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Úrlzetbeuették
Bognár pislát,

mert tudott a gyliKossagrűk kiderült, hogy a liu 
gusftáiáuai gyilkolt az anya és sognárnénak egy 
férfihüntársa is von, akinek nyomában vannak

Á borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolt 
és feldarabolt Bognár István alagi hentes; 
mester ügyében vasárnap döbbenetes fordu
lat történt:

kiderült, hogy Bognárék 14 éves fia, 
Bognár Pista tudott az apja meggyilko
lásáról és az ő Flóbert-puskájával lőtte 

agyon Bognár né az urát.
A szenzációs gyilkossági bünügy kiváló 

vizsgálóbírójának, dr Köves Aurélnak már 
az első perctől kezdve az volt a felfogása, 
hogy Bognárné nem egyedül követte el a 
bestiálisán végrehajtott gyilkosságot.

Tettestársának kellett lennie!

A fiú puskájával lőtték 
agyon az apát

A vizsgálóbíró utasítására az alagi csend
őrség szakadatlanul kutatott a titokzatos 
bűntárs kézrekeritésére és igyekezett nyo
mára akadni az eltűnt fegyvernek, amellyel 
Bognárné agyonlőtte az urát. Vasárnap is
mét behívták az alagi csendörlaktanyára ifj. 
Bognár Istvánt, a meggyilkolt hentcsmcster 
14. éves, hirtclcnszöke gimnazista flát s vál
lalóra fogták.

— Mondd Pista — szólt szelíden a csend
őrtiszthelyettes —, volt neked Flóberted?

A gyerek szemmellátható zavartsággal fe
lelt:

„Mama azt mondotta, ne vallják, 
mert felakasztanak11

A csendőrök most már további őszinte
ségre biztatták Bognár Pistát

— Szóval a te puskáddal? ...
A fiú minden tagjában megremegett és 

halottsál adtan mondta tovább:
— A papa meggyilkolása után a maga 
létrehívott és a lelkemre kötötte, hogy 
ne merjem bevallani senkinek, hogy tu
domásom volt róla ... mert felakaszta

nak érte...
— Tehát tudtál mindent, mielőtt kipat

tant volna apád meggyilkolása?
— Igen, a mama bevitt a kamrába és 
megmutatta anám feldarabolt holt

testét . . .
— Mondd Pista, nem voltál te otthon a 

gyilkosság alkalmával? — kérdezte a tiszt
helyettes.

— Nem... Én akkor Alagon voltam a ro
konoknál ...

— Az nem lehet fiacskám ... Ők mást 
mondanak...

Akkor hazudnak, jnondta bosszúsan 
Jl íii ■

-j~ Igen, volt, de eladtuk. 
Mikor adtátok el?

— A mama nyáron születésnapomra vette, 
két hétig verebekre lövöldöztem, aztán el
adtam egy osztálytársamnak .,,

•— Ki ez az osztálytársad?
A megszeppent fiú itt megnevezte egyik 

iskolatársát. Minthogy a megnevezett fiú ap
jának telefonja van, a csendőrök azonnal 
felhívták az illető családot, ahol a magas 
társadalmi állású apa nyomban megadta a 
választ:

szó sincs róla, az ő fia sosem vett Fló- 
bertet.

A tiszthelyettes ezután szigorú, feddő han
gon szólt a fiúhoz:

— Pista, nem mondtál igazat! A Flóbcrto- 
dat nem adtátok el.

A gyerek ekkor falfehérré vált, lesütötte 
szemeit és pár pillanatig hallgatott. Majd 
leküzdve a lelkében dúló vihart, csendesen, 
alig hallható hangon megszólalt:

— Igen, hazudtam . •.
de most megmondom a csendőr bácsinak az 
igazat... Nem adtuk el a Ftóbertomat... 
A mama

két héttel karácsony előtt vette
és azt mondta, lőjiek célba vele a kertben a 
fákra...

a gyerek.
— És hol van a Flóbert?

— Nem tudom . ..
Bognár Pistát ezután hiába vallatták, áll

hatatosan megmarad amellett, nem tudja, 
anyja hová rejtotte a gyilkos puskát.

— A megmaradt golyók azonban meg
vannak — folytatta a ílu — tessék velem 
jönni csendőr bácsi, megmutatom, hova 
rejtettem cl...

Bognár Pista áruló 
notesza

A fiú ezután elvezette a csendőröket az 
egyik ház kerítéséhez és ott kaparászni 
kezdett.

— Tessék, itt van ...
öt golyót adtam a mama kezébe ... 

Kettőt lőtt a papa fejébe ...
a megmaradt három golyót elástam...

A puska hollétéről a megszeppent gyerek 
ezután sem akart tudni.

—• Volt-e anyádnak férflismerOse? — kér
dezték a csendőrök.

— Igen . . . Egy brlcsesznadrágos 
bácsi... De nein tudom, hogy hívják ... 

és hogy hol lakik ...

A csendőrök ezután abbahagyták a telje
sen kimerült fiú vallatását és nyomban tele
fonon értesitették Köves Aurél dr. vizsgáló
bírót, akitől újabb utasítást kaptak. A tiszt
helyettes ezután igy szólt a diákgyerekhez:

—- Bognár Pista, itt maradsz a csendőr
ségen ... őrizetbe veszünk 

és az éjjeli vonattal bekísérünk a pestvidéki 
törvényszékre... Ha még terheli valami a 
lelkiismeretűdet, azt majd ott elmondhatod 
a vizsgálóbiró ur előtt...

A gyerek arca megvonaglott,
szája sírásra görbült,

de megkönnyebbülten sóhajtotta:

Férfibüntársa volt Barnáménak!
Köves Aurél vizsgálóbiró a Bopndr-gyerek 

szenzációs vallomásától függetlenül, vasár
nap sürgősen

beidézte a pestvidéki törvényszékre Mas- 
lay József péksegédet. Bognárné telis

merőjét.
Ugyanakkor a gyilkos asszony nővére, Pécsi 
Sándorné Gödről feljött Bognárné látogatá
sára. A vizsgálóbiró megragadta az alkal
mat és Maslayt szembesítette Pécsi névéi.

— Ezt az asszonyt látta-e a gyilkosság 
után Újpesten? — kérdezte a vizsgálóbiró.

A péksegéd jól megnézte Pécsinét s hatá
rozott hangon kijelentette:

— Nem ... ót nem láttam.
A vizsgálóbiró ezután vallatórn fogta Pé

csinét, aki rendkívül
megszeppent a váratlan szembesítés és 

kihallgatás következtében
és a kérdések súlya alatt mindjobban bele
zavarodott az eddigi vallomásokba. Majd vá
ratlanul kibökte:

— Kérem, nagyságos vizsgálóbiró ur ... 
én a gyilkosság ulán reggel valóban ott 
jártam Alagon ... Kopogtam az ajtón, 
de nem engedtek be... azt biztosan tu
dom, hogy nővéremen kívül még valukl 
volt bent a házban ... Férfihangot, férfl- 

köhécsclést hallottam ...
de nővérem kiszólt az ajtón, hogy menjek cl, 
most nem engedhet be.. .Én azután vissza
utaztam Gödre...

Pécsiné szenzációs vallomását Köves vizs
gálóbiró azonnal jegyzőkönyvbe foglalta és 
az asszonyt hazaengedte.

•— Tgen, csendőr bácsi ,. B még lesz mon< 
danivalóm ...

A csendőrök különben vasárnap 
megtalálták Bognár Pista elrejtett no

teszét.
Érdekes, a gyerek pontos naplót vezetett 
arról, hogy mikor hol volt. A kritikus na
pokról ez áll a noteszben:

— December 26.: Robinson-könyvet ol
vastam

— December 27.: Egész nap itthon vol
tam, Alagon ...

— December 28.: Alsógödre utaztam ...
Tehát a notesz igen fontos bizonyíték 

lesz arra, hogy
december 20-ról 27-ére virradó éjszaka, 
amikor apját meggyilkolták. Bognár 

Pista otthon volt
és — talán végignézte... vagy ki tudja?... 
Majd kiderüli

A nyomozás során egymásután sorra vet
ték mindazokat az embereket, akikről úgy 
tudják, hogy Bognárnéval ismeretségben 
álltak. Ezeknek az embereknek az életkö
rülményeit kivizsgálják és megállapítják, 
hogy akármilyen formában is, de

szerepük lehetett-e a gyilkosság körül.
Bognárnéról tudják, hogy közel egy esz

tendő óta bázesságközvetitőkhöz járt,
férfiakkal levelezett

és nem lehetetlen az sem, hogy a levelezé
sek során megismerkedett valakivel, aki 
esetleg azután szerepet vállalt a gyilkosság 
körül, vagy legalább is tud az alagi rémiéit 
kulisszatitkairól.

Több név került már eddig Is a ható
ság elé.

Minden egyes adatot pontosan kivizsgálnak, 
ártatlan embereket nem akarnak gyanúba 
keverni, de máris merültek fel olyan ada
tok, amelyek azt mutatják, hogy a nyomo
zás jó irányban halad,

ezek a meglepően érdekes nyomozási 
szálak Budapest felé vezetnek.

A legközelebbi órák nyomozása reméllic- 
tőleg

teljes világosságot 
fog deríteni nz utóbbi évek legborzalmasabb 
gyilkosságának hiányzó részleteire.

Bognárné tettestársa minden valószínű
ig szerint rövidesen a hatóság kezére 

kerül
és akkor majd minden kiderül.

Gudenus Leó dr,
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Wolff és Kozma ultimátumot adnak át 
ma a miniszterelnöknek

Tiltakoznak a kormánybiztosra és az autonómia felfüg
gesztésére vonatkozó szakaszok ellen — A kormány nem 
enged és pártkérdéssé teszi a javaslat megszavazását

Á székes fő városi törvény reformja ügyé
ben — amely most már körülbelül több 
mint egy hete izgalomban tartja a magyar 
politikai életet, vasárnap látszólagos nyu
galom állott be. ami azonban nem jelenti 
azt, hogy maga a törvény javaslat sorsa 
nyugvópontra jutott volna.

A Kereszténypárt szombati értekezletén 
most már élesen leszögezte azt az állás
pontját. hogy

a Javaslattal szemben semmiféle kom
promisszumra vagy tárgyalásokra nem 
hajlandó, hanem annak visszavonását 

követeli.
rA Nemzeti Egység Pártja ugyanis csütör
töki pártértekezlelén kimondotta — mint 
Ismeretes —, hogy felhatalmazza a minisz
terelnököt arra, hogy a fővárosi pártvezé
rekkel — elsősorban Kozma Jenövei — 
tárgyalásokat folytasson, bár Gömbös Gyula 
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

■ Javaslat nagy elvi kérdéseiben sem
miféle engedményre nem hajlandó.

Erre a határozatra adta meg a választ a 
Kereszténypárt és igy most már Gömbös 
Gy la minisztere Inök — amennyiben súlyt 
helyez arra —. csupán Kozma Jenővel tár
gyalhat a javaslat sorsáról, annál is inkább, 
mert hiszen közben megalakult a közel 100 
taggal az úgynevezett alkotmány védő blokk, 
amelyhez nemcsak nz összes fővárosi pár
tok, de még a független kisgazdapárt is 
csatlakozott, több párlonkivüli képviselő
vel együtt.

Jólinformált helyről szerzett értesülé
sünk szerint ilyen körülmények között 
nem is valószínű, hogy Kozma Jenőnek al
kalma lesz Gömbös Gyula miniszterelnökkel 
tárgyalni. Kozma h’nő pártjának tagjai 
ugyanis szintén csatlakozlak az alkotmány
védő blokkhoz, úgyhogy valójában

Koznia Jenő most már esupán a maga 
személyében tárgyalhatna a törvény

javaslat sorsáról a miniszterelnökkel.

függetlenül nz nlkotmányvédö blokk keddi 
értekezletétől és a székesfőváros törvény
hatóságának szerdán tartandó rendkívüli 
közgyűlésétől

a CSUlörtök délutáni képviselőházi ülé
sen beterjeszti a Javaslatot, 

amelynek leglényegesebb pontjára, a kor
mánybiztos kiküldésére vonatkozólag csu
pán nnnyi engedményre hajlandó, hogy

a kétévi interregnum maximális Idejét 
megrövidíti már a törvényben és eset
leg a kegyúri jogok és a pótadó-kivetés 
Jogával nem ruházza fel a székesfővá

ros élére állítandó kormánybiztost.
Semmiféle engedményre nem hajlandó 
azonban a kormány az autonómia fel

függesztése tekintetében 
és a kormánybiztos egyéb hatásköre körül, 
aminthogy a törvényjavaslat szószerint erre 
vonatkozólag a következőket mondja:

„A kormánybiztos a törvény hatósági 
blzollság jogait gyakorolja, de válasz
tás alá eső tisztviselőket nem nevezhet 

ki és uj adókat nem vethet ki.”
A pénzügyi gazdálkodás tekintetében 

azonban vág}' amint azt kormánypárti 
körökben nevezik —, a székesfőváros ház
tartásának „rendbehozásn" terén a kor
mánybiztosnak a törvény teljesen szabad 
kezet biztosit.

Ilyenformán az eredeti javaslatot majd
nem teljes szövegében terjesztik be a csü
törtöki képviselőházi ülésre és természete
sen ki fogják arru mondani a sürgősséget 
Is, úgyhogy pénteken már összeülhetnek n 
képviselőház illetékes bizottságai, megvá
lasztják az előadót, —- mely tisztségre Gás- 
párdy Elemér országgyűlési képviselő van 
kiszemelve. A bizottság úgy osztja be mun
káját. hogy maga a törvényjnvaslnt az elő
adói jelentéssel együtt

már n keddi illésen a plénirm eW

WIEN. I.
HOTEL METROPOL

Elsőrangú ház, 300 szoba, 
folyó meleg-hideg v'zzel és 
telefonnal Szobaárak: 
6.50 Schllllngtől telteié. —

HOTEL
EXCELSIOR-HABSBURG
A« t«tn*ii-tenipkoui WIEN

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

kerülhet.
A javaslatra vonatkozólag a Nemzeti 

Egység Pártja — amely ugyancsak csütör
tökön délben értekezletet tart —, ki fogja 
mondani, hogy

megszavazását pártkérdéssé teszi, 
aki tehát nem akarja azt megszavazni, an
nak ki kell lépnie a Nemzeti Egység Párt
jó bői.

A törvényjavaslat benyújtásával egyide
jűleg — most már bizonyos —, hogy

Huszár Aladár főpolgármester lemond 
állásúról.

és addig is, míg a városházán kormánybiz
tos működik, a budupesti Nemzeti Egység 
Pártjának lesz az elnöke.

Az is elhatározott dolog, hogy a város
házi interregnum befejezésével, illetőleg a 
kormánybiztosság megszűnésével

újból Huszár Aladár lesz Budapest 
székesfőváros polgármestere.

A törvényjavaslat vitája előreláthatólag 
hosszadalmas és izgalmas lesz. A kormány 
egyelőre nem szándékozik meghosszabbí
tani nz ülések idejét, úgyhogy a törvényja
vaslat az első napokban négyórás üléseken 
kerül tárgyalásra Ha azonban a vita mégis 
szélesebbre nyúlna, a második hét végén 
valószínűleg sor kerül az ülések meghosz- 
szabbitására és elsősorban arra, hogy nyolc
órás üléseken tárgyalják a törvényjavasla
tot. Ha azonban a javaslat ellenzőinek vitat
kozó kedve nem lohadna le, akkor tizen- 
kétórás ülésekre fognak rátérni, annál is 
inkább, mert a kormánynak elhatározott 
szándéka, hogy

a székesfővárosi törvényt legkésőbb 
március első felében niár életbe is lép

tesse.

A közüzemek sztrájkja 
és a Kereszténypárt

Politikai körökben az a hír terjedt el a Ke
reszténypárt szombati értekezlete után, hogy az 
értekezleten indítványt teltek és határozatot
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GUSTAV WALDAU I
Premier pénteken

fogadtak el arra vonatkozólag, hogy a törvény- 
javaslói benyújtása esetén

a közüzemek munkásait sztrájkra szólítják 
fel.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést intézett 
erre vonatkozólag

PETROVÁCZ GYULA
országgyűlési képviselőhöz, a Kereszténypárt 
vezető tagjához, aki

határozottan megcáfolta a sztrájkra vonat
kozó híreket.

— Kijelenthetem, hogy az értekezleten egyet
lenegy szó sem esett a közüzemek sztrájkjáról. 
Az értekezleten különben sem volt semmiféle 
vita vagy felszólalás. Wolff Károly, a párt ve
zére ismertette a javaslatot és megállapodtunk 
abban, hogy súlyos kifogásainkat a javaslat el
len mindenesetre a miniszterelnök tudomására 
hozzuk.

— Sztrájkról, vagy hasonló akcióról szó 
nem volt, erre vonatkozólag minden állí

tás kttalálálás.
Pctrováqz Gyula nyilatkozatából tehát meg

tudjuk, hogy
Wolff Károly, a Kereszténypárt elnöke kö
zölni fogja a párt kifogásait Gömbös 

Gyula miniszterelnökkel.
Mint más forrásból értesülünk, a Keresztény

párt vezetősége ma hétfőn állapítja meg a mi
niszterelnök elé terjesztendő memorandum vég
leges szövegét.

A szerdai rendkívüli közgyűlésen előterjesz
tendő bizalmatlansági indítvány szövegét már 
e szombati pártértekezlet megállapította

Egyébként a Kereszténypárt
sajtópert akar Indítani 

egyik kormánylap ellen, amely a pártnak a 
sztrájkra vonatkozó állítólagos határozatáról 
hirt adott.

Pártkérdés — kilépések
Mint jeleztük, a kormány pártkérdéssé 

teszi a fővárosi törvényjavaslat megszava
zását.

A Nemzeti Egység Pártjának csütörtöki 
értekezlete és a képviselőház délutáni ülé
sén történő beterjesztése után nyílt színval
lásra kényszerülnek a Nemzeti Egység 
Pártjának azok a tagjai, akik ellenzik a fő-

ALICE TREFF 
HERMANN SFEELMANS 
HUGÓ V. MEVERJCK

Megkezdődött az

ERM A
kézimunka és függöny 

vásár 
Vili., Jázsef'kttrut 11. szóm.

'■ . ........................■■■■in.   —■ ' ■

városi reformot és különösen annak alap
rendelkezését: az autonómia felfüggesztését 
és a teljhatalmú kormánybiztos városházi 
uralmát.

A legsúlyosabb dilemmába került a párt
kérdés kimondásával Kozma Jenő, akinek 
nemcsak a] vezérei: Payr Hugó és Usetty 
Béla, de pártjának legtöbb tagja a leghatá
rozottabb visszautasítás álláspontjára he
lyezkedtek a törvényjavaslattal szemben.

Kozma Jenő nem szívesen szakítja el 
a Nemzeti Egység Pártjával való kap

csolatát,
nem szívesen mond le a párt elnöki tanács
tagságáról és igy könnyen meglehet, hogy 
az utolsó pillanatban mégis bennmarad a 
pártban és alvezéreire bízza a harcot a ja
vaslat ellen

Különös érdeklődésre tarthat számot a 
pártkérdés kimondása után Ugrón Gábor 
állásfoglalása, akinek a véleménye minden
esetre nagy jelentőséggel bir.

A llétföi Napló munkatársának volt al
kalma beszélni a volt belügyminiszterrel.

UGRÓN GÁBOR
elzárkózott minden érdemleges nyilatkozat 
elöl, de annyit kijelentett, hogy a maga ré
széről bevárja a még folyamatban lévő ta
nácskozásokat és a csütörtöki pártértekez

ny-n-r-rn
j az ön hashajtója Is |

letet.
Határozottan állást foglalt a javaslat mel

lett
DÉSI GÉZA

országgyűlési képviselő, aki ugyancsak a 
fővárosi kormánypárt tagia. Kijelentette, 
hogy akár pártkérdés tesz a javaslat meg
szavazása, akár nem:

ő nem lép ki a pártból
és teljes egészében helyesli a törvényjavas
lat szándékait. Véleménye szerint

Kozma Jenő sem lép ki ■ Nemzeti 
Egység Pártjából...

Az ellenzéki felvonulás 
menetrendje

A törvényjavaslat ellen megindított ellenzéki 
akció hétfői állomása — mint azt nekünk Hot 
monnay Tivadar országgyűlési képviselő el
mondotta — a Kereszténypárt elnöki tanácsának 
ülése lesz, amelyen véglegesítik nemcsak a 
Gömbös Gyula miniszterelnöknek átadandó me
morandum szövegét, hanem a Keresztény El
lenzék fFrledrfcáj-párttal együttesen a szerdal 
rendkívül közgyűlésen beadandó határozati ja
vaslatot is,

■mely ■ legteljesebb bizalmatlanságot fe
jezi ki a kormánnyal szemben.

Ugyancsak ma hétfőn — mint más oldalról 
értesülünk — Kozma Jenő írásba foglalva át
adja a minísrterclnöknek a Polgári Egység 
Pártjának kívánságait, amelynek lényego az, 
hogy

mellőzze a kormány a kormánybiztos ki
küldését és a törvényben kontempláll in

tervallumot
Kozma Jenő — információnk tzerínt — még 

a keddi blokkülés előtt választ kér előterjesz
tésére a miniszterelnöktől és amennyiben a 
válasz elutasító lesz,

ő maga is résitvesz már a keddi blokk
ülésen,

amelyen most már a különböző pártok állal 
előterjesztendő indítványokat fogják közös ne
vezőre hozni.

Hogyan történt 
a marseille-párisi 
repülőgépkatasztrófa

Páris, január 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj?- 

leütése.) Vasárnap erélyes nyomozás indult 
unnak megállapítására, hogy a marseille- 
párisi utasszállító repülőgépet hogyan érte 
katasztrófa. A közvélemény még fel sem 
ocsúdott az „Emeraude” katasztrófájának 
hatása alól, máris megtörtént ez az újabb 
katasztrófa.

A vasárnapi vizsgálat megállapítása sze
rint a szerencsétlenség oka az lehetett, hogy 
az óránként száz kilométeres sebességgel szá
guldó szélviharba került a repülőgép. A 
nagy szélvihar és a sűrű felhők arra kénysze- 
ritették a pilótát, hogy négyszáz méteres ma
gasságban repüljön, igy rohant neki a gép a 
hétszáz méter magas domboldalnak és az 
összeütközés után gyulladt ki.

Vegyen részt
társasutazásainkon
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önkent jelentkezett a rendőrségén 
azUHoHoHman '„Unt ^^98^ RÚZSÍ, 

M«rriinhh evohnKeéin lilán az „elrabolt" leánynagvobD szauaasao után
uígvtam** — vallotta a romantiua douuccai hösnöía

Vasárnap délelőtt érdekes fordulat állott 
be abban az állítólagos leányszöktetési 
ügyben, amelyet két nap óta igyekezett ki
bogozni a rendőrség. Az történt ugyanis, 
hogy „az elrabolt leány" személyesen meg
jelent a főkapitányságon Bodó Alfréd dr. 
rendőrkapitánynál, az ügy referensénél és 
a legnagyobb határozottsággal

kijelentette, hogy őt senki sem szök
tette meg, saját elhatározásából távo

zott el hazulról,
mert nem tudta magát tovább beleélni 
szülei régies gondolatvilágába, ö modernül 
gondolkozik és a jövőben saját maga akarja 
megkeresni kenyerét s egyedüli vágya, 
hogy mielőbb férjhez mehessen szive vá
lasztottjához.

Weingarten Salamon textilkereskedő, aki 
a Dob utca 5. szám alatt lak^k, pénteken be
jelentette a főkapitányságon, hogy 18 esz
tendős Rózsi leánya több mint egy hó
napja eltűnt hazulról s időközben tudomá
sára jutott, hogy leányát Verő Endre ék
szerész szöktette meg, akivel régebben is
meretségben van. Az apa följelentésére be
idézték a főkapitányságra a leányszökto- 
téssel gyanúsított ékszerészt, aki elmon
dotta, hogy leányszöktetésröl szó sincs, 
Weingarten Rózsi saját elhatározásából tá
vozott el hazulról, egyideig vidéken volt 
egy ismerősénél, jelenleg pedig

a fővárosban tartózkodik, egy cégnél 
vau alkalmazásban mint gépirónő, 

lakását Is tudja, azonban nem nevezheti 
meg.

Hosszas faggatás után sem volt hajlandó 
a fiatalember elárulni a leány rejtekhelyét, 
mert mint mondotta, fogadalma köti, hogy 
azt titokban tartsa.

Verő Endre később ismét megjelent a 
rendőrségen és felmutatott egy Lukács Izsó 
dr. közjegyző előtt kiállított okiratot, 
amelyben

a leány tanuk előtt kijelentette, hogy 
őt senki nem szöktette el hazulról, 

saját elhatározásából távozott.
A rendőrség a szülők feljelentésére to

vább folytatta a nyomozást, az ügy teljes 
tisztázására. A leány lakcímét igyekeztek 
megállapítani, mert szükségesnek tartották 
az ő kihallgatását. Weingarten Rózsi azon
ban nem várta be mig a rendőrség emberei 
beidézik.

Vasárnap délelőtt tizenegy óra tájban 
önként jelentkezett a főkapitányságon 

Verő Endre társaságában
és mialatt a fiatal ékszerész a folyosón egy 
pádon várakozott, a leány a rendőrkapi
tány előtt jegyzőkönyvi vallomást tett.

A csinos barna leány mindenekelőtt ki
jelentette a rendőrségen is, hogy öt senki 
nem beszélte rá arra, hogy a szülői házat 
elhagyja, öt héttel ezelőtt önként hatá
rozta el magát a távozásra.

— Az én modernebb felfogásom — mon
dotta — nem tudott beleilleszkedni abba 
a gondolatvilágba, abba a szigorú, rendkí
vül vallásos életmódba, amelyet odahaza 
követeltek tőlem. Nagyobb

szabadság után vágyódtam
és minden igyekezetem oda irányult, hogy 

Pallavicini György őrgróf 
leleplezte és rendőrkézre 
juttatta a zsidó hitközség 
szélhámosát Letartóztatták

a soknevü kalandort
Vasárnap csalás címén előzetes letartóz

tatásba helyezte a rendőrség Molnár Aladár 
Antal 52 éves magántisztviselőt.

A jómegjelenésü és kitűnő svádáju férfi 
előkelő családokat keresett fel és azoktól 
különböző címeken könyőradományokat 
vett föl. Legtöbbször mint Erdélyből mene
kült magasállásu nyugdíjas tisztviselő mu
tatkozott be, akinek felesége tragikus kö-

a jövőben magam keressem meg a kenye
rein és mfngam döntsék elhatározásaim fe
lett. Amikpr eljöttem hazulról, három hétig 
á főváros közelében egy távoli rokonomnál 
tartózkodtam, majd amikor Pestre jöttem, 
a Visegrádi-utca 61. sz. ulatt egy U’icsa- 
Iádnál kaptam lakást. Azóta

sikerült álláshoz is jutnom, Igaz ugyan, 
bogv szerény fizetést kapok,

de elértem azt a célom, hogy most már 
dolgozhatom.

A leány elmondotta azt is, hogy haj
landó feleségül menni Verő Endréhez. Ki
hallgatása után az ékszerész társaságában 
távozott a rendőrség épületéből, látszólag 
megkönnyebbülve a pár napos izgalmak 
után.

A főkapitányságon tanácskozás volt a 
déli órákban a romantikus szerelmi ügy
ben. Az a Vélemény alakult ki, hogy

leányszöktetésröl nem lehet szó, hiszen 
Weingarten Rózsi már régen elmúlt 

tizennégy esztendős
és a törvény értelmében eddig a korhatárig 
lehet valaki ePen eljárni leányszöktetés cí
mén. Az eljárás természetesen tovább fo
lyik egyes részletkérdések tisztázására, 

l’gylátszik azonban, hogy
a leány családja sem látja ma mór 

annyira tragikusnak az ügyet, 
mint akkor, amikor a feljelentést megtet
ték, az izgalmak lecsillapultak és nem le
hetetlen, hogy a szerelmesek tökéletes bol
dogságához a szülők is hozzájárulnak. És 
ha vége jó — minden jó!

rülmények között meghalt és gyermekeivel 
együtt a legrosszabb viszonyok között él.

Grófokat, bárókat, bankigazgatókat, 
vállalat! vezetőembereket látogatott 

Molnár,

de egyik helyen se mondta be a valódi ne 
vét, mindenütt más néven szerepelt. Ajánló 
leveleket vitt ezekre a helyekre és ezeken

nincsen
o "rádiója ?
Hallgassa meg a 3+1 -es 
Orion Bánd-Foss Európa 
vevő Készüléket Igénye
lned meg fog felelni.-

mindig olyan személynek az aláírása szere
pelt. akivel az illető barátságban állott

Jóidt->1 minden veszély nélkül űzte » 
pénzszerzésnek ezt a módját, de pár nappal 
ezelőtt végre rajtavesztett.

örgróf Pallaviclnl György országgyűlési 
képviselőhöz állított be 

és ott mint menekült tisztviselő mutatkozott 
be. Pallaviclnl átvette az ajánlólevelet és 
nyomban 50 pengőt utalt ki titkárja utján 
Molnárnak. Az ajánlólevélen az őrgróf egyik 
közeli ismerősének a nevét találta, akiről 
azonban később megtudta, hogy már jó
ideje nem tartózkodik Magyarországon, 
Gyanúsnak találta a dolgot, érdeklődött ba* 
rútja hozzátartozóinál, hogy

küldlek-e hozzá valakit ajánlólevéllel, 
mire a család közölte, hogy ők senkit nem 
küldtek Pallavicinihez és annak az ember
nek n nevét, aki nála jelentkezett, most 
hallják először.

Pallaviclnl ezután a rendőrséghez fordult 
és az ajánlólevéllel szélháinoskodó ember 
ellen

följelentést tett.
Kétnapi nyomozás után vasárnap délelőtt a 
detektívek megtalálták Molnárt és

előállították a főkapitányságra. 
Megállapították, hogy Molnár több helyen 
jelent meg hasonló trükkel és ő volt az ts, 
aki

a zsidó hitközség kárára követett el 
különböző csalásokat.

A volt magántisztviselő teljesen összetört a 
rendőrségen azt hangoztatta, hogy nem 
‘adott sehol elhelyezkedni, családja éhezett

Molnárt átkisérték az ügyészség fog
házába.

OLCSÓBB. MINT VALAHA
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Roim&s öngyilkosság 
a kávéházban — cigányntuzsska 
mellett Vidám mulatozás közben búcsú

beszédet mondott, azután szlvenlőlte magát 
a Mókus-utcában az elkeseredett férj

Vasárnapra virradó éjszaka romantikus 
tragédia játszódott le Óbudán. A Mókus- 
utca 6. sz. házban lévő / e/iyő-féle kávé
házba nyolctn'’u társaság tért bo: négy férfi 
ét négy nő Vidám hangulatban voltak, lát- 
arott, hogy m/ir előbb is mulattak valahol. 
Bort rendeltek, azután

az asztalhoz intették a cigányt és mu
zsikaszó mellett mutattak.

Amikor a lcgemelkedrttehb volt már a han
gulat, a társaság egyik tagja, Bclka József 
harniiiKóves textilgyári tisztviselő

Frnmmer-plszlolyt vett elő u zsebéből 
és mutogatni kezdte.

A társasághoz tartozó nők megijedtek, si
koltoztak. a barátai pedig cl akarták venni 
tőle a pisztolyt. Bclka nem adta oda a fegy
vert, hanem rschrcvógta. Erre azután le
csillapodott az ijedtség és tovább folyt a 
mulatozás.

.Bclka egyszerre csak Átült n szomszéd* 
asztalhoz, papirt, ceruzát vett elő, látták, 
amint pár szót Irt a papírra, azután hirtelen 
felugrott, elővette revolverét és a társaság 
felé fordulva clkiáltotta magát:

— Gyerekek, most jól
kimutattam magain, szereztem egy kis 

bátorsúgol az öngyilkosságra,

egv perc múlva már nem élek. Isten veletek!
A barátai felugrottak és feléje rohantak, 

de már késő volt: Bclka kezében eldördült a 
pisztoly,

a fiatalember m< llbelőtte magát, a szív 
alatt hatolt be p fí'»lyó

és Bclka véresen zuhan', a kávéház padló
jára.

Nngy riadalom keletkezett, a pincérek n 
mentőkért telefonáltak, akik rövidesen meg
jöttek, segítségben részesítették az öngyil
kost és a Ilókus-kórházba vitték.

Mialatt a mentők bekötözték Beikét, ba-; 
rátái clolvasátk a szomszédasztalon irt bú
csúlevelét. Pár szó volt csak az egész:

— Meguntam az életet, ne kutassák 
halálom okát.

Vasárnap délelőttre Bclka állapota jobbra- 
fordult és visszanyerte az eszméletét. A fő
kapitányságról detektív ment a kórházba és 
itt kihallgatta. A textilgyári tisztviselő el
mondotta, hogy

közte és felesége között az utóbbi idő
ben nézeteltérések keletkeztek, 

ezen annyira elkeseredett, hogy elhatározta, 
öngyilkos lesz. Józanul nem volt bátorsága 
az öngyilkossághoz, mulatni ment s úgy 
szerezte meg hozzá a bátorságot.

lett volna esedékes és a fiatalember, mint mon
dotta, nddig nem várhat fontos fizetési köte
lezettségeivel. Rövid tanácskozás után közöl
ték vele, hogy 600 pengő kölcsönt folyósítanak 
a sors légyre. A fiatalember a pénzt fölvette és 
a bankot megbízta ■ nyereményösszeg behaj
tásával. Közölte azt is. hogy majd 12-ike után 
jelentkezik a kamatok levonása után neki járó 
összegért.

A Magyar Általános Takarékpénztár január 
12-én altiszttel elküldte a sorsjegyet az őst- 
tólvsors.láték Igazgatóságához, ahol meglepő 
fölfedezést tettek. Megállapították, hogy

a sorsjegyen lévő utolsó szám nagyon 
ügyesen, alig észrevehetfler, vegyi utón ki 

van javítva.
Eredetileg ugyanis a nulla volt at utolsó szám
jegy és ezt kilencesre javították ki.

A meghamisított sorsjegyet a följelentéshez 
csatolta n bank s p rendőrség erélyes nyomo
zást inditett a nemmindennapi csalási ügyben.

Detektívek járták sorra a sorsjegyelárusltó 
üzleteket

és az eredeti szám alapján megállapították, 
hogy hol és ki vásárolta a sorsjegyet Igv ju
tottak el Molnár Gyula 28 éves magántisztvise
lőhöz. Előállították a főkapitányságra, ahol 
tagadta a csalást és azt a védekezést adta elő, 
hogy

egy Ismeretlen férfitől vette kéz alatt • 
sorsjegyet,

valószín iileg az hamisította. Molnár Gyulát 
csalás címén letartóztatta a rendőrség

Olvasta ?
Nézz, meg, milyen grandtózug

Tengeren és 
a lelkekben dúl

Annabella

Súlyos szerencsétlenséget okozott 
a részeg solíőr

Miskolc, Jan. 21.
f.t Hétfőt Naplő tudósttájdnak telefonjelen- 

léte.) Horváth Mátyás budapesti sofTőr, nki a 
postatakarékpénztár alkalmazott ja, vasárnap 
reggel Budapesten álvolt egy uj autóbuszt, 
hogy hozza azt Pulnokra és beállíthassák az 
autóbuszt a putnok — aggteleki forgalomba. 
Horváth útközben több vendéglőnél megállt 
és ivott, úgyhogy

mire az autóbusszal M’skolcra ért, már 
ittas állapotban volt.

A megengedettnél gyorsabban és sznbálytflla-

Vegyen részt
társasutazásainkon

Életveszélyesen meg
sebesült egy esperes 

nu! hajtott és Igy történt, hogy Miskolcon a 
Jókai-, Apponyi- és Kazinczy-utcák keresztezé
sénél

nekiment egy kis magánautónak és azt 
valósággal lehengerelte.

A legázolt kis autó roncsai alól eszméletlen 
ál Inputban, hosszas munka után emelték ki

Füstős Pút köztiszteletben álló dlósgyőr- 
vasgyárl eaperesplébánost,

az autó tulajdonosát és Réz József sofTőrt. 
Mindkettőjüket életveszélyes állapotban szállí
tották kórházba.

A szerencsétlenség következtében a kis autó 
teljesen összezuzódott, az autóbusz csak ke
véssé sérült meg. A gázoló sofTört előállítot
ták a rendőrségre és megállapították, hogy 
erősen ittas állapotban van. Őrizetbe vették.

Hal süp Keres egy leitől
Muhlwfl pályázatunk eredménye

Megfejtések:
Kétszínű ember — Kirakati áru 

Négy óra üt perc — Felborult terv 
Pénzelkczclés — Naturalista

Nyertese kJ
Egy tizpengős bankjegyet: Hltttch Kátmér, 

Budapest.
Két-két színházjegyet: Schulhof Edlth, Bu

dapest és Szabó Ernő dr., Kispest
Egy-egy üveg tokajit: Róth Vilmos, Kecske

mét; Vitéz József, Szombathely; Kálmán 
László, Miskolc; Weininger Henrik, Biharke- 
rcszles; Vér Győző, Budapest

Egy-egy bőrerszényt: Somossy János, Ver
peléti Gróf Eszter, Budapest; özv. Márton 
Edéné, Szeged; Hirsch Vilmos, Győr.

Egy-egy diszkötósü könyvel: Kramer Eduárd, 
Páris; Bállá István, Budapest, Tóth Ferencné, 
Újpest.

A francia Charles Hoyer 
és a mongol lnklslnoff 

vezetésevei készült

Claude Fairére írta, Farkas Miklós 
rendezte, t orum játssza, m I n d e n k t 
megnézi* mert igazi világaiiraKció

Az angol Wickers-gyár 90.000 fonttal finanszírozza
ASbOth OSZKár helikopterét IW m89y»r siker kflllöidSs

kísérletezésre és a gép gyakorlati meg-

A négynevü szélhámos hat „felesége^
Ferenc József Gyula Tibor monstre házasságszédelgési 
bűnügyét holnap tárgyalják a törvényszéken

Hat pesti lány kapott idézést holnapra a 
büntctöt&rvényszéktől. A hat leányunk arról 
kell vallania,

búgján csapta be őket Ferenc József Gyula 
Tibor, a négynevü szélhámos, 

aki házasságot igéit nekik és kisebb-nagyobb 
összegek felvétele után eltűnt szemük elől.

Ferenc József Gyula Tibor ellen egymásután 
érkeztek a feljelentések, amelyek mind arról 
Nz.ámoltak be, hogy a jómegjclenésü elegáns 
külsejű férfi

házasságot ígért, nyomban felvette a hozo
mányt, <le többé nem jelentkezett 

A négynevü szélhámos hol bárónak, hol dús 
gazdag földbirtokosnak, hol magasállásu tiszt
viselőnek adta ki magát. Kitartóan, hevesen 
udvarolt áldozatainak s a legügyesebb trük-1 
kökkel csalta ki a hiszékeny menyasszonyok. 
pénzét. |

Ha szükség volt rá, megtartotta az eljegy
zést is.

de legtöbbször nem ragaszkodott az eljegyzés 
formaságához. Az elszéditett menyasszonyok 
vagy menyasszonyjelöltek ezt hallották a snáj- 
dig kérőtől, miután a hozomány a zsebében 
volt:

— Én magát már kies! feleségemnek is 
tekintemt...

A „kicsi feleségek" tekintélyes hozományával 
azután kereket oldott s csak akkor kerüli elő, 
amikor hat „felesége" feljelentette s védekeznie 
kellett.

Az ügyészség
hatrendbcll csalás

miatt állította a bíróság elé Ferenc József Gyula 
Tibort, akinek bűnügyében holnap, kedden lesz 
a főtárgyalás dr. Ilacksch egyesbiró előtt.

Asbóth Oszkár mérnök, akit mint isme
retes, a kisrákosi halálautó katasztrófája 
miatt, a magyar bíróság súlyosan elitéit, né
hány hónap óta Londonban tartózkodik, 
hogy másik érdekes találmányát, a heli
kopter-repülőgépet értékesítse. A kisrákosi 
katasztrófa után abbahagyta a légcsavarral 
hajtott autóval végzett kísérleteit s vissza
tért előbbi találmányára, a helyből felemel
kedő helikopter-repülőgépre, melyet 1931- 
ben primitív kivitelijén he is mutatott már 
a rákos: repülőtéren. A kísérlet sikere elle
nére nem akadt idehaza töke a nagyjelentő
ségű találmány kidolgozására s végül Asbóth 
barátai adták össze a költségeket, hogy ki
utazhasson Londonba s olt keressen finan
szírozó vállalatot.

Szombaton este Asbóth telefonon hívta fel 
budapesti barátai közül Liedl Gyulát és 
örömmel közölte, hogy a világhírű Wlckert- 
Vjárral megkötötte a megállapodást, mely
nek értelmében

Wlckersék átveszik Asbóth helikopterét 
és 99.000 fontot szánnak rá a további

valósítására.
Asbóthnak ez a sikere annál inkább figye- 

lemroméltó, mert éppen mostanában derült 
ki, hogy a nagy reklámmal dolgozó Cierua 
helikoptere nem vált be a gyakorlatban. Az 
a hibája, hogy a vízszintes, vagyis az emelő 
légcsavar annyira szétszór ja “a levegőt, hogy 
a repülőgép szárnyai nem tudják fentar* 
tani a gépet az előrehaladásnál. Asbóth ta* 
lálmúnyának éppen az a lényege, hogy az 
emelő-csavarok nemhogy csökkentenék az 
előrehaladásban a gépszárnyak lebegtető 
működését, hanem maguk

■ helikoptercsavarok is szárnyakként 
működnek.

Akik ismerik Asbóth Oszkár helikopterének 
szerkezetét, meg vannak győződve róla, hogy 
mihelyt megfelelő tőkével foghat hozzá a 
kísérletezéshez, gépe valamennyi hasonló 
helikoptert felül fog múlni és lehetővé teszi 
a helyből felemelkedő repülőgépek minden
napi gyakorlatba vételét.

fk J ®f CSábltŐ *> Furcsa feljelentés, meg
lepő védekezés a 2000 pengős kölcsön körül

Osztálysorsjegyet 
egy szélhámos

Pár nappal ezelőtt a Magyar Általános Takn 
rékpén/tár ügyésze följelentést telt a rendőr- 
bégen Ismeretlen tetes ellen csalás elmén. A 
bnrk föl jelet'lésében részletesen előadta n 
csillán körülményeit. Január első napjaiban 

megjelent a bar k\ központi pénztáránál 
egy elegáns fiatalember, 

nki bcmutntntott egy osztálysorsjegyet, vala
mint egy nyeremény jegyzéket. A nyeremény- 
Jegyzékböl megállapították, hogy

AZ IZGALMAK FILIVIJE:

Az alagút
Elejét/H véglft csupa Izgalom! KELLERMANN
regénye szenzációs feldolgozásban 1

Mától ..... n PALACE

hamisított
A „dijat nyert** sorsjegyre 
kölcsönt vett fel a bankban

■ fiatalembernél lévő sorsjegyet a legutóbbi 
húzáson kihúzták 1200 pengővel.

Előadta, hogy tanulmányi célból sürgősen 
szüksége lenne pár száz pergőre, de apja, aki 
ál Inni'; tisztviselő, hamarosan nem tudja a szük
séges összeget előteremteni és igy arra gondolt, 
hogy

■ sorsjegyre kölcsönt Vew fel.
A nyereményösszeg ugyanis január 12-ike után

Különös kölcsön-ügylet bonyodalmai foglal
koztatják most a királyi ügyészséget, ahoj nyo
mozást indítottak, kihallgatásokat folytatnak 
az ügy részleteinek tisztázására.

Farkas János budapesti vállalkozó özvegye 
Csalás elmén bűnvádi feljelentést tett 

az ügyészségen, amelyben elmondotta, hogy 
W intet László 20 esztendős fiatalember 2000 
pengőt csalt ki tőle, a pénzt máig sem adta 
vissza s ezért tesz panaszt ellene. Egyebei nem 
mondott a feljelentés, de a kihallgatások már 

minden részletében feltárták a 9000 pengő 
történetét.

özvegy Farkas Júnosnó kihallgatása során 
ezeket adta elő: I

— Ismerőseim társaságában Ismerkedtem 
meg Winter László tisztviselővel, akit egészen 
vömmé il-faut úriembernek tartottam s gyak
ran fogadtam látogatását. Winter azonban 
rulul becsapott:

kürclebl*! IsmeretségBnket arra használta 
fel, hogy tőlem 2000 pengőt csaljon kL 

„Pillanatnyi kölcsönként" kérto tőlem a 2000 
pengőt s miután a pénzt átadtam neki nem 
láttam főbbé Később tudtam aieg, hogy Win
ter, aki előttem nőtlennek mondotta magát, 
házas ember.

Wlntert la kihallgatták a „közelebbi !»»»• 
Felségből" támadt kölcsönügyletről t « égésién 
máskép mondotta cl a történteket:

- f arka né önagysága jól tudta, hogy nős 
tnber vagyok, de ennek ellenére közeledett 

i hozzám és

formálisan elcsábított
— hangzott a különös vallomás. — A 2000 
pengőt azért adta út nekem, hogy ebből fe
dezzem olaszországi utazásunk költségeit. Az 
olasz útból nem lelt semmi, Fnrkasué ekkor 
azzal ajándékozta nekem a kétezer pengőt, 
hogy

éppen elég kiadásom Volt gyakori találko
zásaink során.

Én tehát nem csaltam ki a pénzét, hanem azt 
ő ajándékképpen nekem adta.

A két ellentétes vallomás után szembesítet
ték is a 2000 pengős kőlcrőnügy szereplőit. 
Farfauné hevesen tiltakozott a csábítás ellen 
s kijelentette hogy a fiatalember viselkedett 
vele szemben tolakodóén, visszaélt a jóhisze
műségével, ő csábította, hitegette, amíg a két
ezer pengőt ki nem csalta tőle.

— Egy 60 éves özvegyasuzonyt nem szok
tak elcsábítani! Ez egy kis túlzás!

— vágott vissza gúnyosan Winter, akinek ki
hallgatása a szembesítés után le Is zárult és 
most tovább folyik a nyomozás, hogy meg
állapítsa:

éa hogyan került a 9000 pengő az 60 évei 
hölgytől a 96 éves fiatalemberhez.

Utazzon 
a Héttői Naplóval
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Egy szombathelyi leány 
borzalmas merénylete
Dulakodás kdzben norotuauai levágta 
cukarüagyáros barátiénak orrát

Szombathely, január 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlése.) Kínos szenzáció tartja izgalomban 
Szombathely társadalmi köreit. A különös 
szenzáció hőse egy ismert és dúsgazdag szom
bathelyi cukorkagyáros, hősnője pedig egy 
Igen jónevü szombathelyi iparos feltűnően 
szép és csinos 18 éves leánya.

Kicin László 32 éves ciíkorkagyáros, Kiéin 
Sándor dúsgazdag szombathelyi cukorkagyá
ros egyetlen fia és egyben gyárának társtu
lajdonosa .az elmúlt hét egyik napján este léi 
8 órakor megjelent a szombathelyi közkór
ház elölt, orrához egy vértől teljesen átázott 
zsebkendőt szorítva, amelyből azonban még 
igy is

vastag sugárban ömlött a vér.
A kisiető központi portástól alig hallható 
halk, izgatott és reszkető hangon a sebé
szeti osztály holléte iránt érdeklődött. A 
kellő útbaigazítás után pár pillanattal a se
bészeti osztály portása már egyenesen a 
műtőbe vezette a súlyosan vérző cukorka
gyárost

Kiéin László a nagy vérveszteségtől fal
fehéren állt meg az ügyeletes orvos előtt, 
akinek rövid pár akadozó szóval elmondotta, 
hogy hazafelé menet, a jéggé fagyott asz
falton megcsúszott s azután végigzuhant 
rajta, miközben

orrát a járda szélére fagyott jégbe 
vágta, amely úgy lehasltotta azt, hogy 
csak egy vékony bőrréteg tartotta ar

cához.
Az ügyeletes orvos különösnek és nem egé
szen valószínűen hangzónak tartotta a za
vart előadást, mert a borzalmas sérülés in
kább egy rendkívül éles késtől származónak 
látszott, de gondolkodásra nem volt ideje, 
mert megállapította, hogy máris legalább 
két liter vért veszített a fiatalember. Teta- 
nus-injekciót adotlt a szerencsétlenül járt 
gyárosnak, majd nyomban megoperálta és 

provizórikusán visszavarrta a csak
nem teljesen levágott orrát a helyére.

'Azért provizórikusán, mert pillanatnyilag 
nem lehetett megállapítani, hogy nem hült-e 
már ki egészen az orr, amely esetben az 
]nár nem forrhat össze.

szadistára valló kegyetlenséggel meg
kínzott.

Nyolc helyen megharapott és karmolt vé
resre. összevesztem vele, amire válaszként 5 
pengőt dobolt elém. Leszidtam megalázó vi
selkedéséért

Ekkor ő hirtelen felugrott helyéről és fe
lém rontott. Menekülésre nem volt időm, 
Újabb kínzásoktól tartva, ijedtem ben 

felkaptam az előttem heverő nyitott bo
rotvát

és feléje sújtva, egy nyisszentéssel 
levágtam az orrát.

ö segítségért kiabált, én pedig tudatára éb
redve, hogy mit tettem, szörnyen megijedtem 
a következményektől és kimerülve, lakásá
ból egyenesen ide rohantam.

Miközben a szép fiatal leány vallomását 
megtette, a minduntalan előtörő görcsös zo
kogásban el-elcsuklott a hangja. Majd mielőtt 
még megakadályozhatták volna, félig vissza
hajtva válláról a blúzát,

megmutatta azokat a szörnyű harapá
soktól Ó3 karmolásoktól származó friss, 

véres sebhelyeket, 

amiket állítólag a lovagja ejtett rajta. A 
fiatal leány abban a hitben jelentkezett a 
rendőrségen, hogy nyomban le is tartóztat
ják. Vallomása további során nagy szerelmi 
csalódásról beszélt és annak a közeli elha
tározásának is kifejezést adott, hogy inkább 
átvágja a saját torkát is, semhogy szülei a 
történtekről tudomást szerezzenek és ujjal 
mutogassanak rá, mint „olyan” nőre, ho
lott ö nincs rászorulva idegenek pénzére.

Kiéin Lászlónak a kórházba érkezésével 
egyidejűleg egy rendkívül izgatottan visel
kedő, feltűnően csinos, 18 éves szőkésbarna 
leány rohant a, Kőszegi-utcai rendőrkapi
tányságra,

kezében egy véres borotvát tartva.
A kapuban posztoló rendőrtől az ügyeletes 
rendőrtisztviselő után érdeklődött. Azonnal 
Kovács Nagy Pál rendőrtanácsos, a bűnügyi 
osztály vezetője elé vezették, aki nyomban 
megikezdte a látszólag nagyon feldull lelki
állapotban lévő nö kihallgatását.

A rendőrlanácsos mindenekelőtt megállapi- 
tolla, hogy csinos látogatója egy igen jónevü 
és jómódú ismert szombathelyi iparos gyer
meke, aki a futástól még mindig lihegve. így 
kezdte vallomását:

— Ezzel a borotvával

levágtam Elein László cukorkagyáros 
orrát,

— mondotta, miközben a jobbjában lévő, 
alvadt vértől piros borotvát a rendőrtanácsos 
elé tartotta. Nem kell értem jönni, magam
tól jöttem ide, hogy letartóztassanak.

A rendőrtanácsos kérdéseire ezután a szép 
fiatal leány elmondotta merénylete lefolyását. 
A fiatal lány az utóbbi hetekben állás nélkül 
vöt. Ezért pár nappal ezelőtt elment a Bren- 
ner János-utcai Klein-féle cukorkagyárba, hol 
állás után érdeklődőit. Azt a választ kapta, 
hogy nincsen üresedésben lévő állás. Kifelé 
indult a gyár épületéből, amikor Kiéin László 
utána szólt és bcinvitálta az irodába. Ott 
azután udvarolni kezdett neki.

— Szimpatikusnak találtam a fiút — val
lotta a leány — és randevút beszéltünk meg. 
Többszöri találkozás után újabb és újabb 
szerelmi ostromnak engedve, elmentem a 
Szilt] János-utcai garzon lakására.

— Elcsábított, pedig előzőén ártatlan 
voltam,

— zokogott fel görcsösen a leány. Többszöri 
találkozás után megígérte, hogy kölcsön ad 
nekem 50 pengőt, amire sürgős szükségem 
solt. Másnan ténvleg küldött is 20 pengőt, 
én azonban ezt visszaküldtem. Aznap estére 
újabb megbeszélt randevúm volt vele a la
kásán. ígéretemhez híven elmentem, ö azon
ban ez alkalommal

Tavasz ébredése a Haller-utcában...
Gázzal megölte magát a kislány 
mert megdorgálta az édesanyja

, Guggerán Anna tizennégy esztendős tanuló
lány öngyilkossága ügyében a rendőrség be
fejezte vasárnap a nyomozást. A gyertneklóny 
szombaton este Gróf Haller-utca 22. sz. alatti 
lakásukon kinyitotta a gázcsapot és mire édes
anyja a munkából hazatért,

holtan találta.
A rendőrség kihallgatta nz öngyilkos lány édes
anyját, valamint barátnőit és az ö előadásuk 
alapján tisztázta az öngyilkosság előzményeit.

Á gyermeklány az utóbbi napokban az esti 
órákban többször elment hazulról és csak kapu
zárás felé tért haza. A szomszédok egy kör
nyékbeli iparos 15 esztendős fiával látták együtt 
állandóan, amiről .az anya is tudomást szerzett, 

megdorgálta leányát
és megparancsolta neki, hogy este nyolc órára,

Hosszú évek óla beváltak ex

ASP1RIN
tabletták

minden meghűlései 
betegségnél és 
reumás fájdalmaknál.

A valódiságért és jóságért szavatol 
a minden tablettán látható lel írási

Gyógyszertárakban kapható.

Kovács rendőrlanácsos mindenekelőtt el* 
vette tőle a most már saját éleiét veszélyez- 
telő, élesre kifent borotvát s igyekezett lebe
szélni a fiatal leányt végzetes elhatározásáról 
Megmagyarázta neki, hogy eljárás sem indul 
ellene mindaddig, mig feljelentést nem test
nek az ügyben, már pedig ezidcig azt nem ad
ták be.

A fiatal leányt, miután megígérte, hogy ön
gyilkossági szándékáról lemond, látszólag 
megnyugodva elbocsátották a rendőrkapitány
ságról. A hírek szerint Kiéin László nem lf 
lesz feljelentést az ügyben, ámenben a legkö
zelebbi napokban 3écsbe tltazlk, ahol egyik 
neves orvosprofesszorral igyekszik eltüntetni 
különös kalandjának, illetve „balesetének** 
keUemotlen és fájó emlékeit.

Pénteken este
legkésőbb otthon kell lennie ezentúl. A fiatal 
leány feleselni kezdett anyjával, aki eré
lyesen leintette.

Szombaton egész nap odahaza tartózkodott, 
ha kérdezték sem válaszolt, látszott rajta, hogy 
nagyon Lantja a dorgálás, estére azután megölte 
magút.

A főkapitányságon
kihallgatták a fiatal diákot Is,

akinek társaságában az utóbbi időben látták ai 
öngyilkos leányt, az azonban nem tudott sem
mit a leány öngyilkossági tervéről. Gyerek- 
pajtások vpKak. tgy szer -kétszer együtt voltak 
moziban és kirándulni.

| A kislányt holnap temetik ..«
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Hunter-Miller amerikai diplomata gyorsírással készült 
szenzációs feljegyzései az 1919. évi párisi tárgyalásokról

Benes, Bratianu s a többi 
„békebirák" hóhérmunká|a

Tizedik közlemény
A magyar békcdelcgáció természetesen nem te

hetett egyebei, minthogy kényszerűségből betüszerint 
alkalmazkodott a különböző jegyzékekben közölt 
ultimátumokhoz és azokkal kapcsolatban

mindenre kiterjedd és óriási 
tudományos értékkel bíró me
morandumok és jegyzékek 
egész sorát Intézte a konferen
ciához, amely — mint tudjuk — 
1920. évi május hó 6-án a híres 
Mi.lerand-kiséröievél kapcsán 
kózólte arra vonatkozó válasz
jegyzékét.
A párisi külügyminisztériumban Magyarország 

meghallgatása nélkül hozott 1919. évi határozatok 
keltétől, a trianoni békeszerződésnek 1920. évi junius 
hó 4-ik napján Trianonban történt aláírásáig

több mint egy teljes esztendő telt el
az 1919. évi januárjában kezdődő albizottság! és ha- 
tánnegállápitó bizollsági ülésektől kezdve a Millcrand- 
Icvél keltéig is, tehát éppen elég idő állott rendelke
zésre arra, hogy n magyar álláspontot — ha akar
ták volna — meghallgassák. Hunter-Miller feljegyzé
seiből azonban szinte percnyi pontossággal megtud
tuk. hogy

Itt már úgy Is minden hiábavaló lett volna.
A magyar békedelegáció itt olyan befejezett ténnyel 
állott szemben, amelyen változtatni már amúgy sem 
állott volna módjában. A Quai d’Orsay külügvmi- 
niüZtrri Umnéhen Bence és iátsutnak sikerült a nagy
hatalmakkal oly fcllcbbezhctetlen határozatokat el
fogadtatni, amelyeket a magyar delegáció érvei már 
meg nem dönthettek. A magyar delegáció csak egyet 
tehetett:

aláírhatta a megmásíthatatlan 
határozatokat.

♦ »
♦

Miller a memoár-irók között elsőnek mulatta be 
nekünk az alkalmazott erkölcstelenségnek modern 
technikáját, amelynek segítségével végül is halálos 
sebet ejtettek a soha ki nem hallgatott vádlotton.

E feljegyzésekből ismételten igazolási nyer, 
hogy emu n a konferenciának bizottságai, néha pár 
perc alatt, végezlek ezeréves területek és több millió 
ember sorsáról, szinte a legcsekélyebb lelkiismeret- 
furdalas és szemrebbenés nélkül

Dávid Hunter-Miller előttünk felnyitott egy köny
vet, amelynek lapjairól soha nem sejtett arányokban 
hömpölyög elénk a trianoni katasztrófának minden 
misztikus titka és szörnyűsége. Trianon revíziójáért 
folytatott küzdelmünkben, ez a munka az első oly 
írásbeli pozitívum, amelyből, mint örök kutforrásból, 
még hosszú évekig meríthet nemcsak a magyar reví
ziós küzdelem, de a legujabbkori történetírás is, 
amelynek világháborús irodalmában könnyen forduló
pontot jelenthet Hunter-Miller tizenkétezer oldalra 
terjedő hatalmas munkája.

Trianoni Magyarország számára főibecsülhitetlen 
értékűek az amerikai memoárnak leleplezései!

Apponyi bejelenti 
lemondását

Minthogy n szövetséges és társult hatalmak 
l egfőbb Tanácsa 1920. évi május 6-án a magyar 
békedclcgációhoz eljuttatta válaszát azokra a meg
jegyzésekre. amelyeket Apponyi és társai a Magyar
ország elé terjesztett békefellétclckre lettek és egy
idejűleg elküldte a Magyarország részére a béke
szerződésnek végleges szövegét: u magyar békedele
gáció működése ezrei tulajdonképpen véget Is ért.

Apponyi Albert gróf mint a magyar békedele- 
gáfló elnöke — ebbéli minőségében utoljára 1920 
május 16-ún Millerandnak, n Legfőbb Tanács elnö
kének hivatalosan is tudomására hozta, hogy

as eg.'ss magyar békedelegáció inegbliMásáról 
lemond és visszaadja mandátumát a magyar 

kormánynak.

amelynek most már feladata lesz nemcsak a poli
tikai szempontoknak a mérlegelése, de as is, hogy 

a béke aláírásának kérdésében véglegesen állást fog
laljon.

Meghi¥á Párizsba
Apponyi Albert gróf leve*'1. másnap követte 

Simonyi-Semadam Sándor min., zterelnök és Teleki 
Pál gróf külügyminiszter aláírásával egy újabb 
Millerandhoz intézett hivatalos jegyzék, melyben a 
magyar kormány a MiUerand-félc levél ígéreteiben 
bízva.

az ország súlyos helyseiére való tekintettel ki
látásba helyezte a békeszerződés aláírását.

— A magyar kormány ezzel nz elhatározásával 
— Írták Simonyi-Semadam és Teleki gróf — bebi
zonyítja, hogy

Kiizép-Európa politikai rendszerében Magyar
ország értékes elem és hogy megszilárdulása 

egész Európa érdeke.
Van szerencsénk éppen ezért értesíteni Elnök urat, 
hogy mihelyt a magyar kormány meg fogja tudni a 
békeszerződés aláírásának pontos idejét, nem fog 
késlekedni teljhatalmú megbtzottuit megnevezni.

Ezekre a jegyzékekre Millerand 1920. évi má
jus 22-én a következő levelet intézte Apponyi Albert 
grófhoz, nz azidőlájt már lemondott magyar béke
delegáció elnökéhez:

„Elnök Úri

Megkaptam a levelet, amely
ben a magyar békeküldöttség 
bejelenti a Békekonferenciá
nak megbízatásáról való le
mondását, valamint azt a 
levelet is, amelyben a ma
gyar kormány bejelenti el
hat rozását, hogy kész a vele 
közölt békeföltételeket alá
írni .

Ezeket az okmányokat hala
dék nélkül közöltem a Szö
vetséges és Társult Hatal
makkal. Miután tudomást sze
reztek róluk, elhatározták, 
hogy a közöttük és Magyar
ország között kötendő békét 
folyó évi junius hó 4-én fog
ják aláirni Versaillesben, 
a Qrand-Trianon palotában. 
Számítanak arra, hogy a régi 
Békeküldöttség elnökének 
hiányában a békeszerződést 
Magyarország nevében a kor
mány egy, vagy több teljha
talmú tagja fogja aláirni. 
Hogy a megbizólevelek meg
vizsgálása kellő időben meg
történhessék, szükséges, 
hogy a magyar megbízottak 
legkésőbb junius hó 2-án 
Versaillesben legyenek.

Fogadja Elnök Ur mély tisz
teletem kifejezését.

A. MILLERAND, s. k."
E levél vétele utón most már a magyar kor

mánynak késedelem nélkül meg kellett állapodni a 
klküldendö meghatalmazottak személyére vonatko
zólag.

A legszomorubb 
minisztertanács

Simonyi-Semadam Sándor nyomban miniszter* 
tanácsot hivott össze, amely dsöizben május 804n 
foglalkozott a kérdéssel, de 

csak a másnap, május 31-én tartott izgalmas és 
drámai lefolyású minisztertanácson tudtak dön
teni arról, hogy kik vállalják azt a megrázó 

feladatot, hogy a trianoni békeparancsot a ma
gyar kormány, illetőleg a magyar nemzet nevét 
ben aláírják.

Nehéz és szörnyű volt a feladat: érthető, hogy 
minden magyar ember részére valósággal kálvária
járást jelentett az, hogy aláírásával pecsételje ■ meg 
ezeréves határaink szétdarabolását.

A késő éjszakába nyúlt bele az izgalmas minisí- 
tertanács, amelyet többször megszakítottak. Sok 
mindenféle kényes személyi és tárgyi szempontot 
kellett mérlegelni, a szemétyek kiválasztásánál.

Volt a kormánynak olyan tagja, akit odakűnn 
nem fogadtak volna szívesen, néhány tagja a kor* 
Hiánynak részben politikai, részben gazdasági szem
pontból nem hagyhatta itt minisztériumát. Akiről 
legtöbb szó esett a megbízatás körül: Benárd Agos- 
tón dr. népjóléti miniszter nem tartózkodott Buda-t 
pesten és igy az ő álláspontja a megbízatás vállalát 
sának kérdésében ismeretlen volt.

Az izgalmak tetőpontján váratlanul megérkezett 
Karcagról a minisztertanácsra Benárd Ágoston nép
jóléti és munkaügyi miniszter.

Simonyi-Semadam Sándor miniszterelnök a mi
nisztertanács nevében határozott kéréssel fordult 
Benárd dr.-hoz, hogy vállalja magára a békeszerzőt 
dés aláírásának súlyos feladatát, miután a minisztert 
tanács hosszú tárgyalások után arra az elhaláro-i 
zásra jutott, hogy a legmegfelelőbb volna, ha ö 
utazna ki még aznap este Párisba.

Benárd Ágost dr.
halottiialvúnyan, mélyen megrendülve hallgatta 

a miniszterelnök közlését.

Döbbenetes, néma csend néhány pillanatig, majd 
Benárd dr. magához térve a következőket mont 
dottn:

— Olyan érzés fog el e pillanatban, mintha 
rámparancsolnának: menjek rabolni, betörni és 
pusztítsam el legszentebb javainkat.

— Belátom azonban, hogy a szörnyű önfelt 
áldozást a miniszterek egyikének meg kell hoznia 
és ha a minisztertanács igy határozott, bármily 
nehezemre esik is ez,

kénytelen vagyok a minisztertanács határozata 
előtt meghajolni.

Csak azt kérem, hogy minden illetékes tényező a 
leghatározottabban kérjen fel erre és fejezze ki hat 
tározott kívánságát, hogy a magyar nemzet képvisel 
létében írjam alá a békeszerződést.

Benárd Ágost dr. kívánsága félórán belül —4 
mely időre a minisztertanácsot felfüggesztették —4 
teljesült is.

Félóra múlva a miniszterelnök és Benárd 
Ágost dr. visszatértek a miniszterelnökségre és folyt 
tatódott a minisztertanács, amelyen most már végi 
leges határozatot hoztak, melynek lényege az volt, 
hogy:

a békeszerződés aláírására 
Benárd Ágost munkaügyi <s 
népjóléti miniszter és Drasche- 
Lázár Alfréd rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter 
még aznap este Párisba utaznak
A minisztertanács hitelesített jegyzőkönyvi más 

sóin tát kivételesen Benárd Ágost dr. volt népjóléti 
miniszter is kézhez kapta, aki egyúttal arra is feL 
hatalmazást nyert, hogy annak a hitelesített Jegyző
könyvnek adatait — tekintettel a nagy Önfeláldozóit 
kívánó népszerűtlen feladatra — uevancsak kivéte
lesen bármikor nyilvánosságra hozhatja

Benárd Ágost dr. szívessége révén /ütött a 
„Hétfői Napló" szerkesztősége ehher a történelmi 
nevezetességű okmányhoz, amelyet

ma még teljes részleteiben nyilvánosságra nem 
hozhatunk.

Ezen okmány tanúsága szerint

Benárd Ágost dr. a tanácstalanság szörnyű pIL 

l'Oalalban valóban hazafias kötrlességel teljcsl- 

l:-tt azzal, hogy Drasche-Lázár Alfréddal együtt 
elindult a magyar neműt kálváriái sorsának 
megpeesétetésére.

(Folytatjuk)



Budapest, 1934 január 22. HÉTFŐI NAPLÓ 7

Öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek, 
LTEH TjjJj-ua/ segíthetnek s évekkel tovább 

élhetnek.

Dinamitos merénylet 
a bécsújhelyi gazmcvek ellen 

malánem a leuegone röpítetlek a ntcik a g&ztartályt
Róma, január 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Komoly veszedelem fenyegette 
vasárnap Wienerneustadtban az ottani gáz
müveket.

A kora délutáni órákban hatalmas dör
renés riasztotta meg a város lakosságát 

A dörrenés zaja a gázművek felől jött és 
percek alatt az a hir terjedi el a városban, 

hogy a gázmüveket felrobbantották.

A vizsgálat megállapította, hogy valóban

komoly’ merényletről volt szó, amennyiben 
a gázmüvek egyik hatalmas gáztartályának 
kerítése mellett

kétségtelenül horogkeresztesek dinamlt- 
patrónt helyeztek el. •

Szerencsére azonban a robbanás nem érte a 
gáztartályt, hanem csak egy hatalmas fát 
röpített a levegőbe.

Ha egy kissé beljebb helyezik el a dina- 
mitpatrónt a merénylők, akkor végzetes ka
tasztrófát okozhattak volna. A rendőrség a 
legerélyesebben nyomozza a merénylőket.

Az öngyilkosjelölt különös
balesete a Dunán

A Dunába akart ugornl, jégtáblára zuhant és bezúzta a fejét
Tegnap délután különös „baleset" ért 

egy dunai öngyilkosjelöltet. Bartusz József 
hivatalnok, aki a Grassalkovich-utca 22. 
számú házban lakik, anyagi és családi gon
dok miatt öngyilkos akart lenni. Bartusz a 
Ferenc József-hidról a Dunába ugrott. Az 
ugrás lendülete esés közben oldalt dobta az 
öngyilkost, aki

nem a Duna vizébe esett, hanem a part

szélén torlódó hatalmas jégtáblákra zu
hant

és bezúzott fejjel, véresen terült el a Duna 
jegén.

A közeli rendőr azonnal odasietett és a 
mentőket hívta. Bartuszt kihozták a Duna 
jegéről és a mentők

súlyos állapotban, 
eszméletlenül vitték a /íőkus-kórházba.

Letartóztattak egy szélhámos álhirlapirót
A rendőrség vasárnap előzetes letartózta

tásba helyezte Grünfeld Oszkár huszonkétéves 
fiatalembert, aki sorozatos szélhámosságokat 
követett el és

állandóan mint hírlapíró szerepelt
Grünfeld Oszkár „Az ötlet' cimü folyóirat 

alkalmazottja volt. A lap tulajdonosa tett 
ellene feljelentést A feljelentés szerint Crűn-

féld 5—10 pengős előfizetési dijakat vett fel, 
hirdetéseket gyűjtött,

az értük járó pénzt is átvette s az összeggel 
nem számolt el. Ezenkívül még egy fényké
pezőgép is elsikkadt a kezén.

A feljelentés alapján Grünfeld Oszkárt elő
állították a főkapitányságra. Kihallgatása után 
letartóztatták s átadták az ügyészségnek.

Máglyát raktak a holttestekből 
az indiai földrengés színhelyén 
Vasárnap ötvenezerre emelkedett a halottak száma

Kalkutta, január 21.
A Himalája tövében fekvő nepáli fejede

lemségből megérkezett az első hir a föld- 
rengéskatasztrófa pusztításairól. A nepáli 
maharadzsa lovashirnököt küldött az angol 
hatóságokhoz, hogy

fejedelemsége városainak és falvainak 
nagyrésze eltűnt a föld színéről.

Maga a maharadzsa is csak annak köszön
heti életbenmaradását, hogy a földrengés 
időpontjában nem tartózkodott a fővárosban, 
Katmanduban, hanem vadászaton volt a 
környéken és sátorban töltötte az éjszakát. 
A fejedelem gyönyörű palotája is egyetlen 
romhalmaz lett. A kalkutta! lapok

20—30.000-re becsülik a nepáli halottak 
számát.

A Ganges-medencében lassanként meg
kezdődik a romok eltakarítása s most már 
teljes egészében kibontakoznak a földrengés
katasztrófa rettenetes arányai. Egyedül a 
behar-orssai tartományból

tizenötezer halottat jelentenek,

mig a monghyri kerületben eddig nyolc
ezer halottal számláltak össze.

Az élctbenmaradt lakosság eleinte ugv 
próbált megszabadulni a holttestek óriási 
hetakombáitól, hogy

máglyára rakta őket és elégette, 
két nap alatt azonban teljesen kifogyott a 
tüzelőanyag, annyi máglyát kellett gyújtani. 
Most már nincs más hátra, mint a Gangesbe 
dobni a hullákat, ügy a behari, mint a 
monghyri kerületben a szekerek végelátha
tatlan hosszú sora igyekszik az országuta
kon a Ganges felé s

éjjel-nappal dobálják a szent folyóba a 
holttesteket.

A földrengés mérlege, a legszerényebb 
becslések szerint is.

legalább ötvenezer halott lesz, 
ul<yhogy a bcngálíai földrengéskatasztrófa 
mint a huszadik század második legnagyobb 
földrengése vonul majd be a világtörténe
lembe. A messinai földrengésnek ugyanis 
százezernél is több halottja volt.

azt irta B. Mária, hogy nagyon jó dolga van. 
Amikor a háború végétért, B. Máriát meg

látogatta Pesten az anyja. Haza akarta vinni, 
mert nyugdiját rendezték és ebből szerényen 
mind a kettőn megélhetnek. Pesten az öreg
asszonyt megdöbbentő meglepetés várta:

Máriának ekkor már kétéves kislánya volt, 
aki a csinos házvezetőnővel együtt lakott az 
illatszertáros házában. Mária sírva vallotta meg 
édesanyjának, hogy mi történt vele: szerelmi 
viszonyt folytatott gazdájával, az illatszertáros
sal és annak 17 éves fiával is és

nem tudja biztosan kitől született gyer
meke: az apától vagy a Autói.

Az apa és fia tudta, hogy mindkettőjük intim 
kapcsolatban van a szép házvezetőnővel, sőt 
tudta és elnézte ezt az illatszertáros beteg fele
sége is.

Az öregasszony könyőrgött Máriának, hogy 
hagyja ott ezt az erkölcstelen életet és a két
éves kislánnyal együtt jöjjön vele Stájer
országba. Mária azonban azt mondta, hogy itt 
marad, mert itt érzi jól magát és

szereti gazdáját és annak fiát is.
Az öregasszony 

rövid idő múlva meghalt, 
annyira bánkódott leánya után.

B. Mária leánya, a kis Olga, aki természete
sen édesanyja vezetéknevét viselte, időközben 
gyönyörű fiatal leánnyá serdült. Neveltetésének 
költségeit az illatszertáros fedezte és a négy 
polgári elvégzése után a kitünően táncoló Olgát 
ballctiskolában taníttatta. Olga az illatszertárost 
„nagypapának", annak fiát pedig „papának" 
szólította. Nemrég egy napon sírva jött haza 
Olga a ballctiskolából és elpanaszolta, hogy na
gy >n kellemetlen neki, hogy édesanyja vezeték
nevét használja,

szégyenll, hogy törvénytelen gyerek.
A házvezetőnő ekkor az illatszertároshoz for
dult és azt mondta, hogy tek’ntve, hogy 17 éve 
dolgozik nált és nem kapott soha fizetést, vagy 
vegye őt feleségül gazdájának fia és adoptálja 
Olgát, vagy

fizessen ki neki 17 évi munkabére fejében 
körülbelül 8000 pengőt.

— Ha Ifj. K. Ferenc nem vesz feleségül — 
mondta a házvezetőnő — de megkapom a 
pénzt, nevet tudnék adni Olgának, mert egy Is
merősöm feleségül venne és adoptálná a leányt, 
ha 8000 pengővel vendéglőt nyithatna.

K. Ferenc az ajánlat hallatára 
a házvezetőnőt leányával együtt kiutasította 

lakásából.
B. Mária ekkor dr. Verebély Hugó ügyvéd 

utján két pert indított K. Ferencék ellen. Az 
egyik keresetben, ifj. K. Ferencet jelölve meg 
gyermeke apjának, gyermektartási dijat köve
telt A központ! járásbíróság előtt id. és ifj. K. 
Ferenc is

beismerték, hogy viszonyuk volt a házveze
tőnővel,

de azt mondták, hogy B. Mária másokkal is 
intim kapcsolatban volt A bíróság mégis hávi 
30 pengő gyermektartási dij fizetésére kötelezte 
ifj. K. Ferencet. Id. K. Ferenc, ugyanis azt val
lotta, hogy neki nem a kritikus időben volt 
viszonya B. Máriával.

A másik pernek most lesz a főtárgyalása. Eb
ben B. Mária ugyancsak dr. Verebély Hugó 
ügyvéd utján 8000 pengőt követel id. K. Fc- 
rcnctől az 'elmaradt munk'adijak fejében. Az 
alperes azzal védekezik, hogy

úgy állapodtak meg, hogy a házvezetőnő 
nem kap fizetést

Különben is az alperesnek az az álláspontja, 
hogy munkabér helyett 17 évig eltartotta és ,.„4a„uu ,<
taniitatta B. Mária leányát. A házvezetőnő sze-1 valószínűleg már Ítéletre kerül sor.

Egész 
évben

csak a legfőbb közismert már
kás, hibátlan harisnyákat 
árusítom. Ezekből Összegyűlt 
körülbelül

5000 pár
kis szépséghibás, de a nó'am 
megszokott ,sómlnőségU 

harisnyát
kedves vevőim iránti hálából, tekin- 
tett nélkül azok magasabb értékére, 
most

i." pengő
egységáron adom!

Továbbá a raktáron levő és 
eddig ».8O, 12.80, 14.80 pengős 
árban árusított legfinomabb 
tiszta gyapjú divat-

mffleweeket.
Mousihat

tekintet nélkül azok magasabb 
értékére

5.- pengő
egységáron adom! 

többi cikkekben Is lényeges árleszáliltásl
Hogy hatalmas vevötáborom min
den tagiának jus on, ezért az el
adásnál u mennyiség kor
látozását Xentiirtoni.

FIGYELEM! 
Előnyösebb, ha délelőtt vásárol!

HEILIG
HARISNYA HÁZ

RáftŐCZS-UT
rint a kislányt köteles volt nz illatszerész eltar
tani, hiszen az ö, illetve fia gyermeke.

A bíróság egy régebben tartott tárgyaláson 
már elrendelte az ügyben a legszélesebbkörfi bi
zonyítást s igy n most tartandó fötárgyaláson

Tolnai-Turteltaub Szigfrid, 
a hírhedt kalandor ufabb

szélhámossága Budapesten
A rendőrség keresi Tolnai „igazgató urat" 
a váci-utcai részvénytársaság főnökét

főkapitányság 
detektivjei egy

A fiút gyermektartásért, az apát 8000 
pengőért perli a volt házvezetőnő

felperesnek egyszerre volt viszonya az lllatszertárossal és fiával
A háború alatt, 1017-ben Budapestre jött egy llajdonosa, akinek felesége súlyos beteg volt, 

Grác melletti faluból B. Mária, hogy itt állást házvezetőnőnek alkulmazta.
X. n/.t'.lmn A1A Zrlcsnnviát : '' ‘ *’ “ ' ' ' ‘ ‘ •••■».

A 
nak 
szélhámosságának 
Híres alakja a kalandorvilágnak 
Turteltaub Szigfrid, akinek kalandjai sokat 
szerepeltek már a nyilvánosság elölt.

A monoklis, sasorru Tolnal-Turteltaub 
Szigfrid 

néhány év óta csöndben élt, semmit sem 
hallatott magáról. Már-már úgy látszott, 
hogy „nyugdíjba" ment és békés polgári 
foglalkozást választott, de most újabb ka
landba keveredett.

A Váci-utca 23. számú házban megnyílt 
nz Export és Import Vállalat, ennek a cég
nek az igazgatója volt Tolnal-Turteltaub 
Szigfrid Most azután óvadéksikkasztás 
miatt feljelentések érkeztek ellene.

Egy ^tisztviselőnő megbízásából dr. For- 
, mert

intellektuális csoportjá- 
hirhedt kalandor újabb 
ügyével foglalkoznak. 

Tolnai

keressen. és Bécsben élő özvegy édesanyját Fizetést nem kapott, csupán lakást és ellátást, Egy tisztviselőnő megbízásából dl 
innen támogathassa. Rövidesen talált is állást: valamint élelmiszert, amit édesanyjának elküld-Ifldcz Mihály ügyvéd feljelentette, 
K. Ferenc, egy ismert belvárosi illatszerfár tu-1 betett Édesanyjának küldött leveleiben mindig | Tolnal-Turteltaub Szigfrid

nem tudott visszaadni kétszáz pengőt, 
amit óvadék fejében vett át.

Még egy hasonló feljelentés érkezett ellene, 
ezt is egv irodai alkalmazottija telte. Tolnai- 
Turteltaub ügyvédje, dr. Kroó Izor utján 
egyezkedni kezdett. Az irodakisasszonynak 

vissza Is fizette az óvadék egy részét, 
.másik részét azonban nem fizette meg.

A följelentések ügyében erre tovább folyt a 
vizsgálat és Tolnai-Túrt cltaub Szigfridet be
idézték a főkapitányságra. Az idézést meg
kapta, de nem jelent meg. Közben már de
tektívek jártak a Váci-utcai házban, ahol 
azt a felvilágosítási kapták, hogy

Tolnal-Turteltaub elutazott Budapest
ről.

Állitólag pénzért ment, ho"- rendezi.esse 
ügyeit. A detektívek most keresik Tolnai- 
Turteltaubot, hogy kihallgassák az óvadé
kok ügyében.

Z' MA KEZDŐDIK

A TÉLI VÁSÁR
Llptt-Mrat 30 M M Calvln-tfir 4 I Raktcii-ai Erzsébet-körul 1 Rákóczl-ut 13 |
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Sztrájkol az asszony
Házasság piától alapon 
2Ődésben köti ki, hogy nem

Amikor az asszony szer
akar — asszony lenni

Páratlanul érdekes váló pór folyik most n bí
róság előtt, amelyhez hasonló még az Igazság- 
atolgéllalásban elő nem fordult Jogászok és 
neves orvosok vitatkoznak az eseten, amelynek 
•szenvedő hősén, a térjen még a bíróság ko
moly tagjai is mosolyogunk.

Kezdődőit pedig az esel egy évvel ezelőtt, —- 
Pécsben. Az egyetem környékén van egy kis 
étterem, ahol főleg diákok szoktak étkezni. Itt 
ült az egyik asztalnál egy fiatal leány, szeré
nyen, de csinosan öltözve és az étlapot tanul
mányozta. .Mellette a széken voltak könyvel él 
Jegyzetei. m<g egy magyar újság, amelynek be- 
tűi véletlenül kiknndikáltak a csomag alól.

Az étterein tele volt vendégekkel s igy semmi 
csodálatos nem volt abban, hogy a diákleány 
asztalához is

odakéredzkedett valaki.
Egy flatulember volt, aki udvariasan engedői
met kért o helyetfoglulásra.

A leány föl sem nézett a tányérból és jó ét
vággyal fogyasztotta n kiválasztott levest A 
férfi annál Jobban figyelte a nőt s amikor a 
magyar újságol felfedezte, elfogódott hangon 
bemutatkozott:

Én i» magyar vagyok,’ hn nem veszi rossz
néven, felhasználom az alkalmat, h< gy egy 
honfitársammal megismerkedjem.

igy kezdődőit a társalgás, amelynek a foly
tatása as lett hogy a fiatalember

•« rgyrfemr* viaazak laérte a fiatal medikát, 
előadás utón megvárta, másnap reggel érte 
ment és három napon át, ainig csak esteiek 
a nő lakásának kapuja előtt búcsút nem kellett 
venniök, cl sem hagyta.

Szerelem az étteremben
Kiderült a beszélgetés közben, hogy a férfi 

magyar állampolgár, vállalkozó s elég kedvező 
anyagi körülmények között él, a leány pedig 
egyetemi haügatónö, stegény diákleány, aki 
aflg-alig tudja tanulmányait folytatni, mert 
hazulról ' *-*-—* -x--un
ménvek ---------„ ....
teszik számára lehetővé s a vizsgák, kollokviu
mok dijait már csak úgy tudja előteremteni, lm 
azt a pár garast a szájától koplalja el.

igen gyéren érkező pénzkülde 
ránk a legszerényebb megélhetést

Kész 
támo-

— Pedig milyen jó lenne tanulni... 
lenni, önállóan pénzt keresni, szülőket 
gatni... — sóhajtotta.

— Ne aggódjék, — nyugtatta meg a— .., -j-o____ ____o - fialni-
•inber — én Lézzzégesen állok rendelkezésére.

— Ez Igazán kedves öntől, — hangzott n 
válasz —. de nekem nincsen semmiféle jogcí
mem arra, hogy ezt elfogndjnm.

— Majd lesz, — felelte a vállalkozó — ezen 
könnyű segíteni.

Akar-e • feleségem lenni?
Ez a harmadik napon este, a kapu előtt 

történt S ekkor hosszú megbeszélés kezdődött 
A leány kijelentette, hogy hajlandó igent ínon 
dani. De feltételei vannak, ö a házasság elv; 
ellensége, mert

■ féri és nö közti szerelmi kapcsolatot 
megveti.

Semmi kincsért sem hajlandó szabadságát fel 
áldozni és törvényes rubszolgaságba hajtan 
fejét. Ezldöszcrlnt

hallani sem akar a férflncmríH, 
s még nz unyakönyvezetőn át sem hagyja ma
gát megközelíteni. Nőm liánja, kész a házassá
got megkötni, sőt férjéhez minden körűimé 
nyék közölt Ilii marad, de viszont szó sem le
hűt arról, hogy nz esküvő révén a férfi bármi
féle jogokat gyakorolhasson vele szemben. Ép
pen ellenkezőleg, erekről le kell mondania.

Át ómuló vőlegény, aki a leányt mór mély 
vonzalommal szerelte, nem ellenkezett.

Különös szerződés
Egyheti ismeretség után tehát létrejött a 

házasság, de még ezt megelőzőleg egy
Írásbeli Mcrsődés,

amelyet mindketten aláírásukkal láttak el. Ez 
a szerződés világosan körvonalazza mindkét 
házasfél házastársi jogait és kötelességeit s 
határozottan kimondja, hogy a férj feleségé
hez semmi körülmények között nem közeled
hetik. Benne van, hogy

az asszony nem köteles a lérjl jogoknak 
magát alávetni, 

viszont már most engedélyt ad urának arra, 
hogv

akkor, amikor és azzal, akisei akarja, 
megcsalhatja.

Kikötötték tuég azt is, hogy nem költöznek 
össze, hanem mindegyikük megmarad eddigi 
lakásán.

Ilyen okiratot még nem látott a világ. De az 
újdonsült fi'rj minden aggodalom nélkül alá
írta Gondolta, hogv az egész csak formaság. 
I.ülőnlien is minden csak alkalom kérdése. 
S mindjárt fel is vetette a kérdési:

— Hová megyünk nászúira?
— Nászúira?... — hüledetcti az isszony 

Nálunk az. fölösleges fényűzés lenne.
Végül megegyezlek, hogy a látszat és as 

ismerősök kedvéért három napra Vadenbe 
utaznak. .

Három nap után szépen visszajöttek Bécsbe 
I maradt minden a régiben. Az elszánt fiatal- 
asszony keresztülvitte elhatározását. A három
ból kél éjszakát férjuram egy

másik szállodában IBItBtto el
• a nappali harcokban Is at asszony maradi 
^Hónapok multHk el közben ét ezalatt kűtlln 

laktak, de együtt étkeztek a egymás társaságá
ban töltötték minden szabad idejüket. A férj 
heves udvarlásba fogott, maid a közönyöst 
adta. IgyakeaaU feiMÓgft CénékeuByé Unni; 
minden Mdto.as

— A szerelmet utálatos, mocskos dolognak 
tartom — hajtogatta a nő, — sohasem len
nék rája kapható.

A család beleszól
Végre Is a férfi elkeseredésében elhatározta, 

hogy
mindent elmond az anyjának, 

akivel kettesben, egy lakásban lakott Meg
döbbenve hallgatta az öreg asszony a váratlan 
leleplezést s egy órával később már távirat 
ment a nő édesanyjához, akit fontos ég disz
krét Ügyben Bécsbe kéretett.

A titkos csalódj gyűlés, amelybe a férjet is 
belevonták, egyhangú határozattal végződött.

— A dolognak meg kell történnie — mon- 
dettúk — s erre a legjobb módszer az — al
kalom. Hogyan is vehetne fordulatot az ügy, 
amikor a fiatalok csak nappal, akkor is csak 
pár órát vannak kettesben. Vendéglőben, ut
cán, ahol találkozhatnak, egész csomó ember 
vlgyáy rájuk: nem lehet ezt a dolgot másként 
elintézni, csak akkor, ha egymásra vannak 
utalva.

Intim közelségben, kettesben élnek.
Kimondották tehát és keresztül is vitték, 

hogy az ifjú pár odaköltözött a férfi édesany
jához. Takarékosságból — amint mondották. 
A nő nem ellenkezett egyáltalán, csak azt kö
tötte ki, hogy neki la, urának is külön szobája 
legyen.

Ettől kezdve esténként a nö pongyolában, a 
férfi pizsamában beszélgetett egymással. Sok
szor késő éjjelig.

így ment a dolog körülbelül két hétig. Egy 
éjjel azonban váratlanul felborult minden.

Amint a férj utóbb előadta, ennek az éjsza
kai vizitnek forróbb Jelleget akart adni, amit 
felesége

tettlegesen k visszaút ásított
Sőt. a fiatal hölgy nyomban levonta a kon
zekvenciákat, összecsomagolt és visszaköltö
zött régi, hónapos szobájába.

— Együttlakni nem vagyok köteles veled — 
mondotta.

Semmiféle rábestélés nem Járt eredménnyel. 
\z idő múlása csak még jobban kiélezte a 
helyzetet.

Végre a férfi Is megunta a dolgot, ügyvéd
hez fordult, aki megindította a válópert. Kérte

A Vacuum Oil elvesztette 
bérleszállitási perét 

csak egy Andrássy-uti házat 
200 holdas birtokot szerzett

Rosszul megy a Vacuumnak: 
és

Nincs is egészen két éve annak, hogy 
"gy Gfiyes fiskális megpróbálkozott azzal, 
hogy a szerződésileg hosszabb időtartamra 
kikötött fittet bért a bíróság utján mérsékel- 
tesse. Az ötlet bevált és az első Ítélet nyo
mán egymásután adták be a különböző 
ííérleszúllitási pereket.

Ebben a sorban nem utolsó helyet foglalt 
1 a Vacuum Oil Cnmpany Ut., a dúsgazdag 
merikai vállalat magyarországi fióktelepe. 
\ hatalmas olajtársaság, amim ismeretes, a 
Zrinyi-ulcában, a Magyar Jelzálogbank há
zában bérli óriási irodahelyiségeit. Már 
évek óta tartott ez a szerződéses viszony 
a Vacuum és a bank között, amennyiben 
I92fi augusztusától 1030 novemberéig kü
lön szerződéssel biztosították mindkét fél 
részére a bérleti viszonyt.

Mielőtt ez a szerződés lejárt volna, a Va- 
cuum megbeszéléseket kezdett a bankkal a 
bérleti szerződés meghosszabbítása érdeké-

Mágikus keresztreltvtng
15 jutalom a megfejtőknek

Mai kervnirejlvényükben 
iiiindrn megfojtendó sró 
kéuz r uerepel. A helyes 
incgfejlés igazolására n há
rom hosszú sor kOlaondé 
txi csOiörthk estig szerkvst. 
lóiégOnkm-k, • ol
dalon „ltellvónj" OKWjc- 
lAIAssel. Jutalmak: Két 
darab llzpengós bankjegy, 
két srlnhAzjogv. ót üveg 
tokaji, két bórrrsiény és 
hat diszkötésü könyv.
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a házasságnak as asszony hibájából való fel
bontását.

Így tört ki aztán a bonyodalom, amelyet 
most egész sereg Jogász igyekszik megoldani.

„Szeretem a férjemet"
A nő sem tagadott le semmit, de felmutatta 

a szerződést és hivatkozott a házassági tör
vény 81. fl-ára. Eszerint „aki házastársának 
vétkes cselekményébe beleegyezett, a házasság 
felbontását nem kérheti'1. E címen tehát férje 
nem válhat el tőle.

A férj viszont azzal érvelt, hogy a megálla- 
jiodás érvénytelen s felesége sztrájkja 

súlyos házastársi kötelcségsérlés.
A magas intelligenciájú flatalaszouy erre is 

megfelelt.
— Nem lehet a házasságot felbontani ezen 

a elmen sem — érvelt, — mert a kötelesség
szegésnek Szándékosnak kell lennie. Én nem 
rosszaságból cselekszem úgy, ahogy viselke
dem, hanem

ellenállhatatlan belső kényszer alapján.
Irtózat fog el, ha a házasélet Intimitásaira 
gondolok. Lelki és testi diszpozícióm hajt erre 
a magatartásra, amelynek helytelenségével ma
gam is tisztában vagyok. Nem lehetek más
ként. Az effajta ellenszenv betegség, amelyet 
az orvosi tudomány is Ismer. Ha pedig beteg 
vagyok, akkor az, amit teszek, illetve nem 
teszek, nem számítható be a terhemre. Tessék, 
vizsgáltassanak meg Itthon is, én már Bécsben 
vcltam is orvosnál s ez a betegséget megálla
pította rajtam.

És az orvosi bizonyítványt elővette a réti- 
külböl.

Meg is kérdezte tőle a bíró:
— Talán nem szereti a férjét?
— Szeretem az uramat. Csak... — hang

zott a felelet. És as asszony újból kijelentette, 
hogy

nem akar válni.
Végül is a bíróság úgy döntött, hogy or- 

vosszakertőt hallgat ki arra nézve, hogy be
tegség-e az asszony ellenszenve, gyógyítható 
baj-e vagy csak úgy szimulálja az egészet. 
Csak a szakértő meghallgatása után dönt majd 
a törvényszék a vétkesség és a válás kérdésé
ben.

ben. 1930 október 14-én létre Is jött a meg
állapodás, amelynek értelmében további 8 
évre, vagyis 1938 novemberéig a Vacuum 
kapta meg a helyiségeket. A Vacuum fizette 
Is rendesen a béreket és fizeti még ma is, 
amikor azonban divatba jött a bérleszálli- 
tás,

a Vacuum Is sietett a bírósághoz és ott 
elpanaszolta keserveit.

Beadványában a Vacuum kifejtette azt, 
hogy az általános gazdasági válság az ő be
vételeit is jelentékenyen érintette, úgy hogy 
ma már nem fizetheti a régi magas bért, 
amikor kőztudomús szerint ezek 
harminc százalékkal csökkentek. 
tott arra is a beadvány, hogy a Vacuum
nak a köztudatba átment

kedvező gazdasági helyzete csak látszat, 
amennyiben a rész vény társaság jelentékeny 
összegű dollárral tartozik külföldi anya-

u bérek 
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Szönyegíonalak és alapok 
kanavák, felvetők, leszövők, tervek, 
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anyaggal együtt................................r IdCaQV
Függönyök, tüggönykelmék 
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szövöttáruk i

Budapest, Rákóczl-ut 63. Tel.: 42-4 01

Vásár tartamára leszállított árak!
intézetének s ezek a terhek roppant súlyo
sak, mert a kötött devizagazdálkodás foly
tán állandóan nagy nehézségekbe ütközik 
az anyavállalattal való kapcsolat fenntar
tása. A Jelzálog Hitelbank viszont a kere
set elutasítását kérte és azzal érvelt, hogy 
a Vacuum

egyike a legjobban megalapozott ma- 
gyár válalatoknak,

amely a konjunktúrát megfelelően hasz
nálta ki, amúgy is

nagy nyereséggel dolgozik, 
úgy hogy vagyonának jelentékeny részét 
egyenesen kivonta az üzletből.

A bank beigazolta azt, hogy a Vacuum 
a bérleti szerződés meghosszabbítása óta 

az Andrássy-uton egy házat vásárolt, 
ezenfelül a Dunántúlon is

kétezerholdas birtokot vett.
Bizonyos, hogy az a részvénytársaság, 
amely ilyen, üzletével egyáltalán össze nem 
függő beruházásokat képes eszközölni, nem 
szorult rá arra, hogy a háztulajdonossal 
szemben megvédelmezzék. Különben is a 
Vacuumnak

saját háza van,
amelyben bizonyára ő sem szállította le a 
lakók béreit.

A Vacuum nagyon érdekesen magyarázta 
a bérház és a birtokvásárlást. Szerinte ez 
a vásárlás nem a feleslegből történt, hanem 
az okos és óvatos üzleti politika követelte 
ezeket a cselekedeteket. Arra való tekintet
tel ugyanis, hogy a Vacuum külföldi anya
intézetének nem képes dollárokban fizetni, 
mert ezt a kormányrendeletek tiltják, gon
doskodni kellett arról, hogy

bármi történjék is a pengővel, 
a föintézettel szemben eleget tudjanak 
tenni kötelezettségeiknek.

Az alsóbiróságok a Vacuum keresetét 
elutasították,

mert nem látták a gazdasági lehetetlent!* 
lést fennforogni. A részvénytársaság felül
vizsgálati kérelme folytán az ügy most ke
rült. a kúria TéríTy-tanácsa elé, amely leg
utóbb hirdette ki érdekes ítéletét.

A legfelsőbb bíróság a Vacuum bérle- 
szállitási keresetét

jogerősen elutasította.
A határozat indokolása szerint egymagában 
az a körülmény, hogy a bérek általában 
harminc százalékkal estek, nem jogosítja 
fel a vállalatot arra, hogy a hosszú időre 
kötött bérleti szerződés feltételeinek a gaz
dasági lehetetlenülés alapján való megvál
toztatását igényelje. Erre már csak azért 
sincs alap, mert 1930 októberében, amikor 
a Vacuum az uj szerződést megkötötte, már 
javában dúlt a gazdasági válság.

— A Vacum — mondja a Kúria — a 
per adatai szerint olyan nagymértékű és 
jelentékeny nagyságú kereskedelmi vállalat, 
amelynek

a rendes kereskedő gondosságával és 
előrelátásával kell ügyelt intézni.

Akkor, amikor a részvénytársaság a bérleti 
szerződést meghosszabbította, előre kellett 
látnia azt, hogy a bérek általában csök
kenni fognak és kétségtelen, hogy a vál
lalat ezzel az eshetőséggel még annakidején 
számolt is.

De a méltányosság sem követeli azt, hogy 
a bért leszállítsák.
Vacuum 
külföldi 
tekintve 
vállalat. 
lapitotta 
cuum
üzleti költségei meghaladták a 4,200.000 

pengőt,
azonfelül az is tény, hogy a szerződés meg
hosszabbítása óta, még pedig az úgyneve
zett pengőmentés érdekében a Vacunm egy 
Andrássy-uti házat és egy 2000 holdas bir
tokot vásárolt. Ezzel az intézkedéssel — 
mondja ai Ítélet — a részvény  társaság hat
hatósan védekezett a gazdasági válság ká
ros következményeivel szemben, nincsen 
tehát semmi alap sem arra, hogy a vállalti 
üzleti költségeihez képest egészen jelen* 
féktelen házbér kérdésében a bíróság bele
szóljon és azt bármiképpen mérsékelje.

V. J.

Igaz ugyan, hogy a 
nngyosszegü dollárral tartozik 

anyaintézetének, azonban ettől el- 
kétségtelenfil vayyonllaq Iqcn erős 
E tekintetben a mérlegből megái* 
a Kúria azt, hogy 1030-ban a Va-

Vegyen részt ", 
társasutazásainkon



1*M jannir 22. HÉTFŐ! NAPLÓ

I.
Hétfőn délben nagy autós-táborozás lesz 

az Apponyi-téren. A montecarlói Csillag
túra résztvevőit várják a KMAC-palota elé. 
A túra 23 résztvevője szombaton reggel in
dult el Athénből. Athéntől Budapestig 1556 
kilométer az ut, innen tovább Montecarloig 
njabb 2000 kilométert kell megtenni a ver
senyzőknek. Hétfőn hajnalban érkeznek 
Szeged alatt a magyar határra s déltájra 
várják őket Budapestre a magyar autósok.

II.
Az ember tragédiája bécsi előadásának 

alkalmából olyan magyar miniszterjárás 
lesz Bécsben, amilyenre még a delegáció 
korából is alig emlékszik a császárváros. 
Imrédy Béla pénzügy miniszter Genfből jö
vet érkezik Bécsbe. Fabinyi Tihamér ke
reskedelmi miniszter vasárnap Indult, Hó- 
mann Bálint kultuszminiszter pedig hétfőn 
indul Bécs felé. Ott lesz Darányi Kálmán 
és Pctry Pál államtitkár, valamint Antal 
István sajtófőnök is. Valamennyien az 
osztrák kormány vendégei.

III.
Az esztendő leglnyesebb házassági cseme

géjét tálalja a Kisnapló. Ambrózy Migazzi 
Agaihea grófnőt eljegyezte Mikes Zsigmond 
gróf, Mikes János püspök fivére, A meny
asszony 30 éves, a vőlegény 76 évet szám
lál. Vasárnap pattant ki az eljegyzés híre. 
Nemzeti Kaszinótól lefelé minden finom 
szalonsarokban csak erről beszéltek.

IV.
Árvereznek egy palotát Budán. A Hu

nyadi János-ut 2. számú palotáról van szó, 
a finom és elegáns Guttmann-palotáról, a 
Guttmann bárók rezidenciájáról. Január 
27-én a budai Járásbíróságon bírót árveré
sen eladásra kerül a Guttmann-palota. Ki
kiáltási ára: 462.067 pengő.

V.
Szombaton tartják a Hungária-szállóban 

az Idei Technikus-teát. A tea elnöke Oltay 
Marlanne, az egyetlen magyar technikus
kisasszony, Oltay Károly egyetemi pro
fesszor leánya, alelnökök: Búd Pál, ifj. 
Molnár Dezső és Balogh Pál.

VI.
Gazdát cserélt a Hermina-ut 35/b számú 

villa, ahol 1918 október 31-én meggyilkol
ták Tisza Istvánt. 4 villának Roheim Samu 
Samu volt a tulajdonosa, a Tisza-bünpörben 
Is Rohiem-villa néven szerepelt. A régi tu
lajdonos most megvált a szomorú nevezetes
ségű Hermina-utl kis palotától. Hatvanöt
ezer pengőért Waldblatt Ödönné vette meg.

VII.
A légi sport, a repülés magyar hívei kö

tött nagy örömet keltő hír érkezett Lon
donból. Az angol Automobilé Association 
tagjai kora tavaszra társas kirándulást 
terveznek Magyarországra. Ennek az elő
kelő angol autóklubnak repülő szakosz
tálya van. Az angol magánrepülők vala
mennyien tagjai a szakosztálynak. Ny.olc- 
száz repülőgéptulajdonos tartozik ebbe a 
szervezetbe. Az angol repülők közül hatva
non jönnek magyarországi kirándulásra.

Vili.
Az idegenforgalmas Bécs egyik érdekes

sége a Három huszárhoz címzett magyar 
vendéglő. Szunyogh Bandi és két Pál ff g 
gróf a tulajdonosa. Mind a hárman hu
szártisztek voltak, innen kapta a vendéglő 
a Három huszár cégért. A Bécsben élő régi 
közös huszártisztek, köztük rengeteg arisz
tokrata, mind törzsvendégei a magyar ven
déglőnek.

IX.

.4 házasság Intézményének ellenségeit, 
agglegényeket és vénkisasszonyokat egy
aránt halálos csapásként éri a statisztika, 
amely a tavalyi budapesti házasságok ada
tairól szól. Még mindig házasodnak az em
berek, öregek és fiatalok egyformán. A hi
vatalos statisztika kimutatása szerint a ta
valyi házasulók között a legfiatalabb meny
asszony 16 éves volt, a legidősebb 68. A 
férfiak között szerepelt egy 18 éves és egy 
74 éves vőlegény. A legérdekesebb adat ta
lán az, hogy a 68 éves menyasszonynak 
47 éves vőlegénye volt, öreg menyasszony 
— nem vén menyasszonyi

X.
Megint győzelmet aratott a magyar ci

gánymuzsika, a magyar ügy egyik legre- 
mekebb propagálója. A montecarlói Spor
ting Club, a Riviéra legelőkelőbb klubja 
magyar cigányzenekart szerződtetett. Bura 
Sándor és a bandája játszik a Sporting 
Clubban. A tengerparti sárga palota ci- 
gdnybandája a Riviéra egyik nagy attrak
ciója. Még Nizzából a Negresco elkényez
tetett vendégei is autón rándulnak át 
Montecarloba, hogy meghallgassák Buráék 
szívhez szóló magyar nótáit.

 —•ági—

A halsz Áruházak olcsó vására halton kazdOdik és'ÍV^Kálvf^tér

Tűzzel- vassal 9 
drákói szigorral irtják 
a burgenlandi csempészeket

Tömeges letartóztatások és njabb 
sortliz a határon

Szombathely, január 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

téré.) Az osztrák hatóságok a mindjobban el
harapódzó csempészesek ellen könyörtelen szi
gorral járnak cl. Az osztrák pénzügyminiszté
rium egyik vámreferensének vezetésével húsz 
bécsi detektív nyomoz n különböző csempész
társaságok vezetői után.

Vasárnap számos újabb őrizetbevétel történt
letartóztatták Rejtes István gazdag ma
lomtulajdonost és a Werderos és Pollák 

gőzmalom két beltagját.
A letartóztatottak közt van a rohonci Weiss 
és Günsbcrger cég két beltagja Is, akik közül 
Fetlner Miksát a vasárnap folyamán sznbadon- 
bocsátották. A Weiss és Günsbcrger cég neve

LsiiaFa Kiárusítás!
Múlt évben rendeztük 
első leltári árusításun
kat és t. Vevőink igen 
meg voltak elégedve, 
olyannyira, hogy egész 
éven keresztül kérdez
ték, mikor rendezünk 
uiból vásárt? Íme január 
22-től február 6-ig ren
dezzük az idei leltári 
árusítást még a tavalyi
nál is nagyobb előnyöket 
nyújtva t. Vevőinknek.

E R K A-könyvecskék érvényesek

— Havas eső és hó. Derült, enyhe idő 
volt vasárnap egész nap, a hőmérséklet az 
egész országban egy és hat fok között vál
takozott. A Meteorológiai Intézet prognó
zisa szerint északkeleti és keleti légáramlás 
várható lényegtelen csapadékkal. Havas eső 
és hóesés valószínű.

— As Igazságügyin’nlsrter kerületében. Szén 
lesről jelentik. Lázár Andor dr. igazságügy
miniszter. Szentes város képviselője, szombaton 
Szentesre érkezett és vasárnap a nemzeti egy
ség táborának nagygyűlésén beszámolót mon
dott. Beszéltek még a gyűlésen Lukács Béla, 
Kelemen Kornél, Krüger Aladár országgyűlési 
képviselők. Az igazságügyminiszter kíséretével 
egész napon át látogatásokat teltek és hétfőn 
délelőtt utazik vissza Budapestre.

— Kbuen-Héderváry Sándor gróf vasár
nap Párisba érkezett. Párisból jelentik: 
Khuen-Héderváry Sándor gróf, az újonnan 
kinevezett magyar követ, vasárnap délelőtt 
0 óra 15 perckor ideérkezett. Figadására a 
pályaudvaron megjelentek a magyar követ
ség és a párisi magyar kolónia tagjai. Paul- 
Boncour külügyminiszter is képviseltette 
magát.

Csak ezen a 3 napon 1 
Január 25-ig.

Az őszi és téli idényről megma
radt térfitélikabátok, doubl át
meneti telö.tők vagy aivatos férfi
öltöny példátlanul leszállított ki
vételes alkalmi vételáron 25-30 
és 35 P-ért árusítjuk. László Sán
dor ruhaáruház, Rákóczi-ut 50.

— Gazdanap Monoron. Monorról jelentik: A 
nagykörösi állami gazdasági Iskola ifjúsága Mo
noron gazdanap keretében vándorgyűlést rende
zett, amelyet megelőzően megkoszorúzták a 
Ceglédbercd, Irsa, Alberti, Pilis községek hősi 
halottainak emlékét. A vándorgyűlés ünnepi be
szédét Páll Béla Igazgató mondotta.

— Az amerikai képviselőház megszavazta 
a dollár-rögzítő javaslatokat. Washingtonból 
jelentik: A képviselőhúz vasárnapra virradó 
éjszaka megszavazta Rooscvelt elnök valuta
javaslatait és az arany kisajátilására vonat
kozó törvényjavaslatot, továbbá a 2 milliárd 
dollár összegű valutakicgyenlitő alap léte* 
sltésérc vonatkozó előterjesztést. A valuta* 
kiegyenlítő alap szolgál majd a dollár sta
bilizációjának végrehajtására. 

már a tavalyi szacharincsempészésekben Is 
szerepelt mint az egész vállalkozásnak finan
szírozója és vezetője. Eddig 23 embert tartóz
tattak le és 85 ellen folyik a nyomozás.

A locsmándi vámőrjárat vasárnap délelőtt 
tíztagú csempésztársaságra bukkant, akik ga
bonás zsákokká* akartak osztrák területre 
jutni. Az őrjárat

Kortilzet adott le a csempészekre*
akik közül Geyer József ondi legény súlyos 
tüdőlövéssel a felsőpulyai kórházba szállítot
ták.

Az osztrák hatóságok minden eszközzel ki 
akarjak irtani Burgcnland területéről az óriás 
mértékben elharapódzott csempészést, amely 
eddig közel háromszázezer pengővel károsí
totta meg az osztrák kincstárt.

A férfiruha-osztály és gyermekruha-osz- 
tályban a leltári vásár alá tartozó árukból

30°o engeűmónyl adunk
Nö! tavaszi Cs átmeneti kabátok P 13.30-161
Nőt télikabátok szőrméivé ... P 33.50-toi
Nöl ruhák szövet v, tiszta selyemből P10.—-töl
Nöl tiszta selyemblúzok _ _ _ _  P »,80-tél
Női pulloverek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P 3.—löl
Leányka kabátok . . . . . . . . . . . . . . . . P 15.—töt

Egyes árak a Díurtosztaiynm:
Férfiing 2 gallérral P6.8O, P#.~ P 4.80 
bérli pylamaöltöny P10.-. P 8.- P 7.-
Hálölna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 5.60-töl
Nyakkendők _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  P -.50-töl

NEUMANN M.
m. klr. udv. é« kam. szállító
IV., Muzeam körút 1*

— Megérkezett Egerbe az oj református lel
kész. Egy “r bői jelentik: Vasárnap délelőtt ér
kezet meg Egerbe Paulik Béla, a város uj refor
mátus lelkésze A vasútállomáson ünnepélyes 
fogadtatásban részesítették a lelkészt, aki beszé
dében kijelentette, hogy a szeretet és a béke je
gyében flkur működni.

— Miskolci református lelkész sajtópere 
a Szent Jobb kultusz miatt. Debrecenből je
lentik: A debreceni Tábla Jcney Sándor- 
tanácsa keddre tűzte ki Szabó István mis
kolci református lelkész izgatási ügyét. 
Szabó István egy vallási lapban a Szent Jobb 
kultuszáról irt cikket, amelyben élesen kri
tizálta a Szent Jobb tiszteletét. Az ügyészség 
háromrendbeli hitfelekezet elleni izgatás 
miatt emelt ellene vádat a cikkben foglaltak 
miatt.

— Stavisky a spanyol kormányt Is be akarta 
csapni. Párisból jelentik: Stavisky Spanyolor
szágban is nagy üzleteket tervezett. A fezökirúly 
1032-ben Biarritzben megismerkedett Pietro ak
kori spanyol pénzügyminiszterrel és arról ta
nácskozott vele, hogy egy nagy alapot létesítse
nek, amelyhez a spanyol kormány 800 millió 
frankkal, Stavisky pedig 200 millió frankkal já
rul hozzá. Ebből uz alapból közmunkákat finan
szíroztak volna. A terv megbukott, mert Sta
visky nem pénzt hozott, hanem a bnyonni Crédit 
Munlclpale kötvényeiből 200 millió névértékű 
címletet. Pietro pénzügyminiszter érré megszakí
totta a fezőrklrállyal a további tárgyalásokat.

— A „Turul*4 Szövetség felhívása az ál
lásnélküli diplomásokhoz. A Magyár Egye
temi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Or
szágos Központja, n „Turul" Szövetség ez
úton is felhívja mindazon tagjait, akik dip
lomájukat elnyerték és elhelyezkedni nem 
tudtak, hogy ezen körülményt, név, lakás, 
életkor, továbbá diplomájukat hol és mikor 
nyerték el, a Fővezérség I/b. Ügyosztályá
hoz, Budapest VIII., Muzeum-körut Ö—8. 
sz. alá haladéktalanul jelentsék be.

— A világ elfő éter-békeszerződése. Prá
gából jelentik Az osztrák és csehszlovák 
rádiótársaság között megkötötték a világ 
első éter-békeszerződését. Mind a két rádió
társaság kötelezte magát arra, hogy nem 
tűz műsorra semmiféle olyan közvetítést, 
amely nevetségessó tenné a másik államot 
és megzavarná a két állam baráti együtt
működését.
— Az Ifjúság problémája, hogy az iskolo pad- 
jui mellől minél életrevalóbban kerüljön ki az 
ifjabb nemzedék — ma fokozottabb mértékben 
foglalkoztatja a szülőket és az illetékes ható
ságokat. Általában a rádió közelebb hozza a 
tanulóifjúságot az élethez és éppen ezért min
den családnál szükség van jó rádióra. A dina
mikus hangszóróval egybeépített 8 |-1 lámpás 
7.181-cs Orion rádió tökéletes szelektivitással és 
abszolút tiszta hangon közvetíti Európa rádió- 
mflsnralt.

Habíg-kalap
Kossuth Latos-utca 1.
BEREGI JÖZS. ÉS TAKSA 

leltári árusításunkat 
megkezdtük

Budapesten is 
keresik a bázeli 
bankrablókat

Bázel, január 21.
(.1 Hétfői Napló fudósitójának tele főn

jeié ütése.) Vasárnap már 400 rendőr haj
szolta azt a két vakmerő bankrablót, akik 
tiz napjai ezelőtt kifosztottak két bázeli 
bankot, szombaton pedig három rendőrt 
agyonlőttek.

A bankrablók üldözése közben vasárnap 
tragikus eset történt A rendőrök megál
lásra szólítottak fel két férfit, akik azonban 
továbbmentek, mire a rendőrök több lövést 
adtak le s az egyik golyó

halálra sebezte Scheideger ismert bank
igazgató fiát,

aki maga is a banditák felkutatásán dol
gozott.

A budapesti főkapitánysághoz a bázeli 
rendőrhatóságtól rádlógram érkezett, 
amelyben közük az elmenekült bank
rablók személylcirását és felkutatásu

kat kérik.
A rádlógram alapján Budapesten is meg
indult a nyomozás

— Az óbudai trolleybusz első gazolása. 
Vasárnap délután a Vörösvári-uton a trolley- 
busz elütötte Tóth Ilonka 12 éves tanuló
lányt. Tóth Ilonka szüleivel a Táborhegyen 
lévő lakásuk felé tartott. Útközben az arra 
haladó trolleybusz előtt át akart szaladni. 
A nagy sebességgel közeledő jármű már nem 
tudta kikerülni a kislányt, aki a kerekek 
alá került. Életveszélyes állapotban a Mar- 
git-kórházba szállították.

— Két hónapra megvontak az Arbeiter 
Zeitung kolpurtázsjogát. Bécsből jelentik: 
Az osztrák kormány vasárnaptól kezdve két 
hóriaprá itiégfoSztőttá külpbrtáysJogáhVt az 
Arbeiter Zeitungot, a legutóbbi időben kö
zölt cikkei miatt. A lapot a jövőben csak 
postán lehet terjeszteni.

— A vasárnap öngyilkosai. Vasárnap dél
után Hankó Ferenc, 27 éves kereskedősegéd 
szüleinek Ferenciek-tere 7. szám alatti laká
sán revolverrel főbelőtte magát. Súlyos álla
potban eszméletlenül szállították a Rókus-kór- 
házba. Búcsúlevelet nem hagyott hátra, ön
gyilkosságának oka Ismeretlen. — Vasárnap 
délután o Marglthid budai hídfőjénél eszmélet
lenül esett össze Gács József 40 éves asztalos
mester. Eszméletlen állapotban szállították a 
Rókus-kórhizba. Ismeretlen méreggel akart vé
get vetni életének.

— őrize tbe vették Dahasi Halász Kálmán 
nyug. MÁV tisztviselőt. Vasárnap este a fő
kapitányság központi ügyeletére előállították 
Dabasi Halász Kálmán nyug. MÁV tisztvise
lőt. Dahasi Halász ellen a budapesti kir. 
törvényszék csalás miatt körözőlevelet adott 
ki. öíizetbe vették és átkisérik az ügyészség 
fogházába.

tni'titoi
szAjvíztabletta
Ideállá azáj- és torokferWtlenttö!

— Vasárnap Is folytak az egyetemi be
iratkozások Debrecenben. Debrecenből je
lentik: A debreceni egyetemen vasárnap 
egész nap tartottak a beiratkozások. Az 
egyetemi hallgatók a Tisza István egyetem 
kveszturája előtt egész nap sorban álltak s 
a legnagyobb rendben folytak reggel O-től 
délután 4-lg a beiratkozások, összesen 805 
hallgató iratkozott be vasárnap.

uaiodi ezüst evőeszközök
egyes darabok olcsó árban.

• y < r 4 ti / • n drslnrráll
MArkán, chróra férfi és nói órák nagy s Alaaztékban.

QCMU/ADT7 I órás és éksaoréas3 U rl W M K I A I. Míieum-körut 7 21.

— A lóerő és ■ lumen. Mindenki lumenről he- 
szél mostanában, do csak igen kevesen tudják, 
hogy ml is az a lumen. 4 lumen egy izzólám
pának a teljesitőkópessógét méri. Ha egy izzó
lámpa lurnenteljesltinényét ismerjük, tudjuk, 
mennyi fényt Araszt, tisztában vagyunk azzal, 
hogy mekkora helyiséget világit meg jól. Egy 
helyiség megvilágításának mértéke mindig attól 
függ, hogy azt milyen célra használják. így 
pl. egy normális nagyságú lakószolin megvilá
gít ásá hot 1200—1500 lumen szükséges, ha 
azonban ugyanabban a szobában finom mun
kát akarunk végezni, akkor 2000 lumen sem 
tok.
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Miről tárgyal 
a kisantant-konlerencia

Zágráb, január 21.
A ma összeülő klsánfátkonfcrer.cián el

határozzák
Sv.ovJrt-Oroszországnak a klsántánt ré

széről való úipioináriái clhmeréaét. 
Nagyon fontos tárgyalási anyagot fog ké
pezni a konferencián

ez osztrák kérdés
'is, amely körül ellentétek vannak a cseh
szlovák és jugoszláv külügyminiszter kö
zött.

Elfogták a vörös
sapkás betörök 
bandáját

Bizalmas utón értesitették vasárnap reg
gel a főkapitányságot, hogy tizenkéttagu be- 
lötí'.banda garázdálkodik a fővárosban. Na- 
gyobbára Halai iparoslegényekböl áll a tár
saság s különös ismcrletőjclük az, hogy a 
bajtársi egyesületek sapkájához hasonló

vörös bársonyból készült tányérsapkát 
viselnek.

Az értesülés alapján megindult a nyomozás, 
amelynek eredményeképpen estéiig a be- 
töröbanda kilenc tagját sikerült kéziekért 
leni. Négyen beismerésben vannak, öten 
azonban tagadják, hogy résztvettek volna 
betörésekben. Az utóbbi időkben

30 betörést, klrukatfosztást és egyéb 
tolvajiást követtek el.

A nyomozás érdekében nevüket titokban 
tartják. Remélhetőleg rövid idő múlva or
gazdáikat és u banda hiányzó tagjait is si
kerűi ártalmatlanná tenni.

— Nagyközséggé akarják visszufejlcsz- 
ténl Szikhzárd városát. Szekszárdról jelen
tik: A városban aláírásokat gyűjtenek egy 
memorandumra, amelyben arra ukarják 
kérni a belügyminiszteri, hogy Szckszárd 
városát nagyközséggé minősítse. A mozga
lom vezetői hangoztatják, hogy a lakosság 
nem birja a súlyos közterheket és ezért sze
retnék, ha ismét nagyközség lenne Szék- 
szárd bél.

— A Katolikus Társaság Bálja. A farsangi 
szerén egyik legelőkelőbb mulatságát a Kato
likus Társaság Bálját január 27-én tartják a 
pesti Vigadóban Egyik érdekessége a hálnak, 
bogy a vcndérfklaaiszonyokul ajándékkal lepi 
meg a figyelmes rendezőség.

&Nk Mulat ssss. faVUlUUU tUllMISVfaVt HoRw.nheiedik tan 
Ct VII. kará ét Dobén v-útra 64. Telefon 424—47.

— Megölt egy gyermeket az esküvői iidv- 
tOvéa. Miskolcról jelentik: Szcndrőlád községben 
Nagy Bálint gazda esküvőjén, ott ahol végigvo- 
uult a nászinenet. a legények, régi szokás sze
rint, fegyvereikből üdvlövéseket adtuk le. Az 
egyik hgénv ugykit.sz.ik élesre töltött fegyverrel 
|útt és golyója nyakszirten találta a bámészkodó 
Veres István nevű 10 éves gyermeket. A kisfiú 
azonnal meghalt. Folyik a nyomozás, hogy ki 
lőtte agyon n gyermeket.

— Rozgonylnál 3 báli kép 8 P.
— Tömegei* eltűnések. Zoltán Salamon 50 

éves gazdasági tiszt eltűnt gyólligeti lakásá
ról. — Nigreis János villáin szerelő-inas el
tűnt szüleinek Kazinczy-utea 29. szám alatti 
lakásáról. — Kovács György 26 éves keres
kedő, aki a Sziv-utca 44. számú házban la
kott, elment hazulról és azóta nem adott 
élet jelt magáról. — Kohn Zsigmond 45 éves 
kereskedő azzal távozott a Vilmos csúszó r-ut 
20. szám alatti lakásáról, hogy üzleti ügyeit 
megy elintézni és azóta nem került elő. — 
Katz Sándor 18 éves kaposvári szabóságéi! 
elutazott hazulról és Budapesttől küldött

s;. Í11 cinek levelet, amelyben be jelen lelte, 
hogy öngyilkos lesz.

— Buzamonopúllum lépett érvénybe Bulgá
riában. Szófiából Jelentik: A minisztvrlanucs 
* ihalúroztn. hogy élctb* lépteti az állam keres
kedelmi monopóliumét butára és árpára. Egy
úttal meg Is iillnpittáln o bura árát kilo- 
grammunk’.nt 2.70, az árpa áról jx’dig 110 
kvúban.

— Kabát nélkül járhat, de nadrág nélkül 
nemi... Indokolt tihál az n nagy várakozás, 

mely n közismert „Elszjikitlírttutlan" Gutnuinn 
.1 és Tár-»<I (Rákóczi út 16.) által rendezett 
bagyomá’Hos „nadrág-vásárt" megelőzi. Most 
cserébe ki nadrágjátl...

— ■ Hetiig] E név családoknál ék hölgyeknél 
I gnloin Egész évben csak u legjobb, közis
mert és márkás, hibátlan harisnyákat árusítja 
Ezekből '.ssrrgyült körülbelül 5600 pár, kis 
szépséghibák, de a nála megszokott Jóminőségü 
I nrlsnynt. tekintet nélkül azok mngosnbb ér 
t-kére. 1 pengő egységáron adja. A rnkláror 
l*vő és eddig 9.80, 12 80, 14 80 pergőért áru 
Ub'tl legfinomabb tiszta gyapjú divatpullowe- 
leket é« blúzokat tekintet nélkül azok maga
sabb értékére, 5 pengő egységáron adja. Heiltg 
I aiiuvjahá:, fíálócti til 2'i.

Naw-Yorkban Páriában
1235-ször Játszották... a

Számo I ócjép

Soha nem hallott olcsóságról tanúskodnak 
a Magyar Divatcsarnok kirakatsorai

A, közönség nagyon várta mór a Maayai 
Divatcsarnok téli vásárát, hiszen tapasztalat
ból tudja, hogy olcsóbban és megfelelőbben 
soha és sehol sem lehel vásárolni, mint éppen 
a Magyar Divatcsarnok idényvégi vásárain. 
Ha kissé ké.sön is, de ma, hétfőn reggel 
mégis csak megkezdődött ez a várva-várt vá
sár. Kissé későn érkezeit, de annál nagyobb 
olcsósággal, olyan olcsósággal jött, hogy ennél 
olcsóbb még maga a Magyar Divatcsarnok 
sem volt sohasem.

íme — mutatóban — néhány, u Magyar 
Divatcsarnok kirakataiból feljegyzett é.r.

Női nadrág müselyemből 88 fillér. Hibátlan 
női müselye.tnharisnya 1.28. Női vagy férfi me
leg trlkókesztyü 68 fillér. Zsorzsett niüselycm 
minden színben 1.90. Tcnniszflanell métere 36 
fillér. Vállas kötény, szép fodros fazonban, 
színtartó festőből 88 fillér. Női kombiné, szí
nes anyagból, krepdesin betéttel 1.28. Tiszta 
.selyemnyakkendő 1.88. Férfi zcfir ing, egy gal
lérral, 34—46 számig, tehát minden nagyság
ban 1.95. Férfi flanell-pizsaina 3.7L Flanell- 
pongyola 3.90. Délutáni szövetruha 15-50. Filc-

Kivételes alkalom 
mértékutáni férfíruha-rendelésre !

Csak jan. 22-2&-sg bezárólag !
A.z őszi és téli szezonról megmaradt szövetmaradékokból rendel
hető mértékutáni legdivatosabb férfiöltöny, átmenet - vagy téli- 
’iabát többszöri próbával, né.dátlan leszállított árban 40 pengőért! 
Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. szám, első emelet.

— A Petőfi Társaság ülése. A Petőfi Társa
ság vasárnap délelőtt felolvasó-ülést tartott 
nekár Gyula volt miniszter elnöklésével, aki 
.^jelentette, hogy n Burgtheater meghívta a 
Petőfi Társaságot Az ember tragédiája bécsi 
előadására.

— Egyirányú közlekedés a Majláth- és Mlk- 
'ós-ntcáliban. Dr. Férenczy Tibor főkapitány 
elrendelte, hogy a Majlóth-utcába csak a Fló-
lán-tér irányából, a Miklós-utcába csak a 

Szentendreiül irányából szabad behajtani. Aki 
a tilalmat áthágja, kihágást követ el.

— Meghalt egy híres német orvos. Lip
cséből jelentik: A lipcsei egyetem törvény
széki orvostani intézetének igazgatója, dr. 
Keekcl tanár 69 esztendős korában meg
halt. Retkei hircs orvosi'szakértője volt a 
kriminológiának.

•— Politikai vitából — halálos verekedés. 
Győrből jelentik: Az elcsatolt területen 
lévő, Ausztriához tartozó, Szarvasfő község 
kocsmájában Szilágyi bajos munkanélküli 
és Gruber István segédmunkás iddogálás 
közben politizállak. Gruber horogkereszles 
nézeteit fejtette ki, mire heves szócsata, 
majd verekedés kezdődött közöttük. A ve
rekedés hevében Szilágyi egy vasdoronggal 
fejbeverte Grubert, majd mikor az össze
esett, addig ütötte fejét, mig meghalt. A 
dühöngő Szilágyit a kocsma közönsége fogta 
le. A gyilkost őrizetbe vették.

— Tiltott műtét — halál — nyomozás, 
énsárnap délben az Izgalmasok kórházá
ban meghalt Gulkay Etel 32 éves gazdáik o- 
Jónö, ukit pénteken délután a vármegyei 
nentök Tuhitótfaluból szállították a kór
lázba. Az orvosok megállapítása szerint, a 
,*azdálkodónő vérmérgezésben halt meg, 
.unelyet tiltott' műtét következtében kapott. 
A rendőrség elrendelte a holttest boncolását, 
egyben ért esi te te a tahitótfalui csendőrséget, 
hogy indítsák meg a nyomozást annak a 
megállapítására, hogy Gulkay Ételen ki haj
lott végre tiltott műtétet

— ítélet Welszlierger Ferenc sajtórágalma- 
záxl bűnügyében. Jássua Richárdnak a Filtex 
Müvek vezérigazgatójának W'ciszberger Ferenc 
ellen sajtórágulmazás minit folytatott bűnügyé
ben a budapesti kir. Ítélőtábla Gadő-tanácsa o 
ma megtartott főtárgyalúson hozta meg Ítéletét, 
amelyben Welszhorger Ferencet bűnösnek 
mondta ki, mert n Textilkurír című lapban 
Jossua Richárdot sértő tényállást ismerteteti. 
Woiszbcrgcrt pénzbüntetésre és a bűnügyi költ
ségek -viselésére Ítélte.. A vádlott képviselője az 
Ítélet ellen semmiségi panaszt jelentett be. A 
fŐinagánvádlö képviselője, megnyugodott az íté
letben.

— Szekeres fonál- és dlvatáruháza, Rákóczl-ut 
63. Szőnyéafonalnk és alapok, kanavák, fel-1 
vetők, leszövők tervek. Függönyök, függöny- 
k elmék, kézimunkacikkek, kötött- és szövött
áruk. Vásár tartamára leszállított árak!

— Az úgynevezett Ilexen^huss, azaz derék- 
'ájdalniak összcfüggéAe az anyagcsert* zavura'- 
val. Az emberi testben a véráram gondoskodik 
:i képződött anyagcsere termékek eltakarítá
sról A káros anyagok felhalmozódása gyulla
dással járó fájdalmakat idéz elő. melyeket a 
ieré.k táján a köznyelv Hexenschuss-nnk ne- 
ver. Asplrin-tubielták szabályozzák a vérkerin
gést, helyreállítják az anyagcsere egyensúlyát
s elősegítik ■ káros anyagok kiürülését. Ez- 

. Ital elmúlik n gyulladás és megszűnnek a fáj
dalmak. A valódi Aspirln-tsbletlák ismertető 
jele a Bnycr kereszt, mely minden tablettán és 
csomagon látható. 

BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD
*• t e'ien mulatja be a

kala’p 1.70. Fehér női glaszéke&ztyfl, továbbá 
női vagy férfi nappa bőrkesztyű párja 3.00. 
Az idény alatt összegyűlt egyes pár női cipők 
6.50. Ugyanilyen férficipő boxbőrből 9-80. 
Hatszemélyes szövött kávés terítő 2 80. Egy 
komplett előnyomott konyhagarnitura, 6 ré
szes, nagyon jó molinóra előnyomva 4.80. 
Gyapjutakaró 190X140 cm. minden színben, 
75%-os tiszta gyapjú 9.80. Jóminőségü müse- 
Ivem brokátpaplan, 130X180 cm., fehér vattá
val töltve, kézzelvarrolt, 18.50. Borotvaszap
pan, tállal, 22 fillér. .10 darab borotvapenge 
48 fillér. Férfi vagy női pénztárca 55 fillér. 
Kefekészlet (ruha-, fényesítő-, bekenő és sár
kefe) összesen 88 fillér. Vizes vagy boroskész
let, 6 pohárral, korsóval, illetve üveggel, szé- 
pen csiszolva 1.98. Az. élelmiszer osztályon Is 
n közismert mindig legolcsóbb árak.

A fenti árukat a Magyar Divatcsarnok Rá-
l.óczi-uli  kirakataiból jegyeztük le Ezek mind 
arról tanúskodnak, hogy most a Magyar Di
vatcsarnok idény végi téli vásárán minden 
igényt ki lehel elégíteni, még a leglaposabb 
erszényből Is.

— Nyilatkozat A Hétfői Napló október 2-ikl 
számába cikket írtam, amely Szalay . István, 
a ceglédi villanytelcp igazgató-főmérnöke ellen 
indított vizsgálatról szólt. Meggyőződtem róla, 
hogy a cikk adatai téves információn alapul
lak ós ezért sajnálkozásomat fejezem ki. Fehér 
Árpád hírlapíró.

— Buday-Goldbcrgcr Leó előadása. Dr. Buday- 
Goldberger Leó felsőházi tag, január hó 24-én a 
Fővárosi Kereskedők Egyesületében „Gyáripar 
és kereskedelem" címen előadást tart. Az elő
adást társasvacsora követi.

— Római kőkorsót és 53 ókori bronzérmet 
találtak Sopronban. Sopronból jelentik: Frank 
Nándor soproni gazda a szőlőjében ásás köa 
ben egy római kök orsót és benne 53 darab, a 
Krisztus utáni IL századból való római bronz
érmet talált. Az értékes leletet a városi mú
zeumnak ajándékozta.

— Rejtélyes röpcédula-oszlogatók Szekszár- 
don. Szekszárdról jelentik: A vasárnapra vir
radó éjszaka sárga röpcédulákkal szórták tele 
nz egész várost, csaknem minden üzlet kira
katát és a házak falát ((‘leragasztották a röp
cédulákkal, amelyek arra hívják fel a .lakos
ságot, hogy csak keresztény kereskedőknél vá
sároljanak és támogassák az állástalan diplo
másokat. A rendőrség keresi a rejtélyéé röp- 
cédula-osztogatókat.

— Óriási elsüllyedt világrészt fedeztek fel a 
Csendes-óceán mélyén. Londonból jelentik: A 
„Bamapo" amerikai occánograflai kutató hajó 
átvizsgálta az északi Csendes-occán fenekét 
Amerikától Ázsiáig. A kutatás során megállapí
tották, hogy a tenger színe alatt óriási clsüly- 

i lyedl világrész rejtőzik, az Everestnél magasabb 
1 hegyekkel és olyan óriási fensikokkal, amelyek 
kétszer olyan szélesek, mint az amerikai konti- 

i nens. Számos tengeralatti tűzhányó még ma is 
koronként kitör és ez az oka az. eddig meg
magyarázhatatlan tengeri tüneményeknek.

— A Társadalombiztosítási Tanácsadó most 
megjelent száma teljes terjedelemben közli az 

|OTI-ndósok amnesztíarendelctének végrehajtási 
utasítását, amelyet minden OTI-ndósriak ismer
nie kell. Ezenkívül számos cikk foglalkozik n 
társadalombiztosítással kapcsolatos rendkívül 
fontos aktuális kérdésekkel. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: NagymezÖ-utca 49., 1. emelet 9. 
Telefón: 133—03.

— „Színfoltok egy régi palettáról" címmel 
adta ki novelláit B. Késmárk]/ Róza, az ismert 
erdélyi Írónő. Finom női lélek tükre ez a könyv, 
amelyet bensőséges hangulata, zamatos erdélyi 
stílusa tesz vonzó olvasmánnyá.

— Vizsgaelőadás. Bákosi Szidi szlnlískolájá- 
nnk vasárnap délután volt a vizsgaelőadása. 
Különösen nagy sikere volt Somogyi Olga tánc
tanárnő tehetséges növendékeinek, valamint 
Dittrtchné Pupp Júlia tanítványainak.

x Itfinúndlból nem kell pohárszámra inni. 
Negyed- vagy félpohár elég szokott lenni!

— Kivételes alkalom mértékutáni férfíruha- 
rendelésre. Csak jnn. 22—26-ig bezárólag. Az 
őszi és téli szezonról megmaradt szövétmara- 
dékokből rendelhető mértékutúni legdivatosabb 
férfiöltöny, átmeneti vagy lélikabát, többszöri 
próbával, példátlan leszállított úrban 40 pen
gőért. Ruhnkeres. Vállalat, Fcrenc-körirt 39.
I. cm.

— Ma kezdődik a téli Pók-Vásár a Lipól- 
körnt 30., Bécsi-utca 4, Kálvhvlér 4., Rákóczi
ul 76., Oktogon-tér 1., Erzsébet-kőrut 1. és 
Rákóczi-ut 13. szám alatti Pók-áruházakban. 
A kitűnő hírnévnek örvendő GFB gyártmányú 
kötöttáruk, harisnyák óriási választékban és 
hihetetlen olcsó áron vásárolhatók. Felhívjuk 
olvasóink figyelmét eren ritka és kedvező vá
sárlási alkalomra.

UTAZÁS PARISBA,

A MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, DIVAT ÍS SZÓ
RAKOZÁS FŐVÁROSÁBA 

A Hétfői Napló • napos társasutazása 
Február 8—16. Részvételi díj: p 264.— 
Részletes program a Hétfői Naptó kiadó- 
hivatalában, Erzsébct-körut 4. T.r808-t6.

beszeineK 
minden
saroKban?
Mert

WILLY FORST

LIÁNÉ HAID
ragyogó viglátéka a szezon 
legnagyobb filmeseménye!

ROVAL APOLLO ♦ CASING

— A reklám közgazdasági Jelentősége. Az 
Erzsébetvárosi Kör VFI, Dohány ucca 76. 
szám alatt levő helyiségében 22-én este hét 
órakor Budapest Székesfőváros Hirdető Vál
lalata rendezésében „A reklám közgazdasági 
Jelentősége" címmel előadást tart, melyhez a 
bevezetőt Liber Endre székesfővárosi alpolgár
mester mondja.

— Bécsi tavaszi vásár. Március ll-o és 
18-a közt tartják meg a bécsi tavaszi vásárt, 
melynek látogatói részére különböző útlevél* 
kedvezmények, átutazás! és menetdfjkedvez* 
mények lesznek úgy a magyar, mint az osztrák 
vasutakon, a hajóforgalomban, az osztrák 
légiforgalmi társaság és több külföldi légifor
galmi társaság vonalain. Felvilágosítással szol
gál a bécsi tavaszi vásár Igazgatósága Bécs
ben. valamint annak külföldi tudakozódó 
helyei.

Budapesti iígeiöversenyek
Nagy közönség, közel százezer pengős tota- 

lizatörforgalom, kilenc futamos program adják 
külső kepét a vasárnapi versenyeknek. A Ke
retnek megfelelt a sport is. A nap iőszámában 
izgalmas küzdelem folyt le Szerető, Donny, Ex- 
cellenz, Hol vagy és Fregatt között. Az öt ló 
csaknem egy csomóban vívta végig a versenyt 
A befutóban Bonny látszott nyerőnek, de le* 
sántult s egyszerre visszaesett. Szerető is lehalt 
és nagy meglepetésre Excellfnz nyerte a ver
senyt. Brulus az utolsó pillanatban ütötte el a 
végig vezető Oiiviát a győzelemtől. Prímás, 
Kassa, Eliász, Tommy és G. Todd könnyen 
nyerték versenyeiket. A pótverseny Patrícia 
és Opál között holtversennyel ért véget. Rész
letes eredmény a következő:

L FUTAM. 1. Földi E. Prímás (5:10 Mnr- 
schall. 2. Estike (2>á) Baik. F. m.: Oda. Pezs. 
gö, Gyurka Tol. 10:13. 1(», 10, 2ó. II. FUTAM.
1. Rosner R. Brutus (8) Feiser. 2. Olivia (0) 
Benkő. 3 Jeles O. S. (1M) Maszúr F. F. m.; 
Sacy, Oline, Suhanc B., Erika. Bessie. Tol. 
10:186. 25, 25, 16. Olasz 94. III. FUTAM. 1. 
Lőrinci m. Kársa (5:10) Feiser. 2. Hajnalka (4) 
Jónás. F. m.: Umberto, I>olly. Tót. 10:13. Olasz 
27. IV. FUTAM. 1, Körmendi m. Excelleuz (10) 
Zwillinger. 2. Szerelő (8:10) Marschall. 3. Bu- 
felejtő (12) Jónás). F. ni.: Bonny, Fregoli. li I 
vagy, Delirlum, Éber B. Tót. 10:215. 25, li>, 28. 
Olasz 48. .4 Brutus—Ercellcnz double 10:1111.
V. FUTAM. 1. Király I. Ellősz (3) Kovács .1.
2. Danka (pari) Fityó. F. ni.: Kacér, Tündér. 
Philip Morris. Tol.: 10:30. 26, 20. Olasz 32.
VI. FUTAM első rész. 1. Hollón-ist. Tommy 
(l>á) Zwillinger. 2. Ecuador (12) KaiUnka. 3. 
Arditti (pari). F. m.: Vinko, Orkán, DclEa. 
Mirha. Tót.: 10:26. 12, 23. 14. Olasz 62. Az 
Éliás:—Tommy double 10:84. H. FUTAM má- 
rodlk rész. 1. Almádi-ist. G. Todd (2) Vorst
2. Favorité (8:10) Toplichar. F. m.: Bohumilp, 
ReVlllonárius, Cigánybáró. Oszlánv. Tol.: 10:36. 
17, 16. Olasz 26. VII. FUTAM, j. Bácskol-lst. 
Babám (4) Mnnn. 2. Quatsch (pari) Feiser. F. 
in.: Minor, Mámor, Nusi, Hanna the Great. 
10:49. 19, 73. Olasz 42. .4 G. Todd -Babám 
doiiNe 10:211. VHI. FUTAM. 1. Holl 'n isi- 
Patrícia (1%) Feiser és KÖveidi-íst. Opál fó) 
Fityó holtversenyben. F. m.: Kuruc, Tallér Tok 
Patrícia 10.11. Olass 10. Opál 10«4. Olasz Ifi.
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WILLY FRITSCH,
a dessaul hadvezér és fejedelem sze
repében Ismét a régi lett — állapította 
meg egy zártkörű pesti sajtóbemutató 
közönsége, amely végignézte és végig 
élvezte ezt a monumentális és mégis 
annyira emberi fllmdarabot. Berlinben 
Willy Fritsch reinkarnációja már be
szédtéma, de néhány nap múlva Buda
pesten is ez lesz, miután az L’fa bemu
tatja „A fejedelem nagy szerelme** clmü 
filmjét. A dessaul hadvezér, aki a néme
tek mint öreg „Dessauert" ismerik, uki 
nagy Frigyes híres hadvezére volt és 
mint Ilyen rendbeszedte a német had
sereget és az egész világ szervező had
vezéreinek mintaképül szolgált azzal, 
hogy kitalálta a katonaság ütemes és 
regulázó dlszlépéseit, — fiatal korában 
zabolázatlan, Jókedvű, minden akadályt 
legázoló fickó volt, akinek regényes sze
relme könyvtárakat töltött ineg — iro
dalmi munkákkal. Ez a fiatal dessaul, 
dacolva az akkori kor legerősebb éli- 
kcttszabáiyalvai, Nagy Frigyes legeré
lyesebb tiltakozásával egy patlkuslányt 
vett feleségül.

A nagy szerelem, a regényes törté
nelmi hátér szinte kínálkozik a filmre, 
sokáig azonban nem lehetett megoldani 
a fllmfelvéteit, mert sem a dessaul „hét 
ördög“, sem pedig az eszményien szép 
patlkuslány figurájára nem találtak al
kalmas Jó színészt. Willy Fritsch, aki 
az utóbbi Időkben operettszerepeivel 
meglehetősen kompromittálta azt a mű
vészi nevet, amelyet régebben olyan 
büszkén viselhetett és amely — valljuk 
be: kissé el Is kopott az állandó tingli- 
langlikbnn — most megtalálta önmagát, 
a régi énjét Erős, kemény, talpig férfi, 
erőszakra és vidám ez a tegnapi ope- 
reltbonviván, akit ma egyhangúan mint 
a legnagyobb színészek egyikét ünnepel
nek a berlini lapok. „Lovagol mint az 
ördög — Írják róla — és úgy káromko
dik, mint az öreg dessaul maga**. Ehhez 
ml csak azt tesszük hozzá: végre egy jó 
német flliusz.lnész!

(s. z.)

AZ ÖTSZAZADIK EMBER TRAGÉDIÁJA. 
Madách Imre halhatatlan remekművét, a 
magyar Faustot, Arany János fedezte fel az 
irodalomtörténet és Paulay Ede a magyar 
színpad számára. Most Voinovich Géza kor
mánybiztos-igazgató, abból az alkalomból, 
hogy a mü ötven évvel ezelőtt került elő
ször szinre, felújította Nemzeti Színházban. 
A tragédia a felújításban sem lelt újabb. 
Ami születése pillanatától kezdve szép és 
örök, az maradéktalanul hirdeti a mostani 
előadásban is Madách Imre dicsőségét. Ha 
Horváth Árpád rendezésének az volt a célja, 
hogy a múlt hagyományait tiszteletben tart
va hozza elénk a tragédiát, akkor ezt a 
munkát jól teljesitette. A régi rcndczőpél- 
dányok nyomdokain haladva épült fel az 
ötszázadik előadás, melyben talán csak Upor 
Tibor egy-két díszlete figyelmeztet, hogy az 
első bemutató óta ötven esztendő múlt el 
felettünk és ez a fél évszázad korszakos 
változásokat jelentett a színháznak is. Ha 
Voinovich Géza egy uj Évát, uj Ádámot, 
vagy uj Lucifert tudott volna adni a pro
dukcióban, akkor meghajtanánk elölte az 
elismerés zászlóját. De még ez sem történt! 
Három garnitúra főszereplője Is van az uj 
Ember tragédiájának, érdemes művészek 
mindannyian, de ők maguk sem tehetnek 
róla, hogy nem Évák, nem Ádámok. A be
mutatón megjelent díszes, előkelő közönség 
sokat tapsolt és őszintén lelkesedett. A taps 
és a lelkesedés azonban az alsósztrvgovai 
földesur remekművének szólt, nem a Nem
zeti Szinház előadásának.

TOUflHIS
2

NAGY SIKER A

MIMIN

amiiiYiFJU

Nagy riadalom 
a Nemzeti Színháznál

Leépítik a k&zel száztagú társulatot, 
az öregeket u^ugdöazzák

Volaovkh Kormánybiztos helyett 
más végzi el a „hóhérmunkát*,

Az a koncentrikus támadás, amely a saj-| 
tóban s a politikában részint jogosan, ré
szint alaptalanul hangzott el a Nemzeti 
Színház ellen, végre fölébresztette az illeté
kes körök figyelmét az ország első színpa
dának akut válsága iránt. Belátták azt, 
hogy lehetetlen

hivatalnok módjára kezelni a Nemzeti 
Szinház művészeit 

és ezeket nem rátermettségük és művészi 
kvalitásuk arányában, hanem inkább szol
gálati éveik és politikai érdemeik szerint 
jutalmazni és foglalkoztatni. Ugyanez áll 
a Nemzeti Szinház szerzőire is, akik tekin
tetében a mindenkori igazgatóknak még in
kább meg volt kötve a kezük. A legtöbb pa
nasz — a közönség köréből — teljesen jog
gal a szinház úgynevezett kiérde
mesült tagjai ellen hangzott el, akik évtize
dekig játszották úgy a Rómeót, mint a Jú
liát. A színháznak ha van is fiatal tagja, 
ezek

semmiképpen sem juthatnak szóhoz 

azok melleit, akik egyes szerepet valósággal 
hitbizománynak tekintettek és bosszú év
tizedek múltán sem engedtek ki kezükből, 
bár ezalatt az idő minden vonatkozásban 
alaposan elmúlt felettük.

A kultuszminisztériumban bizalmas ta
nácskozást tartottak

a Nemzeti Színház müvészszcmélyzeté- 
nck reorganizálása 

szempontjából. Miután mindig tavasszal 
köfll a Nemzeti Szinház tagjaival, a követ
kező évre milyen feltételek mellett szer
ződteti, már most elhatározták, hogy a ta
vaszi szerződtetés! tárgyalások alkalmával 

a Nemzeti Szinház Igen sok „sétáló** 
tagja kapja meg az obsitot.

A szinház 28—30 tagját egyáltalában nem 
szólítják fel szerződtetési tárgyalásokra, 
másik 18—20 tagjával pedig a Nemzeti 
Színház olyan értelmű megállapodást akar 
kötni, hogy

csak bizonyos alkalmakra és bizonyos 
szerepekre szerződteti.

Ez a rendszer az OperaháznAI bevált, ahol 
az úgynevezett „vendégtagokkal" is eléggé 
jól dolgozhatnak.

A Nemzeti Szinház ezzel nemcsak a már 
kevésbé használható színészeitől akar meg
szabadulni, akiknek egyrészét különben is 
nyugdíjba küldik, hanem a fennmaradó 
megtakarítással lehetővé akarja tenni,

a magánszínházakban feltűnt és arrl- 
váll fiatalok bevonulását a Nemzeti 

Szinház bástyái mögé.
Márkus Lászlónak volt ez a terve már a 
mull év végén, de jó szándékát a Nemzeti 
Színházban még mindig hatalmas klikk
rendszer megbuktatta, ügy látszik, most 
mégis előveszik Márkus László tervét, 
amelynek keresztülvitelére azonban a biztos 
bukás elkerülése végett Voinovich kormány
biztos személyesen nem vállakoztk. A kor
mánybiztos rövidesen

ki fogja nevezni a Nemzeti Szinház al
igazgatóját, akinek kötelessége ezt a 

„hóhérinunkát" elvégezni.
A Nemzeti Színháznál nagy riadalmat 

keltett az erélyes rendcsinálás hire, amely 
természetesen rendkívül sok exisztenciát. 
érint, de viszont hivatva van megmenteni 
az ország első színpadának megbecsülését 
és művészi nívóját. Máris megindultak a 
kulisszamögölti tárgyalások és. protekció
keresések, melyekkel ki akarnak bújni az 
„erélyes kéz" szorítása alól.

Az egyike színházunkban, amely a fő
szezon alatt zárt be, de most kinyitott 
és uj darabra készül, meglepő szerep- 
lővállozás történt a próbák közben. A 
nagyon tehetséges bronzvöröshaju ér
dekes fiatal színésznőt a rendező mes
terséges vegzaturákkal gyötörte odáig, 
amíg a kitűnő színésznő megunva a 
dolgot, egyszerűen otthagyta a színhá
zat, lemondva szerződéséről és szere
péről. De — nyílt titok, hogy — ép
pen ezt akarták a színháznál, ahol 
már tartalékolták a másik színésznőt. 
Ez a színésznő ugyanis jóval gazda
gabb, mint az előbbi és ha pénzt nem 
is hozott a vállalkozásba, de magára 
vállalta annak a hat ragyogó és porti
pás toalettnek elkészítését, amelyet a 
szerep megkíván.

És ez úgy lát szik — már nem is titok 
— döntő érv egy színházi szereposztás 
dolgában. így állunk anno 1934 szín
házt szezon teljében ...

ií

’ii

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Ai ember tragédiája (HA). 
VÍGSZÍNHÁZ: Tóvárit (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ; Bál u SaToybnn <81 
BELVÁROS! SZÍNHÁZ; Hrb-( Sí ifjúságiink (8). >
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Kék Duna (8).
FŐVÁROSI 01*1 RETTSZINHAZ: Sárga liliom (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Mákvirág.
A.N’PRÁSSY-1'Tl SZÍNHÁZ: Oh Papa (9). I
TEREZKÖRI’TI SZÍNPAD: Teljes fówl Í9).
ROYAL ORFEUM: Varieté tniisor (5»5. H9).

Tegnap zajlott le a járásbíróság! tárgyaláson 
az a döntő elhatározás, amely Harmatit Imre, 
a népszerű és kitűnő operettszerző és Retkes 
János portás között dúl már a nyár óta. Har
mati: Imre állítólag annakidején eladta Retkei 
Jánosnak a „Tessék beszállni 1‘* című revüjé< 
nek százaiéiba részesedését ötszáz pengő cilea 
nőben. A szerződéshez azonban a konzorcium 
mot vezető Víg Miklósnak beleegyezése is szuka 
séges lett volna. Miután ez nem történt meg, 
Harmath Imre visszaküldte az 500 pengői Ret
kes Jánosnak, aki azt el is fogadta. Mintáit 
azonban a revii nagyszerűen ment és sokat jö
vedelmezett, Retkes János azon n elmen, hogy 
az ő pénze, amely néhány napig Harmath Im
rénél volt, elősegítette a revü előadását, k.’ta 
ezer pengőt követelt a szerzőtől. Tegnap tar
tották meg a tárgyalást ebben az ügyben, ahol 
n bíróság tanukat hallgatott ki a tényállás ki
derítésére. A tanuk részint n színházi portás 
ellen rathrtták:*’A*míkw '■» hirő * mt'gkéttleztb* ' 
Harmatból, hogy ő mint jónevü operettszerzőt 
npm lartotta-e összeférhetetlennek azt, hogy 
egy színházi portással ilyen irányú megegye* 
zést kössön, az éles megjegyzéseiről ismert ope
rettszerző az egyik nagy színházunk általáno
sa rí becsült igazgatójára vonatkoztatva, a kö
vetkező megjegyzést tette:

— Ha világhírű hók nem tartják összefér
hetetlennek, hogy az Apolló-kabaré volt jegy* 
szerűjének darabot nyújtsanak be, akkor én 
Retkest ás méltó társnak találtam. Egyébkén^ 
őbelöle is lehet még egy Ben Blumentlial.

♦
A budapesti társaságokban hetek óta 

egyébről sem beszélnek, mint az Operabál 
páholyairól, amelyekért olyan harc folyik, 
hogy minden eddig hallott jegycsata eltör
pül mellette. Tudni kell ugyanis, hogy a* 
Operabál 46 páholyára csak olyan közéleti 
és társadalmi előkelőségektől futott be több 
mint 300 igénylés, akik közül bárkit is a 
legteljesebb joggal megilletné a páholg* 
Maga az Operabál intézősége is rájött arra, 
l.ogy a páholyok elosztását mindenféleképen 
meg lehet oldani, csak jól nem és ezért a 
kényes és nagy tapintatot igénylő feladatot 
egy külön négyes bizottságra bízták. .4 bi
zottság szombaton ült össze és négyórai iz
galmas tanácskozás után végre megtörtént 
a döntés. A döntésben olyan érdekességek is 
vannak, hogy (az érdekeltekkel való előze
tes megállapodás alapján) a francia és ro
mán követ egy páholyba mennek, valamint
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at angol és a német követ Is egy közös pá
holyból fogják végignézni az Operabált. A 
döntés természetesen nem találkozik osztat
lan tetszéssel. A lemaradottak erősen kifogá
solják egy ismert tcxtllgyáros „győzelmét", 
aki az egyik legjobb páholyt kapta és maga 
mögött, hagyta a születési és pénzarisztokrá
cia sok neves tagját. Győzelmének az a 
titka, hogy az Operabál dekorációs céljára 
egész kis vagyont érő selyemanyagot adott 
az Operának — Ingyen. A négyes bizottság 
egyik tagja, aki az Operabálnak egyébként 
is mozgató lelke, a páholyokkal kapcsolat 
bán olyan ostromnak van kitéve, hogy már 
azt sem tudja: fiu-e vagy leány. Legújabban 
már letagadta! ja magát a telefonnál, de a 
nagy hajszában az is előfordult, hogy sa
ját jellegzetes és félreismerhetetlen hangján 
tagadja le sajátmagát — jóbarátai elől. A 
lelkes operabarát majd csak a bál után fog 
rájönni arra, hogy munkásságával nem sza 
porítottá jóbarátainak számát.

♦
Érdekes véletlen, hogy egy héten kerül Bu

dapesten a film vásznára Willy Fritschel és 
Amerikába származott feleségének, Lillán llar- 
veynek egy-egy nagy attrakciója. A bázustársak 
hímjeinek c vetélkedésében u döntő szót a 
közönség mondja kl. Annyi tény azonban, hogy 
Lillán Harvey első amerikai képe Orbók Attila 
3 iajátékáoak filmváltozata, az őfensége autója 
az utóbbi évek legmulatságosabb és legkedve
sebb szerelmi történeté. Maga az autó Is egy 
csodálatosan szép mestermunka. A filmgyár 
pályázatot hirdetett a legújabb vonalú, legtö
kéletesebben fölszerelt autó fölszerelésére. A 
pályázat győztese Wllliam Greycurl 175.000 
dollárt kapott csodaszámba menő modclljéért. 
Az autó a modem és intim szalon minden kel
lékével és szórakoztatási eszközével fölszerelt, 
amelyért valósággal versenyeztek az amerikui 
milliomosok. Ez az autó az „őfensége autója*, 
amelybe egy véletlen folytán kerül a népligeti 
tlngll-tangn'kla énekesnője, IJIIan Harvey. Ho
gyan jut cl egy gyönyörű é.s tehetséges fiatul 
Irány a sofőr szerelmétől a fejedelem szerel- 
mégi — ezt mutatja be ez a rendkívül érdekes, 
bűbájos film. Azt meg kell állapítani, hogy Li
llán Harvey rendkívül sokat nyert művészeté- 
ben és egyéniségében Amerikában, ahol a Fox 
sztárja lett.

♦
A Belvárosi Szinház tagjai jóléti alapot te

remtetlek saját maguk számára, hogy igv pa
rírozzák ki n kollektív szerződés ama sérelmes 
pontját, amely n színészekéi nyáron kenyér- 
tclcnnó teszi. A Belvárosi Szinház adja az alap
tőkét n jóléti alaphoz, amennyiben január 
27-én, szombat délután a szinház tagjai a sa
ját javukra eljátszhatják n „Helyet az ifjúság
nak!" cimü darabot.

♦
A Fővárosi Operettszinhái frontjáról a kö

vetkezőket jelentjük: Hétfőn díszelőadásban
kerül színre a Sárga Illőm. Ez afféle rögtönzött 
Ihéatre párét, amennyiben a véletlen folytán 
több miniszter és egy egész sereg diplomata 
jelentette be megjeít nését. — Kedden a rádió 
közvetíti a Sárga liliomot. Ez alkalomból az 
Opcreltszlnház kondorból és Párlsból több le
velet kapott, hogy ott több Ismert színigazgató 
ül kedd este a rádió mell* ti és hallgatja n 
Sárga liliom melódiáit. — Csütörtökön, 25-én 
tesz n Sárga liliom huszonötödik előadása, 
amelyre az egyik Nzerző, Herczeg Géza és fele
sége, Lcopoldlne Kunsinntln Is megérkezik 
Bécsből. Az előadás után a Párisién Grlllbcn 
operett-bú1 lesz, amelyen mint vendég résztvesz 
Alpár Gitta és Gustav Frölillch Is s amelynek 
egyik legérdekesebb programszáma Honthy 
llanra bálklrálynővé xaló megválasztása lesz.

♦
A Pesti Színháziak Törők Rezső „Tányér

mosogató" cimü darabjára készülnek és a pre
miert e héten meg is tartják. .1 darab egyik 
néma szereplője. Irsay Irén, akinek összes 
dolga az, hogy egy Írógépen kopogtat a szín
padon. A napokban mégis megjelent az irodá
ban és egy hosszú listát nyújtott át, amelyen 
előkelő nevek szerepellek. E nevek tulajdonosai
nak páholyokat és zenekari üléseket jegyezte
tett elő a fiatul színésznő. Mikor a titkár meg
kérdezte tőle, hogy miért e nagy igyekezet, a 
kislány pirulva mondotta cl. hogy ő annak
idején egy dombóvári nőcgylet bálján mint 
műkedvelő feltűnt és a nevezett hölgyek közö
sen elhatározták, hogy öt színésznővé képezik 
ki. Most az A költségükön tanul Pesten, illik 
tehát, ha az első szinpadi szereplésénél jótevői 
is jelen legyenek.

♦
filmet csinálnak a buda- 

és a filmet Cziffra Géza
.A Csipetkéből 

pesti Hunniában 
rendezi magyar-német verzióban.

♦
Nagy Lajos Írónak „Hadik** cimü darabját 

műsorra tűzte a debreceni Csokonai Szín
ház. Alig kezdték el n darab próbáit, máris 
jelentkezett levélben két nagyváradi újság
író. Zágonl Jenő és Gémes László, akik azt 
állították, hogy két évvel ezelőtt hasonló 
tárgyú darabol Írlak, amclyrt Budupcstre 
kUldick, de a darab elkallódott.

Halmay Tibor súlyos balesete 
a bécsi Feminában

Kificamította a lábát és ájultan esett össze a színpadon
Könnyen végzetessé, válható baleset störtént 

llalmaii Tiborral Bécsben, a Fcmina revüszin- 
házban. Óriási sikerrel játsszák ilt a Goldene 
Frauen cimü revüt Ilalmay Tiborral és Csikós 
Rózsival a főszerepben. Tegnap este is zsúfolt 
húz közönsége tapsolta végig a műsort.

Halmay Tibor különlegesen nehéz és ve
szélyes táncszámánál Ijedten ugrott fel he

lyéről a közönség.
A kitűnő színész ugyanis hirtelen összeesett 
színpadon. Az egyik partnere mentette meg. , „a
szituációt, aki tovább táncolt, Halmay pedig 
láthatóan

nagy fájdalommal küzködve klvánszorgolt 
a színpadról.

JÜI1II KIRÁLY ?b ík íia'r Miséiétől ROYAl ORFEUM
Bocsánatkéréssel végződött 
az operaházi botrányos rágalma-
ZaSl Úgy a súlyos vádakkal illetett operaházi vezető

ember nyilatkozatot fogadott el elégtételnek
affér történt az 

középpontjában az
Kínos és kellemetlen 

Operaházban. Az affér 
Operaház egyik legtehetségesebb fiatal ve
zetőembere állt, akit olyan váddal illetett 
az Operaház egyik elbocsátott szólótáncosa, 
amilyenért egykor a híres angol költő, 
XVilde Oscar a readingi fegyház lakója lett. 
Ezek a bűnök ma már nem annyira a kri
minalisztika, mint inkább az orvostudomá
nyok vizsgálati körébe tartoznak, de még 
mindig

lul kellemetlenek ahhoz, hogy ne borí
tanának árnyékot egy-egy olyan sze
mélyre, akinek a munkássága a leg
nagyobb nyilvánosság előtt folyik le. 
lavinát az Operaház egyik táncosnőjének 

elszólása indította meg s ezt az elszólást 
azután az elbocsátott szólótáncos egy levele 
igazolta, amelyet a szinház titkárságának 
küldött meg. Az ominózus üggyel végül 
kénytelen volt a színház igazgatósága is 
foglalkozni. Hosszú időn át

diszkréten kezelték az ügyet, 

hiszen a majdnem nélkülözhetetlen funk
cionárius kiválása pótolhatatlan veszteséget 
jelentett volna nz Operának. A diszkréten 
lefolytatott házivizsgálat azonban ugvlátszik 
nem tisztázta teljesen a tényállást, mert az ■

A

Az Uránia és Ufa szerződéses kötelezettség miatt kénytelen 
levenni műsoráról az

Második bemutató január 25-én, csütörtökön

Corso ♦ Capitol ♦ Corvin

Ma délután lesz a Király Szinház válasz- 
tottbirósági perc Csikós Rózsi, a legújabb 
bécsi filmprimadonna ellen, aki nem tehet 
eleget budapesti kötelezettségeinek, mert a 
színház igazgatójának szóbeli szabadságolá
sára elszerződött Bécsbe.

Bársony Rózsi szerein este érkezik meg Buda
pestre, miután befejezte londoni vendégszerep
lését és útjában Berlinben egy film főszerepére 
nézve megállapodott.

Február 11-éti a Fehér Holló-Társaság tarja 
Környcy Béla-emlékbangversonyét a Zenemű
vészeti Főiskola nagytermében.

A Roynl Orfeum vezetését újból Schmidt 
Mihály vette át és február 1-töl az artisták 
királyának, Sylvcstcr Schaffernek vendégjá
tékát prezentálja.

A gyorsan előhívott orvos azonnal megvizs
gálta Halmayt és megállapította, hogy Halinay

bokafleamodást és inrándulást szenvedett.
Az előadást tovább folytatták. Halmay Tibor 
fájdalmát hősiesen legyűrve, elmondotta és el 
énekelte a szerepét, táncolni azonban nem tu
dóit. Furcsa játéka a véletlennek, hogy Halmay 
Tibort

ugyanennél a táncszámnál érte hasonló 
baleset Budapesten is,

amikor a Pesti Színházban a Dinom-dánom fő
próbáján ficamitotta ki a lábát, úgyhogy az 
esti premieren már helyette Bobby Gray tán
colt.

Operaház igazgatósága utasította funkcioná
riusát, hogy rágalmazás miatt haladéktala
nul tegyen

bűnvádi feljelentést
a szólótáncos ellen. A per megindítását sür
gette az is, hogy például Dinnyés 
országgyűlési képviselő

interpellációt is Jegyzett be 

ebben az ügyben a képviselőházban.
A felszólításnak eleget is tett az Opera

ház megvádolt előkelő funkcionáriusa és a 
per ele nagy érdeklődéssel nézett a jogász
társadalom is, miután ilyen tárgyú bizo
nyításra a magyar judikaturában nem is 
volt példa. Az ügy azonban nem került fő
tárgyalás elé, mert a perfelvételnél meg
jelent a sértő levelet iró szólótáncos és

nyilatkozatban kért bocsánatot a inog
nád lőtt operaházi vezetőembertől, 

aki ezt a nyilatkozatot elégtételnek el is fo
gadta. Különös azonban, hogv ilyen főben
járó ügyben bocsánatkéréssel is be lehet 
fejezni az ügyet, hiszen ez a szépségflast- 
rom egyáltalában nem mentesíti a folyton 
megismétlődő felelőtlen suttogások alól azt, 
aki ebben az ügyben a legkínosabb módon 
érdekelt.

Lajos

megn
A heti premierek között rendkívül érde

kes a Royal Apollónak „őfensége, az eláru
sít ó'nő" cimü produkciója. Bájos, derűs és 
finom hangulatú Willy Forst és Linné Haid 
uj filmje. — Rendkívül jql mulattunk az 
„Éljen a: élet" cimü Fox attrakción, amely 
semmiben sem hasonlít a fllmoperettek is
mert sablonjaihoz. — Élvezetes és ragyogó 
a Jack Payne „Régi dal" cimü jazzproduk- 
ciója. Ilyen zenekar nincs több a földön. 
Ezeket a filmeket érdemes megnézni.

Vasárnap este az Opcrnház Sába királynőjé
nek címszerepében jutóit először nagyobb fel
adathoz a fiatal ösztöndíjas Huszka Rózsi, aki
nek szereplése a Zeneművészeti Főiskola ta- 
valvi évzáró vizsgaclőadásán valósággal reve- 
lációként hatott. Hatalmas terjedelmű, ritka 
szépzongésü mezzoszopránja, dekoratív megje
lenése, egyre fejlődő éncktudása ezúttal sem 
tévesztette el hatását. Huszka Rózsi az. első 
ütközetet nagy sikerrel nyerte meg. Aitaroth 
szerepében n színház egy másik fiatal ösztön
díjas tagja, Réthy Eszter mutatkozott be. őt is 
melegen ünnepelték. — A Vígadóban a gramo- 
fonlemezciről világhíres Cotnedian Harmnnlst 
adott hangversenyt a jazzmuisika barátainak 
igaz örömére. Amit ez a nagyszerűen fegyelme
zett vokálegyülles a legnépszerűbb slágerek 
előadásában humorion, jókedvben, mókázás- 
I-an nyújt, nz több mint egyszerű szórakozta
tás: logmagAsabbrendÜ művészet. Tomboló si
kerük volt.

FILMHIREK
Gustav Fröhllch fölgyógyult. Gustav Fröhlich, 

a népszerű filmszínész, akit a hét elején meg
operáltak, felgyógyult. Néhány hétig Budapes
ten marad, nlert megvárja legújabb filmjének, a 
„Mégis szép az élet‘*-nek bemutatóját.

Jó éjszakát Annabella! Német és angol film
gyártók érkeznek február közepén Budapestre. 
Itt készítik legújabb bizarriaeséjü filmjüket, 
amelynek „Jó éjszakát Annabella!** a elme. A 
külföldi filmemberek megbízásából a szakmában 
jólismert nevű Déri György, a film produkció* 
vezetője már befejezte a tárgyalásait Bingerth 
Jánossal, a Hunnia igazgatójával. A filmszcená- 
riumot Herczeg Géza ötlete alapján Walter 
Reisch Írja, zenéjét a magyar Sziatlnag Sándor 
szerzi, a főbb szerepeket Eggerth Márta, WaA 
mag Tibor és Raul Kemp játsszák. A német ver
ziót Bolváry Géza rendezi.

Elkészült Gaál Franciska legújabb filmje. Az 
európai filmsztárok között ugylátszik mindnóp- 
szerübb lesz Gaál Franciska, akinek filmjét 
most fejezték be Bécsben. A „CsiM" valóban 
testhezszabott Gaál Franci-szerep, amelyben a 
gyermekruhás kislánytól egészen a férfiakat bo- 
londltó démonig széles skálája nyűik a művészt 
produkció lehetőségeinek. Gaál Franciska part
nerei Leopoldine Konstantin, Halmay Tibor, 
Hermán Thimig. Az Universal bécsi laborató
riumában Joe Pasternak produkcióvezetö fel
ügyelete mellett állítják össze a filmet, amely 
rövidesen Pestre kerül.

a mi mozink
CAPITOL FILMPALOTA (Baross-tér 32 Tel: 343-37.> 

A röld méreg. Csak erős idegzetűeknek. Fősz.: Lionel 
Atvill. — Bimbó és a karnevál. Trükkrajz-különlegcsség. 
vasár- és ünnepnap: 2. 4, 6, 8, 10 órakor. — Ai első 
dete: 561. 566, 568, %10; vasárnap: lA2, Mi, 566, 568, 
5610 órakor

CASINO FILMSZÍNHÁZ. (Eskü-ut 1. Telefon 831-025 
őfensége, az elárusitónő. Fősz.: Liáné fiaid. Wi|ly 
Forst. — Híradók. — Kezdete: 4. tí. 8. 10 órakor, 
vasár- és ünepnap: 2. 4. 6. 8 10 órakor. — Az első 
előadáson mindennap félhclyárakl

CIIY FILMSZÍNHÁZ (Vilmos cs. ut 36-38. Tel.: 111-40.) 
Régi dal. — Kajakon a fekete hegyek között. Izgal
mas sport utikép. - Híradók. - Az előadások kezdete 
hétköznap: 4, 6, 8. 10. vasár- és ünnepnap; 2. 4 6. 8, 
10 órakor. — Az első előadás mindennap félhclvártik- 
kal

COKSO (IV Vád utca 0 Telelőn: 87-4 02 ) 
A régi dal. (Jack Payne és jazz-zenekara.) — Kajakon 
a Fekete hegyek között. (Utazási film.) — Híradók. — 
Kezdete mindennap: ^4. M6. $46. %10 órakor. - A 
hétköznapi első előadás félbelyáru

CORVIN FILMSZÍNHÁZ (Józ.scf körút és üllől-ut sarok. 
Telefon: 389—88 és 395—84.) Táncoló tündérek, az 
amerikai Warncr-fllmgyár attrakciója. Fősz.: Ruby 
Keeler és a kisérő műsor. — Előadások kezdete hói- 
köznap: 564 , 566, 568. 5610. Vasárnap • és ünnepnap: 
562. 564. 566, 568, 5610. — A első előadás félbelyárak- 
kal.

KAMARA MOZGÓSZINIIÁZ (VII.. Dohány-utca és Nvá-- 
utca sarok. Tel.: 41 ü-2> U| magyar Ilim: Egs eí 
Velencében Rendezte: (’.zillra Géza Fősz.: (!sorl<>s 
Gyula. Balta l.ici. — Hhadók. Előadások: 4. 6 
10 órakor, vasár- és ünnepnapon: 2. 4. 6. 8. 10 óra
kor. - Elsó előadások mérsékelt helyárakkal Leg
olcsóbb helyár 80 líJler.

OMNIA FILMSZÍNHÁZ (VIII.. Kölcsey utca 2 Telefon: 
30-1-25.) Jack Payne és jazz zenekara; Régi dal. Ka
jakon a Fekete-hegyek között. He) kutya élet. — 

— Trükkfilm. — Híradó. — Kezdete 4. 6, 8. 10. vasár
éi ünnepnap: 2. 4. 0 8. 1<) órakor Az első előadás 
mindennap (élbolyárakkal. Elővétel <1 c. 11 —1 ifi.

RÁD1US MENÜ) FILM
PALOTA (Nagymező
utca 22—24. Telefon; 
22-0- 08, 20-2—50). 
Egy éj Velencében.

Főszerepekben: Csortos Gyula. Bállá Lici. — Téli sr...rt 
Kaliforniában Sportlelvéler. — Szigetek uz Egyeii- 
litó alatt. Ulilllm. - Karóesonvi mese. (l'ro.ongálva).
— Híradók — Előadások 2—li-ig folytatólagosak az
után 6 8, 10 érakor, vasárnap: 2. 4. 0. 8 10 óra
kor. - Vasárnap d e. 11 órakor- Gsermekmntiné.

I FA FII MSZINIIAZ • letet kórul un I-lel .ti. |»7 A’ 
llff—08.) Éljen az élet. Klállitásos operett. — Az
őserdők igásai. (K :i 11 ti rfllm.) -• A magyar-német
futballmeccs. Eredeti riport.) — Egy ing kalandjai. 
Türkkjim - Híradó. - Előadások kezdete hétköz
nap: 4. 6, 8 10 vasár- és ünnepnap: 2 4, 6. K 10. 
Az első előadás lélhelvát akkal

IRA.Ma FILMSZÍNHÁZ iliákóizini 21 Tel - 400 «5 M 
460—46.) Árvák a viharban. A szivek filmje. — A 
frankfurti futbnllmérWté; Eredeti riport, — Híradó
— Előadások kezdete hétköznap: !í4. 666, 568. 5410.
vasarnap és ünnepnap: hi2. 5st, J.j6, 5x8, 5110. *-» 
Ai első alósdás fálijeháraiUL i
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^fífOlfPODTNAPK^
Vasárnap délelőtt rendezte a BBTE a mátrai 

nagy sáncon síugró-versenyét, amelynek so
rán bonyolították le Magyarország egyéni 
nemzeti síugróbajnokságát, az ifjúsági egyéni 
síugróbajnokságot, a hármas ugró csapatbaj
noki versenyt és az ötös UTE vándordijas csa
patversenyt.

As egyéni bajnokságot ■ kitűnő fiatal Ju
do v|k ás Mátrai (Marsik) Andor pompás 
stílusban nyerte 28 és 33>3 méteres ugrá

sokkal
a favorit Ványa Pál UTE előtt, aki 39 méte
res első ugrása jitán * második 42 méteres 
ugrásánál bukott.

Az ifjúsági bajnokságot Szalag László BBTE 
nyerte 29J4, 35X méteres ugrással Darabos 
MAC előtt.

Mind a hármas bajnoki csapatversenyt, 
mind pedig az UTE ötös vándordijas csapat
versenyét a BBTE nyerte annak ellenére, hogy 
több ugrójának az UTE-ba való átlépésével 
erősen meggyengült.

Az ugrósánc erősen Jeges volt, különösen a 
felugró lejtő és a kifutó úgy, hogy állott ug
rások alig voltak. A legnagyobb áliott ugrás 
Ványa nevéhez fűződik 39 méterrel, a legna
gyobb bukott ugrás pedig Tamássyé volt 50 
méterrel. Általában 35 méteren felül nem le
hetett állva ugrani.

Az ngrósáncot Hegedűs István, Szepes Béla 
és Szepes Gyula a gyöngyösiek hathatós se
gítségével nagy munkával hozta rendbe.

A versenyen nagy közönség volt jelen, a 
nézők sorában volt Rilgeri osztrák ezredes, a 
sísport leglelkesebb apostola. A magyar Sí
szövetség a verseny után rögtönzött ünneplés
ben részesítette a 60 éves BilgcriL A sánc kö
zelében összegyűlt közönség és versenyzők 
jelenlétében Tatár István méltatta Bilgeri ér
demelt, Haensch Aladár köszöntötte és átadta 
neki a szövetség emlékplakeltjéL Bilgeri meg- 
hatottan mondott köszönetét a váratlan, ked
ves ünneplésért.

Fölényesen győzött 
a magyar csapat 
Párisban

Miden Toldi rohama alatt súlyosan megsebesült, 
hort Agyon vitték ki és és a mésodlk fél deben már 
Mayer magyar kapus védett a francia kapuban

Budapest Páris 3:1 (3:0)
A világ fővárosa: Páris, vasárnap akarva- 

neinakarva magyar sikert volt kénytelen el
könyvelni. A frankfurti feketevasárnap sze
replői Párisba rándultak, hogy kiköszörül
jék a csorbát. Szándékuk sikerült, győztek. 
Hogy a hozsanna hangja még sem tör a 
magasba, annak nem a frankfurti, nem a 
párisi, amszterdami és tudja Isten még 
hány városba cipelt tizenegy futballista az 
oka Páris még a legyöngült, lestrapált ma
gyar futballnak sem okozhat gondot. Ha a 
győzelem melege nem tudja a régi izzásba 
hozni a lelkesedéstől elszokott magyar fut- 
ballközönségct, annak egyedül az az oka, 
hogy

nincs bizalma a magyar futball mai 
struktúrájának egészsége iránt ,

A vezetők a széthúzás sivár mezőin sza
vaznak bizalmatlanságot egymásnak. Nincs 
tekintély és erős kéz, amely megfogná a 
gyeplőket, befogná a szájukat Közben pe
dig a maroknyi magyar futballtehetségek 
fáradt zarándok csapata hunyó lelkesedéssel 
robotolja a pénzszerzés tövises útjait 

Győztek vasárnap Párisban.
Az akarat űr még a fáradó motorokkal dol
gozó test felett. De meddig?... Ha tudnók, 
hogy kálváriás ütjük végét járják, még 
örülni is tudnánk a győzelemnek. így azon
ban — sajnos — csak tudomásul vesszük.

Toldi és Kiden összecsapása végzetes

Kékestető, január 21.
A délelőtti ugróverseny után a BBTE vasár

nap délután a kékesi lesikló pályán kísérlet
képpen elsőizben csoportos indítással lesiklá- 
sös versenyt rendezeti. Egyszerre hat verseny
zőt Indítottak a körülbelül 1900 méter hosszú 
pályán. A verseny igen gyors és izgalmas 
volt. A kísérletnek nagy sikere volt és minden 
futam igen látványos volt. A 78 versenyzőt 13 
hatos futamban indítottak. Győzött Balatoni 
Levente a kitünően futó Kunczt, Petrich és 
Miskolci elölt. Balatoni átlagsebessége órán
ként 78 kilométernek felelt meg, helyenként 
100 kilométeres sebességgel haladt.

Gyönyörű napfényes 
időben, huszonkétezer 
néző előtt csapott össze 
Budapest és Páris válo- 
gatoUainak csapata. Előt
tük a londoni amatőr- 
tiga válogatottja mér
kőztek a franciákkal. A 
mérkőzésre 
összeállítással jött I 
mind a két csapat

Páris: Hiden (Mayer) 
— Andoirc, Maires- 
se — Bertrand, Ber- 
kessy, Delfoor — 
Aston, Sas, Mercier, 

Jordán, Galley.
Háda — Sternberg, Bíró — 

ÍÜC.% Szalay — Icnyvesy, Vinezn, 
Teleki, Toldi, P. szabó.

Rögtön a magyar csatársor akciójával Indul 
mérkőzés s a harmadik percben a féktelen

Budapest: 
Seress, Szűcs,

változatlan
ki

A BKE vasárnap gyorskorcsolyázó versenyt 
rendezett 1500 és 5000 m-es távon. Az 1. szám- 

.................................. , a máso- 
csakhamar 

......___................... .. j folytatva a küzdelmet,
igy is a második helyet biztosítani tudta magá
nak. Az 5000 m-es verseny győztese ilymódon 
Erdélyi dr. lett. A részletes eredmények a kö
vetkezők:

bán Orczán biztos fölénnyel győzött, 
óikban a táv közepén bukott, de < 
talpraugrott és tovább

ÖTVENEZER FRANK KÁRTÉRÍTÉS — 
FUTBALLSÉRÜLÉSÉRT.

Párisból jelentik: A epinali törvényszék pél
dás büntetéssel sújtott egy durva játékmodoru 
francia futballistát A vádlott futballista egy 
bajnoki mérkőzésen eltörte ellenfele lábát, 
aminek következtében a szerencsétlen sérült 
futballista lábát amputálni kellett. A törvény
szék súlyos tealisértéa elmén bűnösnek mon
dotta ki a lábtörő játékost és ezért 50 frank 
pénzbüntetésre és 50.000 frank kártérítés meg
fizetésére ítélte. Az elitéit játékos megnyugo
dott az ítéletben, mert egyesülete vállalta a 
kártérítés megfizetését

Gröl Bernien István, 
az UTE dlszelnöke

A sport társadalmának vasárnap délután 
érdekes eseménye és ünnepe volt az UTE év
záró közgyűlése. Díszes társadalmi keretek kö
zölt gyűlt össze a népszerű és nagyrahivalott 
sportegyesület minden aktív tényezője, hogy 
meghallgassa az elmúlt év sikerekben gazdag 
működésének történetéi. Kiss Zoltán ügyvezető 
a lein ők több mint egyórás beszéd kíséretében 
számolt be 1933 valamennyi nevezetes sport
eseményéről, amelyekből a lilafehér színek 
nemcsak hogy nem maradtak ki, hanem min
dig az élen haladtak. A nagy tetszéssel foga
dott beszámolót érdekes aktus követte: Szűcs 
János és Mauthner Zoltán örökös diszelnökök 
után

a» idén aa Újpesti Torna Egylet dUzelnö- 
kévé Bethlen István grófot választották 

meg egyhangú lelkesedéssel.
Ezután sor került i sikeres szakosztályok és 
sportolók jutalmazására. A Maros-vándordijat 
az amatőr futballszakosztály nyerte cl. For- 
gách, as UTE kiváló futója a Klss-vándordli 
boldog tulajdonosa lett. Az UTE nagv plakett
ját Gabrowitz, Tóth és Székely dr. kapta. A 
Sztee-aéndordiHal Leinert és Kelecsénnit , ju- 
tahnazuk.

a ____ ,___  _ _ ..... ...... .
roham alatt már betörik a francia kapu.

Toldi a kifutó Hldcnt lefedezi, oki a lab
dát csak kiütni tudja, e* Telekihez kerül, 
aki villámgyors passzal juttatja Vincze 
elé és hatalmas lövéssel vezet a magyar 

csapat. 1:0.
Megkettőződik a gyors siker hatása alatt a 
budapestiek rohamkészsége és hiába véd Ili
den parádés formában, nem tudja jeltartóz-, 
tátid a mind élénkebbé váló támadásokat. A 
7. percben

Teleki szép egyéni Játékkal jut egész a 
vonalig, ahonnan pontos passza a hálóba 

kerül. 2:0.
A franciák ellentámadásai csak a tizenhatosig 
jutnak el, mert a magyar védelem bevehetet
lennek látszik, Sternberg és Bitó hatalmas 
formában utasítja vissza őket. Jordán nagy 
lövése veszéllyel fenyeget, de Háda, aki ,n“ 
elemében van, remekül üli ki a gólbatartó 
labdát. Budapest fölényéi egy korner is jelzi, 
majd pedig ettől kezdődően jóformán állandó 
tűz alatt tartja Hiden kapuját Egy gyors 
francia ellentámadás veszélye lóg a levegőbei 
ezt azonban menti a kapufa, amely jótékonyan 
lép közbe Mercier remekül irányított lövésébe.

A 35. perc hozza meg 
a mérkőzés egyetlen za
varó momentumát:

Hiden súlyos sérülé
sét.

Támad a magyar csapat 
és egy veszélyes labda 
csak úgy menthető, bogy 
Hiden ttgrisugrással ve
tődik ki és botolja visz- 
sza a labdát. Toldi a 

szokott erélyével robog a fekvő kapusra, aki a 
villámgyors akció közben már felemelkedni nem 
tud.

A labda Vinciéhez kerül, aki habozás nélkül 
tolja a hálóba. 3:0.

A gyors gól egy pillanatra megdöbbenti a 
nézőteret, majd utána elemi erővel tör ki a 
pfujolás, amikor látják, hogy Hiden térdre emel
kedik, de utána ájulton esik össze. A világhírű 
kapust hordágyra rakják és kiviszik, helyette 
Mayer áll a kapuba, akivel húromra szaporodik 
a francia csapatban játszó magyar játékosok 
száma.

Szünet után a francia akciók erőteljesebbé 
válnak s a magyar csapaton szemmeUál hatóan 
ütközik ki a fáradtság, ami abban nyilvánul, 
hogy közönyösebbek a játék eseményeivel 
szemben. Ennek ellenére is Mayernak nagyon 
vigyáznia kell, hogy újabb gólt ne kapjon. 
Nem sokkal később Háda tudományának ma- 
ximumúra van szükség, hogy előbb Sas, majd 
Mercier, végül pedig Berkesig jól irányzott lö
vését tehesse ártólíratlanná. Most megszólal a 
megafon és jelenti, hogy a francia nagyválo
gatott Brüsszelben 3:2 arányban legyőzte a 
belgákat, óriási őrömrivalgós köszönti a való
ban ériéi.cs sporthljcsitn.iny hírét s ez az
után a francia játékosokra is buzdltóan hat. 
Különösen a jofcbsHrny remeke! s végű! U

in,

Mercier akdóját és erőteljes
lövését íáda sem tudja védeni.

A mérkőzés végéig most már újabb említésre 
méltó esemény nem történik.

A mérkőzés után Mestre, a francia profifut- 
ball nagy organizátora elismerően nyilatkozott 
a magyar csapat kiváló teljesítményérŐI s 
ugyanakkor Jordán és Mercier előtt Berkesig és 
Sas kiváló munkáját dicsérte.

Fodor dr. a Hétfői Napló uiunin a követ
kezőket mondotta:

— Nagyon meg nagyok elégedve az elért 
eredménnyel, amiből azt láttam, hogy hál' Is
tennek, visszatért a régi, okos stílus. Különö
sen a belsők remekeltek ezen a téren. A má
sodik félidőben bekövetkezett a természetes
nek ható visszaesés s ekkor a franciák kong- 
nyebben végezhették munkájukat. Különösen a 
francia jobbszdrny: Aston-Sas brillírozott.

A korán végződött mérkőzés után a Moli- 
tor-sportpálya dísztermében

pezsgős fogadtatást rendeztek a franciák 
a londoni éa a budapesti játékosok és kí

sérőik tiszteletére.
Jeuve, a francia iabdarugöszövetség alelnöke 
formás beszédben köszönte meg mindkét ide
gen csapatnak a mutatott szép játékot, amelyre 
azután Fodor dr. válaszolt nagy figyelemmel 
hallgatott beszédében

A magyar csapat tagjai nagyon jókedvüek 
nz elért eredmény után, s végig nz utón vidá- 
nan énekelve, egymás nyakát átkarolva tér

lek a komoly győzelem titán szállodájukba.
Mándy Ilona

A BOCSKAI GYŐZÖTT, A KISPEST 
KIKAPOTT FRANCIAORSZÁGBAN

Roucnból jelentik: A debreceni Bocskai 
8:4 arányban győzött a FC Rouen kitűnő 
gyílttese ellen.

Mnlhouseből jelentik: A Kispest vasárnap 
a FC Mnlhonse csapatától 3:1 arányú érzé
keny vereséget szenvedeti.

PRAGA—BERLIN M
Berlinből jelentik: Vasárnap pompás napfé

nyes Időben 35.000 főnyi közönség előtt bonyolí
tották le a Prága—Berlin városok közötti labda- 
rugómérkőzést A mérkőzést a csehszlovákok 
•>:Ö (3:0) arányban nyerték. A prágai csapat si
kere teljesen megérdemelt, az együttes minden 
részében jobb volt, mint az ellenfele. Az eddigi 
5 mérkőzésből Prága csapata kettőt nyert meg, 
kettő döntetlenül végződött és esak egylzben 
szenvedett vereséget

Szombathely! vívók sikere Győrött. Győrből 
jelentik: Vasárnap tartották meg uugysiúmn 
előkelő közönség előtt a vitéz Somogyi vándor* 
díjas vivóverseuyt, amelyet a Szombathelyi 
Vívó Club csapata nyert meg két győzelemmel, 
X Székesfehérvári Tlrzti VC 1 győzelemmel, 3. 
Soproni VC 1 győzelemmel. Azonkívül Győrből 
három csapat, Csornáról 1 csapat. Szombat* 
helyről a 3. vegyesdandár együttese, Sopron* 
ból a főiskolások és a magyar királyi rendőr* 
ségd unúntuli csapata is indult.

Banktisztviselők a planson. A Pénzintézeti 
Központ csuputa győzött a Pénzintézeti Sport* 
egyesületek Ligájának vasárnap megtartott 
bankközi kizárásos kardcsapatversenyén. Ez a 
verseuy volt egyúttal a Nádasdg vándordíj első 
uikulommal kiirt kaid versenye. A győztese csa
patban Lukács dr., Nádasdy-Bucin László, tíruck 
Gyula és Szűcs László vívtak. A második helye
zett a Kereskedelmi Bank csapata leli, majd a 
Postatakarékpénztár és a Hitelbank csapatai kö
vetkeztek.

Együtt van az amatőrök válogatott kerete. 
A budapesti amatőrök válogatott csapata feb
ruárban Franciaországban játszik. Erre vajó 
előkészületképpen a BLASz válogatott kenet 
vasárnap az Eleklromos-pályán kétszer 30 
perces mérkőzést tartott a BSzKRT csapatá
val /. mérkőzés 0:0 arányban döntetlenül 
végződött A mérkőzés folyamán kipróbálták 
az összes számbajövő játékost. Lénárf Ernő, a 
BLASz kapitánya a mérkőzés után kijelölte 
azt a válogatott keretet amely jövő vasárnap 
még egy mérkőzést játszik. A 18 tagú keretbe 
a következő játékosok kerüllek: Kapusoké 
Raffay 33 FC, Herendi 33 FC, Goda MAFC. 
Hátvédek: Füstös BSE. Belesik BSzKRT, Wo* 
bér II. 33 FC. Fedezetek: Pázmándy BSE, 
Sleczovics Elektromos, Király BSzKRT, Lend- 
vay FTC, Bokor Postás. Csatárok: Ungct 
UTE, Héjjas BSzKRT, Regős Törekvés, Ko- 
szely IL Törekvés, Bihámy Fl'C, Barna FTC 
és Kállay UTE.

A Teli Kupa utolsóelőtti fordulója. Vasár
nap a MAC—MTK harcára került sor a vízi
póló Téli Kupa küzdelmei során. Erős játék 
után 1:1 (1:1) arányban végződött a mérkő
zés. A gólokat Tarics és Brandy lőtte. Ezután 
a* FTC—BSE mérkőzés került sorra, amely a 
zöld-fehérek nagy fölénye jegyében 7:2 (3:1) 
arányú győzelemmel éri vége

A B. Vasutas fölényesen győzött a HAC ellen. 
Az ezévi ökölviv.ó csapatbajnokságok utolsóelőtti 
fordulóján a B. Vasutas mérkőzött a Hermincn 
mezői AC együttesével. A vasutasok csapata Éne
kes 11., Sáliul, Énekes I., Frigyes, Erős, Vángi, 
Farkas és Nagy összeállításban vette fel a küs- 
'.clmel a HAC ellen, amelynek csapatában Szabd, 
Maráczy, Modla, Nagy, Beregi, Varga, Hidasi ée 
lanlesek boxolt. A végig érdekes és izgalmas 
nérkőrés végül Is n B. Vasutas 10:6 arányú fölét 
nyes győzelmével végződött.

SZÉP JÉGHOKKIGYÓZELEM BUKARESTBEN
Bukarestből jelentik: Budapest válogatott 

jéghokkl fesapata vasárnap 5000 főnyi közön
ség előtt nagyszerű győzelmet aratott a román 
főváros válogatottal ellen. Az első harmadban 
a budapestiek fölényben voltak, de a jól véde
kező román csapat ellen nem kísérte siker a 
sorozatos támadásaikat. A második harmad
ban • bukarestiek egy védelmi hibából kifo
lyóan gólt ütöttek, azonban a harmadik har
madban a magyarok erőteljes gőlratörő játék* 
minden tekintelben érvényesült s Miklós 2 és 
Mlnder 1 góljával ebben a részidőben bárom 
gólt értek el, úgyhogy végeredményben 3:1 
arányban győztek.

AZ FTC HAT GÓLT ÜTÖTT 
CORTINA D’AMPEZZOBAN

Cortlna d'Ampezzobál jelentik: Az FTC vasár- 
nap a HC Cortina csapatával mérkőzött • azt 
nagy fölényben 6:1 arányban legyőzte. A rész
idők 3:0, 0:1 és 3:0 voltak. A zöld-fehérek vá« 
ratlanul nagyszerű formót játszottak ki • múlt, 
évi olasz bajnokcsapat ellen, melynek kapuját a 
HC Milano kapusa védte és a csapatban játszott 
Schcll többszörös osztrák válogatott játékos Is. 
Az FTC-bcn Gergely II. és Grimm Játszott lég* 
Joliban. Az FTC góljai közti! Reiner és Gergely 
2—2-őt. Grimm és Scnnyci pedig t— 1-et ütött.

* 'o’‘b

vésórtAV*- 
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A magyarok tudják, hol szőrit a cipő,..
Kárörvendő osztrák hang Fodor dr. sikertelen bécsi tár
gyalásairól — Elmarad az angol-osztrák revánsmeccs

,,Dle üngarn wlssen too 
die Schuh drückt" (a 
magyarok tudják, hol 
szőrit a cipő) címmel 
kárörvendő kis cikket ir 
az egyik bécsi lap Fodor 
dr. bécsi tárgyalásairól 
és az osztrák fővárosban 
adott nyilatkozatairól. 
Fodor dr. állilólng kije
lentette, hogy a magyar 
futball leromlásának több 
más lényeges körülmény 
mellett főként a meg
felelő utánpótlás hiánya

az oka. Szerinte egyébként 
az utolsó nngy külföldi tórák nem flzclőd- 

tek k| tuLságoaan éo kézenfekvő lenne, 
ha kissé fclmelegltenék a magyar-osztrák 

aportharátHÓgot
fes a két ország között löbb klubközi mérkő
zést tartanának, nminek nyilván megfelelő 
anyagi eredménye lenne. A lap szerint Fodor 
dr. husvétrn össze Is nkart hozni egy buda
pesti körmérkőzést, amiből 
semmi, mert a neves bécsi 
régen elkötelezték magukat

♦
A többször beharangozott angol-osztrák vá

logatott mérkőzést terminus hiányában, ugy- 
látszik, hogy nz idén már nem lehet megtar
tani. Ebersthaler dr , nz osztrák labdarugó
szövetség elnöke nyilatkozott ebben nz ügy
ben és kijelentette, bogy az osztrák válogatott
nak a római világbajnokságok miatt egyébként 
is túlzsúfolt tavaszi és nyári programjába csak 
nbbnn az cselben leheteti volna beleilleszteni 
az angolokkal való mérkőzést, ha azok már 
most

Az

azonban nem lett 
ligncsapatok mór 
a kettős ünnepre.

mire

fix ígéretet tesznek.
angolok azonban erre még nem voltak 

hajlandók,
nz osztrák szövetségben már össze is

állították a tavaszi programot, amely szerint a 
Wundermannschaft február 11-én mérkőzik 
Torinóban az olaszokkal, március 25-én Zü
richben a svájciakkal és végül április 15-én 
Bécsben a magyarokkal. Utána már csak a 
világbajnoki játékokra fog kiállni, amelyek 
bevégezlével

őszig az osztrák szövetség több válogatott 
mérkőzést nem engedélyez. 

Tekintettel arra, hogy a tavaszi és nyári sze- 
zón eléggé igénybe veszi a bécsi egyesületek 
reprezentatív játékosait, a nagy csapatok ké
résére ősszel mindössze két válogatott mérkő
zés lesz Magyarországgal és Csehszlovákiával 
Nincs kizárva azonban, hogy a római játékok 
lezajlása után Bécsbe rándul vendégszerepelni 
az argentínai, vagy uruguayi válogatott, akivel 
esetleg játszanak soronkivül egy mérkőzést.

♦
A Brigittenauer AC a legcsökönyösebb ncm- 

flzetö a bécsi ehőosztályu liga csapatai között. 
Játékosai a múlt héten végleg megunták, hogy

■ gázsi helyett hónapok óta csak szép 
ígéreteket kapnak, 

sztrájkba léptek, és nem álltak 
ellen esedékes mérkőzésre. A BAC 23.000 
schillinggcl tartozik a szövetségnek is, amely 
összeget sporttelepe átalakítására utaltak ki. 
Hir szerint a szövetség a legközelebb átveszi 
a BAC-pályát és azt két másik csapatnak en
gedi át. Pálya és pénz nélkül valószínűleg be
következik az egykor jobb napokat látott brl- 
gittenaui egyesület végleges feloszlása.

♦
A csehszlovák válogatott szorgalmasan ké

szül a római világbajnokságra. A válogatott 
keret már régen együtt van és első nagy tré
ningmérkőzésüket a jövő héten tartják. Spar- 
iIng-partnernek nem kisebb nagyságot hívtak 
meg, mint a bécsi Bapid csapatát. Értesülésünk 
szerint a Bapid a meghívást elfogadta.

Andor Lton

ki a Slovdn 
BAC

A Hétfői Napló társasutazásai

Indul február 3-án 7 óra 05 perckor érkezik 
Becsbe 11 óra 30 perckor. Visszautazás Bécs- 
ből február 4-én kb 1» órakor.

A Hl. őszi, vasúti jegy ára karzati 
jeggyel P 27.70, földszinti jeggyel

P 31.70. A II oszt, jegy ára földszinti 
jeggyel P 43.70.

Jelentkezés a Hétfői Napló kiadóhivatalában 
(Erzsébet-kőrut 4. Telefon: 308—96.), valafnint 
az IBUSz irodáiban.

útiköltséggel, teljes el-

utazás, egyéni visszautazással 

Vacsorák nélkül .. P 205.

látással, minden mellék n í)Q/|
költséggel, társas oda- | áCO*li*

Csak vasutijegy.. P 170.

Febr. 14-24 nizzdba-montecarioiia
útiköltséggel, teljes ellátással és minden mel- I p OfflK
Jékköltséggel ...........................................................  | ■

Február 22-én nagy virágosain Nizzában!
Részletes felvilágosítás a
Hétfői Napló kiadóhivatalában
Elzsébet körút 4 Telefon 30-8-9(5

Az^oroszlánelmélet" - 
blöff Nádas kapitány sohasem mondta azt. 

hogy nem kell stílus, sohasem számította fel 
a megengedett diétát és egy szó sem Igaz 
Takács II. ,,oroszlánositásából“

Azt — ugyebár — valamennyien tudjuk 
már, hogy szombaton este nagy viharok vol
tak a proílszövetség tanácsülésén. Olvastuk, 
hogy bizalmatlansági indítványt fogadtak el 
Nádas kapitány ellen, hogy határozat lett 
Langfelder Ferencnek, a kitűnő sportember
nek ama Indítványából, hogy hogy az alszö- 
vetség nem látja jó kezekben a világbaj
nokság sportbeli előkészítését és nem látja 
helyesnek az MLSz gazdasági politikáját.

Ugyancsak tudomást szereztünk arról, 
hogy az alszövetség éllovasai alaposan 
„odamondogattak" az MLSz-nek, amelyet 
Usetty Béla elnök, Kenyeres Árpiid főtitkár 
és maga az országos szövetségi kapitány 
képviseltek a tanácsülésen.

Csodálatosképpen azonban egyetlen szó sem 
esett azokról a kijelentésekről, amelyek az 
utóbbi hetekben oly sokat támadott szövet
ségi kapitány szájából hangzottak el. Igaz, 
hogy meglehetősen népszerűtlen téma is 
néha a kapitány mellett való állásfoglalás. 
Miután azonban az igazság igazság marad 
akkor is, ha valamit agvonhallgatnak, in
kább kihívjuk magunk ellen a népszerűtlen
ség átkát, de nem hagyjuk szó nélkül a té-

Leltári „

URSflR

nyékét. Előrebocsátjuk azonban azt, hogy 
nem szóljunk vitába senkivel afölött, hogy 
Nádas nlkalmns-e kapitánynak, avagy nem.

Ragadjunk ki tehát néhány mondatot 
Nádas kijelentéseiből:

„Sohasem mondottam azt, hogy nem 
kell stílus és technika,

csak azt kifogásoltam, hogy a mi játéko
sainkban nincsen elég lendület és hogy túl
ságosan lassúk."

„Egy szó sem Igaz az „oroszlánelmélet- 
ből", 

amelyet a sportláp szerkesztőségében talál
tak ki. Senkinek sem mondottam azt, hogy 
másként játsszon a válogatott csapatban, 
mint egyesületében."

„Amelyik játékos 90 percen keresztül 
nem produkál 100%-os teljesítményt, 
nem szerepelhet a válogatott csapat

ban,"
„üljünk össze és egy óra alatt megegye

zünk az öszes terminusokban.
„Január 7-lg senki sem tudta; hogy 

Sáros!, Takács és Avar sérült."
íme ezeket mondotta szombaton a szövet

ségi kapitány, aki csak egyetlen kérdésre 
maradt adós a válasszal:

„Miért kellett a vicekapltánynak tíz na
pon keresztül 30 márka napi kőltségmegté- 
rités mellett Frankfurtban szórgkojiűt

Utazzon 
a Hétfői Naplóval

cs’iiírox es uiieqnes m.
ErzsdBsmrut 41

A sporttársaságból
Turisták — az figyvédekhes. Úgyszólván a 

magyar turistaságnak és irodalmának egész tör
ténete megelevenedik majd apró mozaikokból 
összelőve abban az előadásban, amelyet dr. 
Kassoolcx Artúr, a Magyar Turlsiaszövctség 
társvezetője az ügyvédek Turista Egyesületé
ben ........... ‘ ‘ ‘ ’
ken 
dek 
bán 
volt ______________ w.._ _____ _____
Martéi és dr. Zsltvay Tibor is, ezért az előadás 
nemcsak az ügyvédturistóknak, hanem minden 
turistának érdeklődésére számot tarthat Az 
előadáson vendégeket szívesen látnak.

Táncol a III. kerület A 111. kér FC futball
csapata február 3-án este n III. kerületi Demo
krata Társaskör helyiségében (III., Kulcsár
utca 1.) reggelig tartó táncestélyt rendez. Sötét 
ruha, Kalmár-jnzx, belépés 1.50 pengő.

A VÁC báli estjei. A Vlv& és Atlétikai Club 
február 3 án este 9 órakor rendezi reggelig 
tartó báli estjét saját helyiségében, a Wessc- 
lényl-utcn 7. sz. alatti Goldmark-terembcn. 
Mcghlvólgénylésck Wesselényi-utca 44. sz. 

nlatt, hétköznapokon d. e. 10—12 és d. u. 7— 
>/t9 óra kötött

(ügyvédi Kamara) január 26-án, néntc- 
este 9 órakor tart. Az előadásnak „Vgyvé- 
a turistaéletben" a elme. Minthogy azon- 
tudvalevőleg dr. Serényi Jenő is ügyvéd 
és egyebek között ügyvéd dr. Jankovics

POST FESTAk,,
Miért mellőzte a szövetségi kapitány 
a Szeged FC kitűnő játékosgárdáját?

Az alábbi sorokat a Szeded la Szeged FC mellőzése egvikc akar lenni ama 
FC elnöksége juttatta el a | eszközöknek, amelyek a p—*J ‘
Hétfői Naplóhoz, amelynek ha
sábjai minden igaz ügy szá- < 
mára nyitua vannak. 1

A Szeged FC a közelmúltban válságon ment ) 
keresztül, bár sok része az ügynek még nem 
került nyilvánosságra. Mindenki tudja azon- ; 
bán, hogy Szigeti Imre az egyesületet érzéke
nyen megkárosította. Akkor, midőn ezen ügy 
konzekvenciáit magunkra vállaltuk és rendez- ■ 
tűk, ezt tisztán és amiatt tettük, nehogy a ma
gyar profifulball amúgy is nehéz helyzetét egy 
nagy port felverő botrány hátrányaival súlyos
bítsuk. Bátran merem állítani, h^gy a Szigeti 
által okozott károk lehetőségében a Szeged FC 
vezetősége volt a legcsekélyebb mértékben 
hibás. A profiszövetség is félig-meddig belátta 
ezt, amikor az egyesületnek 1000 pengős köl
csönt és 500 pengős segélyt adott a pillanatnyi 
ügyek rendezésére. Megmondom őszintén azt 
is, hogy mást vártam a szövetségtől, nagyobb 1 
összeget és nagyobb támogatást. A tényleges 
segítséget ott szerettük volna látni, hogy a szö
vetség a turamérkőzések terén is segítségünkre 
lett volna. Erre vonatkozóan ígéretet is kap
tunk, sőt megkaptuk a Rapid és a IVAC kará
csonyi körmérkőzésére a meghívást is, amelyen 
a bruttó téritmény 1500 schilling, illetve 1200 
pengő volt. A legnagyobb megtakarítással tud
tuk csak elérni, hogy a karácsonyi körmérkő
zésre csak 1000 pengőt fizessünk rá, mivel 
minden más kísérletezésünk a turaszerzést 
illetően meghiúsult és sem a szövetség, sem a 
más helyről várt támogatásunk e téren sem 
érkezett meg.

Az egyesületet érintő ily anyagi megrázkód
tatások nyom nélkül nem múlhatnak cl a csa
pat teljesítményében sem. Fegyelmezettségéi 
és hatalmas erejét bizonyítja az, hogy a meg
rázkódtatás ellenére a csapat magára talált, 
sőt a szezón végére olyan magas formára fu
tott fel, hogy a bajnokság ötödik helyére ke
rült, másrészt Bécsben karácsonykor olyan 
játékkal lepte meg a kényes ízlésű bécsi sport
közönséget, amelyet a lapok egyhangú véle
ménye szerint, a bécsi közönség hosszú évek 
óta nem kapott.

A végtelenségig elkeserít bennünket az, 
hogy a minden sportember vágyát jelentő el
ismerést; a válogatott csapatba való bejutást 
— úgy látszik — csapatunk játékosainál szán
dékosan akarják megakadályozni. Nem tudom 
elképzelni ugyanis a szövetségi kapitányról 
azt, hogy csapatunk legutóbbi eredményeiről, 
különösen bécsi játékáról tudomással nem birt 
volna és hogy ne olvasta volna a bécsi sport
lapok ama egyhangú kritikáját, amely kifeje
zetten kiemeli, hogy Somogyi a Rapid és a 
WAC játékosait is egybevéve, a mezőny ki
magaslóan legjobb játékosa volt és hogy a 
Bognár—Korányi 11. Jobbszárny olyan pom
pás, erőteljes és eredményes csntúrjátékol 
produkált, amely ellen még Sesta fegyvertára 
is kevésnek bizonyult. A bécsi sportlapok Ivg- 
tekintélyesebbike pedig megírta azt, hogy ma 
ez a jobbszárny az összes magyar csapatok 
között a legjobb és hogy „feltétlenül a váloga
tottban fogjuk őket viszontlátni".

Ezzel szemben tény nz, hogy a 25 játékosból 
álló válogatott keretben egyetlen játékosunk 
sem kapott helyet, mór pedig — anélkül, hogy 
e 25 játékos bármelyikének érzékenységét meg 

, akarnám bántani — merem állítani, hogy 
Pálinkásnak, Baffainak, Gyurcsónak, Somogyi- 

: nak, Bognárnak és Korányi ll-nck feltétlenül 
a legelső vonalban van a helye. Annál is inkább 
csodálkozom ezen, mert tavaly, amikor Bog
nárt megszereztük és legelső mérkőzését n 
Kispest ellen lejátszotta, maga Nádas kapitány 

; volt az, aki az öltözőben külön bemutattalta 
magának Bognárt, mint a magyar futbnllsport 

i ’övő reménységét. Azóta Bognár sokat fojlö- 
; dőlt, fizikumban megerősödött és ma olynn 
. pompás formában van, olynn hatalmas tcchni- 
. kai készséggel, gyorsasággal és lövőképpsség- 
. gél rendelkezik, hogy e tulajdonságai a legjobb 
- magyar összekötök sorába emelték őt.

Nem tudok mást elképzelni, mint azt, hogy

____________ _ ____ rf..i a Rapid karácsonyi 
meghívásához hasonlóan a „támogatásunkra" 
cszcltetiek ki. Természetes, hogy ez a helyzet 
bennünket anyagilag is érint. De az Is termé
szetes, hogy ha néhány játékosunk a váloga
tottság márkáját elnyerné, a Szeged FC is 
hozzájuthatna ahhoz a turahaszonhoz, 
ma a proficsapatok fenntartásának — 
— nz alapját képezi.

A magyar válogatott csapat sikeres 
léséért való aggodalmam kényszerit arra, hogy 
a fcnlicket leplezetlenül feltárjam és felhívjam 
nz illetékesek figyelmét arra, hogy létezik egy 
Szeged FC is, amely olyan játékosokkal ren
delkezik, akik tudásukon kívül lelkesedésükkel 
is méltóan viselnék a címeres dresszt. Ezt 
eddig külföldi szereplésükkel is fényesen be
igazolták.

amely 
sajnos

szerep-

Markoviét Szilárd, 
a Szeged FC ügyv. elnöke.

Vegyen részt 
társasutazásainkon

(rövidtávon)' 
szerint, nem 
az atlétikai

...hogy az MTK futóbajnoka 
klubcserére gondol. Véleménye 
sok gondot forddit a vezetőség 
szakosztályra.

...hogy a futballvilágbajnokságon való rész
vételünket a legmagasabb fórumok is ellenzik. 
Sok hibát találnak a vezetésben, a játékosok
ban, a túrákban, de az igazság az nehezen 
jön ki.

... hogy Wlnlner ló szereplését Davosban 
általában öröm fogadta a BKF.-ben. Pedig ez 
ritkaság, a jégszakosztály „egyes** versenyzői 
szereplését fagyos nyugalommal veszi tudomá- 
tul.

... hogy Vértesi József vlzipólóválogatottunkat 
négyheti eltiltásra Ítélték. Jóska megnyugo
dott az ítéletben, mások is, sőt többen meg
állapították, hogy nincs mindig Ilyen „barát
ságos" hangulat a fegyelmi illéseken.

... bogy kellemetlen meglepetést okozott a 
Tornaszövetségben az Egyesült Államok nyol
cas csapatának lemondása. Ferrlss elnök a 
rossz gazdasági viszonyokra hivatkozik (A kis 
Magyarország cl tudott menni Los-Angclesbc?)

...hogy a Detektív AC egyre jobban ter
jeszkedik a sport terén, szakosztályai egyszerre 
ismertté lettek szakkörökben.

... hogy hölgyvlvóink elégedetlenkednek 
amiatt, hogy tőrcsapatbajnokságot nem Ír ki 
a szövetség, pedig hu az Európabajnokságo- 
kon megfelel ez a szám, akkor nálunk, kár ki
hagyni a gyenge programból.

... hogy Mandik Béla volt talán az egyetlen 
ember, akit váratlanul ért a vereség, Igaz, 
hogy ő volt az, aki kijelentette, hogy azok ■ 
játékosok, akik nem szívesen viselik a címeres 
dresszt, háromhavi eltiltást érdemelnek. Fel
soroljuk az első transzportot?! Nincs hely.

... hogy a MAC-teákon jól szórakozik az 
összegyűli sportifjuság és rövidesen újabb 
sportházasságról számolhatunk be. Az érde
keltek: vizlpólójátékos és gycphokklzónő, mű
korcsolyázónő és vívó.

...hogy egyik túrázó futballista Afrikában 
jól megkritizálta az előtte sétáló hölgyet. Meg
lepetés csak akkor érte, mikor a hölgy magya
rul, az ő játékát kritizálta. Szokott jó svádájá- 
val eloszlatta n rémületet.

... hogy kiváló gyorsnszónk Kecskeméten 
szigorlatozol' és, hogy a jó eredményt minél 
előbb tudják Pe»tcn, megígérte, hogy telefonál. 
A professzor azonban megspórolta ezt a feles
leges kiadást.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
DR. ELEK HUGÓ
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