dönt a sportbizottság.

A 12 lim-es ifjúsági bajnoki álversenyben 29 
Induló volt.

Eredmény: bajnok: Emánuel Antal (BBTE) 
48 p. 46 mp. 2. Petrl Géza (BBTE) 51 p. 16 mp. 
3 Kadvány Sándor (BBTE) 54 p. 05 mp. 4. 
Krémisz Vilmos (BBTE) 55 p. 17 mp. 5. Hal- 
fárth Gerard (UTE) 55 p. 39 mp. 6. Szignaro- 
vlcs József (MAC) 56 p. 09 mp. 7. Scharberth 
Gyula (BBTE) 56 p. 33 mp. 8. Kronstein József 
(KISOK Toldi-reál) 56 p. 36 mp. 9 Jakabovics 
Béla (MTE) 56 p. 56 mp. 10. Marchlik Károly 
(MTE) 59 p. 02 mp. ti. Ifj. Margang Vilmos 
(MTE) 59 p. 39 mp 12. vitéz Sándi Hugó 
(LASE) 452 p. 37 mp. .....................

A’ 6 km-es hölgy nemzeti bajnokságban 5 
Ind aló volt.

Eredmény: bajnok: Szeder Nándorni (BBTE) 
44 p. 40 mp. 2. Héczey Mária (BBTE) 53 p. 57 
»np. 3. M. Kovács Dalma (MAFC) 53 p. 57 mp. 
4. Csáki Erzsébet (UTE) 55 p. 36 mp.

Vasárnap átvették az uj jános
hegyi ugróssneot

A Magyar Sí-Szövetség megbízásából Tatár 
István, Köhler Andor és Habért Aladár vasár
nap délután vette át a jánoshegyi uj siugró- 
sáncot, mely vasszerkezetű és a szakértők 
szerint 40—45 méteres ugrásra is alkalmas. 
Sportszem pontból nagyjelentősége van ennek 
az alkotásnak. A MLSz az 1933/34. évre ezer 
személy befogadására alkalmas tribün építé
sét is tervezi.

Lebontották a híres szent
lőrinci Szemere-lövőldét

A pestszentlőrinci Szemere de genere Huba 
dl tat alapított lövöldét lebontják anélkül, hogy 
ajabb lövölde építéséről gondoskodtak volna. 
A régi lövölde ugyanis teljesen kört)lépült 
lakóházzal és veszélyeztette a lakók testi ép
ségét. Pcstszentlőrinc sporttársadalma moz
galmat indított, hogy a község idegenforgal
mának érdekében építsenek újabb lövöldét a 
közjég területén.

Románia ragy nemzet
közi futballprogramot 

bonyolít le
Bukarest, január 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A román labdarugószövetség most állí
totta össze elvben az 1933-as esztendő váloga
tott mérkőzéseinek programját Románia ezek 
•zerlnt a következő nemzetközi meccseket 
•zándékozlk lebonyolítani:

Április 25: Spanyolország ellen Bukarestben. 
Júniusban. Balkán-Kupn-mérkőzések Bukarest
ben Jugoszlávia, Bulgária, Törökország és Gö
rögország ellen. Júliusban. Magyarország ellen 
Bukarestben (Középeurópai Kupa) és Olasz-

Fővárosi tanár
biztos a'kkerrrl etőké-ztt, korrepetál elvenként 
reádklvUl vy»nuin é*  olcsón magántanulókat, éreit- 
aétftzúkeL vidékieknek, bftl yeknek kedvezmény 
Jósnel-utca huszonhat I.

ország ellen Milánóban Szeptemberben: Len
gyelországgal Bukarestben és Franciaországgal 
Párizsban Ez utóbbi meccs revánsa lesz a 
franciák 6:2-ös bukaresti vereségének. A spa
nyol mérkőzés kivételével, a többi meccs pon
tos terminusa még tárgyalás alatt van.

X Városközi ökölvlvómérkőzés. Kaposvárról 
tlentik: A Kaposvár—Dombóvár városközi 

xolómérkősés a kaposváriak 8:6 arányú győ- 
aalmévej végződött

V.

■

s I

a.i

r

w Wgy//wg

—.10 egy férfi kemény gallér 
—.10 egy gyermek zsebkendő 
—.20 eáy női vagy férfi zsebkendő 
-.35 tiz gombolyag tömőpamut 
—.38 egy háziszöttes edénytörlő 
—.38 egy pár csíkos férfizokni 
— .48 egy méter jó tenniszflanell 
—.48 egy pár meleg női harisnya 
—.48 egy kötött gyapjú sapka 
—.68 egy méter ruha és pongyola flanell 
—.78 egy finom kötött gyapjú sál 
—.85 egy flanelt gyermek játszóruhácska 
—.88 egy pár hélelt kötött keztyü 
—.88 egy női műselyemtríkónadrág 
—.95 egy gyermek joppe
—.95 egy pár divatos női svédkeztyü 
—.95 egy női divatos bőröv 
—.95 egy férfi sportsapka 
—.93 egy gombolyag 1000 yardos cérna

1,18 egy azsúros női ing
1.28 egy pár finom női viskosa harisnya
1.59 egy meleg bél. mílanése női nadrág 
1.78 egy méter „Lamé" műselyem 
1.93 egy hímzett női hálóing
1.95 egy flanell fiú ing
1.95 egy flanell gyermek pyjama
2.60 egy valódil lenvászon zsúrabrosz
2.60 egy férfi flanell turistaing 
2.68 a jó magyar Crepe de Chíne 
2.90 egy pár női mosóbőr keztyü 
2.90 egy gyönyörű női gyapjú pullover 
2.90 az „Afgalme**  és „Diagonella

divatos nöiruha kelme
2.90 egy férfi nappali ing 2 gallérral
3.90 egy pár gumi hócipő zipzárral 

3.90 egy divatos női flanell pyjama 
4.50 egy finom gyapjú férfi kalap
5.60 egy férfi gyapjú keménykalap
5.60 egy női v. férfi esőernyő
5.80 egy mtr finom női kabátkelme
9.60 egy mtr kamgarn öltönykelme

Gyermek fűzős cipők
barna és fekete színben 

23—26 27-30

4.50 5.50
18 22
3.50
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EgyulilliO lUlbcUlíSlcL
— nincs csapat

Alexander Popovich, az osztrák rekorder- 
válogatott játékos, aki most Berlinben él. haza
látogatott Bécsbe és nyilatkozott a DFB rossz 
fut belpolitikájától.

„Hogyan lehetséges az, hogy Németország- 
lián egymillió futballista szerepel n nyil
vántartásban és ennek ellenére képtelen 

egy épkézláb csapatot kiállítani?* 4
Ezt a kérdést tették fel az egykori kiváló fut
ballistának. aki vólaszában az utánpótlás rend
szeres kutatása hiányában látja a bajok kút- 
forrását. Elmondotta, hogy senki sem foglal
kozik hivatásszerűen a tehetségkutatással, nin
csenek megfelelő trénerek, sportoktatók a 
testnevelési főiskolák pedig csak elméleti okta
tókat produkálnak.

A helyzet — Popoviéh szerint — rögtön ked
vezőbbre válna, ha a professzionalizmust — 
ha mindjárt a vegyes rendszer alapján is — 
bevezetnék, mert akkor az egyesületek nyom
ban megkezdenék az Intenzív tehetségkutatást, 
hogy csapataikat felvirágozhassák.

A magyar-i nn forramérkőzés 
előkészületei

A finn tornaszövetség minden részletre kiter
jedő levélben tájékoztatta a MOTESz-t a buda
pesti flnn-niagyar viadalra tett előkészületeiről. 
Ezek szerint 9 legjobb versenyzőjükből váloga
tott keretet alakítottak és ez a keret már együtt 
tartja tréningjeit Abóban, az egyik legnagyobb 

,ílnn sportcentrumban. A válogatott keretbe be
osztást nyerlek elsősorban is az öt finn olim
pikon: Savolalnen, Uosikklnen, Pakarineii, No*  
roma és Teresvirta, ezenkívül a szintén válo
gatott Tukiannen, Saarvala, Stenman és Scha*  
voronkoff. A válogatott keret tagjai közölt jan. 
25-én lesz a próbaverseny és ennek első őt he
lyezettje vesz részt a magyarországi túrán. A 
csapat. — mint azt a finn szövetség írja, — való
színűleg az öt olimpikonból fog állni, azonban 
nem lehetetlen, hogy a próbaversenyen vala
melyiket megelőzi az egyik feltörő fiatal. Külö
nösen Saarvala munkája tetszetős annyira, hogg 
a flnn szakemberek benne látják a- olimpiko
nok legveszélyesebb ellenfelét.

A magyar csapat is szorgalmasan készülődik 
a nagy találkozásra. A magyar válogatott ke
retbe 10 versenyzőt osztott be a MOTESz, akik 
közül a január utolsó hetében megtartandó 
próbaversenyen, eredménye alapján válogatják 
össze az ötös csapatot Péter Miklós (BTC), 
Hegedűs József (UTE), Boros Péter (BBTE), a 
három olimpikonon kívül Lenz Rezső (BTC), 
Sarlós József (TFSC), Sárkány István (KISOK), 
Káldy Lajos (NTE), Antal Nándor (BTC). Pell« 
József (BBTE) és Vlda Imre (MOVE-OTE) kiír- 
denek a válogatott csapatba való bejutásért. 
Krtzmanich és Pászti szövetségi kapitányok ve
zetésével hetenként háromszor tartott együttes 
tréningeken a legnlaposalái készülődés folyik..

A verseny február hó 5-én, vasárnap délelőtt 
10 órakor lesz.

ökölvívók 
első mér- 

bajor és 
A bajor 

előtt fölé-

BAJOROK NYERTÉK A BOXOLÓK EURÓPA- 
SERLEGÉÉRT VÍVOTT EKSÖ MÉRKŐZÉST

Würzburgból jelentik: Az amatőr 
újonnan kiirt Európa serlegéért az 
kőzést szombaton Würzburgban a 
osztrák válogatott ökölvívók vívták. 
őkölvioócsapat 2000 főnyi közönség 
nyesen, 13:3 pontarányban győzött.

A JÉG KÜLFÖLD! SPORTHÍREI
Párizsból jele itik: A háromnapos nemzetközi 

jéghoki-lorna szombaton a sportpalotában 
nagyszabású közönség előtt véget ért. A győ
zelemért két tengerentúli csapat, a kanadai 
Edmonton Superiors és az amerikai Mássá- 
cuchetts Rangért csapata mérkőzött. Az Edmon- 
tón Superiors 2:0 (1:0), 1:0, 0:0) arányban győ
zött. A harmadik és negyedik helyért vivőit 
küzdelemben az európai válogatott, melyben 
a három Rali-testvér is játszott, 2:2 arányban 
döntetlenül végzett a több kanadai játékossal 
megerősített francia válogatottal szemben.

Chamonixból jelentik: A cambridgel egyetem 
jéghoki csapata a revansmérkőzésen is 3:1 
arányú vereséget szenvedett a EllC ChMioniz 
jéghokí csapalátóL

X Klubavatóversenyt rendeztek a lapterjesz
tők. A Magyar Lapterjesztők Sportklubja fel
újított sportéletének jelentős állomása volt as 
a tegnapi boxviadat, amelyet uj helyiségük 
a Valisaként rendeztek tizenhat versenyző rész*  
vételével. A versenyek a kövctkeiö eredmény
nyel végződlek (az elsők a győztesek): Faragó 
—Felsőházi I., Felsőházi II.—Sípos, Domb- 
Mészáros, Marosi—Szakonyl, Fejes Bíró, Dér- 
III—Stéger, Kolozsvári—Gálik, Dión—Ligeti. 
A verseny rendezése körül a klub oktatója: 
Veret Pál buzgólkodoU.
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A BERLINI OLIMPUSZ SZÍNHELYE 
A stadion tervrajza. II. Korina épltőmílvéss mflv*.

Bécs szerint

kétszer rendezik meg a futball-világbainokságot;
először és utoljátj...

Cées London városközi mérkőzés lesz málus- 
tan - Mérkőzésenként 350 fontot és a bruttó iöve- 
delem felél garantálták a Viennának Plymouthban

Ma 200 pengő ktszpenziutaiom a
Két szó íEtBcat

csuda kereszirenutíiy mesf eltörnek l
Részletes pályázati feltételek lapunk híroldalán

Bécs, jan. 15
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Már 

hetekkel ezelőtt Ismertettük Meisl Hugónak, az 
osztrák Inhdarugósporl vezérének vélt ményét 
az cxcrkilcncszázhnrniincnégyre tervezett olasz
országi olimpiai játékokkal kapcsolatban. Esze
rint Meinl célszerűtlennek tartja a római fut
ballvilágba irokságot, mert az tulhosszu időre 
venné Igénybe a proűklubok legjobb játékosait 
é» ilyen nagy áldozatot az amugyis súlyos vál
sággal küzdő egyesületektől megkövetelni nem 
lenne helyénvaló Meisl akkor ki is jelentette, 
hogv Au'ztrin a fenti okokból nem vesz részt 
a világbajnoki küzdelemben. Tudva azt, hogy 
Meisl mögött rendszerint az egész osztrák 
sporlkőzvélcmény áll. nyilatkozata félhivatalos
nak volt tekinthető. Annál meglepőbb az oszt
rák labdarugószövclségnek egv a napokban 
kiadott rövid kommünikéje, melyben bejelen
tik. hogy

•i osztrák olasz sporthnrátság további za
var ninn fennállása érdekében a világbaj
noki küzdelmekben való részvétel mellett 

döntöttek.
Természetesen megvan a magyarázata annak, 

hogy miért deznviiálla az osztrák szövetség 
mindenható főtitkárját. Az olasz sportkörökben 
ugyanis nagy visszatetszést szült annak a világ
ba inoki mérkőzések ellen leli nyilatkozata, 
amit osztrák részről a legkevésbé vártak. Illc- 
té’es tényezőknek az volt a nézetük, hogy a 
»,1Vundrrmflnnschn/r*-nnk  nem szabad hiányoz
nia n nemzetek küzdelméből.

De megmozdult az olasz közvélemény is, 
mlndhangosabban követelve, hogy amennyiben 
Ausztria lemondja a világbajnoki játékokat 
Higv osrfrdfc csapatok ne kapjanak többé meg- 
Idpásl vendégszereplésre Sőt

beavatottuk art suttogták, hogy már ■ Mi
lanóban április kl'enccdU érc kitűzött olasz- 
osztrák válogntoft mérkőzés megtartása la 

veszélyeztetve volt.
A kulisszák mögött az olasz futhnlldlplomá- 

cin is megkezdette működését és amint az oszt
rák szövetség szűkszavú jelentéséből látjuk — 
nem eredménytelenül.

♦

Eri a kétségh l ’ndl diplomáciai balsikernek 
nevezhető tényt igyekeznek szépitgelnl az oszt
rák sportlapok, midőn megállapítják, hogy

a római siiágnajnol.aúg az első éa utolsó 
lesz a maga nemében.

A bécsi lapok véleménye szerint ugyanis az 
llytn hosszrlejórnlii körmérkőzések okvetlen 
fiilyos rállzetéssel kell, hogy végződjenek, mert 
rendkívül kifárasztják a közönséget Már pedig 
• jelentős állami támogatásban részesülő olasz 
az'vétségen kívül Európában nincs még egy 
flyan szövetség, amely kibírná ezt a deficitet 
is így

nyilván aenklsem fogja vállalni a kővetkező 
világbajnoki torna rendezését.

Harc a kéfpengős fuíballbíróí 
honoráriumok körül

Szerdán este nagy csata színhelye lesz a 
futballszövclség. Ekkor ülnek össze a futball- 
bírák és a tulbnlls/.Mtség kiküldöttel, hogv 
Utolsó <1 nlő ütközetüket in gvixják a futball- 
bíráskodás hon őrá rí uniánnk kérdésében.

A bevés harc kttpengős létetekért folyik.
F.rnsit kapnak ugyanis a ftitbidlbirák egy. 
egv futhallmcxs levezetésének kőltségniegiórl- 
léve felében. E 2 pengők miatt szenvedik cl a 
fútballhirák n publikum szidalmait, nem egy
szer pedig or ütlegelhet is.

Súlyos komplikációnak tartják továbbá a bécs: 
lapok azl a lehetőséget, hogy a tőkeerős dél 
amerikai államok is igényi támasztanak majd 
a rendezésre; olyan proflegyesület viszont nem 
akad Európában amelyik hónapokra a szövet
ség rendelkezésére bocsátaná legjobb játékosai! 
Délamcrikára vonatkozóan igaza van az osztrák 
sportsajténak, viszont súlyos tévédéibe esnek 
midőn art állítják, hogy Európában nem akad 
rendező ország az olaszokon kiviil. A franciák, 
spanyolok, svájciak, belgák és hollandok bár
mikor szívesen vállalják a világbajnokság ren
dezését.

♦
Érdekes megemlíteni, hogy a közben elinté

zett osztrák olasz bonyodalom a csehszlovákok 
váratlanul az olaszok mellett foglaltak állást 
Egv előkelő prágai sportláp „Ausztria nagyzási 
hóbortba esett" címmel vezércikket ir az eset
ről, amelyben megállapítja, hogy a londoni 4:3 
a fejébe száll! az osztrákoknak és ma már 
ténvleg kezdik elhinni magukról, hogy sem a 
„Mundcrmannschaft"-nak sem az osztrák klub
csapatoknak nincs komoly ellenfele a kontinen
sen. Úgy látszik, már elfelejtették — mondja n 
cikkíró —, hogy az osztrák oál ogat ott nem 
mindig gyö-elml pálmával utazott haza Prágá
ból. meg azt, hogy a Spárta és Rapid nem egy
szer verte meg a leaiobb bécsi proficsapatokat 
ra'át otthonul han, Hfltteldorfban vagy a Hohe- 
Martén Kétségtelen, hogy a cseh sportlapnn’ 
sokban Igaza van Az egyébként mindig mellé 
kos, hogy az osztrák közönség ma tényleg túl 
sáposnn hajlamos a túlzásokra, ami végii' 
könnyen a sport hanyatlására vezethet. A mn- 
"v>rok már saját bőrükön tapasztalták, hogv 
ml az eredménye ann-’k, ha agyonünneplik és 
ngyondlcsérgetik a játékosokat

*

Beavatott körökben úgy Indiák, hogy a ta
vasszal megismétlődik a londoni mérkőzés, ez
úttal azonban más formában. Arról van szó. 
hogy májusban egy Bécs—London városközi 
mérkőzés lenne. Bécs város csannta cimén ez
úttal is a rendes osztrák válogatott szerepelne 
mert a „Wundermannschaft" minden tagja 
bécsi.

♦
A Viennának végleg sikerült megoldani a 

Innuári angol vendégszereplést és kél mérkö 
zést ját*zlk  Plymoulhbiin az Arpyic csapatával 
és pedig január 25—28-án. A Viennának mér 
kötésenként ?50 fontot garantáltak, valamint 
az ezenfelüli bruttó jövedelem felét.

A bécsi kék-sárgák tehát a legrosszabb 
esetben Is 700 Ióntól, vagyis mintegy 
lü.OOO schllllngct hoznak el a csatornán- 

tulról.
Megemlítendő, hogy ezt a mérkőzést Róbert 
Jack, az ismert menedzser kötötte le. Dávid 
Jaeknek, az angol válogatott csapat félelmetes 
jobbösszekötőjének apja.

Andor León

Az MLSz megegyezése az amatőrök ellen
kezése miatt késett eddig. Az amatőr futball
szövet ség ugyanis sokallju egyesületeinek 
meccsrendezési költségeit és miután sem n 
rendőrségi, sem pedig egyéb hivatalos költsé
gekből nem tud egyesületei részére engedményt 
kicsikarni. legalább a m; r úgyis leszállított 
biró| dijakon szeretne valamit hespé.rolni.

Azzal tisztában van a fulhallszövetség. hogv 
ez nehezen lóg menni, hiszen <j birói dijakat 
már eddig is a /(lére redukálták és a biróteslii 
lelnek házbért Is kell űzetnie. nem beszélvt

(ISII- 1898)
IS. Idegen iérftndv
II. Szülők
13. Jelenleg
14. Annak ■ rovatnak mds- 

aalhangzóf, ahol a nyer
tesek névsorát köböl
jük

15. légteleníti derék
17. Névutó
18. Corday Sarolta gyil

kolta meg
18. Bft’lnl alak 
rí. (Xg>irma-rövldltéo
23. P' ldány
-5. Ilim v mnnngramml-
24. J< II ad
28. A Don legnagyobb mel

lék. oiyója
SS. IdóJ-liétre ssolgé)
32. Előzőleg ötöl
33. Gyulladás
H. Vigyél
14. Görög bett
38. Kérdőnél mis
33. Kérdőssó

41. At lehagyja ■ munkát
42. Szám
<8. Tenger vagy folyam 

kanyargásánál kelet
kezik

U. flely _ némettH 
14. Híres északi várna
17. Slrrtnlmik
J. NŐI név

11. Egy mintatereinek, 
aki még Bethlen Ist
vánnál la tovább töl
tötte be ezt a tisztséget

Függőleges:
I. Vizet önt a tflzre
2. Török olaj (Soré ana

grammája)
3. K'rdí névmáa
4. Mássalhangzó — fone

tikusan
8. Akik aa állam rendjét 

akarják felforgatni
5. Egyiptomi isten 

7. Mngjarul - vege
8. lemegy a torkán
8. III. Sándor. II. Mik

lós otá.
18. Vörösmarty költemény
12. Komoly pénzt lehet ve

le keresni — persze 
nem olyan egyszerűen

14. Sereg
15. Altot fegyvere
18. Tudományt szív ma

gába
23. Ilyen csere t» van

íz adminisztrációs költségekről.
Az MLSz lehál felajánlotta a BT-nek, hogy
■ bírót dijak csökkentése ellenében Ingye
nes adminisztrációs helyiséget ajánl fel a 

testü'etnek,
•tntely így megtakarítja ax évi 2300 pengőt ki 
levő házbért.

A Birólestülelben ax MLSz álláspontjával 
szemben azzal érvelnek, hogy a III. IV, és V 
osztályú meccsekért, amelyek az amatőrmcccsel; 
túlnyomó részét teszi ki, egyenkint 3 pengő 20 
ültért kapnak az egyesű etektől. A csekély ösz- 
zeg fejében minden egyesület 2 bírót kap. 

ök tehát mérkőzésenkint 80 fillért még ráfi
zetnek a meccsre. Igaz ugyan, hogy az elsőosz 
’ályuak 12 pengő 80 fillért, a II. oszt lyoni 
oedig fi pengő 40 fillért űzetnek be a testület 
pénztárába, de ennek fejében viszont 5—5 

írót kapnak.
Ezeket a tarifákat azonban csak úgy tudják 

tartani, ha a profik rém követelnek újabb birói 
dijleszállitást. A fővárosi proűegyesületek 
neccsenkint 48 pengő helyett 32 pengői, a vi- 
lékiek 32 pengő helyett 20 pengőt, a II. liga
beliek 20 pengő helyett 12 pengő birói költ- 
ségmegtérilést Űzetnek.

Elbeszélték nekünk a Birótestfilctbcn, hogy 
i bírák a meccsekért kapott 2 pengőket fel 
vem vehetik/a testület pénztárától, mert azl 
teljes egészében visszatartják a kőtelező ingye
nes mérkőzések önkéntes adója, tagsági dij. 
valamint a testület hivatalos közlönyének elő
li írté si dija fejében.

KOJ1 MYAZ'Kl

a Ifi éves Japán olimpiai bajnok, aki rn^bv- 
Játék közben vállcsontját t’lrle. Sérülése állító
lag oly au’yns, hogy további teljesítőképessége 

kérdéses as uszósporlbun.

CSILLÁROK
bronzfl urák, irókászíetck, 
alándéktárg.yak legolcsóbban

24. Modern epIitszt-N au>ag I
26. Hig más sorrendben
27. Eg.ss — Idegen nyel-
29. Angol kocsi
31. Shakespeare kde
35. Súlyos munka
37. Hangnem38. Michnelis keresztneve
49. Taszigáija
42. Kérdőszó
44. . . . Angeles

44. Bo' it.kra írjuk. De 
most esak leveli zŐ- 
lapra Üssék írni, i.-irt 
a I.Iiidóhivalul n in 
tudja a nu yíe.’tési I < I 
möskép adminisztrálni

48. Sebészeti kötszer más- 
sn'hangzi I

48. Két oz^nos kerek ró
mai ucm.

CAL GYÖRGY

A cserkészzs?mbori 
legu abb iir.i

A gödöllői világiamboree előkészületei seró- 
iyen folynak A fácánosban 4—5 napi váltás
ai cserélik majd a telep táborozóit.

Az osztrákok a jamboree kellő propagálása 
végett a magyar cserkészetből vett képekből 
egy hosszabb filmet készítettek, melyet a kö
zeljövőben mutatnak be Bécsbcn.

Ho Dzun Ja, a kínai köztársaság középeurő- 
pal sajtófőnöke, aki a budapesti tudomány
egyetemen. a kínai nyelvet adja elő, elvállalta 
•i magyar cserkészet ügyének egész Kínában 
való propagálását

A MÁV is nagyfokú előzékenységet tanúsít, 
mivel a külföldről beérkezett idegen vasúti ko
csik díjmentes veszteglőtől engedélyezte. Ezt 
eddig csak rendkívüli esetekben, például kül
földi uralkodók érkezésénél engedélyezték.

A világon teljesen szétszórt orosz menekül
lek fogják talán a legmélyebben átérezni & 
iamburce óriási jelentőségéi. Mintegy szétszórt 
nagy család tagjai jönnek majd a föld minden 
Iájáról Gödöllőre,

yfaWapomr**
Budapesti ügelő versen} éli
A fogadott lovak és a legnagyobb realitás je

gyében folytak le a vasárnapi ügetőversei y . k. 
A legszebb kiizdelnr t a harmadik futam adta, 
melyben sokáig Pillangó látszó'.! nyerőnek, 
majd V/nAó-nak és ÍJIlá-nak voltak kitűnő mo
mentumai, a befutóban azonban enyikük sem 
tudott a start után hibázó Upupa Epops hat.nl- 
inas támadásának ellenállni. A programm főszá
mát végig vezetve Enyém II. nyerte Fuss ellen. 

Részletes eredmény a következő;
1. FUTAM. I. Steinitz M. Musclcapa (7:10) 

Feiser, 2. Ibrány (1%) Dózsa. F. m.: Milile, 
Szerető. Tót.: 10:14, olasz 24. — II. FUTA’L 
1. Kárai M Dán ka (6:10) Fityó, 2. Patrícia 
(2J4) Zwillinger, F. m.: Gvőző, Mólóid. Tol.: 
10:19. olasz 2ö. — Hl. FUTAM. 1. Jakubctz J. 
Upupa Epops (2) Kovács F„ 2. Pillangó (!' ) 
Kovács II., 3. Lilla (5 Zwillinger. F. m.: VI”’ ó, 
Alice, Valéria, Béby, Tündérlány. Tol.: 10:35, 
14, 14, 18, olasz 52. — IV. FUTAM. 1. Sza'ách 
E. dr. Enyém II. (7:10) Feiser, 2. Fuss (t'.<) 
lónás. F. m.: Achmcd, Othello, Bcssie, Pegénv. 
Tót : 10:20, 10, 10, olasz 25. — V. FUTAM.
1. Hafner M. Jégvirág (5:10) Felser. 2. Melinda 
(3) Marschall F. m.: Bufclejtö, Merokl-ó. Ka
rola. Tol.: 10:1 fi. 13, 10, olasz 25. — VI. FUTAM. 
1. Gyarmati M. II. Borisba (2) Kolbenschlap. 2. 
Mina (5) Marschall. F. m.: Osztalék, Olivin, Ta- 
merlan Tót.: 10:29, 14, 25. olasz 5fi. — Az Upupa 
Epops—Enyém II. double 10:100.

A szerkesztésért és kiiidá^ért felel; 
DR FJ EK HUGÓ

■■■saaanMaBnMuia
un, Erzsdw-Nrm af.
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