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A gyilkos asszony Kalapáccsal felümrte az urát tis azután lőtte agyon
Vizkereszt ünnepe megdöbbentő újabb 

szenzációt hozott a férjgyilkos Bognár Ist
vánné bűnügyében: a véletlen csodája elő- 
kerítette Bognár István fejét, alsókarjat, ke
zeit, ballábszárát, szóval mindazokat a test
részeit, amelyekről a gyilkos asszony azt ál
lította, hogy a Dunába dobta.

Bognár István feje és többi testrészei 
nem a Dunából kerültek elő, hanem az 
az alsógödi állomáson egy hatalmas duz
zadt szatyorban találtak rá a test

részekre.
Most már nem lesz nehéz a bravúrosan 
nyomozó csendőröknek, a biinügy fáradha
tatlan vizsgálóbírójának, az orvosszakértők- 
nek megállapítani ennek a szörnyű rém

Gyulaszál feimanű fénye raviíáglt 
a szörnyű ie;m

tettnek egyetlen titkát: hogyan ölte meg 
Bognár Istvánné a férjét. Eddig az asszony 
ellentétes vallomásai hazudozásai nyomán 
nehéz volt rekonstruálni a gyilkosságot De 
most már a hatóságok elölt van. az orvosok 
kezei között fekszik Bognár István levágott 
feje és a rajta levő sérülésekből

kétségkívül meg lehet állapítani, ponto
san lehet rekonstruálni a gyilkosság le

folyását.

A Hétfői Napló munkatársa a bűnügy
nek ezt az újabb szenzációs fordulatát első 
pillanattól, a nyomozás legapróbb részletéig 
végigkísérte s a kővetkezőkben számol be a 
történtekről:

tárgytól, baltától, vagy kalapácstól szár
mázhatlak, de nem ezek okozhatták a 

halálát, hanem a revolverlövés.

aki hogyan vitte 
Bognárne íéHe hvágott 

leséi az Állomásra
A csendőröknél a kora reggeli órákban 

jelentkezett a tizenhatéves péktanonc. Csery 
András, aki rendkívül érdekes vallomást 
tett. Elmondotta, hogy a karácsonyt követő 
csütörtökön látta, amint Bognár Istvánné az 
alsógödi állomás felé siet.

Az asszony valami nehéz csomagol vitt, 
többször is megállóit súlyos terhével.

Boán gz Elemeshez rohant...

I Kilenc óra tájban újból látta az asszonyt, 
ekkor üres kézzel sietett az állomás

t felől.
i A fiú elmondotta, hogy Szigetmonostorról 

ismerte Bognárnét s nem tűnt fel neki, hogy 
Alsógödön nehéz csomaggal látja, mert 
tudta, hogy az asszony élelmiszereket hord 
lel a fővárosba s azt hitte, hogy most is va
lami piaci holmi elszállításával foglalatosko
dik. Alsógödön már szombaton reggel szét
futott a nagy szenzáció Ilire és

az egész község az állomás környékét el
lepte,

de Alagon, Szigetmonostoron, Dunakeszin, 
ahol Bognárnét jól ismerték, órák alatt Ilire 
terjedt a meglepő nagy szenzációnak: meg
találták Bognár István hiányzó fejét és test
részeit.

A szombatra virradó éjszaka Horváth 
Gergely vasutas teljesített szolgálatot az 
alsógödi állomáson. Horváth tizenegy óra 
tájban kiment a félreeső helyre. A korom
sötét éjszakában gyufát gyújtott s alighogy 
a gyújtó fénye meglobbant a kezében, meg
csúszott, elesett s a gyufa kihullott kezéből. 
Egy pillanatra még fellobbant a tűz fénye, 
aztán elaludt a gyújtószál. Horváth

a gyufaszál pillanatnyi fényesikjában 
látta meg, hogy egy szatyor hever a 

félreeső hely mélyében.
A vasúti tisztviselő előtt szinte egészen ösz
tönösen gyanússá vált a szatyor. Elképzel
hetetlen volt előtte, hogyan került ide, a 
félreeső hely mélyébe a duzzadt, vaskos 
szatyor. Aztán nem sokáig gondolkozott a 
vasúti tisztviselő, hanem

rohant a csendőrökért.
Pár pillanat alatt az alsógödi csendőrök ott 
voltak az állomáson. Nem volt könnyű a 
csendőrök munkája. Mindenekelőtt világos
ságról kellett gondoskodni.

Rougydarabokból, papirosból máglyát 
raktak

s ennek a fénye mellett kezdtek munkához; 
hogy teljes épségben előkeritsék a szatyrot. 
Az alsógödiek leiizgatott fantáziája újabb 
szörnyű bűncselekményre gondolt. A vasúti 
I s< viselőnek, aki a csendőröket értesítette, 
ez járhatott a fejében s a csendőrök is va
lami újabb bűncselekmény rejtélyét sejtet
ték. Arra azonban senki sem gondolt, ami 
félóra muk'a valóság lett:

Bognár István fc’c s a többi eltűnteiéit 
testrészei kerültek elő a fekete, nehéz 

szatyorból.
A csendőrök rongydarabok és papírhulla

dékok máglyájánál körülbelül félórahosszat 
dolgoztak, amikor az egyik csendőr kézéin* 
került a furcsa lelet.

A nehéz, vaskos szatyorból először pa
pírdarabok kerültek elő. Aztán egy

férfifej. Sötétvörös haj, vöröses bajusz. 
mcgüvcsedctt szemek látszottak a fejen.

A kipróbált, edzett idegzetű csendőröket is 
megdöbbentette az éjszaka rögtönzött mág
lyájánál előtűnt levágott emberi fej. Aztán 
két alsókar került elő a szatyorból. A kezek, 
az ujjak sem hiányoztak a karon, 

az egyik kéz ökölbe volt szorítva.
A másik kéz ujjal is begörbültek. Még egy 
szörnyű emberi csonk hevert a szatyorban: 
egy alsólábszár.

A csendőrök megdöbbenve néztek egy
másra, aztán alighogy mégegyszer megtekin
tették a szatyor szörnyű tartalmút, szinte 
egyszerre mondották:

— Bognár István eltűnt testrészei...! 
Itt van Bognár István feje ... a kezei... 
n bal alsó lábszára ... mindaz, ami ed
dig hiányzott, amiről az asszony azt val

lotta, hogy a Dunába hajigálta!

Hajnal felé járt már az idő. amikor a 
csendőrök a szörnyű lelet színhelyét és az 
egész alsógödi állomás épületét újból tüze
tesen átkutatták, hogy nem találnak-e eset
leg ott más holmit, ruhadarabokat, vagy ér
téktárgyakat. Azután az égvik csendőr be
sietett Alsógödre és dr. Bankó Emil községi 

.orvost kihívta az állomásra, hogy az orvos 
' az első vizsgálatot megejtse. Bankó dr. meg- 
| vizsgálta a testrészeket, elsősorban a fejet, 
' azután a karokat, kezet s a lábszárai s elké
szítette orvosi látleletét, amelyből nyomban 
világosság derült az alagi gyilkosság szörnyű 
lefolyására. Az orvos szerint egv 6.65-ös re
volver golyója fúródott be Bognár István fe
jébe.

■ A revolver csövét közvetlenül Bognár 
jobb halántékához szorította gyilkosa, a 
golyó bcmcnctell nyílása ott van a jobb 
halántékon, míg n kiment teli nullás » 
bal tarkó alatt látható. Bognár korro*

1 nyáján ezenkívül három sérülést is 1?
dezett fel m orvos, amelyek kemény

Bognárék tizennégyeszlendös kisfia, a kis 
Bognár Pista az alsógödi rokonok házában 
várja a sorsát. A szörnyű felfedezés Ilire el
jutott a kisfiúhoz is és

kirohanl az állomásra, a gyermeknek 
azonban nem mutatták nng édesapja 
fejét és feldarabolt testrészeit s haza

vitték a rokonok házába.
A hatóságok addigra már agnoszkállák a 

szörnyű leletet s kétségtelenül megállapítot
ták, hogy Bognár István feje és többi test
részei kerültek elő az alsógödi állomás félre
eső helyén.

A wiWlööira ol8 vezeiiK 
a íOiWíi&os asszonyt
Dr. Köves Aurél, az alagi rémi: It vizsgáló

bírója más hivatalos ügyben Gödöllőn járt 
szombaton. Az alsógödi és alagi csendőrörsök

fi fWfja Mtám...!
offla iws Áramai
Bognórné Vizkercsztre és vasárnapra vir

radó éjszakái mély álomban, nyugodtan töl
tölte a jicstvidék; törvényszék V. emeletén 
lévő iiiauánzórl.ájóban Nem iepődött meg. 
mikor a fogházör jött érte, hogy a vizsgáló 
bíróhoz vezesse le újabb kihallgatásra.

Lassan, szinte vánszorgó leplekkel ha
ladt le a fogházból a törvényszék épll- 
l“lél)e. Fakó arce.:l á’lnll a vizsgálóbiró 
előtt, kiváncsi, kutató szemekkel, szót

lanul várta az első kérdést.
— llát mondja csak cl még egyszer, hová 

rejtette <1 férje feldarabolt testrészeit, ame
lyek eddig nem kerüllek elő? Hová tüntette 
a leiét, kórjait. •• bal alsó lábszárát? - kér
dezte. n vizsgálóbiró.

— Úgy történt, ulmgy mondottam, — vá

a vizsgálóbíró budapesti lakására küldöttek 
értesítést a bűnügy nagy szenzációjáról. A 
vizsgálóbiró felesége, aki éppen otthon tar- 
tózkodolt, a hir hallatára autótaxiba ült, a 
keleti pályaudvarra hajtatott, az első vo
nattal

Gödöllőre utazott s itt értesítette férjét 
a nagy szenzációról.

A vizsgálóbiró Gödöllőről azonnal Alsó
gödre utazott, megtekintette a szörnyű lele
tet. Bognár testrészei ekkor bádogtartályok* 
lián feküdtek az alsógödi állomáson. A vizs
gálóbiró intézkedésére a budapesti törvény
széki orvostani intézetbe szállítják be Bog
nár István fejét és többi megtalált testré
szeit. hogy azokat

ma, hétfőn az orvosszakértők Is ujból 
megvizsgálják és fclboncolják.

A vizsgálóbiró intézkedett arról is, hogy a 
férjgyilkos Bognárnét még vasárnap kihall
gassa.

laszolta alig hallhatóan az asszony. A 
Dunába dobtam . . belehajitottam a Du
nába.

— Nem vitte máshová?
— Nemi — rázta tagadóan a fejét Bog

nár Istvánné
— Nem vitte Alsógödre? Nem itt rej

tette el?
A Dunába dobtam! — csattan fel az 

asszony hangja.
— Hát Alsógödön megtalálták az eltűnt 
testrészeket! A vasúti állomás félreeső 
helyén találtak rá férje levágott fejére! 
Itt voltak a többi testrészei Is! A maga 

szulyorjóban találták meg!
Bugnúrné most elsápadt, aztán minden 

átmenet nélkül zokogni kezdeti,
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— A Dunába dobtam, nem rejtettem más- 
hová! — tikoltotta az asszony. — Nem le
het a férjem feje, nem az ö testrészei.

A vizsgálóbíró nem faggatta tovább, ha
nem viaszai, hé rtHte cellájába. Ma hétfőn 
fogja újból kihallgatni.

A TMárnapI drámai kihallxatáa utáa dr. 
Kövess vizsgálóbíró Ismét AlaógUdrr 

utazott, 
hogy személyesen intézkedjék Bognár hí
vón megtalált testrészeinek a törvényszéki 
intézetbe való l^szállitásáról és a helyszíni

A Szellemi Egyesületek Szövetségének 
nagygyűlése szombaton tartotta záróülését, 
amelyen megjelent feleségével Horthy Mik
lós kormányzó is, József és Ferenc főherce
gek, Auguszta főhercegnő és a politikai és 
társadalmi élet számos notabilitása.

Az utolsó pillanatban megbetegedett Ste- 
fanl helyett Rovini olasz kiküldött olvasta 
fel n volt miniszter értekezését, amely a ha
gyományoknak és a forradalmi újításoknak 
a gazdnsógi életben való megnyilvánulásait 
tárgyalja.

A nagy érdeklődéssel hallgatott értekezés 
után

gróf Bethlen Ts'ván tartott előadást Ha
gyomány és forradalom a politikában 

címmel.

Kifejtette, hogy a régi hagyományokhoz való 
ragaszkodás a nemzeti gazdaságok összeom
lására vezetett. A politikai versengés elkese
redett harccá fajult és a nemzetközi életben 
az önkényé lett az első szó. Így következett 
be a világháború. Ma két módszer kínálko
zik: az egyik a kommunizmus, a másik pe
dig a kapilalisztikus gazdálkodást a kollek
tív akarat befolyásával akarja kiegészíteni.

— A gazdasági életnek ezek a jelenségei a 
belpolitikai nemzeti életlxm is szerepet visz
nek — mondotta — itt

a demokrácia és a faaclzmus áll Hím
ben egymással 

mint hagyomány és forradalom. Nemzetközi

B&thl&n István:
— A ntpsaövatség ma csak a gyöcö 

államok diktatúrájának álarcai

A Balkán-paktum létrejött, 
de a szerződő telek nem garantálják 
a magyar-román és a magyar- 
jugoszláv határokat Törökország, Görög

ország, Jugoszlávia és Románia aláírják 
a szerződést, Bulgáriát még várják

Berlin, január 1.
A Balkán-paktum létrejött — írja a Vos- 

sischc Zeitung szenzációs fellálalásban. A 
lap római tudósítója állítólag megbízható 
forrásból nrról értesül, hogy

Törökország, Görögország, Jugoszlávia 
és Románia a legrövidebb Időn belül 

aláírják ■ Balkán-szerződést.

Bulgária eddig még nem csatlakozott a 
paktumhoz, az ajtót azonban nyitva tart
ják számára s a bolgár kormány is bármi- 
kor aláírhatja a megállapodási, ha haj
landó elismerni a jelenlegi területi status- 
quot.

A Balkán-paktum célja a balkáni álla
mok egymásközti határának garantálása, a

Az angol külügyminiszter hazaérkezett 
és ma tesz jelentést nagy fontosságú 
romai útjáról Sir John Simon tanácskozásának eredménye: 
Mussolini minden erejével a leszerelés megoldásán fog dolgozn

leendőn, január 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.} Sir John Simon szombaton reggel 
érkezett n római exprcsszel n francia fő
városba, néhány órát pihent az angol 
nagy követségen, majd délben tovább foly
tatta útját Londonba, ahová

este megérkezett.

Sir John Simon hétfőn lesz jelentést Mac- 
Donald miniszterelnöknek a római ul ered
ményéről. Kedden az angol kormány sző
kébb leszerelési bizottságának számol be. 
szerdán pedig

Még s napig

Dalol a mámor
Pardon, tévedtem!

az Etdorádó Mozgóban
Népszínház utca Ml. Telefon: 88-1-71. 

vizsgálatot Is megejtse. A vizsgálóbíró va
sárnapi vizsgálata itt azt állapította meg, 
hogy Bognár István fején lőtt seb van, de 
a koponyáján más sérülések is láthatók.

Ugyancsak vasárnap történt, hogy dr. 
Welsz Károly, a férjgyllkos asszony védője 

ujabb előterjesztést tett Bognárné elme
állapotának megvizsgálására.

A vizsgálóbíró az előterjesztésről ma hatá
roz s ma vezetteti ismét maga elé a férj
gyilkos asszonyt, hogy a boncolás eredmé
nyei alapján ismét kihallgassa.

(éren is uj utakat keres az emberiség, még 
pedig a népek együttműködése irányában. 
Az. egyik itt megteremtette a nemzetiségi kér
dést, az irredentizmust és uralja a béke
szerződéseket, a másik Irány revíziót és uj 
rendet követel. A hatalmak egyensúlya he
lyett a népek együttműködése uj univerzá* 
(izmusra vezethet.

A továbbiakban
■ NépszOvetségről beszélt

és kijelentette, hogy a Népszövetség mai for
májában csak a győző államok diktatúrá
jának álarca.

Teleki Pál gróf köszönte meg a nagy 
tapssal fogadott előadást. Több felszólalás 
utón gróf Bethlen István a vita folyamán 
felhozott észrevételekre válaszolva, többek 
közt kijelentette, hogy véleménye szerint a 
Népszövetség az egyetlen szerv, amely a 
megértést és megbékélést igyekszik előmoz
dítani,

ma talán még elégtelenül működik, 
de ha végrehajtják a szükséges reformokat, 
amelyeket Musolinl kezdeményezett, 

tökéletesen felelhet meg hivatásának.
Teleki Pál gróf beszédével ért véget a nagy
gyűlés.

Este a Hungdrta-szállóban a magyar cso
port vacsorát adott a külföldi vendégek tisz
teletére, Itt felszólaltak Rohan herceg, a 
francia, német és olasz delegátusok, gróf 
Teleki Pál és még többen.

megállapodás azonban nem vonatkozik a 
balkáni államoknak más államokkal való 
határaira.

Jugoszláviának és Romániának Ma
gyarországgal való halárait, valamint 
az olasz-Jugouláv határ biztonságát az 

uj egyezmény nem garantálja.
Maximosz görög külügyminiszter, a Balkán
paktum értelmi szerzője ezt kifejezetten le
szögezte Mussolini előtt, akivel, mint isme
retes, csütörtökön és pénteken hosszabb 
tanácskozásokat folytatott.

Maxlmosz arról is biztosította Mussolinit, 
hogy Görögország természetesen továbbra 
is őszinte barátságban akar élni Olaszor
szággal, úgy amint ezt a görög-olasz barát
sági szerződés is garantálja.

a minisztertanács hallgatja meg expo
zéját.

Tekintettel a római ut nagy jelentőségére 
s a Rómában megvitatott német-francia 
problémára, a szerdai minisztertanácsra a 
berlini és párisi angol nagykövetet is meg
hívták, hogy első kézből értesüljenek a 
római tanácskozások eredményéről. A né
met ér. a francia kormányt azután a ber
lini, Illetve a párisi angol nagykövet érte
síti majd a továbbiakról.

A Daily Telegraph diplomácia’ tudósító
jának értesülése szerint Anglia minden te
kintetben

meg lehelne elégedve Sir John Simon 
és Mussolini megbeszéliseinek eredmé

nyével.
Mussolini belátta az angol álláspont he
lyességét és eleget tett az angol külügymi
niszter kérésének, hogy egyelőre ne tűzre 

I napirendre a népszövetségi reform ügyét 
I Mussolini megígérte, hogy a legközelebbi 
I jövőben 

minden energiáját a leszerelési kérdés 
megoldásának, Illetve a német francia 

ellentétek elsimításának szenteli.
A népszövetségi reform kérdését valószínű

Vasárnapra virradóra meghalt 
Szántó Tivadar, a világhírű magyar 
zongoraművész és zeneszerző

Agyvérzés ölte meg, amelyet a svéd király 
tiszteletére rendezett hangverseny előtt kapott

Nagy halottja van a magyar zenei és művész
életnek. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
felkettökor súlyos betegségében a Korányi-klini
kán meghalt Szántó Tivadar, a világhírű zon
goraművész és zeneszerző, aki életében nagy 
dicsőséget szerzett művészetével a magyar ze
nei kultúrának. Szántó Tivadart néhány héttel 
ezelőtt Svédországból hozatta haza a kultusz
minisztérium. Szántó Tivadar Svédországban 
hnngversenykörutnt tervezett, amelynek egyik 
jelentős állomása lett volna a svéd király előtti 
koncertje. Abban a pillanatban,

•mikor a frakkot Inasa rásegítette, a mű
vészt agyvérzés érte és eszméletlenül esett 

össze.
Jobboldalára azonnal megbénult és beszélőké- 
pességét is elvesztette. A súlyos állapotban levő 
művésznek azonban még Igv Is az volt a kíván
sága, hogy hazajöjjön. Felesége a külügymi
nisztériumhoz fordult a nagybeteg művész haza
szállítása érdekében. Ez a kultuszminisztérium 
közbenjöttével meg is történt. Útközben min
denütt a magyar konzulok támogatták a nagy
beteg művész feleségét n hazaszállítás munká
jában, Itthon pedig a Korányi-klinikán vették 
ápolás alá. idehaza átmenetileg jobban is lett, 
mint azt a Hétfői Napló annakidején jelentette 
is, míg vasárnapra virradó éjjel Ötvenhatéves 
korúban szenvedésekkel megváltotta a halál.

A Zeneművészeti Főiskola saját halottjának 
tekinti és a temetés előkészítő munkálatait

Hómart miniszter gratuláló sürgönyt 
kapott Milánóból az olasz színházi 
szindikátus vezérigazgatójától

Miben mulia tőiül Jusnijt — Lánczy Margit
A Magyar Szivárvány szombaton este mutat

kozott be Milanóban, a Teatro Filodramatici- 
ben, ahol az olasz és magyar előkelőségekkel 
együtt telt ház tapsolta végig Ernőd Tamás — 
Békeffl nagyszerű magyar programját. Milánó
ból vasárnap délelőtt érkezett naza Budapestre 
Antonio Vldmar, a budapesti ohsl követség 
injtóattaséia, aki magával hozta a legnagyobb 
olasz lapokat, melyek az

elragadtatás hangján lmok a Magyar Szi
várvány sikeréről.

Saroff, a nagy orosz rendező véleménye sze
rint a Magyar Szivárvány méltó az orosz nép
művészeti produkcióhoz és konferánsza,

Lánczy Margit túltesz Jusnljón Is.

Ma reggel startol a Corvin 
teljesltményversenye

Az osztályok versenyeznek, 
de a közönség győz

A rekord hazája Amerika, ott még a póznán- 
íllésből is rekordokat és nagy teljesítményeket 
várnak és produkálnak. Mennyivel figyelemre- 
méltóbb az a teljcsltniény-verseny, amelyet a 
Coririn-áruház hirdet és amellyel most sorom
pójába állítja tizenhét hatalmas osztályának ve
zetőit, alkalmazottait és magát a közönséget is. 
Arról van szó, hogy a közönségnek kell eldön
tenie azt, hogy a Corvin-áruhúz melyik osztálya 
mutatja fel a legnagyobb teljesítményt, termé
szetesen árban, minőségben, tehát vevőinek ki
elégítésében. Nem csoda az, ha az osztály veze
tői és személyzete hetek óta mást sem csinál, 
mint készül a nagy versenyre, hiszen az igazga
tóság hatalmas összegű kitűzött dijai Is csábít
ják őket a diadalra. KI által arathatnak sikert 
nz osztályvezetők? A közönség által. Tehát

a közönséget kell minél jobban* minél 
ügyesebben és minél olcsóbban kiszol
gálniuk, hiszen a közönség szavaz feleltük.

A voks dönt, a voks a közönségnél van, amely 
nemcsak azáltal nyer, hogy hihetetlenül olcsó 
és meglepően jó kiszolgálásban részesül, hanem 
maga is értékes dijakat nyerhet szavazatával. 
Minden vásárló egy borítékot kap, amelyen sza- 
vozhat, hogy L melyik az o hat cikk, amely tet
szését legjobban megnyerte? 2. hány _ veuő fog 
leszavazni ezen a pályázaton? A közönség szá
múra 99 dijat tűzlek ki, 250 pengőstől 10 pen
gős vásárlási utnlványig. Az első dijat nz nyeri 
meg, aki nz első kérdést helyesen eltalálta és a 
második kérdésnél Is legjobban mcgközelitclte 

És VILÁGÍTÁS R.T.
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leg csak a nyári hónapokban hozza majd 
szőnyegre, úgyhogy ennek a kérdésnek a 
megoldása a szeptemberben összeülő nép
szövetségi közgyűlés feladata lesr.

Dolmányt Ernő és Hubay Jenő vállalták ma
gukra. Már meg is alakult a Szántó Tivadar 
emlékbitottság, amely egy hangversennyel készül 
áldozni a nagy művész emlékének. Ezen az 
emlékhangversenycn Dolmányt az elhunyt mes
ter tongoraszcrzeménycil, a Woldbauer—Ker- 
pely féle vonósnégyes pedig híres kvartettjét 
adja elő.

Szánló Tivadar 1877-ben született, első fellé
pése ötéves korában történi, amikor CSödagyer- 
rockként emlegették. Tizennyolcéves korában 
együtt végzett Dohnányival. Mint a Liszt Fe- 
renc-dij kitüntetettje hagyta el az országot és 
Párlsban a magyar zene valóságos nagykövete 
lett. Állandóan külföldön élt, ahol mint előadó
művész is a magyar zeneszerzőket Játszotta 
leggyakrabban. Számos előkelő külföldi zenei 
Intézmény vezetője és tagja volt. A francia köz- 
társaság elnöke

a becsületrend parancsnoki keresztjével 
tűntette ki

egyik nagysikerű szereplése ulán. Mint zene
szerző is rendkívül termékeny volt. Két operát 
irt; a Tájfunt mór régen előadták, a Számum 
cimü operál pedig éppen most fejezte ba» Hat
vanöt zongoraműve, kilenc kamarazenéje és hat 
szimfórdkus műve maradt az utókorra.

Felesége, Béke ff y Olga, a nemzetköz: viszony
latban is nagyszerű tá nemű vésznő, fivérei, va
lamint nővére, nki Sipőcz Jenő polgármester fe
lesége, gyászolják.

Bemekül beszél olaszul és gyönyörű — álla
pítja meg az orosz rendező. Lánczy Margit 
egyébként igy kezdte konferónszót olaszul:

— Ugye, mi magyarok rokonszenvesek va
gyunk önöknek?

Dübörgő taps volt a válasz.
Az előadás után nagy banketted adtak a Ma

gyar Szivárvány szereplőinek tiszteletére és 
ezen a banketten résztvelt Paone dr., az 600 
olasz színház felett rendelkező szindikátus vezér* 
igazgatója, nki gratuláló sürgönyt küldött Kó
mán Bálint kultuszminiszternek és szerencse- 
kivánnlát nyilvánította az olaszországi nagy 
magyar siker miatt.

az Igazságot. Minden további díj a leghelyesebb 
megoldást követő sorrendben kerül szétosztásra. 
Még csak annyit, hogy január 8-ától 20-ig tart 
a nagy verseny és a pályázat eredményét feb
ruár 3-án hozza nyilvánosságra kirakataiban a 
Corvin, nmely különben nagyszerű dekorációk* 
kai ia felkészült a különlegesen érdekes ver
senyre.

Pűlitikai^AM
Gömbös Gyula miniszterelnök szombaton 

visszaérkezett rövid szabadságáról Buda
pestre. A vasárnapi napot Gödöllőn töltötte, 
ahol a kormányzóval együtt vadászaton vett 
részt. A miniszterelnök hétfőn átveszi hiva
talát.

♦
Nemyorkból jelentik: A Netuyofk Times 

részletesen ismerteti Bethlen István gróf leg
utóbbi revíziós beszédét. A lap felsorolja a 
Bethlen által konkrét formába öntött reví
ziós követeléseket s kiemeli Bethlennek azt 
a kijelentését, hogy a revíziós törekvéseket 
érzelmi alapon nem lehet sikerre vezetni, 
csupán a népek önrendelkezésének tvilsoni 
elve alapján.

♦
Minisztertanács lesz e hét első felében, 

amelyen a parlament munkarendjét is meg
állapítja a kormány. A Géniben időző Im
réiig Béla pénzügyminisztert a miniszter
tanácson Vargha Iniro államtitkár helyet
tesíti.

flll&raz „ZÉ" 
rejtv&nvujság
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Imrédy pénzügyminiszter
genfi utazása előtt nyilatkozott 
a Hétfői S „A pénzintézetek ne

*■ űzessenek osztalékot,
az adóhátralékok fizetésére nem adok újabb kedvezményeket,,

Imrédy Béla pénzügyminiszter vasárnap 
délben 1 óra 35 perckor a kelenföldi pálya
udvarról Csizik Béla miniszteri osztály taná
csos kíséretében Génibe utazott a Népszö
vetség pénzügyi bizottságának hétfőn kez
dődő üléseire.

Mielőtt a vonat a Keleti pályaudvarról 
befutott a kelenföldi állomásra, a Hétfői 
Napló munkatársának alkalma volt beszélni 
a pénzügyminiszterrel, aki munkatársunk 
kérdésére kijelentette, hogy genfi utazásá
nak célja nem egyéb, mint eddigi szokások
nak megfelelően jelen óhajt lenni, amikor 
nlt esetleg magyar pénzügyi kérdések is 
sorra kerülnek.

A pénzügyminiszter utazása előtt részlete
sebben nyilatkozott munkatársunknak

a magyar pénzintézetek osztalékpolitiká
járól.

— A nehéz gazdasági helyzet — mondotta 
a pénzügyminiszter — s ennek kényszerítő 
erejéből folyó egyes kormányintézkedések, 
mint például az úgynevezett gazdarendelc- 
tek, a kormánynak a hitelkamatok csökken
tésére irányuló állandó törekvése — s itt 
utalok az Országos Ililelügyi Tanácsnak 
néhány nap előtt hozott határozatára, 
amely a visszleszámitolási kamatok újabb 
csökkentését állapította meg — mind olyan 
körülmények, melyek

az Intézeteket az osztalékfizetés tekinte
tében szükségképpen a legnagyobb óva
tosságra, sőt mondhatni tartózkodásra 

kell, hogy késztessék.
Az adott helyzetben tehát helyesebbnek lát 
juk, ha az intézetek jövedelmeiket inkább 
belső megerősödésükre, nevezetesen tartalé
kok képzésére, illetve gyarapítására hasz
nálják fel. Erre egyébként jogszabályaink 
is fokozott mértékben módot nyújtanak.

— A részvénytársaságok és szövetkezetek 
Hrfeteredményeinek felhasználásáról szóló 
1210/1932. M. E. számú rendelet lehetővé 
tette az üzleti nyereségnek kizárólag az in
tézet belső megerősítésére való felhasználá
sát, még abban az esetben is, ha az alapsza
bályok rendelkezései szerint elsősorban kel
lene osztalékon fizetni.

— Ennek a rendeletnek a hatálya a rövi
desen megjelenő mérlegrendelet értelmében 
a folyó évben megállapításra kerülő mérle
gekben kimutatott nyereségre is ki fog ter
jeszkedni.

— A pénzintézeti osztalékok lényeges 
csökkentése — sok esetben teljes elmara
dása — egyébként olyan jelenség, — 
állapította meg a pénzügyminiszter —- 

mely világszerte tapasztalható.
A részvényesre az osztalék elmaradása bizo
nyos körülmények között esetleg Lényeges 
hátrányt jelent:

viselje el ezt azonban annak tudatában, 
hogy az Intézet megerősödése révén ez 
a hátrány a jövőben esetleg sokszoro

san megtérül.
A tapasztalat azt mutatja, hogy számos oly 
esetben is, amikor a részvények külföldön 
voltak elhelyezve, az osztalékfizetés szüne
teltetése nemcsak hogy nem okozott kedve
zőtlen visszahatást, sőt az ebben a tényben 
megnyilvánuló óvatosság és körültekintés 
inkább csak növelte az intézet gestiójábu 
vetett bizalmat.

Alig néhány pillanat hiányzott már a vo
nat indulásához, és úgyszólván a vasúti 
kocsi lépcsőjén intéztük a kérdést a pénz
ügyminiszterhez: — Lesz-e valami újabb ren
delkezés az adóhátralékok fizetése körül 
eddig adott kedvezmények kiterjesztésére 
vonatkozólag.

— Ismeretes, — mondotta a pénzügymi
niszter bucsuzófélben — hogy a kormány 
közvetlen karácsony előtt kiadott rendeleté
ben az együttesen kezelt közadóhátralékok 
befizetésére ötévi részletfizetési kedvezményt 
biztosított.

— A rendelettel kapcsolatban olyan hírek 
jelentek meg, hogy a kormány — az egyes 
érdekeltségek közbenjárására — a rendelet 
módosítását vette tervbe s a kedvezmények 
további kiterjesztésére is hajlandónak mu
tatkozik.

Jön az

EXTÁZISl
Ez aztán egy fi Imi

URÁNIA UFA

— Az elterjedt hírekkel szemben kijelen
jem, hogy

az adóhátralékok törlesztése tekinteté
ben a kiadott rendeletén túlmenő intéz
kedéseket tenni nem szándékozom, 

ellenkezőleg azokkal szemben, akik a most 
engedélyezett kedvezmény feltételeinek pon
tosan nem tesznek eleget,

Ma temetik a duxi halálbánya 
áldozatait

Prága, január 7.
A húrom felrobbant duxi tárnát, miután 

attól kellett tartani, hogy további robbanások 
következnek, teljesen lezárták, nehogy a mentő
osztagok veszélybe kerüljenek.

Az égő tárnák összes kijáratait befalazták, 
a többi tárnában pedig megindult n munka.

A túrnák mélyeben maradt 123 bányász most 
már kétségtelenül elpusztult A kiásott 13 holt
testen kívül újabb áldozatok nem kerültek elő.

a tizenhárom bányászt ma temetik nagy 
gyászpom pávai.

Az Érchegység bányavidékén általános munka- 
sziinelct tartanak, a bányaépületekre felvon
ták a gyászlobogót és valamennyi bánya kül- 
döttségileg képviselteti magát a temetésen. Prá
gából és a közeli környékről

autókon és autóbuszukon a kiváncsiak se
rege özönlik a katasztrófa által sújtott 

bányavidékre.

Staulsky a tengerin
a francia kormány uaísaga
a kalandor szökése miatt — letartóztatnak köt kepuiseiSt

Páris, január 7.
A Kanári-szigetek mellett, Teneriga köze

lében, az Alpherat nevű holland személy
szállító gőzős fedélzetéről 

LAURIVOLPI
a világ első tenorja a szerelem és ifjúság napsugaras filmjében

A fülnek------------ Lauri Volpl isteni tenorja
A szemnek----------Róma, Velence, Nápoly,

Capri csodás tájai
A szívnek----------Két ifjú pár szerelme
A nőknek............... A hóditó Viltorio deSicca
A férfiaknak------- A csodaszép Lillán Dietz

A film eredeti muzsikáját szerezték:

Pietro Mascagni
és

Giuseppe Becce
A FÓRUM és DÉCSI FILM
SZÍNHÁZAK csütörtöki szenzációja:

NÁPOLYI
SZERENÁD

a legszigorúbb behajtási intézkedéseket 
leszek kénytelen folyamatba tétetni.

A vonatvezető most már megadta a jelt 
és a vonat kirobogott a pályaudvarról.

Imrédy Béla pénzügyminiszter genfi ta
nácskozásainak befejezése után néhány na
pot még külföldön pihen és csak azután tér 
vissza Budapestre ...

egymillió csehkoronát adományozott a 
hátramaradottak számára

Minden árván maradt bányászgyerek ötezer 
cseh koronáról szóló takarékkönyvet kap. A 
kamatokkal felszaporodott összeget az árvák 
nagykorúságok napján kapják kézhez. A bányá
szok egy órai keresetüket ajánlották fel a ke
nyérkereső nélkül niaaradt családok támoga
tására.

Kommunista agitátorok a bányavidék mun
kássága között sztrájkra izgatnak.

A bányászok túlnyomó többsége azonban dol
gozik. Még a haláltárna közvetlen szomszédsá
gában is megindult a munka.

A prágai magyar ügyvivő részvétet fejezte ki 
a belügyminisztériumban.
A szerencsétlenség áldozatai iránt olyan nagy 
részvét nyilvánul meg a tárasad alom részéről, 
hogy családjaik sorsa egyelőre biztosítottnak 
tekinthető. A szénbúnyavúllnlat

vetette magét
egy mentőövvel felszerelt férfi a ten
gerbe vetette magát és eltűnt a hullá

mokban.
Azt hiszik, hogy az öngyilkos férfi, akinek

személyazonosságát még nem sikerült meg
állapítani, a megszökött Staviskyval azo
nos. A szélhámos felesége, aki Simonné ál
néven egyik előkelő párisi szállodában 
lakott.

gyermekeivel együtt nyomtalanul eltűnt 
u szállodából.

A szálló igazgatósága a szobájában tartott 
kutatás után állapította meg, hogy a meg
szökött nő Staviskyné volt és azonnal je
lentést tett a rendőrségen. A hírhedt csaló 
feleségét nem találják.

A botránnyal kapcsolatban minden perc
ben várják

Garrat és Bonnaurc radikálispárti kép
viselők letartóztatását.

A két képxiselő súlyosan kompromittálva 
van a világraszóló skandalumban. Garrat 
felügyelőbizottsági tagja volt Stavisky 
bajonnei bankjának és feltétlenül tudnia 
kellett a manipulációkról.

Bonnaure képviselő kísérte el a fezőr- 
királyt annakidején budapesti útjára.

A Budapesten szükséges ajánlóleveleket a 
képviselő szerezte a csalónak.

Páris, január 7.

A magyar optánsigények felvásárlásával 
kapcsolatban

Bonnet pénzügyminiszter is nyilatkoza
tott tett közzé, melyben azt állítja, hogy 
a francia pénzügyminisztérium, amelyet 

annakidején elhalinoztak az optáns- 
igényekre vonalkozó kérdésekkel, min
den esetben a legmesszebbmenő óvatos

ságot ajánlotta.
Bonnet hangsúlyozza, hogy a francia álla
mot nem lehet felelőssé tenni a károsullak 
veszteségéért.

A botránnyal kapcsolatban elterjedt vál
sághírek még mindig nem csitultak el. Be
avatott körökben továbbra is úgy látják a 
helyzetet, hogy

a Chautcmps-kormány pozíciója megin
gott.

Dalimier gyarmatügyi miniszter bukását be
fejezett ténynek tartják, annak ellenére, hogy 
Chautemps miniszterelnök tisztázva látja 
Dalimier szerepét. A miniszterelnök többször 
tárgyalt a Riviéráról visszarendelt gyarmat
ügyi miniszterrel és úgy látszik, hogy

Dalimlernak sikerült bebizonyítania jó
hiszem ősegét.

Chautemps úgy nyilatkozott, hogy Dalamier 
jóhiszeműen járt el, amikor aláírta a bayon- 
nei Crédit Miinicipal üzleteire vonatkozó 
ajánlólevelet. A párisi lapok ennek ellenére 
továbbra is erélyesen követelik, hogy Dala
mier azonnal távozzék helyéről.

Páris, Január 7.
Stavisky öngyilkossági hírének ellenére 

azt beszélik, hogy

■ szélhámost Párisban vagy környékén 
rejtegetik.

Valószink, hogy maga Chautemps minisz
terelnök figyelmeztette Chiappe rendőrfő
nököt, hogy Staviskyt kerítse kézre, mert a 
kormány helyzete megrendült. A rendőrség 
szerint

szorul a burok a megszökött kalandor 
körül.

A bayonne-i városi tanács több tagja be
nyújtotta lemondását.

f
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meghűlés első Jeléi
nél és fejfájásnál 

Qyón»s«U.'«kban kapható.
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Fmts! menyasszony tüzhafáBa
& repülőgépen

A kbdbsn eltévedt és nekirepUtt a villanyvezetéknek
Borzalmas módon pusztult el a Loire 

Völgyében Miss Erőst 10 év<$ hmert nme- 
riknl pilótanő. A leány vőlegényének, egy 
mechanikusnak a társaságában sporlrvpü- 
lőgépcn Kairóba akart repülni. Ncve-jj vá
ros f6l<>lt olyan síiril ködbe jutottak, hogy 
kénytelenek j.llak egészen alacsonyra 
ereszkedni. Eközben

a repülőgép egyik szűnni* nekiment a 
városi villany telep magusfcrzültségü ve

zetékének és kigyulladt.

Pillanatok alatt a gép is tüzet fogott és 
lezuhant. A mechanikusnak sikerült az égő 
roncsok közül kiugrania és kisebb zuzódá- 
sok és ó-ési sebek Arán megmenekülnie. 
Menyasszonyát azonban nem tudta kisza
badítani a szétroncsolt vasváz alól, úgyhogy

a szerencsétlen pllótanő elevenen el
égett.

A katasztrófa utón a mechanikus ideg
rohamot kapott, a nevcrsi kórházba szállí
tották.

Rablóbandát szervezett
egy érettségizett fiatalember

Zsolna, január 7. i Tegnap délután eddig fel nem derített 
Teszlanrzl.y Maliid liplótcplai \ illájából köürlmények között Robiernek 

különböző nagyértéLü ékszert, Lét I(JOOO()\ 
koronára szóló takart'.Lányiul és négy ’ sőt 
XVII. századból származó héber bibliát káját 
vittek el. A rendőrség niegülhipiloha, hogy 
a betörést egy llobier Vilmos nev.i 28 éves

érettségizett fiatalember k’lvctle cl há
romlábú rr.lilóbanclá'ával.

Robiért letartóztatták.

sikerült megszökni a fogházból, 
magával vinni a fogházőr katonai pus- 
t is. Cellájában levelet hagyott hátra, 

| amelyben kijelenti, hogy élve nem kerül 
rendőrkézre.

Robier igen jó családból származik. Nem
régen azonban rossz társaságba keveredett 
és azóta mindjobban elzüllölt.

Gyüjtőív-csalás miatt elfogták 
a Csákány-botrány hősének fiát, 
ifjabb Méhes Oszkárt
Idősb Méhes Oszkár utóda a rendőrségen: ifjabb Méhes Oszkár

Igmándi vízben ősgyógyerö rejlik,

Mester séges pótlás nem sikerült eddig.

Péter István fit éves kocsis, egy V/o/a-ulcai 
ház istállójában felakasztotta magát és meg
halt.

Anyagi okok
miatt lett öngyilkos.

Kaszás Róza 20 cseléd, aki az Erzsébet- 
kőrut 28. számú házban szolgált, levelet ka
pott vidékről, azt Írták, hogy

n vőlegénye huklokllk.
A szerelmes leány erre bánatában halálra 
szánta magát, kinyitotta a gázcsapot és reg
gelre holtan akadtak rá.

A négy öngyilkos holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

A rákoskeresztúri temető egyik sirhanlján 
eszméletlenül találtak egv férfit. A mentők 
első segítségben részesítették. Kiderült, hogy 
Huszár József a neve, 45 éves MÁV gépgyári 
tisztviselő.

Huszár a felesége sírján sósavat Ivott.
Az asszony, akit férje rajongásig szeretett, pár 
héttel ezelőtt meghall és Huszár azóta ous- 
komor lelt. Többször hangoztatta, hogy nem 
tud élni felesége nélkül és öngyilkos lesz.

Relsinger Károly 40 éves Inkalosmesler a 
Népszinház-ü. 25. sz. alatti biiíTében anyagi 
gond iái miatt mosószódával mérgezte meg 
magát. — Eyyid Lajos 21 éves fíhzerkeres- 
kedő-segéd a Kápolna-utca 1. sz. alatti ven
déglőben aszpirinnel mérgezte meg magát. 
Tettét szerelmi bánatában köv< tte cl.

Tóth Rózsi 20 éves ápolónő, Maros utca 10. 
sz. alatt ismeretlen mérget ivott. — Reisz 
Andorné 33 éves manikiirözönö, a Nagydiófa
utca 31. sz. alatt luminállal megmérgezte ma
gát.

A mentők u Rókus-kórházba szállították 
őket.

WeiSgwccí! esredesp 
as angol parlament tegia titkos 

antirovmonista misszióban 
Járt Bécshsn

Kik iníorm>áUáS< WedsjwoceS ezredesi a bécsi Bristol 
Ho&eBben? - öl Emberi Jagokat Véda Liga nem 

halandó a revizíó elten fellépni

A rendőrségnek tudoni.nra jutott, hogy 
mostanában egy fiatalember gyüjtőivvel jár 
intézetekhez és magánosokhoz és az állás 
talán magántiszhis-i >k lóLcgdyezéiénj 
pénzt gyűjt. A Magárra! J:al mázollak 5rő- 
vctsíge is- megtudta ezt és közölte n rendőr
séggel, hogy

senkit sem bízott meg ilyen g;, ."’.jt sscl.
A detektívek nyomozni I czdl-. k és elfogták 
ifjabb Méhes Oszkár 21 éves mapánhlv.i 
tidnokol. a szorgalmas gyűjtőt. A fiatalem
ber beismerte, hogy tényleg gyűjtőit, saját 
bevallása szerint .száz pengőt szedeti 
össze, de azzal védekezik, hogy

őt Is mcglévcs; telték,
egv férfitől kapta a gvfijfölvet az adta 
neki a megbízást s rt majd elszámolt volna 
a pénzzel. Megkérdezték tőle, lúd vnn a 
gyűjtött összeg, de nem tudta felmutatni.

A Méhes Oszká*1 név különben 
nagyon Ismerősnek tetszett n 

tányaágon 
és rövidesen kiderült, l.ogv ilven 
bérrel volt már dolga a rendőrségnek, még 
pedig id. Méhes Oszkár kályhással, akinek 
különféle ügyei sokat foglalkoztatták már 
a rendőrség11. Legutóbb

n hírhedt Csákány Károly-féle Bata- 
botrányban szerepelt.

gyunusitollák, hogy bűntársa volt 
azóta nem hallatott 

utódja je-

főkapl-

nevíi em-

azzal
Csákánynak. Méhes 
magáról most azután mint 
Icnlkezclt a lia.

Ifjabb Méhes Oszkárt a rendőrség le- 
lartóztatta

és vele együtt őrizetbe veit egv niagánhi 
vatalnokot is, mert nz a gyanít, hogy szín 
lén szerepelt a gyűjtési szélhámosságban.

Pénzt csalt ki a spanyol követtől 
és Tascher grófié! Pauly Antalné, 

az erdélyi családok „ őrangyala1
A fŐkspll' nyságon csalás elmén előzetes le

tartóztatásba halyosték Pauly Átitatná 44 évei 
aisronyt, egy imigánlisztvbvlő feleségét.

Pauly né ellen na első feljelentést' a Hóhér- 
szalon tulajdonosa telte a iőkapllánysúgon. 
Feljelenti’v.’bi n előadta, hogy /‘rii/q/né, aki a 
Václ-ulra 23. sióm alatt lakott, ruhát csinálta
tott, majd kérte, lo gy int küldjék haza n la 
kására. A ruhát átvette, sznldlrozotl arámig kí
séretében és

azzal küldte ei a cég alknl’uatoltját. hogy 
majd másnap tizet.

A számlát nem fizette ki, söl később úgy állí
totta be a dolgot, mintha nem I* lenne tarló- 
tája.

Időközben kiderült, hogy Paulyné nz erdélyi

magyar családok támogatására kisebb-nagyobb 
összegeket gyűjtött, holott neki

semmiféle gyűjtésre nem volt engedélye 
és ilyen elmen nem is folyik gyűjtés.

Többek között felkereste a budapesti spanyol 
követet és gróf Tnscher Benjámint, akiktől 
50—60 pengőt kapott erre a célra és kívülük1 
másokat Is som. járt. Kihallgatása alkalmával 
nzt állította, hogy a fölvett összegeket boríték- i 
bnn juttatta el nyomorban lévő erdélyi magyar 
családokhoz. Hiába kérdezték azonban, hogy 
kiknek ndln át a pénzt.

ncseket és pontos elmeket nem tudott mon
dani.

Kiderült nz is. hogy Pauly Anlalnét a budapesti 
királyi törvényszék csalás címén körözi.

Bécs, január 7.
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) Ér

tesüléseink szerint az elmúlt héten pár 
napig Becsben tartózkodott Wedgwood ez
redes, ismert angol politikus, angol nem
zetgyűlési képviselő és a Labour Partié 
egyik vezető tagja, aki Prágából érkezelt 
az osztrák fővárosba. Colonel Wedgwood 
szigorú inkognitóban a Hotel Bristolban 
szállt meg és ittlétéről a bécsi sajtó sem 
adott, holott az nem teljesen érdektelen.

Wedgwood ugyanis titkos politikai 
misszióban járt itt, amely szoros ösz- 
szefüggésben Tan a revízió kérdésével.
Bethlen István gróf sikeres angliai sze

replését egyes szomszéd állambeli anlirevi- 
zionisla körök — nem kérdéses, hogy kik 
- nem nézték jó szemmel és ennek ellen
súlyozására nagyarányú revizióellenes pro
pagandáit terveznek kifejteni Angliában, 
imclyhez szeretnék támogatónak megsze
rezni a Labour Pariié pártfogását. A nagy
tekintélyű angol munkáspárt hivatalosa 
még egy ízben sem foglalt állást a revízió 
kérdésében, már csak azért sem, mert a 
•áriban még nem alakult ki egységes vé- 
einénv. Köztudomású fgyan. hogy

a Lahour Partié tagjai között nagy
számban vannak hívei a revíziónak, 

de nyilván cll ns.',;el is.
Wedgwood ez.’-edes csoportja inkább anli-* 
revíziós érzelmű, érthető tehát, bogy a 
fentemlitett propaganda elsősorban őket 
akarja megkörnyékezni.

Ez a csoport most állítólag azzal a

megbízással küldötte Európába Wedg
wood ezredest, hogy a helyszínen sze

rezzen be információkat
és ennek alapján szándékszik majd a kér
désben végleges állást foglalni.

Nem valószínű, hogy Wedgwood a reví
zió barátaival tárgyalt Prágában, azt pe
dig, hogy a bécsi Bristol Hotelben kikkel 
érintkezett, nein tudjuk. Maga az a tény, 
hogy Magyarországra nem ment el infor
mációkat gyűjteni, arra enged következ
tetni, hogy az angol politikus kissé egy- 
oldalú értesülésekkel tér vissza hazájába.

Ezzel a hírrel kapcsolatosan érdekes még 
megemlíteni, hogy a fenti akció az Emberi 
Jogokat Védő Liga támogatását is meg 
akarta szerezni, ami azonban nem sikerült.

Az Emberi Jogokat Védő Liga párisi 
központja úgy határozott, hogy a re
vízió kérdésében véglegesen semleges 
marad és sem ellene, sem mellette 

nem hajlandó bármily akcióra. 
Erről a határozatról átiratban értesitették 
az összes külföldi csoportokat. Prágában 
most azt hiresztclik, hogy az Emberi Jogo
kat Védő Liga ezt a határozatot elnöké
nek, dr. Vidor Baselinak, a Sorbonne! 
egyetem tanárának nyomása alatt hozta 
meg, aki magyar származásit és a felesége 
is soproni magyar nő.

Bűnvádi eljárás
a Postamesterek Nyugdijegyesiilete 

vezetőségének volt tagjai ellen 
100.000 pengős reprezentációs költséget vettek fel

Felesége sárgán megmérgezte 
magái a szerelmes férj

Tömeges öngyilkosság a kettős ünnepen
A kettős ünnepen ogésr sereg öngyilkosságot 

Jegvrelt fel n rendőrt krónika.
Kosrfdri J.incs 1.3 ii.s i’.’. . \ vnhegyi

telken egy fára felakasztotta magát s mire 
észrevették, halott volt. Búcsúlevelében azt 
irta,

HOTEL
EXCELSI0R-HABSBUR6
I., R<a<-hiiirn»tr. 24. XA/IFM i»" rntbnn lel. 
As Un in u-ii.|i|oiii VvlL.lV K 

kötelében.

Elsórannu családi szálló étteremmel 
ói kávéházié . Moóern komfort. Folyó 
meleg-hldc. víz. Központi tatéa. Fürdők

csalódon ni emberekben, 
őzért megy « halálba.

Szabó Júlia 24 éves atohaleánv, a 
utca 10. számú házban

szerelmi bánatában 
gázzal megölte magát.

Xlottlá-

A Magyar Királyt Postamesterek és Posta
mesteri Alkalmazottak Országos Nyugdíj- 
cgycsilléte vasárnap délelőtt tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. A közgyűlést nagy 
érdeklődés előzte meg, mert

egy év előtt nz egyesület autonómiáját 
felfüggesztették 

és kormánybiztost rendeltek ki az ügyek 
vezetésére. Az történt ugyanis, hogy n mull 
év januárjában Szalag Gábor báró posta- 
vezérigazgatónál

följelentést tettek, hogy a Nyugdíj Egye- 
alHetben illegitim üzleteket kötnek.

A vezérigazgató dr. Asztalos Domokos posta
igazgatót bízta meg a vizsgálat lefolytatásá
val. A vezetőséget állásából felfüggesztették 
« egy évig dr. Asztalos, mint kormánybiztos 
vezette az egyesülőét.

A vasárnapi közgyűlést Elbér Jenő dr. 
postaföigazgató nyitotta meg az egyesület

n mull

zsúfolásig telt nagytermében. Beszámolt az 
almult évben történtekről. Bejelentette, bogy 

a régi vezetőség több tagjának ügyét 
bűnvádi útra terelik.

Beigazolódott ugyanis, bogy
közel hárommillió pengőt helyeztek ki. 
amely nem valószínű, hogy valaha meg 

fog térülni, 
részben a gazdasági viszonyok leromlása 
miatt, részben a felelőtlen kihelyezések kö
vetkeztében.

A volt vezetőség egyes tagjai közel 
100.00(1 pengős reprezentációs költséget 

számítoltuk fel maguknak,
A gyűlés további során az uj alapszabá

lyokat ismertették a tagokkal.
A közel jövőben uj közgyűlést tartanak.

WIEN I.
HOTEL METRÓPOL

Elsőianpu hér, 5C0 szoba, 
folyó moíSQ- ii. ,} v 2?ei t 9 
telefonna! S *0090 rak: 
e.:o SchlllinQtől telteié. —

JKEHIIE IHH
ROVAl'ÓkFeÜH!....

SzerdAn először

Tettes gszzei...l
Optimista revü 15 képben. Kunterál: Vadaai í-4ni«

a lerézkörutl Színpadon

Key.revteh Mftr'ctla. » Emi, Vadnál 
Éva. Kompothy, Fenyő, Vérté . IhrM 
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Január az olcsóság hónapja.
Url divatcikkek Különféle cikkek Kötöttáru, cipő, MŐnyejt Méterárak Női. férfi- és sryermekrnhák

Téli női harisnya
drapp és m firka

bordás 1.18

-.78
Női harisnyatartó

nincs brokátból 
gumlrészeklrel

1.20
Kötött pulóver 

női és férfi 
divatesinekben 

3.58
Női táncruha

móselyem sannós
V crepe-de-chlnebói

18.50
Freskó divating

2 gallérra.
Igen Jó mosó

3.88
Férfizokni 

ntflselyemmel 
átesüve

-.48
Csipöszoritó
brokátból !0 as magas 

két gumibetéttel 

3-50
Gyapjupulóver

ujj nólk&ll 
női és férfi

3.90
Sportszövet

férfi- és fin-öltönyre 
140 sséles mtr 

4.80
Flanellpongyola

modern komplett 
faaonokbao

3.90
Trikó sporting

kis férfi ssámokbaa

98 fillér

Puplining 
szeges selyem fénnyé 

fehér és színez

4.80

Puplin hálóing
■dnes gallérrm

4.98
Hosszú nadrág 

•rős köperből 
gombos 

2.88
Rövid nadrág 

kiváló köperbői 
gombos 

1.80

Flanel pijama 
női és férfi 

Igen jó mosó 

3.95
Férfigallér 

kemény v félkemény 
divatfazonokban

-.58
Nyakkendő

önkötés tasoa 
áfvátmíntáa 

-.68
Meleg nyaksál

adtát alapokon

.88
Zsebkendők

■őí —m nntr 
férfi —14, gyermek

-.12

Jégzokni 
■inéi vissz*- 

haj tóval

-.68
Női bőrkesztyű 

meleg bélésed barna 
n»ppa bőrből 

4.58
Férfi bőrkesztyű

bárány béléssel 
osatos faacnbaa 

5.50

.88
Gyermeknadrág

ealkosott meleg béléssel 
mindez szám 

-.98
Női nadrág 
csíkos möselyemből 

bármely színben 

-.98
Meleg női nadrág 

rendkívül jó mosó 
belöl bolyhos 

1.78
Szoknyakombiné

tartós móselyem trikóból 
eakkos széllel 

2.25
Női ing és nadrág

* teljes készlet la esi ven 
■őselyem trikóból 

2.45
Női hálóing 

tartós nines anyagtól 
szépen hímezve 

2.80
Festőkötény

válasfsEonban 
Jó színekben 

-.88
Gumikötény

háztartásban 
nélkülözhetetlen 

-.68

Előnyomott
rojtos párna —-88 
falvédő 60X80 em.

-•68
Női rétikul

erős bőrökből bőr
fogóval felső sárral

3.95
Bőraktatáska

Jó kivitelű W em nagyságban 

3 90
Likőrkészlet
csiszolt övegből 2.88 
vizes v boroekéezlot

1-98
Gumikesztyű

nem hiányozhat a 
Jobb háztartásban 

-•78
Bontófésű

-•48
10 borotvapenge

kittinő acélból

-•48
100 drb szines

paplrszalvetta

-•48
3 drb óriási 

fflrdő v. mandula 
szappan ’/» kg 

-•68
3 kg. Narancs

-.96
I drb. Szardínia

-.44
I kg. KoRserv

borsó v vajbab
MDCs márka

-.68

Férfi
kötöttmellény
4.50

Női smokingkabát 
divatos kötszövött, 

mintáé 

5.50
Munkaköpeny

fehér, férfi és női

4.80
Férfi keménykalap

Jó gyapjnminőség 
divatos tormák 

5.95
Női divatcipők 

agyú párok, lakkból 
kórból és sz nos nubnkból

6.50
Női estélyi cipők 

fekete v. fehér 
sateoból 

5.90
Férfi félcipők

lakkból 10’80 
fekete bo bőrből

9.80
Meleg házi cipő 

filc és bőrtalppal 
M—42 sz. íg

275
Futószőnyeg 

modern csíkozott 
tó cm sséles mtr.

-.98
Brokát paplan 

kiváló nő selyem bői. 
lBoytSO nagyság 

18.50
Sezlónátvetö 

gobelin szövetből 
perzsa v. modem mintás

17-50
Gyapjutakaró

ttma színekben, 190X140. 
rendldvflll árén 

9.80

Női kabátszövet 
divatos r só vésd minden színben 

140 sséles mtr 

4.80
Valódi nversseíyem 

nyers színben 
kiváló jó mosó, mtr

1.68
Goldvelvór

bársonyvelonr 
pongyolára ée ruhára

1.88
Crepe de chine 

tiszta selyemből, fekete 2.00, 
v> nehéz mfiselyemből szines

2.28
Marocain 

nehéz mdselyemből 
sima és m'ntás. mtr

2.90
Sportflanel 

fehérneműre. plyamára 
Jő minőség

-.38
Gyönyörű flanelek 

sima és virágos. fehérnemfire. 
nagymintés pongyolára

-.88
MQjeivem matloszé 

sima és virágos 
óriási választékban

1.98
Mosó mlíselymek 

festők és kartonok 
egységáron

-.68
Mosó zefirek

férfi- és gyermek 'ehérnemöre, 
gy rabára

58
Pettyes buparett 

a legojabb ágynemd anyag, 
fehér, drapp, roceaszln és kék

1.48
Jourteritő
tndantrebn nlnee, 

nyomott kivitelben

Kötött női ruha
oainos fazonokban, 

sőtél színekben 

7.80
Női télikabát 

szép siörmegallérral, 
sötétkék vagy fekete 

24.50
Gyapjú sáp aéssá

női készlet 1.88
Divatos kötött sapka

-.48
Női filzkalap

elegáns díszített 
divatfasonokban 8.80

1.90
Férfi átmeneti kabát 

vastag dahlkelmébőL 
jó kivitelben

14.50
Férfi télikabát 
fekete bársony gallérral, 

kétsoros fazonban

33.-
Férfiöltöny
jő strapa kelméből, 

szép színekben 

25.—
Férfiöltöny 

kiváló gyap;ukelmókből, 
a legmnrtornebb lasonokhso

33.—
Gyermek bojkabát

4M» e évesnek

12.50
Számonként !.— emelkedés

Leány télikabát
Jó kivitelben. tó-ös szám

14.50
flzámonkAnt 1,— emelked<•

Flanel joppe
»-es t éves gyermekeknek

1.60
Psémonként SO fillér emeltedéi

Fiú tiroli nadrág
inas liánból ’-ee ? évesnek

1.58
fisáutonként SS fillér emofkedó*

Áruházunk földszintjén bemutatjuk a gépembert, aki lát, hall és beszél.
Postai megrendelésekei utánvéttel szállítunk, portóköltség felszámítása mellett. — Mintákat vidékre küldünk.
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák“ hóhérmunkája

Nyolcadik közlemény
A bizottság — mint a fent előadott vitából lát

ható — ez alkalommal sem tudott tiszta helyzetet 
teremteni a végleges erdélyi határvonalak mcgállapi- 
tá«a ügyében, végül is abban állapodott meg, hogy az 
amerikai delegáció lépjen érintkezésbe Le Rond tábor
nokkal, aki a számára még szükséges felvilágosításo
kat meg fogja adni. Az olasz delegáció az egész vita 
folyamán tartózkodó magatartást tanúsított, abban 
nem vett részt.

Le Rond tábornok, úgy látszik, alaposan kitett 
magáért, mert az egyik következő ülés folyamán már 
bejelenti, hogy az amerikai delegáció hozzájárulá
sával az egész határkérdést Tardicu a miniszterelnö
kök tanácsa elé terjeszti. Ugyanakkor Alby angol tá
bornoknak egy jegyzékét is bemutatják, amely az er
délyi fegyveres Összeütközések megakadályozásáról 
tartalmaz igen érdekes adatokat. Közli a tábornok, 
hogy

a Nagyvárad és Szatmárnémeti városok miatt

Az amerikai tervezet a határsáv hűről 
360.000, Le Bánd francia tábornoh 

tervezete mindössze 40.000 magyarról tud
Ennek a késő éjszakába nyúló ülésnek különösen 

sok gondot okozott Seymour amerikai professzor 
újabb bejelentése, aki szerint

» valóságban 40.000-nél feltétlenül több magyar 
kerülne romáit Inipérhnn alá, mint azt Le Rond 
francia tábornok tervezete jelezte.

Bejelenti, hogy emiatt az amerikai delegáció kényte
len eredeti álláspontjához ragaszkodni és a kérdés 
legrészletesebb megvitatását kérni. A jelenlévő olasz 
dclegú tus, gráf Vanutelli, szintén Seymour professzor 
álláspontját támogatja és kijelenti, hogy tudomása 
szerint Szalmái' és Bihar vármegyék népessége 
aránylag nagyobb számú magyart mutat fel, mint nzt 
a franciu tervezet jelzi Az amerikai tervezet szerint 
ugyanis Erdélyben a szóbanlevő határsáv körül 
ötiö.OOO magyar lakik, mig Le Rond tábornok vo
nala mindössze 40.000 magyarról tesz említést.

Tardicu uz amerikai és olasz álláspontot azzal 
szereli le, hogy utal azokra az állítólagos geográfiai 
nehézségekre, amelyek ezt a területet jellemzik.

— A mi szakértőink art állítják — mondja 
Tardieu —, hogy a hegyek és a jelen vonal között 
mocsaras vidék terül cl. amelyen nehéz lenne vasutat 
építeni. Ha a francia javaslattól eltérő vonalat állapí
tanánk meg, úgy ez, már csak a vasútépítés szem
pontjából is, igen veszedelmes következményekkel 
járna. mert ott a vidék igen hegyes.

Érdekes megfigyelni n francia delegáció maga
tartását, hogy mindannyiszor, amikor cgy-egy ame
rikai, angol vagy olasz javaslat a magyarokra nézve 
esetleg valamivel kedvezőbb, de. mindeneseire az 
igazságot kereső tárgyilagosabb lehetőségre célzott, a 
francia delegáció tagjai, de különösen

Tardieu cs Laroche részletes statisztikai ada
tok helyett mindig általános természeti tünemé
nyek és geográfiai nehézségek fenforgásával 
operáltak.

Ez cselben is Laroche azonnal segítségére sietett 
Tardicunuk és ügyes taktikai fogással

az cntcnte-halnlmak és Románia között, 1916- 
ban kötött szerződést állította szembe Le Rond 
tábornok vonalával.

amely utóbbi kevesebb magyart kebelez be Romá
niába. mint az 1010. évi szerződés. Mindkettőjük 
agyaidéit otTcnzhája sem tudta azonban meggyőzni 
Scymmir professzort és a bizottság ülésére időközben 
megérkező Lansing államtitkárt, akik mindketten 
ragaszkodtak a Le Rond-félc tervezet módosításához. 
Hosszas vita után végül is Tardieu kénytelen volt 
„kW*' változtatni a Le Rond féle vonalon, különösen 
északon és délen, a vasútvonal tekintetében azonban 
nem volt kapocitálható Ezzel kapcsolatos érvelését 
szósrrrint is érdemes idéznünk;
TARDIEU: Kénytelen vagyok kissé változtatni az 

eredeti francia javaslaton, de kérdem, hogyha 

nehézségek vannak. Nem lehet francia csapato
kat küldeni e városok elfoglalására, mert ezek 
nincsenek elegendő számmal és indítványozza, 

hogy a megszállást román csapatok végezzék.

Sir Crome ezzel szemben kijelenti, hogy ez a kérdés 
tulajdonképpen a legfőbb haditanács elé tartozik, 
mindenesetre nem ártana vele részleteiben is foglal
kozni. Laroche azonban ezt nz alkalmat is felhasz
nálja, hogy a románok segítségére siessen és azzal 
érvelvén, hogy a románok nem vettek részt a fegy
verszünet megállapításában, kijelenti: hogy

a szövetségeseknek nem is All 
módjukban a románokat meg
állítani, mert a szövetségesek 
vezérkara fegyvertelen (I?) a 
románokkal szemben.

a legitim részrehajlás szempontját tekintjük, 
nem megyÜhk-e igen messzire ebben a kérdés
ben? Lehet azt mondani, hogy eléggé számot 
vetünk az érdekelt országok érdekeivel, ha 
azoknak effélével állunk elébe: „Ennek a 
vasúti vonalnak bizonyos részeit nem kapjá
tok meg, majd uj vonalat kell, hogy építsetek

Lansing és Tardieu
drámai összecsapása

Ezek a bizottsági és albizottság! naplótöredékek 
eléggé bizonyítják, hogy mily szempontok voltak 
mérvadók és döntők és mily szempontok nem része
sültek figyelemben. Az erdélyi határ megállapításá
nál azonban minden bizottsági vitánál jellegzetesebb 
és jellemzőbb nnnak az éles párbeszédnek lefolyása, 
amelynek a külügyminiszterek tanácsában, annak 
egyik májusi Ülésén: Lansing amerikai államtitkár és 
Tardicu, a magyar-román határmegállapitó bizottság 
elnöke voltak a szereplői.

A külügyminiszterek tanácsának 1919 május hó 
8-án tartott ülésében, késő este került a sor Tardieu 
előterjesztésére. Az értekezlet színhelye ez alkalom
mal is Pichon francia külügyminiszter vörös szalonja 
volt. Jellemző, de nem meglepő körülmény, hogy 
ugyanakkor, amikor a külügyminiszterek tanácsülé
sén Bratianu-vn\, Jorgá-vnl, Diamandi-x’o\ és Titu- 
lescu-x-fú az élén szinte valamennyi román delegátus 
és szakértő jelen lehetett,

az „ugyancsak érdekelt** ma
gyar delegáció tagjai még csak 
írásban sem terjeszthették elő 
megjegyzéseiket.
Tardieu előterjesztését Lansing államtitkár 

mindjárt annak kezdetén félbeszakította és megkér
dezte tőle, hogy: „hol volna a pontos etnikai határ
vonal?" Tardieu azonban nem jött zavarba és a kö
vetkező felvilágosítással szolgált:
— Egy Igazán pontos határvonalnak 20 kilométerrel 

keletebbre kellene haladnia, de azért úgy 
gondolom, ez n határvonal is megfelel.

LANSING: Vájjon miért nem lehetne egy egészen 
pontos etnikai határvonalat alkalmazni?

TARDIEU: Azért nem, mert ez esetben el kellene 
vágni egy vasúti fővonalat és ez a közlekedés 
állandóságát megnehezítené.

LANSING: Ha ez igy van, akkor lenne szives meg
mondani Tardieu elnök ur, hogy található-e 
bárhol is a határvonaltól nyugatra román né
pesség?

TARDIEU: Ez előfordulhat bizonyos elszigetelt he
lyeken. Az albixoUág jelentése szerint 

olyan vidékén, ahol előre látjuk az építési ne-* 
hézségeket**;
elvégre Is, uraim elgyengített 
állammal (értsd: Romániával. A szerk.) 
állunk szemben,
amelynek redukált eszközökkel és nehézségeké 
kel küzdve kell majd oly dolgokat megcsináld 
nia, amelyek a békeállapot kezdetén nagyon 
sürgősek lesznek.

A békeszerződésben a legfon
tosabb, hogy az ne adjon okot 
konfliktusra I
Nekünk a tábornokok különben ti azt mond, 
ták, hogy Erdély nem szakítható el ettől a 
vasúti vonaltól, mert ez fejlődését is fenye-i 
getné. Éppen ezért arra kérem az amerikai és 
olasz delegációt, hogy bár előterjesztésük el
méletileg kielégítő, de mert gyakorlatilag nem 
megfelelő, legyenek szívesek azt revideálni,

Bratianu és társai soha az életben jobb pártfogót 
és ügyesebb védőügyvédet nem szerződtethettek volna 
az erdélyi zsákmány biztosítására, mint éppen 
Tardieu-t, akit bizonyára elmulasztottak informálni 
afelől, hogy Románia mily játszi könnyedséggel két 
pes lett volna nemcsak uj vasútvonalakat építeni, 
hanem azokat, a már azidőtájt is „lefoglalt”, Érdély* 
ben levő MÁV-szerelvénjrekkel és a pár hónap múlva

Csonkamagyarország területéről eltulajdonított 
40.000 tehervagonnal, sokezer személykocsival és 
többszáz lokomotivval üzemben Is tartani!

Egyenesen megható Tardieu gyengédsége, amellyel 
ennek az „elgyengitett“ államnak segítségére sietett

hozzávetőlegesen 600.000 magyar maradna 

román uralom alatt

és igy is mintegy 25.000 román maradna Ma-« 
^gyarország határain belül

lansing: Ez a felosztási tervezet 
nem látszik valami igazsá
gosnak s Általában az a benyo
másom, mintha itt a magya
rok kárára történt volna a 
határmegállapitás.

TARDIEU (aki a feljegyzések szerint, Lansing meg* 
jegyzésén meglehetősen meglepődött és elvörö-' 
södött, az elnöklete alatt működő bizottság ne-* 
vében is, szinte megsértődve a következőkép
pen válaszolt): Az egész kérdést a legnagyobb 
gonddal tárgyaltuk és a bizottságban is egy-, 
hangulag hoztuk meg a határozatot. A magya-, 
rok Erdélyben való egészen különleges és 
szétszórt elhelyezkedésénél fogva azonban 
szinte teljességgel lehetetlen volt kikerülni 
azt, hogy soraik közül nagyobb tömegek a ro
mán állam fenhatósága alá ne kerüljenek.

LANSING (akit, a feljegyzések szerint, szintén meg-, 
lepett Tardieu önérzetes védekezése, az ameri
kai úriember nyugalmával, mint aki látta, hogy 
itt úgyis hiába küzd Clemenceau szellemének 
hétfejii sárkányaival, mindössze ennyit vála
szolt) : Megnyugtathatom Tardieu urat, hogy 
az albizottság működését igen nagyra 
becsülöm, úgyszintén az albizottság tagjainak 
fáradozását is.

EZEK UTÁN A MAGAM RÉSZÉRŐL' 
NINCS TÖBB MEGJEGYZÉSEM.

A kézzelfogható igazságtalanságok ellen tiltakozó 
Lansingnak ezzel a lelkiismeretes és „ezek után" kité
telének hangsúlyozásával mindent eláruló megjegyzé
sével ért véget az erdélyi halárprobléma reánk nézve 
oly szomorú tárgyalása.

(Folytatjuk)
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Gyilkos k^laoocsos merénylet
az Angyalföldön Kalapáccsal leütötte az édesanyját 

M egy elmebajos liataiember. 
azután rendőrért szabadi és a mentőket hívta

Tegnap este Angyalföldön, az Ogyalla- 
féren posztoló rendörörszem felé odiro- 
bant egy dúlt.külsejűi fiatalember:

— Biztos ur! Jöjjön a 9. számú házba! 
Gyilkosság történt, megöltem az édes
anyámat!

A rendőr azonnal a házba rohant és 
földszinti lakásában, a konyhában bezú
zott fejjel,

vérében fekve találta özv. Lipkovics
Antalné 55 éves háztartásbeli asszonyt, 

mellette véres kalapács hevert.

A rendőr és a fiatalember a mentőket hív
ták. A mentőorvos megvizsgálta Lipkooics- 
nét. bekötözte és a lakásán iiagyta.

A rendőr közben előállította a kapitány
ságra a fiatalembert és itt minden kiderült.

MpAouicj/yí együtt lakott két fiával, akik 
közül egyik, Lipkovics Antal 24 éves dro- 
guista segéd idegbajos. Egyideig

a Lipótmczőn ápolták, nemrégiben en
gedték haza, 

azt hitték, hogy a gyógyulása állandó.
Az, idegbajos fiatalember este összeve

szett az anyjával, fölkapott egy kalapácsot 
és háromszor fejbevágta a szerencsétlen 
asszonyt. Mikor az anyja összeesett, a fiú 
eszméletre tért, kirohant é» rendőrt hivott.

Lipkovics Antalt a főkapitányságra kí
sérték, ahol megállapították, hogy közve
szélyes elmebajos.

Dühiingcni kezdett, 
mire kényszerzubbonyba tették és téboly
dába vitték.

EZ 1AZ
mindig híres volt olcsó árairól, de most... 

minden eddigit felülmúl

Letartóztattak egy szélhámos 
álhirlapirót

Rendőrségi zsebkönyvvel manipulált a „szerkesztő ur“ 
és mikor eliogták, kiderült, hogy csalásért körözik

Hosszú idő óta minden esztendőben meg
jelenik a könyvpiacon egy rendőrségi útmutató, 
amelyet jóneoü rendőrtisztek szerkesztenek. 
Ennek a könyvnek sok utánzója akadt és amíg 
az igazi rendőri útmutatót amelynek boritó- 
lapját rendőrsisak képe disziti, korrekt formák 
között terjesztik, addig akadt néhány hasonló 
kiadvány, amelynek ügynökei viszon a legfur
fangosabb trükkökkel

féllg-meddlg hivatalos eljárás látszatát 
keltve, Igyekeznek elhelyezni könyveiket.

A rend$rsisakos útmutató kiadói már figyelmez
tették is a publikumot arra, hogy aki ilyen 
isebköngvek eladásánál hatósági közegnek tün
teti- fel magát, vagy erőszakosan lép fel, adják 
ét rendőrnek.

A rendőrségi zsebkönyvek kiadásával kap
csolatban most azután

kél letartóztatás történt.
Előállították a főkapitányságra egy ilyen zseb-

könyv-kiadóvállalat két ügynökét: Tamási Tiha
mér Andort és Várady Gézát. A panasz szerint 
az akvirálási munkánál

a rendőrsisakos zsebkönyvre hivatkoztak, 
ezt mutatták fel a megrendelőknek, 

holott egy másik kiadvány számára gyűjtöttek 
megrendelőket.

Várady Géza magántisztviselőnek mondotta 
magát, Tamási Tihamér Andor pedig újságíró
nak. Mikor aztán utánanéztek személyi adataik
nak, furcsa dolgok derültek ki. Megállapította a 
rendőrség, hogy Tamási Tihamér Andornak 
kevés köze van az újságíráshoz, ellenben

a pécsi törvényszék csalás miatt körözi 
és Várady Gézának is „afférja" van a hatósá
gokkal, közigazgatási eljárás alatt áll és

ki van tiltva Budapest területéről.
A rendőrségi zsebkönyv két szélhámosát le
tartóztatták.

Az ébredő zsidókról, 
az antiszemitizmusról 
és a kitérés pi oblémájáról 
tartott szenzációs előadást vasárnap Szabó Imre esperes

k budapesti skót misszió nagytermében va
sárnap este Szabó Imre református esperes 

aa antiszemitizmus hatása a zsidóságra 
címmel előadást tartott.Zsúfolásig telt terem
ben kezdte meg nagy érdeklődéssel várt elő
adását az esperes.

Bevezetőül elmondotta, hogy az előadás nem 
kihívás akar lenni nem szeretne társadalmi és 
vallási ellentéteket kiélezni, csak a református 
hitre megtértek lelki fejlődését szeretné vele 
szolgálni.

A zsidóság leikébe belehelyezkedve igyeke
zett megállapítani, hogy a zsidóságból milyen 
hatást váltott ki az antiszemitizmus.

— Az ellenszenv és gyűlölet mint fojtogató 
köd telepszik a zsidóságra — mondotta többek 
közt —. valósággal megutálják az életet, nem 
értik meg az okot, életuntak, embergyülölők, 
akcióképtelenek, gyanakvók lesznek s

az öngyilkosságig keserednek.
Különösen azok, akik nyugodt atmoszférában 
nőttek fel és osztják a keresztény kultúra alap
elveit Mérhetetlen ezeknek a fájdalma és fel- 
sikolt belőlük a tiltakozás.

— Hát bűn zsidónak lenni?! Tehetek róla,
hogy zsidónak születtem?!

Az antiszemitizmus a zsidóság egy részéből 
váltotta ki ezeket az érzéseket másik részében 
feltámadt az önérzet fokozottabb formában: a 
dac és gőg s mint az antiszemitizmus passzív 
kortársa, ide sorolandó a cionizmus is. A cio
nista azt mondja: „Ha nem fogadtok be, ki-

jövök közületek."
— Az antiszemitizmus eredményezte a 

a Zsidóság belső összezárkózását Is,
de kitermelte a harcos zsidóságot is, a harcos 
zsidót röviden ébredő zsidónak lehetne nevezni.

— Az antiszemitizmusnak tudható be. hogy 
a zsidó vallási életnek reneszánsza támadt. 
Életre kelt a bibliai profétikus lélek. Az ótesta- 
metumi próféták módjára a zsidó bűnöket os- 
rozza, mert a saját bűneinek megismerése vezet 
a tisztulás felé.

— A zsidó, mint antiszemita,

tisztára akarja mosni a zsidóságot az ellene 
emelt vádak alól, amelyeket belát és szenved 
miattuk, azonban a vádakat politikából kifelé 
nem vállalja, mert fél hogy igy kiszolgáltatja 
magát az ellenségnek.

Előadása további során azt fejtegette, hogy 
az áttért zsidóságra is hatással van az antisze
mitizmus.

Az árja-paragrafus behozatala a missziói 
munkát alapjaiban rázta meg.

Az árja-paragrafus problematikussá teszi a 
kitérés érvényességét. Ez az antiszemitizmus

Premier a 
vígszínházban

Szombaton, január 13-án

Fagyásoknál,
fájdalmas é< viszkető fagydaganatok- 
nál este vegyünk forró lábfürdőt, mely
ben előzőleg 2 kanál Róktis-lábsót felol
dunk. E balzsamos Bókus-fürdő után va
zelinnal bedörzsöljük a fájdalmas része 
ket és puha gyapjukendősel betakarjuk. 
Azonnali kellemes enyhülés áll be; 4 -5 
napi Ismétlés után pedig n fagyások tel
jesen elmúlnak, u lábak tökéletesen 
rendbejönnek. Egv kiadós csomag Rókus 
só már 70 fillértől.

TOUARIS
Jacques Dévai uj vigjátéka
Uaszary János fordításában

Titkos Ilona, eótn nö Kertész Ella, 
szombat ftelyl Bianka, Bájnál, somlai, 
■aty. Kábán. aardoajn. Korakaa

[

különleges finom tavaszi dl- ___ Q r
>DOUCie< „(anyag, <jo cm széles..........

Mintázott Georgette, Muszlin, 
Crepe de Chine, egyszínű 
Mai okén uh. ..... ................ 1.90
Flamisol, Ribuldin,
Crepe Mongol stb egységára...^.. 2.90
Tekintettel a kis készletre, a fenti 3 árcsoporiból minden 

vevőnknek legfeljebb csak egy-egy ruháravalőt 
szolgálhatunk ki.

Aselycmosztályon:

[

Női ruhakelmék *■..
▲ divatos, finom tiszta gyapjú nőiMngora fUhakelme......................... .....
Kabátkelmék 140_I50 cm. kiesek 
Oltönykelmek melyek használatban 
nem gyúródnék, a vasalást Jól tartják.......

| A mosókelme osztályon
Teniszflanell ....—.39
>Cristalin« finom, lágyesésö ntdselyem 58 
Ruha- és pongyola-flanelt__ 7q

* A vászon.;ra osztályon: | 
Háziszőttes edénytörlők .. —.38 
Darázsfészek törülközők 
Kitűnő damaszt 
törülközők..........
Lepedőkülönlegesség
Fehér abroszok

| A nJi ruha osztályon?

A szövetosztá yon:
1.25
1.90
2.90

5.80

darabja

Női ruhák Jól mosható flanellből . 
finom szövetekből...................
tiszta gvapjú kötőit ruhák . .......... . .........
Crepe de Lhlne dlvatruhák.......... . ..........
Pongyolák Jól mosható nanellból. 
me'eg kötött por gyulák 
Aljak divatos szövetből.
Blúzok kötött _________________

| A fjtom kötöttáruk osztályán: |
Női meleg harisnyák____
Valódi gyapjú női 
harisnyák,,,c,, h.*,.., M 
Sportpulloverek_________
Női köföttmellények____
Finom gyapiúpulloverek
Női csíkos meleg 
nnrlrnnnlí ***** ,lnom m,“d9*r kit naaragoK ............
Leányka meleg nadrágok
belül bolynozva, bármely nagyság _........ .....

-.38

1.58
1.90
3.90
5.80

1.68

Női meleg trikókesztyűk... —.78
Valódi >Nappa<
bőrkesztyűk, férfi és női__ 2.95

I

-.58 
-.68 
-.88

-.58

1.35
1.80
2.90

á fénBákni osztályon: |
Soortzoknik -----------------párja
Finom flórzoknik____ .-pária
Gyapjúzoknik________párja
Eredeti >Derbyc zokniké 1.18 

| A női fehérnemiiosztályon: i 
Női hálóingek 0
kismintái, finom flanellbó) ........... ...... Z.4U
niűs lyemtt(korból.......r- - - ........ a.OO
Kombiné 0
színes foiib‘1, hímzéssel ........ -■ ,,,,
finon sarmőzböl ............................ - 3.10
Háztartási gumikötény —.78

| A női kabátosztályon: ;
2.75

B.89
3.90
1.50

A gyermÁruba osztályon: |
Gyermek télikabátok v
szói megallérral .................... „...3 szám ' .OU
Huberlus-kabótok -
kitűnő lódenbM................................. 3. szám 3U
Kötött leánykaruhók . on

Fiú szövetöltönyök - __
vízig bélelt kabátül ........................3 szám -J-öv
Fiúnocrágok 10 _ 95
Joppe (kabátka) — .95
Játszóru h ácská k íX&S".í! — 95

6.80

SzŐrmézett télikabátok
angol mintázatú kelmékből ......
sötétkék «a fekete kelmékből

19 —
29.—

A férfimha osztályon: i
Divatos szövetöltönyök _ 17.50 
Sport szövefölfönyök _ 15.— 
Átmeneti kabátok14.80 
Sport szövetnadrágok 5.80 
Hubertus kabátok 9.80

| A zsebkendoosz'ályon: í

i

Matrózöltönyök
részére, sötétkék sevioiból........... ...3. szám

Nagyságonként kis áremelkedés.

| A oy crmektehérn .mii osztályon: |
1.90Pizsama ’ó meleg flanellbó)

Fiú flanellingek sport fazónbsn..„ 1.38
Baby kötött játszóruhák 
ttenzAeiósA'a ..........................

Nagyságonként kn Áremelkedés.

Pikószélű női zsebkendők ................ .. .1 2
Azsúrot női zsebkendők ........ ............ . 1 8
finom batiszt női zsebkendők _______ -.25
Férfi színes zsebkendők ......— -.......—““25
3 darab hímzett gyermekrncbkendö összesen... -.65

]A cipuo ztalyon:
Női samotte antilop- és 
selyemcipők .i ivatos.modem fazónok 
Női barna és fekete 
tro1őrcipőkS:.i<,’..’“^'..‘.'.'.“ 
Női divatcipők m'nckr, 
magas és félmaeas sarokkal............... ............
Férfiéipők fűzős ésfél,tartóskézrmnnka

nem kedvez az áttérésnek is
a keresztény egyházak Is a legélesebben 

ellene vannak.
Az árja-paragrafus megrostálja az áttéréseket, 
de oz igaz, lélekezMntl áttéréseket nem. Az 
egyházaknak az a feladata, hogy akiket felvett 
tagjai sorába, azokat lelkileg is magáévá te 
gye.

Befejezésül elmondotta, hogy multévi előndásn 
után támadták őt, mert imádkozott a zsidó

QalödlezüstevűeszHözöK
egyen darabok is olcsó árban 1
Győződ !ön mrtf áraimról!
Mur.cAa chro n férfi ét női órák dns választékban I

schwaru I. Múzeum-kárul 7

6.50

6.90

7.90
7.50

Ságért. Pedig
amíg keresztény egyházak mernek és akar
unk a zsidóságért Imádkozni, addig bizton

ságban van a zsidóság.
Mikor nem merni k és nem akarnnk, keservet 
lesz a sorsuk. Jobb, hu imádkoznak értük.

Rövid ima után a nagysikerű előndás a kéaő 
tsti órákban ért véget.

A legrenselsebb

Bridzs- es römivicceK 
gyűjtemény . (Egyéb kArtyaviceek) 

Árn fsak 20 f llér. MtnrirnUtt karhntá.
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Szörnyű családirtást 
akadályozott meg a rend 
őrség Revolverrel agyon akar,a lőni apját, 

anyját és néniét egy elvetemüli 
fiatalember - Az utolsó percben el
fog, a és letartóztatta a rendőrség

VaMrnnp délelőtt a főkapitányság sérü
lési otttálván xi /.ilyes fenyegetés miatt le 
tartóztatták Oldal József 19 éves asztalos 
segédet A fiatalember

családirtiísru készült, 
revolvert szerzett és azzal le akarta lőni 
szüleit, azonkívül nagynénjét is.

Oldal József n Soroksári-ut 113. alatt la 
költ szüleivel és nagvni'njívcl. Az egzallál 
legény »z utóbbi időben nem dolgozott, <lc 
szeretett költekezni és ehhez a pénzt lopás 
utján szerezte. Apjától 20 pengőt, nugynén- 
jélől fi prn :ó| lopott el. Hozzúturtozói távol 
létében feltörte a szekrényeket és onnan 
vette ki a pénzt, „Franzsladli" lányokkal 
mulatta el a topott pénzt és amikor szülei 
megdorgál lók, ütlegelni kezdte az idős cm 
heréket. majd kijelentette, hogy

leszámol velük és azután ő niHga is ön
gyilkos lesz.

Ezt a szándékát szombaton akarta megvaló
sítani. Pénteken délután valahonnan From- 
mer-pisztolyt szerzett és hat töltényt vá 
zárolt.

IssehMú Mihály zenetanár
_ , u IX I morfium-tragédiájaAz előkelő erdélyi

családból származó Issekufz kávéházi zongorista lett, 
nyomorgóit, utolsó pénzén mérget vett és bevette

Szombaton éjszaka a Hársfa-utca 34. sz. 
húz előtt a kei ékpáros rendőr egy eszmélet
len állapotban lévő férfit talált. Értesítette 
a mentőket, akik mcgállapitoták, hogy az 
eszméiden ember Issekutz Mihály 38 esz
tendős zenetanár, luminállai mérgezte meg 
magát, (iyojnormoiás után rövid időre vis
szanyerte az eszméletét és első szavai ezek 
voltak*

—. Hagyjanak mey halni, semmi örömöm 
sincs már az életben.

A mentők a /tóÁus-kórházbn szállították, 
ahol az öngyilkosok osztályán helyezték el. 
hsekutz Mihály neve nőin most szerepel 
először az öngyilkosok krónikájában. Az 
utóbbi évek nlntl legalább tízszer kísérelt 
meg öngyilkossági kísérletet. Az érettségi
zett, zeneakadémiát végzett ember igen 

előkelő erdélyi családból származik, 
rokonai között nyugalmazott államtitkár és

I Az utóbbinak nz a bajn, hogy a Pastorallal egy 
I műsoron került előadásra. Ha Beethoven viha- 
' rát Fried Géza viharával hasonlítjuk össze, 
, úgy n tinta! szerző elölt sem lehet az ered
mény kétséges...

Hosszabb szünet után megszólaltak ismét a 
Flharmonil.ttsok. Ötödik bérleti hangversenyük 
vasárnapi főpróbáién Beethoven Corlolán nyi
tányával és n Pastoral-sztmfónlrtval azonban 
nem győzték meg hallgatóságukat arról, hogy 
a szünetel kellő próbákra fordították volna. A 
hangverseny szólistája Zathureczky Ede Csaj- 
kovstkij hegedűversenyében aratott nagy közön
ségsikert De n nagy közönségsiker dacára sem 
hallgathatjuk el, hogy a rokonszenves művész, 
aki fölényes vlrltiózii hangszerének, a mű egy 
céget kifejezésében sok mindennel adós maradt. 
A műsor újdonságai: Fried Gésának háromté
teles ,.Divcrlinicnto"-ja és rövid „Tempest.-r 
d*orfhcstra"-jn. Az első: ötletes, formás, jól- 
haiigzó muzsika, bár közéntétclének furcsa he 
feje7i'-«r meglehetősen kicsik a stílus keretéből.

ZSOLT BÉLA
regénye, a

iiiiini iiisy
MEGJELENIK NAPI FOLYTATÁSOKBAN

AZ ÚJSÁGBAN

Ugyancsak teljesen 
diímentesen kapja 
meg az UJ-Ag min
den előfizetője Is a 

„Játsszál 
velem!” 
cimü több mint 300 
oldal terjedelmi!, dí
szes kiá litásu év 
könyvet, valamint a 
gazdag tartalmú ka
rácsonyi és újévi 
számokat is. Mutat
ványszámot küld az 
ÚJSÁG kiadóhiva
tala, Budapest VI., 
Aradi-utca 10. sz.

UJONAN BELÉPŐ ELŐFIZETŐK DÍJMENTESEN KAPJAK MEG

AZ ÖSSZES EDD G MEGJELENT FOLYTATÁSOKAT

A házbelick, akik előtt Oldalék többszöi 
panaszkodtak fink brutális viselkedéséről és 
család irtási tervéről, amikor látták a fiúnál 
« revolvert, egy percig sem vártak, elsiettek 
i IX. kerületi kapitányságra és 

bejelentették a készülő vérengzést.

Rendőr ment ki a soroksáriul! lakásra és 
előállította Oldal Józsefet a kerületi kapi 
inyságra.

A fiatalember nem kertelt sokáig, a rend 
■i ségen

beismerte, hogy tényleg meg akarta va
lósítani szándékát, úgy tervezte, hogy a 
kora rrigell órákban felkeléskor, vagy 
este, amikor aludni térnek, egymásután 

lelövi apját, anyját, nagynénjét. 
azután szivenlövi magát.

Azt mondotta, megunta az életet és a más 
világra magával akarta vinni hozzátartozóit 
Is, akikkel olyan sokat civakodott.

Az elvetemült fiatalembert a főkapitány 
sógra kisérték és letartóztatása után a 
VorA-ó-utcni fogházba szállították.

más lemért személyiségek szerepelnek, ő 
maga is jómódú ember volt, de elvesztette 
vagyonát és amikor Erdélyből Budapestre 
került, uj megélhetés után kellett néznie. 
Mint zenetanár, nem tudott elhelyezkedni, s 
családja többszöri tiltakozása ellenére 

kénytelen volt vendéglőkben, kóvéhó- 
zakbiin elvállalni a zongorista állást.

A sok éjszakázás megviselte amúgy is gyen
ge szervezetét és valósággal rabja lett a 
kokainnak és morfiumnak. Állandóan anyagi 
gondokkal küzdött továbbra is e efeletli el
keseredésében követte le a sorozatos öngyil
kossági kísérletet. Most ismét állás nélkül 
volt, lakását sem tudta fizetni,

utolsó pénzén szerezte meg a luminált, 

de az öngyilkossági kísérletet most Is idejé
ben fölfedezték, úgyhogy a méreg nein tu
dott felszívódni szervezetébe. 

V. Filharmóniai hangverseny
Ma este Opera */*8. Főpróba kiárusítva. Né

hány jegy esti előadásra Koncertnél és Operánál.

Kalmár Tibor-László Imre
Kádas György és Balázsy Zoltán együttes szer
zői nótadélutánja február 2. délután 546. Z.

* A Kék Duna óriási sikere. Szombaton este 
közvetítette a rádió a Király Színház szenzá- I 
ciós openetlujdonségát, a Kék Dunát. Az egész, 
ország közönsége élvezettel hallgatta Strauss j 
János csodálatos melódiáit, a romantikus és ,

vidám szövegkönyvet 4a a szebbnél szebb 
énekszámokat A Kék Duna előadásán siómba- 
Ion részivel* négy külföldi szinigazgató Is. 
akik a darabot osztrák, német és olást elő
adásra kötötték le. Esténként megújuló tom
boló sikere van Szűcs Lászlón kívül Dayka 
Margitnak, fíátkai Mártonnak, ■ legjobb hu
morú komikusnak. Latabár Árpidnak. Vray 
Tivadarnak, a minden izében remek alakítást 
produkáló Sziklay Szerénának, Békássy Ist
vánnak és az összes szereplőknek.

• Ifjúságunk, jár visaza egy szóra! Ez a 
régi dal jut eszébe mindenkinek, aki a 
Kamara-mozgószlnház műsorát, a Régi jó 
időkl cimü udvari történetet nézi végig. A 
filmet a Kamara-mozgószinház most már, har
madik hétre Is kénytelen volt prolongálni a 
közönség nagv érdeklődése következtében.

* Dalia Llcl a moziban. Kétségkívül Bállá 
Llc| a legnépszerűbb, legkedveltebb primadon
nák egyike ma Budapesten. Ral’a Lici első
kben jelenik meg most a mozi vásznán. Leg
közelebb mulatja he a Rádlus Metró Film- 
f’nlota és a Kamara-mozgószlnház. az Egy éj 
Velencében cimü uj flimoperellct, amelyet 
Vaszary János irt és Cziffra Géza rendezett.

A magftnszereiff ipar 
toaialkoztaíása

Egyes napilapok különbözőképpen foglalkoz
ván a Gázmüvek állal kiadóit szereié*! munkák
kal, szükségesnek látjuk, hogy úgy a nagy 
közönséget, mint az érdekelt szerelőiparosságot 
érdeklő kérdésben felmerült tévedések tisztáz 
Insxanak. Ezt aktuálissá teszi az a körülmény 
is, hogy a Gázmüvek igazgatósága folyó hó 5-én 
tarlót! ülésében tárgyalván az ügyet, a polgár
mester ur elé terjesztette jóváhagyás végett a 
Bádogos és Szerelőmesterek Ipari Szövet kezeté- 
vei kötött megállapodást, amelynek tervezetét a 
polgármester ur 232.870 pm/1933.—XII. számú 
határozatával előzetesen már elfogadta.

A napilapok értesülése szerint mesterségesen 
hiusiltalotl volna meg, hogy a most említett 
polgármesteri rendelet a budapesti bádogos- és 
szerelöiparteslület elöljárósági ülésén kihirde
tést nyerjen és ezáltal mintegy megakadályoz- 
látott, hogy a polgármesteri rendelet, illetve a 
szerelöszövetkezettel kötendő uj megállapodás,
■ mely a szövetkezeten kívül álló iparosok mun 
kiutalását is lehetővé teszi, hatályba lépjen 
Ezzel szemben le kell szögeznünk, hogy a hi
vatkozott polgármesteri rendelet rendelkezései
■ rendelet értelmében is csak 1934 január 1. 
napjától kezdve lépnek hatályba, tevábbá a 
kérdéses megállapodást a szövetkezet is csak 
1933 december 30-án irta alá. Ezenkívül a meg 
állapodás alapját képező munkálatokra nézve az 
Országos Árelemző Bizottság által megállapí
tandó irányárak a mértékadók, amelyek újabb 
megállapításáról a Gázmüvek csak 1933. de
cember 28-án értesült. Ennélfogva tehát az u] 
megállapodás halálybalépfét a Budapesti Bá- 
dagos és Szerető Ipartestület elleni feljelentés 
meg nem akadályozhatta, mert a venatkozó 
polgármesteri rendelet, illetve a szövetkezettel 
kötendő megállapodás az ipartestületi kihirde
téstől is függetlenül lép hatályba.

A polgármesteri rendelet az uj megállapodás
sal egybehangzóan a Gázmüvek részéről ki
adandó munkálatokat a következőképpen sza 
bályezza:

Minden jogosított sznrelíiparos résztvehet 
üzletszerző tevékenységével a megállapodásban 
előirt feltételek mellett akvizíciós munkálatok 
bán, tekintet nélkül arra, hogy szövetkezeti tag. 
vagy sem.

Az uj megállapodás értelmében minden Jogo 
sltott szerelőipnros részesülhet a Gázmüvek által 
kiadott nem akvizíciós munkában is azzal a 
feltétellel, hogy az érdekelt iparos előzőleg 
legalább 3 oly házat akvlrált. ahol a munká
latokat kifogástalanul végezte és ennek kereté
ben legalább 50 fogvaszlókészűléket — köztük 
10 nagv vízmelegítőt — felszerelt. Ez a kikötés

10 oerc — io lutaíom
. x keresztrejtvényünket úgy hisszük tiz perc alatt meg tudja fejteni. A nyilas sorokban 

_ két mondatot levélben vagy postai levelezőlapra írva csütörtök estig küldje be szerkesztő
ségünk elmére: VII., Erzsébet-körut 4. A címzésnél feltüntetendő; . Rejtvény’1 * * 4 5. Semmiféle szel
vény melléklése nem szükséges. Jutalmaink: Egy ti'pengő. bankjegy, két színházi zsöllye 
két üveg tokaji és hat bőrerszény. Eredmény a jövő héten. Multheli „B. U. E. K.” pályáza
tunkról a „Bárok rovatban közlünk ismertetést.

VHzgfnfea
I. A rrjtvénybllát ..Csalt 

uit akarom mondani, 
hogy már én Is nyer- 
hrtnék cyyswrt*'

II. Táplálkasáa
11. A enntu
IS. Ruhadarak — hdl(yek 

Aliméra
14. FérHak
15. Same«y| Láb daruló 

Bar let
l«. IdAlelid
18. Vállalni
IS. Falréeska és várat 

Skandináviában
íí. As riG«t kecskt írója 
ti. Testráas
!4. trón A
í«. S, in fllmsstnéaa másik 

ntea
ti. rínám Ital
II. KArlyamOasó as aleds- 

bán
SS. A vlsaaavtnás isten-

54. HéMsMbahetNk
55. As ..MTK*' híres angol 

trénere volt

I. Idéset a ..Kant- kél
t. K renget kereasfneve
I. Nem tud ktasélal
4. KAIéssé
5. Magas férlthang 
•. Gyilkold
1. Rul
k. Ilnn-s kere*stne*e 
•. Hrbhifdrnvdtf Jele •ti 
U. Angol Mámuév 
IS. Fián hlkatbváras 
M. F.s nem elég

természetesen a szövetkezet tagjait is kötelezi.
A most ismerteiéit rendelkezések az egyenlő 

e’bánás és a biztonság elvén alapulnak A Bá
dogos és Szcrelőmeslerek Ipari Szövetkezete az 
uj szabályozás mellett tovább folytathatja mű
ködését. anélkül azonban, hogy a szövetkezeten 
kívül álló tagokkal szemben különösebb elő
nyökhöz jutna, mert a munkáltatást egyenlő 
feltételek mellett kizárólag az akvizíciós telje- 
silménvhez köti.

A Gázmüvek igazgatósága felkérte a Buda
pesti Bádogos és Szerelő Ipartestületet, hogy a 
nolgánnesleri rendelet és a szövetkezettel kötött 
megállapodás szövegét hivatalos lapjában szó
szerinti szövegben tegye közzé.

Minthogy a hívalkozott polgármesteri ren
delet a kötött megállapodásnak jóváhagyás cél
éból való bemutatását kívánja, az uj megálla
podás természetesen csak akkor lép hatályba, 
ha a polgármester ur azt jóváhagyta.

Budapesti ügetőversenyek
A már megszokott élénk vasárnapi keretek' 

között folyt le a januári miting második napja. 
A nap főszámát Gondolat II. fölényesen nyerte.

L FUTAM. 1. Látrányi-isl. Tigris (3) Wiesner.
2. G. Trust jun. (2) Feiser. F. m.: Nagyiba, 
Pezsgő, Krilatica, Dolly. Tol. 10:36 17, 15.
Olasz 52. — II. FUTAM. 1. Stcin J. Jutalom (3) 
Feiser. 2. Gallinula (2) Katinka. 3. Muscicapa 
(pari) Stcinitz. F. ni.: Tündérlány, Suhanc n., 
G. Todd, Gizella, Erika, Jeles O. S., Bessie. 
Tót. 10:49. 14, 14, 12. Olasz 39. — III. FUTAM.
1. Glaningar K. Orian Gay (3) Volkmann. 2.
Opál (4) Fityó. F. m.: Patrícia, Vava, Japaner, 
Nmea tovább, Kirgiz. Tót. 10:35. 14. 14, 12.
Olasz 43. — A Jutalom—Orian Guy doublé 
10.905. — IV. FUTAM. 1. StaufTer E. Gondo
lat II. (4:10) Kovács II. 2. Hol vagy (3| Volk
mann. F. m.: Éber B., Dárda, Bufelejtő. Tót. 
10:15. 10, 10. Olasz 25. — V FUTAM. 1. Puszla- 
bercnyi m. Olt (3) Maszár F. 2. Kassa (2) Fei
ser. 3. Hajnalka (6) Jónás. F. m.: Bi, Ragyogó, 
Najád, Marokkó, Umberto, Győző, Danka. Tót. 
19:69. 29, 16, 25. Olasz 50. — A Gondolat II.— 
Olt doublé 10.71. — VI FUTAM. 1. Vas Oy. 
Ipse (1H) Feiser. 2. Esély (2) Sleinita. 3 Sára 
(8) Wiesner. F. m.: Bohumila, Vinko, Orkár, 
Revizionárius, Faver'. le, Tallér, Mirha, Cigány
báró. Tót. 10:34. 19, 17. 32. Olasz 45. — VIL 
FUTAM. 1. Puszlasrlypi m. Gurka (3) Felser.
2. Lord Favonian (8:10) Winkelmayer 3. Bu- 
benyik (5) Kovács J. F. m.: Capitol, Marika, 
Vág. Ond. Tót. 10:55. 16. 13, 23. Olasz 41. — 
Az Ipse—Gurka doublé 10:191. — VIII. FUTAM.
1. Zimbaldi E. Viki (8:10) Feiser. 2. Elasz (1H) 
Kovács J. F. m. Erika 0., Ugrabugra. ToL 10:30. 
Olasz 35.
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Teljesítmény-verseny
Célunk ezzel a Budapesten merőben új ötlettel a következő: 
Be akarjuk bizonyítani, hogy van még olyan teljesít
mény, mely egész Budapestet lázba tudja hozni I Ezen 
verseny keretében az kerül eldöntésre, hogy a Corvin Aruház 
melyik osztálya mutatja fel a legnagyobb teljesít
ményt? Hetek óta fáradhatatlanul dolgozik minden osztály. 
Az osztályvezetők felkutatták csaknem az összes gyárosokat, 
és iparosokat, még a legrejtettebb zugban levőket is és minden 
érdekes cikket megtekintettek. Megvettek tőlük mindent, ami jó 
és jutányos volt. A legügyesebb osztályra tekintélyes — P 500.— 
összegű — jutalom vár, míg az ügyességben utána következő 
osztályok r 300.—, P 200.— és P 100.-- jutalomban részesül
nek, melynek '/3 része az osztályvezetőt, ’/3 része pedig az illető, 
osztály személyzetét illeti meg.

így nyilatkoznak egyes osztályaink vezetői:

jluso.sió nyilatkozatokat tettek: Bőrdíszműáru-, Női kalaa-. Kézimunka-, Rövidáru- és Fűzőosztályaink vezetői is.

Bizony minden szempontból fontos érdekük fűződött 
ahhoz, hogy beszerzéseik során a legjobb eredményt 
mutassák fel, mert ezúttal nem csupán arról volt szó, 
hogy a Vevőknek bebizonyítsák, hogy legjobb isme
rői lévén tényleges szükségleteiknek, igényeiknek és 

ízlésüknek, e réven szenzációs vétellehetőségekkel 
szolgálhatnak, hanem arról a jutalomról is, mely 
azon osztályokat illeti, melyeknek sikerül szak
tudásuk révén a teljesítményversenyben különösen 
kitűnni.

És ki ne pályázna a legjobb teljesítményre kitűzött díjra...?

A verseny eredményét ön dönti el!
Győződjék tehát meg osztályvezetőink teljesítményeiről és szavazzon azon 
osztályokra, melyek a legelőnyösebben szolgálták ki. Ho sikerül kiválasztania 
o 6 legelőnyösebb, tehát legtöbb szavazatot nyert cikket és legjobban meg

közelítenie a tényleg leadott szavazatok számát, úgy Ónra Is külön jutalom 
vár, mert a pályanyertes szavazók számára a következő díjakat tűztük kii

1. díj P 250.- I
2. díj P 150.- }
3. díj P 1OO.— |

összegű 
utalvány

4—10. díj egyenként P 30.—
11—50. díj egyenként P 20.~
51—• ?. df| egyenként P 1O.~

összegű 
utalvány

összesen P 2000.— értékben
A pályázati feltételek bármelyik pénztárunknál rendelkezésre allénak.
Nem viszonteladók részére I Míg a készlet tartl

_____________________ .................................-ri,.... i.
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Hajnali betörőfogás 
a Lipót-köruton

A Lipót körút i<1. számú búj! házfelügyelője 
JVatárnap reggel 6 óra (újban, amikor at udva
ron járt, gyanú* zajt hallóit u házban lévő 
ILdzdr-fólc bőrkereskcdésből. Az (ízlelnek az 
udvar felől vnn az egyik kijárata és ugyancsak 
• i udvar felől van n pincében a raktárhelyiség 
l» Odament az ajtóhoz és figyelni kezdett. Lép
téket hallott az üzletből, an;i kétségtelenné tette, 
hogy betörők járnak a helyiségben.

Rendőröket hívott, al.lk nz Irodahelyiségben
egy szekrény mögött mrglapulva akadtak 

ró a betörőkre.
Két megszeppent fiatalembert találtak ott, akik 
már főbb zsákba rakták össze az ellopott óru 
kai Török József 23 esztendős kőművessegéil 
és Huttehntlder Henrik 23 éves vilnnyszerelö- 
eegéd voltak a betörők. Elmondták, hegy szom
baton este, sutikor az udvarban senki sem járt, 
lelopod ztak a pincébe, majd

falbontás utján Jutottak föl nz. üzletbe.
A kézlpénztúrl is náluk találták, 316 pengő 
készpénzzel A betörőket összekötözve a főka
pitányságra kísérlek és letartóztatták.

—- Száraz Idő, változó felhőzet. Derült, 
napsütéses Idő volt vasárnap, a déli órák
ban 3 fok meleget mérlek árnyékban. A 
jt/efronz/rip/of Intézet prognózisa: Száraz 
idő várható, változó felhőzettel. Erős éj
szakai lehűlés valószínű.

- hé halálon áldoznia van már n bázeli 
bankrablúNnnk. Dázetböl jelentik: A XVever &• 
Co. bankházban elkövetett rablógyilkos tá
madásnak most már két halálos áldozata 
van. A bankház főpénztárává kórhózbaszól- 
lilá.sa után röviddel meghalt és szombaton 
este belehalt sérülésébe Kaufmann könyvelő 
Is, nliil a támadók hórom revolverlövéssel 
megsebesítettek. A banditáknak még mindig 
nem sikerült nyomukra jutni.

— Halálugrás a Park-szálló negyedik eme
letéről. Vasárnap délben egy jól öltözött nő 
n Park-szálló negyedik emeletén szobát vett 
ki, ahova rögtön bezárkózott. Délután Öt óra 
tájban a negyedik emeletről nz utcára ve
tette magát, ahol holtan terült el. Bejelentő
lapjára Fischer Julin 35 éves nevelőnő ada
tait irta. Búcsúleveleket hagyott hátra, ame
lyeket rokonainak és a rendőrségnek cím
zett öngyilkosságát betegsége miatt kö
veit cl. Holttestét a törvényszéki bonclani 
intézetbe szállították.

Férlitélikabát 
va-jy öltöny rendelhető mér- 
t : után a légii abbdiva sze- 
i 0, kétszeri próbával 35.- 
éj 40.- pengőért a raktárun
kon lévő szövetekből. „Ruha
kereskedelmi Vál'alaí", Fe- 
ro.ic-kiruí 39,1. em. Egyszeri 
randetes elé-;, hogy állandó 
vevi’nk maradion.

— 80 gyárlgnzgatót tartóztatott le a szov
jet. Moszkvából érkező jelenlés szerint a 
Gl’l) nagy tisztogatási akciója sorún össze
sen 80 gyárigazgatót tartóztattak le. Azzal 
vádolják őket, ho^y szándékosan silány árut 
tfvórTnlInk s ezzel az államnak nagy károkat 
ok izlaá.

— Előadás. Honda Elemér, a Dréhcr-Mnul 
gyár ■’giiiflntjójn ina, hétfőn este fél 9 ómkor a 
KíJiOSz Cukorka Kereskedők Egyesületében 
(VI. K-iiályu 12.) „A cukorkakertskedők gaz 
datt.fji helyzete" elmen előadást tart.

latkáslUa a Káttar-ulrúbnn. Szombaton 
ette n Kádár-utca A. számú házban Lakos László 
kcr<*kedő lakásán tik keletkezeti. Lakot csa
ládjával cgvi ti távol volt hazulról. A kálvlu'hól 
klp ttanó szikra okozhatta a tüzet ó> néhány 
bútor elégett. Félórái munka után sikerült a tü
zet lokalizálni.

— SAsdl Sándort Szívre hulló Ló. Ara kar- 
tonkőléslun P 1.90. A szerző mór a beérkezett 
mz.iinr írók közé tartozik. Uj regényének tár 
gy t a magyar falu életéből vitte, amelynek 
nól nál ma nincs hivatottahh ábrázolója. Egy 
tehetős gazdacsalád sorsáról szól a regény, 
amelynek egyetlen sarja a szeplős és csúnya 
örzse. belesz rét a délceg erőteljes béresfiuba. 
Szülei ellenzése dacára Is a felesége lesz, de a 
férfi önzésén és szereli llcnségén tönkremegy. 
Meg a halálos ágyán férjére hagyja a birtokot 
avval. hogy özvegy édesanyját élete végéig el 
tartani kötele*. Alig hunyja le a szemét, a férfi 
újra megnősül és az anyóst kiOldftzik a házból. 
A féi fi második feleségének kisfia dobja még a 
szeretett földről egy darab röggel, amely szí
ven talál la é» tgy Imi meg. annak a földnek 
ejv .1 álrlozrtul, amelyért eg'sz életét szentelte 
Ll< *. realisztikus vonásokkal megrajzolt kép az. 
•mHyct Sávdi nekünk mulat, a maga meztelen 
•igében mutatja meg a paraszt mohó kapzsisá
gát és földéhségét, de egyben azt n hihetetlen 
HWTzkod st is a féld Irént, amelv nélkül már 
■» a’a "ennyien rég elpinzti'ltunk volna. Sásdi 
•Ó ' t no e.!< írét munkál közűi a „Szlvrehullö

le«J‘ hntékenycbh alkotása.
— Ttlkoa Ilona írja: A Bombin-shampoou 

halát* qfyeneMm meglepő.

Gyilkos tűzharc a magyar
osztrák határon vámőrök 
és csempészek között

Világító rakéta, sortiiz: halott és sebesültek
Szombathely, január 7.

CA Hét fői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) Vasárnap délután 50 főből álló 
cscmpészcsapnt akarta átlépni a magyar
osztrák hátárt az elszakított területen lévő 
F rakná nádásd felé tartva. A létesfalvai 
osztrák vámellenőr, aki már messziről 
észrevette a közeledő csempészeket, 

megállásra szólította fel őket.
A csempészek erre rémült futásnak indul
lak a falu felé. A vámellenőr lekapta fegy
verét és a menekülök után lőtt. A lövés 
Koblinkó János 17 éves létesfalvai fiút ta
lálta. Eszméletlenül szállították a faluba, 
ahol

meghalt.

A golyó a tüdejét roncsolta össze. Az 
osztrák hatóságok erélyes vizsgálatot indí
tottak meg, hogy n vámellenőmek 

jogában volt-c fegyverét használni.
Vasárnap éjjel még egy másik, szintén 

súlyos kimenetelű összeütközés történt a 
magyar területről Ausztriába igyekvő csem
pészek és a pénzügyőrök között. Alsócsa-

Második esküvője előtt öngyil= 
kos lett egy szegedi kereskedő

Első felesége fényképe alatt itta ki a mérget
Szeged, január 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának teleJón
jelentése.) Vasárnapra virradóra marólugos 
öngyilkosságot követett el Damjanich-utcai 
lakásán Hussz János szegedi füszerkeres- 
kedő, akinek házában volt üzlete.

A kereskedőnek egy’ év előtt halt meg fia- 
tál felesége és gyásza után

vasárnap délre tűzték ki második 
eskUvőjét,

amikor is egy fiatal leányt akart feleségül 
venni. Hozzátartozói lázasan készültek az 
esküvőre, szombaton este Hussz a legjobb 
hangulatban búcsúzott el tőlük. Amikor

— Vasárnap: nyolc síbalesct a budai hegyek
ben. Vasárnap a budai hegyekben nyolc síbal- 
cset történt. Predács Géza jobbkarját törte; 
Bucsek Henrik magántisztviselő fején sérült 
meg, Tóth Aladár 15 éves tanuló jobblábát 
törte; Farkas Ferenc magántisztviselő fején és 
orrán sérült meg. Mindnyájukat az Uj Szent 
János kórházba szállították. — Kovács-Krémer 
Ferenc gyári képviselő, Barna Andor magán
tisztviselő, Pataky Jeremiás ékszerész és Kó
péé: kg Anna magántisztviselőnk könnyebb ter
mészetű sérüléseket szenvedtek, őket a men
tők a helyszínen részesítették első segélyben.

— Előadások a gyermekről. A Pedagógiai és 
Gyógypedagógiai Vizsgáló fs Nevelési Állomás 
(Esztcrházy-utca 20), mely iskolákban nehezen 
haladó és családi körben nehezen nevelhető 
gyermekek és fiatalkorunk nevelésével foglalko
zik, a következő előadásokat hirdeti: Január 
A-án, hétfőn d. u. 0 órakor: Hrabovszkyné dr. 
Révész Margit, a Gyógypedagógiai Gyermcksza- 
nntórium igazgatónője: A gátolt gyermek. — 
Január A ón, hétfőn este 7 órakor: dr. Gartner 
Pál idegorvos: A gyprmek ösztönvilága.

— Rozgonyluál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5
— Női fodrászok jubileuma. A Nöifodrász 

Ipartcstület ma délelőtt a Kereskedelmi fs 
Iparkamara üléstermében jubileumi díszközgyű
lésen ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 
Vi’ffd Viktor elnöki megnyitója után Silló Ist
ván alelnök ismertette az elmúlt tíz esztendő 
történetét és kiemelte, hogy a magyar fodrász
ipar ma az első hélyen áll. Ezután üdvözlő be
szédek hangzottak cl, majd kiosztották az ipar
testület kitüntetéseit. A jubiláló női fodrászok 
este n Poyal-sréllóbnn díszvacsorát rendeztek.

— Véres verekedés kártyázás közben. Szom
bathelyi tudósítónk jelenti: Vasárnap a Szom
bathely mellein Vát községben k rlyM.s köz
ben Márkus István és két testvére, József és La
jos két idegennel összeverekedett. Mindhárman 
súlyos sebesüléseket szenvedtek s a szombat
helyi kórházba sróllilották őket.

— A* „IgmándT vízben ősgyógyerő rejlik. 
Mesterséges póttag nem sikerült eddig.

— Leugrott a toronyból. Szombathelyről je
lentik: özv. Horváth Józscfné oroszvári asszony 
vasárnnp mise közben a torony legfelső ablaká
ból ni utcára vetette magát és meghnlt. ön
gyilkosságát nyomora miatt követte cl.

— h'yllassy Sándor festőművész meghalt. Sze
gedről jelentik: Nfífíassy Sándor, a kiváló festő
művész szlvbénulós következtében meghalt. A 
város salát halottjának tekinti. Temetés kedden 
délután lesz.

— Török matiné Budapealen. A La Fontaim 
Társaság ni Akadémia üléstermében ma törők 
matinét rendezett, amelyen előadást tartottak- 
Viliir Béla, Erőd! Hnrraeh Béla, Kunos Ignác és 
még többen.

— Férlitélikabát vagy Őszi öltöny rendelhető 
mérték ulán kétszeri pióbAvnl 35 fs 40 pen
gőért Ruhakereskedelmi Víilalal, Perem 
körút *9. L m. 

tárból harminc tagú csempésztársaság in
dult el gabonás zsákokkal fölszerelve, az 
elszakított területen lévő Csém községbe. 
Hat embernek sikerült átszöknie a hatá
ron, a többieket azonban két pénzügyőr 
észrevette. Utánuk kiállott és mikor a 
a csempészek megállás nélkül tovább men
tek,

világító rakétát bocsátottak fel és sor- 
tilzct adtak le rájuk.

A lövések több csempészt súlyosan megse- 
l>csitettek Sípos Alfréd 19 éves alsócsatal 
fiú haslövést szenvedett, Hajnal József 30 
éves gazdát jobb lágyékán és könyökén ta
lálták el. Két másik csempész pedig köny- 
nyebben sebesült meg. A többiek eldobál
ták zsákjaikat és elmenekültek. A sebesüli 
csempészeket a felsööri kórházba szállítot
tak.

Kihallgatásuk közben elmondták, hogy 
egy Hódost nevű 28 éves cigánylegény 

vette rá őket a csempészésre.
Sokan kölcsönpénzből szerelték fel magu
kat a csempészutra. Hódosit keresik a 
csendörök.

egyedül maradt lakásában, gondosan be
zárta az ajtókat, elsötétítette szobáját, majd 
az ebédlő közepén elhelyezte első feleségé
nek fényképét és a kép köré virágokat állí
tott. Ez tan

a kép alá térdelt és egy pohárból na
gyobb mennyiségű marólúgot Ivóit.

Tettét reggel fedezték fel, azonnal kór
házba szállították, de már nem lehetett rajta 
segíteni.

egy óra múlva meghalt.
Búcsúlevelet nem hagyott hátra, hozzátar
tozói nem tudják megmagyarázni végzetes 
tettét. Menyasszonya összeesett, amikor kö
zölték vele a kereskedő öngyilkosságát.

— Kozma Jenő ünneplése. A Fővárosi 
Községi Párt ma, hétfőn este vacsorát ren
dez a Polgári Egység Klubjának Akadémia
utca 3. szám alatti helyiségében és ennek 
keretében ünnepli elnökét, Kozma Jenőt, 
akihez Usetty Béla dr. országgyűlési kép
viselő fog üdvözlő beszédet intézni. Kozma 
Jenő hosszabb választóban beszélni fog a 
politikai élet jövő feladatairól.

— Elnökválasztás az egri kaszinóban. Eger
ből jelentik: Az egri kaszinó mai közgyűlésén 
dr. Petró Kálmán országgyűlési képviselőt vá
lasztotta elnökévé.

— Hatvanéves a Hungárla-nyomda. A magyai 
iparnak egyik igen tekintélyes tényezője, a 
llungária-jiyomda részvénytársi ság most érkc 
zcll cl fennállásának hatvanadik évéhez Btódy 
Zsigmond alapítnlta 1873-ban a nyomdát, hogy 
az akkori idők legelterjedtebb lapját, a Neues 
Pester Journalt előállítsa. Már első éveiben nz 
ikkor egyesüli főváros egyik legnagyobb 
nvomdavállalalának számitól! és ezt a pozíció 
ját igyekezett mindvégig fenntartani. Egyn 
bővült, szépült n felszerelése, igyekezett a 
nyomdaiparban minden időszerű újítást meg 
honosítani, hogy a külföldi fejlett nyomda 
iparral lépést tarlvi.. szolgálja a magyar kullu 
rát. Ez a törekvés mindvégig sikerült is. A 
nyomdát mindenkor a nagvmullu és a magvar 
közéletben is Jelentős szerepet Játszó Bródy 
család tagjai vezették s aminthogy ők maguk 
nem riadlak vissza a köz érdekében mindenkor 
áldozatot hozni, nyomdájuk is üzleti célok n 
felül folyton szem előtt tartotta a magasabb, 
ideállsabb szempontokat. Ezek az elvek győze 
delmeskedtek és a jubileum alkalmával mél 
Ián hivatkozhat n nyomdavállaltí kifejlet! mun 
kásjkig.ira, sok érdemére, amellyel a magyar 
írást és munkát fejlesztene és szolgálta ki.

O A Magyar Nemzeti Bank közgyűlése. 
A Magyar Nemzeti Bank február hó 5-én 
(hétfőn) délután 6 órakor tartja közgyűlé
sét a bank budapesti (V_, Szabadság-tér 8. 
szám nlatti) atékházának második emeleti 
nagy tanácstermében. A közgyűlésen a Ma
gyar Nemzeti Bank alapszabályainak 12. 
cikke értelmében csak azok a részvényesek 
vehetnek részt* nkik 25 részvénynek birto
kát a banknál 1933. évi július hó 31-éig esz
közölt letétel utján igazolták és ezen rész
vén-cl; el azóta vissza nem vették.

— Fagyási bántalmak megszűnt elésére szol
gál jó meleg lábfürdő, melyben előzőleg egv 
kanál Rókus sót feloldunk. E balzsamos fürdő 
utón a fájdalmas részek vazelinnal bedőrzsö- 
lendök, utána pedig puha flanelt vagy gyapju- 
rtrhávol bclaknrandók. Azonnali kellemes eny 
hülés áll be.

MMHMHMMMM ue< Hndül Ufcl** 
KAkóoi-l-ut í, 1. cm. 1. RókuNAl nambaa.

Óriási árvíz pusztít 
Délafrikában

Sokmíllló font a kár
Fokváros, január 7.

A délafrikai államszövetség északnyugati 
részében hatalmas árvíz pusztít, amilyenre 
Dél-Afrikában emberemlékezet óta nem 
volt példa.

A hetek óta tartó esőzések folytán 
valamennyi folyó megáradt és kilépett 

medréből.
Az Oranfe folyó, amely több m’nt fél éven 
át teljesen ki volt száradva, három hét óta 
állandóan emelkedő vízállást mutat.

Az árterület helyenként tiz-tizenöt kilo
méter széles. Beláthatatlan tavak borítják 
a vidéket és

a víz helyenként öt-hat méter magasan 
áll, úgyhogy a falvakból csak a házte

tők látszanak ki.
\z ártevfitette! minden összeköttetés meg
szakadt. A Fokvárosból északnyugatra ve
rető vasútvonalat Vplngton város közelé
ben húsz kilométer hosszúságban teljesen 
elöntötte az ár. A fló/no-öböl» sem lehet 
megközeliteni a szárazföld felöl, mert a va
sútvonalat Itt is elöntötte az ár Az anyagi 
kór többmillió font sterling.

— A kis Gundel Mária halála az Ítélőtábla 
előtt. Emlékezetes még az a halálos villa
mosszerencsétlenség, amely a Sophlanum- 
intézet növendékeivel történt. A növendékek 
kirándulásra mentek s a villamoskocsi, 
amelv visszafelé jövet a Budagvöngvénél vá
rakozó növendékekért jött, felborult. A ko
csivezetőn és kalauzon kívül a Sophianum 
egyik tanúri éje és két kis növendéke, Med- 
veczkp Kató és Gundel Mária, Gundel Ká
roly ismert pesti vendéglős leánya ültek ek
kor a kocsiban. A két kisleányt súlyos sé
rüléseikkel h ’zták ki a kocsi alól és pár 
nap múlva mindketten belehaltak sebeikbe. 
Törzsök Istvánt, zugligeti halálvillamos ve
zetőjét a törvényszék másfélévi fogházra 
ítélte. Föllebbezés folytán holnapután, szer
dán tárgyalja a tábla Törzsök bűnügyét. A 
táblai tárgyaláson úgy a védelem, mint a 
vádhatóság a bizonyítás kiegészítését fogja 
indítványozni a halálos szerencsétlenség 
ügyében.

— Eltűnt két elmebeteg. Vasárnap dél
előtt a lipótmezei elmegyógyintézet igazga
tósága értesítene a rendőrséget, hogy az 
intézet egyik ápoltja, Diamant Lujza 39 
éves háztartásbeli nő, szombaton délután 
ismeretlen körülmények között eltűnt az el- 
megyógyintezetból. — Dr., Lukács Miklós 
orvos bejelentette, hogy elmebeteg öccse, 
Lukács Gábor 26 éves bognársegéd három 
nappal ezelőtt eltávozott Pesterzsébet, Ne- 
felejts-utca 29. alatti lakásukról és azóta 
nem adott életjelt magáról. A rendőrség 
megihditotta a vizsgálatot.

__ Meghiúsult betllrés az üilől-uton. Vasárnap 
este Szigeti József üllői-ut 69. szám alatt lévő 
ékszerüzletébe a ház pincéjén keresztül ismeret
len lettesek falbontásos betörést akartak elkö
vetni. Mire a házmester, aki gyanús neszt halva, 
rendőrökkel a pincébe ment, a betörők elme
nekültek.

fenyves dívalseiymeket alánt 
a UülgyeKnek

A Fenyves Aruház arról értesíti tisztelt vevő
közönségét. hogy hetenként olvasható hirdeté
seinek ajánlatai nem érvényesek állandóan. 
Hiszen csak bizonyos korlátolt mennyiségekről 
van minden alkalommal szó s ezek rendszerint 
a hét folyamán elfogynak így nincs módjában 
a cégnek, hogy ajánlatai állandóságáért vagy 
akár hosszabb időre való érvényességéért ke
zességei vállaljon. Miután kifogy a hirdetett 
készlet, ajánlatos, hogy n hölgyek még a hir
detés hetében vásároljanak. Ezen a héten hires 
és gazdag választékú selyemosztályáról ajánlja 
n Calvin téri Fenyves Aruház a következőket:

1. Crepe de Chinc métere csak P 2.45.
2 C.repe Marocnin métere csak P 2.90.
3. Valódi hernyóselymek, különböző minő

ségben, métere csak P 2.90.
4. Lanté Satin métere csak P 3.20.
5. Flamisol újdonságok métere csak P 4.80.

— Érdekes statisztikát lehetne összeállítani 
arról, hogyan és hol töltötték a Szilvesztert. 
Ebből a statisztikából többek közölt kiderülne 
az is, hogy a mni kor a szórakozást is moder
nizálja- „házhoz szá'litja" és kényehnessé teszi
— a rádión keresztül. A gazdag szilveszteri 
rádióprogrummok a mull évinél is nagyobb 
számú rádiózót tartottak otthon. A Bánd Pns» 
rendszerű 3-|-l lámpás 7331 es Orion-rádió tö
kéletesen szelektív készülék, beépített dina
mikus hangszórója tisztán, eredeti hangszine- 
zetben kősvclitl a rádióállomások műsor
számait.

B. U. É. K.
Mnlthetl pályázatunk eredménye:

Megtrllé*: A kivándorló. — Ksnavósz áru. — Alak
talanok. — ópiumháboru.

NYEtiTESEKi Egyoty flcptn|A* b»f. Szabó 
Andii, dr. Hudapv,!; Relner Alfréd. Gyór.

Két két *zlnMtJtgytf: HotTmann Annuaka, Bodapeat: 
Tárnál Molnár Kálmán. Kispest.

Bridiskártzát: Tórólt Gyula Cealé*'.
Erty-r«y fv»« ffha'ltt Singer Lili, Tótkom'ós; Bratm 

Henri)-ié. Bakcs.z 4-n:'i h ; vánvi Vl'mo, Baracska.
Fí»-r<v tekt'Wkftnyiel: ó<v IBrváth GétAné. Rúd, 

xsl; Soó, Máivá,, Szegi d. KeLcr Sím >n, I'linul.ai aszti, 
GtlHnwn • Fért ne nadan-^l.
. E«r »«y csavaros trónt: Htibay Zopár.. f>ad«pe*1. 
KW Jeoó, Nyirbófdóny; Sahmon Nándor. UJpéáti.

lil%25c3%25a1.sa
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kunod,
l.

Szobrot kaptak már Budapesten a 82-esek 
és szobrot kapnak az 1-cs havi véd ek. Most 
azután akció indult, hogy emléket állítsa
nak a magyar haditengerészeknek is. .4 régi 
haditengerészek egyik csoportja —• köztük 
a legendás Novara emberei közül is néhá
nyon — Újpesten szokott bajtársi össze
jövetelt tartani és baráti körben emlékez
nek vissza a magyar haditengerészet hős
korára. A bajtársi összejövetel kereteiből 
nőtt ki az akció, amelynek •” a célja, hogy 
Budapesten méltó emléket állítsanak a ma
gyar tengerészhősöknek.

H.
Horthy Miklós kormányzóval az óim elő

kelő vadásztársaság szórakozott Kecskemét 
mellett, Koháry-Szentlőricen. .4 kormányzó 
éjszaka érkezett Kecskemétre szaténkor sin. 
az éjszakát kocsijában töltötte és reggel in
dult a társaság a, koháry-szentlőrinci vadász
iakba. Risztvett a vadászaton Pékár Gyula 
és Zsitvay Tibor, a helyi notaldlitások közül 
pedig Fáy Bstván főispán, Zimay Károly 
polgármester és Czirjck László rendőr főta
nácsos is. Nyulra és fácánra mentek,

Hl.
Wetsz Fülöp bankéinak, legszűkebb csa

ládi körben most ünnepelte hetvennegyedik 
születésnapját.

IV.
Pazar Rolls Royce szaladgál pár nupja a 

Belvárosban. Csillog-villog, kilincstől a hü- 
töfejig minden ezüstveretes rajta. A remi
száma francia. Mindenki megbámulja. .4 
Kisnapló elárulja a titkot: a ragyogó kocsin 
Kászonyi Gizi érkezett, a szép pesti színész
nőből lett lengyel grófné. Lengyelországi 
birtokáról jött egy kis pesti séjourra.

V.
Colon na herceg, a budapesti olasz követ 

és felesége Vizkereszt napján olasz ünnepet, 
Befana Fasisztát rendezett a követség palo
tájában. Olt volt Vidnutr Antónia sujtóal- 
tasi, az összes követség! urak, az egész 
olasz kolónia. Colonna herceg az ünnep al
kalmából megajándékozta a szegénysorén 
olaszokat,

VI.
Saásdy Aftee Londonban uan. Most veszd I 

dt Stead ezredes legendás hagyatékát.

VII.
'A Lipótvárost Kaszinó csöndes berkeiben 

• kulisszák mögött nagy harc folyik, amely 
rövidesen eldől. Mikor Baracs Morcéi, a ka
szinó elnöke meghalt, úgy döntöttek, kegye
letből fél évig nem töltik be az elnöki tiszt
séget. Néhány hét múlva, februárban lejár 
a kegyelet félesztendejc és sor kerül n i*4- 
l osztásra. Több jelölt van. .1 konzeriudin 
elemek Buszt József udtwl tan^-rne*. a ka
szinó egyik oszlopos tagját és utctnőket 
akarják az elnöki székbe ültetni, egy másik 
csoport pedig Dési Géza országgyűlési kép
viselő elnöksége mellett kardoskodik. Har
madik frakció is van: ez Bethlen István 
grófot akarja meghivni a kaszinó élére.

Vili.
rA Stavisky-botrány hullámai eljutottak 

egy pesti lokálba is. Napok óta földult kül
sővel fór egy szép szőke táncosnő, kivágott 
ujságlapot szorongat a kezében. A lapon 
Stavisky karrikaturája. A szép táncosnő 
mindenkinek elsírja a bánatát. 19.32 végén 
a lokálban járt két ur, franciául beszéltek, 
az egyiknek Sasa volt a neve. Azt mondotta 
a táncosnőnek, dúsgazdag ember és hívta, 
jöjjön vele Párisba, nagy nőt „csinál” be
lőle. A kis táncosnő azt hitte, csak hajnali 
hangulatban Ígérget karriert Sasa. Persze, 
nem ment. Most azután Stavisky karrikatu- 
rájában fölismerte a barátságos invitdlót. 
Fölismerte és azóta zokog. Ha akkor hisz 
neki, ma már nagy nő volna: egy világszél- 
hámos kvietált barátnője. Kár ... kár ...

IX.
Szenzációja van a pesti Montmartrenak: 

a Boccaccio elszerződlette Hcrmann Lep- 
poldt bécsi előadóművész és stdgerkompo- 
nistát, Betja Milszkája orosz zongoravir- 
tuózral együtt. Leopoldiék vasárnap megér
keztek. Prognózis: Kivételes művészeknek 
járó kivételes siker.

X.

Brioniból írják a Kisnaplónak: Lauber 
Dezső, a kitűnő golf játékos két szép győzel
met aratott Brioniban a golfversenyeken. 
Megnyerte a Newyear Cup-őt és a Graveyard 
Handicap-et.

XI
lleana román hercegnő és Habsburg An

tal főherceg kislányát most keresztelték a 
hercegi pár mődlingi villájában. Mária 
lleana Alexandra nevet kapta a kér észt ség- 
ben. A keresztanya Mária jugoszláv királyné 
volt, a keresztapa pedig Sándor király. A 
királyi keresztszülők nem voltak ott az ün
nepségen, a bécsi jugoszláv követtel képvi
seltették magukat.

-•égi-

Petárda merényletekkel rémitik 
Bécset a horogkeresztesek

Petárda robbant a Mariahllten, a törvényszéken, 
bezúzták a Gerngross kirakatát, autón dolgoz
nak a náci-merénylők

Bées, január 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A két ünnepnapon a horogkeresz- 
tesek a petárda-merénylet >k sorozatával 
tartották rémületben Bérset. Petárdát rob
bantottak fel a kereskedelmi törvényszé
ken és

egymásután több utcai telefonfülke re
pült a levegőbe.

\ Mariahilfen és a Latul strnssen szintén 
netárdáknl robbantottak. A Germ/ross-á'U- 
ház elé autón érkeztek n nácik, robbanó

Halálos katasztrófa az edelényí 
kőszénbányában Bányásubalál 200 méter

nyire a föld alaif
Miskolc* január 7.

f.i Hétfői Napló tudósítót jónak telefonié- 
leütése.) Vasárnap reggel az edelénvi kö- 
szénbányában végzetes baleset történt. 
Papn Miklós és Pala János (tatai csilúsfiuk 
a 200 méter mélységben lévő tárnában 
csucsort szállítottak. A nagy gyorsaság 
miatt a csilcsor kiugrott a sínekből.

A kisiklott szénszálliló kocsik nekizu
hantak a bán":i támasztófalának, kidőntöt- 
ték azt és a föld nyolc méter hosszúság
ban leszakadt.

A komló föld eltemette a két fiút és a 
közelben dolgozó Kardos Mihály vá

— Tlltrlrscii mégis belép a kormányba. 
Bukarestből jelentik: Károly király ' vasár
nap kihallgatáson fogadta Tiluleseut, aki a 
kihallgatás után kijelentette, hogy mégis 
belép az uj kormányba és elvállalja a kül- 
tüji, miniszteri tárcát. A király Titulcscu 
előterjesztésére számos személyi változást 
lelt. Elrendelte, n király Ceswmu párisi kö
vet visszahívás:'t. Ir uj párisi követ: 
Grigorcen eddigi budapesti követ lesz. Azt 
még nem döntöttek el, hogy ki lesz az uj 
budapesti román követ.

— Rofschild György báró egv idegsznna- 
tórhiHiban meghall, llotxchild György lióró, 
az ausztriai Rotschikl-ház egyik tagja már 
régebben a Bécs melletti Manrerben lévő 
ideggyógyintézet lakója. liotschild György 
báró vasárnap 57 esztendős korában meg
halt.

— Ejsvakai rablótúnoidás. Tibny János irodai 
altisztet vasárnap éjszaka a Balogh Adóm• utcá
ban kél fiatalember luegti.uiadtu és bunkóval le-
‘hitte, Azután ki akarták rabolni, de Tibay »>•- 

gitségért kiáltott, mire támadói megijedtek és 
elszaladtak. Az altisztet, ki súlyosan megsebe
sült, kórházba vitték, támadóit pedig keresi a 
rendőrség.

— Sínbe szorult a cipősarok: gázolt n villa- 
hmm. György Ilona 19 éves takarítónő, A Fiumel- 
ut és Dologház-ntcu kereszteződésénél az úttes
ten haladt kérésziül. Közben cipősarka a villa
mos sínek közé szorult, nem tudta idejében ki
szabadítani és az arra haladó 37-ea jelzésű vil
lamos elütötte. Balkartöréssel és súlyos belső 
sérüléssel szállították a Rókus-kórházba.

— Párhuzamos és ellentétes tendenciák a 
világgazdaságban. A Magyar Külügyi Társaság 
meghívására január 8-án délután 6 órakor ez
zel a < ’uiniel dr. Ledermann László, a genfi 
egyelem magántanára előadást tart a társaság 
tanácstermében (Országház XI. kapu.) Az ér
deklődéssel várt előadáson Ledermnnn tanár 
a nemzeti önellátás és nemzetközi munka
megosztás, továbbá a tervgazdaság és gazda- 
sógi liberalizmus problémáival fog foglalkozni.

— ElőadAs az orvosi mankóról. Rőtli Mik
lós dr. igazgató-főorvos a Lipótvárosi Társas
körben január 10-én, szerdán este 9 órakor 
„Az orvosi munka fejlődése és visszafejlődése" 
címmel előadást tart. Meghívók a társaskör 
Irodájában (telefon: 18-2-íM) kérhetők.

— Szombaton* 13-án folytatják a 31-ik 
m. kir. osztálysorsjáték húzását. A megújí
tási összeg: ’/i = 21, % = 12. % = 6, 
Ve = 3 pengő ét a megállapított 30 fillér 
költségátalány a húzás előtt megfizetendő, 
különben a nyercményigénv elvész.

— A pápai ipartestület közgyűlése. Pápáról 
Jelentik: A papai Iparlestület vasárnap rendkí
vüli közgyűlést tartott. Hajnóczky Ferenc ipar
testületi elnök megnyitóbeszédé után Becsey Fe
renc szólalt fel; a tisztességtelen versenyről be
szélt s az Iparosságot összefogásra szólította fel.

BREITFELDNÉL
a megszokott

r m o ~o jx < I v
80 drb kUlünfélc szőrme

banda .........................................P 18(1.—tói
Valódi pcrzsla bunda . . P 1100.—lói 
Perzslalúbbunda ... I* 580.—tói

Vételkény S2cr nélkül megles inthető

petárdákkal bezúzták a kirakatokat, azután 
ugrottak a kocsiba és vad tempóban 

elrobogtak.
Este Mariahllferstrasse környékén autókon 
száguldoztak és rakétákat robbantottak.

A //cimweAr-föparancsnoksága különben 
vasárnap kijelentette a Hétfői Napló mun
katársának,

nem igaz, hogy Starliemberg herceg el
tűnt*

épper. beszédet tart egy ifjúsági gyűlésen.

járt Is.
A nagv dörrenésre figyelmessé vált a 

többi bányász és a szerencsétlenség he
lyére siettek. Polu Jánost és Kardos Mi
hályt sikerült kiszabadítani a törmelékek 
alól, mielőtt míg megfulladtak volna. Sé
rüléseik olyan snlvosak, hogv

haldokolva szállították őket a bánya 
kórházába.

Mire Papp Miklóst kiásták a beomlott föld 
alól, a szerencsétlen fiúban már nem volt 
élet.

A vizsgálatot megindították a hatóságok 
a szerencsétlenség ügyében.

— A százéves szarvasi gimnázium ün
nepe. Vasárnap ünnepelte a szarvasi gim
názium százéves fennállását. A szarvasi 
öregdiák szövetség nevében Raffag Sán
dor dr. evangélikus piisnök mondotta az 
ünnepi beszédet, amelyet előkelő és szép 
számú közönség hallgatott végig. Raskó 
Kálmán, a gimnázium igazgatója az ünne
pvív so’ ún ismertette a nagy midin iskola 
történetét.

— öngyilkos lett a legismertebb osztrák 
szobrászművész. Bécsitől jelentik: Autón 
Hónak professzort, a legismertebb osztrák 
szobrászművészt vasárnap este holtan Inlál 
iák bécsi lakásán. Azt hiszik, hogy az >9 
éves szobrászművész öngyilkosságot köve
tett el. A vizsgálat folyik.

— Nem kelt n rózsadombiaknak a kör
forgalmi a'itoh 'Nzjárat! A mi pókban meg
indult a Rózsadombra az uj körforgalmi 
autóbuszjárat, amin a kisszakaszrendszerl 
is bevezették próbaképpen, <'e máris meg
bukott. Nem a ki.isMtka.xx mialt, hanem 
ntté’i. vert a kis, li> személyes kocsik még 
n régi Rózsadombra k«’ leni I telvivö U ex 
kocsi utasait sem b undáik be, úgy hogy 
az első napokban nagy embertömeg vereke
dett férőhelyért, aminek folyományaképpen 
két rendőri beavatkozásra is sor került. 
Vissza kell állítani a közvetlen vonalat. A 
közvetlen és gyors összeköttetésért szívesen 
meg fogja fizetni a közönség a 30 filléres 
jegyet, különösen, ha a 9-es vonalát a Ró
zsadombon kiterjesztik.

Ma este rádiőközvetités
a Nemzeti Szálló

Mnas-euermabot
Józaef-körut 4

2 szemó>yes luxusvaesora fi nfinrtfi
1 nasfy Üveg pezsgővel O |iuliyU

Rigó Jancsi muzsikál, Horti Lajos énekel 

— Forradalom tört ki Bolíviában. New 
Yorkba érkezett jelentések szerint Bolívia 
La Paz nevű határszéli tartományában for
radalom tört ki. A jelentések azt mondják, 
hogy n lázadás főfészke Achacache, Huadii 
és Tiaiuuanka városokban van.

— Aláírták az uj olasz-román bcreskrdclml 
szerződést. Rómából jelentik: A Palazzo Véne- 
zióban szombaton ünnepélyes külsőségek kö
zött aláírták az uj olasz-román kereskedelmi 
szerződést. Olaszország részéről maga Musso
lini, Románia részéről pedig a római követ 
írták alá az egyezményt, amely nz eddigi ér
vényben volt több kisebb-nagyobh kereske
delmi megállapodást egysege* kereskedelmi 
szerződésbe foglalja össze.

min őségben.
Kabát*- és rubuoastály

270 (1/b szőrméseit léllkabót P 48.—lói
120 drb átmeneti kabát . P 30.—tói

Kubák leszállított árban.

BREITFELD szücsnól
IV, VACI-UrCA u

Nyílt harc a debreceni 
egyetem rektora 

és a diákság között
Debrecen, január 7?

("A Hát/őt Napló tudósítójától.) Dr. Varga 
Zsiginond, a debreceni egyetem rektora (elosz
latta az egyetemi hallgatók, harmincas bizott
ságát, amely a dláksái? szervezkedését irányí
totta és arra szólította fel az egyetemi hallgató
kat, hogy

mindaddig ne Iratkozzanak be u második 
félévre, amíg kívánságaikat a kormány nem 

teljesíti.
A diákok erre szükehbkőríi bizottságot alakí

tottak, amely ma pinkátokat függesztett ki a 
város utcáin. A plakátokban kőzlik, hogy nem 
engedik magúkat terrorizálni, hiába oszlatta 
föl a rektor a harmincas bizottságot, ők

nem engedik megkezdeni a tanítást 
addig, nmlg kívánságaikat nem teljesítik.

A diákok fenyegető viselkedése miatt, holnap 
a rendőrség fog vigyázni a központi cgyetg- 
nien, hogy a beiratkozások zavartalanul foly
hassanak.

Rejtélyes eltűnés.
Puht Erzsébet, 20 éves tanulóleáoy 

három nappal ezelőtt eltávozott szülei Madách- 
utca 14. alatti lakósóról és azóta nem adott 
élctjelt magáról.

ltj. Vojvoda János, 22 éves szobrász-segéd 
pénteken reggel eltávozott l.ujza uhu 30. alatti 
lakásáról és azóta nem tért vissza.

Kanyó Ferenc, 41 éves fényképész 
csütörtökön délulán azzal ment el Kispest, 
Kossuth Lajos-utca 113. alatt lévő lakásáról, 
hogy Pestre megy bevásárolni és azután visz- 
szntér. Azóta nem került elő, hozzátartozói nem 
tudják magyarázatát találni elmaradásának.

Zann Erzsébet Magdolna* 12 esztendős 
tanuló,

aki az Auguszta telepen, a mnrosvásárhelvi bu
rákban lakik szüleivel, pénteken reggel azzal 
ment cl hazulról, hogy az iskolába megy, ott 
nem jelentkezett és azóta haza sem került. 
Hozzátartozói állói tartanak, hogy valaki •■!- 
csalhatta.

Nemeik József. 59 éves gépész
^agnfuvar"* vtcu 5. alatti lakásáról három 
lanpal ezelőtt eltávozott és azóta ív m adott 
'leijeit magáról. A rendőrség az. eltűnések 
ügyében mcgindiínlta a nyomozást.

A« ”j P.'űrl mec.véspiisnök Instullá- 
rlója. Győrből jelentik: Dr. Bregcr István, 
uz uj gvöri megyéspöspök Vizkereszt nap
án dvldött a hívekkel zsúfolt gvöri székes- 

cgyházban főpapi misét pontifikáit és ezzel 
meglörlént püspöki intronizálása. Pokorny 
Miklós pápai kamarás felolvasta az uj püs- 
Dök kinevezéséről szóló pápai bullát.’majd 
dr. Bcdy Vince nagyprépost köszöntötte « 
főoásztort. Az uj püspök válaszolt a kö
szöntésre, majd föpásztori szózatot intézett 
a hívekhez. A zen- s szentmise végén Breyer 
nüspí k löpásztori áldásban részesítette a 
híveket,

— Meg akarták gyilkolui Calks mexikói 
elnök Iliit. Novojoa-ban a mexikói rend
őrség összeesküvést leplezett le, amely Ru- 
dolfo Calles kormányzó, a nagy mexikói ál- 
lanifárfiu fia ellen irányult. Az összeesküvők 
már teljesen befejezték előkészületeiket a 
fiatal Calles meggyilkolására, amikor a rend
őrség tudomást szerzett tervükről. Tiz össze
esküvőt letartóztattak, az összeesküvők ve
zérének azonban sikerült külföldre szükni.

— Nem tesz török kivitelt konzul. .1 buda
pesti török követség közli: „A külföldi sajtó egy 
részében oly közlemények jelentek meg nz 
utóbbi időben, hogy a török kormány az ősz- 
szes kiviteli árucikkek exportját központosítani, 
illetve monopolizálni szándékozik. A török köz
társaság Triesztben székelő olaszországi és kö
zépeurópai kereskedelmi delegációja a leghntií- 
rosottiibban megcáfolja c minden alapot nélkü
löző hírt."

Sunerailralfcittl

Leopoldl
a világ iirü aláger-komponista, elő- 

adumüvésK es 

miisKala 
a nagyszerű orosz zongoravirluóz 

január 10-től

BOCCACCIO.,
vendégszerepelnek.

* Belépődíj ninea!
Nagymező utca 80. ToL 20-0-70 

Vasár- és ünnepnap délután

THEDANSANT
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CSÓR T O S (i Y U L A

a GreguMt-dijjal kitüntetett színész tegnap 
óta szcrzűtlésnclküll. Az a Vígszínház 
bontotta fel tegnap választott bírósági el* 
Járás utján Csorloa Gyula szerződénél, 
egy iciidégsz.creplésl kirándulása miatt, 
amelynek színpadán (Portos Gyula az el* 
múlt hat év legsikerültebb színházi pro- 
dukrlóját nyújtotta, llát ezt mindennek 
lehet nevezni, csak hálának nem, elvégre 
Csortos Gyula nemcsak magának kasz* 
Nzálta be a Greguas-dlj elismerését, ha
nem a Vígszínház közönségének nyújtotta 
azt a művészi élményt, amely a Vígszín
ház művészi hitelét emelte, de emelte a 
kasszarapiirlnak betétei tételét h, hiszen 
régen látott a Vígszínház már olyan soro
zatos telt házakat, mint éppen ükkor, 
nmikor a „Naplemente eltilt** cimü 
llnupfmann-durahot játszotta Csortos a 
Vígszínházban.

Csnrtoa mint szcrzűdésnélkUII — telje
sen uj mondat a színházi krónikában. 
Dchát nem kell ('.sorlosf félteni, ő sem 
engedné meg, hogy féltsük. Abban a pil
lanatban, ahogy C.sortasnak szerződéséből 
való kiengedését határozta el u választott 
bíróság, máris felröppent az a hír, hogy 
a Nemzeti Színház újonnan alakított 
Igazgatósága feltétlenül számit Csortos 
közreműködésére. Ugyanaznap este pedig 
premierje volt az Andrássy-uti Színház
ban, ahol egy semmirekellő, léhlltő, öre
gedő francia csirkefogó figurájában ka
cagtat! könnyekig a publikumot.

Ke kell Ismerni, hogy Csorlosról nem 
azért beszélnek, mert lm’ meg kellett 
válnia n Vígszínháztól és szerződésnélküli 
lett, hanem árért, hogy ez a súlyos egyé
niségű, nagy magyar színész miiyen 
könnyűvé, milyen vidámmá és milyen el
fogadhatóvá tudja tenni a legkönnyiibh 
és néha legUkainlósabb francia operct- 
tecskét la. (a. z.)

SARGA LILIOM. A ragyogó és előkelő szili
lap Iliró Lajos, Herczeg Géza, Tágon István, 
Krasznui-Krausz Mihály, mint szerzők nevei 
utón lionlhy Hanna, Somogyi Nusi, Verebes 
Ernő, Fejes Teri, Kertész Dezső, Just Gyula, 
Fenyő Emii s egy egész sereg nagyszerű és ki
tűnő színész márkájával fémjelezve figyelmeztet 
arra, hogy itt egészen különös és egészen nagy
szerű produkciót kapunk. Szóval e ragyogó 
szinlup után minden okunk megvan arra, hogy 
már előre Is elkönyveljük magunkban a jói el
töltött estét. De többet kaptunk, mint vártuk. 
Nemcsak jól töltöttük cl nz estét, hanem az este 
tartalmas is volt. Ez a magyar rapszódia, amely 
valóban rapszodikusan hol víg, hol szomorú, 
hol könnyed, hol súlyos — a: igazi színház. 
Krasznai-Krausz Mihály, nki másfél évtizeddel 
ezelőtt Marika cimü operájával a komoly mu
zsikusok Benjáminja volt, most a könnyebb 
műfaj mestere lett. Fülbemászó, erős magyar
sága szép nótáit hamar megtanuljuk, jazz-szá- 
mni pedig rilmiiso&nk, frissek és elevenek. A 
nagyszerű és látványos előadás, Szabolcs Ernő 
erős kezét dicséri. Még annyit: n Sárga liliom 
nagy siker.

A filmszínházuk c heti produkcióiban 
kétségtelenül Iréné Dunne, a/. utóbbi idők 
legnagyobb karriert befutott legnagysze
rűbb színésznőjének filmje: „Egy modern 
asszony színe" vezet. A Nobcl-dijus regény
ből készült ez a csodálatosan szép, Unom 
és érdekes film, amelynek külön értéke a 
pergő és lenyűgöző filmszerűsége. Valami 
titkos rádióhullám, amely a sikereket szét
viszi, mór ezt a filmsikert is tudottá a kö
zönséggel. Es azóta bizony a C/ty-lllmszin- 
ház. valamint a vele együtt játszó Corso, 
Omnia és C.apitol-mozik elővételben adják 
el a jegyet. — A Royal-Apolló is nagy slá
gert adott Kellernninn Alaguljával.

Báli szezonban

takarékos: x" r0-x 
látást mégH mog'epft a hatóan, mert 
a ha| ragyogóan szép és vonzó lösz

Kapható mindenütt Ára 1 36 llllór.

Madame Gérard
és Herr Hohenberg

éjieli afférja a Royal-szállodában 
pofozkodással, rendőrségi 
feljelentéssel és happy-enddel

Josephlne Baker társulatának impreszárióla kapta 
a gyengéd pofonokat és tette meg a feljelentést

Már a költők is számtalanszor megálla
pították, itt Pesten van vakarni a levegőben, 
ami rendkívül veszélyes különösen a kül
földiek számára. Ha Pestre érkezik egy 
nagyszerű nrtisln pár, egész biztos a nővel 
vagy a férfival ilt valami történik. Ritkán 
jött Pestre külföldi művész, nki ne hagyta 
volna itt a szivét vagy ne vitt volna cl ma
gával egy dámát külföldi útjára. A varázs
latos pesti éjszaka mindig megtette a ma
gáét a partnercserék érdekeben.

Egész biztosan ez az előzménye annak 
a hangos, sőt „lettleges" botránynak, 

amely tegnap este játszódott le a Iloyal- 
szálló két cgymásbanyiló szobájában. A, 
szállóban lakik ugyanis Josephine Baker 
egész társulatával, ilt ütött tanyát a társu
lat impresszáriója, Georg Hohenberg nevű 
osztrák ur, aki mellett történetesen There- 
sine Gérard, a gyönyörű platinaszőke fran
cia sanzonénekcsnő lakik, aki elkísérte vő
legényét a pesti útra. Hogy mi történt ós 
mi nem, azt az oknyomozó történet van 
hivatva megállapítani, annyi bizonyos, hogy 
az elegáns pár késő éjjelig egy lokálban 
szórakozott. A szálloda személyzete haza
érkezésükkor hangos kiabálásra, majd kü
lönböző tárgyak zuhanására lelt figyelmes. 
Már éppen be akarlak hatolni a szobába, 
ahonnan a hangok n folyosóra kiszűrőd
lek, amikor

Újabb ígazgatőválság a meg nem 
nyílt Pesti Színházban „Vitéz Miklós 

felbontotta szerződését és megvált a színháztól
Néhány héttel ezelőtt zárt be a Pesti Szin

ház, amely azonban gyorsan uj gazdára 
akadt. Vitéz Miklós, a kiváló színpadi iró 
egy pénzeml>er segítségével bérelte ki a ház
tulajdonostól a szinház épületét s

azonnal megkezdte a próbákat.
A próbák alatt kiderüli, hogy azt a darabot, 
amelyet Vitéz Miklós megnyitónak szánt, 
szereposztási nehézségek miatt nem lehet 
előadni, mire azok a színészek, akik már 
két hétig próbálták a darabot, választott 
bírósági

perrel támadták meg a színigazgatót,

aki még ki sem nyitotta a színházát. Vitéz 
Miklós ekkor egy másik darabot akart elő
adásra előkészíteni, ezzel kapcsolatban 
azonban nézeteltérése támadt a pénzemberé
vel, aki nem helyeselte a Pesti Színházból

.4 Nemzeti Színházi klikkrendszcrröl 
mindenki nyílt titokként beszél. Hogy 
kik tagjai a klikknek és kik az ellen
klikk vezetői, azt soha nem lehet 
tudni. .4 klikkek csoportosulnak, szét
válnak, elválnak. Bár ilyen mozgalma
sak lennének a Nemzeti Színházak elő
adásai is, mini a klikkek mögött dűlő 
csata. Ezt azért bocsátjuk előre, mert 
a napokban ezer aláírással ellátott be
adványt kapott Voinovich kormánybiz
tos, hogy a színház egyik nagyon ki
tűnő tagját méltóan foglalkoztassa.

Voinovich erre maliciózusan megje
gyezte:

— Jött volna be ez az ember a szín
házba tegnap, amikor a Nóra ment a 
művésznővel.

És ebben igaza van a kormánybiz
tosnak.

Delly Ferenc, aki egy hetet mos! Olasz
országban töltött, szomorú hírre jött haza: 
feleségét, a társaságban ismert szépasszonyt 
vakbélgyulladásban megoperálták.

Joc Hajóv. n népszerű fiatal zeneszerző ti
tokban megnő'ült év nászúira PArisba utazott.

Leopeldlne C.onstaidin. a nagy német szí- 
néasnő, aki férjánekt Uercaeg Gésának pre-

• • 4 ** * . v , v , v 1 ® ' •'»
feldúlt urcvUi .oh«d. kktunenuerg.

Lesietett a lépcsőn, egy taxiba vágta magát 
és egyenesen a főkapitányságra hajtatott.

Az impresszárió ilt terjedelmesen elő
adta, hogy menyasszonya, Thcresine Gérard 

őt féltékenységből szállodai szobájában 
súlyosan Inzultálta, majd revolverrel 

megfenyegette,
amiért is súlyos testisértés és életveszélyes 
fenyegetés cimén feljelentést tesz a platina
szőke sanzonénekesnő ellen.

A rendőrség emberismerő tisztviselői 
azonnal látták, hogy miről van szó, de kö
telességüknek megfelelően

azonnal beidézték
a másik felet, Gérard Theresinct, aki tele
fonhívásra egy félóra múlva nagy méltat
lankodás közben meg is jelent a központi 
ügyeiden. Itt folytatódott volna a „vita", 
ha a rendőrtisztviselők többször bele nem 
avatkoztak volna. Végül mind a kettőjüket 
azzal bocsátották el, hogy az eljárás annak 
rendje s módja szerint le fogják folytatni.

A szállodában azonban azt mesélik, hogy 
a béke egy „kényszerítő" körülmény kö
vetkeztében már helyre is állt. A két peres 
fél szobája, mint mondottuk, egymás mel
lett van, közöttük egy ajtó nyílik, amely
nek kulcsa azonban — elveszett.

átkeresztelt Madách Szinház irodalmi cél
kitűzéseit. Vitéz Miklós ebből pedig nem 
engedett, úgyhogy magára nézve levonta a 
konzekvenciákat és szerződése egyik pont
jára hivatkozva,

megvált állásától.
A színházhoz szerződött szinészek, akik 

kenyerüket látták veszélyeztetve, erre Vitéz 
pénzemberéhez fordultak, hogy saját vállal
kozásukban nyithassák meg a színházat. 
Ilyen irányú megállapodás létre is jött kö
zöttük, amennyiben a Madách Szinház is 
mét Pesti Színházzá vedlik át és zenés víg
játékot mutat be. Ezek szerint január 20-án 
lesz a premierje Ernőd Tamás és Török 
Rezső „Tányérmosó" cimü darabjának Tö
rök Rezső rendezésében. A szereposztás te
kintetében csak Delly Ferenc fellépése bizo
nyos.

mlcrjére érkezett Budapestre, Itt Is marad 
egy ideig, bár Herczeg Gézái ügyet vissza
szólították Bécsbc.

A Hamburgi menyasszony című operettet 
a Magyar Vöröskereszt Egylet javára ja
nuár 13-án este és 14-én délután szinrehoz- 
zák a Városi Színházban.

A Belvárosi Színház ugyanúgy Pozsony— 
Bécsből Importált színésznőt, mint ahogy 
Bállá Idei Pestre került, csakhogy a Belvá
rosi Ballát — Bullának hívják.

A két Latabár olyan nagy sikerrel vendég
szerepel Miskolcon, hogy fellépéseiket meg
hosszabbították és kedden az „Áprilisi vőle
gény1'-t játsszák.

OH! PAPA
Bemutató előadás az Andrássy- 

uti Színházban
Nem szabad azzal a sablonnal elintézni: 

finom, elmés, szellemes és mulatságos francia 
vígjáték, sok tánccal, énekkel és mókával egybe
kötve. Az Andrássy-uti Színháznak, amely 
Yvaln operettjének a bemutatásával szakított a 
kabaréval, Irányt kellett mutatnia és művészi 
hitvallást kellett tennie n lövőre nézve is. 
Éppen ezért nem elég a francia espiit, amelyre 
azelőtt színházak tömegét gründollák Budapes
ten Is. nem elég az enyhe párisi malacság, a 
könnyüvérü nők és félhülye gazdag öregurak 
idtóka n szerelem körül, itt ••alami több kell. 
valami olyan, ami eddig a hasonló műfajból 
hiányzott. Nos. ezt a pluszt megtalálta az 
Andrássy-uti Szinház uj darabjával. Tcruiésze- 
tes, hogy különlegeset kellett előadásban Is

produkálnia, hogy ezt az eredményt elérje. Itt 
van mindjárt a szereplők élén ez a gumilabda
baba: Balta Lici, aki egyre nagyobb és nagyobb 
tömegeket hódit a publikumból. A vidámság és 
szeretetreméltóság két tündére: Csortos Gyula és 
Gombaszögi Ella, akik egyénenként és összesen 
is megajándékoznak a legfőbb jóval: a mara
déktalan jókedvvel. A darab legfranciább sze
replője, a pompás Dénes Gyuri, a finom, ele
gáns, szép és pikáns Fenyvjsy Éva, a jóhangu 
Raffag Erzsi, Ihász Lajos, ez az aranyos csirke
fogó, Boros Géza és Nagykovácsi Ilona. Ha lehet 
hinni a premierközönség tapsainak, akkor ebben 
a szezonban nem sok premiert ad az Andrássy- 
uti Szinház. (stáb.)

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Fenn az ernyő nincsen kas ('As') VÍGSZÍNHÁZ: Aran»llju (8). ?
MAGYAR SZÍNHÁZ; Bál a Savoyban (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Duna (8). 

SZÍNHÁZ; Helyet az ifjúságnak (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Sárga Uliom (8) ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Oh Pap. (9 W 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD; Salrfó 1973 (9). 
BETBLENTÉRI SZÍNPAD: Valuta (’iO).

(7 és^Iío) ÜRFEUMi JoMPhlne Baker vendégjöléka

A Hétfői Napló irta meg először, hogy 
Lucy Doraine, a Hollywoodban élő magyar 
fllmszinésznő. Kertész Mihály rendező el
vált felesége megpályázta a Városi Színhá
zat, ahol jövőre nagyszabású varietét és 
opereltszlnházat akar létesíteni. A város 
azóta már a legkomolyabban foglalkozott az 
ajánlattal és megjelölte azokat a feltételeket, 
amelyekkel a színházat a jövő szezonra ki
adná. Most kapcsolódtak be ebbe az érde
kes tervbe a Vörös Malom és a Párisién 
Grill tulajdonosai, Flaschner és Evetovice 
igazgatók, akik a Hétfői Naplónak kijelen
tették, hogy hajlandók megfelelő összeget 
deponálni abból a célból, hogy a város min
den jogos követelése az óvadékból előre is 
kielégíthető legyen. A legkomolyabban fog
lalkoznak azzal, hogy a Városi Színházat a 
jövő évre Lucy Doraine-nel együtt átvegyék.

*
A ma! nap szélnek ereszti társulatát Alapi 

Nándor, aki a szezon elején a Kamaraszínházat 
bérelte. Már akkor figyelmeztettük az Illetékes 
köröket arra, hogy ennek a vállalkozásnak nem 
lehet sikere, hiszen már az elmúlt évben Is 
hiányoztak azok az anyagi erők, amelyekkel a 
mai küzdelmes világban egy színházat vezetni 
leheL Akkoriban érthetetlen pressztó Alap! Nán
dort erőszakolta a szinház bérletére, amelytől 
most Alapi önként vált meg. Vasárnap tartotta 
utolsó előadását, amely után a kulcsokat átsiol- 
({áltatta a kultuszminisztérium megbízottjának. 
Ezzel Ismét az utcára kérőit egy sereg színész és 
egyáltalában nem vigasztaló az, hogy a Nemzeti 
Színház fog itt kamaradabokkal klaérleteanl — 
saját színészeivel. Jó lenne, ha ■ Nemzeti Szín
ház a saját portáján teremtene rendet és nem 
vállalná még egy szinház deficitjét az amúgy Is 
óriási hiánnyal kllzködő költségvetésében.

♦
Majdnem tragikomikus incidens történt a 

„Sárga liliom" főpróbáján a Fővárosi Operett
színházban, ahol az anrótermetü Krausz Mihály, 
a daljáték zeneszerzője, vezényelte a zenekart. 
Miután a távolülő zenészek nem jót látták « 
zeneszerző rövid karját, Krausz Mihály úgy igye
kezett segíteni a dolgon, hogy állandóan mélyen 
előrehajolt a pulpitusáról és úgy intett be a 
megfelelő hangszer kezelőjének. Égy ilyen nagy 
kihajolás után megtörtént a katasztrófa: a ze
neszerző beleesett a zenekarba. A premieren 
már nem ő dirigált: Szántó Mihály ugrott be he* 
lyette.

♦
Az utóbbi években kevés film adott annyi vi

tára alkalmat, mint az „Extázls", amelyhez ha
sonlóan merész témájú filmet nem Igen forgat
tak még le a stúdiók világában. Arról van szó, 
hogy egy gazdag férfi elvesz egy leányt felesé- 
ffül. A gyönyörű fiatal nő várja n nászé(szakát, 
de a férj szerelem helyett — újságot olvas. A 
leánynak maradt asszony kísérletezik a férfivel. 
Lokálba viszi, leitatja és az extázlsnak azt a fo
kát próbálja kiváltani, amelyben férjjé tenné azt 
az Idegen urat, akivel együtt él. Semmi sem si
kerül, mert kiderül, hogy a férj képtelen megfe
lelni kötelességének. Az asszony lobogó vágyá
val egyedül marad és gyönyörű szép, egyben 
nedig ideglzgatóan finom jelenetek során meg
ismerkedik azzal, aki nz extázist — viszonozza. 
Külön érdekessége ennek a nagyszerű filmnek 
az, hogy a női főszerepet az osztrák szép«éf»1d- 
rálynő, filmsztárrá avanzsált Hcddy Klesler 
játssza.

*
A rosszemlékű Révész-féle abbamaradt 

olaszországi turné ulórezgéseképpen a na
pokban vezettek foglalást Révész Ferenc 
színpadi ügynök újpesti házára. A hitelezői 
azok a szinészek, akiket Révész Ferenc le
szerződtetett, de nem tudott kivinni Olasz
országba.

ön még nem látta?
Meg kell néznie a

Régi lé idők
cimü édes-bus udvari történetet.

Még egy hétig játsszuk I 
Tovább nem prolongálhatjuk.

MM rnOZGŰSZIRHÁZ
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Nagy meccset vívott a 
Ferencváros Stuttgartban
A Stuttgíarter Kickers ellen kivivőit 2:0 arAnyu 
győzelem internaelonália értékű - A díszpáholy
ban iilt a kerületi sportkomisszárius kíséretében 
a würtembergi kormányzó is

„So^a ily nehéz helyzetben nem 
állhoítak össze válogatod csapatot 
— mondja gondterkes arccal Nfitias Ödön 

szövetségi fcapiíány, ahi kísüSea áriája össze 
a vi»lo^atotí csapatot Németország elten

Toldi

2!() arányban 
félidő

Stuttgart, jan. 7.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelcnté- 
se.) A Vizkereszt napján 
lejátszott turamérkőzé- 
Sok közöl talán a legna
gyobb várakozás előzte 
meg itthon a Ferencvá
ros vándoruton levő csa
patának stuttgarti mécs
esét. A Fradi a német bi
rodalom egyik elitcsapa- 
tóval; a Stutlgartcr 
Kickers együttesével ke
rült szembe, amelyet

[tett hétvállra, mután a 
nélkül végződött.

Hogy a német szakkörök is nagy jelentőséget

Pestkörnyéki tréning - ismeretlen 
válogatott jelöltekkel

Gyenge előkészület a frankfurti erős harcra
Nádas ödfln szövetségi kapitány vasárnap 

délután Pcstszenterzsébeten válogatott triált 
tartott az itthon lévő jelöltekkel. A triálcsapat 
igy állt fel: Dénes—Törös, Bíró—Vági, Szollár, 
Uolczer—Fenyvesi, Sztrigán, Páli, Mélesz, Tit
kos. A sparrlngnertner ezúttal a pesterzsébeti 
válogatott csapat volt.

AK egy hónap óta labdát nem látott játé
kosok eleinte sokat csúszkáltak

az életveszélyesen síkos, ináshelyült feltöri jég
darabokkal tarkított pályán, később belejöttek 

tulajdonítottak a meccsnek, igazolja az a tény, 
hogy a díszpáholyban ült Rlelzen kerületi sport- 
komlsszúrius társaságában maga Murr, wiirt- 
tembergi kormányzó is.

Az első félidőben a magyar csapat nagy el
lenállásra bukkant a stuttgarti erős védelem 
részéről. Különösen Vossler középfedezet pro
dukált kitűnő játékot és neki köszönheti a né
met együttes, hogy nagyobbarányu vereséget 
nem szenvedett.

A második félidőben a Ferencváros erősen 
betefekíidt a játékba. Támadás támadást köve
tett és ezeknek egyikéből sikerült

Toldinak a félidő 15-lk percében gólt 
elérnie.

Röviddel ezután ugyancsak Toldi lőtte a vég
eredményt jelentő második gólt is.

:i — csapkodásba. A 11 percben Sztrlgón lőtte 
a vezetőgólt, a 20 bán Iiolczer 11-ese 2:0-ra 
növelte az arányt. A második félidő 12. percé
ben Mélesz feje'le a harmadik gólt, végül a 
2Ö.-ban Fenyvesi gurította a negyediket. A 
pesterzsébetiek sokat és szépen támadtak. A 
„jelöltek" csapatából TÖrős, Dénes és Titkos 
játéka kielégítő v< lt, míg Bíró sokat bizonyta
lankodott. A tréningnek kevés gyakorlati ér
téke volt, m-Tl a válogatás ezúttal úgyis az 
Afrikából és Németországból érkezett tura- 
jelentések alapján történik.

Eredetileg úgy volt, hogy Nádas Ödön szövet
ségi kapitány már vasárnap este összeállítja a 
jövő vnsárnap Németország ellen kiálló váloga
tott csapatot. Ez azonban nem történt meg, a 
közbejött akadályok miatt. A Hétfői Napló mun
katársának alkalma volt beszélgetést folytatni 
Nádas kapitánnyal, aki a következőket mon
dotta:

— Vasárnap kora este telefonon beszéltein 
Fábián Pállal, aki a Ferencváros játékosainak 
formájáról számolt be. Sajnos, nem kaptam 
megnyugtató értesülést, mert

Sárost még szombaton súlyosabban megsé
rült és vasárnap már nem Is játszott. Toldi 
Is könnyebb sérülést szenvedett s Igy Je
lenleg nem tndom, hogy szómlthatok-e rá.

Sárosfra azonban semmiesetre sem. A Ferenc
város teljes csapata hétfőn délben megérkezik 
s ekkor fog kiderülni, hogy a játékosok milyen 
kondícióban vannak. Az Újpest és a Bocskai 
kedden délben érkezik meg hajóval Marseillebe, 
onnan várom az értesítéseket s csak ezután le
szek abban a helyzetben, hogy a csapatot össze-

Az utolsó turameccseai Városi 
nélkül győzött a Ferencváros 

Ferencváros—Ulm válogatott 5:2 (2:0)
Ulm, jan. 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Ma játszotta le a Ferencváros az ulml vá
rosi válogatott ellen közel őt bele tartó túrájá
nak utolsó mérkőzését. A Sárost nélkül felálló 
zöld-fehérek megismételték előző napi bravúros 
győzelmüket és

2:0 arányú félidő után végül Is 5:2 arány
ban győztek.

állítsam. Jelenleg Is csak egv szükebb keretet 
adhatok, amelynek tagjai: Dénes, Stern-
bertj, Tőriis, Biró, Lykei, Seres, Szűcs, Szalui, 
Tamás, Avar, Vincze, Teleki, Fenyvesi, Polgár, 
Toldi, Titkos és Kemény.

| Soha Ilyen nehéz helyzetben még nem álll- 
í toltak össze válogatott csapatot —
fejezte be információját Nádas Ödön.

I Elismerjük a szövetségi kapitány nehéz hely
zetét. Mert tényleg telefonon vett információk
ból, különösen amikor azokat maguk a turave- 
zető menedzserek adják nem a legbiztosabb 
támpont és nem a legmegnyugtatóbb állapot 
alakult ki. A vasárnapi tréningen látottak és a 
lurajelentések alapján azt hisszük, nem messze 
járunk az igazságtól, amikor a következő csa
patot képzeljük cl Németország ellen:

Háda — Törös, Bíró — -Seres, Szűrt, 
Szalay — Fenyvesi, Avar, Polgár, Toldi, 

Kemény.
Tartalékok: Dénes, Slernberg, Lyka, Titkot.

A Ferencváros ragyogó játéka elragadta a 
közel 10 ezer főnyi közönséget és lelkesen ünne
pelte a búcsúzó magyar csapat diadalmas Já
tékosait.

A Ferencváros góljait Takács (2), Toldi és 
Székely lőtte.

A Ferencváros a mérkőzés után azonnal vo
natra ült és hétfőn délelőtt érkezik Buda
pestre.

Másféltucat gólt lőtt az Újpest 
Vizkereszt ünnepén Északafrikában

A Kispest magyar propagandautja 
francia földön

Félidőnként kilenc-kilenc gól potyogott 7; 0 arányban győzött a Tours csapata ellen
(A Hétfői Napló táv

irati jelentése.) Észak
afrikai vándorút ja során 
elérkezett az Újpest túrá
zó csapata Constantino- 
ba, ahol Vizkereszt ün
nepén az AssöClatlon Spor- 
tivo Constantino csapa
tával mérkőzött.

A m-éccs eredménye 
„csillagászati" számokban fejezhető ki, ameny-

A Budai 11
az ismeretlen nevű csapatok réme

Budai 11—Mer,ara Augusta 5:1 (1:1)
Róma, január 7.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen 
lése.) A Budai 11 vftsárnap nagy közönség előtt 
szén sikert aratott,. miután a Megara Augusta 
több egyesületéből összeállítóit helyi csapatot 
1:1-es félidő után

nagy fölényben 5:1 arányban legyőzte.
A Vendégcsapat az első félidőben még lábában

Orth György szicíliai legénysége ellen döntetlen meccset
játszott a Budai 11

Budai 11—A. S. Mestina 1:1 (0:1)

a nagy küzdelmekre.

Messlna, jan. 7.
(A Hétfői Napló tudó 

silójától.) A Budai „11" 
vúndorcsapata soría lá
togatja a szicilliaí futball- 
góepontokal és igV ju- 
Iáit el n féimiílló la- 
kosu Messinába, amely
nek Jóképességii csapa* 
lát a mi kitűnő értékünk: 
()rth György készíti elő

Döntöttek arról, hogy később döntenek . . . 
az atlétikai Európabajnokság előkészítő delegátusai

Az atlétikai Európa-bajnoksóg előkészítésére 
összeült nemzetközi bizottság vasárnap délután 
folytait i ülését és tfbb érd.kés határozatot ho
zott. Standardokat óllapltottnk meg, hogy a hat 
leg' bb aU'tn kerüljön a döntőbe. Megállapod
tál. ah is. hogy a száz ingyerea ut.zásra és 
cllf lisra jogcsi’olt all lát a nemzetközi lbtóból 
Stankovics és Moldovúnyi jelöli ki. A kijelöltek 
névsorát szigorúan bizalmas alapon kéielllG 
nyilvánosságra nem hozzák, nehogy feleslegoa

nyiben az
az újpestiek félidőnként 9—9 gólt rúgva, 

18:9 arányban győztek.
Valami nem stimmel ittl Vagy a vendéglátó 

csapat tagjai sajátíthatták el rosszül a mester
ségüket, vagy az Újpest gólképessége javult meg 
Afrikában. Egyébként a gólok közül Jávor ötöt, 
Kocsis négyet, Aoar hármat, Pusztai és Tamási 
kettőt-kettőt, P. Szabó és Seres egy-egy gólt sze
reztek.

érezte az előző napi mérkőzés fáradalmait, szü
net után azonban teljes mértékben kibontako
zott az együttesben lévő iskolázottság s nagy 
fölénnyel, megérdemelten győzött jóképességii 
ellenfele ellen. A gólok közül Szeder és Har
mat h kettőt-kettőt lőtt, míg az Ötödik gólt 
Pomázl szerezte. A budai csapatot a közönség 
meleg szeretettel, nagy ünneplésben részesítette.

A Budai „11“ vándorMapatfl at A. S. Mm- 
sínt ellen Hl arányban döntetlenül végzett.
Az első félidőben esett a vezető gól, amelyet 

védelmi hibából az olasz csapni ért el. Félidő
ben mór nem Is tudta a budai csapat kiegyenlí
teni a mcsslnaiak gólelőnyét. Szünet után azön- 
Imn fölényes játékot produkált a magyar ven
dégcsapat és n sorozatos támadások eredménye
ként a 25. percben

Webet* megszerezte az egyenlítő gólt.

sértődöttséget érezzenek azok, akik ebből — ki
maradnak.

M*Jue átl ón egyébként Torinóban végleges 
döntésre ülnek össze a delegátusok. A díjazások 
arany. ezüst- és bronzéremmel t rténnek. 
70'?.'-oa í-tazásl kedvezményt biztosítottak a 
résztvevőknek. Több kisebb jelentőségű határo
zat rlán nz ülést berekeazlétíók. Vön Holt mon
dott köszönetét a magyar szövetség szívélyes 
vendéglátásáért.

Tours, jan. 7.
(A Hétfői Napló tudósi 

lójának telefónjelentése.) 
A francia futt nll lénye
gesen alacsonyabb szín
vonalú még a mi lerom
lott labdariigósporlunk- 
nál is. Csapataink túrái 
úgynevezett „kenyérke
reső túrák" és igy nem 
lehet válogatni n francia

A BKE műkorcsotyázóversenyét nagy és elő
kelő közönség elölt tartotta meg vnsárnap dél
ben. A Junior női versenyben Imrédy Magda 
győzött Bianca Sebőnk (Bécs), továbbá Kiss 
Henrietté, Dexlef Herta és eKrtész. Sári előtt. A 
junior férfiversenyben Hostyánszky István győ
zött Szekrényessy Attila ás a bécsi Schönberger 
Dominik előtt. A női szeniorversenyben a gráci 
Sclirit limesemé legyőzte Leviczkv Pirit és Szi- 
lassy Nadinct. A férfi szeniorversenyt Pataki) 
Dénes nyerte Tórák Elemér és Kertész Ferenc
cel szemben. A párosversenyben a Rotter— 
Szollás-p&r győzött a Gallo—Dilingcr- és a 
Bárt—Ormos-pár fölött.

tungsrám

ellenfelekben. Ennek ellenére Is aggodalommal 
figyeljük különösen u Kispest tiirainérkózéseit, 
inért az itthon i> pompásan szereplő csapat ma
gyar propagandatevékenységet fejt ki francia
földön. Ebből a szempontból is örömmel regisz
tráljuk a hirt, hogy

n Kispest 7;0-ra győzött a franciaországi 
Tours ellen.

Ezen a meccsen ott volt már a csapat nép
szerű trénere, Gallouiich Tibor Is, aki repülő
gépen utazott csapata után.

A boxolócsapathajnokságok. A Magyar Ököl
vívó Szövetség rendezésében szombaton és va
sárnap bonyolították le az ökölvívó csapatbaj- 
hoki mérkőzéseket a Beszkárt sporttelepén lévő 
csarnokban, melyet mindkét nap zsúfolásig 
megtöltött az érdeklődő közönség. A résztvevő 
egyesületek legjobb versenyzőiket küldték a 
ringbe és igy a mérkőzések helyenként igen 
izgalmasak voltak. Az eredmények: FTC—BSE 
10:0, BTK—NSC 9:7, B Vasutas—BSE 11:5.

Az Ifjusógl birkózó-bajnokságra a vidék 
nagyszámú birkózóval Jelent meg a MÁV Gép
gyár székházéban rendezett versenyen Az uj 
bajnokok a következők: A pehelystilyban Bár
dos Pécs, a könnyiisulyban Rákosi B-Vasutas, 
a kisközópstilyban Farkas B-Vasutas, a nagy- 
középsulyhan Adatni Nyíregyháza, a nehézsúly
ban Héllblg MTE .
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CHAPMAN p fufballorganicáforé meghalt
London, január 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen 
tése.) Nagy gyáva van nz angol sport'Hágnak, 
de egyúttal a világ valamennyi futballozó nem
iednek Is.

Ifcrbert Chupman, az Aráénál kapitánya éh 
az angol Igbdarugáji egyik vezéregyénisége 

meghall.

Chapman halála váratlanul érte míg a legszű
kebb környezetit is, mert mindössze 52 éves 
volt az ereje teljében dolgozó futballvezér, 
amnkor egy ártatlannak induló Influenza ágyba-

kényszeritette. A nyugtalan Chapman nem fo
gadta ineg orvosainnk tanácsát, hamarabb kell 
fel és ez a könnyelműség tragikus fordulattal 
bosszulta meg magát, tüdőgyulladást kapott, 
amely napok alatt végzett vele.

Halóla az egész kontinensen őszinte részvé
tel ébresztett. A világ valamennyi rádióállo
mása megemlékezett Chapman korai haláláról. 
Az osztrák és magyar sportkörök Chapman- 
ben értékes barátot vesztetlek el. Meí/l Hugó, 
akit az elhunythoz szoros barátság fűzött, 
könnyezve fogadta a hi.t és ha módját ejtheti, 
a középeurópa* futball képviseletében megjele
nik a temetésen Is.

Kulcsraxárt ajtó fi mögött 
tartott fionferenciát ax atlétífia 
Európabixottsága

ti hangzott a vítaai la • nn-gjegyzéart: Scliu- 
bért Gizi Jegyezte meg csendesen: „No, azért 
mert ml beszélgetünk, még nem kell nagyobb 
súlyt emelni Unnék. Más lesz ilt a hiba, kedves 
Garat..

... hogy nagy készülődés folyik az MTK- 
bdlra, amelyen a csinos és jókedvű vivónő is 
szeretne résztvenni. Másnap azonban verseny 
szerepel a sportprogramon és hősnőnk nem sze
relne a báli éjszaka kockázatával dresszbe öl
tözni. Már csak nzérf sem, mert a nemes ellen
fél is melegen ajánlja a részvételt.

... hogy az amazonnyolcas szorgalmasan ké- 
szUI már a nyári versenyekre.

... hogy Fonyó Lili, jeles műtigróhajnoknőnk 
nz Országos Közegészségügyi Intézet laboráns
nője lelt és minden remény megvan ahhoz, 
hogy egy esztendő múltán véglegesítik állásá
ban.

... hogy a fedettuszoda sem tudott több tehcl- 
éget kitermelni, mint amennyit azelőtt produ

kált az uszósport fedetluszodn nélkül. Az uj 
tehetségek mind vidékiek, akik fedettuszoda 
nélkül, vadon nőttek fel. Bárány és Halassy

Akinek halálhír* 

költik — hoMz*. 

életű lesz.

JACK JOHNSON, 

a világhírű néger 

boxoló, aki nem 

halt meg, sőt ki

tűnő egészségnek 

örvend.

távollétében szürke egyhangúság uralkodik 
minden távon.

...hogy annál több hölgypingpongozó tűnt 
fel a láthatáron. Számuk egyre gyarapodik és 
valamennyi a „Misa I’lng-l’ong" elmére pályá
zik.

Sxeptember 7-8-9 a magyar- 
olasz végleges terminusa

Vnsárnnp iill össze a szövetségi ház dísztér 
méhen nz atlétikai Európábajnokság rendező
bizottsága, hogy a MASz meghívására megbe
széljék az aktuális problémákat.

Kulearaziírt ajtók mögött folytatták le a 
szigorúan lil/.almaN eszmecserét.

A titokzatos ülésen Stankovlcs Szilárd elnö
költ. résztvettek Misángyl Ottó, Moldovtinyl 
István, Sándor Alfonz, Puccio Pucci és Salai 
Mario olasz kiküldőitek, Mlsslneky lengyel és 
von Halt német delegátus.

Feltűnést keltett Ekelund svéd é« Génét

fruncla delegátus távolléte.
Az olaszok bemutatták a torinói polgármes

ter garancialevelét, amely a rendezés anyagi 
zavartalanságát biztosilja. Megállapodtak abban, 
Imgy a magyar- olasz válogatott allétamcrkő- 
zést szeptember 7—8—9-én tartják meg. Az 
egyes nrtpok versenyszámainak egyeztetése még 
nem fejeződött be.

Döntöttek abban is, hogy u svéd-magyar 
mérkőzést okvetlenül megtartják s ugyancsak e 
túra kapcsán Norvégiába is ellátogat a magyar 
csapat.

Az MIK tartalékos vizipólócsapata 
legyőzte az UTE-t

Szeged csapata meghódította
x s a bécsi közönséget

.Korányit és Bognárt rövide
sen látni fogtuk a magyar válogatottban" — Ir/ák a bécsi lapok
— Redukállak osztrák válogatott csapat mérkőzéseinek számát

A BSE szombaton este 
rendezte nagyszabású 
uszóversenyét a Nemzeti 
Sportuszodában. A ver
senyzők közül különösen 
Kucseráné Tóth Ilonka 
startját kísérte érdeklő
dés. Tóth Ilonka fölénye
sen nyerte versenyéi. A 
100 m, férfi gyorsuszást,

Székely András ellenfél hiányában í p. 2 mp. 
idővel nyerte.

A vizipólómérkőzést az MTK—UTE csapatai 
közölt n szokásos izgalom és érdeklődés előzte 
meg. Az MTK csapata tartalékoran állt fel és 
igy nehéz küzdelem után győzte csak le a szí
vósan védekező UTE fiukat.

Az eredmény 3:2 (2:1) az MTK javára.
Az MTK góljait Laky, Sólyomi és Brandy, az 
UTE góljait Tihanyi és Vágó lőtték. Keserű III.

jól vezette ezt a „nehéz" mérkőzést.
100. ni. 11. oszt, hölgy hátuszás: 1. Tóth Magda 

BSE 1 p. 31.8 mp., 2. Somogyi Hedvig FTC 1 
p. 41.8 mp. 200 m. 1. oszt, hölgy mellúszás: 1, 
Pesti Margit BSE 3 p. 29.6 mp., 2. Betlen Mar
git FTC 3 p. 29.8 mp, 3. Danczkay Dezsőné 3 
p. 32.6 mp. 400 m. hölgy gyorsuszás: 1. K. Tóth 
Ilona MUE 6 p 30 mp., 2. Csúnyi Boriska FTC 
6 p. 48.2 mp., 3. Lenkeffy Maliid BSE 7 p. 13.4 
mp. 100 m. 1. oszt, gyorsuszás: 1. Székely And
rás FTC 1 p. 2 mp., 2. Zábrák Imre BAEC 1 p. 
5.2 mp., 3. Schaller István FTC 1 p. 6.8 mp. 
3X100 m. 1. oszt, hölgy vegyesstaféta: 1. BSE 
(Pesti—-Tóth—Csukái) 4 p. 35.8 mp., 2. UTE 4 
p. 50.6 mp. 3X100 m. I. oszt, hölgy gyorsstaféta:
1. FTC (Somogyi, Bábel, Csányi) 4 p. 12 mp..
2. BSE 4 p. 20.2 mp., 3. UTE 4’ p. 38 mp. 800 
m. I. oszt, gyorsuszás; 1. Jakab János UTE 11 
p. 53.8 mp., 2. Hunyadi László 12 p. 7.4 mp.,
3. Bokor László FTC 12 p. 52.6 mp.

Mcisl Hugó személye 
körül dúló háború köz
kívánatra — anélkül, 
hogy halott maradi vol
na a porondon — el
csendesedett és a nagy 
Hugó látszólag meg
nyerte a csatát. Azért 
csak látszólag, mert a 
jövőben ugv nz oszt
rák labdnrtigószövelség- 
nck, mint Mcislnck, az 
eddig korlátlan hatalmú 
diktátornak erős ellen
zékkel kell számolni és

igy sportpolitikájukban kompromisszumokra 
lesznek kényszerűvé. Az engedmények lőrén 
első lépésük, hogy
„a következő évben redukálják a Wunder- 

inannscbaft kül- és belföldi szerepléseit,
ami a lignogycsÜlelck kívánságára történik 
Arról van szó ugyanis, hogy az osztrák labda- 
TUgóegyesillelck sorsa sem fenékig tejfel, sőt 
eltekintse pár vezető ligacsapattól, — mint pl. 
Rapid, Avslrin, Vienna, Admira — az összes 
többi elsőoszlályu egyesületek nagy anyagi 
nehézségekkel küzdenek, nem beszélve a má
sodik ligáról, amelynek minden csapata úgy-

szólván a levegőből él. A vezető egyesületek 
szerint a baj oka főleg az, hogy a „Wundcr 
niannschaft'‘ tulnagy konkurrenciát csinál a 
ligacsapatoknak.

Az elkényeztetett bécsi közönséget ma ntár < 
csak a válogatott mérkőzések érdeklik és 
a bajnokságokat túl khszámban látogatja, 

mérsékelni kell tehát a válogatott mérkőzések 
számát, hogy a publikum újra megszokja a 
bajnoki küzdelmeket is.

A Rapid karácsonyi körmérkőzésein szereplő 
Szeged csapata két nap alatt meghódította Be 
eset. A WAC cleni küzdelemben a hiitteldorfl 
közönség csak a szegedieknek drukkolt és azok 
minden sikeres akcióját hangos ovációval kí
sérte. De a lapok is kcdevzően Írnak a szegedi 
fiukról. A Sporttagblatt szerint a Szeged csa
pata az igazi csikó-team, amelynek legfőbb 
erénye a fiatalság, lendület és harci készség. 
Különös sikert araiolt az osztrák fővárosban 
Somogyi, Korányi 11. és Bognár.

Bognárról, mint a jövő Takácsáról Imák a 
Inpok

és egyhangúlag megállapítják, hogy úgy őt, 
mint Korányit valószínűle g rövidesen a magyar 
válogatottban fogják viszontlátni

Andor León

a Szerencsétlenül bukott az ifjú 
versenyző és szörnyethalt

_____  , . .. .síugróversenyt. A fiatal dornblrnl Glatzl
Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelcn egyik ugrásnál oly szerencsétlenül bukóit, hogy 
Vlzkcrcszt napján tragikus szerencsétlen- I koponyaalap! töréssel még n helyszínen meg-

Dornbirn, január 7.
(A

lése.) a vo~. i.-pj...! ---- „------- - C
ség szakította félbe a Wögelc sáncon tartott I halt. A versenyt azonnal félbeszakították.

„Az osztrák csapatok nem bsrnák ki 
egy angol ligameccs iramát"

ezt

Megjelent az ötödik Tassonyi-gyerek
az évad első síversen yén, amelyen ebből a fajtából immár 
négyen indultak el: Edőmér, Almos, Csaba és Kenéz

A Budapesti Sport Egy
let rendkívül nagyszabá
súnak ígérkező évadnyitó 
hóromnapos álversenyé
nek második napján, 
szombaton, ti futóverse
nyeken az utóbbi napok
ban leromlott hőviszo
nyok ellenére Is nem várt

nagyszámú, több mint 150 versenyző indult. 
Tltenegyévcs fiuktól a legjobb magyar versenw- 
tökig indult mindenféle kom és tudása ver
senyző.

A hóviszonyok a vártnál 
éjszaka hullott kevés friss 
arra 'olt jó, hogy néhány 
viaszolj ' ' -
tere, Balatoni és a stb.) A verseny alatt 
ciős. kellemetlen északi szél fújt.

A szeniorversenyzök közül a legjobb
a BBTE-bla Petrlch futotta

klubtársa. Ki s, Csekcy és a MAC. ista 
előtt. A nvolc kilométer s Iffuságl versenyben: 
1. M.nv (BEAC) lelt, klubtársa Morvái előtt. 
Az ölkilomíteres ifjúsági versenyben Pitucr 
(UTE) lett nz első, klubtársa Ráci előtt és 
Demjén (Wesselényi rcúlglmnízhiml előtt. A 
háromkilométeres futóversenyben első lelt Gé
men s (Toldi reál) iskolai Arán Méray és Marczis 
elölt. Az rnykilométiTCs tluversenvlwn első Ja- 
kulKTvits (Toldi reál) lett Iskolufársa Tassonyl 
Kenéz előtt. A hölovck hit.'í < r*< i v. bon n leg
jobb időt Szeilcr Nándorné (BBTE) érte cl 
Csekcy Gvilúné <s Héczev Mária előtt. A le
venték koz >tl n l> (’•■ bbnak Kardos Gyula bizo
nyult Szintiek és Wcinhaidt elölt. A pénteken 
megszakított ifjúsági stáb'la versenyt n Toldi
reálgimnázium B1 esnn-tn nyerte (Cseh, Fcla- 
innnn, Clcmcns, Menyhért, Caernrkl), mert a' 
szombati futóvei senyben a negyedik és ötödik

emberük csak növelte az előzőnapi előnyüket a 
Werbőczy reálgimnázium csapatával szemben.

A BSE versenyén, mint az utóbbi évek min
den első siversenyén,

megjeleni egy uj Tassonyl-flu, a tlzenkét- 
évcs Kenéz, aki korlársal közöli a máso

dik lelt.
A Tassonyiak családi rekordját sokáig nem 

éri el senki, mert ezen n versenyen négy Tak
sonyi testvér indult nz öt síelő fllestvér közül, 
Edömér, Álmos, Csaba és Kenéz.

London, január 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Végleg 
befejeződtek az angol túrák és ez alkalom
mal nem érdektelen talán idézni a Sporting 
Chronicle egyik cikkét, amelyben ez. a ve
zető angol sportláp az osztrákok angliai sze
repléséről ad végleges kritikai mérleget. A 
lap megállapítja .hogy az osztrák válogatott 
csapat és az Austria egy eldöntetlentől elte
kintve (Glasgow) mindenütt vereséget szen
vedett, amely minden esetben teljesen reális 
volt és igy

egyáltalán nem látszik igazoltnak az a

Írja az angol kritikus
feltevés, hogy az osztrák labdarugó
sport az angol fölé kerekedett volna.

Az osztrákok — írja a Sporting Chronicle 
— kétségtelenül kiváló labdakulturával ren
delkeznek, fizikai kondícióban és lövőké
pességben azonban meg sem közelítik az 
angol klasszist és

egy Igazi .augol llgamérközés hatalmas 
tempóját nem bírnák végig.

A bécsi sporlsajló sértődött, duzzogással fo
gadta az angol kritikát és a Ring-kávéház 
kapcsolt részein véres tavaszi revansról ál- 

• modoznak.

TTT'7VÍ7D'17Q,7T Ünnene a nemzet-V lZ/iX-JlKIloZ. 1 közi jégfronten
tragikus bukása a Tátrában — Bethlen grófot ájultan

Az FTC kettős veresége Kryntcén — 
Vadas bajnok lett Zakopanéban

A BBTE „ 
vitték ki a pályáról
A BKE győzött Davosban

jobbak voltuk. Az 
hó legfeljebb csuk 

versenyző rosszul 
•Ijon és ezért n versenyt fcledja. De Pót 

idönkinl

Időt

... hogy a telefon segítségével történt csapat
összeállítás zseniális ötletéből kiindulva, újabb 
kitűnő Idea merült fel a futballtörzflkávéház 
asztalánál: még pedig az, hogy most már a 
mereszt Is le lehetne játszani a távbeszélő ut
ján.

... hogy Srahó Miklós szorgalmasan futja a 
kilométereket a Szigeten.

...hogy as olimpiai gyakorlótermekben ér
dekes szócsatának voltak filllanul n jelenvoltak. 
Garat Pál. a jeles súly emelőbajnok Ideges fel
háborodással szólt át a Szomszéd teremben tor
nászó hUlgynsfóknak, hogy csendesebbek le
gyenek, mert a lárma őt savarja. Nyomban cl

Ujtútrufüred, január 7.
A nemzetközi jégkorongtorna harmadik nap

ján a BBTE első mérkőzésében a Tátrai Sport 
Club ellen 3:0 arányban fölényes győzelmet 
aratóit. Részidők: 1 :Ó, 1:0, 1:0. A gólok közül 
Hárai kettőt, Ii.'kár egyet ülőit.

A BBTE ezután a pihent Troppaucr Eislauf 
verein-ne] került szembe és 0:3 arányú veresé
get szenvedett. Részidők: 0:1, 6:2, 0:0.

A magyar csapat igen szerencsétlen mérkő
zést vivőit és veresége annál fájdalmasabb, 
mert győzelme esetén az egyes döntőbe került 
volna.

A második részidőben Bethlen grófot a játék 
hevében a korong arcán érte és erősen vérző 
sebet ejtett rajta. Bethlen gróf ájultan esett 
össze, és ki kellelt vinni. Szerencsére a seb nem 
bizonyult súlyosnak, a gróf magéhoz tért és a 
harmadik harmadban ismét játszhatott.

Krynicából Jelentik: A Ferencváros jégko-

Irongcsapata Vizkercszt napján a KTH Krynica 
csapatától 1:2 arányú vereséget szenvedett.

AZS Posnan—FTC Budapest 4:1. Ez utóbbi 
mérkőzés bemulató jellegű volt.

Dánosból jelentik: A Budapesti 
Egylet Vizkcrcszl napján nz EHC 
3:2 arányban győzött.

Varsóból jelentik: A harmadik ___________
Zakopanéi bajnoki míiknrcsolyázóvcrseny szom
baton befejeződött. A férfibajnokságot a buda
pesti Vadas nyerte. A nöibajnokságot a berlini 
Michaelis szerezte meg. A budapesti Weinwurm 
nz ölöd>k helyre került. A páros bajnokságot a 
Bilorovna—Kowalskl lengyel pár nyerte, máso
dik a budapesti Tusák—Balás pár lett.

Korcsolyázó 
Davos ellen

nemzetközi

MST *wa ■iggdf1 evőeszközök,dísztárgyak MSi Wi alkalmas ajándékok 

legolcsóbban
POLGÁR KÁLMÁN Budapest, VII., Kazlnczy-utca 0

A sporttársaságból
Tóth István, a Tornaszövclség közszeretetben 

álló alclnökc január 22-én a rádió hatalmas 
nyilvánossága előtt ismerteti zseniális terveze
tét a népies penlnllonnal kapcsolatban, amely 
a magyar földmüvesifjuságot van hivatva be
kapcsolni a magyar sport kombatfánsai közé.

Mczcy Ferenc és báró Profi Kncsárdné, a 
székesfőváros testnevelési szakfelügyelői meg
bízást nyertek a kereskedelmi iskolái testneve
lés szakszerű átszervezésére.

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
DR. El EK HVCÓ
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