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Szilveszteri tragédia a Bellevue-szállóban

mindent bevallott 
az alagl bestia

flgyonlűtte az urat, azután toitrancslrozta a holttestet - meg
találták a szörnyű csonkokat, csak a tej és a kéz hiányzik

Vasárnapra virradó éjszaka Alagon lezaj
lott az esztendő iegszörnyübb grand guig- 
noljának a végjátéka:

Bognár Istvánná megtört és töredelme
sen beismerte, hogy ö gyilkolta meg az 

urát.
Szombaton délután fejeződött be a szem

besítés. Maslay József péksegéd szentébe 
mondta Bognár Istvánnénak, hogy ő volt 
az, aki az emberi testrészeket az újpesti 
IVaf/ner-ház emésztőgödrébe dobta. Bog
nárné azonban konokul állta a harcot, kör- 
meszakadtáig tagadott. A szembesítés után 
az asszonyt a csendőrök épületébe kísérték. 
Alig hogy beérkeztek vele a csendőrőrsre, 
bekopogtatott tizennégy esztendős fia. A fiú 
Budapesten jár iskolába, IV. osztályos reá
lista. Az ünnepek alatt Gödön volt rokon
látogatóban. Most érkezett haza. Mikor meg
jött, a faluban

hallotta, hogy az anyjával valami tör
tént,

a csendőrök elvitték. Azonnal a csendőr
őrsre sietett:

— Az istenért, mi van az anyámmal, en-

— Őrmester ur, valamit mondanék 
leni akarok a telkemen... Bevallom, 

urai

Az Őrködő csendőr ezután faggatni kezdte. 
Az asszony minden izében remegve, fehérre 
vált arccal, remegő szájszéllel beszélt, töre
dezett mondatokban, egyre csak azt hajto
gatta, hogy ő a gyilkos, reggelre majd min
dent pontosan elmond.

A csendőr azonnal jelentette a dolgot lel 
Icbbvaíóinak és reggel félnyolckor a nyo
mozást vezető csendőrtisztek elé kisérték 
Bognárnét.

— No, Bognárné, halljuk, hogy mondani
valója van. Hót beszéljen.

— Minden kényszer nélkül, saját elhatá
rozásomból vallani akarok — kezdte Bog
nárné. — Vallom, hogy megöltem az ura
mat.

revolverrel agyonlőttem, azután a holt
testét bárddal és késsel földaraboltam.
A jegyzőkönyvet vezető csendőr tolla ser- 

cegve futott a papíron és Bognárné remegő 
szóval, de folyékonyan mesélte el a szörnyű 
rémtett minden részletét.

— Az utóbbi időben nem jól éltünk. Az 
uram egy ingatlaneladás miatt föl is jelen
tett engem a vád bíróságnál, Kedden este

g ed jenek hozzá.
A csendőrök bevitték a fiút abba a szo

bába, ahol az asszonyt őrizték. Bognárné 
felsikoltott, mikor meglátta a fiát, odaro
hant hozzá, a vállára borult s keservesen 
sírni kezdett:

— Ne kérdezd, fiam, hogy mi történt. 
Gonosz dologgal vádolnak, de ártatlan va
gyok. Menj haza, a szekrényben van a pénz, 
vedd magadhoz, hogy január 1-én kiíizet- 
hesd a tandijat.

— Hol van az apám? — kérdezte a fin. 
Az asszony üveges szemekkel nézett rá1 
— Elment Pestre állást keresni, majd ha

zajön, csak légy nyugodt.
A flu elment haza, Bognárné pedig leült 

a csendőrszoba asztala mellé. Egy szuro- 
nyos csendőr vigyázott rá. Engedték, hogy 
pihenjen. Becsteledctt, azután az éjszakába 
forduit az idő. Bognárné

könyökére támaszkodva ült az asztal
nál, könnv nélkül, sző nélkül virrasz

tót!.
Hajnalban három órakor egyszerre csak 

megszólalt:
... Nincs ennek értelme •.. Könnyl- 
nagy bűnt követtem el: megöltem az 
nat.
8 óra tájban pénzt kért tőlem, szórakozni 
akar a barátaival. Nekem 80 pengőm volt, 
ezt a szekrényben őriztem. Nem adok — 
mondottam. Nem szólt semmit, később le
feküdt. Éjszaka három órakor arra riadtam 
löl, hogy a petróleumlámpa ég, az uram ott 
állt a szekrény mellett, ki akarta venni a 
pénzt. Ne nyúlj a pénzemhez — kiáltottam 
rá — és kiugrottam az ágyból. Erre ő ne
kem rohant,

a földre tepert, fojtogatott.
öklével szájbavágott. úgyhogy egv inüfo- 
gam kiesett. Nem hagytam magam, elkese
redetten viaskodtam. Az uram egyszer csak 
odaugrott a szekrényhez,

kirántotta fl milliméteres forgópisztolyát 
és rámfogta. Halálos félelmemben elkaptam 
a kezét, kicsavartam,

■ pisztoly elsült, a halántékán érte a 
golyó.

elöntötte a vér, odatáinolygott az ágvhoz, 
ráborult. Többé nem mozdult. Láttam, hogy 
halott. Reggel ötig ott virrasztódén a holt
test mellett. Jelentkezni akartam a csend
őröknél, de arra gondoltam, ha mqjludiáJc, 

hogy gyilkos vagyok, nagy szégyene lesz ez 
a fiamnak, tönkreteszem vele az életét. In
kább elhatároztam, hogy eltüntetem a 
holttestet.

Bognár Istvánná szörnyű vallomása 
a trancsirozásról

f— Elégessem, eltemessem? — gondolkoz
tam. Aztán eszembe jutott, hogy mészáros
ember felesége vagvok,

értek hozzá, hogyan kell trancsirozni, 
rászántam magam és hozzáfogtam a mun
kához Levetkőztettem a hatottat és aztán 
becipeltem a hálószoba melletti kamrába. 
Elővettem az uram mészároskését és bárd
iát és nekifogtam. Először a lábait metszet
tem le, azután a kezek következtek.

jött a fej, a csuklókról leválasztottam a 
két kézfejet, következtek a belsőrészek, 

valósággal őrült voltam,
reggel nyolcra aztán elkészültem. A testda
rabokat, a véres csontokat, a belsőrészeket 
betettem a teknőbe. Most már az eltüntetés 
következett.

Bognárné ezután elmondotta, hogy szer
dán délelőtt Újpestre utazott,

egy vörös ronggyal letakart szatyorban 
testrészeket vitt magával, 

ezt Újpesten, az /írpdd-utcában. a Wallner- 
ház mellékhelyiségeibe dobta. Utána vissza
ment Alagra. Este 7 órakor megint elindult 
egy megrakott szatyorral, ennek a tartalmát 
Berta Istvánék emésztő-gödrébe dobta, ahol 
azután megtalálták. Azt mondotta, ők ha
ragban voltak Berláékkal, azért választotta 
ezt a helyet, mert arra gondolt, ha valaki
nek kellemetlenkedik, akkor már ellenség
nek okozzon bajt. Elmondotta azt is, hogy 
mikor Bertáéihoz igyekezett, nagyon

nehéz volt a szatyor, útközben kivett 
két husdarabot s egy utszéli gödörbe 

dobta.

Ezzel a szállítmánnyal este 8 órára vég
zett. Azután gyalog átment Dunakeszire, 
megint szatyorra) volt fölszerelve és

egy kis lábasban magával vitte a belső
részeket, a kivágott szivet, májat, 

beleket
és az alsótcst megcsonkított részeit. Duna
keszin egyenesen

a Templom-utca öl. számú házba bmbL

Az asszony most egy pillanat szünetet 
tartott, látszott, hogy maga is a rémségek 
emlékével küzködik. A csendőrök biztatá
sára aztán tovább folytatta.

ahol Vörös László, borbély lakik. Ismerte 
őket, tudta, hogy ilyenkor nincsenek ott
hon, azért választotta ezt a helyet. A ször
nyű rakományt bedobta a mellékhelyiségbe, 
azután megint hazament. Útközben még ta
lálkozott egy László nevű postással.

Ezen a napon este féltizkor lefeküdt, na
gyon fáradt volt, mélyen aludt. Csütörtökön 
kora reggel fölkelt, fölmosta a padlóról a 
vért, eltüntette a dulakodás nyomait, azután 
összeszedte az ura ruháit, vonalra ült,

bejött Pestre, a Teleki-térre ment és ott 
eladta a holmikat.

Egy ismeretlen ember vette meg tőle a 
drapp felöltőt, egy pár fekete cipőt, egy 
kékruhát, egy szmokingnadrágot, két inget, 
összesen 15 pengőt kapott a holmikért.

Pénteken reggel folytatta a nyomok el
tüntetését:

papírdarabokba csomagolta a levágott 
fejet, a két kézfejet és a még megma
radt testrészeket, a revolvert Is össze
csomagolta és kigyalogolt a határba.

Elment a Dunapartra. A Horányi-csárdávaX 
szemben, a Hunnia evezősháznál látott ki
kötve egy ladikot, mellette lék volt a Du
nán. A nyílásba bedobta a csomagokat, az
után megint hazament.

Péntekre volt kitűzve a tárgyalás abban 
a pörben, amelyben az ura solt az ellen
felei. Bognárné, mint aki jól végezte a dol
gát, elment Várra. A bíróság nem tartotta 
meg a tárgyalást, az ura nem volt olt, el
napolták a tárgyalást.

— Mikor a bíróság épületéből kijöttem. 
— folytatta vallomását, — vásároltam egy 
újságot, abban olvastam, hogy Újpesten 
megtalálták a hullarészeket. Nagyon meg
ijedtem. Hazamentem, akkor már n faluban 
is beszéltek róla. Aztán jöttek a csendőrök, 
elfogtak és most itt vagyok: bevallottam, 
de nemcsak én vagyok a bűnös, oka volt 
Ő is,

önvédelemből tettem,
agyon akart lőni.

A vallomás befejeiéM Plán! Bognárnét
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szuronyos csendptuk elvitték Bcrláék háza
lójára. olt , y

mcgmutatl i a Rióról. nmelyből elő Is
< kerüli u ké| butbCMiuk.

Inneii Dunakeszire kísérték a Templom- 
utcába Munkásokkal kikotortattók az 
emészt Igodröf, amelyből

előkerültek a bedobott Lc.strészek, com- 
bök, lábak is betsőréüzek.

A kővel kezű állomás a Dunapart volt. A 
csendőrök csáklyákkal kotortak a lökben, 
nagy dara bon föl váglak u jeget, de

uz itt bedobott tej és a két kégfuj. va
lamin! a plaztoly nem került elő, a 

Duna jege alatt kell tovább kerranl.
M<>st már csak a fej és a kézfej hiányzik, 
azonkívül az alsólestbftl kivágott csonkok.

A szörnyű körút után a gyilkos asszonyt 
vUszakisvrlék Alagra. A caondőröra háza

Románia néma szilvesztere...
Az ostromálapot első vasárnapján tömegesen tartóztatták 
le a vasgárdistákat — Népvándorlás Dúca ravatalához

Bukarest, december 31.
Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Az ostromállapot első vasárnapján 
a közvélemény nagy érdeklődéssel várja 
azokat a szigorú intézkedéseket, amelyek 
Dúca miniszterelnök meggyilkolását követni 
fogják. Egész Romániában még mindig 
óriási az izgalom s az egész ország a ször
nyű merénylet hatása nlati áll. A kegyetlen 
politikai gyilkosság

elnémította Románia szilveszteri jó
kedvét,

szinte hangtalanul köszönt be az ijesztendő 
Romániában.

Ai ostromállapottal kapcsolatos első in
tézkedés

éjféli tizenkét Arában szabta meg a 
zárórát,

Valamennyi szórakozóhely csak éjfélig tart
ható nyitva. A bukaresti parancsnokié tá
bornok második iinlézkedése úgy szól, hogy 
minden gyűlés tilos és

mindenkinek jmiuár 2-ig be kell Htol- 
gúllatnla a birtokában lévő fegyvereket.

Megtiltottak minden magánjellegű egyenru- 
ruhnvisclést és írtra! fölvonulást is. Az 
ostromállapottal egyidöben elrendelt 

sajtócenzura vasárnap működött már.
Érdekes, hogy a vasárnap reggeli román la
pokban a cenzúra átengedett olyan híreket 
is. amelyek vasgárdfistákon kívül más értel
mi szerzőket keresnek a merénylet mögött. 
Korlátlanul megjeleltek azok a francia lap- 
véluinényok is, aroedyok a német nemzeti 
szocialista szellemet teszik felelőssé a me
rényiéiért. A bcliigymiijiszler a vasgárdista 
lapok megjelenését betiltotta.

A letartóztatások vasárnap Is folytak és 
löbbsiúz vusgáiMllálii került a hatósá

gok őrizetébe.
Nagyon sok diákot és fiatalkorút tartóztat
tak le.

A politikai köryk megítélése szerint a kor
mány két irányú'határozatát hajtja végre u 
Jcgsűrgösehbep; erélyesen folytatja a ter- 
rorgvamis egyének letartóztatását és a ter
rorista Irányú lapok elkobzását, 2. törvénv- 
hozási intézkedéseket készít elő a romániai 
terror intézményes kiirtására.

Anghclescu miniszterelnöknek, — a be
avatott politikai tényezők szerint —

Kettéosztják az egri egyház
megyét

Dr. Kriston Endre szabolcsi püspök lesz, 
Subik Károly pedig segédpüspök cum jure successionis

Eger, december 31. I
Az érseki udvarhoz közelálló körökben i 

szerfelett érdekes hírekről beszélnek. Arról 
van szó, hogy a nagy terjedelmű egri egyház
megyei. amelynél csak a meg nem csonki
tolt. békebeli, Kalocsa—b^csl egyházmegye 
volt nagyobb, a közeljövőién

kettéosztják s uj püspökséget alakíta
nak.

A kettéosztott érseki egyházmegye nyugati

HOTEL 
EXCELSI0R-HABSBUR6 
I.,'Roteninrmatr. Z4. XA/IFKI Inteni rban te|. 
A* Jstvun-tvinploin VVIU.IN p az-ö-po 

közelében.
Elsőrangú családi szálló étteremmel 
és kávóháua . Modern komfort. Folyó 
meleg-hideg víz. Központi fűtés. Fürdők

WIEN I.
HCTEL IVETRSPOL

Elsőrangú ház, 300 szoba, 
folyó meleg-hideg v zzal ea 
telefonnal Szobaárak: 
6.50 Schllllngtö! lelteié. — 

előtt öszegyüllck a községbeliek és mikor 
meglátták, a tömeg fölzudult. A ^csendőrök 
szorosan gyűrűbe fogták az asszonyt és 

védték, nehogy a fölháborodott tömeg 
mcglinraelje.

Bognárné kabátja gallérjába húzta a fejét, 
eltakarta az arcát:

— Borzasztó, borzasztó, a falu csúf ja 
Ielleni...

A csendőrszobában niég egyszer megszó
lalt:

— Ml lesz velem? Taláu meg kell hal
nom? Kötél jár ezért?

Nem kapott választ. Megint leültették és 
vasárnap késő estig tartott, amíg részletesen 
Jegyzőkönyvbe foglalták a vallomását.

Vasárnap este letartóztatták és hétfőn át
adják a pestvidéki ügyészségnek.

elhatározott szándéka a parlamentáris 
rendszer fentarlása

s a rend biztositása a szélsőségek ellen. Az 
ostromállapotot mindaddig fentartják, sőt 
esetleg ki is terjesztik, míg a parlament az 
állam fokozott védelméről szóló törvényt 
meg nem alkotta. Ezalatt azonban már való
színűleg ítélkeznek a merénylő és két bűn
társa fölött. Politikai körökben megállapít
ják azt is, hogy a merénylet hatása alatt

megbukott az a politika, amely a romá
niai kisebbségeket prédául dobta oda a 
vasgárdislák zabolátlan politikai szen

vedélyének.
A meggyilkolt Dúca miniszterelnök rava

talához vasárnap kora reggel óta tömegesen 
vándorol Bukarest lakossága. Az Athenaeum. 
palota körül — ahová Dúca holttestét szál
lították — hatalmas rendőri készenlét áll.

Dúca temetésén a király is résztvesz, 
a kormány nevében Anghelescu miniszter
elnök mond búcsúztatót és minden román 
megye és város képviselteti magút. A teme
tés napján valamennyi színház, mozi és 
mulatóhely zárva lesz s a hivatalokban is 
szünetel a munka.

A román kormány vasárnapi 
nyilatkozata

A miniszterelnökségen vasárnap a sajtó
ás propagandaügyi miniszter fogadta a kül
földi újságírókat és a kormány megbízásá
ból hosszabb nyilatkozatot tett előttük. 
A miniszter

megcáfolta a külföldi sajtó fantasztikus 
híreit és Zelea Codreanu vasgárdista- 
vezér meggyilkolásáról elterjedt hírt.

Ezután kilejtclte, hogy Romániában nem 
lehet beszélni a fasiszta népiélek kirobba
násáról, hanem a merénylet néhány össze
esküvő müve, akik bosszúból követték cl a 
gyilkosságot, mert pártjuk nem jutott man
dátumhoz. A miniszter a Dúca elleni me
rényletet Bathenau meggyilkolásához hason
lította és kijelentette, hogy

az országban teljes a rend és nyugalom.
Politikai körök értesülése szerint egyéb

ként a romáp kormányban változások lesz
nek. Angelescu miniszterelnök lemond a 
külügyi tárcáról és két államtitkárt is ki
cserélnek.

része megmaradna egri érsekségnek, mig 
a keleti részen szabolcsi püspökség né
ven uj püspökség jönne létre Nyíregy

háza székhellyel.
Egerben tudni vélik, hogy Szmrecsányi 

Lajos dr., az agg egri érsek oldalkunonokja, 
.Subik Károly érseki irodaigazgató kíséreté
ben Rómában jajt, ahol jubileumát ülte 
meg, az egyházmegye kettéosztásánál! gon
dolata j

a Vatikánban is szóba került és rokon
szenves fogadtatásra talált.

Az egri egyházmegye kettéosztásával bi
zonyos személyi problémák is automatikus 
megoldásra találnak. A múltban ismételten

Fájdalommal tudatjuk, hogy

VÁGÓ LÁSZLÓ
műépítész

munkás és művészi életének M-ik évében 
meghall

Temetése Január 2-án, kedden délután 
I órakor lesz, a farkasréti izraelita teme
tőben.

A GYÁSZOLÓ család. 

szó esett arról, hogy az agg érsek mellé 
*egédpüspök-koadjutort neveznek ki utód
lási joggal — cum jure succtssionis — s min
denki vitéz Subik Károly oldalkanonokban, 
az érsak bizalmas emberében látta az uj 
segédpüspök személyét. Subik Károly igen 
tehetséges, tevékeny, erélyes és önzetlen em
ber, aki az egri egyházmegye életében már 
eddig is nem közönséges érdemeket szerzett. 
Kinevezésének azonban útjában áll az, hogy 
dr. Kriston Endre nagyprépost, akinek tu
dós és szerény személye egész Egerben nagy 
népszerűségnek és Rómában is különös 
megbecsülésnek örvend, már régóta felszen
telt püspök és a káptalannak is sokkal ré
gebben tagja, mint az aránylag fiatal Subik 
Károly. Jlir szerint legilletékesebb körökben 
arra a megoldásra hajlanak, hogy

dr, Kriston Endrét az uj szabolcsi egy
házmegye élére állítják,

mint első püspököt, Subik Károly kanono
kot pedig utódlási joggal egri segédpüspökké 
nevezik ki. Subik kanonok személye a Vati
kánban is kedvelt, erre mutat az, hogy leg
utóbbi római tartózkodása alatt a prelátusi 
méltósággal tüntették ki.

MUSSOLINI az ufév politikai 
kilátásairól, a népszövetségről 
és a háborús veszélyről

London, december 31.
f.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Angol 

politikai körökben nagy érdeklőddel találkc 
zott Mussolini olasz miniszterelnök a Sunday 
Dispetch-ben közölt érdekes fejtegetései 1934 
év kilátásairól. Mussolini klóméit, hogy a há
ború utóhatásainak felszámolását már bo kel
lett volna fejezni, s már kellett volna kezdeni 
az újjáépítést, a helyzet azonban nem kedvez 
ennek

A Népszövetséget vagy reformálni kell, 
vagy el kell pusztulnia.

Meg kell oldani a háborús adósságok kérdését 
is.

A leszerelésről szólva, megállapítja Musso
lini, hogy

a teljes leszerelés hívei reményeiket már 
eltemetve látják,

Meghosszabbították az 
osztrák-magyar kereskedelmi
egyezményt

J Rövidesen megindulnak
Csehszlovákiával is a kereskedelmi tárgyalások

A hivatalos lap vasárnapi száma közzéteszi 
azt a jegyzékváltást, amely az osztrák-magyar 
kereskedelmi egyezmény meghosszabbítására 
vonatkozólag a magyar és az osztrák kormány 
közölt történt és amelynek eredményeként az 
osztrák-magyar kereskedelmi cgycinényt 1933 
január 1-i hatállyal meghosszabbították.

A jegyzékváltás szerint bizonyos vámtételek 
módosulnak és bizonyos ámkra vámmentessé
get állapítottak meg.

Ezek közölt szerepel a tojás és baromfi vám
jának módosítása, viszont ezzel szemben meg
könnyítették több osztrák ásványvíz behoza
talát.

Vámmentességet élvez az uj megállapodás 
szerint a tölgyfából készült épülclfa, az 
akácfából készült szőlőkaró, viszont meg
drágul a selyemszalagok, müselyemszöve

tek vámja.
A sórcipő ős hócipő vámját mérsékelték.

Információnk szerint a mostani megállapo
dást is behntó szaktárgyalázok előzték meg és

Újfajta bűzbombákat, horog keresztes 
tűzijátékot foglaltak le az osztrák 

nemzeti szocialistáknál
Milyen lesz az ui osztrák alkotmány

Bécs, december 31.
(A Hétfői .Napló tudósítójának telefonje

lent ése.) A llelchspost jelentése szerint a 
rendőrségnek sikerült lefoglalni az osztrák 
nemzeti szocialisták újfajta „propaganda
anyagát", amelyből egy nagy teherautónyi 
érkezett Bécsbc. Ezen az autón 26 súlyos 
láda és csomag volt, amelyeket a város ha
tárában sikerült kézrekeriteni. Ebben az 
anyagban

tojásaluku gránátok vannak, amelyek 
földreejtés esetén minden eddigit fölül

múló átható szagot terjesztenek.

Talállak iratanyagot is, amelynek alapján 
sok titkos agitátor ellen lesz az eljárás 
megindítható. Ártatlanabb jellegű egy új
fajta tűzijáték, amely felröppentve

borogkeressteket rajzol ac égre.
Előreláthatólag többszáz titkos nemzeti szo
cialista agitátor ellen indul meg az eljárás 
a lefoglalt anyag alapján.

A kormány hivatalos lapjában a Wiener 
Zeitungban l'nder dr. az alkotmányreform 

| miniszteri

kölcsttndíja 1 pengő 1 évre
Díjrglan bemutatta, felvilágosítás, 
megrendelés, csere:

KISS ERNŐ ÉS TÁRSA
OR8ZAGO8 NAGYÁRUHÁZA
Budapest VII, Erzsébet körút 13

majd kijelenti, hogy az uj esztendőnek meg
egyezést kell hoznia a hatalmak közölt, mert 

esetben viszaesünk a hatalmi egyen
súly régi rendszeréhez.

Már kezdenek kibontakozni az uj csoportosu
lás körvonalai, amelyek arra az esetre bonta
kozna^ ki, ha a Népszövetség megbukik.

A Csendes óceán körül három hatalmas 
nemzet verseng, 

ami világosan mutatja, hogy vagy megegyeznek 
a nemzetek a háború megakadályozásában, 
vagy elkerülhetetlen lest a háború. De azért 

nem hiszi Mussolini, hogy a jelen pilla
natban háborús veszély fenyeget.

Az érdekes fejtegetések azzal fejeződtek be, 
hogy as olasz fasiszta államrendszert eggre 
több államban utánozzák 8 a jövőben még 
jobban fogják utánozni.

ezek folyamán az osztrák-magyar kormány ré» 
szérűi mindvégig megfelelő előzékenység mu
tatkozott.

Prágából érkezett információnk szerint, nem
sokára sor kerülhet a csehszlovák-magyar ke
reskedelmi tárgyalások felvételére is. Magyar 
részről mindig megvolt a kellő készség a tár
gyalások megindítására, azonban a csehszlovák 
kormánynak sikerült különböző taktikázások
kal, halogatásokkal ezt a kérdést eddig el- 
ódázni.

Most azonban már olyan a politikai helyzet 
Csehszlovákiában, hogy a kormány nem térhet 
ki az elő),

hogy február végén vagy március elején 
meg ne. tegye a kezdeményező lépéseket a 

tárgyalások fonalának felvételére 
és így remélhető, hogy ha csehszlovák részről 
is megfelelő előzékenység mutatkozik, sikerülni 
fog telő alá hozni a magyar-csehszlovák keres
kedelmi egyezményt is.

részleteket közöl a most készülő uj 
osztrák alkotmányról.

Eszerint az uj alkotmány
az elnök és a kormány jogkörének 

messzemenő erősítésén alapszik.
A rendi testületeknek jóformán csak tanács
adói szerepük lesz

Fájdalomtól összetört szívvel bánatosan jelen
tem, hogy bálványozásig imádott hűséges éb-l- 
társam. az Malis feleség eszményképe, n meg
testesült Jóság

dr. Bayor Dezsőmé
szül. Halmi Joli,

aki tíz esztendei zavartalan boldogságot aján
dékozott életemnek, martiromsággal viselt hosz- 
fzu betegség után, ma hajnalban, szolid mn 
lollynl ajkán, éves korában örökre eltávozni, 

l’.udvpesl, 1933 daceniher 3|.
Dr, Bayor Dezső. 

Szép telke • Mindenhatóhoz már visszaszáll! 
földi maradványait 1114 Január |-én d. u. I 
árakar helyezzük • rákoskeresztúri izr. teme
tőben örök nydiaion ra.

Rajtam kívül mélységes gyászba borúink: 
Szülei: Halmi Géza és neje, ksleérel, az Baj. 

zzea raknnaág, barátnők és mindazok, ak k őt 
lamsrták.

ItészTátlóleptássii weiiózáséf kérjük!
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Újévi beszélgetés Huszár Aladár 
főpolgármesterrel a ,6v4pos snly<>s pénz 
ügyi gondjairól és a tavaszi közmunkák előkészítéséről

Tavasszal megkezdődik a Tabán újjáépítése

érde-

Huszár 
uj év 
folytat-

A főváros közönsége súlyos goudoknak néz 
elébe az uj esztendőben. Nemcsak a jelentkező 
és folyton fokozódó szociális szükségletek ki
elégítése okoz fejtörést a főváros vezetőinek, 
hanem mindenek felelt az a kérdés, hogy miként 
tüntetik cl az 1934. évi költségvetésben mutat
kozó deficitet, amely meghaladja a tízmillió 
pengőt. A főváros közönségét ez a kérdés rend
kívül közelről érinti, meri

tartani lehet attól, hogy a főváros vezető
sége a gáz és a villany árának a felemelését 
fogja elhatározni a deficit eltüntetése ' 

kében.
Mindenekelőtt ezt a kérdést vetettük fel 
Aladár főpolgármester előtt, akivel az 
beköszöntése alkalmából beszélgetést 
tünk. Aziránt érdeklődtünk, hogy mit tervez a 
főváros vezetősége a deficit eltüntetését ilieiöen 
és nem kell-e tartani a közszolgáltatások árának 
a felemelésétől.

HUSZÁR ALADÁR főpolgármester 
a kővetkezőket mondotta a Hétfői Napló mun
katársának:

— A főváros vezetőségének kétségkívül 
súlyos gondokat okoz az előirányzott bevé
telek elmaradásának ellensúlyozása. A taka
rékosság terén elmentünk a végső határig és 
ha lehet is egyes tételeknél még némi meg
takarításokat elérni, annyi bizonyos, hogy

■ jelentkező deficitet egyedül megtaka
rítások révén eltüntetni nem lehet.

A főváros közönségét azonban megnyugtat
hatom:

a főváros vezetősége 1934-ben is arra fog 
törekedni, hogy a gáz és a villany árá
nak a felemelése nélkül biztosítsa a 

főváros háztartásának egyensúlyát.

__  Már január hó folyamán érintkezést 
keres a főváros vezetősége a kormánnyal, 
hogy a deficit egy részének az eltüntetése 
céljából nyújtson segítséget. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy az állam is pénz
ügyi nehézségekkel küzd, a főváros tehát 
nem számíthat arra, hogy összes pénzügyi 
nehézségeit állami segítséggel fogja kiküszö
bölhetni.

Sző van arról is, hogy a deficit eltünte
tése érdekében a főváros kölcsönt ve

gyen feL
Mindenesetre azon leszünk, hogy a zavaró 
momentumokat kiküszöböljük és ~ pedig a 
polgárság újabb megterhelése nélkül.

Súlyosbítja a főváros pénzügyi helyze
tet az a körülmény, hogy a deficites költség
vetés mellett is gondoskodnunk kell az ipar 
és a kereskedelem támogatásáról. A főváros 
kénytelen nagyob alkotásoktól eltekinteni. 
Mivel azonban nem nyugodhatunk bele a 
lassú elsorvadásba, igyekeznünk kell meg
felelő fedezetet találni legalább valamelyes 
beruházások és közmunkák meginditásához.

Igen komoly lehetőség kínálkozik e té
ren a Tabán újjáépítésének a megkez

désére.
Az Ipari Munkaszervező Intézet hatmillió 
pengő forgótőkét bocsájt a főváros rendel
kezésére és ebből az összegből

meg lehet kezdeni a Tabánban a telek
parcellázást, az uj utak megépítését és 

a közmüvek lefektetését.
Ezek a munkálatok már tavasszal megindul
hatnak. A díjnyertes pályázatok alapján a 
főváros illetékes ügyosztálya már készíti is 
azt a konkrét előterjesztést, amelynek alap
ján a törvényhatósági tanács dönthet a kivi
telezés módjáról.

— Én a magam részéröl más irányban Is 
látok bizonyos lehetőségeket. így például 
bízom abban, hogy

a Fővárosi Közmunkák Tanácsa még 
1934-ben megnyitja az Erzsébet sugár- 
utat a Kóroly-körut 15. számú ház le

bontásával.
A Közmunkatanácsot is a pénzhiány akadá
lyozza meg terveinek keresztülvitelében. Ezt 
az akadályt azonban el lehet hárítani — né
zetem szerint — úgy, hogy

a Közmunkatanács a főváros garanciája 
mellett kölcsönt vesz feL

A jövő évi közmunkák és beruházások 
zött szerepel

kö-

HEiLiG

a Vízmüvek kibővítése
is. 4 szentendrei szigeten remélhetőleg már 
a tavasz folyamán megkezdődhetik az uj 
kutak furása. Napirendre kerül

a Rudasfürdő átépítésének az ügye
is. Valószínűnek tartom továbbá, hogy 1934- 
ben a távfűtés problémája is közelebb jut a 
megoldáshoz.

Már a Katasztrófa elült két 
nappal hibás lelzökészulékkei 
futott a lagry-l halálmozdony

Paris, december 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A lagnyl vasúti szerencsétlenség ügyében 

folyamatban lévő vizsgálat fordulóponthoz jutott. Ruynaldy igazságügyminiszter kije
lentése szerint a bírói hatóságok talán 48 óra leforgása alatt fontos döntést hoznak.

Kétségtelenül megállapították, hogy a páris—strassburgi expresszi onat mozdonyának 
jelzőkészüléke már december 22-cn, tehát a szerencsétlenséget megelőző napon Is 
hibásan működött és két napon át hibás jelzőkészülékkel volt forgalomban. A vizs
gálat most azt igyekszik megállapítani, kit terhel ezért a felelősség.

Az Igazgságügymlnisztcr a főállamügyésszel újabb megbeszélést folytatott az össze
ütközés ügyében

A héten megkezdődnek az ügyészi 
kihallgatások a Vásárpénztár 
Ügyében Húsz idézést küldött szét az ügyészség

A Vásárpénztár vizsgálata hosszú hetek óta 
folyik már a királyi ügyészségen, mig most 
fontos lépéshez érkezett el az ügyészség mun
kája:

megkezdődnek a kihallgatások 
ebben a monstre bűnügyben, hogy ezek után 
megtörténjék a döntés:

kit terhel a felelősség a Vásárpénztár sok
milliós deficitjéért?

Dr. Temesváry Gyula ügyészségi alelnök ka
pott megbízást a vizsgálat lefolytatására. Te
mesváry heteken keresztül nem tett mást, mint 

az ügyészségre szállított iratok tömegét ta
nulmányozta.

A Vásárpénztár évekre visszamenő ügyveze 
tése, üzleti gesztiéi tárultak fel az ügyész előtt, 
aki így alaposan megismerve az egész vásár 
pénztári ügykomplexumot, intézkedhetett a ki-

Stein Emil és Halmi Miklós 
vezérigazgatók 

elmondják, miért lép ki 
a Kereskedelmi Bank és a 

Magyar-Olasz Bank 
a Tébe-ből

A fővárosban elterjedt és általános nagy 
feltűnést okozott az a hir, hogy két nagy
bankunk és egy nagyon jelentékeny közép
bankunk kilép a bankok érdekképviseleté
ből: a Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületéből.

A két nagybank: a Pesti Magyar Kecs
kédéitől Bank és a Magyar-Olasz Bank.
A szenzációs eseményt, amelyről elsőnek 

a Magyarság számolt be, többféleképpen 
kommentálják. Bennfentesek szerint a 
TÉBE és a három bank közötti szakítás 
főoka az, hogv

a pénzintézetek a bankfuzlós ügyeket 
egyénileg akarják intézni 

és nagyon óvatosan akarnak ezzel a kérdés
sel bánni, mert a leépítések momentán sok 
költséget jelentenek. Több nagybankunk 
vezetősége azt sem helyesli, hogy a TÉBE 
fúziókról és cikkeikben gyakran olyan vé
leményeket nyilvánítanak, amelyek 
egyeznek a bankvezérek felfogásával.

BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN
igen tisztelt vevőinek

HARISNYAHÁZ
RÁKÓCZI-U1 ats

Huszár 
latkozata, 
gének 1934. évi munkaprogramját, 
arra, hogy a jelentkező aggodalmakat

Aladár főpolgármesternek ez a nyi- 
amely megjelöli a főváros vezetősé- 

' ' ’ *------- alkalmas
. , . . „ elosz

lassa. A nyilatkozatnak főként az a része kell
het megnyugvást, amely szerint a jövő évben 
sem fog sor kerülni a közszolgáltatások árának 
a felemelésére.

Dr. Rátkal Károly.

hallgatások foganatosítása iránL 
Információink szerint ezen 
a héten már meg Is kezdődnek a kihallga

tások
és mintegy húsz Idézést küldött szét az ügyész
ség. Az első két tanuidézést

Dcmkó Dezső, a Vásárpénztár volt vezér
igazgatója és Láng Lajos felsőházi tag 

kapja kézhez.
Úgy Demkőtól, mint Lángtól igen fontos fel 
világosltásokat vár az ügyész mindazokról a 
kérdésekről, amelyek az iratokból nem vilá- 
githatók meg kellőképpen. Ezután kerül sor 

a Vásárpénztár összes igazgatósági és fel- 
ügyelőhizottsági tagjainak kihallgatására, 

de számos bizottsági tagot és városházi főtiszt
viselőt is ki fog hallgatni az ügyész a Vásár
pénztár ügyében.

vezérei minduntalan nyilatkoznak a bank
fúziókról és cikkeikben gyakran olyan vé-

TUNGSRAM

Öfiatictorcl
ttaciio

a

A Hétfői Napló munkatársa
HEGEDŰS LÓRÁNT volt pénzügymi

niszterhez,
TÉBE elnökéhez fordult, aki 

minden nyilatkozatot megtagadott 
pán azt az

— Nem 
nyéknek.
Ezután

nzonban 
és csu- 

egyetlen kijelentést tette: 
akarok elébevágni az esemé- 
Van még mód a kibékülésre.

DR.

Pesti Magyar

STEIN EMILT, 

Kereskedelmi Bank vezér- 
következőket

a
igazgatóját kerestük fel, aki a 
mondotta:

— A Kereskedelmi Bank és 
Olasz banknak a TÉBE-től 
válása között semmiféle 

nincs.

különböző okok idézték elő. 
hogy a Magyar-Olasz Bank 

el a TÉBE-t, a Kereskedelmi 
mondóit fel 1934 végére a

a Magyar
való meg- 

összefüggés

A szakítást
Nem tudom, 
miért hagyja 
Bank azért .
TÉBE-nck, mert

a kiadási télelek felosztási kulcsa miatt 
nézeteltérések merüllek fel.

Hangsúlyozom, hogy csak 1934 végére 
mondtunk fel és addig az együttműködés* 
nck semmi akadálya nincsen.

DK. HALMI MIKLÓS,

a Magyar-Olasz Bank vezérigazgatója is 
hangsúlyozta a Ilétföi Napló munkatársa 
előtt, hogy semmi néven nevezendő kapcso
lat nincs a Kereskedelmi Bank és a Ma
gyar-Olasz Bank kilépése között.

— A Magyar-Olasz Bank azért mondott 
fel egy évre a TÉBE-nek, mert

az érdekképviselet vezetése körül fel
fogásbeli és elvi differenciák merüllek 

fel
a TÉBE vezérei és a Magyar-Olasz Bank 
igazgatósága között — mondotta dr. Halmi 
vezérigazgató.

A váratlanul kipattant szenzációs hír 
nagy izgalmat kellett nemcsak bankkörök- 
ben, de a nagyközönség körében is. Feszült 
érdeklődéssel várják az ügy további fejle
ményeit
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meghalt a dunavecsel asszony, 
akinek felet felszeuel szétverte 

tlzennegyOues fia
Az anyagyiiHos fiú vasárnapi vallomásé

Ihmavecse, dcc. 31.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon jelen

tése.) özvegy Nagy Károlyné dunavecsel asz- 
azony, akit szombaton reggel tizennégy éves 
fis fejszével halálosan megsebesített,

vasárnap délelőtt kiszenvedett.
Az asszony abban az ágyban halt meg, amely
ben uz elvetemedett fiú megtámadta amiatt, 
mert nem akart korán reggel fölkelni és reg
gelű segített főzni neki.

Mialatt a gyilkos flu a csendőrségre ment, 
hogy följelentse önmagát,

a haldokló asszony mellett ott slrdogált 

másik, hároméves kisfia.
A csendőrük az anyagyilkos Nagy Antalt azon
nal letartóztatták. Egykedvűen mondta el, hogy 
anyjával való vitatkozás után hogvan ugrott ki 
az ágyból ét

hogyan verte széjjel a szobában lévő fej
szével édesanyja fejét

Vasárnapra virradóra a csendőrök a kalo
csai ügyészségre kisérték a fiút. Ott a déli órák
ban közölték vele, hogy

Nserencsétlen anyja meghalt.
Nagy Lajost ez sem rendítette meg, egyked
vűen vette a szörnyű hirt tudomásul.

a lakásból kétségbeesett gyermekslrás 
hallatszik és sUrli füst tódul ki.

Funkné föllármázta az. utcában lakókat, 
akik feltörték Járdányiék lakásának ajtaját.’ 
A szobában

nagy füstfelhőben eszméletlenül talál
ták a bárom kis gyermeket.

A két nagyobbik gyermeket sikerült ma
gukhoz téríteni, a tizhónapos kis Antal 
azonban, aki égési sebeket is szenvedett, 

néhány perc alatt meghalt.

A csendőrség vizsgálata megállapította, 
hogy a három egyedül hagyott kis gyermek 
gyufával játszott és eközben meggyujtották

Kéthónapos csecsemő a rendőrség 
hírhedt 200-as cellájában

Letartóztattak egy házaspárt és veliik együtt 
fogdába került kéthónapos kisgyerekük is

Hasznos tudni,
hogy Schmldthauer

Igmándi
keserüvizóből félpohArral elegendő, de 
sok esetben már néhány evőkanállal is.

a bölcsőben levő szalmazsákot. A szülők 
ellen gondatlanságuk miatt megindult az el
járás

Asszonyt szöktetett a 17 
éves szőke cigányprímás

Egy dombóvári asszony kalandja
Dombóvár, december 31.

(A Hétfái Napló tudósítójának telefon- 
felenté.se.) Néhány nappal ezelőtt Kaposvár
ról bandájával egyik dombóvári kávébázba 
jött muzsikálni Gyömörei István cigányprí
más, aki nemcsak arról ismeretes, hogy 
csak tizenhétéves, hanem arról is, hogy 

rlgónyzcnész léiére hlrtelcnszflke.
A fiatal prímás abban a házban bérelt la
kást, ahol Scheier Károlyné nevű válófélben 
lévő asszony lakott.

Scheierné, aki feltűnően szép asszony és 
két kis gyermek anyja, már régebben azzal 
keltett feltűnést, hogy hirdetést tett közzé a 
dombóvári lapokban és a hirdetésben azt 
hozta nyilvánosságra, hogy

férjéért semmiféle tekintetben nem vál
lal felelőséget.

Most n cigányprímás megismerkedett a 
fiatal asszonnyal, szerelemre lobbant 
iránta és ezt a vonzódást az asszony is vi
szonozta. Tegnapelőtt, Scheierné kocsira Iöl

Felakasztotta magát a tizenhét
éves kis cseléd az eltűnt ing miatt

A C.scngcry-utca 0. számú házban szolgált 
néhány hónap óta Kím Erzsébet tizenhétévos 
cselédlány.. Pár nappal ezelőtt gazdasszonya 
észrevette, hogy

a ruliaszekrényből eltűnt egy női ing. 
Keresni kezdte, megkérdezte Kist Erzsé
betet is. nem tudja-e, hová lelt az ing és

Tuzhálál az elhagyott lakásban
A magukra maradt gyermekek felgyújtották a bölcsőt

Sárospatak, december 91. I Három gyermeküket, akik közül a leg- 
(A Hét fái Napló tudósítójától.) Megdöb- Mőaebb ötéves, a legkisebb 10 hónapos, 

bentö szerencsétlenség történt az Itteni Rr-| egyedül hagyták a lakásban,
thel-utcábnn, Járdányi János jómódú gaz-l A lakás ajtaját Járdányi bezárta és a 
dálkodó házában. 'Járdányi feleségével!kulcsot magával vitte. Álig távoztuk el a 
együtt vasárnap délelőtt kiment a határban I szülök. Fűnk Sánmelné nevű szomszédasz- 
levő birtokukra. ’szonyuk arra lett figyelmessé, hogy
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rakta a lakás egész berendezését és összes 
holmijait és Gyömöreivel együtt eltűnt 
Dombóvárról. Mint kiderült

Kaposvárra költözött a, cigányprímás 
lakásába.

Scheier Károly, értesülve feleségének szö
késéről, két kis gyermekét rokonainál he
lyezte el, aztán fölkerekedett és Papp Já
nos nevű barátjával együtt átutazott Kapos
várra, ahol a feleségét megszöktető prímást 
kereste. Ugylálszik, Gyömörei neszét vette a 
dolognak, mert a két dombóvári férfi sehol 
sem tudott ráakadni. Helyette Gyömörei Pál 
nevű fivérét lepték meg és

a teljesen ártatlan cigányzenészt boxe- 
rekkel és furkósbotokkal megverték.

A botránynak a rendőrség vetett véget Az 
eljárást megindították a két támadó ellen. 
A harcias férj azonban hiába verte meg a 
cigányt, felesége mégsem akar visszatérni 
hozzá, mert eltökélt szándéka, hogy a válás 
kimondása után a fiatal szőke cigányprí
mással köt házasságot 

meghagyta neki, hogy ő is keresse.
Az érzékenylelkii fiatal lány valószínűleg 

azt hitte, öt gyanúsítják
azzal, hogy valami köze van az ing eltűné
séhez. Egész nap slrdogált és este eltűnt a 
lakásból. Pár perccel később a második 
emelet egyik mellékhelyiségében

fölakasztva, holtan találták,
a tizenhétesztendős lány megölte magát az 
eltűnt ing miatt.

Kist Erzsébet holttestét a törvényszéki or
vostani intézetbe szállították.

Megmérgezett öngyilkost keresnek 
a nagytétényi országúton „

** ** Szerencseden
fantaszta vagyok, aki hitt a szerelem örökkévalóságában 
- Irta a rendőrséghez címzett búcsúlevelében

A főkapitányság hírhedt 200-as cellájának, 
ahol a Markó-utcába való szállításra várakoz
nak a letartóztatott foglyok, furcsa lakója van:

a rendőrség történetében a legfiatalabb 
„rab“, egy kéthónapos csecsemő, 

aki ugyancsak furcsa körülmények között ke
rült ide.

Néhány nappal ezelőtt betörők jártak Lede- 
rer Ernő divatáru kereskedő Vörösmarty-utca 
36. számú házban levő üzletében. A betörők 
rengeteg selyemárut vittek cl. A detektívek nyo
mozni kezd'ek s megtudták, hogy a Lederér
télé. boltból elvitt selyem egy része zálogházba 
került.

Ezen a nyomon elindulva, eljutottak Szása 
Ferenc szerelőhöz.

Házkutatást tartottak a lakásán, ahol meg
találták a betörésből származó holmik egy ré

11 feljelentést tett Lánczy 
Leónak idegszanatóriumban 
gyógykezelt unokahuga

Az Ügyészség döntése a fantasztikus életil 
LAnczy Edit feljelentései ügyében

A királyi ügyészségre egymásután érkeztek 
a följelentések, amelyeket Relninghaut Hugóné 
Lánczy Edit irt alá. Retninghaasné Lánczy 
Edit egyik legismertebb, legelőkelőbb família 
hígja: ...

Lánczy Gyula egyetemi tanárnak, néhai 
Lánczy Leó fivérének a leánya.

Az ügyészség most döntött ezeknek a feljelen
téseknek ügyében.

Lánczy Gyula professzor leánya, — aki a 
sorozatos följelentésekkel fordult az ügyész
séghez — esztendőkkel ezelőtt férjhezment Rei- 
i inghaus Hugóhoz, egv nagy bécsi biztosító 
vállalat vezető igazgatójához. Rövid együttélés 
után

elváltak a házastársak,
s az asszony külföldre költözött. Reininghausné 
egyik örököse volt a hatalmas Lánczy-vagyon- 
nak. Amikor Lánczy Leó, a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank nagynevű elnöke elhunyt, 
végrendeletében gondoskodott fivérének, Lánczy 
Gyulának gyermekeiről s Így Lánczy Editről is, 
akire a végrendelet szerint a hatalmas örök
ségből 18 százalék jutott. A Lánczy-hagyaték 
18 százaléka

nagy vagyont reprezentált.
A Lánczy-örökség nemcsak a nagyéiiékü pesti 
bérházakból, értékpapírokból, kincseknek be- 
illő ingóságokból állott, hamm különböző 
külföldi érdekeltségekből s ezekből az érde
keltségekből úgyszólván a világ minden részére 
jutott.

Még Ausztráliában Is volt egy vállalat, 
amelynek egy része a Lánczy-örökösö

ket illette:

Szilveszter délelőttjén megrázó tartalmú le
velét kRpolt a főkapitányság. A levelet 27-én 
ndták postára Nagytétényben, aláírója Bottyán 
Ferenc magúnhivnlainok.

—- Mire levelemet megkapják, én már nem 
élek — irta többek között a magánhivatalnok. 
— Ötödször indulok a halálba és most sike
rülni fog. Borzalmas, init szenvedek, borzasztó, 
hogy

teljesen józanul, tiszta öntudattal

kell eldobni az életemet.
— Önök mindent tudnak. Vackot csomag ta

núskodik katasztrófám okairól. Nagytétényen
megmérne7tem magam, uiosf majd addig 
vonszolom magamat az országúton, amíg el 

nem vesztem cMméletemet,
aztán megfagyok A jő Isten Irgalmazton ne- 

< in önök tudják, hogy én csak egy szeren-

0r.ftMa%gB«
I BAkóciUt .0,3. mag 1. Bika—I maartm,

szét. Kinyomozták a detektívek, hogy
.Szász Ferenc követte el a betörést és se

gítőtársa is volt: a felesége.
Erre mindkettőjüket előállították a főkapi
tányságra. A Szdsz-házaspárnak gyereke van, 
kéthónapos csecsemő. Ezt nem lehetett gondo
zás nélkül hagyni,

az anya magával vitte a főkapitányságra.
Szász Ferencet és a feleségét vasárnap letar

tóztatták és a 200-as cellában helyezték cl őket. 
Az asszony természetesen

Ide is magával vitte a csecsemőt, 
holnap átklsérlk őket az ügyészség fogházába 
és előreláthatóan az Igazságügyi hatóságok en- 
gödölyével a gyermek továbbra is az anyjánál 
marad.

a Fred Logworth Sidney ausztráliai vállalat ér
tékpapírjainak egy része is az örökséghez tar
tozott.

Lánczy Edit a hatalmas vagyonához mérleri1' 
is túlzottan költekező életet élt, a legelőkelőbb 
külföldi fürdőhelyeknek, üdülőknek volt a ven
dége.

évekfg lakott Dacosban, Sí. Moritzban a 
így nagyon gyorsan elfogyott az örökség 

tekintélyes része.
Nemrég mór semmi sem maradt Lánczy Edit 
vagyonából.

A fiatalasszony azonban tovább költekezett, 
d felemésztett vagyon után adósságok követ
keztek s amikor már sehonnan nem tudott 
pénzhez jutni,

a legfantasztikusabb nyomorúságba került.
Lánczy Edit ekkor indította el a följelentések 
lavináját az ügyészség felé. A feljelentésekben 
azt adta elő, hogy őt kiforgatták örökségéből 
és bűnügyi vizsgálatot követelt. Nem kevesebb 
mint

tizenegy bűnvádi feljelentést tett Lánczy 
Edit

9 a följelentések Ügyében megindult az ügyész
ségi vizsgálat. Az ügyészség megállapította, hogy 
azok, akiket LAnczy Edit följelentésében meg
vádolt, korrektül intézték a hagyaték ügyeit, de 
megállapították azt is, hogy Lánczy Editet idő
közben

Idegszanatóriumba szállították, mert Idegei 
felmondták a szolgála*ot.

A tizenegy feljelentés Ügyében megszűnt a 
vizsgálat, Lánczy Edit pedig jelenleg is az ideg
szanatórium lakója.

csétlen fantaszta vagyok, aki hitt a szerelem 
örökkévalóságában. A jó Isten legyen velem..."

A rendőrségen azonnal megállapították, hogy 
Rattyán Ferenc 87 éves, magánnivatclnok egyi
ke a nyilvántartásban szereplő legmakucsabb 
öngyilkosoknak. Eddig négyszer kísérelt meg 
már öngyilkosságot.

Éppen ezért intézkedés történt, hogy 
detektívek és rendőrök vizsgálják végig a 

nagytétényi országutat, 
tálán sikerül még életben találni az életunt em
bert, aki „hitt a szerelem őrökké valóságában".

Férfitélikabáf 
vagy öltöny rendelhető mér- 
tékután a legu'abb divat sze
rint 35.- ós 40.- pengőért a 
raktárunkon lévő szövetek
ből. „Ruhakereskedelmi Vál
lalat", Ferenc-körut 30, I. em

felent%25c3%25a9.se
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Elfogtak két veszedelmes 
betörönőt Kifosztották a kereskedő 
......... . . . . lakását, a pénzen elegánsan
klölSöztek és bankettet akartak rendezni az egyik 
beíörönő urának, aki most szabadult a fogházból

Vasárnap reggel a főkapitányságon betö
rés miatt előzetes letartóztatásba helyeztek 
két fiatal nőt: Vászondy Béláné tizenkilenc- 
éves és Kaltencckcr Istvánné húszéves ház
tartásbeli asszonyokat.

Kaltenecker Istvánné, aki régebben taka
rítani járt, egy időben Guttman Antal ke
reskedő Vőrösmarfy-utca 60. számú házá
ban is takarított. Kalteneckerné, aki jói is
merte a házi szokásokat, tudta, hogy

Guttmannék néha gazdátlanul hagyják 
a lakást

és elhatározta, hogy kifosztja őket
Megbeszélte a dolgot jóbarátnőjével, Vá

szondy Bélánéval és
kelten együtt végrehajtották a betörést.

Álkulccsal kinyitották Guttmannék lakását, 
minden elmozdítható holmit, ékszert, ruha
félét összecsomagoltak és megszöktek.

A zsákmány egyrészét értékesítették, ru
haféléket vásároltak rajta,

elegánsan kiöltöztek és nagy mulatsá
got akartak csapni.

Vászondy Béláné ura egy bűnügyből kifo
lyólag most tölti nyolchónapos fogházbün
tetését, nemsokára kiszabadul s úgy tervez
ték, hogy szabadulása napján nagy „ban
kettet" rendeznek a tiszteletére.

A rendőrség azonban kinyomozta a két 
betörönőt, a rendőrségre kerültek és a ban
kett terve füstbement.

MA NEM HÚZUNK!

Ma mi is boldog újévet kívánunk!
Január\22-Cn kozdődík a nbd r4gvA i árn n k I

Gutmann «l. és Társa, Rákóczi ut iG

Szilveszteri tragédia
a Bellevue-szállóban
Álnéven megszállt és méreggel megölte ma
gát egy urileány - „Nincs kedvem tovább élni"

lotta a szörnyű hirt és Zavecné öt gyerme
kével. Mákos Istvánné két, gyermekével a 
jugoszláv hatóság ............................
tek Bükkfálvára, 
szülét megtörtént 
vest eltemessék.

A holttesteket

engedélyével át is men- 
ahol már minden előké- 
arra, hogy a két földmi-

A Szilveszterre forduló éjszaka tragédia 
játszódott le a Bellevue-szállóban: öngyil
kosság történt egy urilány méreggel meg
ölte magát

Tegnap este megjelent a Be//euue-szálló- 
ban egy elegánsan öltözött fiatal hölgy és 
szobát nyittatott magának. A bejelentőlapját 
Pongrácz Bertalanná nevére állította ki. 
Azonnal a szobájába ment

— Reggel kilenc órakor keltsen fel — 
mondotta a szobaasszonynak —, sür
gős dolgom van, nem szeretném, ha 

elaludnék.
A szobaasszony reggel kilenckor kopogta

tott az ajtón, de nem kapott választ Hango
sabban kopogott majd dörömbölt, de bent 
továbbra is csönd volt. Azt hitte, talán mé
lyen alszik a vendég és benyitott. A kü
szöbön ijedten állt meg:

■ vendég halottsápadt arccal, mozdulat
lanul feküdt az ágyon*

mellette az éjjeli szekrényen pohár állt, a 
pohár alján fehéres folyadék volt leüle
pedve.

A szobaasszony azonnal szólt a portásnak, 
Aki értesítette a mentőket. Néhány perc

múlva megérkeztek a mentők, de -tár nem 
tudtak segíteni:

a fiatal nő nagymennyiségű Ismeretlen 
mérget vett be és a méreg végzett vele.
A kerületi kapitányságról rendőri bizott

ság érkezett és átkutatta a szobát. Az éjjeli
szekrényen levelet találtak, búcsúlevél volt-

— Nem Pongrácz Bertalanná a nevem, 
hanem Polgár Rózsi vagyok — szólt a 
levél —, megmérgeztem magam. Meg
untam az életemet, nincs kedvem to
vább élni. Halálomról értesítsék a fivé

remet, dr. Polgár Imre orvost.

Rövidesen kiderült, hogy Polgár Rózsi 
harmincéves magánhivatalnoknő, egy ro
konnak, Rajna Sándornak újpesti fémáru- 
gyárában dolgozott. Tegnap délután elment 
hazulról, hol-inerre járt délután, azt nem 
tudják, majd este a Be//euue-száIIóba ment 
és az éjszaka elkövette az öngyilkosságot.

A tragikus sorsú lány holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

Polgár Rózsi hozzátartozói és közeli is
merősei azt hiszik, hogy öngyilkosságának 
szerelmi bánat lehetett az oka.

a koporsókban szörnyű 
állapotban találták hozzfitartozóik.

Mindkét holttest össze-vissza volt szur
kaivá, arcukon borzalmas kínszenvedés 
nyomai és mint megállapították, Zavec 
Károlynak összetörték a bordáit, több 
késszurást ejtettek rajta s azután há
rom puskalövés oltotta ki az éleiét. 
Mákos István testén hét késszurás volt 

és a fejét teljesen összeroncsolták.

két földmives temetésén szivettépő jele
netek játszódtak le, az asszonyok eszmélet
lenül estek össze, majd mikor fellocsolták

A

őket, Zavecné utána akart ugrani a slrgö- 
dörbe a férje koporsójának, közben pedig 
valósággal észvesztőén sikoltoztak és gyil
kosoknál: nevezték a temetésen résztvett 
határőröket is.

Az eddigi vizsgálat szerint, a két szeren
csétlen földmives néhány csomag dohányt 
vitt magával Bükkfalvára, ahol azt szilvó- 
riumra cserélték át és azzal igyekeztek ha
zafelé. Amikor a jugoszláv határőrök meg
állították őket. Hogy azután mi történt, azt 
természetesen teljes pontossággal megállapí
tani nem lehet. Az eddigi adatok szerint a 
határőrök, amikor már elvették tőlük a pá
linkát, összeverve útnak eresztették őket és

azután sort űzet adtak le rájuk.

A vizsgálat úgy a jugoszláv, mint a ma
gyar hatóságok részéről megindult a két 
földmives halála okának földerítésére.

Rémregény — állítólag Budapesten 
bosszúból történt gyilkosságról 

és öngyilkosságról a Daily Expressben

Bakáts László városi mérnök 
különös balesete

T&zvízsgálat közben rászakadt a mennyezet és a lábát 
törte — Szigorú vizsgálatot indított a rendőrség

Tegnap délután a Soroksári-uton különös 
ízerencsétlenség történt, amelynek Bakáts 
László városi mérnök az áldozata.

Néhány napal ezelőtt tűz ütött ki Schratt 
Kristóf Soroksári-ut 160. számú lakkgyárá
ban. A tűzoltók kivonultak, eloltották a tü
zet, azután intézkedtek, hogy megtartsák a 
szokásos tüzvizsgálatot.

A rendőrség, tűzoltóság és a kerületi elöl
járóság embereiből alakult tüzvizsgáló bi
zottság tegnap délután megjelent a gyárte
lepen.

A IX. kerületi elöljáróságot Bakáts 
László városi mérnök képviselte.

A bizottság megtartotta a szemlét és éppen

távozófélben volt, amikor bekövetkezett a 
baleset. Eddig még nem lehetett pontosan 
megállapítani, milyen módon történt: a mű
helyiség mennyezetének égj* darabja le
szakadt és

a lezúduló törmelék Bakáts Lászlóra zu
hant, olyan szerencsétlenül, hogy a vá

rosi mérnök jobblábát törte.

Azonnal a mentőket hívták, akik Bakáts 
Lászlót első seigtségben részesítették, azután 
a Bakny-klinikára vitték és ott ápolják.

A rendőrség szigorú vizsgálatot inditott, 
hogy tisztázza, milyen körülmények között 
történt a baleset és ki felelős érte.

Megkinoztak és agyonlőttek 
a jugoszláv határon két 
magyar földművest

Késszurásokat és puskalövéseket találtak a holttesteken

Az utóbbi napokban a legismertebb világ
lapokban fantasztikus tudósítások látnak 
napvilágot, amelyeket Bécsből küldenek az 
európai fővárosokba, de amelyekben

a hajmeresztő fantáziával kitalált his
tóriák Magyarországon, legnagyobbrészt 

Budapesten történnek.
Ilyen budapesti rémregényt közöl a lon

doni Daily Express ma érkezett száma. Ki
lencedik oldalán, feltűnő helyen olvasható 
a szenzáció ezzel a címmel:

„Egy ember gyilkosságot követelt el, 
aztán megölte önmagát, hogy bosszút 

díjon u biztosító társaságon."

A képzeletszüitc tudósítás a következő
ket mondja el:

Detényi Mihály nevű budapesti ember, az 
egyik nagy biztosító társaságnál, ahol leg
közelebbi barátja már húszezer font ster
lingre biztosítva volt, szintéu tízezer fontra 
biztosította magát. A biztosítási szerződést 
úgy kötötte meg, hogyha természetes halál
lal halna meg, akkor a társaság köteles öt
ezer fontot kifizetni az örököseinek,

minden más Italálnemmcl történt el
múlása esetén pedig tízezer fontot.

Nemrégiben — Írja a Daily Express, — 
Detényi Mihály megjelent a biztositó társa
ság igazgatóságánál és kötvényére hivat
kozva, 2500 font kifizetését kérte. Hozzá
fűzte ehhez a kérelemhez, hogv amennyiben 
a pénzt nem kapja meg, akkor

meg fogja találni a módját annak, hogy 
az esetleges visszautasítást súlyosan 

megtorolja az Intézeten.

A biztositó társaság vezetői nem ijedtek meg 
a fenyegetéstől és megtagadták a nagy ősz
szeg kifizetését, anál is inkább, mert Deté- 
nyi kérésének kielégitésérc nem találtak 
semmiféle jogos. alapot.

Itt következik azután a tudósításban a 
hajmeresztő fordulat, amelyet a leggyakor
lottabb rémregényiró sem igen tud kitalálni. 
Petényi a visszautasítás után huszonnégy 
órával

egyik budai villában levő lakásán meg
gyilkolta legjobb barátját.

A gyilkosságra más oka nem volt, csak az, 
hogy a biztosító társaságnak ki kelljen 
fizetnie a húszezer fontot barátja örökösei- 
nek. Ezzel a véres bosszúval azonban még 
mm érte be. Valósággal gondoskodott arról, 
hogy bűne kiderüljön és letartóztassák. Mi
kor aztán a rendőrségre vitték és a gyilko
sok cellájába zárták,

az első éjszakán felakasztotta magát 
és amikor reggel a cellát rányitottúk. 

már halva találták.

Így tehát Detényi hátramaradottuinak is 
tízezer fontot kell a biztositó társaságnak 
fizetni. A bosszúálló* Dugonics Tituszának a 
zsebében levelet találtak a biztosító társa
ság igazgatóságához címezve, amelyben csak 
ezek a szavak állottak:

„Én gyilkoltam és meghalok, de tiétek 
a fájdalom, mert nektek fizetnetek kell".

Ilyen és hasonló budapesti rémtörténe
tekkel, amelyeknek természetesen semmi 
alapja nincsen, szórakoztatják olvasóikat 
mostanában a külföldi világlapok.

Szombathely, december 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) A jugoszláv határ mentén lévő 
Apátistvánfalva községből szombaton haj
nalban Zavec Károly 32 éves és Mákos Ist-

nw^tMs

Transylvanla sec

^W^crémanlRosé

van 29 éves földmivesek átmentek a Jugo
szláviához tartozó Bükkfalva községbe, ro
konaik látogatására.

Hozzátartozóik még aznap estére várták 
visszaérkezésüket és ehelyett azt a hirt kap
ták hivatalosan, hogy

mlndkefen meghaltak és jöjjenek át a 
temetésükre.

A két földmives családja kétségbeesve hal-
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V a lu tacsempészés
— a Markó-utcai fogházban
A lelartóitatott Madarász János bankár pa- 
pucsbavarrolt bolgár pénzt akart kicsempészni
a fogházból. — t 
merő valutaüzért

A büntrtőtőrvényszék Horudt/i.tanácsa olyan 
valulapcrt tárgyúit a minap, amire még nem 
volt példa Alit ntór bz uzsorabiróság előtt 
olyan bankár, vagy tőzsdéi, aki Magyarország
ról külföldre, vagy külföld.ől Magyarországra 
akart értékeket csempészni. Ezúttal azonban a 
vádlott meglehetősen

furcsa helyen valutázott: a Markó-utcai 
fogházban.

Madarász János bankár ellen míg a nyáron 
égisz sereg följelentés érkezeit, zálogcédula 
üzérkedések miatt jelentették fel az ügyfelei. 
Madarász bankja összeomlott és a társával 
együtt megszökött Budapestről. Elfogató pa
rancsot bocsátottak ki ellene, amelynek alapján 
Bulgáriában,

Szófiában elfogták éa Innen toloncuton 
Budapestre került,

letartóztatták és most a Markó-utcai fogház
ban várja bűnügyének főtárgyalását.

Madarász Jánost egy napon meglátogatta az 
édesanyja. A fogoly ekkor átadott neki egy 
papucsot, azzal, hogy a talpa kiszakadt s kérte 
az anyját,

vigye haza, javítsa meg, azután újra küldje 
be hozzá.

A foghózör. nkí a beszélgetésre elkísérte Mada
rát, i Jánost, kötelességtudó, pontos ember volt, 
szabályszerűen megforgatta kezében a papu
csot, látott is rajta egy szakadást, de furcsának 
tartotta a dolgot, jobban megnézte és ekkor ki-

A ravasz sikkasztó, aki azzal védekezik, hagy 
betörők vitték el a lakásáréi a hiányzó pénzt

Feljelentést adott he Ismeretlen tettesek ellen
Pár nappal ezelőtt az Atlasz benzinkercske- 

delmi vállalat ügyvédje utján följelentést tett 
» rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki huza
mosabb idő óta sikkasztásokat követett cl a cég 
terhére.

A vállalatnak több benzinkutja van a fővá
rosban és környéken és azokhoz beosztott kút
kezelő és egyéb alkalmazottak rendszerint he
tenként szoktak elszámolni az eladott benzinért 
befolyt összeggel. Kispesten az üllői-ut 155. 
előtt is van egy benzinkút, amely a legforgal
masabb közlekedési gócpontban feltűnően ke 
vetet jövedelmezett. A házivizsgálat megállapí
tott a, hogy ennél a benzinkútnál

sokkal kevesebb benzin szerepel nz eladási 
kimutatásban, mint nmennyit tényleg el

adtak.
A följelentés alapján a rendőrség megindította 
a vizsgálatot és u nyomozás csakhamar meg 
állapította, hogy Deulsch Andor, a benzinkút 25 
esztendős vezetője követte el az ezer pengőt 
meghaladó sikkasztást. A fiatal tikkasztót azon
ban hiába keresték lakásán, ahol egy kétségbe
esett. siránkozó asszony fogndln a dclcktivekct, 
aki előadta, hogy

férje előző nap különös körülmények kö
zött tiint el.

Deutschné rosszul érezte magát, mire megkérte 
férjét, vigye cl egv közeli orvoshoz. Ez. meg is 
történt. Az asszony bement a rendelőbe, a férj 
az előszobában maradt. Rendelés utón férjét 

nem találta sehol az orvos lakásában, sem 
az utcán,

sőt azóta egyáltalán haza sem tért.

Kalla József csendőrőrmestert 
aki lelőtte főhadnagyát, 

a románok átadták a magyar 
hatóságoknak

Nagyvárad, december 31.
fA Hétfői Napló tudósitójától.) A ma

gyar-román határállomásra: Biharkcresz- 
♦esre egy megvasalt férfit hozott a vonat

Romániából. Stanciulescu román határ
rendőrségi kapitány és két csendőr ki.sértc 
a foglyot, akit a magyar hatóságok részéről 
Elekes Ernő dr. határrendőrségi fogalmazó 
vett át és nyomban intézkedett, hogy a deb
receni törvényszék fogházába szállítsák.

A megvasalt ember■ Biockner J. központi irodája
Városház-utca 10. A. 889— 14

“u 4" Klóin Simon tilrdatoiroda
Vilmos csószár-ut 21. Telefon: 215—7(1."■ ‘1 Biochnar J. fiókirodája

Andréssy-ut 4. sz. Aul. 232—45.

° "■ " Leopoid Cornél hlrdetölroda
Tcréz-körut 3. Telefon: 207—73B • ‘" Biockner J. tlöklrodála

Vilmos caászár-ul 33. A. 148-19

BlocKner J. fiókirodája
Erzsébet-kőrut 12. Telefon: 350—44.

8" ‘ "leopoid Gyula hlrdetölroda 
Erzsébet-kőrut 30. Erzsébet-kőrut 15. 
Telefon: 421—55.

" "Balogh Sándor hlrdetölroda
BMvúny-ulca 12. Tel.: A. 157—83

“-“magyar Hlrdetölroda
Főherceg Sándor-utcn 7. Tel.: 455—10.

• •“" Haasonstein a vogtar
hlrdetölroda. V, Dorottya-iitca 11. szám
Telefon : Automata 836—54 és 823—22

B “ “ Rudolf mossa hlrdetölroda
Víel utc. IS. TeWon: MS-8.1, 835-«5

B-k Harsányt hlrdawiroda
Ervsébei-tév k Tetetem A, 000-71

"J'" Tenzer Gyula hlrdatoiroda
Si.rrtU lír (. T.kton; 821-03

fogházör leleplezte a vak-

derült, hogy
Madarász csempészni akart, ezerötszáz 

hulgár levét rejtett el a papucsban, 
ezt akarta kiküldeni a fogházból az édesany
jával.

A vizsgálati fogságban ülő bukott bankár el
len most mór

a valuta-ügyben la eljárás Indult,
az ügyészség valuta be nein jelentése miatt 
vádiratot adott eilenu és a Horvátháiuács tár
gyalta a pert.

Madarász, akit fogházör vezetett a tárgya
lásra, azzal védekezett, a levőt még Bulgáriá- 
bán szerezte, nem akart vele üzérkedni, a 
gyermekeihez akarta juttatni, akiket az édes
anyja nevel, mert ő külőnvfiltan 61 a felesé
gétől.

A vádbeszédek után a törvényszék a vádtól 
eltérően nem bűntettben, hanem ritkán alkal
mazott szakaszban.

fizetési eszköz bejelentésének gondatlanság 
által elkövetett elmulasztásának 

vétségében mondotta ki bűnösnek a fogolyl és 
ezért tizenrtégynapi fogházbüntetésre Ítélte.

Az Ítélet indokolása szerint Madarász vizs
gálati fogoly, fogházban ül,

▼ele szemben nem lehet olyan szigorúan 
elbírálni a kérdést,

mint más személy esetében. Az ügyész megnyu
godott, a vádlott se fellebbezett és az Ítélet 
igy nyomban jogerőre emelkedett.

A rendőrség váratlan megjelenésekor 
Deutschné is több körülményt gyanússá talált 
és szomorúan állapította meg, hogy

ujdonalilt férje őt is megkárosította.
A rendőrség ródiókörözésére 

Székesfehérváron elfogták
nz Atlasz, tikkasztóját. Egy rokonánál szállott 
meg. Kihallgatásánál először azt hangoztatta, 
hogy ő nem sikkasztott egy fillért sem, a pénz 
hiány nélkül odahaza van lakásán egv bőrönd
ben. különbéi' is azért utazott vidékre, mert 
feleségét akarta otthagyni. A bőröndöt tényleg 
megtalálták a lakásban, abban azonban a 
pénznek nyoma sem volt.

Deutschné amikor értesült férje kijelentésé
ről, fivérével, Kovák Jánossal megjelent a fő
kapitányságon és ők is följelentést tettek 
Deulsch ellen, mert az

külürböző ékszereket ravasz módon kicsalt 
tőlük

és azután értékesítette azokat. A fiatal benzin
kútkezelőnél már egy évvel ezelőtt is hasonló
képpen nagyobb hiányt találtak elszámolásá
ban. Akkor azzal védekezett, hogy betörők 
jártuk lakásán és azok vitték el a pénzt. És 
ekkor

ö lett följelentést Ismeretien tettesek ellen 
betöréses lopás címen. A céggel szemben pedig 
apósa, aki jómódú ember, vállalt garanciát a 
kár megtérítésére. Deulsch Andort sikkasztás 
címén letartóztatták és átvitték az ügyész
ségre.

Kalla József elcsapott eaendőrőrmester 
volt.

Kalla a nyírbátori csendörségcn teljesített 
szolgálatot, ahol Mágocsi György főhad
nagy volt a parancsnoka. Kalla Józsefet a 
főhadnagy megbüntette, mert különböző 
szabálytalanságokat követett el. A büntetés 
után a csendőrőrmester

revolvert rántott és két lövéssel letéri- 
tette Mágocsi főhadnagyot, aki holtan 

esett össze,
A merénylet elkövetése ulán Kalla elmene
kült Nyírbátorból és Románia felé vette út
ját. Egyik éjszaka átszökött a határon és 
egyídeig román területen bujkált.

A magyar csendörhatóságok gyors és eré
lyes nyomozása azonban csakhamar kiderí
tette, hogy

Kalla Romániában tartózkodik,
értesítették a román hatóságokat és igy si
kerül kézrekeriteni a gyilkos merénylőt, 
akit időközben kicsaptál*: a csendörscg kö
telékéből.

A román bíróság egyelőre csak tiltott ha
tárátlépésért vonta felelősségre Kalla Józse
fet és ezért kéthónapi fogházra ítélte. A 
büntetés kitöltése után diplomáciai lépések 
történtek Kalla kiadatására. Most megtör
tént a döntés a kiadatás ügyében és

Kallót útnak Indították a kolozsvári 
fogházból a magyar határállomás felé.
A gyilkos merénylő egykedvűen, szótla

nul vette tudomásul, hogy útnak indítják 
Magyarországra és

közönyösen, hideg nyugalommal szállt 
le a fonatból a biharkeresztesi határ-

Dr. Simay Gyula OTI orvos 
magánlaksértés miatt feljelentette 

orvoskartársát,
akit a Tábla azonban jogerősen felmentett

Érdekes ügyet tárgyalt a napokban a tábla 
Fejes-tanácsa. Simay Gyula dr. az

Országos Társadalombiztosító Intézet or
vosa magánlaksértés miatt feljelentette 

Mittermayer György dr. OTI orvost, 
mert az elmúlt tavasszal két alkalommal a haj
nali órákban a Tárnok-utcai rendelőjébe jogta
lanul behatolt. A feljelentő szerint ezzel ma
gánlaksértést követett cl.

Mittermayer György dr. az ügy elsőfokú tár
gyalásán beismerte, hogy két alkalommal pali
ban járt Simay dr. rendelőjében, azonban Barla 
Szabó József, az OTI igazgató-főorvosának uta
sítására volt ott

Panaszok érkeztek ugyanis Simay Gynla 
dr. ellen,

amelyek úgy szóltak, hogy az orvos éjszakán
ként nem tartózkodik a kerületében, hanem 
szüleinek József-köruti lakásán alszik. A pa
naszokat ment ellenőrizni április 27-én éjfél

Letartóztattak két jpénzkölcsönző-
irodatulaj (Ionost

Két szélhámost tartóztatott le ma a rendőr
ség. akiknek bár semmi közük nem volt egy
máshoz, hasonló trükkel szedték rá áldozatai
kat.

Több lapban apróhirdetések jelentek meg, 
amelyekben főleg erős vállalkozók ékszer
fedezet ellenében nagyobb pénzkőlcsönöket he
lyeztek kilátásba Az egyik a Terézvárosban 
ütötte fel irodáját, a másik valamivel odébb, az 
Erzsébetváros egy kis utcájában. A kölcsön
közvetítő vállalatoknál csakhamar nagy lett a 
forgalom, az emberek egymásnak adták a ki
lincset. A tcrézköruli Irodában Kántor József 
29 éves volt magántisztviselő fogadta a jelent
kezőket, a másik helyen Osoáth Gyula 26 éves 
„vállalkozó". Kántor Szabó Lajosné magánzó
nőtől

arany karkötőórát és más ékszereket vett 
út azzal, hogy ékszerbeesüsévcl megnézeti 

azokat
és másnap a 800 pengős értéknek megfelelő 
kölcsönt folyósít arra.

Szabóné másnap hiába kereste Kántort, 
sem öt, sem óráját nem látta viszont. Kívüle 
más károsultak is jdeutkeztek a rendőrségen, 
mire előállították Kántort, aki nem tudta visz- 
sznadni ar átvett ékszereket. Sikkasztás miatt 

letartóztatták.
Kántor lakásán a házkutatás során 

rengeteg nyakkendői találtak,

16
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Újéul árusítása megkezaouütt
Nem alkalmi, hanem tényleges fi
nom áruk kerülnek olcsón eladásra 
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állomáson,

ahonnan Debrecenbe kísérték.
Kalla Józsefet a debreceni törvényszék 

vizsgálóbirája részletesen ki fogja hallgatni 
s aztán a bíróság elé állítják, hogy szörnyű 
tettéért feleljen.

kor és május 9-én hajnalbun, amikor a hárve. 
zetőnö engedte be a lakásba, abol tényleg nem 
találta Simay dr.-t

A tábla Fejes-tanácsa dr. Haunmann László? 
nak, Simay ügyvédjének és dr. Kullmann Sim 
dórnak, dr. Mittermayer György védőjének fel, 
szólalása után a magánlaksértéssel vádolt

orvost felmentette.
Az ítélet indokolásában megállapította, hogy 
Barla-Szabó igazgató főorvosnak nem volt foga 
senkinek sem utasitást adni, hogy éjszaka bár, 
kinek lakásába behatoljon, azonban Mitterma
yer György mégsem követett el magánlaksér
tést, meri az orvos, a lakás tulajdonosa nem 
volt odahaza és ahhoz, hogy valaki magánlak
sértést kövessen el, a lakás tulajdonosának til
takozása szükséges.

Mittermayer dr.-nak tehát nem Is kellett 
erőszakosan fellépnie.

A táblai ítélet az OTI-orvosok körében nagy 
feltűnést keltett.

A letétbehelyezett ékszere
ket eladták és a pénzt el
sikkasztották

ezek eredetét most kutatja a rendőrség. Letar
tóztatása előtt egy- nappal útlevelére

olasz vízumot szerzett.
ami azt bizonyítja, hogy szökést tervekkel fog
lalkozott.

Kántorral egyidejűleg került a rendőrségre a 
másik kölcsöniroda tulajdonosa, Osváth 
László is

ö Is hirdetések utján szerezte ügyfeleit 
és ugyancsak ékszerfedezetro Ígért pénzt. Az 
ékszert elzálogosította, pénzt viszont nem adóit 
rá. Svati Sándorné, egy katonatiszt elvált fele
sége tett ellene följelentést.

Tlzerer pengő értékű ékszereket vett ál 
tőle

azzal, hogy azokat eladja és másnap kifizeti az 
összeget. Az elszámolással adós maradt, az 
ékszerek eltűntek. Osváthot is sikkasztás címén 
tartóztatták le.

Mind a két sikkasztót ma Viszik a Markéba.

A közszállításoknál 
nem kell szerződési 

illetéket fizetni
Régi panasza a kereskedelemnek és az ipar- 

□ak, hogy a közszállitásoknál eddig keltői 
megadóztatás alá estek és pedig úgy, hogy

a forgalmiadét vállságon kívül még 3 szá
zalék szerződési Uetékckkel Is megterhel

ték ■ szállító kereskedőt vagy iparost.
Imrédp Béla pénzügyminiszter belvt adva nz' 

érdekeltek részéről felmerült állandó panaszok
nak, elrendelte, hogy a közszálütásoknál. akár 
városokkal, vagy akár más közületekkel történt 
is a szerződéskötés, ha egyébkért a kereskedő 
és iparos forgalmiadó váliságot fizet

nem köteles többé az eddigi 8 százalék 
szerződési Illetéket fizetni.

\ pénzügyminiszternek ezt a rendelkezését min
denesetre nagy megelégedéssel fogadják az ér
dekelt Makkörőju,
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák" hóhérmunkája

Hetedik közlemény

Bratianu lemond
Bratianu azonban nem azért volt régivágásu 

balkáni diplomata, hogy az olasz miniszterelnöknek 
ez a frappáns kérdése zavarba hozhatta volna. Akár
csak cseh kollégája, a következő kedves mesével szó
rakoztatta gyanútlan hallgatóit:

— A magyarok száma Erdélyben hozzávetőlege

sen 1 millió. Legnagyobbrészt köztisztviselők és 
katonák. Természetesen messze vannak annak a 
lehetőségétől, hogy ezen a területen a magyar

ság domináns etnikai számarányát képviselhet
nék. Elvégre is a románok száma több mint 

2,500.000. A magyar lakosság azért így is befér
kőzött a román lakosságú zónák kellős közepébe. 

A lakosságnak nagy etnikai része román. Csupán 

egy kerület van, amelyet Románia nem igényel 
— bár környékén számos románlakta helységet 
és várost zár magába —, ez a debreceni kerület. 
A román etnikai karakter fenntartása érdekében 

lemondtunk erről a területről, 
minthogy annak környező területei aktív magyar 
lakossággal is bírnak.
Bratianunak ez a nagylelkű gesztusa, amellyel a 

Hortobágyról lemondott, valóban megérdemli, hogy 
külön aranylapon nyerjen megörökítést a trianoni 
szerződésről szóló irodalom annaleseiben.

Bratianunak ez az előterjesztése indította mega 
bizottság tulajdonképpeni munkáját. Egymásután 
Borra vették a román kormánynak az erdélyi határ 
megállapítása ügyében készült emlékiratait s azokat 
a legnagyobb részletességgel tárgyallak. Arról, bőgj’ 
ugyanakkor, ugyanerről a kérdésről

magyar emlékiratok Is készültek,

sőt kéznél is voltak, persze

még csak meg sem emlékeztek.

így történt, hogy február hó 16-án tartott ülésben 
Le Rond tábornok, aki a magyar-román határvonal
nak különösen közlekedési és stratégiai szempontból 
való kidolgozásával volt megbízva, minden további 
megjegyzés nélkül elfogadásra ajánlhatta következő 
érvelését:

— Az erdélyi vasútvonalnak teljes egészében 
Romániához kell tartoznia, mert ha a románok 
Erdélyben való közlekedésüket illetőleg a ma
gyaroktól fognak függeni, ez állandó súrlódá
sokra fog okot szolgáltatni s veszedelmes lesz a 
békére. Ennek a körülménynek nagy politikai 
(értsd: sztratégiai, — a Szcrk.) jelentősége van. 
A szatmárnémeti—nagyvárad—aradi vasútvonal 
az első, amellyel az erdélyi Felföldről lejövet a 
sikon találkozunk. Ez alkotja azt a minimális 
megoldást, amelyet az amerikai, angol cs fran
cia szempontok kicgyeztetésérc tanácsolni lehet. 
Különösen figyelemreméltó a francia tábornok 

felszólalásának utolsó mondata, minthogy abból két
séget kizárólag arra lehet következtetni — amiről 
különben nagy általánosságban Hunter-Miller is meg
emlékezik —, hogy

az amerikai és angol javaslat, 
szemben a francia-román meg
oldással, Nagyváradot és a 
nagyváradi vasútvonalat is Ma
gyarország részére akarta ere
detileg biztosítani.

Erdély vasútvonalai 
a vita pergőtüzében

t’gyaiiczcn iilc.eli egyikéti a német békeszerzíí- 
dós előkészítésével elfoglalt Orlaudo és Sonnlno fő- 
delcgálusok helveti Olaszország nevében: gró/ Vanu
telli is felszólalt, aki felszólalásával éppen e sokszor 
szereplő szatmár—nagyváradi vasútvonal ügyeben, 
egv bennünket igen közeiről érintő *

s eddig meglehetősen ismeretlen adatokban gaz

dag vitának vetette aieg alapját.

— Hortobágyié!
GRÓF VANUTELLI: Amennyire lehetséges, szilárd 

és természetes határvonalat kell megállapítani. 
Ilyen keltő van: a Tisza, vagy az erdélyi 
Felföld széle. Ez utóbbi azonban, mint azt 
Comnéne román delegátus térképe is bizo
nyítja, csak adminisztratív határ. Miután az 
etnográfiai (néprajzi) határ nem esik össze 
a földrajzi határral, a Románia által kért határ 
is méltányos. E határvonal azonban Arad me
gyén kívül — amely tiszta román — majdnem 

teljes egészében a magyar lakosságú Csa- 
üád és Békés megyéket is magában fog
lalja, holott ezen a vidéken csak 13.000 
román lakik.

A másik két északi megyében: Biharban és 
Szalmáiban a népességnek körülbelül fele 
román.

Gróf Vanutelli után Laroche francia delegátus 
szólalt fel, aki közölte, hogy az imént előadott ada
tok megegyeznek a francia adatokkal. X románok 
által követelt határ, Laroche szerint is, magában fog
lalna egy olyan területsávot,

amely majdnem kizárólagosan magyar,
ellenben az olasz megbízott által javasolt határvonal 
majdnem teljesen összeesik az etnikai határral. 
A székelyekre vonatkozó román adatok nem megbíz
hatók, mondja Laroche. Ennek a nyelvszigetnek 
azonban feltétlenül a környező román tömegek sorsá- 
vai kell osztoznia. Laroche is elismeri, 
hogy Nagyvárad magyer, de nem le- 
hét elvenni Romániától, mert fontos közlekedési 
középpont és románoktól van körülvéve. A francia 
delegáció nem fogadhatja el teljes egcszébep a román 
határvonalat, mert az elvenné a délkeletről délnyu
gat felé haladó azt a vasútvonalat is, amely magyar 
többségű területen megy át s ilymúdon megfosztaná 
Magyarországot ebben az irányban haladó közleke
dési vonaltól. Mégis azt kívánja, hiogy adják oda 
Romániának a Szatmárnémeti—nagyvárad—makói 
vonalat, bár ez több ponton metszi az etnikai határt, 
de gazdasági okok követelik ezt.

Laroche érdekes részletekben gazdag felszólalása 
után még az amerikai Seymour professzor jegyzi meg, 
hogy szerinte

mind a két vonalat Magyarországnak kellene 
juttatni.

majd nem sok figyelemben részesített felszólalása 
után a következő vita indul meg.
TARDIEU: Ha ez megtörténnék, akkor Románia 

tiszta román területeket is elvesztene és igy 
hiányoznék a hegyek lábánál az a vasúti vo
nal, amely Romániát sztratégiai szempontból 
nagyon nehéz helyzetbe hozhatná.

SEYMOUR: Az amerikai delegáció álláspontja, hogy 
a sztratégiai szempontok figyelmen kivül ha
gyassanak.

LAROCHE. Ha Romániának Észak és Dél felé vé
dekeznie kell, erre a vonalra feltétlen szüksége 
van. Az a halár, amely a vasútvonalat is ma
gában foglalná, nem csatolna jelentékenyebb 
számú magyart Romániához.

LEEPER: Erdély igazi közlekedési vonalai keletről 
nyugat felé irányulnak. A Szatmárnémeti— 
nagyváradi vonal egyszerű vasútvonal és nem 
feltétlenül szükséges. Az olasz álláspontot 
támogatja.

LAROCHE: A románokat gazdaságilag éppen olyan 
kedvező helyzetbe kell hozni, mint a magya
rokat, akik a maguk sík területén nagyon 
könnyen építhetnek bármilyen uj vasútvona
lat. Ha a románoknak hiányozni fog ez a vo
nal, akkor ők lesznek kénytelenek a Kárpá
tokba építeni egy transverzólis vasutat, amely
nek tarifái végzetesen magasak lesznek ahhoz, 
hogy a gazdasági viszonyok szempontjából 
kedvezőek lehessenek.

LEEPER: Ismétli, hogy gazdasági szempontból nem 
feltétlenül szükséget ez a vasútvonal.

LAROCIIE; E vasútvonal birtoklása életbevágó kér
dés Romániára nézve, mivel a hegyek közel
sége megakadályozza kelet felé a további 
vasútépítést. Az erdélyi ternielvenyek és ipar
cikkek ezentúl nem nyugatra, Budapest felé 
fognak menni, nem is keletre a román pia
cokra, amelyeknek nincs is rájuk szükségük, 
hanem dél felé: a Dunához. Egy észak déli 
irányban haladó jó vasútvonal elengedhetetlen.

Tantieu és laroche 
uiahb nagy csatái 
Románia erMeiért

Már-már úgy látszott, hogy az erdélyi határ
vonal megállapítása az albizottságokban nem kerül 
többé megvitatásra, amikor a FOffilánok ÖF- 
tSéíyi előnyomulása ismét az ese
mények homlokterébe áültolta a 
kérdést.

Az egyik legközelebbi ülésben, amelyben nagy
részt már Románia egyéb határkérdéseivel foglalkoz
tak (Besszarábia, Dobrudzsa, sin.) az amerikai 
Seymour professzor ismét előhozakodott a vasútvonal 
kérdésével és

hibáztatta az angol javaslatot, amely még mindig 
sok magyar területet foglal magában.

Seymour professzornak ez a jóhiszemű és tárgyila
gos megjegyzése természetesen kapóra jött Tardieu- 
nak és Larochenak, akik azonnal Románia javára 
élezték kj a helyzetet. Érdekes ennek a rövid, de 
igen tanulságos vitának lefolyását is szószerint kö
zölni:
SEYMOUR: Az angol vonal nagyon sok magyar te

rületet foglal magában.
LAROCHE: Hát akkor miért nem viszi az angol de

legáció a vonalat északabbra, egészen llusztig?
LEEPER: Szükségesnek tartottuk, hogy a rutének

nek adjuk a Kólómra—huszti vasútvonalat, 
de Máramarosszigetnck a románokhoz kell 
tartoznia.

TARDIEU; Ebben egyetértünk, hogy Máramarosszi- 
getnek Romániáé kell lenni, mert ez erőszak-: 
ka) szeli át a vasútvonalat.

LAROCHE: Ha nem kapják meg a románok—Husz-t 
tót, a vasútvonal két csonka részre szakad.

LEEPER: Szatmárnémetiben 33.000 a magyar lako- 
. ..r. gi/íma, 3000 román lakossal szemben.

SEYMOUR*. Ellenzi, hogy egészen magyar városokat, 
mint Nagykároly, a románoknak ítéljenek. A 
néprajzi alapelv a legfontosabb. A vasútvona
lakat meg lehet változtatni.

TARDIEU: Akár gőzzel, akár villannyal történik a 
közlekedés, észak-déli közlekedéseket nehéz 
megállapítani. A távolság Szatmárnémeti és a 
Duna között nem olyan nagy, mint ahogyan 
azt az amerikai delegáció gondolja. Máskülön
ben a halárnak biztosításáról van szó. Ha a 
magyarok ugyanakkor megtartják a Debre
cen—Békéscsaba, a Szatmárnémeti—nagy- 
károly—nagyváradi vonalakat is, akkotr 
a románoknak nem marad 
semmi.

LAROCHE: Előterjeszti a bizottságnak a fegyverszü
net alkalmával megállapított választóvonal 
ügyét. Ezt a vonalat szintén nem néprajzi vi
szonyok szerint állapították meg.
Ezt a vonalat a következő pon
tok határolták i Nagyvárad, 
Kolozsvár, Déva. Azonban a 
románok látva azt, hogy a 
magyarok uralma alatt ma
radt megyék terrornak (?) 
voltak kitéve, előnyomultak s 
igy követelték, hogy az 1316. 
évi szerződésben megállapí
tott vonalig haladhassanak,

(Folytatjuk)
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Használjunk

gázt
a háztartásban

mert a legjobb 
a leghigiénikusabb 

és a legolcsóbb!

Budanest
SzfiHesföttros

KDznonE! Városi Irodála fts 
bemutató mintaterme:

VII, Rákóczi-ut 18. Telefon: 461-66
Budai Uárosl Irodája:

II, Margtt-körut 77. Telefon: 531-66 
Újpesti Városi irodája: 

Újpest, Királyl-ut 1. Telefon: 846-61 
Elöadűierma és Kiállítási 

neiyisege:
VI, Vilmos császár-ut 3. I. em.

Gyakorlati 
HzMüaáásak 

minden kedden és pénteken d. u. 
5 órakor, VI, Vilmos császár-ut 3. 
sz. alatti helyiségekben. A belépés 
díjtalan. 1934-ben az első előadás 

laiwr 9-én 
lesz.

Bérleti akciónk 
keretében bérbeadott modern 
gázkészülékek havi bérleti dllai 

a következők:
Hagy uszmetesitö KöszUlek

Itall Rázrardökályhai per
cenként 10 és 15 1. meleg- 
vizH’olít&ifnláfáal, 
havi Iliire a 15 literesé 1.50 P 

a 10 literesé P
Kis ulzmelegM

(pillanat vizhevnő) a víz
csap helyébe szerelhető, al
kalmas azonban mosogató, 
m osd ó k, 1 a bo r a tó ri u m o k, or- 
vosl rendelők, stb. részére 
is, percenként 4-6 L me
legvíz szolgál alással, 

haui bére.............. 0.60 P
Gáztűzhely

3 t«z«ns llással. 1 eütévol és
1 étalnielegltCvol,
haui híre............ 1.60 P

Gázlözu
2 tözőnyllással, kis háztar
tások és garszoniakásokré- 
tpéro
havi bére............ 0.24 P

Oázsuiö
1 sütőst krénnyel
havi háre 0.40 P

Gázuasato-kfisziot 
hevttőAllvftnnyai, 2 drb nik- 
belezeti vasalóval, 
haui htre ............ 0.24 P

GáztUtökáiyha
(falt fütŐkAlyhai fürdőszo
bák és kisebb helyiségek 
fii létére.
nauí bőre..............0.40 P

Dlllalan tanácsadással és káttségvatéssal 
fent! Irodáink készséggé szolgálnak.

Budapest Székesfőváros 
Gázmüvei

Amikor az ötvenéves asszony 
kettesben römizik a húszéves fiúval...

Előkelő házasfelek izgalmas válópere a bíróság előtt
1018 őszén egy fiatal főhadnagy jött haza 

szabadságra a harctérről. A főhadnagy négy 
éven ál kóstolgatta a háborús élet gyönyöreit 
és ezért különös élvezettel vetette l>ele magát 
a frontmögötli élet gyönyöreibe. Egy társaság
ban megismerkedett azután egy elvált asszony- 
nyal, egy úgynevezett érdekes nővel, aki még 
mindig szépsége teljében ragyogott, bár nem 
volt egészen fiatal. Az uriasszony azelőtt egy 
földbirtokos felesége volt, azonban néhány év
vel előbb már elvált lőie és ekkor kézhezvetle 
voH férjétől vagyoni járandóságát, amely te
kintélyes összegei tett ki. A hölgy Budapestre 
jött la'kni és mivel unta magát, beiratkozott or
vostanhallgatónak a budapesti egyetemre.

24 éves féri
37 éves asszony

A háború forgatagában találkozott egymás- 
sul a két ember és megszerették egymást. 1018 
októberében, néhány hónappal a front felbom
lása előtt meg is kötötték egymással a házas
ságot, amelynek egyik érdekessége az volt, 
hogy az esküvő napján

a férfi még csak 24 éves volt, az asszony 
pedig már a 87-ik életévét Is betöltötte.
Bár több mint tíz évig a házastársak között 

nem volt semmi differencia, azt. ami ezekután 
közöttük történt, végeredményében mégis csak 
a korkülönbség regényének lehetne nevezni. Az 
asszony az idfík folyamán ugyanis állandóan 
félékenykedett férjére, majd később a férj ki
fogásolta felesége életmódját, amelyet túlságo
san szabadosnak talált. Az asszony gyakran 
beszélgetett erről a dologról ismerőseivel és 
ilyenkor azt a kijelentést telte, hogy közte és 
férje között megállapodás van, amely szerin' 
egymásnak minden tekintetben a legnagyobb 
szabadságot biztosították.

Persze, addig sok minden történt, amíg a 
dolgok idáig fejlődtek. A férj nagyon előkelő 
állásban levő köztisztviselő lett, olyan pozíció
ban, amelynél az erklöcsi intakság és a hozzá
férhetetlenség a legnagyobb kellék. Annál szo
morúbbak azok az események, amelyekre 
mindkét házasfél válókeresetét alajűlotta.

A megzavart 
bajtársi összejövetel

Mert a házasság nem érte meg a tizenötödik 
évfordulót, hanem már ezt megelőzőleg végleg 
felmondta a szolgálatot. A dolog egészen köny- 
nyü természetű összeszólalkozáson kezdődött 
olyan nézeteltérésen, amelyet a felek egyike 
sem tartott túlságosan komolynak, amely azon
ban végeredményben mégis

a házasság összeomlását eredményezte.
Az történt ugyanis, hogy a férj bajtársi össze

jövetelekre szokott járni egy csendes budai ven
déglőbe, ahol régi háborús emlékeket szokott 
borozgatás közben volt katonatársaival •gyűlt 
felcleveniteni. Az asszony mindig kifogásolta 
ezeket az össze jöveteleket, különösen pedig azt. 
hogy a férj éjfélfelé szokott csak hazajönni és 
ez alatt az idő alatt ő teljesen egyedül maradt.

Az egyik ilyen összejövetel alkalmával azután 
az asszony este Hz órakor odament a vendég
lőbe, kihivatta férjét és hívta haza. A férj na
gyon jól érezte magát a társaságban, azonfeli1’ 
nagyon bántotta az, hogy az asszony a kompá
nia előtt ferde helyzetbe hozta és ezért azt ta
nácsolta feleségének, hogy menjen szépen Laza

Az asszony azonban egyre hangosabb lett és 
az összetűzés egyre élesebbé vált, mert a nő 
kijelentette, hogy addig nem megy haza, i nig 
a férje vele együtt nem jön. Állítólag ennél a 
jelenetnél

■ férj feleségét bestiának nevezte, sőt ke
zével meg is lökte volna.

Végül is a férj megunta a dolgot, otthagyta ba 
rátáit, autón hazavitle feleségét, nyomban 

összecsomagolta a legszükségesebb holmi
jait és az egyik közeli azállodába hajtott. 
Amikor a férj már az ajtónál volt, idősé" 

kérlelni kezdte, hogy ne menjen el, de a dühös 
ember kitépte magát felesége kezei közül el 
rohant Félórával később pedig

az asszony is elhagyta a közös lakást, 
az ajtói lezArla és a cseléddel együtt a nővéré
hez ment aludni.

Másnap délre a férj meggondolta a dolgot 
és a szállodából azzal távozott el, hogy vissza
megy 
In Un, 
többé

lakni. Amikor azután a zárt ajtókat meg
megint feldühödött és kijelentette, hogy 
nem él együtt feleségével.

Vádaskodik 
az asszony

kezdődött a felek különélése. Ami ezután 
történt, azt a férj beadványa mondja el. Abban 
azt hozta fel a válóok gyanánt, hogy felesége 
öl társasága előtt megszégyenítette, majd pe
dig, amikor a különélés bekövetkezett.

az asszony eljárt felettes hatóságánál

és ott vele szemben különböző vádakat emelt, 
hivatalos titok megsértésével vádolta és fel
hozta azt is, hogy állásához nem méltó maga
tartást tanúsít. Többek között elmondta az 
asszony azt is, hogy férje sokszor ittasan tért 
haza, egy alkalommal pedig olyan botrányosan 
részeg volt, hogy autón vitette magát, még pe
dig úgy. hogy lefeküdt az ülésre, a lábait meg 
u sofTör nyakába akasztotta. Az asszony azt is 
clpanaszolta férje felettesének, hogy ura nem 
látta el őt pénzre! és amikor ez ellen kikelt, azt 
javasolta neki, hogy

kössön Ismeretséget gazdag férfiakkal és 
így szerezsen magának pénzt.

! Hosszabb Időbe került, amíg a férj nr ellene

Igv

a körülményt hozta fel elsősorban | Az iparművészreéppen ezt _ _________ ________ ... .. t
feleségével szemben. A per folyamán azután a 
férj előadta azt is, hogy feleség*1 a Különélés 
alatt

férjes asszonyhoz nem méltó, meg nem en
gedhető magatartást tanúsított,

.1 kritikus römlparll
Elmondta azt, hogy felesége egyik elvált ba

rátnője lakásán megismerkedett egy gazda
tiszttel. akivel

túlságosan bizalmasan érintkezett.
Az ismerkedés egy nagy vacsora alkalmával 
történt és ekkor az összes jelenlévők megbot- 
ránkoztak azon, hogy a nö a gazdatiszttel fél
revonult, egymás kezeit simogatták, úgyhogy a 
bizalmas kettős az egész társaságban a legkel
lemetlenebb feltűnést keltette.

Az asszony magatartása miatt másik nagy 
botrány is keletkezett. A rákövetkező nyáron 
ugyanis az asszony egyik barátnője elment 
nyaralni és mivel attól félt, hogy távolléte alatt 
a lezárt lakásba betörők hatolnak be, felkérte 
az uriasszonyt, hogy költözködjék oda. A nö a 
kérésnek eleget is tett és’ mindjárt ottlakása 
első hetében történt az, hogy a háztulajdonos 
Hóval ismeretséget kötött

Egy este ugyanis, amikor az asszony haza
felé tartott, a háztulajdonos flá- al összeütközött 
a lépcsőn. Kölcsönös bocsánatkérés következett 
be, amelynek során

■ mér ötven év körüli asszony megismer
kedett a húszéves fiatalemberrel, 

akit másnapra lakásába meg is invitált.
Másnap a flu meg is jelent az asszonvnál, 

nagy virágcsokrot hozott magával, azután le
ültek kártyázni. Nem sokáig remiztek azonban, 
mert a fiatalember ajánlatokat tett a nőnek és 
a flu családja éppen akkor tört be a lakásba, 
mikor már a villanyt is eloltották.

Ebből éktelen botrány támadt, mert a flu 
édesanyja hangos szemrehányásokat tett a nő
nek, aki a történtek után nem is maradt meg 
a lakásban, hanem kénytelen volt sürgősen el
távozni.

— Ezzel azonban nem merült ki feleségem 
hünJajstroma — folytatta a férj —, mert más, 
egészen furcsa dolgok is történtek. Feleségem 
ugyanis, aki ezt követőleg albérletbe ment lakni, 
háziasszonyánál megismerkedett egy fiatalem
berrel, aki mint iparművész mutatkozott be 
neki. Utóbb kiderült, hogy

az Iparművész egyszerű asztalosscgéd, 
ez azonban nem akadályozta meg feleségemet 
abban, hogy a fiatalemberrel bizalmas levele 
zést folytasson, vele kettesben járjon moziba és 
sétálni.

A férj be is csatolta a leveleket, amelyekből 
kitűnt, hogy az asszony az „iparművészt11 ke
resztnevén „Édes Lajosnak" szólította. Mind 
ezek alapján azt kérte a férj, hogy a házas 
ságot felesége hibájából bontsa fel a bíróság.

Férj uram sem jobb...
A keresettel szemben az asszony erélyesen 

védekezett
Azt nem vonta kétségbe, hogy a vendéglő 

előtt izgalmas szóváltás keletkezett közte és 
lérje között, ennek azonban nem volt szerinte 
túlságos nagy jelentősége, mert hiszen a tör
téntek ellenére mindketten ki akartak egymás
sal hók ülni. A baj csak az volt, hogy amikor 6 
közeledett férjéhez, akkor ez makacskodolt, 
amikor pedig a férj gondolta meg a dolgot, 
akkor ö nem állott kötélnek. Különben

sem lehet egy asszonytól rossznéven venni, 
ha férje kiina rád ozását nem nézi Jószem- 

mel
és emiatt idegeskedik. Ez tehát annál kevésbé 
válóok, mert férje maga adta elő azt, hogy a 
különélést ö kezdte meg.

A férje ellen emelt vádakat illetőleg, azt 
mondta az asszony, hogy urának felettesétől 
tulajdonképpen tanácsot kért és csak elkesere
désében és izgalmában tette meg, hogy férjét 
rossz színben tüntette tel. Ennek nem az volt 
a célja, hogy urának ártson, hanem csak az, 
hogy megkönnyebbüljön és férje felettesének 
közbenjárását kieszközölje. Jóhiszeműségének 
legfőbb bizonyítéka az, hogy amikor férje ellen 
a panaszok folytán megindult az eljárás és őt 
kihallgatták, a tanuságtételt megtagadta, tehát 
elhárítani igyekezett férjétől minden kellőmet- 
lenséget. Ezen az alapon azután meg is szűnt 
az eljárás férjével szemben.

Az asszony a legha tározót labau kétségbe- 
vonta, hogy ö a különélés ideje alatt mások
kal szemben meg nem engedett magatartást 
tanúsított volna. A gazdatiszttel mindössze csak 
annyi történt, hogy úgy, ahogy az társaságban 
egy urinsszonyhoz illik, kedvesen és barátsá
gosan beszélgetett el a férfival, aki neki asz- 
talszomszédja volt. A háztulajdonos fiúnál épen 
öl érte a legnagyobb meglepetés. A flut, húsz
éves, kellemes gyereknek tartotta, akit

gyanútlanul engedték be a lakásába, 
hiszen a gyerekhez képest ő mégis csak egy 
idősebb uriasszony. Nem gondolhatott arra, 
hogy a kamasz vele szemben megbotránkozta- 
lóau és neveletlenül fog viselkedni, amikor pe
dig mindez kiderült, ő maga utasította ki a 
gyereket Arról azután igazán nem tehet, hogy 
ugyanekkor a flu édesanyja öt is teljesen alap 
talonul megtámadta.

• ' j vonatkozólag a nő azt adta
elő, hogy neki nem volt fogalma arról, hogy az 
a férd asztalosscgéd. Előtte olyan intelligensen 
viselkedett ez az ember, hogy ö azt hitte, hogy 
a társadalmi érintkezés közöttük lehetséges. A 
fiatalember különben is csak huszonkilenc 
éves, tehát a fia lehetne és abban sincsen sem
mi furcsa, hogy levelében, amelynek tartalma 
közömbös, őt a keresztnevén szólította. Ez 
olyan társadalmi szokás, amiből intimebb vi
szonyra következtetni nem lehet. Teljesen 
lation dolog volt tehát ’
a fiatalemberrel itt-ott 
ment.

Az asszony tehát 
minden tekintetben

ár
részéről az, hogy ezzel 
sétálni vagy moziba

ártatlannak vallotta 
magát,

sőt most már Ő ment át ellentámadásba és
a házasságnak férje hibájából való fel- 

................kérte.

I Hosszat)!* kiött Került. amíg n férj tíz ellene 
leméit vádak elől tisztázta magát ás válóokul

bontását
Elmondta azt, hogy megállapította, hogy 

férje és egyik kollégája egy alkalommal, az ö 
lúvoliélébcn

két nőt hoztak fel a lakásba, 
azután inni kezdtek és bizalmas érintkezésbe 
keveredlek. Felhozta azt is, hogy férje az ő 
saját

unokabugát Is el akarta csábítani, 
akinek egészen nyíltan tisztességtelen ajánla
tokat tett. A fiatal urileány valósággal meg
rémülve kért tőle védelmet, amiatt, hogy férje 
állandóan trágár viccekkel traktálta és szerel
mével folyton üldözte.

— Férjem egyáltalán nem volt válogatós — 
mondotta az asszony — a saját szobalányunk
kal kikezdett, sőt ezt rá akarta venni arra, 
hogy egyik barátnőjét ismertesse meg vele.

Felhozta továbbá a nő azt is, hogy ura öt 
egy alkalommal tettleg inzultálta is.

— Akárhogy álljon is azonban a dolog — 
folytatta — szerintem a házasságot tulajdon
képpen nem is lehet felbontani, mert a törvény 
szerint csak akkor lehetséges ez, ha a felek 
között az életközösség folytatása teljesen lehe
tetlenné vált. Én azonban bizonyítani tudom 
azt, hogy

férjem a különélés ideje alatt többször 
találkozott velem

cukrászdában, vendéglőben és moziban is 
együtt voltunk és egy ilyen alkalommal többek 
között, amikor együtt vacsoráztunk, férjem ne
kem virágot is vett. Szerintem ez kétségtelen 
jele a megbocsátásnak, de ha nem lenne az. 
akkor is bizonyíték arra, hogy a házasélct kö
zöttünk nincsen annyira feldúlva, hogy nekünk 
feltétlenül válnunk kellene.

Igazságot szolgáltat 
a legfelsőbb bíróság

Az érdekes ügyben a legfelsőbb bíróság most 
hirdette ki Ítéletét, amellyel

a házasságot mindkét fél hibájából felbon
totta.

A határozat indokolása szerint, az asszony
nak az az eljárása, hogy férje ellen külön
böző panaszokat emelt, válóok, mert még a bi
zalmas közlés is árt a férj helyzetének, külőnö- 
sen akkor, ha előkelő állást betöltő köztisztvi
selőről van szó. Különben is az asszony vádjai 
olyan súlyosak voltak, hogy azokat nem menti 
elkeseredése és izgalma. Kétségtelen ugyanis, 
hogy

őt férjével szemben a lebecsülés, tisztelet
lenség és ártaniakarás célzata vezérelte.

Ugyancsak megbocsáthatatlannak minősítette 
a bíróság az asszonynak különböző férfiakkal 
szemben tanúsított magatartását. Az a nő, aki 
erkölcsi hírnevére a legkevesebbet is ad,

nem viselkcdhetlk úgy, amint azt az al
peres tette.

A társadalom minden osztálya a legnagyobb 
súlyt helyezi a nő hűségére és becsületességére. 
A férj köztisztviselői állását is veszélyeztette 
az, hogy az asszony szcplőtlc hírnevét veszé
lyeztette és magát hangos botrányoknak tette 
ki. A különös römizést tehát a bíróság váló
oknak minősítette.

Az iparművésszel kapcsolatban ugyancsak 
megállapította a bíróság a nő vétkességét. Az 
illető fiatalember lehet tiszteletreméltó mű- 
asztalosscgéd, azonban bizonyos az, hogy tár
sadalmi szempontból nem megfelelő partner 
egy előkelő állású köztisztviselő feleségének. A 
vele folytatott érintkezés és a levelezés, annak 
bizalmas megszólítása tehát kétségtelenül er- 
kölcscllenes volt és a házassági hűséget súlyo
san sértette.

Megállapította azonban a bíróság a férj vét
kességét is amiatt, mert

a családi otthont beszennyezte 
azáltal, hogy oda nőket hozott fel, felesége 
unokahugát szerelmével üldözte, részegen jött 
haza és még a szobalánnyal is ki akart kezdeni.

A vendéglői virágvásóríást a bíróság nem te
kintette megbocsátásnak. A találkozások célja 
bizonyos anyagi ügyek megbeszélése volt, az 
pedig teljesen érthető, ha egy ejökelő köztiszt
viselő a naay nyilvánosság előtt feleségével 
szemben a legnagyobb udvariassággal, tisztelet
tel és megbecsüléssel viseltetik és ueki virágot 
vásárol. Ez azonban egyáltalán nem jelenti 
azt, mintha a házasságot feldultnsk lehetne mi
nősíteni.

C.Zg ■tfS* evőeszközök, dísztárgyak 
alkalmas a i á n d é kő k

legolcsóbban
POLGÁR KÁLMÁN .
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nem ázik át,
tartóssága csodával határos
Az én talpam Okmatalp
Kevés pénzért soká tart

— Éjszaka ismét hidegebbre fordul az 
idő. Tavasziasan derült napsütés volt az 6 
év utolsó napján, Budapesten a hőmérséklet 
4 jókra emelkedett. Az ország minden ré
szében olvad, a legmagasabban fekvő he
lyeken is megkezdődött az olvadás. A Me
teorológiai Intézet prognózisa: Egyes helye
ken, főként Délnyugaton még esők, keleti 
és délkeleti légáramlás várható éjszakai le
hűléssel.

—• Rovottmultu csaló volt Strawitzky, as 
^előkelő** francia bankár. Párisból jelentik: 
A lapok a huszadik százai legnagyobb szélhá
mosának tartják Strawitzky fezört, aki csalá
saival bukásba vitte a délfranciaországi 
Bayonne városban székelő Municipale Bankot. 
A csődbejutott bank passzivái 200 millió frankra 
rúgnak. A bank bukásál kizárólag Strawitzky 
csalásai idézték elő. A Paris Soir furcsának 
találja, hogy ez a szélhámos komoly üzleti kö
rökkel tárgyalhatott és megemlíti, hogy Sira
tott z kg legutóbb a francia nagybankokkal tár- 
Ealt egy 250 millió frankos bolgár kölcsön ki-

csátása ügyében. Megállapították, hogy Stra
witzky különböző csalásokért már büntetve 
▼olt Meglepő, hogy Strawitzky büntetett múltja 
ellenére érintkezésbe léphetett előkelő francia 
pénzügyi körökkel.

—- Eltemették Lenkey Lajost a Pécsi Napló 
főszerkesztőjét Általános részvét mellett temet
ték el vasárnap Lenkey Lajost, a Pécsi Napló 
főszerkesztőjét és alapitóját. A Magyar Újság
írók Egyesülete által küldött Jókaí-lepcllel ta
karták le a koszorúkkal elborított ravatalt. A 
gyászszertartás Wallenstein Zoltán dr. főrabbi 
búcsúbeszédével kezdődött, majd Linder Ernő 
főszerkesztő méltatta az elhunyt érdemeit. A 
temetésen Pécs város és Baranya vármegye 
egész előkelősége osztatlan részvéttel vett részt. 
A koporsót a Pécsi Napló munkatársai vitték a 
családi kriptához.

—- Uj vámtarifa készül Amerikában. Neu>- 
'Yorkból jelentik: Roosevelt elnök meg 
akarja változtatni az Egyesült Államok 
vámtarifa-rendszerét. Arról van szó, hogy a 
jövőben minden egyes országgal szemben 
más és más tarifa-dijtételeket állapítsanak 
meg aszerint, amilyen mértékben az illető 
ország előnyöket biztosit az amerikai export
nak.

— Kisantant értekezlet lesz Zágrábban. Bel- 
grádból jelentik: Novakovice, a külügyminisz
térium osztályfőnöke, Zágrábba utazóit a ja
nuár 8-a és il-e között ott tartandó kisantant 
értekezlet technikai előkészítésére. A kisantant 
miniszterei a zágrábi bánsági palotában fognak 
tanácskozni

— Megszűnt a híres Wolff-sajtóiroda. 
Berlinből jelentik A Wolff-iroda január el
sejével beolvad a Német Távirati Irodába. 
A Wolff Távirati Iroda több mint háromne
gyed évszázadon át az egész világ sajtójától 
nagymértékeit tevékenységet fejtett ki a 
hírszolgálat terén. 1934 január elsejével a 
hivatalos német hirszolgálatot az újonnan 
alapított Német Távirati Iroda látja el, 
amely belföldi hírszolgálatát egyesíti a Te- 
legraphenunion belföldi hírszolgálatával.

Egy nevezetes 
évforduló

Kerek négyszáz éve immár, hogy Aureolus 
Philippus Tbcophrastiis Bombastus von Ho- 
henhrim, röviden: Paracelsus, az elkémista tu
dós e földön élt és — a XVI század első felé
ben — kél izben is megfordult Magyarorszá
gon. Bölcs ember volt, de életében üldözött 
vad, ma már azonban tudjuk, hogy ő sejtette 
meg először a vltaminelinélet jelentőségét, ö 
állította először a vegytant a gyógytudomány 
szolgálatába, ő ismerte fel először a természe
tes életmód szükségességét s azt is, hogy a 
szervezet feljavítására a legalkalmasabb a nö
vényekből — árpából és komlóból — készült 
kalóriadus sör. Nem csoda hát, hogy a leg
jobb. legfinomabb sört Paracelsus-sörnek ne
vezték el s csak természetes, hogy a Huszár
ul." ii „Hágí“-sörözőhen ezzel az itallal ünne
pelték meg Szilveszter estéjén a világhírt tudós 

nevezete* centennóriumát,

Önfeledt mámorral búcsú
zott Budapest 1933-tól

Zsúfolt házak, muzsika, pezsgO-tánc — és remény
— Szegények vagyunk, de ma jól élünk

Vasárnapi ól hétfőre uj esztendőbe fordult 
a kalendárium: itt van ÍM4. Szerény kar- 
costól a gyöngyöző pezsgőig az italok szé
les skálájával, szerencsemalaccal, szeren
csepatkóval, kéményseprővel fogadja Buda
pest az uj esztendőt, mindenféle jóval és 
örömmel :akárcsak a családban az uj jöve
vényt, akiben hisznek, akiben bíznak,

■ki még ígér — akiben még nem csa
lódtak.

Boldog uj esztendőtl — köszönt Budapest 
és buenuztatja 1933-at, amely nem adott 
sokat, de mégis csak megéltünk valahogy 
és örülünk, hogy itt maradtunk köszönteni 
az uj esztendőt.

Hamar felejti a rosszat ez a város, önfe
ledt mámorral szeret felejteni és könnyen 
bizik:

megteltek a lokálok, a színházak a ká
véházak, éttermek, szólt a muzsika, 
perdült a tánc, durrogtak a pezsgős

üvegek
— igy szilveszterezett Budapest. Mindenki 
számára akadt mulatság. Szegények va
gyunk, de ma jó! élünk — ez a jelszó!

A Szilveszter éjszakának központja az 
idén is a Nagykörút. Különösen a Netvyork- 
kávéháznak van nevezetes estje, mert

egész sereg angol, francia és más kül
földi vendég búcsúzik itt 1933-tól.

A Neuryork közönségének soraiban ott 
látjuk a spanyol követet, Antal István sajtó
főnököt, a kisgazdapárti képviselők társa
ságát, Madarassy-Beck Marcell bárót, gróf 
Széchenyi Károlyt, gróf Esterházy Tamást, 
gróf Wenckheim Lajosnét, gróf Csekonics 
Endrét, Titkos Ilonát, Szász Ernőt, továbbá 
az irodalmi élet, az újságírás és a művészet 
számos kitűnőségét.

A Moulin Rouge és a Párisién Grill zsú
folva,

15Juntát
X fogok megérni 1934-ben. Ez csakis tőlem 

függ! Tudom mit kell tennem! TUbbet 
> kell törödnöm az egészségemmel! 

Ezentúl reggelenként bedörzsölöm magam

Diana sosDorszesszeii
Friss, erős, edzett nyugodt idegzetű em
berré vAltoxom. Tele leszek önbizalom
mal, életkedvvel és semmi sem akadályoz
hat meg boldogabb jövőm megépítésében.

Bizakodó hangulat és áremelkedés a 
newyorki tőzsdén. A newyorki értéktőzsde 
az évet bizakodó hangulatban és életképes
nek Ígérkező áremelkedéssel fejezte be. A 
legtöbb papír árfolyama 1—5 ponttal ja
vult. A newyorki tőzsdén jegyzett összes pa
pírok értéke az 1933. év végén tizmilliárd 
dollárral volt magasabb, mint 1932. végén. 
Javította az értéktőzsde hangulatát a chica
gói búzaárak és a newyorki gyapotárfolyam 
szilárdsága is.

— Görögországban kikiáltják a katonai 
diktatúrát. Belgrádból jelentik: A belgrádi 
Politika hosszabb cikkben foglalkozik a 
görögországi helyzettel és arra a következ
tetésre jut, hogy hamarosan katonai dikta
túra kikiáltására kerül sor. A lap azt hiszi, 
hogy Condllisz tábornagy, aki a görög kor
mány legerélyesebb egyénisége, hamarosan 
rábírja Caldarisz miniszterelnököt, hogy 
diktatórikus intézkedésekkel kísérelje meg 
a rendkívül súlyos politikai és gazdasági 
válság megoldását.

— A 8 órai Újság és az Esti Kurír jubi
leuma. Két budapesti napilap órekzett jubi
láns dátumához: az Esti Kurír tízéves, a 8 
órai Újság húszéves jubileumát ünnepli. 
Húsz esztendeje hirdeti becsületes, őszinte 
felfogását a 8 Órai Újság és tiz esztendje 
fut ki az utcára napról-napra a liberális 
világnézet harcos, bátor orgánuma, az Esti 
Kurír. Az egész magyar sajtó pártkülönb
ség nélkül szeretettel és melegséggel ünnepli 
két jubiláló laptársát.

— Halálra tiéltek egy gyermekgyilkost. 
Belgrádból jelentik: A kumanovoi törvény
szék kötél általi halálra Ítélte Sobanovics 
Krif juhászt, egy hétéves kisfiú meggyilko
lásáért. A gyermek, aki juhok'* őrzött, vé
letlenül Sobanovica burájába terelte az ál
latokat. A juhász erre, a gyermeket meg
fő jtoiU és lefejezte.

frakkok, szmokingok, estélyt ruhák, 
az Arizonban ragyogó hangulatban, ragyogó 
közönség, a Boccaccioban durrognak a 
pezsgősüvegek, a kis Lopós-bárban moz
dulni se lehet.

Az Andrássy-uti és körúti nagy kávéházak 
tulajdonosainak sem lehet okuk panaszra, 
mindenütt

ember-ember hátán szorong 

és egy-egy asztalért valóságos ostromot foly
tatnak.

A dunaparti előkelő hotelek 
éttermei is tele vannak vendégekkel, a 
Dunapalota feldiszitett asztalsorai mellett 
láttuk vitéz Kárpáthg Kamillo, a honvédség 
főparancsnokát, Huszár Aladár főpolgár
mestert, Prónatj György bárót, Károlyi Imre 
grófot, Josua Richárd vezérigazgatót, vitéz 
Nánássy-Megay altábornagyot. A Hungária- 
étterernben Magyart cigánymuzsikája mel
lett előkelő külföldi társaság mulat:

a svéd-magyar utazási iroda svéd ven
dégei.

A magyar közélet notahilitásai közül Jiinky 
Kocsárd tábornok és Ángyán Béla ország
gyűlési képviselő szórakozik itt. A Bristol, 
a Carllon termeiben is sok a vendég, éppen 
úgy, mint a Dunapart divatos kis párisi izű 
kávéházaiban.

A Dunaparton nagyon 
meg vannak elégedve a Szilveszterrel, 

sokkal nagyobb bevételt várnak az idei 
Szilvesztertől, mint a tavalyitól.

Buda Szilveszter-estje csöndesebb, bár 
itt is nagyon sokan virrasztva várták meg 
az Ujesztendö beköszöntését.

Az utcákon nappali az élet, kéményseprő
ket és álkéményseprőket simogat a szeren
cseváró publikum: visitoznak a szerencse
malacok, harsog a vidám köszöntés: boldog 
újévet.

— Az angol munkáspárt elnöke és Morris 
autógyáros báró lett. Londonból jelentik: 
A szokásos újévi kitüntetések során a király 
5 báróságot, 4 baronetti, 28 lovagi és 3 tit
kos tanácsosi címet, ezenkívül számos ki
tüntetést adományozott. Godfroy Ellán, a 
munkáspárt végrehajtó bizottságának elnöke 
és MacDonald folyóiratának főszerkesztője 
is báró lett. Bárói rangra emelték William 
Morrist, a híres autógyárost is.

— Négyhatalmi paktum készül a Balká
non? Párisból jelentik: Az Oeuvre fantasz
tikusan hangzó négyhatalmi egyezményről 
ír, amelyet állítólag négy balkáni hatalom: 
Görögország, Törökország, Jugoszlávia és 
Románia kormányai készítenek elő. A hí
rek szerint a balkáni paktum a mai hatá
rok közö? védelmére és biztosítására terjed
nek ki. Az egyezménybe Bulgáriát és Albá
niát is bele akarják képcsőink

— Boris király súlyos beteg. Szófiából 
jelentik: Boris király könnyű természetű in
fluenzában betegedett meg. A fővárosban 
ezzel kapcsolatban az a hír terjedt el, hogy 
a király állapota aggódalomra ad okot, ez 
a híresztelés azonban teljesen alaptalan.

Esik az eső! Olvad!

Most vegyen sércipöt
Eredeti Tretorn SVÉD és eredeti 
OROSZ HÓrcipők egy nagy tétel 

partle vételből

Tretorn gyermek- 4 Ae
Sárclpö 20-27 számig.... P liuí

iwissrcipöí&sir 1 OK
gAria-gyártmány, kis gvári htbAval P llw V

H0I esocipo 0 QK

női sarcipo 9 OR
fekete,eredeti orosz,csak 35-ös P m* W

hói sarcipo
Tretorn svéd és oross, alacsony, A A V
magas és (élmagas sarokhoz, minden ■> 
számban ........................................ P UlUU

Tempó Áruház
Vili., Rákóczf-ut 88.

Benes feltűnő újévi 
nyilatkozata

Prága, december 31.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Benes 

csehszlovák külügyminiszter feltűnő újévi 
nyilatkozatát közli a Lidove cirnii kntholi- 
kus lap.

Benes burkoltan, de érthetően azt fejte
geti, hogy az ipart alkalmassá kell tenni, 
hogy

bármikor az egész vonalon hadianyag 
gyártására rendezkedjék be.

Ipari beruházásokat kell végrehajtani az 
államvédclcm szempontjából is. Ezek a 
munkák a nemzetközi helyzetre való tekin
tettel minden lekintefbejövŐ iparágra kell, 
hogy kiterjedjenek — hangzik Benes nyi
latkozata.

— Álhir az USA párisi nagykövetének le
mondásáról. A Havas-iroda tegnapi washing
toni jelentése szerint Strauss, az Egyesült 
Államok párisi nagykövete benyújtotta le
mondását. A nagykövei környezetében tel
jesen alaptalannak nyilvánítják a lemondás 
hirét, ezzel szemben Strauss egészségi álla
potának helyreállta után azonnal visszatér 
Párisba.

— Súlyos vasúti katasztrófa Romániában. 
Jassyból jelenük: Az illeni pályaudvaron 
egy gyorsvonat hibás váltóállítás következ
tében nekiszaladt egy veszteglő tehervonat- 
nak. Három kocsi felborult. Egv kalauz 
meghalt, két fékező súlyosan megsebesült.

— Gyilkosság Szekszárd mellett. Szektorá
ról jelentik: Kistormás községben szombaton 
este Bajztk Gábor gazdálkodó összeszólalko
zott szomszédjával, özvegy Majzlnger Jánosné- 
val. Dühében egy lőccsel nekiment az asszony
nak és szétverte a koponyáját. Majzingcrné 
azonnal meghalt. A gyilkost letartóztatták.

— Panasz az utcai telefonok ellen. (Levél a 
szerkesztőhöz.) Ugylátszik, hogy az utcai tele, 
fonállomások üzembiztonságát nem tartják 
megfelelő ellenőrzés alatt, mert a legutóbbi na
pokban két utcai állomáson is próbáltam be
szélni. Mindkét állomás szives volt elnyelni 
húsz filléremet, de kapcsolást nem kaptam. Ez 
annál bosszantóbb, mert igy a leadandó értesí
tés helyett kénytelen voltam taxiba ülni, hogy 
a tclefonkőzlcsí átadhassam, kétszeri kísérlet 
után igazán nem volt kedvem arra, hogy to
vábbi húsz filléreket kockáztassak é$ tovább 
keresgéllek egv használható telefonállomást. 
Kérem Szerkesztő urat, hogy ezt n kis figyel
meztetést közzétenni szíveskedjék.

— Tizennyolc év után visszatért az orosz fog
ságból. Győrből jelentik: Tizennyolc évi orosz 
fogság után vasárnap orosz feleségével és há
rom gyermekével hazaérkezett Várpalotára 
Kctzler István 52 éves földműves. Keszler 1915- 
hen Lublónál esett orosz fogságba és most a 
lengyel követség segítségével jutott haza.

— Alrahlófámadást rendezett két uylregy- 
házal szállító. Vasárnap délután Kunkig Ist
ván gazdatiszt a nyíregyházi országúton egy 
szekérre akadt, amelynek fenekén összekötözve 
feküdt két ismert nyíregyházai szállítmányozási 
vállalkozó: Schwarz Sándor és Zoltán. Kunkig 
megszabadította kötelékeiktől a két embert, 
akik elmondották, hogy rablók támadták meg 
őket az utón és lOfíő pengőt elraboltok fölük. 
X csendőri nyomorát azután megállapította, 
hogy a két vállalkozó 1068 pengőt kapott egy 
vállalattól, hogv azon sót vásároljanak. Schwarz 
Sándor és Zoltán a pénzt eldugták odahaza, 
magukat pedig összekötözték az országidon, 
hogy igy rablótámadás látszatát keltsék. A két 
kereskedőt a csendörség letartózt itta.

— Halálba menekült a fogfájás elől. Iglauhúl 
jelentik: Iglau közelében a pozsonyi sinautobuis 
vezetője mull éjszaka fej nélküli holttestet ta
lált A borzalmas leletről értesítette a r»cndőr- 
séget, amely megálliipllollti. hogv Bocck I’nos 
23 éves földmunkás holttestéről van szó. A fia
talember b irzalmas fogfájásról panaszkodott 
és többször hangoztatta hogy inkább öngyilkos 
lesz. Tegnap este elbúcsúzott anyjától és a 
pozsonyi sinautobusz elé vetette magát.

— Veszedelmes Híz Pápán. Pápáról jelentik: 
Vasárnap délután a Grünmald Testvérek Hl. 
fatelepén nagyméretű lüz ütött ki. A kihívott 
tűzoltók csak hosszas munka után tudták a 
tüze* lokalizálni, A kAj többévi pengő.
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I.
Előkelő vendége van pár nap ófa Buda

pestnek: Rohan Károly Antal herceg, akit 
családi szálak /űznek .Magyarországhoz, 
Apponyi Albert lányának, Mária grófnőnek 
a férje. Rohan herceg európai hírű publi
cista, a: Europüischcs Revü főszerkesztője 
és egyik vezetője a Szellemi Együttműködés 
Nemzetközi Társaságának. 4 társaság kon
gresszusi rendez Budapesten, amelyre vagy 
száz előkelő külföldi vendéget várnak. Elő
adássorozat lesz, egyik előadást Bethlen Ist
ván gróf tartja,

II.
Érdekes mozgalmat indítottak a női sza

bók. Ezek az urak, akik nem a mezők lilio
mait. de Budapest és az ország elegáns dá
máit öltöztetik, úgy látják, hogy kissé pang 
az ipar — hogy ennek mi az oka, mindenki 
tudja. 4 derék iparművészek azonban föl
veszik a harcot a gazdasági bajokkal és 
most egy igen érdekes akcióba fogtak. Azt 
kérik a kultuszminisztertől, rendelje el, 
hogy az Operaiul: vendégeit hetenként egy
szer öltöztessék frakkba, illetve estélyi ru
hába. Egy képzelik cl a dolgot, hogy min
den héten egyszer díszelőadás legyen és a 
színia pon tüntessék fel, hogy a páholyok
ban és a földszinti helyeken az urak frakk
ban vagy szmokingban, a hölgyek pedig es
télyi ruhában tartoznak megjelenni. Igy 
akarják egy kissé megmozgatni a divatot.

III.
4 MAC, amely nemcsak sportéletet él. 

hanem a működése mindig társadalmi ese
ménynek is számit, érdekes újítást vezetett 
be. Lovasszakoszlályt alakit a MAC. 4 
legelőkelőbb társasághoz tartozó hölgyek és 
urak áldozunk majd a MAC színeiben a 
lovassportnak.

IV.
Karácsony elmúlt már, de nem lehet 

említés nélkül hagyni egy meghatóan szép 
karácsonyfaünnepet, amiről eddig senki
iéin tudott. Taby Árpád testőrszázados, Má
ria Terézia-rendes lovag a háborúban a GO 
gyalogezred tisztje volt. 4z alatta szolgáló 
legények jórésze Alkar községből való. 4 
derék 60-asok nem feledkeztek meg egy
kori vitéz tisztjükről s egy napon azzal lep
ték meg, hogy Atkár község díszpolgárává 
választották. A testőrszázados most kará- 
< songkor gyönyörű karácsony faünnepet ren
dezett, karácsonyfát állított fel katonáinak 
és száz alkári szegénysorsu hadviseltet meg
ajándékozott ruhával, pénzzel és élelmi
szerrel.

V.
Mielőtt elbúcsúzunk 1933-tól, mondjuk 

el a- esztendő legutolsó, de egyik Icgragyo- 
(• 'bh kis történetét. 4 konzervatív grófok 
erkölcsös házában egy feltűnően szép, 
fiatal komorna szolgált. 4 szigorú erkölcsű 
grófnénak besúgták, hogy a lány állítólag — 
no, hogy is mondjuk csak: szóval az erköl
csei körül baj van .4 grófné erre maga elé 
citálta:

— Nézd csak, fiam, én ilyesmit nem tű
rök, egyébként meg vagyok elégedve veled, 
de sajnálom, elsején elmehetsz.

4 lány másnap kihallgatásra jelentkezett 
úrnőjénél és átadott neki egy pecsétes le
velet. Az egyik előkelő budapesti szanató
rium igazgató-főorvosa irta alá a levelet, 
amelyben annak rendje és módja szerint 
igazolta, hogy a szép komornál megvizs
gálni í'.s erkölcseit teljes épségben találta.

Hiába, nagy a munkanélküliség, még egy 
ilyen vizsgálatot is megér, hogy valaki meg
maradhasson az állásában.

VI.
Most pedig százesztendős jövendőmondás 

helyett néhány jótanács a dámák számára. 
4 icgilletékescbb forrásból származik ez a 
divat jelentés az 1034-es esztendőre. Tavaszi 
kosztüm: háromnegyedes kabát, széles
váll, tűzött kihajtóval, csípőnél szűk, kes
keny övvel. Szőrmenyakkendő jár hozzá. 
A: anyag lágy, csomósszövésü, vagy angora.
4 tweed az idén kevesebb lesz. 4 kevésbé 
tehetősek részére Pórit uj anyagot produ- 
k 'dt. „Stury" u neve, puha, lágy anyag, a 
jő öreg flanelt re emlékeztet. Színben to
vábbra is kedvenc marad a fekete, de szí
nes és fényes nagy gombokkal és csatlak
kal díszítik. Előretör a szürke minden ár- 
nyálaiban, aztán egy myrtuszöld és egy já
cintkék kompozíció. 4 vonal: vállbán mi
nél .'•.élesebb, csípőben mentőt keskenyebb.

VII.
4 Párisim Grill újévi remek műsorán egy 

csodaszám szerepel: Ralph Sherr, az ame
rikai rádió kedvence. Az idén, mikor meg- 

nz amerikai rádiósokat, Ralph
5 .crr i b>. löimdlio szavazatot kapott. 4 
Móniin Rouge, amely a rcvükultuszt meg
teremtette Budapesten, újévi műsorával 
megint brillíroz. Hangos híradó a világ min
den tájáról — ez a revtl címe. Csupa ragya. 
g,i». csupa remek ötlet. Primadonna: Dnbo 
í '( ,'ít Zeneszerzők: Etsemann Mihály 
egy ni tehetség, a fiatal Hegedűs Tan 
Szerző: Kellér Dezső.

Vonat és autó borzalmas 
karambolja

Balassagyarmat, dec. 31.
Borzalmas, halálos vasúti összeütközés 

történt vasárnap reggel a Losonc melletti 
Ludány községnél.

Székely Magda, egy losonci kereskedő 22 
éves leánya, ma reggel Surányl József lo
sonci sofförrcl autón ment Losoncról Lu
dány községbe. A sofför, aki az országúton 
keresztülhaladó vasúti sínpáron hajtott, nem 
vette észre a nagy sebességgel közeledő 
gyorsvonatot. Utolsó pillanatban megpróbált 
a vonat előtt áthaladni a síneken, de

az autó hátsó részét a mozdony még igy 

— Tizenegy áldozata van n brüggei repít- 
Jőszerencsétlcnségnck. Brüsszelből jelentik: 
Azt hiszik, hogv h brüggei repüiögépszeren- 
csétlenségnck nem tiz, hanem tizenegy ha
lálos áldozata van. Egv Mes nevű holland 
kereskedőről hozzátartozói úgy tudják, hogy 
Kölnben ö is felszállott a repülőgépre. Az 
utaslistán azonban a holland kereskedő 
neve nem szerepel. Ennek ellenére lehetsé
ges, bogy Mes is szénné égett a szerencsét
lenül járt repülőgép elpusztulásánál. Az el
takarítási munkálatokat vasárnap megkezd
ték.

— Antal István üdvözlése. Márkus Miksa 
udv. tanácsos, mint a Magyar Újságírók 
Egyesületének elnöke, következő táviratot 
intézte dr. Antal István miniszteri tanácsos
hoz, a miniszterelnökségi sajtóosztály veze
tőjéhez: Az évforduló alkalmából vissza 
kell emlékeznünk arra, hogy valahányszor 
Méltóságodnak módjában állott az újságírók 
érdekében cselekedni, mindig készséggel és 
együttérzéssel telte azt. Jókívánságaink te
hát, ha némileg önzők is, annál őszintébbek 
is. Dr. Antal István miniszteri tanácsos 
meleghangú táviratban köszönte meg a 
magyar újságíró társadalom nevében az 
egyesület elnöke által hozzá intézett üd
vözlést.

— A franciaországi nagy vasúti katasz
trófa kapcsán közli az Európai Áru- és Pod- 
gyászbiztositó Részvénytársaság, bogy min
den utasnak módjában áll menetjegye meg
váltása alkalmával a vasúti személypénztá
raknál és a menetjegyirodákban biztosítási 
bélyegjegyekkel egy útra, vagy ticketköt- 
vénnyel hosszabb tartamú utazásra érvé
nyes utazási balesetbiztosítást kötni. A biz
tosítás, melynek dija igen olcsó, a feltételek 
szerint az utazás ideje alatt előforduló min
dennemű balesetre terjed ki.

— Százezer látogató és egy sereg gyomor
rontás a londoni állatkertiben. Londonból jelen
tik; Az ünnepek alatt közel százezren látogat
ták meg a híres londoni Zoot és a gyermekek 
kedvenceiket, majmokat, medvéket annyira el
halmozták jó falatokkal, hogy majdnem kivétel 
nélkül súlyos gvomorrontáshnn szenvednek, 
úgy hogy az állatkert igazgatósága kénytelen 
volt nz élelmiszerek eladását beszüntetni a Zoo 
területén.

— Rozgonylnúl 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5
— Fcstékes-bál. .4 Magyar Festékkereskedők 

Országos Egyesülete 1934. évi január hó 13-án. 
(szombaton! J-SlO órai kezdetűd a Magyar Ke- 
resk. Utazók Orsz. Egyesülete összes helyiségei
ben (VI., Jókai-u. 4. sz.) a Festékei Otthon és 
segélyalapja javára Festéket Bált rendez. Meg- 
hivólgénylés: Kaposi László bálbizottság elnök
höz VI., Nagymezö-u. 21. (T. 18-1-64 sz.) vagy 
Szabó Sándor háznagyhoz (T. 325—28) inté- 
zendiök.

— Megjelent a Szabadság, vitéz Bajcsy-Zsi 
linszky Endre pompás hetilapjának uj száma 
12 nagy oldalon és 10 fillérért kapható minden 
újságárusnál.

— A drogisták mozgalma üzletkörük bővíté
séért. A Budapesti Drogista Ipartestülcl tag
gyűlésén a drogista Iparnak súlyos sérelmévé' 
foglalkozott. A taggyűlés elhatározta, bog’ 
működési területének megállapitásónál feltör- 
jesztésileg kéri üzletkörének bővítését, hogy 
az ipari célra használatos gyógyszereket, vala 
mint azokat, amelyeket a nagyközönség egész
sége megóvására, fenntartására és ápolására 
használni szokott, a drogislák is kiszolgáltat
hassák.

függönyökre, ágy-
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Nénány futó, összekötő- és torontó I ször.yoz ni'ndun el- 
to 'sdhetó Arímn. Rntorvelnrok, epinglék és pz összes kftl 
nftoskcliékes legoicsóbben Vágó Arnuid én lárva 
Kamcrmayer Károly-ntca 10 Címre ügyeim

Az Erdőbirtokosok és Fakereskedők Főfor
galmi rt dec. 21-én tartotta alakuló közgyűlését 
V., Nádor-u. 6. szám alatt. A társaságot 500.000 
pengő alaptőkével uz Angol-Magyar Bank rt., 
a Magvar Általános Hitelbank és a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank, nz Erdőbirtokos és 
Fakitermelő Rt.-bán tömörült termelői érde
keltség, valamint a „Pán* Fakereskedelml Rt • 
hnn egyesült fnkereskedők és az Egyesült Fa- 
behozatali Résrvénvtánnság együttesen alapí
tották « nz igazgatóságban is megfelelően kép- 
'iseltctrk magukat. Az érdekeltség összetétele 
' Iztositjn a vállalat hitelellátásának folytonos
égét, a termelői érdekeknek kellő érvényesü-
•ét és a fakereskedelrm hathatós közremü- 
"dósét. Az uj vállalat célja a hazai tüzifnsrük- 
-.''ét és ismert zavartalan ellátása, állami fel- 

kellet és az államközi szerződések alapján. 
p.;lamini a hazai termelési tűzifa egységesen 
IkáAjttott fargalonbaJMMtalo,

Halálos szerencsétlenség 
Losonc mellett

Is elkapta, mintegy száz méteren magá
val vonszolta és pozdorjává zúzta nz 

autót.
Székely Magda azonnal meghalt, a soffört 
életveszélyes állapotban a balassagyarmati 
közkórházba sczállitották.

A szerencsétlénség valószínűleg azért tör
tént, mert azon a helyen, ahol a katasztrófa 
történt,

nincsen sorompó 
és a sofför nem láthatta a gyorsan közeledő 
vonatot. A csendőrség megindította a nyo-
mazást.

— Kétnillllóévcs lelet Amerikában. Lon
donból jelentik: Az amerikai Smithson- 
intézet jelenti, hogy az 4//eghan{/-hegység- 
ben, a Maryland-állambeli Cumberland mel
lett felfedezték a „jégkorszak Noé bárkáját'4, 
azaz egy őskori barlangot, az Amerikában 
kétmillió évvel ezelőtt élt összörnyetegek 
csontvázaival. Eddig ötven különböző ős 
állatfaj maradványát találták meg, köztük 
több olyat, amelyet a tudomány eddig nem 
ismert.

— Harmincezer pengős betörés Rákospalotún. 
Vakmerő betörés derült ki vasárnap este Rákos
palotán a Bethlen-utca 57. számú házban. 
László György mérnök, aki három hétig vidé
ken tartózkodott, vasárnap este, mikor laká
sára megérkezett, megdöbbenve vette észre, 
hogy a lakás ajtaját felfeszitették, az összes 
szekrényeket főiforgatták és harmincezer pengő 
értéket kitevő ékszert és készpénzt elvittek. A 
főkapitányságon megindították a nyomozást az 
ismeretlen tettesek után.

— Beleesett a forró üstbe. Szombathelyről 
jelentik. Vasárnap délben a vasmegyei Ják 
községben az özv. Szlranszky-féle szeszfőzdé
ben Cibok Károly 17 éves legény egy hatalmas 
üstben ennivalót fözött a szeszfőzde óllatállo- 
mánya részére. Az étel knvarása közben a le
gény megcsúszott, belezuhant az üstbe. Borzal
mas égési sebekkel szállították be eszméletlen 
állapotban a szombathelyi közkórházba. Az 
orvosok véleménye szerint állapota reményte
len

— Ezrével tartóztatják 1c az argentínai for
radalmárokat. Buenos-Airesböt jelentik: Az ar
gentínai felkelés terjedőben vnn és most már 
'•t tartományra terjed ki a felkelés mozgalma. 
A rendőri hatóság az egész országban ezrével 
tartóztatják le a felkelőket s különösen Sanla 
Fé tartományban veszélyes helyzet a kormányra 
íézve.

— Két hétig feküdt a megfagyott lóhajcsár 
holtteste a szántóföldön. Győrből jelentik: Va
sárnap délután a Sreredí-diilö nevű országúitól 
mintegy háromszáz lépésnyire megfagyott férfi 
holttestére bukkanlak. Értesitették a csend
őröket, akik a holttestnél lévő Írások alapján 
megállapították, hogy a megfagyott férfi Für
dőt János 30 éves fcrtőszentmiklósi lóhajcsár
ral azonos, aki még december 14-én eltűnt.. 
A lóhajcsár Csornáról Sopronba vezető utón 
hóviharba került, eltévedt és megfagyott.

— Mulatozó legények halálosvégü vereke
dése. Győrből jelentik: Gombás Károly és Deli 
Jálint szentgáli legények az oltani kocsmában 
mulatozás közben összevesztek. Az utcán Gom- 
'>ó.s hatalmas doronggal lesbcállott és az arra 
•aladó Delyt fejbevágla. Dcly, akinél szintén 
lorong volt, úgy visszavágott, hogy Gombás 
’ögtön szörnyethalt. Ezek után Hely a csend-
rsegre ment és följelentette magát. Letartóz- 

' átlók
— Bál után, mulatság után friss lesz, ha be

dörzsöli magát Diana-sósborszesszel.
— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Buda

pesti Kereskedelmi Akadémia január hó elején 
nyitja meg uj öthónapos esti tanfolyamát 4—8 
középiskolát végzettek számára. Tantárgyak: 
könyvvitel (átíró módszerek, mérlegolmélet), 
kereskedelmi ismeretek, stb. A beírások meg
kezdődtek. Jelentkezés naponta esto >j7— 
28-ig az igazgatóságnál, V., Alkotmány-u. 11. 

sz., 1. emeld. Telefon: 205—17. Nyomtatott tá- 
lékoztató a kapusnál is kapható.

— Segítse elő mindenki a Budapesti Önkéntes 
Mentőegyesület szilveszteri gyűjtését A gyűjtő
ivek a házfelügyelőknél vannak. Gyámolitsuk a 
házfelügyelők jóságos fáradozásait és ha ők 
nem jelentkeznének, kérjük tőlük a gyüjtöiveket 
vagy küldjük be adományainkat közvetlen a 
Mentőknek (20.779 számú csekkszámlára). Szó-1 
litsuk lel adakozásra szomszédjainkat és isme
rőseinket is és magyarázzuk meg a tehetőseb-1 
beknek, hogy a mai nagy szegénységben nekik 
kell pótolni a szegények elmaradt adományait. 
A Mentők nem kémek sokat: csak annyit, 
amennyit mindenki adhat és a jóságért jósággal 
és szeretettel fizetnek.

— Legalkalmasabb arany, ezüst ajándéktár
gyak igen olcsón beszerezhetők Schwarlz J. 
órás- és ékszerésznél, Muzeum-kőrut 21 ós 7.
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MnA'atn december 1—Sl-lg soun nem lét-ső áron áru? 
sttom la kivitelű rr«nml«>rek<*t, foteleket' 
kombinált aaobáknt. kUnyválfványokat* 
toielftgyaimat a egyéb lakberendezési tároyaka 

emuin imra
— Nincs Uilpátázás. A magyar ipar fejlődé

sének köszönhető, hogy biztos védelem van a 
cipőtalp átáz.'sa és a láb felfázása ellen. A biz
tos módszer a PALMA OKMA tartóstalp, amelyet 
minden cipész bármily vastagságban akár uj 
cipőre, akár pedig lalpalásra szoruló cipőre 
épugy tud varrni, szegezni és ragasztani, mint 
bármely más talpalési anyagot.

— City-kénéházbon Lészay Kató énekel, Kóla 
József zenekarában Ali Ramon, a világ kg- 
csúnyább négerdoboso.

Betörő a Szilágyi Dezső 
téri templomban

Vasárnap reggel, amikor a Szilágyi Dezső* 
téri református templom kapuját kinyitották, 
az egyházfink

betörőjárás nyomait fedezték fd.

Az éjszaka betörő dolgozott a templomban, 
/ölfeszitetl két perselyt és a perselyek tartalmát 
elvitte. Értesitették a főkapitányságot és a rend- 
őrség megkezdte a nyomozást.

Valószínű, hogy
még tegnrn este rejtőzött cl a betörő a 

templomban,

nz éjszaka csöndjében feltörte a perselyeket, 
azután valamilyen uton-módon megszökött a 
zsákmánnyal. A rendőrség keresi a templom
fosztogatói.

— Hirtelen meghalt egy Ismeretlen nő. Va
sárnap délután a Kispestről Budapest felé ha
ladó 43-as villamoson egy G0—6.5 éves, egysze
rűen öltötzött nő rosszul lett A Szt. htván- 
kórház előtti megállónál leszállították. A rend- 
őrőrszein bekísérte a kórházba, ahol rövidesen 
meghalt. Személyazonosságát nem sikerült meg- 
állapileni.

— Kifosztottak egy pápai trafikot. Pápáról 
jelentik: Vasárnapra virradó éjjel ismeretlen 
tettesek kirabolták Odor István hadirokkant
nak a nápai gróf Eszterházy-uton levő dohány
tőzsdéjét. A nyomozás folyik.

— Vizesgödörbc fulladt egy kisgyerek. Pár 
nappal ezelőtt bejelentették a rendőrségen, 
hogy Erdszentimre községben Bíró János öt
éves kisfiú eltűnt. Vasárnapra megoldódott az 
eltűnés rejtélye. A kisfiú egy vízzel telt gödörbe 
zuhant és belefulladt. A viz megfagyott a holt
teste felett. Vasárnapra felengedett a jég és a 
holttest előkerült.

— Éhségsztrájkkal fenyegetőzik az elcsapott 
maharadzsa. Londonból jelentik: Sir Tukija, 
Rao, Devas állam maharadzsája, akit az indiai 
kormány rossz kormányzás miatt nemrég meg
fosztott hatalmától, az indiai alkirályhoz inté
zett táviratában éhségsztrájkkal fenyegetőzik, 
ha a kormány nem vonja vissza az ellene irá
nyuló rendelkezést. Az éhségsztrájkhoz a ma
haradzsa vallomása szerint minden családtagja 
és egész udvartartása is csatlakozni fog.

ZsoMos laoinlrál Essg 

év VII. kerület. Bobánv-ntca 84. Telefon 424—47

— Ne hanyagolja el otthonát. A gondoa 
háziasszony azonnal észreveszi a falon és 
mennyezeten lévő repedéseket és sürgősen 
meg is csináltatja. Ügyel a parketta világos 
színére is. évente legalább cgvszer felsúrol- 
latja és újra be,ereszti. A jó világítás azonban 
valahogy kicsúszott a háziasszony féltő gond
jából. Talán azért, mert a bevásárlásnál nem 
tudott különbséget tenni izzólámpa és izzó
lámpa között Külsőleg valóban mindegyik 
egyforma De az izzólámpával nem fémet és 
üveget, hanem fényt akarunk vásárolni. E te
kintetben pedig nagy különbség van a nemes 
és silány lámpa között. A minőséget újabban 
már a bevásárlásnál is meg lehet ítélni, mert 
a Tungsram-művek az eddig szokásos watt
fogyasztáson kívül a kibocsátott fénymennyi- 
séget is feltüntetik és pedig Internacionális 
Lumenegységekben (1. Lm.). Lumen jelzés nél
kül ne fogadjon el izzólámpát

x 80 múltam, mert „IgmándlP* Ittam, 
Minden héten egyszer, fél pohárral reggeli

Budapesti ügetőverseuyek
Színes programmal zárta az ügelősport idei 

szezónját. A közönség kellemes szórakozását 
fokozta, hogy a legnagyobb részben a favoritok 
nyertek. Részletes eredmény a következő;

I. FUTAM. 1. Pusztaberényi in. Olt (pari) 
Maszár F. 2. Rózsi (5 10) Kovács II. I. m.: Na
jád. Erika O., Marokkó, Nincs tovább. Tót.: 
10:31, 14, 13. Olasz; 38. — U. FUTAM. 1. Ros- 
ner R. Brutus (7:10) Marok. 2. Sámson (1JÍ) 
Marschnll. I. m.: Elgn, Ingeborg Tót.: 10:19. 
Olasz: 38. — ni. FUTAM. 1. Molnár I. Suhant 
R- (2já) Kass. 2. Gudrune (1>Í) Hofimann. 3. 
Philip Morris (5) VVeisz. I. ni.: Dongó, Tündér
lány, Ili, Mirha, Umherto. Tót.: 10:37, 16. 13, 
23. Olasz: 4.5. — IV. FUTAM. 1. Körmendi m. 
Excelltnz (8:10) Zwillinger. 2. Delirium (3) 
Steinitz. I. m.- Hol vagv, Dárda, Mályvácska, 
Erika. Tót.: 10:19, 12, 17. Olasz: 39. — A Su
hant B.—Excellenz double 10:89. — V. FU
TAM. 1. Guttmann M. Sa mers (5) Fiiyó. 2. 
Dolly (10) Maszár F. 3 K. L. (3) Simkó. F. m.: 
Gaszton, Pezsgő, Ördöglánya. Próza. Japaner. 
ToL: 10:59, 24, 22, 33 Olasz: (W. — VI. FU
TAM. 1. Kanizsai ist. Fácún (1%) Kovács J.
2. Icza (8:10) Kövecs II. I. m.: Capitol, Minor, 
Babám, Lord Fnvoilan Tót: 10:29, 15, 14.
Olasz 35. — A Sfl-mert- Fácán double 10:284. 
— Vn. FUTAM. 1. Roscmarie ist. Olivia Ipari) 
Benkő. 2 Hajnalka (41 Jónás. 3 Oline (2JJ) 
Steinitz. I. m.- Sára, Orkán, Melinda, Esély, G. 
Todd. Tol.: 10:27, 12. 22, 14. Olasz- 105. —
VIII. FUTAM. 1. Kövesdl-ist. Opál (pari) Fiiyó. 
2. Vava (8) Soldos. I m.: Vadorzó, Kirgii, 
Galll Curci. Tót.: 10:42 20, 38. Olasz; 47. — 
Az Ollvln—Opál double 10:138.

Az Urlovasok Szövetkezete január 14-én, dél
után fél négy órakor tartja évi rendes közgyű
lését saját bdyiségébeo.
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JOSEFINE BAKER

vlharzö lényének varázsával szinte szék
hez szögezi u pesti közönséget. Istenem, 
mit tud ez a félvér-csoda, akinek minden 
mozdulata, gesztusa, sóhaja, szemvllia- 
nása ösztönös és mégis rafTináltan csi
szolt művészetével immár tizedik éve utol
érhetetlen királynője annak a műfajnak, 
amelyet előtte egy Y vette Gulbert lett 
örökké színpadképedé.

Nézzük csak ezt a csokoládébarna cso
dát, ézt a grande-daine-ot, ezt a kis pi- 
hegő, esett fekete állatkát, amint tollái
ban, klsuvlkszolt fejével, derekán aláza
tosan a földig hajtva, de csodálatos 
nőiességében felinagasztosulva, hangjá
nak finom és alig hallható tremoiójdban 
sóhajtja:
— Parlez moi d'amour!...

Az, hogy fénylő szeme mögött ott csil
log Martinlque viharos ege éa hajlékony, 
gyönyörű testén ott érezzük még a kö
zeli ősök hálán elcsattant korbácsot, 
hogy ritmusaiban ott lüktet a vadak 
igazi, meghamlsltatlan életöröme — és 
mégis Nyugat, a Páris az, amit csinál*, 
ezért köszönjük Joseflne Baekernek a fe
lejthetetlen estét.

Joseflné Baker, akiről évekig nem tud
tunk, aki hol eltűnt, hol 
Páris egén; Joseflne Baker 
ma egész Peazt Ismét beszél.

felragyogott 
•i, akiről

(s. s.)

Uajor Gizi, aki nemrégiben középfültő- 
gyulladással megbetegedett, történetesen 
Germanus Tibor dr. egyetemi magántanár, 
tt fülgyógyászát tudósának felesége, ezért 
mondják Is a Nemzetiben:

•— Nem lesz Gizivel semmi baj, megvan 
l*rJH a saját fülűgyminisztere,

Hegedűs Tamás, a legifjabb magyar zene
szerző, akinek egy héten két premierje Ls van: 
nemrégiben a Zeneakadémián Kellér Dezső 
nerzői estjén énekelte Honthy Hanna egy 
gyorsan népszerűvé váló slágertangőját, ma pe
dig a Móniin Rouge-ban mint revtikomponlsta 
mutatkozik be.

Távirat Fcdák Sárihoz Amerikába, „Az ello
pott szerda" premierje alkalmával:

VArjoen a hajóállomásnál, én Is 
Joevoek a filmemmel. — Hajdú Eta

ICosáry Emmy, aki hetekkel ezelőtt Olasz
országba utazott, s Milanóban eljátszotta n 
Casanova cimü operett fő női szerepét, bé
késen megvált a társulattól és ma hazaérke
zett

MAGYAR SZÍNHÁZ

Bál a
sauovnan

Bethlen Margit 
grófnő mondja;

Társadalmi drámát 
írtam Bajor Gizinek 

Rendkívül sajnálom, hogy beteg,
i Csere-

lelt, 
nem 

ha- 
kell

ezért el is halászijuk a 
bogár premierjét

Néhány évvel ezelőtt még csak nagy tár
sadalmi eseménynek számítódott az, ami
kor a Vígszínház függönyei elölt meghajolt 
az akkori miniszterelnök felesége, gróf 
Bethlen Margit. Azóta néhány év eltelt, a 
miniszterelnöklx'il a magyar irredentizmus 
nagykövete, a magyar nemzeti eszmék apos
tola, feleségéből pedig komoly Írónő 
nkinek minden megnyilatkozását már 
a társadalmi események szemszögéből, 
nem irodalmi és művészi szempontból 
nézni. Éppen ezért érdekes, hogy az Írónő

szinte titokban irta meg legújabb da
rabját, titokbnn fogadta el előadásra a 
Nemzeti Színház, amely titokban tűzte 

ki január 5-ére az első próbát.
Bethlen Margit grófnő uj darabjának 

címe: „A cserebogár." Vasárnap a követke
zőket árulta el a Cserebogárról:

•— A darab tartalmát nem szeretném el
mondani, legyen ez meglepetés a közönség 
számára, amely eljön a színházba. A darab 
témáját illetően társadalmi drámát írtam 
és eközben állandóan

Bajor Gizire gondoltam, mint az egyet
lenre, aki uj darabom főszerepét el- 

jútszhatja.
Egy gyenge, gyáva, félénk, bájos kis asz- 
szonyt kell játszania Bajor Gizinek, aki inel-

Lucy Doraíne, Kertész Mihály elvált 
felesége, Los-Angelesből meg
pályázta a Városi Színházat

Ziegfield görlöket és világhírű 
reviisztárokat akar Pestre hozni

Az elmúlt év utolsó napján feltűnően érdekes 
beadvány érkezett Sipőcz Jenő polgármester
hez a Városi Színház ügyében. Egy fővárosi 
ügyvéd, Lucy Doraine ios-angelesi lakos képvi
seletében a következő előterjesztést tette a 
polgármesternek:

— Tudomásomra jutott, hogy’ a Városi Szín
ház bérlőkérdése a mai napig sincsen elintézve. 
Tekintettel arra, hogy már régóta foglalkozom 
azzal a gondolattal, hogy

újból bekapcsolódjam Budapest művészi 
életébe

és véglegesen Magyarországon telepedjek le, 
szeretném a művészi pályámon szerzett tapasz
talataimat a budapesti Városi Színház bérleté
vel kapcsolatban fölhasználni. Sikerült megálla
podást kötnöm az amerikai Ziegfleld-szinház- 
tröszt menedzserével, Mr. D. E. Shemaennal, 
aki a legkitűnőbb revügórlökkel és néhány 
nagyszerű sztárral 1934 nyarán európai tur
néra indul. Ez a társulat legkésőbb október 
elején Budapestre érhetne. Az amerikai revü- 
társulat vendégszereplése természetesen csak 
egyik pontja programomnak, mert a Városi 
Színházzal kapcsolatosan elsősorban a magyar 
művészet érdekeit tartanám szem előtt.

W—8Ö tagból álló társulatot szerveznék

s ez a társulat lenne hivatott arra, hogy meg
felelő irányítás mellett a Városi Színházat Bu
dapest egyik legértékesebb és legmagasabb ní
vójú színházává tegye. Kitűnő összeköttetéseim 
révén s a rendelkezésemre álló igen komoly 
amerikai tőke segítségével, olyan világszámo- 

lelt a hős szerepét Túray fogja alakítani. Uj 
területekre igyekeztem áthelyezni darabom 
színhelyeit. Az első felvonás például n me
gyeri lóversenytéren játszódik le.

— Rendkívül aggódom n beteg Bajor Gi
ziért, az azonban megnyugtat, hogy férje a 
legkitűnőbb orvosok egyike. Egész biztos, 
hogy

Bajor prc-betegsége miatt darabom 
mlerje halasztást szenved.

5-ére tűzték ki az első próbát, 
olyan

de 
álla

Január
nem hiszem, hogy a művésznő 
pótban lenne, hogy próbálhatna.

— Most egy kis jóslatot a jövőre? — 
— kérdezzük az Újév küszöbén a kegyelmes 
asszonyt.

— Istenem, mit mondjak, — feleli ne
vetve —, szeretném, ha 34-ben minden főbb 
lenne, mint volt.

Színházi szempontból azonban egyene
sen biztató az elmúlt színházi félév.

Három olyan darabot láttam, amely ra
gyogó és elsőrendű. Nagyon tetszett Zilalív 
Lajos A tizenkettedik órája, líunyady 
Arany ifjú ja és jól mulattam n Belvárosi 
Színház Helyet a: ifjúságnak! cimü darab
jánál. Ezekután reméljük a boldog újévet.

(stób)

kát tudnánk magyar nyelven szerepeltetni, 
amely méltó lenne Magyarország nagy színházi 
kultúrájához Én magam február hé» folyamán 
Budapestre érkezem, de már hónapokkal ez
előtt Budapestre küldöttem lányomat,

Kitty Doralnet, aki távollétemben művészi 
és üzleti érdekeimet képviseli.

Lucy Dóráin magyar származású. Még a há
ború előtt mint Kovács Ilona színésznő került 
ki Amerikába, ahol a némafilmek idején

óriási karriert csinált és rengeteg vagyont 
gyűjtött

Felesége lett Kertész Mihálynak, a világhírű ma
gyar filmrendezőnek, akit Michael Curtiz né
ven ismernek mindenütt, ahol filmet játszanak. 
A házasságukból egy gyermekük született: 
Kitty, aki any/a művésznevét vette fel és nem
régiben Pesten járt, ahol az egyik bárban mint 
énekesnő vendégszerepelt néhány napig.

A gyönyörű fekete Mnzónékesenő pontos 
mása édesanyjának, 

úgyhogy azok, akik Lucy Doraint csak képek
ről ismerik, azonnal felfedezték a nagy hason
latosságot, amely összetévesztésre is alkalmat 
adott. Lucy Dóráin néhány évvel ezelőtt vált 
el férjétől s ueylátszik megunta amerikai sem
mittevését — hiszen a hangosfilm már nem 
foglalkoztatja — liaz.avágyik.___________________

PÁRISIÉN GRILL
Lassiter Brothers, Myrtill et Pacaud 

Ralph Sherr, Daisy Sands 
Szántó Mária

Színházak hétfői műsora:
M. KIR. Or^RAHÁZ: Cremonal hegedű- 
NEMZETI NZIMIAZ: d. ..............

Fenn az. ernyő r|nc«en 
KAMARASZÍNHÁZ; d. u. • <) 
VÍGSZÍNHÁZ: Aranyitju (v

..... .......   (W).
ii.: Fekete lovag <l>; este* 
kai ('j8).
U) és este: Mákvlrn< (*>.

MAGYAR *SZÍNÍÍ*ÁZt'Bél a Suvoyban (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ; d. u.; Gyermek előadás; eate: kék 

Duna <81
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyei ai ifjúságnak (8). 
VAROS) SZÍNHÁZ: Mngvar szivárvány <K>. 
ANDRASSYlJri SZÍNHÁZ; Krldgc <!•). 
IEBEZKÖRUTI SZÍNPAD; Süldó 19:>3 <«j>.

BETHLI'NTFR! SZÍNPAD; Valuta '' 6, '?n. 
ROYAI. ORFEUM: Baker iend. gjfltékn (10)

Az újév első nagy színházi eseménye u Fő
városi Ópcrcltssinházbun játszódik le, ahol 
Bíró Lajos, Hcrczeg Géza, Zugon István, Krausz 
Mihály „Sárga liliom" című magyar daljátékát 
mutatja be. A színház olyan hatalmas felké
szültséggel, olyan szereposztással Indul harcba, 
hogy a győzelem kérdése szinte nem Is lehel 
kétséges. A Sárga liliom primadonnája, Honthy 
Hanna a következőket mondja:

— Minden igazi színésznő, minden premierje 
előtt egyaránt drukkol és fél, belül szinte mér- 
legeli azokat a sánsznkat, amikre számíthat. 
Annyit mondhatok, hogy régen nem néztem 
olyan izgalommal, de egyben örömmel egy be
mutató elé, mint most, amikor a „Sárga Illőm" 
Peredy Judlthjábnn lépek a közönség elé. A 
szerepein olyan sokrétű, annyira változatos és 
színes, amilyent csak színésznő kívánhat. Az 
egyik pillanatban dráma, a másikban mulatsá
gos finom vígjáték halárán mozog ez a szerep. 
Emellett énekelhetek, táncolhatok. Minden re
ményem megvan, hogy a közönség egészen ki
vételes módon fogadja a Sárga liliomot.

♦
Hatvány Lili, a bálortollu, keménydereku 

Írónő, aki nemrégiben alaposan összeve
szett a pesti kritikusokkal, ugylátszik, még
sem olyan kemény „legény". Nem jó. ha a 
hóhért akasztják - gondolta, amikor át
nyújtotta a Nemzeti Színháznak Crolhers 
angol iró „4 nők elmondják" cimü darabjá
nak magyar (ordítását. 4 bárónő ugyanis 
kikötötte, hogy tekintve a tekintendőket, 
mégis csak jobb tenne a szlnlapon idegen 
névan szerepelni, ezért sürgősen betársult 
Stella Adorjánhoz, aki vállalta az ódiumot, 
annál is inkább, mert n kitűnő Stella (gazán 
közkedvelt még a kritikusok „emberevő" 
táborában is.

♦
„ - -gc u divatnak, hogy szinte
nehéz viszonyokkal, mily rendkívüli 
•" elő az arany és ezüst Iámé a kő- 

■n. A párisi divalrcvük és kol« 
úgy /óivón minden ruhán hoz- 

‘ . agy egyéb kombináció, 
mégsem annyim, mint most, amikor 

majdnem kizárólag 
látunk, különböző 

melyik mellett az 
ruhák, színle szegő. 
hogy közkedveltsége

* Sajátságos Jelensé 
dacolva a 
mértékben tör 
zelgő báli Idénybe 
lekciók eddig b 
Iák, díszül, gallérnak, 
nak. d< 
báli és estélyi ruhákul 
arany- és ezüst-kelméből 
mintában és árnyalatban, 
egyéb anyagokból készült 
nyesnek tűnnek fel. Igaz, 
megokolt is, mert súlyánál és simulékonyságá
nál fogva, rendkívül előnyös minden alakra, 
roppant karcsúvá tesz és igen dekoratív.

♦
Akt Bécsben megfordul!, mindenki ismeri ller 

mán Leopoldit és Botja Munkáját, a zongora és 
a humor eme két nagymesterét, akik végigka
cagtatták már az egész kontinenst. A nagyszerű 
müvészpár most tárgyal budapesti Impresszá
riója által egy elsőrangú művészi vállalkozás
sal. Nagyon valórzlníl, hogy rövidesen Pesten 
üdvözölhetjük Hermán Leopoldit, a zongora
humoristák királyát,

♦
Katherlna címmel Ágoston László regényt Irt. 

A fiatal író, aki ezzel a könyvével Jelentkezik 
először, bebizonyítja, hogy kalandurrcgényt is 
lehet irodalmi finomsággal és figyelemreméltó 
lélekanaliziss'1! megírni.
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Molnár Géza halálával megüresedett a 
Zeneművészeti Főiskolán egy tanszék, 
amelynek betöltése körül már megindult a 
nagy harc. A pnsszihilis jelölteknek, akik 
között sok, külföldön zenei <lokt< nílusi 
szerzett fiatal' muzsikus van. egész légiója 
jelentkezett, hogy :• tanszéket megkapja. 
.Megmozdultak a protekciók és az összeköt
tetések és a főiskola igazgatósága és a kul
tuszminisztérium kényes dilemma elölt áll. 
hogy a sok érdeme* jelölt közül kit Juttas
son ehhez az álláshoz. Állásnak mondjuk 
és nem megélhetésnek, mert a főiskola sza
bályzata értelmében az uj tanár nem kap 
kinevezést. Csík óradíjas tanár lehet, aki
nek havi javadalmazása alig éri el az ölven 
pengőt... A dilemmái, értesülésünk sze
rint. úgy oldják meg. Iiogv a megoldást 
elhalasszák. Molnár tantárgyait szétosszák 
a főiskola tanárai közölt. A zeneesztétikát 
Siklós Albert, a zenetörténetet Mcszlényi 
Róbert, a főiskola tanára veszi át, a peda
gógiát pedig Molnár Antalra, vagy Molnár 
Imre dr.-ra bízzák. Megtörténhetik ilykép- 
pen az. hogy az egyik Molnár örökségén 
két másik Molnár fog osztozkodni.

♦
Alfréd Pici aver, a wieni Slaalsoper világhírű 

tagja első ülni jé vei a világhírű filmsztárok közé 
futott be. Kaland a LidAn a cime ennek az ér
dekes filmnek, amelyben Piccaver néhány olyan 
slágerrel ajándékozza meg a pesti közönséget, 
amely gyorsan népszerű lesz. Partnerei Nóra 
Gregor és a nagyszerű Szőke Szakáll.

♦
(Jaál Francisku befejezte a Cslbl ilhníctvéte 

lelt HécNben. A színésznő most a bécsi Scula- 
udnházMl tárgyal, ahol a „Tommy és társa1* 
elinti operettet szeretnék vele cljátszatni. -- 
l'ggerth Márta januárban már Huda|>estre jön, 
ekkor dől e1 véglegesen, hogy melyik operett
ben lép fel n Király Színházban. Szó van arról, 
hogy Ixntyán- -Klszciy „Nagy kaland1* elinii 
operettjének főszerepét vállalja.

¥
A* Kamaraszínházban premier van. Szeben 

Klárának „Múkvírág" eimü vígjátékul mutatták 
he. Kedves megfigyelések, mulatságos helyzetek 
tarkítják a nem túlságosan nngyigényű darabot. 
Makay Margit, Harsányt Rezső a főszereplők. 
RAnaszéky Béla pedig a darab rendezője.

Josephine Baker, a világhírű félvér tán
cosnő csak egv hétre jött Pestre. Baker ven
dégjátékát most tizenöt nappal prolongál
lak, oly nagy sikert aratott Baker, a zene
kara és táncos társulata.

AWÍifafe
Megmondjak nyíltan, Verebes Ernő

ről szól eheti pletykánk, aki a Fővárosi 
Operettszinházban a „Sárga liliom" 
cinui darab egyik főszerepét próbálja. 
Verebes barátunk, talán fiz éve nem ját
szott Pesten, közben nagy filmkarriert 
csinált és most mint elsőrangú sztár tér 
vissza oda, ahonnan elindult: a szín
padra. Ill-olt azonban azelőtt is haza- 
rondáit x két évvel ezelőtt is itthon volt. 
Akkor történt, hogy egy forró estén 
mint boldog legényember, nagy lendü
lettel csapta a szelet az egyik mulató 
angolnevü táncosnőjének. A kis fekete 
leány, mit lehet tagadni, megszédült a 
jóképű fiatal sztár udvarlásától és bol
dogan fogadta Verebes széptevését. 
Azóta két év lelt cl és a kis táncosnő 
már egy egészséges fiúgyermeket nevel 
angyalföldi otthonában. Minderről ter
mészetesen mit sem tudott Verebes, mi
kor egyszerre beállított a színházhoz a 
fiatal hölgy, karján a bébivel. Verebes 
nagyon meg volt lepve a látványtól, egy 
kicsit hebegett, de azután megkérdezte:

— Parancsol tőlem valamit?
ó, semmit, — felelte bájosan 

Anagysága — csak egy jegyet szeretnék 
a premierjére. Én ugyanis nem felejtet
tem el magát. - mondotta szemlesütve.

Verebes boldogan törölte izzadó hom
lokát. miközben kollégái nagyot nevel
lek rajta, mert kiderült, hogy önagysá- 
gát kollégái biztatták fel erre a kegyet
lennek látszó tréfára.

Ez pedig elsősorban u „Vacsora 8-kor" a 
Rádius slágere. Régen láttunk ilyen jól fel
épített. minden részletében művészi filmet. 
—. A Kamara „Régi jó idők" című törté
nete Slezák Leóval figyelemreméltó. — Az 
Ufáék uj magyar filmjéről. „Az ellopott 
szerdáról" is csak jót tudunk mondani.

ILYEN MEGLEPETÉS!!!
SYLVEfITEBBEN
míg cohrtctn volt mint amilyen n

LOPÖSBAR CAFÉBAN
|m». — VL, AndráMjr út 36 — AMtalrenáeMe 283-07 
Költőidről huzatért
GRAY-BOYS hangulat zenekar

DfluUn ws»nn«-iene írns'"r"

ppEmics^UTtfl
FENN AZ ERNYŐ NINCSEN KAS. A 

nyolcvanas évek hangulatát varázsolta a né
zők elé a Nemzeti Szinház szilveszteri da
rabja. .A nyolcvanas évek hangulatát, de 
úgy, hogy az ma is vidám és mulatságos 
órákat szerez a közönségnek. Szigligeti: 
„Fenn az ernyő nincsen kas" című vigjáté
kát Galamb Sándor rendezte.. A dramaturg
nak első rendezői bemutatkozása sikerrel 
járt. Galamb Sándor stílusban tartotta az 
(lőadásl, helyenként enyhén kiparodizálva 
régies színjátszó modort, mely már régen 
eltűnt színpadjainkról. de derűs bájával fel
idézi a boldog múlt hungulatát. A második 
lel vonásban a régi pesti farsang elevenedik 
meg a színpadon. Körmagyar, polonaise, 
bécsi valcer! A közönség ezúttal, kivételesen 
nagyon jól szórakozott a Nemzetiben. A sze
replőket egylől-egyig őszinte elismerés illeti. 
Remélhetőleg a szinház műsoron tartja a 
szilveszteréjszakai darabot.

BAL A SAVOYBAN. A tizedik előadás után 
a kritika helyett a tények beszélnek. A kö
zönség a legnehezebb „fekete" héten, a ka
rácsony és Szilveszter közötti időben válto
zatlanul kitartott Ábrahám Pál ragyogó pro
dukciója inellett. Ilyen szobatiszta, ennyire 
elegáns, mondhatnánk jószagu produkciót 
magyar színpadokon már régen láttunk. 
A női szereplők első sora: Harmatit Hilda. 
Lázár Mária és Rökk Marika, majd a fér
fiak svarmléniája: Törzs Jenő, Kabos, Rá
day Imre (szerintem Rádayé a legnagyobb 
színészi siker!) és akiket nem látni: Pán Jó
zsef, a ragyogó interiőr-müvész, aki letoin- 
pitott színeivel, halk és finom tónusaival 
újra forradalmositotta a pesti színpadokat, 
Hobby Gray, aki a táncoló babák és urak 
kedves és óraműre mozgó seregével brillíro
zott, egyformán részesei a „Bál a Savoy- 
ban“ immár konstatált sikerének.

KÉK 1)1 NA. Akik a romantikát szeretik és 
a tangóval szemben a valcert tüntetik ki, 
azok menjenek a Király-Szinházba, ahol 
szép, finom, látványos revü keretében Jo- 
hann Strauss melódiáját élvezhetik. Az elő
adás Tihanyi vezetésével mintaszerűen jó: 
Dayka Margit, Szilágyi Marcsa, Örkényi 
Franciska, majd Szűcs László, Uray Tiva
dar, Rálkai Márton, Latabár remekek és 
szándékosan utoljára, de külön említjük 
meg Sziklay Szeréna nevét, aki olyan hosz- 
szu hallgatás után is bebizonyította, hogy a 
legjobb komikák egyike. (s. z.)

S7.i

„Locouvreur Adrienné" 
Az Operaház hotnapibemutatója 

„Teljes a zavar" — énekli az egyik főszereplő 
az Operaház uj darabjának, Francesco Cilea 
„Lecouvreur Adrienné” című operájának má
sodik felvonásában. Az opera tartalmát ennél 
tömörebben valóban nem lehet jellemezni. 
Seribe egykori nagysikerű rémdrámájából olyan 
zavaros operalibrettót készítettek Cilea szö
vegírói, hogy ember legyen a talpán, aki meg
érti. De Verdi Troubadourjáből már bebizo
nyosodott, hogy az igazi tehetség értelmetlen 

'üvegre is tud remek muzsikát alkotni és igy 
az sem meglepő, hogy Cilea operájának zenéje 
jóleső ellentétben áll sikerületlen szövegével. 
Cilea ugyan nem Verdi, de vérheli olasz mu
zsikus. .M cl ód isi gazdag. szélesen ömlő témái 
..bele vannak Írva” az énekes torkúba. Ha té
máiból ki is csendül itt-ott egy Puccini vagy 
Lconcavallo-htdns, azért Cileatól nem lehet az 

ieredetiséget elvitatni. A második felvonás egy 
duettből és egv kvartettből szőtt együttes, vagy 
a Szász gróf harmadik felvonásbeli balladája a 
maguk nemében kis remekművek. A szinház 
pompás kiállításban és kitűnő szereposztásban 
hozza Cilea művét, amelynek kedden lesz a be
mutatója. A szombati főpróbán, amelyen már 
a Pestre érkezett szerző is résztvett, n Lecouv
reur Adriennek biztató sikere vi.lt. (G. V.)

Árvíz a Madách 
színházban

Ezuttnl igazi csőrepedésről van szó, nem 
olyanról, amely mint divatos jelszó legutóbb 
bevonult a kényszerszünetet tartó színházak 
műsorára. A Pesti Színházból Madách Szín
házzá lett épületien komoly csőrepedés tör
tént tegnap reggel és mire észrevették a 
bajt, már

volt.
vezető fővezeték

és 
az

majdnem késő 
Az emeleti karzat mögött 
caöpe repedt meg s onnan

vastag sugárból ömlött 
szintre

a földszint alatt húzódó alagsorba, ahol 
öltözőket helyezték el. A viz már órák- 

hosszatt zuhogott és már egy méter magasan 
állt a nézőtéren, lefolyt az alagsorba, ahol 
a Fehérvári huszárok uniformisai és kosz
tümjei voltak kikészítve. Természetesen

minden elázott
és amikor délben a színházba bejöttek 0 
színészek, kétségbeesve állapították meg, 
hogy ilyen körülmények között bizony alig 
lehet Szilveszterkor előadást tartani. Kihív
ták a tűzoltókat, akik kiszivattyúzták a vi
zet és nagy kokszkályhákat állítottak föl. 
hogy kiszárítsák a falakat. Végre sikerült a 
kosztümöket is megszántam, úgyhogy nagy 
izgalmak árán rnegis caak megmentették a 
Madách Szinház bzilvesster-eetJéL

Nagymező-utca 17 Jegypénztári telefon: 29-3-36

PőnieKen, 1934 január 5-án este 8 árakor 
vsr eltfszSr TfcJ
HONTHY HANNA

Fejes Teri Somogyi Nusi
VEREBES ERNŐ

Kertész Dezső Sebestyén Géza
felléptével

Szabolcs Ernő
rendezésében

Sárga liliom
Magyar rapszódia 2 részben, 14 képben. Bíró Lajos színmüve után

Írták Hcrczeg Géza és Zágon istván. Zenéjét szerzetté*. Krausz Mihály 
Rendező: Szabolcs Ernő Karmester: Krausz Mihály

SZEMÉLYEK:
A király.........................
A főhercegasszony
A lóherceg ...........
Gleichingen őrnagy
Hessen Maxi, őrnagy
Peredy .Judit ...........
Peredy Má yás ....
Peredy .Jenő .........
Mica .......................
Emer.............................
Katolnay ezredes ..

+ +
Zala Karola 
Kertész Dezső 
Sebestyén Géza 
Verebes Ernő 
Honthy Hanna 
•lusth Gyula 
Fenyő Emil 
Fejes Teri 
Somogyi Nusl 
Zátony Kálmán 

Még 150

Josefine Bafier féítéfienységi botránya
A gyönyörű fefiete sztár férjáneti pesti fialandja

Régi színházi mondás, hogy Pestre ide
gen nem jöhet „büntetlenül**. Budapesten a 
levegőben van a szerelem és ez az atmosz
féra különösen az itt vendégszereplő művé
szekre veszélyes. Ezt a „törvényt** most ma
gán tapasztalhatta Josefine Baker, a gyö
nyörű fekete sztár, aki nagy társulatával és 
férjével, Pepito Albatinoval együtt érkezett 
Pestre. Josefine és férje Délamerikától 
kezdve az egész világot bejárta, a legnagyobb 
egyetértésben, de Budapestre kellett jön
niük, hogy valami kipattanjon. Véletlenül 
ugyanis éppen most vendégszerepel az 
egyik mulatóban egy szép francia énekes
nő, aki Párisból jól ismerte Bakert és fér
jét. Felkereste most az érdekes házaspárt és

különösen a 
örömmel

férj fogadta különös 
a kis francia nőt.

CAPI1OL FILMPALOTA (Baross-tér. Tel.: 343-37).
Rákóczi induló. Csortos Gyula Jávor Pál. Dayka 
Margit. — Noé bárkája, szines rajzlilm. — Szilvesz
ter éjjel 11 órai kezdettel szilveszteri kabaré. Szedő 
Miklós, Ilosvay Rózsi. Pethes Sándor. Dénes György, 
Radó Sándor, Sebő Miklós, Vcrbőczi Ha, Szenes Ernő, 
Mocsányi és Lakos slb. — Előadások kezdete hétköz
nap: 944. 946, 948, 9410, vasárnap ’.42, 944. 946. 948, 
9410, ünnepnap 942. 944 . 946, 948, 9410 órakor. Vasár
nap és hétfőn d. e. 9411 órakor Rákóczi-induló fél- 
helyárakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ (V., Vilmos császár ul 36-38. Te
lefon: 11-1-40.) Az ellopott szerda. Fősz.: Hajdú Eta, 
Rózsahegyi Kálmán. — Karácsonyi mese. Prolongálva. 
Szines rajzfilm. — Magyar. Fox világhiradók. — 
Vasárnap, december 31-én este 11 órakor nagy szil
veszteri kabaré. — Az előadások kezdete hétköznap: 
4, 6. 8, 10. ünnep és vasárnap: 2, 4. 6, 8. 10 órakor. 
Az első előadás mindennap félhelyárakkal.

CORSO (IV., Váci-u. 9. Telefon: 87-4-4)2.) Ellopott 
szerda (Nóti—Vitéz vigjátéka, főszereplők: Szőke 
Szakáll, Hajdú Eta, Rubinslein Erna, Rózsahegyi 
Kálmán.) A titokzatos Kambodzsa. (Riport.) Rómeó 
és Júlia. (Trükkfilm.) liiradó. Előadások kezdete min
dennap: %4. 846, N8, 8410. -- A hétköznapi chö elő 
adás félhelyáru.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (József-körut és üllői nt sarok 
Tel.: 389—88 és 395—84). A marathoni futó Főszer.- 
Brigitlc Beim Paul Hartmann és a kisérő műsor. — 
Előadások kezdete hétköznap: 944 . 94c, »4s 9410, vas 
és ünnepnap: 942. 944 . 946, 948. 9410. — Első előadás 
Félhelyárakkal. — Szilveszteri kabaré. Kezdete 10 óra
kor.

KAMARA MOZGÓSZINHAZ (VII.. Dohánv utca és Nyár
utca sarok. Tel: 44 0-27.) Régi jó idők. (Udvari tör
ténet I. Ferenc József korából. Játsszák a legjobb 
bécsi színészek: Gretl Iheimer. Ix-o Slezák.) — Elő
adások hétköznapon: 4. 6. 8, 10 vasárnap és ünnep 
napon: 2. 4. 6. 8. 10 órakor. - Első előadás minden
nap félhelyárakkal — Vasárnap este 9411 órától haj
nalig rftgv szilveszteri kabaré.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ (Vili.. Kölcsey-ulca 2. Telefon: 
301—25.) Csortos Gyula-Dayka Margit-Jávor Pál: 
..Rákóczi-induló", — Karácsonyi álom. Színes banga 
latfilm. — Előadások kezdete hétköznapon: 4 6. 8 
és 10; vasárnap: 2. 4 6. 8 és 10 órakor Ax első elő
adás mindennap mérsékelt helyáru. Elővétel d. e. Il
lőt 1 óráig. — Az éjjel 12 órakor kezdődő díszelő
adás keretében ajándék tárgyak kiosztása.

Miska ..............................Bókái Ferenc
Állomásfőnök ... Bazsai Lajos 
Rakonczav szinigazg.Fenyő Aladár 
Bokor, kávés .. Keleti László 
Zechme ster, pék.... Várnai László 
Asztalos, szerkesztő Balassa János 
Parasztasszony............Szőke Kató
A kocsis.........................Szőreghy Gyula
Föur ..............................Ma|or István
Cigányprímás ............Holtai Andor
Főjegyző .................... Pethő Zoltán
z e r e p 1 ő

a* ef«0 1O előadásra már válthatók a színház pénztáránál 
és at Ustzes Ipgyirodákban

Nem maradhatott titokban az sem, hogy 
míg Baker előadás után hazament szállodai 
lakására, addig Pepitó az elegáns lokálba 
sietett és a szép francia no társaságában 
töltött el vidám órákat.

Péntek este azután kitört a botrány,

A Royal Orfeumbeli öltözőjében Baker kér
dőre vonta férjét, A vitából csakhamar 
olyan hangos jelenet támadt, hogy a szín
ház igazgatói kétségbeesve siettek a feho 
dúlt kedélyek lecsillapítására. Baker már 
alig tudott uralkodni magán és csak a leg
nagyobb erőfeszítésébe került, hogy a szín
padra kimenjen.

Akik ismerik Bakert, azt mondják, hogy 
könnyen válás lehet a vége Pepitó ártatlan 
kalandjának.

RÁDIUS METRÓ FILMPALOTA (VI „ NsKymező-utca 
22-24; telefon: 22-0-98, 29-2-50). Vacsora nyolckor. 
Főszereplők: Jean Harlow. John Barrymore. — Kará
csonyi mese. Színes trükkfilm. — Híradók. — Előadá- 
sok 2—946-ig folytatólagosak, azután 946, 8 és Itt 
órakor: vasárnap: 2. 944 , 946. 8 és 10 órakor. — 
Szilveszterkor az előadások 942, 944. 946, 948 és 
9410 órakor. — December 31-én és január 1-én délelőtt 
11 órakor iíjusági előadás. — Újév napján Sarkadi 
bácsi mesél.

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ (Rákóczi-ut 21. Tel.: 460-45 és 
460—46.) Az ellopott szerda. (Magyar zenés vígjáték. 
Fősz.: Hajdú Eta, Szőke Szakáll. — Karácsonyi mese. 
(Színes amerikai trükkfilm). — Híradó. — ‘ Előadá
sok kezdete hétköznap: M-4 94rt. 948. 9410, vasárnap: 
és ünnepnap 142, 944, 946. 948, 9410. — Szilveszteri 
kabaré (Kezd.: 11 órakor.) _ Az első előadás fél- 
helyárakknl. December 31-én, Szilveszterkor: 3, 5, 7 
és 9 órakor. Szilveszteri kabaré 11 órakor.

UFA FILMSZÍNHÁZ (Teréz kőrút 60. Telefon: 107—6? 
és 197—68.) Az ellopott szerda. (Magyar zenés víg
játék. Fősz.: Hajdú Eta, Szőke Szakáll.) — Karácsonyi 
mese. (Szines amerikai trOkkfilm). — Híradó. — Elő
adások kezdete hétköznap: 4. 6. 8, 10, ünnepnap: 2. 
4. 6. 8. 10; dec. 31-én. vasárnap: 942. 944 . 946. 948 9410 
órakor. — Szilveszterkor kabaré. (Kezdete 9412 óra
kor). — Az első előadás íélhclyárakkQl.

AHDRÁSSV-UTI SZÍNHÁZ
Szombaton először:

OHIFflFA!
YVAIN, a világhírű zeneszerző zenés 

vigiátéka 3 felvonásban.

BÁLLÁ LICI, GOMBASZÖGI 
ELLA, CSORTOS

BorwsB, Dénes, Fenyvessy Éva, Nagyková
csi Ilona, Kutfay í.rzai Ihász, nlllcsi, Keleti 

Rendező: Vaszary János
FRANCIA ZENEKAR I PAZAR KIÁLLÍTÁS I

Előadások naponta 7 á« 9.30-kor, voArnap 4,7 ót 0.30-kor 
j Szilveszterkor 4, 8 ét 11 órakor 

■Icgyrcodelét agéw nap Telelőn: 421—68
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„Szicíliai védelem"
elten látszottak a budai csatárok
Budai „11«-AS Catania lil (0:1)

Amíg a MUSz eljutott odáig...
Egy ódon Wertheím-kassza regénye a lipótvárosi 
kézmiiáru~nagykereskedésfől a testnevelés palotájáig

Catania, dec. 3t.
CA //éf/őí Nop/ó tudó

sítójának telefonjelen- i 
tése.) A budaiak jóképea- 
Bégii és lelkes csapata 
olaszországi túrája során 
az esztendő utolsó mér
kőzését Cataniában, a 
kis szicíliai városkában 
játszották. Az egészen

enyhe tavaszi időben megtartott mérkőzésen 
körülbelül négyezer főnyi közönség jelent meg, 
hogy viszontlássa a budai együttest, amely már 
több alkalommal volt Catania vendége. A helyi 
csapat igen iókópességü, stílusban és taktiká
ban a mi alsórégióbeli I osztályú ligacsapa
tainkkal egy tudású. Temperamentumban pedig 
feltétlenül felelte áll a mi csapatainknak. Az 
AS. Cataniának különben Kertész Géza szemé
lyében magyar trénere van.

Rendkívül izgalmas küzdelem fejlődött ki a 
két csapat között a mérkőzés folyamán. A 
budaiak eleinte fáradtaknak látszottak, úgy, 
hogy mnltegy félórán keresztül a honi csapat 
meglehetős fölényben játszott. Az erőteljes nyo
más következtében a budai védelem fejvesztet

ten kapkodott s igy történt meg, hogy 
m 25. percben Fekete öngólt vétett. (0:1.)

A 32. percben Sztancsik éles ’övését az egyik 
olasz hátvéd kézzel tartóztatta fel, amiért a 
bíró 11-est ítélt. A csapatnak azonban nem volt 
szerencséje, mert a Hökk által végzett büntető
rugós pontosan a kapus kezébe került. A játék 
hevességére jellemző, hogy a 38. percben Sztan
csik, a 40-ben pedig Hegyes megsérült s mind
ketten elhagyták a pályát. A hátralévő Időben 
a budaiak kilenc emberrel Játszottak, do igy 
is fölényben voltak.

A II. félidőben a csapat Sztancsik nélkül kez
dett s azonnal kezébe vette a játék Irányítását. 
Szép és ügyes akciósorozat után Susztert a 18. 
percben a 16-os vonalnál gáncsolták, amiért a 
bitó szabadrúgást Ítélt. Schuszter jáiirányitott 
lövése a jólvédett olasz kapu felső sarkában 
kötött ki s

meghozta a jól megérdemelt kiegyenlí
tést. 1:1,

A hátralévő időben nyílt játék fejlődött ki. 
A mérkőzés végén a budaiakat lelkes ünnep
lésben részesítette a közönség. Főként Löuiy, 
Schuszter és Magda játéka érdemelt dicséretet.

„Hó-rukk!.. .'* —. hallatszott a legkeményebb 
testi munka jólismert vezényszava az elmúlt 
héten h testnevelés palotájában. A különleges 
jajra figyelmessé lett felek azt látták, hogy 
egy ódon Wertheim-kasszát húznak fel a Ma
gyar Úszó Szövetség kibővített második emeleti 
helyiségébe

Még boldogemlékü Komjádi Róla keresett 
annakidején kéz alatt megvételre egy pénz
szekrényt. Oh, korántsem azért, mert a MUSz 
nem tudta volna elhelyezni fölösleges pénzéi, 
hanem a bajnoki érmek elhelyezésére volt 
szükség férőhelyre.

Igaz, hogy abban az időben akadt némi pénz
mag is n MUSz házalóján. Most van egy jó
kora, masszív Werthelm-kasszn. viszont pénz 
nincs. Elég az hozzá, hogy a MUSz ha bevo
nult a jólét szimbóluma, a gondtalanság, presz

tízst és tekintélyt jelentő jelképe; a Wertbeim- 
kassza, amelyet az újonnan berendezett pénz- 
társzóba ha: Núday Imre kicsiny birodalmában 
helyeztek e|.

Az ut, amelyet a MUSz befutott, meglehető
sen tövises volt: a Röser-intézet tanári szobá
jából, a körúti kávéház pincéjén keresztül a 
Testnevelési Ház gipszbeiakásos pénztárszobó- 
jóig

A púneélkussza, amely a MUSz tekintélyét 
van hivatva emelni, jófajta, békebeli VVerlheim- 
szekrény, amely egy ll.ílvánv-utv.ai kézmüáru- 
nagykereskedésí.öl került a MUSz-ba. Hózbér- 
tartozás fejében maradt ott. A jövevényt nagy 
tisztelettel üdvözölték u MUSz-ban és szeretet
tel simogatták tekinteti’kk<l a tanácstagok.

Megmutatták nekünk a Wertheiin-kassza 
tartalmát is: Egy pengő és 12 fillér volt, benne.

Magyar síugrók Tátraszéplakon

„Korányi februárban pályán lesz 
és vígan futballozni fog..

- mondja Kiélsz László dr., Korányi orvosa

Tátraszéptak, december 31. 

(A Hétfőt Napló tudó 
silójának telefonjelen- 
tété.) A Kárpát egyesü
let két napos siversenyé- 
nok második napján, va
sárnap a felkal-völgybep 
levő Guhr-sáncon a sl- 
ugróversenyt bonyolítot
ták le. A sánc a 10 fo
kos meleg ellenére is.

meglepően jó állapotban volt, a nehéz hó miatt 
azonban több bukás történt.

Korányt Lajosnak, a 
Ferencváros kiváló hát
védjátékosának, a ma
gyar—olasz mérkőzésen 
eltört, de azóta begyó- 
gyűlt lába körül váratlan 
háborúskodás tört ki a 
kecskeméti kórház igaz- 
gatóföowosának, Cserey- 
Pechún Albin dr.-nak

egy feltűnést és megdöbbentést keltő 
nyilatkozata miatt. Korányit néhány nappal 
ezelőtt teljesen gyógyultan bocsájtotta el a 
Glück-szanatóriumból Kreisz László dr., a fut- 
ballsérülések kitűnő szaktekintélye Korányi 
ekkor egyik öccsének látogatására Kecskemétre 
utazott, ahol

gyakran tűnt fel a jóvágásu futballista 
alakja a korzón is.

A hosszabb sétáktól elszokott láb természete
sen még érzékeny s ebből a jelenségből egyes 
túlbuzgó sportemberek bizonyos következteté
seket levonva, rávették Korányit, hogy vizsgál
tassa meg lábát a kórház sebészeti osztályán. 
Ez meg is történt. Erről a vizsgálatról Csercy- 
Peelidn Albin dr., a kecskeméti kórház igaz
gató-főorvosa — állítólag — olyan nyilatkoza
tott telt, hogy a tört részek több mint egy cen
timéterrel eltolódva, rosszul forrtak össze. 
Ilyen esetekben ujralörést szoktak alkalmazni

A kecskeméti igazgató-főorvos súlyos kijelen
téseit nyomban közölték Kreisz László dr.-ral, 
Korányi kezelőorvosával. A sportsérülések or- 
szágoshirü szaktekintélye a következő meg
nyugtató nyilatkozatot lelte:

— Nem kívánok polémiába bacsójtkozni a 
kecskeméti főorvos úrral, csak röviden annyit 
jegyzek meg, hogy kár ilyen nyilatkozatokkal 
idegesíteni a sporttársadalmat, amely érthető 
aggodalommal csüng a kiváló futballistán.

Megnyugtathatok mindenkit, hogy Korányt 
a legrövidebb Időn belül, tehát februárban 
feltétlenül a pályán lesz, vígan futballoanl 
fog, s éppen olyan kitűnő futballista tesz, 
mint amilyen volt a tragikus magyar—niasz 

mérkőzés előtt.
Én, aki oly sok sérült futballistát állítottam 
talpra és adtam vissza a magyar futballsport- 
nak, szerénytelenség nélkül mondhatom ezt. 
Laikusok elölt kétségtelenül ijesztőleg hat az 
olyan kijelentés, hogy „több mint egy centimé
teres eltolódás van a két csont között** — ®7 
azonban, még ha igy lenne, akkor scin volna 
baj. Azonban az eltolódás mindössze pár milli
méter, nincs egy fél centiméter sem és ez nem 
okozhat semmi rendellenességet. Tökéletesen 
összeillő forradás ugyanis csak a legritkább 
esetekben van. Mégcgyszcr megnyugtathatom 
a Korányiért aggódó és izguló sportembereket, 
hogy kedvencük februárban olt lesz a mérkő
zések pergőtüzében. Teljesen egészségesen, a 
régi Korányi fog futballozni...

Kreisz dr. ezután megmutatta a Hétfői Napló 
munkatársának Korányi gyógyult lábáról készí
tett röngenfclvélclt, amely
valóban egy egészen Jelentéktelen eltolódást 

mutat* a két összeforrt csont között

s igy semmi kétség aziránt, hogy Korányit a 
legrövidebb időn belül viszontláthatjuk.

A legnagyobb ugrós Bányász Ferenc ne
véhez fűződik,

azonban egyik ugrásánál bukott A versenynek 
Amintegv 1000 nézője volt.

Részletes eredmények:
/. osztálya versenyzők: 1. Braeth HDV 210.8 

pont (37 és 35 hí méter), 2. Bányász Kárp. 
Egyes, löt p. (47 bukott és 41 in).

//. osztálya versenyzők: I Sándor BEAC 
208.5 p. (4Ó, 351, 2. Török BEAC 183.0 p. Í32, 
32), 3. Bergheuer Kárp. Egyes. 182.1 p. 132, 33), 
I. Dózsa BEAC 1(50 p. (35 bukott, 36), 5. Be- 
retzky MAC 68 p. (30 és 32 mindkettő bukott).

Ifjúságiak ugróoerscuye. 1. Szalai BBTE 201 
p. (32, 32), 2 Bruck Kárp. Egyes. 145.3 p. (23, 
33 bukott).

A 2 nap eredménye alapján a kombinációs 
versenyben: I. Braeth HDV 155 p., 2. Sándor
BEAC 103.5 pont, (E) E.

A mai sportprogram
FUTBALL:

Marseille: Ferencváros—Nemzeti.
Oram Bocskai—Ormi válogatott.
Algír: Ujpcs’—Austria.
München: Hungária—München válogatóit.
Jiyrakiiza: JJud'ii „11“ vendégjátéka.

JÉGHOKK1:
Zürich: Brdapest—Zürich vúrosközi mérkő

zés.
Poprád: A J1BTE vendégjátéka.

... hogy a fess szőke vlvóbajnoknő és az uj 
os tzá, tőrHlnok (vigyázat! magyar) a budai 
l:.”‘vekben fd-andémi együtt sietnek. Hír sze
rint* vivőről beszélgetnek, hanem Jogi
kér.lé ékről is. Különösen a — házasságjogról.

... hoiy a tedcílu zodu közönsége nagy <lc- 
riiitMéggei szemlélte két kiváló hlrkozóhajno- 
kunk mflMdMl. flüteyblrkóKÓkal próbálnak 
ne. hí. li.ilt.y al.ik a dupl-i-ltelaon* Ucdvr- 
liá, jcanilá.zi’irtmk.

... hogy tornátiznfíinkre nagy a panasz. 
A tréningeket nem látogatják, ellenben annál 
sűrűbben a szórakozóhelyeket.

... h-gv nz OTT elnö ét az újév alkalmából 
rrtüM.W rri.i'/ii'mi I»K|-tk Hi-IU.U-i:......  •
lun'fl ci>;.,

... l-ogv Hiiluay 01| l.-nnilplma, UH «» uf- 
p* II -'■( *11 .awMJi’ti. hói*,
r' “ <■ ’:cr h 111 pirriuf « r,-"*íllho-.
K , h *y n irrny-.rr.ony mii sról ch'irr i* 

rl "P OÜ «-'-ox'‘.
... b • • r m n • v Sikk! ul*vrr csp'f Hr 

irt V. Unjkl .u.ii.müJJJI kéri. Elükre u rlal- 
pólóbajnokmlg nirój. Ionig korMn.

... hogy Szász Magda gyünybrll koróllgyUn-
■ 'vili kapott ota»r.orz.ági HazlelójóHil. Szép 
Klári .hantit mrghlyáal a Wral llakoaklól. 
Vájjon nn-lylkUk ürült jobbon?

... hogy az Elekrsaláó la Ünnepelte Main 
lójegyzérét Cslbl a víváson kívül toxlkal te. 
nvéwt. Jólnevelt kutyák Iraznck.
"... hogy egyesek elbeszélése szerint plng 

nong bojnoknónk felejthetetlen napokat lüllüll 
Póriakon - mugáuUgylleg. Sportbellleg szintén 
felejthetetlen — vereségekre emlékszünk.

... hogy karácsony ünnepén Tnldl menyasz- 
szunya nagyon búsult. Jövőre már nem engedi 
túrára. Váljon ml erösebbi a házassági W 
allűr,, vagy a — prntUwralWM

... hogy Nádas Ödön kapitány gyoraorbajá- 
nak oka ismeretlen orvosi szempontból. Úgy- 
látszik, az orvosok nem látták a kapitányt a 
tulballmeeesekrn — mérgelődni.

... hagy a kiváló gyephokklzónö az Idei bált 
szezonra szenzációs Jelmezt állított össze. Min- 
den ra'ta van, amit egy sportold nö álmodhat. 
Ejnye, n-m lesz ez a ruha kissé pikánst

A rekorder-bafnok — vőlegény
Újpest sportkőzönsége 

nagy eseményre készül: 
a kedvenc: vitéz Halassy 
Olivér, aki „civilben*’ az 
újpesti munlcipium szor
galmas tisztviselője — 
vőlegény,

A népszerű Oly elje
gyezte Antal Manci kis
asszonyt és az esküvőt 
február 4-én tartják meg, 
bizonyára a lelkes új
pesti sportközönség asz- 
szisztálása mellett.

A nehézsúlyú 
boxolú-rangllsta

A boxolósport amerikai vezető orgá
numa: a „Hing" most közli h legjobb ne- 
hézsulvu boxolók ranglistáját. A sorrend a 
folyóirat szerint a következő:

Világbajnok: Cartiera. 1. Max Bacf. 2. 
King Levinsky. 3. Tonnny Lotighran. 4. 
Johnny Bi»ko. 5. Mac Gorkindale. (>. Pnlay 
l’erroni. 7. Max Srhinehling. 8. Jack Char- 
key.

Nrnlay Imre és Zempléni Gusztáv dr. szer
kesztésében Sportnaptár 1031 címen remek kis 
zsebkönyv hagyta cl a sajtót. A közel 200 olda
las munka a sport minden ágának szervezeté
ben, a szövetségi és egyesületi vezetők hierar
chiájában pontos utbaigaz.ilást ad. ügyesen 
csoportosítva többezer címet közöl s általában 
tömör összefoglalásban nélkülözhetetlen adat
tárat ad a sportolók és a sportközönsíg ke
zébe. Az újságíró öllctességévil megszerkesztett 
olcsó kézikönyv az egyébként szűkös sportiro
dalom berkeiben méltán kellett feltűnést.

Halassy

A Ferencváros súlyos 
veresége Hanetlleben

Danau FC mécs) - 
Ferencváros 6:1

Lapzártakor azl a hihetetlenül hangzó 
értesülést kaptuk Mursrilh -ből, hogy a Fe
rencváros csapata a Young Boys Bern együt
tese helyett a bécsi Doiian FC csapatával 
mérkőzött, s attól (1:1 arányi: sulyoa vere
séget szenvedett.

Érdekes szilveszteri hirek
Az ismert Balaton-átuszó bajnoknő kelte* 

mellen kérdést kapott a barátnőjétől. A kér
dés igy szólt: Mondd drágáin, igaz az, hogy 
brlllláns fülbevalóval lepett meg gavallér hó
dolód 7 A kérdésre mostanáig nem érkezett vá
lasz.

Az NSC bokszológárdája nagyon érzi bajno
kainak eltávozását és ezért Kéri vezetésével 
Szilveszter estéjén elhatározták, hogy az uj 
gárda, még a tizenölévcs „srácok" is határtalan 
lelkesedéssel veti magát a tréningbe.

Hello fogaduimat telt az ujesztendőre, 
hogy behozza n sok mulasztást és a rendel
kezésére álló öt hónap alatt erős tréninggel 
készülődik a világbajnokságra. A sikere 
biztos.

HIÁBA! KANADA VESZÉLYES A JÉG HÁTÁN
Münchenből jelentik: Az. Ottóivá Shamrocks 

kanadai jégkorongcsapat szombaton az FG 
Bissérsce együttesével mérkőzött és 5:0 arány
ban verte.

Vasárnap a Rissarscen lebonyolított revánzs- 
mérkőzésen a kanadaiak 2:0 arányban győztek.

Elpusztulnak a siterepek
A budai hegyekből nyugtalanító hírek jön

nek. Az enyhe időjárás alapos kárt fess a si> 
terepeken, amelyeknek még fokozott márták- 
ben ártott ni esőzés Is.

A vasárnapi hójelcntést Itt adjuk:
Budán:

Nagyszénás 18 cm, Csúcshegy 25 cm, Hár» 
mnsJWárhegy 1& cm. Svábhegy 10 cm. Wnos- 
h*-»v 8 cm

Pilis:
Dobogókő 2« cm.

Mátrai
l»< I.cslelő 30 cin.

Mecssk:
Mislnatető 5 cm, TUNGSRAM



u HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1034 január í.

Az OTT nem zárkózik el 
a futballvilágbajnokság 
anyagi támogatása elöl, 

ha a futballszövetség exirányu ké
relmét megfelelően alátámasztja

Kelemen Kornél, a* OTT elnökének újévi 
nyilatkozata az aktuális sportproblémákrói

Nem könnyű feladni az OTT elnökét Interjú 
ügyében megtalálni Nem szívesen nyilatkozik 
és szerinte a karácsony ünnepe csak pihenésre 
való. Hosszas rábeszélés után sikerül dr. Kele
men Kornélt rávennünk arra, hogy a jelent és 
a jövöt egy kicsit megtárgyaljuk. Lassanként 
felmelegszik és helyenként tűzzel és ótérzés&el 
fejti ki véleményét és elgondolásait.

„Sport", ez a varózsige és már gyors egy
másutánban folyik a párbeszéd.

•— Milyen stádiumban vannak u Sportcsarnok 
felépítésének tervei és várható-e 1934-re a fel
építési — tesszük fel az első kérdést.

— Erre pozitív választ a pénzügyminiszter 
ur adhat. Az OTT n legmesszebbmenő segítsé
get nyújtja és csupán ez a lényeg, hogy az 
1034-es költségvetésbe ez. a kiadás is beszámi- 
tódjék. Tudjuk, hogy ez életszükséglete egyes 
sportágaknak és mi ezt minél előbb szeretnénk 
megvalósítani.

— Milyen újabb intézkedéseket várhatunk a 
KiSOK-lányol: sportolására nézve?

— Szerelnénk, hn a tornászvilógbajnokságo- 
kon megengednék részvételüket. Jelenleg az a 
helyzet, hogy a magyar lányok is szerepelhet
nek a nemzetek nagy találkozásán. Más vál
tozás egyelőre nem várható.

— Ml az oka az 1933. év folyamán több 
sportágban mutatkozó hanyatlásnak?

— Ne legyünk ennyire szigorúak. Csak ez 
nz év nem hozott kiváló egyéni teljesítménye
ket, de tömegsportunk annál többet fejlődött. 
S hogy miért nincsenek uj világbajnokaink, 
a rendszerben van a hiba, az irányításban. 
Szomorúan tapasztalom, hogy kiváló trénereink 
idegen földön élnek és nevelik a sportoló ifju- 
ságot, mert — sajnos — rni nem tudjuk őket 
megfizetni. Én a tömegsport hive vagyok és a 
magyar sportot az olasz sport mintájára sze
retném Átformálni. Nem vagyok a krekk-rend
szer hive, mert az ignzi sportember nem han
gos és sikereTl nem használja fel a saját cél
jai érdekében.

— Melyik sportág működésével volt meg
elégedve az 1933. év folyamán Elnök art

— A főiskolások szereplése a világbajnoksá

A sárga könyv: a szétválasztás alapokmánya, a ma
gyar futballprofesszionizmus Magna 

Charta-ja bevonul a sporttörténelembe
litt is, olt is olvassuk a színes tudósításokat 

a készülő futballreformokról. Van egy úgy
nevezett reformbizottság, amely kidolgozza 
azokat az uj szabályokat, amelyek labdarugó
sportunk kátyúba rekedt szekerének kiemelé
sét hivatvák. Ha igazak azok a tudósítások, 
amelyek a szaklapokban e reformok kapcaón 
napvilágot Iáinak, úgy el kell készülnünk arra, 
hogy a futball egész alkotmányát, szervezeti 
szabályzatát úgy sport-, mint üzleti (ha lehet 
ilyenről beszélni) vonatkozásban gyökeresen 
megváltoztatják a készülő reformok.

U. É-K-
Az uj esztendő első keresztrejtvényének megfejtőt között 15 pompás jutalmat sorso

lunk ki. Két darab 10 pengős bankjegyet, kétszer 2 színházjegyet, hat üveg tokaji bort és 
öt beszélőkönyvet. Megfejtésül elegendő a négy hosszú sor beküldése, melyet mindenféle 
szelőéiig melléklése nélkül legkésőbben csütörtök estig kérünk szerkesztőségünkbe, VII., 
Erzsébet-kőrut 4, a címzés oldalon „B. u. é. k.“ jelzéssel eljuttatni. A december 18-iki 
pályázat eredményét a „Hírek" rovatban közöljük.

Vlwzztntes
I. Ferene müve.

II. Árnya* hely.
ti. Beborít.
1*. Hatalma* amerikai fo

lyam.
11. MutntAttóeshe.
IS. Jótállók.
17. Német kőtőssó. a fnr- 

dltottju.
IS. Ruhadarabok.
1*. 1477-ben Budát taglal

ta ti.
?S. Tlt — amolnl.
t|. Mohamed aa * prófé

tája.
rt. l.ua Terka névbeiül.
74. Sok Ideig.
tg. Magyarul — angolna.
17. Bénibe kertit.
71. TeatróM
SS. Idegen arémok mellett 

étid rövidítés.
II. Mlthológial alak.
IS. Ftlsier.
74. Népmeséinkben a világ 

végén h túllövi tenger.
17. Kereskedelmi tlkk.

Függőleges
1. Fcrmithnoh.
I. A bátor ember... áll. 

dl a porondra.
7. Rendbeliül.
4. Bűneit róUa la.
7. Állapótlk.
«. Ellentéte* kKtAarA.
7. Erdélyi folyó.
8. Bátksy l*a mono 

pramlu.
g. Ellentétei, fogalom al

tat. hi>g> ha pl valaki 
a felhoaareolók legma
gasabb emeletén lakik,

II. Elkeaeredel küldetem 
Anglia é« Kína kinőtt 
11*38 ál IMtbeu.

14. Réneirag.
17. Énekel.
II. Silói roéMalhangaól. 
?1. Bérét megyében van.
74. Megpillantaná.
17. Fontos klk»t4»árs(

7H. (Siáma at ábráról 
hiányzik.) A rabat tárja 
el s világtól.

11. Tramblfah ng.
rt. Né. - |A vidékiesen.

gokon szerezte nekem a legnagyobb örömet. 
Szeretek közöttük lenni, komoly, csöndes 
sportíiuk. Az eredményeik is nagyon biztatók.

— Melyik sportág működését kiséri Elnök ur 
figyelemmel és szeretettel?

— Minden sporteredmény érdekel, de az 
atlétika köti le figyelmemet leginkább.

— Miért nem támogatja az OTT a futball
világbajnokságokon való részvételűnket?

— Ez tévedés. Ml szeretjük a futballt 
és az anyagi támogatást sem tagadjuk meg, 
ha a futballszövctség kellőképpen megindo
kolja kérelmét. Az adót természetesen 
nem engedhetjük el. En nem vagyok híve 
a játékoskereskedelemnek, az embervásár
nak. Általában az a véleményem, hogy a 
professzionista futball irányításában, ve
zetésében gyökeres változásokra van szük

ség.
Helytelenítem a külföldre vándorlást. A sport 
legyen testedzés, szórakozás, de ne legyen üz
let. Ezek a sportemberek idővel nem válnak a 
társadalom előnyére. Legyen polgári foglalko
zása minden profifutballistának.

— Valamit a nők sportolásáról.
— Igen, sportoljanak, de csak a nőiesség 

határain belül űzzék. Rettenetes látvány egy 
agyonsportolt, deformált, tulizmos nő

—- Ml legyen az 1934 es program?
— Százszázalékos készülődés a berlini olim

piádra. ahol a magyar erőnek nagyobb dia
dalt kell aratni, mint eddig bárhol is. Január 
első felében lesz. az. OTT tanácsülése, a 20 éves 
jubileum megünneplése, de csak csendben, 
szerény keretek között. Bízom abban, hogy az 
újév meghozza minden magyar sportember vá
gyát. az. osztatlan, általános nagy sikert és a 
nemzetek találkozásánál a magyar zászló sok 
szór fogja hirdetni a magyar sport nagyságát.

A Hétfői Napló továbbítja az OTT elnöké
nek, Kelemen Kornél dr.-nak kérését és remél
jük, hogy minden magyar versenyző szivvel- 
lélekkel készül a nagy nemzetközi találkozá
sokra.

V. M.

Viszont e sorok Írójának azt mondotta 
Kenyeres Árpád, az MLSz főtitkára, hogy a 
reformbizottság ülései teljesen zártkörűek vol
tak, az ülések résztvevői titoktartást fogadtak 
és igy a megjelent beszámolók nem stimmel
nek száz százalék erejéig. Január havának 
második hetében nyilvánosságra kerül a fut
ballreform egész komplexuma, még pedig tel
jesen áttekinthető módon és akkor ki fog de
rülni az, hogy az MLSz reformtervezete egé
szen más dolgokat tartalmaz, mint amelyeket 
nyilvánosságra hoztak.
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11. MáMalhangad fonetlku 
tan.

78. A felles abc. két lég 
elad betűje.

GÁL GYÖRGY.

Várjuk be tehát türelemmel a reformokat, 
amelyek kapcsán most más kérdés fog foglal
koztatni bennünket. Mindenekelőtt állapítsuk 
meg, hogy bármit is tartalmazzanak a futball
reformok,

bevonul a sporttörténelembe az agyneve* 
lett „Sárgakönyv*4,

amely tulajdonképpen a magyar futballpro
fesszionizmus „Magna Charta"-jn, amolyan 
futballnépszövetségi alapokmány és amely a 
professzionizmus bevezetésére, feltételeire és 
módozataira nézve a magyar labdarugóérdc- 
keltségek között létrejött megállapodásokat tar
talmazza

A sárga füzetet, amely ily módon nyerte a 
nevét is, néhai Horváth Ferenc szerkesztette. A 
Sárga könyv tulajdonképpen egy jegyzőkönyv, 
□ melyet az összes futballérdekellségek alá
írtak. És pedig a Kibontakozási Párt részétől 
Haján Gyula. Horváth Ferenc. Kovácsházit 
Vilmos és Malaky Mihály. Az I. oszályu kol
légium képviseletében Fodor Henrik dr, Láng- 
felder Ferenc és Szigeti Imre, az amatőrkollé
gium részéről Hajós Alfréd és Mamusich Mi
hály dr., a kiscgyleti kollégium nevében Gci-! 
ger Simon, Lénárt Ernő és Osztiadal József 
és végül a vidéki kerületek megbízásúból 
Erdély Ernő, Kovács Mihály, Vargay Sándor 
és Zemplény Gusztáv dr.

Mindenki nagy reményekkel tekintett ez ok
mány alapján zászlót bontott futballprofesszio- 
nizmusra, amelynek üzeme rövidesen meg
indult, mégpedig a közönség szinte nem is várt 
nagy érdeklődése mellett. Ki merte volna gon
dolni ekkor azt, hogy a magyar fulballközőn- 
ség cserben fogja hagyni kedvenc szórakozá
sát. Ki gondolta volna a Sárga könyv szer
kesztése idején, hogy nem fogunk tudni 
egyetlen külföldi csapatot sem fogadni?

A „középeurópai futballinvázíót" 
unják a franciák f tk it

A francia saitó a futball 
nomádiai ellen — Román csapatok francia földön — Kavarodás 
Beringer igazolása körül — Magyarok a francia kupaküzdelmekben

Párls, december 31.
A középeurőpai, fökép 

magyar futballcsapatok 
téli vendégszereplése ed
dig mindig nagy attrak
ciót jelentett Franciaor
szágban. Most azonban 
több kritika és megjegy
zés halatszik futballkö- 
rökben a túlságosan cl
szaporodó vendégjárás 
ellen.

Ma a legjelentősebb 
sportsajtó-organum: a
L'Auto, támadásnak is 
beillő cikkben kel ki a

„futball nomádjai" ellen, amely elnevezés alatt 
elsősorban a vándor magyar csapatokra céloz. 
Sőt, kifejezetten a Szeged FC túrájával kapcso
latosan írja a következőket: „Láttuk „Szege
det", mely egy hónapon át sétált kcresztüLka- 
sul Franciországban, négy mérkőzést játszott 
egy hét alatt és pénz nélkül visszament Ma
gyarországba. Miért? Mert eljönnek Francior
szágba legfeljebb két lekötött meccsel,

egész nevetségesen alacsony feltételekkel, 
abban a reményben, hogy időközben sikerül 
nekik érdemlegesebb túrákat lekötni.

És igy — jegyzi meg tovább — nem csoda, 
ha ezek a vándor csapatok oly kevéssé kielé
gítő játékot és rossz eredményt produkálnak, 
mely csak árt a hazájuk jó futballhirnevének.

Figyelmeztetésképp hozzáteszi: „Jó lenne, ha 
a középeurópai szövetségek mindezt figyelembe 
véve, ellenőriznék, hogy a vendégszereplésre in
duló csapatok, előzetesen fixre lekötött mérkő
zéseket bzitositva, jöjjenek Franciaországba és 
csak ismert jó klubbal — közvetítők nélküli — 
megállapodással. IIv körülmények között a 
vendégcsapatok is jobban járnak, nz elért ered
mények és maga a játék n«m siilvcdne le nrra 
a nívóra, amely utóbb több ízben mutatkozott."
A ROMÁN FUTBALLCSAPATOK VENDÉG

JÁTÉKA
Immár harmadizben hozza ide a tél a vá

rad! „NAC"-ot, vagyis az „Oradoa-Club" csa
patát. Előző túrójuk által jól megalapozott hír
nevüknek köszönhetik, hogy egyrészt tekinté
lyes számú mérkőzésük vnn biztosítva, más
részt meccseiknek hűséges látogató közönsége 
is van. Ez legjobban bizonyosodott be most, 
nmidőn velük egyidőben, a szintén várad! 
„Crisnna" látogatott el Franciaországba. És 
bár ez utóbbi Románia bajnokcsapata és rang
listában jóval a ..NAC" előtt áll, mégsem sike
rült irántuk kellő mértékben az érdeklődést 
felkelteni. Pedig n csapni — amelynek egyik 
attrakciója' fíarátky — eddigi mérkőzésein szép 
eredményeket ért el. mind az ,.U .*?. Suisse" e\ 
szemben, mind Calnisban és a .CapEntente" 
kombinált csnpat elleni játékbnn.

HULLÁMOK BERINGER ÁTIGAZOLÁSA 
KÖRÜL

Mintha a FlFA-nak a legégetőbb problémája 
n „Beringer eset" lenne, oly fontos tanácsko

Hogy mennyire más világban éltünk a Sárga 
könyv megjelenésének idején, mi sem bizo
nyítja más, mint a füzet egyetlen szakasza, 
amely a Budapesten vendégszereplő csapatok 
költségátalányait állapítja meg. Ez a szakasz 
a következőképpen rendelkezik:

„Az idegen csapatok költségátalányaira a 
következő összegeket gondolják a megjelen
tek elfogadhatónak: Az Angliából, a skandi
náv és a pireneusi félszigetekről jövő csapa
toknál legalább 100 millió, a izomszéd álla
mokból jövőknél legalább 30 millió, a többi 
európai csapatoknál pedig legalább 50 millió 
korona; ugyanilyen értelemben szabályo
zandó a hazai utazó csapatok költségátalánya 
is a vidéki vagy a fővárosi mérkőzések meg
adóztatásánál. Ezeknél az ugyanazon kerü
letben való utazás átalánya legalább 5, más 
esetben legalább 10 millió korona legyen."
100 millió... 50 millió... 30 millió...? 

Szép. szé|) . De hol vagyunk mi már ezektől 
a számoktól? Olt, hogy a Beogradski, a Cri- 
sana, a NAC, a Kinizsi és még néhány bal
káni csapat egyszerűen letarolja a magyarok 
külföldi turapiacát. Nem azért, mintha a csa
patok játékereje különb volna a magyaroké
nál, hanem azért, mert ezek a csapatok a sze
zonban vígan kötik le a francia és egyéb nyu
gati csapatokat — revánskötelezettséggel. A 
pillanatnyi anyagi előnyökön túl azután a mi 
bőrünkre megy az is, hogy szomszédaink meg
ismertetik magukat a külföldön és igy az ő 
konkurenciájukkal a jövőben is számolnunk 
kell.

No de lássuk a reformokatl Nincs ugyan 
semmi garancia arravonatkozónr,, hogy n re
formok életbeléptetése után kevesebb lesz a 
vadevezős, a vikendezö. a turista. Mert tulaj
donképpen itt kellene keresni a helyzet kul
csát.

zások tárgyát képezi a volt magyar játékos át
igazolása. Igaz, hogy vele kapcsolatban a baj
noki mérkőzésben egymás ellen játszó Olym 
pique Lilleois és Séte ranglistájának sorsa van 
összefüggésben.

így érthető, hogy a Séte minden követ meg
mozgat, hogy a december 11-én lejátszott mér
kőzést, melyet 3:1-re veszített Lille-el szent
ben, érvénytelenítse. kifogásolva azt, hogy a 
jelzett időben Beringer átigazolása még nem 
volt meg hivatalosan. A FIFA első „ítélete" 
szerint, semmisnek nyilvánították a mérkő
zést. Ezt a határozatot persze Lilié nem fo
gadta el és megfelcbezte. Most újra összeül a 
tanács, hogy döntsenek afelett: újra játszas
sák le a Sete—Lilié mecset.

KÉSZÜLŐDÉSEK A „KUPÁDRA
A profi klubok már a Kupa-mérkőzésre ké

szülődnek, amely január 7-én veszi kezdetét. 
Különösképpen fejtörést okoz a csapatok ösz- 
szeállilásn azért, mert ntlg a bajnoki mérkőzé
sek alkalmával négy idegen játékos lehet a 
csapatban, addig a kupameccsekncl legfeljebb 
három lehet a számuk. És tekintse, hogy a 
legtöbb francia klubban a legjobb erők éppen 
idegenek, a kiválasztásuk máris problémát ké
pez nz illető klub vezetőségének.

Körülbelül már meg is történt a játékosok 
beosztása. így a „Club Fran<;ais“-ban egyedül 
Gergely van jelölve. A „Cap"-nál Webet és 
Mác—Hill mellett, a szintén magyar Mayerrel 
(kapus) találkozunk. Ha ugyan addig Maycr 
nem szerződik le Portugáliába, mint ahogy 
legutóbb szó volt róla A „fíacingban" a mi 
Berkcssynk mellett, még Hídon és Jordán fog
nak szerepelni. Montpcllier is hazánkbelieket 
állít ki, Varga és Zavcdsky személyében. A 
többi csapatok listája még nem végérvényes.

Különben a Páris—Budapest találkozás előtt 
a „Paris—Ligue" erős tréninget folytat. E cél
ból több mérkőzést fog lcjátszatni; egyiket se
lejtezés céljából január első hetében, a mási
kat január közepén a már kiválasztott csapat 
és Páris egyik amatőrcsapatával.

Mándy Ilona.

Hamar a ceruzái elő
perembír IR-lkl rejlvénypál) diaiunk eredménye.

Megfejtések: Egy csók meg nem szerelem — Ezzel a 
kis dallal üzenem.

Nyertesek: Egy te pengős bankjegyei nyert: HoíT- 
mnnn Győző, Jászladány — Egy-egy Üveg tokajit nyer, 
lek: Magyar Bertalan, Budapest; Nagy Sándor. Szol
nok. — Bridgekárfyát nyert: Szinetána Vilmosod, Kis- 
rS**,/'-.. Lsy-'lí, kesiéÍAkönyvet nyertek: Dr. Bcne 
László, Budapest; Busznyák Béla. Budapest; dr. Sze
mére László, Szolnok; Nádor Károlv, Budapest; Vitális 
Kálmán, Kispest és Szaletzky Zsóílla, Budape«t. — 
Kél-két gramofonoméit nyertek: Bárdos Dczsőné. Kecs
kemét; Kovács D. József. Budapest; Várnai Tibor. Bu
dapest; Szyobola Lajos, Salgótarján, dr. Huczik F.le- 
mérné. Budapest.

Vidékre postán kühlfílk el at ajándékokat. A buda
pesti nuerlesek iitalvdnuaíkat tzerddfdl fauna birmelyík 
nap kiadóhivatalunkban d. e. ft-l-ia kellA személy 
azonosság Igazolása mellett átvehetik.

A inrkeulflM é, klndísírt felel.-
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