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Nagy magyar győzelem Parisban

Kigyulladt az on
ötemeletes bárháza
Tűzvész pusztított vasárnap Albertfalván

Vasámap este katasztrófával fenyegető 
•türvész pusztított Albertfalván:

kigyulladt az Országos Társadalombiz
tosító Intézet ötemeletes bérházának a 

teteje, leégett az ötödik emelet
és csak a helyi tűzoltók önfeláldozó mun 
kája és a Budapestről kivonult tüzörség se
gítsége akadályozta meg, hogy a pusztulás 
nem öltött nagyobb arányokat.

Az albertfalvai Kondorosi-ut 2. szám 
'alatt van az OTl bérháza.

Bégebben ■ Llchtlg-repülőgépgyár épü- 
t lete volt ez.

Az OTI megvásárolta és az épületet kis- 
lakásos bérházzá alakította át. Az épület 
négy emeletén szoba-konyhás lakásokat 
rendeztek be.

az ötödiken pedig tnanzard lakásokat,
Összesen hét ilyen manzárd 
vég’g a tető alatt.

Vasárnap este ncgyednyolc 
hazatérő házbcli az utcába 
vette, hogy’

az épület 

lakás húzódik

tájban néhány 
érkezve észre-

c^rkán a tetőn füstki- 
nyarog fölleié.

Még magukhoz sem térhettek .m meglepetés
től, mikor a füstfclhőből egyszeri" csak

lángnyelvek csaptak föL
A házbeliek azonnal a tűzoltókért telefo
né'lak. Néhány perc alatt megérkeztek az 
albertfalvai tűzoltók, alarmirozták a buda
ioki tüzo'tól.at is, akik Karner Béla parancs
nok vezetésével, teljes létszámban azonnal 
kivonultak. A veszedelem helyén termettek 
a szomszédos gyárak önkéntes tűzoltói is, 

hogy
pár perc alatt ■ tűzoltóknak valóságos

l tábora dolgozott.
A lakók 1 özött a veszedelem hírére nagy 

ijedelem keletkezett. Különösen a felsőbb 
emeletek lakói ijedtek meg és

egyes lakásokban valóságos pánik
tört ki.

A manzard-soron az egyik lakásban Gál 
András munkás lakik családjával, feleségé
vel és két gyermekével. Gálék éppen akkor 
tértek nyugovóra, amikor a tűz kitört. A 
vcazedelem I.Írére
l ányos éjszakai ŐKfizékben menekül

tek a veszedelemben forgó lakásból. _____ _ ........ ............ . .r _______ „ ___ ____
Atöbbi manzárdlakásban OTI-tisztviselők ditási munkálatokat azonnal megkezdették | és négyszáz utcaseprő dolgozott a hó eltaka-

laknak, Jórészt garzon emberek, akik meg
őrizték nyugalmukat, sőt igyekeztek csilla
pítani a megijedt lakókat.

A tűzoltók nagy erőfeszítéssel dolgoztak, 
annak dacára, hogy

felszerelésűk nem volt mindenben ki
elégítő.

igy például se az alberfalval, sem a buda
pesti tűzoltóknak nincsen motorikus toló
létrájuk. így azután a padlástéren keresz
tül kellett fölmászniok a tetőre, amelyen 
egyre jobban terjedt a tűz és a tető valósá
gos lúngtcngerbcn úszott.

A lángban, füstben verejtékezve, fuldo
kolva dolgoztak a bátor tűzoltók,

hogy gátat vessenek a pusztulásnak. 
Fokozta a bajt, hogy
a budafoki tűzoltók csővezetéke elsza

kadt, fölmondta a szolgálatot
és a tűzoltók igy nem kaptak elég vizet.

Iluszpercnyi megfeszített munka után 
látták, hogy segítségre van szükség és ez
ért a budapesti tűzoltóságtól kértek támo
gatást.

Szibériai idő Nyug-atmagyarországon
Hóvihar teljesen eltemette a vasúti vonalakat és az országutakat — 
Munkások tömegei dolgoznak a behavazott pályák szabaddátételén 

Nagy késések az órákig veszteglő vonatokon
és az egyes vonalakon hóekékkel és több 
szót munkással takarították el a hótorla 
szokat. Néhány kisebb Máv. vonalon a fór 
galmat már újra föl is vették.

Hq alatt a főváros is
A hóesés szombat és vasárnap vastag ta

karóval vonta be a főváros utcáit is. A köz 
tisztasági hivatal becslése szerint 400.000 
köbméter hó hullott a főváros úttesteire. A 
hóesés kezdete óta

éjjel-nappal szakadatlanul dolgoznak ■ 
hólapátoló munkások.

Turnusonként ezer ezer bólapátoló munkást 
dolgoztatnak, ukil nek a köztisztasági hiva
tal négyszáz alkalmazottja segít állandóan

Mihelyt a szél meggyöngült, a fölszaba-1 Vasárnap délután két óráig ezer hólapátoló

A Dunántúlon szinte katasztrofális forgal
mi zavarokat okozó kemény, téli időjárás 
vusárnapra némileg megenyhült. A két na- 
~on át tartó hóesést erős hideg váltotta föl 
és az orkánszerü hóviharok is veszítettek 
Tejükből. Ilyen körülmények között

remélni lehet, hogy héfőn már a leg
több szünetelő vonat újra megindul és 
az országutakon Lm megkezdődik a for

galom.

Bár a Máv. Igazgatóságának vasárnap 
reggeli jelentése még igen aggasztó képet 
ad a forgalom szüneteléséről.

vasárnap délutánra lényegesen megja
vult a helyzet.

Telefonon kérték s budapesti tűzoltó
kat, jöjjenek segítségre.

A székesfővárosi szabályrendelet értelmé
ben a tűzoltók csak polgármesteri engedély- 
lyel dolgozhatnak a város területén kívül és 
ezért engedélyt kellett kérni n tűzoltóság
nak a polgármesteri hivataltól. Mindez 
azonban pillanatok alatt megtörtént.

a polgármester természetesen azonnal 
me^ad'a nz engedélyt és percek múlva 
már tűzoltóautók és szerkocsik robog

tak Albertfalva felé.
Szilvag Kornél főtiszt és Miákits Ernő tiszt 
vezetésével kivonult a központi őrség, a IX. 
és VI. kerületi őrség és velük ment

az u’onnan szervezett rohamcsapat, a 
különleges készülékekkel, gázálarccal, 
füstmaszkkal fölszerelt tüzoltólcgények.
A budapesti tűzoltók beavatkozása rövi 

desen döntő eredményt hozott. A budafoki, 
albertfalvi és gyári tűzoltók most már velük 
egvütt rohamozták meg a lángban úszó te 
tőt, nmelv időközben már

álégett, a tűz belekapott a maiizard- 

lakások bútoraiba, amelyek kigyullad
tak és a válaszfalak beomlottak.

Az ujult erővel indult roham során 
egyszerre három oldalról árasztották el 
vlzsugárral a lángban álló épületrészt, 

és sikerült is megakadályozni, hogy a tűz 
tovább terjedjen az alsóbb emeletekre.

Háromórai megfeszített munkába került, 
amig végül

féltizenegyre megbirkóztak a lángok
kal

és sikerült végleg lokalizálni a tüzet.
A tűzoltók első megállapításai szerint aj 

veszedelem úgy keletkezhetett, hogy
valószínűen tufütés következtében át- 
izzott egy padlásgerentla, ez azután ki

gyulladt 
és Így terjedt át a tűz a tetőre. Természete
sen ez csak az ideiglenes megállapítás és a 
tűz keletkezésének pontos okát hivatalos 
vizsgálat fogja megállapítani.

A budapesti tűzoltók este 11 órára bevo
nullak kaszárnyáikba.

“itásán, akkor leváltották őket és este ftz 
órakor másik ezernégyszáz embert á'litot- 
jak munkába. Un az olvadás nem áll be és 
friss hó nem esik, akkor hétfőn estig meg- 
tisztítják a főváros utcáit a hótól.

A hótakaró eltakarítása 28—30.000 pen
gőjébe kerül a fővárosnak.

A Máv. hivatalos jelentései
Az államvasutak igazgatósága vasárnap dél. 

elölt 10 órakor a kővetkező helyzetjelentést 
adta ki:

A dunántúli vonalakon változatlanul tart • 
szélvihar és havazás. Az erős szélvihar Lövet, 
keztében újabb hóakadályok keletkeztek. A 
következő vonalakon teljesen szünetel s fór- 
galom: Pápa—Szomba'hely, Sopron Szombat
hely, Boba — Zalaszenliván —- Kisfaludpuszla, 
Ukk—Tapolca, Sárvár—Zalabér, Szombathely
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Bum, Szombathely- Rohonc, Szombathely— 
Kőszeg. Kórnwiid Plnkamindszent, Porpác— 
< M>rna—Hegyeshalom, Tűrje—Bnlntonszrnl- 
györgy, Zala lövő—-Zalaegerszeg, Gvőrszabad- 
•hegy- Veszprém külső pályaudvar, Veszprém 
Alsóörs, Pápa Bónhida, Pópa—Csorna, Sár
vár—Répccvix, Győr Pápa. Zalaegerszeg— 
Ib'dics, Celldömölk—Veszprém külső p. u„ 
Komárom Kisbér, Somogyszob—bábod, Fcl- 
sőmocsolád Tnb. Somogyszob—Böhönye, Ka
posvár Barcs, l.’jdombóvár—Veszprém külső 
p ii. és Keszöhidegkut—Gyönk—Tninúsiinajsa- 
mi klón vár között.

A Duna Tisza közti, továbbá a keleti és 
észiil*.  kelet i vonalakról Is jelentettek havazáso
kat, hóakadályok azonban még nincsenek.

A vonalak felszabadítására Irányuló mun
kálatokat még nem lehetett teljes erővel 

i megindítani.

Falvak a hó alatt, eh—akadt vonatok 
Nagykanizsa környékén

Nugykanlz.su, január 22.
(A ll/’lftli Napló tudósítóidnak telelőn- 

jelentése.) Zala megye északi részében va
sárnapra a hófúvás az elmúlt napok hatal
mak hózivatara lilán alábbhagyott és most 
már remélhető a javulás.

Vasárnapra virradó éjszaka a nagyka
nizsai és környékben vasúti közleke
désben még mindig sok zavart okozott 

u hófúvás,
A budapesti személyvonat, amelynek szom
baton este fi órakor kellett volna befutnia 
Nagykanizsára, a hófúvás miatt Nagyrécsé 
nél elakadt és csak a késő éjszakai órákban 
ötórás késéssel futoll be Nagykanizsára.

Teljesen el vannak zárva a külvilágtól 
Zalamegye járási székhelyei

Zalaegerszeg, jan. 22-
(A Hétfői Napló tudósítóidnak jelentése.) Za- 

Inmegye nyugati és délnyugati részein változat
lanul szünetel a forgalom n vasútvonalakon és 
nz országutakon. Zalaegerszeg csak Nagyka
nizsán keresztül tud érintkezni a külvilággal.

A vármegye járási székhelyei: Znlasrent- 
grót, Nova, Lenti és Mdenye a szószoros 
értelmében teljesen cl vannak zárva a kül

világtól.
Bár vnsárnnp nem eseti a hó, nz Idő rendkívül 
kemény hidegre fordult, úgyhogy a vasúti vo
nalakon n hóakadályok megfagytak és eltaka
rításuk akkor is a h gnngyobb nehézségekbe 
ütközne, ha a munkát elkezdenék. Miután 
azonban •• hóakadályok clhordása egyelőre re
ménytelennek látszik,

az állomásfőnökaég nem Is gondol arra, 
hogy hétfő este előtt megkísérelje a vona

tok elindítását.
Vasárnap reggel n znlaegcrszeg—rédlcsl vona
lon Is be kellelt szüntetni n forgalmat.

Hóvihar a Balatonnál, 
Somogybán pótvonatokat 

indítottak
A régi Délivnsut vonalon, Székesfehérvár és 

Nagykanizsa irányában vasárnap menetrend*  
sáriim jártak a vonatok, de

a tapolcai vonalon nagy késéssel közle
kedtek.

A Székesfehérvár- komáromi vonalon csak 
Kisbérig volt közlekedés. Veszprém tájékán,

a balatoni vonalakon a hóvihar még va
sárnap este la tartott.

Somogy megyében vasárnap még mindig je
lentős forgalmi zavarok voltak.

A debreceni polgármester elbocsátja 
a férjes városi tisztviselőnőket

Debrecen, január 22.
(A Ilitfói Napló tudósítójának telefon

jelentése. ) A debreceni városi tanács szom- 
báli ülésén nagy feltűnést keltő bejelentést 
telt Vdsáry István dr. polgármester.

Bejelentette, hogy utasítást adott arra, 
Irhák össze azokat a városi tisztviselőnőket, 
akiknek az ura állásban van. A polgármes
ter ugyanis elhatározta, hogy ezeknek

Az influenza-járványról 
ma délben részletes jelentést 

ad ki a tisztifőorvos
St»k a belcj, ds envhe lefolyAsuak a beteiségek

Az evróptl nagyvárosokban elharapódzott In- 
fit enrnjárvány hozzánk is megérkezett. Már he- 
lekkel etclMI

sok megbetegedés történt, de az utóbbi 
capokban erősen megszaporodott bt- 

flucuubrtrgck száma.

Az óllamvasutaktól kapott újabb értesítés 
szerint

vasárnap délután Itt órakor,
n dunántúli vonalakon a havazás és szélvihar 
helyenként gyengült és a tclsrahaditási mun
kálatok több vonalon megkezdődtek

A Kaposvár—Barcs, rjdombóviir— Veszp 
rém külső pályt udvar, Keszöhidegkut 

Gyünk—Tamást, Ma j*>amlklósvár  között a 
forgalmat Ismét felvették.

Vasárnap délután öt órakor a forgalom 
még a következő vonalakon szünetelt: Győr - 
Pápa—Szombathely, -- Sopron Szombathely, 
Bobn —Zalnsz.entlván—Kisfahidpuszta, L'kk— 
Tapolca. Sár -ái ZalalxT, S/oml.allieh Huni. 
Szombathely- Rohoiu, Szombathely Kőszeg, 
Körmend—Pinka mindszent, Pápa—Csorna— 
Hegyeshalom, Tűrje Balatonszenlgyörgy, Za- 
lalövő — Zalaegerszeg, Győr-- Szabadhegy — 
Veszprém kiilsöpályaudvar, Veszprém—Alsó
örs, Pápa Bánhida, Pápa—Csorna, Sárvár— 
Répecvis, Zalaegerszeg—Rédies, Celldömölk— 
Veszprém kiilsöpályaudvar, Somogyszob - bá
bod, .Somogyszob -Böhönye, Felsömocsolád— 
Tah és Komárom—Kisbér között.

Vasárnap este tiz óra utón n Pápa— Szom
bathely— Szcnlgothárd—Grác vonalat is meg 
nyitották.

A Nagykanizsa és Székesfehérvár közöli 
közlekedő balatoni gyorsvonat is meg
akadt a hóviharban, úgy, hogy a motoros*  
vonatot

vlsszavontatták Nagykanizsára
és aztán nem is indították vissza.

A nagykanizsai járás falvai vasárnap Is 
elvoltak zárva a külvilágtól, mert az 
országutakat óriási hólömeg boritolta.
A hófúvás délben alábbhagyott és ma, 

hétfőn, az országutakon megindul a munka, 
hogy a közlekedést biztosítani lehessen, 
is nagy izgalmat kellett.

A nagy hózivatar Nagykanizsa környé
kén egy eltévedt külföldi repülőgép miatt

Az úttestek leljez felszabadítása legalább 
egyheti munkába kerül.

A somogvi helyiérdekű vonalakon vasárnap 
délelőtt szabaddá tették nz utat és déltájban 
mindenfelé pótvonatok indullak,

Hí latira erősödik » hideg
A Meteorológiai Intézet vasárnap déli je

lenlése szerint hazánk nyugati és észak
keleti vidékein a viharos idő még egyre tart 
és ezzel együtt a hófúvások is. Gyenge ha
vazás majd mindenütt van, a csapadék 
mennyisége nzonban lényegtelen. Mára vir
radó éjiét a hőmérséklet országszerte mínusz. 
8- 10 fokra süllyedi.

Budapesten január 22-én délben a hő
mérséklet mínusz 5 fok volt. A következő 
24 órában n szél csillapodása, nyugaton n 
felhőzet gyengülése és az éjjeli lehűlés to
vábbi fokozódása várhaló. Kisebb havazások 
még lehetségesek.

KegycUeu tél a külföldön
Bukarest, január 22.

Romániában szombaton és vasárnap hatal
mas hóvihar vonult végig, amely különösen 
Moldva északt részében és Bcsszarábiában oko
zott nagy károkat. Ezen a vidéken

a vonat-, távíró és vonatösszeköttetések 
teljesen megszakadtak.

Párizs, január 22.
Franciaországban nz Időjárás rendkívül zord 

Magában Párizsban vasárnap kilenc fok hideget 
mutatott a hőmérő.

A tengerparti vidéken és Franciaország 
keleti részében a hőmérséklet 10 fok hi

degre süllyedt.
A hegyeket magas hótakaró b°ritja.

a férjes tisztviselőknek felmond, 
elbocsátja őket a szolgálatból és állásnél
küli férfiakat alkalmaz, helyettük.

A rendelkezés
nem vonatkozik azokra a férjes tiszt
viselőnőkre, akiknek az ura nem dol

gozik
és magok tartják cl n családot.

Alig van olyan család, ahol meghűlés, vngy láz
zal járó nátha elő ne fordulna A magyar köz
élet renroxinlónsai közül

Fablnyl Tihamér kereskedelmi miniszter 
betegedett meg 

infhn urában. de állapota va'árnnprn javult s 
remélhetően rövidesen felépül, a felsőhöz és

kípvhelOhll, UÍ.O. <■■«)»
Arizni A tMlbatnlokban. a 
mii. <11 Mobilban. íMMmkban is több

Va.árnnp <i mentőknek Is munkál adóit nz 
Influenzajárvány: Srfáe István P"
.zenttflrtnccn ur utcán ösüwesrtl. Megállapító!- 
iák, hogy

súlyos influenzában szenved
S beszállították a Szent László jár vány kórházba.

A Hitlót Napió munkatársa érdeklődött a 
kórházakban és tisztiorvosi hivatalokban s azt 
a tájékoztatást kapta, hogy

bár sok az Influenzás megbetegedés, de sze
rencsére a járvány eléggé enyhe lefolyása.

súlyosabb betegségek csak ritkán fordulnak elő 
s ezért különösebb aggodalomra nincsen ok 
és illetékes helyen nem látják szükségét annak, 
hogy a járvánnyal kapcsolatban rendkívüli pre
ventív intézkedéseket eszközöljenek.
~Az influenza-megbetegedésekről beérkezett 

adatokat vasárnap estig pontosan feldolgozlak 
s ennek alapján 

ma, hétfőn délben, dr. Csordás Elemér 
tisztifőorvos részletes jelentést ad ki,

amelyben az újabb betegségek számadatai is 
benne lesznek már. Értesülésünk szerint a je
lentés is hangsulyozni fogja, hogv a közönség 
a legteljesebb nyugalommal várhatja be a jár
vány megszűnését és eddig aggasztó jelenségek 
nem merültek fel. A tiszti főorvosi hivatal gom

Február végére elkészül a deficit
mentes állami költségvetés

Politikai körökben a legnagyobb érdek
lődéssel várják Imrédy Béla pénzügyminisz
ter genfi útjáról n részletes felvilágosításo
kat. Annál érthetőbb ez az érdeklődés, mert 
az eddigi hírek szerint, a pénzügyminiszter 
útja meglehetős eredménnyel járt és hogy 
erről eddig nem tájékoztatta a közvéle
ményt, annak az az oka, hogy a Népszövet
ség pénzügyi bizottságának jelentése csak 
most kerül majd a Népszövetség főtanácsa 
elé.

Mindeneseire a gazdasági élet szeretné 
már ismerni azokat a konkrét terveket, 
amelyek alkalmasak lesznek arra.

POLITIKAI NAPLÓ
Gömbös Gyula miniszterelnök többször 

hangoztatta, hogy az érdekképviseleteknek 
is szeredet juttat :iz állami ügyek vitelében. 
Politikai körökben ezt arra magyarázták, 
mintha a választójog reformjában ,a tör
vényhozás összeállításánál bizonyos mér
tékben az érdekképviseleti rendszer jutna 
érvénvre. Amint értesülünk, erről nincs szó, 
hanem arról csupán, hogy alakulna egy or
szágos gazdasági tanácsadó szerv nz érdek
képviseletekből. amely pazdaságpolitikai 
kérdésekben támogatást nyújtana a kor
mánynak.

¥
A képviselőház szerdai ülésén — hir szerint 

— n kormány tngini közül a közoktatási, n 
földmivelósl és az igazságügyi miniszterek több 
törvényjavaslatot terjesztenek be.

★
A Nemzeti Egység Pártja keddi értekez

let i — információnk szerint — Gömbös 
Gyula miniszterelnök nagyobb beszédben 
iinerleti a képviselőház munkaprogramját

¥
Az alakulandó külforgalmi intézettel kapcsola

tos tanácskozások az uj intézet hatáskörére vo
natkozólag befejeződtek. Megállapították az 
egyes gazdasági minisztériumokkal való kap
csolatot és a kormány honorálta a gazdasági 
érdekképviseleteknek azt a kívánságát, hogy 
Winchlcr Istvánt, az intézet vezetőjét teljesen 
döntő hatáskörrel ruházzák fel. Így nem lesz 
szükség arra, hogy a döntés a felmerülő kér
désekben az egyes szakminisztereknek tartas
sák fenn és a bürokratikus nehézségek és fór 
maságok teljesen kiküszöböltctnek us intézel 
működéséből. Valószínű azonban, hogy a szak
minisztériumok részéről egy tanácsadó szervet 
létesítenek mcllé;e, de ez a szerv egyáltalában 
nem csorbítja Winchlcr önálló hatáskörét.

★

Ma, hétfőn kezdődnek Gcnfben a leszerelési 
konferencia előkészítő bizottságának ülései. 
A magyar kormány képviseletében Masirevics 
prágai kövei és Ziégler Gusztáv ezredes utazlak 
ki. A leszerelési konferencia főbizottsága ülé
sei január 81-én kezdődnek és ezen már részi
vesz Apponyt Albert gróf is.

Egyszakaszos törvényjavaslat készül az 
dlldshalmozások radikális megszüntetéséről. 
\ javaslat vezető elve: közpénzlárbó! senki 
kel fizetést nem vehet fel. Amint értesülünk. 
Imrédy Béla pénzügyminiszter már a hét 
egyik legközelebbi ülésén beterjeszti a tör
vényjavaslatot.

Gömbös Gyula miniszterelnöknek és 
Bethlen István gróf, Debrecen város képvi
selőjének, debreceni programját vasárnap 
állitntták össze. A miniszterelnök kíséreté
ben szombaton délután Debrecenbe utaznak 
Bethlen Istvánon kívül: Hómon Bálint, Kál- 
lay Miklós miniszterek, Sztranyavszky Sán
dor pártelnök, Pctri Pál államtitkár, dr. 
Antal István miniszteri tanácsos, sajtófő
nök. A miniszterelnököt és kíséretét n Vi
tézi Szék küldöttsége, továbbá Vay László

doskodni f”g arról is, hogy
a közönségei megfelelően kioktassa 

és a betegség elkerülése érdekében a legfont®*  
sabb tudnivalókra figyelmeztesse.

Póriéból jelentik: Az influenza járvány Fran
ciaországban mindjobban terjed. A nagy hiva 
falókban, kaszárnyákban és iskolákban a 
tisztviselők, katonák és tanítók hatvan száza
léka megbetegedett. Liliében a postaigazgató
ság bejelentette, hogy hétfőtől kezdve csak 
egyszer naponta hordntja szét a postát. Nan- 
cyban bezárták az összes iskolákat.

1| FÁJDALOM NÉLKÜL HAJ□
hogy a költségvetési deficitet eltüntes

sék és azt teljesen defleitmentessé tegyék.
A pénzügyminiszter mindenesetre módot 
fog találni arra is, hogy a legfontosabb idő
szerű magángazdasági politikai kérdésekről 
nyilatkozzék a képviselőház ütésén.

Információink szerint különben a jöv« 
költségvetés előkészítő munkálatai az egyes 
minisztériumokban már előrehaladott *tá-  
diumban vannak és a minisztériumok állan- 
dó összeköttetésben vannak a pénzügy mi
niszterrel, úgy. hogy a költségvetés előre*  
láthatóan február végére el fog készülni.

báró főispán és Vásáry István dT. polgár
mester üdvözlik. Szombaton este Gömbös 
Gyula és Bethlen István meglátogatják Bal*  
tazár Dezső püspököt és Lindenberger Já
nos apostoli kormányzót. Vasárnap délelölt 
10 órakor az. Aranybika szálló nagytermé
ben nagygyűlés keretében mond beszédet 
Gömbös Gyula miniszterelnök, majd Beth
len István gróf és Kállay Miklós tartanak 
beszédet. Ezután bankett lesz, majd délután 
Hajdúböszörménybe megy a miniszterei- 
nők, ahol átveszi díszpolgári oklevelét.

Titokzatos eltűnések 
Tanárnő, technológus, keres

kedő és tisztviselő az el
tűntek listáján

Vasárnap több eltűnést jelentettek a főkapi
tányság cllünési osztályán.

Dániel Lajos ny. állampénztári főpénztáros 
bejelentette a rendőrségen, hogy Ilona nevű 
33 éves kánya, aki

okleveles tanárnő, 
három nappal ezelőtt eltávozott Sződligeten 
lévő lakásukról k azóta nem tért vissza. A ta
nárnő már hosszabb ideje súlyos idegbeleg- 
séghen szenved és legutóbb intézetben volt 
’polás alatt. Január 10-én

feltételes szabadságra engedték 
és családja gondjaira bízták. Állandóan hozzá
tartozói ügyeltek ró, mig a mull csütörtökön 
rövid időre magányosan maradt. Ezt az időt 
használta fel távozásra. Hozzátartozói attól 
tartanak, hogy baleset érte, vagy kárt tett ma
gában.

Slnkó Ferenc 23 esztendős technológiai 
növendék

eltávozott szülei Práter-utc.a 29-b alatti laká
sáról és azóta nem tért vissza.

Hitler Jenő 29 esztendős magántisztviselő 
négy nappal ezelőtt azzal ment el Murányi
utca 41 alatti lakásáról, hogy hivatalába megy 
és azóta nem tért vissza. — Leopold Lajos 31 
éves magántisztviselő január 19-én az esti 
órákban eltávozott bátyja Rózsa-utca 1 alatti 
lakásáról és azóta nem jelentkezett. A magáu- 
liszlviselö hosszabb ideig

az Uj Szent Jdnns-kórhdz idegosztályán 
állott ápolás alatt.

ahonnan mint gyógyultál bocsátották el.
Az Árion szálló értesítette a főkapitányságot, 

hogy
Jakobi Ernő 28 esztendős düsseldorfi 

kereskedő,
aki múlt hét elején érkezett a szállodába, há
rom nappal ezelőtt eltóvozott a szállódéból éa 
azóta nem adott életjelt magáról.

— Vicc gyűjtemény. A „Sofort-viccek, Műt 
solini- és Hitler-viccek" pompás gyűjtemény® 
most jelent meg és általános sikert aratett. 
•jra 24 fillér. Kapható mindenütt.

Zálogcéduláf,

• nranva’, ezlts öt, brli|l4i*nt  hihet*  len niHVHR áron 
ve»xek. lvAaoaka ekaserllziet, Hakócal-at 9. ssas*

Nugykanlz.su
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Izgalmas eie>haiaiharc a zajló Dunán 
a rendőr ős az Öngyilkos Hozott

teugrot; a margliniűrd', egy uszö tegUDiíra zu
han) es Izgalmas uergöLös uian a Dunába lul adt

Vasárnap hajnalban 4 óra tájban a Mar- 
githidon szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
egy jólöllözött férfire lett figyelmes, aki 
izgalottan sétált fel-alá a hídon, majd fel
kapaszkodott a korlátra és mielőtt megaka 
dályozhatták volna szándékában, a Dunába 
vetette magát. Az életunt

egy jégtáblára cselt és a viz a jégtáblát 
vele együtt lefele sodorta.

’A rendőr az öngyilkos segítségére sietett.
Pár nap óla a dunai mentőőrséget bevon

ták, mert a kedvezőtlen időjárásban motor
csónakkal nem igen lehet megközelíteni a 
dunai öngyilkosokat A rendőr egyik közeli 
baó legénységét verte föl és azokkal együtt 
csónakkal igyekezett megközelíteni a jég
táblán úszó embert.

Izgalmas jelenetek következtek ezután.
A csónakkal is csak igen lassan lehetett 
előbbre jutni, minduntalan beleakadt egy- 
cgv úszó jégtáblába Hosszas küzdelem után 
már-már az életunt közelébe jutottak, de 
ebben a pillanatban

az öngyilkos lecsúszott a jégről és bele
esett a zajló Dunába.

Annyi lelkiercje még volt, hogy a mentésére 
siető embereknek a következőket kiáltotta:

— Hagyjanak meghalni. Kürti Vilmos 
■ nevein, Dainjanich-utca 38. alatt volt 

a lakásom.
A következő pillanatban a Duna habjai 

már el is nyelték az életuntat. A rendőr és 
hajósok visszamentek a partra. A rendőr 
ezután besietett n főkapitányságra, ahol je
lentést telt a különös öngyilkosságról.

A főkapitányságról detektívet küldtek ki 
b Darrjanich-ulcába, hogy megállapítsák az 
öngyilkos kilétét és megtudják az öngyilkos
ság okát.

A Damjanich-utca 38. alatt lakott felesé

A póruljárt betörő Be,ör, a vendéglőbe,borral 
és pezsgővel feitla magé?, ela.udi és álmában elfogták

A Sándor-ufca 36. számú házban lévő ven
déglő tulajdonosa. Tivadar János vasárnap reg
gel, amikor kinyitotta vendéglőjét, különös 
felfedezésre bukkant A sönlésben a földön.

mély álomba merülve, egy kopottruháa 
fiatalembert talált,

aki körül több ürej boros- és pezsgősüveg volt. 
Étclmaradékokat is talált a földön, amiből arra 
a következtetésre jutott, hogy a mély álomba 
merült ember bizonyára a betörő lehel, aki 
miután pénzt nem talált az üzletben.

alaposan (elöntött a garatra
s jól belnkmározot*.  Rendőrt hívott s azzal 
együtt igyekezel! felrázni a berugott emberi. 
Nagynehezen tért csak magához s első kérdése 
az volt, hogy tulajdonképpen hol is van'? Anti
kor megtudta, hogy a betörés színhelyén aludt 
el, nagyon dkc-ercdell s menekülésre gondolt, 
de ebben a szándékában megakadályozták.

Előállították a főkapitányságra, ahol kijóza

Négy halottat temettek közös sírba...
A Mária Valér! a-te lepi családirtás áldozatainak temetése

Hulló hóesésben, ötfokos hidegben va
sárnap délelőtt temették el a Mária Valéria- 
telepi családirlás négy áldozatát.

A rákoskeresztúri temető szertarlástcr- 
méhen négy egyszerű világostul nára ma

gével és ötesztendős gyermekével a dunai 
öngyilkos. Felesége megdöbbenve fogadta a 
szomorú hirt, mert szerinte

semmi oka nem volt férjének az öngyil
kosságra.

Testvérei, akik közül az egyik a Corvin- 
Aruház cégvezetője, a másik pedig magán- 
tisztviselő, ugyancsak érthetetlenül állnak 
az öngyilkossággal szemben. Elmondották, 
hogy fivérük, aki 33 esztendős volt, legutóbb 
egy szőnyeggyárnál állott alkalmazásban, 
mint ügynök. Jól keresett, soha nem pa
naszkodott anyagi gondokról, de ha esetleg 
felmerült volna valami anyagi differencia, 
akkor sem kclett volna öngyilkosságra gon
dolnia, hiszen

jómódú csahídja
segített volna rajta.

Szombaton délben odahaza ebédelt, leg
jobb hangulatban elbeszélgetett feleségével 
és gyermekével, majd öccsét kereste fel és 
azzal egy sakkpartit játszott. öt óra felé 
járhatott az idő, amikor eltávozott hazulról. 
Távozáskor

azt mondotta, hogy vacsorára visszatér, 
de hiába várták hozzátartozói, többé 

nem jelentkezett.
A család arra kérte a rendőrséget, hogy 
állapítsák meg,

hol járt és kikkel töltötte Kürti Vilmos 
utolsó estéjét és éjszakáját, mert sze
rintük valami egészen titokzatos hátte

rének kell lenni az öngyilkosságnak.
I Nem tartják kizártnak, hogy valaki esetleg 
leitatla az egyébként józan életű embert és 
az alkoholhoz nem szokott Kürti talán pilla
natnyi elmezavarában, iliumináll állapotban 
követte el az öngyilkosságot.

A rendőri nyomozás lesz hivatva fényt 
deríteni a rejtélyes öngyilkosság hátterére.

nodott és 
töredelmes beismerő vallomást tett.

Elmondta, hogy az esti órákban beiért a ven
déglőbe, 10 óra tájban a nyitott plnccajtón 
keresztül lelopédzott a pincébe, ott elbújt és 
két óra után, amikor bezárták n helyiséget, fel
jött a pincéből, fölfeszitelte a íiókokat, szek
rényeket, pénzt és ékszereket keresett, majd 
mikor látta, hogy i vendégében éjszakára nem 
tartanak pénzt, bánatában elkezdett inni.

Először
tokaji bort azután vörösbort Ivott, mojd 

pezsgőre tért út,
de közben szalámit sonkát, szardíniát is evett. 
A nagymennyiségű alkohol megártott neki, azt 
gondolta, hogy egy kicsit pihen és azután, még 
mielőtt tetfenérik. kilopódzik az üzletből, de 
■így e aludt, hegy egyenesen a vcn'.cglös kezei 
közé került A pé.ruljárt betörőt előzetes letar 
tóztatásba helyezték.

zolt koporsó volt fclravatalozva oldalukon 
fekete felírással : Bálint Mihályné élt 32 
évet, Bálint Mária élt 12 évet, Bálint János 
élt 8 évet és Bálint Mihály élt nyolc évet: 

anya és három gyermeke.

A négyes ravatal előtt a gyászolók soka
sága szorongott, akiknek soraiban ott sir- 
dogáltak a kis Bálint-gyermekek osztálytár
sai, akik tanítónőik vezetése alatt jöttek cl 
a szomorú aktushoz.

A római katolikus és református egyhá 
rak papjai tiz órakor érkeztek meg. Bálinl- 
né és leánya ugyanis katolikusok voltak, 
inig a fiuk református vallásnak. Körösi 
János római katolikus lelkész beszenlélte a 
koporsókat, utána Pesti Zoltán református 
tiszteletén megható búcsúztatót mondott.

A Lün nyomorúsága miatt állunk ml 
most ilt — mondotta többek körött.

Ez tán beemelték a koporsókat a halottas 
hintókba s a behavazott, fehér temetőn ke
resztül végtelen hosszú sorban megindult a 
gyászmenet a közös sir felé. Bálint Mihályt 
az apát, a szomszédok támogatták.

attól félnek, hogy öngyilkos lesz.
Künn a sírnál a Miatyánk hangjai mel

lett még egyszer meghintették szentelt víz
zel a koporsókat. Azután a református lel 
kész felolvasta a 90. zsoltárt.

— Ne emberi beszéd, hanem Isten szava 
legyen az, ami elbucsuztatja őket — mon
dotta.

Csendben, halk hangon elmondották a 
Hiszekegyet s leeresztették a négy kopor
sót a közös sírba, amely mellett Kertész 
Miklós, Bálint munkatársai nevében gyász 
beszédet mondott.

— A krisztusi szereiét melegében lett 
volna részük s most befogadta őket a sir.

Első brldgre-olímníász Berlinben

Január 20-án kezdődött Berlinben, az Adton-szállóban az első nemzet közi bridgc-vcr.:i ng- 
torna, képünk az izgalmas mérkőzés cg."lk érdekes portréját mutatja

Az amerikai míss autókalandja
Budapesttől Szegedig és vissza
Letartóztatták, mart nem tudta kifizetni az autótaxit

A budapesti királyi büntetőtörvényszék 
körözőleyele alap'ún a főkapitányság elfogta 
és letartóztatta Farkas Veronika 22 éves 
nevelőnőt. Farkai Veronika

amerikai származású leány, St.-I.ónix
ban született.

Nemrégiben jött Magyarországra.. A köröző
levelet egy taxisofőr panasza alapján bocsá
tották ki ellene. A rendőrségen kiderüli, 
hogy milyen körülmények miatt kerüli bajba 
az amerikai míss.

Farkas Veronikának egy férflismeröse éli 
Budapesten. A leány megtudta, hogy a fia

Influenza
ellen legjobb védekezés, ha célszerű 
testápolással megedzzük, ellentállóvá 
tesszük a szervezetet.

Minden nap, amely meghűlés, ki
merültség, bágyadtság miatt meggá
tolja munkájában 

pótolhatatlan 
vesztesét?.

Használjon naponta testének lemo
sására, izmainak, végtagjainak bedör- 
zsölésére. szájának, torkának öblöge
tésére, vagy belsőleg cukorra csep
pentve

DIANA 
sósborszeszt 

jjaBaBBnuanoBBEBRaBanaKTj 
A rettenetes nagy gazdasági válság volt 
mindennek az oka

A búcsúztatók után betemették a tátongó 
sirt, hamarosan leszúrták a fejfákat s az i j 
négyes sirdomb egyedül maradt a temető 
mélységes csendjében.

talember Szegedre utazott. Mindenáron ta
lálkozni akart vele.

Taxit bérelt és lement Szegedre.
Szegedről rövidesen visszafordult, ugyanazon 
a taxin jött Budapestre. Közben azonban 
minden pénze elfogyott s

nem tudta kifizetni az útiköltséget.
Megindult ellene az eljárás s mivel ncin 
találták, körzőlevelet adtak ki ellene. Ilyen 
előzmények után történt, hogy

a szép amerikai mlss a ren<Idrséj»re, on
nan pedig az Ügyészség fogházába ke

rült
n Budapest—szegedi autóskaland miatt.

tünk e1. Ez a szám még sokka nagyobb lesz, mert rend
kívül olcsó áraink e hét végéig vannak érvényben.
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Három Ms!lu halálos szánkúHatasztráfája
Senhi se Ismeri e szerencsetienfll líri tluKat

Miskolc, január 22.
(A Hétfői Neipló tudósítójának telefon- 

jelentése.) M^kolc és Diósgyőr közötti Ke- 
nkdomb kqnvenc kirándi lóhelye mindkét 
város lakossógának szánkózásra és síelésre. 
Vasárnap reggel is nagyon sokan voltak 
kiril Kerekflomboti, ahol

három, uriaaon öltözött nyolc-kilenc
éves kisfiú

Is megjelent primitív, régies szánkójával és 
olt csiiszkúlgattak lefelé. A szánkóval neki 
mentek a hegy szélén elhúzódó fasornak és 
mind a hárman kiestek a szánkóból. Az 
egyik fin egy fa törzsén^ zuhant, inig a 
másik kettő a szomszédos fának esett. Az

Brlinni fasiszták
E«y halott, éjszakai véres ostroma 
íebí/uu os egy kaszárnya ellen

Briinn, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnapra virradó éjjelen, egy óra táj
ban mintegy ölvén tőből álló csoport

megtitaiudtu ■ iirllnnl 43. gyalogezred lak- 
lanyiyúl.

'A mPRhhisull támndós során öten sebesültek 
meg, köztük hárman xulyosan. A súlyosan se
besüllek egyike /

kórliúzbnszállltás közben meghalt.
A támndók egy rész/t sikerült elfogni. A tá
madásról a következő részleteket közük:

Kohtinek faitalékos főhadnagy, aki KAnigs- 
fcldhen lakik és okit a városban szertelensé
geiről, állandó kalandvágyáról ismertek, az 
utóbbi napokban

érintkezésbe lépett több brllnnkörnyék! 
fasisztával.

Kölninek art mondotta, hogy egy fasiszta 
gyűlés blztorjftágánnk védelméről van szó és 
ily módon ^került mintegy ötven embert arra 
bírni, hogy

két Iá más gépkocsin Brllnnbe utazzanak.

Balog László budai gyógyszerész
4 betörő furcsa kalandja a betörővel
kifosztotta a lakását, azután eladta neki az elvitt iratokat

Érdekes kalandja volt a múlt héten Ba
log László budai gyógyszerésznek. A gyógy 
szerez lakásába hetekkel ezelőtt

betörök jártuk,
nagy mennyiségű ruhaneműt, kétszáz pen
gőt és összes irományait elvitték. A betörők
nek nyomaveszcl s a gyógyszerész már bele
nyugodott nbba, hogy sohasem kaphatja 
vissza holmijait.

A midi héten azután megszólalt a patika 
telefonja, egy fvrfihnng jelentkezett, Balog 
gyógyszert' szt kérte a telefonhoz és azt 
kérdezte tőle,

mennyit érnek meg neki uz elveszett 
Iratai.

A gyógyszerész rossz tréfára gondolt, de 
azért b mondta a telefonba:

— Ötben pengőt.
Mire az ismeretlen telefonáló kijelentette,

Molnár René dr, ellen, aki Szovjet*  
Oroszországban telepedett le, 
fegyelmi tárgyalást tűzött ki 
az ügyvédi kamara A H ravkt. 

agitátorok védőjét törlik a kamará
ból, ha a felhívásra nem jelenik meg

Sallal Imre és Fíirst Sándor szovjetagi
tátorok kivégzése után nyomozást Indított a 
rendőrség Molnár René dr. budapesti ügy
véd ellen, mert az volt n gyanú, hogy 
védői kötelességén túlmenően

tevékenykedett n kommunisták érde
kében

és állandó összeköttetést tartott fenn a 
í< gházhan őrzött különböző kommunista 
nyumisitottnk n a Magyarországi Kommu
nista Párt megbízottjai közölt. A büntető

Pin'.eken I |
Jelonitt meg a | |

SZÍNHÁZI ELET
Míss Magyarország száma
61 old Üss RAOló-Vlt.AOHIR ADÓVAL, Európa lectész- 
lotesebb rádióműsorával eg^ÜiLaoo oldal. Ára uo tltltr

n flu, amelyik a szánkóval együtt nekiment 
a fának, ott, nyomban

a helyszínen meghalt,
a másik két fiút eszméletlen állapotban vit
ték a kórházba, ahol az orvosok megálla 
pitották, hogy

koponyaalap! törést és agyrázkódást 
szenvedtek.

A szerencsétlenül járt három kisgyermek 
személyazonosságát megállapítani még ed
dig nem Kikerült. Annyi bizonyos, hogy 

nem miskolciak és nem diósgyőriek. 
Bubájukban semmiféle írást, amelyből ki 
létükre lehelne következtetni, nem találtak.

A vállalkozás résztvevői a vasárnapra virradó 
<yjekn útnak indultak Briinn felé; Kobzinek 
útközben, közvetlenül Briinn előtt egy elha
gyott hegyiuton nicgállittalta a kocsikat és

rábeszélte a vitatkozásban résztvevőket, 
hogy ostromolják meg a briinnl 43. gya

logezred laktanyáját,
amely Briinn egyik külvárosában, Zidcniceben 
van. A tervet végre hajtották és a rsoport egy 
része a kaszárnya hátsó falán átmászva, csel
lel le/egpverezte a kaszárnya főkapujának őr 
ségét. Az őrségparancsnok azonban rögtön 
riadót fuvalolt. A riadóra érkezett katonai és 
rendőri készültség

azonnal felvet e a harcot a betolakodott 
rendbontókkal,

akiket rövid harc után sikerült ártalmatlanná 
tenni. A csoportnak a kaszárnyába behatolt 
tagjait kivétel nélkül elfogták, de a kaszárnyán 
kivid maradtak az első lövések hallatára meg 
futamodlak. A támadók egyike harc közben 
oly súlyos fejsebet kapott, hogy még kórházba 
szárítás körben meghalt; két másik társa és 
egy katona súlyosan, egy katona pedig köny 
nyebben sebesült meg.

hogy ő járt a gyógyszerész lakásán s

atái pengőért hajlandó visszaadni az 
iratokat.

Balog László csuk két éve él Budapesten 
több mint tiz évet töltött Mexikóban, ott 
már megszokta az ilyen üzleteket. Elfogadta 
az ajánlatot, azzal a kikötéssel, hogy csak 
75 pengőt fog fizetni.

A beszélgetés után tiz perccel boy jelent
kezett a gyógyszertárban egy levéllel, a le
vélben

az Íratok félévét
A gyógyszerest erre elküldött 37 pengői 
további tíz perc múlva egy másik boyválla- 
lat küldönce

elhozta az Irományok másik felét
és megkapta a hátralékos összeget.

Ezzel bevonult Budapestre az amerikai 
gángstcrflrmák „üzleti**  stílusa.

törvényszék Szemák tanácsa tárgyalást tar
tott Molnár René dr. bűnügyében és miután 
megállapította, hogy résztvett a földalatti 
kommunista mozgalomban.

In contnmaUam bűnösnek mondotta ki, 
de a törvényes rendelkezések értelmében 
büntetést nem szabott ki rá.

Molnár René dr.-ról azóta ügyvédi körök 
ben az a hir terjedt el, hogy már nincs 
Londonban, ahová a nyomozás megindulá
sakor kiszökött, hanem

Szovjetoroszországban tartózkodik, Itt 
telepedett le s állítólag állást is szerez

tek neki.
A kommunista ügyvéd ellen a biintetö- 

lörvényszéken történt elitéltctése után
a budapesti ügyvédi kamara Is megin

dította az eljárást
é>s tárgyalást tűzött ki ügyében, miután a 
kamarai ügyész elkészítette vádiratát. Mol
nár dr. természetesen nem jelent meg a ka

Mondjon le a zsűri!
Gaál Júlia tizenhétéves Pók-kisasszony lett 

az 1933-as Miss Magyarország
Az a riport, amit a Színházi Élet évenként 

szokásos szépségkirálynő-választásával kap
csolatban Írni akartam, tulajdonképpen ott 
kezdődik, hogy szombaton délután három 
grófkisasszony jelent meg a színházi heti
lap szerkesztőjénél. Mind a hárman törté
nelmi nevet viselő famíliák gazdag és elő
kelő tagjai, akik — avanzsáló’ akartak — 
királynők akartak lenni. Meghívót kértek a 
választásra, hogy ők is elvonulhassanak a 
dobogón ama zsűri előtt, amely hivatva van 
dönteni a magyar hői szépségideál fölött.

★

Nem tudom, hogy a felvonult száz leány 
között ott volt-e ez a három mágnáskisasz- 
szony, nem gondolták-e meg az éjszaka a 
dolgot, amikor bizonyára álmatlanul latol
gatták a tükör előtt győzelmi esélyeiket, de 
annyi bizonyos, hogy ezzel a lépésükkel 

HÁROM UJ MISS ELSŐ INTERJÚJÁT ADJA A HÉTFŐI NAPLÓNAK
Sndő Lili második uduarhölgy, Gaál Júlia Miss Magyarország 1933. és Gábor Zsuzsa első ud

var hölgy beszélget Stáb Zoltánnal

amijeiét adták annak, hogy a női szépség, 
akár a kunyhóban, akár a palotában, az ér
vényesülés felé tör, no és hogy az ilyen 
szépségkirálynő választásokat nem lehel 
csak úgy felülről lekezelni. Még ezt is ko- 
nolyan kell venni. Ezt komolyan ip vette » 
választást rendező lap, amely sok szép 
leányt vonultatott el, de a zsűri — tisztelet 
a kivételnek — ugylátszik nem állt a hely
zet magaslatán.

★

Vasárnap délelőtt egy bájos pesti kis úri- 
leányt, a tizenhétéves Gaál Júliát ruház- 
’.ák fel Miss Magva rorszőg büszke címével, 
lemzetiszinü vállszalagjával és a címmel 
;óró egyéb földi javakkal. Valóban helyes 
5s bájos volt ez a kislány, aki hol sápad
tan, hol pirosra gyűlt arccal örült a dicső
ségnek és csak ezt tudta mondani:

— Mindig színésznő szereltem volna lenni, 
most azt hiszem anyukám sem tiltakozik 
ellene és az is leszek

A kis királynő tegnap még a Pók-áruház 
Rákóczi-uti fiókjában volt tisztviselőnő havi 
öO-ért és boldogan szolgálta ki a vevőket, 
mint kezdő és ambiciózus gyakornok. Mára 
megváltozott a világ, mert a kislány első 
dolga volt — lemondani az állásáról. Hétfőn 
tehát megürült egy állás a Póknál — jelent
kezhetnek, akik kihulltak a zsűri rostájain. 
Elvégre ez sem megvetendő pozíció.

★

Míg a kisleány élete e.hő Interjúját adja, 
i nép, amely látni nknrja az uj királynőt, 
disszonáns hangokat üt meg:

— Mondjon le a zsürd — kiáltozták és 
valljuk be, a mob lázadásának van némi 
alapja,

marai fegyelmi tárgyaláson, mire
most újabb tárgyalást tűztek ki és ez
zel egyidejűén felhívást bocsátottak ki 

ügyében.
Ha Molnár René czekután sem jelenik meg 
a fegyelmi tanács előtt — ami csaknem bi
zonyosra vehető — Molnárt

törlik a kamara tagjai sorából 
s igy az ügyvéd nem folytathat gyakorlatot 
többé.

Nem is néztem meg jól, hogy kik ültek 
a zsűriben és kik azok, akik hivatva van
nak dönteni a magyar szépségideál fölött 
Tény az, hogy száz iruló-piruló leány közül, 
aki remegve végiglejtelt a dobogón, legalább 
busz ragyogó szépség akadt. A zsűri azon
ban egymásután selejtezte ki őket, moso- 
lyogva, kézlegyintve tért napirendre a mo- 
dern és a mai szépségideálok felett. Mert a 
zsűrit például ilyen elvek kormányozták! 
akinek „igazított" a szemöldöke, egyébként 
akármilyen szép is, annak már befellegzett' 
Tisztelet és becsület a zsűri kitűnő tagjai
nak, de a mai fiatal leányok nem ismernek 
ilyen szabályt! Be kellett volna vallaniok, 
hogy elmúltak az idők az öreg és rigorózus 
elvek felett és Ítéljenek olyanok a mai fia
talság fölött, akik közelebb állnak hozzá
juk. Itt van például az első udvarhölgy!

Gábor Zsuzsa, aki a legnagyobb szépségigé*  
rét, dehát — mai leány.

Annak föntartásával. hogy a kis Gaál Jú
lia valóban rendkívül csinos és megnyerő 
kisleány — ezennel megpeticionálom a vá
lasztást. g. g.

A Kereskedelmibank mérlege
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Igaz

gatósága e hó 18 án VVeiss Fülöp elnöklete 
alatt tartott ülésén állapította meg az 1932 
évi üzletév eredményeit.

Az 1932. üzletév 4,540 817.71 P tiszta 
nyereséggel zárult az előző évi 5.133,753.32 
pengő tiszta nyereséggel szemben. A nyere- 
iégálhozaltal együtt a nyereség az 1931 év
ben 5.597,359.27 pengőt tett ki, szemben az 
1932. évre kimutatott 5.544,188.52 P-vel. Az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően több már 
lebonyolítót üzlet nyereségének elszámolása 
ezúttal h későbbi időpontra tartatott fenn.

Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy 
a február 7 én d. u. J$5 órakor megtartandó 
91-ik rendes évi közgyűlésnek javasolni 
fogja, hegy az 1932. évi osztalék kifizeté
sére 2,000.000.— P, vagyis részvényenként 
K P (tavaly .5,— p> fordittassék, továbbá, 
>>Qgy a rendes tartalékalap 1,000.000. - p vei.

........... . . ju.é.i ii. v..uiényei u
900.— P-vel javadalmaztassanak, ugyan

év mint a mull évben. Javasolni fogja vő- 
ál, hogy az intézeti épületek érlékcsökke- 
ési alapjának javadalmazására 400.000.— 
ngő fordittassék az előző évi 200.000.— 

engövc! szemben, az 1933. űzlelévre pedig' 
,320.38-l.Aő P nyereség vittessék elő, szem-i 

jen a tavalyi 997.370.S1 P-vel,
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Kirabolták a dtig! postahivatalt
n teílas leutotts a postamssssrt. Kifosz
totta a pénztárt, azután etmonaKUlt
értesítést ka-

szombaton

A főkapitányság vasárnap 
pott a csendörségtől, hogy

Dég község postahivatalát 
este ismeretlen tettes kifosztotta.

Este 6 óra tájban, mikor a postamester a 
napi bevételről összeállítását készítette, egy 
20 -24 évesnek látszó spo.truhás, szürke 
sportsapkát viselő fiatalember állított be a 
helyiségbe. Az ismeretlen férfi bélyeget kért 
a postamestertől, majd mialatt az a szek
rényhez lépett, hátulról valami kemény 
tárggyal

2200 pengős zsebmetszés a színházban
Letartóztatták a zsebmetsző

A rendőrség vasárnap zsebtolvajlás miatt 
előzetes letartóztatásba helyezte

Szilágyi Hugó 49 éves zongoratanára

aki érdekes előzmények után került rendőr
kézre.

Néhány nappal ezelőtt a Magyar Színház 
előadását nézte végig egy budapesti vállalat 
kormány főtanácsos-vezérigazgató ja. Mikor 
előadás után a színház kijáratához érkezett, 
észrevette, hogy a ruhatárban a nagy tolon 
gásban valaki

kilopta a zsebéből két tárcáját,
egy krokodil bőrtárcát és egy patkóerszényt, 
a tárcákban összesen 2200 pengő volt. A

Zajzon Sándor míikertész
Napok «lo holtan rejtélyes halála 
feküdt bezárt ja- a Bognár-utcában 
kásában — Vasár-
nap fölözték fel a titokzatos halálesetet

Vasárnap délelőtt rejtélyes haláleset 
ügyében indított nyomozást a főkapitány
ság bűnügyi osztálya. Budán, a Bognár
utca 5. számú ház c,;yik szoba-konyhás la
kásában

holtan találták Zajzon Sándor 45 esz
tendős műkertészt.

A mentők, akiket kihívtak a helyszínre, 
gyanúsnak találták az esetet és ezért jelen
tést lettek a rendőrségnek is róla.

Évek óta lakott Zajzon Sándor 45 éves 
kertész a Bognár-utca 5. számú házban. A 
magányos ember a legszolidabb életet élte, 
kora reggeltől késő estig budai kertészeté' 
ben dolgozott, látogatók csak nagyritkán 
fordultak meg lakásában s a házbeliekkel 
is ritkán érintkezett. Zárkózott, szerény éle
tet élt. Házbérét pontosan lefizette, egyik 
közeli vendéglőben étkezett és kapuzárás 
után nagyritkán maradt csak el hazulról. A 
házbeliek

szerdán reggel látták utoljára.
azóta nem mutatkozott. Nem tűnt fel nekik 
a dolog, azt hitték, hogy Zajzon kint tar 
tózkodik kertészetében.

Vasárnap délelőtt tiz óra tájban egyik 
rokona kereste fel. Az illető már kint járt 
a kertészetben, mert tudta, hogy napköz
ben Zajzon ott szokott tartózkodni, de ott 
n szomszédoktól azt a felvilágosítást kapta, 
hogy valószínűleg beteg lehet, mert már 
napok óta nem mutatkozott. A vidéki rokon 
ezután elment a Bognár-utcai lakásba és 
miután

se csöngetésére, se hosszas dörömbölé- 
aére nem kapott választ,

a házfelügyelőnél érdeklődött Zajzon hol 
léte felől. A házfelügyelő sem tudott felvi
lágosítást adni, mire gyanúsnak találták a 
do’got és együttesen kezdtek dörömbölni az 
ajtón. A házfelügyelő közben

az nblakon át észrevette. hot»y a ker
tész az asztalra borulva fekszik.

Rosszat sejtve felnyitották az ajtót és be-

Fagyási naniaimak 
gyors eltűnte énére szolgál 311 tér melegvízben 
feloldott, jó evőkanálnyi SZENT KÓRUS 
Só, melyben a fagyos tes'részt lelekvis 

előtt áztat uk.

Utána a tag/os részeket kön *yen. kévé* va 
lellnnal bedörzsöljük, aztt án ló meleg ruhá 
vai betakarjuk Ezen ellátás 3-4 napon át 

meglsmétíendő.

ré

fejbesujtotta, úgy, hogy a postamester 
eszméletlenül esett össze.

Amikor ájultságából magához tért, 
múltén fedezte fel, hogy támadója

a napi bevételt, 1078 pengő 18 Aliért el
rabolta.

Azonnal jelentést tett az esetről a csendőr
őrsnek, megindították a nyomozást, de a 
postarablónak nyomaveszett.

A csendőrség azért tartotta szükségesnek 
értesíteni a főkapitányságot, mert nincs ki
zárva, hogy a rabló Budapest felé szökött.

Szilágyi Hugó zengoratsnirt
vezérigazgató azonnal panaszt tett a rendőr
ségen. A főkapitányságon

megmutatták neki a fekete albumot, 
amelyben a bűnügyi nyilvántartó hivatala 
a notórius zsebmetszők képét gyűjtötte össze. 
A vezérigazgató alaposan 
a képeket és ar egyiknél 
kezett rá, hogv

hasonló azeniélyleirásu 
dott a ruhatárban a közeiében,

A fénykép Szilágyi Hugó zongoratanárt áb
rázolta, aki hasonló ügyben már szerepelt a 
rendőrség előtt Szilágyi Hugót előállították. 
Rövidesen beismerte a zsebmetszést, mire 
letartóztatták.

szemügyre vette 
megakadt. Emié-

ember toiako-

siettek a szobába. Az asztalra borulva ta 
lálták Zajzon Sándort. Először azt hitték, 
hogy rosszul lett és eszméletlenül fekszik, 
éppen ezért a mentőket értesítették, akik
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mert
Az

csakhamar meg is érkeztek a helyszínre. A 
mentők már első pillanatban megállapítot
ták. hogy a műkertész halott, sőt

már napokkal előbb bekövetkezett ■ 
halál,

holtteste már oszlásnak is indult, 
asztalon és a földön több helyütt

▼érnyomokat találtak
és több körülményből arra lehetett követ
keztetni, hogy

Zajzon nem természetes halállal halt 
meg,

Az I. kerületi kapitányságról rendőri bi
zottság szállott ki a helyszínre. Megállapí
tották, hogy a konyhában lévő gázcsap 
csak gyengén volt elzárva, úgy, hogy

a lakás telítve volt gázszaggal.
Búcsúlevelet nem találtak a lakásban, 
megerősítette volna azt a feltevést, hogy 
öngyilkosság történt. A házbelick előadása 
szerint a műkertész

ami

10.000 autó tüntetése Prágában

Prágában a magas adók ét terhek miatt ÍO.OOO autó nagg demonstrációt rendezett, nméig 
órákhosszat valósággal eltorlaszolta az utcai forgalmat

gyönyörű minták, métere

Ra’ököppsr
métee.....................................

Brafllopü ohíopö
Ingekre, métere...................

■ ]

komplett számokban 

100"/t-os tiszta

Selyem RyahM 
Jersey"

98

3=®?

3^ü
W>-------------

gyönyörű minták, métere.
£.93

Tempó-áruház muhi.
—■■III ■■ I I

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

soha nem hangoztatott öngyilkossági 
terveket

és inkább azt tartják valószínűnek, hogy a 
magányos emhfr titokzatos bűncselekmény 
áldoznia lett. A .rendőrség intézkedésére

a holttestet a törvényszéki bonctant In
tézetbe szállították

72 cm széles, íélgyapju, m. .

maiiasse
j.98

gyönyörű m’nták, m.

5—

ulB|IB ufll'l C.98
müse yemből, gyönyörű minőségű

FM tatára 52
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Halálba menekült a vizsgálat elül, 
amely megállapította ártatlansága

Esv nyínauBsz uzrosi
Gyöngyön, %muár 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele/ón- 
jelentése.) Gyöngyös város közönségét tragi
kus esd tartja izgalomban.

Malusek I.ászló városi tisztviselő ellen 
hns z.il.b idő óin egészen jelf-niAtelen, apró 
szabálytalanságok miatt vizsgálat folyt. Ma 
tus: k a vizsgálat folyamán

állandóan hangoztatta áritbánságát és 
teljesen kétségbeesett a vi/^gálaj tartama 

alatt.
Környezetének állandóan hangoztatta, bőgj’ 
az ellene indított hajszát nem bírja 
elviselni.

tisztviselő tragédiája
Most azután p szerencsétlen vórosl tiszt

viselő pontot lett az ellene szóló vizsgálat 
jegyzőkönyvére

Revolverével főhelőtte magát és nyom 
han meghalt.

Néhány órával később — nz öngyilkosság 
még nem is vált köztudomásúvá, — meg
állapították,

hogy a szerencsétlen városi tisztviselő 
tényleg teljesen ártatlan

nz ellene emelt vádakban és túlzott érzé
kenysége kergette a halálba. Családja iránt 
a legnagyobb részvét nyilvánul meg az 
egész városban.

Véres éjszakai küzdelem a fokossal 
fölfecyyverkezett banditával

Béf.ésgyula, január 22.
(A H ih’l Napló tűdé silójának telcfónjelen- 

t'se.) Vasárnap délin n Békésről a csond/'.rség 
n gyulai ügyészség fogházába kiürít Szamos 
Sándor békési földmivuiőt, oki

■ vasárnapra virrad éjszakén több rablö- 
mcrényletel és betörést követett eL

Éjféltájban Barna I.ászló 71 éves békési gaz- 
d. II.oíIó nrr.i éhreot, hogy valaki jár oz udva
ron. Az öreg kora (ellenére is hatalmas erejű 
Jlarna ki.ncnt a sötdt udvarra, ahol

valaki fokossal tygy fejbesujtottn. hogy az. 
udvaron levő gödörbe zuhan: bele.

Az ülés erejétől nfzonban a támadó Is együtt 
ew.lt vele n gödörbe és ott valóságos

élethalálharc keletkezett a megtámadott 
gazda és az < jszakal ulcnőlló között.

A küzdelem zojárji Barna László felesége Is

Húsz sí- és ródJíbaleset történt 
vasárnap

Őrséget nllifottak fel a mentők ZugHgetben és Svábhegyen
A téli sport hívei vasárnnp mór a kora reg

geli órákban < llepték a budai hí gyeket, aztán 
megindult a vidám léli sportélet. A síelők, 
ródll/ók ezrei főleg a Svábhegyit és környé
kit özönlöttek cl, ele a behavazott Gellérthegy
nek is nagy publikuma volt. A téli sport moz
galmas vasárnapja

reugf-tég munkái adoii a mentőknek.
A mcnté.cgyi süld, számítva a bal. setékre, úgy 
intézkedett, hogy n Zuglige'.bcn és a Sváb
hegyen

külön őrségeket állít fel.
Mindkét helyen kora délelőtt ott voltak mór a 
mentők, akiknek a délutáni órákig valóban 
sok dolguk akadt, összesen

húsz esetben nyújtottak segítséget a 
mentők.

A busz baleset közi I kél súlyosabb sibnlcscl 
R több súlyosabb rédíihalcsct történt.

A kél suly/w sibajcset a Svábhegyen volt, 
•hol először

Szitást Magda 23 éve.s magán ttszt vb elő nőt 
szál ltot.ák kórházba a men ők.

A tisrlviselónő siél'és közben jobb bokáját 
törte cl. A Normafánál

J/i történt gróf Széchenyiek 
lábodi termésével és egy 150G 
pengős szívességi váltóval

Megszüntették az eljárást Széchenyi Pál Imre gróf ellen
Abban ar elkeseredett harcban, amely néhai 

Széchenyi Emil gról koronaőr családja körül 
falvi most igen érdekes fordulat következett 
be. S/i'rhinsí Emil fia: Széchenyi Pál Imre 
gróf ellen Orosz Albert háztulajdonos

feljelentél telt
s ebben az! adta elő. hogy a fiatal arLsztokrntn 
őY)) pengő kölcsönt vett fel tóié, ennek ellő 
j) | < n lekötötte a csalód lábadt birtokának 

gabonát rmésft. Grosr — feljelentése 
*/ ríni a kölcsönt nem IlMjta vissza s a 
gróf a fiOO.I pengőt akkor vene fel,

am'.kcr már visgyontnlanságl eskü! tett
de C.’t elhallgatta előtte. Az ügyészség kihall 
gab.sra Idézte meg Saéehensi Pál Imrét, aki

vl ’zar.taMtotta a feljelentés vádjait.
Az ügyészség megszüntette at el járást Széchenyi 
eliin s ezt

n főügyészség ninst Jogerőre emelte.
A végzés szerint

bán -selekmény hiányában sztlotctték meg 
us eljárást Széchenyi Pál Imre ellen, 

mert nt égési kölcsönúgyle:hca neki semmi 
köze nem volt • csupán •nfivT" szerepe volt az 
ügyben, hogy néhai édesafyja megbízásából a 
CÍM pengőről szóló váltót átadta Orosz jogi

Fővárosi tanár
biztos R'Skeerri k >iretp>t--'l énenként rendkh01
grorsan *•  v'cRnn mnuRniRnolftkat. SrrttRCit (Kiket Vidék! 
skoeS. köveknek tabeuuta}. WUH. kai.suti k |. 

kiszaladt a házból, hogy férjének segítségére 
legyen A támadó az, asszonyra is több ütés! 
mért a fokossal és végül

a gazdát éa feleségét véresre vagdosva, 
súlyos sérülésekké', félig eszméletlen álla 

pótban hagyta olt a gödörben.
A szörnyű küzdelem zajára figyelmessé váll 

szomszédok üldözni kezdték a meneklőt, aki 
azonban eltűnt a rőtét utcákon.

A hajnali órákban még négy másik házba 
tört be o rablótámadó

és mindenütt fosztogatott. Az üldözésére siető 
embereket véres fokosával riasztotta el.

A cfcndörség vasárnap már a kora reggeli 
órákban klryomozta. hogy

Szamos Sándor követte el a vakmerő 
rablótámadá' okát.

Csakhamar sikerült elfogni a békési banditát, 
akit 1< tartóztattak.

Láng-MIczky Tibor 32 éves mérnököt érte 
aulycs baleseti

ugynnc.sak boka!erest szenvedett és a Siesta- 
szanatóriumba szállították be.

A ródlibnlesctek áldozatai közül egy életve
szélyes sebesülés is történt. Witlmann Gusz
táv 47 éves hentesmester a Gábor Áron-ulcJ- 
bnn ré.dlizott a társaságával, a ródli felbo
rult és

Wlztmann o’y szerencsétlenül bukott ki ■ 
ródllból, hogy koponyáján életveszélyes 

sérülést szenvedett.
Szabó Pál 13 éves tanuló a Gellérthegyen ród- 
lizás közben babából törte el. Ferdinándy Al
bert 27 éves villanyszerelő ugyancsak a Gcl- 
lír'.hcgycn fejsérülést és lábtörésl szenvedett. 
Kraus: Imre Ifi íves tanuló a Szilasi-uti iskola 
elolt ródlizolt, szánkójával felborult és

agyrázkódást szenvedett
Szü's Pál 23 éves szabósegi'det az Ördögorom 
csárdánál érte súlyos ródlibalescl, fején-lábán 
sérült meg súlyosan. Mind az őt sebesülteit 
kórházba vitték a mentők, a könnyebben sé
rülteket pedig a helyszínen részesítették első 
segélyben.

képviselőjének: Vándor Mihály ügyvédnek, aki 
kifizette atyja részére a pénzt

A (1000 pengő szívességi kötésűn volt, 
de ennek ellenében n lábodi birtok termését 
azért nem lehetett szálitani, mert olyan 

óriási rozsdakár mutatkozott 
a grófék termésében, hogy a gabona még 
kommeneióra és vetőm'’gr a sem volt elég.

Széchenyi Pál Imre gróf ellen Farkas Gábor 
bőrkereskedő is feljelentést tett, mert

egy 4600 pengős váltót zsíróit, 
amellyel Farksa megkárositottnak érezte ma
gót. A gróf igazolta, hogy ezt a váltót ő nem 
töltötte ki, hanem egy barátja részére 3 hónap: 
érvénnyel aláírását adta csupán egy szívességi 
váltóra, amelyet azonban később 

jogtalanul felhasználtak.
A rendőrség, ahová a feljelentés érkezett, azzal 
küldte ó! az irntokat az ügyészséghez, hogy 
nem lát bür.cscleknényt fennforogni. Ezek- 
után meglepő fordult ttörtént: Széchenyi ügy
védje: dr. orosz! Marton György ügyfele nevé
ben

maga kérte most már az eljárás lefnlyto- 
tásdt,

hogy amennyiben a vádaskodás nem bízó- 
nyúlna be. meglehesse a megtorló lépéseket.

nn FÍNVFQ szakorvosui. renyeo
MmAucu-ui i. eak 4. MóSumuu wajben.

Közben Farkas Gábor, amikor értesült a tör 
léptekről. maga is v.sszavonta a feljelentését 
s az ügyészség megszüntette az eljárást a gróí 
ellen. „ ,

Széchenyi Pól Imre gróf ellen Ilyenformán 
megszűnt az eljárás valamennyi ügyéten s 
most

ő lép fel njebb perekkel, 
úgy, hogy még sok érdekes eseménye lesz en
nek a nagy harcnak.

Pécsből jelentik: A téli sportok kedvelői kö
zül vasárnap sokan szenvedlek balesetet. A 
bécsi mentőknek vagy harminc esetben kellett 
segítséget nyújtaniuk.

Hock János legkőzeíebbí pwfiH 
ram ja: többkötetes memoárt ír

A budapesti lazaristák Nagyboldogasszony- 
uli rendházában kezd'.e meg Hock János 
nyolcnapos lelkigyakorlatait, amelyek hallga
tást parancsolnak számára és

leheteílenné teszik, hogy bárkivel érint
kezzék.

Pedig a jóbarátok, a régi ismerősök, akik ed
dig nem találkozhattak vele, ugyancsak ke
resték az alkalmat, hogy beszélhessenek Hock 
Jánossal, vagy legalább is láthassák.

Vasárnap Is Igen sokan érdekl-dtek a 
rendházban

a 74 éves pap sorsa felöl. Néhányan szemé
lyesen is jártak kinn a rendházban, de Hock 
Jánossal nem találkozhattak.

A nyolc napig tarló lelkigyakorlatok befeje
zése után érdekes programmja van Hock Já
nosnak. Információink szerint

Hock többkötetes memoárt Ir
s ebben nemcsak az emigrációban eltöltött 
esztendeit veti papírra, hanem egész közéleti 
ténykedéséi feldolgozza. Elmondja a memoár 
a háboruclőtti po itikai szereplését, az októ
beri forradalomba va ó bekapcsolódásának 
ilőzményeit, a forradalom részletes történetét

Fantasztikus bűnjel abiróság asztatan 
egy különös nőtartási perben

A me- csali férj és a
Példátlanul különös eset játszódott le a 

minap a bíróság elölt egy nőtartási per tár
gyalásán, amelyen N. Antal szfesmester és a 
felesége, született K. Eszter álltak egymással 
szemben.

N. Antal nemrégiben
kivándorolt Törökországba,

hogy ott keressen munkát. Egy ideig levelez- 
geteit a feleségével, pénzt is küldött neki, ké
sőbb a küldemények megritkultak. Az asszony 
'•ynnn*  fogott, érdeklődni kezdett és olyan ér. 
fésüléseket szerzett, hogy az ura Törökország
ban áliilólag együtt él egy asszonnyal, aki szin
tén Budapestről ment Törökországba. IV. An
tanté megiria az urának, hogy mindent tud 
róla és

nőtartási kercse'ct indlto-t ellene.
A szücsmcstcr erre visszajött Magyarországra 
és védekezett a nölartási keresettel szemben. 
Ügyvédje, Latkóczy Imre dr. utján azzal ér. 
veit, hogy mig ő Törökországban Járt,

a felesége barátságot hölött egy barátjá
vá’,- tehát érdemtelen a nő.artásra.

Az első tárgyaláson ezt nem tudta bebizonyí
tani, mire a tárgyalást elnapolták. A szűcs- 
mester ekkor különös módon szerezte meg a 
szükséges bizonyítékot. Fölbérdte kiilönvál.

Kunhegyes alatt vasárnap
rttokzatos moraj ások megremegett a föld 
hallatszottak a Lld mélyéből és a kutakban fölforrt a víz 
Óriási riadalom a babonás nép között

Kunhegyes, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Kunhegyes 

nagyközség lakossága napok óla riadt féle
lemben él. A közrég egyik részében, az úgy
nevezett Újvárosban és annak a környékén 
különös természeti jelenségek mutatkoz
nak. Két-három óránkint

vad morajlás hallatszik a föld mélyé
ből és ilyenkor a házak megremegnek.
Az enyhe földindulás eddig nem okozott 

komoly károkat, de a babonára rendkívül 
hajlamos nép nagyrésze szellemek bosszú- 
állásától, boszorkányok garázdálkodásától, 
közelgő halálos veszedelmektől retteg és 
emberek a kemény hideg idő ellenére is 
nyitott ajtóknál tartózkodnak a házakban, 
felöltözve töltik nz éjszakákat, mert a há
zak összedőlésétől tartanak.

t A föld színe felé törekvő földgáz-források
Vasárnap meglsmé lődtek a földalatti okozzák a rengéseke!, a riasztó morajláso- 
morajlások. Egyes házakban kicsapód- kát és a kutak vizének a pezsgését.

Megkezdődött
. l.ífloom.bb k 0 I Isid I mlrll.

ttrMvattrsk
s ! e ! o o I t «i olcsó árusitísa.
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és külföldi bolyongásainak eseményeit.
Arról még nem határozott Hock János, hegy 

mennyi időre veszi igénybe a lazarista rend 
vendégszeretetét. Valószínűleg egy-l:ít hútig 
marad itt, aztán öccséhez, Hock Lászlóhoz köl
tözik s azt a rengeteg feljegyzést és könyvet, 
amelyet magával hozott kulfi ldr< 1, ide viszi, 
hogy ezeknek gondos áttanulmányozása után 
megkezdje emlékiratainak megírását.

Hock bűnügyében egyébként 
rövidesen felterjesztik az Iratokat a buda

pesti ítélőtáblához,
miután úgy az ügyész, mint a védő fellebbe
zést jelentett a törvényszék Ítélete ellen. At 
Ítélőtáblán Gadó István dr. tanácsára szignó'., 
ják majd a Hock ügyet. Mielőtt azonban a 
táblai tárgyalást megtartanák,

újabb a'.eió Indult meg Hock János meg
kegyelmez.etése érdekében.

A társadalom különböző rétegei körében Ive
ket köröznek s ezeken aláírásokat gyüitenek, 
amelyeket a kormányzóhoz benyújtandó lej
gye mi kérvényhez mellekéinek. Hock barátai, 
akik nz aláírások gyűjtésére vállalkoztak, biz. 
nak abban, hogy sikerül többezer névaláírást 
szerezniük.

spirifuszos üveg (Ilka
tán élő felesége szomszédját, egy öregasszonyt, 
hogy figyelje A’. Erzsébet minden lépesét. Az 
öregasszony teljesitette is a kötelességét és 
rövidesen „bizonyítékkal'*  állt elő. Előadta,' 
hogy a szücsmcstcr felesége áldott állapotba 
került és orvosi beavatkozás nélkül

tiltott műtétet hajtott végre sajátmagán.
A műtét után az öregasszony ájullan találta 
őt n lakásán. A felbérelt szomszéd, mig N. 
Anlalné ájullan feküdt, ellopta a tiltott műtét 
következtében eltávozott embriót.

spiritusszal telt befőt’.es t'.vegbc zárta és 
áladta a férjnek.

A legközelebbi lárrvaláson megint megjelentek 
a házastársak és felvonullak a tanuk. Néhány 
tanú az asszony mellett vallott és úgy látszott, 
ezeket a tanukat bocsátják esküre. Ékkor az
után

a férj elövetté zsebéből a spirifuszos üve
get és mint döntő bizonyítékot letétté a 

bíró asztalára,
majd előadta a dolog történetét, mire a bíró
ság az öregasszony különös szerzeményét, 
mint corpus delictit lefoglalta.

Ezután a bíróság N. Antatné nőtartási kéré
seiét elutasitotla. Az asszony fellebbezett.

tak nz ablakok, kiestek a kályhacsövek 
és a poharak ugráltak az asztalokon. A 
kútban a víz pezsegni kezdett, mintha 

föl TorraIták volna.
Különösen Ujj András nevű gazda házá

nál észlelték ezeket a jelenségeket. A há
zat olyan tömeg vette körül, hogy csendőrö
ket és községi rendőröket vezényeltek oda.

A község clől árósága táviratilag értesí
tette a tünetekről a Földtani Intézetet és 
vizsgálóbizottság kiküldését kérte. A bízott- 
*>ág hétfői megérkezéséig a kirendelt csend
őrök és rendőrök jegyzeteket készítenek 
észleleteikről.

Bizonyosnak látszik, hogy
Kunhegyes alatt nagykiterledésfl föld 

gázas rétegek vannak.
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Törököd ág Magyarországon. A magyar

országi mohamedánok most pénteken tart
ják fíamazán-úunepükel. fiül Buba sírjánál 
folynak le az egyházi ünnepi szertartások, 
este pedig az Esplanade-szátlóban magyar
mohamedán baráti lakomát rendez Husszein 
H U ml budai nagymufti. A vacsorára meg
hívták Huszár Aladár főpolgármestert, vala
mint a magyarországi mohamedánok jóba- 
rátait: Bárczy Istvánt, Kozma Jenőt, Ger
mánul Gyula tanárt, Galántai-Glock Tivadar 
tábornokot és még másokat A vacsora ét
rendjén természetesen mohamedán rítus 
szerint készült ételek szerepelnek.

II.
Avedik Félix, a budapesti büntelöjárás- 

bíróság elnöke eljegyezte felvinczy Takács 
Alíce hegedümüvésznőt.

Hl.
A farsang nagy házassági lázában külön

ben elterjedi a hír, hogy Hatvány Lili báró
nőből rövidesen grófné lesz. A Kisnapló 
vasárnap megkérdezte Lili bárónőt, igaz-e, 
hogy férjhezmegy a grófhoz. Lili bárónő 
csak ennyit mondott:

— Férjhezmenni? Nem, nem, sohal
Vederemo ..,

IV.
A Bécsből távozó Ambrózy Lajos követ 

fa, Ambrózy György kedvelt tagja volt a 
bécsi társaságoknak. Most bécsi barátai bu- 
csilla komát rendeztek tiszteletére. A vacsora 
házigazdája Liechtenstein János herceg 
volt.

V.
Szombaton ünnepli ötvenéves fennállását 

az Országos Kaszinó. Mesélik, hogy már el
simult a kaszinó válsága. Egynéhány sze
mélyi változásról beszélnek. Az egyik vá
lasztmányi tag helyett Thallmayer Alfrédet, 
a Nemzeti Bank ügyvezető igazgatóját fog
ják jelölni. o

VI.
Vida Jenő fia, Vida Pál vasárnap tartotta 

esküvőjét Madeleine von Lajndauval az 
Aréna-uti Vida-villában. Ezerötszáz meghívót 
küldtek szét. Három nagy bolt szállította a 
pazar biiffét. Hétszázan gratulállak szemé- 
Igesen, azonkívül kilencszáz távirat érkezett. 
A fiatal pár Velencébe indul nászúira.

VII.
Az ismertnevű mágnás családjában újabb 

házasság készül. A leánya nemrég ment 
férjhez, most pedig a fia nősül: feleségül 
veszi a volt miniszter leányát.

Vili.
Február elseje mozgalmas napja lesz a 

báli szezónnak. Ezen a napon tartják meg a 
Széchenyi-bált, a Miki-Maus-Társaság a 
Dunapalotában, a Százak Társasága a Gél- 
lért-szállóban rendez bált.

IX.
Volt országgyűlési képviselő és klub

komornyik átlt egymással szemben a mi 
nap a K::'ia előtt. A gavallér életéről ismert 
volt honatya tavaly nagy kártyacsatába 
keveredett az egyik fővárosi klubban. Tizén 
négyezer pengőre rúgott a vesztesége. A vé
gén a komornyikkal fizettette ki az adóssá
gét. A gavallér rövidesen letört s nem tudta 
visszafizetni a tartozást. A komornyik be
perelte, A pár megjárta a két alsó fórumot 
és végül a Kúria elé került. A Kúria a ko
mornyikot jogerősen elutasította. Az ítélet 
szerint a komornyik tudta, hogy kártyatar 
t ozást fizet ki, már pedig az ilyen követelés 
bírói utón nem érvényesíthető.

X.
Egy hír az influenzafrontról. Fabinyi Ti

hamér kereskedelmi miniszter influenzában 
megbetegedett. Napok óta az ágyat őrzi.

XI.
Farrá Pál, a kitűnő Író leánya Fotró 

Marianne komoly stúdiumokkal foglalkozik: 
a közgazdasági egyetem hallgatója. A fiatal 
Irány most nagy érdeklődéssel kisért elő
adást tartott a Dunai Ligában Magyarország 
gazdasági Integritásáról.

XII.
fíitka kitüntetésben részesült Sényi Jó- 

nej, fíómában élő magyar piktor. Engedélyt 
kapott, hogy megfesse a pápa arcképét. A 
portré tiarában ábrázolja a pápát. Az olasz 
művészeti folyóiratok mind közlik a képet 
és nagy elismeréssel emlékeznek meg Sényi 
József alkotásáról.

—ságl-

negyven súlyos se&esliilje volt
a nemzet? szociális íh vasárnak 
neriim teMuiasamk

EgvrenüOrörmsstert súlyosan megetesteteh
4 nazseiöíön is ranüüríirsíemeKei ne: veztek el

Berlin, január 22.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A nemzeti szocialisták nagy aggo
dalommal várt vasárnapi felvonulása so
rán számos összetűzés és több súlyosabb, 
könnyebb sebesülés történt. A nemzeti szo
cialisták engedélyt kaptak, hogy vasárnap 
a Bülow-térre vonuljanak fel, ahol éppen 
a komim nisták székháza áll. Ezért tartót 
tak attól, hogy az eddigi méreteket messze 
felülmúló véres összetűzés lesz a komrnu 
nisták és nemzeti szocialisták között.

A berlini rendőrség már kora délelőtt 
valósággal megszállta a Biilow-tcrct és 

a környéket.
A teret teljesen elzárták. Gyalogos-, kerék
páros-, motorbiciklis- és lovasrendörök tö
mege sorakozott fel,

még a háztetőkön Is rendőrőrszemek 
voltak,

nehogy előfordulhasson, hogy megint a 
háztetőkről lövöldözzenek az utcára. A 
nemzeti szocialisták déli 12 órakor kezdtek 
gyülekezni a különböző városrészekben s 
egy óra körül vonultak fel a Bülow-térre 
az első tüntető osztagok, hogy innen a 
llorst Wessel sírjánál rendezendő emlék
ünnepélyre menjenek. A kommunisták a 
mellékutcákból nézték a felvonulást, majd

Elfogták a Csillagbörtönből 
megszökött úri haramsavezérí

A lialál-aítélt Rácz Kálmán megszökött
Szegedről és most Nagyváradon elfogták

A nagyváradi rendőrség vasárnap szen
zációs értesítést küldött a szegedi rendőr
ségnek. Közölték ugyanis, hogy ott

felismerték és letartóztatták az élet
fogytiglani (egyházra elítélt és a sze
gedi Csillagbörtönből megszökött Rácz 
Kálmánt, a delcktívgyllkos alföldi ha

ránt iavezért.
fíácz Kálmán — aki jómódú családból 

származik — a múlt évben rablóbandát 
alakított és végigfosztogalta az alföldi és 
Szeged-környéki tanyákat. A csendőrség és 
rendőrség üldözőbe vette a rablóvezért és 
rajtaütöttek Derékegyházán, ahol

formális ostrom alá vették a házat, 
amelyben az elszánt rabló tanyázott.

fíácz Kálmán nem adta meg magát az

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

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

Minden gyógyszertárban 1 doboz ára P 2.98

— Sándor jugoszláv király meglátogatja 
Károly román királyt. Belgrádból jelentik: 
Sándor király és felesége vasárnap Sina- 
jába utazott, hogy nemhivatalos látogatást 
tegyen a román királynál. A jugoszláv ki- 
talyi párt elkísérte útjára Joftics külügy
miniszter Is. A király és a királyné rövid 
ideig tartózkodik Romániában. Az alkot
mány értelmében a királyt lávollétébcn a 
miniszterelnök helyettesíti.

— 200 keleti 
vet 
egyetlen 
Scl.ütz 
kétszáz 
beszél, 
60-ik 
Dr. 
bér
tehetségével különös 
hirt és ellsmerét vivőit ki magának.

— A független kisgazdapárt Hódmezővásár
helyen és Mind zenten. Szegedről jelentik: A 
független kisgazdapárt Eckhardt Tibor országos 
elnök vezetésével szombaton este Hódmező
vásárhelyen látogatott vacsorát rendezett, me
lyen Eckhorat Tibor és Kun Béla mondottak 
nagyobb beszédeket Vasárnap délelőtt Anda- 
házy-Kasnya Béla tartotta beszámolóját Mind- 
sreuten, ahol Eckhardt Tibor is beszélt.

BALL TRADE
K4ARK BAND“^ IV.. Kossuth
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nemsokára
összetűzés támadt a nemzeti szocialis

ták és kommunisták között
Az izgalmas összetűzésnek húsz súlyos és 
könnyebb sebesültje volt. A rendőrség 
gumibotokkal, később pedig fegyverrel 
avatkozott bele a véres verekedésbe, ennek 
során

Helse rcndőrfclUgyelő, aki polgári ru
hában teljesített szolgálatot, súlyosan 

megsebesült.
Válságos állapotban vitték kórházba. Egy 
helyen a kommunisták petróleumot öntöt
tek az utcára, azt meggyujtották, hogy igy 
akadályozzák meg a nemzeti szocialisták 
felvonulását. A koradélutáni órákban már 
harminc sebesültje volt az összetűzések
nek. Délután két órakor a temetői emlék
ünnepélyen megjelent Hitler Adolf, aki rö
vid beszédet mondott.

Az esti órákban a város különböző pont 
|ain kisebb-nagyobb összetűzések voltak a 
kommunisták és nemzeti szocialisták kö
zött. Az éjszakai órákig

körülbelül negyven embert szállítottak 
kórházba

és mintegy hetven tüntetőt tartóztatott le 
a rendőrség.

ostromló karhatalomnak,
hanem reájuk lövöldözött és egy de

tektívet halálra Is scbesltett.
Végül mégis csendőrkézre került és o 

törvényszék halálra ítélte.
A királyi tábla, a halálbüntetést 
életfogytiglani (egyházra változtatta.

Sorsának végleges eldőltéig fíácz Kálmán 
a szegedi Csillagbörtönben raboskodott, 
ahol jó magaviselctü rabnak mutatkozott.

Igv történt azután, hogy beosztották egy 
munkástranszportba, amelyből

egy kedvező pillanatban megszökött.
üldözőbe vették, de amikor nyomába ér

tek,
sikerült a román határon átjutnia.

Azóta teljesen nyomaveszett. Most aztán 
egy véletlenül Nagyváradon időző debreceni 
ismerőse

(elismerte és rendőrkézre Juttatta.
Megállapították, hogy Nagyváradon Bu- 

ncskó Aurél névre szerzett magának igazoló 
iratokat és mint ékszerkereskedő csinált 
ott üzleteket.

A nagyváradi rendőrség értesítése nyo
mán a szegedi királyi ügyészség sürgősen 
megtette a szükséges lépéseket, hogy az 
életfogytiglani fegyházra elitéit fíácz Kál
mán visszakerüljön a Csillagbörtönbe.

— Hómunkások zavargása ■ Dob-utcá
ban. Szombaton a késő esti órákban na 
gyobb tömeg gyűlt össze a Dob-utca 95. 
számú ház előtt, ahol hómunkások felvé
teli helyisége van. A jelentkezés sorrendjé
ben vették fel a munkásokat. A tömeg tü 
relmetlenkednl kezdett, több elkeseredett 
kifakadás hangzott el, mire a közeli 4. 
számú őrszobáról több rendőr sietett elő, 
hogy n rendet biztosítsa. Többen a rendő
rökre támadtak, sőt Farkas V. Sándor 
rendőrőrmestert meg Is ütötte valaki. Far
kas szorongatott helyzetében kardot rántott 
s azzal igyekezett a rendet fenntartani. 
Lendvay Kálmán 25 éves cserepes segéd 
könnyebb sérülést szenvedett. A mentők 
kötözték be sérülését, majd a lakására szál 
litották.

— Elítélték • rendőrb’zíost. aki • lakásán 
foglyokkal dolgoztatott Békétgyuláról jelentik: 
A gyulai törvényszék szombaton mondott Íté
letet Faragó Ferenc volt tótkomlós! rendőr
biztos fölött. Faragót hivntnlos hatalommal 
való visszaéléssel és bűnpártolással vádolták, 
mert a lakásán fogivokknl dolgoztatott és en
nek fejében néhány napot elengedett a bün
tetésükből. A bíróság nvolchónani börtönre 
ítélte nz Időközben állásából elbocsátott rendőr
biztost, aki föllebbezett az ítélet ellen.

— Blnaturln a hélniCködé*  természetes ara 
bá’yczája. Kapható gyógyszertárakban. Arat 
P 2.C0.

— Mlfho'ógta. A leányiskolában kérdezi a 
tnnárnő az egyik kislányt; Minek az Istennője 
volt Diana? — a fogápolásé, — felelte a kis
lány, — mert róla nevezték cl a legjobb fog
krémet, a Diana fogkrémet.

Hdbig-kalap
— Kossuth Lajos-u. 1.

Cl 1C*  QCk Beregi József és Tsa

leltáriárusitása
Kizdrólay könsmtrl '

világcégek. rownes, Welch-Margetson, 
Batburrvs, Gerard,A er.zoly 
ét} Sav aura sin. áruiból

— A HÉTFŐI NAPLÓ UJ REGÉNY- 
AJÁNDÉKOT ÉS SZÍNES SPORTMELL.ÉK- 
LETET AD. MAI számunkhoz ingyen re- 
gényini lleklcttfnkben Vécscy Leó nagy
szerű deteklivregényét adjuk. Címe „A lát
hatatlan gyilkos**.  A modern bűnügyi Iro
dalomban valósággal uttürést jcient ez az 
Izig-vérlg izgalmas deteklivregény. Elejétől 
végéig Budapesten játszódik le, pesti utcák 
forgatagában, pesti színházban, pesti na- 
dőrségen. pesti redukcióban bonyolódik u 
szenzációs történet, minden szereplője pesti 
Ogura. Mu.tinti clsű^ regényünket nagy 
örömmel fogadta olvasótáborunk, A látha
tatlan gyilkos csak fokozni fogja az érdek- 
ő<lést regény-ajándékunk iránt. Legköze
lebbi számunkhoz megfut pompás mellék
letet adunk, Aluizio Poréira, n híres spanyol 
írónak „Az aranyzöld álarc**  című szenzá
ciós hilnilgyl regényét. Mai számunkban 
különben újítást vezettünk be. A „Hétfői 
Napló**  mától kezdve külön zöld sport*  
mellékletet ad, a legkitűnőbb hírszolgálat
tal. a legkiválóbb és legelevenebb sport- 
trdósl'ásokkal. Ezzel is bizonyitía hatal
mas olvasótábora előtt a „Hétfői Napló**  
régi jelszavát: mindent az olvasóért.

— Kuruz^lás áldoza'a lett a , Kullplntyom*  
lakója. Monorról jelentik: Ku.ruzslás áldoznia 
lett Vasod melletti tanyákon levő „Ktikpin. 
h/om" néven hmert csőszház lakója, Szabó 
Józscfné Mindkét lábára béna volt és azt taná
csolták neki, hogy tétesse magát derékig a me
leg kemencébe, áltól meggyógyul. A cősz erre 
jól begyújtott a kemecébe és beletette az asz- 
szonyt, ahol nz mindkét lábán és lábszárán 
súlyos égési sebeket szenvedett. Az érzéketlen 
törtrész valósággal megsült. A vizsgálat meg
indult.

— Egy Ismeretlen német férfi holttestét fog
ták ki a Dunából. Esztergomból jelentik: Szcnt- 
györgymezőn egy 50 évesnek látszó földmivcs- 
ember hulláját fogták ki a Dunából, aki a nála 
levő iratokból következtetve valószínűen Német
országból való. Kilétének megállapítása végett 
eljárás indult.

—- Majdnem fölismerték Fogarassy rend
őrt — egy halottban. Fogarassy István 
rendőrőrmester titokzatos eltűnésének nyo
mozása újabb és újabb fordulatokat pro
dukál. Egymásutón érkeznek n bejelenté
sek arról, hogy hol itt, hol ott látták Foga*  
rassyt. Legutóbb egy halottban vélték föl
ismerni. Budafok mellett egy férfi holttes
tét vetette partra a viz. /A budafokiak a ha
lottban Fogarassy Istvánt vélték fölismerni. 
A főkapitányságtól rendőri bizottság ment 
Budafokra. A bizottsággal ment egy rendőr, 
Fogarassy jó ismerőse, aki már régen is
merte őt. A rendőr megnézte a holttestet > 
kijelentette, a halott nem azonos Foga*  
rassyval. Ezzel megdőlt a legújabb Foga*  
rossy-legenda.

— Vasárnap meghalt Weszely Tibor felső
házi táp. Dr. Weszchf Tibor felsőházi tag. gaz
dasági főtanács*  s. Veszprém vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja, vasárnap 53 éves 
korában elhunyt Temetése hétfőn délután fél
négy órakor lesz a kercpcsi-uti temetőben.

— Képviseletet keres. Az egész orszgára szóló 
bérletjeggyel rendelkező utazó, lehetőleg 
elektrotechnikai cikket mellékesen képviselne. 
Megkereséseket „G. A." jeligével Rudolf Mosse, 
IV.. Váci-utca 18, továbbit
HÍREINKET A 12 ik oldalon folytat

juk.
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S Z I ,W H Á Z — TI O Z B 
Hevesi Sándor elcsúszott
A Nemzeti Színház ® lábat ÍOrte
vóit igazgatójának súlyos balesete

állapították, hogyA nikos Járda áldozata lett Heveti Sán 
dór, a Nemzeti Színház volt Igazgatója, aki 
tegnap a József-körúton elcsúszott és sú
lyos zuzódásokat szenvedett. A balesete 
után a mentők saját kérésére a lakására 
a/állitották, ahol vasárnap reggelig ápol
ták. De miután állapota folyton rosszabbo
dott éj nagy fájdalmakról panaszkodott, a 
háziorvosa tanácsára beszállították a Fa 
sor-szanatóriumba, ahol megröngtenezték. 
A röntgenfelvétel alapján az orvosok meg-

Sebestyén Dezső jogfentartással 
átadja a Fővárosi Óperettszinházat 
Egy tőkecsoport vé!eli ajánlafol tett a Pick-örökösöknek 

a színház épületére
A Fővárosi Opercttszlnház ügye csak vasár 

nnora oldóddt meg. Eddig ugyanis nz volt a 
helyzet hogy Sebestyén Dezső, a színház esé.d- 
bckcrült Igii/gntóju, aki még birtokon belül 
van, his/'-n jogerős Hóiét még nincs ellene, ki 
jelentette, hogy

imn respektálja a főbérlő részvénylrtrsa- 
ségnnk szcrződésfi lliontó gcstlóját 

és n színház gyors iizcmhehclyezéséhez nem 
járul hozzá. Mára neonban n helyzet megváltó 
zott. Vasárnap dél ‘lőtt n Fővárosi Opcri ttszin- 
házal bérlő részvénytársaság tagjai, akik a 
P,ck-< rőkösöktől bérlik a színházat, tárgya
lásra hívták meg Faludt Sándort, a színház 
általuk dezignált igazgatóját és Sebestyén 
Dezsőt, valamint Molnár Dezsőt, a Színész 
Szövetség igazgatóját. Molnár Dezső dr. köz
belépésére

Sebestyén Dezső lemondott arról, hogy ■ 
színház kikeli üzembehelyezése elé aka

dályokat gördítsen.
bár Jogai teljes fenntartásával beleegyezett ab 
ha. hogy Faludt Sándor igazgatása alatt a fő
bérlő részvénytársaság saját rezsijében vezesse 
tovább a színházat Mint már ismeretes, Faludy 
Sándor a Hál n Savoyban című operettel akarja 
megnyitni n színházat és Abrahám operettjére 
Rökk Marikát és Egyerth Mártát akarja szer
ződtetni Amenpy.ibin Síbeslya'n Dezső elhaló-, 
ro.-ásához c'r Henrit IXzsÖ, a színház csőd ' 
tömiggöndnoltn Is hozzájárul, akkor a legrövi-

Jávor Pál hajnali botránya 
egy körúti caffé restaurantban

Kölcsönösen inzullálták egymást egy hetilap k'adójával
Szombatról vasárnapra virradó hajnalon 

pnfózs alTér játszódott le a Newyork-kávé- 
iiáz.bíiii. Az egyik asztalnál ült Falus Ist
ván. n Heti Újság szerkesztőjének, Falus 
J cr. ncn. k testvéröccse, aki maga is élénk 
szerepet játszik a lap szerkesztésében, öl 
óra tájban két ur társasápában a catTé-rcs- 
tacrantha érkezett Jávor I’ál, a Vígszínház 
ismert művésze, aki a Heti l’jság egyik szá 
irát tartva kezében, indulatos szavakkal 
támadt Falus Istvánra

— Ki irta ezt az aljasságot rólam? — 
fordult Falus István felé és

Mértő szavakkal llleUc Falna Ferencet, 
az Ismert hírlapírót.

Fiilus István felugrott az asztal mellől, 
hogy azonnal megtorolja a sértést, amikor 
a gyomrát egy ütés érte. Falus István sem 
voil rest és

SZÍNHÁZI NAPLÓ
Színházak hétlői műsora:

NFMZrn S21MIAZ- Makranco, hftl^y (Mtf).
' IGSZINII AZ; l'tív asszony, aki tudia mit akar (R). 
»nm.ul SZÍNHÁZ.! Oktogon (S).
II l.íAllOM SZÍNHÁZ: írja háilt.aay <tO.
L VUAHASZIMIAZ hom.Ss/Cl .H)
t r.MI S/.|N|IAZ| 7.iákl..>in.usl.a (Hl.
KltlAI.V SZÍNHÁZ: (8)
AMlHASSY l l| SZINHAZi A minKt özvegye ((Ti
1. nfZkOUl 11 SZINI'AII; l.lly I’miny Schavx («). 
I.YRTOIA SZÍNHÁZ: Singing Habira (-11.
ROYAI. OüPr.VMi TAncoa plngulnrk <«. 
MElMtAWIlT SZINI’AII; Hot! M Su-mhar.lt 
KOMÉDIA OllFi.L’Mi Salamon Béla bohóutai (V»)9.

A színházi fronton teljes erővel dühöng 
• r Inf.uenzn. A Nemzeti Színházban egy 
rg.'sz tereg súlyos beteg van. Odry Árpiid, 
Somogyi Erzsi és Aczél Ilona rendkívül 
magas lázban fekszik. A könnyebb betegek 
közé tartozik: Mil.ályfi Béla, Rápolh, Tímár 
József és Bálint l4ijo\ a színház drama
turgja

Hevezil Sándor súlyos ziizódásaln kivül 
eoinhny:.k törést szenvedett. 

Azonnal nz operációs asztalra vitték, ahol 
gipszkötést alkalmaztak a magos lázban 
szenvedő Hevesi Sándoron.

Érdeklődésünkre a Fasor-szanalórhim- 
lan elmondották, hogy a Nemzeti Színház 
volt igazgatójának állapota súlyos bár, de 
két héten belül gyógyultan hagyhatja el a 
szanatóriumot.

díhb Időn belül megkezdődhet a munka ebben 
a róhat hányatott színházban.

Vasárnapra úgy látszott hogy egy másik 
pfcmény zavarja meg ezt a sima és egyszerű 
kibontakozási tervei

Ecy nagyobb tőkecsoport, nyilván a kül
földnek Járó transzferpénzek hát erével, 
sürgős kérdést Intézett a színház épületé
nek tulajdonosaihoz, a Plck-tiriikiisökhöz, 
hogy miképpen lehetne a színház épületét 

megvenni.
Az ügy azonban rendkívül bonyolult, mert a 
Pick-örökösöktől az épületet bérlő részvény
társaság még 7.942 íp rendelkezik a bérlettel. 
A bérli t megvál'ása pedig olyan horribilis ősz
szegbe kerülne, hogy ez a színház megvásárlá
sát nem tenne rentábilissá. Itt kell megemlí
teni, hogy annak a helyzetnek, hogy nz Ope- 
reltszinház egyik válságból a másikba bukik, 
leginkább a főbérlö részvénytársaság az oka. 
Ez a részvénytársaság, amely nem szinházját- 
szási, hanem üzleti célokra bérelte a színhá
zat, olyan

horrlbi'ls magas bért kér albérlőiétől, hogy 
ezt a mai színházi viszonyok közüli telje

sben ■ képtelenség.
Addig, inig a főbérlő részvénytársaság le nem 
építi magas igényeit és nem alkalmazkodik a 
inni helyet! ez, n Fővárosi OpcreftM’nház. sorsa 
liu'g vart pecsételve, oit/hczamosafeb ideig, baj 
nélkül színházat játszani nem lebet.

nagy lendülettel kétszer visszaütötte 
az Inzultáló színészt.

Ekkor már nagy tömeg gyűlt a verekedők 
köré és a barátok és ismerősök megakadá
lyozták n további inzultust. Jávor azonnal 
povol áltatta Falust.

A súlyos botránynak előzménye az, hogy 
Falus Ferenc hetilapjában egy cikk jelent 
nieg Jávor Pálról. A cikkben Jávor Pál, 
Daykai Margit és egy pesti uriasszony bot
rányát tárgyalt:) a lap. A cikk szerint Jávor 
Pál Mákay Margit öltözőjéből indulatos 
szavak kíséretében utasította ki Dayka 
Margitot és barátnőjét.

A hajnali átférnek
Invaglas folytatása lesz.

annál Is inkább, mert Falus Ferenc is elég
tételt kér azokért a sértésekért, amelyekkel 
n magáról megfeledkezett színész nyilvános 
helyen illette. 

I A Király Színház Kadétszerelcm cimü új
donságának egyik férfi főszereplője, Bé
kássy István úgyszólván egyetlen próbán 
sem vehetett részt az influenzája miatt. Még 
a főpróbán is Sándor István játszott he
lyette. A premierre azonban jobban lett és 
három injekció segítségével el lu< ta játszani 
szerepét. Ugyanakkor n Pesti SFnházban a 
Zsákbamacska honvivánja, Dénes György 
betegedett meg súlyosan. A Komédiában 
Lengyel Gizi és Solti Hermln egyszerre 
mondták le az előadást. Solfi Hcrmin he
lyett Radó Sándor kuplézott.

♦
A magyar fllmkérdéa még mindig vajndll*  

és a gyurmututrul pompás műterem, sőt mü- 
t-rínék üresen á-ItanuU, bár rövid Idövd ez
előtt még valóságos verseny tatás volt atért, 
11: gy « műterem néhány hitét eg.v-egy film- 
gyúrtA vállalat nirgMererhrs.se. At áldatlan és 
kínos helyzetnek oka, hogy felmondólevelet 
kézbesítettek a Hunnia filmgyár két igazgató
jának! Fehérnek és llinge-thnck. Ebben ■ pilla 
náthán tehát valóságos C.sáky szalmája a 
Hunnia, amely fölött senki Sem tud teljhutal

muan rendelkezni. Egyes körök íilmkcrinány- 
blztos kinevezését követelik és ianszlrózzák; 
uj h’vctalt akarnak kreálni, mint hogyha nem 
lenne elég az eddigi bürokratizmus, amely 
úgyis túlságosan megkötötte a mozgékony üz
leti szellemet követelő filmgyár munkáságát. 
A másik hír már elfr-gcd'iatóhb, hegy Kin- 
gerth János dr. marad a Hunnia ügyvezet 
Igazgatója teljes hatáskörrel. Ez a kitűnő é» 
üzleti szellemének gyakran tanujclét adó fia
tal Igazgató, valóban nagy morgékonysáft-yd 
dóig z tt eddig Is a Hunnia filmgyár felvirá
goztatásán. Általános és egyértelmű kívánság 
azonban, hogy szün’ék meg a Filmipari Alap 
amely eddig olv súlyos milliókat szedett be u 
fllinkül-'AÜnrő'.tffl, tehát végtére a közünr.ér 
-sebéből. A .Magyar Filmipari Alapnak .‘emi- 
lycn létjcgirultsága sincs, évek óta csak jó 
hivataléul bizonyult több urnák, de annak n 
céljának, hogy a magyar nemzeti filmgyártás 
végre megvalósuljon, cgyálla’ában nem feleli 
meg. A Filmipari Alap teljes felszámolását kö- 
vcte’l egységesen a magyar filmszakma és a 
'uizönség érdeke. N ni hivatal ke?I a magyar 
filmgyártás tal"raállltásárn, hamm tetterős 
szakemberek, akik mint külföldön is, nem egy- 
egy bürő nézőm ntjából, hanem a kereskede
lem, incr és művészet szempcntjából nézik a 
filmkérdést.

*
Farsangi karnevál elmen uj revűre készül a 

Vörös Malom. .4 revü szerzője Kellér Dezső, 
az ismert humorista és Bárczy Tibor, egy fia 
tál komponista, aki egy egész sereg slágerrel 
gazdagítja a pesti utcát. .4 revü primadonnája 
Kun Magda lesz. Egy- rendkívül érdekes szám
ban a legkövérebb pesti színész, Szenes Ernő 
egyenes leszármazottja, a fiatal Juhász László 
és a leg'ilür ’nabb pesti színésznő: Miklós Ró
zsi, a Király Színház fiatal, tehetséges tagja 
lép fel együttesen. A revü többi női főszereplői 
Szőnyi Lenke és Csikós Rózsi.

♦
A Nemzeti Színház e heti újdonsága Elme 

Bice Az ügyvéd című darabja. Ezt követi Mó
ricz Zsigmond uj történelmi színmüve, a Mu
rányi kaland, amelyből hétfőn kezdődnek meg 
a próbák. A Murányi kaland főszerepeit Cs. 
Aczél Ilona, T. Mátray Erzsi, Somogyi Erzsi, 
Kiss Ferenc, Pethcő Altiiá és Rózsahegyi Kál
mán játsszák. A próba azonban néin lesz tel
jes, mert többén betegek.

♦
Wiíly Forst a közkedvelt fl'mszlnfsz — aki 

a publikum, mint énekes bonuivánt ismer, — 
érdekes nyilatkozatot tett egy német kritikus 
előtt, abból az alkalomból, hogy Stefan Ziveig- 
nek, a világhírű írónak „Égő titok'1 című regé
nyéből készült filmjében ' egy elegáns világfi 
szerepét alakította.— Bár operéttszinpadra ké
szültem, mondja Wi'.ly Foist ,—, mégis pró
zai színészként kezdtem pályámat és többnyire 
.francig vígjátékokban,1 amoroso szerepkörttöl
töttem. be. A hangosfilm ugylátstott niápjrnpr 
egészen át csábított a filmoperetiekhez/^mig 
most egy igazán kedvemre való szerepkörben 
más oldalról muiaikozom be. Egy elegáns siok- 
nyvadászt személyesítek meg Stefan Ziveig 
filmjében és merem remélni, hogy ebben a sze
repkörben is kiérdemlőm a közönség (különö
sen a hölgyek) elismerésed.

*
Alig állt talpra a Király Színház és most 

a Fővárosi Opereltszinhüc ügyének kér
dése vajinllk, már egy harmadik színház 
válságáról beszélnek a pesti művészkörök
ben. Az egyik kis pesti színház, amely ed
dig dicsérendő erűvel dolgozóit, ugylátszik 
nem tud megküzdeni a váhág^al. A színház 
tagjai nagy szeretettel beszélnek a vezető
jükről, aki mindent meglelt, hogy a színház 
életét tovább biztosítsa.

★

Nagyobb megtiszteltetés még nem ért fil
met. mint most az A Ve Caesar című Púra- 
rnount remekművet. Még el sem készült a 
film, amelynek Amerikában „The Sign of 
the Cross" volt a elme, amikor Rómábó. 
kábelt kapott Cecil B de Miile, a monumen
tális film rendezője, hogy XI. Pius pápa azt 
az óhaját fejezte ki, hogy meg szeretné néz
ni ezt a filmet. Az ,Ave Caesar” a keresz
ténység l cg sanyargató! több nap'ail, legsiral
masabb életét mutatja be és Nero császár 
véres korát viszi a vászonra. Cecil 11. de 
Miile természetesen I ülőn 1 öv el tel küldte 
Rómába a film első kópiáját és a pápa egész 
udvartartásával, a teljes bibornoki karral 
a közeli napok egyikén fogja megtekinteni 
ezt a filmet.

♦
Llpínszkája még pesti vendégszereplése 

alatt pert Indítóit a Terézkíiruti Szinpai. 
el’cn, amely nem folyósította esténként n 
dizőz teljes fellépti-diját, a háromszáz pen
gőket. Llpínszkája azt hangoztatta n bíró
ság élőit, hogy ha ft esténkénti felléptldljra 
szerződött, akkor esténként kell megkapnia 
a teljes felléptidijat. Ezzel szemben a szín
ház czzal védekezett, hogyha ö kifizeti a 
teljes felléptidijat, akkor semmi biztosítéka 
nincs arra, hoj’y Llpínszkája egyik napról 
a másikra nem hagy itt esapot-papot és nem 
utazik el. A bíró: ág mázó ’^okon szombaton 
mondta ki a végső szót ebben az ügyien é1 
elvi Jelentőségű határozatot hozott, amely 
szerint, ha .egy színház esténkénti felléptí- 
dlljal szerződtet egy színészt, akkor annak 
felléplldiját esténként kell kifizetnie.

Roller Alfréd, a berlini Rolter-szinházuk 
egyik tulajdonosa kilenc színházával ment 
egyszerre csoJbe és különböző szabályt**  

íansúgok miatt a német bűnügyi rendűr.ég 
az ügyészségnek az Ismert színigazgató le*  
iartóziatását indítványozta.

Rógen nem mulatott ilyen Jól 1 

ŐNA6VSÁ6ANEM 
fiMRGVEfiÉKÉTÍ
Az asszony, aki rém ekar:

LIÁNÉ KAID
A férj, aki akar

GEORG ALEXANDER
A nagymama, aki nem akar:

ERIKA GLAESSNER
A nagybácsi, aki akar:

OTfO WALLBURG

D£csi<ormiii«coRSfl
Premier után

A KADÉTSZERELEM. Ha a királysor*  
házi uj . előadást ös^zqhasonliljuk az operett- 
színházival,-akkor feltétlenül a Király Szín*  
ház viszi el a pálmát. Nemcsak készültebb 
és elegánsabb a darnh, hanem kiállítása és 
rendezése is magasan fölötte áll az operett
színházinak. Ezért Szabolcs Ernőt dicsér
jük meg. Gyöngy Pál amúgy is kitűnő slá
gereihez még egyet hozzáköltött. Az operett 
régi szereplői közül elsősorban Kabos Gyu
lát, a két Turayt és Békássyt dicsérjük, az 
’.át, a két Tarait és Békássy Istvánt dicsér- 
újak közül kedves Páll Erzsi, Csikós Rózsi 
és Szilágyi Marcsa és jó a Rubinyi Tibor. 
Néhány külön sort kell azonban szentelni a 
bravúros táncokra, amelynek koreográ
fiája és betanítása a színház remek táncos- 
szinészét: Gonda Lászlót (miért nem látjuk 
őt is a színpadon?) dicséri. Vig Miklós zene
kari szátna kitűnő. A Kadétszerelem jó au*  
spiciumok mellett veszi a második svungját,

Film, amelyet étdemes 
megnézni...

A héten is a legjctb fi?m a , Becsületes 
negtaláló”. A Forum-mozíból került át a 
’alace-ba, ahol biztosan hetekig, sőt hóna- 
okig fog műsoron maradni. Nagyon jól 

szórakoztunk az Urániában, ahol Nagy 
’íató és Willy Frilsch fl’.mjét, a „Nappal - te, 
éjjel én” cimfl vígjátékot láttuk.

Szombaton, január 28 án 
először 
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HÖLGY
Hajó Sándor uj átdolgozásában
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BERKESSY ELEMÉR, 
aki Pártiban francia színekben játszott 

magyarok ellen.

Rajcsányi győzött 
a Terstyánszky-emlék- 

versenyen
1 Szarvas, január 22.

(A Hétfői Napló Iád ősitójának telefonjelen 
tése.) Nagy társadalmi ‘ ünnepség keretében 
rendezte a Szarvasi Vívó és Tennis Klub néhai 
v. Terstgánszky Ödön ezredes amsterdami 
olimpiai kardvivóbajnok emlékére kiirt orszá
gos kardverspnyt. A jelenleg legjobb formá
ban lévő kajdvivóink hatalmas küzdelemben 
gyönyörködtették a lelkes szarvasi közönséget, 
amely zsúfolásig megtöltötte a Vigadó nagy
termét. A verseny végeredménye a következő: 

Rájcsányi László e. k. 6 győzelemmel. 2. 
Tímár Gyula légügyi ellenőr 'Honvédtiszti VK 
* gy. 25 k. t. 3. Miszlay Lajos fhgy HTVK 5 
gy. 29 k- és 33 a. t. 4. Gönrzy Lajos MAC 5 
gy. 20 k. 34 a t. 5. Hehs Béla HTVK 5 gy. 31
k. t «. Zöld Ferenc dr. BEAC 3 gy. 33 k. t 
7. Ede].Viktor RÁC 3 gy. 34 k. t. 8. Fiain Fe
renc MAC 2 gy. 9. Rasztovics Endre BEAC
2 gy-

Az első csapat
bajnoki döntők: 

B. Vasutas-MÁV 12:4
BTKBS :.14:2

Nagyszámú érdeklődő közönség előtt tartot
ták meg a BSzKRT tornatermében az ökölvívó 
csapatbajnokságok utolsóelőtti fordulóját, 
mely egyben az első döntő forduló volt.

A B. Vasutas 12:4 arányban győzött a MÁV 
ellen.

Egyéni győztelek: Énekes II., Sallai, Énekes 
/•» Frigyes, Farkas 1.. illeho Rideg és Győrfy.

A BTK viszont a BSE-t gyűrte le 14:2 
arányban.

Ezen a meccsen Benácsi, Lovasa, Szabó, Fogas, 
Csiszár I., Orsolyák és Rózsa, iletve Fokai 
aratott egyéni f’yőzelmcL

Ag>. utolsó fordulót jövő vasárnapon tartják 
meg.

A NÉMETEK ISMÉT A PROFIZMUS ELLEN 
, FOGLALTAK ÁLLÁST

Berlinből jelentik: A német futball sport ve
zérei vasárnap tanácskozásra gyűltek egybe, 
bog ya professzionista futballsport bevezetésé
nek kérdését megbeszéljék. A tanácskozás má
sodik. felében behívták a sajtó képviselőit’ is. 
akik előtt Félix Línnemann, a szövetség elnöke 
Ismertette a tanácskozás anyagát és közölte, 
hogy a nyugatnémetországi a 1 szövetség kivéte
lével valamennyi német alszövctség a profesz 
zzionlzmus bevezetése ellen foglalt állást. Jersch, 
a nyugatnémetországi futball alszővetség ve
zére, 4 órán keresztül ismertette azokat’ az ér
vüket, amelyek a hivatásos labdarúgás beveze
tése mellett szólnak. Beszédének hatása alatt 
ngy döntőiek, hogy május 27. és 28-ra össze
hívják a német futballsport legfelsőbb intéző
szervét'és az egyes alszövctségek által addig 
pbntosan. körvonalazott javaslatokat letárgyal
ják-

X Sorozaton magyar győzelem Ótátrafűre 
den- ótálrafüredről jelentik: Vasárnap befejez
ték a kétnapos műkorcsolyázó versenyt, me
lyen a BKE, a Wiener Elslaujveretn és a Bér 
llner Schlitschuh Club versenyzői vettek résit. 
A Vándordíj védelmét a kiváló budapesti mű
korcsolyázó gárda szerezte meg. A férfi műkor- 
csotvózó versenyben Pataki Dénes győzött Ker
tész dőlt, míg Tértük Elemér csak ötödik lett 
A páros műkorcsolyázásban a Collá-— Dollfnger 
Pár győzött, a hölgy-műkorcsolyózásban pedig a 
bécsi Ho/nung kisasszony ragadta mgi^hbz a 
győzelmet, míg a magyarok közűi Leviczky 
Piroska' harmadik,-Ny Kai .Vilma pedig negye
dik lett. , 11 i — . . i — i -i—.

Ragyogott a magyar tudás 
a „gloire" fővárosában
A fölényre jellemző, hogy Háda lábbal védett egy 11-est

Magyar profiválogatott—Páris 4:0 (4:0)
Pária, január 22.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Paris, a világ fővárosa szokatlan érdek
lődéssel várta a magyar professzionista válo
gatott csapatot. Bár a futball nem tartozik a 
francia nemzeti játékok sorába, az utóbbi idő
ben mégis hatalmas versengés indult meg n 
klubltok között, hogy a meglehetősen mély 
szinten mozgó francia futballba tartalmat önt
senek. Egyre-másra szerződtették a külföld 
legjobbjait s pezsgő élet indult meg a nemré
gen még tetszhalottnak látszó francia futball 
vérkeringésében.

Ehhez a kezdeti lendülethez sokban hozzá*  
járult az a néhány sikeres nap, amikor a 
francia glorie a fulballon keresztül füröd- 

betett meg a siker fényében.
Az a győzelem, amelyet nem is olyan régen a 
francia főváros láthatott, amikor a magyarok 
ellen 3:0 arányban győzedelmeskedett a fran
ciák s legutóbb a Racing imponáló döntetlenje 
a Ferencváros ellen együttvéve okozta azt a 
lázt, amely a francia főváros futball jónak ma 
már nagyszámú hívőit a rossz idő ellenére is a 
Parc des Princes pályája felé hajlottá.

Az előzményekhez tartozik még az is — 
jellemzőt — hogy

a mérkőzést tulajdonképpen három nagy 
lap: a L'Anto, a LTntranstgeant és a 
Mateb anyagi felelősségére s az említett 

lapok rendezésében bonyolították le.
Nagy anyagi sikerről ezúttal nem számolha
tunk be, ez a három francia nagylap gondja, 

AKIK PÁRIS CSAPATÁT ROMMÁ LŐTTÉK

Tlcska Déri

erkölcsiekben azonban annál nagyobb volt a 
siker.

A Parc des Princes diszkrét pályáján közel 
tizenkétezer néző

helyezkedett el, hogy tanúja legyen hosszú 
idők után ismét egy komoly válogatott mérkő
zésnek. Az ünnepi alkalomra

Pária Angliából hozatott bírót Jones sze
mélyében,

aki mindvégig kifogástalanul látta el a felada
tát. Hideg és fagyos idő s ennek megfelelően 
kemény talaj várta a magyar tizenegyet, amely 
erre az alkalomra a következő összeállításban 
futott ki:

Háda—Korányi, Bíró—Barátky, Sárosl,
Magyar—Markos, Cseh, Teleki, Tarai, 

Tlcska (Déri).
A tribünön a hideg ellenére is Villan) Frigyes 
báró magyar királyi követ vezetésével ott to
pogott az egész magyar követség személyzete 
s ezenfelül Páris magyar kolóniája is, már 
amennyiben az anyagiak nem gátolják a ma
gyarok társaságát a megjelenésében.

Jones füttye után megindul a magyarok első 
támadása. Érős hátszél segíti n kezdeti tapo 
gatódzó játékot, amelynek rögtön egy eleven 
tanulsága van:

a magyar csapat technikai és taktikai tu
dása ezen a vasárnapon magasan szárnyal.

Markos Cseh

Diagne busán halássza ki a hálóból a labdát. 
Sok babér itt ma nem terem a számára: nagy 
tekintélyrombolók ezek a magyar csatárok. A 
magyar fölény állandósul. A 18. perc, már 
majdnem ismét gólhoz jut. Cseh és Markos 
összjátékkal úgy fut ót a francia ellenfeleken, 
mintha ködből lennének, csak éppen az utolsó 
pillanatban a lövéssel van baj: nem elég erő
teljes ahhoz ,hogy Diagne meg ne állítsa. Se
baj, továbbfut a játék s most a jobbszárny van 
igazán elemében.

Markos a Jobbszélcn addig kacsázik, amíg 
elkövetkezik a 24 perc, meg egy kedvező 
helyzet a francia kapa előtt. Nem sokat 
teketóriázik a debreceni szélső, amúgy hu
szárosán megvágja a Diagne már csak a 
sapkáját dobhatja dühösen a gól után. 3:0.

Sokat nem tehet erről a gólról sem, mégis ki
cserélik, ennek azonban nincs sok látszata, 
mert

a friss kapás a 31. perrhen Cschet találja 
maga előtt, aki jobbra-balra széfzavarja 
tébolyitó testeseiéivel a f ancla védelmet s 
aztán még a kapást Is sétára csalja a me
zőnybe s aztán mögötte szépen bcgurllja a 

labdát 4:0.
Ezzel azután be is fejezi a magyar csapat az 
„oktató" játékot s

ami ezután következik, az már csak ötlet 
és finomság, de a l’caprit hazájában ugy-

AZ UJ EURÓPAI HÁTUSZÓREKORDER 
Fritz Trenschel, a lepzlgl „Stcrn" hátuszóbaj* 
noka, aki a lelpzlgi Carola Bad-ban 5 p. 44JJ 
mp.-re Javította az angol Trippct régi 400 mé< 

teres európai bátuszórcknrdját

Ezzel szemben áll a francia csapat, amelynek 
csatársora még bizonytalan, s csak helyenként 
Vcína/ite balösszekötő játéka villan ki. no meg 
azután még egy emberé, az egyetlen „idegené": 
a halfsor tengelyében a Budapesten Jegenyé 
nek becézett Berkessy Eleméré. Egyenlőtlen a 
harc, s

hiába fut föl Berkessy még magyar viszony
latban Is komoly formára, egyedül nem 
bírja a magyar csatárok ellenállhatatlan 

húzásait hatástalanítani.
Itt van mingyárt a 14. perc.

Sárosl ragyogó keresztlabdája Tlcska elé 
röppen, aki fut, aztán a kapura húz s még 
futtában ereszti meg gyilkos lövését, amely 
után kár a francia kapusnak még nyalni is. 

Zörren a háló: 1:0.
Közben azonban, bár a pálya „fejedelmi", de 
azért göröngyös, Ticska egy ilyen göröngybe 
rúg, s egy pillanat alatt lesántiil. Felemeli a 
kezét és Mariássg dr. hosszú szipkája mellől 
már adja is az utasítást:

— Déri fuss bel
Gyors csere, Tlcska lebiceg és Déri már a kö
vetkező pillanatban egy magyar roham élén 
száguld. Ezúttal is Sárosl küldi halszélre a lab
dát és

Déri még frissen stoppolja, hogy azután a 
ráfutó védelmet régi recept szerint háta 
mögé küldje s a tehetetlenül rámeredő ka
pás mellett bevágja a második magyar gólt 

2:0.

látszik ennek még nagyobb sikere van, 
mint h góloknak.

Legalább Is erre enged következtetni az a majd
nem szakadatlan taps, amely francia tribünök
ről szinte szokatlan s amely szakadatlanul vé
gigkíséri a magyar csapat brilliáns húzásait a 
mérkőzés folyamán.

Szünet után már szél ellen kell küzdeni * 
címere# trikóba öltözött fiuknak, ezzel szemben 
azonban némi napsütés kárpótolja őket. Ismét 
csak a szép játékot tartják szem előtt. Nem 
igy a franciák.

Meglehetős kíméletlenséggel dobják magu
kat a kilátástalan küzdelembe és erősítik 

íokról-fokra az iramot
Hellyel-közze! ezek a támadások veszélyesek is, 
de a magyar védelem fénykorát éli s mindent 
csirájában fojt meg. A nagy fölényre jellemző 
a 30. perc krónikája.

Barátky megunja a sorozatos francia dur
vaságokat s egy szabályos gánccsal bllientl 
hasra Vienante-L A nagy hasaidéban nincs 
Is hiba, csak sz a baj, hogy tizenhatoson 
belül zöttyen a földre a bősz francia atyafi 
s ezen niég Jones sem tépelődhct: tizen
egyes. Többet már nem tehet egy angol 
bíró a franciákért, ő maga nem rúghatja 
a tizenegyest s Igy esik azután meg, hogy 
a beteg büntetőrugáse Háda kényelmesen 

lábbal vágja vissza a mezőnybe.
Ezzel azután be is fejeződnek az említésre 
deines akciók s vége van jó napnak. A mérkő
zés utón Villani Frigyes báró kíséretével az öl
tözőben is felkeresi a magyar csapatot, gratulál 
a komoly sikerhez .amely már csak azért sem 
maradhatott el, mert a három francia lap lusu 
sábokon keresztül kénytelen beszámolni errlit

A magyar csatársornak nagyszerű napja volt, 
Déri, Turay és Cseh szinte égi harmóniában 

értette meg egymást
s játszotta végig a mérkőzést. A/arAos sérülése 
ellenére is javuló formát mutatott, mi« klulv 
társának, Telekinek ezúttal rossz napja volt. 
Sárosi csak az első félidőben inspirálta a kö
zönséget nagy tapsra kivételes tudásával, szünet 
után már fáradtan mozgott. Vele széniben B<i- 
rátky mindvégig elsőrangú produkcióival, mun
kabírásával vonta magára a figyelmet. Magyar 
sérült és beteg volt s ez mindent megmagyaráz. 
A védelem klasszis-magasságokban ígéri ta- 

’vaszra a legkomolyabb válogatott formát s ha 
a francia csatárok nem is tették ezúttal külö
nösen próbára, mozgásúkból megállapítható a 
tökéletes forma.

A francia csapatnak legjobb tagja Berkessy 
volt a középfedezet posztján, aki sem Sárosi- 
val, sem a magyar csatárokkal egyed;1 nem tu
dott boldogulni. Ha még megemlítjük a fran
cia védelem jő munkáját és Veinante bnlösszos 
kötő eleven mozgását .akkor nagyjában beszá
moltunk a momentán legerősebb francia nem
zeti együttes képességeiről.

Amií már vasárnap este írtak 
a párisi lapok

Pária, január 22.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefónjelen

tése.) Az esti párisi lapok hasábos cikkékben 
számolnak be a mérkőzés lefolyásáról s nagy 
elismeréssel méltatják a magyar csapat játé
kát. Külön is kiemelik Sárosit, aki ügyesen irá
nyította a csapat munkáját és Markost, aki 
lcrohanásaival tűnt ki. Háda kitűnő munkáját 
megkönriyitclték a hátvédek, nkik a támadáso- • 
kát hatályosan szerelték. A párisi csapat köze
pes formát mutatott.

X A Testnevelői Tundrák Országos Egye
sülete vasárnap tartotta előadás-sorozatának 
első ciklusát a testnevelési tanárok és tanárnők 
nagy érdeklődés mellett. Neiícnbach Emil, s 
KISOK testnevelés: Igazgatója nyitotta meg az 
ülést, majd „A mérések tudorriónyos feldolgo
zásáról" tartott nagyhatású előadást. Ezt kö
vette Király Dezső teslnovelési lonáingk „.4 
bordászatrőT tartott előadása. A Testnevelési 
Tanárok Országos Egyesülete egyebekben jövő 
vasárnap, január 29-6n délelőtt tiz órakor tartja 
évi rendes közgyűlését a BóJyai-reál dísztér- A 
méhen.
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,Nem tudom az életet elképzelni boxotás nélkül" 

mondja a vén samplon: Jack Johnson
Jimm Jetfrles legendás hírű legyőzője nyilat
kozik a Hétfői Napidnak a Cliamps Elysée-n
Pária, január 22.

fA Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 
Mint a többi „s»ineiiM testvére, ő is imádja Pá. 
risl, a szabadság városát. Ezért ül ki az öröm 
széles elégedi ti kifejezése fekete Hrcára és f< dl 
fel .ragyogó mosollyal összes c."—" 
amint ott ül a Champs Elysée-en egv . 
terasazán. Jack Jonson nem is leplezi,

arany fogai', 
n egv kávéhó/ 

meny-

JACK JOHNSON,
■ fogatlan, vén samplon, az „uppercut" kiesze- 

lője és mestere újból ringbe lép

nyíre szívesen jött annyi év utói 
— Blzonv, tölt, óta ncin

én ia megöregedtem. — l)e

in PArlsha. 
voltain itt. Azóta 
nevel hozzá, ön-

* -r„] ama'®r" professzionista játékos, futball-
/A.Z angOl biró. taccsbiró, közönség, pálya, tréning

Mit látott a futballbirák elnöke Londonban?
Meghívót kézbesített ki a posta: a futballbi- 

TÓk testületé hozta tudomásunkra, hogy Ries 
István dr., a testület elnöke vasárnap délelőtt 
számol be londoni tartózkodásáról, amelynek 
tartama alatt három különböző futballmeccset 
tekintett meg: ea angol—-osztrák válogatott 
mérkőzést, az Arsenal-—Chelsea ligajátékot és 
as Orford—Cambridge egyetemközi mérkőzést.

Aa előadás szinh.’lvo n Törekvés Sport Emi
iét KőbAnyal-utl kulturhárának szinhárierme 
volt ahol két régi futbnllbiránk; Fillőm Lajos 
és Iváncsics Mihály fogadták házigazdaként 
futballbiróka Kársaikat, akik

Hsmj elég gyér arámban jelentek meg 
elnökük előadásán.

A futballbirák elnöke mindenekelőtt saját 
Impresszióit adta elő bóra—londoni utjával 
kapcsolatban A bécsieket semmi sem érdekelte 
a meccs vonatkozásain kívül. Hidegen mentek 
•I az angol történelmi emlékek G » londoni 
érdekességek mellett. Még a Westminster-ben 
jártukban is csak aroD töprengtek;

sajjon, milyen lesz Sluddar?
Megkapta öt. hogy M.000 nézd elhelyezése 

minden zökkenő nélkül történt. 
gorombaság és 
véne csapi tát. 
Megnyugszik.

— Maga az

A közönség 
sértegetés nélkül biztatja ked. 
a bíró döntésében szó nélkül

angol—osztrák mérkőzés nem 
tartozott a ..nagy meccsek" közé, A mérkőzéx 
első félidejének hősei kétségtelenül or angolok 
voltak. ízelítőt kaptunk ur igazi angol futball- 
művészetitől.

— A mezőny leglnb embere Jack volt. J|y.»| 
még nem láttam, minden fantáziát felülmúl. 
Karokkal ugynnvgy dolgozik, mint lábfejjel. 
Fejjátéka csodálatraméltó.

— Miben áll az angolok nngy fölénye? A leg 
fontosabb-

• labdái bármilyen helyzetben uralják.
A legmagasabb labdát a levegőből laposan 
• ionnal továbbítani tudják.

LabdakoMlést Illetően toronymagamágbaa 
állanak a kontinentális csapatok fölött.

Vgy játszottak az osztrákok ellen, mintha nem 
te lelt volna ellenfél a pálván.

hogy

magát meghazudtolóan. Mert ez a sötét óriás, 
a bevallott 64 esztendejét, egész „fiatalosan" 
fitymálja.

— A/, öregedést csak az emlékek mlett mon
dom — javítja ki magát. Mert eszembe jutnak 
n-gi győzelmeim. A dicsőség, n hírnév, a gaz
daság .. Különben 1911-ben én adtam Carpen- 
tiernek nz első leckéket.

— És itt most mik a tervei?
— Néhány hónapig Páriában maradok és
ha megkapom a federáeló engedélyét, Itt 
ia boxoini szeretnék, mert anélkül nz éle

temet nem tudom elképzelni-
Szívesen megmutnnám a pártiaknak, 
még van bennem egy kis tartalék n régi ügyes
ségből. Egy jó „uppercut „.“ És nevet hozzá.

— Úgy mondják ez volt az ön „mesterfogé- 
•'?
— Sőt, merem állítani, hogy a saját talál

mányom ia.
F*  mialatt monokliját n szemébe csiptctl, fel

eleveníti egyik leghíresebb meccsét. Jim Jeff- 
ries-c\, amely alkalomkor először alkalmazta 
— a 14-ik round után, az azóta híressé vált 
„uppercut"-öl.

A hajdani világbajnok most várja a federá- 
ció engedélyét, hogy egy párisi ringben meg
mutassa, hogy a „punch"-e még veszedelmes 
lehet.

Búcsúzó kézszoritásának ereje ezt könnyen 
elképzelhetővé teszi.., Mándy Ilona.

— Az angol kapusok védőstílusa egészen 
speciális. Az angol * 
támadni. A labdát 
adnia a mezőnyl»e, 
gát annak, hogy n 
lógjon 2—3 csatár.

— A driblingröl az angolok leszoktak, 
egyedül talán Jack engedheti meg magának. 
Az angol játékos csak addig a pillanatig tartja 
tn,igánál a labdát, amíg kedvezőbb helyzetben 
van

Ezért látszik gyorsabbnak as angol Ilgnjá- 
•ék, mart aa a benyomás, hogy • pályán 

állandóan mozgás van.
— Mi az angol sfilttef A fedezetsor táma

dásra van berendezkedve. A fedezetek a három 
belső csatárral állanak szemben, a szélsőket a 
hátvédek tartják sakkban.

Rlcs ezután a W-formációról beszélt és po
lemizál Mcisl Hugóval, aki ezt rendszert túl
éltnek nevezte. Lanpenus gyöngén vezette a 
mérését. A magyar közönség a ródióközvetltás 
alkalmával meglepődött, hogy az angolok is 
lármával kísérik a mérés rgvrs jeleneteit. Erre 
vonatkozóan azt mondotta Rles, hogy tévedés:

a lármát az 5(W»0 kll’föhll csinálta és az 
Ő5.0Ó0 angol hallgatott.

— Az osztrák csapat szelleme volt az, amely
nek a három gól köszönhető. Ki kell monda 
nőm, hogy

Magyarországon sokkal jobb kvalitású já
tékosok vannak, de anor (szellem dolgában 

alulmaradnak az osztrákokkal etemben.

k a púit nem tabu, art lehet 
azempillantás alatt ki kell 
ha nem akarja kitenni ma- 
kővetkező pillanatban rajta 
Megzavarták Így Hident is. 

......................... Ezt

Az OT.ford~Cambrldgc:
— Az amatőrmecrs erős, kemény, de soha

sem durva. A játéknivó azonban jóval gyön
gébb. Ott láttam, mikínt nevelik az angol fia 
talsógot n sportra. 3—4000 ember volt kint 
csuk ezen n meccsen, a Chelsea-pályán, közöt 
lük sok középiskolás, a College-űták. Már eze
ket úgy nevelik, hogy az ellenfélnek Is tap
solni kell, mert a meccs nem háború, az ellen
fél néni ellenség. Ez a szellem átöröklödik a 
férfikorba.

— Tipikusan angol meccs volt az Arsenal— 
Chelsea ligajáték. Ekkor nyitotta meg a svelszl 
herceg az uj Arscnai-tribünt. A kontinensen 

lehetetlen egy ilven tribünről beszélni, mert 
annak előfeltétele. 75.000 néző ét a mai lon
doni helyárak. (Állóhely 1—3 shilling.) A tri
bün mögött megy be a közönség zárt folyu^o 
ról. A pólya füves, de felhlntik homokkal, 
hogy ne csússzon. A tribün alatt női szalon, 
férfi-dohányzó. A játékosok öltözője: szanató
rium — külön és közös fürdőkkel, elektromos 
mnsszázsbcrcndczésscL Mérkőzés előtt zene 
játszik:

egy tehérasvetteren alak megjelenik a jő- 
téktéren, dresszén az Aráénál jelvényével 
é.s táncJépésbcn halad az állóhely Irányába 
és elkezd énekelni mindaddig, amíg a pub

likum Is vele énekel.
— Ha art mondottam, hogy az amatőrök 

abszolút finoman játszottak, megsokszorozva 
áll ez a professzionistákra. A felsőtestét azon
ban minden játékos száz sz.ázalékig használja 
a szabályok engedte kereteken belül. A pro
fesszionista bármikor van olyan gentleman, 
mint az oxfordi amatőr. A pálya belsejében se 
intézd, se tréner, te fotográfus — csak a há
rom bíró.

— Amikor a 22 játékos megjelenik a pályán, 
velük együtt érkezik a bíró és a két taccsbiró 
— egyforma öltőzékl>en és nyomban össze
egyeztetik óráikat. Amig a biró sorsoláshoz 
hívja a csapatkapitányokat, addig két asszisz
tense megvizsgálja a két kapuhálót, hogy rend
ben vannnk-e.

A Hl OSZT. KARDCSAPATBAJNOKSAG HATALMAS MEZŐNYE

SPORTARCHIVUM
Az embersport-totalizatör

Már csak a körúti kövéhás sportasrtalánál 
beszélnek róla. A sportfórümok egymásután 
nyilatkoztak — határozottan és erélyesen: nem 
keltik A kerékpáros-szövetség, amely egyedül tsz 
cmbersport-totalualőtben látja sportjának mag
mentőjét és mini ilyet, vitte kétsé.gbaéselien a 
legfelsőbb sportförum elé, megbukott a javasla
tával, mint mindenki, aki az embersport-tota- 
lizatőr bevezetésével az elmúlt évek folyamán 
nyíltan porondra mert lépni.

Lényegében nem is uj ez az eszme. Mindenki, 
aki futballmeccsre jár, tudja és látja, hogy a 
tribün szimbolikus fogadóringjében hétről-hétre, 
vasárnapról-vasárnapra tombol a fogadási láz. 
Tudunk róla, — nem is titok — hogy az élet 
megnehezülése előtti időkben egy-egy futball
meccsen sok-sok ezer pengd cserélt gazdát. Fo
gadlak a félidő eredményére, a végeredményre, 
halmozásokat kötöttek az elnézett ofTszájd-csc- 
lekre, a tévesen megítélt tizenegyesekre, a ki
állított játékosokra, sőt a botrányokra is. Ren
des oddslisla forgott közkézen fíoronkayra, 
Bíró Sándorra és Barna Bélára vonatkoztatva — 
már a botrányt illetően. Tudunk egy fogadásról, 
amelynek tárgya a biró megverése volt.

A meccsközönség azóta — mint tudjuk — 
alaposan meggyérült, de a fogadási szenvedély 
azért nem higgadt le. Ezresekről szó sincs, de 
még százasok se nagyon cserélgetnek gazdát, 
tíz-, esetleg ölpengősök még néha forognak. A 
legtöbb fogadás tétje azonban a klubszobában, 
avagy a kávéházi törzsasztalnál elfogyasztandó 
uzsonnakávé, esetleg egy két szivar.

Ugylátszik tehát, hogy az rmbersport-fogadás 
általánosságban mégsem annyira etikai bűn, 
amelyért a tisztességes sparttársadalom kötelé
kéből való exkommunikdeló volna a méltó bünte
tés. Az ellene indított harc inkább annak hiva
talos jellege ellen irányul.

A tilalorüfa, amely az embersport -lolalizatőr 
hivel elé mered, az a mát Örs port etikája.

Hasznait garnitúra
két fotel ““, dívány »»»“•*»  

azonnal 

olcsún oiadúM.
Címet k B i II: 

Erz.ébet k«rut négy. háttelBgyelB

— A bírók gyorsak. Nem láttam, hogy egyet*  
len offszájdot la elnéztek volna. Ellenben fel
tűnt, hogy .1

enyhébben Ítélik meg a lő-oaon Betti tár
tén leket

Erősen figyelik a lóbakat. Kornerrugásnál arra 
az oldalra áll mind a bárom bíró, ahol végre
hajtják a kornerrugást. Nálunk — úgy láttam 
— csak Klug Frigyes csinálja így. Úgy látszik: 
neki van igaza. Érdeklődtem náluk, hogy hány 
játékossal lehet náluk megkezdeni a meccset. 
Azt a feleletet kaptam, hogy ez a kérdés ninr# 
korlátozva. Közömbös ebből a szempontból az 
Is, hogy hóny játékossal fejeződik be a meccs.

A közönség a bírót aemlegea harmadik 
személynek tekinti, az angol lapok mecca 

után nem te közllk a nevét
A biró fizetése a meccsek jellege szerint 5-4—- 
3 font, plusz költségek, vasút és ellátás.

Mondják, hogy az amatőrsportol meg kelt vj» 
denl a totalizatőr-erkölcsökkel szemben.

Pedig a régiek közül még emlékeznék nibt- 
nyan arra, hogy a magyar sport őskorában már 
működött embersport-totaHzatör. -4.

A sárguló iratot, amely ennek bizonyítékát 
tárja elénk, a Magyar Úszó Egyesület levéltáré
ban találtuk meg. Onód^ Károly postatakarék
pénztári tanácsos, az egykori kiváló upszó és a 
MUE mai irányító vezére őrzi féltékenyen ezt 
a fakuló jegyzőkönyvet, amelyet Füzcssérp Ár
pád dr. vezeteti és szignált és amely a kővetke
zőképpen szól:

A MUE Í895 szeptember 1-én tartott válásit- 
mányi ülése:

Tusnádi Endre v. tag azon Indítványát tér- 
leszti elő, hogy a bajnoki uszóoersenyep tofati*  
zatőr is működjön éspedig győzelemre 1 korona, 
helyre két korona tét mellett, s 15 indulónál i 
hely fizettessék, az egylet javára a tétekből 10% 
vonassék le.

Az indítvány elfogadtatik s egyúttal megblze- 
tik indítványozó, hogy a lotalizatőr-szabályokat 
még a verseny előtt jóváhagyás végett mutassa 
be, egyúttal az engedély kieszkőzlésévtl titkár 
hizatik meg.

A magyar sportkrónika még egy Ilyen ver
senyről tud, amelyre hivatalos könyofogadások 
történlek. Véletlenül, ez is éppen uszóverseny 
voll: a Millenáris úszómedencéjének megnyitá
sakor.

Még a gondolata Is távol állott tőlünk, hogy 
az embersport-tolalizatőr hivel részére szolgál
tassunk történelmi adatokon nyugvó érveket. 
Csak az érdekesség kedvéért Irtuk meg a fenti 
kedves apróságot.

Belloni Gyula 
az országos sibajnok

A Magyar Slszóvetség megbízásából a Ma
gyar Atlétikai Club vasárnap délelőtt rendezte 
ux országos sífutó-bajnokságot Dobogókőn. A 
múlt vasárnap pólyaelhagyAj miatt megsemmi
sített verseny második futama iránt általánosan 
nagy volt az érdeklődés. Kitűnő Időben, M—-100 
cm-ea jó havon folyt le a 18 km-es vers*ny»  
melyben 50 induló vett részt. Harmincnyolc ér
kezeit bo a célba. A verseny simán folyt le; »9 
Országos Mentöegyesület kirendeltsége őt eset*  
ben nyújtott első segélyt könnyebben sérültek
nek. A szövetséget Tatár István képviselte. A 
bajnoki verseny eredménye a következő;

Országos bajnok; Belloni Gyula MAC 5J p. 
27 mp. 1 De Pottere Gerard MSK 54 p. 09 mp. 
■1 Kiss j. BBTE 54 p. 37 mp. 4. Klfferslcin 
BBTE 54 p. 53 mp. 5. Hermann BBTE 54 p. 
59 mp. 6. Swodey B- MSK 55 p. lő mp. 7. Szep- 
dcy A. MSK 55 p. 22 mp. 8. MarMk USE M 
p. 38 mp. 9. C.sekey BBTE 56 p. 17 mp. 10. 
Kadvány BBTE 56 p. 47 mp-

ötös csapatbajnokságban: 1. BBTE H 
ponttal. 2. MSK 42 ponttal. JL MAC 105 ponttal.

A Magyar Turista Egyesület vasárnap <UI- 
dőtt 10 km-es házi álversenyt rendezett Dobo
gókőn. Huszonnyolc Induló közül: 1. Bucsek 
37 p. 55 mp, 2. Nargang V. 39 p. <7 mp- S. 
Schöi) D. 30 p. 50 mp. <. Hermann E. 30 p. 
51 mp. 5. Dchön B. 46 p. — A 10 km.es ver
senyben öt nő Is Indult, a helyezési sorrend • 
következő: 1. Kerner M. 44 p. 2. Alberkovte*  
Jóssefhé 4? p. 3. Bánki Vara 54 p,



Mhpect, 1983 Janó* 93. HÉTFŐI NAPLÓ 11

Drámai veszély
Egész ősszel íxrazoJaUanol D—l—j- 
szerepelt a KISOK-ista “Olgar

A magyar proflfutball siralmas őszi szezón- 
jának egy hallatlan érdekességü pikantériája 
játszódott le a kultuszminisztérium egyik ügy
osztályának szigorúan zárt ajtai mögött A hó
napokon keresztül a legnagyobb diszkrécióval 
kezelt ügy

ezen a ponton érte el drámai tetőfokát s 
ma már Hómén Bálint kultuszminiszter 
előtt van egész terjedelmes komplexumé, 

val.
Nem kisebb dologról van ugyanis szó, mint 
arról, hogy a magyar prefJbsjnokság negyedik 
helyezettje, az egész futballtársadalmunkban 
nagy szimpátiát élvező derék

Budai W11M összes őszi mérkőzését Igazo
latlan játékossal küzdötte végig

* Így veszélyben forgott a pályán kivivolt 
ritka diadalsorozat és annak a bajnoki tabel
lára érzékelhető gyümölcse.

A szóban forgó Igazolatlan játékos pedig 
nem más, mint a válogatott csapatban I*  
szerepelt Polgár, a nagyképességü center, 

csatár.
A rejtélyes és érthetetlenül hangzó igazolat. 

lan szerepeltetés mögött kétségtelenül egy hu
mánus gesztus körvonalai bontakoznak ki, 
amelyek azonban mit sem változtatnak a jó
hiszeműség palástjába burkolt ügy lényegén.

Polgárt, a szegedi diákfutballistát a debre
ceni Bocskai leszerződtette, majd innen a 
nydri jutbalUllaioui alatt került a Budai „Ili
hez.

A jele*,  futballistát nem mindennapi ké
pességet csakhamar közismertté tették * 
est Márlásay dr. szövetségi kapitány la 
honorálta, miután már az őszi szezonban 
helyet adott neki a magyar reprezentatív 

csapat tengelyében.
Ez eddig rendben is volna. A drámai kifejlő
dő*  tulajdonképpen ott kezdődik, amikor

Polgár fntballtodományát az Aranyowy 
kereskedelmi iskola testnevelési tanára Is 

fölfedezte
■ az iskola kötelékébe és a „rendes" tanulók 
sorába tartozó Polgárt a középiskolai bajnoki 
mérkőzésein igénybe vette. Ekkor állott elő az 
a kellemetlen helyzet, ami még jelenleg is 
fennáll, hogy

a KISOK kötelékébe tartozó Polgár eoy- 
b?u professzionista csapat tagja Is*  amire 
még nemcsak hogy nem volt példa, de a 
középiskolások felett őrködő fórumok 

szabályai szerint nem Is lehetséges.

A Budai „ff" vezetősége természetesen tu
dott a Polgár körül kifejlődött bonyodalom 
minden fázisáról. Hiszen a budaiak nobilisán 
gondolkodó vezetősége éppen Polgár jövő 
exisztentiális érdekeinek szemmeltartásávnl 
helyezkedett arra az álláspontra, hogy Polgár 
végezze csak el tanulmányait a tegyen érettsé. 
git. Igaz viszont, hogy mint magántanuló is 
eleget tehetett volna ennek a követelménynek, 
de viszont attól tartottak, hogy ba kiveszik az 
Arapyossy kereskedelmiből — amelynek Pol
gár színjeiéi tanulója — a rendszeres és min
dennapi tanulás és fegyelem hiánya megbosz- 
szulja magát s hanyagságba és végül elkedvct- 
lcnedésbe csap át, mint ezt a múlt számos 
válogatott játékosunknál igazolta. Egy magán
tanárt külön Polgár mellett tartani viszont, 
nem tartozott a rentábilis és megoldható pro
blémák közé.

No most már előállott az a nehéz szituáció, 
hogy a budaiak vagy elveszítik legjobb játéko
sukat: Polgárt, vagy pedig veszélyeztetik az ő 
tanulási lehetőségeit s egyben a bajnokságban 
véres verejtékkel megszerzett pontjaikat.

így tehát mindmáig titokban maradt a 
Polgár-ügy, melyet a kultussmlni*»tériuml  
értekezlet is a legteljesebb diszkrécióval 

kezelt.
Ez 1*  értekezlet, — melybe az MLSz képvise
lői is meghívást kaptak — a leglojálisabb, fel
fogást taiiuaííüta úgy ■ „őciiBvens t-oigarrni 
szemben, amikor öt amnesztiára ajánlotta, de 
az egyesülettel szemben is, amikor az ügyet 
olyan időpontban vette elő, amikor — tekintve 
a 80-nipo*  óvási határt, —• annak büntethető
ségét ezáltal lehetetlenné tette.

Tehát a budaiak ősz! sikere nem forog 
veszélyben, mert a*  együttes december ele
jén játszotta le utolsó őszt bajnoki mér

kőzését.
Vitái ellenben * tav*s»i  kampány- Minden- 

eaetre
a kultuszminiszter döntésétől függ Polgár 

további sorsa.
H*  * miniszter egy nemes gesztussal meg- 

nal 
kor

I*  a miniszter egy nemes gesztussal meg- 
ngedl Polgárnak, mint nyilvános középiskolás
ak profijátékosként való szerepeltetését, ak-

egy érdekes precedens

teszi majd lehetővé még néhány fővárosi és 
vidéki középiskolás futb*llklválóságnak  profi- 
dresszben való megjelenését, ami már magában 
véve Is egy csapásra megoldaná a sokat sérel
mezett KISOK-problémát Ha a kultusr.mlnlsp- 
te? nem Járulna ehhez, — ami valószínű is, — 
akkor a Budai „11" mégis csak kénytelen les*

Az Idő pénz 
M»nnyt Mát peMrrt én cl t ospt M->*>  
pereM beratvélkosáM*!,  hnlott bármily 
crá*  sukállnál Is 2 perc cir*a  -t fii 
lértrt kénvtlrocMn te iól nmaborvivstkoa 
bal a Mappsnbabnélküll I>r. Marison 
borotválókrtoispél. amely tó R114r4rl min

den Makúzletben már kapható.

a tavaszi szerőn megkezdése előtt a budaiak 
vezetőségének föltétlenül ki kell kérnie 
Polgárt a KISOK-tőU b= sem akarja eljö
vendő bajnoki meccseit sorozatos óvások 

kellemetlenségeinek kitenni.
Mert Polgárt még máig sem kérték ki * így 
szabály szerint mindaddig, míg ez meg nem 
történik. Polgár a KISOK igazolt játékosa. A 
múltban még ugyan profialakulatnak nem adott 
ki a KISOK játékost egyetlen cselben sem, 
csa kamalőrnek El esetben valószínűleg eltér
nek a múlt jelfogósától s közmegnyugvásra in
tézik majd cl Polgár drámai változatokban gaz
dag ügyét.

A Műegyetem nyerte a III. osztályú 
kardcsapatbajnokságot

Polgárt az iskolából kivenni s a lényegesen költ
ségesebb „ma£ántanuló"-kasztba bdrntni. A 
KISOK kulanteriája ez esetben is a legmesszebb
menő lesz, amennyiben ha a helyzet így ala
kulna, akkor is módot fognak találni arra, 
hogy Polgár mint magántanuló bejárhasson az 
előadásokra. Természetesen bármely formában 
is történjen a miniszteri döntés,

A III- osztályú kardcsapatbajnokságot vasár
nap délelőtt bonyolították le a BBTE Attila- 
utcai tornacsarnokában. Hét csapat jeleni meg 
a küzdelem színhelyén, ele közülök kettőt a 
szövetségi képviselő a versenyből kizárt, mert 
nem feleltek meg a szabályok ama előírásának, 
hogy legalább két olyan vívójuk legyen, akik 
nyilvános verseny döntőjében eddig szerepelt. 
Egyébként e két egyesületnek, a Viktória Viod 
Klubnak és a Detektív Atlétikai Klubnak a 
bajnokságban való részvételre szerzett joguk 
sem volt, mert eddig a bajnokságért nem in
dultak.

Az öt egyesület csapata körmérkőzés során

Szenzációs vád a japán uszócsodák ellen 
Állítólag oxigénpreparátummal dopingoltan érték el 

a losangelesi egyeduralmat

feltűnést 
azt ál- 

egy »pe- 
köszön-

mielőtt

Az amerikai uszókörökben egy szenzációs hir 
kelt szárnyra, amely rövidesen Európa úszóit 
is lázba fogja hozni. Nem kevesebbről van sző, 
mint arról, hogy

Mr. Mann, a ndchiganl egyetem aszótré
nere a los-angelesl ollmpláaszal kapcsola
tos a a már akkor méltán nagy .......
keltett japán UMÓcredményekről 
Htja, hogy azokat a kiváló úszók 
eláll*  japán doplng-szlsztémának 

beitek.
Mr. Mann alapos ember s ezért 
nagyhorderejű kijelentését megtette 
pánba utazott, ahol a japán tréningeket flgyo- 
lemmel kisérte. Ennek a csöndes szemlélődéi
nek az lett az eredménye, hogy

egy különleges oxlgénpreparátum alkalma, 
zását figyelhette meg, amely a teljesítmény 
fokozását a légzés mélységét, a 8SmnffkM& 
é*  a vérkeringés gyorsítását mozdítja elfi.

A nemzetközi szabályok szigorúan tiltanak 
mindenféle-fajta dopingoló szert s így ez a 

e
volna, Ja-

ioo pengő tieszponziuiaiom 
e heti csuoa-kerGSdrsjtvetigonk mesisátBínsH >

Fejtse meg Ön is a két szó titkát!
Folyó hó 21-én, szombaton, kiadóhivatalunk két megbízottja megjelent dr. Horváth 

Kamilló budapesti királyi közjegyző ur irodájában (VII., Erzscbct-körut 9/11.) és ott mai 
keresztrejtvényünk
minden regalább 5 betUbbl álló sorinak megfejtését 

(szám szerint tehát 28 darabot) külön-kiilön egyforma papírra írva és összehajtogatva 
átadta a közjegyző urnák, aki azok közfii két papírlapot látatlannl kihúzott és borítékba 
zárt el. Az urnában maradt 26 darab papírlapot szintén elolvasallanul egy másik 
borítékban helyezte cl s ezt is pecsétjével ellátta.

A feladat most már, ami kedves olvasóinkra vár, a következő:

Feltse meg mai heresztreiiuenyOnk azt a két 
legaiétm 5 ueiunui aiiú sorai és ir|a be a 
lapunk második oldalén taiamato pályázati 
szeiuér.gbe. amaívűi a nűzieguzo kihúzott és

a lepecsételt üaritfiknan elhelyezett.
Ha ezt eltalálta

1OO pengő jutalmat kap.
Több helyes megfejtés esetén fenti összeget aránvlagosan osztjuk szét, azonban, 

ha a*  a váratlan esel állna elő, hogy helyes megfejtő nem akad, akkor a 100 pengő 
összeget a következő heti 100 pengős nyereményhez csatoljuk mindaddig, mig végre 
akad helyes megfejtés, úgy hogy az összegek feltétlenül kiadásra kerülnek.

Azoknak, akiknek nem sikerül a két szó titkát megoldani, módot nyújtunk egyéb 
értékes ajándékok elnyerésére és minden héten, a készpénzjutalmakon kívül,

20 értékes vfeaszdijat, hasznos és értékes 
nyereményt&rgyat Juttatunk a pályázóknak.

Akik e tárgyak sorsolásában részt akarnak venni, azoknak a vízszintes 
1., 54. és függőlegei 1., 12. sz. sorok megfejtését Is be kell küldeni.

A pályázatokat postai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagyságú papírlapon 
kell beküldeni s azokra a pályázati szelvény minden esetben felragasztandó. Minthogy 
egy szelvényre csak két szó Írható, akik több szelvénnyel akarnak a rejtvényjátékban 
résztvenni, porlómcgtakaritás céljából több pályázati lapot egy borítékban is beküidhrt- 
nek. A megfejtéseknek legkésőbb

pénteken, január 27-én, déli 12 éráig 
szerkesztőségünkbe be kell érkezniük. A pályázatok címzési oldalára feltűnően ráírandó: 
Két szó titka.

Kél megbízottunk január 28-án, szombaton, újból megjelenik a közjegyzői 
Irodában, ahol jelenlétükben megtörténik a lepecsételt borítékok felbontása. Ezzel egy
idejűleg helyezzük el, hasonló körülmények között, a jövő héten megjelenő kureaztrejt- 
vényünx szavainak megfejtését is.

A múltbeli 200 pengő*  c*uda-kere«strejtvény  két uó titkának megfejtése:
A klr. közjegyző a következő két sort zárta e| a lepecsételt borítékba: 

ROBOT ós GAMMA
Akik eszel a szópárral pályáztak, jelenthessenek akár személyesen, akár levél 

utján a kiadóhivatalunkban, legkésőbb péntekig, január 27-lg.
Január 18-lkt k*r*»rt  rejtvényünk nyerteseinek névsorát a Hírek rovatban kőfőijük.

A Hétfőt Napló szerkesztősége

döntötte el a bajnokságot, illetve a sorrendet. 
A bajnoki elmet a nemrég még ehöosztályu 
Műegyetemi Atlétikai és Futball Klub 

csapata nyerte,

amely újjáalakulva ismét komoly tényezője le
het a magyar vivósportnak. A MAFC vereség 
nélkül egy eldöntetlen mérkőzéssel (az Unióval) 
nyerte a bajnokságot.

Eredmény:
Ili. oszt, kardcsapatbajnok: MAFC 7 ponttal. 

2. Beszkárt 6 ponttal. 8. Unió 4 ponttal. 4. VÁC 
3 ponttal. 6. UTE 0 ponttal.

konkrét formába öntött megállapítás valóban 
megdöbbentő távlatokat nyit meg a különböző 
óvások számára. Hogy ez mennyire Így van, 
már abból is következik, miszerint

Mr. Mann azt javasolja, hogy a nemzetközt 
uszószövétség ezeknek a*  adatoknak alap
ján vizsgálja felül az ollmpláss ussóered- 
ménjeit s egyúttal a leghatározottabb for
mák között tiltsa meg a további dopingolás 

lehetőségét
A bír mindenesetre érdekes s alkalmas arra, 
hogy megdöbbenést keltsen, értékét azonban 
némileg leszállítja az a körülmény, hogy

orvosi körökben képtelenségnek minősítik 
Mr. Mann vádjait

Magyar vonatkozásban minket ez csak annyi
ban érdekel, amennyiben a legifjabb generáció 
a Nemzeti Sportuszoda falai között már hosszú 
hetek óta gyakorolja a speciális japánuszást. 
Vájjon a MUSz honnan szerzi be a japán stí
lus mellé az oxlgénprepnrótumot, különösen 
amiké r az oxigéngyárak is kartelben vannak.

IV., Dorottya-utca 11 
HAAS «a Gl.t)CK cég ttzlet- 

helyiségében.
Árverésre kerülnek: nemos prímák, 
valódi nutrlák, virginiai v/Orabőrók, 

rókák stb,
tar Az összes áruk egész nap n»cg- 
ezr tekinthetők.

Blazsejovszky nyerte a főiskolai 
gyorskorcsolyázó bajnokságot
A magyar főiskolai gyorskorcsolyázó bajnok*  

súg hármas futamúnak első két részét atomba- 
Ion tartották meg, s mint ismeretes, 500 mé« 
térén K/mmerling, 1500 méteren pedig Blazxt*  
jovszky győzött. így kettőjük közölt a vasár*  
napi 5000 méteres futam döntötte el a bajnok*

BLAZSEJOVSZKY JÓZSEF,
a főiskolai gyorskorcsolyázóbajnokság győztest 

sdg torsói. Ezen a távon Kiramerllng váratta*  
nul gyengébben szerepelt s így

a másodiknak befutó Blaxsejovazky leg
jobb összteljesítménye révén megszerezte a*  

eaévi bajnokságot
Az 5000 méteres futam eredménye a következőt 
t. Engol 9 p. 54.7 mp. 2. Blnzsejovszky 9 p. 
54.8 mp. 3. Brodsiky 9 p. 55.2. mp, .4. Ki mmer. 
Húg 10 p. 01 mp. b. L&ssJ Tivadar 10 p. löd 
mp. és Bogschütz ugyanilyen idővel. 7. Bej- 
húzy. Végeredményben Magyarország 1933. éoí 
főiskolai gyorskorcsolyázó bajnoka Blazse
jovszky 160.41 ponttal. 2. Klmmerling 160.46 
pont. 3. Brodszky 164.02 pont. 4. Lesel 16438 
pont. 5. BogschOtr 166.44 pont. 6. Engl 170.87 
pont, 7 Jlelházy 171.76 pont.

Vasárnap délben bonyolították le a főiskolai 
férfi és hölgy műkorcsolyázó bajnokságokat A 
férfi bajnokságban négy induló közül Vadas 
Mórion győzött 234.0 ponttal. 2. Szekrénye**?  
Attila 212.4 pont. 3. Dr. Cscpela Gyula 181.9 
pont. 4- Dr. Cscpcla István 138.2 pont

A hölgybajn^k Irsuy Klára lett 154.4 ponttal, 
Grclner Zsuzsával szemben, aki 135.8 pontot 
szerzett. A hölgyek versenyében mindössze 
két induló volt.

X A magyar—finn tornamérkőiéa programja. 
A tornászszövetség már véglegesen összeállí
totta a finn—magyar mérkőzés programját. A 
műsor a kővetkező; 1. Magyar hymnusz, finn 
aymnusz. 2. Megnyitó beszéd: Tóth István, a 
MOTESz alelnökc. 3. Üdvözlő beszéd finn nyel
ven: Dr. Bán Aladár, a Turáni Társaság Igaz
gató elnöke. 4. Verseny a korláton. 5. A sze. 
gedi Szt Imre polgári fiúiskola 36 tagú fapus
kás mlntacsapata. 6. Verseny a nyújtón. —• 
Szünet — 7. Verseny a gyürühintán. 8. A Deb
receni Torna Egylet férii parterre-csapat*.  9. 
Verseny a lovon. 10. Hiszekegy. — A verseny 
alatt a közönséget Soós Géza, a MOTESz főtit
kára tájékoztatja. A finnek, mint a MOTESr- 
hez Irt levelükben Jelezték, február 2 án ér
keznek a magyar fővárosba, ahol a fcllobogó- 
zott Nyugati-pályaudvaron a MOTESz álén a 
szövetség elnökével, gróf Teleki Sándorral, ün
nepélyesen fogadja őket, de már megelőzőleg 
Szobon, n magyar határon is gondoskodik a 
lestvérnemzet reprezentánsainak fogadtatásáról.

X Főiskolai női atlétikai fedettpályaveracnj. 
A MFSE női sportszakosztályának atlétikai al
osztályt február 12-én, stsárnnp d. e, 10 órai 
kezdettel az Állatorvosi Főiskola (VII., Rotlen- 
biller-utca 23—26.) tornatermében, kezdő fő
iskolai női atlétikai fedettpűlyaversenyt rendes,

X A gödöllői caerkéaztáhorozáa blreL A Jám
boré*  sajtéjesoportja február elején kezdődő 
gyorsíró tanfolyamot rendez ahból a célból, 
hogy az ott kiképzendő cserkészekből a tábor- 
'tan felállítandó gyorsíró Iroda, az üzeneteket 
és híreket minden Irányban gyorsan és ponto
san fel tudja venni. A tanfolyam két csoportra 
oszlik, kezdőkre és haladókra. Mindazok a 
cserkészek, akik az ingyenes tanfolyamon ré*zt  
akarnak venni, heti kétszer két órán át, jelent
kezzenek legkésőbb Január 31-ig közvetlenül a 
sajtócsoportnál, telefonon, levélben vagy i*e.  
mélyeién • délelőtti órákban. A Jámboré*  hí
rére *z  egész világon nrrgolódni kezdenek*  
különösen a külföldön élő magyarok. így hírt 
kaptunk többek között arról, hogv a Chilében 
'lő magyarság társasutazás kentében sí réin*  
% Jamboree alkalmával hazalátogatni. Ugyan- 

tár*á»Us«*«M  terveznek tszak-Ameriká- 
ból, valamint Angliából Is. A társasutazásokat 
az egyes hajózási és utazási vállalatoknak a 
Jambor**-val  kapcsolatban nyújtott kedvezmé
nyei teszik lehetővA
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Berlin legnagyobb 
filmsikere:

Egy éjszaka angyala
(Berlini tudósítónktól.) Hetek óta csak egy 

filmről beszél Berlin. Ez a film az utóbbi idők 
egyik legnagyobb sikerévé nőtte ki magút. Ez 
pedig Egy éjszaka angyala", főszereplői a bű
bájos Magda Schneider, az elegáns Hcrmann 
Tldmlg, a mulatságos Szóke Szakáll. A film 
különleges érdeklődésre tarthat számot Buda 
pesten azért is, mert

zenéjét Abraháin Pál, a Bál u Savoyban 
világhírű szerzője szerezte,

amely egymagában is elég ok a sikerre. A víg
játék rendkívül elegáns, ötletes és fordulnia*.  
A film két felvonása egy ágyban játszódik, 
amelyben íct in/szelesen Magda Schneider fek
szik. A filmet Berlinben sil-k megnézni. Minden 
valószínűség szerint Budapesten is ilyen érdek
lődés fogja ksérnl n Ilimet, hiszen Magda 
Schneider, a budapestiek kedvence és Szők'é 
Szakáll, aki bőven gondoskodik a humorról, a 
legragyogóhb szerepét játssza a bűbájos és vé
gig mulatságos filmben. Úgy tudjuk, hogy Buda
pesten a Bogul filmszínházak egyike fogju be
mutatni ezt a íllmrcmckct.

JlnazeredeiOFraieM
— Betiltották a „Rőtbe Fahne'M és letar

tóztatták u szerkesztőjét. Bécsből jelentik: 
Az osztrák kommunisták lapját, a fíotlie 
'Fahne-l különböző izgató közlemények miatt 
betiltották. A lap szerkesztőjét, ílirsch Al
bertét. letartóztatták.

— Budapesti szerelő szerencsétlensége n 
miskolci rádióállomáson. Miskolcon fel
épült a kísérleti rádió reléállomás, amelyen 
napok óla állandóan kísérleti adások foly
nak. Szombaton éjszaka a kísérletek alatt 
Kiss Lajos 32 éves budapesti szerelő, a 
Standard vi]|umossági rt alkalmazottja, aki 
az állomás felszerelésén is régebben dolgo
zott, balkezével véletlenül az árnmgyüjtö- 
höz nyúlt és balkezét és baloldalát teljesen 
ÖsAzeégette. A szerelőt kórházba szállítot
ták. Az orvosok szerint menthetetlen.

— Halálos tűzharc parasztok és csendőrök 
között. Bukarestből jelentik: Esteinek hó- 
romszékmegyei község néhány lakosa el
ment a közeli állami erdőbe, hogy olt tüzelő
anyagra tegyen szert. Amikor az erdőigaz
gatóság által érteaitett csendőrség érkezett, 
súlyos verekedés támadt, amelynek során 
a csendőrök fegyverüket használták. Két 
embert agyonlőttek, többet megsebesítet
tek. A hatóságok szigorú vizsgálatot rendel
lek el.

Az ülésen később

— A klsónlánt genfi tanácskozása. Genf- 
!>ő| jelentik: Bence csehszlovák külügymi
niszter szombat délután ülésre hívta össze 
a kisántánl másik kél tagjának népszövet
ségi delegátusait, Folics jugoszláv és Anfo- 
niade román delegátust.
Másságig, Francinország népszövetségi dele
gátusa is részt*etl.  Ilir szerint nz ülésen a 
sajtóban hgutóbb tárgvalt állítólagos hirlcn- 
bergi fegyverszállítások ügyével foglalkoz
tak.

— Galsworthy súlyosan megbetegedett. Lon
donból jelentik: Galsmortliy, a híres regény
író a Sunday Exprcss szerint nagyon komo
lyan beteg. Ilülés utóbnjaibnn, vérszegény
ségben és mérgezésben szenved.

— Egy budapesti bctürŐbanda fosztogatja 
a balatoni villákat. Nagykanizsáról jelentik: 
Hirt adtunk már arról, hogy Balatonzamár- 
zlibnn ismeretlen tettesek több \illát kifosz
tottak. A nyomozás megállapítása szerint, 
rjy budapesti betörőbanda fosztogatja a ba- 
tvinni villákat. Most ismét három villát fosz
tott ki. A csendőrség erélyes nyomozást in
dított a tettesek felkutatására.

3 Fratellini!
— Az egri bortermelők nagygyűlése. Egerből 

jelentik: Vasárnap délelőtt tizenegy órakor 
Braun Károly helyette*  polgármester elnöklete 
mellett nagygyűlést tnrtotlnk nz egri borterme 
lók. A résztvevők nemcsak a nagy közgyűlési 
termet töltötték meg. hanem a súroshúta ősz- 
Wi helyisig) it és a lépcsőházal is. A gyűlés 
megkezd- m kor nz egybegyűltek nagyon izga
tottan siselkedtck s elkeveredi tton kiáltoztak 
Az elnöknek azonban sikerült lecsillapítani az 
izgatott hangulatot, úgyhogy végül teljes nyu
galomban fogadtuk rl nz előterjesztett határo
zati javaslatot, melyben kérik, a kormány ren
delje cl, hogy logyasstúsí szeszt csak borból 
lehessen előállítani éz a bor fogyasztási adóját 
teljesen töröljék. A nagygyűlés tás4ralilag üd 
vözülts Gömbös Gyula miniszterelnököt.

CSILLÁROK
MUMAlon A M0MDU ~

bronzfl urftk, írókészletek. .... .
MAndéktórajak legoloóbban VII, ErZSfififil-MJrUt 41.

VI. 
ke- 
el-

— Programbrszédek a bodvuszilvásl kerü
letben. Miskolcról jelentik: A bodvaszilvási 
kerületben üt utolsó hangos vasárnap úgy 
Hadik János gróf, mint vitéz Szalag Károly, 
a nemzeti egység pártjának jelöltje, a kerü
let több községében tartottak program- 
beszédekéi. A választási biztos különben 
a szombaton beadóit ajánlások átvizsgálását 
vasárnap Is folytatta, azonban még mindig 
nem fejezték be és annak eredményét csak 
ma, hétfőn hirdeti ki.

— A sajtkercskedők a nagyvállalatok detall- 
druislláia ellen. A Budapesti Sajt- és Vajnagy
kereskedők Egyesülete vasárnap délelőtt B'd- 
tersmann Leó kereskedelmi tanácsos elnökié- 
sével ülést tartott, amelyen tiltakoztak az ellen, 
hogy egy nagy tejtermelő vállalat több detail- 
flókot szándékozik nyitni. A gyűlésen, amely 
mindvégig viharos hangidathun folyt le, Gyé
mánt István, Lukács Lajos, Bartók Sándor, Ba
riig Pál és .Somogyi Mihály felszólalása után 
elhatározták, hogy az egysület a vállalattal 
szemben íölyeszi a harcol, amennyiben szándé
kától nem án el.

— Éjszakai ulonállók garázdálkodnak 
Debrecenben. Debrecenből jelentik: Napok 
óta veszedelmes éjszakai ulonállók garáz
dálkodnak a városban, a belső utcákon és 
a külsőségeken. Kónya Balázs gazdálkodót 
megtámadták és lehúzták a bundáját, csiz
máját s elvették 290 pengőjét. Brassdnyi 
Lajos borbélymestert a Belvárosban, a 
Jókai-utcában fosztották ki, Tóbiás Margit 
háztartásbeli leánytól pedig a kézitáskáját 
rabolták el. A rendőrség keresi az utón- 
állókat.

— Gyilkosság a tlzenötpengrts kölcsön 
miatt. Bari Károly 32 esztendős keresztes
püspöki gazdálkodó hónapokkal ezelőtt 15 
pengő kölcsönt adott Puics László barátjá
nak. Pitire többszöri felszólításra sem fizette 
vissza u kölcsönt. Vasárnap délelőtt, ami
kor a templomból kijöttek, Bari újból 
kérte a pénzt, mire Puics nekitámadt. A 
két gazdálkodó összeverekedett. Puics 
föhjreteperte Bari Károlyt s amikor a föl
dön feküdt, reátérdelt és addig verte fejét 
a földhöz, mig kiszenvedetL A csendőrség 
a gyilkos gazdát őrizetbe vette.

— leleplezték Welsg Miksa arcképét. A 
kerületi izrelifa teroplomkörzct ünnepélyes 
retek között vasárnap délután leplezte 1c
hunyt rabbijának, dr. Weiss Miksának arcké
pét. Frisch 7-sigmond körzeti elnök megnyitója 
után Heller Béla dr., majd Stern Samu udvari 
tanácsos, hitközségi elnök mondottak beszédet. 
Mandel Sámuel körzeti rabbi imája után Grosz- 
mann ^sigmond dr. emlékbeszédet tartott.

— A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Egyesülete (Miefhoe) folyó' 
évi február hó 5-én, vasárnap délután 5 órai 
kezdettel, a Pesti Izraelita Hitközség Goldmark- 
termében (VII., Wesselényi-u. 7. I.) a diáksegitő 
akció javára éjfélig tartó teadélutánt rendez. 
Belépőjegy P 120, uzsonnával P 2.—. Meghívó 
igénylés és jegyelővétel Üllői-ut 11—13. Tele
fon; 86-6-64

— Az 1933. évi Bázeli Svájci Áramlntavásár. 
A Bázeli Svájci Árumintavásár iránt oly nagy 
érdeklődés nyilatkozik meg, hogy már most, tiz 
héttel a megnyitás előtt az összes helyiségekre 
igénylők jelentkeztek. Több mint ezeregyszáz 
kiállítója lesz a bázeli drundntavásdrnak, amely 
március 25-től április 4 ig lesz nyitva. A vásár 
látogatói a magyar .osztrák és svájci vasutakon 
utazási kedvezményt kapnak. Az árumintavásar- 
ról közelebbi felvilágosítással szolgál a svájci 
főkonzulátus és a budapesti svájci—magyar ke
reskedelmi kamara.

— A Dunába akarta ölni magát egy asz- 
szony gyermekével együtt. Szombaton éj
szaka n budai Dunaparton egy kopottruhás 
nő gyermekével együtt a Dunába akarta ölni 
magát. A rendörőrszem észrevette, meg
akadályozta és a főkapitányságra kísérte 
őket. Az asszony elmondotta, hogy Tanzin 
Istvánnénak hívják, 30 esztendős, elvált. 
Nyolc,esztendős leányával együtt a Zita 
telepen a legnagyobb nyomorban élnek, na
pok óta nem volt betevő falatjuk. Miután 
lemondott öngyilkossógi szándékáról, clbo 
csátolták a rendőrségiül.

— Kapualji boltosok sérelme. Vasárnap dél
előtt ülést tartottak nz udvari helyiségeket és 
kapualját bérlő kereskedők, amelyen sérelmez
ték, hogy*  a kerület ielőljáróság elrendelte a 
knpualatti cégtáblák leszerelését és ezt a ha
tározatot a közmunkatanács is helybenhagyta. 
Roth Sándor dr. felhívására elhatározták^ 
hogy küldőt héget küldenek n polgármester
hez és a közmunkatanács elnökéhez azzal a 
kéréssel, hogy a rendeletét vonják vissza, 
mert ez lehetetlenné teszi megélhetésüket.

— A dohánykl árusok és a nagytraflko- 
sok közös egyesületbe tömörülnek. A Do- 
hdnykisárusok Országos Szövetsége vasár
napra gyűlést hivott egybe, amelyen az 
alapszabályok módosításával, arról kellett 
volna határozni, hogy közös egyesületbe 
tömörüljenek a nagytraflkosokkal. Miután 
azonban o szövetség tagjai nem jelentek 
meg megfelelő számmal, úgy határozlak, 
hogy a két hét múlva tartandó ülésen tár
gyalják le a fúziót, amelytől ugv o kislrafl- 
kosok, mint a nngyánidák tulajdonosai ér
dekeik hathatósabb védelmét várják.

minden heten 100 penge heszpenziuiaiom

Csuda kér
Részletes pályázati teltételek a 11-lk oldalon

29.
31.
32.

26.

27.

3.X

16.
18.
19.

4. 
van.

20.
22.
23.

36.
38.

Vízszintes:
1. Egykori kereske

delemügyi minisz
ter.

13. Híres olasz fa'lu.
14. Tűz áital való 

hamvadús. 
MeSszi ország 
pénze. 
Kérdöszó. 
Nincs tovább. 
Fiimsz'nész egyik 
neve (Sym). 
Utazás. 
R. Y. H. 
Vissza — cselek
mények mozgatója.

24. Más áital helyezi 
el az ujságközle- 
ményt 
Mássalhangzó fo
netikusan.
A pénzbeli dolgo
kat nevezik Igy. 
Álomszert! állapot 
Vizet önt a tűzre. 
Ilyen eszköz is 
van.
Tartomány Közép- 
Olaszországban. 
Az ámen Is ez. 
Vissza — Ilyen 
mérték Is van.

39. Utca — Budán.
41. Római szám:
42. Magyarul — i
44. Befed.
45. R. R. Á.
46. Orvosság.
48. Kától mással

hangzói.
49. A Szentlvánéjl 

á'om híres alakja.
50. Harmadrendű a 

magyarban Is hasz
nálatos latin klfe-' 
jezéssek

52. Molnár Ferenc 
„Farsangijában 

Így hívják a férjei 
(J =3 I).

54. Előkelőség.

Függőleges s
1. Torzké prajzoló.
2. Az Eszakanierlkal 

Unió egyik állama
3. Tndok — latinul.
4. Vészjel a tengeren.
5. Francia folyóirat

a fordítottja.
6. Módjában áll.
7. Nem alatt.
8. Igekötő.
fk Ide szeretne érni 

mindenki.
10. Kis rágcsáló.
11. Szekunda.

7.

s=é titka
Január 10-ikj csuda keresztrejtvénvOnkre 7346 meg 

fejtés érkezett be és ez a körülmény egymaga iga
zolja, hogy mennyire eltaláltuk olvasóközönségünk 
izlésvt és hogy a kitűzött készpénz- és egyéb jutalmak 
elnyerésére niilvun nagy versengés alakult ki. Ellen
tétben első csuda, keresztrejtvényünkkel, ahol is a köz
jegyzőnél elhelyezett szópárt senki nem találta el, 
január 10-iki keresztrejtvényünk szópárját tizen fej
tettek meg helyesen. Ezeknek névsora:

Workmann Kató, Zalaegerszeg.
Tóth LAssIA, Cegléd, (>ikó«-utra M. 
Ray Emma, Budapest, Alpár-ut J. 
Malin Ilonka, Rákospalota, Arany János-utca 
Flscher Gyula, Jósika-utea 24. 
Szerdahelyi Ernő, Szécsény, 
Gombás Manóné, Kispest, Vll6l-ul 44. 
Halász Imre. Ujfihérté.
Goldberger Jenő, Budapest. Rákóesl-ut It. 
Sáriul Egon. Budapest, Donátl-utca 14.
Nevezetteknek a kitűzött 100 pengd jutalmat, egyenlő 

arányban felosztva, egyenként tehát 10—10 pengő ösz- 
szcgit juttatunk.

A továbbá kitűzött 20 jutalmat megejtett sorsolás 
alapján a kővetkezők nyerték:

Egy estist tárgyat
Sztankó István. Székesfehérvár, Zita királyné-nt 18. 

Egy-egy ezOstcerusát
Telkes Imre. Rpcst, Pacsirtamcző-utea 3. Nyúl Sán 

uor, Kiskunmujsii, Szökő-utca 710.
Egy-egy üveg finom tokajit

Fried UJosná, Bpest, Tátra utca 12a. Hlzer Ödön. 
Fervnc körút 5. Faragó Bertalan, Bpest, 

Wesselényl-utca 61. Kelemen Lajos, Jászberény, Sitnkó 
Itéh, Miskolc, Hunyadi-utca 2. Kohn S. Miklós, Csá 
nyi-utca 10. Tükör Ilonka, Rákóczi-ut 51.

Egy-egy dlsxkfitésü könyvet
, K^n4r.rr£ríir"''. Aü’tTtiirsa Szabolcsi Márton, Salgó
tarján, Hoffenrrich Rezső, Bpest, Csányi-utca 7 Madách 
‘Mvanné. Miskolc. Horváth-utca 13. Szabó Imre, Sátor 
Iljau hely, Mező-utca 1 Tolnai Samu, Rákóczi-ut 32. 
'il; ikOn7 B.pes'' Ü,l6i;u‘ 31- Keme r Vilmos.
Jm * £flln^y (,vórrt-u'ca, «•, Kninróth Antal, Bpest. 
Lászíó J 32*  'U‘Ca * *jd“ Jcndnél Szent

Vidékre az ajándékokat postán küldtük el. a bnds 
’’e’ * környékben nyertesek szíveskedjenek szer3án.

" Va’2i pén,pken «■ «- « i« kiadóhivatalunkban kel ő személyazonossági igazolás mellett jelentkezni.
Jlt ■Jtjuk ■ rejtvény hrlyrt mrgíejtézéli 

Húsába vájtam kezemet 
Mennyire snjoólom önt 
M.'g nyílnak a völgyben .., 
Ahány ház, annyi szakét.

♦
Jövő héten közöljük Január 16-ikl 200 pen

gő*  csuda keresztrejtvényünk megfejtését, vala
mint a nyertesek névsorát.

A HÉTFŐI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGE 

-- Csak márkaárut. A jómlnőségü izzólámpa 
kevés áramot fogyaszt és sok fénysugarat bo- 
csAtva ki magúból, erős világítási ad. Az Izzó
lámpa beszerzési Ara nz égéstartam alatt elfo
gyasztott áramköltséghez viszonyítva igen cse
kély. Ai izzólámpa beszerzésénél nem szabad 
néhány filléne tekintetünk, hanem arra kell 
törekednünk, hogy takarékos áramfogyasztás 
mellett jő világításunk legyen. Az Izzólámpák 
beszerzése tisztán bizalmi kérdés. Ne használ 
unk ismeretlen márkájú izzólámpákat, hanem 

kifejezetten márkaárut, Tungsram vagv Orion 
Izzólámpákat kérjünk. Ezeknek tökéletessége 
biztosit hennánkét arról, hogy a gazdaságosság 
és a jó minőség legszigorúbb követelményeinek 
mindig megfelelnek.

ztrejtvény

12. Szomszédállam.
17. Magyarul — ej
20. Elrendeli, hogy 

nem szabad többé.
21. Egy költség, amit 

pld. a bált rende
zőknek elsősorban 
kell megfizetni.

24. Irány.
25. Tóval ailriin kö 

rűlvctt
28. Flu angolul — de 

vissza.
30. Felesége van.
34. Finom kis eszkög.
35. Több mint szán

dék.

Bor, sör, víz. 
Ez az apátság 
egyike a leghíre
sebbeknek Magyar
országon.

40. Hőnaprövldltéa.
43. Leánynév.
45. Rákospalota — 

Újpesti Sportclub.
47. Rács mással

hangzók
49. P. O. Á.
51. Lekvár.
53. Azonos mással- 

hangsók.

GÁL GYÖRGY.

— A Dunai Liga társaság hétfőn, 23-án este 
féthét órakor Váll Ferenc dr. A gazdaságilag 
egységet Dunamedence államainak kapcsolata 
cimü előadása keretében újabb, vitaestét tart 
az Andrássy-ut 23. I. emeleti helyiségében.

— Volt barc.salsták táncestéivé. A volt bar- 
csaista diákok 19.33 febr. 1-én táncesfélyt ren
deznek az Erzsébetvárosi Körben. Kérjük as 
iskola volt diákjait és barátait, hogy meg- 
hivóigénylésüket f. hó 25-ig Elek Istvánnál 
(Erzsébet-körut 4. I.) bejelenteni szíveskedje
nek.

— Elutasították a nagykanizsai választás el
len beadott panaszt. Nagykanizsáról jelentik! 
A tavaly decemberben tartott községi válasz
tás ellen egyesek panaszt emellek s ebben az 
ügyben most tartottak tárgyalást Nagybani- 
zsón. A tárgyalás eredménye az lett, hogy a 
választás ellen beadott panaszt elutasították s 
megállapították, hogy a választás törvényesen 
folyt le.

Budapesti ügetőversenyek
Nagyon mérsékelt keretekben került lefu

tásra a vasárnapi iigetőprogram. A gyöngén 
sikerült nevezések miatt két pótversenyt irtok 
ki, de a nap nívója még igy is a közepeken alul 
maradt. Mindössze két verseny, a második és 
a harmadik futam volt számottevő, három fu*  
tamban három, kettőben négy ló startolt- 
Sportszempontból csak a harmadik futam v.ojt 
szép és érdekes, amelyben Pillangó az utolsó 
Íillanatban ütötte el a győzelemtől a már vcf- 

ctetlennek látszó Gudrune-l. Besste vereségét 
menti, högy egyik kerekének pneumatikja ver
senyközben kipattant. Részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM: 1 Vas Gy. ürgevár (2) Feiscr, 2. 
Delila (6:10) Vorst Ind. ni.: Orkán, Achmcd. 
Tót.: 10:28, olasz 31. — IL FUTAM: 1. Tódor 
G. Ellász (1 %) Kolbenschlag, 2. Guardian Todd 
(10) Vorst. Ind .m : Georgettc, Motola, Haj
nalka, Najád. Tol.: 10:19. 10, 34, olasz 49. — 
III. FUTAM: 1 Sződvárdombi ni. Pillangó (l’/i) 
Kovács II., 2 Gudrune (l«/4) Zwilllngcr, 3. 
Kriszta (4) Jónás Ind. n> : Umberlo, Valéria, 
Opál, Béby. Tűt : 10:20, 10, 12. 12, olnsz 38. — 
IV. FUTAM: 1. Rosnct R. Brutus (parii Felser,
2. Bessie (6:10) Fityó. Ind. m.: Dárda. Tót.: 
10:18, olasz 24. - V. FUTAM: 1. Friedmann 
E. Kacér (5:10) Friedmann, 2. Osztalék (1%) 
Balogh Ind. m.: Több sincs. Tót.: 10:15, olasz 
,9- VL FUTAM: 1. Vas Gy. Ipm (8:10) Fej
ser, 2. Tflndérlány (2) Flsztn Ind. m.: Feri, 
Othello Tót.. 10;16, olasz 26. — ViL FUTAMs 
!n 7?,dwr Ed°* d K <5:,0) Z^iUinger, 1 
Ili (3) Marschall. Ind ni: Olivia. Tűt.: 10:13, 
olasz 18. — Az EHász—Pitlangó-double: 10:45,

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
DR. ELEK HUGÓ

>t


