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megjelenik minden hétfőn reggel 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:
Egy évre 5 pengő ♦ Félévre 250 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németors'ágban 13 
Pl, Olaszországban 1 líra, Romái Iában 5 lel, 

Csehszlovákiában 1*20 ck

POLITIKAI HETILAP
SZERKESZTlK»

D* ELEK HUGÓ te MANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 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

Füstölgő pokolgépet találtak a Terézvárosi 
Polgári Kaszinó Andrássy-uti palotaiéba", 
ahol bál volt - Szerencsére nem robbant fel 
a nagyereiu, nitrogiicerines kulacs-bomba

Vasárnap hajnalban megszólalt a főkapi
tányság központi ügyeletének telefonja;

— Bombát találtak az Andrássy-út 47. 
Iizámu ház lépcsőházában! Intézkedést ké
rünk!

Pár pilanattal később már robogott a fő
kapitányság riadóautója az Andrássy-uti 
ház felé és az Andrássy-uti ház lépcsőháza 
a hajnali szürkületben rendőrtisztekkel, 
deteklivekkel telt meg.

Győrffy Aladár dr. rendőrtanácsos, a 
központi ügyelet vezetője számos rendőr
tiszttel sietett ki az Andrássy-uti házba. 
Nyomban

értesítették a rendőrség bombaszakértő
jét, Ács Zoltán századost Is,

aki a rendőrség embereivel együtt érkezett 
oda.

Az Andrássy-uti ház lépcsőházát egy 
gyenge villanykörte fénye világítja meg. 
Á lépcsöfeljárattal szemben hatalmas 
Apo//ó-szobor áll. A szobor talapzatán he
lyezték el a bombát.

Egyik estllap szombati szániába bur
kolták be a pokolgépet, 

amelyre Kubik János viceházmester talált 
rá, mikor a hajnali órákban kiment a la
káshói, hogy havat seperjen.

Az ujságpapirosba csomagolt bombát 
elszenesedett papirszelctek övezték kö

rül, füstszag terjengett körülötte.
A bizottság tagjai, a robbantási szakértő 
alaposan megvizsgálták. Egy bádog ivó
kulacs látszott, amikor az újságpapírt le
fejtették, a kulacsba egy szódásüveg csö
vét rögzítették bele s a kulacsot köröskörül 
virágcserépszerü alakban cementtel öntöt
ték körül. A bádogkulacs a robbantási 
szakértő szerint

félliter lőport, nitrogllcerint, porrá tört 
ként és valami salétronios anyagot tar
talmazott Azért öntötték körül cement
tel, hogy az ellenállási fokozzák és Igy 
a robbanásnak nagyobb ereje legyen.

Aki a robbanóanyagot összeállította és el
helyezte a lépcsöházban, nem tudta, hogy 
az üvegcsőben a láng oxigént fogyaszt s 
előhb-utóbb elalszik. Ila az üres réteget is 
valami robbanóanyaggal töltötték volnu 
nteg s ezután gyújtják meg a köréje csavart 
Ujságpapirost, a robbanás feltétlenül bekö
vetkezett volna.

A hajnali szakértői szemle azt is meg
állapította, hogy

a robbanás ereje nemcsak a házat ron
gálta volna meg, hanem emberéletben 

Is kárt tehetett volna.
Szerencsére a füstölgő bomba nem rob- 
hant feL mgrt ■ papírdarab, amely, a rob- 
Maónnyafhoa iomíM • itefot,

az utolsó pillanatban elaludt.
Alaposan szemügyre vették az újságpapírt 
is, amelybe a ■ furcsa szerkezetű bombát 
becsomagolták:

egyik délutáni lapnak abba az oldalába 
burkolták bele a bombát, amelyen az 
osztrák horogkeresztes mozgalmakkal 

foglalkozó cikk áll.
Az Andrássy-ut 47. számú bérpalota haj

nali járókelőinek feltűnt a rendőri riadó
autó, a sok rendőrtiszt. A házban levő 
Ba/fízs-kávéház zsúfolva volt még hajnal
ban, amikor a kapu alatt a rendőri bizott
ság szemlét tartott. A kávéház vendégeinek 
azonban fogalmuk sem volt a megdöb
bentő felfedezésről, csak néhány távozó 
vendég vette észre az izgalmas szemle kül
sőségeit.

Miután a bombát alaposan megvizs
gálták s Kubik János viceházmestert ki
hallgatták, a detektivek a ház lakóinak 
névjegyzékét tekintették meg. A lakók 
között

csakhamar egy ismert néven akadt 
meg a detektívek szeme: Szurmay 
Sándor ny. honvédelmi miniszterén, 

aki a bérpalota régi lakója.
Szurmay Sándorról köztudomású, hogy tel
jesen távoltartja fiiagát a politikától s 
minden olyan mozgalomtól, amelyből fel
tételezni lehelné, hogy ellene bárki is 
bombamerényletet kísérelt volna meg.

A ház bérlői között van
a Terézvárosi Polgári Kaszinó is, mely 

a ház egész első emeletét bérli, 
azokat a helyiségeket, amelyekben évekkel 
ezelőtt a Világ szerkesztősége volt.

A Terézvárosi Polgári Kaszinó a VI. kerü
leti egységespárti szervezet egyik párthe
lyisége s Morvay Zsigmond ny. főispán a 
kaszinó elnöke, dr. Schüfíer ViktoT pedig 
a kaszinó ügyvezető igazgatója.

Szombaton este a kaszinóban tánc
estély volt s a klub vezető tagjai kö

zül néhányon Itt vacsoráztak.
Itt volt a többi között Bayer Antal dr. is
mert pesti gyógyszerész, aki régebben a 
Terézvárosi Polgári Kaszinó elnöki tiszt
ségét viselte. A vacsorázó vendégek még 
éjfél előtt eltávoztak a kaszinóból, a tánc
estéig azonban éjfél után is tartott s két 
óra volt, amikor a személyzet lezárta s 
elhagyta a kaszinó helyiségét.

Vasárnap reggel az Andrássy-uti bombá
ról jelentést tellek dr. I'crenczy Tibor fő-rui kihív ut, iLTClli:iy lliiur mmi vtvo.un mucii. n puuvvinuiUA,
kapitánynak és Lekapcsolódott a nyomo- (a riadókocsik, a hatalmas rendőri készült- 
zásba a főkapitányság politikai osztálya vasárnap sem tűnt el Páris utcáiról. A 
is és Inagy tüntetést

d|KteC*M<elin I f°”l0*alá*ra halltnál,t W ■ kttlTifMi

A kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyt 
a lázas nyomozás, kutatás, de pozitív ered
ményre nem vezettek a kihallgatások.

Egyelőre csak feltevések, kombinációk 
vannak arra, hogy

kinek szánták az Andrássy-uti bombát.
Könnyen lehetséges, hogy beteg idegzetű 

zavaros agyú ember bosszutervéről van szó,
talán a Terézvárosi Polgári Kaszinó va
lamelyik vesztes játékosa akart kelle

metlenkedni a veszteségért 
és ezzel akarta megriasztani a kör tag
jait.

A rendőri nyomozás szempontjából igen 
érdekes és fontos körülménynek tartják, 
hogy

karácsony előestéjen az Andrássy-ut 47. 
szánni házzal szemben lévő bérpalota 
lépcsőházában szinten robbanás történt, 

ilt egy petárdát helyeztek el, amely néhány 
ablakot bevert, de emberéletben nem lelt 
kárt. Ennek a rejtélyes robbanásnak a tette
sét azóta is keresik, de eddig nem találtak 
rá, lehet, hogy a két eset között összefüg
gés van.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
előtt ellátogatott az Andrássy-uti házba, 
ahol a bombát megtalálták. Szurmay Sándor 
vidéken van, a feleségével beszéltünk.

— Érthetően megdöbbentett bennünket 
ez a felfedezés, fogalmunk sincs, mi áll mö
götte — mondotta.

Paris izgalmas vasárnapja 
Daladiejrt Rezignálják — 
jelenti vasárnap este Páris

l’árls, január 28.
(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Vasárnap hajnaláig húzódtak el 
az izgalmas utcai tüntetések, amelyeknek 
sok tízezer főnyi nézőközönsége is volt. 
Hajnalban Páris nagy boulevardjain

számos esetben került ujubb összeütkö
zésre sor a tüntetők és rendőrök közt 

és igen sok sebesülés is történt. Mintegy 
700 embert állítottak elő s közülük ötvenet 
vasárnap hajnalban le is tartóztattak ható
ság elleni erőszak címén. A páncélautók,

s a perifériákon több üzletet kifoszollak. 
Ezalatt az Opera előtt a tüntetők hatalmas 
serege hullámzott s vadul kiáltoztak:

— Dobjátok a Szajnába a képviselőket! 
Le a tolvajokkal! Lámpavasra velük!

Vasárnap délelőtt derült ki, hogy

42 súlyos scbcsültjc 
van a tüntetésnek.

A párisi utca fqrronsó atmoszférájában 
kezdődött mejt vasárnap délelőtt /.eörun el
nöknél a tanácskozás nr uj kormány össze, 
állításáról.

Elsőnek Tardicu volt miniszterelnök 
Jelent mén as Eljséc.patotában.

Hír szerint a nemzeti .gysé« kormányának 
áralakítását ■ .J vál.srtáwk kiírását 

Suta nMa Hmtoá. a i»dlkáUa

A Terézvárosi Polgári Kaszinóban a va
sárnapi látogatók nagy izgalommal tárgval- 
iák az esetet. Beszéltünk Bayer Antal dr, 
óvárosi bizottsági taggal, aki tegnap este a 

kaszinóban vacsorázott.
— Tegnap este a kaszinóban a szokásos 

szombati összejövetel volt, azután táncestély, 
amelyen talán százan vehettek részt.

— Kit gyanúsítanak a különös bombámé* 
rénylet mögött? — kérdeztük.

— Sejtelmünk sincs, ki helyezhette el a 
bombát. Emlékezetem szerint sem a kaszi
nóban, sem a lépcsöházban, sem a bérpalota 
körül nem láttam olyan valakit, akire gya
nakodhatnék. A kaszinó tagjai a terézvárosi 
polgárságból rekrutálódnak. A szombat esti 
vacsorán is több ismert pesti polgárral vol
tam együtt.

Ezeket mondotta Bayer Antal.
Beszéltünk a kaszinóban

Kilényi Mihály altiszttel, 
aki elmondotta, hogy hajnali két órakor, 
mikor lezárták a klubot és ő pincértársával 
eltávozott, a szobor talapzatán hatalmas 
csomagot látott, de nem sejtette, hogy ebben 
van a bomba. Ebből arra kell következtetni, 
hogv

a titokzatos merénylők már az éjszakai 
órákban becsempészték a lépcsőházba a 
bombái, amikor még benn a kaszinóban 

javában állt a bál
és egv esetleges robbanás borzalmas ka
tasztrófával járhatott volna. 
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párt elnöke, majd Barthou és Calllaux je
lentek meg a köztársasági elnöknél. Dala- 
dier is kihallgatáson volt. Francia politikai 
körök megítélése szerint a kulisszák mögött

Paladlrr és Herriot szenvedélyes mér
kőzése folyik a miniszterelnöki tárcáért.

Vasárnap este az volt a helyrét, hogy Dala- 
diet kerül ki győztesen ebből a küzdelem

Vasárnap választott á Nemzeti 
Kaszinó és az Országos Kaszinó
Teleki Tibor gróf lett a Nemzeti Kaszinó harmadik Igazgatója

A Nemzeti Kaszinó vasárnap délben tartotta 
J07 ik rendes évi közgyűléséi Rónay Gedeon 
gróf elnöklőiével. A közgyűlés Prónay György 
báró Indítványára elismeréséi fejezte ki a le
lépő igazgatóságnak azért, hogy

• nehéz viszonyok között Is fenntartotta ■ 
kaszinó pénzügyi egyensúlyát

és gyarapította tartaléktőkéjét, noha az év fo
lyamán a tagoknak nyújtott kedvezmények 
érdekében is intézkedéseket hajtott végre.

A napirenden szereplő tárgysorozat után a 
választás következett.

Jankovlrh Bétát, Nemes János grófot és 
Teleki Tibor grófot egyhangúan Masga- 

tókká választották.
tehát az Igazgatóságban csak annyi változás

A fővárosi törvényjavaslatot még 
általánosságban sem fogadják el 

az alkotmányvédők
Szerdán tárgyalja a képviselőház közjogi és 

közigazgatási bizottsága a fővárosi törvény
javaslatot. Az első ülésen n Javaslat elő
adójául Gáspárdy Elemért választották 
meg. — Előzőleg kedden értekezletet 
tartanak az alkotmányvédő-blokk azon kép
viselő-tagjai, akik a bizottságnak la tagjai és 
megbeszélik a javaslat ellent akció rfsrleleit. 
Előreláthatólag már a javaslat bizottsági lár- 
gyolásán széleskörű vita lesz. Az ellenzéknek 
az az álláspontja, hogy a javaslat

r

ÉS JEAN HARLOW 
uj Hlmszenzációja

I SZŐKE PÁRDUC
(Metró-QoldwynMayer-fUm)

76 4ven felüllaknak.

PREMIER MA!

ből, inért Ilerrlot pártja bizonyos mérték
ben kompromittálva van a Stavisky-botrány- 
bán, míg Daladier teljesen távol áll a Sta- 
vtsky-ügytől.

Lapzártakor Jelenti tudósítónk, hogy va
sárnap nem történt meg az uj miniszter
elnök dezignálása, mára halasztotlák a 
döntést.

történt, hogy a betegeskedő Eszterházy László 
gróf helyébe Teleki Tibor gróf került.

Kiegészítették a választmányt is Az uj vá
lasztmányi tagok sorában szerepel többek kö
zött Andrássy Géza gróf, Herczeg Ferenc, Rád- 
vánszky Albert báró, Apponyi György gróf és 
Festetlch György herceg.

A Nemzeti Kaszinó hagyományos Széchenyi 
lakomáját február 4-én, vasárnap tartják meg, 

Károlyt (ívnia gróf volt miniszterelnök 
mondja az ünnepi beszédet.

Közgyűlés volt vasárnap az Országot Kaszinó
bún is. Preszly Elemér főispán Apponyi Albert 
grófról mondott emlékbestédet. Utána at évi 
Jelentés, majd alnpgznbálymódosltás követke
zett, azután a választás. Igazgató újból gróf 
Teleki Pál lett.

nemcsak egyes részleteiben, hanem teljes 
egészében elfogadhatatlan.

A bizottság előreláthatólag két-három ülés
napon végez a javaslattal, úgyhogy a bizott
sági jelentés az előadói javaslattal együtt már 
a jövő keddi képviselőházi ülésen beterjeszt
hető lesz.

A Ház el né’Le nyomban összehívja a kép 
uirelőházat, amint a bizottság befejezte a tör 
véhyjavaslat vitáját.

Át előadói javaslattal szemben az ellenzék 
egyik tagja

mint a kisebbségi vélemény előadója 
ugyancsuk Javaslatot .terjeszt elő a kép- 
vlaelőbázlian és ennek lényege az, hogy 
ellenzék nz egész Javaslat' teljes elutasítá

sát kért.
Az elfehzék részéről á plenáris üléseken a 

vita első szónoka Wolff Károly lesz, utána pe
dig ellenzéki részről vagy Rassay Károly vagy 
Eekhardt Tibor szólal fel a javaslat ellen.

A házszabályok szerint négynapos vita után 
térhetnek út a nyolcórás •ülésekre. A kormány 
azonban — értesülésünk szerint — csak hét
nyolc ülésnap után fog gondoskodni arról, 
hogy n javaslatot nyolcórás üléseken — dél
után négy órától éjféli 12 óráig — tárgyalják.

A Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank mérleglelcníése

Az Intézet mérlegmcgállapftő Igazgadő- 
srtgl üléséről a következő jelentést kaptuk:

.4 Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgató
sága január 22-én Welss Fíilöp elnöklete alntl 
ülést tarlóit, amelyben megállapította, hogy ni 
1933. üzletén 3,357.16249 P tiszta nyereséggé' 
tárult at előző évi 4,540.817 P-vel szemben. A 
nyercségáthozallal együtt a nyereség 4,086.746.94 
pengő, míg sz 1932. lízlclévben 5,544.188.52 P 
volt. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően több, 
már lebonyolított üzlet nyereségének elszámo
lása ezáltal is későbbi időpontra tartatott fenn.

Elhatározta egyben az ignzagtóság, hogy a 
február 6-án. délután fél 5 órakor megtartandó 
92. rendes évi közgyűlésnek javasolni fogja, 
hogy az 1933. évi osztalék kifizetésére 1,500.060 
pengő, vagyis részvényenként 3 P (tavaly 4 P) 
rordltlassék, továbbá, hogy a rendes fnrtnlék- 
alap — ugyanúgy, mint tavaly — 1,000.000 P- 
vei, az intézeti épületek értékcsökkenési alapja 
200.000 P-vel, az alkalmazottak Jóléti intézmé
nyei pétiig 60.000 P-vel javadalmazlassannk, 
míg at 1934. üzlclévre 1,366.014.19 P nyereség vH- 
tessék elő, szemlxm a tavalyi 1,329.584.45 P-vel.

Javasolni fogja továbbá az igazgatóság, hogy 
a bank olvassza magába a Magyar Helyt Érdekli 
Vasúti Részvénytársaságot (Vasúi! bank), amely 
társaságnak 200.000 db részvényéből mintegy 
05 százalék tftár amúgyis a bank értékpapír- 
tálcájában van. Mód nyílik ilyképpen egyrészt 
arra, hogy a kormánynak a részvénytársaságok 
fokozatos egyesítésére Irányuló intencióinak is 
érvény szereztessék és másrészt arra is, hogy ez
által az adminisztrációs költségek apaszitassa- 
nak. Aa Igazgatóság ezen' fúzióra vonatkozólag 
a közgyűlésnek a napirend kapcsán részletes 
javaslatot fog tenni, egyrészt a Magyar Helyi 
Érdekű Vasutak Rt. által kibocsátott és még for
galomban levő kötvények szolgálatának átválla
lásáról másrészt pedig az Idegen tulajdonban 
levő kisebbségi részvények méltányos feltété e< 
mellett való k letör él étéről, illetve megvátártá- 
tár&i.

— HUléa ellen megóvja magét ét tservtteté- 
rek ellenállóképceségét fokozza, ha naponta 
néhány csésze Melnl-teát iszik.

ÓRIÁSI 
SIKER RDR-SídanioD-Mhai'di BS:

magiHus Kereszirenvenv
MuKheil pályázatunk aredményo

Megteltét: TUcnhánnts—Hitelesítés—Soregtfcmle.
Egy Utpen«öe baakjegyet nyerít Lázár Gyula. Szerencs. 
Kát-kát írlnbásjegyet nyert! Csomty Gizella Budapest.

Schiller látván Pesterzsébet.
Egy-egy üceg tokajit nyerteti Míhallk Vilmos Szened. 

Gedeon László Budapest. Kéry György Magyarbóly. 
Kraúsz Ede Tótkomlós. Vitéz Sándorné Miskolc, Eiscn- 
hofler Malvin Újpest, Dr. Szabó Máté Budapest.

Egy-egy AlsakStésfl könyvel nyert: Hajdú Géza Zagreb. 
Molnár Iléla Budapest, Lelmdörfcr Katalin Győr. Mor
vát Jenő Budapest, Kiás Mihály VerpeJét.

Újabb tömeges letartóztatas 
a nyugatmagyarországi 
buzacsempészés ügyében

Szombathely, jan. 28.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 

lése.) A nyugalinagyarországi buzacsempészési 
ügyben az osztrák hatóságok a szombati és 
vasárnapi nap során Felsőőrön, Vörösváron, 
Rohoncon és Cém községekben a gyanúsított 
gazdák egész tömegét tartóztatták le. összesen 
most már 117-en vannak letartóztatásban, 
mert a csempészés állítólag nemcsak a Szom
bathely közelébo eső haláron, hanem Nyugat- 
Magyarország többi helyén is történt és hir 
•zerint

összesen körülbelül négyezer métermázsa 
búzát csempésztek át a megszállott terü

letre.
Az osztrák hatóságok már kinyomozták 

izokni a kereskedőket is, akik a csempészett 
búzát megvásárolták és ellenük is megindítot
ták a bünügvi eljárást. A dúsgazdag GÜnsber- 
ger Mór és Vnyár Nándor malomtulajdonosok

100—100.000 schllllng óvadékot ajánlottak

Öröm volt hallgatni a Filharmónlkusok va
sárnapi főpróbáján két zongoraművész: fíack- 
haus Vilmos és Dohnányi Ernő nagyszerű 
együttműködését. Backhaus a zongoránál. Doh ■ 
nányl a karmesteri pulpituson és a közös mű
vészi munka:. Brahms első (d-moll) z.ongora- 
versenye. Az a mű, amely szólistától, Karmes
tertől egyformán csúcsteljesítményt követe! 
Backhaus a maga páratlanul fölényes ’vírluo'zb 
lásúban i$ a megteslület ■ alázat, őszinte feloldó
dás Brahms küllői gondolatvilágában, önzetlen 
nlkalmazkodóVeszsi'g a mii egységéhez. Doh 
hányt csupa féltő gondosság, elmélyedő csiszo
lás. Erezni: neki Brahms külön szívügye, hi
tzen ö a nagy romantikus mester szellemi örö
köse. A műsor újdonsága: Kása György , Mese 
s:vlt"-je. Hórom rövid létei, formás, ötletes 
hangszerelésében Is elmés és Ízléses muzsika. A 
rokonszenves szerzőnek őszinte sikert hoz. A 
műsor záróköve: Beethoven 7-lk szimfóniája 
Kitűnő vonósokkal, remek fafuvókkal, de dilin 
bikájában tulméterezclt rézfuvókkal és túlzót 
lan dübörgő üstdobbal.

a mi moziNK
ClTy (V._ Vilmos császár út 38—38. Tel.: 11-1-40): 

.Modern Rómeó. Fősz.: pouglns Falrbanks és Beb 
Dantei*. — Oh Sevilla. Érdekfcstllő útikép. — Ma 
3yar és Fos vüágtiirudók. (As előadások kezdete min 

ennap: 4. fi. fi, 10. ünnep. és vasárnap; 2. 4. fi. 8.
10. — Az első előadás mindennen íélhclyárakkal.)

CAPITOL (Baross tér 82 Tel.: 34-8-37): Eitáils. Ifi 
íven felülieknek. — Frankfurti magyar német mír- 
kősée - Mgl •rssdgutak - Híradó. (Hélk.: Vi\. 
*>■30. Us. ÜtO vasárnap %4, Mifi. *48, Ü10. — 
Vasárnap d. e. 11- Arakor buiktzk-matlné. — Az 
első előadás mindennap félhelvárakkol.)

<ORVIN (József kőrút és üllői út sarok. Tel: 88-9-8* 
és 3P-5-84): Extásls. F.«y külinös szerelem története 
és a kísérő műsor. (Előadások kezdete bélk.: %4.
*48, H10. Vasárnap és ünnepnap: Ü2. Mii, %0. HH. 
Ü10. — As első előadások félhclyára'kkal.)

CORSO (IV.. Vád u. 9. Tel.: 87-4-02): Eitóib Fllm- 
tegény. — l,ég| országutak. Kullúrfllm. — Fás- is 
magjur hlindó. (Mindennap: $14, aífl. %8. Á410. — 
A hétköznapi első előadás félbeiyáfú.)

KAMARA (VII.. Dohány ucca és Nyár ucca sarok. Tel.: 
44-0-27): Erklllce és aterelem Különleges nagyvárosi 
történet. Gyenee Lili és húsztagú női mflvószzene- 
karának személyes fellépte. (Elősdások; 4. 8. 8. 10. 
vasárnap és ünnepnapon: 3, 4. 6. 8, 10. — Az első 
előadások mindennap félhelyárakkal.)

0MN1A (VIII., Kölcsey ucca 1 Tel.: 3(M-»: Dongtas 
Fah banki. Bebe Danlels: Modern Rémet. — Oh Se
villát Zenés egyveleg. — Miki «s embereyöli kőit. 
Trükkülm. - Hlradé, (Hélk.: 4. 8. 8. 10 Vasár- és 
ünnepnap: 2, 4, 8, 8, 10> — As első előadás minden
nap filliclyárakkal.)

(VI. Nagymező -utca 
22-24. Tel. 22-0-98, 
29-2-50.) A eadke pár
duc (Jean Haríow, 
Clark Gabié). — As 
ördöngős motoros (mo- 

torkcrékpármulatványok). — Híradók. — Előadások 
2-6-ig folytatólagosan, azután 8, 8, 10 Arakor; va
sárnap és ünnepnapokokon 2. 4, 8, á, 10 Arakor.

UFA (Terét kőrút 80. Ttl.: 19-7-W és 19-7-418):

Í lejrdrlzm nagy nertlme. Nagy senés attrakció.
Ősz.; Willy Fritsrb és Tritde Marlen. — Híradó, 
- Akom Lajos ergenamdvósa orgenahMeertJe. (Elő-, 
adások kezdete hétk.t 4. 8 8, 10, vasárnap és ünnepi 
nap: 2. 4, 8, 8. 10. - At első előadás félhalyárskkal )

URÁNIA (Rákócaí út 21. Tcl.t 48-0-45 és 464M4I): 
•smlrnc. Nagy eeoéa attrakció.

félhelyárakkaL)

A dobozos főzelékek 
árát

összes fióküzleteinkben

leszállítottuk!
MEINL GYULA R. T.

fel szabadonbocsátásuk fejében, Indítvá
nyukat azonban visszautasitutták.

Rohoncon a hatóságok zár alá vették Pollák 
Jenő gőzmalomtulajdonos vagyonát és malmát 
is. Emiatt nem tudják fedezni a lakosság liszt- 
szükségletét

A legnagyobb feltűnést bóró Schey Hermán* 
nak és fivérének Schey Emilnek a letartózta* 
tása kelti. Ugyancsak elfogták vasárnap Kal
már Ármin szombathelyi fiatalembert is, «kl 
UngAr- Nándor raktárnoka és

azért ment át osztrák területre, hogy gaz
dájának ügyelt intézze.

A határszélt lakosság körében igen nagy 
a2 izga’om az újabb letartóztatások miatt.

Buüanest! ügetíiversenyek
Az cHŐ lütHm kivételével népes* és jó mező

nyök szórakoztat! ók vasárnap az ügetősport 
barátait.-VA púp főszámában a már ré&m ese
dékes Fn'golí győzött izgalmas küzdelem után

I. FUTAM. 1. Szihnay T. Lenke (1 */<) Ko
vács II. 2. Estikp (3) Baik. F. in.: Csalogány, 
Lord FaVorian. Tol. 10:24. Olasz 32. II. FU
TAM. 1. Kanizsai-lst. Bcsslc (5:10) Dózsa. 2. 
J.lcs O. S (2j Maszár I. F. ni.: J‘oganac, Ju
talom, Bmlus, Németh Mária. Tót. 10:14. 10, 
Í0, Olasz 18. 111. FUTAM. 1. Reinisch 1. Eriin- 
Hca (6) Maszár I. 2. Navigator (8) Zwlllinger. 
3. Rákné (12) Wiesner. F. ni.: Rikkants (mint 
■’lsö diszkv.), Japaner, Eladó, Fácán, Torkos, 
föl. 10:59. 25, 27, 34. Olasz 94. IV. FUTAM. 
1 Bader A. Fregoll (5) Dózsa. 2. Hol vagy’(4) 
Volkmann. F. m.: Nurmi, Mvphistó, Muscicápa, 
Éber B. Tót. 10:54. 24. 27. Olasz 51. — A
Krilatica—Frcgoli doublé 10:516. V. FUTAM. 
1 Waldner S. Puilós (pari) Zwillinger. 2. Na
jád (2J4) Filyó. F. m.: Kacér, Erika O., Nincs 
tovább. Tol. 10:23. 14, 20. Olasz 37. VI. FUTAM 
első rész. 1. l'lmcr M. Expressz (8) Stcínitz, 
2. Ili (10) dr. Siró. 3. Ardilti (6) Feiser. F. m.t 
Orkán, Rcvizionúrius, Kuruc (mint 2-ik diszkv.), 
Ilarpia, Olivia. Tol. 10:97. 18, 25, 14. Olass 
116. — A Pallós—Expressz doublé ÍO:2H5. VL 
FUTAM második rész. 1 Csillag G. Oline (8) 
Steinitz. 2- H. Boriska (10) Simkó. 3. Upupa 
Epops (10) Kovács F. F. m.: Mirha, Ecuador, 
Cigánybáró. Oszlány, Ipse. Tót. 10:154. 31, 29, 
23. Olasz 90< VII. FUTAM. 1. Körmendi ménes 
Henrik (1X) Zwillinger. 2. Klárika (12) 
Simkó. 3. Ond (12) Baik. F. m.: Capitol (mint 
első diszkv.), Pajkos. Nusi, Kohinor, Izé, 
Hanna the Great, Quatsch, Mámor. Tót. 10:22. 
13, 16, 24. Olasz 105. — Az Oline-Henrik
doublé 10:636. - A VÜL FUTAM elmaradt.

FaiaceFlimszK
Wester i Electric gépen 

azl’N.VEISAL Mimiének mai 
xtagy premierje

ÉGI 
POSTA 

Izgalmas repülófilm 

továbbá négy szenzációs kis film 

Leszállított olcsó 
helyárak!

*■ első előadáson mindennap 
• élhet ydrakt
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Bethlen vasárnap Debrecenben kijelentette: 
nincsenek belpolitikai ambiciói, 
hive Gömbös Gyulának

Nem lehet nebántsvirág a magyar hitelszervezet 
— mondotta nagy beszédében Bethlen István gróf

Debrecen, január 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának felefonjelen- 

tése). Nagy politikai szenzációra virradt va
sárnap a kálvinista Rómrt: beszámolót jött 
tartani Bethlen István gróf, aki már hosszú 
idő óta nem hallattá a szavát a belpolitikában, 
hát annál nagyobb érdeklődéssel várták:

mit mond a volt miniszterelnök.
Az Aranybika nagytermébe, ahol a beszá

molót tartotta, csak jeggyel lehetett bemenni, 
. formális ostrom folyt. « jegyekért, a Piac- 

téren pedig a kinnrekedtek sokezerre rugó 
tömege hallgatta az Aranybika erkélyére sze
relt megafónokon át Bethlen lslviin beszédét.

Vay László főispán, a Nemzeti Egység Párt
jának elnöke nyitotta meg a gyűlést, azután 
Bethlen István állt fel. Tomboló tapssal kö
szöntötte a közönség

BETHLEN ISTVÁN
azzal kezdte beszédét, szeretné, ha nem érte
nék félre és nem tulajdonítanának neki olyan 
szándékol, mintha most a külpolitika teréről 
a belső pártpolitika terére akarna áttérni.

— Nekem belpolitikai ambícióim nincse
nek,

— mondotta emelt hangon. — Amit belpoli
tikai kérdésekben fogok mondani, nem kritika 
lesz, hanem segíteni szándékozás, mert hiszen 

Gömbös Gyulának híve vagyok,
őt támogatni akarom és személyes - jóbarátopi. 
akinek sikerült hitet és bizalmat önteni a 
csüggedt , telkekbe. Az osztályharc mintha el
csendesedett volna, és ez óriási, eredmény, 
mert sok országban csak diktatúrával lehet 
elnémítani az. osztály, harcokat. Mindenki 
tudja, hogy mélyreható, indokolt panaszok 
vannak-, de a miniszterelnök mindent elkövet 
a panaszok orvoslás:' 'a.

A mezőgazdasági válság problémájával fog
lalkozott, kijelentette, ma a szociális szervez
kedés és szociális szolidaritás korát éljük, ezt 
vallja Qömbös is és azt akarja, hogy.

az egész társadalom álljon helyi,
ha egy foglalkozási ágban baj van. Ez a szel
lem jut kifejezésre a törekvésekben, amelyek 
a közterhek és ipari árak csökkentését köve
telik, valamint a kereskedelem túlzott haszna 
fölötti ellenőrzés gyakorlását, az álláshalmo
zások megszüntetését és az ifjúság elhelyezke
dését.

Bethlen a túlzott defláció 
ellen

Arról beszélt ezután, az egész nemzet ér 
deke, hogy - a gazdatársadalmat' megmentsük, 
n?ert vállukon épül föl a nemzet ereje. Kije
lentette, , szükségesnek tartja az őrlési mono
pólium bevezetését,

■ malmokat állami felügyelet alatt szindi
kátusba kell kényszeriténi,

hogy a kormány a belföldön fizetendő búza
árakat megállapíthassa. Az iparcikkek árának 
csökkentésévé!, a közterhek és kamatok mér
séklésének problémájával foglalkozott és han
goztatta, a gazdák érdeke, hogy a pengőnél a 
valódi relációnak megfelelő jegyzés vitessék 
keresztül.

— A'deficit az állami kökigazgatós terén 
már csak tizenkét millió pengő —• mondotta 
—ebből nagyrész az Allamvasutakra esik, 
ezt ki kell küszöbölni,

de nem tartom megengedhetőnek- hogy * 
deficitet az állampolgárok adófilléreinek 

felemelésével egyenlítsék ki,
a forgalmat kell megindítani, igy lehet eltűn

ném vagyok az infláció szószólója, de szüksé
ges, hogy a Nemzeti Bank megfelelő hitclesz- 
közőkkel álljon rendelkezésre.

telni a deficitet.
Ezután nagy érdeklődés 

pénzügyi politika terére..
mellett áttért

— Nem tudom helyeselni azt a túlzott
deflációs politikát sem, amelyet m> a

Nemzeti Bank köveL

Benzlnmonopóliumot 
és vámszihdikáfust!

— És itt felhívom a pénzügyminiszter ur 
fittyeimét arra, hogy én hozzányúlnék olyan 
jövedelmi forrásokhoz, amelyek a mezőgazda
sági és egyéb - foglalkozási ágak szempontjá
ból nem jelentenek újabb megterhelést, de 
több bevételt biztosítanának az államnak. Én

kiterjeszteném bizonyos területekre a mo
nopólium rendszerét 

és pedig elsősorban anélkül, hogy a benzin 
órát megdrágítanám, benzinmonopóliumot lé
tesítenék.

— Ajánlom, hogy a tűzbiztosítás/ ágat ve
gyék állami kezelésbe — folytatta —, tovább 
kell mennünk a gazdamentés terén, de az ál
lamkincstár magas megterhelését nem lehet 
megismételni

— A végleges rendezés előfeltétele az 
egész magyar hitelszervezet reorganizálása.

A termelés nem bírja el a hítelszcrvezetnek azt 
n túlméretezését, amely Nagymagyaror? rágnak 
készült, ez elsorvasztja a csonkaország termelő
erőit. Ha a gazdaválság enyhítése érdekében 
hozzányúltak a tisztviselői fizetésekhez, a 
nyugdijakhoz, ha messzemenően beavatkoztak 
a magánjogokba, akkör

nem lehet nebántsvirág a magyar hitel
szervezet sem.

Bethlennek ezeknél a szavainál a közönség 
percekig tartó tapsban tért H Érette Bethlen 
V fotytatto

— Országunk legnagyobb érdeke, hogy 
hitelszervczetünk egészségessé váljék és 
méretéi összhangban legyenek a rezsikölt

séggel
és a termelés érdekeivel. De állitom, hogy ez 
elsősorban maguknak az intézeteknek érdeke. 
Lehet, hogy

egyes igazgatósági tagok, vagy igazgatók 
személyi érdekébe Ütközik, 

állitom azonban, hogy a részvényeseknek és 
betevőknek érdeke ebből a szempontból össz
hangban áll az ország érdekével.

Rea<ifást a mérlegekbe ...
— Ma a mérlegek nem mondom, hogy fikti 

vek, de nagymértékben kritika alá vonhatók. 
Én tehát a mérlegek rehabilitációja érdekében

követelem, hogy a kormány nyúljon azok
hoz az eszközökhöz, amelyek a mérlegek 

realitásának helyreállítására alkalmasak.
Gróf Bethlen István beszéde további folya

mán foglalkozott a gazdasági szerződésekkel 
hangsúlyozta, hogy az ipari országokba több 
terményt kell kivinnünk, mint amennyit im
portálunk. Helyeselte az olasz gazdasági tervet, 
amelynek .valóravóltása érdekében a közép
európai agrárállamok tárgyalnak. Az ipari cik 
kék árának leszállításával kapcsolatban hang
súlyozta, hogy elkerülhetetlen a vámvédelmi 
intézkedések megváltoztatása, annál is inkább, 
mert

Vámrendeletekkel sakkban lehet tartani a 
karteleket Is.

A gyógyulást nem a liberális-kapitalista elvek . 
alapján, hanem társadalmi és gazdasági szolí- I 
daritás jegyében látja megtalálhatónak. Ellenez I

Molnár Ferenc súlyos beteg
A Semmeringről autón vitték egy bécsi szanatóriumba

Bécs, január 28.
(A Hétfői Napló tudósító jának tele fon je

lentése.) Bécs város közönsége nagy meg
döbbenéssel értesült arról, hogy Molnár 
Ferenc, a világhírű magyar iró

súlyosan megbetegedett és a bécsi 
Cottage-szanatóriumban fekszik.

Néhány nappal, ezelőtt Molnár Ferenc fele
ségét, Darvas Lilit Bécsből a Semmeringrc 
kisérte. A Semmeringen rosszul lett, úgy
hogy az ottani orvosok tanácsára azonnal 

autóba ült és Bécsbc hajtatott, 
egyenesen a Cottage-szanatóriumba.

Természetesen azonnal alapos orvosi 
vizsgálatnak vetették alá a világhírű irót,

Tragikus körülmények kö
zött meghalt Bojda Juci, a 
némafilm gyönyörű sztárja

Vasárnap délelőtt úgy a művészkörök
ben, mint a legelőkelőbb társasági körökben 
jólismert és szeretett uriasszony, özv. dr. 
Popper Miklósné Bojda Juci halt meg tra
gikus körülmények között a pestújhelyi 
szanatórium tüdőosztályán Sebestyén tanár, 
az első magyar lüdőoperatőr

két műtétet végzett a szerencsétlen sor
sit fiatal asszony tüdején, 
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minden johb- vagy baloldali kilengést és ellenzi, 
hogy a felekcze.tek papjai egymást bálvány
imádással vádolják. Azzal fejezte be beszédét, 
hogy a kisantant szorosabbra fogja kapcsola
tait, a nemzetközi helyzet vigasztalan képet 
nyújt és a népek együttműködése szinte illuzó
rikus. Kijelentette, hogy

Németországnak köszönettel tartozunk, 
hogy kilépett a Népszövetségből 

és ezzel bizonyította, hogy vége annak az 
együttműködésnek, amely hazugságokkal volt 
tele .

Frenetikus tapssal fogadták gróf Bethlen 
István beszédét. Ezután nz étteremben hatszáz 
terítékes bankett volt, amelyről üdvözlő távira
tot küldtek a miniszterelnöknek. A banketten 
felszólaltak: báró Vay László főispán, Vásáry 
István polgármester, dr. Tervey Tamás, dr. Tu 
nyogi-Szűts Géza. Bethlen István gróf szellemes 
válasza után Marton Béla szólalt fel, majd dr. 
Lévai Zoltán, a debreceni ifjúság vezetője a je
lenlevő

Antal István sajtófőnököt üdvözölte.
Ezután

Dr. ANTAL ISTVÁN
emelkedett szólásra, összefogásra, minden kis 
szempont mellőzésével nagy nemzeti érdekek 
szemmeltartására é» együttműködésre hívta fel 
az ifjúságot. Hangsúlyozta, hogy a kormány 
minden igyekezete, hogy a nemzet fiai megke
reshessék kenyerüket. Már lépések történtek az 
állástalan diplomások érdekében. A nagy taps
sal fogadott beszéd után a társaság a főispán
hoz ment, ahol rövid megbeszélés folyt.

Gróf Bethlen István délután félhat órakor 
utazott cl Debrecenből. A pályaudvaron ünne
pélyesen búcsúztatnák.

konzíliumot is hívtak össze betegágyá
nál.

A jelenlevő professzorok és orvosok egy
hangúan megállapították, hogy Molnár Fe
renc komoly beteg,

magas százalékú cukra van.

. Az orvosok rendeletére Molnár azonnal 
ágyba feküdt. Kezelőorvosai feltétlen nyu
galmat rendeltek el és igy

még telefonját is kikapcsolták.

Molnár Ferencet nyugalma érdekében el
tiltották a külvilággal váló minden érintke
zéstől. A, nagy iró azonnal megkezdte a sza
natóriumban a szigorú kúrát.

amelyet niellhártyagyulladásból származó 
gennyes lobok hímadtak meg. Az operáció 
sikerült, azonban az életnek nem lehetett 
megmenteni, mert a gyönyörű fiatalasszonyt 
megölte legyengült szive.

A némafilmek korában
körülrajongott és ünnepelt sztár volt 

Bojda Juci,

YA«l>ut9«* S7, 9^a

RÖVID WÖZÉP ÉS HOSSZÚ HULLálDHOSSZOn

Mandardttadio
aki „Az anyasziv" cimfl magyar filmben 
tűnt fel és partnere Oóth Sándor volt. Utána 
sikeres és ragyogó filmek egész sora követ
kezett, igy a Lengyelvér, az Obsitos, majd 
eljött a Toprini nász, amelyet saját násza 
követett.

Regényes szerelmi házasságot kötött
dr. Popper Miklós Zürichben végzett ve
gyészmérnökkel, akinek kedvéért otthagyta 
a filmet, hogy a családanyái hivatást betölt
hesse, Férje révén közeli rokonságba került 
a Budai-ííéldberger családdal, akik a leg
nagyobb szereteti l fogadták körükbe Bojda 
Jucit, aki férjével a legharmoniktisnbb csa
ládi életet élte. Házasságukból rövidesen

egy gyönyörű kislány
született, aki ma tizenegy éves. Két evvel 
ezelőtt azonban súlyos csapás érte a fiatal
asszonyt. Férje veserákban hirtelen, né
hány nap alatt meghalt. Annyira szerette 
férjét, hogy

a szerencsétlen nő Idegrendszere meg
bomlott.

El kellett különíteni a családjától és zárt 
intézetbe vonult. A gondos orvosi kezelés 
azonban csodákat tett és úgy látszott, hogy 
a szerencsétlen sorsú nő összeszedte magát 
s gyógyultan hagyta el a szanatófiumot. A 
gyógyulás azonban csak látszólagos volt, 
mert a kezelés következtében mellhárlya- 
gyulladást kapott, amelynek súlyos követ
kezményei a tüdőre húzódtak. Bár családja 
mindent megtett, hogy megmentsék az élet
nek cs kislányának, a babaarcu asszony 

‘szive vasárnap megszűnt dobogni a szanató
riumi ágyop. Kedden délben temetik a Ke- 
repcsi-uti temetőből. (s.)

Kiütéses tífusz 
Hevesmegyében

Eger, január 28.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A hevesmegyei Bcsnyötelek köz
ségben tegnap két cigány, a 27 éves Pentl 
Kálmán és a 19 éves Postás György súlyo
san megbetegedtek. Megállapították, hogy 

kiütéses tífuszuk van.
Mindkettőjüket járványkórházba szállí
tották.

A tisztifőorvos és a főszolgabíró azonnal 
szigorú óvintézkedéseket foganatosítottak. 
A cigánytelepet, ahol Pcnti és Postás lak
tak,

drótsövénnycl zárták körül 
és az ott lakó 31 cigányt fertőtlenítették.

Melczer Béla győzött 
Mezőkeresztesen

A Pápp-Szabó Károly lemondásával meg
üresedett mczökereszlcsi kerületben vasárnap 
volt a választás. Három jelölt indult a küzde
lembe a mandátumért Hétezer Béla független 
kisgazdapárti, Kun András cs Majthényi Ala
dár párlohki vii lick.

Délután félhat órakor hirdették ki az ered
ményt, mely szerint

Melczer Béla 4.»09
Kun András 2257
Majthényi Adám 1389

szavazatot kapott és igy
872 szavazat abszolút többséggel Melczer 

Béla független kisgazdapártit 
jelentették ki a kerület országgyűlési képvise
lőjének.

OTTHONÁBA A 3+1 E5 

ORION BAND-PASS 
EURÓPAVEVŐ KÉSZÜLÉKKEL 
MERT ABSZOLÚT SZELEKTtVU 
TÁSA FOLYTÁN EURÓPA 
RÁDIÓMŰSORAIBAN TÉT- 
SZÉS SZERINT VÁLOGATHAl
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Tíz szenzációs kihallgatás 
az ügyészségen a Vásár pénz tár 
ügyében Mell Béta> Demk6 dm1í(i Ereky 
Károly. Karch Kristóf, Bolla Ernő, Jancs Károly és 
négy tötlsztvlselü érdekes tanúvallomásban tárták 
fel a Vásárpénztár ügyvezetését, az adonyl bérlet 
ügyét, a kihitelezések történetét

akik azokat az ügyleteket intézték, omelyc- 
két ar. ügyészségnek vizsgálat tárgyává kel) 
tennie.

Melly Béla, a Vásárpénztár elnöke, 
Ereky Károly éa Kardi Kristóf egye
temi tanár, u Vásárpénztár legutóbbi 
vezetői szintén tettek részletes tanú

vallomást
az elmúlt napokban. Bolla Ernő és Jancs 
Károly Igazgatókat Is tanúkihallgatásra 
idézte be az ügyészség s mindketten tájé 
koztatták az ügyészséget. **

u Vásárpénztár négy 
hallgatták

az. adonyl bérlet ügyéről 
kihitelczésck történetéről, 

kihallgatások

A királyi ügyészbégen csendben, de annál 
eredményesebben folyik a vizsgálat a Vá- 
sdrpénzlár ügyében. Ennek a vizsgálatnak 
eddigi eredményeiről még nem tájékozó
dott a nyilvánosság. A Hétfőt Naplő Infor
mációkat szerzett és pontosan megállapí
tó! la:

mi történt ezldelg a VAsArpénrtár ügyé
szi nyomóziUdban.

Dr. Temesi>áry Gyula ügyészségi nldnök 
mintegy kél hónappal ezelőtt kapta kézhez 
a vizsgálat luljadonképpcnl anyagát:

• főváros tanácsa által kiküldött bizott
ság terjedelmeit jelentését. 

Hetekbe telt n vaskos kötetre rugó Jelen
tésnek ég egyéb iratoknak átvizsgálása.

Ezután at ügyész úgy intézkedett, hogy 
tanúkihallgatásra idézte maga elé

Demkó Dezsőt, a Vásárpénztár vezér
igazgatóját, 

aki egy héten keresztül mindennap megje
lent az ügyészségen és mindenre kiterjedő 
részletességgel tójékoztatta az Ügyészt a ----- „ _ ......
Vásárpénzlár ügyvezetéséről esztendőkre vényt tehet: milyen elmen és kiket kivan
visszamenően. Megnevezte a tisztviselőket, felelősségre vonni a Vásárpénztár ügyében.

A POMPADOUR TITKA
Rendőri nyomozás kutatja: mi történt a belvárosi caté-bárban, 

amelynek ajtajai lezárva várják a hitelezőket
Budapest éjszakai életének uj eseménye van. 

A királyi Család bérpalotájának a Veret Pdlné- 
idea 2. számú házban levő Pompadour-mulatót 
bezártak. A kávéház engedélyese özvegy Wein- 
berger Samtlnó volt, az éjszakai életben azon-, 
bon, úgy tudják, hogy

■ lokál Igazi vezetője Bányász Jenő volt, 
akit jól ismernek a mulatók környékén.

Pompadour alig két hónap előtt a Kávés- 
1 part est ül éttel és a kerületi elöljárósággal foly
tatott hosszú csatározások után nyílt meg. 
Növ ideien fizetési zavarokba került, igy tör
tént, hogy kél héttel ezelőtt

kikapcsolták a gázt é» a villanyt, mire 
becsukták a helyiséget.

A királyi bérpalota kezelősége Is felszólította 
u helyiség bérlőjét, Neuburg Günthirnót, hogy 
a hátralékos lakbért, ami már n kétezer pengőt 
meghaladta, fizesse ki.

félelemmel dadogom, 
az Elsodort faluból...

mondta Szabó Dexső
Bajor Gizivel a Városi Színházban akarta elfladatni

A legnagyobb 
drámát írtam

talmi

öles plakátok hirdetik Budapest utcáin, hogy 
Szabó Dezső, a Farkasról emberkerülő remetéje 
ismét kibékült a világgal s előbujva a magányos
ba# kényszerű, de nem elfelejtett várából, pó
diumra lép kritikai megjegyzéseivel. Azok azon
ban, akik a magyar irodalom e keménynyaku 
fenegyerekét — aki mindig érdekes és mindig uj 
meglepetéseket tartogatott közönsége számára, 
nagyra becsülik, azok e sorokból tudják meg, 
hogy Szabó Dezső merész lendülettel

betörni készül ■ színházi Irodalom 
tehetségeitől védett sáncaiba.

Szabó Dezső dombot irt.
Természetesen a budai kávéház törzsasztala 

mellett találom és ahogy egyetlen arabódezsöi 
mozdulattal helyet kínál, máris zubognak ke
mény és határozott mondatai:

— A legnagyobb félelemmel dadogom, hogy 
igaz. A bűn ragadós.

Annyi regényt ■Ullesr.tettek már át drá
mává, hogy én is elhatároztam, hogy az 

„Elsodort falu“-t színpadra viszem.
'A dolog sokkal kellemosabben megy, mint gon
doltam, úgyhogy már nagyjából készen is va
gyok.

Szal>ó Dezső közlése annál megkvpflbb, mart 
ni író eddig még mindig ellenállót! a szinigazga 
tók és a színpadi ügynökök kérésének.

- Igen sok motívum vitt arra, hogy ezt meg-

Ezután
főtiaztvlselőjéf 

ki
és a különbőzé

A tájékoztató 
ügyészség most

a Vásárpénztár hitelintézeteit

és ezen a héten újabb érdekes 
sokat eszközöl. Hosszu időbe 
amíg

kihallgató
telik még, 

vizsgálat lezárul és az ügyész indít-

A fizetési felszólítás eredményteleti maradt, 
mire

lefoglalták a lokál berendezését.
Most már egymásután Jelentkeztek a Pompa- 
dour hitelezői, azonban zárt ajtókat találtak.

Érdekes, hogy miközben erek az anyagi ter
mészetű Ügyek folytak, a rendőrség Is foglal
kozni kezdett a Pompadour dolgaival A főka
pitányságra ugyanis bizalmasa bejelentés érke
zett, hogy a lokálban Állítólag

olyan események játszódtak le, amelyek 
aa erkölcsrendészet körébe tartoznuk.

A bizalmas bejelentés ügyében a rendőrség a 
vizsgálatot megindította annál is inkább, mi
vel Hányám Jenő névé nem ismeretlen a ható
ságok előtt. Zsarolásért elítélték és óvadék
ügyei is foglalkoztatták már a főkapitányságot. 
A rendőrség most azt kutatja, högy valóban 
történt-e olyan a Pompadour-bnn, amiért 
lakit felelősség terhel.

va-

legyem — feleli. — Először az. ahogy ha ez a 
dráma nem is lesz olyan művészi értékű, mint a 
regény, mégis nagy emberi értéseket t egy kö
zösség tragikumát fogja színre vinni s igy

talán termékenyebb estét fog adni a kö
zönségnek, mint például a „Juci férjhes- 
ment**, vagy a „Halló ltM“ fajtájú szín

darabok.
Azután megvallom, végtelenül szeretném a re
gényein alakjait élő húsban és élő hangban 
látni és hallani. S még őszintébben megval
lom:

az anyagi réssé Is vonz a dolognak, 
hiszen ha egész életem munkásságát potyán 
elrabolhatták tőlem,

talán nem olyan nagy bűn, ha ötvennégy- 
éffa fővel én le kezdek a kenyérkeresetre

Utolsó jelentkezési nap: ma, hétfőn!

4 Hétfői Napló társasutazásai
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Hizzaba-Montecapipba
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FebruAr 22-én nagy wlrAgcsata NIssAban!
Mazle telvlUgMltá* a

HMH 4«pló kiadóhivatalában
Btuébei körút 4> Tatotoa 808-M. AV"

I f gondolni.
— De lehet-e ilyen nagy regényt összesén- 

folni egv drámába?
— Nagyszerűen! — hangzik a határozott 

válasz. — Hisz minden Ifazt dráma zsúfolt 
egy bizonyos értelemben, öt felvonásba Osz
lottam s igy például: az ellő felvonót, az 
llona-nap keretében, a regénynek egész a há
ború kitöréséig terjedő részét egyfUtl mayá
ban ét a háború kitörésével végződik. A dráma 
főhőse természetesen Farcádl Judit s raita kí
vül még egész sor nagyszerű szerep van benne. 
Igen nagyhatású tömegjelenetek, a faluról és 
a frontról. élénkítik a cselekményt.

Megkérdezzük, hogy melyik színházat tartja 
legalkalmasabbnak a színdarab előadására, 
mire igy felel:

— Ez a legdomborubb gondom az 
ügyben, mert mindenesetre nagy színpad 
hozzá és

nem tudom, hogy ' a színházaknál nein 
lappanganak-e személyi elfogultságok el

lenem?
Nem tudom például, hogy a Nemzeti Színház 
szóba jöhet-el S mivel azt hiszem, hogy egy 
ilyen regénynek (mely a mai Magyarország 
legelterjedtebb könyve) a színpadi előadása 
hatalmas érdeklődést fog felkelteni, legjobb
nak találnám, ha kapnék vállalkozót, hogy. a 
Városi Színházban mutathassam be. Ez min

vizsgálja
Fél Európát becsapta Krausz Jenő 
János, a hírhedt pesti szélhámos

Pesti nyotnozólevél alapján Bécsben elfogták
A budapesti királyi ügyészséghez érdekes 

értesítés érkezett a bécsi rendőrhatóságtól. 
Krausz Jenő János elfogntásáról értesitették a 
Testi ügyészséget.

Fél Európa rendőrsége üldözte Kransz 
Jenő Jánost, a hírhedt pesti szélhámost, 

amíg most Bécsben kézrekerült
Krausz mozgalmas „karrierje" Csehszlová

kiában kezdődött. A jómegjeleöésü elegáns 
szélhámos egész sereg

fantasztikus házasságszédelgést követett eL 
Miután megszökött a csehszlovákiai menyasz- 
szonyjelöllek pénzével, Svájcban telepedett le 
és egyidolg Bázel, Zürich, Genf legelőkelőbb 
luxusszállodáiban lakótt A bőkezű, gavallóros 
allűrjeiről ismert

„magyar földbirtokost** mindenütt ott lő
hetett látni,

ahol gazdag külföldiek szórakoztak. Krausz 
Jenő János ugyanis mint földbirtokos jelen
tette be mafát a svájci luxushotelekben s igy 
ismerték u vendéglőkben, mulatókban, kaszi
nókban. Bázel és Zürich pénzintézetei azon
ban csakhamar másként is megismerkedtek
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Egy uszályon látták utoljára 
a rejtélyes módon eltiint 
Király Lajos tűzoltót

Két nap óta ujult erővel Indult meg a nyo
mozás egy hónapokkal ezelőtt történt rejté
lyes eltűnési ügyben. Detektívek kutatnak Új
pesten és a Népszigeten azok után, akik Király 
Lajos tűzoltót eltűnéséé után látták és felvilá
gosítást, illetve személylelrást tudnak adni 
azokról, akiknek a társaságában utoljára tar
tózkodott.

A fiatal tűzoltó eltűnéséről annak Idején a 
Hétjői Napló számolt be elsőnek részletesen. 
Megírtuk, hogy a 27 esztendős tűzoltót, aki a 
IV. kerületi őrségen teljesített szolgálatot, 
egyik tüzoltótiszt a Kun-utcai laktanyába 
küldte egy ruhával. Király átadta a csoma
got és

azóta nem Jelentkezett szolgálati helyén, 
se lakásán.

A jókedélyü fiatalember soha nem emlege
tett öngyilkossági terveket, elienkezlŐleg, nősülni 
készült. Nagy meglepetést keltett, amikor az 
eltűnés bejelentése után egy héttel a Népszi
getem a Duna partján egy bokor tövében 
megtalálták az eltűnt Király lapkáját. Ez csak 
növelte a rejtélyt. Hogyan került a sapka a 
Duna partjára, mi lett a* sorsa a tűzoltónak,

Hasznos tudni.
fiotry schmidinauer

termíszele s Lj?Ltí r-p p

keseriivize valódi áldás gyomor* 
és bélbajosoknak.

denképpen megfelelő tér volna a darab szá
mára.

— Kire gondolt a színészek közül?
— Az utolsó években bizony nem jártam 

színházba, tehát számomra nehéz kérdés az, 
hegy hogy lehetne egy együttes!)© összehozni a 
megfelelő művészeket? Én például Juditot leg
inkább Pajor Gizinek tudom elképzelni és Far< 
cádi alakját, azt hiszem, Sugár Károly nagyi 
szerűen fel tudná építeni. De már nem tűd- 
nám megmondani, hogy Farkos Miklós alakját 
kire bízhatnék? Nagy probléma, hogy a Nem
zeti Színház erre a célra kiengedné-e a művé- • 
szelt? Mindenesetre én kész vagyok, a teljes 
kéziratot rövidesen átadhatnám s azt hiszem, 
hogy egyhavi próba után meg lehetne kezdeni
a nagy csatát... Stób Zoltán.

is nagystílű 
de ekkor le

vele: Krausz Jenő János
néhány frankos betétkönyveket hatalma* 

összegre hamisított
s a svájci bankok külföldi flókintézeteiben si
került is felvennie a betétek egyrészél. A hír
hedt szélhámos Pártiban, Berlinben ét Bécs- 
ben operált a hamis betétkönyvekkel. A® 
osztrák fővárosban azonban

fedezeti),élkUll csekkekkel 
szélhámosságot kísérelt meg, 

leplezték
és nyomban letartóztatták. 

Krautz Jenő János ellen a 
vényszák vizsgálóbiró Ja is ____
adott ki és ez már ott feküdt a bécsi rendőre 
ségen, amikor K ráoszt elfogták.

Egyelőre
■ bécsi Landesgericht fogházának lakója 

Krautz Jenő János s most lázas nyomozás fo
lyik bűntársai után, mert az eddigi vizsgálat 
megállapította, hogy a híres szélhámosnak

bűntársai voltak
a betétkönyv- és osekkhamisitásokban.

budapesti tön* 
nyomozólevelet

nek?
Egymásután Jöttek

Több mint tíz

aki soha nem maradt el szolgálatából, mindig 
pontosan eleget tett szolgálati kötelezettségé-

a bejelentések.
bejelentés érkezett,

de egyik se oldotta meg a rejtélyt.
Szombaton délelőtt igen érdekes bejelentés 

történt a rejtélyes eltűnési ügyben, amely uj 
Irányt ad a nyomozásnak. Egy halász jelent 
meg a rendőrségen és bizalmas közlést tett a 
nyomozást vezető rendőrtiszt előtt. Elmon
dotta, hogy látásból ismerte Királyt és

többször látta egy terményt szállító uszály
hajó legénységével.

Eltűnése előtti este is együtt iszogatott a hajó 
legénységével és a halász látta, amikor azok- 
kai együtt elindult a Duna felé. Többször meg
álltak és valamin vitatkoztak. Arra is emlék
szik, hogy

a tűzoltó felment az uszályra.
A teherhajó még aznap éjszaka tovább ment 
és azóta senki sem tudja hol állomásozik. 
Senki sem figyelte meg alaposabban, igy nem 
tudják milyen nemzetiség tulajdonát képezte. 
Az érdekes bejelentés azt a gyanút keltette a . 
rendőrségen, hogy az eltűnt tűzoltó az uszá
lyon tűnhetett el Pestről vagy azon történt 
vele valami.

A rendőrség a bejelentés nyomán megkere
sést intézett az Összes hajózási vállalatokhoz 
annak a megállapítására, hogy melyik hajó 
állomásozott annak idején a Népszigeten és 
hol van az jelenleg. Az uszály legénységének 
kihallgatásától érdekes fordulatot vár a rendőr
ig.

. HOTEL
EXCELSIOR-HABSBURG 

WIEN
késeiében.

Elatranau cialidl .illlö ítt.r.mm.l 
•• kAvéhéizal. Modern komfort Folyó 
mslsg-hldsg víz. Központi fűtés. Fürdők

WIEN, I.
HOTEL METROPOL 

Elsőrangú ház, 800 szoba, 
folyó meleg-hideg vízzel ét 
telefonnal. Szobaárak: 
A50 Schllllngtöl felfalt. -
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsirással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák" hóhérmunkája

Tizenegyedik közlemény

1920 junius 4.
A trianoni dráma 
utolsó felvonása

A magyar minisztertanácsnak 1020. évi május 
31-én kelt határozata alapján a njagynr békekül
döttség másnap: junius 1-én a következő hivatalos 
közlést intézte a békekonferencia főtitkárságához:

„A magyar küldöttségnek 
van szerencséje a Békekon- 
ferenoiaFőtitkárságának tu
domására hozni, hogy dr. 
Benárd Ágoston, munkaügyi és 
népjóléti magyar királyi mi
niszter é£ Drasohe-Iftázár Al
fréd, a magyar királyi kül
ügyminisztérium teljhatalmú 
minisztere és rendkívüli ki
küldöttje bízattak meg, hogy 
a Nagy-Trianonban, folyó évi 
junius hó 4-én a magyar ki
rályi Kormány nevében a Béke- = 
szerződést aláírják.

Az említett teljhatalmú 
megbízottak csütörtökön, f■ 
hó g-án érkeznek A Fáyisba, 
ahonnan Versaillesba jönnek 
a itt a Reservoirs-szálló- 
ban fognak megszállni.

A szerződés aláírásának 
szertartásán részt fognak 
még venni: Fraznovszky Iván 
a párisi magyar Bizottság 
vezetője, rendkívüli kikül
dött és teljhatalmú minisz
ter, Wettstein János követ- 
ségi tanácsos, gróf Csáky 
István követség! attasé és 
báró Qoumoens Károly minisz- 
teri titkár"

A magyar kormány kiküldöttei még május 
31-én éjjel, szabályos diplomáciai útlevéllel és alig 
egy két kézipodgyásszal Bécsen és Svájcon keresztül 
Párisba utaztak. Úgynevezett miniszteri szalon
kocsiban tették meg a hosszú utat, amelynek vég
állomása az egvkor Pompadour asszony kastélyául 
szolgáló versailíes-i „Hotel des Reseruotrs" palotája 
volt. A szalonkocsiban, amelynek csupán a buchsl 
határállomáson való átcsatolása vett hosszabb időt 
igénybe, Benárd, Drasche-Lázár, Csáki) István gróf 
és Keleti Dénes nyomott hangulatban, nagyrészt be
szélgetéssel és a párisi ceremóniák külsőségeinek 
megvitatásával töltötték el az időt. Párisban, ahová 
junius 2-án délután érkeztek meg, a békekonferencia 
részéről Henry ezredes, azonkívül az angol és olasz 
fömegbizottak, valamint Praznooszky magyar ügy
vivő fogadták őket, akiknek kíséretében elegáns 
állami autókon a Bois de Boulogne-on keresztül az 
egész küldöttség Versaillesbe, a delegáció lakhelyéül 
szolgáló „Hotel des Reservolrs“-hoz hajtatott.

Itt csatlakoztak a küldöttséghez Csáky Imre 

gróf, Kállay Tibor, Chorln Ferenc

és több gazdasági szakember, akik különböző gaz
dasági kérdések megtárgyalására utaztak ki Párisba. 
Mint emlékezünk,

ezek között a gazdasági kérdések között ta elő
térben állt a Magyar Államvasutak akkortájt 
aktuális bérbeadása, Illetve eladása, 

amely, hogy nem következett be, az elsősorban 
Benárd Ágost érdeme. öl és a szükebb értelemben 
vett magyar békedelegációt oroszlánrész illeti meg 
abban, hogy

a Máv nem kerUlt francia kézbe.
Junius 3-án Benárd a magyar urakkal az egész 

napot Versailles-ban és annak környékén töltötte. A 
szállóbeli étkezések alkalmával természetesen az 
egész magyar kolónia együtt volt, sajnos, itt sem egé
szen egyedül, mert a békekonferencia egy fran
cia őrnagyot osztott be Benárd sze
mélye mellé állandó szolgálatra. 
Junius 3-án délután történt e napnak egyetlen 
feljegyzésreméltó eseménye, amikor a békekonferen
cia elnöksége Millerand elnök aláírásával a követ
kéz/) levelet kézbesítette Benárdnak:

„Elnök Url“
Van szerencsém kifejezet

ten biztosítani , hogy a Béke
szerződés nyomtatott szövege 
amelyet önnek és egyidőben 
a Szövetséges és Társult Ha
talmak Meghatalmazottainak 
aláírásra elé terjesztenek, 
minden tekintetben azonos 
azzal a szöveggel, amelyet 
május hó 6-án adtak át a ma
gyar Békeküldöttségnek s ah
hoz csupán a Meghatalmazot
tak névsora van csatolva.

FogadjaElnökür legmélyebb 
tiszteletem kifejezését.

MILLERAND1*

Másnap, junius 4-én délután 4 órakor a szálló 
udvarán előállottak a csillogó lakkozással bevont 
vadonatúj állami autók. Az első gépkocsi Benárd 
Ágostot, Drasche-Lázár Alfrédet és Praznooszky 
Ivánt vitte. A következő kocsiban Wettstein János 
követség! tanácsos, Csáky István gróf követségi tit
kár és a francia őrnagy ültek. A magyar kiküldöttek 

Á Brt.nt.rend. Wpo a trianoni bttnt.tflp.nuJM aMtribaEor

valamennyien redingote-ban és cilinderben voltak.
Érdekes, mintha a természet is kedvezni akart 

volna a franciáknak, akik ünnepi látványossággá 
avatták ezt a napot; a nap is kisütött és az egész 
ceremónia alatt működésben voltak a csodás 
versailles-i park szökőkutjai.

Az aláírási ceremónia, mint tudjuk,
a Nagy Trianon palotában folyt le,

amelyet még XIV. Lajos építtetett magának, hogy 
legyen egy hely, hol szabad pillanataiban ember 
lehessen és barátnőjével Maintenon asszonnyal az 
emberek elől kissé elrejtőzhessék. Ennek a f eh éri 
ablakos, nagy időket átélt földszintes palotának kis
termében folyt le az aláírási aktus. A palota két 
szárnyát összekötő rózsaszín márványoszlopos árkád-, 
sor, a galéria földigérö ablakain át valósággal fűn 
dött a napsugárban, amikor a lobogókkal sűrűn 
diszitett palota elé érkeztek az automobilok.

A magyar delegációt érkezésekor nem fogadta 
katonai tisztelgés,

a palota előtt felállított disz-század mozdulatlan mai 
radl, jeléül annak, hogy a békeszerződés még nincs 
aláírva. Amikor a szövetséges és társult hatalmak 
képviselői is mind megérkeztek, a kiváncsi közönség 
egy részét is bebocsátották a terembe, összesen

18 állam képviselői adtak Itt egymásnak talál
kozót.

A terem közepén nehéz bársonytakaróval leta
kart patkőalaku asztal állott, a középen lévő szabad 
helyen egy XV. Lajos korabeli dúsan aranyozott 
asztalka, rajta díszes Írókészlet és egy hatalmas 
nagy könyv:

a békeszerződés.

A terem mindkét oldalán vörösbársonyos padsorok’ 
és az ablakok előtt székek. A nagy asztalnál a szöveti 
séges és társult hatalmak képviselői a padokban és 
a székeken a meghívott előkelőségek, a diplomácia 
világa, pazar toalettekben előkelő hölgyek, aranv- 
paszomántos, rendjcles,,uniformisok végeláthatatlan 
sora. A diplomaták és a'magasrangu tábornokok kö
zött helyet foglalt a görög király is egyszerű utcai 
öltözetben. ‘

Benárd és Drasche megjelenésekor minden szem 
a magyar delegátusokra szegeződött. Megszakítás 
nélkül csattogtak a fényképező masinák, miközben 
mindketten nyugodtan, komoly méltósággal a patkói 
alakú asztal baloldali végéhez léptek, ahová a szeri 
tartásmester vezette őket. A sors iróniája, hogy

éppen Benes és Ossusky cseh delegátusok köz

vetlen szomszédságába kerültek.

Amikor Benárd és Drasche helyeikhez érnek* 
Millerand-dal az élép az egész konferencia diplo* 
mata-kara felemelkedik helyéről; megbizottaink! 
könnyen meghajtják magukat és azután a delegátus 
sokkal együtt elfoglalják helyeiket. Az asztalfőn 
Millerand ül, jobbra tőle a francia kormány többi 
képviselője, közöttük Combon és Paleologue nagy
követek és az olaszok, balra az angolok, élén lord 
Derby-ve\, majd sorban a többi meghatalmazottak, 
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Titulcscu. Pastcs, Trumbics, a patkóalaku asztal 
belső felen Kinn, Portugália, Kuba, Nicaragua, Pa
nama és Srfdm képviselői.

Ili ülnek valamennyien várakozva a zsákmányra. 
Dénes, Pasiét,. Titulcscu páholyban érzik magukat!

De mái is megszólal Míllcrand, akinek a béke
tárgyalásoknál ez az első nagyobb nyilvános szereplése 
és felhívja a magyar megbízottakat a békeokmány 
aláírására.

FeEszáSl’om a magyar mégha- 
taSmasctt urakat, lássák el a 
szerződtet aláírásukkal 

•— mondja Millcrand emelt hangon, mire Benárd 
és Drasche a mártírok önfeláldozó megadásával, de 
büszke méltósággal megindulnak a kis íróasztal felé. 
Csak pár lépés ez a távolság, csak néhány másod
perc, amíg helyeikről a kis íróasztalhoz érnek, de 

d'une part;

BELGIUM. CHIN A. CUB\, 
GREECE, NICARAGUA, PA
NAMA. POLAND. PORTU- 
GÁL. ROUMANIA. THE 
SE11B-CROAT-SLOVENE 
STATE.SIAMandCZECIlO- 
.SLOVAKM,

LES jjTATS-UNlS D’AME- 
IUQUK, L'EMPIRE BRITAN- 
NIQUE, LA FRANCÉ, LTTA- 
L1E et L?JAPÓN.

Palmneet déaigoéei dana 
le préient TraiU comme Ica 
Pritieipales Puíssances alliéea 
et aasociiea;

ALÁÍRTUK HALÁLOS ÍTÉLETÜNKET ...

.4 trianoni békeparanet aláirátának 
hiteles másolata

THE UNITÉI) STATES 
OF AMEIilCA. THE BRI
TISH EMPIRE, FRANCÉ, 
ITAL), and JAPA*J.

These rowers being desen- 
bed in ihe preaent Troaty >t 
ihe Prjncipal AUied and Amo 

.ciated Powpra,

LABELGIQUE.LACIIINE. 
CUBA.LAGRÉCE. LE NICA
RAGUA. LE PANAMA, LA 
POLOGNE. LEPORTUGÁL 
LA ROUMAMB. L'ÉTAT 
SERBE-CROATB-SLÓVÉNt, 
LE SIAM ef LA TtlIÉCÓ- 
SLOVAQUIB, ,

Conslituant avee les Prinei- 
palea Puissances ci-dessus, lej 
Pnissancea alliées cl associie*.

Considérant qn'á la da» 
mnnde de i'ancien Gouvente-

Ta-M.

And HUNGARY,

' ofthe oüier parti

These Power# coiHtiluiing, 
with Ihe Principal Powcrs 
mentioned above. tbc Allied 
and Asaocialed Powcn,

of Ihe une pert;

El LA HONGRIE,

d'aulre part;

mintha c röpke pillanat alatt is szemeik elé varázs
lódon volna Kassa, Pozsony, Kolozsvár, Arad, Nagy
várad, Szabadka, Temesvár és az idegen járom alá 
taszított magyarok szörnyű tragédiája!

Pontosan 4 óra ?fl percet mutatott az óramutató, 
/tinikor előbb Praznovszky Iván átnyújtotta Benárd- 
ntik a Magyar Nemzeti Szövetség faltai külön c célra 
készitclt disztollat, majd közvetlen utána a béke
konferencia s7crtarlásme«lere n francia ötvösművé
szet remekét.

Benárd azonban mindkét tollat 
visszautasította és a zsebéből 
elővette azt a szállodából ma
géval hozott, kétcentlmes, rozs
dás, kopott puhafa lószerszá
mot, amellyel azután állva, 
szinte félvállról Inkább alá- 
kanyaritotta, mint aláírta a 
nevét.

’A néma csendben még a légytümmögé.1 is meg 
lehetett hallani, minden szem a két magyar dele
gátusra szegezödölt. Az ö szivük Is vérzett, az ö 
idegeik is alaposan préibára voltak téve, de dacos 
magyar akaratuk és áldozatkészségük erét adott 
hozzá, hogy arcvonásaik cl ne változzanak és kezeik 
meg ne, remegjen. Drasche-Lázár ülve Irta alá a 
békeokmányt, ugyancsak egy magéval lmiott elemi 
Iskolás, diékszerü tollal, amelyet éppen úgy, mint 
''""a* aiAiráSi aktus után azonnal 

összetart és megsemmisített.

Alighogy a két magyar kiküldött helyeikre 
visszatért, a többi államok is felvonultak a francia 
ábécé sorrendjében az okmány aláírásához. Első
nek az Amerikai Egyesült Államok képviselője: 
Writlacc nagykövet, majd Anglia nevében Derby 
lord és az angol birodalom domíniumai. axutAn 
Millerand és négy francia társa, ai óla írok, a min
dig mosolygó Japáni, kínai delegátusok, a sötétbörü 
sziámi herceg, a délamerikaiak, majd végül a bal
káni kiküldöttek is legvégül a csehek pecsételték 
meg aláírásukkal Magyarország sorsát.

Amikor az utolsó aláírás Is megtörtént, egy pél
dátlanul visszataszító jelenet következett. A szerbek, 
románok és csehek egymáshoz siettek és vlgyorgó arc
cal, ujjongva gratuláltak egymásnak, miközben bete
gesen szorongatva egymás kezét, arcukon diadalmas 
elégtétellel állapitolták meg: „íme, a világ urai meg
pecsételték zsákmányainkat!"

„La séance est levét", — az ülést berekesz- 

ni

tem“ «— hangzott Millerand ajkáról az alig tiz per
cig tartó aláírási ceremóniát bcrckesztő elnöki 
zárszó.

Ekkor felejthetetlen esemény történt.
Ás angol és olasz főmegbizottak Benárd-hoz, 
majd I)rasche-hoz léptek és velük kezetfogva, 
Igazi úriemberhez méltó módon mély együtt
érzésüknek adtak kifejezést.

Az angol megbízott igy szólt:
— Ne szomorkodjék, Kegyelmez Vr, legyen meg

győződve róla, hogy a becsületes angol férfiak ma
gukkal éreznek.

Az olasz megbízott, akinek könnyes volt a 
szeme, alig pár szót tudott mondani:

— Én mondom önnek, ez, ami itt történt, nem 

volt az utolsó szó.

Benárd és Drasche természetesen mélyen meghatva 
vették tudomásul ennek a két nagyhatalomnak 
nobilis eljárását és bizonyára, ma tíz-tizenöt év 
múlva is el érzékeny Ül ve gondolnak vissza erre a 
meghatóan szép jelenetre.

Millerand és valamennyi társa megbiccentették 
fejüket megbizottaink felé, amikor azok eltávoztak 
u Trianon-palota terméből. A palota kijáratának két 
oldalán álló diszőrség, mely megérkezésükkor moz
dulatlan maradt,

most már megadta az előirt tMelgést, 

amely a békeállapotban élő hatalmak képviselőit 
megillette.

A magyar kiküldöttek ezután visszatértek a 
„Hotel des Reservoirs“-ba, ahol már együtt várta 
őket a francia és a nemzetközi sajtó tudósitóinak 
közel százfőnyi csapata, Benárd Ágost elzárkózott 
minden interjú elől és csupán ennyit mondott az 
cgybesereglett újságíróknak:

Ezt a szerzMést aláírtuk azért, 
mert kényszerltettek rá, de 
hezzátehetem, hogy ezt, mint 

pillanatra érvényesnek el nana 
ismerjük és ugyanez ■ fülfo
gása minden magyar ember
nek I
Ezzel a rövid, de tömör és büszkén mindent ki" 

fejező megállapítással tett pontot a magyar delegáció 
párisi szereplése végére. Másnap az egész delegáció 
elutazott Párisból és a szerződést, amely egyetlen pél
dányban készült, a Quai d’Orsay szertartásmestere 
ünnepélyes keretek között a diplomáciai irattárban 
helyezte el.

*
Azóta is ott nyugszik e több kilogramm súlyú pa«< 

piros, évről-évre bizonyára egyre jobban érzi azoknak 
dübörgő lépteit, akik az igazság és tisztesség pallosai
val kezükben meg akarják változtatni nemcsak a rí" 
deg paragrafusok léleknélküli rengetegét, de annak

GLISTATI UNITI D AME- 
RICA. L'IMPERO BRITAN. 
NCO. LA FRANCIA. LTTA. 
LIA e IL G1APPONE.

Potense designale nel pre- 
aenle trattato conie le • urin- 
cipali Polonu alleale e «s*o- 

,ciale»;

IL BELGIO. LA CINA, 
LIBA, LA GRECIA. 1L NI
CARAGUÁUL PANAMA. LA 
POLONIA. IL PORTO. 
GALÍO. LA ROMÁNIA. LO 
STATO SERBO-CROATO- 
SLOVENO, IL 5IAM e LA 
CZECO-SLOVACCH1A.

Coatituenti, eou lé prhict- 
pali Potcnxe suddetlc, le • Po
tense allealu o tuodate »,

da unt parte;

E L’UNGHERIA,

diH'altra;

Whereás on the requosl of Considerando c.lic, « ri« 
thefornier Iniperial aiid Royal cliiuata dd ceiaatu Governo

A BÉKEPARANCS ZÁRADÉKÁNAK HITELES MÁSOLATA’

az országnak a helyzetét is, amelynek létét ezek a 
paragrafusok tizenöt esztendővel ezelőtt keresztre" 
feszítették.

És amikor cikksorozatunk befejezésekor a mai 
gyár és világsajtóban legelsőnek közreadjuk e gyá
szos okmány utolsó oldalának aláírásokkal és pecsét 
tekkel ellátott fényképmásolatát, hisszük, hogy annak 
szemlélése minden becsületesen gondolkozó magyar 
ember előtt fel fogja idézni azt a tengernyi szenve" 
dést, nélkülözést és igazságtalanságot, amelyet ez az 
okmány itt, a Duna völgyében, egy ezeréves kultut 
rával biró, gazdasági egységéről példaképpen emte" 
getett ország lakosainak millióira rámerevitett.

De már oszladozni kezd a trianoni éjszaka sö" 
tétsége. Már kezd pirkadni a Dunavölgyben és köze
ledik már az aranyló hajnal. Egyre hangosabban, 
hatalmasabban dübörög a revízió szent gondolata, 
amely ma már nemcsak Gömbös Gyula kormány
programja, hanem az elfogulatlan és jobb belátásra 
Jutott külföld óhaja is. Mind szélesebb körben jutnak 
annak belátására, hogy az ezeréves magyar határok 
felosztása a történelem legnagyobb igazságtalansága 
volt. S el kell következnie mielőbb e halálos bűn 
Íóvátételének: mert amig magyar van ezen a földön, 
iá kell, utolsó lehelletünkig, szivünk utolsó dobbaná

sáig szent akarattal, istenben bizó reménykedéssel 
és soha el nem lankadó vágyódással követeljük a 
trianoni borzalmas igazságtalanságnak mielőbbi tel" 
jes reparálását.

... és rendületlen hittel a Mindenható jóságos 
igaztevésében, száll... száll bizakodó lelkünk áhítat 
tos imádsága a magas Trónus elé:Imádsága a magas Trónus elé:

db

Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy hazában.

Hiszek egy Ment örök ifowslgrban, 

Htmk hfaggararssdg foHdmadMbm,
í
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Letartóztattak a revolveres
aranvműues segédet, aki 
meg akarta gyilkolni barátnőiét
Az eiatuMzeivoson megsebesült leanv terhelő vaiiomasi 

tett Fo'únvi ellen, aki azt amtia, hogy ueietienOi sóit 01 a revolver
Vasárnap szenzációs fordulat következett 

be az Andrássy-uti revolveres dráma ügyé
ben.

Szombaton este az Andrássy-ut 60. sz. 
ház második emelet 9. ajtószámu lakásá
ban, amelyet Weinhardt Ferencné, egy 
banktisztviselő nyugdíjas özvegye bérel, az 
egyik világitóudvarra nyíló szobában a 
szoba albérlője, Polónyi György 25 éves 
munkanélküli aranyművessegéd

revolverre! rálőtt ágyban fekvő barát
nőjére,

Tóth Teréz 23 éves manikürösnőre. Poló
nyi egy bélel ezelőtt bérelte ki a szobát és 
csütörtökön költözött hozzá Tóth Teréz.

A revolveres merényletet úgy fedezték 
fel, hogy Kőszegi Ferenc házfelügyelő 
szombaton este hat óra tájban meghal
lotta, amint Tóth Teréz a konyhából két
ségbeesetten kiáltozik:

— Jaj, segítség, rámlőtt a vőlegényem!
A házmester a konyhában véres 

találta a szerencsétlen nőt, aki
pero múlva elvesztette eszméletét. Kőszegi 
rendőrért szaladt és közben lezáratta a ka
put, hogy a merénylő ne menekülhessen 
el. Polónyi azonban ekkor már nem tar
tózkodott a házban. A rendőr hívta a 
mentőket, akik életveszélyes állapotban 
vitték a nőt a Rókus-kórházba. Balszemén 
át koponyájába hatolt a revolvergolyó és 
megakadt a koponyacsontban.

Polónyi tettének elkövetése után 
menekülni akart,

villamosra ölt, begy kiutazzon Pestszentlő- 
rincre az apjához. Útközben lelkilsmeret- 
furdalásai voltak, bement a rendőrségre, 
hogy önként jelentkezzék. A főkapitányság 
előtt

Izgalmában összeesett.

'A kihívott mentők gyomormosást alkal
maztak, mert azt hitték, hogy Polónyi 
megmérgezte magát. Amikor magához tért, 
első mondata volt:

t— Lelőttem a menyasszonyomat!
Erű tán részletesen kihallgatták. Elmon

dotta, hogy hosszabb idő óta közös háztar
tásban élt Tóth Terézzel és a nő azt akarta, 
hogy vegye őt feleségül.

— Tegnap délután Teréz az ágyban fe
küdt — mondta Polónyi a rendőrségen — 
arról beszéltünk, hogy a mai viszonyok kö
zött jobb lenne meghalni. Az öngyilkosság 
gondolata azonban nem merült fel közöt
tünk. Ezután mutogattam neki pisztolyo
mat, de közben elsült a fegyver.

Enemágában oem volt lelőni, hiszen 
nagyon szerettem. Ha tudnám, hogy 

meghal, úgyis Öngyilkos lennék...
Tóth Terézt, aki élet és halál között 

fekszik a Rókus-kórházban, vasárnap dél
ben végre sikerült eszméletre téríteni és 
kihallgatni. A leány vallomása teljes mér
tékben megcáfolta Polónyinak azt az ál
lítását, hogy véletlenül sült el a fegyver. 
Elmondta Tóth Teréz, hogy évek óta 
együtt él Polónyival, de

a férfi Időközben egy hónapra elhagyta 
öt és csak most csütörtökön költöztek 

újra össze.
— Azóta ts sokat veszekedtünk <— mon

dotta Tóth Teréz a kórházi ágyon — mert 
Gyuri sokszor volt együtt más nőkkel. KÖz- 

7 tavasz
fog engem

ben folyton, azt ígérte nekem, hogy 
szál, ha álláshoz jut, feleségül fog w ( 
venni. Tegnap vacsorát főztem és miután 
megettük, azt mondta Gyuri, hogy feküd
jek le, mesélni akar valamit. Amikor az 
ágyban voltam, mellém ült. kihúzta zsebé
ből revolverét és azt mondta*

— Agyonlőlek, úgy sem kapok többet,
mint cgy-két évet!

Elfordítottam fejemet, kiáltani sem tudtam 
félelmemben. Csak azt éreztem, hogy Gyuri 
a homlokomhoz szorítja a pisztoly hideg 
csövét. Ezután dörrenést hallottam és el
vesztettem eszméletemet ...

— Néhány pere múlva újra eszméletre 
tértem, klt>áns2orogtam a konyhába és se
gítségért kiáltoztam. Jött a házmester... a 
többire nem emlékszem.

Az Andrássy-ut 60. wárnu ház lakói el
mondották a Hétfői Napló munkatársának, 
hogy bár Polónyi és Tóth Teréz csak né
hány nap óta laknak együtt a házban, sók- 
szór hallották veszekedni Őket. A viceház- 
meiter még

szombaton reggel Is bangó* 
(lést hallott

Mónylék wobájából. Andi te tudnak, 
hogy a leány öngyilkos ákart lefinl, vásá
réit is egy kist és ezt PoMnyi erőszakkal 
vette el tőle.

A nő vallomásán kMl más terhelő
a merényi*

REGLIEPATTOGZOTT,, WF 
HASZNALT,HIBAS,EDENYET

Beváltóhelyek a város minden részében 
Bármily hibás edényt átveszünk 30°|o-os 

értékben és közismerten olcsó áraink 
bál leszámítjuk........csak február 15-igi

cserélje be hibás edényeit!

volt,

hogy

amiből
a mentőorvos megállapította, 

közvetlen közelről lőtték le.

Letartóztatták a taxizó potyautas- 
SZepaSSZOnyt Botrány, előállítás és letartóztatás 

a hárompengős autószámla miatt
Tegnap éjszaka vad lárma és kiabálás' Ságra, ahol igazolja magát. A nő erre óriási 

zaja verte fel a budai Kökény-utca csend- botrányt rendezett.
jét. A Kökény-utcai szálló előtt taxi állt, a| 
sofőr veszekedett az utasával, egy elegánsan 
öltözött nővel.

— Fizesse ki kérem 
nem mehetek el — 
szépasszony viszont 
bált:

— Semmi közöm 
hagyjon békén!

A sofőr végül Tendőrt hivott
— Mfért nem fizet, kérem? — kérdezte 
rendőr.
—- Nincs pénzem! — hangzóit a válasz.
A sofőr és a rendőr erre rászóltak, üljön 

be a taxiba, majd bemennek a főkapitány-

a taxidijat, addig 
mondotta a sofőr, a 
torkaszakadtábói kia-

hozzá, nem fizetek,

a

Kilencéves zsebmetszőt fogtak 
a Városi Színházban

A zsebmetszésí ügyek nyomozásával foglal
kozó Synan-d.etekthcsoport enu.erei tegnap egy 
szépen öltözött kisfiút kísérlek a főkapitánysá
gon Alvinczy Roland dr. rendőrkapitány elé. A 
szépen öltözött flu teftenknpott zsebmetsző volt,

a rendőrség prakszisában a legfiatalabb 
zsebtolvaj: mindössze kilenc esztendős.

A Városi Szinház egyik előadásán a föld
szinten Ült egy nriasszony. Elmerülve nézte az 
előadást s egyszerre csak észres ette, hogy jobb
karjára akasztott kézitáskáját valaki meg
rántja. Odanézett: a jobbján egy szépen öl
tözött kisfiú ült,

a kisgyerek nyalt bele a táskájába.
Az urlasszcmy nem akart lármát csapni, mag
várta a felvonás végét, aztán, mikor kigyul
ladtak a lámpák, megnézte kézitáskáját, amely
ből a kis pénztárcája hiányzott. Most már

Harmath Imre írót sikkasztásért 
feljelentették, de a törvényszék 
megszüntette az eljárást

Kcllem^tl^p pereskedés középpontjába 
került Harmath Imre, az ismert író, de Sza
bolcsba Mihály büntetőtörvényszéki egyes
bíró a tegnap tartott tárgyaláson megszün
tette vele szemben az eljárást. A bünpert

LÁSZLÓ és FEKETE
különleges nöl és férfi dl vatk elmék és sely- CTEklTÁPlAC
mok Áruháza, IV.. Petőfi Sándor-u'ca 14-16 O£E!.!l£.AUIUd

MARADÉK VÁSÁRA
Méq ogy hétig t a r t E HSHHKSgBSHmKi

hclö bizonyítékok és Tóth Teréz vallomása 
alapján Polónyi Györgyöt vasárnap dél
után előzetes letartóitatásba helyezték.

kiabált, dulakodott és beverte a taxi 
ablakát, 

úgyhogy a garázda potyautast csak nagy- 
nehezen lehetett a főkapitányságra vinni.

Mikor kihallgatták, azt mondotta, Bccker 
Mária a neve, de rövidesen kiderült, hogy 

hamis nevet használt és tulajdonképpen 
Floeh Mária a neve, 

harminchatéves, kávéházi felirónő.
A rendőrség szigorúan járt el a potya

utas ellen
hitelezési csalás és idegen Ingó rongá

lása miatt letartóztaúsba helyezte 
és vasárnap átadta az ügyészségnek.

figyelmeztette a rendőröket, akik a fiút előál
lították. Kiderült, hogy Ö. Rudolf tisztviselő 
kilencéves fia.

A fiút bekísérték a főkapitányságra s kikér
dezték. A gyerek sirvafnkadt és beszélni kez
dett. Azt mondta, megismerkedett egy öreg 
bácsival,

ez az őregur Utanitotta őt a zsebmetszésre, 
fölbiztatta, hogy járjon színházba, moziba és 
ezeken a helyeken „dofí/orzon", a pénzen majd 
megosztoznak. Hiába faggatták, nem tudta 
megmondani, kicsoda az öregur, a zsebmetszö- 
tanár,

A fiút a rendőrség átadta születnek,
a fiatalkorúak bírósága elé. kerül majd az ügye. 
de közben keresik a titokzatos öregurat, aki 
lopni küldte a kilencéves kisfiút. 

polgári per előzte meg: Czipresz Alfréd ék
szerész indított pert Harmath ellen. Kere
setében elmondotta, hogy az iró 1931 már
ciusában aranyórát, aranyláncot és arany 
cigaretta tárcát vásárolt tőle részletre, a tu-

lajdonjog fenntartásával, de a részleteket 
csak egy ideig fizette és igy most is tartozik 
az ékszerésznek. A járásbíróságon

az ékszerész megnyerte perét,
a biró kötelezte Harmath Imrét, hogy

3 fizesse meg az értéktárgyak órát, vagy 
j adja vissza az ékszereket. Az Íté

let jogerőssé vált, Harmath Imre azonban 
nem tudta az egész vételárat kifizetni és az 
ékszerek felelt már nem rendelkezett.

Czlpresz Alfréd kihallgatása során kijelen- 
Harmath ellen. Az ügyészség

sikkasztás elmén emelt vádat
és így Szabolcsba Mihály bíiillető egyesbiró 
elé került az ügy. Harmath Imre elmondotta 
a tárgyaláson hogy valóban megvásárolta 
Czipresztő] a szóbanforgó értéktárgyakat, de

Utazzon
a Hétfőt Naplóval
a tulajdonjog fenntartása csak formai ki
kötés volt, mert ő, amikor vásárolt, meg
mondta az ékszerésznek, hogy az órát, lán
cot és cigarettatárcát

ajándékba adja Brodszky Miklós zene
szerzőnek, illetve Rozsnyai Sándor kar

mesternek.
szerint az ékszerész ezt tudomásHarmath 

sül vette A vádlott azt is elmondotta, hogy 
a polgári perben megítélt összeget ő már 
nemcsak hogy megfizette,

de túlfizette
is, ügyvédi honoráriumok- és költségek ói
mén . Ennek ellenére az ékszerész által kö
veteli vételár-hátralékot

hajlandó megfizetni.
Ciprcsz Alfréd kihallgatása során kijelen

tette, hogy Harmath a vásárláskor valóban 
mondta, hogy az ékszereket Brodszky Mik
lósnak, illetve Rozsnyai Sándornak fogja 
ajándékozni, de a nevezettek

nem kapták meg az ajándékot.
A sértett kihallgatása után meglepő for

dulat következett be;
az ügyész, bejelentette, hogy elejti a vá

dat Harmath Imrével szemben, 
meri éppen a sértett vallomásából derült 
ki, hogy a vádlott nem követett el bűncse
lekményt.

Dr. Szabolcsba Mihály biró ezután meg
szüntette az Íróval szemben a bűnvádi el
járást. A biró döntésének elvi jelentőségű 
indokolásában kimondotta, hogy a tárgya
láson nem bizonyosodott be, hogy a vádlott 
rosszhiszeműen járt el. Ha valaki részletre 
vásárol és az eladónak megmondja, hogy 
ajándékot vesz, akkor

llluzoriussá válik n tulajdonjog fenn
tartása.

Harmath Imre valóban adósa Czipresz 
Alfrédnek, a vételár-hátralckkal, de ez néni 
tartozik bűnügyi útra.
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Suvlch államtitkár 
Budapestre lön

Róma, január 28.
Suvlch külügyi államtitkár február má- 

M>dlk felében Budapestre utazik, hogy vi
szonozza Gömbös Gyula miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter római lá
togatását.

A külügyi államtitkár utazásának pontos 
Idejét niég nem állapították meg.

— Trettlna Jenő csalási bünpörét holnap 
tárgyalják. A büntetötörvényszéKen dr. 
Mcssik' Lajos egycsbiró holnap, kedden 
tárgyalja azt a szenzációs csalási bűnügyet, 
amelynek Trettlna Jenő a vádlottja Tur- 
chőnyi Egon országgyűlési képviselő jelen
tette fel 'ireltinát, mert az IBUSz-tól húsz
ezer pengői vett fel Turchányi levelének j 
felhasználásával. A bíróság mintegy negy
ven tanul idézeti meg, köztük az IBIJSz 
vezetőit és számos országgyűlési képviselőt. 
A tárgyalásra belépőjegyeket bocsátott ki 
a bíróság.

— TömegszcrencsétlcnséÉ 380 halottal. 
Tokióból jelentik: Borzalmas szerencsétlen
ség történt Nagaszaki kikötőjében. Egy 
komp elsüllyedt és a rajta utazó .7.70 mun
kás vizbefult. A szerencsétlenség oka az, 
hogy a kompot túlságosan megterhelték.

— Hindu újságíró átférje egy budapesti 
gyógyszerésszel. Ileháry í.ay Main, a Buda
pesten tartózkodó indiai újságíró vasárnap 
feljelentést tett a rendőrségen egy fővárosi 
gyógyszerész ellen, aki vitás követelése fe
jében ezer pengő érétkü ruhaneműt és 
egyéb értéktárgyat elvett tőle. Valószínű 
azonban, hogy békésen fog elintéződni az 
ügy, mert a gyógyszerész 10 százalék ha
szonrészesedés fejében vállalkozott Beháry 
l.oy Matu előadásainak rendezésére. Az 
előadás rendezést körüli ügyekből származ
tak a differenciák.

— Életveszélyben a Byrd-cxpcdició 47 
tagja. Londonból jelentik: Ideérkezett szik- 
ralávirnt szerint Byrd tengernagy sarki ex
pedíciójának 4 7 Ingja életvcszedctcmben 
forog. A rossz időjárás lehetetlenné teszi 
hogy a bajbajutott embereken segítsenek.

1—- Vasárnap elutazott Romániából a bol- 
pór’Királyi pár. liirkurcstből jelenték: Va
sárnap a bolgár királylátogatás utolsó nap
ján Boris király Károly román királlyal va
dászaton vett részt, majd visszatért Buka- 
r síbe, ahonnan feleségével együtt elutazott 
Bulgáriába.

■— E*' Iák az áruházak tolv.ajót. Az 
utóbbi i. inén .több áruházban arra lettek 
figyelmesek, hogy valaki minden éjszaka 
megdézsmálja az. árukészletet. Vasárnap 
megállapilották, hogy nz áruházak tolvaja 
Kilián Vilmos 28 éves állásnélküli lakatos
segéd, aki a legfantasztikusabb utakon, a 
liftaknákon és a tüzolló-mentőlétrákon ke
resztül szül ött be az áruházakba. Letartóz
tatták és átkisérik az ügyészségre.

— öngyilkosság a rendőrségi fogdában. 
Vasárnap este előállították a főkapitány
ságra Horváth György <’>7 éves napszámost, 
okit nz őrszemes rendőr tiltott kolduláson 
ért a Kóssnth Lnjos-ulcóban. Az öreg em
bert az őrizetes cellába zárták. Félóra múl
va nz ügyeletes rendörtisztviselő érte kül
dött, azonban a rendőr holtan találta. Hor
váth György nz őrizetes cella falán lévő 
szögre nkaszlotta fel magát nndrágszijávnl.

— Kivételes alkalom mértékűién! férflruhn- 
r< ndelésrc. Csak jfniuár 29—február 3-ig bezá
rólag. Az őszi és léli szezónró! megmarad! szö
vi (maradékokból rendelhető mérlékuláni leg
divatosabb férfiöltöny, átmeneti vágj- télikabát, 
többszöri próbával, példátlan leszállított árban 
•10 pengőért. Ruhakcrcskedelml Vállalat, Fe- 
rcnc-körui 39. I. cm.

— Starhemberg nagy beszéde a készülő 
osztrák náclpiiecsról. Bécsi tudósitónk te
lefonálja: Starhcmbcrg herceg vasárnap 
nagy politikai beszédet mondott, amelyben 
foglalkozott a január 30-ára tervezett nem
zeti szocialista puccs ügyével. A kormány 
nem fél a horog keresztesek puccsától — 
mondotta Starhemberg — ha kell, felállít 
még tíz koncentrációs tábort, de megvédi 
íz ország rendjét.

— Éjszakai gyilkosság az erdőben. Mezőkö
vesdről jelentik: A község melletti erdőben va
sárnap reggel bezúzott fejjel, holtan találták 
Lénárt András hatvanéves erdőkerülőt. Lénárt 
András rsonttáfagyott a hideg éjszakéban és 
puskája száz méternyire hevert holttestétől. 
A nyomozás eddigi adatai arra mulatnak, hogy 
az erdőkerülő éjszakai kőrútján fntolvajokra 
akadt az erdőben, a tolvajok ütötték le cs az
után elmenekültek.

— Vértes Emil előadása. Pápáról jelentik: 
Vasárnap a pápai Lloyd termében Vértes 
Emil, az OMKE elnöke nagysikerű előadóst 
tartott „Kereskedők aktuális problémái" cím
mel. Az előadást nagyszámú közönség hall
gatta végig.

— Egy agg Iparos ünneplése. Szckszárdról 
jelentik: A szekszárdi ipartcstület vasárnap 
ünnepélyes közgyűlésen ünnepelte Kazamér 
Ferenc 85 éves bognármestert, aki már 73 éve 
dolgozik az iparában és ma is aktív résztvesz 
műhelye munkájában.

— Előadások. A reklám szerepe a közgazda 
■‘■ági válság idején elmen tart vctiteltképes elő
adást ma. hétfőn este 6 órakor a Budapesti 
Férfisz diók Iparleslülelébcn (Reóltanoda-u. 16.) I 
a Budapest Székesfőváros Hirdető Vállalata. — 
.4 tengermellék termékei és 
konyha szolgálatában címen 
Kleysl Káról} Tibor m. kir. 
esős a Budapesti Gazdálkodók és Kertészkedők 
Egyesülete Virágkedvelők Csoportja felkéré
sére február 1-én d. u. fél 5 órakor VIII., Esz- 
tcrhúzy-utca 4. szám alatt. — A különváltan 
élő szülők gyermekeinek sorsáról szóló nagy
érdekű ankétjét hétfőn, január 29-én este 6 
órakor az Otthon Körben (Eszterházy-utca 4.) 
folytatja a Magyar Szülök Szövetsége. Belépő
díj nincs

— „Az Ügyvéd*4 VI. évfolyamának 1. száma 
a szokott élénk és aktuális tartalommal jelent 
meg. Az uj számon mór puszlán(fcSzegő Fe
renc dr. az alapítása óta felelős szerkesztő 
ellenjegyzése szerepel.

— Svéd-Magyar Társaság ünnepi köz
gyűlése. Stockholmból jelentik: Az itteni 
Svéd-Magyar Társaság most tartotta ünnepi 
közgyűlését, amelyen Agne Hamrin svéd 
publicista magyarországi benyomásairól 
tartott előadást, majd Garaguly Károly ma
gyar hegedűművész szórakoztatta a közön
séget, amelynek soraiban jelen volt Sandler 
svéd külügyminiszter*, Tőrök Béla magyar 
követ.

gyümölcsei a 
tart előadást 

kormányfőlaná-

Hölgyeket szabni, varrni 
rövid idd alatt tökéletesen kitágítok (leszerződtetek). 
Belváros. Kaas Ivor-ulca 9. IV. 12. Érdeklődés délután 

— Öngyilkos lett a szerelmes borbélysegéd. 
Vasárnap este Újpesten a Vasudry-utca 14. 
számú házban Viczi Kornél 18 éves borbély
segéd Frommcr-pisztolyával föbelötte magát. 
Mire rátalállak, meghalt. Öngyilkosságát sze
relmi bánatában követte cl.

— Egyetlen ökölcsapással agyonvágta a tár
sát. Szombathelyről jelentik: A szarvkői ven
déglőben együtt iddogállak Szávics János ’*és 
Grober István napszámosok. Italozás közben 
valami fölött összeszólalkoztak és Grober ök
lével úgy vágta halántékon Szúvicsot, hogy az 
azonnal összeesett és néhány pillanat alatt 
meghall. Grobert a csendőrök letartóztatták.

— Mcgünnepllk Atilla trónralépésének ezer- 
ötszázadlk évfordulóját. A Magyar Nemzet 
Irodalmi Társaság vasárnap délelölt Komái 
István elnöklésével illést tartott, amelyen el
határozta, hogy Attila trónralépésének 1500-ik 
évfordulóját az összes irodalmi és kultur- 
egyesületek bevonásával megünncpli. Az év- 

' forduló jövőre lesz.
— A mai embernek a technika lehetőséget 

nyújt arra, hogy családja szórakozását előre 
beszerezze., Aki jó rádiót vásárol, évekre teszi 
kellemessé otthonát, mert a rádió éppen olyan 
nélkülözhetetlen, mint télen a fűtés. A dynn- 
mlkus hangszóróval egybeépített 3-f-t lámpás, 
Bnnd-Pass rendszerű 7331 -cs Orion-rúdió ab
szolút szelektivitással és tökéletesen tiszta han
gon közvetíti Európa rádióműsorait.

— Megváltoztatott döntés. A háziasszonyok 
között legutóbb megrendezett főzőverseny vég
eredményét az egyik résztvevő háziasszony az
zal a megokolússal támadta ineg, hogv — mint 
utólag kiderült — ő hibás, lepatlogzoít edény
ben főzött és ezért nem lett Ízletes az általa 
készített étel. A zsűri az óvásnak helvt adott 
azzal az indokolással, hogy: „ízletes jó ételt 
csak jó edényben lehet föziii". Minden takaré
kos és jó háziasszony megkönnyítheti most 
magának a főzést, mert kedvezően juthat uj 
edényhez február 15-ig. Régi, hibás edényeit 
becserélheti most örökkétnrtó uj „Turul" zo- 
mánccdénvrc olyképpen, hogv 30% értékben 
beszámítják n régi edényt. Beváltóhelyek a vá
ros minden részében. Cserélje be régi edényeit 
újra.

Kivételes alkalom 
mértékutáni férflruha-rendalétrel 
Csak Jan. 29-fobr. 3-lg bezárólag !

•wonról megmaradt szSvttmaradéhohból rtndel- 
hefő mértékutáni hgdivatosabb férfiöltöny, átmtntti- vagy téli- 
kabát többszöri próbával, példátlan leszállított árban 40 pengőért! 
Ruhakereshedelmi Vállalat, Ferenc ktírut 39. szám, elad emelet.

> — Mivel táplálkozzék az Influenzás be-1
teg? A fővárosban és a vidéken a téli idő-1 

i szakban szokásos influenza-esetek számai 
megint emelkedik. A szervezet edzése és 
az ellenállóképesség növelése, az orvosi
megállapítások szerint, a legjobb óvóin
tézkedés. A múlt évi influenzajárványnál a 
londoni és a budapesti orvosok megállapí
tották, hogy *íz influenzás vagy ehhez ha
sonló megbetegedéseknél a lázas állapot
ban és a felépülésben lévő betegnél a tej- 
ivás elősegítette a betegség kedvező lefo
lyását és a gyors felépülést. Naponként 
többször egy-egy pohár langyos, nem túl- 
hideg tej ilyen betegekre igen jó hatású
nak bizonyult.

— Iskolásleányok megrontásáért letartóztat
tak egy gazdalegényt. Zalaegerszegről jelentik: 
Csáforl községben letartóztatta a csendőrség 
Németh Ferenc 20 éves gazdalegényt, aki ellen 
az a gyanú, hogv néhány 8—10 esztendős is
kolásleányt megrontott. A községben nagy iz
galmat keltett az iskoláslányok megrontásával 
gyanúsított gazdalegény letartóztatása.

— Egy órán belül két öngyilkosság történt 
Keszthelyen. Keszthelyről jelentik: Bíró Ferenc 
cipészmestei felesége vasárnap reggel széngáz
zal megmérgezte magát. Mire megtalálták, ha
lott volt. Alig egv óra múlva Nagy Paula 25 
éves leány öngyilkosságát fedezték fel. Nagy 
Paula ugyancsak széngázt fejlesztett tűzhelyén 
s ezzel mérgezte meg magát. Sulyos állapotban 
szállították kórházba.

— Agyonütötte az akácfa. Győrből jelentik: 
Bérit z József egeraljai fö|dmives ki akart vágni 
egy akácfát, amely azonban fejére zuhant és a . 
szerencsétlen ember azonnal meghalt.

— Takarékosságról, óvatosságról, az au- j 
tonómiu kiterjesztéséről beszéltek a MAKI- ’ 
közgyűlésen. A Magánalkalmazottak Bizto
sító Intézete (MABI) vasárnap rendelöinté- 
zS.l‘‘ncJt ^‘"'csarnokában tartotta meg ezévj ' 
közgyűlését. Zsembery István elnöki meg- j 
nyitója és Zalán István igazgatói jelentése 
után, Deutsch Jenő a szociális biztositás kc^ 
Teteinek tágítását, A’erfész Miklós az autó- t 
nómia hatáskörének bővítését, Frühivirt t 
Mátyás takarékosságot óvatosságot kö
vetelt felszólalásában. Wiesner Sándor és 
Cselényi Pál beszéde után a közgyűlés a 
zárószámadást és költségelőirányzatot cl- ■' 
fogadta.

— Lelőtte revolveres támadóját a világ- | 
hlrii artista. Életveszélyes kalandja volt a | 
közelmúltban Silvestcr Schéiffernek, a világ 
legnagyobb artistájának. Silvcster Schaffer , 
brazíliai turnéján nagyértékü ékszereket vitt 
magával. Egyik éjjel álarcos betörő hatolt ; 
be hálófülkéjébe és a revolverével akarta i 
kényszeríteni az artistát az ékszerek átadá- < 
sára. Silvester Schöffer, aki a felső ágyban 
feküdt, hirtelen bezúzta a hálókocsi éjjeli 
kéklámpáját, rávetette magát ff betörőre és 
egyetlen ökölcsapással ártalmatlanná tette. 
A betörőt azután a következő állomáson 
átadta a hatóságoknak. Silvcster Schaffer, 
akit a főváros közönsége érthető izgalom
mal vár, február 1-től kezdve a Royaj- 
Orfcumban szerepel. *

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánnyomozó irodá
jához. Esiterházy-utca 25. Telefon.- 345—66.

— Fel akarták robbantani a spanyol bel
ügyminisztert. Madridból jelentik? Á rend
őrség bűnszövetkezetet leplezett le, amely 
Barrio belügyminisztert fel akarta robban- k 
tani velencei utazása során. A belügyminisz- t 
tér azonban lemondta útját s ekkor derült « 
ki a gyilkos merénylet. Két banditát letar- 1 
tóztattak. t

ZsoltelaiiiiifeetE'iss
x_ .... u . ... . „ . . tás. lluszonbetedik tan-vn- kerület Dohány-utca 84. '"“Telefon 4*24—47

Költözködés előtt. Uj lakásba költözésnél 
igyekszik mindenki az eddiginél praktikusab
ban berendezkedni. Az elavult és célszerűtlen 
bútordarabokat, dísztárgyakat, csillárokat ki
cseréli vagy moderniázlja. Cél az otthont vilá
gossá, derűssé, meleggé varázsolni. Ne felejt
sük, hogy ennek egyik legfontosabb eszköze 
n jó világítás. A csillár nemcsak dísze a szo
bának, hanem tulajdonképpen az izzólámpák 
célszerű egybefoglalása. A csillár csak akkor 
megfelelő, ha az esztétikai kívánalmakon felül 
és elsősorban a lakás kellő megvilágítására 
alkalmas. Az alkalmasság megállapításánál 
tudnunk kell, hogy az illető helyiségnek hány 
lumen a fényszükséglete. Vegyünk egy példát: 
W négy méter széles és öt méter hosszú 
nappali szoba általános megvilágításához 1200 
—1500 lumen fény kielégítő. Kézimunkához 
már külön 400—800 lumen erősségű fényfor
rásra van szükségünk, viszont a szoba többi 
részeinek megvilágításút 20—25 százalékkal 
csökkenthetjük. Ha vendégeket fogadunk, ak
kor 2500—3000 lument kell alkalmaznunk. 
Csillórvúsárlásnál tehát legyünk tekintettel a 
szoba fényszükségletére és gondoljuk át az 
összes előfordulható világítási eshetőségeket 
hogy az minden igényünket kielégítse s 
otthonunkat meghitté, barátságossá tegye

'fá'iuáéL 8-tóc 'inaACuzó 13-ca; 
taAÍcbna/u.

'ivueA£^ntriv:
500.000^1^-, ‘

/rrweJlíM'
föéLáxaóvb ta/itamjí/ia.

Jo'LSjeyyeJi.. ■vótz/ÓAjx.: 
eaéóz 9.-120 -£íl $1 60 -

vuffö’ Mzeíet Miül..

A. í.
^UzlaJUZtC ‘dzzAwta.-tú. 3.

Elfogták az Erzsébet- 
téri kíoszkházíszarkáit

Az Erzsébet-téri kioszkban n^r huzamosabb 
idő óta kisebb-nagyobb lopások nyomóra buk
kantak. Evőeszközök, felszerelési tárgyak tűn
tek el és az a gyanú merült fel, hogy a tettese
ket az alkalmazottak között kell keresni.

A följelentés alapján a rendőrség megindí
totta a vizsgálatot és csakhamar megállapítot
ták, hogy ,

a sorozatos lopásokat a tejcsarnok három 
megtévedt alkalmazottja követte el.

A, gyanúsítottakat előállították a főkapitány
ságra, ahol csakhamar bevallották tettüket. 
Megnevezték orgazdáikat is, akiknél a lopott 
holmit értékesitették. Megállapították, hogy a 
lejcsarnok kára mintegy háromezer pengőt tesz 
ki. Az alkalma&ttak

megígérték, hogy a kárt megtérítik, 
ha a följelentést visszavonják.

Tekintve, hogy valamennyinek lakása van és 
az egyezkedési tárgyalások folyamatban van
nak, elengedték őket a főkapitányságról, de az 
eljárás folyik ellenük.

A párisi FOLIES BERGÉRE attrakciója

RENÉRAMÉ
február elsejétől fellép az

Arizonában
— Nincs jobb házibarát nz Témánál" víznél. 

Azért legyen minden háztartásban kéznél! 
t — Éjszakai rablótámadás Kispesten. Ga
tyán Rózsi 25 éves háztartásbeli leány va
sárnapra virradó éjszaka a kispesti Jókai- 
utcán át hazafelé tartott. Két fiatalember 
útját állta és pénzt követelt tőle. A leány 
segiségért kiabált, mire a fiatalemberek 
rátáinadtak, agyba-főbe verték, lehúzták a 
télikabátját, elvették a pénztárcáját, azután 
elmenekültek. Gatyán Rózsi följelentést 
tett a rendőrségen s most a detektívek ke
resik az éjszakai utonállókat.

— Kifosztottak egy villát Csillaghegyen. 
Weser Richárd dr. budapesti ügyvéd csillag
hegyi villájába, amelyben télen senki sem la
kik, éjszakának idején betörők hatoltak be. A 
villából 700 pengő értékű ruhaneműt és evő
eszközt vittek cl. A csendőrség a nyomozást 
megindította

— Adózási ankét a Lipótvárosi Demokrata 
Körben. A Lipótvárosi Demokrata Kör vasárnap 
délelőtt többszáz főnyi kereskedő és iparos rész
vételével adózási ankétot rendezett, Gál Jenő 
országgyűlési képviselő bevezető szavai után 
Szegő Ernő mulatott rá az adóztatási rendszer 
hibáira. Zala Zsigmond, Lukács Miklós felszó
lalásai után Gál Jenő összefoglalta az elhangzot
takat.

—Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a 
László és Fekete cég (IV., Petőfi Sándor ucca 
14—16.) által rendezett maradékvásár minden- 
l>en megfelelt a várakozásoknak. A cég ismert 
előzékenységével engedett a publikum kívánsá
gának és maradékvásárát még egv héttel pro
longálta. László és Fekete maradékvásárán vi
szonteladókat nem szolgált ki, mert az volt a 
cél, hogy egy-egy ruhára, köpenyre, kosztümro 
valót imndcn hölgy féláron vásórolhasson. 
„Népszerű osztályán" a tavaszi és őszi idény
ről visszamaradt, de ma is divatos szöveteit 
ugyanekkor árusítja maradékárakon. Minthogy 
a maradékvásár már csak egy hétig tart, ajánl
hatjuk, hogy siessen és okvetlen használja ki 
ezt a páratlan vásárlási alkalmat.
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Vitézi bál lesz szombaton a Vigadóban. 

Horthy Miklós kormányzó a fővédnöke a 
bálnak, amelynek legtöbb résztvevője ma
gyar viseletben megy a bálra. A vitézt bálon 
hemutatják a kormányzópárnak az első- 
bálas társaságbeli urlkisasszonyokat.

II.
A budapesti francia kolónia nagy őröm

mel és szeretettel Ünnepli Beauverger Ed
mond bárót, a követség első titkárát. A bu
dapesti társasági körökben népszerű és tisz
teletben álló diplomatát a francia köztársa
ság elnöke a külügyminiszter előterjeszté
sére a becsületrend tiszti keresztfével tűn
tette ki.

Hl.
Lányi Dezső szobrászművész, a művész

világ kitűnő Lányi Pipije, kiállítást rendez. 
Magánosoknál, gyűjteményekben és mú
zeumokban őrzött közel kétszáz darab 
bronz- és márványszobrát összeszedte és 
kiállításon mutatja be a Teréz-kőrut 25 sz. 
Tiűteremben. A kiállítás látogatói ezenkívül 
még a kitűnő művész híres szoborkarlka- 
turálban is gyönyörködhetnek. Lányi Dezső 
ezekben a remekbe készült karikatúrákban, 
az utolsó harminc esztendő híres embereit 
figurázta meg szellemesen, finoman és min- 
denekefetett művészi módon.

IV.
Párisból írják a Kísnaplónak: Egész Pá

ris az El ff el-torony vendéglősének bukásá
ról beszél. Az Eiffel-torony etső emeletén 
van egy vendéglő, amelyet szívesen látogat
tak a benszülött párisink és a világjáró tu
risták. A vendéglő gazdája fizetésképtelen 
lelt, a vendéglőt lefoglalták s két nappal ez
előtt elárverezték. Rettenetest Hát már az 
Eiffel-toronyra is fölmászik a végrehajtó ... 
MÍtten idők.,, mlllen időkl

V.
A magyar tudományos ülés is a nagy- 

közönség is tudomásul vetté pár hétfél ez- 
előtt, hogy telkes magyar tudósok afrikai 
expedíciót indítanak. Benda László dr., a 
neves geológus vezetné az expedíciót, tizen
három másik tudós élén. Az expedíció célja, 
hogy Abesszínia északnyugati fertályát, 
amely eddig jórészt még ismeretlen, tudo
mányos szempontból átkutassa. Ezen a vi
déken sejtik a legendabell Sába királynője 
országát. A társadalom tudomásul vette a 
gyönyörű tervet, Ünnepelték is az expedíció 
tervezőit, de most egy kis baj van. Az egy 
esztendeig tartó kutatás költsége kétszáz
ezer pengőre rúg, de csak százötvenezer 
pengő áll Bendáék rendelkezésére. Ötven
ezer pengő hiányzik. A British Maseum 
amikor értesült a készülő expedícióról, 
ajánlatot tett, hogy a fölkutatott anyagot 
megfelelő tiszteletdij ellenében megvásárolja. 
A maffijar expedíció azonban nem az angol, 
hanem a magyar múzeum kincseit akarja 
gyarapítani és nem fogadta el az ajánlatot. 
A költséghez hiányzó Ossteget társadalmi 
utón akarják megszerezni. Remélhetőleg 
nemcsak űnneptés jut az expedíciónak, ha
nem megmozdul a társadalom és meglesz 
az ötvenezer pengő.

VI.
Es ha már a társadalomról és társadalmi 

kötelességekről beszélünk, írjuk ide Cziffra 
Gyuri, a most fölfedezett tizenkétesztendős 
csodamuzsikus esetét. Földhözragadt sze
gény szülők gyereke a kis Cziffra Gyuri, a 
kitűnő Keéri-Szántó Imre tanítványa. Cziffra 
Gyuri felé már kinyújtotta kezét a társada
lom: egyelőre két fiatal muzsikus személyé
ben. Adler Tibor és Fejér György, okik egy 
elegáns dunapartl kis bárban muzsikálnak, 
vasárnap délután hangversenyt rendeztek 
és a jövedelem egy réstét fiatal kollégájuk
nak küldik. Egy csöpp a tengerben, de 
mégis egy csöpp. Tisztelegjünk a két bár
muzsikus előtt.

VII.
Gömbös Gyula iginiszterelnök influenzás, 

napok óta gyöngélkedik. Vasárnap is az 
ágyat őrizte, senkit sem fogadott.

Vili.
Az elit bálák elnökei Kaáli Nagy Oyörgy- 

gyel és Wahlkampf Henrikkel az élükön 
Minta-bálat rendeznek február 6-án a Duna- 
palotában. Csak olyan vendégek vehetnek 
részt a bálon, akiket a báli házikisasszo
nyok meghívnak.

IX.
Nelky Jenő követünk védnöksége atatt 

díszhangverseny lesz szombaton a bécsi ma
gynr követség palotájában. A hangversenyt 
a bécsi gyerekeknek Balutonszabadin való 
nyaraltutása érdekében rendezik. A bécsi 
társaság színe-java ott lest az előadáson, 
amelyen fellép Dolmányt Ernő, Darvas Lili, 
Németh Mária és még sok kiváló magyar 
tnüvési. •

-

Vegyen részt 
társasutazásainkon

Hurokrakerült a vakmerő 
banda, amely 40.000 
pengőt rabolt a Vilmos 
Kémekkel, terep- császár-uton 
szemlével és kétszeres 
falbontással dolgoztak a nagystílű betörök

Tegnap éjszaka nagystílű, veszedelmes 
hetörőbnnda került rendőrkézre.

Nemrégiben betörők jártak az Egyesített 
Szörmckercskedelmi R. T. Vilmos császár
üt 2. szóin alatti helyiségében:

negyvenerer pengőt zsákmányoltak 
készpénzben és áruban.

Hetekig tartó nyomozás után a detektivek 
most elfogták a tetteseket Rózsás Artúr 21 
esztendős szabósegédet, Stellár Sándor 27, 
és Dobay Gyula 21 esztendős péksegédeket. 
Valamennyi rovottmultu betörő.

Kihallgatásuk alkalmával elmondották, 
hogy hosszas terepszemle után követték el 
a betörést,

A Vilmos császár-ut 2. számú ház emele
tén, ahol a részvénytársaság helyiségei van
nak, még két helyiség van: egy háromszo
bás üres lakás, azonkívül egy szabószalón. 
A betörést megelőző napon a házfelügyelő
nél megjelent Rózsás Artúr és

a kiadó lakás után érdeklődött.
Fölvezettetté magát az üres lakásba és ala
posan körülnézett. Megállapította, hogyan 
lehet a legkönnyebben átjutni a szomszédos 
helyiségbe. Másnap Dobat) jelent meg a 
házban.

a szabószalón tulajdonosát kereste és 
;mint szénügynök, olcsó szenet kínált 

eladásra.

Közben úgy intézte a dolgot, hogy az összes 
szobákat láthassa és kikémlelhesse azt az 
utat, amelyiken a szomszédos irodahelyi
ségbe átjuthatnak.

Pontos tervrajzót készítettek

| Méteráruk - *|

'portflanel, pljamára----------------
Sársonyflanel, ruhára------------
Mosóműselyem, minden színben 
Ajourburelt, színéé mintás-------
Pettyes buparett, ágyneműre— 
Miiselyem georgette minden szlnb. 
Flamlsol és marocaln, műselyem 
Mintás marocaln, műselyem-------
Géorgette Imprlmée, mfleelyem — 
HŐI ruha szövőt, tiszta gyapjú-------

IS méter Tiszta gyapjú férfi- ma 
szövet, hozzávalóval együtt— P mws

13.10
1.2 S

j Ruhák — Kabátok |
Nöl flanelt v. mllanesbluz, kötött

műsclyoinből— _  — — ________
Női mosópongyola, komplet méret 
NŐI kölötlbluz------------------ ----

1.98
2.70
2.90

NŐI fllckalapok, modern dísszel 
Nöl dlvatsapkák------—.48,

Í.7Ő 1 
-.22 |

Férfi Mmenoll dubl kabát,------ 14.90
Férfi dubl sportkabát, rövid------ .
Gyermek flanelpljama, 1-es szám

2-8 P 1.99, S-ö F 1.99, 6-7 P 2.29
Flu Hroll nadrág, 2-eo szám------  1.49

Tokáré, 79®/,-o8, tiszta gyapjnból, 
még nem létezett ár _  ._ _.

BrOkalpaphzr, mflaelyemből, 
kézzel varrva ._ —------- ---------

0 sxukS. kávésterltő, szövött... 

9.80

11.50
3.40

Postai megrendeléseket e héten, míg a készlet tart, utánvételles szálljunk

úgy az üres lakásról, mint az irodahelyiség
ről. Az esti órákban belopóztak a házba. 
Rózsás és Stellár álkulccsal felnyitották 
az üres lakás ajtaját, majd

falbontás utján átjutottak a szabó
in ühelybe.

A szabónál a fal mellett hatalmas, mennye
zetig érő tükör van. Ezt a tükröt eltelték az 
útból, azután itt is kibontották a falat és 
kétszeres falbontás utján bejutottak az 
Egyesített Szőrmekereskedelmi R. T. helyi
ségébe.

A betörők lakásán házkutatást tartottak. 
Az áru egyrészét megtalálták, a többit már 
eladták. Sok betörőszerszám és fúrógép 
került elő és most arról vallatják Rózsásé- 
kat, miféle betöréseket követtek el még.

nem ázik át, 
tartóssága csodával határos
Az én talpam Okmatatp 
Kévés pénzért soká tart

— Hamis néven jelentette be magát egy 
öngyilkos ügyvéd. Szombaton este a Ter- 
minus-szállóból vcronálinérgczésse! a Ró- 
Árus-kórházba vittek a mentők egy őtven év 
körüli férfit, aki dr Bulla Ferenc ügyvéd 
névre töltötte a ki a szálló bejelentőlapját. 
Vasárnapra kiderült, hogy az öngyilkos dr, 
Bálint Ferenc ügyvéddel azonos, kihallgatni 
még nem lehetett. Állapota változatlanul 
súlyos, életveszélyes. Hozzátartozói szerint 
azért akart meghalni at ötvennégyévcs ügy
véd, mert idegei teljesen összeroppantak s 
nem volt képes elviselni az életei.

— Itozgoiiyinól 3 báli kép 8 P. Calvin-tér 4.
— A ferencvárosi kártyapárti vége: agyráz

kódás és letartóztatta. Tóth Sándor napszámot 
egy ferencvárosi kocsmában kártyázott Ke< 
résziéi Ferenc gyári munkással. Tóth veszteit 
é,s elkeseredésében barátjára támadt. Kérészi 

i tes élesett és úgy a padlóba verte a fejét, 
|ho«y ugyrázkódást kapott. A mérges kártya
ipa rtnert a rendőrség vasárnap súlyos testi- 
I sértés miatt letartóztatta.

— Lassú enyhülés. Hideg havas idő volt 
vasárnap egész nap Budapesten, délben 
mínusz négy fokót mértek. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa: deres, havas idő vár
ható nyugatról lassú enyhüléssel. A nyu
gati és keleti jászokén kisebb havazás való
színű.

—- Elfogták Budapest rádióhiénáját. Tóth 
Kálmán 27 éves műszerész a Teleki téren rá- 
dióalkatrészeket akart értékesíteni. A detek
tívek gyanúsnak találták, igazoltatták és elő
állították. Kiderülj hogy Tóth házakhoz járt 
és ajánlkozott, hogy a rádiókészülékeket meg 
javítja. Közben értékes alkatrészeket silány 
huhiiikra cserélt ki és megszökött. Huszonnégy 
esetben szélhamoskodott. A rendőrség letar
tóztatta.

| FérHdwatcikkek |
Zeflrlng 1 gallérral _ 
Rövid zaflrnadrág . 
Rövid köpecnadráq 
Hosszú köpernac'.rúg — 
Selyemfényű puplining, szinoa

2 gaiiénal ._ ._ .
Flanel pljamekabát

I Fért cipők, ouyes (tárok

Mappa bőrkesztyű, csattog 
Zoknitartó, bőrrésszel .. — ...
Gumi nadrágtartó bőrrésszel 
Tiszta selyem nyakkendő 
Dlvatzokni, mfleelyemmol _ 
Bőr pénztárca —____

Háztartásoknak |

| Női divatcikkek |
Kosaras melltartó, bat. Mfon bői _
Vállas kötény, jó fostőból_____
Színes kombiné, hímezve_____
Színes hálóing, modern fazon — 
Flanel pljamaoilöny ........ —
Reformnadrág, csíkos mflaelyemból
MAselyemherlsnya____________
Téli bordásharisnya ____ ._
Fehér glase- v. barna nappa- 

kesztyű______________ __ _

Kősz'et i 1 fíílmosőruha, 1 mosókefe.
1 súrolókefe._ _  — — — — — —

1 ga'usknszaggató, 1 hús 
vftgódoszka, 2 fakanál . _ _ _____

Csiszolt vizes v. boros készlet 
6 személyes ..

Csiszolt likőrkészlet 0 személyes.- 
Réz kávédaráló -____________
Rét mozsár verővel___________
Mosható selyemgumi 1 vóg.Bmtr. 
Előnyomott faivédö_________
225 mtr. An^el cérna la______
1000 jardon Angol cérna 41 -70-lg

.90
2.20
1.90
2.20
2.20
2.40
-.34
-.90 
-.20 
-.78

1 borotváiéi 6s 1 szappan — 
10 drb borotvapenge — .

I Élelmiszerek

Gyermek reformnadrág téli, 
min dón nagyságban, míg & készlet 
tart __________________ ______ ~

| Divatclpők, csak egyes párok —

Divatos bőrretlkUI — 
Bőr pénztárca — — 
Brokát harisnyatartó

kg fűrjbab___________ _  . _
kg fahórb’b______ _ _ _
kg sárga borsó, feles________

’/* fc9 paprika, Moh nomee________
V, kg kakaó A _____________
1 dobos «/,-ös szardínia______
1 kg M. D. Cs. konserv borsó v.b»b 
3 kg olais narancs_________
3 kg Idei lencse _ _________
1 kg M. D. Cs. malátákévá _ M 
»/. kg M. D. Cs. cikória______
1 dobos szardínia lö-oe________
V. kg csokoládés kekss----------
’/» kg cukorka ____________



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 Január 29.

A KÉT RÓZSI.

Ritkán van alka!munk Jót 
Operaházról, tehát megragadjuk ezt a 
kitudja niikor visszajövő alkalmat és 
sietünk gratulálni Radnay Miklós mii- 
Intézetének lluszka Rózsihoz, ehhez a 
tündöklőén tehetséges fiatal énekesnő
höz, aki mindjárt első szereplésével a 
sztárjelültck aranygaüéros sarzsljára ér
demes. A kegyellenül hányatott gyer
mekkor és a nehéz keserves tanulás 
küzdelmei ugylátszik csak megacélozták 
lluszka Rózsi tehetségét. Protektora 
nem volt, Igaz, hogy operai ösztöndíja 
sem ment könnyen, évjáratának kollegl- 
nái már az operai tagság biztos révében 
sütkéreztek, amikor lluszka Rózsi NO 
pengős ösztöndíján még mindig „gon
dolkoztak" az illetékesek. Dehát a kö
zönség és a sajtó egyöntetű elragadta
tását még az ellenjelöltek protektorai 
se in merték leklcsinylenl. Muszka Rózsi 
az utoLsók közül befutott. Hangfeno- 
mén az Operában, ahol — mily gyak
ran — a jó énekesnőkkel Is megelé
gedne a közönség.

A másik Rózsi, az Opera régen befu
tott, de az utóbbi Időben felléptldljas- 
nak félretett sztárja a Walter Rózsi, aki 
ugyanolyan kitűnő pantomimtáncosnő, 
mint énekesnő. Mindkét kvalitását — 
és ez teljesen szokatlan az operaházak 
történetében — egy este olyan sikerrel 
kamatoztatta az Operaházban, 
megérdemli e rovat kitüntető ordóját.

Földes Imre, ah annakidején Harmath Imré 
vei együtt irta a világsikerű 
Harmath-tal Írja legközelebbi 
egyiptomi hercegnő" címen. 
Szenkdr Dezső szerzi.

Viktóriát, ismét 
operettjét: „Az 

A zenét ezuttal

vnn egv rosszulAzt mondják, hogy ebzárlat 
menő fővárosi szír házban, mert — a kutya 
sérv teszt be oda a lábát.

Solti Hermin felett, aki egy pajzán kup
ijában fatálisán elszólta magát, kedden Ítél 
a VI. kerületi rendőrbiróság.

A Zeneművészeti Főiskola operaszakos nö
vendékei közül Ráday Sárii szép 
rcpclt a hétfői előadás vasárnapi 
próbáján.

sikerrel szc- 
jelmczes fő-

Pesten vnn.Gaal Franchka néhány napja 
sok színház tárgyalna vele, de a művésznő 
estik mint magánszemély piheni ki a „Cslbi" 
filmfelvélel fáradalmait.

A híres és együtt sohasem látóit komikus 
triász; Rótt- Salamon— Stcinhardt neveltet a 
Komédia Orfeum uj műsorában.

Máreius 10-én Bécsben is szinrekeriil n Maya, 
Fényes Szabolcs és Harninth Imre nagysikerű 
operettjét n Ronacher Színház késziti elő, Rita 
Gcorggal és llahnny Tiborral a főszerepekben.

A kormányzó szombat este a Kék Duna 
előadását nézte végig n K'rály Színházban, 
ahol úgy nz államfő, mint az előkelő vendé
gek pompásan mulattak.

megnéz.n.
Ez a hét a filmek nagyhete volt. Több 

remek slágerről emlékezhetünk meg. Az 
első „őfensége autója" című Fox-altrak- 
ció, amelyet a líécsi mutat be zsúfolt há
zakkal. Régen volt ennyi és ilyen lelkes 
közönség a Bécsiben, mint Lillán Ilarvey 
u í filmjénél. — Rendkívül érdekes és nagy
vonalú az Uránia és l'fa slágere: „A fejede
lem nagy szerelme", amelyben Willy Fritsch 
es Trade Marlene brillíroztuk. Az egész kép 
uZonban magán viseli a nagy attrakciók bé
lyegét. A harmadik Ilim, amelyet érde
mes megnézni, az „Erkölcs és szerelem" a 
Kamarában. A nagy attrakciók méllett jó 
filmnek bizonyult a City-film „Modern Ró
meó" cirnü képe.

SÁRGA LILIOM
SÁRGA LILIOM 

SÁRGA LILIOM
SÁRGA LILIOM 

SARflA liliomErről az operettalkerről 
bo zél ma mindenki I 

fÖVÍROSI OPfREHSZlUHtiZ

Rökk Marika és Palásthy Irén 
menti meg a kudarctól 
az Operabált

Lehár-reklámnak indult a nagy 
parádé, de Lehár lemondta a személyes megjelenését

utolsó napjaiban nagy zavart oko- 
Hungária-szállóban székelő Opera

it sürgöny, amelyet Le-

A hét 
zott a 
bál irodájában az a 
húr Ferenc küldött Becsből és amelyben a 
kiváló zeneszerző

lemondta a pesti Operabálon való sze
mélyes megjelenését.

Az Operabál pedig — legalább is a kommü
nikékből kivehetően — valóságos Lehár- 
reklámnak indult, mert a különböző toalet
tek felvonulásán kívül a legfőbb számnak 
Lehár „Giurf(ttd"-jának részletei számítód
tak, amelyet

a szerző vezényletével szerettek volna 
az Operabál közönségének bemutatni.

Lehár távolmaradásának okául a zene
szerzőnek

Iladnai Miklós igazgatóhoz való szokat
lanul hideg viszonyát 

emlegetik. Lehár többizben, de eredmény
telenül tiltakozott különböző müveinek sze-

Sárga liliom-vonat 1 
indul Bécsböl Pestre

PPEffllt untn
Herceg Géza szervezi a bécsi 
magyarok monstre kirándulását

Ahogy nagyszerű ideának bizonyult a 
bécsi Burgtheater számára az a Madách- 
vonat, amely a pesti közönség százait és 
százait viszi Az ember tragédiája bécsi elő
adására, hasonló módon tendkivül érde
kesnek ígérkezik a bécsi cserevonat is, 
amelynek utasai azonban a Fővárosi Ope- 
rettszinház „Sárga liliom" előadását jön
nek megnézni. Herczeg Géza, az operett 
egyik szerzője, aki egyben tekintélyes bécsi 
iró és hírlapíró is és Leopoldine Constan- 
tin, a nagyszerű színésznő férje

társadalmi akciót indított a bécsi 
gyarok körében,

akil> máris előjegyezték magukat 
ri|ár közepén Budapestre induló 
'.illőm-vonalra. Ez akcióban a

Hétfői Napló utazási irodája
s bekapcsolódik, amennyiben Bécsböl oda- 

vissza szóló utazási és színházjegyet és 
egynapi ellátást 28 pengőért tud nyújtani 
bécsi olvasóinak.

ma-

a

Az ismert sanzónénekesnönek, aki 
most egy kávéiázban vendégszerepel, 
tegyük hozzá: óriási sikerrel, a nyílt 
színen súlyos afférje támadt két társa
ságbeli hölggyel, akik a nemrégen még 
nagylábon élő mecénás-bankár unoka- 
hugai. „Pincér, egy whiskyt kérek!" -- 
hangzik a sanzónénekesnö egyik re 
frénje, mire a kissé illu minőit állapot
ban lévő hölgyek közül az egyik felállt 
és még hangosabban odakiabált a mű
vésznőnek: Én hármat kérek! Először 
mosolyogtak az incidensen, mert nem 
látlak benne támadó célt, csak amikor 
a számnak vége volt és a művésznő az 
öltözője felé igyekezett, az egyik hölgy 
hangosan súlyos megjegyzést tett reá. 
Ez természetesen nem maradt válasza- 
latlanul és azok, akik csak szentimen
tális sanzonokat jöttek hallgatni, ezut
tal mást is hallottak.

reposztása ellen, Radnai azonban a tilta
kozást sohasem vette figyelembe. Lehár ezt 
azzal viszonozza, hogy

nem tesz szívességet Radnalnak,
sem az Operaház vezetőségének, sőt az is 
várható, hogy a Giuditta februári premier
jére sem jön el a pesti Operába.

Miután igy
majdnem műsor nélkül maradt a ha
talmas apparátussal felkészült Opera

bál, 
kétségbeesett keresés indult a müsorszámok 
kiállítására. Jellemző, hogy magában az 
Operában nem találtak elég megfelelő sze
replőt és Németh Márián, valamint Patakin 
kiviil az

operettszinpadtól kértek kölcsön att
rakciókat.

így felkérték az Op?rabálra Rökk Marikát 
és Palásthy Irént is. Ezek szerint ők azok, 
akik az Operabál zenekedvelő közönsége 
előtt „pótolhatják" Lchárt.

SZÁMOLÓGÉP. Amerikai író amerikai té
mája. A leépített és gyilkossá lett könyvelőt 
villamosszékre ültetik, aki az ellsiumi mezőkön 
ébred fel. De másodszor is felébred az 
utolsó képben a darab végén. Akkor derül ki, 
hegy az egészet csak álmodta. Ez a befejezés 
meghazudtolja az amerikai iró törekvését: az 
újszerűséget, mert az. álomban játszódó cse
lekményt a legjobb akarattal sem nevezhetjük 
uj színpadi formának. Elmer Rice azonban 
közben igen sok jeles kvalitást árul el, ezeket 
pedig hűen és jól szolgálja Vajda "" 
dező Geltért Lajos ragyogó, Orsolya 
tel pedig hangos szóval reMamáljuk 
és igazabb feladatok megoldására.

A TÁNYÉRMOSÓ. Jó cserepe

Pál ren- 
Erzsébe- 
nagyobh

, van a 
Dellynek, hangzott el az első kinvi<?c a tá
nyérmosóról a selfniedmen karrierek eiúe 
színpadi Machiavellejéről, aki — marad
junk a darab tónusában — ostoba kis tyú
kok vonagló testén keresztül jut a hatalom 
Gaurizankárjára, hogy innen szédülve le
hulljon. Frappáns és ezt Ernőd Tamás, 
valamint társszerzője Török Rezső igaz 
irói erejére vall, hogy hősük eme lelki 
összeomlását a színpad realizmusában (bi
zonyára a gyengébbek kedvéért) a bioló
giai térérzék-betegségg**! hozzák egy síkba. 
Tehát egy hatalmas nagy és jó szerep a 
darab, sok jó vezcrcikkténiával, pompa*. 
és kemény meglátásokkal. Iielly Ferenciül 
csak a harmadik felvonás meghatóan szép 
színészi teljesítménye váltja ki a mű
vészt. A hölgyek közül Sulyok Mária az 
aki megérdemelte a szerepét, amelyet mély
ről jövő tehetséggel vitt sikerre. Harsányt 
Ilona olyan volt kettőjük között, mint a 
szerény rokon, akinek nem illik feltűnési 
kelteni. No nem ilyennek képzelem az ame
rikai milliomos kisasszonyt, akinek csók
jáért például háborút indítanak a Balká
non. Nem bizony! A többiek között dicsé
rendő fíadó Sándor, Harsányi Rezső, 
Berczy Géza, Haraszti Mici és Szőke Böske. 
A díszletek ragyogónk, hiszen Pán csi
nálta. Apropos: Földényi ur nem hiszem, 
hogy Angliában cilinder és fekete télikabát 
mellé sárgakamaslis barna cipőt huzna föl 
egy miniszter. (s. z.)

Na VI. Filharmóniai est
718 Opera. 

DOHNÁNYI—BACKHAUS.
A teljesen kiárusított Zeneakadémia főpróba

közönsége a legnagyobb lelkesedéssel ünnepelte 
a Filharmóniát vezénylő Dohnánvit és a szó
lista Backhausl. Néhány jegy koncertnél és 
Operánál.

1-/. ÓRÁS KACAGÁS 
3 REMEK MAGYAR BOHÓZAT 
9 MAGYAR SZTÁR 
1000 ÖTLET - MÓKA — VICC

Mindent a nőért!
SZERDÁN:

CITY ♦ CORSO ♦ OMNIA

te^k NAPLÓ
Szin'iázak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ; A. ember tragédiája (%s) 
VÍGSZÍNHÁZ; Tóvári. (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ- Bál u Sárosban (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Duna (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet ai llju^gnak (8) 
FŐVÁROSI OPF.HETTSZINHÁZ: Sárga liliom (8> 
KOMÉDIA ORFEUM: Rótt. Salamon. Stelnhardt 
PESTI SZÍNHÁZ: Tányérmo.ó (8). A
ANDRÁSSY-UTi SZÍNHÁZ: Oh Papa (9). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD: Telje. lóiirl (9) 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Számológép (0).
ROYAL ORFEUM: Varieté mü.or (&9).

Hétfőn reggel érdekes művész vend égek 
érkeznek Budapestre. A 8 óra 20 perces 
prága—berlini gyorssal jön Willy Fritsch, 
a nagyszerű német fllmbonviván és Trude 
Marlene, a német filmgyártás uj csillaga, 
A pályaudvaron ünnepélyes fogadtatást ké
szít számára az Ufa.

♦
Orbók Attila, a nayyszerü, de kevésbé 

szerencsés magyar író csak most, az 
„Őfensége autója" cirnü film bemutatója
alkalmával tudta meg azt, hogy mi az, 
hogyha Hollywoodban hatalmas felkészült
séggel _és pazar eszközökkel állítják ki egy 
ró müvét. Orbók Attila, mikor ezt a rá- 
lyogó, szellemes és ötletes filmtémát el- 
adta, pesti színházi ügynökök csalafintasá
gának esett áldozatul. Bizony igen keveset 
kapott ezért a filmért, amelyen eddig min
denki rengeteget keresett, hiszen a film 
tökéletes. Orbók Attilánál talán megfordul 
a kocka, mert a Fox-filmtől most'kapott 
távirati értesítést, amelyben opciót kémek 
két következő filmjére. Az opcióval pénzt 
is küldöttek, tehát remélhető, hogy ez egy
szer egy magyar író nemcsak dz erkölcsi, 
de az anyagi sikerben is részesedik.

♦
A világjáró magyar művészek között Jekntős 

neve van Szánthó Máriának, a nagyszerű tán
cosnőnek, akit külföldön világattrakcióként hír- 
(létnek. Most Itthon van és uj turnéját ké
szíti elő.
_ T. h6naPra ,8mé* elmegyek BudapestrőL 
Svájc, Franciaország, Olaszország as nj turném 
állomásai. Mindenütt önálló estéken lépek föl. 
Március elsején utazom. Tlzenkétéves koromtól 
kezdve táncolok és járom a világot, pedig de 
szeretnék Itthon maradni...

*
A napokban az egyik színházunkban, c 

második felvonás után nem ment le a vas
függöny. —. Miért nem ment le a „vas"?—i 
kérdezi az ügyeletes rendőrtisztviselö.

— Hogy menne le, miko*- egy vasunk 
sincs... — válaszolt a rosszmájú titkár,

Elkészült a legújabb magyar film. Néhány 
nappal ezelőtt befejezték a Hunnia filmgyár
ban a legújabb magyar bohózatsorozafot, 
(melynek „Mindent a nőért" az Összefoglaló 
elme. A három bohózat vezérfonala; mindent a 
nőért,,a nő miatt és a nő körül történik. Az 
első film László Aladár „Éjjel a patikában** 
t*imü darabja, amelyet Gaál Béla rendezett, Ká
hoz, Ágay Irén és Gombaszögi Ella játsszák a 
főszerepeket. A másik két filmet Czlffra Géza 
rendezte és részben Irta. Az egyik „Jaj de jó 
szeretni!** — ezt Bállá Llel és Halmay Tibor 
játsszák, és a másik „Az Igazgató", amelynek 
főszerepében Szőke Szakáll nevetteti a közön
séget. A sajtóbemutató közönsége máris renge
teget nevetett és jól mulatott a három bohó
zaton.

♦
Politika és humor együtt egy szép vöröshnju 

orosz nö kellemes hangián keresztül mindig 
•‘rdekes és mulattató. Ezt mondhatjuk Betja 
Milskaja szombati vidámcstjéről, amelyet Lco- 
ooldival, a nagyszerű zongoravirtuózzal és 
komponistával együtt tartott. A közönség éppen 
olyan jól mulatott, mint abban nz intimhatásu 
bárban, ahol esténként szerepelnek.

FILMHIREK
Jobb mint a „Mellékutca** az Universal leg

újabb filmje, amelynek magyar cinie: E</i/ asz- 
szory nem felejt lesz. Az uj film a Mellékutcá
ból jólismcrt John Bölcs. Női főszereplőként 
cg>* uj sztárral: Margarcte Sutlivannal fogunk 
megismerkedni.

Csók a tükör előtt, Lukács Pállal. Magya'r 
szempontból kétszeresen érdekes amerikai film 
kerül nemsokára Budapesten vászonra. A cime: 
Csók a tükör előtt, melyet a cenzúra most 
mégis, engedélyezett. A Alin, Fodor László l ires 
darabjából készült, főszereplője pedig Lukács 
Pál.

Az év legjobb filmje. Korda Sándort csak 
nemrégiben tüntették ki Londonban egy rogy 
aranyéremmel, a Vili. Henrik mesteri rende
zéséért, most pedig Amerikából jön a hir, hogy 
az amerikai mozikőzönség titkos szavazással 
ugyancsak a VIII. Henriket tette meg az év 
legjobb filmjévé.
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Foghúzásban és Jég- 
hokkiban első Kanada

Kanada - Magyarország 7:0 (3:0), 2:0, 2:0 se

A szombati gyönyörű 
0;0-ás eredmény után so
kan meglepetést várlak 
a magyar csapattól. 
Akadlak túlzó optimis
ták, akik hinni remélték, 
hogy a világbajnok je
lölt kanadai bajnokcsa
patot sikerülni fog a leg

jobb formájára felfutott magyar együttesnek a 
jég hátán kétvóllra fektetni. A meglepetés tény
leg bekövetkezett. A magyar csapat messze a 
szombati tudásától és akaraterejétől, teljesen 
defenzívára volt kényszerítve s

a remekül játszó kanadaiaktól nem várt 
súlyos vereséget szenvedett.

A kanadaiak vörös-fehér trikóbán, karjukon 
zöld tölgyfalevéllel, a magyar csapat fehér tri
kóban, piros térdnadrágban es zöld harisnyá
ban játszott. A zászlódisz.be öltöztetett tribünö
kön ekkor már több mint két és félezer néző 
szorongott. A későn érkező Huszár Aladár fő
polgármester nem tudott helyhez jutni s állva 
n$zte végig a játék nagy részét. Fotografálás, 
mozioperatőrök, majd nagy izgulom közben fel
áll a két csapat.

Az első harmadban Kanada szóhoz som en
gedi a magyar csapatot. Villámszerű cikázósok
kal rohannak a jólvédctt magyar kapu felé. 
Miklósnak van egy helyzete, de elrontja, ám 
igy is tapsot kap érte. Az 5. percben Watkins 
beadására Csák elveti magát, de nem éri el a 
korongot s igy Laké közelről gélt üt. 1:0. A já
ték gyönyörű. A 11. percben Wilson .egyéni ak
cióval éri el a második gólt, majd röviddel ké
sőbb Burns a harmadikat. A „magyar** Dewar-

nnk akad egy nagy lövése, azonban az oldal
hálóba megy.

A szünetben Szilasry Nadine műkorcsolyázó
gyakorlatokat mutatott be.

A második harmadban Deivar remek lefutása 
és jól helyezett lövése csaknem gól. A 15. 
percben botrányos jelenet játszódik le. A vlsz- 
szatért

Wilson a kanadai kapu közelében csúnyán 
leboxolja Mindért, aki ájultan rogy össze.
A közönség éktelen pfujjolásba kezd, ami 

még jobban fokozódik, amikor látják, hogy az 
eszméletlen játékost kiviszik a pályáról. Az 
orvos azonnal megállapítja, hogy

a durva kanadai Mlndernek egy fogát 
kitörte

s a sérült játékos fején nagy daganat keletke
zett. Az orvosi vizsgálat megállapította azt Is. 
hogy Minder könnyebb agyrázkódást szenve 
deli. A kanadaiak tovább durváskodnak és 
Scarfe Blazsejofszkyt teszi harcképtelenné. A 
17. percben Scarfe üti a negyedik, majd egy 
perc múlva Deivey az ötödik kanadai gólt.

A harmadik harmadban a kanadaiak fölénye 
még kirívóbb. Egy érvénytelenített gól után 
Deutey lövi a hatodik gólt, majd befejezés előtt 
néhány perccel Laké lövése csúszik a hálóba. 
Az utolsó percek is erélyes, durva játékkal tel
nek cl. A mérkőzés végén a közönség elégedet
lenül távozik, közben a kanadaiak a méltatlan
kodók erélyes füttykoncertjét élve zetik.

A magyar csapat legjobbja L ivar tréner
volt, aki ugyancsak kanadai.

Ezek után a milánói világbajnokságnak még 
n tervét is sutba kell dobni. Nem sok keresni
valónk lenne.

ha l0B'enie . «
helye® o , mutatja meg
Hxólómpát ha«nva o;axiXzólúmP«.M.

fogadjon el.

TUNGSRAM
Az ökölvívó-csapatbajnokság 

döntője
Magyarország 1934. évi győzött, mert Modla (H1C) átesett a sulyhatá- 

őkölvivócsapatbajnoki ver
senyének döntőmérközfc- 
seit vasárnap 
bonyolították

A norvég Ruud nagy fölénnyel győzött 
a jánoshegyi sí versenyen

A A Magyar Si-Szövctség 
a. jánoshegyi síugró sán
con vasárnap délelőtt 
nagyszabású siugrö ver
senyt rendézetl, amelyen 
a világ egyik leghíresebb 
síugrója, a norvég Ruud 
h részlvett, azonban 
nem sikerült magjavttalii
a tavaly felállított sáncrekordját, miután csak 
34 ‘<2 métert ugrott.

A verseny eredményei a következők:
1, Sigmund Ruud Norvégia 349.1 pont, 32 m., 

2..Woiss MAC 27.5, 3. Vánva UTE 30, 4. Makk 
-FTE 27, 5. Török BEAC 23.5, 6. Tamási MTE 
27. m.

Osztályok szerint: T. osztályban: 1. Sigmund 
Ruud, 2. Ványa Pál. IPA osztályban: 1. Kázmér 
UTE, 2 Kozma ÚTÉ. II'B osztályban: 1. Wciss 
MAC, 2 Makk TTE, 3. Török BEAC, 4. Tamási 
MTE, S.Balog BAEC.

Ifjúságiak kőzett 1. Dózsa BEAC, 2. Hcif 
MTE. 3. Hermán MTT.

I fon.
I Könnyűmig: Berkcsy (FTC) a harmadik me 

délután I np,l)Cn technikai kiütéssel győzött Nagy (HAC) 
• * a ellen, akit a bíró sorozatos szabálytalanság

t>c v-n-r r 1___ gaiért háromszor figyelmeztetett és végül le-BSzKRI zsúfolásig meg- jéptrtpW, 
töltött nézőtere elölt. I Weltcrsuly. Németh (FTC) pontozással győ- 

Először a harmadik zött Kőműves (HAC) ellen.
helyért mérte össze ere- I Kisnehczsuly; Hidasi (HAC) legyőzte Ruháit 

HAC csapat:!. A várakozásnak (FTC), akit a második menetben sérülés miatt 
1 lélóptettek.
I Nehézsúly: Szigeti (FTC) győzött Janicsel! 

■ (HAC) ellen, aki a kilátástalan küzdelmet al 
első menet utón fdladtn.

óriási érdeklődés mellett kezdődött meg a 
B. Vasutas—BTK mérkőzése, amely ezt a hosz- 
sznsan futó csapatversenyt végül is dűlőre jut
tatja. Az első pór Énekes II. B. Vasutas — Bená- 
esi BTK. Pontozásai győz a BTK. A mAndik 
pár Sallay B. Vautas és Lovasé BTK, valamint 
a harmadik pár: Szabó BTK és Frigyes B. Vas
utas dönteti nül mérkőzik.

jét az FTC és a 
megfelelően

u FTC győzött 10:4 arányban.
Az egyes csoportok eredményei a következőkt 

Légsuly: A HAC nem állított versenyzőt, 
míg Szántó (FTC) átesett a súlyhatáron, úgy
hogy ennek a súlycsoportnak eredménye nem 
volt.

Bantámsuly. Horvóth (FTC) 
üléssel a második ménéiben 
(HAC) ellen, aki a mérkőzést feladta.

Pehelysúly: Márton (FTC) küzdelem nélkül

technikai ki. 
győzött Gránát

Együtt van az amatőr válogatott 
csapat

1A budapesti amatőr alszövctség francia
országi túrára készülődő válogatott csapata 
kétszer harmincötpcrccs mérkőzést játszott a 
BSE ellen a Millenáris-pályán.

A mérkőzés eredménye 2:l-es félidő után 
3:1 volt az amatőrválogatott javára.

A mérkőzés után Lénárt Ernő a BLASz ka
pitánya összeállította a Franciaországba utazó 
csapatot, amely a következő:

Baffai (33 FC)—Belesik (BSzKRT), Füstös 
(BSE)—Pázmándy (BSE), Sztcczovlts (Elektro
mos), Király (BSzKRT)—Kovács (BRSC), Héj- 
jan (BSzKRT), Készet II. (Törekvés), Blháml 
(FTC), Borra (FTC).

Tartalékok: Herendi (33 FC), Lendvai (FTC) 
és Kállai (UTE).

A válogatott csapat jövő vasárnap Pesterzsé
beten az ottani válogatott csapattal játszik.

I

A BANKLTGA JÍGHOKKf-CSAPATA 
MÁSODIK LETT BLEDBEN.

Bledből jelentik • A nemzetközi jégkorong
mérkőzés második napján, vnsárnap délelőtt a 
Budapesti Pénzintézeti Sport liga kombinált 
csapata Irt arányban döntetlenül mérkőzött 
Villach csapatával A sportklub Wien 1:0 
arányban legyőzte az Iliriát.

D'lután a következő eredmények voltak: 
Dirin—Véllach 1:1 A Pénzintézeti Sportliga csa
pata pedig 1:0 arányban vereséget szenvedett a

Sportclub Wien együttesétől.
a kétnapos körmérkőzés végeredménye: 1. 

Sportvcrcln Wien, 2. a Pénzintézeti Sportegy- 
letek Ligája, 3. Villach, 4. Sportclub Illria.

Kezdődik! Vasárnap már tevékeny tréningek 
színhelye volt n legtöbb pálya, ahonnan !e- 
takarltotlák a havat Ezek körül kiemelkedő 
a Hungária teljes csapatának mérkőzése So
roksáron. Hatalmas formában 9:0 (0:0) arány
ban győztek a kék-fehérek s a mezőny leg
jobbja az öt gólt lőtt Cseh volt.

Az olaszok Jakeiiaiussv 
Györgyül követelik 

zsurlóimnak
Akard ünnepe

Gyerlyaszervtelő ünnepén, február 2-án rendezi 
meg a Magyar Vívó Szövetség a Városi Színház
ban nagyszabású vivóakadómláját osztrák női és 
olasz férfivivók részvételével. A szép sportesemé
nyen olasz részről Gaudini, Marxi és Plnton vesz
nek rését. Osztrák részről a komplett női tőrcsa
pat Ellen Preis vezetésével lesz a vendég.

A vivóakadémla programját Marzl, a tőr-világ 
bajnok tiztussos mérkőzése nyitja meg a később 
kijelölendő ellenféllel. Előreláthatóan Hálszegi 
Oltó áll majd ki a magyar színek képviseletében. 
Ezt követi a teljes magyar és osztrák négyes női 
tőrcsapat másfélórás, öttussos mérkőzése. A tel
jesen egyenrangú ellenfelek küzdelme pompás 
sportot Ígér. Ezután Gaudtnl viv 10 tussra 
menő mérkőzést valószínűen Tímár Gyulával. 
Az est fénypontja lesz a magyar-olasz hármas 
kardcsnphtverseny. Olasz részről Gaddini, 
Marii és Pinton, magyar részről előrelátha

tóan Kabos. Gerevich és Rajcsdnyi vagy JTo- 
vács állnak a plansra. Az osztrákok részéről 
Klettlinger altábornagy szerepel majd a zsűri- 
ben. Ugyanő van kiszemelve a magyar olasz 
kardesapatmérkőzés zsürielnöki tisztére, noha 
az olaszok Jekelfulussy Györgyöt kívánják el
nökül. Döntés e kérdésben még nincs. Minden
esetre olasz részről Basletta és Carlo Anselrni, 
magyar részről pedig Jekelfalussy György és 
Garai János fognak zsüriskednl.

Az MTK női tőrversenye. Az MTK a Pénz- 
Irtézeti Sportliga vívótermében kizárásos női 
tőrverser.yt rendezett szépszámú, hozzáértő 
közönség jelenlétében. Eredmények: 1. Brcyer, 
Santclli-iskola 8 gy. 2. Faragó, Debrecen 8 gy. 
3. Szenesné, MTK 7 gy. 4. Lénárdné, MTK 
fi gy., 27 kapottétuss 5 Mészáros, Detektiv-klub 
fi gy.. 29 kapott -tuss 8. Gócai, Detektiv-klub 
4 gy. 7. Vóradynó, Detektiv-klub 3 gy. 8. Millde, 
BEAC 2 gy. 9. Szlrmay, Detektiv-klub 1 gy. 10. 
Erdélyi, Spárta 0 gy.

Belloni Gyula az Idei nemzett síbajnok. Az 
ezévi nemzeti sífutó bajnokságot vasárnap bo
nyolították le a Dobogókőn. A 18 kilométeres 
cgyér.i bajnokság erős küzdelem után Belloni 
Gyula (MAC) zsákmánya lett 1 óra 25 p. és 
30 mp. alatt.

Azezidei vásár kezdetének véleményünk szerint helytelenül megállapított idő
pontja — kinek van a mai viszonyok között 22-én még pénze??? — azt ered

ményezte, hogy mostani Téli Vásárunk, o 

valóban rendkívül olcsó árak 
dacára, máig teljes kudarccal járt. Ennek következtében az összes vásári cik
kekben még ma is kellő mennyiséggel rendelkezünk. — Azt ajánljuk tehát, 

szerezze be Vásárunk utolsó hetében mind
azt amire a közeljövőben szüksége lesz, 

mert ilyen olcsó árakkal egyhamar nem szolgálhatunk!

z%25c3%25a1szl%25c3%25b3disz.be
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BRAINE,
a Sparta centercsatára csehszlovák 

állampolgár lesz,
hogy résztvehessen a római tutballvitágbalnokságon

Bécsi sportkörökben ag
gódva várják a februári 
nlaüz-osztrák válogatott 
mérkőzést és'a Ring ké- 
véliáz pesszimistái körül
belül olyannak látják a 
helyzetet, mint a magya
rokéi Frankfurtban. A pi
hent olaszokkal szemben 
a másfél hónapos túrától 
ngyonslrapúlt osztrák já
tékosok állnak ki, leg- 
nugyobb részűk éppen a 
téli erőltetett munka miatt 
nincsen formában, nem

beszélve a sérültekről. Mcisl helyzete is vesíe- 
dclipcsen hasonlít Nádaséhoz.

Hosszú idő óta nem látta a játékosokat, 
akik közül válogatnia kell

és ami még kelemetlenebb, az osztrák szövet
ségi kapitány köztudomásúlag maga is kül- ; 
földi felolvasó-kőrúton volt, ahonnan csak ’ 
mostanában tért vissza. Az elégedetlenek alt 
mondják, hogy nemcsak az olaszok elleni csa
patot, de már a világbajnoki tornán résztvevő 
Válogatott keretet is régen össze kellett volna 
állítani, mint ahogy azt a csehszlovákok tet
ték. Most már kétségtelen, hogy Meislnck 
a februári mérkőzésre úgyszólván láttatlanban 
kell összeállítani csapatát és nincs kizárva, 
hogy a sötéten látóknak lesz igazuk... az 
agyon/áradt, tartalékos és készületlen Wun 
dermannschaftot egy frankfurti vereség lehető 
sége várja Olaszországban.
’ Baj vnn a világbajnoki torna előkészületei 
miatt is. Az eredeti terv szerint a kijelölt vá
logatott keret játékosai részére a szövetség 
4-0 hetes kímélet! idői igényel az egyesüle
tektől, amiről viszont a nagy ligacsapatok, 
mint pl. Rapid, Ausztria, Admlra, Vienna, hal

lani sem akarnak. Fenti egyesületek azzal ér
velnek, hogy a világbajnokságon való részt- 
vétel úgyis hosszú időre megosztja őket lég 
jobb játékosaiktól, amibe az osztrák sport ér
dekében még valahogy beletörődnek, arról 
azonban, hogy a szezon kezdetén másfél hóna
pig lemondjanak a sztárokról, sző sem lehet. 
Most már mindenki érdeklődéssel várja a fej
leményeket

* *

Az osztrákokkal és magyarokkal ellentét
ben a csehszlovákok máris lázasan készülőd
nek a római világbajnokságra. A csehszlovák 
válogatott keret már hetéig óta készen van és 
egyre-másra tartja- előkészítő mérkőzéseit első
rangú sparring-partnerekkel. (Most vasárnap a 
bécsi WAC mérkőzött ezzel a válogatott keret
tel.) Még egy meglepetéssel szolgál Prága. 
A csehszlovák fővárosból jelentik, ezen a héten 
megkapja csehszlovák állampolgárságát Braine. 
a Spárta belga származású kitűnő középcsatára. 
A középcsatár .személye már hosszú idő óta 
komoly fejtörést okozott a csehszlovák szövet
ségnek, mert sem Sobotka, sem Nejedig nem 
rendelkeznek olyan klasszissal, ami lehetővé 
lenrté, hogy a világbajnokságon eredményesen 
képviselhetnék országuk színeit. Braine natura- 
lizálásának kérdése már régebben felmerült, 
véglegesen azonban a Berlin—Prága városközi 
mérkőzés döntötte el ezt, ahol a győzelem 
oroszlánrésze a belga centert illette. A ravasz 
szövetség ekkor elhatározta, hogy gyorsan meg
szerzi neki az állampolgárságot. Beavatott kö
rökben úgy tudják, hogy a hivatalos forma
ságok megkerülésével, a csehszlovák futball 
érdekeire való tekintettel, az ügy pár nap alatt 
kedvezően elintéződik és Braine már a len
gyelek ellen résztvehet a válogatott csapatban.

Andor León 

csak az „Indultak még" listáján lehet felfedezni. 
Ezeknek köszönhetjük ma is lebecsültetésünket.

A tornászvilágbajnokságra készülő hölgy
gárdából

A ÜÖLGYTORNÁSSZAL,
M lehal ovit s Ilával vitatjuk meg a kérdést:

— A torna nemcsak az alakot, de az izomzatút 
is formálja. A tornász a privát életében, munká
jában is éppen olyan precíz, pontos és biztos, 
mint a legnehezebb gyakorlatoknál. Azok a nők, 
akiknél a jól sveifolt dressz vagy a csinos sl-, 
avagy evezőspartner a legfontosabb, az nem 
sportoló nő, csak sportoló baba. Az nem csinálja 
meg például ezt a gyakorlatot. (Mutatja.)

Legutoljára hagytuk

A TESTNEVELŐ-TANÁRNŐ 
véleményét. Lányi-Lindner Máriáimé, a Test
nevelési Főiskola tanárnője nyilatkozik az 
alábbiakban arról, hogy melyik sportot űzze a nő:

32 év óta elintézetlen Berzevíczy Albert 
és társainak memoranduma,

amely az OTT munkásságának alapjául a testnevelési 
tudomány fejlesztését jelöli meg

Lapunk hasábjain már többizben sürgettük 
a testneveléstudomány szervének életrehivását. 
Szent meggyőződésünk nekünk is, de meg a 
testi nevelés pedagógusainak is az a tény, hogy 
7 testi nevelés teljesen egyenrangú tényező a 
szellemi neveléssel Ezen a véleményen van 

ülönben a testnevelési tanári kar hivatalos 
rdekképviselete, amely még a múlt hó elején 
.eadvánnyal fordult az OTT-hoz ebben a kér

désben.
Ebből a beadványból kiderült az a tény, 

hogy
32 év óta nyugszik a kultuszminisztérium
ban elintézetlenül egy memorandum, 
amely a testnevcléstudomány fejlesztését 

célozza.
A memorandumot a beadvány szerint Berze- 
viczy Albert és társai nyújtották be 1902 ben 
és a benyújtók leszögezték ebben, hogy a meg

— Ha teheti, mindig azt, amit az idő msg< 
kíván. Nyáron tenniszezzen, ússzon, evezzen, 
ősszel hokkizzon, tornásszon és túrázzon és télen 
korcsolyázzon és ha leesik a hó, sleljen. De 
mindezeket mértékletesen. Vigyázzon nőiessé
gére, ne hajszolja az eredményeket. Csak mint 
egy gyermek, aki a jáfék mellett a legboldogabb
— a nő is a sportolás közben fiatal, jókedvű, 
friss és megelégedett. Ritkán szerepelek a nyil
vánosság előtt, de üzenem a nőknek, hogy a 
sport fiatalít, felvidít, nyugtat és jó hatást vált 
ki belőlünk. Tehát: munka után sportoljunk!

Az igazi sportoló nő egyéniségére, gondolko
dására világit rá ez a néhány vélemény. Ezzel
— remélhetően — lezárul az a vita, amely a női 
sport létjogosultságát akarta problematikussá 
tenni... Amerika, Anglia, Hollandia bfis/ke 
sportoló hölgyeinek eredményeire, de elősegíti 
és nem nyomja el, nem gáncsolja el buzgó 
törekvéseiket. Nálunk?..,

Vermes Magda

alakítandó test ne vetési tanács minden mun
kásságának alapjaként a testnevelést tudomá
nyok fejlesztése s ccélból a külfölddel velő 
összeköttetés tűzendő ki.

Amikor azután az OTT megalakult, az em
lékiratban foglalt valamennyi munkakörrel 
megbizatott, csupán a testnevelés tudományá
nak művelésével nem.

A testnevelési tanáregyesület most r> gsür
gette a tanácsnál egy oly bizottság létesítését, 
amely minden sportpolitikától távol, tisztán a 
testnevelés tudományos kérdéseivel fsglalk'-z- 
zék és beadványában az intézmény keretének 
az OTT-t jelöli meg. Arra kén az elnökséget, 
hogy létesítsen egy alosztályt, amely a test
nevelés tudományának mai munkásait közpon
tilag összegyüjtené s a jövőben önmagát kí« 
egészítve, a későbbi tudományos munkáikon 
dásnak szárnyat adna.

FLÖRT? SPORT?
Beszéljenek az állítólagos sportprimadonnák, akik nem is 
primadonnák, hanem szorgalmas, komoly versenyzők, akiknek 

életszükséglet, nemes szórakozás a sport

A rakoncátlan skót „csikók" 
kiverték a bíró hamis fogsorát

A fegyelmi büntetésen lelül meg kell téríteniük a károkat is
Sok vita, gúny, de elismerés tárgya is volt 

már a nők sportja, A gyöngébb nemhez tgrlozó 
Sportolók legtöbbje megszokta már a lekicsiny
lést, a bántalmazást, de legtöbbje nem nyugszik 
bele a vállveregelésbe s az — „Istenem, nőktől 
mit várhatunk még" megjegyzésekbe, hanem az 
ő finom modorában adja meg a választ a hilet- 
IenkedŐknek. A sportoló nőknek nia is nehéz, 
kitartó harcot kell vivnlok minden taipalattnyi 
térhódításért.

Az a hit, hogy a sportoló nő nem magáért a 
sportért, hanem a sikerekért és a flört könnyebb 
lehetőségéért úszik, atlétizál, viv, slel, torná- 
szik, — téves /elfogás. A dolgozó nő életszük
ségletének tnrljn a sportol a mindennapi robol 
után. De beszéljenek maguk az érdekeltek:

A VIVÓBAJNOKNŐ
Elek Ilona az első, akinek nekiszögezzük a kér
dést. Csibi asszózik a húgával, Macáitól és fá
radtan, kipirulva válaszol:

— Hogy miért választottam pont a vívást? 
Hát ez nálam ösztön volt Úgy éreztem, ez fe
lel meg legjobban az egyéniségemnek. Jó ered
ményeim már voltak, de az idén végre magyar 
bá nok és talán Európabajnok akarok lent.i. A 
fiuk ... nézz körül, itt ugy-e osak dolgozni le
het, de flörtölni? . . .

És nevetve en-garde-áUásba helyezkedik. íme. 
a vívóterem atmoszférája.

A MAGASUGRÓBAJNOKNÖT
Vértessy Katalin népszerű személyében a 
MASZ-ban fogjuk el.

— A nő egyéniségének legjobban az atlétizálús 
felel meg — mondja. — Természetesen nem a 
túlhajszolt versenyzést értem ez alatt. Célunk a 
tömeget bevonni az atlétikába, de a salakon 
komolyságot és példás magaviseletét kívánunk. 
Kérem, vegyenek már komolyan bennünket. 
Vájjon nem látják-e még ma sem munkánk gyű 
mölcsétf Avagy talán nem akarják látni? Bár
miként is legyen, mi nem adjuk fel a harcot.

A fedett uszodába is benézünk. Találunk is 
összebújt párokat, viháncoló ifjakat és leányo
kat, de a vízben egymásután rójja a hosszakat

A MELLUSZÓBAJNOKNÖ,
Szép Klára, aki a következőkben szól:

— Az idén sokat akarok javulni. Ne nézzék 
le a mi eredményeinket, mert csak idő kérdése 
és l;i6-ot uszunk százon. Hogy foglalkozom-e 
más sporttal? Nem. csak úszom. Ez a leqszebb 
sport és nőknek a legideálisabb. A komoly ver
senyző csak eredményekre törekszik, nem visel
kedik a versenyen feltűnően és nem flörtöl. 
Vannak olyan lányok is, de azoknak a nevét

A skót ifjúsági futba listák — úgy látszik — 
temperamentumosabbak, mint ahogy azt felté
telezni lehetett volna róluk. Egy glasgowi 
sportláp jelentése szerint, a skót szövetség a 
bíróval szemben tanúsított tiszteletlen maga
tartásukért kénytelen volt három ifjúsági já
tékost fegyelmi büntetéssel sújtani. A fegyelmi 
eljárás arra is kötelezi a fiatalokat, hogy az 
okozott károkat megtérítsék.

... hogy a kékfehér csapat hátvédjének la
kásán a végrehajtó és a cselédlány között 
hosszas közelharc keletkezett, amely végül Is 
pontozással a végrehajtó javára dőlt el. Az 
előszobát lefoglalta. A többi helyiség szicíliai 
védelem alatt volt. Lakattal.

... hogy Elek Csibi nagyszerű formában 
várja az újabb találkozást Ellen Prelss-el? 
Csibi be akarja mutatni, hogy vannak olyan 
vlvónők Is, akik nem csupán azért vívnak, 
mert ma ez a „legdivatosabb" sport, hanem 
mert az a cél, hogy első legyen Magyarország 
női tőrcsapata.

... hogy az egyik rosszmájú futballdrukker 
'negjegyezte: jó lenne, ha a másodkapitányt 
állandóan külföldön tartanák. így legalább 
lenne egy jó levelezőnk és talán a válogatás is 
jobban menne távolból. A tlp nem rossz.

...hogy nz MTK eltiltott vizípólózól nagy
szerűen mulattak az MTK-bálon. Homonnay 
Sunyi vigyázott a fiukra, nehogy egészen el-, 
szokjanak a — víztől. Különösen Rajky II. 
irtózott ezen az estén a víztől.

... hogy fiatal mükore-solyázónőnk nagyon 
letörve jött haza az Innsbrucki versenyről. So
kat panaszkodott a jégre, az Időre, az ellen
felekre és a bírákra. Hja, ez nem magyar ver
seny volt. Ott nem respektálnak senkit...

... hogy fiatal gyorsuszónőnk, akit sokat 
emlegettek a nemrégen felgyógyult ferenc
városi hátvéddel kapcsobilban, kijelentette, 
>ogy már megszűnt részéröl az érdeklődés. 
Ma már másvalaki köti le — ■ figyelmét. Ez 
a „médl“ kis csapodár...

... hogy Szenesnél felkérték egy újabb női 
nárbajhan segédkezésre. A párbaj oka — 
könnyil kitalálni — flu. Szcnesné nem akart 
újabb szenzációt éa békés elintézést közvetí
tett a legnagyobb diplomáciával.

...hogy az elkényeztetett gyorsuszóf kato
nai szolgálatra hívták be. Mikor megkérdezték 
tőle, hol óhalt szolgálatot teljesíteni, kijelen
tette: a repülőknél. Minden felszállás után 
napokig beteg leszek — jegyezte meg csende
sen.

...hogy nagy Izgalom előzte meg a vasár
napi bokszmeceset, a válogatás kérdésében dön
töttek. Az cxbokszbsjnok partnernője kijelen
tette, hogy Sanyinak be kell jutni a váloga
tottba, különben — válnak. A magyar judlka- 
túrában ez az első Ilyen válóok.

A futballbiró be is jelentette a szövetségnek' 
a leltárában támadt károkat Ezek:

egy szemüveg, egy elszakított Ing 4a agy 
összetört hamis fogsor, melyet a tempera* 
mentumos fiatalok kivertek a bíró szájából.

A szigorú fegyelmi Ítélet bizonyára elriaszt^ 
hatást fog gyakorolni a skót „csikókra",

...hogy a MAC-ban sokat beszélnek a saly- 
dobóbajnok közeli házasságáról. Még ninea 
megfelelő utánpótlás, ml lesz hát az uj re
kordokkal. Tessék tekintettel lenni egy kicsit 
az atlétikára is!

... hogy a szép fekete vlvónő izgatottan 
várja az olasz vendégeket Csak ez az Izgalom 
meg ne ártson a csapatbajnokságoknak.

... hogy érdekes vita és harc folyik a ping
pongbajnoknő és a szövetség közölt. A harc 
a bajnoknő vereségével végződött, ami nem 
csoda, hiszen női tanukra hivatkozott. Elfelej
tette, hogy nincs következetes nő...

A Mátra a jövőheti sportprogramban. A Ma
gyar Siszövctség február 2., 3. és 4-én rendezi 
a Mátrában az országos sibajnoksúgokat. Pénte
ken, gyertyaszentelő ünnepén 9 órakor lesz a 
Kékestetőn a 18 km-es futóverseny startja, 11 
órakor az ifjúságiak, fél 1 órakor a hölgyver
senyzők startolnak ugyanott. Szombaton d. e. 
fél 10 órakor kezdődik a lcsiklóverseny szenio
rok, ifjúságiak és hölgyek részére. Vasárnapra 
marad az. ugrőverseny, amelyet a mátraházai 
sáncon bonyolítanak le. Az utazásra és az el
szállásolásra nézve a szövetség nagy kedvez.- 
niényeket eszközölt ki.

Az aaraul tornászfllmet pénteken mutatja be 
a tomaszövetség. A film felöleli a férfi és a női 
torna minden ágazatát. 15.000 tornász szere
pel a nagyszabású filmen. A bemutató pénteken 
délelőtt fél 11 órakor lesz a Corvin filmszín
házban, amelyre 30 és 50 filléres jegyeket bo
csátott ki a tornaszövetség.

A szerkesztésért és kiadásért feleli 
DR. ELEK HUGÓ
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