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1HÉTFŐI NAPLÓ
megjelenik minden hétfőn reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő * Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf, Olaszországban 1 Ura, Romái.iában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTIK!

D* ELEK HUCÖ «• MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-kőrut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8 sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—96.

Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81. 100-43

Gömbös éles támadása 
a horogkereszt ellen

Negyvenezer holdas urak, akik politikai dugárut 
akarnak becsempészni! - A választójog reformját, 
a kartellek megrendszabályozását, irányított gazdasá
got és az ifjúság elhelyezését ígérte vasárnap Gömbös

Vasárnap reggel a 6 óra 50 perckor in- 
Öulő vonattal Gömbös Gyula miniszterei-, 
nők Sátoraljaújhelyre, a nemzeti egység 
pártjának ottani zászlóbontó nagygyűlé
sére utazott. Kíséretében voltak Sztra- 
ngavszky Sándor, a nemzeti egység pártjá
nak országos elnöke, Antal István sajtófő
nök, Görgey Artúr Sátoraljaújhely ország
gyűlési képviselője, továbbá harminc kép- 
viíelö.

Útközben mindenütt nagy ünnepléssel 
fogadták a miniszterelnököt. A mezőkö
vesdi állomáson

a község apraja-nagyja megjelent gyö
nyörű nemzeti viseletben.

Mezőkövesden beszállt Gömbös vonatába 
Borbély-Maczky Emil borsodi főispán és 
Bernáth Aladár Zemplén vármegye alis
pánja.

Taktáharkány és Szerencs, Tiszalucz, 
Bodrogkeresztes, Liszka, Tolcsva, Bodrog- 
olaszi és Sárospatak közönsége is nagy lel
kesedéssel üdvözölte az állomáson a mi
niszterelnököt, akinek vonata 12 óra után 
néhány perccel robogott be a sátoraljaúj
helyi pályaudvarra.

óriási néptömeg gyűlt össze az állo

máson és lelkes éljenzéssel fogadta 
Gömbös Gyulát.

A miniszterelnököt azután Kozma György 
dr. főispán üdvözölte néhány szóval és 
Gömbös rövid, meleghangú beszéddel vála
szolt az üdvözlésre.

Azután hosszú au fősorral, szakadatlan 
ünneplés közepette vonultak a vendégek a 
Városi Színházba, ahol a nagygyűlést tar
tották. A zsúfolásig megtelt színházban 
Korma főispán mondott megnyitó beszédet, 
móg egyszer üdvözölte a nemzeti egység 
vezérét.

A rendet és nyugalmat 
fenn kell tartanom

A főispán után
GÖMBÖS GYULA miniszterelnök 

állott fel szólásra.
Azzal kezdte beszédét, hogy amikor mi

niszterelnökké kinevezték, sőt még talán 
korábban is, sokat elmélkedett a kérdések 
fölött, amelyek a magyar életet foglalkoz
tatják. Megállapította, hogy rendkívül súlyos 
belső és külső feladatokkal kell megküz
deni és ezek a feladatok különösen akkof 
voltak igen nagyok, amikor átvette minisz
terelnöki hivatalát,

— Politikai vezérnek, — folytatta Göm
bös — elsősorban pedig miniszterelnöknek 
egy kötelessége van, az, hogy a nemzet éle
tét biztosítsa. Feltétlenül szükség van c cél 
érdekében a . nemzet egységére. Az egység 
pillére a függetlenséghez való ragaszkodás, 
nz öncélú magyar nemzeti gondolat és az uj 
embertípus megteremtése, amely fanatikusan 
szereti a nemzetet és

nem érdekből, hanem komoly meggyő
ződésből teszi a mellére ■ jelvényt,

jövendő utjának te- é 
hangűTaíőF áTTárbk’

Gömbös itt a gomblyukába lévő nemzeti 
egység-jelvényére mutatott, majd igy foly
tatta:

— Szent elhatározással megyek előre uta
mon, amelyet a magyar 
kiutek. Nem választási 
teremteni, hanem olyan pártot, amely a ma
gyar történelem céljainak szolgál és

akaratával ránehezedik a magyar köz
életre, hogy használjon az egész nem

zetnek.
Nagy kötelességeim vannak, mert

a rendet és nyugalmat minden körülmé
nyek között fenn kell tartanom.

— Modem mozgalmak politikai gondolatait 
akarják importálni az országba, de jól tud
juk, hogy jobb az export, mint az import. 
Már hallottunk olyan eszmékről, amikre rá
fogták, hogy modernek és nyugatiak. Ezeket 
a törekvéseket kereszteltem én el garasos 
demokráciának, mert nem kérek az olyan 
demokráciából, amely mellett én éhes ma

Programm 1934-re
A legközelebhi jövő feladatairól szólva 

Gömbös kijelentette, hogy a külpolitika te
kintetében megmaradt az eddig követelt 
irányvonal. A jó szándékot, jöjjön az bár
mely oldalról, a legnagyobb barátsággal fo
gadjuk és

továbbra hirdetjük, hogy el kell tűnnie 
azoknak az igazságtalanságoknak, ame

lyek gúzsba kötik a magyarságot.
A kormány legközelebbi terveit Gömbös 

a következőkben ismertette:
Az igazságügy miniszter előkészítette a köz

igazgatási bíróság, a gyámügyek és a fővá
rosi törvény reformját, továbbá az ügyvédi 
szervezetek, azonkívül a birói és ügyészi 
rendtartás reformját. A belügyminisztérium
ban gyűjtik nz adatokat a választójog re
formjára vonatkozóan.

A hitbizományi reform, a revízió 
és Bethlen, a politikai barát

— Azt mondják rám — folytatta Göm
bös —, hogy a kartellek és bankok kalitkái
ban ülök. Hát én ugv ülök ezekben a kálit 
kákbun, hogy huszonhárom kartellt már 
megszüntettem és

ha az intrikus urak a segítségemre let
tek volna, akkor már legalább 28 kar

tell szűnt volna meg.
Az ifjúság elhelyezéséről gondoskodik a 

kormány. Az állami és vármegyei tisztvise
lők számát kétezeröts7Őrznl apasztja és 
1200 ifjút helyez el. Ez 6% millió pengős 
megtakarítást jelent.

Megépül a Boráros-téri hid, az uj szol
noki tárházak. A kisipari hitelakciót to
vább folytatja a kormány és 15 millió pen
gő hitelt folyósít a kisiparosoknak.

*— Folyamatban van

én, hogy kezdje 
holdas ur azoka

radok.
— Most negyvenezer holdas urak akar
ják Magyarországra importálni a horog
keresztes mozgalmat. Erre azt mondom 

maga a negyvenezer
t a szociális intézkedé

seket, amiket hirdet.
— Akkor elhiszem neki, hogy komolyan 

akarja inegvplósitani az eszméket, egyéb
ként azonban csak azt állíthatom, hogy 
politikai érvényesülés a célja.

— Politikai dugárut akarnak vámmen
tesen becsempészni az országba, hogy 
azután majd a nemzet fizesse meg az

árát.
A miniszterelnök ezután rátért a tisztvi

selőkérdésre. Feltétlen híve a racionalizál is- 
itak, azonban a jó tisztviselőt nem kell a 
nyugdijjavaslattól félteni. A lelkiismeretes 
és szorgalmas tisztviselő nyugodtan mehet a 
maga utján, nem történhetik néki semmi, 
baja.

A földmivelési minisztérium az erdőtör
vényen kívül tető alá hozza az irányított 
gazdálkodás intézményét. Nem az lesz az 
alapelve az irányított gazdálkodásnak, hogy 
a gazdát arra kényszeritsük, hogy ezt vagy 
azt termelje, hanem arról fogják felvilágo
sítani, hogy

mi az ő érdeke és azzal együtt mi az 
ország érdeke is.

A kereskedelmi minisztériumban megtör
téntek az egységes közlekedési politikára vo
natkozó intézkedések. A kormány nincs 
anyagi kapcsolatban a kartellekkel és

van Is bátorsága arra, hogy megrend- 
szabályozza a kartelleket.

ha azoknak a működése sérti az ország ér
dekeit.

a hitbizomány reform előkészítése Is, 
mert szükségesnek tartjuk, hogy ezt nz in
tézményt is összeegyeztessük a modern élet 
szellemével.

További program
a középiskolai reform, u selejtezés el

vének szem előtt tartásával.
Nem mindegy az, hogy az elemi iskolától 
kezdve egész az egyetemig mit tanul a ma
gyar fiatalság: a tanítás is a nemzetért 
van, tehát olyan eszméket kell a fiatalokba 
belccsepegtctni, hogy a nemzeti eszme har
cosaivá legyenek

— Külpolitikailag Magyarország helyzete 
megerősödött. Következetes és rendszeres 
külpolitikai tevékenységünk .következtében 
nemcsak mint politikai tényező jelenik meg 
ma Magyarország Európában, hanetg mint

I gazdasági tényező is, mert piacok feltárá
sával a súlyos gazdasági helyzet ellenére is 

sikerűit az országnak 81 milliós pen-
, gős kiviteli felesleget elérnie.
Amellett, hogy nehéz gazdasági helyzettel 
küzködik a nemzet, történelmi hagyomá
nyaihoz, öröklötten ösztönös államalkotó 
tehetségéhez mérten nagy gondolatokat is 
tud szolgálni, igy elsősorban

u revízió gondolatát.
Számonkérik tőlem, hogy miért haliga’ 

tok, amikor nagyrabccsült barátom és 
eszmetársam, Bethlen István gróf odakint 
oly nagyszerű munkát végez a revízióért. 
(Éljenzés.) Tudom, hogy miért mondják, 
ezt, remélem, önök is tudják. Azért mond
ják, mert nem nézhetik jó szemmel, hogy

két politikai barát állandóan összetart 
és együtt szolgálja a nemzet érdekét.

— Mikor elkövetkezik a pillanat és nem
zetközi fórum elé hívnak mint magyar mi
niszterelnököt, akkor

megmondom majd, hogy mit értek én 
a revízió aiatt.

I)e mindaddig, amig ez nem következik he, 
hibának minősíteném, hogy mint ma
gyar miniszterelnök nem hivatalos fó

rum előtt fejtsem ki felfogásomat.
A miniszterelnök beszéde végén arra tért 

át .hogy egyelőre nem a nagy tervek idejét 
éljük. Meg kell erősítenünk azokat a gáta
kat, amelyek a nemzetet megvédik az ára
dattal szemben é.s csak azután láthatunk a 
jövő feladatainak a megoldásához.

CSmbüs minSszlereEnttk 
az arlszSokráciáról

Gömbös itt feli melle a hangját és mélysé
ges csöndben mondta a következőket:

— Ne csak én járjam magyar hittel és 
kitartással a sötét magyar éjszakát. 
Csak úgy lehetek a nemzet hírnöke és 
úgy tölthetem be hitem szerint nagy tör
ténelmi hivatásomat, ha a magyar nép 
minden egyes tagja felismeri a nemzet 
céljait és önzetlenül támogat küzdel

memben.
Egv megtisztult, igazi keresztény Ma

gyarország érdekében, harcos, munkás és 
tehetséges magyarokra van szükség.

— A szervezett magyar életet jöttem hir
detni és felébreszteni azoknak a nagy ma
gyaroknak szellemét, akik Zemplén szülöt
tei. Tárogatómon keserű magyar dalok, de 
mindig biztató dalok hangzanak. Magyar 
érlés zeng ezen a lárogatóu és a magyar 
jövőt hirdeti. Vezessen benneteket ez a hang 
az akadályokon keresztül a szebb, boldo
gabb, mert maggarabb, magyar jövő felé.

A miniszterelnök nagyhatású bcsz'dét 
sokszor megszakította a tetszésnyilvá

nítás, az éljenzés és a taps.
Gömbös után Cigánd község bírája, ifj. 

Kertész János beszélt, Az egyszerű kis-
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gazda rendkívül meglepte a jelenlévőket 
nagyszerű trónok! készségével. Pompás be- 
szédc b.m

a ktatazdattrxad doni ragaszkodásáról 
biztosította a miniszter* Indköt.

A nagygyűlés u Himnusz eléneklésével 
ért végei, azután dlszebéd volt ugyancsak 
a Városi Színi áz épiilet.'ben.

Ai <lső l<lköszöntőt Koznia György főia
pán mondotta n Áormdnpzdro.

Utána gróf Mfiiláth .József mondott lósz- 
tnt, Domjdn Elek a TESz nevében köszön
tötte a miniszteri Inóköt.

Gömbös rövid beszédében arra mutatott 
rá,

ml a kötelessége azoknak, akiknek 
vagyonuk van.

Az arisztokráciáról szólva kijelentette, I

Mussolini hatalmas beszéde 
a kapitalizmusról

„Nem kell azl hinni,
hogy a részvénytársaságot az emberi gonoszság találta ki"

Kóma, január 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

felenlése.) Egész Olaszországban nagy ér
deklődéssel találkozott Mussolini miniszter
elnöknek a szenátusban tartott nagy be
széde. A testületi tőrvény szenátusi vitá
jának befejezésekor mondotta el

M::«m>UbI hatalmas beszédét, 
amelyben kiemelte, hogy a korporációs 
törvény tizenkét év gyakorlatának és min
dennapi élettapasztalatának eredménye. Ez
után

a kapitalista gazdasági renddel 
foglalkozott. Ismertette a kapitalizmus fej
lődéstörténetét. majd a részvénytársaságok
hoz szólva, ezeket mondotta:

— Nem kel! azt hinni, hogy a rész
vénytársaságot az emberi gonoszság 

tataim ki és teremtette meg.

Akkor született meg, mikor a kapitalizmus 
méreteiben megnőtt s nem számíthatott már 
a családi vngyonokra.

Mátéméról, a Magyarországra 
menekült osztrák horogkeresztesek 
vezéréről kiderült, hogy zsidó . ,

' Ausztriában
újabb petárdái tüntetések ás nác!-letartóztatások voltak

Győr, január 14.
(A Hét jói Napló tudósítójának tele/onjelen- 

tőke.) Győrött nagy feltűnést keltett, hogy 
Mater na Ernő mérnökről, a magyar területre 
szökött osztrák horogkercszles csapat vezető
jéről vasárnapra

kiderült, hogy zsidó.
Megállapították, hogy Materna nem I* Ausz

triában, hanem Sopron mellett, Lajtaházán 
t000-ban született. Apja vagyonos lókercskedő 
volt és uz egész környéken mint tekintélyes 
embert Ismerték. Materna Ernő Sopronban 
járt az. elemi iskolába, majd Pozsonyba került 
és nz oltani gimnáziumban érettségizett.

A háború után Ausztriában és később 
Németországban folytatta tanulmányait és

Berlinben szerezte meg n mérnöki dip
lomát.

A diploma elnyerése után Bécsi* költözött, 
ahol csakhamar tevékeny részt vett n nemzeti 
szocialista mozgalomban és legutóbb már 
ismert nevű vesére volt a horogkereszteseknek.

Bombarobbanás aSemmer/ngen, 
nád-tlukat tartóztatnak le

Bées, január 14.
<4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) bolljuss iijnbb nagy akciót határozott el

1,000.000 ember
gyönyörködött a„Kém Duna

operett rádlóközvotitésón.
Minden rato tAlilán hóa élvcsl a

Király színház 
ragyogó kiállítású szenzációját 

STRAUSS JANÓM 
csodálatos melódiák 

Szereplők:
Szűcs László, Dayka Margit. Rálkal Már
ton, l’ray Tivadar, Srlklny Szeréna. 
Lalnbár Árpád, Békásey István, Kort 
balett. 10) szereplő, A I.FXISZEBR 
PESTI GÖRLÖK, a legjobb operett

zenekar.
K. HALÁSZ, KRISTÓF. NAGY FAL 

EURÓPAI SIKERE.

liogv o Idtbizornányokat nem azért kapták, 
hogy utódaik ellenzékh-skedjenek és a szo
cializmust támogassák, hanem hogy 

vagyonukat a nemzet javára haaznál- 
Iák jök

A vagyon arra kötelez, hogy birtokosai 
összefogjanak a kisgazdákkal és a társada
lom minden rétégénél és

együttesen Igyekezzenek velük megol
dani a nagy feladatokat

Végül Sriranyovszky Sándor köszönte 
meg Sátoraljaújhely közönségének a meleg 
fogadtatást.

Gömbön miniszterelnök ebéd után láto
gatásokat tett a városban és a 4 óra 10 
nerckor induló vonattal kíséretével együtt 
visszautazott a fővárosba.

Ezután az államnak a gazdasági életbe 
való beavatkozási formáiról beszélt s többi 
közt ezeket jelentette ki:

*— Senki közülünk nem akarja elhlva- 
talnokositanl azt, ami a nemzet élő 

gazdasági valósága.
Majd a testületi törvényt ismertette és 

kijelentette, hogy Olaszország nagyjelentő
ségű uj törvénye tiszteletben tartja a ma
gántulajdont, azzal a hozzá fűzéssel, hogy 
ami jog, abból kötelességek is folynak.

A tulajdon szociális tevékenységet kö
vetel meg, nem passzivitást, hanem ak
tivitást, nem a gazdagság gyümölcsének 
élvezését, hanem fokozását, megsoksafr* 

roslbisát.
Beszédét azzal fejezte be, hogy az olasz 

kormányzat nem siet el semmit, biztos ön
magában és miként a fasiszta forradalom, 
úgy ez a törvény is egy egész évszázad szá
mára szál.

A szenátus tagjai helyükről felállva lel
kesen ünnepelték Mussolinit beszéde ntán.

a horogkeresztesek ellen. Mára Ismét négyezer 
segédrendőrt hívtak be szolgálatra.

Vasárnap karabinere* segédrendőrök cir
káltak a város utcáin.

Az esti órákban arról érkezett hír Bécsbe, 
hogy

Semmeringen nemzeti szocialisták bombát 
dobtak a Bahclm-penzióba.

A penzió száz ablaka betörött, de emberéletben 
nem esett kár. A hatóságok elhatározták, hogy 
minden bombamerényletnél, ahol a tetteseket 
nem sikerül kézrekc-rilenl, túszokat szednek 
a nemzeti szocialisták vezetői közül. A sem- 
merlngl bombamerénylet után

húsz nemzeti szocialistát nyomban letar
tóztattak és a wöllersdorn koncentrációs 

táborba szállítottak.
Ausztria különböző vidékein vasárnap is 

, több petárdáé tüntetés volt
A hatóságok mindenütt erélyes nyomozást 
Indítottak a petárdás robbanások ügyében.

Villachhöl érkező jelentés szerint
**y emipat nemzeti asoelallsta OIms- 

onuágba la átasókött, 
hogy innen Németországba utazzék, 

Plnkamlndszentról Gyuláravlszlk 
a Magyarországra szökött 
osztrák horogkereszteseket

Gyűlt, január 14., 
(A Hétfői Napló tudósitó jónak telefon- 

jelentése.) Szombaton az esti órákban Gyu
lán az a hír terjedt el, hogy az Ideiglenesen 
Plnknmindszenten őrzött. Ausztriából mene
kült horogkercsztcs munkáscsapntot a ható
ságok Gyulára fogják kísértetni és

■ gyulai Szerctetházat jelölik ki tartón- 
kodási helyükül addig, amíg Borsukról 

végleg döntenek.
A SzcTetetház, amely a várostól négy kilo 

méternyire a vasútvonal mellett van, az 
utóbbi években teljesen lakatlan. Földszintje 
és emelete alkalmas arra, hogy a 111 főnyi 
osztrák politikai menekültet elhelyezzék 
benne. A Szorctetháznak olyan szobái van 
nnk. amelyek 15—20 ember befogadására 
alkalmasak.

A gyulai hatóságok elzárkóznak az elöl, 
hogy a horogkerasztesek elhelyezéséről fel
világosítást adjanak. A Hétfői Napló tudtV 
silója azonban megállapította, hogy

»« osztrákok hét’őt «ste érkeznek 
Gyulára.

A vonal a városi állomáson nem áll meg 
velük, hanem a Szcrelclháznál nyílt pályán 
fog állni mindaddig, amíg leszállítják Őket 
yasárnap.

a város vezetősége nagyszámú munkást 
rendelt ki a SzereieUiázba, amelynek 

szobáiban teljes erővel takarítottak. 
Azonkívül társzekereken nagy csomó szal
mazsákot, mosdókészűlékcket és evőeszkö

Az orvosok túlnyomó többsége 
az OTBA ellen foglalt állást

Az orvosok u| elnöke: Verebét/ Tibor professzor
Vasárnap tertolta a sorsdöntő rendkívüli 

kongresszusát n Magyar Országos Orvosszővet- 
ség és titkos szavazással kimondotta, hogy til
takozik az Országos Tisztviselői Betegápolási 
Alap orvoirendcléscinek újraszabályozása,

a szabad orvosválasztás megszüntetése ellen, 
óriási többséggel megszavazták az orvosszövet
ség vezetőségének indítványát és az úgyneve
zett „cavete” álláspontjára helyezkedtek. Esze
rint

8 szövetség tagjai nem pályáznak az OTBA 
orvosi állásaira.

Szavazólapokat küldtek a vidéki tagoknak is, 
hogy azok is közölhessék állásfoglalásukat. 
Ugyanezen a kongresszuson választották meg 
az orvosok a lemondott Csilléry András helyett 

uj elnökkét Verebély Tibor professzort.
Megválasztották az uj tisztikart is.

Reggel 9 órakor zsúfolt terem előtt nyitotta 
meg Csilléry András a kongresszust. Megalakí
tották a szavazatszedő bizottságokat és az el
nök egy órára felfüggesztette az ülést. Szünet 
után Keleti József főtitkári jelentésében ki
emelte, bogy az OTBA tervbevett rendelőinté
zetének felállítása súlyosan sérti az orvosérde
keket. Elmondta, hogy Jevéllleg

tömegesen tiltakoznak tisztviselők a sza
badorvosválasztás megszüntetése ellen.

Indítványozta, hogy ne egyezzen bele a kon- 
grestus a rendelőintézet létesítésébe és vegye 
tudomásul a szövetség által kimondott „cave- 
té"-t. A szövetség a kölcsönös érdek tekintetbe
vételével közvetlen tárgyalások felvételét kéri. 
Miután a kongresszus elfogadta az indítványt, 
dr. Pallók Géza

a nagy orvosnyomort ecsetelte.
Ezután Csilléry András mondott beszédet, ki
jelentette, hogy a bat év alatt, amíg az orvo
sok elnöke volt, ha elért eredményeket, az első
sorban a kartársak érdeme. Tiltakozott a vád 
ellen, hogy ss orvosok forradalmi utón akar
nak előnyöket kivívni. Ezután dr. Berzsenyi 
Zoltán egészségügyi főtanácsos meleg szavak
kal búcsúztatta a távozó elnököt, majd 
dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár enunciálta, 
hogy a szövetség Csillérut a Kétfy-gyürttvel 
tüntette ki

Húszmillió rádiós fiilehallatára cserélt 
helyet többszáz rádióállomás

Magyaróvár, Miskolc, Pécs és Budapest II. is 
megváltoztatta vasárnap éjjel a hullámhosszát

Vasárnap éjjel nevezetes esemény fültanuja 
lehetett, nemcsak Magyarország, . de egész 
Európa rádiózó közönsége. A Rádió Unió ke
belébe tartozó államok ugyanis megállapodtak 
abban, hogy 1934 január 14-én megváltoztatják 
adóállomásaik hullámhosszát. A nagy esemény, 
amely

Európában mintegy húszmillió rádió
előfizetőt érint, 

roppant érdekes körülmények között zajlott 
le. A brüsszeli mérőközpont világhírű igazga
tója: Rraillard fiz órakor rövid előadás kere
tében ismertette a nagyjelentőségű eseményt. 
Ezután tizenegy órakor az európai adóállomá
sok mind elhallgattak. A már előkészített hul- 
lámhoMZ-váitoztatás technikai kivitele egy órát 
igéaiyel s ezután tizenkét órakor éjjel, vala 
mennyi nemzet adóállomása már az uj hul
lámhosszakon jelentkezett. Egy-egy nemzeti 
sajátosságú gramofonlemezt közvetítettek. Az 
átkapcsolás eredményéről Berlin, Brüsszel, 
Helsinki, Prága, Róma, Stockholm mint ellen

A Hétfői Napló társasutazása 
Párisba, a világ fővárosába
Páris, ez a szédítő, arányaiban is andalí

tóan szép város, valóban megérdemli nevét: 
a világ fővárosa.

Páris a művészetek fővárosa. Páris a mű
veltség fővárosa. Páris a tudomány fővárosa. 
Párh a divat fővárosa. Legén láa szépségű 
asszonyai káprázatos öltözködéséi az egész 
világon utánozzák, divatszalonjai egy egv uj 
kreációjáért vagyonokat fizetnek a külföldi 
nagy cégek.

Párisba, a világ fővárosába viszi olva
sóit a Hétfői Napló,

Kilenc napig tart a Hétfőt Napló nagysze
rűnek ígérkező párisi társasutazása, de ások 
számára, kik tovább is ott akarnak maradni, 
lehetőséget nyújtunk, hogy a vasúti jegyük
kel egyénileg, egy későbbi időpontban utaz
hassanak vissza, többszöri megszakítással, 
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zöket szállítottak ki a Szeretetházba. Ezek 
a munkálatok arra vallanak, hogy komoly 
alapja van annak a hírnek, amely a mene
kült osztrákoknak Gyulán való elhelyezésé
ről szól.

A délutáni folytatólagos ülésen dr Mihalko- 
vlts Elemér, a szavazatszedő bizottság elnöke, 
ismertette a szavazások eredményét. A tisztuji- 
tás során leadtnk összesen 4816 érvényes sza
vazatot, amelyek közül

4790 szavazat mint elnökjelöltre, Verebély 
Tibor dr. orvosprofesszorra esett.

Hasonló arányban választották meg alelnökké: 
Sarbó Artúrt, Hültl Hűmért, Szigetiig Gyula 
Sándort (Kaposvár) és Petz Aladárt (Győr); 
főtitkárrá: Keleti Józsefet.

Arra a kérdésre, hogy helyeali-e a kongresz- 
szus a szövetség vezetőségének az OTBA ügy
ben elkészített előterjesztését, 4878-an igennel 
és 50-en nemmel szavaztak

A Mesvete“-t 4885 szavazattal 44 ellen elfo
gadták.

Ezután küldöttség ment az uj elnökért, akit 
Csilléry András üdvözölt.

DR VEREBÉLY TIBOR
egyetemi tanár, az Orvosszövetség uj elnöke 
elfoglalta ekkor az elnöki széket, program
beszédében megköszönte a csaknem egyhangú 
bizalmat és többek közt a következőket mon
dotta:

— Bármlnt is állította be személyemet a ki
csinyes Intrika, mégis látom, hogy

egyéni múltam garanciát nyújt arra, hogy 
fontos kari kérdésekben gerinces leszek 

és tárgyilagosan, önzetlenül és harcosan fogok 
működni. Ott keli felvennem a küzdelmet, ahoí 
Csilléry András elhagyta. A betegbiztosító In
tézmények egyre szelesebb fronton támadják 
meg létérdekeinket.

Rohamléptekben halad a magyar orvosi 
társadalom a szocializálódén felé

és rendűnk tekintélye nagy mértékben hanyat
lott Mindezeknek főoka: az összefogás hiánya.

Kijelentette továbbá, hogy minden erejével 
azon lesz, hogy az OTBA-kérdést úgy oldják 
meg, ahogy ezt az orvosok érdekei kívánják. 
Hangsúlyozta, bogy soha sem engedte át sás
gát felekezeti vagy politikai ellentéteknek, 
ígérte, hogy megbízható vezetője lesz a szö
vetségnek.

A nagy tapssal fogadott programbeszéddd 
végétért s közgyűlés.

őrző központok egymásután tettek francia és 
német nyelven jelentéseket, amelyet valamennyi 
rádióhallgató foghalott a készülékével.

Magyarország, Lengyelország és rajtuk, kí
vül még több állam nein fogadta ét es 

egyezményt,
s ennélfogva részben marad a helyén, részben 
pedig tetszése szerint választott uj hullátnhosz- 
szal. A magyar adók közül Budapest I., a fő
adó, valamint Nyíregyháza, maradt az eredeti 
helyén, Magyaróvár a 227.1, Miskolc 208.6, Pécs 
204.8 és Budapest 11. a 834.5 méteres hullám
hosszt foglalta le magának. Ebből

az uj Mhullám-honfcglalájibólw a magyar 
rádlózókra több előny származik, 

amelyek közül nem utolsó az, hogy egyes kel
lemetlen zavaró hangoktól szabadul meg a 
relé-állomások hallgatóinak közönsége. A ma
gyar állomások hullámhossz-változtatásának 
technikai munkálatai a késő éjjeli órákban még 
folynak, hétfőn azonban már vajpmennyi adó a 
fentebb közölt uj hullámhosszán jelentkezik.

akár Németországon, akár Svájcon kérésziül. 
A kirándulásnak maga az utazás Is csá
bító attrakciója, mert Tirol és Rvájc 

hegyórlásai között vezet az uL
Részvételi dij jó polgári szállodákban, há

romszori napi étkezéssel, teljes ellátással, 
adókkal, borravalóval, pályaudvartól a szi'iL 
lódéig való beszállítással, csoniagszállitássnl 

264 pengő
ugyanez vacsora nélkül 245 P.

A Hétfői Naplő tórsaiutazásn 

február M-án Indul és 16-án érkezik 
vissza Budapestre.

Jelentkezéseket elfogad és részletes program
mal szolgál a Hétfőt Napló, Erzsébet-körut 
4 Telefon: 30Ü—ŰB.
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Vasárnap délután eltemették 
Bognár István összevarrt holttestét 
Szörnyű tetemrehivás a temetés előtt: a gyilkos asszonyt 

a holttest elé állították, hogy agnoszkálja
Vasárnap reggelre sirt ástak Dunakeszin: 

Bognár Istvánnak, a meggyilkol hentesraes- 
tcrnck szánták a sirt.

Bognár István összevagdalt, I földarabolt 
holttestének részei sorrendbe®, ahogyan 
megtalálták, a törvényszéki orvostani inté
zetbe kerüllek. Napokon át foglalatoskod
tak az örvösek a boncolással, amíg meg
állapították mindazokat az adagokat, ame
lyekre a nyomozásnak szüksége Tolt, azután 
gondoskodtak arról, hogy Bognár holtteste 
örök nyugalomra kerülhessen.

Megcsinálták az úgynevezett hulla-toa
lettet.

összeállították a szörnyen szétvagdalt 
testrészeket, összevarrták, s a holttestet 

azután koporsóba helyezték 
és a hatóságok megadták a temetési enge
délyt.

Vasárnapra tűzték ki a temetést, de szom
baton előbb még egy aktus zajlott le:

Bognár Istvánnál, a gyilkos asszonyt 
tetomrehivták,

agnoszkálnia kellett az ura holttestét.
Köves Aurél dr. vizsgálóbiró egész héten 

Idába próbálta a férjgyilkos Bognárnét rá
venni. hogy tekintse meg a holttestet, az asz- 
szony mindent elkövetett, hogy kibúvót ta
láljon ez alól.

— Ne tessék erre kényszeríteni, nagysá
gos bíró ur, — könyörgótt összetett ktzzel. 
— Nem tudom megnézni... nyomban meg
halnék ...

— De meg kell néznie —

mondotta a vizsgálóbiró — mert addig 
nem lehet eltemetni.

A vizsgálóbiró intézkedésére Bognárnét 
szombaton délután öt órakor a fogházból 
átszállították a bonctani intézetbe. A gyil
kos asszony

lassú, tétovázó léptekkel haladt a szűk 
folyosón.

Araikor a halottaskamrához ért, megtor
pant és halk sóhaj hagyta el az ajkát.

— Jaj istenem ... mi lesz velem!...
— Most jól nézze meg ezt a fejet, Bog

nárné — szólt a vizsgálóbiró és mondja 
meg nekünk, hogy fölismeri-e férje fejét, 
vagy nem?

Bognárné földbegyökerezett lábakkal, 
megüvegesedett szemekkel és szoborszerű 
mozdulatlansággal állt férje holtteste előtt. 
Alig hallható suttogással mondotta:

— Igen, megismerem ... éz a férjem 
feje..•

Bognárné tetemrehivása után a gyilkos 
asszonyt visszakisérték a pestvidéki ügyész
ségre.

Vasárnap délelőtt tiz órakor érkezett 
meg Dunakeszire a fekete furgon Bognár 
István holttestével.

A világossárga, aranydisszel övezeti 
tölgyfakoporsót a temető kápolnájába vit
ték és fölravalalozták. A községben gyor
san terjedt el a hir s az asszonyok, férfiak, 
gyószbaöltözve, sűrű csoportokban özön
löttek a temető felé. Mindenki koszorút, 
vagy virágcsokrot szorongatott a kezében. 
Délután két órakor már

valóságos virágerdő

borította a tragikus véget ért Bognár Ist
ván ravatalát. A rendet a csendőrség és a 
frontharcosok egy csoportja tartotta fenn. 
A koporsó két oldalán fekete betűk mered
nek a gy ászoló közönség felé:

Bognár István. Élt 38 évet.

A tömeg egyre növekszik. A kis szűk te
metői térségen valóságos tumultuózus jele- 
n lék keletkeztek.

Délután három órakor együtt van az 

ötezret meghaladó gyászoló tömeg.

A hetvenéves apa és a betegágyból fgjkelt 
anya roskadozó térdekkel állnak meg tra
gikus véget ért fiuk koporsója előtt. Gyám
jával érkezik Bognárék hirtelenszőke, 
nvurgá t ii zen négyé vés Pista fia. Körüláll- 
,'á': a koporsót a testvérek: Bognár Anna, 
Mária és Sándor. A gyilkos asszony roko
nai közül senki sem jött el.

Mez cg József újpesti evangélikus lelkész 
imába kezd. Szivszoritó, hangos zokogás. 
Fojtó virágillat, kísértetiesen sercegő gyer
tyák.

— Nagy megdöbbenéssel szivünkben és 
lelkűnkben álJjuk körül ezt a ravatalt — 
mondotta a lelkész — melyben egy tra
gikus élet kér számadást Éay fekete, sötét, 
néma ravatal és mégis milyen hangosan 
beszél, hclcfacsar a szivünkbe, mert az 
emberiség rútságát tünteti fel. Az emberi 
erkölcstelenség legmélyebb fokát, amelyről 
fnár

mélyebbre nem to •fflyedhetflnk...
Mindenki dr. A leiként bénádé után hat 

frontharcos vállára veszi a frontharcosok 
leplével letakart koporsót és dübörgő lép
tekkel viszi a sir széléig.

Még egy rövid ima s a dunakeszii Iparos
kor dalárdájának gyászéneke mellett le- 
bocsátják a frissen ásott gödörbe Bognár

lilább milliós pénzügyi botrány 
pattant ki Franciaországban

fi ro’jo'tmuitu fagyencbOl len bankigazgató Ibbbozer 
embert i» millió frankkal bocsa non és megszültöt

Páris január 14.
(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelentése.) A Popululre újabb pénzügyi bot

rányról közöl leleplező cikket. A felsőelzászl Sundguu vidékén fekvő Frlesen városá
ban tört ki az újabb pénzügyi botrány, amelynek

főhőse egy többszörösen b üntetett rovottmultu fegyenc,
aki büntetett előélete dacára -megalapíthatott egy dobozgyárat. A gyár igazgatója is 
ez a rovottmultu szélhámos lett, aki fedezetlen csekkek forgalombahozatalával és 
egyéb csalások elkövetése révén többezer környékbeli üzletfelét összesen

18 millió frankkal megkárosította.
Az igazgató egy takarékpénztárat is alapított, amely kölcsönöket folyósított a friesenl 
városi kölcsönintézetnek. Egyéb üzleteket is kötött a záloglntézettel, amely a csalárd 
tranzakciók következtében most csőd előtt áll.

Az igazgató megszökött, 
megállapították azonban róla, hogy a múltban hasonló bűncselekmények miatt hat 
évet és három hónapot töltött fegyintézetben.

Megtámadta a rendőrt 
az igazolásra szólított 
lókereskedő és barátnője

A kocsmai verekedés vége
Hatósági közeg elleni erőszak címén elő

zetes letartóztatásba helyezték Dud s 
György 32 éves lókereskedöt és Horváth 
Anna Gizella 34 esztendős háztartásbeli nőt. 
Mind a ketten cigányok, akik már szerepel
tek a rendőrségen.

A Mester-utca 71. számú házban van a Tö
rök-féle kocsma. A közeli Haller piacról 
szoktak idejárni vásári árusok, azonkívül 
vidéki ló- és marhakereskedők. Az utóbbi 
időben cigányok is fölkapták ezt a helyet 
és van olyan este, hogy husz-harminc ci
gány is Összeverődik a kocsmában. Szom
baton este két társaság jött össze a söntés- 
ben, mintegy húszán lehettek, valameny- 
nyien cigányok. A két társaság tagjai vala
min összeszólalkoztak és csakhamar

parázs verekedés keletkezett.

Újabb sibolási botrány Berlinben
Két és félmillió márkát csempésztek ki Németországból

, Berlin, január 14.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A berlini hatóságok nyomozása, 
amelyet a megszökött svájci Meinsperger 
Jakab bankár valutaügyével kapcsolatban 
folytattak, szenzációs felfedezésekre veze
tett. Kiderült, hogy a közelmúltban

egy másik, hasonlóan nagyarányú sl-

Példátlanul izgalmas szerelmi 
dráma - Budapestté! 
Vácig és vissza

Tragédia helyett happy-endet rendezett 
a rendőrség két szerelmes fiatalnak

Kettős szerelmi dráma izgalmas fordula
tai foglalkoztatták vasárnap a főkapitány
ságot A szerelmi dráma két titokzatos el
tűnéssel kezdődött még a hét közepén. Meg
jelent a főkapitányságon Vajdafl János ga
rázsmester és bejelentette, hogy fia,

Uj. Vajdafl János szobrász 
nyomtalanul eltűnt újpesti lakásáról. Alig 
távozott el a garázsmester, amikor egy öz
vegyasszony hasonló bejelentést tett; elpa
naszolta, hogy

fiatalkora leánya, 
egy magánhivatalnoknő ugyancsak eltűnt 
nyomtalanul.

A rendőrség megindította a nyomozást az 
eltűnések ügyében, de természetesen akkor 
még nem is gondolhattak arra, hogy a két 
eltűnés valamilyen kapcsolatban van egy
mással.

Icgnan Mutáfl . vj?

István földi maradványait.
A fölhantolt sirt elborítja a koszorúk 

tömege és feltüzik a barna fakeresztet:
— Itt nyugszik Bognár István, élt 38 

ével, meghalt 1933 december 27-én. Béke 
hamvaira.

Előbb poharakat, azután székeket hajigál- 
tak egymáshoz, majd ökölre mentek. A 
vendéglős rendőrért küldött. A rendőr lát
tára a verekedők egy része elszaladt, Du
dás Györgyös barátnője, Horváth Anna 
azonban ottmaradtak és

a többieket Is uszították, hogy ne ijed
jenek meg a rendőrtől, hányni verjék 

meg azt. %

A rendőr igazolásra akarta fölszólítani őket, 
mire először a nő, azután a lókereskedö is 

megrugdosta a rendőrt
és el akarták tőle venni a kardját. Ez nem 
sikerült, a rendőr leszerelte őket és össze
kötözve bekísérte őket a kapitányságra. 
Mind a ketten már többször voltak büntetve 
hatósági közeg elleni erőszak címén.

hokis történt,
amelyet Meinsperger társaságával kapcsola
tosan egy külföldi csoport hajtott végre. A 
banda fejét Zürichben keresik.

A külföldre csempészett összeg

két és félmillió birodalmi márkára mg

az eddigi megállapítások szerint.

nyílt levelezőlap érkezett

a főkapitányság életvédelmi osztályára. Ret
ten Írták alá a levelezőlapot; ifj. Vajdafl 
János és a fiatalkorú leány.

tágadéban kapható!

leqfelel önneíc

— Tisztelt rendőrség — hangzott a le
vél —, ezennel bejelentjük, hogy

közös elhatározással öngyilkosok le
szünk,

a halálba kell mennünk, mert szüléink el- 
lenzlk a házasságunkat. Pedig úgy szeret
nénk élni!

Ezután elpanaszolták keserves sorsukat s 
végül igy fejezték be:

— Most itt állunk a halál küszöbén, de a 
rendőrség még segíthet rajtunk. Ha elinté
zik, hogy egybekelhessünk, lemondtunk az 
öngyilkosságról. Ha közbenjárnak és sike
rül,

kérjük, hogy apróhirdetésben üzenjék 
meg nekünk,

— zárták le a levelüket s megneveztek egy 
reggeli lapot, ahol várják, hogy a rendőrség 
apróhirdetésben levelezzen velük.

A rendőrség embereinek van szivük, nem 
sajnáltak pár jó szót szólni a fiatalok érde
kében, de természetesen nem várhattak, 
amig apróhirdetésre kerül a sor, hanem 
közben mar keresni kezdték őket. A leve
lezőlap Vácról érkezett, tehát

detektív ment Várra és rövid nyomozás 
után meg is találta a fiatal párt egy 

házban.
Az utolsó pillanatban jött a detektív, a fin 
és a lány már mindent előkészitettek a sze
relmi drámára.

— Ne szomorkodjanak — biztatta őket a 
detckliv —,

a következő vonattal jönnek a szülők, 
nem állják útját a boldogságuknak.

Happy end: a garázstulajdonos atyai 
áldását adta, az özvegyasszonv sem ellenke
zett és a főkapitányságról kiküldött detek
tív vidáman utazott vissza Budapestre —« 
jól végzett munka után. 

A LEGOLCSÓBB 
nagyteljesítményű

RÁDIÓ

Standard Rádió
Rövldnadrágos suhanó 
titokzatos merénylete 

egy kisleány ellen
Szombaton este a Petneházy-utca lő. száma 

húz elölt egy kisleány siránkozására leltek 
figyelmesek a járókelők.

— Segítség! Segítség! Mcgszurtakl — kiál. 
tolta a leányka, miközben keservesen slrdo- 
gált.

Rövidesen nagy csoportosulás keletkezeit 
körülötte és a házban lakó szülei is kijöttek, 
megnézni, mi történt gyermekükkel. Zincn* 
schein Margit 13 éves polgári iskolai tanuló
leány jobb

kezefején két vérző seb tátongott.
Szülei kimosták sérüléseit és kötéssel látták 
el. Rendőr is került elő, aki Jegyzőkönyvet 
vett fel a leány sérülésének eredetéről. A kis 
polgárista leány elmondta, hogy egy barátnő
jével sétálgatott az utcán és alighogy elváltak, 
egy tizenkét-tizennégy évesnek látszó flu «zn. 
ladl feléje. A rövidnadrógos, sapkás gyerek 
minden különösebb előzmény nélkül

hozzáugrott és kétszer megszűrte ■ keze
fején.

A fiú kezében már előre ki volt nyitva a kés, 
ugylátszik készülhetett arra, hogy a leányt 
mcgsetiesltse. Zinenschcin Margit tAm^^óját 
nem ismerte és Igy nem tudja, ki lehetett nt 
Illető. Tudtával nincs haragosa és igy az a föl- 
tevés, hogy valami gonosz csínyről lőhet sző.

A rendőrség a személyleirós alapján a kör
nyéken keresi a tizenkét év körüli késeid fiút.

‘VcuttaJtat<£t$

M<fr minden dohán'
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Halált okozott a foghúzás
A müUt után vérmőrgosést kapott 
és maghalt agy W éves leány

Vasárnap délelőtt nz l'zsoky-utcai kórház 
igazgatósága értesítette a főkapitányságot, 
hogy Vojnór Juliska IQ esztendő* házlar- 
Usb?Ü Irány, akit két nappal ezelőtt a M'>- 
hór/ utca ka. számú házból szállítottak a 
kórházba.

vérniérgrzZs következtében meghalt.
A kórház azért tartotta szükségesnek érte
síteni a rendőrséget, mert szerintük gon
datlanság Idóaíe elő a leány halálát.

A főkapitányság sérülési osztálya nyom
ban megindította a vizsgálatot és detektívet 
küldtek ki az elhunyt leány szülei luké 
Mára, hogy megállapítsák, milyen körülmé
nyeit között került a kórházba. A szülök 
elmondták, hogy leányuk tokát szenvedett 
a jogával, óriási fájdalmai voltak, mire el
határozta, hogy kihuzatja u lukas fogát. 
Csütörtökön délután azzal ment cl hazul
ról, hogy valamelyik közelben lakó fogpr- 
vost vagy fogtechnikust keres fel és azzal 
kihuzatja fájós fogát. Mintegy másfél óra 
mulvft lóri haza és megkönnyebbülten 
mondotta, hogy

megszabadult fájó fogától.

Azt azonban pepi köjőltc hozzál  ̂tQ?ójvi|I, 
hogy kinél huzatig ki a fogát Estefelé ma
gas láz lépett fel 4 fiatal leánynál, 

hirtelen feldagadt a> arca
és ujabh kínzó fájdalmakról panaszkodott, 
Szülei kétségbeesetten orvosért rohantak, 
aki meg* izsgálta a Irányt és megállapította, 
b“«Y

vérmérgezés tünetei mutatkoznak nála.

Az orvos uzt a gyanúját közölte, hogy bizo
nyára tisztátalan szerszámmal történt a 
foghúzás és ez okozta a leány rosszullétét.

Az orvos kihivatlu sürgősen a mentőket 
és intézkedett, bogv Voipár Júliát az Uzso- 
ky-uteai kórházba szállítsák. A kórházban 
mindent elkövettek, hogy u leányt meg- 
mentsék az életnek, de u legodaadóbb ápo
lás sem tudott már segíteni raj’a.

A rendőrség inlúzkodéiure holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították, 
ahol a közeli napokban fel fogják bőm 
rolni. Erélyes nyomozás folyik annak a 
megállapítására, hogy hal hozatta ki fogát 
a szerencsétlen sorsit leány.

A lopott kabátban talált kulccsal 
tört be a kabáttulajdonos lakásába

légeket flzcsaea ki
£ngl ftfervo# c«up4n egy óv alatt, 1920- 

ben több mint 40Ö olyan reeeptet Állított 
ki a« igazító-főmérnök családjának, amr 
Ivekkel a szabályzatban tpeg nem engedett 
(fyógy»»erek<t és piperecikkeket adatott ki. 
Mikor már Sólymos attól tártott, hogy le
leplezik a \ i$s?aél6i»eit,

az orvon seffitoógóvel vooolt be egyik 
drága szanatóriumba és ráadásul a ki* 
(osztott ármcptvsllő társulatnak még 
tiibbezer pengőt kellett kifizetnie érte. 
Mostanában derült ki, hogy a szegény 

föld mi velők pénzén a mérnök Szolnok kör
nyékén olyan gátőr-házakat építtetett, ame
lyek valóságos kis palotának illenek be. Volt 
olyan őrház a Tisza partján, amely tulaj
donképpen

háromuobás. fürdőszobás villa volt, 
külön vendégszobával, sclyempaplii- 

nokkat, szőnyegekkel, nehéz ezüst evő
eszközökkel és damaszt asztalteritők-

- — kel berendezve.
Most kinyomozták, hogy Sólymos a lény

üléssel berendezett „gátŐrházakban‘‘ időn-

Báró Lévay Tibor tartozása fejében 
lefoglalta a végrehajtó a Bristol- 
szálló összes szobaberendezését

Szobáról-szobára járt esténként a tapintatos végrehajtó 
olyankor, am.kor a lakók nem voltak otthon — Rub'nstein 
Erna apósa állítólag megvásárolja a Bristol-szállót

Hasznos tudni 
rolpd»iokn»k. kik a természetes haahajtó- 
kát döByt>ei> részesítik, bogy

SCHMIDTHAUER

Ifimándi
keflerövize fölényesen beválik.

ként nagy dárjdókat rendezett. Meglnvjr 
(álta a barátait és

éjszakákon át folyt a pezsgő, húzta a 
cigány és lába nők nevetése hallatszott 

ki a kis házakból.
Tíz éyen á| történtek ezek a példátlan 

dorbézolások és visszaélések a szegény 
Szolnok-környékiek keserves pénzén. A 
vizsgálatot most a dáridókra vonatkozóan 
is kiterjesztették, mert hjszen ezek a fejhá* 
borító dorbézolások 300.000 pengőjébe ke
rültek az ármentesitö társulatnak.

Tétlenért betörő az ügyészi lakásban
Szombaton este a Fő-utca 77. számú ház

ban munka közhen tattepértek egy betörőt.
Török Miklós nyugalmazott királyi 

ügyész lakásába behatolt Markovit s Károly 
3A rutvndöa kárpitos-segéd, Az előszoba 
szekrényt felnyitotta és nz abban tulált 
ruhaneinüekct rakta éppen kofferbe, ami
kor váratlanul kinyílott az ajtó és belépett 
az előszobába a család egyik féríltagja. A 
betérő először valami naiv mesével igyeke
zett n-agyorázutál adni annak, hogyan ke
rült a lakásba, de természetesen védekezése 
hiábavaló volt, rendőrt hívtak s azzal

■ főkapitányságra áliiltatUk elő.
Machovllsnt jól ismerik a rendőrségen, már 
többször volt büntetve lakásfosztopntásért 
és leyutöbh másfél évet ült a váci (egyház- 
bán.

Amikor kihallgatták arra vonatkozólag, 
hogyun szemelte ki az ügyész lakását, ki

derült, hogy
érdekes körülmények között jutott oda.

Török íla szombaton délután a Mária-utcai 
bőrgyógyászati klinikán járt és kabátját az 
egyik orvosi szobában akasztotta fel. A 
kárpitos-segéd, aki betöréseken kívül kabát
lopással is foglalkozik, ott ólálkodott a kli
nikán és egy észrevétlen pillanatban benyi
tott az orvosi szobába.

Magára kapta a télikabátot és sietve 
távnaott aa épületből.

Az utcán átnézte a zsebeket és azokban több 
Iratot és

kulcsot talált.
Az iratokból megtudta, hogy 

az ügyésznek a FŐ-utca 77. szám alatt 
van lakóía

■és-KrjtFtrr-íjzrtr,.....ipgy a 'köTcíok
lyikr a lakás ajtaját nyithatja. Mint mon
dotta,

már régebben haragszik a bírósági tik
berekre

és éppen azért nagy kedvvel indult el este, 
hogy kifossza »z ügyész, lakását. A póruljáft 
betörőt letartóztatták.

Budapest egyik legelegánsabb szállodájának, 
a Bristolnak vendégei nem is tudják, hogy na
pokon át, inig ők nem voltak otthon, végre
hajtó járt izállóbch szobáikban.

A Bristol szálp' épülete felerészben báró 
f^ixiy Tibor, felelésében pedig a llristol fít. 
tulajdona, a részvénytársaságot pedig Strauss 
Vilmos bérlő képviseli.

A Bristol régebbi érája idejéből, mikor 
FffMfitt István vezette a szállót, q

M0Q pepgős bépköveteléijc margót W 
egjtk lí.íg.l/.Jia.V, Cifrák Anlat 

nak.
Cifráit perelt, 9 bíróság megítélte a böyatejást 
Létnty bárrtékkel szemben és az ügyvédje fog
lalást vezetett.

Az ügyvéd és a végrehajtó
tapintatosan jártak el:

nem rohantak ajtóstul a házba, hanem disz
kréten szobÓFÓl-siobára mentek és lefoglalták 
A„_buÍQwkat------------------------------------------------- —-■—

Napokig tartott a foglalás, ,
a végrehajtó rendszerint olyan időpontot 
választott ki, amikor egy-egy lakó rt. 

távozott hazulról,
ilyenkor bement a szobájába és lezajlóit a 
foglalási aktus, mndy igy meglehetősen las» 
san ment, de most már befejeződött

A szállodaj szakmában különben nagy ér
deklődéssel beszélnek arról, hogy

a Bristol szálló épületére a Kereskedelmi
Bank 41Ü.000 arany pengős jrlzálogkövAte- 

lés? erejéig árverést tűzött ki 
még december ló-ére. A szálló tulnjdoijo^fj 
«opb#jj három pappal előbb ajaki kifogót 
emeltek és igy ennek következtébe}? az 
egyelőre ejmaradt

Úgy hírlik, hogy ha uj árverésre kerül a 
sor,

Str*«iM Vilmos, Rubtustein Erna hegedű- 
müvésznö apósa jelentkezik, mint vevő

» Brittől. s;á|ló egész kompleiiuipára

Szortsey István „vaíufarazzíáí" 
a bíróság előli

Zsarolással vádolják a Rombach-utcai álrazcíák szereplőit

Elcsapott pesti rendőr és egy 
gazdag a merik ás magyar 
120 betörést követett el

A pécsi törvényszék ma
Pécs, jnnuár 14.

fd Hétfőt Xapló tudáfiitöjának tcle/onfelfn- 
lése.) A pécsi törvényszék iu«. hétfőn tár
gyalja nz utóbbi esztendők IcgvnkiUfröbb bűn- 
SZÖvvtki /elének búliperét. .Sünön Ferenc má- 
gocsj földműves állott u bünszövctliozá élép 
s l.'.rsiivnl együtt nem kevesebb, mint

|20 bctöréát követtek c| Baranya és
Tolna megyében.

Hónapokon kérésztől rettegésben tartották n 
két megye lukosságát n dunántúli haramiák 
Guinikistlyukkfl, 4 lemn<idc|nt‘bb bclörószer- 
>rúii)okkid dolgoztak es mindig sikerült u|- 
menekülnlök n csendőrök e|ö|. Végül is »ike- 
r.|h Mipont elfogni.

vonja felelősségre őket
A nyoinozá? kideritelle. hogy
Simon Budupesten próbaidős rendőr volt, 
de nem véglegesítették, h?nein elcsapták 

a rendőrség kötelékéből. ,
Ezután tért vhszv falujáhn, ahol Topa JAros, 
Amerikából hazatért gazdával és Sállal György ' 
huszcszleirlöz H.italcmlriri 1 szövctkrzc'lt és 
megkezdődött 4 hatörések sóroguta. Topa 3&- 
no$ról úgy tudják, hogy

AmertkáhAI hatalmas vagyont hozott hasa 
s lctnrt<Sztgt*«4 ^rjówi fr|tflné«t kdiáit »« 
rgéöj környéken. , ,

A tárgyalásra 3 kórosultak nagy tömegéi Is 
bcidáglék b igy nupnklg tart mgjd, amíg Hé
letet hirdetnél a inoiiítp' bQnügyban.

A bünlctőtörvényszék o heti tárgyalásai kö, 
aül a legérdekesebb lesz az a biinper, amely
nek

Szőrt se y István 4m több társa a vádlottja.
A rendőrség hetekig tarló izgalmas nyomozás 
után derilt|te k|, hogy a hQipbach-Utcában_ és 
környékén egy maga*, válla* fiatalember több 
társával

„valnta-rauiókar rendez
s magukat detektivoknek adva ki, Igazoltat
nak, valutákat koboznak el. A magas, erőtel
jes fiatalember — a nyomozás megállapítása 
szerint — Szörtsey István, akinek többször volt 
már dolga a hatóságokkal. Legptóbb azzal vá- 
(Jollák, hogy betörésből származó holmikat 
vásárolt, de a törvényizék ebben az ügyében

felmentette.
Szörl-sey Istvánt letartóztatták. Zwo)«« 
eiméu iudult ejiárás és ?z ügyészség vád

iratot is adott ki eLenc.
Szörtsey István viszont fe||olymnodá.st jelen
teit bg a vádirat ellen ázzál, hogy ő nem de- 
tektivként szerepelt a Rombach-utcában én 
nem tett mást, mint egyes valutaiiréreket le» 
leplezett és rendőrkézre adott. Szörtsey Ist
vánt azonban a vádtanács is vád alá ht'lyetta 
s pzekután tűztek ki tárgyalást bűnügyében, 

pénteken tartják meg ar. érdeke# fé|árr 
gyalúsl,

amelyen egéss sereg embert kihallgatnak s ai 
1 qllíinirendőrség detektivjei is részletes vallom 
I mást tesznek az ál-ra^zják leleplezéséről.

Ha mulatni, nevetni, 
szórakozni akar, nézze meg az

Kéjlakokat építtetett a Tisza 
partján a szolnoki ármentesitö 
sikkasztó főmérnöke

Példátlan tékoslás, é|ssajk*l dorbézolások, 
pezsgősés a szegény emberek ellopott pénzén

Szolnok, Január 14. 
é l llét/öi fi'apió tudősiláfátwk tcltfon- 

jelentése.) A Molpokl urmcptcáitö lAr»nlnt 
igazgató-főmérnökit. Sólymos Arthurt — 
mint ismeretes — hilKletlrn vi*s/aélé*c|| 
iniutt lein' to/tatl.ik \ ele együtt \ i/.agá|u|

Indult Engl István dr. szohiyki városi fő
orvos <s Vzoayhlipwiis Jóaaof gyógy*v- 
rész ellen K Az utóbbiak "gjani* közre- 
működlek abban, hogy

Sólymos az ármentesitö pómuMI
II.0W plp,n.-w4niukal e.
1*4X0 MN-

olmü uj magyar filmet. 
.HVPPOUT' óta nem volt ilyen vldúm magyar film I 

R e n 4 e » t *;

HOTEL
EXCELSIOr?-HABSBURG
t.'SKS'n,." wien ""r’.'ínr koséi
E'aőranju családi szállá étlt-rerrmgl 
és kévóhéiM1, Modarn komfort Fglyo IMIH’MhvI*. KAlMntl Ibiéi, FQréSk

WIZN 1.
HCTEL METROP0L 

Elsőranpu h.'». 600 szopó, 
folyó meleQ 1 ide<? y jjpl ég 
tolefornai Szobaárak: 
0.90 Schlllingtöl fellelő,

CZIFFRA GÉZA
A főszerepekben:

0alla Ltol, Verebes Ernő, Csortos 
Gyula, Gőzön Gyula, Simon Zsuzsa, 
Gombaszögi Ella, Tarján György.

RADIUS-UIETRO KARIRRfi
I Filmpalota Mozgáoainháa
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Kilencedik közlemény

Benes, Bratianu s a többi 
„bókebirák** hóhérmunkája

A külügyminiszterek tanácsának tehát félreért* 
hetetlenül tudomásul kellett vennie, hogy itt elsősor
ban egy

Clemenccau által is már „szentesített" határ
vonalról

van szó és hogy a „tábornokok" sztratégiai szempont
jai is vannak olyan súlyos érvek, mint az egyéb etni
kai és földrajzi argumentumok. Sőt, csakis ezek az 
argumentumok jöhetnek komolyan tekintetbe, hiszen 

egy szövetséges állam érdekeiről és jutalmazásá
ról volt szó, amelynek még 1910-ban külön szer
ződéssel kilátásba helyezték a minél nagyobb er
délyi zsákmány háborítatlan élvezetét

A nyugatmagyarországl 
határkérdés tárgyalása

A nyugatmagyarországl határprobléma felvetése 
Dávid Hunter-Miller feljegyzéseinek egyik leg

megdöbbentőbb fejezete.

Oly leleplezésszerü adatok sorakoznak itt egymás 
mellé, amelyek még a trianoni békekonferencia fel
színes munkáját ismerő kritikusok is megdöbbentik. 
Szinte egyedülálló a világtörténelemben, hogy'

nagy nemzetközi békekonfe
rencián erőszakkal oly határ
problémát rándgáljanak elő, 
amelynek tárgyalását maguk a 
az érdekelt felek sem kérték.

Jfunter-Miller feljegyzései szerint, maguk a fődelegá
tusok voltak a legjobban meglepődve azon, hogy ez a 
határprobléma egyáltalán tárgyalásra került. Az erről 
szóló igen érdekes és az egész trianoni „békemunka" 
boszorkánykonyhájába mélyen bevilágító bizottsági 
tárgyalásról Hunter-Miller gyorsrói jegyzetei a követ
kezőkben számolnak be:
SONNINO: Nem látom szükségét annak, hogy ezt a 

határkérdést most, minden előzmény nélkül 
tárgyaljuk.

PICHON: Magam is úgy tudom, hogy semmiféle al
bizottságot nem bíztunk meg azzal, hogy ezzel 
a határkérdéssel foglalkozzék.

LANSING: Ha ez igy van, a magam részéről teljes 
mértékben csatlakozom Mr. Sonnino vélemé
nyéhez és

nem látom be, hogy mi szükség van arra, 
hogy a jelenlegi határon bármi változtatást 

eszközöljünk.

BALFOUR: A határváltoztatást azért tartom lehetsé
gesnek, mert állítólag ezen a területen 
nagyobbszámu német lakosság él, amely álli- 
tólag csatlakozni kíván Ausztriához. Ha ez 
tényleg igy van, akkor kívánatos volna ennek 
az ügynek tárgyalását erre az eshetőségre elő
készíteni.

SONNINO: Tudomásom szerint eddig sem Ausztria, 
sem Magyurország részéről nem merült fel ily- 
irányu óhaj.

BALFOUR: Nézetem szerint BZ ©géSZ leél*- 
dós a nagyhatalmakat nem 
nagyon érdekli. De tekintettel arra, 
hogy Ausztria és Magyarország közötti nehéz
ségek még fennforognak, jó volna rendezni ezt 
a kérdést, mert az igy, rendezetlenül, még nagy 
zavart idézhet elő.

SONNINO: Nem értem és nem tudom okát adni, 
hogy miért támadnának nehézségek a két or- 
szagnak eddig egymáshoz való viszonyában.

PI3HONI Véleményem szerint SZUkSÓOtOlon 
ezért a kérdést napirendre 
tUznl.

LANSING: Legjobb volna talán, ha egy albizottságot 

bíznánk meg A kérdés tanulmányozásával.

Végül is azzal az indokolással, hogy
a magyar-román haiárblzottság 
által előterjesztett hatalmas 
anyag részleteinek vizsgálata 
oly feladat, amelyet a bizottság
nak elvégeznie nem állott mód
jában, hajnali 3 órakor, a Ma
gyarország és Románia közötti 
ui határvonalat is véglegesen 
elfogadták.

amely azután a konferenciának jelentené, 
hogy a két ország közötti eddigi határnak bár
mily irányú megváltoztatására szükség van-e 
vagy sem? Ez a bizottság azután

foglalkozhatna mindazokkal a javaslatok
kal, amelyeket akár Ausztria, akár Ma
gyarország részéről terjesztenének elő,

SONNINO: Nem látom szükségét semmiféle külön 
bizottság kiküldésének,
hiszen egyik fél sem vetette 
fel az uj határrendezés prob
lémáját.
Ha majd felvetik, lehet minderről beszélni. 
Olaszország a maga részéről 
teljes mértékben helyesli az 
eddigi határi, amelyet semmi 
okuk sincs megváltoztatni.

LANSING: Csupán a probléma előkészítését óhajta
nám, hogy az esetben, ha a határkérdés eset
leg mégis felvetődnék, a Tanácsot ne érje tel
jesen készületlenül a probléma.

SONNINO: Semmi okot nem látok az ügy erőszakos 
feszegetésére. A magyarok, bár nem voltak 
jelen a román határ megállapításánál, mégis 
milyen éles tiltakozással éltek. Ismét csak 
szükségtelen zavart okozna ez az ügy. A két 
ország különben is ölvén esztendő óta soha
sem perlekedett egymással az országhatár 
miatt Jelenlegi kormányaik amúgy is igen bi
zonytalanok s az Idő sem arravaló, hogy mó
dot adjunk ellentétek szitására emiatt a két 

ország között

LANSING: Szintén az a véleményem, hogy c bizott
sági munkára csak az esetben kerüljön a sor, 
ha az ügy elintézése nem okozna különösebb 
zavart.

SONNINO: Amennyiben ezt meg lehetne valósítani 
anélkül, hogy az ügy előkészítéséről az ér

dekelt felek tudomással bírjanak,

ez esetben nincs észrevételem a külön bizottság 
munkája ellen.

Benes sátáni mesterkedés
sel Wilsont Is megnyeri a 

korridor-terv számára
Pichon francia külügyminiszter hozzászólása 

után végül is abban állapodtak meg a békebirák, 
hogy a burgenlandi határkérdést „tárgyilagosan*1 ©lő 
kell készíteni arra az időre, amikor ez a probléma 
Magyarország és Ausztria között a jövőben esetleg fel- 
meülne. Egyúttal azt is elhatározták, hogy az eset
leges határkiigazitás szempontjából a lehető leggyor
sabban és minden zavart (feltűnést) kerülve meg kell 

indítani az adatgyűjtést. Mindaddig azonban, amíg 
akár Magyarország, akár Ausztria nem veti fel a 
problémát, ezzel

a kérdéssel kapcsolatos további intézkedést meL 
Jőznl kell.

Hiába határozott azonban igy a bizottság, az 
egyik legközelebbi főbizottsági ülésen Wilson megint 
csak előhozakodott a Magyarország és Ausztria kö
zötti határrendezés problémájával. Benes, hogy fan* 
tasztikus álmát: a cseh—jugoszláv korridort elérhesse, 
Wilsont is megkörnyékezte Balfour és Lansing után. 
Még pedig eredményesen. Wilson meglepctésszerü 
felszólalásáról — amely ismét az olasz Sonnlnót érin
tette a legváratlanabbul —, Hunter-Miller a követke-* 
zőkben emlékezik meg:
WII.-SON: Oly információkat kaptam, hogy

„osztrák részről" felvetették a Magyar
ország és Ausztria közötti határrendezés 
problémáját,

igy tehát ebben a kérdésben is dönteni kellene.
SONNINO: Nem tudom megérteni, hogy miért nem 

volna az elegendő, ha Magyarország elismerné 
Ausztria és Ausztria Magyarország független
ségét anélkül, hogy a határkérdést egyáltalá
ban érintenénk?

WILSON: Ismétlem,
engem úgy informái lak,

hogy osztrák részről felvetették a problémát
Wilsonnak erre a kijelentésére hosszas eszme

csere indult meg a békebirák között, végül is abban 
állapodtak meg, hogy:

„Ausztria tartozik a közötte és Magyarország kö

zött 1869 óta fennálló országhatárt elismerni s 
ha a két ország között ebből kifolyólag bármily 
vonatkozású nézeteltérés támad, ez esetben a szö
vetséges és társult hatalmak szükségszertileg 
majd rendezik a kérdést"

Osztrák részről sem az 1919. éld februári, sem 
a májusi tárgyalások folyamán

Nyugat-Magyarország elcsatolására nézve semmi
nemű javaslattervezet vagy emlékirat nem érke

zett

a békekonferencia vezetőségéhez. A Hunter-Miller 
által is ismertetett felszólalások azonban az osztrák 
delegációt végül is arra birkák rá, hogy most már 
maga is jegyzékben kérje ennek a területnek 
Ausztria részére való átengedését Miután Benes és 
társai — mindvégig a kulisszák mögött maradva —■ 
eredményes mesterkedéssel elérték azt, hogy a Né
gyek Tanácsa ismételten napirenden tartotta ezt a 
problémát, végül maguk az osztrákok is szükségét 
látták annak, hogy a fogadott vagy fogadatlan próká
torok nagy serege után, mint az egyedüli érdekelt fél

szintén jelentkezzenek a nagy 
osztogatáskor.
1919 évi junius 1fí-án kelt uz osztrák békedele* 

gáció jegyzéke, amelyben
Renncr szocialista kancellár Nyugat-Magyaror
szág uémetek által sűrűbben lakott részeinek a 
Német-Osztrák köztársasághoz való csatolását 
kérte.

Ezt a kérésüket az argumentumok három csoportjá
val támogatták.

1. Történelmi jogokat formáltak erre a területre 
azon az alapon, hogy a magyarok itt a honfoglalás
kor germánokat találtak és hogy

a területek egy részét később osztrák hercegek
nek zálogosították el.

2. Hivatkoztak arra, bőgj’
Nyugat-Magyarország Bécsnek zöldséges kertje,

3. A legnagyobb határozottság és főindokként 
kijelentették, hogy

a terület német népe Ausztriához kíván csatla
kozni.

Látnivaló tehát az osztrák memorandumból, 
hogy az egész nyugatmagyarországi határkérdés, 
illetve határrendezés állandó napirenden tartását 
Benes és társai forszírozták.

Bencsék célja kétségkívül katonai érdekekkel 
volt összefüggésben.
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Teljessé akarják tenni a Ma- 
gyarorsz£e;ct körülzáró fojto
gató gyUríC, hegy egyetlenegy 
h-ly se legyen, amelyen át Ma- 
r yarorsxág osaileg Sr'ss levegő
tő z JuChet és ex 8 tudtuk és 
beleegyez5sQk nélkül érintkez
hessek a kOlfttlédel.
Erről ternitafelOOMi a nagyhatalmak képviselői 

f.mlfscm tudtak", vagy ha tudlak is, ez ciciben tetn \ 
akartak érvényt tzereird annak a régi évezredes 
révnek, amely „kontradiktórius eljárás" néven is
meretes, — és

a vád alá helyezett Magyaror
szágot még ebben az ártatlan
nak látszó nyugalma lyaror- 
szágl kérdésben sem hallgatták 
meg soha.
A vádlottnak oohasem volt szava, hogy vidéke- 

aését

— amennyiben jogos és büszke véleményét ennek 
lehet nevezni —

elöter JcMthct te volna.

Lloyö Geme és 
nagyarorszag tengeri u(|i

Mint Huntor-Miller feljegyzi, a négy határmeg- 
Allapitó bizottság határozatát a Külügyminiszterek 
Tanácsa végül is egyhangúlag magáévá tette.

A Neullly-I villa, amelyben állandó rendőri felügyelet alatt tartózkodott gróf Apponyi 
Albert elnöklete alatt a kiküldött magyar delegáció.

1919 december 1-én rendelték 
a magyar megbízottakat 
parancsszóval Neuilly-be

A szoros értelemben volt trianoni békeszerző
déssel kapcsolatos problémák tárgyalásának

itt vége szakad.

Még számos alkalommal felbukkannak ugyan ma
gyar problémák és adatok, ezek nzonbnn inkább a 
már megszállott és vörös terror rémnapjait élő 
csonka Ország nélkülözéseivel, bajaival kapcsolatosak.

Ilunter-Miller feljegyzéseinek egyik legfonto
sabb tanulsága, hogy a hat ár megállapító bizottságok 
és a Legfelsőbb Tanács üléseiken

1910. év februárjától május közepéig már vég
leges formába öntötték a trianoni Magyar
országra vonatkozó területi rendelkezéseket.

A szövetséges és társult hatalmak viszont 
csak 1919. évi dacember hó 1>én 
szólítottak fel a magyar kormányt, 
hogy a béke megkötése cáréból 
a szaUságesmeghatalmazásokkal 
ellátott megbízottait a legrövidebb 
Mbn beim küldje ki Neuillybe.

A magyar b£keóeleg£cló foll- 
ánsokra manS Igazoló írásait 
még csak arra sem érdemesí
tették, hogy elolvassák.

E javaslatokat most mé.r mint & nagyhatalmak kül
ügyminisztereinek határozatát terjesztették a konfe
rencia plénuma dó a Magyarországgal kötendő 
„békeszerződésbe" való becikkelyezés céljából.

Mielőtt ezt megtelték volna — saját lelkiismere
tűk könnyítésére és a nyugatmagyarországi erősza
kosan elöráncigált határrendezésre mintegy szépség- 
flastromul —, Lloyd George aziránt kezdett érdek
lődni az utolsó pillanatban, hogy vájjon

hogyan lehetne biztosítani Magyarország és 

Ausztria számára szabad utat a tengerekhez, 
amelytől mindkét ország mesterséges határokkal el 
van zárva? Orlando és VVilson is igen helyeselték 
Lloyd George-nak ezen valóban megható eszmei ja
vaslatát és „intézményesen" óhajtották biztosítani 
mindkét ország számára e téren a lehetőségeket és 
a védelmet. E célból egy négytagú albizottságot küld
tek ki (et volt a békekonferencia 179-ik albizott
sága), amely karöltve a kikötők, viziutak és vasúti 
(közlekedési) ügyek bizottságával, igyekezett

papíron tengert teremteni a két ország számára. 

Itt nz együttes ülésen Amerikát: Wilson, Whitc ezre
des és líudson professzor, a Brit Birodalmat: Lloyd 
George és Sir Smith képviselték, inig Franciaország 
nevében maga Clemcncetiu, Olaszország nevében pe
dig Orlando volt jelen. Szép tárgyalások után végül is 
nem tudták a tengeri szabad uta
kat „intézményesen" biztosítani. 
Ezzel a méla akkorddal nyert befejezést Lloyd 
George „tengeri akciója."

E felszólítás következtében a magyar bé.kedclegáció 
tagjai Apponyi Albert gróf vezetése mellett 1920. év 
elején utaztak ki Neuillybe, ahol Clemenceau, már 
január 14 érv kitűzte a békcfcltételek átadását. A 
magyar békedelegáció azonban közölte Gletnenceau- 
vpl, hogy a közel harminc hadviselő állam diploma
táinak meghatalmazó leveleit a rövid határidő alatt 
nem tudja felülvizsgálni és igy

u békefeltétclck átvételére halasztást kér.

Ezt a halasztási kérelmet különösen indokolttá tette 

ai a körülmény, hogy Apponyi, Jules Combon nagy
követ utján arról értesült, hogy

as Amerikai Egyesült Államok a békekonferen

cián nem lesznek képviselve.

Apponyi tehát arra is megkérte Clemenceati-t, hogy 
a tnagvar delegáció a washingtoni kormány Páris- 
bnn akkreditált képviselőivel is közvetlen érintkezésbe 
léphessen, tekintettel arra, hogy a magyar kormány- 
tói nyert utasítás értőimében valamennyi hadviselő 
Állammal békét óhajt kötni Magyarországi

Clemenceau 
„parancs“-levele 

Apponyihoz
Apponylnak erre a jegyiékére Clemenceau még 

Ugyanaz nap: tehát január 14-én

Igen szokatlan formában, kínosan udvariatlan 

levélben válaszolt,

amelynek egyes részeit érdemesnek tartjuk szószeri ni 

is közölni:

Páris 1920 január hó 14.

Elnök Ur!
Folyó évi január hó 14-én 

kelt levelét volt szerenosém 
késhez venni. A Legfőbb Ta- 
náos meglepetéssel vette tu
domásul, hogy a magyar béke- 
delegáoió a békefeltéteJek 
átvételére halasztást kér.
. A Tanács nemhai aszt ja a1 a

fe hozott ürügyek miatt ezt 
az aktust,

miért is van saerenosém írás
ban le megismételni a holnap 
csütörtök 4 órára a Külügy
minisztériumba szóló meghí
vást a békefeltételek szö
vegének átvétele végett.

Abban as esetben, ha a ma
gyar békedeiegáoló nem tár
taná szükségesnek, hogy a 
Legfőbb Tanács meghívásának 
eleget tegyen, ez utóbbi tény- 

. ben az, a SzOvetségesekáttal 
megállapított békefelt^te- 
1 ek átvéte1 ének megtagadását 
látná és úgy vélné, hogy a 
magyar delegációnak— amely
nek On ai elnöke -• nem volna 
többé oka arra, hogy tovább
ra is Páriában tartózkodjék.

Clemenceau."
Az akkori idők különös atmoszférája követkín 

lében a magyar békedolegációnak még ezt a gorom. 
baságot is zsebre kellett vágnia. Kénytelen volt a 
Tigris óhaját teljesíteni. A meghatalmazó levelek 

átvizsgálása pedig igen alapos munkát kívánt

A magyar békedclegáció főtitkárának: Praz. 
nooszky rendkívüli követnek a békekonferencia fö« 
titkárságához intézett jegyzékéből tudjuk meg, hogy 

tulajdonképpen hányán is voltak a mi ellenségeink.
A magyar delegáció az Angol birodalom, Bel. 

gium, Brazília, Kína, Kuba, Eguador, Franciaország. 
Görögország, Hcdzasz, Olaszország, Panama, Peru, 
Portugália, a Szerb IIorvát Szlovén állam, Sziám, 
Románia, a Cseh köztársaság, Uruguay és az utólag 
bemutatott Amerikai Egyesült Államokbeli megbízó, 
leveleket rendbenlévönck találta. A japán császár meg. 
hatahnazottjának megbízólevelét, miután az nem 
volt kellőképpen hiteiesitve, a magyar békedelegáció 

visszaküldte. Ugyancsak visszaküldte Hondurnsz 
köztársaság elnökének megbizólevelét is, miután az 
csupán a Németországgal kötendő béke aláírására 
vonatkozott. Végül felhívta a magyar békedelcgáció 

a békekonferencia főtitkárságának figyelmét arra a 

különös körülményre, hogy Nlakaragua köztársaság 
elnökének megbízólevele — amely állam pedig szín, 

tán hadláUapotban volt Magyarországgal — hiány, 
zott a magyar békeküldöttségnek átnyújtott mégha, 
tatmazdsi okmányok közül.

Ez az utóbbi körülmény azért is külön emlitésf 
érdemel, mert jellemző arra a zűrzavarra és n had. 
oéeoU államoknak szinte nagyüzemi forgalmán, 
amely kősóit már maguk as Illetékesek sem tudták, 
hogy ki kivel volt hadláUapotban és kinek kell kivel 
a békét megkötni?!

(Fofyfatfuh)
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Haiáiosuésa tiltott műtétet 
hallott vlgre om fiatal orvos 

a ronőBrstö szIüsfhi nyomozást indított 
a teresen teikuiatasdra

A főkapitányság sérülési osztályán Zs/j- 
znonrfy Endre dr rendőrkapitány újabb til
tott műtét ügyében folytat nagyszabású nyo
mozást.

Még a mull hét szerdáján történt, hogy a 
Rákóczi-ulou a Nemzeti Színház közelében 
az utcán

hirtelen rosszul lett és összeesett egy 
fiatal leány.

A rendőr kihívta a mentőket, akik eszmé
letre térítették és megállapították, hogy .V/- 
kolacsck Máriának hívják, 18 esztendős szo- 
baleóny. A mentőorvos a gyöngyösl-uti kór
ház szülészeti osztályára szállíttatta a leányt. 
A kórházban egyre rosszabbra fordult álla
pota és legtöbbször eszméletlen volt. Az or
vosok tüzetesen megvizsgálták és megálla
pították, hogy a szobaleányon

tiltott műtétet hajtottak végre és ennek

Lugkcves merénylet a Feltér- 
kereszt-kőrházban _ _A kárház elbocsá
tott ánatánejje bosszúból lugkdvel leöntötte ápoló- 
társnfijét, azután öngyilkosságot akart elkövetni

Vasárnap hajnalban lugkövcs merényle
tet követtek el a Fehérkereszt-kórhiíz egyik 
személyzeti lakosztályában. Jakus Gizella 
35 éves ápolónő egy csésze lugk.^vel leön
tötte Papp Mária 30 éves ápolónőt, aki ar
cán súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Papp Mária és Jakus Gizella évek óta a 
Fehérkereszt-kórház szolgálatában állottak. 
Hosszú ideig a legjobb barátságban voltak, 
pár hét óta azonban rossz viszony keletke
zett közöttük. Jakus Gizellának felmondták 
az állását és azt hitte, hogy Papp Mária 
áskálódott ellene. Az ápolónő hiába igye
kezett megmagyarázni, hogy ő soha nem 
áskálódott senki ellen. Jakus továbbra is 
azt hitte, hogy miatta kell eltávoznia állá
sából. Többször hangoztatta, hogy

mielőtt elmegy, leszámol haragosával.
Szombaton este azután Jakus Gizella rátá
madt a folyósón Papp Máriára és hango

következtében vérmérgezést kapott
Amikor rövid időre visszanyerte eszméle

tét, kérdéseket intéztek hozzá, hogy meg
állapítsák, kit terhel a felelősség súlyos álla
potáért. Mikolacsck Mária azonban

nem volt hajlandó megnevezni
azokat, akik a tiltot műtétet végrehajtották, 
csupán annyit mondott, hogy egy szülésznő 
ismerőse és egy fiatal orvos hajtották végre 
rajta az operációt. Három napig feküdt a 
szülésznő lakásán és éppen vissza akart 
térni Rákóczi úti szolgálati helyére, amikor 
az utcán rosszul lett és összeesett.

A főkapitányságon detektiveket biztak 
meg a tragikus körülmények között elhalt 
szobalány hozzátartozóinak és ismerőseinek 
kihallgatásával és abban bíznak, hogy azok 
valamelyike adatot szolgáltat majd a nyo
mozásnak a szülésznő, illetve az orvos sze
mélyére vonatkozólag.

ták.
Papp Mária segélykiáltásaira összefutot

tak a többi ápolónők és csakhamar orvos 
Is került elő. Értesítették a mentőket, akik 
a súlyos állapotban lévő nőt a fíókus-kör- 
házba szállították. Az orvosok azonnal ke
zelés alá vették és megállapították, hogy 
olyan nagymennyiségű lugkö került a sze
mébe, hogy több mint valószínű,

mindkét szemevilágút elveszíti.
A merénylő nőt a kórházból a főkapi- 

I iunyságra kisérték, ahol részletesen kihall- 
Igatták. Jakus Gizella elmondotta, hogy már 
j régebben haragos viszonyban volt Papp 
I Máriával, tényleg azt hitte, hogy miatta 
mondtál föl neki és ezért

elhatározta, hogy bosszút áll rajta.
.Az volt a terve, hogy a merénylet után ma
gával is végez. Jakus Gizellát súlyos testi 
sértés elmén

I
 letartóztatta

a rendőrség és délután átkisérték az ügyész
ség fogházába.

san szidalmazta.* Papp Mária beszaladt szo
bájába és magára zárta az ajtót.

Jakus Gizella
reggel négy órakor állt lesbe az ajtó 

előtt
és amikor Papp Mária újból kinyitotta az 
ajtót, félrelökte Jakus Gizellát s 

beugrott a szobájába, majd durva szlt- 
kozódás közben a kezében tartott 
és maró folyadékkal teli csésze tartal

mát Papp Mária arcába öntötte,
A lugkö összeégette a szerencsétlen nő ar
cát, homlokát, mindkét szemébe is került 
a maró folyadékból, ngy, hogy

snlyos sérüléseket szenvedett.
Az önkívületi állapotban lévő Jakus Gizella 
-ezután

le akart ugrani az emeletről,
de öngyilkosságát idejében megakadályoz-

lllagyaioiszág legnaoi'obbcipőésharisnyaáruháza

Kasszafurás
a Thököly-uton

A fővárosban már hosszabb Ideje működő 
kasszafuróbanda vasárnap reggelre ismét élet* 
jelt adóit magáról.

A Thököly-ut 44. számú ház házfelügyelője 
észrevette, hogy a házban levő Slelner Dezső
iéin bornagykereskedés udvarra nyíló ajtajáról 

hiányzik a lakat.
Rosszat sejtve, rendőrt hívott és azzal együtt 
bementek a helyiségbe. Az üzletben

a szekrények tárva-nyitva voltak és ugyan 
csak nyitva állott az irodában levő Wert- 

hclm-swkrény ajtaja Is.
A betörők megfúrták a kasszát é,» a benno 

levő 1500 pengő készpénz.! magukkal vitték. A 
rendőrség megállapította, hogy a kassz.aftirók, 
akik álkulccsal jutottak az üzletbe,

ugyanolycn módszerrel dolgoztak, 
mint sz előző kasszafurásóknáí és eppen ezért 
biztosra veszik, hogy ugyanaz a banda járt 
itt Is, mint a többi helyeken. Kézrckeritésirkrc 
nagy erővel indult meg a nyomozás.

ösűkké'taXíá f f

regl lepatogzott, használt 
hiba's, edényét

* _ # e

A csereakció tartama alatt január 15-től február 15-ig bár
milyen hibás edényt átveszünk 30%-os értékben és köz

ismerten olcsó propaganda-árainkból leszámítjuk. Célunk: 

az ujtipusu Turul örökké
MsaHBBasranonnaMnmuiHBnaBaMaaMBfflnNMMBHaaBanaBasBaBHBmKnsnaaGv

tartó zománcedényt
a közönség széles köreivel megismertetni. Beváltóhelyek a 

város minden részében lévő szaküzletekben. Ne mulassza el 
az eddig soha nem létezett alkalmat! Cserélje ki, frissítse fel 

konyhaedényét! Gyártja: Budafoki Zománcedénygyár
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József főherceg atexitfí birtokán vadászat 
tolt. Nyulra ment egy vaddsttársasdg. Köz
tük volt Sztranyavszky Sándor, Pékár Gyula, 
Pesthg Pál, Havranek alispán, Verebéig pro
fesszor, Dtzjkovlch Ferenc, Dajkovlch Sán
dor és még néhány jó puskás. Rengeteg 
zsákmány esett.

Sírva védekezett vasárnap 
as újabb szélhámosságok ellen 

Rádí Andor Gusztáv
As ütyítz kihallgatta is letartóztatta a fegyhizvitelf 

ól-kamarást

II.
különösen azért érdekes, 

szerepelnek — úgyis tudja 
izó. A gróf és az őr-

Egy hit, ami 
mert nettek nem 
mindenki, kikről van ez 
grófnő hát osságából azár mázó szép gróf kis- 
osszong kézit megkérte a tehetséges és nagy- 
jövő jű, diplomáciai szolgálatban álló olasz 
ur. Az olas.országi srabályok stérint oton- 
kan követségi szolgálatot teljesítő diplomata 
idegen állam polgár nőt nem vehet feleségül. 
.4 diplomata vasárnap Rómába utazott és a 
grófi család Is ' ' '
köttettet, hogy 
grdélyt.

igénybe veit minden össze
megszerezze a házassági cn-

ITT
írják a Kisna/ lónak: A Hor-Debrecenből 

fobógyon föléhdt a betyárvilág. Annyira el 
szaporodtak a lókőtöt, hogy a debreceni gaz
dák már nem kaptak számadó csikóst. A 
gazdák most a főispánhoz fordultak, kérték 
erősítsék meg a hortobágyi csendőrséget. 
Ráday Gedeon és az eröskezü Laucsik em
lékét idézi a debreceni kis hír.

IV.
Nagy társadalmi eseménynek számit min

den esztendőben a Nemzeti Kaszinó Sxé-| 
fhényi-emlcklakomája. Az idén február hó 
4«én lesz a lakoma, gróf Károlyt Gyula 
mondja az cmlékbeszédet.

V.
A fő főldesur... ezt a címet keltene adni 

a regénynek — ha nem volna valóság. Vitéz 
huszárkapitány volt a háborúban Ambrózy 
György, t.ónyay Pálma grófnő férje, Mária 
Terézia-rendet is kapott. Most luzséri és ib- 
rányi birfoAdn gazdálkodik. Szivéhez van 
nőve a rög és a rögluró magyar. Tíz falu áll 
u határban, apja mind a tíznek. Mostanában 
két mozit is rendezett be, szórakoztató és 
oktató filmeket látnak <11 Ingyen a gazdák 
és a legények — ahelyett, hogy kocsmázná- 
nak. Ambrózy <iyöray egyik büszkesége a 
gyümölcsöse. Egész Európában nincsen ma
gánkézben ekkora gyümölcsös: Ö5Ó hald egy 
tagban. Nagy odaadással foglalkozik a ma- 
Pffur gyümölcs nemesítésével. Propagandát 
csinált ennek a gazdák között is. Persze a 
gazdáknak, akik megérzik a mostani nehéz 
viszonyokat, nem tellett a gyümőlcsápólós
hoz szükséges permetezőkre, oltványokra se 
jutott. Ambrótg erre kijeelntette, jótáll min
denkiért. aki permetezőt vagy oltványt tni- 
sárol. Kétszá^ kötelezvényt Irt alá. A minap 
járt le a határidő: a kétszáz gazda közűi 
csak három helyeit kellett fizetni, a többiek 
becsülettel álltái a tartozást. Amilyen a föl- 
desur, olyan a környéken a kisebb gazda is.

VI.
Alfonz spanyol cx-klrdly mióta a „szám

űzetés keserű kenyerét esti", többszőr járt 
nuir Budapesten. Ha idejön, a Dunapűlatd- 
bán szokott megszállni. Most azután ugylát- 
.‘tik, hosszabb pesti vendégségre szánta el 
magát; palatat vásárol Alfonz király.

VII.
Vrlnö a bárzongoránál. 4 bejáratnál kile- 

s.ik a táblát, bent pedig a zongora mellé áll 
egy tőbbé-kevésbé szép ét elegáns hölgy, aki 
rixonban nem tud te zongotátnl, se énekelni. 
Viszont énekel ét zongorázik. Hát kéremszé- 
pen, elég volt ezekből a csacsogó és kalim
páló hölgyekből! Tessék a gondokkal küz- 
ködö hivatásos muzsikusoknak átengedni ezt 
n falat kenyerei! A főkapitány inra tartozik, 
kit enged énekelni, kit nem. Nem ártana. 
fQU alapos tilatoaiiosta á bárurinők hang
rohama ellen.

Vasárnap délben a rabszállltó automobilba, 
amely • rendőriig foglyait az ügyészségre vl 
szi át, egy jól öltözött, 40 év körüli férfi srál ; 
lőtt be: ,

Rádl Andor Gusztáv, ■ hírhedt álkamarós, 
akit két nap előtt fogtak el a detektívek 8 
különböző bűncselekmények miatt őrizetbe 
vettek a főkapitányságon.

Rádí Andor Gusztávot vasárnap délben 
hallgatta a soros ügyész, aki dőlt már 
feküdt

• rendőri nyomozás legújabb eredménye. 
Vasárnapra ugyanis kiderült, hogy Rádí, 
a dttna—tlazaközl csatornázások 
kaució* alkalmazottak tömegét 
egy nem létező vállalathoz, különböző 

vállalkozóktól, gyárosoktól, kereskedőktől 
Is pénzeket csalt ki.

Hódi ezek előtt a károsultak előtt is császári 
és királyi kamarásnak adta ki magát s csak 
most tudták meg, hogy az ál-kamarás 13 esz
tendőt töltött az ország különböző fegyintéze-

’eíben, mielőtt ölet becsapta.
A rendőrség nyomozása megállnpitoKta 

s, hogy Rudinak
bűntársai Is voltak

ki- 
ott

. aki
meséjével 

szerződtette

Vili.
Dániel Tibor Mrd év Tériig Gyula dr. a 

minap egy Összeszólalkozás miatt pisztoly- 
párbajt vívtok. A párbaj sebesülés nélkül 
végződött. Ftána kibéküllek és hajnalig tartó 
vidám baráti ixicsorn következett, az „ellen- 
felek" és segédek részvételénél.

IX.
Február 13-ra, húshagyó keddre, a ripor

terek kibérelték a Neur-York-káuéház összes 
helyiségeit. E napon lesz a Riporterből, 
n szezon legremekebb, Itgraggogóbb, legvi
dámabb és legtökéletesebb mulatsága. A mep- 
lepetéseknek nincs srdmrt, Párizst varázsolja 
Budapestre rx a bál.

X.
.4 művésznő, nki nem annyira a színpadon, 

mint inkább a társasági életben arat sikere
ket. vakbél operáción esett ál. FÖlébted a 
műtőasztalon. Minden csupa tampon, géz, 
mull, jód, pólya, vatta, olló, éter, csipesz. 
Inncetta. Á művésznő első ríható kérdése 
persze:

— Jaj, professzor ur, mondja, meglátszik 
majd a uagás f

.4 professzor finoman:
•>- At a tavaszi divattól fAgg, mMtznő...

Szlovák-koncert
Érdekes éa értékes „Tál hangversenyt” ren* 

dezclt vasárnap délután a Vigadóban a Ma
gyarországi Tőt Közművelődési Egyesület a 
Székesfőváros Népművelést Bizottságának tá< 
mogatásával. Sasskó Hilda, dr. Molnár Imre éa 
a budapesti Katholikus Tőt Munkáskör vegyes. 

. • kara énekeltek eredeti tót népdalokat, íme- 
.lyeknek zenei kapcsolatát és lelki rokonságát 
a magyar népdallal semmiféle cseh propaganda 

| se tudná kétségbevonfti. A nagy tetszéssel ki-
híystilü szélhámosságok elkövetésében. aért hangversenyen • magyar és a tót közönség 
ídxaa hajsza folyik a bűnt ártok fel kút a- együtt ünnepelték a magyar-tót barátságot és 

testvéri szeretetel

a ntM 
Most la 
fására.

Rádl az ügyész előtt
sírva védekezett a sorozatos bűncselekmé

nyek gyanúja ellen 
s azt Igyekezett bizonyítani, hogy nagyszabású 
Üzleti vállalkozást tervezeti, de ez össze- 
omlott * ezért indult meg ellene a feljelentő, 
sek lavinája.

Az
az

izgalmas kihallgatás után
Ügyész Rádlt letartóztatta s vtazakteér- 

tette a fogházba.
további sorsáról most már a vizsgáló

fog határozni. Az ügyészség és rendőrség 
szövevényes szél-

Ródi
Ufó „ 
redig tovább nyomoz a 
hámosságok teljes tisztázására.

— Eső és havazás. Enyhe, borult idő volt 
vasárnap, n hőmérséklet seholsem süllyedt 
a téró alá. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa: Nyugatról lassan terjedő enyhülés 
várható éhnk széllel. Az északnyugati ré
szeken újabb hóesés és hófúvás valószínű, 
hétfőn esetleg esők.

— Eltemették Kuna P. Andrást. Kunszent- 
mártonból jelentik: Vasárnap délután 3 óra- 
Iiot eltemették Kuna P. András orázággyü- 
lési képviselőt. A temetésen .amelyen hat-1 
ezer ember vett részt, az országgyűlés és az 
•‘gységespárt nevében Kenyeres János kép
viselő mondott búcsúbeszédet Ezután Bor
bély György főispán és Patacsi Dénes kép
viselő búcsúztatták Kuna P. Andrást.

— Előadás ■ lábául tervpályázatról. A Ma- 
iyar Mérnök és Építész Egylet vasárnap ülést 
ártott a Műegyetem dísztermében. Krállk 

László elnöki megnyitója úján Padányi-Gulyás 
Jenő ismertette a tabáni tervpályázaton dijat 
nyert pályamunkákat. Az előadás után Maiéter 
Jenő dr.. a tabáni utreudezés és közlekedés 
problémájáról beszélt. Az előadásokhoz többen 
mzzászóltak.

— Roagonyínál 3 báli kép 8 P.
— összetörték a Ludovika-kávéház^ be

rendezését. Néhány nappal ezelőtt az üllői- 
úti Ludovíkn kávéház tulajdonosát a házi
úr kilakoltatta, meit többhónapi lakbérrel 
tartatott. A lakbérhátralék fejében Azon
ban a kávé ház berendezését visszatartotta. 
Az elmúlt éjszaka ismeretlen tettesek ál
kulccsal behatoltak a lézárt kávéhAzba és 
a berendezést Összezúzták. Az üllÖi-utl ház 
tulajdonosa a rendőrségen ismeretlen tet
tesek elén följelentést tett. Az a gyanú, 
hogy bosszúból tetté valaki tönkre a kávé
ház bútorzatát.

— Bél Infekciónál „Igmán.F’ gyorsan segít, 
Mert pár óra alatt gyomrot-belet tisztit.
— Letartóztatták a debreceni aktatolvajt. 

Debrecenből jelentik: Vasárnap délelőtt hif- 
ditte ki Preineszberger Jenő vizsgálóbíró 
dr. Ldbos Sándor, törvényszéki hivatalnok, a 
debreceni akta lopási ügy vádlottja előtt az 
előzetes 1< tortóstatásáról izóló végzését. Dr. Lá
bas Bapdt Antal debreceni hőlffyfodrást-áznlón 
tulajdonosnak hamis tanuzás ügyére vonatkozó 
aktákat lopta el. Ezzel kapcsolatban ttagdi 
Antal, aki hamis tnnuz.ós miatt reárótt három 
évi börtönbüntetését tölti kt, a vizsgálóbíró 
előtt visszavonta a rendőrségen tett vallomását, 
amelyben nyolc embert gyanúsított meg nzzAl. 
hogy az Aktákat az Ö tudtával és segítségével 
ellopták. Az aktulopáal eset óta az öasaea fon
tosabb ügyek iratait páncélszekrényben őrzik.

A miskolci jogászok turiataegyesületa győ
zött a lillafüredi kéikilométcrc* szánverseny- 
Ix-n 9 p 33 mp es Idővel a lillafüredi Aport és 
Turista Egyesület, valamint a lillafüredi 
Palota-szálló csapata <lőtt.

•» Sseratfl est ősegeden. D. Dormándí Ede 
Rntn] budapesti író és nótnkőltő dr Kálmán 
Zoltán latgédl rmcszcrtövel együtt január 
t7-én tartja srersöi estjét Szegeden. A műsor 
keretében fellépnek Csrlényi József. Vlry 
Ahn« és Balogh Klári Nagy érdeklődés előzi 
meg h szerzőt estét.

— Gyermekekmk csők enyhe, ártalmatlan 
hashajtót xzubad adni, hogy a rossz emésztés 
gyakori következményét, mint például ötalán- 
kiütést megelőzzük. Ezért rendelnek az orvo
sok gyermekeknek DoriftoM, mely könnyű 
kezelhetőségénél és csokoládésat rétégénél fogva 
legjobban alkalmas. Minden csomagon Dnrmol 
felírással. Utánzatokat é» más csomagolás uta
sítson vissza.

— Popovfca Sándor és dr. Schober Béla 
megmaradnak a Nemzeti Bank élín. Feb
ruár 5-én tartja rendes évi közgyűlését a 
magyar Nemzeti Bank. Nagyjelentőségű rí 
a közgyűlés, mert ez hivatott arra, hogy 
további őt évre meghosszabbítsa az intézet 
két legfőbb irányitó iának: Popovics Sán
dornak és dr. Schober Bélának elnöki, il
letve vezérigazgatói megbízatását Öröm
mel és megnyugvással értesült az égésű or
szág közgazdasága arról, hogy a közgyűlés 
egyhangúlag fogja ismét megerősíteni toa- 

! gas tisztségében a két kiváló közrazdasági 
, szakembert. Popovicsnak és dr. Schobernak 

most jár le megbízatása és a két szerződés 
meghosszabbításával a Nemzeti Bank köz
gyűlése a magyar közgazdasági élet és a 
magyar állam fontos érdekét szolgálja. Az 
állam pénzintézeté két nagynevű Irányító
járól nem kell magasztaló szavakkal meg
emlékeznünk, mindenki tudja, hogy Popo- 
vice Sándor b. t. t. és dr. Schober Béla 
közgazdasági életünk komolyságának és a 
pengőnek élő biztosítékai.

— Fekete Sándor dr. főorvos állapota 
válságos. Dr. Fekete Sándort, a Stefánia 
Szövetség csecsemőrehdclőjének vezetöorvo- 
sát, aki suyos, eszméletlen állapotban 
szállítottuk a Pajor-szanatóriumba, vasár
nap sem sikerült eszméletre téríteni. Álla
pota életveszélyes.

— Ma tárgyalják a legénygyilkos apácanö
vendék bűnptrét. Zalaegerszegről jelentik: Ma 
tárgyaljé a bíróság a volt apácanövendék, 
Csőmből Ilona ügyét, aki november végén 
ögpon/Óffe Kurucz Károly pókafől gazdálkodót, 
mer! az nem akarta feleségül vcnr.i. Az ügyész
ség előre megfontolt szándékkal elkövetett em
beröléssel vádolja.

— Horogkercsztreek röplrata az egyetemi if
júsághoz. Debrecenből jelentik: Vasárnap dél
ben több horogkeresztes suhanc röplapot osz
togatott Debrecen utcáin. A röplap az egye- 
tömi ifjúsághoz volt cimervo, kitartásra buzdí
totta őket és a horogkeresztesek legnagyobb 
Jóindulatáról és pártfogásáról birtositotta az 
egyetemi mozgalmak vezetőit. A rendőrség el
kobozta a röplratot és a Városban mindenfelé 
szétszórt példányokat Összeszedték és megsem
misítették

— A debreceni egjeteml lf|Még küldöttsége 
a kultuszulInlAzicrhez. A jövő hét folyamán a 
dcbrecénl egyetémi Ifjúság ftagyobbstóbásü 
küldöttséget indít Hómnn kultuszminiszterhez, 
hogy az ifjúság és a fölöttes hatóságok közt 
lévő elmérgcscdett helyzetet tisztázzák.

— A Hétfői Napló Madácb-vonaia Bécabe. 
Mint már közöltük, Madách halhatatlan 
remekművét. Az ember tragédiáját, most fog
ják bemutatni a bécsi közönségnek, a leg
kiválóbb osztrák színészek közreműködésé
vel, gyönyörű kiállításban, a Burgtheaterben. 
Erre a nevezetes esmnónyro a Mágyar»ág uta
zási osztálya kőlőnvonatot indít Bécsbe. A 
különvonat február 3-án, szombaton reggel 
7 óra 30 perckor Indul Budapest keleti 
pályaudvarról és 12 óra 05 perckor érkezik 
Becs östbnhnhofrn. Az előadás szombaton 
este fél ft órakor lesz a Burgtheaterben. Kü
lönvonatunk február 4-én, vasárnap este Ó 
óra 55 perckor indul Pécs Oslbahnhofról és 
este 11 óra 20 perckor érkezik vissza Buda
pest keleti pályaudvarra. A külön gyors
vonaton a III. osztályú oda- és vhSrnutazári 
jegy, az előadásra szóló 5 tcM/Mnpea stinház- 
jeggyd egj’ölt 27.70 pengőbe, a II. osztályú 
gyorsvoneti jegy 10 schillinges srinházjqjy- 
gyel együtt 4.170 pengőbe kerül. Jelentkezni 
lehet a Hétfői Napló, Vlt., Erzaébet-kftrut 4, 
amely kívánatra ne elszállásolásról és éf-i 
kérésről is gondoskodik.

♦
Beethoven-hangverscnyt vezényelt vasárnap 

délben a Zeneakadémián Weingartner Félix 
fiatal felesége, Studer Carmen. A fiatal diri- 

.gensnő, aki már regen tűi van a sikeres be. u- 
tatkozáson, ezen a hangversenyen matatta n.eg 
igazán, hogy nemcsak a vezénylés technikai 
kistelében, hanem művészi felfogásában és 
á(érzésében is nagyrahivatott tanítványa vi- 
l'ph:rii férjének. Költői értelmeié®, gondos ki
dolgozás, tökéletes biztonság és esztétikus 
mozdulatok dicsérték Studer Carmen művészi 
munkáját, amelvet az őszinte elragadtat's 
hangján méltathatunk. A hangversenyen a ki
forrott tedásu Gergely László működött közre 
a 2. zongoraverseny kitűnő előadásával

♦
Vasárnap este a Vigadóban a nagy francia 

zongoraművész, Alfréd Cortót tartotta hang- 
vrrrcnyét Liszt- Schumann- és ChopIn-mŰve- 
ket játszott elmélyedő felfogásban, tüneményes 
virtuozitással. Lelkesen ünnepelték.

valódi ezosi evossznozcH
egyes darabok olcsó irbss.

Márkás, chróm férfi és női órák nagy választékba.

SCHWARTZ I.
—- Az uj szabadalmazott La Couronne szl- 

varkahűvelyben a füstszűrő vattabetét C( uj 
eljárás folytán az eddigitől eltérően a szc, ^a 
teljes hosszában van elhelyezve, miáltal n lég- 
tökéletesebben leszűri a dohány nikotintartal
mát s a dohányzást kellemesebbé és élvezhe
tőbbé teszi.

— Nagykőrös városa szesztrrmelŐ lett. 
Nagykörösről jelentik: A város 600 hektó 
löményszcsz évenkénti termelésére kapott 
engedélyt A közgyűlés elhatározta, hogy 
mezőgazdasági szeszfőzdét épit a város 
birtókfin.

— Óriási vihar a La Manche-csatornában 
Londonból jelentik: A La Manche-csatorná
ban vasárnap olyan vihar dúlt, amilyenre 
eddig alig volt példa. Száz kilométeres gyor
saságú szélvész lőport végig a csatorna part
jain. Több hajó veszélybe jutott.

—- Fauier emlék-est az Akadémián. Vasárnap 
este a Tudományos Akadémia kistermében a 
Klasszikus Műveltség Barátainak Kőre Pauler 
Ákos emlékezetére ülést tartott, amelynek egyet
len ssónoka Praznovszky Iván dr meghatalma
zott miniszter volt. Prazflovszky hosszú beszé
dében méltatta a nagy humanista tudományos 
munkásságát. Az előkelő hallgatő.közönség nagy 
tapssal honorálta a kitűnő előadást.

— A bAafelügyelők nagygyűlésen tárták fel 
sérelmeiket. Vasárnap a házfelügyelők külön
böző egyesületei nz Erzsébetvárosi Körben 
nagygyűlést tartottak, amelyen feltárták a lak
bérleti szabályrendelettel kapcsolatos összes sé. 
relmelkct. Friedrich Boldizsár elnöki megnyi- 
tója után Uselty Béla országgyűlési képviselő 
mondott beszédet, majd határozati javaslatot 
fogadtak el, amelyben kérték, hogy a liftkeze
léséért továbbra is díjazzák őket s a házfelügye
lők felmondásét pedig három hónapbah álla- 
pitsák meg. A határozati javaslatot egyhangúan 
elfogadták.

— Székely-est a Zeneakadémián. Molnár 
Sándor, az Ismert székely katonaköltő március 
10-én torija újabb .szerzői Székely est-jét a 
Zenéakádémián. ?\z estélyen Palló Imre, Lau- 
ris.n Lajos, Cselényi József és mások működ
nek közre.

•- öregdiákok táncestélye. A gróf Széchenyi 
István reálgimnázium öregdiákjai február 3-én 
a Józsefvárosi Körben (Vili., Józscf-körut 46) 
a gimnázium segítő egyesülete jnvára tánces
tét rendeznek. Meghlvóigénylések a rendező
bizottságnál (X., Elnök-u. 3).

— Katolikus bál. A Katolikus Társaság bál
ját e hónap 27-én rendezik a pesti Vigadó ősz- 
•ces termeiben. A báliroda a Szent Imre Kör
ben működik (IV., Szerb-u. 9).

—■ Baltazár Dezső püspök előadása. Debre
cenből jelentik; Rnttasár Dezső református 
püspök vasárnap délután öt órakor a kollégium 
dísztermében nagyszámú hallgatóság előtt a 
protestnntizfnu.1 küzdelmeiről. Magyarország 
területi integritásáért elmen előadást tartott

ÓH!
Gustav Frö hllch

legszebb a'akltftM, BOLVARY GÉZA ragyogó Hímje:
CSÓKRA VÁR bmímabÍ
AZ ASSZONY PALACE

PAPA!
Igazi párisi hangulat az

Aimssyunszinnazban
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Vasárnap délben a Lónvay-utca 27. sz. 
ház egyik lakásában, ahol Árvy Endre volt 
tanitónőképesdei igazgató lakik, izgatott 
kiabálás, lárma hallatszott. Az iskolaigaz- 
S*tó

vérbenforgó szemekkel, kezében hatal
mas késsel szaladgált a lakásban, 

hozzátartozói elmenekültek előtte Csakha
mar rendőr érkezett a házba, majd a men
tőket, a tisztiorvost hívták s mogállapitot 
tik, hogy Árvy igazgató

— A kormányzó vadászata. Egerből je
lentik: Horthy Miklós kormányzó vasárnap 
délelőtt gyorsvonattal Ludas állomásra ér
kezett, ahonnan autón folytatta ujtát Do- 
moszlöra. A kormányzó délutánig vadászott 
a közalapítványi erdőben, azután visszauta
zott Budapestre.

— Hatvány Péter báró kutyája megve
sz !t és mc^mart öt embert. Szombc.theto- 
ról jelentik: A sárvári cukorgyár uradal
mában báró Hatvant/ Péter vadászkutyája 
megveszett. Mire a veszett kutyát sikerült 
ártalmatlanná tenni, őt embert megirtart. 
Köztük dr. Keresztet Gyula sárvári járás
orvost. A veszett kutya áldozatait Buda
pestre szállították a Pastcur-intézctbe.

— Vasárnap megérkeztek a delegátusok 
a Népszövetség inai ülésére. Genfből jelen
tik: Vasárnap délután már csaknem teljes 
számban megérkeztek azok a külföldi ál
lamférfiak, akik részt vesznek a népszövet
ségi tanács hétfői) megkezdődő hetveft- 
nyolcadik ülésszakának tanácskozásain. A 
Gcnfbe érkezett lengyel külügyminiszter vá
sárnap hosszas eszmecserét folytatott At»e- 
nollal a Népszövetség főtitkárával.

— öngyilkos lett e^y ismert újpesti ék
szerész özvegye. Hobzaket Árminná ismert 
gazdag ékszerkereskedő 69 éves özvegye 
vasárnap gázzal megmérgezte magát és 
meghalt. Az idős asszony délután bezárkó 
zott a lakásába és kinyitotta a gázcsapot. 
Mire hozzátartozói hazatértek, Hobzakel- 
nét holtan találták. Búcsúlevelet hagyott 
hátra, amelyben azt írja, hogy nemrég 
vesztette el férjét és férje után megy ő is 
a halálba

— Kóbor Noémi uj regénye. A mai leány 
tragédiáját irja le Kóbor Noémi „Milett belő
lem” című regényében. Az élet szenvedéseitől 
űzött hősnő Olaszországba kerül, ahol nagy 
gyötrődések után jut megérdemelt boldogságá
hoz. A szép regény a Franklin Társulat kiadásá
ban jelent meg, óra 2 pengő 40 fillér.

— Elfogtak egy testvérgyílkos gazdálkodót. 
Zalaegerszegről jelentik: A kurtonazegi csea- 
dőrség vasárnap elfogta Vargha Lajos 36 éves 
gazdálkodót, aki a múlt hit közepén két ba
rátja segUségével meggyilkolta testvérét, Vargha 
János 48 éves gazdálkodót. A testvérgyükos 
ember részegségevei védekezett, úgy őt, mint 
két barátját. Desz pont Gábort és Jánost letar
tóztatták és a zalaegerszegi ügyészség fogházá
ba szállították.

— As ötvenedik Medikus-bál. Tegnap 
tartották a Hungdrio-szállóban az ötvene
dik Medikus-bált. A ragyogó bál egyik ked
ves meglepetése a hármas-megnyitó volt. 
Először az 1873—1914. évi, azután az 1914 
—1933. évi Med/kus-bálok elnökei táncol
tatták meg a hölgyeket, majd fölhangzott 
a Hallod-e te Kalikó — és friss, ropogós 
Csárdással megkezdődött a bál. A fényesen 
sikerült bálon ott volt az orvostársadalom 
színe-java.

— Dr. Saékáds Béla temetése. Hétfőn délután 
félhárom órakor temetik el a rákoskeresztúri 
izraeli tó temetőben díszsírhelyre dr. Széklka 
Bélát, a Neuce Politiaches VólkablaH most el
hunyt kiváló szerkesztőjét.

— A frontharcos-vargárda vasárnapi érte
kezlete. A Független Kisgazdapárt frontharcos- 
itasgárddja vasárnap értekezletet tartott. Elha
tároztak. hogy mozgalmat Indítanak két tör
vény megvalósítására. A nagyvagyonok meg
adóztatásával termelő alapot akarnak létesí
teni és a munkanélküliség esetért szóló blzto- 
sit's törvénybe Iktatását kérik a miniszterel
nöktől

— Vonatkísérők táncestélye. A Budapest- 
keleti pályaudvari vonatkísérők február 2-án 
a Vasúti Cg Hajózási Klub összes helyiségei- 
ben (Budapest, VI, Csengery ucca 68. szóm) 
Homonnay Dezső főfelügyelő, állomásfőnők 
fövédnőkségével, koszorú-alapja javára jóté
konycélú táncestélyt rendez Meghlvóigénylá- 
sek a hállrodában. hudnpest-keletí pályaudva
ron, Miklós VtuÖ r. lisztnél a hivatalos órák 
Alatt, ft—2-lg.

VIRÁGOS FARSANG

AZ AZÚR-TENGER TÜNDÉRVAROSÁBAN

A Hétfői Napló 11 tapos tárMtasáu

NIZZÁBA és MONTECARLÖBA

Február 14—24. Részvételi díj: 1* 

Résslelei program a Hétfőt Napló kiadó
hivatalában, Erzsébet-kőmt 4. T.! 308—BB

Nagy mérkőzések

Impozáns külsőségek körött tartották 
meg vasárnap délután a Gellért-szállóban 
a Hölgy fodrászsegédek Országé., Egyesülete 
hagyományos nemzetközi fésülő versenyei. 
A szálloda hatalmas kupolatermének kö
zepén

ringd helyezlek el,
mintha nem is „művészetük bemutatására'', 
hanem bokszolásra készültek volna a pesti 
Figarók. A ring körül előkelő közönség — 
Pest mondain világa — figyelte a ritka ver
senyt és tanulmányozta, hogy milyen Q 
farsang frizuradivatja.

A legelőkelőbb premiereknek sincs ele
gánsabb közönséget

a nézőtér soraiban csupa ragyogó estélyi 
ruhát láthatunk és szinte vakítanak a 
frakk és szmoking ingmellek.

Mialatt a rlngbcn egymásután mutatja 
be tudományát a verseny százharminc 
résztvevője, fölváltva szórakoztatja a kö
zönséget a jazz és a cigányzene. A ver
senyzők szép produkciói után minduntalan 
tapsvihar tör ki. Nagy lelkesedéssel ün
nepli a közönség nemcsak a magyar fod
rászokat, hanem a külföldi: főként

Árvy Endre, a sikkasztással vádolt 
tanitőnőképezdei igazgató 

. < vasárnap megőrült
Ma kel ott
volna a bíróság elé ál’anla — A Llpótmezőre szállították

elméje elborult
s nyomban beszállították a lipótmeze! elme- 
■yó'—intézetbe.

Árvy Endrének
ma, hétfőn kellett volna a büntető 

törvényszék elé állni, 
mert hivatali sikkasztás miatt eljárás volt 
llene s annakidején le is tartóztatták. 

Nyolchónapi vizsgálati fogság után szabad
ábra került, míg most a llpótmezei elme

gyógyintézetben ápolják.

A farsang divatja:
vörös és szőke rövid haj

i Gel'értben, a Figarók nemzetközi versenyén
| csehszlovák, jugoszláv, román és oszt

rák résztvevőket
Is. A zsűri részére fenntartott helyeken a 
magyar delegátusokon kívül ott ülnek a 
résztvevő államok fodrászainak, valamint 
francia, olasz és svájci Figaróknak képvi
selői is.

Délután 3 órakor kezdődtek a nagy ver
senyek, a hölgyek elfoglalták helyüket a 
ringben és egymásután zajlottak le a

tartósondoláió, vizondoláló és vason- 
dotáló mérkőzések.

Szinte kivétel nélkül minden résztvevő ki
válót produkált.

A lelkes közönség megállapíthatta nem
csak azt, hogy nagyon magas fokon áll a 
hölgyfodrászi ipar, (pardon! művészet. A 
szerk.) de azt is, hogy

1934 farsang énak divatja: még min
dig a rövid haj.

Még pedig a vörös, szőke és vőrösesszőke 
hajszín. Még a legragvogóbb estélyi toalet. 
tekhez is a rövid haj divatos A legmoder
nebb estélyi frizura: hátul diadémszerücn 
felhajtott haj, esetleg vendéghajjal alátá
masztva.

Gyermek pamntnaiiráo an
fokote azinbun . .......... lu
Plleutiurlsnjs, t. szám in
szürke. fe:eto.........   Iv
Ui fllc-siaki in
svájci fazon z... IV

Gvaplü iamiósapka ««
w,ép színckl.ru ...........  11
Ajouras női zsebkendő •.«
Rz.inee . ....................     Iv
férlizsebkendö -r>
Jó miaőség. kis hibával 111

10 drb keménygaiier -n 
csak nairy seamokhen Iv 
Férfi iöten nyakkendő in 
aJándőkdobottAl -.....  1"
Fér!!oa!lír,siánj4tita»Miai in 
krm.v pnlia, minden isim IV

50 fillér
Maitmüselyemkarisnya cn
kis. ssdvőblbóvid ...... wU
Hl félkfitínr cn
festőből ......  - WV
Gyermek csíkos nadtáj cn
kia hibával ........   UU
Svájci gyBrrneinadrág cn
kis számok  ....... VU

Gyermek jatizaruiu cn 
mintás flanellből ......  VW
Gyermek cérnekesztyű cn 
színekben ...................... VU
Fiú sporlsapka cn
54-es axAmlg........  - UU
Mintás llórharlsnya cr 
v. j>umut, kis hibával Vl<

Flunoinl, mintát cn
kla azövőhibőval____  UV
Divat sétabot ka
la anyagból -------   UV
Jégzokni, bordűrül cn 
bolyhóB, kla hibával ». UU 
DlntBi ayakkesdflk cn 
mfiá., leirnjat'h minták vU

98 fillér
Hl MnotnaSig no
blb.tUn....-... .  90
Srtlcl »öl Ing ne
kis hibával ........  90
Stijcl ill Mdríg nn
kla hibával N....r..wnMn 90 
hMlMdrál noerős hölgyöknek, fekete 90 
Ovipjú Rll kiutyi no
fekete ,shár -----  90

Gyapjú női harisnya na 
kis hibával ............   9C
Gygmelniami 0. titm no 
számonként tO üli. em. 9C 
Ojermetnadrág,na 
lyem v. sarmŐB.sokasíu 71 
Gjermek lituirita no 
tropikál anyagból 9C
Suliié utallicndö ng
loxúJabh mintákban ... 31

Fílgw.ú nU iihü no 
dlratüs tnisiák. kis klb. m30 
Ourell no
divatos színekben, tn. 9U 
Olimpia müsiljaik no 
la minősét és minta, ta. 90 
fírfl ilidnadrlg no
minden nagys., z*Orbő| 3V 
Férfi hosszá ilstnoMi na 
flsnellból ..............-... 90

Me
—®TI

nnvM-tih korlUoUat /cnnlsrtluk msemknsk 
m-fnnSeléMkcl wánvAHlhl nSIUiltk 
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nem ázik át,
tartóssága csodával határos

Az ín tolnám Okmatato 
Kevés pénzért soká tart

— Mezőkeresztesen a kormánypárt nem 
Aliit jelöltet. A nemzeti egység pártjának 
vezetősége elhatározta, hogy a megürese
dett mezőkeresztes! választókerületben nem 
állít hivatalos jelöltet. Egyedüli Jelölt M él
etér Bébi, aki vusárnnp mér meg is tar
totta pro^rambeszédét. Nem lehetetlen 
azonban, hogy báji Patny Gyi la mint nem 
hivatalos nemzeti egységespárti is fellép 
Mezőkeresztesen.

— A Pesti Izraelita Hitközség közgyűlése. A 
Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestülete va
sárnap tartotta rendes évi közgyűlését. Stcrn 
Samu udvari tanácsos, elnök megnyitóbeszédé- 
ben kegyelettel emlékezett mrg a hitközség ha- 
lottairól és üdvözölte — többek közt — L«5u> 
Immánuel felsőházi tag, főrabbit nyolcvan-dik 
születésnapja, dr. Hevesi Simon vezetö-förabbit 
40 éves pepi jubileuma alkalmából. Beszámolt 
ezután a hitközség belső életéröl, fájdalmasan 
emlékezett meg az egyetemen mutatkozó sajná
latos jelenségekről és a németországi zsidók 
helyzetéről. Bejelentette .hogy a hitközség dcfl- 
éltjét nz. angol kölcsön ügyében létesített mrg- 
állnpodással sikerült kiküszöbölni. Hangsú
lyozta, hogy a hitközség kórházai felekezeti kü
lönbség nélkül szociális hivatást teljesítenek. 
Több felszólalás után egyhangúlag elfogadta a 
közgyűlés az elnöki előterjesztéseket, « költség
vetést és az Eppler Sándor főtitkár és dr. Mun
kácsi Ernő főügyész által felolvasott .határozati 
javaslatokat. Végül fíeck Jenőt és Hraun Vilmost 
íj választmányi tagokká választották.

— A magyar föld iinrepe lesz a tavaszi mező, 
gazdasági kiállítás. Rövid pár hét még és ismét 
megindul a mezei munka, ezt megelőzően azon
ban még a magyar vidék ellátogat a fővárosba, 
hogy az országos mezőgazdasági kiállításán 
okulást szerezzen a mezőgazdasági tudományok 
és technika ujnbh haladásáról, eladja feles álla- 
talt és terményeit s beszerezze nz uj gazdasági 
évre szükséges termelő eszközöket.

— A Tempó /ruház a Rákóczl-ut 38. szánt 
alatt egy csoportárakon való árusítást rendez, 
olyan árakon kínálja portékáját a közönségnek, 
amellyel a fillér halilmát vissza akarja állítani. 
Az árcsoporlok minden ára szenzáció.

— Az Iskolák részére kiirt Orion rádiópályá
zatok beküldési határidejét az általánosan 
megnyilvánult kérésnek helyt adva az Orion- 
gyár folyó hó 17-ig meghosszabbította. Ennek 
folytán a pályázatok eredményét nem január 
végén, hanem a február hó 2-án megjelenő 
rádlósmklapok fogják ismertetni.

A Ml MOZINK
C.AHTOt FILMPALOTA Barnwtér «Tel 343 87 ) 

As rllopoll »»erda. Fóss.: Szóké Szaké" 
mn*. Hajniim. — Híradó. -- Előadó 
kőanap: VJ. HO. »/4«0. vesórn»| 
'Á8. HIO órakor. — Vasárnap d e. 1 
.euk-mattná. — Az első előadások m 
árakkal.

CITY FILMSZÍNHÁZ Vilmos cs-ut <T«L: 1b
1-40.) Protona. Egy modern asszon? szive. Fóss.t Irenó 
Ounne. - Kiesőikéi betyár. - Mlcky Maus. - Hír
adóit. — Az előadások kezdete hétköznap; 4 6 8 10. 
vasár, és ünnepnap: 2. 4. 8 8, 10 órakor. — Az els3 
előadás mindennap félhelvárakkat.

CORSO. IV., Vád utca 8 (Telefon: 87-4 02.) kenő 
Dumc lóizoreplésávni: Lg? modern asszony szive Hé- 
tény - Híradók. - Előadások kezdete mindennap: M, 
íö. M 4»l0 órakor. - A hétköznapi első előadás fól- 

helyáru
KAMARA MOZGÖVZINHAZ (pohany-a éa Nyérc 

Sárok. (Tel. 44-0 27.) Egy él Velencében. Fósa.: Csortog 
(iyula. — Híradók. — Ar előadások kezdete hétköz
nap: 4. 8. 8. Jb órakor, vasárnap és ünnepnap: 14.#, 
8. 10 órakor - A* első előadás mindennap (élhely, 
árakkal. Legolcsóbb betyár 80 Rllér.

RAlMlJb ME1RO ril.MPAI.OI A Naaymeiő-o .1-11. 
(Tel.: 220-08, 2P2-50 ) F,gy él Velencében. Fősz.: C.sor- 
tos (ívnia. — Téli sport Kaliforniában. Sportfelvétel. 
— Mgetek na EgrenlUÓ eláll. DUlUrn. — Kerácsányl 
mese. (Prolongál ve), — Híradók. — Előadások 2-o-ig 
folytatólagosuk, asután 8, 8. 10 órakor, vasárnap: 2. 
4. 8, 6. 10 órakor. — Vasárnap d. e. ti órakor: Gvcr- 
mekmallná

sok kezdete bet- 
>: ’42. m ^8. 
I órakor Ülmbir- 
indennap lélhsly-

VFA SZÍNHÁZ Teréz kórul 80 (Tel W7-CT 
197—88 ) Elláit*. Szurchni történet — Léit ország
utak. KuUurfihn — >likl legújabb burkszkje. - 
Híradó. - Előadások kezdete hétköznap: 4 6 8,
10 órakor, vasár- és ünnepnap: 2, 4. 8, 8. 10 óra
kor. — Az első előadás íélhelvárukkal.

VRANIA FILMSZÍNHÁZ Hákő.zi uí 21 tTelefon. 
480—<*> és 480—48.) EziSzle. Szerelmi történet — 
Légi oraaégwtak Kulturfllin — Miki legulabb búr 
lewklo. — Híradó. — Ai előadások kenicte 
bélkőznap: Hl, H8. H10 vasár és ünnepnap: 
H2, Hl. H0 (48 !41O órakor. — Az eM előadie 
lélbelyérakbal.

lORVIN HI.M.SZINIlAZt JóhcI kórul és dióin' 
sarok. (Tel.: .W-.‘<8 ís 3tl5 -8l) Ae ellopott szerda 
VlgJ. Főst : llajdtt E a. - Knréraonyl mese. — 

— Előadások kezdete hétköznap: Hl H8. 
vasár. é» ünnepnap; H4 M. Hő ét 

or. - A( alsó előadás (íhelyárakkal
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Hurokrakerült a biin 
fejedelme Stockholmban 
A madridi képlopás és a kigyófogu kutya — A francia kom- 
tossx pikáns saáktotéso — Ssollomos harc a* autóban Larry 
Packard és a nói detektív köpött

Stockholm, Január 12.
fA Hétfői Napló kűlőntudósitójától.) Három 

orzrűg r.-ndörMgv hajszolt egy vakmerő szél
hámost, aki példátlan ügyességgel bujt ki eddig 
;i legnehezebb helyzetekből, mig végül la Svéd- 
oisr. gban hurokra került Az umerikai rendőr- 
súg nyfivánt.nrtásábnn Larrv Packard néven is
merik és a figyelmeztető kóbcltávlral, amit a 
szokásos udwiriasság szerint a francia rendőr
ségnek küldöttek, szintén ezen a néven jelezte, 
hdrty

a bünö/ő világ e nagytehetségll fejedelme 
a francia partok felé vette az utJáL 

Fejedelmi fogadtatás is várta. Jóformán min
den lépését figyelemmel kísérték s a nagy clö- 

gyára tussá g csak okkor szűnt meg, amikor 
bizonyossá vált, hogy Larry Packard elhagyta 
a francia földet é* Spanyolország zavaros poli
tikai légkörében keres megfelelő szerepet kivé
tele* cgyénisÓRékcz,

volna, 
müre-

Don Serrato kép
mása sétára indul

Madrid at elmúlt év folyamán nem a legbé- 
kt’wbb városa volt Európának Látszólag Igye- 
krnrtek a spanyol főváros nyugalmát teljes 
mértekben biztosítani, de n pártharcok szélső- 
séges hullárfird a rendőrség figyelő szemét egé
szen tnás irányban kötötték le nem csekély 
őrömére Larry Pockaidnak, aki Madridban a 
Itglcljescbb nyugalommal-élvezte azt a mrg- 
különböztetett bánásmódot, amely neki, mint 
az Egyesült Államok polgárának kijárt Henye 
békességben szemlélte a város látnivalóit, főleg 
P'tllg ui óriási értékeket rejtegető madridi 
képtár műkincseit. Napokat töltött az ecset, vi-
1. glilrü mestereinek müvei között és amint azt 
a 'következmények igazolták,

mcgkülihiböztetctt tisztelettel flgye’te Vt- 
la*«qti< s e<*ylz csodálatos portréját, 

melyet müértő körökben Don Serrato arcképe 
rimen ismernek. A vonzalom a mű és kitartó 
t-ápiuló|a között -— úgy látszik — kölcsönös 
volt. Mert amikor Larry Packard megunta a 
ti ti nséget és elegáns túrakocsiján eltávozott 
Madridtól,

Don Scrrato képmása szintén utrakell.
Á halármrnti rendőrség és Lnrrv Packard 

találkozóin sokéig emlékezetes eseménye ma
rad mindkét félnek. A megfelelő udvariassági 
formák körött Mr, dr pardont nem ismerőén 
vették köreién alá Pnckardot és kocsiját. Az 
autónak két utasa volt:

Packard éa rgy liatalmas dohermann kutya.
A kutyával nem sokat törődtek, a gazdájával és 
dz autóval annál többet. Működésűk azonban 
si írtejen maradt. Semmi olyant som találtuk, 
amit Packard u határon ál ne vihetett 
Főként nyomát sem találták az eltűnt 
jncknek.

A rendőrség munkájút maga 
nyitette jucr, amikor követelte, 
Madridba, hogy az amerikai követség 
ig.'nyolhosse. Biztos fellépése

megtévesztette
n derék hat..iőröket és egy társukat 
mellé ültetve, útnak engedték őket, 
természetesen sohasem érkeztek vissza, 
messze a határállomástól a következő napon 
megtalálták az ' '

Az
Amikor t/gre 
hogy útközben .
baruptn és a harapástól nemsokára 
a? < Msnólctí t. A sebet megvizsgálták ós nkk->r 
meglepő dolog derült ki:

a kutya egyik foga preparálva tehetett, 
mert a sebben tiLsr.ilAnkol találtak és azt 
is megállapították, hogy na őr sicrvczetébo 

gyorsan ható kábítószer balolt.
Amerikában már egyhben szerepeit hasonló 
rnódszerü kábítás és igy kézenfekvő volt, hogy 
Packard a kutyájának olyan máfogat készitte 
lejt, amely harapás esetén úgy működött, mint 
a v <'rgesl. igyák szemfoga: méreg helyett azon 
lan kdbitósiert fecskendezett az áldozat testébe. 
Amikor az autót szinte darabokra szedték,

megkerült u be.nzlntarlál.vba rejtett Ve- 
l&sqiica-kcp is.

Valószínűen nem volt mór ideje kiemelni 
lopott képet s inkább anélkül menekült ót 
haláron. Az eset egyetlen kárvallottja a 
volt, melynek kihűlt tetemét napokkal később 
megtalálták a húlármcnti erdőségben. Méreg 
ölte m«g.

könv- 
vissza

Packard 
vigyék 

védelmét

Packurd 
Madridba 

Nem

őrt is, iu autót Is. 
őr vHzinéletlcn volt, 
magához térítették, elmondta, 
Packard hatalmas kutyája rnog 

elveszt '’tlc

o 
o 

kutya

Ltúnyttöktelís 
üzleti alapon

A sikertelen madridi eset alán Lnrrv Packard 
Ismét Franciaország felé vctlu nijót.

A,híres párisi bálszezon derekún n felső Ili
in r világi un érdekes cselről »utlngtaa. Netn 
krveneWiról tudtak erek n pletykák, minthogy 

a fr.mch nrlsitekrácia egyik kimagasló 
CMlúfijának fintnlhcru komtcsMc búcsút 

m.iD lőtt a tisiten húzoalt és eltűnt
A rlctyká.’ók természetesen nem Jói tudták a 
di 1 ol. A komtessz ugyanis búcsú Aié/lü/ 
ICi t cl . X

Egy Ideig Igyekeztek titkolni a kénye* esetet 
és a inn’i'ről megfeledkezett fiatal leányt ma* 
pánt yomritőkli 1 nról áll’k t Ikutn’.tntnl. A ra- 
g)cgó szép rá fial I nris/lokrulaleány azon- 
Lnn ui7 < Itiiut. mint a kámfor. Egyetlen sor 
irúr,’ nyom nőikül. A r.’tl«ds«'g <sak annyit tu
dod. In-gy

,ut4ba ulUI W, md;xl pxWl.

vc-

Kétnupí lázas kutatás eredmény télen ségc utáu 
h család arra határozta el magát, hogy elvei 
ellenére a rendőrség segítségét kéri. Tartottak 
ugyanis attól, hogy nem pusztán szerelmi láz
ról van szó, hanem nagyon könnyen lehet, 
hogy a tapasztalatlan leány gonosztévők ke
zébe került, akik között még az életét u 
tied e'cm fenyegeti. A hivitalos apa rá tus teles 
súlyával megmozdult és a detektívek egész lé
giója hajszolta a komtessz nyomát. Az ered
mény azonos volt nz előzőekkel.

Az őtöldik napon a legnagyobb titokban 
tartott nyomozásnak váratlan szenzációja tű-

Jelentkezett a leányszöktető.
A CMiIád fe’ével kívánt ősszekőtlelé-iM lépni, 
akinek árulón elmondotta, hogy a komlessz 
teljes hlzlon^áfban van az ö felügyelete alatt, 
csupán agy a hiba:

nem bírja tovább nz ostromot
és ha idej.'ben nem kap tcgit.iéget, kénytelen 
lesz engedni és feleségül venni a viharos szc- 
n-leinre gyulladt felJcngős leányt. Az előkelő 
család feje azonnal megértette a virágnyelvet 
és érdeklődött a „segítség" módozatai iránt. A 
leányszöktelö szellemesen úgy irta körül o 
helyzetet,' hogy ő is határtalanul szereti a 
‘eányt és ha a család iránti rokonsrenv ha- 
ósfi alatt ).* is mond a házasságról, világkörüU 

útra kell indulnia, hogy felejteni tudjon s hát 
ennek a költségei! természetesen fedezjii ..ell.

Két:>sázezer írunk „útiköltséget" kért.
Jőlmbilata Jv.lóül a család megnyugtatására 
fényképet is küldött, bogy lósjták a leány sér- 
cllc.nfi'gét.

1 A család feje gondolkozás! időt kért. Azirt-ón 
ttonna! értesítette a rendőrséget. Rövid tanács
kozás után abban állapodtak meg, hogy a be
ígért fénykép megérkezéséig npm tesznek 
’jabb lépéseket. A fénykép még aznap meg

jött. Egy parkriszietet ábrázolt, amelynek elő- 
'ercben havas bokrok között

tiétNégtelenül felismerhető volt ez eltűnt 
Leiül essz mosolygó arca, meglehetősen bi

zalmas együtUétben egy fiatalemberrel.
A OalAd és a rendőrsAg ' vegyes érzelmekkel 
-zemlűHe az idillikus jelenetet mindaddig, amig 
a nyomozást végző rendőrtisztnek n fénykép 
egy jó ötletet nem adott.

Elküldik a
200.000 frankot

De még mielőtt az ötlet hatása alatt befejez
ték volna a nyomozó munkát, a család dön- 
öit Elhatározták, hogy megfizetik a kért s-á!t- 

ságdijat és elküldik az „utiköltségo-r*, még mi- 
oiőtt komolyabb bajok következnének. Amikor 
a If-ínysröktető Jelentkezett telefonon, megáiia- 

odlak, hogy
slirgűnyilrg utalják át a pénzt egv belga 

ügyvéd elmére
> erről a rendőrségnek nem szólnak. A meg- 

lapodás szerint, aho*y a pénz megérkezik, ,a 
ánvt elhagyja és értesíti a szülőket n tartóz- 
odásl helyéről. A megállapodást tett követte.

\ kétszázezer frank útnak indult, a rendőrség 
ud<a nélkül.

As áruló idill 
finyképa

Közben a rendőrségen lázas munka folyt. A 
• vomozás irányitója észrevette a fényképen, 
hogy a .szerelmes cgyíittlét mögött még más Is 
felfedezhető. Éspedig egv

lmsté|yrés.-|et körvonalai.
Ezzel a nagyjelentőségű felfedezéssel azonnal 
felkerestek néhány kiváló építészt és véle
ményt kértek tőlük. A munkájuk sikertelen 
maradt. Egyik épit sz sem tudott felvilágosítást 
adni nz épületről.. V/gül is a Louvrc egyik al
kalmazottja emlékezett valami hasonló épí
tésre és rögtön hozzálátott, hogy kikutassa a 
forróst, uhol az emlékezete szerint már látta 
i kastély különleges párkányzatának mását. Ez 
< lut: tómunka másfélnapot vett igénybe. Pon
tosan annji időt, amennyi az ügyes leány- 
szökt. tőnek kellett ahhoz, hogy a kialkudott 
útiköltséget kézhezkapja. A rendőrség emberei 
diadalittasan szálltak vonatra és repültek a 
kinyomozott kastély felé. Vrldenz hr.túrábun 
állott a régi kastély. Óvatosságból a helybeli 
csendörséget is értesitették az esetről azzal, 
hogy a fiatal pár, de különösen a férfi azonnal 
letartóztatandó és fogva tartandó.

A csendőrök elindultak a kapott parancs ér
telmében a kastély felé,

de mire megérkeztek, a fiatal párnak csak
• fiatalabb felét találták meg.

Azt is dús könnyek közölt. F.'*v levelet szoron
gatott a hetében, mely a szüleinek szólt. Ezen 
a levélen azután hetekig mulattak a felső tíz
ezer köreiben, mert szinte természetes, hogy 
a tartalma azonnal közkinccsé vált.
•i legürietazerübb hangon arról értesítette 
érdekelteket, hogy

mrllékcllen átszármaztatja az „árut", 
amelynek ellenértékét b. számlájuk Javára el
könyvelte. Az árut ugv ahogy kapta: bruttó 
súlyban küldi, a tarénak semmi baja sem tör
tént A ruronntlkus kislány kom tessz alapos 
Írekét kapott Egyébként pedig csak annyi 
tértént, bogy a dúsgazdag család szegényebb 
lett kétszázezer franlri'ni, az élesnyelvü társa
ság pedig egy pikáns történettel.

Mete a töltötten 
rovolverröl

A stockholmi rendőrség egyik női alkalma
zottjának jutott as a „dicsőség", hogy izembe-

\ levél 
az

már-már

meglepő 
ódavetve

kerülhetett a nagy Larry Packarddal és egy 
óráig fogva tarth;;tta. Énnek a története élénk 
fényt vet az elképesztő trükkökkel dolgozó 
nemzetközi kalandor szinte kimeritheletk-u le
leményességére. Ezuttal Is

elegáns környezetben találta meg a régen 
keresett szélhámost ,

Arra már nem veit ideje, hogy férfi kollégáit 
értesíthesse a Jó fogásról és talán a hiúság is 
sarkalta, hogy egyedül csípje nyakon a szélhá
mosok fejedelmét

Amikor Larry Packard távozott az előkelő 
hotel tánchelyiségéből, nyomában maradt. Pa
ckard n saját kocsijába ült, de az ajtaját nem 
csukhatta magára, mert a fiatal női detektív 
már benyomult melléje. Ami ezután követke
zett, azt csak hézagosán sikerült összeállítani 
az alaposan mcgtréfált hölgy elbeszéléséből.

Packard nem is nagyon lepődött meg. ami
kor női vendégét bár hívatlanul, kocsijában 
üdvözölte.

Kalandként kezelte az esetet, 
óm amint a következmények mutatják, egyha
mar tisztában volt azzal, hogy az aulába csöp
pent hölgy a rendőrség tagja.

A nő szokás szerint elővette a ridiküljét és 
szépíteni kezdte magát. Ez az egyetlen pillanat, 
amíg a rjdikíil nyitva volt, elegendő volt Pa- 
ckardnak ahhoz, hogy

megpillantja a mélyén pihenő revolvert é« 
a jellegzetes svéd rendőrségi Igazolványt. 

Villámgyorsan határozott Az autót elindította 
és beszélgetésbe kezdett

A beszélgetés során elmondott egy kis tör
ténetet arról, hogy nők általában milyen köny- 
nyelműek, éjjel s*édte!enűl is az utcán kószál
nak. Az ö nővére is ilyqn könnyelműen járkált 
egyszer Párlsbon és lekopasztották s-atamennyi 
ókszérét A történet igazolásául — amint mon
dotta — egv emléktárgya is vnn, amit a nővére 
mellett találtak a rendőrök később és ezzel a 
hátsózsebéből egy revólvcrt húzott elő. Meg
mutatta, majd

kettőjük közé,
az autó bőrülésére dobta. így beszélgets* ko
csiké ztök egy darabig, mig végűi is a női de
tektív megunta a dolgot és — lépremcnt. Nem 
merte az ülésen heverő revolvert Packard ke- 
zeügyében hagyni s igy ezt kapta fel. Anitán 

ráparancsolt a férfire, hogy azonnal hajt
son • rendőrségre.

Packard eleinte meglepetést szinlo.lt, majd kö
nyörgésre fogta a dolgot, óe hasztalan. Végre 
lassan megindult, de egészen más irányban. A 
nő szinte tajlékzott a haragjában és 
izon gondolkozott,

belelő Packardba
■s igy teszi ártalmatlanná, amikor 
fordulat történt. Packard csak úgy 
megjegyezte, bogy nincs értelme a további vi
tának, mert neki — sohq sem volt nővére.

A nő azonnal megértette a dolgot, de már ké
sőn. Hiába kapott a ridikülébe lévő saját re
volvere utón, a férfi az egész csomagot kiszá
llította a kezéből. Számított a nő gondolkozá
sára s amikor veszélyesnek látta a helyzetet, 

egy ártatlannak lábzó mesével Orca, tö>- 
tétlen revolvert tett kettőjük kiizé.

Jól számított, a nő ezt fogta kézbe, mialatt az 
nutó Stockholm Icgclhagyottabb negyedében a 
•criférlákon megállt. Még nz autóban jól meg- 

kötözte, a száját betömte és kitette a kocsiból 
a póruljárt hölgyet. Maga fjedig a legnagyobb 
sietséggel kereket oldott.

Reggel találták meg a nőt
s szabadították ki szorult helyzetéből. Larry 

Pockaidnak pedig ismít nyoma veszett.
Végül is a szenvedélye juttatta a rendőrkézre. 

Yz a szenvedélye, hogy
eüenállhatatlan vággyal kereste fel az elő

kelő körűket
és csak ott érezte jól magát. Ezt a tulojdonsá- 
'’át már ismerték és Így a rendőrségnek aránv- 
ag könnyű munkája volt: csak az úgynevezett 

jó tdrsasdgo! kellett figyelemmel kísérnie. Egy 
ilyen társaságban csípték el, amikor hajókirán
dulásra készült.

Egész dctcktiv-különitmény ment az elfoga
tásira és

hosszas közelharc árán 
tették ártalmatlanná Svédország területén, 
ahonnan már nem tudott észrevétlenül ki
szökni a hírhedtté vált esete óta. A kiadatása 
most vnn folyamatban és minthogy időközben 
egy newyorki szélhámossága is kiderült.

három ország is magának követeli a nagy
tekintélyű bűnöző fejedelmet

Igényt tnrt rá Spanyolország, az Egyesült Ál- 
’.amok és Svédország is. Valószínű azonban, 
hagy a svéd bíróság nz Egyesült Államok ki- 
idntási kérelmének tesz eleget.

Larry Packard érdekes történetéhez tartozik 
még az is, hogy mindeddig nem sikerült meg
állapítani a pontos személyi adatait ős előéle
tet. l’gy vélik azonban, hogy

az utóbbi évek nary szélhámosság inak 
eddig cl nem fogott tettesét sikerült ■ MC- 

moTyőben kéxrckcrltcnL
Viszont tartanak attól, hogy pokoli lelemé- 

lyesíége róván mihamarább búcsút mond a 
..srMlyes’* rendőri vendéglátásnak és valaml- 
’yen módon ismét kereket old. Éppen ezért 
hettőzött figyelemmel őrzik a bűnözés e sötét, 
de kétségtelenül tehetséges előkelőségét

Sz'n íáza't hétfői műsora:
NEMZET! SZTNHAZí lMvi*n klrál» (%«>. 
KAMAII 1SZINH ÍZ: Mákvlrág (8).
VÍGSZÍNHÁZ: Tovaiis (S).
MAGYAR SZÍNHÁZ, Bál a Savóiban (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Ilona (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helxrt u Ujnságnali (8). 
FŰVÁROSI OPERETTSZlNHAZt Sá.'ía liitoui (8) 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Ol> Papa (9).
TERÉZKÁRUTI SZÍNPAD: Teljes gőzzel (1Ó. 
RETHLENTF.RI SZÍNPAD- Valuta 01.
ROYAL ORFEUM: Varieté műsor (\ ’Á*0\

Vasárnap este Budapestre érkezett Rap* 
paporí, az Unlversal európai igazgatója, 
aki Bécsben a Csibi-fllmet forgatta Gaá| 
Franciskával a főszerepben. Rappaport el
mondotta, bogy a Csibi felvételei elkészül
tek és oly jól sikerültek, hogy a küzdi he
tekben már uj film forgatását kezdik meg 
szintén Gaál Francival, aki ezuttal néme
tül és franciául játszik. Pesti utján körül
néz a mggyar színészi világiján, színésznő
ket és színészeket keres, mert — mini 
mondotta — tapasztalása szerint sikereket 
csak magyarokkal lehet elérni. Arról, hogy 
mikor gyárt az IJnivcrsal ismét magyar fil
met, egyelőre nem nyilatkozott.

♦
A Pesti Szinház végre 

vasárnap kezdődtek meg .. ...___ n ,_____
Török Rezső és Ernőd Tamás Tányérmosó 
című darabjából. Izgalmas és rendkívül érde
kes drámát irt ezuttal a két illusztris szerző. 
4 darab főszereplői Ákos Erzsi, akit a Bel
városi Szinház hosszas tárgyalás után kölcsön
adott a Pesti Színháznak és Sulyok Mária, aki 
egy rendkívül erős drámai szerepet játszik. A 
férfi főszereplők Delly Ferenc és 
Rezső. A darabot mana 
zső rendezi és 
zik.

ismét talpraállt. Ma, 
a komoly próbák

Harsányt 
a szenő. Tőrök Re* 

premierjét január 27-ére tervet

♦
megérkezett Pestre Erdély- 
Sándor, akitől, amikor meg-

Szombaton 
bői Hungady - w
kérdeztem, mit hozott magával Erdélyből, 
felcsillanó szemekkel lelkesedve a követ
kezőket mondotta;

— Egy olyan emléket hoztam magam
mal, amelyet talán sohasem tudok elfelej
teni é-s pedig azt, hogy’: a. pátriámban sze
relnek ejujem. Képzeld cl, a lapom, gz El
lenzék, ahol évekig mint kuli dolgoztam 
és szaladtam riportok után, vezércikket irt 
rólam. Az a szinház, ahol évek óta nem Is
merik a telt házat, két napra előre adta el 
a jegyeket. De ez még semmi. Bemegyek 

egyszerű, .ismeretlen boltoshoz, mert 
kevés fehérneműt vittem el magammal. In
get és gallért vásároltam. Mikor fizetésre 
kerül a sor, a boltos szégyenkezve mondja: 
„Ne tessék kérem fizetni, nem volna kő* 
pem öntől elfogadni a pénzt.” Azt hiszem, 
ez a legnagyobb sikerem.

♦
Tehát Ismét: a turnéhajnok! Pechünk van 

ezekkel az nlusznrszáei turnékkaL Békefli 
tjíszlő, a Ma^var Szivárvány vezetője haza* 
•ölt —- pénzért és különböző kedvezmények 
megszerzéséért, pedig a Magyar .Szivárványt 
mirdenfél*’ hivatalos faktor segítette, ho«y 
ott tündököljön Olaszország egén. A Szivár
vány m"sora Is pomoás, olvan, amilyet ke- 
vraet láth<’ltik az olaszok. Ml lehet itt hát a 
hiba, ha csak az nem, hogy az eddigi Idegen 
turnék elvették az olaszok kedvét attól, ho«»y 
szí*-házba járjanak. Va.*»y talán o»t Is köve* 
schb a Hr», mln» ozelőtt volt Békcffl 
mindenesetre optlm’sta módon nyilatkozik 
azokról a rchézsé*«ekről, amelyek lurrétának 
mór első állomásán, Milanóban fölmerFltelu 
Kijelenti, ho"y turnéja érnek ellenére hétfőn 
folytatja útját Gcruába, ahol a Teatro Paga
niniben tart clfkídást. Igyekszik Budapestcit 
megszerezni azokat a szállítási és utazási ked
vezményeket, amelyeket már turnéja szerve
zésekor kilátásba helyeztek neki, azután visz- 
szantazik a fő nélkül hagyott társulatához.

♦
Külön sorokat kell szentelnünk az „E^p éj 

Veler.céberí' cimü ülni bemutatójának. Ez a 
film megmutatta, hogy kevés eszközökkel Is 
lehet mulatságos és szórakoztató filmet gyár- 
tari. Cziffra Gézn ötletesen, ügyesen rendezte 
ezt a filmet, amelyben a bűhá'os Bállá Licl, a 
nagyon kedves Simon Zsuzsa játszanak. Remek 
Csórtos,. Gózon, Gombaszögi Ella hármasa. Ve
rebes Ernő humora és kedves komikuma na
gyon tetszett. Pompásak a zencszóniok is, ame
lyek Angyal László munkái.

♦
Leopoldi, a nagyszerű bécsi zongorahu

morista és Milszkája, ez a gyönyörű vörös 
orosz zongoraművésznő duója épp olyan 
gyorsan kedvelt lett Budapesten, mint an
nakidején a Schwartz-nővérek hódították 
meg a pesti publikumot. Amit ez a két mű
vész a Boccaeeióban csinál, az több egy
szerű mulatságnál, szórakozásnál, az maga 
a szórakoztatás művészete.

I eeji'bhsn késit) elé rn* 
irúnrlzi'rAtrre, éieft'ó" 
rtre. DIAkokne.'- c'TA’ 
fás. Hn«z<'nheteCt** tir 

» H4. Telefon 424-47-

Jack Payne egyetlen hangosfilm le, a ..Régi 
daT Buda pesten is bemet ítóra kerül a „Gocd 
Morning Mr. Surn" és „FII Do My Best to 
Make Yon Happy** elmfl dalok, amelyeket a 
ragyogó énekművész nd elő. egész biztos slá
gerek lesznek. Jnck Payne filmjét a Corso én 
n City műtAtjók be.

szinlo.lt
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BMN*V Gábor

mellére tűzzük e héten elismerésünk 
Slgtjum Laudlsát. A Tovarisbaa játsz- 
sza Urcfjev herceg testőr-generális figu
ráját. Ez az L'raljcv herceg párisi 
száműzetésében már odáig süllyedt, hogy 
felesé^érrk, p uagyherepgnőnek apró 
(óhajtásait h> elnézi, a szóHöhál* ahol 
sokáig már nem fizetett bért, allmlaum 
pillaratban .kardjával és brigádja zászla
jával megtép, szóval ez Uratjev herceg 
négymtftlárd frank cári vagyon fel:tt 
rendelkezik, amelyből azonban egy ccn- 
lirae-of sem vess rí saját számára. In
kább elmegy szolgálni és mint komor
nyik, szervíroz annak a népbiztosnak, 
aki feleségén a fogságban erőszakot 
kivetett el, őt pedig a cigaretta égő vé
gével igyekezett bizonyos dolgok be
valláséra blrnj. A pénzt, a cári vagyont 
mégis érnék a népbiztosnak adja vé
gül, mari ez ls» orosz és mert sok száz
ezernyi or«»Z paraszt nélkülözését és 
éhínségét emlegetik. Szóval ennek az 
l/rajjev hercegnek n figurája Nzinészl 
nyelven szólva, rendkívül nogy feladat, 
mert rendkívül nehéz a közönségnek is, 
hogy elhlgyj* ezt a »<»k ellent mondást, 
a léhaságrak eme hősiességét és a nem
zett kapocs Uyen cljzakHbatalJjm szi
lárdságát.

Dévainak, a darab Írójának és a Víg
színháznak szerencséje van, hogy léte
zik Rajnay Gábor, az a Rajnay Gábor, 
akiről évekig azerepblúny vagy darab
hiány miatt, sajnos, csak mint a sorban 
az egyikről számolhattunk be. Rajnay 
most kiforrott és kifinomult müvészeté- 
hfk minden hiteléi igén jbe vette c pepj 
tuhágnsgn jelentékeny darab kedvéért, 
őt tapsolják elsősorban a Vígszínház 
aáiótepéa.

M

Honthy Hanna áprilisban Bériben játszik 
életébon először németül: a Sárga liliom 
főszerep érc szerződtette Hunért Marischka 
f'/inigazgató

Uppöidinc Constantjn, Q nagyszerű drá
mai sztár olyan jól érezte magát Budapes
ten, hogy férjének, Herczeg Gézának ismé
telt levele) ellenére sem ut ásott haza, hétfőn 
azonban elhagyja Budapestet, mert szín
ház* táviratozott érte.

Zeteler Edllb, a ,.splcctáncolás‘* világbajnok- 
J|őj« néhány napja Pesten vau, de máris utazik 
Berlinbe, ahol —r annak ellenére, hogy nem 
árja -rr- a Wintergartenben kapott sztárszerső- 
dést

fíojor Gitin Ismét rendkívül nehéz fül
operációt hajtottak végre, amely mindenki 
flröpiéfe sikerült és a nagy drámai színésznő 
néhány nap mulga gyógyultan hagyhatja el 
úouát.

Jnsephine Baker és társulata mg. vásáriján 
játszott yloljár# Budapesten, hétfőn pakkéi, 
este pedig felszáll 0Z Orient-Eipresszre, amely 
’vonsí«ntinápo|yba viszi őket.

Dajka Margit választolt bíróságot kért a 
Hynnh filmgyárban dolgoztató City Film 
ut. ellen, amely nébápynapi felléptidiját 
mtop a ejnien nem folyósította, hogy ege
ket} a napokon — bár kirendelték a szi- 
nfapiröl a Rákórzi-induló felvételeire, -— 
nem foglalkoztatták.

K héten végleg befejezik Pesten a kabbala 
ügyet, néhány Pesten maradt bútordarabját 
érvsFe/ik ej. hitelezői, remélhető, hogy ezzel 
a? aktussal végleg eltűnik ÉabrioJa neve a 
pe9ti életből.

■iigrUiWCjfff
* A végleg két serpenyőjében a mai asszo

nyok életében-'91 erkölcs és a uorrlem foglal 
helyet igen sokszor. A műi gazdasági élet 
nyomorában ás küzdelmében az fiHzony óéba 
olyan lépésre kjnygzertil, amelyben az erköl
csi felfogd áBcmb* kerül a szerelemmel és 
néha egyjk, néha másjk nyorpjA l® A mérleg 
serpenyőiét. Ennek az asszonyt dilemmának 
film feldolgozása az Erkölcs és szerelem c|mij 
dráma,

Fedák Sári írja;

Színdarabokkal ügynökösködöm 
Hollywoodban...

Itthon perük Jogbltorlás elmén
Jó néhány hete annak, hogv a Hétfői 

Naplóval folytatott drámai beszélgetése 
Után Fedők Sári elutazott Budapestről. Az 
„Iza néni*' cimü filmre élete munkásságá
val megszerzett pénzét ráköltötte, de U film 
-— bár nagy erkölcsi sikert jelentett szá
mára —, anyagilag nem hozta meg azt az 
eredményt, amely regrasszálta volna a pri
madonna-producer kasszáját.

„l’j életet megyek kesdeni Amerikába"
— mondotta akkor Fedik Sári —- „azt 
sem bánon; ha követ tűrök, hónom alá csa
pom az Iza néni filmtekercseit s megyek 
veje fuiuról-fahira, városrói-városra. Mind
egy nekem, mit csinálok odakint, hogy vo- 
lontőrnek állok he egy filmgyárba, vagy 
üggnőköskőd/im, fő az, hogy újra talpra* 
glljok!" Fedák Sári, —- mint akkor megír
tuk —

öngyilkossági gondolatokkal foglalko
zott és súlyos nnyagl nehézségei miatt 
már maga ellen fordította a gyilkos 
fegyvert, amelyet csak jóbarátui csa- 

vartok ki karéból.
Fedák Sárit azonban nem olyan fából fa
ragták, mint aki olyan könnyen föladja a 
harcot,

Zsazsu máris talpraállt.
Hosszú levelet Irt Pestre és ebben elmondja, 
hogy mit csinál.

— h’éhány napra álltam csak meg New- 
yorkban azután tóvá beutaztam Hollywood 
fglé Pasadén? állomásig elébem jöft autó
val John S. Vadja ér felesége, Tbetn Dolly. 
Rendkívül kedvesen fogadtak s most az ö 
vendégük vagyok hollywoodi villájukban. 
Hoztam magatnnüal

tizenöt ragyogó magyar darabot,

WlfiiJlwwneiBiníisoraRQvalorletimaan.;.„;
Bűnügyi feljelentést tett egy iró 
Révész Ferenc színpadi kiadó ellen

Perek tömege indult Révész elten 
aki irodáját is megszüntette

Az olaszországi magyar turné csjifps kudar
cával kapcsolatosan sokat emlegették Révés; 
Ferenc színpadi kiadócég nevét, amelynek Iro
dája a Baross tér 0- szkmu házban volt. Ma 
reggel Vaszpry János színpadi szerző bűnügyi 
feljelentést tett Révész Ferenc színpadi kiadó
cég ellen- FeJielcntéíében hnngoztntia, hogy a 
színpad* kiadót, aki eddig Baross-téri irodájá
ban volt található,

nem tudja megtalálni,
mivel Révész Ferenc irodáját feladta. Fejjelen- 
lése szerint Kévés? Ferenc több mint egy év
vel ezelőtt kéthónapi opciót kért a „RádMzom 
a feleségom*' című vígjátékéra.

Az opció lejártávul Révész nem jelentke
zett a szerződéssel.

Most a legnagyobb meglepetésére arról értesül, 
hogy darabját több helyen játsszák Olaszor
szágban. Marton Sándor színpadi kiadőcéget 
kérte fel arra, hogy állapítsa meg,

ki és milyen jogon adatja elő darabját 
Olaszországban,

ki neszt fel az ezekért járó írói tantiémeket. 
A tudakozódás meglepő eredménnyel járt, 
amenyiben az olasz Rlcordi-cég szerződést mu
tatóit fel, nn»ely szerint

Révész Ferenc budapesti színpadi kiadó 
egy átalány összegért Ptossországoak el- 

gdto Vuszary János darabját.
Miután erről Ypspiry Jánost nem értesítette és 
a felvett Írói lantiémejckel nem számolt el. 
Vnszary bűnügyi vizsgálat megindítását kérte.

Ugyanekkor P*ft indított Révész Fereoc el
len Faragó Sándor író Is, akinek „Barlnng- 
voflut'" cfmü darabjával kapcsolatos ügye kőj- 

a melyek kel most Vajdával együtt ügynökös
ködöm a stúdiók környékén. Minden re
ményem megvan, hogy

egy sereg nagyszerű és szegény magyar 
Írónak igen sok dollárt killdhetek haza, 

egyúttal pedig én is tisztességesen keresek. 
Csak azután akarok utazni Rímemmel.

Ugyanakor a budapesti törvényszék érde
kes szerzői jogbitorlási pert tárgyal kedden. 
Fedők Sária az alperese az érdekes pernek, 
míg Féld György filruvállalati tisztviselő a 
felperese.

Fedák Sárit azért perelte be Féld György, 
mert az Iza néni cimü film összeátütásá 
hoz, őt szerződtették, mégsem ő szerepelt 

a nyilvánosság előtt,
mint a film összeállítója, hanem az alperes. 
Keresetében ezt adta el Féld György:

.— Amikor az Iza néni film felvételei 
megkezdődtek, Fedák Sári művésznő engem 
ISO pengő heti fizetéssel szerződtetett film
jének összeállítási munkálataira. Később az
után bekapcsolódott a Ilim készítésbe Székely 
István rendező asszisztense: Benedek László, 
aki ugyancsak részt vett a munkában. Ami
kor pedig a film elkészült, a reklámnyom
tatványokra

csupán Benedek neve került’ engem 
meg sem említettek.

Mívej ebben .szerzőjogbitorlást látok, ké
jem fedák Sárit, mint a film tulajdonosát 
szerzői joghiforlásban marasztalja ej a bí
róság éj kötelezze őt

3500 pengő vágyóid és erkölcsi kár 
megfizetésére.

Fedák ezzel szemben a kereset elutasítá
sát kérte.

ismert. Révész a „B«rlangvasut“-at felenfékte 
len összegért vásárolta meg Faragótól, amelyet 
azután hatalmas pénzért adott cl Amerikának, 
úgyhogy ebből Faragónak nagy kára szárma
zott. Faragó most annak megállapítására kéri 
a bíróságot, hogy Révész Ferenc —• aki az ö 
ügynöke — nem képviselte érdekelt, sőt 

érdekeivel ellentétre álláspontot foglalt el.
ezért hatálytalanítsák a1 Révésszel kötött ősi- 
szcs szerződését

A bíróságnak éppen elég dolgot adnak Ré 
vész Ferenc ügyei, amennyiben a bécsi Kar- 
rroj/Verlag is perelte Révészt azért, mert a 
Mosoly országa hetvenöt előadásának tantiém- 
jét is

elfelejtette elszámolni
Lehár Ferenc bécsi dlszponensévej.

Rendkívül érdekes, különös és magas- 
nívójú filmet láttunk az Ufóban és az 
Urániában, ahol az Extázlst mutatták be. 
Kellemes volt számunkra, hogy a film ma
gyar vonatkozásai ezúttal távol estek a 
németek által annyira közkedvelt lobogós 
férfi fehérnemű-romantikától. A szenvedé
lyes szerelem izzó is lenyűgöző filmje ez. 
— A Kamarában és a Radlutban mutatták 
be a legújabb magyar filmet, az Egu él 
Velencében címmel. Ezt a filmet is érdemes 
megnézni: kacagtató és mulatságos.

praniE^uTUfi
TOVARIS. Dévai, ea a kittinő, de még 

inkább divatosabb francia iró a tovarisbó1< 
az elvtársból a harmadik felvonásban paj- 
tőst csinál. Nem tudom ellenőrizni, leheti 
hogy ez a két értelme a polgári körökben 
rossz szájízzel emlegetett orosz száradj 
annyi azonban tény, hogy ez a két értőlem 
jellemzi egyúttal a darabot is. Az első főj- 
vonásban gyűlölettel emlegetett orosz bök 
síből a harmadik felvonásban mégis csak’ 
,Aovaris-pajtás‘‘ lejt, aki megkapta az eW 
orosz nagyhercegtől a cári vagyon utolsó 
négymilliárdnyi roncsait. Magának a da
rabnak őstit, apját, anyját, rokonait és 
testvéreit ne kutassuk, velük már igen sok
szor találkoztunk még a pesti színpadokon 
is. Csak francia írónak lehet bátorsága, 
hogy az orosz nagyhercegből lett komor* 
nyik romantikájához nyúljon és csak fran
cia Írónak lehet annyi szinpadismeretOg 
könnyű, rutinos elánja, hogy ezekkel a 
rekvizitumokkal mulattasson, néha pedig 
őszinte könnyeket csaljon a néző szemébe. 
Az előadás két nagyszerű értéke Titkos 
Ilona és Rajnay Gábor konzseniális párosa. 
Ragyogó és mulatságos Góthné Kertész 
Ella, erőteljes és őszinte Somlay Arthur 
alakítása, két kedves fiatalt is látttnk: 
Szombathelyt Blanka és Kerekes György 
finom és halkitott figuráit. Málu Gerő mar
káns és kissé sunyi népbiztosa, aki azon
ban egy-egy szóval közel tud férkőzni • 
szivekhez, Gárdonyi Lajos. Sitkeg Irén, 
Pogány Irén, Maklóry és Pártos Erzsi aí 
együttes értékei. Kár. hogy az előadás nem 
olyan tempós, mint ezt már a Vigszinház- 
tól megszoktuk.

TELJES GŐZZEL... Hacsak félgőzzel, ha
csuk negycdgözzel is igyekeztek volna sióra* 
koztatnd a közönséget a Terézkőruti Színpad 
uj revüknek alkotói' Dehát igy.. Uramistea, 
mit csináltak ebből a színházból, ahol régeb
ben Nagy Endre, a közelmúltban pedto fi/- 
ke ff g Lá6zl ó közönsége tapsolt... Ócska* 
többezerszer átjátszott viccek, és — Jegyünk 
finomak: — már ismert darabok utánérzéséi 
tarkítják ezt a műsort, ahol a forrás — bo
csánat — Bús-Fék* te László. Vadfing lÁsüó 
mint konferanszié és mint sziné-sz nem utódja 
Bckeffy Lászlónak, ellenben sokkal többet 
van a színpadon és a színiapon. Minden roma* 
bon vojj jó is, igy László Aladár „Ingyen Mse* 
relem" cimü kis játéka, Tiszai Márton műit* 
hónapi darabja és Köváry Gyula egy jelenete 
tetszett. A gárdából nz elragadó Komlós VB* 
most. ílosvay Rózsit, Rajna Alicet, Kökény 
Ilonát. Bodó Icát éa a kla szinház azépséf* 
királynőjét, Szőnyi Lenkét dicsérjük, akik 
valóban teljes gőzzel mindent megpróbálta^ 
hogy végre mosolyogjon ja a közönség.

Nyílt titok
Titkos drámaírókról mé- mindenki hal

lott (állitótny M.000 van belőlük), de ki 
hallott már titkos 2enekri((kusról? Pedig 
ilyenek is vannak. Egyik képviselőjük ép
pen néhány néhány nappal ezelőtt szer
zett ,mildvános“ kollégáinak egy kínos 
órát. Az történt ugyanis, hogy báró Hennef 
Upót, Ausztria közkedveltségnek örvendő 
budapesti követe, ubból az alkalomból, 
hogy a bécsi álami operaház kórusa ma
gyar jótékony célra hangversenyt ad Pes
ten, a diplomáciai szokásoknak hódolva, 
vendégül látta magánál a budapesti lapok 
zenekritikusait. A követ szives szavakkal 
köszöntötte vendégeit, rámutatott a hang
versenynek a két ország barátságát még 
jobban elmélyítő jelentőségére, majd jó
hiszeműen átadta a szót egy dr. Vadas 
nevű urnák, aki az „előkészítő bizottság 
lagja“. hogy az újságíróknak az adatokat 
megadja. Hát ezt azután meg kapták. 
Maga a követ is megrémült arccal niztt, 
mint kerül elő az ambiciózus fiatalember 
zsebéből egy sűrű gépírással teleirt papit- 
kőteg, amelynek felolvasásába azután a 
szerző bele Is kezdett. Német nyelven 
megírt zenei „tanulmány" volt, amelyet a 
titkos zenekrtttkus töröfmetszett al/őldt 
kiejtéssel adott elő. Megmagyarázta benne, 
hogy milyen a bécsi kórus hangja, fel
fedezte Strauss Richárdot és bemutatta a 
pesti kritikának llubayt és Kodályt, 
Majdnem egy óráig tartott a szenvedélyes 
felolvasás, amelyet a hallgatóság — köz
tük olyan illusztris személyek, mint Vészi 
József — türelmetlenül feszengve, de a 
helyzethez mérten kőtelező udvariassággal 
volt kénytelen végighallgatni. De azóta — 
é» ez zenei körökben nyílt titok — a zene
kritikusok előtt nem jó ajánlólevél a 
Vadas név. Megvadulnak tőle.

Sárga liliom

FŐVÁROSI OPERETTSZIHHÁZ
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-HÍTFÜlfPODTNAnOk
A két világrészből összeszedett 
magyar válogatott csapat fájó 

vereséggel indult a tavasz elébe 
Öngól, láradíság, pech, Tiíkos súlyos sérülése: megannyi 
mentőkörülmény a meggondolatlanul korai terminusra lekötött 
mérkőzés és a felesleges vereség számláján

Németország-Magyarország 3:1 (1:1)

mdlékgyönyörcit. Délután autóbuszokon szál* 
litották ki a játékosokat a frankfurti sta
dionba. A pálya puha és csúszós volt. Szom
baton este már megindult az eső és folytató
dott még vasárnap délelőtt is. De nem állt 
el. teljésen még a mérkőzés idejo alatt sem. 
úgyhogy a szitáló cső valósággal siklópályávdí 
változtatta a terepet.

Az arénában 38.0110 győzelemre éhes, 
fanatikus német várta a mérkőzés megkez

dését.

A rossz meterolőgiai helyzet még súlyosbodott 
azáltal is, hogy a mérkőzés előtt erős szél 
indult meg. Kivonul a magyar csapat, csak
hamar követi a német legénység, felhang-i
nak a himnuszok, kicserélődnek a virágosok, 
rok, szóval lezajlik mindaz az obiigát ese
mény, amely a futball nemzetközi jogszokásé, 
ból fakad. Most szembenállnak egymással a 
csapatok. A mi oldalunkon

Iláda—Stemberg, Bíró—Seress, Szűcs, Sza-__ 
lay—Fenyves?, Vlnrze, Polgár, Toldi, 

Titkos

.Megkezdődött! Megkezdődött a magyar 
futball kálvárián uj tavaszi szezonja n 
egyúttal megkezdődött egy omló rendszer 
természetességéből inkádé) vereségsorozata 
is. Frankfurtban

vasárnap két világrészből összeszedett, 
agyongyötört, hathetes túrázástól halá
los fáradtsággal „lelkesedő" magyar 
válogatott csapat állt NémrtországgMl 

szembe,

amelynek fiai erőtől duzzadóan, alaposan 
megverték az egykori mestert. Ebben a pil
lanatban mellékes nz. hogy mi lesz a hatása 
ennek a valóban gyászos szereplésnek, leg
alább is mellékes addig, amig le nem von
ják a konzekvenciákat és legalább részben, 
de annál sürgősebben nem korrigálják a 
labda rugósnak azt a szervezőiét, amely a 
frankfurti csntnpiacra verni vitte a magyar 
színeket.<

Ilyen vereség alkalmával nem hálátlan 
feladat szcn.rehónyósl tenni azoknak, akik 
elsősorban is felelősek lennének, ha nem 
lennének egyéb mellékkörülmények. Cél
zunk itt a szövetségi kapitányra és munka
társaira, akik - a vesztett mérkőzés alap
ján —elsősorban felelősek a: összeállított 
csapatért. Ám ezúttal jóformán még csak 
célzás sem történhet olyan hibákra, ame
lyek a kapitány és munkatársai helytelen 
koncepciójából fakadtak.

Itt nem ők a hibásak, hunom az a rend
szer, amely január első felében kötött 

le válogatott mérkőzést a németekkel, 

az a rendszer, amely minden ígérete elle
nére tűrte, hogy a válogatás szempontjából

szóbajőhető játékosok december elejétől 
jóformán a mérkőzést megelőző óráig egy
huzamban túrázhassanak és utazhass* mik 
lludapesltől Afrikáig és Afrikátó'l az egész 
kontinensen keresztül Frankfurtig. Az 
agyonfárasztott s a fáradtságtól minden 
izében remegő magyar válogatott legénység 
a győzelem reményének legkisebb szikráját 
sem láthatta maga előtt fényleni. Ezt a mér
kőzést tehát nem az a magyar futball veszí
tette el, amely tehetségekben még ma sem 
szűkölködik, hanem

elveszítette az a rendszer, amely a te
hetségnek hovatovább még a nyomát 

sem tudja kimutatni.

Ismét a szövetségi kapitány és munkatársai 
védelmére szolgál az a meglehetősen súlyos 
körülmény, hogy ezúttal három „nagy
ágyú" is hiányzott a vesztes magyar csapat
ból. Nem volt ott Sárost, Takács és Avar. 
Valamennyien fáradtak és sérültek, tehát 
itlhonmaradtak, de ugyanilyen jogcímen Itt
honmaradhatott volna az egész magyar csa
pat, vagy kimehetett volna ez a három em
ber is.

Minden múlandó, elmúlik tehát az amúgy 
is edzett közönség leikéből a vereségnek ez 
a fájdalma is. De nagyon is kétélű okosko
dás az, amely henye, vállvonogatássa] tér 
napirendre egy olyan vereség fölött, amely 
m-m véletlen, nem esetlegesség, hanem egy 
megindult, mélybetartó vonal egyik szaka
sza. Ha idejében nem állják útját a további 
romlásnak, akkor igazán kár készülődni a 
világbajnokságra, amely a jelenlegi tervek 
szerint még a mainál is sokkalta fáradtabb 
csapatot fog vendégül látni.

vette körül, de ez sem volt elég ahhoz, 
hogy a fáradtság látható jelelt eltörölje 

arcukról.
Fásultan szemlélték a sport c kikerülhetetlen

néz farkasszemel a németek legjobbjaival:
Kress—Harlnger Stubb—Granillch, Gold- 
brnnner, Oehm—Ixrhner, Lachner, Conen, 

Nőnek, l’ollltz.

Egy gólt sem ragnak a németek a félidőben 
s az eredmény mégis 1:1

fíaert (Belgium) bíró füttyjelére megindul a 
játék. A szokásos tapogntódzó mozdulatokkal 
kezdődik és a támadások váltakozva hömpö
lyögnek jobbra-balra. A remek formál Ígérő 
balszárnyunk kombattáns tagja: Titkos már a 
6 percben elvágtál a maga ellenállhatathan 
lendületével és labdaviteli technikájának utol
érhetetlen mesterfogásaival.

Menthetetlen a gól!
Legalább is ez az egész aréna egyöntetű ér
zése. amikor Titkos lába lövésre lendül. Ebben 
a pillanatban azonban hátulról belefut Harin- 
ger, villámgyors mozdulat és Titkos romokban 
hever Oda a gólhelyzet és megvan a kis ma
gyar kolónia nagy ijedtsége. Mi lesz Titkossal? 
Egyelőre, sajnos, az, hogy ölben kell kivinni a 
pályáról, öt percen keresztül „dolgoznak" 
rajta, igyekeznek lelket verni belé, sérült lábát 
megmasszirozzák, s azután a 11. percben visz 
szatérhet a csatamezőre.

De még egy percet *em tartózkodik ott R 
aztán végleg k’álL Helyette Tőrön kéről a 

csatársor balszélére.
Mielőtt Töröst beállítanák, még lehetne mód

a csapat egységének változtatására azzal, hogy 
a technikás Teleki is szerepet kapna. Ezt 
azonban magyarázatra nem szoruló okok 
miatt mellőzik. A friss és ép szélsővel játszó 
magyar csapat ezután is megmarad a maga 
lendületében, de a németek ostromai egyre he
vesebbek. A 16 percben a kapunk előtt nagy 
kavarodás támad, amely végül is odáig „fajul", 
hogy Lachner lövéshez jut. Labdája a kapura 
tart, amikor

Bíró hirtelen beletesd a lábát és a labda 
védhetetlen Ívvel változtat irányt s köt ki 

a magyar hálóban. 0:1. öngól.
A magyar csapatot ez a peches esemény nem 
töri le s tovább folytatja támadó taktikáját —- 
kevés sikerrel Fenyvesynek semmi sem sike
rül s a csatársor minden tagja úgy csuszkái, 
mintha jéghokkit játszana. Tart ez a 29. percig, 
amikor Törös szöktetése végre sikerül,

I a balszélső nyargal, éles ccnterezése a kö
zépre fut, ahol Stubb kézzel lelitL Hála 
Istennek, vlatanl sem lehet a tizenegyest, 
amely elé Polgár áll s aztán nagy bombá
val dörrenti a k'egyenlltö gólt a németek 

hálójába. 1:1.

Blrö „felejthetetlen trükkje" megszerzi a német győzelmet

ünnepély... Ünnepély... a gyász elölt
Frankfurt, január 11.

<A Hétfőt Napló tud. 
telefonjclei.téseA A ma
gvar csapntnnk Frank
furtban kétségtelenül 
nagy sikere volt, ami 
megnyilvánult abban is, 
hogy nemcsak a társa
dalmi előkelőségek, nem 
csupán a sport vezérei, 
hanem |Milillkui ténye-■

zök is egymásnak adták a kilincset és a ven
dégszeretet minden látható és láthatatlan je
lével elhalmozták őket.

Hitler üdvözli a magyarokat
A történelmi nevezetességű régi város va

sárnap teljesen a magyar-német labdarugó- 
találkozás jegyében állott. Már kora reggel 
özönlött a nép az óvárosba, ahol a Böhmer- 
bergen a délelőtti órákban a magyar váloga
tott csapat ünnepélyes fogadtatása zajlott le-

Berlinből ideérkezett von Tschammer Osten 
birodalmi sporlbizlos, okit

Hitler kancellár megbízott azzal, hogy 
külön üdvözletét tolmácsolja a magyaroknak. 
A berlini magyar követség llaubert Kamilló 
sajtóclőadóval képviseltette magét és a fogad
tat íM>n jelen voltak a város polgárai és kato
nai hatóságainak vezetői és a német birodalmi 
sportélet számos vezető egyénisége.

Az üdvözlőbeszédet Krcbs főpolgármester 
mondotta, majd von Tschammer-Osten szólott 
a birodalmi kormány nevében. Beszédét hang
szórón közvetítették a közeli tereken és utcá
kon egylfcgyült közönség számára. Hitler — 
mondotia — teljesen kitárta a kapukat a né
met sport előtt és ennek jegyében

különös örömmel üdvözli a lovaglás ma- 
'••■ar nemzet válogatott csapatát.

A magyar válogatottak nevében Nádas Ödön 
szövetségi kapitány köszönte meg a fogadta
tást.

A város utcáin sűrűn lengtek a magyar lo
bogók.

Az ünnepelt magyar csapatot óriási tömeg

TUNGSRAM

A szünetben Nádas kapitány a fáradt játéko
sokat újabb lelki tréning alá veti és hipnotikus 
szuggesztiókkal igyekszik lelket verni a társa
ságba. Ezenkívül még egy jelentős esemény 
zajlik le az öltözőben: uj stopllkat raknak a 
cipőkre, hogy a félelmetesen csúszó talaj hatal
mas hendikepjét valahogy egyensúlyozni 
tudják.

Azután megkezdődik a második félidő szomo
rúsága. Ezúttal a magyar csapat csatársorának 
megjön az esze As InkÁM. a azílsök MA játszik. 
A német védelem azonban roppant kemény és 
főleg gyors, úgyhogy mindig idejében tud közbe
lépni és szerelni. Tart ez a meddő küzdelem 
a 10. percig. Aztán jön a sláger: Toldi pontosan 
a félvortalon faultot 4 szabadrúgást a nagy 
lövőképességü Stubb irányítja a magyar kapu 
felé, amely hatvanméteres ívben tart felénk. 
Körülbelül a hatosnál esne le s tekintve, hogy 
ilyen nagy ívre a játékosok nem számítottak, 
mindenki mozdulatlan marad.

Bíró fejére tart a labda s a helyzet olyan, 
hogy mindenki s főként társai azt várják, 
hogy fejeljen. Bíró így Is tesz, de az utolsó 
pillanatban meggondolja magát és hirtelen 
lekapja a fejét n a labda érintés nélkül 
röppen a hálóba. Hada kétségbeesetten veti 
magát, de hiába. Ezt a szellemességet még 
az « kivételes képességei sem tudják kivé

deni. 2:1.
Most kezd azután támadni igazán a magyar 
csapat, óriási nyomással iparkodik a németeket 
megzavarni. Ámde... A belsőink mindenről le
késnek. Ami pedig néha-néha mégis akad, 
azt a gyors és kemény német védelem könnye
dén parírozza. Fenyvesi szép beadása veszélyes 
helyzetet teremt, de lövésre nem kerül. Vinczét 
erősen fogják s igy csak elvétve jut lövéshez, 
ami rendszerint föiémegy. A 35. percben Lach
ner lövését Hádn kibokszolja, Pollii elé. ő 
azonnal élesen középre tolja a labdát, ahol két 
német csatár és Szalay várja.

Conen, ■ szerencsés, lőhet s ■ labda Sea- 
lay fejét érintve, ■ hálóba kerül. 3:1.

Nincs tondhb. Az utolsó öt perc még két erő
teljes magyar támadást hoz.

Amit Nádas látott...
A mérkőzés után alkalmunk volt Nádas 

Ödön szövetségi kapitánnyal beszélgetni a 
szerencsétlen frankfurti mérkőzésről. Nádas 
kapitány a Hétfői Naplónak a következőket 
mondotta:

A.e.dső Péttől kezdve kemény éa férfias 
Kétségtelen, hbcy a németek fob- 

a lábukon, gyorsabbak voltak, mind 
pedig a szerelés | szempontjából, i 
csntruk van : Polltz és Lachner. ' 
állandóan széthúzták a mezőnyt, 
h jelertékrnyebh, mert a pálya 

• szélessé'-ü volt. A magyar csapat .

játék folyt 
bán álltak 
start, mind 
Két ügyes 
ók kelten 
ami annál
Arfurn mtur ... .. . .................. ... ,
a, chö fólldfilrn tuliAgosr.n sokra jAUzoU kö- 
(Apón í. Múl. FtnfvtH ó< Ml. aligiUg ka.

pott labdát. A második félidőben a szeren
csétlen gól felvillanyozta ugyan őket, de ekkor 
meg hiányzott a szükséges gyorsaság. Hátin 
az egyik góltól eltekintve, jól védett. Stcrnberg 
jól szerelt, de adós maradt a felszabadító rá
gásokkal. Bíró jó volt. A halfsorban Szalag 
remekelt, elsőrangú játékot mutatott L_.' 
második félidőben tömérdek támadást állított 
meg, Szuez nem végezte kielégítően a feladat 
tát, mert nem adott hosszú labdákat a szélre, 
amit pedig belülre adott, 
akadt. Seress 
szárnnyal szemben óriási feladat elé volt 
litva. Hogy nem sikerült a dolgát tökéletesen 
végeznie, annak oka az is, hogy Vlncze nem 
jött hátra soha. Különben is Vinczo alig csi
ráit valamit a néhány fölé és melléküldftt 
lövésen kivíil. Polgárnak semmi sem sikerült. 
Folyton csuszkáit s különben is nagyon vi- 
gváztnk rá a németek.

Toldi volt a legjobb magyar csatár.
Brílliáns munkát végzett, sokat dolgozott, de 
egyedül nem nyerhette meg a mérkőzést. 
Fenyvesi néhány szép akciójával tűnt ki, a 
második félidőben azonban kiütközött rajta a 
régi betegség: a félelem. Tőrős okosan ját
szott, de lassú volt. Mindezek ellenére

az én véleményem szerint az erővlszonvo- 
kat egy 2:2-ös eredmény jobban fedte 

volna.
De nem paradoxon az sem, ha most utólag 
megállapítom hogy ezt a mérkőzést amúgy 

^sem lehetett volna megnyerni. Sajnos, vélemé
nyem szerint az óiiási játékra indult hal- 
szárny egyik oszlopának, Titkosnak kidőlése 
volt a közvetlen oka a vereségnek.

Titkos betegágya mellől

be. A

az rendszerint el- 
a nagyot játszó német bsl. 
.................................. ' ' ÓL

A szerencsétlenül járt 
Titkos sérülése nagy ag
godalmat támasztott a 
magyar csapat tagjaiban 
és kísérőiben. A legújabb 
jelentések arról szólnak,

ex ■ sérülés súlyos.
Titkost hordágyon vitték 
kt az autóru, majd on
nan a városba, hogy tü
zetes orvost vizsgálat alá 
vessék. A bésfl esti órák- 
bán még nincs határo- Titkos
zott diagnózis. A jobb lábán, hátul • cipő 
fölött kapta a durva rúgást, amelynek helyén 
most

várta seb tátong és a játékos hasogató 
fájdalomtól szenved.

Az előjelek után Ítélve, ez a sérülés a koma- 
lyabb fajtához tartozik és esetleg hónapokig 
tártó gyógnlásra van kilátás,
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^(jaaaití?
... hogy a fedeltuszeulában és a MUSz-ban 

emelendő két Komjádl-szobron kívül készül 
egy harmadik szobor 1^ amelyet az elhunyt 
•pertvezér bárdiul helyeznek el az Országház- 
kávéház tflrzsa.szta'ánáL
. ...hogy egy napilap apróhlrdetés-rovutá- 

bán „egy unatkozó proflfutballlsta‘• partner
nőt keres szórakozásaihoz. Mit szól ehhez a 
prcflszővetség?

...hogy a MAC vlvógárdája világbajnokai
val az elén, erősen készül a szezonra. Szor
galmas a szenior- és az ifjúsági gárda minden 
cgyCs tagja. Borsodi mester az idén nem félti 
a grlffmadaras flukuL

.„.hegy az elmúlt héten hölgy tornászaink 
ülést tartottak és ennek eredményeként nagy 
buzgalommal és szorgalommal láttak neki a 
készülődé*nek a világbajnokságot Illetően. 
Nagy a bizalom Hcrpleb Aladámé iránt,

... hogy vivónőlnkről beszélik: alig van két 
lány, aki beszélő viszonyban volna egymással. 
A feszült viszony oka egy-egy vereség. Ebben 
a hangulatban szívesen fogadták azt a mentő 
ötetet, hogy sürgősen hivassák össze egy 
békekonfereneia. amely még a nagy szezon 
megindulása előtt tető alá hozná az egyet
értést.

... hogy Spclsegger Ernő bí* nagyszerű ered
ményeket hoz ki a fiatal spanyol uszónőkből.

... hogy levél érkezett Lenkey Magdától. 
Azt írja Magda, hogy kis húgával együtt haza
tér tavaszra. A spanyol vőlegényjelölt azonban 
egyelőre eltűnt a láthatárról.

...hegy egyik kiváló sporUédlnkről beszélik 
osztálytársnői a következő hőstettet: délben 
egy órakor a közeli fluglmmfziiim nyolcadik 
osztályának túlereje heves hólahdazáporral 
fogadta az osztályt, amelynek becsületét ő 
mentette meg. Fag yot ejtett, akit tönkreverve, 
társainak kellett kimenteni a hősnő kezéből.

Az északi vívó- 
olimpiász, omeIyiwl< [dén 
Kabos Endre és Gerevich 
Aladár lesznek a magyar 
vendégei, a dán amazonok 
psdlg a sztárjai

A dánok a norvégekkel és a svédekkel kar
öltve minden második esztendőben egy ki» 
északi vivőolimplászt rendeznek, igy 1032-ben 
Oslóban. 1934-ben Stockholmban és 1936-bau 
Kopenhágában. A legutóbbi kis olimpiászt tőr
ben, a nálunk is ismert svéd Freese nyerte, 
kardban a dán Orsier és párbajtőrben a dán 
Licdesdorff győzött. Hölgy tőrverseny 1932-ben 
volt.

A Svéd Szövetség mostani jubileumán ren 
előzi meg ezt a kis olimpiászt, amelynek a mi 
szempontunkból érdekes attrakciója is lesz, 
mert Rabot Endre és Gerevich Aladár is meg
hívást kaptak e versennyel kapcsolatos nagy 
akadémiára. Az északiak, ahol ugylálszik nagy 
tömegek foglalkoznak vívással és akik eddig 
csak hölgyeiket küldték versenyezni, e meghí
vással férflvivásukat akarják propagálni, s 
mindinkább számottevőbb eredményeikkel 
kapcsolódnak bele a vívás egyetemes vérkerin
gésébe.

Egy rendkívül érdekes levél bepillantás! 
nyújt a vivósporlba. Koppenhágában, Dánia 
circa 750.000 lakosú fővórosáhan több vívóte
rem van, közöttük a legnagyobb Mahaut vívó
terme. Három klub főhadiszállása ez „Circlen". 
ftag'ai közül óssíerné, Mahautné, a budapesti 
Európabajnokságok alkalmával itljárt Aase 
Bolgerscn, Karén Lachmann, Aage Línsdorff, 
a dán törbajnok, Axel Bloch, dán kardbaj- 
nokh ugyancsak a Mahaut termében vív az 
,.Akadcmisk Fagte Klub'', amelynek színeiben 
a nálunk is jólismert Grele Olsen, Knte Holger- 
sen, Mitzi Wtth, Inge Kundsen, de itt vív Iván 
Osstcr, a huszonötszörös dán bajnok, aki há
rom ollmniászon vett részt és tőrben, valamint 
kardban is előkelő helyet vívott ki magának, 
sőt a lOMngelesi karddöntöbon nem kisebb 
nagyságokat győzött le, mint pl. Kabart és Ca- 
tdmirt. E három klubbon kívül még circa há
romszáz priváttanifvány jár Mahaulhoz, ami 
budapesti méretek szerint Is nagyon nagy szóm.

A vívásban a hölgyek vezetnek, hiszen Őszi- 
érné a párizsi világbajnokság győztese volt, 
ezóta pedig Kiint, Miinek, Olsen, Wlth voltak 
azok, akik nz európabainokség döntőiében és 
a legutóbbi losangelesl olimpiászon előkelő he- 
lvezést é.rtek el, sőt Olsen a legutóbbi torinói 
főj-kolal* versenyen vl’Aebajnokságol Is nyert. 
A dón ró: csaoát 1931-ben megnyerte a nő! 
rvrónacRAoMbalnokságol is, sőt nz angolok ál
tal kiirt Hilton Cup-ol is védték.

Zöld Ferenc de.

Nasrv meglepetésre 
a MAC nyerte a 

tőrcsapatbajnokságot
Az 1984. évi tőrcsapat bajnokság küzdelmeit 

a HTVK vívótermében bonyolították le. A 
MAC 0.7 arányban győzött a honvédtisztek el
len.

Ez az eredmény óriási meglenetést jelent 
mert a ÜTVE négy év óla védte a bajnoksá
got. A döntő küzdelem gyönyörű sportot nyúj
tott és végig Izgalmas volt. A MAC-ból Tóth 
Péter dr. négv győzelmet, Jckelfalussy 3 győ
zelmet, Gerevich és Nagy 1—1 győzelmet szer
zett.

A BEAC lO^J arányú győzelmet aratott a RÁC 
ellen. Ez a mérkőzés is változatos és helyen
ként igen izgalmas volt.

Végeredményben: Magyarorsrán 1934. évi 
tőrcsap* bajnoka a MAC, 8. HTVK, 3, BEAC, 
fk RÁC,

József főherceg vezetésével, közéleti elő- 
keluségekből Álló bizottság szemlélte meg

az Aranyhegyeit
a Nemzeti Stadion reménybeli színhelyét

Vasárnap József királyi herceg vezetésével 
a közélet előkelőségeiből alakult bizottság 
mert ki Aranyhegyre, ahol Bíerbauer és Árkai 
építész tervei szerint a nemzeti stadiont akar
ják felépíteni. A kődből váratlunul hatalmas 
vitorlázó-repülőgép bontakozott ki, amely me
rész fordulatokkal leszállt a bizottság közvet
len közelében. Rotter mérnök, az Ismert cser
készpilóta, volt a gép utasa, aki a cserkészek 
újonnan felavatott hármashntárhegyi repülő
telepéről indult el és írtjával azt akarta bebi

Max Schmeling legyőzője 
„köszönő ember" lett 

egynew-yorki mulatóban, 
mert anyagi zavarok közé Jutott

PRÁGÁBAN IS MEGKEZDTÉK 
A FUTBALL-ELÖCSATAROZAST

Pltjgábifl jelentik: A Sporta barátságos 
méukőzes. keretében fi-2 |Í:1) arányban le
győzte a Kiadna csapatát

A VIKTÓRIA ZISKOF 
SIKERE AFRIKÁBAN

Abbezből jelentik: A prágai Viktória Zis- 
kov Afrikában túrázó futballcsapata Sidi- 
del-Abbezben 8.0 (4:0) arányban verte az 
Unión Sportive csapatát.
A ROTTER—SZOLLÁS-PÁR ÉS PATAKI DÉ

NES NAGY SIKERE AZ ö-TÁTRAFt'REDI 
VERSENYEN

ótátrafiircdről jelentik: Vasárnap befejezték 
a nemzetközi niükoresolyázó-versenyl, amely 
a magynr versenyzőknek szép sikert hozott. .1 
páros miikorcsolyázó-vcrsenyt a Rotter—Szol- 
lás-pár nyerte, a hölgyműkorcsolyúzást a bécsi 
Grele Lercrt kisasszony, a magyar hölgyek kö
zül Leviczky Piroska harmadik, Szitássá Na- 
diné pedig negyedik lett. A férfi miikorcsolyázó- 
vcrsenyt Pataki Dénes nyerte, a szintén kivá
lóan szereplő Tcrták Elemérrel szemben. Vala
mennyi magyar versenyzőről a bírálat bámula
tos könnyedséget és a bemutatott gyakorlatok
nak szépségét állapítja meg. Könnyedség, bá
mulatos biztonság jellemezte valamennyiek 
munkáját, amit a nagyszámú közönség meleg 
ovációval fogadott.

NÁCI-VEREKEDÉS INNSBRUCKBAN — 
RUND ÁLLAPOTA AGGASZTÓ

Innsbruckból jelentik: A sportbeli izgalma
kon kívül egyéb izgalmakat is hozott a Hall
ban rendezett nagy tiroli álverseny. Amikor az 
ugrószámok lebonyolítására került volna a sor. 
a verseny színhelyén nemzeti szocialisták vad 
politikai tüntetésbe kezdtek.

A verseny folytatását különben is lehetet
lenné tette egv sibakset, amely óriási riadal
mat okozott, úgy a versenyzők, mint a közön
ség körében. Blrger Rund, n híren norvég sí
ugró a Jestklóversenyrn terepugrás közben oly 
szerencsétlenül bukott, hogy hátgerincét súlyo
san megsértette és aggasztó állapotban fekszik 
a haiti kórházban.

Belloni nyerte 
b Bély-Demény vándor

díjas síversenyt
Vasárnap délelőtt bonyolították le n budai 

hegyekben a Bély—-Dcmény vándordíjai sífutó
versenyt. ,

A 18 kilométeres küzdelemben Bellául
Gyula MAC győzőit 1 óra 3ft perc és 39 

mp alatt
Mariik Ludovika és Pctrich BBTE előtt. A 
további sorrend: Győri MAC, Kiss BBTE, Cse- 
kép BBTE, Kőváry BBTE, Hermann BBTE, 
Hegedűs MSK, Kovács MAFC.

A 6 kilométeres hölgyverseny győztese Set- 
ler Nándorné BBTE lett 38 p 2L4 mp alatt, 
jJt követto Cet kép Gyuláttő BBTE, majd Vit

zonyítani, hogy az aranyhegyi stadion a vitor
lázósport művelésére is alkalmas lenne. A vi
torlázórepülés eddig még nem olimpiai ver
senyszám* de valószínű, hogy az lesz a közel
jövőben és ebben az esetben az aranyhegyi 
magyar nemzeti stadion lenne az egyetlen, 
amely megfelelne a vitorlázórepülés céljainak 
is. A terepszemlét tartó bizottság nagy meg
elégedéssel látta Rotter mérnök kezdeménye
zését.

Newyork, január 7.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Max Bacr. 

a német világbajnok Schmcllng legyőzője, 

— mint ismeretes — súlyos anyagi zava

rokkal küzd és ezért a filmezéaeo kivűl ál

landóan újabb kereseti források után kutat. 

Egy newyorki jelentés szerint

Bacr most egy newyorid mulatóbsa ka* 

pott szerződést, mint „köszönő ember44, 

heti csekély 3500 dollár fizetéssel.

A Magyar Lapterjesztők Sport Clubja 1934. 
évi február hó másodikén d. u. 4 órakor tartja 
XXI-ik évi rendes közgyűlését saját klubhely
ségében, VIII., Bérkocsis-utca 1. sz.

etek Józsefné UTE. A 12 kiloméíerca ifjúsági 
verseny győztese Méreg Dezső BEAC lett 1 óra 
06 perc 21 mp-es idővel.

Az „alpesi vándoroh“ meg- 
építették a világ egyik legszebb 

ugrósáncát
BécW, január 14.

Ausztria, a téli sportok hazája, újabb slpara- 
dirsommnl várja ennek a divatos sportnak ra
jongóit. Az 1033. év Szilveszterén gyönyörű 
ünnepségek keretében adták ót a közönségnek 
a vflóg egyik legszebb sitcrcpét, u felsőausztriai 
Feuerkogclen. Az óriási, 60 méteres ugrósáncot 
az „alpesi vándorok siklubja" építette a felső
ausztriai tartományi kormány segítségével. Az 
építkezéshez 7230 önkéntes munkaóra, 31.000 
kiló építőanyag volt szükséges. Ugyanakkor 
gyönyörű lesiklótelepet építettek kJ a Feucr- 
kogefről. amely öt kilométer hosszúságban az 
alpesi egyesület és a természetbarátok méné- 
dékházal mellett, természeti szépségekben 
gazdag utón vezet le a völgybe. Az ugrósánc, 
felavatásakor rendezett versenyt Felsecker Fe
renc 41 méteres ugrásával nyerte, megszerezve 
a Berghotel Feuerkogel ezűstseriegét. A gyö
nyörű, újonnan épített silelcpet Európa min
den részéből százával keresik fel a síelés lel
kes barátai.

Elolvad a hó a szerepeken
A szombati havazás kitörő Örömet kellett 

a síelők táborában. Az öröm azonban korai 
volt, mert vasárnap már megenyhült az idő 
és noha a gerinceken még nagymennyiségű 
hótakaró volt, a lejtőkön as olvadás már 
nagy kárt toll a siteropekben. A hómagasság 
a következő:

Svábhegy: 10 cm.
Dobogókő: 19 cm.
Gallyatető: 35 cm.
Kékest 28 cm.

Wlntner 11-1K. Hidvámliy Ifi-ik, 
Klmmerllng 24-IK

Davos, január 14.
61 Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) A 

kétnapos nemzetköz: gyorskorcsolyázóverseny 
vasárnap délután véget ért. Európa legjobb 
légfutólnak találkozásában a magyar gyors
korcsolyázók a várakozásnak megfelelően jól 
szerepeltek. Elsősorban Wintner lett ki ma
gáért. aki az összteljesítményért való pontver
senyben a tizenegyedik helyre került

A nemzetközi gyorskorcsolyázóverseny férfi
résztvevői egyébként vasárnap csupán az 6000 
méteres mezőnyt futották. — Eredmények; 
1000 móleres hölgy-gyorskorcsolyázóverseiiy :
1. Lie (Norvégia) 1 p. 48.1 mp. (világrekord).
2. I.nndnbeck (Ausstrla! 1 p. 49.0 mp.

6000 m gyorsk< rcaolyázóvurseny: 1. Mathiesen 
(Norvégia) 8 p. 31-3 mp. 2. Watzulck (Ausztriai 
8 p. 34.6 mp 14 Hidvéghy 8 p 50.6 mp. 17. 
Wiiitcr 9 p. 10.5 mp. 21. Klmmerllng 9 p. 20.4 
mp.

Nemzetközi 500, 1500 és 5000 m-ea gyorsknr- 
csolfzóveraonv összesített ponteredruénya: 1. 
Thunhrrg (Finnorszáz) 143.23 pont. 2. Peter-Thunhrrg (Finnország) 14.123 pont. 2- Pster- 
són (Norvégé 143.2b pont. 3. Evenson (Nor
végia 'l!3.4o pont. II- Winlner 150.42 pont.
10. Hídvéghy 1&2.ÜÜ pont. 21 Kjmmsrling 
183.87 pont, ' ' . . «

A vtzlpóiő téllkupa-mérkőzések vasárnapé 
fordulóján a MAC 4-4 (2:2) arányú döntetlent 
vívott a III. kér. TVE együttesével. A MAC 
góljait Tarics (2). Somod in Kánássy, az őhu« 
dalakét Klsufghy (2). Dezső és Musitz szerezta, 
Az UTE—BSF.-mérközéa 6:0 (2:0) eredmény
nyel végződött Szigeti, Tihanyt (pi Vágó egy
formán két-két góllal Osztozott meg a féltuca
ton. Az MTK—FTC-meces a kék fehérek 4.71 
(2:1) arányú elkevertdet küzdelemmel kivívott 
minimális győzelmével végződött. A győztes 
csapat góljait Zólyomi, Ixikg. Brandy és Hódy, 
a zöldfehérekét Székely (2) és Molnár dobta.

X A Phöhus legyőzte u II. liga váloga
tott csaputót. Vasárnap a Berlini-utl pályán 
találkozott a PhÖbus a II. liga válogatott 
csapatával, amelyet 4:0 (2:0) arányban fö
lényesen legyőzőit. A vezető gólt a 35. 
percben Béky lőtte, majd két perc múlva 
Solti kettőre szaporította a gólok számát. 
A második félidő B. percében Tárnok 25 
méteres lövése a kapus kezéből esett a 
hálóba, majd a lő. percben Stoflán a lab
dával besétált az üres kapuba.

X Vány a Pál győzött a Magyar Sbzövetaéf 
ugróversenyén. A Magyar Síszövetség vasárnap 
délután rendezte a jánoshegyi nagy ugrósánoon 
siugróversenyét, amelyen 39-en Indultak. A 
szcbbnél-szcbb ugrásokat több mint kétezer 
főnyi közönség nézte végig. Az I. osztályú ver
senyen Ványa I’ál UTE győzött 29 Vi méteres 
ugrással Marsik Ludovika előtt.

A B-Vuautas legyőzte az FTC-t az ököl
vívó csapat bajnokság ok második forduló
ján. Az eredmény 10:6 volt A győztes cm- 
patból Snllni, Frigyes! és Ványi, az FTC- 
bői Szántó, Németh, Berkesy és Szigeti jó 
formája keltett elismerést.

Kiss Zoltán nyerte Eger város korcsolya* 
nagydlját Egerből jelentik: A MESE ünnepé
lyes keretek közt rendezte meg első gyorskor
csolyázó versenyét, melyre a város és a körű
lelek számos értékes dijat adományoztak. As 
1500 és a 3000 méteres gyorskorcsolyázó ver
senyt és egyben Eger város nagydiját Kiss 
Zoltán joghallgató nyerte. A műkorcsolyózó 
egyéni versenyt Szigeti Zoltán, a páros ver
senyt pedig a Falaik Éva—Sehuhnclstcr István 
pár nyerte, végül n stafétaversenyt a MESE 
csapata biztosította a maga számára. A dija
kat Hedry I.őrinc főispán felesége osztotta ki 
a győzteseknek.

Jamr 18 es 21-80, délután lei 3 öreirar

ligetovmeiiyeii.
Budapesti ügetőversenyek
Nagy közönség, nívós küzdelmek és reális 

eredmények jellemzik a januári miting negyedik 
napját. Meglepetést csak a nap főszáma oko
zott, melyben az összes sanszok mélyen forma 
alatt futottak s nz egész vciseny Philip M orr is 
és Mepltislo párharca volt. A versenyt Mcphisto 
nyerte meg, de keresztezés miatt diszkvaliflkál- 
ták s hajtóját az osztrák Tlialhammert erősza
kos hajtásáért 100 pengős pénzbírságon felül 
még három napra a hajtástól is eltiltották. 
Ugyancsak* megfosztották Capitolt a harmadik, 
Kuráczot a második díjtól tisztátalan ügetésük 
miatt. A többi futnm nagyobb részben a favorl- 
tok jegyében végződött. A hetedik futam startja 
l.ord Favlnian kocsitörése miatt sokáig elhúzó
dott. A nagy favorit Ellősz rosszul startolt, s 
hajlója kihajtott vele már az első körben. Rész
letes eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Kanizsai ist. Fácán (ft:|0) Dó
zsa. 2. Csalogány (2) Feiscr). írd.: Estike, fesz- 
gő, Gyurka. Tót.: 10:15, 10. 11, olasz 22- — 
IL FUTAM: 1 Kossuth L. Gallinák (2tf) Kai- 
linka, 2. Fuss (2) Volkmann, 3. Erika (pari) 
Jónás. Ind.: Jeles O., Bessie, Németh Mária, 
Jutalom. Tót: 10:50, 17, 14, 13. olasz 42. — 
in. FUTAM: 1. Kövesdl ist. Opál. (1%) Fityó,
2. Mollnári (6:10) Marshall. lad.: Tommy, Ili, 
Erika O., Szeszélyes (fogadás nélkül). Tót.: 
10:80, II, 10, olasz 40. — IV. FUTAM: 1. Fodor 
testvérek Plilllp Morris Í6) Jónás, 2. Edtiard B. 
(pari) Zwllfinger, 3. Fregoll (3) Dózsa. Ind.: 
Mcphisto (mint első diszkv.), Dárda, Dclirlum, 
Hol vagy, Mályvákká. Tót.: 10:146, 22, 15, 15, 
olasz 46. A Gallinula—Ph. Morris dotible 10:544. 
V, FUTAM: 1. Baranyai I. Győző (2K) Maszór
I. , 2. G. Brooke (7:10) Feiscr, 3. Kacér (3) 
Földi. írd.: Umberto, Najád, Rózsi, Tündér. 
Tót.: 10:53, 14, 12, 15, olasz 55. — VI. FUTAM: 
(Elsőrész.) t. dr. Sznkách E. Generális (7:10) 
Felser, 2. Sára (3) Wiesncr, 3. Revlzlonnrlus 
(6) Maszár I. írd.: Orkán, Mirha, Express, 
Ecuador, Tallér, Olivla, Torkos. Tót.: 10:17, 10,
II, 11, olasz 31. A Győző—Generálls-doublei 
10:135. — VI. FUTAM: 'Második rész.) 1 Kör- 
mendl m. Feri O. (pari) Zwillinger. 2. Cigány- 
báró (8) Jónás, 3. G. Todd (5) Vorst. Ind : 
Olivc, H. Boriska, Favorité, Ardittl, Ragyogó, 
Oszlánv. Ipse. Tol.: 10:25, 16, 17, 24, olasz 43. 
Vn. FUTAM: 1. Fischer M. Vég (4) Jónás. 2. 
Lord Favonian (I'/s) Winkelmayer. 3. Quntsch 
(2%) Feiscr. Ind : Capitol (mint 3-lk diszkv ), 
Marika, Mainnr. Minnr. Tót.: 10:69, 12, 11, 11, 
olasz 82. A Feri O.—Vág-double: 10:331 
VIII. ITTAM: 1. Broadway ist. Nlr.cs tovább 
|8) Maszár L. 2. Sonv Boy (5) Jónás. Ind.: Ku- 
rucz (mint 2-lk diszkv.), Bohumila, Navigator, 
Éliasz. Tót.: 10:48, 22, 26, olasz 39.

H As Urlovaaok Szövetkezete vasárnap dél
után tarlotta ezévi rendes közgyűlését gróf 
S’>rm-.y Sándor elnök elnökiébe m llett. A köz
gyűlés he>ybcnha«n’tn n zárszámadásokat, majd 
a jövő évi költségvrtést. A megüresedett választ- 
mányi halyrf as 10.34—85. éyekre gróf Pejacse* 
vich Albertét választották meg.
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ÍOOO schíllíng
hogy megverte a Ferencvárost
As angol futball pontos adminisztrációja — Harminc- 
ezer schilling lelépési dijat kérnek Platzerért

Platzer sorsa érdekli

A nagycsapatok kará
csonyi túráinak befejezése 
és a tavaszi forduló meg
kezdése előtt — aminek 
a világbajnokság miatt 
valószínűleg itt is korai 
terminusa lesz — pór
hetes uborkaszezon van 
az osztrák sportvilágban, 
ami n Meinl személye kö
rül dúlt csaták utón szinte 
üditöleg hat a Berggassei 
főhadiszállás és a Hing 
Gallé félhivatalos törzs
asztalainál. Most egyedül 
a közvéleményt. A flo-

ridsdorflak kitűnő kapusa, aki a szakértők sze
rint ,ha nem is olyan tcátrálls stilusu játékos, 
de nyugodtabb és biztosabb kezű kapus, mint 
Hitien, köztudomásúlag nem hosszabbította meg 
szerződésit egyesületével. Platzerért három 
egyesület verseng: nz Aunt rítt, Admira és a 
TVAC. A szabályok értelmében kilenc hónap 
múlva „ablöxefrei" lenne a kitűnő kapus, a 
fenti három egyesületnek azonban érthetően 
még a tavasszal lenne nagy szüksége rá és 
ezért megindullak a tárgyalások a FAC ni.

A florldadorfl egyesület nem kevesebb mint 
30.(1(10 seb Ilikig lelépési kér Platzerért, 

ami a legmagasabb összeg lenne, nmit Ausztriá
ban játékosért valaha adtak, ha ugyan meg
adják. Hir szerint, az Austria hajlandó lenne 
tízezret fizetni, valamint átengedni ráadásnak 
Bilichet, nz ugyancsak jóképességii kapust; a 
FAC nz inban ezt ttilkevésnek találja. Bécsi fut- 
bnllkörökben most nagy érdeklődéssel várják, 
hogy vájjon leszóllitjn-c a FAC kétségtelenül 
tulmagns igényeit, vagy mégis leszurkolja vala
melyik nagycsapat a kemény harminc.ez.rct.

*
A Ferencvárost verő FC Donau-nah 1000 

schillingjébe került a marseillei győzelem. A 
Donnunak ugyanis a Ferencvárossal való mér
kőzés napján már Bécsben kellett volna lenni, 
mert be volt nevezve a Rapid híittcldorfi kör
mérkőzésére és miután elmaradásáról nem ér
tesítette kellő időben a rendező egyesületet, az

nem tudott már elsőosztólyu pótlásról gondos
kodni és a Donau helyett a kevésbé jónevü 
és második osztályú „Voruiűrts 06" csapatát 
kelleti meghívnia. A Rapid ezért 1006 schilling 
jövedelemcsökkéné* megtérítésére szólította fel 
a Donátit; a zöldfehérek igényeit az osztrák szö
vetség jóváhagyta és igy természetesen nem 
maradt más hátra, mint kifizetni a bírságot. A 
Donou vezetősége azzal vigasztalja magát, hogy 
a Ferencváros feletti győzelem megér egy ezrest.

♦
Az angol alaposságra jellemző a következő 

kedves kis eset: A Rapid vezetősége augusz
tusra több mérkőzést kötött le Angliában, kő-, 
zölük egvet u jónevü Celiic Bel/ort csapatával 
is. A szabólyszerződések pontosan megérkezvén, 
azokat a Rupid irodájában szépen iktatták és 
egyelőre nem sokat törődlek velük, hiszen 
augusztusig még sok minden iuós gondjuk is 
van a hiittelsdorflaknak, a napokban aztán újra 
posta érkezett a Cellic Dclfort vezetőségétől, 
melyben a rend kedvéért kőzlik a bécsiekkel, 
hogy az augusztus huszonegyedikére lekötött 
mérkőzést esti hét órakor kezdik és kérik ezt 
a terminust előjegyezni.

♦
Prágából érkezett hírek szerint a Spárta 

nagy reklámmal beharangozott angliai szerep
lése elmarad, mert a vendéglátó angol egyesü
letek tulalncsonv összeget ajánlottak fel a cseh
szlovákoknak. Ugyancsak elmarad a DFC-nek 
a FC Dublin-nnl tervezett mérkőzése, mert a 
dubliniek elvan keveset ígértek, amiből nz úti
kéltség sem fedezhető. A csehszlovák fulballnnk 
úgy látszik, nincs magas kurzusa Angliában.

*
Megtörtént az első lépés a német—osztrák 

sporíbéke irányában. Az osztrák Hauptverband 
fúr Körpcrsport a napokban kapta meg a né
metek hivatalos meghívását a Garmisch Par- 
tcnkirchenben tartandó téli olimpiószra, vala
mint a kilencedik olimpiószra 1930-ban Ber
linben. Az osztrákok a meghívást elfogadták és 
erről értesítik a német olimpiai bizottságot.

Andor León

— Kérem, nem arról van szó, hogy legalább 
egy féltucat világbajnokunk legyen, akik altun 
büszkén, fölemelt fejjel menjenek el a többiek 
mellett. Nem, ez nem fontos de hogy 10.000 le
vente bemutató gyakorlatát precízen, egyfor
mán végezze, ez talán fontosabb. Szokjunk 
már hozzá, hogy tömegsport legyen az uralkodó 
szellem. Az a nemzet, ahol együtt te rnázik, 
együtt dolgozik a nép apraja-nagyja, ott nincs 
gerinctelen, határozatlan, befolyásolható ener- 
giátlan báb.

— A tornát ugylátszik nélkülözheti tlennck 
tartja?

— Jól mondta, nélkülözhetetlen! A torna a 
sport elemi iskolája, innen indul ki minden 
sportoló A torna egyesíti az emberiséget, ilt 
nincs protekció, egyforma dresszben, egy gya
korlatot csinál a megszámlálhatatlan tömeg.

— Milyen újabb sportpályát fog kiharcolni 
és melyik sport részére?

— Az úszást! Az a második szívügyem, a lég-

rövidéül) l<Mn tóül f^pül a Népliget tórny*. 
kén egy nyitott sportuszoda. A kültelki Ifjusá- 
go: e "illái'vonjuk bele » uuósportba. Célunk, 
egviuéaulén épiieni. a tbmegMI majd kinövi 
magát egv Bdrőng. egy S.-flelij, az ulSnpólláa. 
Nem kell' hajszolni a fiukat.

— Lesz sportcsarnokunk, stadiónunk?
Gondolkodás nélkül, határozottan válaszol, 

a sorrend jó, előbb sportcsarnok, aztan .Ma. 
dión, hallottam már ellenkező kívánságokat is. 
De először elemibe járunk és csak azptán at 
egyetemre. No lérjünk cl a rendszertől

beszílgitésünk véget ér, mert az elnök urat 
már viszik egv ujnbb ülésre, ahol az 0 nagy
szerű szónoki' képességével kell meggyőzni 
iljabb nagyhalalmakat, a sport nílkülozhclrt. 
lcnségéről.

Kívánunk a magyar sporttársadalomnak sok 
ilyen vezető férfit, mint amilyen IfJ- vitéz 
Martsekényi Imre.

21 óra alatt 196 kilométer?
Ez lenne a berlini olimpiai maratonfutóverseny Indiai 
titkos favoritiának ideie — /l halálraítélt utolsó kíván
sága : mégegyszer futballozni akart

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Külföldi 
sportlapok átböngészése közben sokszor fan-, 
tasztikus hírekre bukkan az ember, amelyek 
szavahihetőségét ellenőrizni kissé nehéz. Ilyen 
példán! egy francia lap híre, amely szerint n 
berlini olimplász maratoni futásának titkos 
favoritja egy huszonnégyéves hindu fiatal
ember: Servan Stngh, aki eddigi tréningjeüi 
szinte hihetetlen eredményeket ért el. Ezek 
szerint

Singh ur legutóbb 21 óra alatt csekély 196 
kilométert tett meg.

Egy másik alkalommal /20 kilométert 11 óra 
és S0 perc alatt futott, amtkoris 5 kilométerrel 
verte tréningpartnerét, aki tevén lovagolt.

A bizalmatlan olvasóban önként is félmerül 
a kérdés, vájjon nem felejtette-e ki a hir 
írója, hogy a derék Singh is teveháton tette 
meg az utat. Különben majd Berlinben el
válik . . .

♦
ITondurasbnn halálra Ítéltek egy Jósé Sen-

dores nevő rablógyilkost, akinek a siralom
házban utolsó kívánsága aa volt, hogy sze
retne mégegyszer futballozni. Miután Hondu- 
rasban humánusuk az emberek, kívánságát 

teljesítették és a börtön udvarán — hogy ugy- 
mondjtik, direkt az akasztófa árnyékában — 
egy hirtelen összeállított csapattal

lejátszottak ‘‘K.v mérkőzést, amelyen
Seudores ur olyan vígan rúgta a labdát, 
mintha komolyan számíthatott volna rá, 
hogy Idővel bekerül a hondurasl váloga

tottba.
Arról, hogy gólt is rugott-c. nem szól a hír

adás, de ha volt szive az ellenfél kapusának, 
úgy remélhetőleg hozzásegítette a szegény 
delikvenst ehhez az ut Isó élvezethez.

♦
Valamivel komolyabb és nyilván teljes hi

telt érdemlő hir a brüsszeli lap jelentői*?, 
amelv szerint a belga szövetség multévi mér
lege 500.000 frank veszteséggel zárult.

(a.)

4 tornásxviiágbajnofisdg-

uj uíxodájárói besxéf: vitéz Martsefiényilmre

TI IT PC T ATAé'M lN4Úr~*l IC nyilatkozik a francia atlétikai JULtb LAÜOllMcGUE szövetség békefeltételeiről,.
amelyek megalázóak, de amelyeket mégis elfogadott 
mert vérbeli sportembernek tartja magát

Az 1034. év legkiemelkedőbb sporteseménye 
a tornászvilágbajnokság. A MOTESZ tájéken 
állandó lázas készülődés folyik és a MOTESZ 
vczclőférílnl áiérzik vállalkozásuk nehézsé
geit és tudják, hogy n siker érdckélx-n sokat, 
kitartóan kell dolgoznlok. A MOTTSZ propa
ganda-bizottságának elnökét,

IfJ. vitéz MARTSEKÉNYI IMRÉT 
kerestük fel, nki bár nyakig ül a munkában, 
szívesen és örömmel beszél a nagy eseményről.

— Milyen eszközökkel, támogatással készül 
a propaganda-bizottság? — kérdeztük.

— A siker érdekében minden alkalmat meg
ragadunk, hogy segítőtársukat kapjunk és az 
a legfontosabb, hogy megértés és harmónia 
fogja össze az előkészületeket. Ez eddig meg
van, a másik nagyhatalom a pénzl Erre van a 
legnagyobb szükségünk, ezen múlik a siker, 
vagy a bukás. Az utóbbi lehetetlen, elvállaltuk 
és keresztül visszük, bármilyen nehézségek 
árán is. Meg kell, hogy szereltessük a néppel 
a tornát és ehhez az ul, a világbajnokságon 
keresztül vezet.

— Jól fogunk szerepelni a világbajnoksá
gon? tömegek — kiknek

Hat sor keres — egy feltol
15 jutalom a megtalálóknak

Mai keresztrejtvényünk hat leghosszabb ■ 
sorának megfejtését mindenféle szelvény ■ 
melléklése nélkül a címzési oldalon ,.Rejt- I 
vény" megjelöléssel szerkesztőségünkbe el- ■

juttatni. — Jutalmak: 1 darab 10 pengős 
bankjegy, 2 darab színházjegy, 5 üveg to
kaji és 7 darab diszkölésü könyv.

Vízszintes

I. F.gy kereke 
ányzlk

7. Mil’llt'áSOK lignr 
IS. Nem Sszlilte na
14. Nádas Sándor 
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44. Ufrluagtie rlnldltv 
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50. Néger ország 
ál. Fiiig merve.
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Irt
*0 Régi nép
24. Nem hall

24 Ahol a Tlasa • mi
ntha folyik

2K Magyarul Olaj
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teaen
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34. A l.ndláb királyné 
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41. Krrrk uém
44. A saorM «bf 

elírt belül
44. FJflkelíl
44. Bank megrohanna — 

■ hogy klmnndláli
41. B-Irtaiért
4« AllAvli - fordítottja
4S KrlF-a ni4*«n4hrng«A

Nemcsak a francia, atlé
tikai szövetség, de az 
egész francia sportvilóg- 
bán a „Ladoutnegue-ügy“ 
az állandó nyílt kérdés 
attól az időtől kezdve, 
hogy a sampiónt a szö
vetség egyszerűen disz
kvalifikálta és eltiltotta 
minden hivatalos szerep
léstől. Tegyük hozzá, 
hogy a szövetség határo
zatával sem a közvéle
mény, sem a sportsajtó 
és még kevésbé a nagy-
„Julet“ valósággal bálvá

nyuk — nem értettek egvet.
Most végre megtörtént a kibékülés a híres 

futóbajnok és a szövetség között.
Ez a maga szigorúságával, ugyan nagy kö
töttséget jelent Ludoumégue részére és szinte 
megalázónak minősíthető, viszont más oldalról 
bizonyítványt ad Ladouméguc lelkes és önzet
len sportszereidéről.

A FIFA ugyanis Ladouméguet egyévi szer
ződéssel kötötte le: az olimpiai atlétikai bajno
kok előkészítője, helyesebben trénere és taní
tója gyanánt.

A feltételek meglehetősen szigorúak és több 
pontból állanak. Ezek között a legjellemzőbbek 
a következők:

Ladoumégue köteles minden aktivitását az 
olimpiószra készülő fiatal atlétagárda kiképzé
sére fordítani. Csakis amatörök részesülhetnek 
az oktatásban, akik semmiféle versenyben nem 
vesznek részt.

Ladoumégue kötelezi magát, hogy tisztára 
tanári minőségben, trénerként és technikai ta
nácsadóként vagy teoretikus előadóként szere 
pel.

Ladoumégue a FIFA engedélyével saját egyéni 
tréníngje részére igénybevehetí bármely a FIFA 
kebelébe tartozó pályát. Azonban ezek tr-tré- 
ningek szigorúan zártak; nem lehetnek nyilvá
nosak és semmikép sem belépődíjasok.

A fotósamplon elfogadta a feltételeket és 
ezzel hivatalosan helyét is a francia atlé

tikában.
Csakhogy Ladoumégue ebben az évben — 

tréníngje dacára is — nem kísérelhet meg 
újabb rekordjavilást, legalább Is nem futhat 
rendes atlétikai verseny keretében

Ennek dacára Ladoumégue szinte boldog. Al
kalmunk volt a FFA határozata után vele né
hány szól váltani.

— Igaz, hogy nem kaptam olyan elégtételt, 
amilyent reméltem és amilyent szerettem volna 
— jelenti ki. De elfogadtam a feltételeket, 
mert elsősorban Is sportember vagyok és az at
létika érdeket tartom szem előtt. Erről azt hi
szem. most elég tanublzonyságol téliem. És 
nincs Is Jelenleg más vágyam, mint minél előbb 
munkához látni. Hathatós propagandát akarok 
kifejteni a futósport érdekében.

—- És — teszi hozzá —, hogy megint Jó pá
lyán futhatok és Jó eredményeket érhetek el, 
ha nem Is verseny forrná lábon, már ez is meg
ért exl as áldozatot. Egy ér, ha igy vesszük, 
r.em tulhosstu Idő..,

Egv évig tehát nyugvópontra kerül a

.,Ladouméguc-ügy“ és ki tudja azután mi lesz 
az állásfoglalás a valódi és az „ólamatörizmus** 
fogalmával szemben.

Diplomáin ügyességgel likvidálta tehát a

francia atlétikai szövetség a Ladoumégue* 
figyel, amcllvel sikerült továbbra is mag.hoz 
kötnie a csodafutót, hozzáértő oktatót szer
zett a fiatal allétanemzedékn.'k és végül meg
akadályozta a tekinlclyroinbolást, amely az el
keseredett atléta részéről állandóan fenyegette.

.Mándy Ilona

A gödöllői vllógzscmborl táborparancsnok
sága tartalmas füzetben adta ki beszámolóját 
a multévi nagy cscrkésztáborozásról. A beszá
moló magában foglalja az előkészítő munkála
tok ismertetését, felöleli a zsombori minden ese
ményét és érdekes statisztikai kimutatósokban, 
grafikonokban és képekben nyújt hü tükörké
pet a világ cserkészeinek gödöllői táborozásá
tól. A beszámoló szerint összesen 23.231 cser
kész vett részt s ebből 7617 volt a külföldi. Az 
anyagi mérleg 1,668.476.44 pengő bevételt és 
1,6,59.719.86 pengő kiadást tüntet fel, ami azt 
jelenti, hogy a gödöllői cserkésztáborozás az 
óriási erkölcsi siker mellett anyagiakban sem 
járt ráfizetéssel.

10 perc — 10 jutalom
Multhetl rejtvénypályázatunk 

eredménye
Mr<f*jl4«ekt Nincs főbb megjegyrésem. — Nem úgy 

király, az égre nem.
NYERTESEK:

Egy-egy (iíoeng/ls bankügyeit Hoffmann Oszkár Bu. 
dapcst. Tóth B. Gyói>6 Pécs.

Kél nlrbltlegyelt Bállá József Pesterzsébet. 
Ety-*<y Mrerseémft Rudik Borbála Mohács SrhÓn 

Gébor WHncst. őrs1. I.őwy Jrnóné Rudiwsf.. dr. Nagy 
Vilmos Budunesl.^Metzner Imre Székesfehérvár.

F-gy-cgy üveg foktőit- Lcntz Géza Sscgod, Vas Béla 
Budapest,

A szerkesztésért és kiadó‘ért felel:
DR. FJ EK HUGÓ
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