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Három hét óta tartó izgalmas választási 
harc után vasárnap estére eldőlt a bodva- 
sziíasi mandátum sorsa is. A határmenti 
csöndes, szegény kis falukban szombattól va
sárnap virradóra élénk és izgalmas élet fej
lődött ki. A két párt kortesei házról-házra 
jártak, hogy az utolsó pillanatokban úgy
szólván az urna előtt elvégezzék az utolsó 
„megdolgozásokat" a szavazók megnyeré

sére. Dacára a huszonegy község felkavart 
nyugalmának, rendzavarás sehol sem történt, 
zzgyhogy a választás a legteljesebb nyug a- 
lómban és rendben folyt le.

■ Vasárnap reggel nyolc órakor, amikor a 
Szavazás megkezdődött, az egyes községek
ben nagyon vontatottan mentek a választók 
a szavazóhelyiségekbe, úgyhogy kilenc órára 
a kerület 4508 szavazójából csak 271 adta le 
voksát és a szavazati arányok akkor a kő
vetkezőkép oszlottak meg

Hadik János gróf 98 
Vitéz Szalay I ászló 173

Tíz órára már kissé megélénkült a válasz
tás és ekkor a következőképpen álltak a sza
vazatok:

Hadik 279
Szalay 380

• Délelőtt tizenegy órakor Hadik majdnem 
behozta Szalay többségét s a szavazatok ál
lása a következő volt:

Hadik 580
Szalay 619

Ekkor azután a Szalay-párt részéről min
denkit mozgósítottak, mert már látható volt,

hogy Hadik János gróf hamarosan fö
lénybe kerül,

•mi tizenkét órakor be is következett. Ek
kor következőképpen álltak a szavazatok:

Hadik 907

Szalay 892
A Szalay-párt nagy erőfeszítésére egy órá

ra behozta Hadik kis előnyét, úgyhogy ekkor
közel félóráig fej-fej mellett haladt a 

jelöltek győzelmi esélye.
Félkettő felé azonban tömegesen kerültek 
elő Iladik-szavazatok és ekkor már a szava
zatok aránya a következő volt:

Hadik 1480
Szalay 123S

A tekintélyes többséget tudomására adták 
az ellenzéki választóknak, mire azok már 
diadalmasan ünnepelték Hadik János grófot, 
mint a kerület képviselőjét, de egyszersmind 
az ellenzéki kortesek most már előkerilették 
rejtekhelyeikről a semlegeseket és azokat, 
akik rendszerint a győztes párthoz szoktak 
csatlakozni és ekkor újból minden község
ben nagy számmal jelentkeztek a választók, 
úgyhogy négy órára már a következő adatok 
kerültek nyilvánosságra:

Bethlen újabb hűségnyilatkozatot tett
Gömbösnek Debrecenben Gömbös: megmaradok 

azalkotmányoss^g utján
Debrecen, jnn. 29.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 
Vasárnap már korán reggel ellepte a nép Debre
cen utcáit, hogy felvonuljon a ZHAa-szúllóban 
tartandó nagygyűlésre. Előbb azonban a vár
megyeházán küldöttségek jelentek meg. Göm
bös Gyula- miniszterelnök elölt. A debreceni 
gazdák küldöttségét baltazár Dezső püspök ve
zette, aki megrázó szavakkal tolmácsolta a deb
receni gazdák speciális bajait, amelyek abban 
csúcsosodnak ki, hogy — mint mondotta —

a súlyos adók lassanként megeszik magát a 
földet.

Majd átadta a gazdák memorandumát.
Gömbös Gyula miniszterelnök válaszában ki

jelentene. hogy miniszterelnöksége első pilla
natától kezdve állandó gondját képezi a magyar 
gazdatársadalom megsegítése és n indent. amit 
lehet, meg fog tenni a mezőgazdaság érdekében.

Ezután Vásári) József felsőházi tag, mint a 
Mezőgazdasági Kamara elnöke, ismertette rész
letesen a gazdatársadalom kívánságait. A mi
niszterelnök kijelentette, hogy ezekkel a kérdé
sekkel a nagygyűlésen fog részletesen foglal
kozni.

Utána
as állástalan Ifjúság küldöttsége

járult a miniszterelnök elé. Lovag Stepper Ká
roly ismertette az állástalanok helyzetét.

Gömbös Gyula miniszterelnök meleg hangon 
válaszolt az elhangzott kívánságokra. Kijeién 
telte, hegy a magyar ifjúság problémáját, amely 
lulnjdonképen a gazdasági helyzet következ
ménye, maga is nagyon súlyos problémának 
tartja. .4 nyugdíjtörvény, amely már készen van 
s amely körülbelül egy hónap múlva a képvise 
lő ház elé kerül, mindenesetre megnyitja majd u

Hadik 2044
Szalay 1830

Most azután működésbe léptek különösen 
a Szalay-párt részéről az összes kortesek és 
a meggyőzés minden eszközével igyekeztek 
a még hátralévő választókat beterelni a sza
vazás színhelyére.

Félöt órakor a választási elnök kitűzte a 
zárórát s ekkor a következőképpen oszlottak 
meg a szavazatok:

Hadik 2085
Szalay 1921

Félhatra, amikor a választási elnök a sza
vazási aktust befejezettnek nyilvánította, a 
Szalay-párlnak sikerült a Hadik-párt félöt
kor fennállott 1G0 szótöbbségét lecsökken
teni, de ez már a választás eredményén nem 
változtatott és igy az elnök

Hadik János grófot 129 szótöbbséggel a 
bodvaszilasi kerület megválasztott kép

viselőjének jelentette ki.

kaput az Ifjúság előtt Is.
Egyébként éltben az ügyben nála járt leg

utóbb Illés József egyetemi tanár is, aki ezzel 
a kérdéssel szervezetten és behatóan foglalko
zik. A jövő bélen tanácskoznak az Illés József 
állal átadott memorandum alapján a kérdés 
megoldásáról és arról, hogy mit lehet csinálni.

A miniszterelnök és kísérete ezután a Bika- 
szúllóba vonult, amelynek hatalmas térinél s n 
karzatokat is zsúfolásig megtöltötte az érdek
lődő közönség. Ruffy-Vargha Kálmán felsőházi 
tag üdvözölte a miniszterelnököt, Fabinyi Tiha
mér és Kültag Miklós minisztereket, valamint 
Bethlen István grófot, a város képviselőjét és 
felkérte Bethlen István grófot beszámolója meg
tartására.

Bethlen István gróf azzal kezdte, hogy másfél 
éve vonult vissza a politikától és igy politikai 
ellenfeleinek nem lehet panasza, hogy túlságo
san igénybevette volna figyelmüket. Ma sem 
azért jött, hogy szembeszálljon a vádakkal, ha
nem azért, hogy meggyőződése teljes erejével

támogatásáról biztosítsa Gömbös Gyula mi
niszterelnököt és hogy közéjük semmiféle 
politikai Intrika éket verni nem less képes.
Debrecen város közönségének azt hirdették, 

hogyha Gömbös Gyula jön, akkor Bethlen Ist
ván gróf nem fog jönni.

Itt vagyok, — mondotta, — hogy amikor a 
magyar miniszterelnök a magyar egységet hir
deti, ón is tanúbizonyságot tehessek arról, hogy 
a magam személyében is szükségesnek tartom 
a nemzeti egység megteremtését.

Bethlen István gróf azzal fejezte be beszédét, 
hogy sürgette a kan atleszálHlást és azt hangoz
tatta. hogy itt nz idő a valorizálás kérdésének 
előkészítésére.

Ezután nagy lelkesedés közepette

A választók a kerület központján örömuj
jongással és lelkesedéssel vették tudomásul 
az eredményt és nyomban felsorakoztak, 
hogy diadalmenetben vonuljanak fel a kas
télyba, ahol gróf Hadik János várta a vá
lasztás végeredményét. A fellobogózott kas
tély bejárata elölt az összegyűlt ünneplő tö
meg sorából lelkes hangon üdvözölték a ke
rület uj képviselőjét, mire Hadik János gróf 
meghatott hangon válaszolt és kijelentette, í 
hogy a választókerület minden polgárát tá
mogatni fogja, akár reá szavaztak, akár 
nem, mert ő az egész választókerület képvi
selője.

A határszéli falvak halárán a Hadik-vá- 
lasztók győzelmi tüzeket gyújtottak, amelyek 
a késő éjszakában is világítottak a győztes 
párt lelkesedése közepette.

Hadik János gróf — mint értesülünk — 
már a Ház keddi ülésén be fogja nyújtani 
a mandátumot, amelyet a választási elnök 
hétfőn délelőtt fog neki ünnepélyes külsősé
gek között átadni.

gömbös gyula miniszterelnök

szólalt fel és azzal kezdte, hogy Debrecent tartja 
politikai és gazdasági szempontból a magyarság 
fellegvárának. Részletesen foglalkozott » gaz
dasági helyzettel s -kijelentette, hogy azok, 

.akik azonnali változást követelnek, rossz mun
kát végeznek.

— Úgy látszik — mondotta —, hogy azt 
akarják,

hogy diktatórikus eszközökhöz nyúljak, de 
én megmaradok az alkotmányosság utján.

A gyors munka nem mindig a legjobb, szolid 
munka Nem hngyi m nógatni magam, nem sie
tek, hiába számítanak arra, hogy

Gömbös Gyula majd elvéti a dolgát és abba 
belebukik.

Ismerem a taktikájukat, én Is voltam ellen
zéki.

Ezután bejelentette a közigazgatás ól«zerve« 
zését, a decentralizációt, majd azt is, hogy az 
osztrák-magyar szerződés most már a Ház elő 
kerül és a közönség lelkes tapsai között befe
jezte beszédét.

Dr. Szentpétery Kun Béla egyetemi tanár záró*  
szavaival véget ért a nagygyűlés, utána két óra*  
kor 1500 terítékes bankett volt, amelyen szá
mos felköszöntő hangzott el.

Többek között Kállay Miklós főldmlvclésflgyl 
miniszter bejelentett-, hogy a debreceni egye- 
tem a jövő évben

mezőgazdasági fakultással egyesítve 
nyitja meg a tanévet.

Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter pe-
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Vasárnap a radikálíspárli Daladíer 
kapott megbízást kormányalakításra 
A dezignált miniszterelnök ma beterjeszti a kormánylista

Párta, Január 20.
(A Hétfői Napi A tudósítójától.) A köztár 

•n*óg  elnöke vasárnap este Daladíer volt 
hadügyminisztert

megbízta az u| kormány megalakításá
val.

Daladíer a megbizrdást elfogadta » azonnal 
megkezdte tárgyalásait a kormány megala
kítása ügyében. A dezignált miniszterelnök- 
nek az a szándékú, hogy

■ azochillatákat meghívja a kormány
aidban való aktív közreműködésre.

'A szocialisták magatartása e pillanatban még 
noppon kétséges. Egyes politikai körökben 
Daladiernak n szocialistákhoz intézett aján
lata nagy meglepetést keltett

A dezignált miniszterelnök, aki
a radikálisok balszárnyálioz tartozik, 

elsősorban safát /tártjónak közreműködésére 
óhajt támaszkodni. A radikálispóit vasár
nap délelőtt ülést tartott, melyl>en a politi
kai helyzetet a párt kebelében magában ipar
kodtak tisztázni, határozatot azonban nem 
hoztak. A vitából kiderüli, hogy a megoldás

A német kormányválság 
nem oldódott meg 

vasárnap
Papén beszámolt Hindenburgnak 

és tanácskozik Hitlerrel
Berlin, Január 29.

Papén volt kancellár vasárnap egész na 
pon Át folytatta megbeszéléseit a különböző 
pártok vezéreivel és több más személyiség
gel. A volt kancellár

vasárnap délután megjelent Illndenburg 
elnöknél

is, akinek beszámolt eddigi tanácskozásai
ról. Vasárnap estig a kormányválság ügyében 
nem történt lényeges esemény. A politikai 
megbeszélések két irányban folynak. Egy
részről

Papén folytat tanácskozásokat Hitler 
Adolffal

és Hugenberg titkos tanácsossal s ugyan
akkor a nemzeti szocialistapárt vezérei pár
huzamosan tanácskoznak a centrumpárttal 
és a bajor néppárttal.

A vasárnap reggeli lapok és az esti lapok 
egyelőre csak kombinációkra i>annak utalva

Rága l m ázást perek a kisfcu n télegyházi 
protestáns Asszonykor körül

Panaszost a irírtisbirősdg másodelnökének felesége 
Vádlottak: lelkész, közjegyző, ügyvéd, tanító és 
huszonkilenc uriasszony

k kecskeméti törvényszék, mint fellebbviteli 
bíróság, érdekes monstre rágalmazást pert tár
gyalt. amelyben a kiskunfélegyházi rcf. fcJléai, 
közjegyző, ügyvéd, tanító és 29 uriasszony ke
rült a vádlóitok padjára, míg a sértett — aki az 
állóid! város intelligens társadalmának jelenté
keny részét panaszolta be —, dr. Zayzon Kát 
ménné, a járásbíróság elnökének felesége volt.

A büntetőper anyaga tipikusan kisvárosi biti
sárii kérdésektől eredt és ennek során került 
szembe a járásbíróság másodelnökének fele
sége Kiskunfélegyháza úri tórsadalmónnk nagy 
részével. A per története ott kezdődött, hogy

dlg bejelentett*,  hogy a kormány 
ajánlatot tett a caehaxlovik kormánynak, 

hogy • Tiszántúl és Debrecen tözifaszükségle- 
tét kompenzációk alapon egyenlítsék ki két és 
fél millió értékben erről a vidékről származó 
mezőgazdasági terményekkel

Debrecenből vasárnap délután Hajduböszór 
ménybe ment a miniszterelnök és kísérete, ahol 
nagygyűlésen ismertette a kormány célkitű
zéseit.

tekintetében követendő taktikára nézve a 
felfogótok a párt kebelében gém egyöntetűek. 
Kedvezően fogadták azt a felfogást, hogy a 
szocialistákat a kormányban való részvétel
re kell szorítani. Egyes szónokok azonban 
rámutattak arra, hogy a radikálisok és a 
szocialisták felfogása között a költségvetés 
szanálása tekintetében mélyreható ellentétek 
vannak és kifejezést adtak annak az aggo
dalmuknak, hogy a szocialisták, akik a kor
mányban valószínűleg csak azalatt a feltétel 
alatt vennének részt, hogy szanálási javasla
taikat figyelembe veszik, el fogják riasztani 
a takarékos francia polgárt, akiket pedig 
< Isősorban óhajtanak a költségvetés szaná
lására igényije venni. Az ellentétes felfogá
sok folytán eltekintett a radikálispárt attól, 
hogy határozatot hozzon és úgy döntöttek, 
hogy bevárják a pofiikul helyzet további ki
alakulását.

Amikor Daladíer az Elysée-palotát el
hagyta, a következő kijelentést tette:

— Remélem, hogy 
holnap délután már 

abban a helyzetben leszek, hogy a minisz
terek listáját a köztársasági elnök elé ter
jeszthetem.

s poziti vértesüléseket a berlini lapok nem 
közölnek.

A német .szociáldemokratapárt a multheti 
Bűlow-térl nemzeti szocialista seregszemle 
ellensúlyozásául vasárnap

nagy tömeggyiilést rendezett.
A nagygyűlést a Lustgartenben tartották 
meg és résztvetl a gyűlésen a „Vasgárda" is. 
A nagygyűlés főszónoka Künstler birodalmi 
gyűlési képviselő, a szociáldemokraták ber
lini pártszervezetének elnöke volt, aki be
szédét a kővetkező felkiáltással fejezte be: 
„fíerlin vörös és az is maradi" A szónok be
szédében feLszólitolta az egész munkásságot, 
hogy

egységfrontot alkosson,

mert az utolsó huszonnégy óra eseményei és 
a Wilhelmstrassén készülőben lévő változá
sok a reakciót jelentik és a riadójelzést a 
inu n ká ssá g össze fogásé ra.

1929. év őszén megalakult Kiskunfélegyházán n 
Protestáns Asszonykor, amelynek elnökévé dr. 
Zagzon Kálmánnál választották meg. Az Asz- 
szonykör mindenkor a református egyház pnl 
rónídussága alatt működött, alapszabályok nél 
kül.

1931 májusában az Asszonykőr közgyűlést 
tartott, melyen összesen 21 tag jelent meg. Ki 
mondották, hogy beolvadnak az Országos Pro
testáns Nőszövetségbe és ezután, mint annak 
Hók ja működnek és ezáltal ki akarták vonni a: 
Assronykört az egyház fenhatósága alól.

Ezzel azután el is indult a nagy harc. Nem
sokára a református pnróklán egy nyilatkozat 
készült, amelyet az Asszonykör 33 tagja irt alá 
és ebben a nyilatkozatban kijelentik az nláirók, 
hogy nem tekintik magukat a fiák tagjainak.

Dr. Zayzon Kálmánod a nyilatkozat miatt
Izgatásért és rágalmazásért btlnvádl felje

lentést tett az aláírók ellen.
Hosszas huzavona után a félcgyhórl járás- 

bíróság ügyészi megbízottja elvállalta a vád 
képviseletét és a múlt év nyarán meg is tartot
ták a tárgyalást.

A vádlottak: Kovács Ferenc rtf. lolkéaa éa 
felesége, Puskás Béla kormányfótanárao*  
klr. közjegyző és felesége, Balogh János 
ngy-.ési, Maros; La|o*  tanító és 21) uri- 

aauony.
A tárgyaláson valamennyien kijelentették: 

nem sértettek meg senkit, csnk azt akartuk, 
hogy az Asszonvkör lovAblrn is együltmüköd 
jéá az egyházzal és a presbitériummal.

A járásbíróság a közjegyzőt és a lelkéss fele
ségét felmentette,

de az ömm» több! vádlóiul ráplmasásért 
elitéit*.

A közjegyző feleségét és még egy ívlasszonyl 
190—100 pengő, a többiek 40 és 20 pengő bün
tetést kaptak, de az Ítélet végrehajtását vala 
mennyiöknél felfüggesztette.

A járásbíróság! Mólót ólán * belügymliiUs- 
tér b beleavatkozott és

az AMzonykőrt, Illetőleg art, mint a Pro
testáns Nőegylet fiókját feloszlatta.

A belügyminiszteri beavatkozás után került a 
monstrepör a kecskeméti királyi törvényszék 
fellebbviteli tanácsa elé. A vádlottakat dr. Hor
váth Zoltán és dr. Révész László védték.

A királyi törvényszék felmentette nz összes 
vádlottakat, bűncselekmény hiányában

Az egriek éles kirohanása a varost 
közüzemek ellen

A városi képviselőtestület és a háztulajdonosok izgalmas gyűlést
Eger, január 29.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Eger város képvlselötesiületo tegnap 
gyűlést tartott, amelynek négyórás vitájában 
igen élesen bírálták a város üzemeit. Végül is 
elfogadták a polgármesternek az üzemekre vo
natkozó szanálási javaslatát. A javaslat sze
rint

hatvan ember veszti el állását az üzemek
nél.

A képviselőtestületi ülés felszólalói azt kérték, 
hogy állapítsák meg,

Id tartozik felelősséggel az üzemek nagy
fokú eladósodásáért

Vasárnap délelőtt Eger város háztulajdono 
sai tartottak nagygyűlést, nagyecséri Kánitz 
Dezső elnöklésével. A háztulajdonosok gyűlé
sén is szenvedélyes felszólalások közepette

Endresz György özvegyének kártérítési 
pere egy szobrászmüvésznővel

Több ezer pengő eszme! kártérítést követel Endreszné
Érdekes kártérítési perben tűzött ki most 

árgyalást a budapesti törvényszék. Endresz 
Györgynek, a hősi halált halt magyar óceán- 
rcnűlőnek özvegye pereskedik Goszlonyi 
\lice szobrászmüvésznővel, akitől

több ezer pengős kártérítést követel. 
Endreszné azért perelte be a szobrászmü 
vésznőt, mert szerinte Gosztonyi Alice néhai 
Endresz György és az ő beleegyezése nélkül 

plaketteket készített és azt áruba akarja 
bocsátani.

Endreszné ebben szerzői jogbitorlást lát és 
arra kéri a törvényszéket, tiltsa el Goszto 
nyi Alicct a plakett forgalombihozatalától 
■ s eszmei kártérítés címén

kötelezze őt ötezer pengő megfizetésére.
Gosztonyi Alice Endreszné panaszának 

elutasítását kérte, mert

Nyugalmazott százados és hadbíró-ezredes 
családi harca a házassági engedély körül

Ki akadályozta meg Deme László ny. százados házasságát
Deme László ny. százados és főzsdetulajdo- 

nos, feleségével, szüléiéit Horváth Irénnel, egy 
gyógyszerész elvált feleségével együtt

lelliatatmazávra hivatalból üldözendő rá
galmazás

vétségének vádja alá kerülL
Az ügyészi vád szerint
Deme házassági engedélyért folyamodott 

katonai parancsnoka utján a honvédelmi mi
nisztériumhoz, nz ügy azonban húzódott, mert 
Deme ellen becsületügyi eljárás folyt. Deme 
abban n hiszemben volt, hogy Karkls Kornél 
ezredeshadbiró, menyasszonya volt férjének 
sógora

akadályozza a házasságot • kételkedő el
intézéssel

s ennek a feltevésének kifejezést is adott a be
adványba

Horváth Irén ellen azért emelt vádat nz 
ügyészség, mert azokat a vádakat, melyeket 
férje beadványban foglalt, szóval megismé
telte.

A bilntetőtörvényszék Schadl tanácsa már 
régebben tárgyalta nz érdekes rágalmazást 
ügyet és a bizonyítási eljárás lefolytatása után

Az l’hárklndó TlutvIaclAk NyogJIJegyMllet* 
mélv'.égca fájdalommal tudni ja, hogy egyik meg- 
alnpitója és 41 esztendő óta vezető tagja, a 
u.iknia büszkesége

Vadnai Henrik
UrtrhiAk. ■ PeMer IJojA ny. I(ai*ató|a  

ételének Afrik évében tegnap éjjel, boMJUu <uten- 
vitiía után meghall.

legyünk ntt mindnyájan feledhetetlen kartár. 
•unk Icmvlésén, mely a bónnp 81-én, kedden dél
után 8 Arakor les ■ rákoskercsilurl i.ldó te 
mr tőben.

A ti E l FŐI NAP1.Ö
CSUHA KEHI'.SZTHEjrVKlVTE

Ü4.ŐÉ szó titka
1933.Január 30

B kát kockába irton k«i leea Abb B bntfla >att

és megállapította, hogy a fiók megalakulást 
szabálytalanul történt.

A kiskunfélegyházi harcok ezzel az ellő üt
közettel azonban nem fejeződtek be.

| tárgyalták a városi közüzemek sorsát. A szó- 
Inokok megállapították, hogy a városi vizmü, 
csatornamű- és elektromostelep olyan sulyoa 
megterhelést jelent a háztulajdonosok szá
múra, amelyeket nem tudnak elviselni. A ház
bér nagyrészét viszi el a viz- és csatornázási 
dij.

Egy fürdőszoba évi vtzdija 40 pengőt Icai 
kL

Az egri házak értéke ma már a felér*  esők
ként. Végül elhatározta az ülés, hogy memo
randumot terjesztenek a miniszterelnök, pénz
ügy- és belügyminiszter elé. A memorandumot 
átadó bizottság tagjai a következők: nagy- 
ecséri Kunit: Dezső, Radil Károty, Turcsányl 
Gyula dr., Vida Ferenc és Kozma György dr. 
A memorandumban feltárják a háztulajdono
sok nehéz helyzetüket és sürgős orvoslást kér
nek a miniszterektől.

ő az óceánrepillés után Ismerkedett meg 
Endresszel és Magyarral és velük álla
podott meg abban, hogy plaketteket ké

szít róluk.
Többízben fel is keresték őt műtermében. 
Endresz modellt is állt neki s mikor a pla
kettek elkészültek, Endresznek az volt a 
szándéka, hogy a plakettek közül az egyikre 
kis ezüst táblát szereltet ezzel o felírással: 
„Hálám és köszönetéin jeléül Magyarország 
igaz barátjának" és ezt a plakettet

Rotliermere lordnak ajándékba akarta 
küldeni,

A azobrászmüvésznő tanuk kihallgatását 
kérte a bíróságtól, hogy Endresz tudtával és 
beleegyezésével készültek a plakettek, mig 
Endreszné tanúival azt kívánja bizonyítani, 
hogy ő és férje mit sem tudtak a készülő 
plakettekről.

bűnösnek mondotta ki ■ házaspárt
a vád szerinti cselekményben s Deme László 
(>ÓU pengő, feleségét pedig 100 pengő pénz
büntetésre ítélte.

Fellebbezés folytán szombaton tárgyalta az 
ügyet a tábla Godó-tanácsa, mely

megsemmisítette az elsőbiróságl ítéletet
és kimondta, hogy a törvényszéknek helyt kel
lett volna adni a valóság/, bizonyításra vonat
kozó indítványoknak, amihez a sértett fél i*  
hozzájárult s minthogy ez nem történi meg,

úgy határozott, hegy nz ügy Iratai vissza
kerüljenek a törvényszékhez

a bizonyítási eljárás lefolytatása céljából.

az

Dr. Vádnál Jenő, dr. Kun Llpőtné szili. 
Vádnál Ilona, Vlkár Józaefné szliL Vád
nál Margit, úgy a maguk, mint az összes 
rokonok nevében mély fájdalommal Je
lentik, hogy szeretett édesapjuk, a leg
jobb nagyapa, após és rokon

UfiMim H^ltR K
m. klr. kormánvfőfanácMS, 

a PESTEK LLOYD ny. Igazgatója, 
Újságkiadó Tisztviselők Nyugdíj- 

egyesületének társelnöke,
1933 január 29-én, 80-ik évében, rövid 
szenvedés utón elhunyt.

Drága halottunkat kedden, f. hó 31-én 
délután 3 órakor temetjük a rákos
keresztúri Izr. temető halottasházából.
Emlékét Igaz gzcrcfeftel őrökké őrizni 

fogjuk.
Dr. Kun Llpőt. Vitát József ve jel. Kun 

Endre, Vlkár Gyurika unokái. 
Réstvétldlogafások mellőzését kérjük.
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Négyszázezer pangó tani el R3!h Janó kezén
penteken este meg teih.vta telefonon tavasat, azita nvomavaszeu SLMIBGE—i

EIRDETMtKT
Róth (Rótt) Jenő, budapesti (Royal-azálló) 

lakos részére adott összes megbízásokat 
visszavonom és közhirré teszem, hogy neve
zett nevemben semmiféle kötelezettség vál
lalására jogosítva nincsen és öt sem váltók, 
sem egyéb kőtelező okiratok továbbadására 
fel nem jogosítom, nevemben és terhemre 
tehát semuiiíélt kötelezettséget nem vál
lalhat

M. J„ o. k.

Ez a hirdetmény úgy, ahogyan vasárnap reg
gel egyik lapban meg jelent, kellemetlen krescen 
dója egy erősen nekilendült és tipikusan pesti 
életkarriéruek, aminél izgalmasabbat — éppen 
mert csak a pénz örvényében zajlott — keve
sen futottak meg az utolsó tiz esztendőben. 
Ennek a hirdetménynek napokkal előrcvetett 
árnyéka volt ugyanis az, ami eltűnésre kész
tette Róth Jenőt, ezt a pesti társaságokban és 
mondain helyeken mindenfelé nagyon is ismert 
fiatalembert, ennek a hirdetménynek józanul 
kiábrándító és egyben fenyegető sorai okozták 
azt, hogy Róth minden bejeit ntés nélkül ott
hagyta Royal-szállóbeli szobáját, ahol

pénteken reggel látták utoljára.
Azóta nyomaveszett, senki nem tudja hova 

lett, külföldre utazott-e vagy tényleg beváltotta 
az utóbbi időben gyakran hangoztatott fenye
getését, hogy agyonlövi magát. Annyi bizonyos, 
hogy Róth hetek óta állandóan izgatott, túl
fűtött hangulatban élt és — amit azelőtt soha 
sem tett — nyíltan beszélt arról, hogy nagy 
bajban van, amelyből aligha van menekülése. 
Róth, akinek tíz év előtt — állítólag kötvény
éi járadéküzletekből — köze] kétmillió pengő 
vagyona volt, oly főúri módon élt állandóan, 
úgy szórta a pénzt, hogy amikor három éve 
»8.v kU európai körutazásra ment, amely három I 
hónapig tartott, hatvannégyezer pengőt költött 
erre az útra Természetesen nem egyedül; ál
landó társasága volt Molnár Vera, az ismert 
szubrett, akit állandóan fejedelmi módon látott 
el. Négy év előtt letört Róth Jenő, de nem soká 
mert 1930 végén újból pazarul élt és mivel 
most sem tudta senki, hogy miből, ö maga 
látta jónak némi titokzatossággal elhelyezni, hogy 
külföldi vonatkozású üzleteket köt is ezeken 
sok pénzt keres, nemcsak ö, de egy ur, akinek 
nevét nem árulhatja el És valóban meg is je
lent néha Róth társaságában egy elegáns, ma
gas, őszhaju ur, akiről mégis kitudódott, hogy

Alömösi Magyar Jenő,
egy szabadkai földbirtokos, aki odalenn több- 
ezerholdas birtokát értékesítette és ezért a 
pénzért Budapesten ingatlanokat vásárolt, ö 
volt a titokzatos, gazdag pénzestárs, akinek 
számlájára és megbízásából Róth annyira köny- 
itvedén dolgozhatott, hogy most, amikor végre 
el kellett volna számolni, hír szerint több mint

négyszázezer pengő hiányzik,
ennyi az összeg, amit Magyar követel és amely, 
több mint valószínű

elveszett
Tulajdonképpen egészen érthetetlen, hogy 

Magyar Jenő, aki közel két éve dolgozott Róth 
Jenövei s akinek, úgy látszik, meglehetős fel
hatalmazása volt, miért ment bele az általa 
tőbbizben követelt elszámolás tényének, folyto
nosan újabb elhalasztásába. Mert Róth állandói 
halasztáskérése, úgy látszik, csak az elmúlt hét 
elején vált

gyanússá

Magyar előtt, aki ekkor már nyíltan megmon
dotta, hogy az egész dolgot ügyvédjének adja 
át. Róth ekkor hazairt Érsekújváron lakó öz
vegy édesanyjának, aki már eddig is mindig ki
segítette bajaiból. Meg is jött dr. Turehányi 
Imre, Róth sógora és applanálnl próbálta a 
bajt

De rá kellett jönnie, hogy a kérdéses összeg, 
messzi túlhaladja a család teherbíró képessé
gét. Éppen ezért sorsára bízta Róthot, aki 
már ekkor látta, hogy nincsen kiút.

Péntek déli egy óra,
ez volt az utolsó terminus, amit Magyar Jenő 
adott ekkor kelleti voina Róthnak a kész el
számolást átadni. Félegykor Magyar meg is 
jelent ügyvédje társaságában a Royalbnn, de 
Róthot nem találták ott. Háromnegyed kettőig 
várakoztak — hiába, mert Róth azóta sem 
jött vissza, noha összes holmijai, bőröndjei 
ott voltak bezárva a harmadikemeleti szobá
ban, ahol az eltűnt ifjú lakott, ugyanakkor, 
amikor Molnár Verának, a Muzeum-utca 3 
számú F'reystádtlcr-paM&ban

hatszobáa lakást
rendezett be közel százezerpengős befektetés
sel. A művésznő azonban nem várta be itt az 
összeomlást, mert már január 21-én elutazott 
Berlinbe. A lakást a szakácsnő és az inas 
gondjaira bizta, miután a vitrintárgyakat, 
drága szőnyegeket, porcellánt és ezüstöket el
zálogosította vagy eladta. A lakásban lévő 
cselédség pedig nem tudja, visszajön-e a 
szubrett, akire Róth a temérdek pénzt elköl
tötte és akitől sírva vett búcsút a Keleti pá
lyaudvaron.

Az utolsó jelentkezése Róthnak 
pénteken este nyolckor 

volt, amikor csak annyit kérdezett a szálló 
igazgatójától, keresték-e. A válasz után csak 
annyit mondott, hogy késő éjjel jön haza, 
mert fontos dolga van. Ezzel leakasztotta a 
kagylót. Azóta a szállóban nem tudnak róla és 
Magyar Jenőnek — aki ezután még több izlicn 
érdeklődött — is csak ezt a választ adhatták.

Valósággal fantasztikus, hogy mi volt az az 
erő, amellyel Róth mindenkitől tel/esen elzárta 
Magyar Jenőt, aki nyilván vakon bízott benne,

olyannyira, hogy amikor meglátogat**  és együtt 
mentek el premierekre vagy koncertekre. soha
sem volt jelen harmadik. így azután csak 
magának. Magyar Jenőnek lesz módjában de
klarálni az ö üzleti összeköttetésüket és a kő 
zöttflk fennálló és Róth által vezetett folyó
számla zavaros számoszlopait, amelyek elől 
Róth elmenekült. Kétségtelen, hogy e percig 
még nem történt semmilyen elhatározó lépés

Éjszakai viHamoskarambol
Összeütközött két villa- a Kálvin-téren
mos négy sebesült

Vasárnapra virradó éjszaka negyedkettő, 
a Kálvin-téren a Kecskeméti-utca felől a Ba- 
ro<ss-utca felé haladt egy 16-os jelzésű kocsi. 
Ugyanekkor az Üllői-ut felöl kanyarodott ki 
a Kálvin-tér irányába az 5-ös jelzésű villa
mos.

A két kocsi a Kálvin-térl kereszteződés
nél egymásba futott.

Az 5-ö<s kocsi oldalról beleszaladt a 16-os 
villamosba, úgyhogy az

kiugrott a sínekből.
Az összeütközés következtében mindkét kocsi

Furfangos csalásért letartóz
tatták a Köztisztviselők két 
Drámai tettenérés ! Vlltalll ükÚÍ
és leleplezés egy Ullőiuti lakásban

Vasárnap délelőtt a Magyar Köztisztviselők 
Fogyasztási Szövetkezetének följelentésére a 
főkapitányságon csalás, sikkasztás és akta
lopás címén előzetes letartóztatásba helyez
ték Oswald Lajos 33 esztendős és Sehwartz 
László 32 esztendős tisztviselőket, akik mind
ketten már évek óta a köztisztviselők köz
pontjában, az irodában teljesdtették szolga 
latot.

Pár nappal ezelőtt a Köztisztviselők Szö
vetkezetének központjában megjelent az 
egyik üzletfél, vitéz Gál Sándor és aziránt 
érdeklődött, hogy a részletfizetési számláján 
mennyi a hátralék. Vitéz Gált a szám fej tő

A világ legnagyobb, legizgalmasabb és mindenek felett 
ailó hangosi'ilmje. Rendezte:

CECIL B. de MILLE
A Tízparancsolat és a Királyok királya 
rendezője. A 10.000 szereplő élén:

Nero, a legkegyetlenebb uralkodó, Ptaléno H'rhfrri 
a leghatalmasabb Caesar .............. Ll.uLbu Lűil JliUil
Poppaea, a hitvese, a császáiság ClarrlnKn PnlhOOt 
legszebb asszonya.............................. uIuuUjHu uUluui I
Marcus Superbus, Nero hadnagya, 
Róma prefektusa, Poppaea ked
vence, a legdaiiásabb harcos 
Mercia, a keresztény leány, aki él 
az eszméért és meghal a hitéért ..

Dacia, az élvhajhász hetaera ......

Pénteken mutatja be kizárólagos joggal, országos 
ünnepség keretében a 

novai0?öLio 
Az első 25 előadásra jegyek mír válthalAk. B'ztosltsa jegyét elővételben.

Magyar réazérSI.
feljelentés tea

és hogy egyáltalában lesz-e ilyen, az még kér 
dés. Mindenesetre Magyar Jenőn múlik, hogy 
ennek az egyelőre önkéntes eltűnésnek bűn
ügyi befejezése lesz-e vagy nem és hogy a négy
százezerpengős hiány természetét miként fogja 
fel.

ablakai betörtek és az utasok közül 
négyen sérüléseket szenvedtek.

Vörösházy Pál 43 esztendős igazságügymi 
nisztériumi segédhivatali igazgató a fején 
szenvedett sérüléseket. A mentők a Rókus- 
kórházba vitték.

A másik három sérültet Keresztes János 
28 éves törvényszéki tisztviselőt, Kasza 
Gyula é*  Karúba Béla törvényszéki irodaigaz
gatókat, akik csak könnyebb horzsolásokat 
szenvedtek, a mentők az első segélynyújtás 
után a helyszínen hagyták. Az összeüiközés 
ügyéhen a Beszkárt és a rendőrség megindi 
tolta a vizsgálatot.

ségbe küldték, ahol
Oswald Lujos tárgyalt vele.

A könyvelő egy másik társát, Sehwartz Lász 
lót is segítségül hívta a számadáshoz, hogy 
együttesen állapítsák meg a töke és kamat 
összeget. Megállapították, hogy összesen 627 
pengő a tartozás. Gál följegyezte ezt az ősz 
szeget, ekkor Oswald ósalosan körülnézett és 
amikor látta, hogy Scl -.mártson és Gálon kí
vül közelben senki sem tartózkodik, azt az 
ajánlatot tette, hogy

űzessen 436 pengőt és ő majd elintéz!, 
hogy a 227 pengő többletet stornirozzák.

I
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NÉMETVÖLGYI PAVILLON
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ÉTTERMEK
SÖRÖZŐ 
BRIDGESZALON 
KÜLÖNTEREM

5 órai tea 
délután 
és este

CHARLES LÁH jazz-zenekara
TÁNC!

Tachlor Latot Jinoi

—17 fok

t dermesztő hideg elleni védekezésre fülvédőt 
és posztópapucsot kaptak a berlini rendőrök.

Gál gyanúsnak találta a dolgot. Azzal távo
zott, hogy gondolkozik majd a dolgon és egy- 
két nap múlva visszajön, időköziién felke
reste a Köztisztviselők Szövetkezetének igaz
gatóságát és ott előadta a történteket. Az 
igazgatóság nagy meglepetéssel hallotta a 
különös ajánlatot és

azt a tanácsot adta vitéz Gálnak, látszó
lag menjen bele a dologba, 

hogy le lehessen leplezni üzelmüket.
Vitéz Gál ismét fölkereste Oswaldot és 

megbeszélte vele a tartozás rendezésének 
módozatát. Oswald arra kérte, hogy adjon 
fel lakása címére 400 pengőt és ő másnap az 
üzletfél ül'ői-uti lakására felviszi a szövet
kezet hivatalos papírján a stornirozott szám
lakivonatot. Megbeszélték az időpontot ia, 
amikor találkoznak.

Vitéz Gál a 400 pengőt a köztisztviselők 
egyik főtisztviselőjének jelenlétében adta fel 
a postán és

másnap délután két Igazgató, valamint 
két detektív rejtőzött el lakásán, 

hogy tanul legyenek annak n jelenetnek, 
amikor Oswald a stornirozott számlát át
nyújtja.

Félötkor pontosan megszólalt a csengő és 
belépett Oswald Lajos. Atnyújtotta vitéz Gál
nak a stornirozott számlát és kijelentette, 
hogy most már minden rendben van,

el van intézve ügye, úgy, hogy nem kel! 
már egy fillért sem fizetnie.

Ebben a pillanatban a detektívek és ■ kél 
igazgató előjöttek rejtekhelyükről és 

leleplezték a megtévedt tisztviselőt.
Oswald a meglepetéstől majdnem elájult, egy 
székre rogyott le és percekig tartott, mig 
magához, tért. Előállították a főkapitányság
ra, ahol bevallotta a visszaélést és elmon
dotta, hogy

Sehwartz László is bűntársa volt, 
akinek 100 pengőt adott a 400 pengőből.

A megtévedt fiatalembereket átkisérték *4  
ügyészség Markó-utcai fogházába.

Habi alap
Kossuth Lajos-u. 1, 
Beregi József és Tsa

leltári árusítása
február 4-ig tart.
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szenzációs fordulat a saiovamosl 
pienanosgvllkossag ugyanén

Egg 17 tuzs ciganyilut gyanúsítanak vasárnap óta a gyilkossággá: 
— izgalmas tetamrsntvós s piasanűs ísnúsáüan

Miskolc-, január 29.
fA Hétfői Napló tudósítójának telefon 

jelentése.) Vasárnap igen érdekes újabb eae- 
atények történtek Schéliga Mihály sajóvá 
ni ősi plébános meggyilkolása ügyében. A 
lajóvániosi csendőrség a környékbeli csend*  
Arörsökkel együtt a gyilkosság napja óta 
folytat széleskörű erélyoa nyomozást s en
nek eredményeként máris több gyanúsítottja 
von a gyilkosságnak Vasárnap nemcsak 
Sajóvámoson hanem Miskolcon is gyorsan 
híre terjedt, hogy npibb gyanúsítottat fogtak 
cl, aki az eddigi jelekből következtetve, a 
legkomolyabban vádolható a szörnyű tett 
elkövetésével

Ab uj gyanúsított; egy tízenbéi eszten
dős clgányflu.

aki a környékben bujkált, amíg a csendőr 
•ÓH kezére nem került.

A clgáryílu a csendörök előtt tagadta, hogy 
bánni réwze lenne a gyilkosságban, a nyo
mozás azonban egyre több adatot hordott 
össze ellene. Megtudták a csendőrök, hogy a 
cigánygyerek azok közé a kevesek közé tar
tozóit. aki

bejáratna volt a plébános házába.
Schéliga Mihály apróbb házimunkákat, kerti 
munkálatokat bíróit a cigányflura és a fiú 
többször gyónni is járt a plébánoshoz. Egy 
alkalommal a cigánygyerek barátai elölt u 
következő kijelentést tette-

De könnyű volna kirabolni a plébá- 
•nat! Ab öreg bárkit beenged mugábua, 

ba gyónni ukarll
Amikor a csendőrök a rigányflu elé tár 

Iák ezt a kijelentését, a fiú azt állította, hogy 
ö suba eom beszélt ilyeneket. Azután arról 
kezdték faggatni a csendőrök, hol járt a 
gyilkosság napján.

Elfogadható alibit azonban nem tudott 
Igazolni.

Fogkefét nyelt a linzi tömeggyilkos 
csakhogy kórházba kerülhessen 

Meg akart szökni, de vlsszavltték a fegyházba
Llns, jan. W

fA Héttői Napló tadósltőfátől.) A linzi ügyész- 
hivatalos jelentése ■/érint, tegnap a linzi 

klinikán megoprralták b'ranz Leityöböt, akit
nemrégen ítélj tnmcggjllkossdgal minit élet- 

h’fvtlghnl (egyházra az esküdtszék.
Emlékezetes még, hogy Leityöb hirdetéseket 

lelt közzé a lapokban, annak révén nőkkel is
merkedett meg, akiknek házasságot ígért, ki
csalta tőlük megtakarított pénzüket, — áldoza
tait aztán eltette láb alól. Leityöb ügyének tár- 
gvnlásakor szökést kísérelt meg és az. egyik szü- 
n< tlx*n  kiszakítva magát őrei közül, /elszakí
totta a törvényszéki épület egyik elsőemeleti 
ablakát —

Zl vizsgálóbíró szobájában leleplezett 
Ligetmé ellen vádiratot adtak ki

Megvesztegetés kísérlete elmén vonják 
felelősségre Liget! Ignácnét

K budapesti királyi ügyészségen most kéirOll] 
ti • vádirat l iyeli Ignácné ellen, akinek kü | 
lönbözó ílgvri már többször foglalkoztntták a
hatóságokat

Ligetmé gyakori látogntója a budapesti bön- 
Ivlőtörvényszéknek • amikor legutóbb az épü
let harmadik emeletén járt, dr. Fötdy vizsgáló 
bíró altisztjének segítségével

egy bűn ügy aktáit próbálta megszeresal 
Pénzt Ígért az altisztnek, ha az aktákat meg 
mutatja neki Az altiszt szlnleg bele is egye
zett ebbe, de azonnal jelentési tett a vizsgáló 
bírónak, aki Ligetinél

saját szobájában tartóztatta te,
mielőtt az aktákhoz hozzá juthatott volna. 
Ligetiné kihallgatása során azzal rédckezctl 
hogy egy rokonának ügyét akarta tisztázni az

ÉRTESÍTÉS!
ttsztoie tel van szorencsénk ezúton a n. é. 
Közönsóv szives ludomA ára hozni, hogy 

LILLY és EMY SCHWARZ 
utolérhetni len produkcióját ón a nagy 
műsort az onásl sikerre való tekintettel 
prolongállak.

TERÉZKÖXUTI SZÍNPAD

Elmondotta, hogy Miskolcon roll ahol a ci
gányok között fonott kosarakat akart el
adni, de senkit sem tudott megnevezni, aki
vel a gyilkosság napján beszélt volna, vagy 
aki tőle kosarat vett.

A cigányfiut kihallgatása után a miskolci 
csendőrök

a plébános házába kísérték b bevezették 
a hálószobába, ahol Schéliga M’Mlyl 

holtan találták.
A cigánygyerek sápadt arccal, rendkívül 
ijedten ment be a szobába és pár pillanatlul 
később sima fakadt. Nem mert körül sem 
nézni a szobában s egész idő alatt

Jajveszékclt, amíg csak ki nem vezették
a házból.

Az izgalmas tctemrehivás után nemsokára a 
csendőrök bevezették a plébános házába a 
gyilkosság másik gyanúsítottját: Szabó Imre 
kertészt, aki napok óta őrizetben van. Szabó 
fagyos nyugalomma ment be a plébános há 
zaba s

egy arclzma sem rendült meg, amikor a 
hálószobába vezették.

A vasárnapi tetemrehiváson Is tagadta a 
gyű kossá got.

4 harmadik gyanúsított: a sajóvdmost In
telligencia egyik fiatal tagja vasárnapi ki 
hallgatása során ugyancsak tagadta a gyil
kosságot. Ez ellen a fiatalember ellen az a 
gyanú, hogy régi haragosa volt a plébános
nak,

összeverekedett vele a a dulakodás köz
ben megölte.

A sajóvámoslak azonban nem tartják való
színűnek, hogy ö lenne a tettes, bár eddig a 
csendőrök előtt nem tudott elfogadható ali 
bit igazolni s több gyanuok szól ellene.

A csendőrség a legnagyobb eréllyel foly 
tatja tovább a nyomozást a rejtélyes bűn 
ügyben.

kiugrott as utcára, hogy Így meseküljBa.
A szökés azonban nem sikerült és a kísérlet al
kalmával Leityöb lábát törte.

A vasárnapi operáció azonban mégsem ezzel 
a sérülésével volt kapcsolatban. Néhány nappal 
ezelőtt Leityöb raportra jelentkezett a fogház
orvos előtt és gyomorfájdalmakról panaszko
dott. Rövid tagadás után bevallotta, hogy előző 
este

lenyelte a fogkeféjét, csakhogy kórházba 
kerüljön.

Cselekedetét minden valószínűség szerint az a 
gondolat Irányította, hogy a kórházból könnyeb
ben meg tud malf szökni E.gondolása azonban 
nem vezetett eredményre, mert az operáció el
végzés# után azonnal

visaaaszállllották a fogházba
és ott külön cellában helyezték el. Éjjel-nappal 
bőrtönőr tartózkodik ágya mellett, teljes fel- 
gvógyulása után pedig visszaviszik régi cellá
jába.

aktákból. A rokon — Llgetlné szerint — egy 
rágalmazás! perbe keveredeit s ennek a pernek 
az aktájára volt ő kiváncsi.

A további eljárás során Llgetlné szabad lábra- 
helyezés?! elrendelték, azonban a vizsgálat to 
vább folyik ellene s most — Információnk sze 
ríni —

as flgyéssaég vádiratot adott ki Ügeti lg*  
nácné ellen.

A vádiratban megvesztegetés kísérlete elmén 
emel vádat a királyi ügyészség Ligeti Ignácné 
ellen. Előadja a vádirat as ügy tényállását s 
kéri, hogy tanúképpen hallgassa ki n törvény 
szék dr. Pöldy vizsgálóbírót és altisztjét. Ll*  
getlné a vádirattal szemben kifogást nvujt be, 
úgyhogy mielőtt az érdekes bűnügy főtárgya
lóira kerülne.

a törvényszék vádlanácsának kell határolni 
arról, hogy a vádirat érteimében vád alá he
lyezi e a megvesztegetéssel gyanúsított ass
zonyt, vagy pedig helyt ad a kifogásoknak.

A vádtanács a napokban fog dönteni ebben 
az ügyben a amennyiben a vád alá helyezés 
megtörténik,

a törvényszék rftvldraen tárgyalást tűs k|
a megvesztegetési bűnperben

Zálogcédulát,

•
 araovat, öt, hihet-*  len magas ár- a

•essek. Iváae^ca UasacOslst, mUóoí-bi B, ssm» .

Hasznos twtfni.
hngy SCHMmTHAUEB

KeserCvtze
nemcsak a legjobb természetes hashajtó, 
de kiöblítés! szerepénél fogva gyoraan 
eltávolít ja a káros baktériumokat a szervezetből

A szuronykerités

Perzsia fővárosát; Teheránt a világ legkülönösebb kerítése védi. Ez a „kínai-fal" felfűzött 
szuronya fegyverekből áll

Gyilkosság a f^iliuvőgon...
Éjfélkor fejszével agyonverte a szerelmesek 
73 éves javasasszonyát a „megbabonázott**  

molnárlegény
Borzalmas kegyetlenséggel elkövetett rabló

gyilkosság tettesét vonta felelősségre szomba
ton a pestvidéki törvényszék. Az ügyészség 
szándékos emberölés bűntettével vádolja Szeke
res Pétert, aki az egyik pestkörnyéki faluban 
moinárlegény volt. Szekeres a mull év nyarán, 
-gy augusztusi éjszaka behatolt özv. Bodrogba 
Pálné faluvégi házacskájába és

a 7# éves öregasszonyt bestiális kegyetlen*  
Béggel meggyilkolta.

A szerencsétlen öreg asszony minden vagyonát: 
12 pengő 22 fillért magához véve elmenekült, 
bevitte magát a pilisi hegyek közé, de a csend
őrök csakhamar bekerítették és elfogták.

Szuronyos foghózör kiséri fel a bíróság elé 
iiz értelmes arcú, jónövésü molnárlegényt, aki 
elmondja, hogy megbánta tettét, amelyért bűn
hődni is akar.

— Nem tudom ml történt velem, hogyan kö
vettem el — védekezik — talán u rossz bujt 
belém. Az Is lehet, hogy éppen az öregasszony 
babonázott meg.

A vádlott további kihallgatása során kiderült, 
hogy a hetvenesztendös Bodroykáné kuruzsló- 
-nesterséget űzött, messze környéken

híres javasaazony volt,
aki srárltott füveket, mindenfajta titokzatos 
gyógyszereket tartogatott házában, ahol gyak
ran megfordultuk nemcsak testi betegségre, de 
lelkibajokra is irt kereső betegek. Még

a boldogtalan szerelmeseknek Is tudott 
orvosságot ..

— Hát ezt honnan tudja maga? — kérdezi 
as elnök.

— Mert én fs jártam nála — vallja ba szé
gyenkezve a vádlott — kél esztendővel ezelőtt, 
amikor még fiatal fejjel azt hittem, tud segl 
leni rajiam. Jegyben jártam egy lánnyal • •» 
hirtelen faképnél hagyott. .

Amikor a gyilkosság éjszakájának Ismerte
tésébe kezd, kiderül hogy Szekeres néhány 
hónappal előtte elvesztette állását nem volt 
>énze s azt hitte, hogy az öregasszonynál, aki

ről az a hír járta, hogy gazdag, sok pénzt fog 
találni.

— Na lássa, maga nem Is olyan egyfigyü, 
mint amilyennek be akarja állítani magát — 
szól rá az elnök — nem a rossz szállotta meg 
magát, hanem az öregasszony pénzét akarta 
megkaparitani.

A továbbiak során kiderül, hogy a gyilkosság 
éjszakáján

éjfélkor zörgetett a baltával felfegyverke
zett legény

az öregasszony ablakán. Bodrogkáné, aki hozzá 

í:.iií::tói. 
hajnalig

SHELDON nj színmüvének bemutatója

a MAGVAR SZÍNHÁZBAN
BBombflton, február 4-én.

Főszereplők Mzár Mária, Gőth Sándor. 
Tilrzs Jenő. Somlay Arthnr, Rádny Imre, 
Sulyok Mária, Székely Lujza, Toronyi Imre. 
Rendező t Góth Sándor. Díszlettervező; 

Gara Zoltán.

volt szokva, hogy „kliensét" a sötétség beálltá
val keresik, gyanútlanul ajtót nyitott Szeke
res azonnal az öregasszonyra vetette magát, 
előkapta a kabátja alá rejtett baltát és 

tizenhárom üléssel teljesen szétroncsoláe 
Ilodrogkáné fejét

A véres testet ezután a konyhába hurcolta, • 
maga a szobába ment ■ felforgatta az össseO 
fiókokat, majd a talált kevés pénzt magáhoa 
véve elmenekült. Előbb azonban a kutnál le~ 
mosta véres kezeit és ruháiáról, valamint csIl
májáról a vérf ollókat.

A tanúkihallgatásokra került volna most a 
sor, azonban a beidézettek közül öten nem 
jelentek meg. Az elnök ismerteti, hogy a bekül
dőit orvosi bizonyítványok szerint, valameny- 
nylon

Influenzában megbetegedtek.
Két megjelent falubeli földmives lényegtelen 
tanúvallomást tett. A bíróság a tárgyalást ea- 
ulán elnapolta.

Rejtélyes eltűnések
Moldován Zoltán kőműves, aki Pesterzséba- 

ten, a Hangya-telepeu lakik, bejelentett# a fő- 
kapitányságon, hogy 28 esztendős felesége éa 
két és félesztendős Zoltán nevű gyermeke ja
nuár 28-án, eltávoztak hazulról és azóta semmi 
hír sincs felőlük. Felesége már régebben han
goztatta, hogy

gyermekével együtt Öngyilkosságot fog el
követni.

Sztávlcs Gyula asztalossegéd. Mátyás-utca 1(k 
sz. alatti lakos, bejelentette a rendőrségen, hogy 
12 esztendős Márton nevű öccse, aki polgári is
kolai tanuló, ián. 2ft-án elment az Iskolából «-• 
azóta nem tért vissza. Az a gyanúja, hogy öcs- 
cse több társával együtt

valami kalandos tervre készül.
Szabó Ferenc kereskedő, Király-utca 101. SB, 

alatti lakos, megjelent a főkapitányságon éa
bejelentette Erz«| nevű 14 esztendős leányó- 

n:k eltűnését.
A leány, aki Iskolai tanuló, 24-én távozott el 

hazulról és azóta nem került elő.
A rendőrség az eltűnések ügyében megindí

totta a nyomozást

— A „Clarldge" (I., Böszörményi-ut 18.) 
megnyílt. Szórakoztató-tánczenét a Charles 
Lax zenekar szolgóltatja, Megemlítést érdemel 
konyhájuk és a legkitűnőbb pincészetek borai 
A „Clarldge" főtörekvése: mindenből a leg
jobbat. a legméltányosabb polgári árakon. 
Meggyőződésünk, hogy n legrövidebb Idő alatt 
általánosan kedvelt találkozóhely less a 
..Clarldge**.

LULU GOULD 
a Caslno de Paris revü-sztárja 

február 1-től, szerdától vendégszerepel OS

Forgó lánrpnrketl, ragyogó műsor.
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Budapesten hajszolták jöi marcelll, 
Buick-aufOn. a Becsben leleplezel!Sí Híj! nenzhamisne banda ionokét 
tagos nemzetközi kofaincsempesz-üOnzhamisito — Szállodái es 
pályaudvari razzián keresik a csonkakezU. elegáns kalandor.

Vasárnap nagy feltűnést keltő telefonjelen
tés érkezett Bécsből a főkapitányság bűn
ügyi osztályára: a bécsi rendőrigazgatóság 
kérte a buuapesli ront.őrséget, hogy

keresse meg és fogja el Jój Marcellt, 
akiről kiderült, hogy a minap Bécsben 
leleplezett pénzhamisító banda főnöke

is ■ jelek szerint Magyarországra szökött.
Az ügy előzménye az, hogy néhány nappal 

azelőtt Bécsben a II. kerületben
letartóztattak két kereskedőt, akik egy 
kötegre való Utvenschillinges hamis 

bankjegyet hoztak forgatómba.
Megindult a nyomozás, amelynek során a 
bécsi rendőrség olyan adatokat szerzett, hogy 
jólszervezctt pénzhamisító banda működőit, 
amelynek egyik vezetője egy állítólagos Jój 
Marcell nevű férfi. Erről az emberről olyan 
adutokat is szereztek, hogy nemcsak a pénz
hamisításban részes, hanem

veszedelmes nemzetközi kalandor, fő*  
ntike egy kábítószerrel üzérkedő ban

dának.
Mire a rendőrség erre a felfedezésre Jutott, 
Jój már eltűnt Bécsből. A rendőrség értesü
lése szerint

Magyarország felé vette útját

Az ügyészség uj nyomozási inditotf 
Gergely Tamás valu’a- 

a titokzatos notesz üzleteinek tisztázására 
adatai — A tragikus sorsú Nagel Pál életbiztosítás;

Gergely Tamás, akit a tragikus eorea Nagel 
Pál tőzsdebizományoe tizenötezerpengóe tőzsde
üzlet*  ügyében csalás elmén letartóztattak, a 
határnapot már az ügyétzég Markó-utcal foghá
tában töltötte. Az ögyézség a csalási bűnügy
ben vasárnap is tovább folytatta a vizsgálatot 
és ennek során

újból részletesen kihallgatták Gergelyt, aki 
módosította a rendőrségen tett vallomását

• pénz visszafizetésére és eltűnésére vonatko

A bécsi rendőrigazgatóság közölte a ko- 
kaincsempész-pénzhamisitó közelebbi ada 
Iáit is. Jój Marccl körülbelül ötven éves, 
legutóbb elegáns városi bundában látták, a 
haja barna, hullámos, hegyes kis bajusza 
van, feltűnő ismertetöjele, hogy

balkezének egyik ulla csonka.
Állítólag álnévre szóló holland útlevéllel van 
felszerelve. A bécsi rendőrség úgy tudja, 
hogy amerikai gyártmányú

Bulck-autójón szökött meg.
A bécsi Jelentés alapján a főkapitányság 

intellektuális osztályának úgynevezett nem 
zetközi csoportja, Bede József dr. rendőrin 
nácsos irányításával nyomban munkába lé
pett. A rendőrség

nagyszabású razzláhz fogott 
szállodákban, pályaudvarokon razziáinak, 
azonkívül természetesen átvizsgálják a ha
tárállomások feljegyzéseit, nem szerepel-e 
olyan utas, aki holland útlevéllel, Buick- 
autón jött be az ország területére.

A rendőrség
minden Intézkedést megtett

hogy kézrekeritse a bécsi rendőrség által ke 
réséit nemzetközi kalandort 

zóan és ige*  érdekes újabb részleteket mon 
dőlt el:

— Arra gondoltam, amikor a budai kiskocs
mákban bujkáltam a mérlegeltem a helyzetemet, 
hogy

Öngyilkosságot kOvetek el szégyenemben.
Tudtam, hogy menekülésem útja el van zárva s 
a történtekért felelősséggel tartozom Aztán 
elhatároztam. hogy visszaküldöm a pénzt »

14 olcsó napot 
fehér és tarka hetet
rendezek most első alkalommal, hogy leltári 
készletemet — fehér árut (sifonok, asztalnemüek, 
ágynemüak, zsebkendők), férfi divatcikkeimet, 
valamint ruháimat — kiárusítsam. Eladásra szánt 
cikkeim mélyen leszállított ára nagy és kelle
mes meglepetést fog kelteni a vásárló
közönség körében.
Február 1-tőt 14-ig nagy áldozat 
tokát hozok, aminek előnyeit a t. 
vásárló közönség fogja élvezni.

NEUMANN M.
m. klr. udv. és kam. szállító
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kérni fogom, • feljelentést vonják viasza elle
nem. Én nem tízezer pengőt adtam vissza, ha
nem többet. Miután átadtam ügyvédemnek a 
!>500 pengőt, még azon az éjszakán 3700 pengőt, 
másnap pedig 060 pengőt fizettem le, úgyhogy 

összesen 14.180 pengőt visszaadtam...
A kihallgatás után intézkedett az ügyészség, 

hogy detektívek vizsgálják át Gergely feljegy
zéseit. A rendőrség emberei

egy noteszt találtak Gergely holmijai között
s ebben olyan bejegyzéseket találtak, amelyek

ből arra lehet következtetni, hogy Gergely va 
utaüzletek lebonyolítására It megbízásokat ka- 
nőtt egyesektől. Az ügyészségi nyomozás eddigi 
negállnpitásai szerint rövidesen Igen érdekes 

fordulni várható a bűnügyben, amely most már 
•i különböző valutaüzletek tisztázása körül fo- 
og. A hét elején

több kihallgatást foganatosítottak
bben az ügyben.
Tőzsdei körökben egyébként vasárnap Is mély 

ószvéttel beszéltek Nágel Pál tragikus halálá
ról Akik jól ismerték Nágelt, tigy tudják, hogy

■ szerencsétlen sorsti tőzsdeblzománynsnak 
tekintélyes összegű életbiztosítása volt, 

-melyet a biztosítótársaság rövidesen kifizet 
Végei hozzátartozóinak.

A megvesztegetés miatt 
letartóztatott Szabó pénzügyi 
titkárt és Krassó ügyvédet ma 
hallgatja ki a vizsgálóbíró

Vasárnap szállították át őket a Markó-ufcai fogházba — 
Szabó Andor elmeállapotát megíígycltetfe a védelem

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon tel
esen lezárták a nyomozási abban a feltűnést 

kellő megvesztegetési bűnügyben, amelynek 
Brassó Dezső dr. ismert budapesti ügyvéd 
s Szabó Andor pénzügyi titkár a szereplői. 
\ bűnügy rendőri nyomozásának befejező 
Aktusa az volt, hogy

a pénzügyi titkárt és at ügyvédet a fő
kapitányságról átszállították a királyi 

ügyészség Markó-uleal fogházába.
Vasárnap két autólaxl állott meg a rendőr
ség Zrínyi-utcai kapuja elölt a először egy 
sápadt arcú férfi lépett ki a kapun rm rendőr 
kíséretében: Szabó pénzügyi titkár, majd 
lelgyürt galléros télikabátban Krassó ügyvéd. 
Mindketten beszálltak az autóba, amely el
robogott velük és az ügyészségi fogház Ko- 
háry-utcai kapuja előtt állott meg.

A fogházban külön cellában helyezték el 
őket

A soros ügyész még vasárnap délben maga 
elé vezettette a megvesztegetési ügy letartóz
tatottjai! és röviden kihallgatta őket. Szabó 
Andor kijelentette az ügyész előtt Is, hogy 
ő abban a hiszemben volt, hogy Krassó ügy
véd utólag befizeti az Ingatlanok átírási ille
tékét s ezért állította ki a nyugtákat, ame
lyek a pénz befizetését Igazolták. Krassó 
ugyancsak tagadta bűnösségét. Az ügyészség 
azonban a meghamisított nyugták é«s egyél) 
bizonyítékok figyelembevételével úgy dön
tött, hogy

fenntartja úgy Szabó, mint Kraaaó elő
zetes letartóztatását

A védelem viszont vasárnap újabb előterjesz
tést telt a letartóztatottak zzabadlábrahelye- 
zése és Szabó Andor elmebeli állapotának 
megfigyelésére, tekintve, hogy a pénzügyi 
titkárt már kezelték a lipötmezei elmegyógy
intézetben. Az ügyészség azonban még nem 
döntött erről, a védelem azonban

a maga elmeszakértőinek eddigi meg
figyeléséi as ügyészség elé vlazL

A vizsgálóbíró ma, hétffin fogja kihallgatni 
Szabó Andort és Krassó Dezsőt él

Greta Garbó II.

A Párizsban tartott Greta Garbó hasonlót 
világversenyt a bécsi Fini Gebhardt nyerte meg, 
Bécsben nagy örömmel fogadták a győzelem 

hírét.

ezután dönt arról, hogy továbbra Is fog
ságban tartja őket,

vagy szabadlábruhelyezésük mellett dönt.
Vasárnapra egyébként kiderüli, hogy mi

lyen ingatlanról van szó, amelynek illetékei 
Krassó Dezső dr. — a nyomozás eddigi meg- 
állapítása szerint nem fizette be.

Krassó dr. a Harlseyon nevű görög ala
pítványnak több budapesti házát kezelte.

Az egyik házeladás körül történt, hogy 
Krassó Dezső dr. nem fizette be az llleté*  
kel hanem Szabó An '.orral összejátszva ha
mis nyugtát produkált. Kimet Jenő, a kös- 
ponti dij- és illetékkiszabási hivatal igaz
gatója, amikor rájött a manipulációra,

azonnal megtette a bűnvádi feljeleutéat.
Közben Krassó Dezső dr. megjelent Szalui 
Emil dr. ügyvédnél, aki egy budai ügyfelének 
házeladását intézte. Krassó ekkor átadott 
Szálainak hétezer pengőt, azzal, hogy a bu
dai házeiadás kincstári illetéket most fizeti 
meg. Szalui átvette ezt az összeget, befizette 
és csak később tudta meg, hogy a központi 
dij- és illetékkiszabási hivatal feljelentésért 
megindult a nyomozás Szálló és Krassó ellen, 
így pattant k*  nz érdekes bűnügy.



6 HÉTFŐI NAPlö Bníapwf, !#SS

A képviselő ur kiugrott az ablakon — 
mondja Gálffy Dénes tragédiájának 
Szemtanúja A tfzenkétéves tanú megrágó meséje

A család kitart amellett, hogy véletlen baleset történt

Influenza után utaruon

Abbáziába
VtRŐrÉNYES TAVASZI P-ngínl UnlhU! 
Forduljon a QUISISANA ts COCN udtlodU 

budapesti Irodájához
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jába, az már Őrei volt. Azonnal a nyitott 
ablakhoz lépett, de már csak fivére rettene
tesen összeroncsolt holttestét láthatta az uca 
kövezetén. ..

Most az a föltevés alakult ki, hogy dr. 
Gálffy Dénes túlzott idegességében,

talán pillanatnyi Megzavarában követte 
el tragikus tettét

nincs azonban teljesen kizárva, hogy a

család véleményéhez híven, múló rosszullét 
okozta a halálos végű zuhanást.

A család vasárnap a főkapitányságtól azt 
kérte, hogy

dr. Gálffy Dénes holttestét ne boncolják 
föl.

Minden valószínűség szerint, ennek & kérés
nek, miután a halál körülményei teljesen 
tisztázódtak, — eleget is fognak tenni.

Király látogatás Romániában

Gálffy Dénes dr. or
szággyűlési képviselő 
tragikus és sok részle
tében ugylátszik örökké 
misztikus maradó ha
lála nagy megdöbbenést 
keltett s fővárosban, 
mikor futótűzként ter
jedt el a hír, hogy az 
ignli kerület képviselő
jét holtan találták, ősz- 
szezuzott tagokkal a 
Bors-utca kövezetén. Az 
első pillanatban az a

feltevés alakult ki, hogy véletlen baleset 
okozta a fiatal, 38 esztendős Gálffy Dénes dr. 
halálát, most azonban

mindinkább valószínűnek látszik, hogy ■ 
képviselő öngyilkosságot követett el.

Szombaton délután félölkor történt, hogy 
a főkapitányságnak jelentették a bors-utcai 
tragédiát. Természetesen azonnal a legszéle 
•ebbkörü nyomozás Indult meg Mindenek
előtt a szemtanukat hallgatták ki.

Tulajdonképpeni
szemtanú, aki ai esetet • legnagyobb 
részletességgel megfigyelte, caak egy vaui 

egy tl/rnkétrsztendős kisfiú.
reresztegl Nagy József bádogosmester kisfia 
házuk kapuja előtt tartózkodott éppen, ami
kor véletlenül felnézett a szemben lévő házra, 
ahol éles csattanával nyílott ki az egyik ne
gyedikemeleti szoba ablaka.

Az értelmes kisüti a következőképpen me
sélte el azután, hogy mit látott.

— Éppen le akartam menni édesapám 
műhelyéi*,  — mondja cl nekünk a gyerek - 
mert már nagyon fáztam, amikor látom, 
hogy a negyedik emeletről hirtelen kizuhan 
egy férfi...

— Talán kiesett?
— Nem, kérem — marad meg állhatato

san a gyerek — kirepült...
Hogy a flu megfigyelése helyes volt, azt a 

rendőri bizottság nyomozásának adatai is 
alátámasztják. Megállapítást nyert ugyanis, 
hogy

Gálffy a kocsiút közepére esett, mintegy
7 méternyire a háztól.

Abban az esetlten tehát, ha nz első föltevés 
szerint, a képviselő az ablak kinyitása so
rán leszédült volna az emeletről, úgy feltét
lenül — ugrás és lendület hiányában — a 
fal tövében ér földet.

A gyermek vallomását megerősíti még 
édesapjának, a bádogosmesternek az elő
adása is, akit különben az ügy referense, 
Zimmermann Endre dr. rendőrkapitány va
sárnap délelőtt kihallgatott a főkapitánysá
gon. Pcresztcffi Nagy, aki bádogosmester. 
gvakran dolgozik házak tetőzetén és mint el
mondotta, „ő maga fi már kétszer esett le" 
<— a zuhanás zajára sietett ki az utcára.

— A képviselő ur — mondotta a búdo- 
gosines'cr — egész bizonyos, hogy len
dületet véve, kiugrott az ablakon . . .
A lors-ulcni lakásban, ahol Gálffy Dénes 

dr. hetvenesztendős édesanyjával és két tlvé 
révei együtt lakott, — senki nem tud felele
tet adni arra, hogy vájjon

milyen rugók voltak azok, amelyek ■ 
képviselői tragikus tette elkövetésére In

dították.

t román király látogatására érkező Sándor jugoszláv király Sinajában a dísz-század pa
rancsnokának jelentését fogadja. Balról Káról7 román király, mögötte a kis Mihály trón

örökös.

Bonyodalom gróf Karácsonyi Imre 
9000 pengős Tanagra-figurája körül 

Hová tűnt a grófi vitából a Tanagra-f.'gura ?
Karácsonyi Imre gróf letenyei nagybirtokos 

polgári port indított a felszámolás alatt álló 
Volante automobil részvénytársaság ellen 
13.000 pengő értékű ingók kiadása iránt.

A kereseti előadás szerint, a gróf felesége, 
született Kuylcustirna Stella, múlt év május el
sején eladta két ingatlanát a részvénytársaság
unk. A két villában

különféle Ingóságok voltak, köztük egy 0000 
pengő értékű Te.nagra-flgura,

valamint különféle ruhnncmüek.
A gróf panasza szerint, a holmik közül több 

ruinneinü és

a Tanagra-flgtrra Is eltűnt
a szekrényekből, de több szobaberendezés ki
adását is megtagadta az uj háztulajdonos.

Karácsonyi Imre gróf keresetében arra kéri 
a törvényszéket, hogy kötelezze a Volante rész
vénytársaságot a visszatartott ingóságok kiadá
sára, amelyek

értékét 13.000 pengőben Jelölte meg.
Róka Zoltán dr. törvényszéki bírónál most volt 
a polgári perben a perfelvételi tárgyalás. A bíró 
március 20-ára tűzte ki az érdemi tárgyalást, 
amikorra az alperes részvénytársaság előkészítő 
iratban tartozik nyilatkozni a keresetre.

Többen üldözőbe vették és az Aréna-ut közelé> 
ben

átkerült elfogni.

A jólöltözött tolvajt bekísérték a főkapitány, 
ságra. A bűnügyi nyilvántartóból csakhamar 
megállapították, hogy Gerstner már többszőr 
volt büntetve kabátlopás miatt.

Gerstner neve különben már egy másik érd*,  
kés üggyel kapcsolatosan is szerepelt a rendőr
ség előtt. Évekkel ezelőtt

bűntársa volt Malonyay Dezsőnek, aa őri- 
betörőkirálynak.

Gerstner István kijelentette a rendőrségen, 
hogy bár odahaza mindene megvolt és nein kei- 
lett volna bűnös utón pénzt szereznie, annyira

megsr.okta már a kalandor életet,
hogy valósággal irtózott a nyugodt élettől.

A Pesti Hazai Takarék
pénztár zárszámadása

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 
igazgatósága január 28-án tartott ülésében meg*  
állapította az 1932. üzletévi mérleget és üzlet, 
eredményt és elhatározta, hogy a f. é. február 
tl-én tartandó 93. évi rendes közgyűlésnek 
javasolni fogja az 1,760.516.40 P-t tevő tiszta 
nyereségnek a következő módon leendő feloss- 
tását:

Osztalékra fordfttassék minden részvény után 
5 P, vagyis 200.000 drb részvény után 
1,000.000 P, adassék a rendes tartalékalapnak 
az a lapszabály szerű 79.261 44 P helyett 150.000 P, 
az mgatlanértékcsőkkenési tartalékalapnak 
100.000 P, a nyugdíjtartalékalapnak 100.000 P, 
köz- és jótékonysági célokra 15.000 P, a fel- 
ügyelőbizottság és a választmány tagjainak tisz- 
leletdfjára 26.200 P, a tisztviselők külön juták 
mazására 90.000 P, az aJapszabályszerű jutáié, 
kok levonása után fennmaradó 181.994.90 P 
pedig az 1933. évi nyereség, és veszteség-szám
lára vitessék át.

Az egyesület fő üzletágainak 1931 december 
31-i álladókét a következő számadatok tflnta- 
lik fel:

Betéti könyvecskékre elhelyezett betétet 
72.334.808.93 pengő, folyó- és csekkszámlán eb 
helyezett betétek 42.117.720 65 pengő, egyéb 
hitelezők 8,247.627.85 pengő, az egyesületnél 
elhelyezett összes tőkék 122,700.157.43 pengő, 
<1 váltótárca 74,722.874.93 pengő, az érték- 
papírokra adott előlegek 2,887.509.02 pengő, az 
adósok egyéb fedezetek alapján, valamint nyit! 
kitelek és különféle adósok 26 082.565.16 pengő, 
jelzálogkölcsönök 60.321.995.18 pengő, községi 
kölcsönök 9,066.442.74 pengő, engedményezett 
jelzálogkölcsönök 20.552.401 42 pengő, forga
lomban levő egyesületi záloglevelek 33,018.300.70 
pengő, az értékpapírtárca 8,768.046.42 pengő.

Tizenkilenc éves cselédlány 
rablógyilkos merénylet©

Baltával félig agyonverte gazdáját

A Hétföl Napló munkatársa beszélt Gálffy 
Béla repülőszázadossal, az elhunyt képviselő 
tcslvérbátyjával, aki a leghatározottabban

kitart a véletlen baleset feltevése mel
lett, mert mint mondotta, az öngyilkos

ságra üresének semmi oka néni volt.
Anyagi gondjai nem voltak, az utóbbi időben 
betegeskedett ugyan, de komoly baja nem 
volt. Néhány napig legutóbb Is ágyhoz kö
tötte az influenza, de szombaton már felkelt. 
Sétára Indult, majd mikor hazatért, bement 
szobájába és kinyitotta nz ablakot, hogy azt 
kiszellőztesse. Röviddel később sürgönyhordó 
csengetett, — az érkezett sürgönyt, amely
ben

családi természetű hír volt,
a százados meg aknrta fivérének mutatni. 
Mikor azonban belépett a képviselő szobá

Marosvásárhely, január 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Borzalmas 

rablógyilkos merényletet követett el szombat
ról vasárnapra virradó éjjel egy tizenkilenc 
éves cselédleány a csikmegyci Gycrtgyótöl- 
gyes községben.

Szőllősi Arnold tölgyesi gyógyszertártulaj
donos szombat este kimenőt adott Kolumbák 
Katalin tizenkilencéves cselédlányának. A 
lány el Is ment hazulról. Szőllősi, kinek la
kása közvetlen nz üzlet mögött fekszik, be
zárta gyógyszertárát és lefeküdt.

Éjfél felé hirtelen arra riadt fel, hogy 
valaki jár a patikában.

Rémülten ült fel ágyában és megdöbbenve 
pillantotta meg a cselédjét, aki egy halom 
gyógyszert és pénzt magához véve,

éppen az egy ik ablakon menekülni 
készült.

A gyógyszerész dühösen kiáltott rá a tol

vaj cselédre, aki a következő pillanatban fel
kapta a kéznél tartolt baltáját,

berontott n hálószobába és mielőtt Szől
lősi észbckaphatolt volna, teljes erejéből 

fejbevágta.
Szőllősi segítségért kiabálva hanyatlón 

vissza ágyába. A bestiális cselédlány még két 
életveszélyes csapást mért az eszméletlenül 
heverő ember fejére és mellére, majd össze
kapkodva, ami csak kezeügvébe került, ki
ugrott az ablakon és elmenekült.

A zajra és a gyógyszerész kiáltására elő
siető házbeliek rémülten akndtak rá a véré
ben heverő eszméletlen Szőllősire. Sietve ér- 
leshették a csendőrséget és orvost hívtak. 
A rablógyilkos cselédlányt

a csendíirség félóra múlva a község 
határában elfogta,

a gyógyszerészt pedig súlyos állapotban kór
házba szállították. Felépülésére nincs sok 
remény.

Kabátlopáson értek egy előkelő 
családból való fiatalembert

Előkelő családból származó kabáttolvajt tar
tóztatott le a rendőrség. Gerstner István 27 éves 
magántisztviselő került a főkapitányáé rrn, aki
ről kiderült, hogy már öt esetben szerepelt kü
lönböző ügyekkel kapcsolatosan és a: osztrák 
hatóságok őrök időkre kitiltották Ausztria terü
letéről. Gcrstnert, akinek édesanyja Pékár Mal
vin, Pékár Gyula volt miniszternek a nővére,

kalandor vére, llrsapongó természete vitte 
a bűn útjára.

Szombaton délután a Damjanlch-utcában az 
evangélikus egyházközség dísztermében felolva
sással egybekötött műsoros délutánt rendeztek, 
Az egyházfi, aki a ruhatárra felügyelt, észre
vette, hogy egy fiatalember nz előadónak a ru
határ pultjára előre elkészített kabátját karjára 
dobja és nz.znl sietve távozni készül. A kabát 
tolvaj után vetette magát, aki

futásnak eredt
és közben a kapu alatt elhajította a kabátot.

3 Községi Takarék mérlege
A Budapest Székesfővárosi Községi Takarék*  

pénztár R. T. igazgatósága megállapította a ta
karékpénztár 1932-iki üzleté vére vonatkozó mér. 
legét, amelyet a Törvényhatósági Tanács 
egyik legközelebbi ülésén fog tárgyalni. A taka
rékpénztár óvatos és a viszonyok gondos mér
legelésével irányított üzletpolitikájának eredmé
nyeképpen ez a mérleg arról számol be, hogy a 
közismerten súlyos gazdasági és pénzügyi vál
ság emez évében nz intézet nemcsak mobilitását 
őrizte meg teljes mértékben, de erőit is fenn
tartotta, sőt fokozta. A takarékpénztár irányá
ban egyre szélesebb körben megnyilvánuló biza
lomnak legkifejezőbb bizonyítéka az, hogy ami. 
kor az ország betétállománya általában csök
kent, a takarékpénztár betétállománya csaknem 
10%-os növekedéssel a múlt évi 52.4 millióról 
57.3 millióra emelkedett. A takarékpénztár hite
lezési tevékenységének a viszonyok természete
sen korlátokat szabtak. A váltótárcának 42 mil
lióról 42.6 millióra történi emelkedése, tekin
tetbe véve azt, hogy a visszafizetett tételek ősz
szegét az intézet újból kihelyezte, mégis arra 
mutat, hogy a takarékpénztár nemcsak a hite
lek lehelő fenntartásával, de uj hitelek nyújtá
sával is igyekezett a gazdasági életnek segítsé
gére lenni. Budapest Székesfővárosnak az év fo
lyamán jelentkező rövidlejáratu átmeneti hitel
igényeit a takarékpénztár rendeltetésének meg
felelően erőviszonyai gondos mérlegelésével min
denkor kielégítette. A székesfőváros intézmé
nyeinek nyújtott s ez évben is külön kimutatott 
hitelek összege a tavalyi 10.7 millióval szemben 
10.5 millió. Ebben a tételben szerepel n főváros 
betéteiből c célra külön lekötött fedezet a Vásár, 
pénztárnak nyújtott 6 milliós hitel összege. A 
hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása n pénzpiac 
ismert helyzetében szünetelt és igy e kölcsönök 
állománya a mull évi 23.9 millióról 23.1 mil
lióra csökkent. A kölcsönök után az év végén 
fennálló hátralékos annuitások összege a súlyos 
viszonyok ellenére sem múlja felül a normális 
mértéket. Aktíváit a takarékpénztár a leggondo
sabb értékeléssel vette fel mérlegébe. Ennek a*  
elvnek megfelelően értékpapírjai értékelésénél a 
260/1933. M. E. számú rendeletben biztosított 
azt a kedvezményt, mely azoknak a tényleges 
forgalmi áraknál magasabb értékelését is meg
engedi, egyáltalában nem vette igénybe. Az eb
ből eredő veszteséget az intézet mérlegében el
számolta, úgyszintén a takarékpénztári ingat
lanok értékéből eszközölt leírásokat is. Az inté
zet igazgatósága a viszonyok által megkövetelt 
gondos értékeléssel felállított mérleg alapján 
:igy határozott, hogy a kimutatott 235,693 43 
pengő tiszta nyereségből az alapszabályszerü le- 
.onósok utón a műit évi 2.5 pengős osztalék 
helyett ezidén 2.— pengős osztalék kiűzetését 
fogja a közgyűlésnek javasolni



BuAsprrt, f»33 JinnSr SS. HÉTFŐ) NAPLÓ 7
II Ili EK

W&főffxfsnaplö
r V*.

A Nemzert Kaszinó vasárnap tartotta száz
hatodik közgyűlését. Ráday Gedeon gróf el
nökölt. Herczeg Ferenc mondotta az ünnepi 
beszédet. Részivett a közgyűlésen József, 
József Ferenc és Albrecht főherceg, Ester
házy László grófot, Jankovich Bélát és No 
ntes János gráfot választották igazgatókká. 
Az ország első kaszinója a szomorú gazda
sági viszonyok miatt az idén nem tartja meg 
hagyományos lakomáját, hanem helyette az 
inségakcH) javára 1085 pengőt utalt ál. Az 
Országos Kaszinó is ünnepelt: vasárnap tar
totta ötvenedik jubiláris közgyűlését. A nagij- 
tnultu kaszinót háromtagú igazgatóság ve
zeti: Dabasi-Halász Lajos, Wekerle Sándor 
és Teleki Pál gróf. Az idén sorsolás utján 
Wekerle Sándor kiesett. A vasárnapi dísz
közgyűlés közfelkiáltással ismét őt válasz
totta igazgatóvá. Wekerle Sándor mint uj 
igazgató tartott beszédet.

II.
Wahl Henrik lovagot, a Magyar Légi for

galmi kitűnő vezetőjét kellemetlen baj érte. 
Nizzában üdült, megbetegedett, ágynak esett 
és meg kellett operálni. Nővére, Zűrnek li
kőrgyáros felesége elutazott hozzá. Vasárnap 
értesítést küldött Budapestre, hogy az ope
ráció sikerült, Wahl Henrik jobban van « 
néhány nap múlva már hazajöhet.

in.
Két kiváló magyar karmester: Deutsch 

'Antal és Sebestyén György — Sebestyén Ká
roly fia — egy berlini impreszárió révén 
meghívást kapott szoujetoroszországi tur
néra. Tiz-tiz napra szól a meghívás. Feje
delmi honoráriumot ígérnek a magyar kar
mestereknek.

IV.
Nem mindennapi árverés lesi február hó 

8-án Bécsben, a Schaflergasse i. számú Her- 
beruustein-palotában. Frigyes főherceg ön
kéntes árverésre bocsátja bécsi, meichburgi 
és féltoronyi kastélyának berendezését. Mű
kincsek, antik bútorok, szőnyegek kerülnek 
kalapács alá. Az árverésre kiirt tárgyak 
közölt szerepel, a többi között egy harminc
ezer schilllngre becsült spanyol szőnyeg. 
Három napig tart az önkéntes árverés. Azt 
mondják, Magyarországról sokan utaznak 
erre a napra Bécsbe.

V.
Két generáció . . . Bodnár Ferenc szol

noki törvényszéki tanácselnök ötvenévi bírói 
működés után nyugalomba vonult. Az igaz
ság ügy miniszter a fiát, dr. Bodnár Györgyöt 
küldte a helyébe, aki eddig Gyöngyösön bí
ráskodott.

VI.
Lepkoivski Szaniszló budapesti lengyel kö

vet védnöksége alatt magyar-lengyel bált 
rendeznek a lengyelbarát főiskolai hallgatók 
Thcgze-Gerber Tibor, Gágcl Béla és Sárga 
Ferenc rendezésével.

VII.
A leghíresebb magyar nehéziparos leányá

nak a házassági híre kelt szárnyra a farsang 
alatt. A beavatottak úgy tudják, a szimpati
kus báró veszi feleségül. Februárban lesz az 
esküvő.

Vili.
Feltűnően érdekes könyv jelent meg a 

budapesti könyvpiacon. Cime: La vie des 
diplomáiét. írója: Réz Margit néhai Réz 
Mihály testvéri.uga. Réz Margit a külügymi
nisztérium megbízásából esztendőket töltött 
speciális szolgálatban külföldi magyar követ
ségeken. Sokáig dolgozott a párisi követsé
günkön is. Réz Margitnak alkalma volt bele
pillantani a diplomácia úgynevezett boszor
kánykonyhájába és közvetlen közelről lát
hatta a dlp'omaták irigyelt, fényes, kápráza
tos életét. A diplomáciáról és a diplomaták 
intimitásairól gyűjtött tapasztalatait irta 
meg könyvében. Nem feledkezett meg a 
diplomaták magánügyeiről, a diplomaták fe
leségeiről sem. Nagyon érdekes könyv. Sikere 
lesz.

IX
Molnár Dezső nyugalmazott altdbornagy- 

nak, a limanovai csata híres vezérének a 
kormányzó a másodosztályú magyar érdem
keresztet adományozta a csillagokkal.

Vitéz fehérvári Dieballa György ezredes 
leánya, Süld Hanna és néhai Lipták Pál ál- 
lamtitl ár fia Béla vasárnap tartotta eskü
vőjét a belvárosi plébániatemplomban.

— Ködös, hideg Idő várható. Vasárnap 
változatlanul tartott n hideg idő az egész 
országban. A Meteorológiai Intézet progno 
risa szerint ködös, hideg idő várható, a hi
deg fokozatos mérséklődésével, délnyugat 
felöl havazások lehetségesek^ , .

Latinovics Endre felsőházi fag 
halálos szerencsáiienságe 

a nemzeti Kaszinó HznMstn 
Ssiiy'rzcsi nasűH, üsszsesen es meghalt

Megdöbbentő eset történt vasárnap dél
lőtt a Nemzeti Kaszinó tisztújító közgyű

lésén. A közgyűlésen megjelent
Latinovics Endre felsőházi tag,

az ismert nagybirtokos is, aki szintén tagja 
a Nemzeti Kaszinónak és erre az ünnepé
lyes aktusra eljött, hogy leszavazzon.

Néhány perccel az elnöki megnyitó után, 
a jelenlevők között hirtelen óriási riadalom 
támadt. A hátsó széksorokban ülő Latino- 
vics Endre ugyanis hirtelen

szivéhez kapott, majd hangos jajszóval 
összerogyott.

A közgyűlést természetesen félbeszakították, 
felemelték a földről az eszméletlen földbir
tokost, bevitték a kaszinó orvosi szobájába 
és az ott jelenlevő néhány orvos próbálta 
eszméletre téríteni. Közben a mentőket is 
értesítették, akik csakhamar megjelentek a 
Nemzeti Kaszinó helyiségében. Az orvosi 
vélemény szerint az impozáns megjelenésű 
vérmes felsőházi tag

agyvérzést kapott.
A mentők a Pajor-szanatóriumba szállítot

ták Latinovics Endrét, ahol újabb tüzetes 
orvosi vizsgálat alá vették. Hiába próbáltak 
meg eszméletre térítésére mindent.

Latinovics nem tért magához.
A tragikus esetről nyomban értesítették 

természetesen Latinovics Endre feleségét, 
Máder Rezsőnek, az Operaház volt igazgató
jának leányát, aki a felsőházi tag nővérének 
kíséretében autón azonnal a szanatóriumba 
robogott. Délután már

valamennyi családtag is egybcgyÜleke- 
zett a szanatórium folyosóján,

a betegágy mellett azonban csak a felesége 
tartózkodhatott. Hiába próbáltak meg az or
vosok mindent a súlyos beteg megmentésére, 
— este nyolc órakor, anélkül, hogy eszméle
tét egy pillanatra is visszanyerte volna — 
meghalt.

Politikai és társadalmi körökben hamaro
san híre terjedt Latinovits Endre tragikus 
szerencsétlenségének — s az eset nagy rész
vétet keltett mindenütt. A 48 éves politikus 
élénk szerepet játszott a főváros társadalmi 
életében, de a politikai életben is. A háború 
alatt

Tisza István titkára volt, 
különben pedig a miniszterelnökségen telje
sített szolgálatot, ahol tanácsosa rangig vitte 
Nyugdíjaztatása után nevezték ki felsőházi 
tagnak, — Latinovics különben jegyzője is 
volt a felsőháznak.

Faludi Sári 
kegyelmet kapott 

A halálos gázolás miatt elitéit színésznőt 
kibocsátották a Markó-utcai fogházból

Faludi Sári színésznő tudvalévőén decem
ber eleje óta a Markó-utcai fogház lakója 
volt Faludi Sári autóvezetést tanult a Vá
rosliget utjain és bár nem volt még autóve
zetői igazolványa, önállóan kormányozta a 
gépkocsit. Útközben egy gyermekkocsit toló 
munkás került eléje. A színésznő elütötte a 
munkást, aki könnyebben sérült meg, de

• kocsiban lévő kisgyermek az autó alá 
került és azonnal kiszenvedett.

A törvényszék egyévi és hathónapi fog
házra Ítélte Faludi Sárit. Ezt a büntetést a 
Tábla öt hónapi fogházra szállította le. Az 
Ítélet jogerőssé vált és Faludi Sári többszö
rös halasztás után kezdte meg büntetésének 
kitöltését.

Két hónapot töltött a színésznő a Markő- 
iteai fogházban, ahol

karácsony este a rabok számára rende
zett előadáson föl is akart lépni, de ezt

—- Álarcos banditák rémtette Barceloná
ban. Madridból jelentik: Barcelonában 
szombaton este hat órakor az egyik főút
vonalon három álarcos bandita revolverrel 
rátámadt egy pénzeslevélhordóra. A bandi
ták lövöldözni kezdtek és két embert 
agyonlőttek. Csaknem ugyanebben az idő
pontban a város egy másik negyedében 
banditák behatoltak egy festéküzembe. Elő- 
reszegzett revolverrel sakkban tartotlák az 
alkalmazottakat és a pénztárból ötezer pe 
zetát zsákmányoltak, majd megszöktek.

Binafurin
a bélmiikadés termé
szetes szabályozója

— Halálos Öngyilkosságok. Sebők István 35 
éves cukrászmester a Kazinczy-utca 6-a. alatti 
lakásán felakasztotta magát. Mire észrevették, 
halott volt Sebőknek a Veres Pálné-utcúban 
volt üzlete. Elvált ember. Gyermekei Kolozs
várott élnek. Búcsúlevelet hagyott hátra 
Ebből kiderült, hogy anyagi okok miatt lett 
öngyilkos. — A csepeli kikötőben állomásozó 
Berettyó gőzös egyik kabinjában felakasztotta 
magát Jankovich Sándor 34 éves hajógépész 
Jankovich italos ember volt, részeg fővel meg
sértette egy föllebbvalójáf s mikor kijózano
dott. attól tartva, hogy elveszti állasát, elke
seredésében öngyilkos lett. — Sulykó Mátvás 
45 éves gyárimunkás a Maglód! utón egy villa
mos <46 ugrott. A kocsi halálra gázolta.

— Épzakni tűz a PrelsIch-sMnatórlumhaB. 
Szombaton éjszaka a Zugligetben a Szllassy-ut 
8. alatt dr. Preisich-féte gyermekszanalórhim 
előcsarnokában tűi keletkezett. A svábhegyi és 
I kerületi őrségek vonultak ki n Sztlassy -útra. 
A tűs a központi fűtőtest mellett gyulladt ki 
az egyik ajtó kerete. Tizenöt perc alatt eloltot
ták a tüzet. A tűzoltók a legnagyobb csendben 
dolgoztak és a szanatórium betegei csak reg
gel tudták meg, hogy tűz volt.

■ fogház Igazgatósága nem engedte meg 
neki.

Időközben Faludi Sári védője kegyelmi 
kérvényt adott be a színésznő további bűn 
tetésének elengedése érdekében. A kérvényt 
a kormányzói kabinetiroda kedvezően in
tézte eL Szombaton kapta az értesítést a 
Markó-utcai fogház igazgatósága, hogy Fa
ludi Sári kegyelemben részesült

A színésznő szombaton este hagyta el ■ 
fogházat.

A fogház kapujában édesanyja, özv. Faludi 
Antalné várta és vele annak a társaságában 
autótaxin sietett Barosa-utca 58. szám alall 
lévő lakására. Faludi Sári

az elszenvedett fogháztól és a kiállót! 
izgalomtól megbetegedett. 

Vasárnap az orvosok súlyos ideglázat álla 
pilottak meg rajta és valószínű, hogy sokáig 
kell az ágyat őriznie.

— De Valera nagy győzelme az Ir váluaz 
fásokon. Londonból jelentik: Vasárnap köz 
ismertlé lett az ir parlamenti választások 
végleges eredménye. De Valera pártjánál 
sikerült az abszolút többséget elnyernie 
amennyiben a 153 mundátum közül 77 
mandátum esett a Fianna Failre. Ez a mán 
dátumszáin csak egyfőnyi abszolút több 
get jelent, de De Valera 77 mandátumán 
kívül a munkáspárt 8 mandátuma is olyan 
képviselők megválasztását jelenti, akik az 
Angliával való kibékülést ellenzik.

— A Király Színház nyilatkozata. A Ki
rály Színházat Bérlő Társaság vezetői a 
tegnap este tartott igazgatói értekezletei' 
úgy döntöttek, hogy a színház vezetésével 
járó aktivitásuktól visszavonulnak és a 
színház további irányítását az eddigi igaz 
gatóra: Föld Aurélra ruházzák. A bérlő tár
saság vezetőit erre a lépésre azok a soroza 
fos támadások indították, amelyek őket a 
színházi mimikával kapcsolatos tevékeny
ségükben érték akkor, amikor ők minden 
áldozatot meghoztak és egy, a magyar szí 
nészot és kultúra számára már már ve
szendőbe ment színházat megmentettek és 
kétszáz családot juttattuk kenyérhez a mai 
súlyos gazdasági viszonyok között. A szín 
ház gazdasági helyzetét ezen lépés termé 
szótöven nem érinti, mert az igazgatóság a 
vállalt kötelezettségeket a legteljesebb mér 
fékben teljesiti. A Kadetszerelem, amelynek 
uj, kitűnő előadása sikerét a kritika és n 
saltó egyaránt elismerte, természetesen to
vábbra is műsoron marad.

— Nagykanizsa tiltakozik az OTI leépítése 
ellen. Nagykanizsáról annakidején leépítet
ték az OTí kerületet, most pedig az ott 
funkcionáló kirendeltséget akarják megszün
tetni. A nagykanizsai összes kereskedelmi és 
Ipari érdekeltségek tiltakoznak ezen újabb 
jogfosztás és leénités ellen és liltakozá'iikat 
a legközelebbi városi közgyűlés elé viszik.

Inílisensa 
járványnál 

tudják az emberek

parolától 
kunyhóig,

hogy mindennemű meghűlésből eredő 
fájdalmak csillapítására, toroköbli- 
tésre, náthánál belélegzésre, fejfájás
nál borogatásra, szaggatásnál dörzsö
lésre, azonkívül bels.leg is cukorra 
cseppentve páratlan hatású a valódi

Dl
sésborsaesz

BEGÉNYMELLÉKT ETÜNK ÓRIÁSI 
SIKERE

Mai számunk Ingyen rcgónymellékletén 
Muizio Pereira, a híres spanyol írónak „As 
aranyzöld ábrc“ című szenzációs bűnügyi 
regényét adjuk. A regény Rio de Janclróban 
játszódik éh Izgalmas fordulatokban tárja 
elénk egy d'lamerikal bűnszövetkezet tizei
méit, amelyeket élete kockáztatásával leple*  
le egy fiatal leány.

Szenzációs fordulatokban bővelkedő és 
utolsó soráig lebíli •rselően izgalmas regé
nyünk után jövő héten pesti miliőből vett 
kedves regényt aMndéknznnh olvasóinknak. 
Elvezetjük őket Budapest színházi világába, 
(hova azokban nem c’ől. az elegáns díszka
pun, ha”em a kis szín 'szbejárón és titokban 
sétálunk be és végignézzük a kullsszamö- 
göttl élet ezer tündöklő színben Játszó és 
mégis a hétköznap súlyos gondjai közt ver- 
•*őilő  világát. Segcsdy László „Az előadás 
elmarad**  rím ti regénye egy Izgalmas pre
mier kalandjai közepette mesteri kézzel le- 
re.|ti a szereplő alakok nagyképü külső zo
máncát és a világot jelentő deszkák élő, va- 
’ódl, infrlkáió és egymást végsőkig marcan
goló népének Igazi képét tárja elénk.

A Hél’ői Napló ezt az értékes o:ú-T>dékot 
’s csak kitűzött programja egyik közbenső 
ílloimísámik tekinti és továbbra is folytatni 
'ogja közkedveltté vált ajándékregénysorv- 
uitát, amelyben minden bélen cgy-cgy érté
kes, fordulatos rcg'nnve! kedveskedik telje
sen díjtalanul olvasói hatalmas táborának.

egészséges, mint a min
dennapi kenyér! 
Kísérelje mej;!

— Ellenzéki győzelem a« Ipartesttlletl vá
lasztáson. Bajáról jelentik: Vasárnap tarlulta 
meg ángy érdeklődés mellett a bajai ipartte- 
lülel tisztikarválasz tó gyűlését, amelyen Pes- 
inka Ferenc kádúfmestert. az ellenzéki lista 
Jelöltjét választották meg ipartestületi elnök
nek 31)2 szavazattal. Elim fele, Mojzes Péter 
cipész 259 szavazatot kapott. Az i lől árób. rí 
és szán vizsgáló i izi.ll.s g t.igjdrnk választása 
Is a? ellenzi!:! lista győz. •,. í v'gződütl. Az 
uj elnök a bácsmegyel független kisgazda pórt 
alelnöke.

— A bdcHnicgvcl gazdák kh énségal. Bajáról 
iclentik: A bársbodropnugyri gaziln-. gi egylet 
gróf Teleld József. • Inöklésével ülést tartott, 
melyben elhatározták, hogy kérni fogják a 
holetta eltörlését, klv.’in|:>k a pénzfrgatom 
szaporítását a vasúti fuserdij-k redukálását, a 
bevetett kalászos területik csökkentését » •
fötdadó teljes törlését.

— Nngyknnlz-án tartják meg a mngver ke
reskedők idei országos kon'pesKzii.sát. A nagy
kanizsai Omke-l erülct tegnap este választmá
nyi illést tartott, amelyen bejelentették, hogy 
a mAgyar kereskedők idei kongresszusát Nagy
kanizsán fogj k megtartani és elhatározták, 
hogy q kereskedők mélté) fogadására mindent 
előkészítenek

— Mégis ingyen ker'llt a kórházba. Tat 
Mária. |inlalonni(>gyoró(b leány Nagykanizsán 
megbetegedett, de hiáiiyzdt egy kórházi fel-' 
vételhez szükséges okit ánvn, meh nek kiállí
tása egy pengő ölven fillérbe került volna. Ml. 
vei a pénzt nem tudta főlha|szolni, vonat elé 
feküdt, amely elütötte. Most már Ingven ke
rült a kórházba Tar Mária, kis cselédleánv.

— A peatrwntrrzsébctl HetérrrrfJbcn fe'kő- 
főtte magát egy frs és meghalt Kovács P l 27 
-'vés földművé’. Elhagyta a felesége, ezért lett 
öngyilkos. — Rrncze Oviin Asztalos 45 évet 
felesége leugrott nz örömvö’gy u|ca 14. szó- 
mii ház ncryci’ik emeletéről. Hal ira zúzta 
magát. Tcll't anyagi gondjai és betegsége 
miatt kövflle cl.
HIBOVATUNK FOLYTATÁSA A IX OLDALON.
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S 7. IX !!Á - MOZI
Súlyos affér után igazgatóválság 

tört ki a Király Színházban
Az ok: a Kadétszerelem és a buldviccek — Heti két napon 
akar csak játszani a Király Színház n legujs.bb bemutatóig

vonuló igazgató végleg megválik a színház
tól, ez azonban nem történt meg, mert

mint flnanazlék
tovább játsszák, ha nem is hálás, de áldoza
tos szerepüket, reméljük, hogy minden vicc 
nélkül — nagy sikerrel.

Eltűnt a görl-apó!
Volt egyszer, hol nem volt, a színházak tá

jékán állandóan olt sürgölődött a köpcös, ko
paszodó, de szőke, mosolygós arcú bankár. 
Mivel nagyon szerette a görlöket, egy ope- 
rettszinházhoz is betársult és igy lett belőle 
„görl-apó". Szerelték is a görlök a görl-apót, 
aki nemcsak cukorral és édességgel kedves
kedett az ő kicsinyeinek, néha-néha valódi gyű
rűt, hrilliánst, bundát, sőt lakást is vett kedven
ceinek.

♦
A kedvencei: két szőke fiatal hölgy, kez

detben jól megfért egymással, különösen amíg 
egyformán hullottak ölükbe görl-apó anyagi 
kegyei. Dehát mindennek van határa, kezdett 
kiürülni az „apó" mesebeli kincstára, mire az 
egyik szőke hölgy szive szerelmével Páriába 
utazott Mikor visszajött, annyira felháboro
dott görl-npón, aki közben egy másik szőke 
szépség oldalán próbált feledést találni, hogy 
nyilvánosan vett magának súlyos tettleges elég
tételt. Azután egyszerűen elrabolta görl-apót. 
Benyomta egy taxiba, lakására vitte és hét la
kat alatt őriztette. Mint a mesében...

♦
Görl-apó nem tudta: sirjon vagy örüljön. Hát 

igy szeretik? Közben rájött az ellenkezőjére és 
visszatért újra az operettszakmához. Közben 
azonban egyre rosszabbodtak a tőzsdén a pa
pírok. Ezt alig vette észre görl-apó. Nyugodtan 
és szépen ruházta hölgyeit, mint ahogy Isten 
a mezők liliomait. De azt már észre kellett 
vennie, hogy a kincstár tökéletesen kimerült. A 
hölgyek azonban ezt nem akarták tudomásul 
venni.

♦
Egyik nap délelőtt a főkapitányság eltfinési 

osztályán két siró rrőke dáma jelentette be: 
eltűnt a görl-apó. Állítólag egy monoklis ur is 
járt a főkapitányságon. Akt azonbah mást je
lentett be. Azóta folyik a nyomozás...

Premier után

Akik ■ Király Színház Iwlsö Agyéit ismer- 
Wk. már jórégen bejósolták azt, ami szom
batról vasárnapra virradó hajnalon bekövet
kezett. A színház két bérlőigazgatója közölte 
Föld Auréllal n színház művészeti igazgató
jával, hogy viitZ4ivonulnak n színház peze- 
tésétŐI.

A Király Színház igazgatóválságának előz
ményei távolabbi Időre nyúlnak vissza. Ami
kor ugyanis Fö/d Aurél, a Lnbriola Színház. 
Igazgatója összehozta azt n tőkecsoportot, 
amelynek látható fejei Rauer Aladár és 
Gf/öngw Lajos voltak, szerződésében kikő- 
ttöite magának. hogy

a azinház művészi vezetése kizárólag az 
ő dolga.

Az egyébként rendkívül szimpatikus Rauer 
Aladár As György Lajos, a Magyar Lovarogy- 
Irt koncessziós bukmékerei rendkívül élén
ken érdeklődtek a színház vezetése iránt, 
— ami nem is csoda, hiszen eddig is súlyos 
pénzt áldoztak a színház talprnállilásárn. A 
pesti színházi pletyka azonban kikezdte 
őket és

egymásután születtek meg azok a bukl- 
▼terek,

• melyek a színház levegőiétől eddig távol 
élő pénzembereket rendkívül elkedvetlení
tették. Mindezek után pedig bekövetkezett 
n Kadétszerelem ismeretes adoptálása a Ki
rály Színház színpadára. Föld Aurél akkor 
beteg volt és az ügyek vezetését Rauer Ala
dár vállalta magára, aki nagy áldozatkész
séggel állította ki az operettet. A Kadétszere- 
lcm egyik szerzője, Gyöngy Pál ugyanis fia 
n Király Színház másik bérlőigazgatójának, 
Gyöngy Lajosnak, aki viszont

•etnllyen költséget nem kiméit, hogy fia 
operettje minél pompásakban kerüljön 

Ismét színre.
Az operett az.lnrehozása ellen azonban be
tegágyából a legerélyesebben tiltakozott 
Főid Aurél és bár a Kadétszerelem előadása 
u legragyogóbban sikerült, iigvlátszik mégis 
Föld Auráinak lett igaza, mert

■ bevételek rticsszc rtli'lm'rtrhdfftk az 
operettre költött kiadásnak.

Emiatt azután sorozatos affér támadt az 
igazgatók között.

Erről különben Föld Aurél igazgató a kö
vetkezőket mondja:

— Amikor betegágyamban meghallottam, 
hogy n Kndétszerelmel Rauer és Gyöngy 
Igazgatók ót akarják hozni, levelet irtain 
nékik és

a legerélyesebben tiltakoztam ez ellen.
Bár az előadás nagyon szép — ügyi át szik, 
tíz Influenzajárvány miatt — a Kadétszere
lem még nem felelt meg a várakozásnak.

Naponta 1000—1200 pengőt kell rá
fizetni,

*— mert ml fizetjük a gázsit! Hosszabb pur- 
pnrlé után Rauer és Gyöngy igazgató urak 
levonták az eset tanulságait és kijelentették, 
hogy a jövőben fávgltartják magukat a 
színház vezetésétől, amely eredeti terv sze
rint is kizárólag az én feladatom. Az admi
nisztráció kérdését pedig alkalmas hivatal 
nokemberekkel oldjuk meg.

— Felmerült nz a terv és azt valószínű
leg keresztül is fogom vinni, hogy

a Király Színház addig, amíg az In
fluenzajárvány dühöng és ameddig a 
legközelebbi operettünket előadhatjuk, 
heienként két napon tart három elő

adást.
Szombaton és vasárnap fogunk csak ját
szani. Remélem, hogy akkor megtaláljuk mi 
Is és a színészek is a számításainkat. Ez az 
egyetlen célravezető megoldás a mai világ
ban. Meg kell jegyeznem, hogy Rauer és 
Gvftngy urak visszavonulásának még az is 
oka, hogy egyesek oktalanul lansziroztak 
olyan vicceket működésűkről, amelyeket a 
komoly pénzeket áldozó tőkések nem vettek 
jónéven és amelyek ártottak a azinház re
noméjának.'

A Király Színház igazgatőválsága színházi 
körökben rendkívül nagy feltűnést keltett. 
Attól féltek ugyanis, hogy a két vissza- |

A KAMÉLIÁS HÖLGY. Minden Igazi nagy 
színésznő álma Gauthier Margit szerepe. 
Dúsétól Márkus Emíliáig is nagy volt az ut 
felfogásban és játékmodorban, de Gomba

szögi Frida tegnap n Vígszínházban ezt az 
utat — ha lehet — a szenvedély és szenvedés 
gyönyörű virágaival diszitette fel. Gomba
szögi Frida művészetében jelentős állomás 
ez a szerep. A Vígszínház előadása igyekezett 
Gombaszögi Frida köré csoportosulni. Jávor 
Pál mélyen lírai szerepében talán egy kissé 
nyers és kiforratlan volt. Tőkés Anna vi
szont nemzetiszinházi levegőt hozott a mo
dernizált Kaméliás hölgy díszletei közé. Na
gyon bájos jelenség a tehetséges Ágai Irén, 
jól hatolt Gyergyai, Rajnai Gábor, Hajmássy

<5 T F F A N 7WFIR irmait mindenki olvassa, 
-■ " ■ ” első filmjét mindenki megnézi, 

vágyak eiszsMis 

Főszereplők:

W1LLY FCRST HILDE WAGENER

Miklós, Gárdonyi Lajos, Kovács Károly egy- 
egy figurája, Csortos Gyula méltóságteljes 
öreg Duval-ja és Gombuszögi Ella Pru- 
dence-a. Hajó Sándor szépnyelvü átdolgozá
sáért és egy jelenet lírai megalkotásáért ér
demel elismerést, (s.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHAZt Filharmóniai hangverseny (%8). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: Vén gazember (!a8). 
s ItiSZINHAZ: Kaméliás hölgy (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: II. József császár («). 
KAMARASZÍNHÁZ Caramba (8) 
BEI.V ÁROSI SZÍNHÁZ: Térkép (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kadétszerelem (»). 
PESTI SZÍNHÁZ: Zsákbamacska (8).
ANDRASSY-1'TI SZÍNHÁZ: A nemzet özvegye («. 
TEREZKÜIIUTl SZÍNPAD: Liily *•  Emmv Schwara (í) 
STEINHARDT SZÍNPAD: Abris rózsája (9).
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon Béla bohózatai (Wt. 
HÓVAL ORFEUM; Januári műsor (¥15, «9). 
BETHLENTÉBl SZÍNPAD: Tirnoaa, a cár katonája (W.
LABRÍOLA SZÍNHÁZ: Singing Babiea (I).

A Király Színből hétfőn reggel kezdi a 
próbáit Hamiath Imre és Brodszky Miklós 
iij operettjéből, az Éjféli lámpásból. Az ope
rett zenéje és librettója a nagyoperett felé 
halad: hatalmas kórus és nagy zenekar szük
séges az előadásához. Nagy énekes-szerepek 
várják a primadonnákat. Az operett énekes
női főszerepére Eggerth Mártát akarja a Ki
rály-Színház szerződtetni. Vasárnapra kide
rült, hogy a Berlinben élő kitűnő fiatal ma
gyar fllniszinésznőt már Ábrahám Pál szer
ződtette a Bál a Savoyban budapesti előadó 
salra. Tekintve azonban, hogy n Fővárosi 
Operettszinház egyre húzódó válsága miatt 
az Ábrahám-operett előadása egyelőre a jövő 
zenéje, valószínű, hogy Eggerth Mártának 
lesz Ideje a Brodszky-opercttet is eljátszani. 
Amennyiben ez mégsem volna lehetséges, úgy 
az Operaház egyik fiatal és tehetséges tag
ját, Miklósy Irént kérik ki Radnal Igazgató
tól. Az operett többi női főszerepeit: Honthy 
Hanna és Fejes Teri játssza, a Klrály-Szin- 
ház törzstársulatából pedig Csikós Rózsi, 
Vörös Anikó és Miklós Rózsi Jut Jelentős sze
repekhez. Vendégnek szerződtetik Hahnay 
Tibort, akinek fllmszerződésel most megen
gedik a vendégszereplést. Az operett bonvl- 
vánja Kertész Gábor lesz. A próbák hétfőn 
reggel kezdődnek meg Szabolcs Ernő vezeté
sével. A premiert február 25-ére tervezik,

♦
Ugyancsak hétfőn reggel tartják az első pró

bát a Vígszínházban Hus-Fekete László uj da
rabjából, amelynek a címe: A pénz nem minden. 
A szereposztás vasárnap megtörtént. A főszere
peket Dayka Margit, fíóthné Kertész Ella, 
Gombaszögi Ella. Ágai Irén, Csortos Gyula, Já
vor,, Máig, Rajnai, Makláry és Gárdonyi játsz- 
szák.

♦

Érdekes vendége lesz hétfőn Budapestnek. 
Mcgé rkezik a Casino de Paris verhetetlen 
sztárja: Lulu Gould, akinek nevéhez legendás 
történetek fűződnek. Maga a nagy táncosnő az 
amerikai Gould milliárdos család tagja, aki sze
relmét követve, szökött meg Európába és rö
vid időn belül a legelőkelőbb sztárok közé 
küzdötte fel magát. A Gould-család kitagadta, 
de sikerei után megbocsátott neki.

*
Uj mngvar film készül Török Rezső „Az anal

fabéta-tanfolyam" című nagy sikert aratott bo
hózatéból. Főszerepeit Rótt Sándor, Ujváry La
jos, Gázon Gyula és más neves magyar komiku
sok játsszák. A film felvételei jövő héten kez
dődnek meg a Magyar Filmiroda műtermében.

♦
A Vörös Malom szerdai uj revüjében. ame

lyet Kellér Dezső és Bárczy Tibor írtak, fel
vonul a nizzai karneválról jóismert óriási 
viraykosár. Ebben ülnek az összes szerep
lők, mégpedig tízszeresen nagyított Greta 
Garbó és Marlene Dictrich-álarcokban. A 
férfi főszereplők G. B. Shaw és H. G. Wells 
álarcait osztogatják a közönségnek, úgyhogy 
a nézőtéren rövidesen harminc Greta Garbó 
és ugyanannyi Shaw fog ülni. A révül a nép
szerű Jimmy rendezi és állítja be.

Súlyosabb természetű affér támadt a Víg
színház és Gyergyay István között. Gyergyay 
a Párisién Grill revüjében akar fellépni t 
vendégszereplési engedélyt kért Robot Imre 
igazgatótól. Az igazgató az engedélyt megta- 
gadta, mire Gyergyay kijelentette, hogy en
nek ellenére is vállalja a Párisién Grill-bell 
szerződését. A színház választott bíróságot 
kér ennek elbírálására, amely a kollektív 
szerződés értelmében felbontja Gyergyay és 
a Vígszínház szerződését. Ez a per minden
esetre alkalmas arra, hogy a kollektív szer
ződés hiányaira ráterelődjön a figyelem. Né
hány mulató, igy elsősorban a Vörös Malom 
és a Párisién Grill valóban művészi teljesít
ménnyel már hónapok óta kenyeret ad egy 
egész csomó színésznek és Írónak, ugyanak
kor, amikor a kollektív szerződésre hivat
kozó színigazgatók egy része a legnagyobb 
lelkiismeretlenséggel hagyja cserben tagjait 
és a színházat. Elvégre külföldi példák után 
ma már egyáltalán nem jelent lebecsülést a 
legelőkelőbb színészek számára sem az, ha a 
mulató parkettjén — művészetet csinál,

*
Az Ave Caesar számokban. As amerikai Pa- 

ramount-Filmgyár Cecil B. de Miile filmjéhea, 
az Ave Caesar c. monumentális alkotásához, 
több mini negyedmillió méter negativfilmet, for
gatott. A Néró császár és keresztényüldözés ko
rában játszódó filmben pontos számban 10.105 
különböző rangú és rendű színész szerepelt, a 
statisztákkal együtt. A film összes költségei 4 és 
félmillió dollárba került. 12 him és 18 nőstény 
nubiai oroszlán „játszik" a nagy clrkuszjelenet- 
ben. Azonkívül 15 tigris, 20 elefánt és 16 hatal
mas krokodil. A film négy sztárja, négy külön
böző nemzetiséghez tartozik. Charles Laughton, 
Néró megszemélyesítője, londoni színművész, 
Elissa Landi, a fiatal keresztény leány, olasz 
származású. Claudette Colbert, Poppaeanak, 
Caesar feleségének megszemélyesítője, francia 
születésű, a daliás Frederic March, aki Marcus 
Superbust" Róma ifjú prefektusát játssza, ter
mészetesen amerikai.

♦ •'
A Komédia-orfeumban premier volt szóm- 

haton, A műsor ragyogó számait végig
kacagta a közönség. Salamon Béla egy szö
kött fegycncet játszik ragyogó humorral. A 
szereplők közül Lengyel Gizit, Bellák Aran
kát és Solti Ilermint dicsérjük meg.

★

Érdekes és értékes a Filharmonikusok ma! 
műsora. Az értéket Beethoven Pastoral-szimfő- 
niája képviseli, amely rég nem hangzott el 
olyan tökéletesen, mint ma, Dohnányi Ernő 
pompázó színekben gazdag tolmácsolásában. A 
hangverseny szólistája Telmányi Emil Síbelius 
hegedűversenyét adta elő. Telmányi határozott 
egyéniségére valló, izes, tartalmas, karakteres 
hegedülése egészen rendkívüli sikert aratott. 
Stravinskg „Scherzo faritastique“-jáhan. .A vonó
sok kromatikus futamai mesteréi Rímsky-Ror- 
xakovot, a szordinős zenekari szinek Debussyt 
juttatják eszünkbe. Olykor Wagner szellemet, is 
idézi. De ahogy mindezt formáim önti, ahogy as 
egész műre ráüti egyéniségének félreismerhetét- 
hm bélyegét, ez már az eljövendő zseniről tesz 
tanúbizonyságot. Mossolov gépzenéje ámbár le
nyűgöző, szerencsére a szerző tud méríéktt 
tartani, műve csak 3 percig tart. „Des Licdes 
Würze ist seine — Kürze".

Zerkovitz legalább is muzsikájával visszatér 
n Royal-orfctimhoz. A Bus-Fckcte. Lászlóval 
együtt irt „28-as számú hordár" cimü operett
jét újítja fel a Roval-orfeum február 1-én. A 
címszerepet Sarkadi Aladár játssza, a többi fő
szerepeket Neményi Lili, Pártot, Veszély, Autók,

CSÜTÖRTÖK, ÜNNEPNAP DÉLUTÁN A VÍG
SZÍNHÁZBAN: ŐFELSÉGE A KIS KIRÁLY.
Lakner Bócsi Gyermekszinháza eljátssza lég- 

nagyol*)  sikerét. Szebbet, gyönyörűbbet még a 
nagyok sem látlak I

FILHARMÓNIAI HANGVERSENY MA
Opera. Vezényel: Dohnányi. Közremükődikt 

Telmányi (Koncert).
«*AW  « JMrAIFS-

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A hét két érdekes filmje német: őnagyságo 
nem akar gyereket, (Liáné Hald bűbájos) 
Egy éjszaka angyala, Magda Schneider pom- 
pár szerepe. Jól mulattunk még a Szépasszony 
kalandja cimü filmnél is.

* F. P. nem válaszok Azelőtt még az la el
képzelhetetlennek látszott, hogy kábelt lehessen 
lerakni végig az Atlanti óceánon. Ma sziget 
épült az óceán közepén: acélsziget. Az U/a mil
liós filmje, az F. P. 1 nem válaszol megmutatja, 
hogy ez a terv sem álom többé. Látjuk a tenger 
közepén a hatalmas, ritka mérnöki tudással 
megépített acélszigetet, amelyen megpihennek 
az óceáni ropülög.'pek, látjuk nagyszerű beren
dezését, a csodás szerkezeteket, amelyek körül 
az. emberi irigység és hösiesseg izgató harcot 
viv. A film disz!(mulatója nia, hétfőn este X10- 
kor lesz az Urániában.
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A Ferencváros Angliában ját
szik tavasszal!

A Kutyák pályáján ütköznek 
joeg a zöld-fehérek éjjeli körmérkőzések 
keretében az angol és skót világnagy ságokka!

Bécs, jan. 29.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Elsőnek lepheti meg a Hétfői Napló a ma
gyar sportközönséget a szenzációs hírrel:

a Ferencváros angol túráját tavasszal 
feltétlenül megrendezi a White City 

Stadion Company!
A nagyérdekességü esemény érdekfeszitö 

történetét a következőkben adjuk:
Az osztrák válogatott londoni szereplése, 

valamint a Rapid és Vienna angliai túrái 
után most már bizonyosra vehető, hogy

a tavasszal a szigetország véglegesen be
kapcsolódik az európai országok küz

delmeibe.
Érdekesnél érdekesebb tervekkel foglalkoz
nak a londoni managerek, akik már csak 
azért is könnyebb helyzetben vannak, mint 
a kontinensbeli kollégáik, mert még elég 
fonttal rendelkeznek, ami végeredményben 
nem is nagy csoda, ha tekintetbe vesszük, 
bőgy

Angliában*  Londonon kivi?*  m’g leg
alább tíz olyan város van, anol 60— 
60.000 nézőt lehet összehozni egy érde

kesebb mérkőzésre.
(Példa . erre a Rapid—Glasgow Rangért: 
68.000 és a Rapid—Liverpool City: 35.000 
nézője.) Mr. Champannak, az Arsenal világ
hírű managerének véleménye szerint, a kon
tinentális csapatok angliai túráinál és vi
szont, csupán egy akadály van, hogy az an
gol csapatok túlságosan el vannak foglalva 
liga- és kupamérkőzéseikkel és a vezető

egyletek csak kevés, vagy egváltalán semmi 
szabad terminussal sem rendelkeznek. Ezt a 
nehézséget akarja most leküzdeni egy uj és 
érdekes vállalkozás.

A „ White City Stadion Company" (Lon
don), a világ legnagyobb sportvállalata 
a tavasszal mesterséges világítás mellett 
éjjeli nemzetközi mérkőzéseket akar 

rendezni.
Ennek a vállalatnak tulajdonában van a vi
lág legnagyobb versenypályája, a White 
City Stadion, amely nem kevesebb, mint

200.000 néző befogadására képes.
Itt rendezik évente a híres londoni kutya

versenyeket. Egy igazgatósági határozat 
alapján még ez év februárjában megkezdik 
a sporttelep átépítését, hogy a Labdarugó
mérkőzések megtartására is alkalmas legyen 
és felszerelik a mesterséges világításhoz 
szükséges készülékekkel. Az első nemzet
közi körmérkőzést március vagy áprilisra 
tervezik, amelyre meghívják az angol Arse- 
nal, A sión Villa, Évért on, a skót Glasgow 
Rangért, Celtic és Mattenwell csapatait,

Európából pedig a Ferencvárost, Vien- 
nát, Slavlát és Bolognát

A White City Stadion Company vezető 
sége bizonyosra veszi, hogy a vezető angol 
csapatok, miután elegendő játékosanyaggal 
rendelkeznek, készséggel vesznek részt az 
ilyen éjjeli mérkőzéseken, különösen ha 
azok jó üzletnek bizonyulnak és igy való
színű, hogy az érdekes terv hamarosan 
megvalósul. .

leon andor.

szakításának eddig sohasem volt komoly alapja. 
Meg kell állapítanunk, hogy a barátságos vi
szony megszakításával semmit sem nyertünk. 
.4 bécsi konferenciát tehát örömmel kell üdvö
zölni és remélhetjük, hogy ennek eredménye 
csakis a teljes megegyezés lehet. Elsősorban is 
szabályozni kell a magyar csapatok romániai 
vendégszereplését. Éppen ezért nem kell meg
engedni, hogy közepes kvalitású csapatok min 
den kölcsönösségi feltétel nélkül elárasszák Ro
mániát.

A békülékeny álláspontot képviselő párt nyi-

latkűzatával szemben
az ellentábor ellenzi a bécsi békekonferen

cián való részvételt.
Fejtegetései során arra a téves vágányra Jut, 
hogy a sportknpcsolat újból való felvétele a 
magyarok számára csak nyereséget, nekik pedig 
csak veszteséget jelenthet.

A vezető emberek kedvező stádiumban lévő
nek jelzik a megegyezés ügyét, amely a februárt 
bécsi konferencián végérvényesen a kibékülés
hez vezet.

JELENET A BUDAPEST—PARIS VÁROSKÖZI MÉRKŐZÉSRŐL

Egy összeomlott magyar roham a párisi kapu előtt

A Plymouth játékosai repülőgéppel 
túráznak ezentúl

Az őszi szezonban húszezer kilométert utazott a világ 
legszorgalmasabb csapata

Küszöbön a magyar-román sportbéke
A bécsi konferencia nagy jelentősége

Bukarest, Január 29.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A magyar-román sportkapcsolatok meg
szakítása óta, minden békekisérlet meghiúsult. 
A februári bécsi konferencia van hivatva ked
vező mederbe terelni ezt a régen vajúdó problé
mák Az előjelek ezúttal elég kedvezőek, amit 
bizonyít az is, hogy mind a magyar, mind a 
román sportkörök mértékadó egyéniségei olyan 
nyilatkozatokat tettek, amelyekből

őszinte békehangok

csendülnek ki. Érdekes azonban, hogy Buka
restben most is két felfogás küzd egymással. 
Az egyik, amely

feltétlen híve ■ magyarokkal való Idbéklt- 
lésnek, a másik pedig, amelyik még mindig 

ellenzi.

A békiilö tábor egyik hive a Gazetta Sportullror 
című bukaresti lapban a kővetkező érdekes 
nyilatkozatot tette:

— A magyar-román sportkapcsolatok meg-

Béc.s, január 29.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A bécsi 

Vienna vasárnap: ellenfele a Plymouth Argyle 
egyike a legelfoglaltabb angol csapatoknak. 
Egyik legutóbbi vezetőségi ülésükön kiszámí
tották, hogy a Plymouth fekete-fehér trikós 
tizenegye az elmúlt szezonban nem kevesebb 
mint

20.000 kilométer hosszúságú vasútvonalat 
Járt le, 

hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Mr. 
Gcofrey Simpson uz egyesület titkára, meg
állapítván azt, hogy a túlsók, de különösen 
éjjeli utazások a játékosok kondícióját erősen 
lerontják, indítványozta, hogy

vásároljanak egy huszMcmélyes repülő
gépet és ezen szállítsák a túrázó Játékoso

kat Mr. Simpson Javaslatát egyhangú lel
kesedéssel elfogadták

és Igy a Plymouth Argyile boldog játékosai • 
tavasszal már repülőgépen járják be Angliát.

A hatvanmilliós német ■ birodalomban mór 
nem megy ilyen jól a labdarúgás sorsa. A leg
régibb berlini klubnak, az ...V. N. D. 1898"- 
nak a napokban árverezik versenytelepét 7000 
márka adósság fejében. A vezető berlini egye
sületek most azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy

vasárnaponként mindössze két nagy csa
pat tartson mérkőzést,

mert csak ebben az esetben tudnak maguknak 
kellő számú közönséget biztositani.

(A. L.)

100 pengő KOszpenziuiaiom
8 heti csuda-kerBSziraltvfinyiinK megleltOlnaK!
Folyó hó 28-án, szombaton, kiadóljvatalunk két megbízottja megjelent dr. Horváth

• Kamilló budapesti királyi közjegyző ur irodájában és olt mai keresztrejtvényünk
minden legalább 5 betűből álló sorának megfejtését 

(szám szerint tehát 26 darabot) kfllön-külön egyforma papírra Írva és összehajtogatva 
átadta a közjegyző urnák, aki azok közül két papírlapot látatlanul kihúzott és borítékba 
zárt el. Az urnában maradt 24 darab papírlapot szintén elolvasatlanul egy másik boríték
ban helyezte el s ezt is pecsétjével ellátta.

Feltse meg mai HeraszlralluényllnK azt a kőt 
legalább s belliből aiió sarat ős lr|a be a 
lapunk második oldalán található pályázati 
szn'uAnuhfy amelyet a kAvlaguzft kihúzott és 

a lepecsételt boritokban elhelyezett
Ha ezt eltalálta

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

ha az a váratlan eset állna elő, hogy helyes megfejtő nem akad, akkor a 100 pengő 
összeget a következő heti 100 pengős nyereményhez csatoljuk.

A készpénzjutalmakon kívül,
20 értékes nyereménytárgyat juttatunk a pályázóknak.

Akik e tárgyak sorsolásában részt akarnak venni, azoknak a keresztrejtvény 4 tet- 
ssésszerinti leghosszabb sorának megfejtését is be kell küldeni.

A pályázatokat postai levelezőlapon, vagy ahhoz hasonló nagyságú papírlapon 
kell beküldeni s azokra a pályázati szelvény minden esetben felragasztandó. Egy szel
vényre csak két szó irható.

Pénteken, ’ebruár 3-án, déli 12 óráig
• megfejtéseknek szerkesztőségünkbe be kell érkezniük. A pályázatok címzési oldalára 
feltűnően ráírandó: Két szó titka.

Két megbízottunk február 4-én, szombaton, újból megjelenik a közjegyzői Irodá
ban, ahol jelenlétünkben megtörténik a lepecsételt borítékok felbontása.

A múltbeli csnda-keresztrejlvény két szó titkának megfejtése:
A kir. közjegyző a következő két sort zárta el a lepecsételt borítékba:

ANYAGI és MEGTILT
Akik ezzel a szónárral pályáztak. Jelentkezzenek akár személyesen, akár levél 

utján a kiadóhivatalunkban, legkésőbb péntekig, február 3-lg.
Január 16-iki keresztrejtvényünk nyerteseinek névsorát a Hírek rovatban közöljük.

A Hétfői Napló szerkesztősége

Szezónelőtti hadgyakor
latok a futballfronton

Vezető proficsapataink tavaszi előkészületei
nek vasárnap volt a startja.

A Ferencváros
még csak a tornatermi tréningeknél tart, mert 
négy játékosa a válogatott csapattal van. Tán
cos pedig február 1-ig Temesváron élvezi a 
szabadságát. A zöld-fehérek pályatréningeit 
Rlum Zoltán tréner csak február első napjaiban 
kezdi meg. Egyebekben egészségileg valameny- 
nyien rendben vannak s nagy bizalommal tekin
tenek a rendkívül nehéznek Ígérkező tavaszi 
évad elé.

As Újpest
együttese vasárnap már a Stadinnhan kiadós 
kétkapus tréningmcccset játszott a BLK csapata 
ellen, amelyet 11:0 (2:0) arányban győzött le. 
A keményre fagyott talajon az első félidőben 
nem nagyon ment a játék, de szünet után hatá
rozottan észrevehető volt a kombinációk töké
letesedése. A csapat kondíciója kifogástalan. 
Különösen Stelner készül nagy ambícióval az 
első komolyabb meccsre. Ezúttal is hal góllal 
terhelte meg a BLK kapuját, míg négy gól 
szerzője Jakube, egyet pedig P. Szabó lőtt. Raj
tuk kívül Sternberg és Sas játéka keltett kelle
mes Impressziókat.

A Hungária
második pályatrénlngjét a bihariuti pályán a 
Testvériség ellen tartotta s 3:1-cs félidő után 
6:1 arányban győzött a jeles kvalitású amatőr 
csapattal szemben. A Testvériség teljes komoly
sággal vette a tréninget, ami nem is ártott, mert 
ezáltal a kékfehéreket nagyobb erőkifejtésre 
késztette. Az életveszélyes, kemény és csúszós 
talajon ilyenformán élénk, élvezetes játék fej
lődött ki, nngyobbára a Hungária fölényével. 
Ujvdry ugvlótszik ismét legjobb formája vissza
nyerésére törekszik Kívüle Weber jóléka kel
tett a Hungária táborában nagy örömet, to
vábbá Sebes és az NJTC-böl szerzett fiatal Odry 
agilitása és képességei nyugtatták meg a veze
tőséget. Minden jel arra mutat, hogy a Hungá
ria is n szezon kezdetére komoly formában lesz. 
Kalmár gyógyulása is örvendetesen halad, hét
főn megkezdi a hölégfürdöt. Egyedül Szanlszló 
van betegllstán, akit vasárnap kórházi ápolásra 
szállitottak bs. Azonban minden remény meg

van arra, hogy a kitűnő fedezetjátékos is né
hány napon belül felgyógyul.

A III. kerület
csapata az amatőr testvéregyesületével tervezett 
tréningmérkőzést, azonban a nagyszombatutcai 
pálya hasznavehetetlensége miatt a tréning el
maradt.

Proflcsapataink közül még a Soroksár tartott 
rövid pályatréninget.

A lengyel Marusarz nyerte 
Magyarország összetett 

sí-bajnokságát
Magyarország összetett ^bajnokságának be

fejező részét, az ugróversenyt vasárnap tartot
ták meg a jánoshegyi ugrósáncon. Mintegy há
romezer főnyi közönség gyűlt egybe ugró
sánc környékén, hogy a rendkívül látványos 
ugrásokban gyönyörködjék. Az idő sem a kö
zönségnek, sem a s’ersenyzőknck túlságosan 
nem kedvezett, mert az. erős köd a huzamosabb 
Ideig egy helyen való tartózkodást kellemetlenné 
tette.

A verseny minden baleset nélkül folyt le.
Az ugróversenyben negyvenhármán indultak. 
Első Holesar (Lengyelország) 26 méteres ugrás
sal. 2. Gorskl (Lengyelország) 25 méter. 3. Ma- 
rusarz (lengyel) 25 méter. A magyar verseny
zők közül Ványa Pál BBTE szerepelt legjobban, 
<ic 24 méteres ugrásával csak ötödik lett. A 
1I/A osztályú versenyt Kozma László (UTE) 
nyerte 26 méteres ugrással, a II B osztályban De 
Pottere Gérard (MSK) győzött 22 méterrel. Az 
ifjúsági ugróversenyt Szalay László (BBTE) 
nyerte 23 méteres teljesítménnyel.

Végeredményben Magyarrr«zág 1833. évi 
összetett slbojnnka Jnn Maruscrz (Lengyel

ország) 656.72 ponttal.
2. Legicrskl (Lengyelország) 651.3 ponttal. 3. 
Gorskl (Lengyelország) 628.32 ponttal. 4. Pót- 
lere (MSK) 573.62 ponttal. 5. Ványa (BBTE) 
544.30. 6. Kozma (UTE) 541.04 ponttal.

A magyar nemzeti slba.lnokságot De Pottere 
Gérard nyerte Ványa Pál és Kozma Pál elölt.

or. FPtVfs
~ HAkOesi-nt 8S» L mb. L Kókoml nembaa.
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Kitör a faarc Olaszország és Ausztria 
futball-diplomatái között 

Vagy futball világba jniksAg, vagy Európa-Kupa

Hodászy Miklós. Alelnökők: Meed Ferenc, 
Szőtt László. Főtitkár: Duppong Mihály. 
Jegyzők: Szerényt Géza és Mihó Imre. Pénz- 
táros: Haypál Benő és Király Dezső. Választ

Bées. január 29.
(A Hétfőt Napló tud ósltó fának Jelentess) 

Február 18. é» 19-án előkelő vendégei lekenek 
at Osztrák hibdarugószővrtségnrk. A Berggas- 
•én lévő nemrég megnyitott székházban két 
napon keretitől fontot lArgvnlkankni 
nuk az Európai, h Középeurópai ét az Amatőr 
Kupa bizottságai Különös fontossággal blruak 
•i Európa Kupa konillé-ülései, inéit

■ven dől el epnek as értéken vándordíjnak 
sorai a következő kél easkndőrr.

Mint Ismeretes, ar Európa Kupa körmérkő- 
Béteil kéteaztemlős fordulókkal bonyolít iák Je 
ét a kővetkező 10.11 tavaszán kezdődne. Viszont 
Jövőre rendezik Olaszországban a futball- 
világbajnokságot és evvel kapcsolatosan szá
mos ország részéről olyan hnngok hallatszottak, 
hogy az Európa Kupa és a világbajnoki mérkő

zések túlságosan Igénghevesztk a Játékórákéit. 
akikre egyébként még más válogatott, bajnoki 
nvg nemzetközi mérkőzések várnak és igy 

helyesebbnek tartanák, ha aa Európa Kupa 
mérkőzéseit egyelőre elhalasztanák.

Olaszország, amelynek az olimpiász fontosabb 
a kupamérkőzéseknél, termés rétesen az elha
lasztás melletl van, mig értesüléseink szerint 

az naztrák iabdsrogMUivrteég az Európa 
Kupa-mérkőzéseknek feltétlen megtartása 

melletl foglal állást.
A februári ülésekre nyilván mind Ausztria, 

mind Olasrorszáa megmozgatják összes sport- 
I diplomáciai összeköttetésüket, hogy álláspont

jukat n komité által elfogadtassák. Érdekes 
lesz beverni, ki lesz szerencsésebb a zöld asz
talnál.

Kid Ttirnero,
a vílágbajnokverő kubai boxolócsíllag 
Parisban telepedett le

Párta, január 28.
A középsúlyú francia világbajnok, Marcel 

Thtl felelt aratott váratlan győzelme, egyszeri
ben a sztárok rangjára emelte ezt a Dalai,

KID TURNERO
barna kubai fiút, aki boldogan sütkérezik uj 
diadala fényében.

Kid Turnéra most van először Párisiken. De 
már Is elhatározta, hogy itt telepszik le. Egye
lőre ugyan nincs még semmi újabb meccse le

kötve, de a fiatal sampion nem tagadja, hogy 
sziveim áll Marcel Thil rendelkezésére akár 
egy revánstalálkozás, akár pedig egy hivatalos-' 
a középsúlyú világ baj nők tágért való meccs 
formájában.

Tudni kell ugyanis, hogy dacára a vereség
nek, Marcel Thil még mindig a világbajnoki 
elmet birtokolja. Miután nem Internacionális 
zsűri előtt folyt le az emlékezetes meccse Kid 
T urnero-va\.

A fekete kubai fiú sem tagadja, hogy végte
len boldog.

— Pedig életem legkeményebb küzdelme volt 
— vallja be. Mert Thil egy pillanatig nem en
gedi ki az ellenfelét. És a fonnán kívül, erős 
kitartás kell, az 6 rövid, kemény fogásainak 
kivédésért)...

Tervei után érdeklődünk. Néhány napi pihenő 
itt, majd egy pár napi tartózkodás Barceloná
ban.

— De Párisban telepszem le. — (Hiába, ez 
jó terrénum a színes sampionoknak.) És ha 
lehet, szívesen találkozom Marcel Thll-lel a 
világbajnokság titulusáért

— fiát majd elválik — mondja a kubai me- 
nedzserje. Ez nemcsak tőlünk függ.

— Ez lenne aztán csak igazán izgalmast — 
mondják körülöttünk a boxoló szakértők.

Kid Turncro bizakova mosolyog.
Mándy Róna.

Aa organizációs komité alakuló-ülése " berlini városházán. Jobbra Lewald, a ha
totté elnöke. Mellette dr. Satun berlini főpolgármester. Balra dr. Lleprecht berlini olimpiai 

kommLsszáriua

Bajorország boxolói Európa ellen
Két magyar boxoló szerepelne Európa válogatott csapatában

München, Jan. 29.
(A Hétfői Naptó tudósítójától.) A bajor 

amatőr hoxolószövetség alapításának tízéves 
jubileuma alkalmából merész lépésre hatá
rozta el magái:

világhírű boxnlólt Európa válogatott 
csapata ellen akarja kiállítani.

A bombaeseményen, amelynek színhelye a 
müncheni Krone-cirkusz lenne, a kővetkező 
összeállítású bajor csapat állana szemben 
Európa legjobbjaival:

Bamberger (Würzburg), Zlglarakl (Mün
chen), Popp (Würzburg), Schlcinkofer 
(München), Kugler (München), Láng 
(München), Schiller (München), Just 

(Nürnberg).
A bajorok már összeállították az ellenfél 

csapatát is, amely a bajorok elgondolása 
szerint a következő lenne:

Sponnagel (német). Éneket (magyar), 

mányi tagoki Bobn Ferenc dr-, Buday Gyula. 
Duckstein Zoltán. Jánosi Ida, Karplnccz Her- 
miáa, Kócsa Oéza, br. Profi Kocsárdné, Reichl 
Sándor. 

Lovas (magyar), Blanchln! (olatí), 
Kampe (német), Bemlöhr (német) 
Zehetmayer (osztrák), Ambrus (cseh*  

szlovák).
Az érdekes hírrel kapcsolatban beszdk 

tünk Kankovezkg Artúrral, a MÖSz ügy*  
vezető-alelnökével, aki — mint ismeretes —* 
boxoló szakkérdésekben nálunk az első te
kintély. Kankovszky szerint, ennek az ese
ménynek nincsen különös sportértéke. Sze
rinte

az európai csapatot a bajorok „hasból*  
állították össze.

Nem lehetett volna kihagyni a csapatból 
Kubinyit a légsulyban, Szigeti kihagyása 
kevés szakértelemre vall, miután ■ magyar 
versenyző legyőzte Z ehet magért és Igy csak 
Ő lenne méltó az ö helyére. Bianchlni Jelen
leg katona és igy ő sem lehetne aktív részt
vevője ennek az eseménynek.

Teljes rendszerváltozás indult vasárnap 
a testnevelő-tanáregyesület lélszázados közgyűlésén 
A közgyűlés tiszteleti tagokká választottaPintér Jenő és Krompaszkv 
Miksa tankerületi főigazgatókat és Kelemen Kornélt, az OTT 
elnökét — Krompaszky Miksa harcos beszédet mondott — 

Neidenbach Emil lett a tanáregyesület elnöke

SPORTARCH1VUM

A Testnevelési Tanárok Országos Egyesülete 
vasárnap délelőtt tartotta a Mirkó-utcal Bo
lyai reáliskola dísztermében rendes évi köz
gyűlését, amely

sorrendben a*  ötvenedik volt.
A JuhilAris közgyűlés, amelynek résztvevői 

között egyébként valóságos rendeket vágott 
■s influcnznepidéinin, korszakalkotó változáso
kat hozott az egyesület vezetésében.

Vasadi-lialogh György volt országgyűlési 
képviselő, aki eddig vezette az egyesületet, 
klépi'tt és helyébe Neidenbach Emilt, a 
KISOK testnevelési igu/gatóját választották 
meg. Az egyesület főtitkára Duppong Mihály, 
• cisztercita gimnázium tanúra, a KISOK előd
jének, a BKAC-nak egykori főtitkára lett, aki 
a középiskolád sportszervezetét elsőnek admi
nisztrálta.

As egyesület tiszteleti tagokkA választotta 
meg Pintér Jenő és Krompaszky Miksa tan

kerületi főigazgatókat és Kelemen Kornélt, az 
OTT elnökét, ukiknek az egyesület diszplakelt- 
jét ajánlották fel. Az előbbi kettő személyesen 
vette át a testület megbeszélését kifejezésre 
Juttató szimbólumot, Kelemen Kornél azon
ban kedvezőtlen egészségi állapota folytán nem 
jelent meg.

Az uj elnöknek, Hodászy Miklós székes
fővárosi testnevelési Igazgató adta át tisztét, 
mig az uj tiszteleti tagokat Neidenbach Emil 
köszöntötte. Krompaszky, aki már huszonöt 
év előtt úttörője volt a magyar szabadtéri 
sportnak és első miniszteri biztosa, irányitója 
volt a középiskolai sportszervezetnek,

teniperameutumoa, harcos beszédet mon
dott,

jeléül annak, hogy a testnevelő-táncegyesület- 
ben most már a tettek következnek.

Az uj tisztikar a következő:
Elnök: Neidenbach Emil. Üggvezető-aletnők:

A fürdő nem
A Magyar üstó Egyesület a legértékesebb és 

legrégibb pionírja volt a magyar sportnak. A 
krónikás tehát megilletődötten és az úttörők 
iránti rcspcktussal eltelten lapozgat az egyesü
let levéltárába^. Az érdekes adatok valóságos 
kincsesháza tárul a kutató szemel elé. A tintá
val irt jegyzőkönyvek rendbentartutl dossziéjá
ból hadd emeljünk ki ismét egy szenzációsan 
érdekes jegyzőkönyvet.

A székesfőváros az 1895. év nyarán nyitotta 
meg ünnepélyesen a Rudasfürdö uszodáját A 
MUE, mint az uszósport kultiválására alakult 
egyesület, ezt az alkalmat akarta felhasználni 
arra, hogy egy uszóverseny rendezésével egy
részt emelje a megnyitó ünnepség fényét, más
részt propagandát csináljon a főváros ifjúsága 
körében az usz.ósportnak

Hogy azonban még az ilyen speciális sport
intézmény élén Is milyen gondolkodású vezetők 
állottak, élénk fényt vet az alábbi jegyzőkönyv, 
amelyből megtudjuk, hogy a MUE kérelmét az 
igazgatóság elutasította azzal oz indokolással, 
hogy

• fürdő nem nszánra valói
De olvassuk el magát a Jegyzőkönyvet:

Jövöhéten

Elmarad az előadás
clma izgalmas budapesti színházi ragenvtt közönök!

... .....  ~ r~~' ".......... .. xxxsxxxxxxxx^xxxxxx ■

úszásra való
A MUE 18M augusztus 13-án tartott ] 

laszUnányi ülései '
Elnök: B. Porzsolt Gyula.
Füzesséry Árpád titkár Jelenti?
hogy elnöki utasitás folytán az elnök 41ts2 

fogalmazóit folyamodást Sau Istvánhoz, a Ru
dasfürdő uszodájának igazgatójához Stobbe 
Ferenc v. tag által elküldte, hogy engedtessék 
meg, miszerint a MUE az uszoda megnyitása 
alkalmából, az ünnepély fényének emelésére 
háziversenyt rendezzen.

Ezzel kapcsolatban Stobbe Ferenc v. tag Je
lenti, hogy c hó 9-én a folyamodással átment a 
fürdőbe, hol a házi bizottságnak a folyamodást 
szóval is Indokolva, a kérelmet azzal, hogy az 
egylet a versenyt saját költségén rendezné, a 
bizottság a gyűlésen, amelyen ő is jelen volt. 
elutasította, azzal aa indokolással, hogy a fürdő 
nem úszásra való, különben nincs is hely 
úszásra, mit ő sajnálkozva ezen felfogás felett, 
el távozott.

A választmány sajnálattal veszi tudómba! 
ezen, a tanácsnak tudatlanságra valló elutasí
tását.

♦
Csekély 38 esztendő távlatában Jói ázik arra 

gondolni, hogy mai uszóvezéreinket nem fog
lalkoztatják Ilyen problémák

L. X

Egy sima 
boxoló-kőzgyiilés

A barátság és az együttérzés jegyében folyt 
le vasárnap délelőtt az ökölvlvószövctség ren
des évi közgyűlése, amelyen választási küzde
lem nélkül, a hivatalos lista ment keresztül. A 
közgyűlésen Sigray Antal gróf elnökölt. A köz- 
gyűlés társelnökévé választotta Szendy Károly 
székesfővárosi tanácsnokot, aranyjclvénnyel 
tüntette kiSzukováthy Imre dr.-t, a Testneve
lési Főiskola igazgatóját és Forray Árpád szö
vetségi kapitányt.

A közgyűlés az alábbi tisztikart választotta 
meg: Társelnökök: v. Kaiándy Imre, Szendy 
Károly. Alelnökők; Geisi Gáspár dr, Iván Fe
renc dr., Kankovszky Arthur, Láng József, 
Réthfalvy Gyula dr. Háznagy: gróf Széchen 
Miklós. Főtitkár: Polatschek Sándor dr. Kapi
tány: Kankovszky Arthur.

X A sporttánaságból. A Ferencvárosi Vas
utasak Sport Köre február 1-én rendezi szoká
sos bálját. Tekintve azt a nagy érdeklődést és 
azt a lelkes munkál, melyet a bál előkészítése 
érdekében a rendezőség kirejt, a siker biztosra 
vehető. Báliroda: IX kér., Gyáli-ut 15b. Meg
hívók telefonon Igényelhetők': 462-23.
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Nöí munkás-világrekordot 14 náthaláz verte meg a magyar
úsztak az MTE jubiláns 

uszóversenyén 
Alaptanunk ISIk évfordulója alkataiból

nemzetközi uszóversenyt rendezett • Munkás 
Testedző Egyesület a fedett uszodában. A Ju
bileumi uszóverseny nemzetközi jellegét a bé
csi ASV adta meg, amely sok versenyzőjét 
küldette le a magyar főváréiba. A nyilvántar
tott munkásvilágrekordok közül megdőlt a 
100 m női mellúszásé, amelyet a bécsi Obe 
naut kisasszony 1 p 35.6 mp-re javított.

Az eredmények a következők:
66 kétharmad méteres yuorsuizás: 1. Tassin- 

Ier (MTE) 5.1.9 mp. 2. holtversenyben Krausz
és Hill (MTE) 54 2 mp. — 100 m-es női mell

úszás: 1. Obenaus (ASW) 1:35.C mp. Munkái 
világrekord. 2. Schnitzler 11. (MTE) 1:42 mp. 3. 
Hűmmel (ASW) 1:42 1 mp. — 100 m-es gyors
úszás: 1. Havlik (ASW ) 1:05.3 mp. 2. Pinkász 
(ASW) 1:09.4 mp. 3. Vas (MTE) 1:12 mp. — 
100 m-es mellúszás: 1. Bayer (ASW) 1:17.7 mp. 
2. Hölzl (ASW) 1:19.8 mp. 3. Fritsch (MTE) 
1:32 8 mp. — 66 kétharmad m. női gyorsassá*:  
1. Vámos (MTE) 59.9 mp. 2. Kollár (ASW) i.-Ol 
mp. 3. Irzl (MTE) 1:04.6 mp. — 6X66 kéthar
mad méteres melluszőstaféta: 1. MTE A) 6:19 
mp. 2. Vasas 6:33.3 mp. 3. MTE B) 6:43.7 mp. 
— 6X66 kétharmad méteres gyorsuszóstaféta: 
1. ASW 4:234 mp. 2. MTE 4:38.3 mp. 3. Szegedi 
MTE 5:14 mp. — 3X66 kétharmad méterei női 
vegyei staféta: 1 .ASW A) 3:02.1 mp. 2. MTE 
A) 3:10 mp. 3. ASW'B) 3:21.2 mp. — 3X66 
kétharmad méterei uegyesstaféta: 1. ASW A) 
2:28 mp. 2. Szeg. MTE 2:49.3 mp. 3. Vasas 
2:52.2 mp. — Lánygyermek mellúszás 33 egy- 
harmad m.r 1. Schnitzler (MTE) 35 mp. A be
mutató műúszásban az Arbeltcr Wien Véréin 16 
tagú női csapata vett részt

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X Válogató tornaversenyt rendezett vasárnap 
délelőtt a MOTESz a Póstás SE városházutc.ai 
tornatermében. A versenyt lovon, nyújtón, kor
láton és gyűrűn tartották meg s a négy torna
szer eredménye alapján kerül kiválasztásra az 
az öt versenyző, aki a február 5-i finn-magyar 
tornaviadalon a magyar színeket képviselni 
fí>gja. Az első csapat legjobbjai Süllős, Sárkány. 
Hegedűs, Vida és Lenzi voltak, mig Boros te- 
nyér sér ülése miatt csak nyolcadik lett. A 
MOTESz ő közülük választja ki a legjobb ötöt.

X A» FTC ni. csapata győzött a jéghoki 
tornán. Az FTC Jéghoki-szakosztálya vasárnap 
délelőtt bonyolította le jéghoki-tomáját az 
FTC-páJyán. A tornára hat csapat nevezett, 
mégpedig az FTC II., FTC III., EHC, AHC, ISC 
és az LHC. A délelőtti elődöntő után délután 
került sor a döntőkre. Az EHC 4:0-ra győzött 
az AHC ellen, az FTC III. pedig !:0-ra verte az 
EHC-t. így a torna győztese az FTC III. csa 
pata lett.

X A magyar válogatott tornászcsapatban 
már csak két üres hely van. Vasárnap, február 
B én bonyolítják le ű Labriola-szinhúz színpa
dán a magyar—finn tornamérkőzést. A finn vál
togatott csapat Így áll fel: Savolainen, Uosik- 
kinen, Saarvala, Teresvirta és Pakarinen. A 
magyar csapat összeállítása csak a jövő héten 
történhet meg, amikor is a három válogató
verseny eredménye kétséget kizárólag meg
állapítja, hogy ki ma az öt legjobb magyar 
tornász. A Krizmanich János és Pásztl Elemér 
szövetségi kapitányok vezetésével trenírozó 10 
magyar tornász körül biztosítottnak látszik a 
csapatban a három olimpikonnak, Péternek, 
Borosnak és Hegedűsnek a helye. Sarlós és 
Lenz Is nagyszerű formát árulnak el a szövet
ségi tréningen. Azonban a feltörő fiatalság: 
Antal. Káldy, Sárkány, Pelle József és Vida 
munkája annyira tetszetős és magas színvo
nalú. hogy a válogatóverseny kimenetele bi
zonytalannak mondható. Annyi bizqnyos, hogy 
a magyar tornasport fejlődésének utján elju
tott ahhoz az állomáshoz, ahol már el lehet 
mondani, hogy a válogatott csapatban bérelt 
hely nincs.

X Jelcjitkeazenek ■ régi TTC-Wák! A Te
rézvárosi Torna Club, mely egyike a legrégebbi 
budapesti egyesületeknek és mely több mint 
három évtizede vezető szerepet játszott az 
egyetemes sportban, a legtöbb szövetségnek a 
MT.Sz-nek, a MOSz-nak, a MOTESz-nek ala
pító tagja és mely az utolsó évben a súlyos 
gazdasági viszonyok miatt csak a motorsportot 
tudta kulüválni, a régi gárda akciójára uj úja
iét kezd és a klubot uj vezetőkkel n-organi- 
rál’a. A vezető bizottság, melyben a régi gárda 
közül többek közt Havas László, Kcller Dezső, 
Vámos Soma, Adler Zsigmond és Izsó, Köp 
penstein Benő stb. stb. vesznek részt, már lel
kes prognmmot dolgozott ki, mely a TTC ed
digi múltjához méltó lesz. A szervező bízott- 
ság kéri ezúton is a régi TTC-tag.iait, akik 
még a zöld-piros színért lelkesednek, hogy 
elmüket Koppenstein Benő, Hajós-u. 15. Tel. 
270-00 közöljék, hogy az értekezletekre meg- 
hívhatók legyenek.

X Az UTE vezet a birkózó csapatbajnokság
ban. melyet vasárnap kezdtek meg. A legtöbb 
érésűiét a nóthaláz miatt tartalékosén volt 
kénytelen kiállni. Az eredmények: I. forduló: 
MAC—Testvériség 14:12, FTC-Törekvés 14:11. 
UTE—B Vasút 10:15, II forduló: MAC—FTC 
12 11, Testvériség—UTE 18.-6, Törekvés—B. 
Vasutas 11:13, II. forduló: MAC—Törekvés 
10:12, Testvériség—B. Vasutas 16:9, FTC—UTE 
13:10. A csapatba’n^kság áll'sa az H»Ö három 
fordtiló után: 1. UAE 6 pont. 2. Törekvés 4 
pont, 3. B. Vasutas 4 pont. 4. MAC 2 pont, 5 
FTC 2 pont. 6. Testvériség 2 pont.

csapatot Lisszabonban
Portugália—Magyar profiválogatott 1:0 (0:0)

Mattakon, január 29 
(A Hétfői Napid tudósítójának telefonjclen- 

tése.) A magyar professzionista válogatott csa
pat vasárnap Játszott túrájának negyedik állo
másán a portugál fővárosban. A magyar csa
patot a KHzép-Némctország elleni 8:0, majd 
Párlsban 4:0 ég Bordeauxbau abszolvált 5:0 
arányú győzelmei révén óriási érdeklődéssel 
várták. Sajnos, a túrázó magyar csapat csak
nem valamennyi tagja napok óta náthalázbun 
szenved s Máriása? Lajos dr. szövetségi kapi
tány kénytelen volt több lázas beteget beállí
tani a csapatba, amely a komplett portugálok 
ellen a kővetkező összeállltásbnn vett részt:

Szabó — Szemere, Bíró — Rarátky, Sárost, 
Magyar — Markos. Cseh, Teleki, Tural, Titkos.

A mérkőzést a spanyol Rumon Melcon ve
zette a portugálok Iránti nagy jóakarattal. A 
mérkőzés előtt biitalnut.s Jégeső sepert végig 
a pályán, úgy hogy a feliázott síkos tnlajon a 
magyar csapat technikája sehogy sem érvé
nyesült. Különösen az első félidőben csökkent

Kereszfeshadjáratof indított
Viharok a Kerék- az FTC az embersporf- 
ffiRáSS**  fofalísafőrök ellen 
amely egyelőre a fofalízatőr híveinek gyenge fölényét mutatta

A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 
délután tartotta évi rendes közgyűlését. A már 
szinte hagyományos végnélküli vitakőzgyülés- 
nek ezúttal is megvolt a szenzációja. Ugyanis

váratlanul a plénum dé került az ember- 
zport-totalizatőr kérdése,

amelyet egyesek azért igyekeznek elfogadtatni, 
mert úgy vélik, hogy a fedett sportcsarnokot 
csak ilymódon lehetséges tető alá hozni. A Ke
rékpáros Szövetség elnöke, Kirchknopf Ferenc 
dr. egyizben nyilatkozatot Is tett a szövetség 
nevében, mely szerint az egész kerékpáros-sport 
mint egy falanx áll mögötte s mint egy falat 
kenyeret óhajtja az embersport-totalizatőr be
vezetését

Ezzel az állásponttal mereven szembe
helyezkedett az FTC,

amely mind a magyar sport legmagasabb fóru
mainál, mind pedig az összes érdekelt szövet
ségeknél és egyesületeknél bejelentette tiltako
zását és ádáz harcát a totalizatőrrel szemben. 
Az FTC nevében Fazekat Dezső dr. a Kerékpá
ros Szövetségnél Is benyújtotta Írásba foglalt 
indítványát, hogy a közgyűlés véRre nyíltan fog
laljon állást ebben az ügyben. Fazekai dr a 
vasárnapi közgyűlést megelőzően ti nappal 
nyújtotta be indítványát, azonban az MKSz-nél 
n közgyűlésre való Indítvány benyújtása a leg
utolsó tanácsülés napja s így

az FTC indítványát egyszerűen félretették 
és nem tűzték ki a közgyűlés napirendjére. 
Amikor azonban elhangzott Boldog Nándor fő
titkári expozéja, amelyben röviden érintette a 
totalizatőri is mint egy kívánatos is folyamat
ban levő ötlet megvalósulását, az FTC kitűnő 
képviselője mégis módot talált a felszólalásra s

Magyar olasz jéghokkímérkőzéssel kezdődik 
a főiskolai téli olimpiász

A magyar főiskolások megérkeztek a téli ol mpiász színhelyére
Bardonocchla, jan. 29

(A Hétfőt Napló tudósit A jótól.) Vasárnap 
nyitották meg az 1930. évi főiskolai téli ollm 
piászt, amelyet az olasz főiskolai szövetség 
rendez a Torino mellett lévő Bardonocchiá- 
ban. A főiskolai téli olimpiászra tizennégy ál
lam nevezett. Különösen a jéghokki 
»ek ígérnek kitűnő sportot, melynek 
portjában a sors

Magyarországot Olaszországgal és

mérkőző*  
első cso-

Cscb-

Lovass olimpia: bajnoko*  veri 
vasárnap

A MÖSz a Beszkárt pólyán nagyszámú kő 
zöniég Jelenlétében rendezte meg az ökölvívó 
csapatbajnokságok döntő küzdelmeit.

A MÁV—BSE-meccs 10:6 arányban végző
dött

Egyéni győztesek: Róka, Kőszegi, Győr ff y, Il
letve Márton és Tokaji, mig a Berkes—Gál, a 
Haranghy—Bencze és az Erdős—Rideg talál
kozás döntetlenül végződött

A BTK—B. Vasutas mérkőzés 13:3 aránya 
eredményt hozott

A B. Vasutas versenyzőinek java 
beteg.

Énekes L olimpiai bajnok első vereségéi 
szenvedte cl világbajnokságának tartama 

alatt, még pedig Lovasától
Egyéni győzelmet aratott Benácsy, Lovast, 
Fogas, Csiszár, Orsolyák, Rótta, illetve Farkat. 
aki nagy meglepetésre, kiütötte Kérit. A Fri
gyes—Szabó meccs döntetlenül végződött.

influenzás

laniiár
30-án, 
hétlón
Jsey- 
renm-lir. 

a minimumra a játékkedv.
A portugálok rendkívül erőasaknsaa játszót- 

volt
Caesar nevű játékosuknak tettleges bízol*  
tusa Barátkival szemben, aki ezt nyomba,*  

meg Is torolta 
s így a bíró mindkettőjükéi kiállította. A máso
dik félidőben mindkét csapat 10—10 emberrel 
(átszőtt. A portugálok győztes gó^a a második 
félidő 12. percében esett szahadrugáabóL A ma
gyar csapat ezután minden erejét a küzdelembe 
dobta a nagy fölénybe Is került, de nem sike
rült már a kiegyenlítés sem.

A portugál csapatban a közvetlen védelem 
szenzációs Játékot produkált. A magyar együt
tesben úgyszólván mindenki formán alul ját
szott, egyedül Titkos játékát Illeti teljes elisme
rés, aki azonban egymaga képtelen volt az ered
ményen változtatni. A meccs után a csapat 8 
tagja ágynak dőlt a kétséges, hogy az eredeti 
program szerint, miképen érkeznek meg szer
dán este Párizsba.

kifejtette, hogy Inkább még Bt esstendővel 
később legyen fedett sportcsarnokunk, mint
hogy egyetlenegy családapa ts beleessék a 
totallzatőrmánlába s elköltse lakbérét vagy 
családjának mindennapi megélhetéséi bia- 

tositó keresetét.
Végül feltette a kérdést, hogy ki fogadja el a 
főtitkári jelentést s vájjon vannak-e az egyesü
letek képviselői közt olyanok is, akik nem írják 
alá a főtitkár ama kijelentését, hogy a szövet
ség örömmel veszi a totalizalór bevezetését

A szavazás nagy meglepetésre mlndös.ze 
csak 187:135 arányban fogadta el a főtit

kári Jelentést,
ami csak Igen gyenge pyrrhusl diadalnak szá 
mit, minthogy az egyesületeknek plurális sza
vazati joguk van s a BSE képviselője, aki egye
sületét 69 szavazattal képviseli, nem volt benn 
a szavazásnál, holott

Kovácsházy tanácsnok, a BSE elnöke pénte
ken olyan kijelentést lelt, hogy minden 
tekintetben az FTC totallzatőrellenea fel- 

fogását teszi magáévé.
A Postások tartózkodóik a szavazástól, a Tö
rekvés képviselője, Papp Dénes pedig tévedésből 
adta le 13 szavazatát a totalizatÖr mellett. Az 
FTC javaslatát támogatta még a Bcszkárt, Cse
pel, Kondor, Székesfehérvár, Kitartás, MIK. 
Nyomdász, Pestújhely stb.. mig az UTE váratla 
nul a totalizatÖr mellett szavazott. A szavazást 
rendkívül szenvedélyes vita követte, amelyen

kiderült, hogy a Kerékpáros Szövetségnek 
ezidelg még semmiféle tanácsa sem foglal

kozott a totalizatőrrel.
Ezután megejtették az uj választást

Szlovákiával, tehát ■ kél legerősebb ellen
felével hozta össze.

A második csoportban Lettország, Francia 
ország és Svájc vesz rész. Hétfőn az olasz
magyar és a lett—francia meccsek kerülnek 
sorra. Ugyancsak hétfőn tartják a silesikló 
versenyt és az 500 méteres gyorskorcsolyózási. 
A magyar résztvevők már megérkeztek i min
denütt a legmelegebb rokonszenvi megnyilat 
kozásai kísérik őket.

Végeredményben csapatbajnok BTK, 2. B. Vas
utas. 3. MÁV. 4. BSE.

Kész az ökölvívó válogatott
csapat

A magyar válogatott ököhivó-csapat északi 
túrára Indul. Kankovszky Artúr szövetségi ka 
pitány vasárnap éjjel állította össze a váloga
tott csapatot, amely a következő*  légsuly: 
Kubinyi (NSC) buntamsuty: Lovast (BTK); 
pehelysúly: Énekei I. (B. Vasutas); könnyüsuly: 
Fogas (BTK); weltcrsuly: Erdős (BSE): közép
súly: Farkai I. (B. Vasutas): kisnehézsuly: Szi
geti (FTC); nehézsúly: Kőröst (NSC).

BECSBEN VÍGAN DÖNG A LABDA
Bécs, jan. 29.

Vasárnapi labdarugómérkőzések: Téli kupa: 
A d mi ra—Sím mer ing Staatsjabrick 7:1 (itt), 
WAC—Schwart-meis 5:1 (1:0), WSC—Landt-
trase 7:1 (3:1).

Barátságos mérkőzések: Libertás—'Poitiport- 
véréin 9:1 (4:1), Hakoah—Stmmerlng 2:1 (1:1), 
Nicholson—Slovan 2:1 (1:1), Wackcr—Welsse 
Élj 4:2 (3:11. «_____ _

VILÁGSZEMLE
URUGUAY FUTBALLCSAPATA LEGYŐZTE 

ARGENTÍNÁT
A montevideói Centennar-stadlonbad 

60.000 néző jelenlétében játszották le 
Uruguay és Argentína mérkőzésüket, melyet 
a világbajnokcsapat 2:1 arányban nyert 
meg.
KILENCVENKÉTEZER JEGYET ADTAK 
EL EDDIG AZ ANGOL KUPADÖNTŐRE

London, jan. 29.
(A Hétfői Napló tudósilójától.) Április 

29-én játsszák le a londoni Wembley- 
stadionban az angol kupadöntőt, amelyre a 
rendelkezésre álló jegymennyiségből

92.000 darabot már eladtak.
Az angol futballszövctség a jegyekből 7Í 
százalékot rezervált alszövetségei és egvesü*  
létéi részére, 25 százalék pedig a színház
jegy- és utazási irodák révén kerül eladásra^

A KISPEST FEBRUÁR 2-ÁN NIZZÁBAN 
MÉRKŐZIK

Casablanca, Január 29.
(A Hétfői Napló tudósitójának távirati jelen

tése.) Túrázó proflcsapntaink közül Kispest 
együttesének túrája tart a legtovább. Mint is
meretes, a pirosfeketék legutóbbi meccseiket 
Észak-Afrikéban abszolválták kitűnő slkerreL 
Az afrikai vendégszereplés azonban végétért s 
■ Kispest PC vasárnap este Casablancában ha
jóra szállt, hogy Franciaországban folytassa 
sikeres szereplését. A kispesti fiuk hétfőn reg
gel érnek Marseillebe, majd onnan Nizza felé 
veszik útjukat, ahol február 2-őn a külföldiek
kel spékelt jeles nizzai együttessel mérik Össza 
erejűket.
BÉRŰN MÁR KACÉRKODIK A PROFIZMUSSAL 

Berlin, jan. 29.
A berlini labdarugökerfllel szövetsége vasár

napi elnöki ülésén foglalkozott a hivatásos láb- 
<la rugós port kérdésével és álláspontja szerint

■ szövetség a hivatásos labdarogósport be
vezetését elvből nem ellenzi.

A szövetség az elnökségnek a további állásfog
lalás tekintetében szabadkezet adott

Ez röviden azt jelenti, hogy Berlin hajlandó 
felóldozni kétcsértékü áíamatőrségét, ha akad
nak merészek, akik a profisportot pénzelik. A 
többi kerületek szövetségeinek állásfoglalása 
nélkül azonban ez az egész jószándék Írott mu
laszt egyelőre.
EGY GYŐZELEM ÉS EGY VERESÉG AZ FTC 

JÉGHOKKI-CSAPATÁNAK POZSONYI 
MÉRLEGE

Pozsonyból jelentik: Az FTC Jéghokki csapata 
vasárnap délelőtt rögtön a vonatról a jégpá
lyára ment és ott uz SK Bratislava csapatával 
mérkőzött. A mérkőzést a fáradt budapestiek 
2:0 arányban elvesztették. A Bratislava góljait 
'lartosek és Sidlleki ütötte. Délután az FTC ra- 
vánsmérkőzést játszott a Bratislava csapatával 
'9 azt, gyors és fölényes játék mellett, 600 fő
nyi közönség előtt 2:0 arányban legyőzte. A 
magyar csapat góljait Gergely és Szalai ütötte.

A RBTE JÉGHOKKICSAPATÁNAK 
NAGY GYŐZELME BRÜNNBEN

Brünnből jelentik: A BBTE jéghokkicsnpata 
vasárnap Brünnben a Kralove Polo együttesét 
’>:1 (0:1. 4:0, 1:0) arányban legyőzte A gólok 
közűi négyet Hazai ütött, az ötödik gól a brün- 
niek öngólja volt.

X Wlntncr nyerte a gyorskorcsolyázó bajnok- 
ágot. Vasárnap tartották meg az 1500 ni-es 

versenyt, melyben Sógor győzött 2 p. 35.6 mp.- 
cl. Hídvégi előtt, mig Wintner csak negyedik 
‘•’tt. A tízezer méteres versenyt Hídvégi nyerte 
19 p. 40.1 mp-el, Wintner elölt, úgyhogy vég
eredményben Wintner lett a bajnok 217.093 
oonttal, 2. Sógor, 3. Hídvégi.

ROYflL ORFEUM

KIRÁLYOK BŰVÉSZE, 
A BŰVÉSZEK KIHALVA

uuufán
60 szenzációs trükk

60 perc alatti
Ezek közölt a legérdekesebb:

Egy élő nő két éfürészo'ése.
MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB MŰSORA.

❖
BÚS FEKETE LÁSZLÓ is ZERKOVITZ R. 

VlLAGHUtű 1 KÉPES OPERETTJE

„fi húszon nyolcas"
Sarkadi Alac'ár vendégfelléptével.

Ezenkívül ■ többi attrakciók.

Rendes helyárak!
(Este 50 fillértől 8.80 lg, délután félhdydr) 
Utalványokat nem ad ki nz Igazgatóság, de 
a már kiadott utalványok az első 10 elő
adásra még érvényesek. — Mindennap d. u. 
M5 és este H9, vasárnap 3, 6 és 9 órakor.
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Ma hajnalban rabszállltű autón 
Budapestre hozzak Matuska szilveszteri

Minden heten 100 penge heszoenziuiaiom

MatusMno Budapesten jarl
Egy kSnyomafna laptudóMtáa alapján 

vasárnap híre terjedt Budapesten, hogy 
Mutusku Szilvesztert, u bluforbógyl me
rénylői vasárnap utnak Indítják Budapest 
felé. A hír érthető érdeklődést keltett az 
egész városban s u Hétfői Napié munka- 
lársa mindenütt érdeklődőit, ahol Matjiska 
érkezéséről tudhatnak, de sem a pestvidéki 
törvényszékre, sent az ügyészségre nem ér
kezeit értesítés Matiiska érkezéséről. Meg
tudtuk azonban, hogy

Miituskáné legnagyobb titokban né
hány nappal ezelőtt Budapesten járt 

és rokonainál, Ismerőseinél érdeklődött ar
ról, ml lesz a férjével hu Magyarországnak 
kind Iák. Mii tuskáné autóbuszon érkezett és 
néhány órai tartózkodás után visszaérkezett 
Mécsbe.

Vasárnap este Matuska Magyarországra 
való szállításáról bécsi tudósítónk a követ
kezőt jelenti:

— A síelni (egyház Igazgatósága még 
pénteken értesítette Matuska Szilveszternél, 
hogy szombaton egy kivételes látogatást te
het férjénél, akit rövidesen Magyarországra 
azáliitanuk, hogy az ezlrányu intézkedés 
már megtörtént. Kikötötték azonban, hogy 
Maluskáné ne közölje a soronkivilii láto
gatás célját férjével. Az asszony kisleányá
val utnak Indult Sleinba, ahol azonnal be- 
ljocsátolták h fegyházba. Matuska igen

nagy örömmel üdvözölte feleségét. Az asz- 
azony és kisleánya

sírva fakadtuk, amikor meglátták, 
percekig szótlanul nézték egymást a házas
tárnak, majd nz asszony megszólalt és férje 
sorsáról érdeklődött. Matukka újabb ter
veiről,

szabadalmairól beszélt és fogalma sem 
volt arról, hogy Magyarországra viszik.

Az asszony sem szólt erről egy szól sem. 
Húsz, percig tartolt a drámai bucsiilátogatás, 
majd uz asszony visszautazott Bécsbe.

A Hétfői Napló bécsi tudósítójának érte
sülése szerint, Matuska Szilvesztert már 
szombaton feleségével történt beszélgetése 
után Bécsbe szállították, ahol u Landcsge- 
rlcht fogházába vitték és innen

ma, hétfőn hajnalban hozzák a magyar 
határra, ahol a budapesti hatóságok em

berei veszik őt át
és kísérik a pest vidéki törvényszék foghá
zába.

Matuskáné kislányával ugyancsak hétfőn 
Budapestre érkezik. Az osztrák hatóságok, 
értesülésünk szerint, nem kötöttek időhöz 
Matuska magyarországi kiadatását és csak 
azt szabták feltételül, hogy az Bélel végre
hajtása az osztrák büntetés kilökése után 
történhet meg.

Ilyenformán Matuska-ilgyében Budapesten 
a főtúrgyalást Ls meg lehet tartani.

Két sző titka
Csuda keresztrejtvény

HÍRROVATUNK ELEJE A 7. OLDALON
— A téli sport áldozatai. Vasárnap ismét 

nagy sportélet volt a budai hegyek között. 
A hideg időjárás ellenére is síelők és ród- 
lizók százai és ezrei lepték el a hegyek lej
tős oldalát. A hósportnak az elmúlt vasár
nap is megvoltak az úldozntai. A Sváb
hegyen három Kihűlését és három ródlibal 
eset történt. Sass Anna 22 éves bölcsész- 
hallgalónÖ ballábát törte; u Zsidókórházba 
szállították. — Marion Ferenc 34 éves ma
gántisztviselő halláhtöréssel és Zamek Sán
dor 18 éves gimnáziumi tanulót jobbkar- 
föréssel nz 11 j Szent Jónos-kórházba szál
lítói fák. Az Endrfídy- és Gábor Áron-
utcák sarkán lévő ródlipályán Dávid Imre 
16 éves gimnáziumi tanuló ródlijával fel
borult és jobblábát törte. A mentők az Uj 
Szent János-kórházba szállították. — Szír
ien János 21 éves kereskedősegéd és Kovács 
Mária 25 éves magAntiszlviselőnő ródlizás 
közben fejükön sérültek meg könnyebben. 
'A mentők bekötözés utón lakásukra szállítot
ták őket.

— Erdélyi Aladárt arra kérték választói, 
hogy lépjen be a Nemzeti Egység Pártjába. 
Cegléden is megalakult n Nemzeti Iígvség 
Pártja, amelynek vezetősége felhívta Erdélyi 
ÍAIudárt, a kerület képviselőjét, hogy lépjen 
l>e a Nemzeti Egység Pálijába. Erdélyi Ala
dár vasárnapra ö.sszehivatla a város vezető
embereit párt- és oszlulykülönbség nélkül és 
kijelentette, hogy a felhívás ellenére nem lép 
be a Nemzeti Egység Pártjába, mert ezzel 
veszélyeztetné a város társadalmi békéjét, 
B melyet hosszú esztendők nehéz munkájá
val teremtett meg.

— Fővárosi delullkercakcdők nagygyűlése. 
Vasárnap tartották kerületközi értekezletüket a 
Lipótvárosi Demokrata Körben a fővárosi de- 
tailkvicskcdők a fővárosi kereskedelmi érdek
képviseletek részvételével. Egyértelműkig ki
mondották, hogy törvényben kell kimondatni, 
hogy gyáros ne nyithasson boltot. Felkérték Gál 
Jenő képviselőt, hogy n kérdés megoldása cél
jából terjesszen elő indítványt a képviselőház
ban. Végül Komlót Sándor javaslatára elható- 
torták, hogy este hat óra után beszüntetik a ki- 
lakatsilágilást.

— Vlfatllés a Központi Demokrata Körben. 
Vasárnap délelőtt a Központi Demokrata Kör 
terézkörull helyiségében vitnülést tartottak, me
lyet dr. Kemény István vezetett be. Tart Béla az 
iparosok, dr. Engedi Dávid az orvosok katasztró
fát*  helyzetét isnuitellv, Erdőt Dezső a tanárok 
<s tanítók, Ligeti Pál n műépítészek gazdasági 
érdekelnek kielégítését tette szóvá. Végül Gáspár 
Fülöp elnök válaszolt az egyes felszólalásokra 
és ezzel a vitaülés véget ért.

— Diáktüntetés Nagyváradon. Nagyvárad
iról jelentik: A nagyváradi román diákok vn 
MÍrnnp antiszemita tüntetéseket rendezlek 
Miután a rendőrség úrról értesült, hogy u 
diákok n zsidók üzleteit meg nknrják ló 
tnndni, nagyobb készültséggel vonult fel 
bo”y megakadályozza a diákok szándékát 
A rendőrök és diákok közölt összecsapás tá
madt, amelynek során többen könnyebben 
megsérültek. Végül a tüntető diákokat szét 
kergették.

— Sós Endre előadása a Cobden-Szövet- 
ségben. A Magyar Cobden-Szövetség meghí
vására folyó hó 31-én, kedden este 7 órakor 
a Magyar Kereskedelmi Csarnok (V., Sza- 
badség-tér 12.) nagytermében Sós Endre 
előadást tart „Caesar, Napóleon, Mussolini, 
Stalin" címen. Vendégeket szívesen látnak.

— A Bethlen Gábor Szövetség Csabán. A 
Bethlen Gábor Szövetség esahuí fiókja vasárnap 
tartotta meg alakuló ülését. Az alakulást szom
baton műsoros estély előzte meg, amelyen 
Pestiig Pál dr., Ravasz László ref. püspök, Já- 
nossy Gyula polgármester, Szeberéngi Zs. Lajos 
dr. felsőházi tag és számos előkelőség jelent 
meg. Vasárnap este Gyulán ismételte meg a szö
vetség a sikerült műsoros estét.

— Vasárnap Pestre érkezett a Tlmosa izer- 
rője. Érdekes vendég érkezett vasárnap hajnal
ban n fővárosba. Avigdor An-Schell, a híres 
rigai Író, n Tirnosa szerzője. Hétfőn este részt- 
Vesz a Belhlen-téri színpadon, darabjának dísz
előadásán, amely rövid idő alatt páratlan si
kert ért el, a századik előadást. A jubiláris elő
adás az eredeti szereposztással kerül színre, a 
főszerepeket Gellert Lajos, Kolozs Margit, ür- 
mössg Anikó és (izobár Imre fogják alakítani.

— A Budapesti Nemzetközi Vásár területének 
több mint a felét már előjegyezték. A Budapesti 
Nemzetközi Vásár előkészítő munkálatai lendü
letesen haladnak előre. Érdekes, hogy dacára u 
rossz gazdasági viszonyoknak, u vásárra eddig 
jelentkezett kiállítók száma jóval meghaladja a 
700-at. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a vá
sárnak tavaly kb. 1100 kiállítója volt, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a magyar gazdasági 
élet kétségtelen optimizmussal várja a májusi 
Nemzetközi Vásár forgalomélesztö nagyhetét.

— Tűzoltók balesete. A Király-utca és Pro- 
féla-utca sarkán egy autónak szaladt és fel- 
l*orut  egy tűzoltó-motorkerékpár. A motor
kerékpár két utasa, Senieider János és Kiss 
János tűzoltók könnyebben megsebesültek.
— Sportbalesetek. Sas Anna 22 éves bölcsész
tanhallgató, a Jánoshegyen síelés közben láb
szárát törte. — Ugyancsak sibaleset érte Marton 
Ferenc tisztviselőt, továbbá Zame Sándor 
tanulót. Mártonnak ballába ficamodon ki. Zame 
Sándor pedig jobb karján sérült meg. — Dávid 
Imre tanuló nz Endrődi Sándor-ulcában ródli- 
jóval felborult és jobb alsó lábszára eltörött. 
Könnyebb sérülést szenvedett ugyanott Szirtes 
János kereskedősegéd és Kovács Mária tisztvi
selőnő. — Kicin Henrik 20 éves kereskedősegéd 
a Magyar Acélárugyár sporpályáján játék köz
ben bal alsó lábszárát eltörte.

— Kettős Öngyilkosság trumveeetékkel. Bécsi 
tudósit ónk jelenti: Különös kettős öngyilkosság 
történt n stájerországi Steiereck községben. 
Binder Konrád 24 éves főldmives n falu Tintá
mba ment ki menyasszonyával, Huppert Má
riával és ott villamosdróttal körül kötötték ma 
púkat, majd az áranweztékhez erősítették a dró
tot. Pillanatok alatt mindketten meghaltak. Ér
dekes, hogy ebben n községben tavaly hasonló 
öngyilkosság történt

— Balettel ■ verébTidásrntnn. VnsArnap dél
lőtt Rákospalotán nz Imre-utca 65. sz. alatti 
>áz kertjében Búcsú István 16 éves tanuló Flau- 
''rrhpuskával verebekre lövöldözött, miközben 
egyik barátja, Ernszt Vilmos 15 éves tanuló 
jött hozzájuk látogatóba. Bucsy nem vette észre 
n kapun belépő bnrátjáa és véletlenül eltalálta 
l'rn’zt a jobblábán megsérült, n mentők része
sítették első segélyben, majd nz újpesti gyer
mekkórházba száílitották.

CSILLÁROK
bronz.Il urák, írókészletek. .... _ 
ntóndéktárgvnk legolcsóbban VII, ErZSdD8|-Jf0rUl 4f.

Részletes pályázási teltételek a e-iftt olüaion

1.

to.
11.

IS.

Vízszintes :
Egy békebeli 20 
filléres vásárló
értéke 
Ritka női név 
Tréfás neve a 
rendőrnek 
íme

14. Az utca két 
ián van

17. Lufin eset rövidí
tése

18. Kit?
19. Római számi 1550
20. Magyar király
22. Állóvíz
23. Egykori pénzek
27. A. Ha ez a betű 

nem nyomtatásban 
jelenik meg, ha
nem leírva, akkor 
könnyebb lett vol
na definiálni

28. 500 és 501 római 
számokkal

29. Bibliai név
30. Ma ritka mint 

fehér holló 
Testrész 
Kopasz 
Más oldalra 
lyezkedlk 
Az ebédről maradt 
ennivaló estére 
való elkészítését 
ez előzi meg 
Igekötő 
Fájdalmas valami

’ mással-

32.
33.
35.

37

41.
42.
43. Jöhet - 

hangzói
44. Kómái szám: 45
45. Ilyen eszköz Is van
47. Külföldön élő vi

lághírű énekes
nőnk keresztneve

49. Fllmszlnésznő ke
resztneve 
Szépművészeti mú
zeum igazgatója 
Kápotyogtat 
A dühös emberre 
mondják

50.

52.
54.

Függőleges:
1. Múzsa
2. Szarvasfajta
3. Y. K.
4. Magyarország 

egyik része
5. Szurófegyver
6. A magyar történe

lem nagy esemé
nye volt

7. Földmunkás 
nálja

8. Magyarul kerék
8. Nyáron sokat lát

ni a réten
10. „A felső tízezer**  

éli

keresztül

vízszintes

esi

Két szó titka
JanuAr 18-lkl csuda-keresztrejtvényOnkre 8M3 meg

fejtéi érkezett be. Olyanok, akik a közjegyzőnél elzárt
ROBOT év GAMMA 

szópárt eltalálták, mindöisre heten voltak. Eteknek 
névaora:

Grou Aj-thur. Cinkota, Iglótut 1. 
Aeuniann Ernő, Budapest, IX., Ernő-utca 17. 
Sándor Béla. Sátoraljaújhely.
Zalykó 1 .ástló, Rákócziliget, Zrínyi-utca 24. 
WeiM Jenő. Miskolc. Hunyadi-utca 2.
Bárány Béla, Szeged. Kárász-utca 3. 
Náday Gézáné.. Budapest, Költő-utca 8.
Nevezetteknek a kitűzött 190 pengő jutalmat, egyenlő 

arányban felosztva, egyenként tehái ÍS pengő W fillér 
összeget juttatunk. A további kltüxótt 20 jutalmat a nwg- 
cjlett soisolás alapján a következők nyerték:

Egy ezüst tárgyat: Káder Károly Budapest, Jórsef- 
körul 78. Egy-egy ezüst ceruzát. Winklcr Ernő, Sóskút. 
Fejérmcgye. Sárváry Dezsőné. Budapest. I.. Kováca-utca 
16. Egy-egy üveg finom tokajit: Jórend Jenő, Vili., Kis- 
luvaros-uKa 0. Jakobovits István. Erzsébet-körut 15. 
Neuvelt Rózsi, Vili., Vásár-utca 4. Láng Ferenc. Rol- 
tenbiller-utea 29-a. Nemes István, Podmaniczky-utca 29. 
l>r. Kováls Gézáné. OUői-ut 31. Egy-egy dHakötésü 
könyvet: Kis Imre. Rahnazujváros. Gábor l.rnö, X., hő- 
bányoi-rit 42. Bodls Imre, Nagysurány. Költői Géza, De- 
vcc-ser Singer Sándor. Heves. Hangos János, Muraköz, 
Ungyél István. Ujfehértó. Bálint F. Jenó. Nagykörös. 
Jeancv Viktorné, Kapuvár. Szilassy István, Magynrbol.v. 
Goitein István,_ Kalocsa. Vidékre ^az ,p<^’

rdán, vagy pénteken délután 3— 6 ki
kellő személyazonossági igazolás mcl-

uvurui mi.uii, ... .....
tán küldtük el. A budapesti és körryékbeli nyertesek 
szíveskedjenek szerdán, -- ---- 6 ° •-»
adóhivatalunkban ’ ”* 
lett jelentkezni.

Itt adlak ■ rejtvény helyet megfejtéséit
Kossuth Ferenc

Arisztokrácia 
Karikaturista 
Caehúlavikla

♦
Jövő héten közöljük Január ÍVIkl e«ida-keresrtrejt- 

rénjQuk megfejtését, valamint a nyertesek névsorát.

—- Fiatal tehetségek hangversenye. A Szé
kesfővárosi Népművelési Bizottságnak ren
dezésében vasárnap délelőtt a Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében a fiatal tehet
ségeknek volt a hangversenye. Nagy tech
nikájával és kitűnő felkészültségével Magyar 
Tamás, a Reményi-díj tavalyi nyertese tűnt 
fel különösen, aki Csajkovszky két kompo
zícióját játszotta nagy lendülettel. Játszottak 
még Csilléry Béla, Rónay Lili, Wcirelgört- 
ner Egon, Zlegler Ibolya és Szigeti Sándor. 
A kísérő zenekart Bor Sándor vezényelte. A 
jövő vasárnap Beethoven IX. szimfóniáját 
fogják játszani.

— A királyok bűvésze Budapesten. Amerika 
legnagyobb artistája Goldtn, akinek 4 királyi 
kitüntetése van és ezért nevezik a királyok bű
vészének, február 1-én kezdi meg vendégjáté
kát Budapesten. Érdekes, úgyszólván megfejt 
betétién mutatványai nemcsak az előadás alatt, 
de utána még sokáig tartják izgalomban a né
zői. Legérdekesebb mutatványa egv élő nő 
kettéfürészelése a közönség srcmcíáttára, anél
kül. hogy a nőt ládába zárná vagy más módon 
elrejtené.
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12. Tőzsdezárlat után
Is előfordul

15. Valakin
16. Község
19. Az 54.

1^ 9. és 3. betűi 
21. Angol kötőszó
24. Osztrák építési

(1843—1903)
25. A nagy kaszás
20. Az előző teszi 

élet lángjával
31. Keresztül 

tat
84. Magyarul
36. Ürmérték

tés

az

potyog-

— mint 
rövldl-

38. Sivatagi állatom, 
vagy ha úgy tet
szik, eslnálám

39. Halporonty
40. Ad ám felesége, 

még hozzá egy 
olyan beállításban, 
amely nem fedi a 
bibliai tényeket

46. Felügyelőé
48. Szám
49. Kecskehang
51. Német személyét 

névmás
53. Azonos a 7. fög< 

gőlegesseL

GÁL GTORGT

— A washingtoni angol nagykövet repűlőutja 
Roosevelthez. Washingtonból jelentik; A pap 
szenzációja Sir Rónáid Lindsay washingtoni 
angol nagykövet váratlan repűlőutja Roosevelt 
uj elnök vvarinspringí kastélyába. Az angol 
nagykövet Roosevelt meghívására határozta el, 
hogy európai útja előtt elutazik hozzá és meg
beszéléseket folytat vele. Sir Rónáid Lindsay, 
kedden az Európa fedélzetén hazautazik Lon
donba és ezt megelőzően vasárnap egész napon 
át tanácskozott az Egyesült Államok leendő el
nökével.

— Letartóztatták s tolvaj kereakedősefédeL 
Baumgarten Lajos és fia, Laudon-utca 8. alatti 
textiláru cég följelentésére a rendőrség lopás 
címén letartóztatásba helyezte Rosenberg Endre 
20 esztendős kereskedösegédet. Baumgartenék 
bizalmas utón értesültek arról, hogy a fiatal
ember már huzamosabb ideje lopkodja az áru
készletet és mintegy háromezer pengővel káro
sította meg a céget.

— A gyermeket már kiskorában hozzá kell 
szoktatni, hogy fogait Diana fogkrémmel 
ápolja. Mindig szépek, tiszták és egészségesek 
lesznek fogai. Egy tubus 48 fillér.

— Blnaturín a bélmüködés természetes sza
bályozója. Kapható gyógytárakban. Ára P 2.90.

— Gyermekeknek csak enyhe, ártalmatlan 
hashajtót szabad adni, hogy a rossz emésztés 
gyakori következményét, mint pl. csalán
kiütést megelőzzük. Ezért rendelnek az orvo
sok gyermekeknek Darmol-l. Utánzatokat és 
más csomagolást utasítson vissza.

— A páratlan győgyerő, ami az „Igmándi"*  
han rejlik, évezredek óta föld gyomrában 
érik!

yfiosaonr^
Budapesti figetőversenyek
I. FUTAM. 1. Broadway-ist. Szerető (2) Mar- 

schall. 2. Muscicapa (10) Zwillinger. F. in.: Me
linda, Ibrány, Gézengúz. Tót. 10:25, 19, 5'. Olasz 
71. II. FUTÁM. 1. Hollán-ist. Patrícia (8) Feiser, 
2. Guardian Todd (12) Forst, 3. Tündérlány (4) 
Wiesner. F. m.: Győző, Gcorgettc, Rákné, Mo- 
tola, Dankn. Tót. 10:43, 16, 19, 20. Olasz 52. 
III. FUTAM. 1. Bruck V. Kriszta (3) Jónás, 2. 
Gudrune (810) Zwjllinger, 3. Umbertó (10) Ma
szár I. F. m.: Dollv, Opál, Bébv. Pillangó. Tót. 
10:51, 13, 17, 17. Olasz 57. IV. FUTAM. 1. Ros- 
ner R. Brutus (3) Feiser, 2. Nurmi (1 Kőiben- 
schlag F. m.: Dárda, Mályvác.ska. Tót 10:36. 
Olasz 20. V. FUTAM. 1 Lőrinczi M.Kassa (2 
reá) Feiser, 2. Vinkó (8) Simkó. F. m : Osztalék, 
Upupa Epops. Tol. 10:14. Olasz 28. VI. FUTAM. 
1. Hafner M. Jégvirág (6:10) Feiser, 2. Olivla (3) 
BenkŐ F. m.: Marokkó, Mima. Tót. 10:16. 
Olasz 31.

A szerkesztésért és ki»dá«érl felel; 
DR. ELEK HUGÓ

NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.

bronz.Il

