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P a n a m a ! P a n a m a  P a n a m a !
A hősök e m lé k m ű vé n e k  pénze  n incs m e g  a  v á ro s t 
b a n k b a n , a  fő ü g y é s z  telkekkel m a n  i pu Iái t, a  fő je g y ző  
a z  a n ya k ö n yvi h iva ta l p é n ze it tü n te tte  el, a z  in g y e n 
v illa n y é rt b é rt fize tte k  a  ju ta lé k  m ia tt  s tb .,s tb .,s tb .

»Az utóbbi időbon mind 
gyakoribb szomorú esemé
nyek izgatják az ország 
egyes városainak adófizető 
polgárait. Sok városban 
pattannak ki dolgok, ame
lyek azt mutatják, hogy az 
illető város vezetősége, a 
helyi önkormányzat né
melykor a büntető tör
vénykönyvbe is ütköző mó
don gazdálkodik, sőt hogy 
no mondjam: garázdalko- 
dik.«

(Vargha szám széki elnök 
tegnapi beköszöntő beszé

déből.)

Karcag, január 12.
(A Heggel kiküldött tudósítójától.) 

Alacsony, fehérre meszelt, kopott
vakolat ú házak hosszú sora. Végtelen 
uccuk. kertekkel, zöId zsa1ugáteres ab
lakokkal. Bokáig, néhol tórrligérő sár. 
Kgyetlen nagyvárosi rész a Fő-tér. 
Aszfaltja van, néhány eineles háza, 
gondozott kis parkja; modern kas
télyszerű épület néz itt farkasszemet 
h várossal; a városháza. Néhány ue- 
cával arrébb van a Déli- és a Keleti- 
sor: düledezö viskók, papírral betö
mött ablakok, sápadt, rongyos gyere
kek. Régóta suttognak már arról a 
karcagiak, hogy a városháza és a vá
rosháziak ragyogása és az adófizető 
polgárság szegényedése között néniéig 
összefüggés van. A polgárság fogé sí
kor gat va fizeti az adót, sőt

a 64 százalékos pótadót;

amelyet Jcrudélis szigorral hajt be a 
városháza, közben pedig a városnak 
néhány vezetőjo a Balatonon halászik, 
vadászterületet bérel, urizál jogtala
nul felhasznált, »elkezclt« közpénzek
ből.,. Kareagon mindenki mindent 
tud, de senki sem nier beszélni; ha 
szóba kerül a főügyész űr, vagy a fő
jegyző úr neve, ijedten hallgatnak el

az emberek: a cár messze van és nagy
úr a főjegyző meg a főügyész Karca
gon! A Reggel — amely a szolnoki 
bűnökről, közérdekű hivatását telje
sítve, bátran lerántotta a leplet — be
világít ma a karcagi városháza rej
telmeibe is: olvassátok, idesüllyedt 
Szolnok titán egy másik magyar vá
ros is!

A fő ü g y é sz  úr telket o s z t .
Sokat dolgozik mostanában a kar- 

agi városházán Farkas Sándor ta- 
áesnok, 12 év óta húzódó telck-ado- 
lányozások és átírások ügyit intézi. 
íéliány hónappal ezelőtt bízták ennek 
, régi-régi ügynek a rendezését Far
os tanácsnokra, mert Szántho József 
őiigyész, aki eredetileg foglalkozott 
z üggyel, 12 év alatt nem intézte el a 
elek-ügyek nagyrészét.
pénzeket jogtalanul magánál tar
tott. a telekvásárlóknak nem írták 

a nevére a megvett földeket
s ajz is kiderült, hoqn Szántho a len- 
öbb telekvásárlótól jogtalanul 20-23 
)cngős költségeket vett fel, annak él
etiére, hogy egy belügyminiszteri 
cndclet értelmében a
városi főügyész a város ügyle
teiért a felektől nemesak nem kér
het, de el sem fogadhat ügyvédi

költséget.
1924-bon határozta el Karcag vá

mosa, hogy mintegy 300 szeg én yeb b  
w rsú  igénylőnek olcsó telki kel bo~ 
’ sdt rendelkezésére. Ki is választót, 
ák azt a 900 karcagi lakost, akinek 
[elket fognak eladni, azután pedig 
i szerződések lebonyolítását Szánt hó 
főügyészre bízták. Nyomtatott idézó* 
sok mentek ki ekkor a vásárlókhoz,

a me Íveknek nagy rés zéro nzmtan a 
főügyész sajátkezűién. tintával, a 
nyomtatott szöveg után odaírta:

» ,, .és hozzon magával 200.000,—
koronát. . .«

A telekvásárlók elhozták a kívánt 
összegeket, a főügyész jogtalanul 
zsebretette az »eljárási költségeket 
— gondoljuk meg: körülbelül

háromszázszor 20 pengő!
megkötötte a szerződést és felvette a 
vételárat, is. Néhány hónap múlva 
azután megindult a szóbeli panasz- 
kodások és írásbeli panaszok pergő
tüze:

a telkeknek egy részét nem írták 
a vásárlók nevére és a főügyész 
a felvett pénzt nem is fizette be 

a városi pénztárba.
Hárman: Mucsi Imre, Kása Lajos és 
Szabó Sándor évek múltán fegyelmi 
feljelentést is tellek Szánt hó ellen 
és ekkor a főügyész Nagy László fő
szolgabíró által felvett jegyzőkönyv 
tanúsága szerint azzal védekezett, 
bogy a vásárlók egy részével — akik
nek a tel keket még nem írták a ne
vére, — új szerződést kell kölnié és 
y>éppen most dolgozik ezen a városi 
ügyészség«. Ezt 1932 márciusában 
mondta jegyzőkönyvbe a főügyéea,

tehát nyolc évvel a telkek eladása 
után. Nyolc év után »éppcn mostx 
dolgoztak! . . .  Rimaszombati István 
volt városi tisztiiigyészt is kihall
gatták a fegyelmit megelőző vizsgá-» 
lat során, aki elmondotta, hogy a vá
rosi ügyészség elkészítette a szerző
dési blankettakat, do ezek közül vagy,

200 darab egyszerűen minden 
nyom nélkül eltűnt.

Később a városi közgyűlésen vontáló 
felelősségre Szánthór főügyészt, aki 
ekkor még az előbbinél is képtelenebb 
védekezéssel állott elő. azt mondotta: 
azért nem lehet a telekátírásokat el
végezni, mert a földek feloszlásánál a 
kataszteri felosztási tervbe mérnöki 
hiba csúszott bele. Mindezt az illai 
tékesek teljesen rendben valónak ta-\ 
látták.

a főügyész ellen megszűnt a vizs
gálat

és megelégedtek azzal a *megtorlás- 
sal«, hogy az ügyek elintézését Far
kas tanácsnok válla ira rakták. Poli
tikai vicclapokba való Szánthó eljá
rása Rosinger szénakcroekedö ügyé
ben. Rosinger 120 pengőért, vett, telket 
a várostól, a vételárat ki is fizette
11.50 pengő jogtalanul felszámított cU 
járási költséggel együtt. Évekig

nem írták át a nevére a telket.
mikor Szánthat ezért felelősségre 
vonták, előadta, hogy

a pénz valóban nála van és azért 
nem fizette be azt évekig a vá
rosi pénztárba, mert ö — a tiszti 
Főügyész! — elszámolási viszony

ban van a várossal.
Hajnal István polgármester ekkor 

[ugyan megállapította, hogy
a főügyésznek nincsen joga arra, 

hogy pénzt vegyen fel,
I de m  ügynek mé geem lett folytatásai
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K É ZIR A T O K A T  NEM ADUNK VISSZA

Az elszámolási viszonyra való hivat
kozással nem számolt el a főügyész 
évekig Fodor Sámuel 217 pengőjével 
és Székely Sándor 1000 pengőjével 
sem. Szánthó főügyész a város veres 
ügyeiben

előre kifizetteti magának a bélye
gek árát, de a bélyegeket gyakran 

»clíelejíi« felragasztani,
úgyhogy n város ellen eddig körűibe 
lül 2000 pengŐnyi leletet vettek fel...

Hova lett a  hősök em lékm űvére  
ö ssze g y ű jtö tt 4 7 .0 0 0  p en g ő ?

Mégis a legnagyobb megbotránko
zást Karcagon a hősök emlékművének 
szégyenteljes esete kelti. Gyűjtés in
dult meg, hogy Karcag is emlékművet 
emeltessen a világháború hősi halot
tainak emlékére. A legszegényebbek 
is előkapartak néhány fillért, min
denki erején felül áldozatot akart 
hozni azokért, akik életüket áldozták 
a hazáért, össze is gyűlt 47.000 pengő. 
Betették a karcagi városi takarékba. 
Mikor azonban az emlékmű, felállítá- 
sára került volna a sor,

a bank a pénzt nem tudta kifi
zetni.

Hiába, nincs pénz, mondották és az 
emlékmű felállítása elmaradt. Ugyan
ekkor azonban

Szánthó József főügyész tartozik 
a város bankiénak 40.000 pengővel. 
Borbély György főispán pedig

10.000 rcl.
!» •

Kitin is beszélünk most arról, hogy
dl>ij
összeférhetetlen, hogy a főispán 
és a városi főügyész a tőlük függő 
és nekik alárendelt városi taka

réktól vesznek fel kölcsönt.
de az kelt mindenütt igen érthető 
méltatlaukodást, hogy

sem Borbély főispán, sem Szánthó 
főügyész már hosszú idő óta nem

fizet! ennek a kölcsönnek sem az 
esedékes részleteit, sem a kama

tait.
Mindig újra tőkésíteni kell a kama
tokat, mindketten újabb és újabb 
haladékokat kapna k, — Szán Iliét 
ugyan be is perelte a város, de ez a 
por sem járt eredménnyel. A főis
pán még arra sem hajlandó, hogy a 
meghosszabbításhoz szükséges vál
tóblankettákat maga vegye meg, ezt 
is a beink szokta elküldeni alázatos 
tiszteletid, .könyörgő levelek kísére
tében. A főispán adóssága is felsza
porodott, Szánthóé pedig ■majdnem 
megduplázódott. Ma Borbély főispán 
és Szánthó főügyész visszafizetnék 
tart ozásaikat, fel lehetne állítani a 
karcagi hősök emlékművét ! Karcag 
türelmes, derék polgárságát ez a 
hősi emlékmű-ügy a végsőkig felhá
borította és ezért a város vezető
sége úgy oldotta meg a hősök em
lékművének kérdését, hogy * »
, a marhajáráson, a városon kí

vül, facsemetéket ültetett és 
ezekre a fákra bádoglemezeket 
szegeltetett a karcagi hősi halot

tak nevével.

Ezt a sivár környéket nevezték el 
— »Hősök Ligetének«. Disznók és 
marhák dörgőIfídznek hajnaltájban 
és alkonyaikor a hősök fáihoz. így

Nem ígérek 
Önnek csodákat!
A H e z o I i t e-Ra p i d arcápoló 
gyorsborotvakrém nem csoda
szer, csupán a modern kémia 
alapján összeállított szakáll- 
puhító gyorsborotvakrém , 
mellyel víz, szappan és ecset 
nélkül 1 perc alatt, nemcsak 
tökéletesen borotválkozha- 
tik, hanem arcbőrét védi a 
száraz felkapartságtól, a 
szaká ll tő- gyulladástól, 
utána nem pattan fel és 
nem ég az arcbőre.

Próbadoboz 2 4  fii lér
Ezt is vissza! étítem azután nagyobb 
tubus vagy doboz vásárlásánál.

Nagy tubus 8 8  fill. 
Nagy daboz P 1.50

Kapható minden szak üzletben és a 
készítő dr. Ho ezer vegyész illatszer- 
tárában, VI., Teréz körút &

adózott a karcagi magisztrátus a 
hősi halottak szent omlékónok...

Á rv á k  pénze  é s  
e g y  a ra n y  ó ra lá n c ...

Elóg súlyos panaszok merültek fel a 
főügyész ellen az árvapénzok kezelésé
vel kapcsolatban is. Kiss Árpád ny. 
járásbírósági főtiszt, apósénak elhalá
lozása után Szánthó mintegy 3100 
pengőt és igen értéken arany óralán
cot vett. magához, — árvaszók-ü 'yószi 
minőségben. Szánthó teljesített né
hány fizetést ebből az Összegből, azon- 
han a fizetések után még körülbelül 
1300 pengő maradt nála. Ezt az ösz- 
szeget — valószínűleg szintén elszá
molási viszonyára való hivatkozás
sal —

nem fizette be kötelességszenlen a
gyánipénztárba. hanem magánál

tartotta
é« hosszú könyörgés, levelez notés és 
fenyegetés után egy részét 50 és 100 
pengős tételekben az uccán — sőt egy 
részletet egyszer a ceglédi állomás 
várótermében — fizetett vissza

Az összeg egy részével ma is tar
tozik.

Különös és rejtélyes azonban az

d o l q o á k

arany óralánc története is. Az óraláno 
évekig volt Szánthónál, azután a fő
ügyész kijelentette, hogy az értékes 
ainnyholmi »sajnos, eltűnte. Mikor 
Kiss ezt a sajnálatos véletlent^ nom 
volt hajlandó szó nélkül tudomásul 
venni, hirtolen előkerült egy másik. 
sokkal olcsóbb aranylánc, de

nz eredeti, értékes darab még ma
sincs meg.

Ebből az ügyből és mellékhajtásaiból 
egyébként büntetőiig y is keletkezett 
amely

sikkasztás, csalás és oklrathamisí- 
tás címén B. 2375/1935. szám alatt 
még folyamatban van Szántbő el
len a szolnoki törvényszék előtt.

■ A főügyész egyébként gavallér úri
ember, becsületbíró, gáncsnélküli lo
vag, a Balatonra, jár fogast sütni, 
Szilvásváradra. vadászni. O a szór-
szagba aufókirándulásra. Csak termé
szetes, hogy a város vezetőinek ked
vence, nagyon mókás, jókedvű, mulor 
tós férfiú.

A P éntek-család »m ű k ö d é se «  
a z anyakönyvi hivatalban

Méltón illeszkednek e keretbe 
Péntek József főjegyző uramról szóló 
feljegyzéseink. Péntek uram Karcag 
város főjegyzője, felesége pedig vá
rosi óvónő. Amikor egyszer a polgár- 
mester betegen feküdt,

a főjegyző az adóügyi tanácsnok
kal ki neveztette fiát a városi 

a n y a kön y v v eze tőség h ez.
— annak ellenére, hogy az ilyen kine
vezés a polgár mester kizárólagos joga,

Ifjabb Péntek Józsefnek ugyan 
nem volt meg az anyakönyv vezető 
helyettesi álláshoz a szükséges ké
pesítése, huszonnegyedik életévét 
sem töltötte inég be, a közgyűlés 

mégis véglegesítette állásában.
Így Karcagon Péntek főjegyző a kar
cagi anyakönyvvezető és fia, a helyet
tese. A két Péntek példásan működik 
együtt az anyakönyvvezetőségen. Egy 
1924. évi miniszteri rendelet szerint a 
kiadott anyakönyvi ki vonatokról
pénztárnaplót kell vezetni és ezt a 
pénztárnaplót 3 évvel a miniszteri ren
delet megjelenése után Karcag való
ban — liogy szakkifejezésekkel él

jünk —- fel is fektette. De ez nem 
feszélyezi a főjegyzőt és fiát abban, 
hogy

seregszámra adják ki az anya
könyvi kivonatokat, anélkül, hogy 
ezeket bevezetnék a nénztúrnap-

lóba.
Körülbelül 3000 pengő az az összeg, 
amelyet Péntek anyakönyvvezető és 
fia, az anyaköny v v eze tökei y elles
ilyenmódon »cd kezelt*. 1934-ben még 
2800 pengő jövedelmet elvezett, a város 
az anyakönyvi kivonatok után, — pe
dig Péntekék már ékkor is »összmű- 
ködtek« — de 1935-ben már úgy meg
nőtt az étvágyuk, hogy a város anya
könyvi kivonatok utáni jövedelme

300 pengőre csökkent!
Péntek vagyonos ember, emeletes 
háza, is van. de azért

mind a három lánya és fia is sze
génységi bizonyítvánnyal, tandíj- 

mentesen végezte az iskolát.
A szegénységi, bizonyítványok kiadása 
tudvalévőén a főjegyző hatáskörébe 
tartozik...

A karcagi villanytelep  b a lla d á ja !
Hosszú időn keresztül Karcag vil

lanyát íi Siemens és Schuckert cég 
szolgáltatta. Vagy 10 évvel ezelőtt 
átvette Siemensektől a város a vil- 
lanytolopot és a villany telep élére 
Fésűs Imrét, a szolnoki Villamossági 
Bt. igazgatóját szerződtette. Fésűs 
fixfizetést kapott, ezenkívül öt il
lette meg a tiszta jövedelem tff szá
zaléka is! Egy épületes kikötése is 
volt a szerződésnek: Siemensektől a 
város ingyen kapta a villanyt,

saját magának ellenben évi 40.000
pengőt fizetett.

Az átvételkor a viHanytolepnok 
nem volt adóssága, 1931-ben azonban

a telepet 200.000 pengős adóssága
miatt át kellett adni a szolnoki

Hungáriának.
A városi közgyűlésen meg is kér

dezték néhányon: hogyan lehetséges 
az, hogy a 200.ovo pengős adósság elle
nére is Fésűs igazgató évenként 
8—9000 pengő jutalékot vett fel, hi
szen a jutalék csak a tiszta jövedelem 
után járt volna neki, A zárszámadást 
okkor le is kellett venni a napirend
ről és két évig is eltartott, amíg va
lahogy átcsúszott a közgyűlésen, , .

A  szo ln o k i 
tű z o ltó lé tra  

u n o k a te s tv é re ...
Fésűs autót is kapott hivatalos 

használatra a villanyteleptől. Ez a 
hivatalos kocsi vitte Fésűs fiát a

gimnáziumba és hozta haza. Ezen 
járt a szakácsáé a. piacra bevásárolni, 
sőt, amikor Fésűsek farkaskutyája 
megbetegedett és az állatorvos leve
gőzést ajánlott,

a farkaskutya naponta egy órát 
sétakocslzott a város autóján.

Kifogásolták is némelykor az óriási 
benzinszámlát, de azért kisebb-nu- 
gyobb viták után mindig jóváhagy
ták. A villanyteleppcl kapcsolatban 
történt. Karcagon a híres szolnoki 
lótravásárlás egy rokonesete:

13.009 pengőért vettek meg egy 
1905-ös típusú ócska Ford-koesit 
öntözési célokra- Szakértők sze
rint a kocsi értéke legfeljebb 2099

pengő.
Az öreg Ford azóta a tűzoltókhoz ko
rült, de

régen nem lehet használni,
az elmúlt nyáron például egyetlen 
alkalommal tudtak csak öntözni Kar
cagon: »véletlenül« éppen akkor,
am i kor Fa b i ny i keres ke delem ü g y i
miniszter látogatását várták...

— Folytatása a 4-ik oldalon. —

Elveszett
rgy sötétsárga, alacsony, hosszúl'ülü 
kölyökkutya (spaniel) n Munkácsi 
ucea és Szondy ucca környékén. A 
becsületes megtaláló kelló jutalom
ban részesül.Cím : Comparez Miksáin* 
Munkácsi ucca 21, földszint
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Jacoby Olivér 
vasárnap este meghall
a svábhegyi szanatóriumban

és megbí zta a Kereskedői mi Bank 
háború előtti amerikai kötclezctlségei-

(A Reggel tudósítójától.) Ma egy 
hete A Rengd adott hírt Jacob g Oli
vérnek, a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank volt ügyvezető-igazgatóidnak, 
sajnálatos megbetegedéséről. Jacoby 
Olivér, amint ezt most már közölhet
jük, az elmúlt hét vasárnapján láto
gatóban volt a svábhegyi szanató
riumban egy ismerősénél, akivel né
hány percig elbeszélgetett. Reszclge- 
irS közben egyszerre csak a fejéhez 
kapott, elfehércdett és

lefordult a székről, amelyen ült.
Néhány pillanat múlva már ott áll
tak mellette a szanatórium orvosai, 
akik megállapították, hogy

Jacoby Olivért agyvérzés érte.
Azonnal szobát nyitottak neki, érte
sítették háziorvosát, dr. Nádor Hen
riket, aki percek alatt font volt be
tegénél a szanatóriumban, majd el
hívták betegágyához Bcncze profesz- 
szort is, akik a szanatórium orvosai
nak diagnózisát erősítették meg. Ja- 
eoby Olivéren eret váglak és része
sítettek mindabban az orvosi keze
lésben, amelyet állapota írt elő, ked
dig azonban Jaeoby Olivér eszmé
letlen volt. Kedden állapotában ár
nyalati javulás állott be, pillanatok
ra magához is tért, majd

újra eszméletlenségbe zuhant, 
amelyből többé nem is ébredt 
fel s vasárnap este nyolc órakor 
a szanatóriumi ágyon meghalt.

Jaeoby Olivérnek hosszabb idő óta 
vér edény rendszer betegsége volt, 
amelynek következménye alatt már 
három évo szenvedett súlyosabban, 
első attakja egy szemvérzés volt há
rom évvel ezelőtt — akkor le is mon
dott a Kereskedelmi Rank ügyvezető
igazgatói állásáról — és azóta egyik 
rohamot kapta a másik után. mintegy 
két-három hónapos időközökben. Leg
utoljára

három héttel ezelőtt kapott roha
mot egy nyilvános étteremben,

ez azonban csak úgy, mint a többi 
roham is, különösebb következmé
nyek nélkül zajlott le, míg a leg
utolsó a szanatóriumban végzetesnek 
bizonyult. Az elmúlt héten természe
tesen rengetegen érdeklődtek A Reg
gel híradása nyomán is a svábhegyi 
szanatóriumban a nagy beteg kiváló 
közgazdasági vezérférfiú állapota 
iránt, elsősorban Weiss Eiilöppel az 
élükön mindazok, akiknek a Keres
kedelmi Bankkal a legtávolabbi 
összeköttetésük is volt. Naponta több
ször is fent járt betegénél házi
orvosa, Nádor Henrik és pénteken 
megvizsgálta Korányi orvostanár is 
a beteget, segíteni azonban már ö sem 
tudott rajta.

Halála pillanatában nővére, Leopold 
Lajosné tartózkodott mellette, majd 
néhány pere múlva megérkezett má
sik nővére, Pongrácz Jánosné, szüle
tett Jaeoby Erzsébet is.

Jaeoby Olivér, a fiatalon elhúnyt 
magyar bankjogász, a magyar ügy
védi karból indult el és rendkívüli 
tanultságáVal, alapos tudásával, szé
leskörű műveltségével már korán 
nagy ügyvédi gyakorlatot szerzett, 
de igazi pályafutása csak a háború 
után indult meg, amikor Weiss Fű

nek rendezésével. EnnelTT megbíza
tásnak kitűnő eredménnyel történt le
bonyolítása. után a Kereskedelmi 
Bankhoz igazgat ónak hívták meg 
Jaeoby Olivért és e minőségében a 
bank elnöke ráruházta

a nagy pénzintézet amerikai kap
csolatainak kiépítését.

különösen a huszas évek második fe
lvon  kibontakozó nagyarányú kibo
csátási, kötvény- és záloglevélüzlet 
megszervezését. Ebben a hatáskörben 
bontakozott ki Jaeoby Olivér tehet
sége egész nagyságában, sikerének 
titka azonban nem csupán művelt

sége és tudása volt. hanem egyéni
szerénysége és szeretetrcméltósága 
is. Nyugodt, csöndes és zárkózott, 
kissé ironikus, de finom úr volt Ja
coby Olivér, független, férfias lélek, 
aki páratlan nyugalommal nézte a vi
lágot. Ez az egyéni függetlenség nem 
is lotto alkalmassá arra, hogy egy 
szorosan fegyelmezett nagy szervezet 
köréhen élje ki magát, ezért vált meg 
néhány évvel ezelőtt saját kérésére a 
Kereskedelmi Bank igazgatói tiszté
iül. bár érdemei és tudása elismeré
séül megmaradt a nagy intézet igaz 
gatósági tagjának. Élete

utolsó éveit bölcsen, derűsen élte
végig, sok szenvedése közepette,

mert a betegség, amely most leterí
tette, változatos formákban már ré
gen gyötörte. De ő mindig túltette 
magát a szenvedésen és fájdalmakon, 
változatlan örömmel élvezte kelle
mes barátai, szépasszonyok és jó köny
vek társaságát. Ügy ment cl most, 
ahogy élt, nyugodtan, csöndesen, 
amint az magános és büszke férfihoz 
illik. 59 éves volt. Temetéséről ma, 
hétfőn történik intézkedés.

Uevoiveres merényietet
követeti et egy voit

növendéke Jancsó Sándor* 
smékesfekéevári hadiár* va  

intézeti igazgató etten
Mx ig a zg a tó t két g o ly ó  súlyosan

m egsebesítette

H» 2-, 3-, 4-móteres, elsőrendű minőségű
ruhaszövet-maradókok P 1.50-től 
térfiszövet-maradékok P 10.80-tól 
mosó-maradékok.....  P — .55-től

ezen kívül nagy tömeg selyem- 
ós müselyem maradékot minden 
eddiginél olcsóbb áron árusítunk

LÁSZLÓ ts FEKETE
IV., Petőfi Sándor-utca 14— 16.

Török az intézet növendéke volt, 
asztalossá képezték ki, majd az inté
zet műhelyében alkalmazták. A fia
talember ügyes mestere volt szakmá
jának és egyike volt Székesfehérvár 
legjobb asztalosainak. A hadiárva- 
intézetbeli állását̂  Jancsó Sándor 
igazgató ez év január elsejére fel
mondotta, mert egy miniszteri rende
let értelmében csökkentemé kellett a 
műhely alkalmazottak szá m á t.

Székesfehérvár, január 12.
(A Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Vasárnap délben Jancsó 
Sándor hadiárvaintézeti igazgató az 
intézet udvarán át lakása felé igyeke
zett, Hirtelen egy feldúlt arcú ember 
ugrott eléje, aki revolvert rániott és

közvetlen közelről belelőtt az 
igazgatóba.

— Jaj. végem van! — kiáltotta Jan- 
esó, azután összeesett.

Támadója
még kétszer elsütötte revolverét 
és az egyik golyó cl is találta a 
földön vérében fekvő igazgatót.

A támadó ezután megfordult és ha
nyatt-homlok menekülni igyekezett. 
A lövések zajára előszaladtak az in
tézet növendékei és tisztviselői; 
egyik részük az igazgató segítségére 
sietett, másik részük pedig a támadó 
után vetette magát. A kapuhun az 
egyik tisztviselő. Badar Boldizsár, 
el is érte a revolveres merénylőt, az 
azonban megfordult,

revolverét Badarnak szögezte
és rákiáltott:

— Egy lépést se, vagy agyonlőlek! 
Badár a fenyegetésre meg is állott,

a támadó pedig, akiben ekkor már so
kan felismerték Török János asihdos- 
segédet, az intézet volt növendékét, a 
szemben lévő pék üzlet, ajtajához sie
tett és beszólt Albrecht pékmesternek:

— János bácsi, gyere velem a rend
őrségre, jelentkezni akarni,-, meri

zclébc férkőztek,

hirtelen ráv értették magukat, 
földreteperték, majd erőszakkal 
behurcolták a hadiárvaiutézet 

portásának fülkéjébe.

— Azért lőttem le az igazgatót, — 
vallotta Török — mtrt ö az oka 
annak, hogy elvesztettem állá

somat!
Jancsó igazgatót kórházba vitték. 

Megállapították, hogy a két golyó 
közül az egyik, jobb karjába, a másik 
pedig bal lábába fúródott. A merénylő 
első lövését az igazgató feje felé irá
nyította, de

Jancsó maga elé tartotta a karját 
és így mentette meg az életét.

Az igazgató állapota nagyon súlyos, 
do sebeiből előreláthatólag fel fog 
gyógyulni. Jancsó Sándor népszerű 
és közbecsülésnek örvendő ismert em
ber Székesfehérvárott, az ellene elfcöV 
vetett merénylet az egész városban 
felháborodást és részvétet keltett.

Budapesten bujkál 
Záhony János 

diósgyőri bankigazgató
aki 5 0 .0 0 0  pengőt sik k asztott

9

löp a polgári ügyvédben felfedezte a ! agyonlőttem Jancsó igazgatót!...
I A pókiizlotel ekkor mar nagy to- 

nagystílű bankvezérképességcit. | meg állta körül, néhány.m Török kö-

Miskolc, január 11.
(A Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Miskolcot, Ujdiósgyőrt és 
Diósgyőrt már egy hete tartja izga
lomban Záhony János újdiósgyőri 
bankigazgatónak rejtélyes eltűnése. 
Egy hót óta találgatják, milyen okok 
miatt indult a halálba az élnivágyó, 
művészimjlamú, 42 éves bankiga/,ga
trí, akinek jó állása volt, harmonikus 
családi életet élt, kedvelt és népszerű 
alakja volt a társaságoknak s nagy 
sikereket ért el mint operaénekes cs 
zeneszerző. Vasárnap azután fellcb- 
benl a fátyol a bankigazgató eltűné
sének okai felől: megjelent az új
diósgyőri rendőrsége^ Vértes József 
újdiósgyőri gyógyszerész, aki Bitta 
rend őr főtanácsosa ál

Záhony ellen csalás miatt bűn

vádi feljelentést tett. 1

A gyógyszerész előadta, hogy Zá
hony 100 darab sertést akar beállí
tani hizlalásra, de kevés pénze volt. 
ezért tőle kért kölcsönt az üzlethez. 
Vértes József háromezer pengőt adott 
át Záhonynak és úgy egyeztek meg, 
hogy márciusban, ha a sertéseket el
adják, a pénzt megfelelő haszonrésze* 
«edéssel együtt visszafizeti. Amikor 
a gyógyszerész kiment a hizlaldáim, 
ott 69 darab sertést talált, de Záhony 
eltűnése előtt eladta a sertéseket és 
egy fillért sem fizetett vissza Vértes
nek. A rendőrség ettől a feljelentés
től eltekintve is nyomozást indított 
Záhony viselt dolgai után. A detektí
vek eddig nyolcvan érád,(Hét kutat
tak fel. Záhony baráti körének tag
jain kívül csupa kisemberekről van 
szó, akik sírva mondották ct, hogyan

*



a Reggel 1936 január 13.

élt vissza bizalmukkal és hiszékeny
ségükkel az eltűnt bankigazgató

Kisiparosok, kiskereskedők, bejá
rónők, földművesek, mosónők, 
munkavezetők összek tiporhatott 
pénzét csulta ki kölcsönképpen, 
vagy üzleti befektetések címén

és 25—30M00 pengőre becsülik azt az 
összeget, amellyel Záhony ezeket a 
szegény embereket megkárosította. Az 
evangélikus nöegylel 17.000 pengős 
pénzével együtt közel ötvenezer pengő 
a kár. Vasárnap a nőé; y let irgz'ről 
többen megjelentek a bankban. ahol a 
rovancsolás folyik és elképedve hal
lották, hogy

a nőcgyletnek mindössze néhány 
száz pengős betétje van. de a 
17.000 pengő nem szerepel a bank

könyveiben.
A sikkasztó bankigazgató az 

utóbbi időben fűhöz-fához szaladgált

pénzóü't, hogy elleplezze visszaéléseit, 
de, nom sikerült megszerezni a 
hiányzó összegeket és ezért szökött 
meg Diósgyőrből. Érdekes, hogy nó* 
hány hét előtt Nyíri István postaines- 
ter egy házvétellol kapcsolatban hét 
ezer pengő elsikkauzlásn miatt már 
feljelent ette a miskolci ügyészségen a, 
bankigazgatót, de az ügyészség, mi
után Záhony beigazolta feledékeny- 
ségét és azt. hogy bűnözési szándék 
nem vezette, megszii’Uotte a további 
eljárást. Záhony nemrégen fegyver- 
vásárlásra kért engedélyt, az újdiós- 
győri rendőrségei). mindazonáltal 
biztosra veszik, hogy nem lett öngyil
kos, hanem búvóhelyén várja, hogy 
barátai és családja rend behozzál,:
ügyeit. A Reggel miskolci tudósítója 
vasárnap fel akarta keresni Záhony 
feleségét, az ú riasszon nyal azonban 
nem lehetett beszélni. Lakásuk ajta
ján vörös cédula mutatja, hogy az 
eltűnt bankigazgató kél gyermeke 
ragályos beteg . . .

állományt kezelnek. N városi pénztár 
felülvizsgálása mindig meghatáro
zott rend szerint történik, a pénztár
nokok pontosan tudják, hogy az ellen- 
őrzőbizotlság milyen sorrendben láto
gatja végig a különböző pénztárakat 
Ilyenkor azután megindul a hónok

vándorút ja,
egyik pénztárból viszi őket a 

gyors futár a másikba,
úgyhogy az ellenőrzőbizottság m{«* 
dent a legpéldásabb rendben talál. «,

A k öltségvetés botrán ya!

Egy Rákóczi üti szálloda karfában 
"látták a naagszökSftt igazgatót

(A Reggel tudósítóidtól.) A l*őka-I n em  találták. Kihallgatták a hotel 
pitányság központi ügyeletén vasár- j portását is, aki a személyit írás alap
nap délután egy magtá megnevezni | ján határozottan emlékezett, hogy a 
nem akaró férfiban g telefonon be-| kora délutáni órákban 
jelentette, hogy személyesen ismeri 
Záhony Jánost, az újdiósgyőri bank 
eltűnt igazgatóját, akit

néhány órával ezelőtt az egyik 
Rákóczi úti szálloda halijában

látott.
A főkapitányságról azonnal detektí

megfordult valaki a hallban, akire 
Záhony szémélyleírása ráillett,

de ez a férfi, nem bérelt, szobát. Ezen 
a nyomon most újult erővel megindult 
a rendőri kutatás. A főkapitányságon

^  ................ ..........  megállapították, hogy Záhony nem
vek mentek a szállodába, átnézték a « utazhatott küllődre, mért nem volt, 
vendégek névsorát, de Záhony neveti útlevele.

M karcagi cikk folytatása a 2-ik oldalról
Helyet

az ifjúságnak 1
Putri arch ális megértéssel kezelik 

Karcagon a. városi kinevezések ügyét 
is. Már elmondottuk, hogyan nevez• 
fellé ki Péntek József főjegyző helyet
tesévé az anyakönyvi hívnia ha a 
fiát. A takaróknál is történt egy kü
lönleges eset! A városi takarék régi 
tisztviselőjét, Mészáros Máriát, akinek 
50 pengő volt a havi fizetése, elbo
csátották, mert vtúlsnk volt a sze
mélyzete. Nem sokkal később a >*le- 
építés után odavetlek Mészáros Mária 
helyére

egy jómódú karcagi fiatalembert,
Süni ha Istvánt.

100 pengő fizetéssel. Hogy mi ennek 
a furcsa leépítési politikának a ma
gyarázata?

Sántha időközben veje lett Cs. Ko
vács István igazgatósági tagnak!
Furcsa kinevezés történt a közbir

tokosságnál is. Ott irnoki állást, kel
lett, belől leni, de a sok karcagi jog- 
végzett, állástalan diplomás mellőzé
sével a, bizottság Hajnal polgármes
ter olnökléso alatt

Csikós János 65 éves tehetős gaz
dának jut tuti az állást,

aki soha életében vem volt hivatal
ban. Brávó, helyet az ifjúságnak!...

WSég egy kis 
panam acsokor...

Ezek után kötöttük csokorba a kö
vetkező eseteket : Először is azt, hogy 
Karcagon van a világ legdrágább 
zöld házikója. A nagyszerű közintéz 
meny felépítése n városi költség- 
jegyzék tanúsága szerint

kerek 700ÍI (írd és mondd: hét
ezer) pengőbe került.

Továbbá: a. városnak hat pénztára 
Van. Egy-cgy pénztárnál időnként 
megjelenik egy-cgy tisztviselő és

megkéri a pénztárost:
— Kérlek bátyám, egy kis, 50 pen

gős kölcsönre volna szükségem. Mél- 
1,áztassál ideadni a pénzt, hoztam is 
egy bont. . .'d Ű /» \* • v ' •; • y/ h ;

Mintegy 600 pengő értékű hón 
fekszik a város különböző pénz

táraiban.
amelyeket mindenütt mint hészpénz-

Mindeunek a teteje azonban a'̂> 
amit a karcagi költségvetésben mertük 
elkövetni Kezünkbe került Karcag 
város 1933 évi költség vetése és csak 
úgy szórakozásból utánaszámolunk 
néhány tételt, A költségvetésben

sorozatos »tévedések« vannak, 
rossz összeadások, hibás átvitele

zések.
Ezt a költségvetést fogadta el a köz
gyűlés, ezt nyomdai iák ki és ezt küld
ték el Magyarország törvényhatósági, 
és megyei városainak. Kinek Jut 
eszébe, hogy a költségvetésnek utána
számoljon? A 18-1k oldalon ^Általános 
igazgatása cím alat^ az alispán által 
jóváhagyott tételek végösszege a költ
ségvetésben 3780 pengő, pedig a helyes 
eredmény 1512 pengő. Ugyanazon az 
oldalon a »Forgalmi adókezclésa cím

alatt 10.930 pengőt írtak 20.032 pengő 
helyett. A 13-ik oldalon a szegény- 
ügyeknél az alispán által jóváhagyott 
tételek összege nem 3500 pengő, ha
nem csak 3ÎÔ0 pengő. A 85-ik oldalon 
a ^Városépítés* cím alatt 0590 pengő 
90 fillér h e ly e tt  0897 pengő 9 fillért ír
nál', a gyalogjáróit építésénél pedig 
9633 pengő 20 fillér helyett 9933 pengő 
39 fillért...

Belügyminiszter Ürl Ugyanolyan 
kemény, alapos

vizsgálatot követelünk Karcagon,
mint amilyen A Reggel leleplező cik
kei nyomán Szolnokon folyik. Tiszta, 
erős kézzel kell benyúlni a karcagi 
panamndzsungel 1)0 is: nemcsak kihall
gatásokkal és jegyzőkönyvekkel, de 
söprűvel és börtönkulec.sal!

Mikes György

W i t i c h k l e r  

k e r e s k e d e l m i  

m i n i s z t e r  v a s á r n a p  

B e r l i n b e  u t a z o t t

(A Reggel tudósítójától.) Winch kiér 
István kereskedelemügyi miniszter

vasárnap délben fe
leségével és leá
nyával együtt átá
zott Berlinbe. El
utazása előtt be
széltünk
a kereskedelemügyi 

miniszterrel,
aki a következőket 
mondotta A Reggel 
n ok :

— Háromnapos tartózkodásra utazom 
Berlinbe, ahol

», /*•

« gazdasági miniszterekkel és a kül
ügyminisztérium gazdaságpolitikai 

vezetőivel folytatok tárgyalásokat,

do meglátogatom majd a német politikai 
és gazdasági élet. más vezető egyénisé
geit. is.

Németország különösen mint agrár- 
terményeink legnagyobb folvovöjo áll 
első helyen exportpiacaink között. Én, aki 
a német-magyar gazdasági kapcsolatok 
kimélyítésót kezdeményeztem, most újra 
fel akarom venni az érintkezést a német 
gazdasági élet vezetőivel s informatív 
megbeszéléseket folytatok vcliik arról, 
hogy

ezeket a kapcsolatokat miképpen fej
leszthetjük ki még jobban.

Konkrét tárgyalni valónk nincs, ez majd 
a venges bizottságok feladata lesz, ame
lyek februárban ismét összeülnek.

A kereskedelemügyi miniszter dőrn- 
kíthatőlag csütörtökön este érkezik 
vissza Budapestre.

A Reggel utazási irodájának A Magyar Nemzeti Bank 99. sz. engedélye alapján Hten! befizetés '

bármikor m egkezdhető egyéni utazásai
Figyelem ! Árainkban helyszínen eltöltött teífes pansiénapok kifejezettel- jó szállodák
ban! minden m ellékköltséggel, III. oszt. g y o r s v o n a tig ?  oda-vSssza utazással bennfoglaltatnak I

Ausztriában

Mariazell (870 ni) 161 IP 
Gasftein ... (869 m) 2 33  P

Schladm Sng.....................................................(738 mi 16a P
Lerm oos (Gannisch-Partcnkirchcn mcllettUlOOO ni) 23 6  P

Semmflring < 1000 m> 205  P 
Agis i/Tirol ... (890 ra) P

Olaszországban
San Martino dl Castrozza jj

(Dolomili)................ (1500 m> 203 P || Prato Piazra(Dolomiti)(2000m) 217 P | Cortina d'Am pexzo (122! m) 234  P♦

Azúrkék ég, virágzó mimézaercSék, karnevál a Riviérán!

A l b u m o k
és könyvek bekötése
egyszerű és díszes kivitelben a legelőnyösebben 
e s z k ö z ö l h e t ^

Telefoni
2 1 5 3 1

R A D Ó  O L G A
k ö n y v k ö t é s z e t é n é l ,
V,Visegrádi u. Ha, fast. 3

S a n R e m é i s a n  1 9 1 P  B o r d i ^ h e r á b a n  1 i 1 P  | O á p e d s a B e ft fx b e n  1 9 9 P

A  Földközi tenger, olasz nagyvárosok szépsége és k u  túrája!
| 112 t e t t e s  p t> n z  ö - n a p  é s  11 J0o s z t *  g y o r s v o n a t  o a a - v . s s z a  |

2  nap Venezici
3 nap Firenze
4 nap Róm a ..
1 nap Nápoly
2 nap Caprl...

1

5? 263
• »

A  l e g s z e b b  n á s z ú t i
2 nap Venezia... a  
4 nap Firenze ... P  9 3 3  
6  nap Róm a ....  •

2 nap Vei e Jía .......
1 nap Mllcsnó..........
1 nap Genova .......
B nap San S cm ő  ... «PA A ' V  A  

v. Lordigbcra jF* Æ; f f  ;*» 
v Ospcdialatti
v. N ervi............
v. Rabattá ....

Gyönyört*, tetszés szerinti kom binált, bárm ikor m egkezdhető egyéni utazások l
Valutaigénylés, útitervek és menetrendek összeál.ltása i A legszebb nászutak ! 5 - 7 0 %  vasúti kedvezmény

Vidéki olvasóinknak kívánatra postán intézőnk el m indent a legaelküsm eretesebben
Prospektusok, részletes felv* *dgosttás, fe lent ft ezé s kizárólag

ÖREGGEL UTAZÁSI IRODÁJÁBAN
Budapest, V ., Andrássy út 48 . » Telelőn 27-8-82 és 27-8-83) Hivatalos órák délelőtt ''29-töl 122ig ós délután i - tó u-i#
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Súlyos baleset érte 
Zsitvay Zoltánt,

a  400  m -e s  m a g y a r  r e k o r d e r t
Golyó hatolt a com bjába •

a veszélyen
már túl van

(A Heggel tudósit óját ól.) Súlyos» A Reggel vasárnap délután meglátó- 
szerencsétlenség érte Zsitvay Zoltán I gáttá Zsitvay Zoltánt a maglódiúti
huszárfőhadnagyot, a többszörös ma
gyar futórckordort. Revolverét néze
gette, töltényeket akart cserélni ben
ne, araikor

a fegyver hirtelen elsült és a 
golyó a fiatal atléta combjába fú

ródott.
Azonnal kórházba szállították, ahol 
me g operál leik. Az első vizsgálat nem 
tudta megállapítani, nem roncsolt-e. 
a golyó olyan izmokat, amelyeknek 
sérülésé derékban törheti kelté a 
fiatalember nagyszerűen induló 
sportpályafutását, Zsitvay a RBTE 
atlétája és

a 400 méteres futásban indul a 
berlini olimpiászon.

A baleset sportkörökben általános 
megdöbbenést cs részvétet keltett. A

fjot
Horthy Miklós-kórházban, a sebé
szeti osztály elsőemeleti különszobá- 
ján.

— Ugyan, kérem, — mondja fo- 
gyelmezetton és mosolyogva — •mi
csoda képtelenség ezf A golyó a 
térdkalácsom fölött szaladt keresz
tül aẑ  izmon, már csak ezért sem 
valószínű, hogy szándékosan lőttem 
volna magamra!

TJjjai idegesen téndesik a rádió 
fejhallgatójának vékony zsinórját. 
Arca azonban semmit sem árul cl, a 
szem nyugodt és mosolygós to
vábbra is.

— Kedden már ki is megyek és 
nyolc nap múlva erősebben, mint va
laha,

hozzálátok a készülődéshez az
olimpiászra!

Eltiltották  
a  teherforgalm at 
a  Lógody uccai 
föl de suszam lás 

környékén
(A Reggel tudó silóját ól.) A székes

főváros mérnöki hivatala vasárnap 
is állandó inspekciót tart az egyre ve
szedelmesebbnek mutatkozó Lógody 
uccai földcsuszamlás színhelyén, A 
Várhegy csúszását állandóan vizsgál
ják a mérnökök és vasárnan délután 
a rendőrség intézkedését is kérték.

A Lógody ucca 63. és az Attila 
ucca 85. házak környékét rendőri 

készültség szállta meg.
Ezen a helyen eltiltották a teher

forgalmat s a személyautók is csak 
lépésben haladhatnak. Ha a csu.szám
lás tovább tart, a rendőrség el fogja

G O D W IN
délután és este 

100%-os 
sikert arat 

a

N e w -Y o r k b a n

\
Hétköznap

uzsonnakávé 90 fillér

rendelni a forgalom teljes megszün
tetését.

szerencsétlenséggel kapcsolatban. Ar , . » . . .  »
azonban olyan hírek is terjedtek el, 3 , m[ir ?7 â,n. csakazértis ered-mintha me-nyt akarok elérni. Szerencsero a

sérülés nem olyan természetű, hogy a 
Zsitvay öngyilkossági szándékból legcsekélyebb mértékben is akadá- 

lőtt volna magára. lyozna a sportolásban...

3 0  n a p p a l  e l h a l a s z t j á k  
H a u p t m a n n  k i v é g z é s é t

PULYKAPOLITIKA!
Akármilyen fájdalmas is, hogy a 

jugoszláv baromfikivitelnek jutta
tott vámkedvezmény a magyar 
pulykát kiszoríthatja az évek so
rán szívás harccal meghódított an
gol piacról, be kell vallanunk, hogy 
ez hibánkon kívül következett be, 
h a gyötrelmei koresztúton, amely 
elé az olasz-angol ellentét állított 
bennünket, nem választhattunk 
másként. Canning, a nagy angol ál
lamférfi mondotta, hogy Angliának 
nincsenek örök barátai, nincsenek 
örök ellenfelei, csak örök érdekei 
vannak. Az érdok azonban nem 
mindig anyagi érdek, s egy ország 
politikája nem lehet kizárólag 
pulyka politika. Akármilyen fontos 
anyagi érdekeink fűződnek is az 
angol pulykaexporthoz, nem haboz
hattunk és nem dönthettünk más
ként. Az angol pulykaexport igaz, 
nagy súllyal ősik latba a magyar 
k U1 keresk odelom számvetéseiben, 
mert az Angliába szállított puly
káért fontot kaptunk, amely nyers- 
any ágbeli ozat álunk jelentős részét 
fedezte, viszont a közeli piacokon, 
akár a német piacon eladott ba
romfiért nem kapunk valutát. De 
van a nemzetközi életben az angol 
fontnál is nemesebb valuta: s ez 
egy nemzet becsülete, szótartása, 
kötolcsségtudása. Magyarország nem 
áldozhatta fel a pulykapolitika ér
dekében bocs ül étét és baráti szavát! 
S ha valahol, úgy Angliában, a 
fair play és a férfias becsület klasz- 
szikus hazájában nem felejthetik cl, 
hogy az az ország, amely anyagi

áldozatok árán is, de betartja a be
csület parancsszavát, megbízható 
ország, kötelességtudó társadalom, 
amolyro mindig építeni lehet. 
Anglia kormánya előkelő és 
finom gesztussal azt a rendeletét, 
amely az olasz piacról lemondó ju
goszláv baromfikivitelnek kivételes 
kedvezményeket engedélyezett, csak 
a múlt héten adta ki, az angol 
pulykaüzlet csúcspontja: karácsony 
és újév után. Ezt az úri előzékeny
séget a magyar közvélemény köszö
nettel ős hálával nyugtázta, s ez az 
udvariasság reményt ád nekünk 
arra, hogy itt csak átmeneti meg- 
killön boztetésről van szó, amely 
nem tarthat sokáig. Addig is 
el kell viselnünk azt az áldo
zatot, amelyet becsületünk megőrzé
sére vállalnunk kellett, s még azok
nak is, akiket a veszteség közvetle
nül érint, bo kell látniok, hogy egy 
ország politikája nem lőhet kizáró
lagosan pulykapolitika. Aki más
ként gondolkodik, az olyan, mint 
aki a tenger partján csak a hullá
mok fölött csapkodó és sikongó sirá
lyokat veszi észre, do nem látja a 
végtelen vizet, amely az idők homá
lyából az örökkévalóság határtalan 
mélyébe röpíti az emberi gondo
latot.. .

Ncwyork, január 12.
(A Reggel tudósítójának távirata.) 

Hauptmann a kegyelmi tanács dönté
sét nagy hidegvérrel fogadta és kije
lentette, hogy nyugodtan várja a ha
lált. A trentoni fogházban minden 
előkészület megtörtént, hogy a Lind- 
bergh-bébi halálraítélt gyilkosát ja
nuár 17-én a villamosszékbe ültessék, 
viszont

Hoffmann New-Jersey kormány
zója a saját hatáskörében elren
delte Hauptmann kivégzésének 

30 nappal való elhalasztását.
Az ügyészség tudvalévőleg elfogató 
parancsot adott ki Condon lelkész el
len, aki annakidején a Lindbergh- 
család és a banditák között közvetí
tett. Több jel arra mutat, hogy Con
don szerepe ennél sokkal messzebb

terjed és ő maga is részes a meggy il* 
leolt fiúcska elhurcolásában.

Hoffmann kormányzó azzal indokol
ja Hauptmann kivégzésének elha
lasztását, hogy még mielőtt erre sor 
kerülne, a hatóságoknak tisztázni 
kell Condon lelkész szerepét-. A lel
kész, amikor az elfogatási parancsot 
megneszelte, Délamerikába utazott. 
Az Egyesült Államok, ha tartózko
dási helyét megismerik, elfogatásiét 
és kiadatását fogják kérni. A kor
mányzó politikai ellenfelei azt állít
ják, hogy

t

Hoffmann a legközelebbi elnök
választásra jelöltetni akarja ma
gát Rooseveittel szemben és ezért 
tett a Hauptmann ügyben az 
egész amerikai közvéleményt fel

izgató újabb intézkedést.

Deme László ü g y v é d j e  nem 
sikkasztott és nem szökött meg :
B u d a p e s t e n  j á r t  e g y  k ú r i a i  t á r g y a l á s o n

* c' V* Át!•. . •. / ' • ■/

3 0 0 .  előadás
f

Nagyjelentőségű évadnyitó 
beszédet mond ma Puky Endre, 
a közigazgatási bíróság elnöke

(A Reggel tudósítójától.) Puky 
Endre, a közigazgatási bíróság el
nöke, ma délelőtt évadnyitó beszédet 
mond, amely előreláthatólag élénk 
visszhangot, fog kelteni nemcsak po
litikai körökben, hanem nz egosz 
közvéleményben is. Puky elnök meg 
fogja világítani a közigazgatási bí
róság hivatását é« működését, de hír 
szerint

hangsúlyozni fogja a törvény
alkotás technikája megjavításá
nak feltétlen azükséiresséffét is*

Szombathely, január 12.
(A Reggel tudósítójának telefon- 

jelentése.) Szenzációs fordulat tör
tént vasárnap a késő esti órákban 
Piplics János ügyvédnek, a nemzet- 
gyalázásért letartóztatott Deme 
László százados védőjének ügyében. 
Piplicsről — aki ismert és előkelő 
ügyvéd Szombathelyen — megírták a 
vasárnapi lapok, hogy Deme szabad
lábra helyezési kauciójára GS00 pengőt 
vett fel és ebből a pénzből G000 pengőt 
elsikkasztott. Az ügyvéd — a lapok 
közlése szerint — eltűnt és valószínű
leg Monte Carlóba szökött. Szombat
hely lakossága izgatottan tárgyalta a 
szenzációs sikkasztási ügyet, amely
nek vasárnap még szenzációsabb for
dulata történt:

Piplics ügyvéd felháborodottan 
jelentkezett az ügyészségen és el
mondotta, hogy egy kúriai tár
gyalásra Budapestre kellett utaz
nia, de a kérdéses 6000 pengőt egy 
győri ügyvédnél letétbe helyezte.

Az ügyészség azonnal meggyőződött 
arról, hogy a G000 pengő a megneve
zett győri ügyvédnél valóban letétben 
van. Vasárnap egyelőre más intézke
dést nem foganatosítottak az ügyben, 
de nem kétséges, hogy ezek után Pip
lics ügyvéd »bűnügyet a legrövidebb 
idő alatt befejeződik és nz ügyészség 
vissza fogja vonni köröző'evelét és a 
bűnügyi zárlatot, amelyet Piplics 
vagyonára elrendeltek.

-  # a  n  f) f

CA c J v
M Ű *  * * * * * *
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í.
Az elmúlt héten kis beszélgetést foly

tatott a Notesz a világjáró ifjú Vautre- 
lant márkival, aki többek között elmon
dotta, hogy itt nálunk Magyarországon 
találta meg azt az álmot cigarcttaízben, 
amelyet minden országban mindig kere
sett s amelyet ezentúl mindig maga 
után akar küldetni, mindenüvé. Hogy a 
magyar Dohányjövedék irányítása jó 
kezekben van, azt mi sem bizonyítja in
kább, mint hogy már A  Reggel megje
lenésének délelőttjén érdeklődtek a No- 
tesz-nél Fattinger miniszteri tanácsos, 
a Dohányjövedék igazgatója nevében, 
hogy melyik, az a cigaretta, amely a fia
tal világjáró idegen tetszését annyira 
megnyerte, mert a Dohányjövedék maga 
akar gondoskodni róla, hogy Vaufrela.nl 
márkinak, akár a dzsaipuri maharadzsa 
udvarába is, utánaküldjék kedvenc ma
gyar cigarettáját. . .  Brávó! így kell 
vezetni egy — üzletet

3.
Bécsből írják a Notesz-nek: Klemens 

von Pausinger festőművész 81 éves ko
rában meghalt — a lainzi szegényház
ban. . .  Megdöbbentő, érthetetlen tragé
dia húzódik meg e halálozási hír mö
gött, hiszen sokan vannak, akik még 
emlékeznek a nyolevanas-kilenvenes 
évek világhírű arcképfestőjére. Pausin
ger főhercegnőket pingált és Budapes- 
ten is jól ismerték, mert a magyar 
arisztokrácia legszebb dámái évtizede
ken át csak vele festették le magukat. 
Londonban, Párizsban, Rómában divat 
volt egy-egy portrét készíttetni Pausin- 
űerrel, akinek a hírneve, gazdagsága, 
divatossága olyan volt, mint a ml 
László Fiilöpiinké. Azután jött az öreg
ség, a háború, a forradalom, az inflá
ció . . .  Az agg festő családi vagyonát — 
gazdag és előkelő tiszti famíliából szár
mazott,! — evitte az idő. A szegényház
ban halt meg és feleségét is otthagyta, 
kegyelemkenyéren. . .

3.
Ifj. Szabolcsba Mihályt, a budapesti 

büntetőtörvényszék egyesbíinját, a köz
igazgatási bíróság elnöki titkárává ne
vezték ki, ami újabb szép állomása az 
ismertnevű, fiatal bíró pályájának. Sza- 
bolcska Mihály ügyvédből lett bíró és 
azonnal a Töreki-tanácsba került, ahol 
nagy országos bünperekben, igy a 
frankügyhen és az Esküdt-ügyben mű
ködött mint szavazóbíró, majd a Sze
mük -tanácshoz került, végül egyesbíró 
lett a büntetőtörvényszéken. Tizenhárom 
éve bíró, öccse budahegyvidéki refor
mátus lelkész s édesapjuk tudvalevőleg 
Szabolcsba Mihály, a hires papköltő 
volt . . .

★
Sc.hwarcz Jakab és Fiai férfiszabó cég 

ajánlja az 1936-os frakk- és szrnóking-
különlogességeit.

4.
Az Aida, ment pénteken az Operában. 

Az etióp királyleányt Gyenge Anna 
énekelte. De nem a királylány hazájá- 
júnak, Abesszíniának zengzet.es nyelvén, 
amharául, hanem — olaszul. Ha a né-

fseíi/lM  Lázár u. 3.
(Egész ház)

„Amazoifestélyi 
melltartó már kapható.

Egységái :
P 2.40

gus ezt megtudja, Gyenge Annus addisz- 
abbebai szerződéséért egy odvas teve
fogat sem adunk . . ,

5.
Texasi vadlovos roraantikajú történet 

jelent meg a lapokban arról, hogy egy 
Schtvarcz tíózáné fintnl hölgy megsebe
sült az uccán, mire egy lovasrendőr lo
vára kapta s amúgy lóháton vágtatott 
be vele a Rókus-kórházba. Vasárnap be
szólt a Notesz az Eötvös uccában lakó 
Schwarczuéval, aki így mondta el a tör
ténetet:

— Igaz, hogy lovasrondőr vitt he a 
kórházba, de nem igaz, hogy lóháton. 
Mikor látta, hogy megsebesültem, le
szállt le a lóról, a lovát, átadta égi/ má
sik rendőrnek, ö maga pedig inak úgy 
gyalog szerrel kisért be a Rókusba.

— Hogy sebesült meg?
— Betörtem e g y  telefonautomata üve

gét. A lapok szerint tévedésből az üve
gen keresztül akartam kisétálni az need- 
ra, ez persze, nem igaz, mert, előzőleg 
nem uzsonnáztam konyakot. Neki t ámasz
kodtam az ablaknak, az ablak kidőlt, 
én pedig az üvegen keresztül, fejjel 
előre kiestem az uccára. A rendőr ezért 
egyébként fel is írt, mielőtt a kórh zbn 
bevitt volna. Lovon egyébként, sem teg
nap, sem máskor nem ültem még.

6.

A Notesz hasábjain az utóbbi időben 
újra sűrűbben szereplő VI. kerületi báró 
megígérte a feleségének, a grófnénak, 
hogy nagy veszteséggel járó délutáni 
kártyapartijait a klubban abbahugyja s 
hogy ezentúl délután kártyát sem vesz 
a kezébe. Az ígéret óta — délelőtt szo
kott a klubba bejárni pártnereinrk 
küldött előzetes értesítés után. A  mull 
héten utolérte a nemezis: nyolcvan fil
léres poén-alapon, — amint ezt a Notesz
nek kárörvendő forrásból jelentik, (el |

r •

(Gyógyszállói
Magaslati diétás gyógyintézet 
Mérsékelt utószezon árak.Kúra, 
sport, szórakozás.

sem akarjuk hinni), 72.000 pengőt vesz
tett. Nyerő ellenfelei egy másik báró 
és két ismert romi-élharcos már meg Is 
kapták volna a hetvenkettőt. . .  (Ami 
pláne hihetetlenné teszi számunkra a 
történetet.)

*
Dán Testvérek megbízható bundák! 

Árak! IV., Váci uccu 6. (sarok). Kataló
gust küldünk,

7-
A Notesz jelentése a raozifrontról: a 

Royal Apollóban sikero van a Keresz
tes hadjárat-nak. A Fórumban az Eg- 
gerth-filmet le kellett venni a műsorról, 
noha mindenütt a világon sikere volt, 
Pesten nem. Az Elnökkisaszony jó] 
megy a Palócéban, az Üj földe sür-ai is 
újra prolongálta a Kamara és a Bécsi: 
két hét alatt 100.000 pengőt vettok bo 
velő. Az Urániában e héten dől el a 
Nagymama sorsa. Szép publikuma van 
a Hiúság vására.i\ak a Radiusban, és 
biztos siker a Brodway Melody is a 
Metro Scalaban.

Bizalmas, kényes ügyekben hol- é« kül
földéin legeredményesebben nyomoz, in
formál és megfigyel Héczey Pál magán- 
nyomozó irodája. V III., Eszterházy ucca 
25. Tel.: 3 4 -5 —66.

8.
Novellákat olvas fel Kozma Miklós 

belügyminiszter Szombathelyen, amint 
azt a Notesznek jelentik, az ottani 
Faludy Irodalmi Társaság január 17-i 
felolvasó estjén. Kozma Miklós mint 
iró mutatkozik be a közönségnek: ré
gebben írt novelláit fogja felolvasni...

f e . z . )

Ernszt Sándor 
fejtűnő állásfoglalása 

a hitlerizmussal szemben
(A Reggel tudósi- 

tájától.) Politikai kö
rökben sok szó esett 

ü> vasárnap Ernszt Sán
dornak, a keresz- 

s«M ténypárt ogyik vezé
rének nyilatkozatéi
ról, amelyet az 
Egyen]őség-nek adott 
és amelyben résztele, 

sen beszél «  hitler iz
musról és a zsidókérdésről.

— Most is, mint régebben, — 
mondja Ernszt —

fel kell emelnem szavamat a hit
leri gondolat tudatos terjesztése

ellen.
Már évekkel ezelőtt, amikor a nacio- 
nalszocializmus még uralmon sem 
volt, rámutattam arra a veszede
lemre, amelyet a ítMein Kampfe című 
könyv program formájában jelenteit. 
Mert hogy a naciona-lszocialisták har
colni akarnak a bolsevizmus ellen, 
ezt senki nem kívánja megakadá
lyozni. Sőt! De hogy ugyanakkor 
beleviszi a mai civilizációba a, fajok 
és vallások egymás elleni gyűlöleté 
nek fertőző anyagát, már nem érti 
meg senki. Ügylátszik, hogy

a totalitás-elmélet, a diktatórikus 
rendszer, amelyet megvalósítot
tak, nem tűr önmaga mellett más 
erőteljes szellemi, társadalmi 

vagy egyházi megnyilatkozást.
A nacionalszocializmusnak nem kell 
vallás, egyház, az ugyanúgy elnyomja 
a katolikus tanításokat, mint ahogy a 
zsidókérdésben nem ismer kíméletet

és meghátrálást. Tragikus és szomorú 
dolog, hogy ma, a modern korban, 
akad tini, államférfiak, akik nem képe- 
sek másképpen politikai elgondolá
sokat meg valósítani, mint

emberek, népcsoportok egymás 
ellen való uszításával és a gyűlö
letnek állameszmévé való emelé

sével.
Ami a hitlcrizmus magyarországi tér
hódítását. illeti, én azt hiszem, hogy 
nem lehetünk eléggé óvatosak!

A hi tier izmust, egyes befolyásos 
tényezők is támogatóik Magyar- 
országon és amennyiben ezeknek a 
tényezőknek sikerülne elgondolá
saikul kérészii'»lvinni, igen nesszi- 
misziikusan ítélem meg a jövőt.
Nyilatkozatának további során Ernszt 

kijelenti, hogy a zsidóság alucsonyabb- 
rendűségéről szóló tnnoknt ostobaságnak 
tartja, a zsidóság Magyarországon nagy
számú kiváló férfit termelt ki, akik hasz
nára váltak a nemzetnek. Az is bizonyos, 
hogy

fajokat, nemzeteket, vallásokat nem 
lehet és nem szabad elnyomás alatt 
tartani, ez ellenkezik az Isteni gon

dolattal.

Ernszt azzal fejezi he feltűnő nyilatkoza
tát, hogy a fajokat, vallásokat az Isten 
alkotta és igy mindnyájuknak részesed
niük kelt az isteni gondolat egyik leg
szebb megnyilatkozásának, a szabadságnak 
áldásában; családnál, fajnál magasabb 
és átfogóbb fogalom az emberiség.

Jöllön a
P l a d d & M C -be

Érdy Rózsi és Kalmár S. duója 
D. u. Elise Dax zongorázik

Lipótvárosi-park sarkában
Asztidrendcles : 902-88

B A L L A D A

E balladát én egy 
Krónikából vettem,
Volt egyszer egy bűntény 
Elkövették kelten,
A rendőrség őket 
Sose érte tetten.

De a detektívek 
Előre derülnek,
Mert ha a fickók egy 
Hatosra felülnek,
A Berlini téren 
Hurokra kerülnek.

Kálmán Jenő

Sokat nyertek kártyán, 
hamiskártyázásért 
feljelentették őket

Sopron, január 12.
(A Reggel tudósítójának telefon-

jelentése.) Vasárnapra virradó éj
szaka két budapesti kereskedelmi 
utazó betért az egyik soproni kávé- 
házba és néhány vendéggel kártyázni 
kezdtek. A két pesti utazó nagy sze
rencsével játszott óh

reggelig hatszáz pengőt nyert.
9

Az egyik soproni kereskedőnek, 
Amtmann Károlynak, föltűnt ez a 
nagy szerencse é«

bamiskártyá zásért feljelentette a
két pesti utazót.

Mindkettőjüket bekísérték a, kapi
tányságra én kihallgatásuk után né
hány óráig bent tartották a rendőrsé
gen. Minden kártyepartnerük azt val
lotta, hogy

a kereskedők korrektül játszottak
és azért nyertek, mert jól ment

nekik a kártya.
Ezután mindkettőjüket elbocsátot

ták a rendőrségről.

— Akit köröznek, ne alapítson vatta
gyárat! A Reggel ben megjelent cikkre 
vonatkozóan Bloch Imre, a Műszaki Tex
tiláru ügyvezetője a következők közlését 
kéri: »Ncm felel meg a valóságnak uz, 
hogy Beer István titkon fényképezőgépet 
vitt volna be a Műszaki Textiláru Ipari és 
Kereskedelmi k. f. t. irodájába és ott lc- 
fotografúlta volna a főkönyv minden lap
ját. Az igazság az, hogy Beer az üzem 
bezárása után kicsempészett egyszerű ce
ruzával írt feljegyzési könyvet és annak 
két, oldalát lefényképezte. Nem felel meg a 
valóságnak az sem, hogy u főkönyvben 
friss vakarások, javítások vannak. 
Ilyesmi tíz percig tartó rendőrségi kihall
gatásom alatt szófia sem került. Az alap
tőkénk változatlanul megvan sőt, nyere
ség mutatkozik. Boer a ceruzával írt, íel- 
bólyegzotlcn, úgynevezett »smir buchrób; 
készített eélzatos beállítású fényképek 
alapjain tett. fel jelentést.«

— Maradókok tömege gylilt össze a Fisebnr 
.Simon Utóda Itt. (Pécsi urea 10.) karácsonyt 
vásárán, molyokét hallatlan olcsón árust!. A 
cég niftradókosztályrtn hihetetlen olcsón kapha
tók egósz ruhákra alkalmas solyom, szövet ás 
bársony maradékok is.

Zongorát
Pianinát
jól v á s á r o l h a t ,  
bérelhet, javíttathat 
és h a n g o l t a !  hat

, Erzsébet kőrút «3
WMlÁMlkl
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Vidám nyári strandolás volt 
szombaton és vasárnap 

a fővárosi nyitott uszodákban
(A Reggel tudósítójától.) A  szombati ős 

a vasárnap déli tavaszi as napsütés hir
telen nem várt 
konjunktúrát ho
zott a — strandfür
dőknek. Igen, ja 
nuár kellős köze
pén, amikor a ke
lne» kalendáriumok 
lapjáról havas táj
képek dideregnek 
felénk, a gyógy
fürdők

szabad ég alatti 
uszodái mintegy 
varázsütésre be

népesedtek.

K deliért hullám
fürdőjében tarka 
pizsamás hölgyek, 
fürdőtrikós férfiak 
sütkéreztek a me
leg napon. A pezs
gőfürdő kvarcszo
bája, amelyben 
máskor talpalatt- 
nyi hely sincs, most 
teljesen kiürült, 
mindenki a termé
szetes napsütésre 
vágyott. A  nagy 
medence kristály
tiszta vizében

karcsú fttrdőzők 
úszkáltak,

csengő nevetés röp
pent fel a szalmá
val télire gondosan 
beburkolt rézkorlá
tok mellől, kerge- 
tözö, vidám alakok 
futkdroztak a me
dence szélén. A  
Lukács-fürdő nyí
lott uszodájában valósággal

nyári kép

fogadja a belépőt. A  két meleg napon 
közel négyszáz vendég fordult meg az 
Uszodában. A kis sportuszodában a Fe
rencváros péjlócsapata folytat komoly 
tréninget. Ott állunk állig hegombolt té
likabátban n fotóriporterrel és fürdőru
hás, csuromvizes alakok csoportosulnak 
mindenfelől körénk, mintha mi lennénk 
ott az érdekesség és nem ők.

— Nagyszerű, próbálja meg maga !n, — 
hív egy plrostrikós kis vízitiindér és a 
következő percben

hatalmas »liasas«-t ugrik n medencébe.

— Nem fázik7 — állítunk meg egy
zöldtrikósnt.

Egyszerűen kinevet.
— Fázni? . . .  Ma? . . .  Jöjjön ide, amikor 

Hz fok van zérus alatt. Olyankor jégen 
csúszkálunk meg hólabdázunk.. .

A téli szabadtéri fürdőzésnek komoly 
hagyományai vannak itt Budán. Tíz év

vel ezelőtt jelent meg először egy ziman- 
kós reggelen az uszodában a hatvanéves

íg y  strandolnak — 1936  január 11-én t

Sugár Ottó szerkesztő, aki azóta is állan
dó látogatója a fürdőnek. Ma már a téli 
hónapok

napi átlaga 150 fUrdővendég.

fícldy Alajos vezérkari ezredes minden
nap úszik másfélérát. Egyed professzor, 
Pólya tanár. Egész sereg orvos is van a 
téli fürdözök között: dr. tíalkányi, dr. 
Temesvár y  és dr. fíinéth a legismerteb
bek. A  Belvárosi Színház igazgatója, 
Ilárdos Artúr is gyakori látogató Zilahy 
Lajossal együtt. Ehrlich tanácselnök, (Ilii- 
czy tábornok. Denk altábornagy, a had
sereget képviselik, Klein István pedig a 
bankvilágot. Taussig Béla az európai 
nevű műépítész a legnagyobb hidegben 
is megjelenik feleségével együtt. A téli 
fürdőzés, — magyarázzák lolkosen — a 
reuma és a meghűlés egyetlen ellen
szere . . . !

— H apci!. . .  — robban ki belőlem a
cáfolat ebben a pillanatban. Nagyon ol- 
szégyoltem magam a vastag télikabát
b a n .. .

Slmor Miklós.

A marfonSzitms
helyett hivatalos
szervezkedési 
szabályzatot 

dolgoz ki a Nép
(A Tien fid ind ásít óját r>l.) Kozma 

belügyminiszter jövő hét szerdáján 
érkezik vissza Németországból Buda
pestre, jövő vasárnap pedig beszál
lt élőbeszédet tart. Szombat helyen. A 
belügyminiszter szombathelyi nyilnl-

minden oldalról érdeklődés 
rlozi meg, mivel politikai körökben I

azt várják, hogy
ki fog terjeszkedni a Nen szer

vezkedésének ügyére is.
EJintézettnek tartják politikai kö
rökben, hogy a marton izmus visz- 
szafejlesztéso során egyike lösz a 
legfontosabb intézkedéseknek az, 
hogy a közigazgatási hatóságok,

a szolgabírák és a jegyzők nem 
lehetnek többé n Nép szervezkedé
sének szolgálatára rendelt ügy

nökök.
A Marion féle bizalmas utasítások el
vesztik hivatalos jellegüket s ennek 
d ok n m o n t á 1 ásó r a

a párt vezetősége ki fogja dol
gozni a szervezkedés hivatalos

szabályzatát.

Vasárnap elfogtál! 
a valutatolvaj 

Dóra II. Sándor 
rendőr bűntársát

(A Reggel tudósítóját ól.) Vasárnap 
késő estig faggatta a valutaügyész
ségen Kotsis Miklós alelnök

Dóra II. Sándor rendőrt, aki a 
külügyminisztériumból valutákat 

és iratokat lopott el.
Kihallgatta az alelnök Sallai Leó ma
gánzót is, akiről Dóra azt vallotta, 
hogy a valutamanipulációkban társa. 
A valuta ügyészségre 'került a rendőr 
menyasszonya, Plank Kliz nevelőn!) és 
vasárnap, a déli órákban kózrekeri- 
tették a detektívek

azt a borbélysegédet
Is, akiről kitűnt, hogy értékesítette a 
valutát és a valutákhoz mellékelt ira
tokat, amelyeket a külügyminiszté
riumban szolgálatot teljesítő rendőr 
ellopott. Sallai Leó. a volt idegenve
zető, aki egy svájci gyáros lányával 
ismerkedett meg Budapesten és

a dúsgazdag leányt feleségül is
vette,

a valutaügyészségcn erélyesen ta-

-■%

FELFEHER

KENYÉR
ÚJ ÁRAFILLÉR

gadja, hogy bármi része volna Dórá 
valutaügyében és csak annyit ismer 
el, hogy a rendőrt még idegenvezető, 
korából ismeri. A nyomozó hatóság 
gok szerint a homályos ügy

egyik legfőbb szereplője a vasár
nap elfogott borbélysegéd,

akinek nevét a nyomozás érdekébent 
egyelőre titokban tartják

Vasárnap félezer gyászoló Kísérte 
utolsó útjára a tragikus végű

Strasser Jenőt
Feleségét hordozőszéKen hozták el, anyja elájult a temetésen

(A Reggel tudósitójától.) Frontharcos 
diszörség állott vasárnap délben a Kere
pesi temető Salgótarjáni-úti bejáratánál. 
A  szertartásteremben nemzetiszínű lepel
lel leborított koporsó, rajta frontharcos 
sisak. A  koporsó körül vagy harminc ko
szorú. Déltájban kezdenek gyülekezni az 
öngyilkos Strasser Jenő temetéséről el
jött a pénzvilág, a nagyipar, a termény
kereskedelem majdnem minden ismert 
alakja. A  gabonások ISO tagú küldöttsé
get küldtek a szerencsétlen Strasser te
metésére, a frontharcosok pedig díszőrsé- 
get álltak a koporsó körül is. Pont fél- 
egykor hirtelen elhallgat a gyászolók 
halk moraja és mindenki néma részvéttel 
figyel a szertartásterem bejárata felé;

hordozószéken hozzák be Strasser 
Jenő fiatal özvegyét,

aki hosszú évek óta fekvő beteg és két 
fiatal családtag karjai között, két botra 
támaszkodva mcg-mcgbiesaldó lépésekkel 
támolyog be Strasser édesanyja. Fischer 
főrabbi röviden, néhány megható szóval 
vesz búcsút a halottól, majd László Ernő, 
a Tőzsdealkuszok Egyesülete nevében bú-

1*.»'
T

eó

csúzik. Megindul ezután a temetési meneti 
a sír fölé. Hirtelen nagy riadalom keleU 
kezik a gyászmenetben: egy rémült em« 
ber szalad el a menet mellett és közben; 
izgatottan kiabál:

— Orvost! O r v o s t !..,
Idősebb Strassernct az izgalmak any.*

nyira meggyötörték, hogy

az idős hölgy elájult

és eszméletlenül hanyatlik a rokonok kar
jai közé. Kis ammoniákos üveggel térí
tik eszm életre... A  sírnál Kemény Tibor 
mond búcsúbeszédet a Frontharcosok uo-< 
vében.

— Az utolsó nagy égi rapporton, —» 
mondja — nyugodt lélekkel elmondhatod 
a legfőbb parancsnok előtt, hogy mindig 
teljesítetted kötelességedet az emberek és 
a hazád iránt.

Ezután harsány hangon elkiáltja a ha
lott nevét:

— Strasser Jenő, emléklapos százados!
ötszáz ember, szinte egy torokkal felel:
— Jelen!
Leeresztik a koporsót a sírba, a hatal

mas kőtömbbel elfödik a kripta nyílását: 
Strasser Jeyiő tragédiája véget é r t . . .

7-ncipos ausztriai tar
tózkodás után

60% visszautazási 
kedvezmény
bármely telisport- 
helyről

80% visszautazási 
kedvezmény
Kufstein vidékéről

Ingyen
visszautazó^
Ausserfern (Tirol) 
vidékéről

mim
MENJÜNK SÍZNI

Napsütés, porhó és a világ 
legjobb síiskolái

S c U í M U t t y e l

jelenleg kellő mennyi
ségben lehet igényelni

Felvilágosítás : A REGGEL Utazási Irodája, Andrátty út 48.

OSZTRÁK FORGALMI
IRODA

Budapest, VI., Andrdssy út 28.

MÁV HÍV. MENET- 
JEGYIRODA

Budapest, Vigadó cs fiókjai
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H í r e k |Estélyi ruhák tisztításánál KULCSÁR ás HUPPERT nélküiözhetetten!
— Véget ér a téli tavasz! A Meteo

rológiai Intézethez érkezett jelenté
sek szerint az óceáni levegő most az 
Északi-tenger felől a dán és a norvég 
partokon át áramlik a szárazföld bel 
seje felé és különösen a norvég, né
met és a lengyel partvidéken okoz 
vagy viharokat. A La Manche-csator
nától kelet felé az Alpokon végig, 
hazánkban pedig egészen a Duna vo
nallá ig mindenütt esik az eső, a ma
gasabb h(’(rgekben havazik. Nagy le 
csapódások vaunak még a balti álla
mokban és Oroszországban is. Ha
zánkban tegnap reggeltől ma réggé- , . 77 , , ,
lig ismét igen sok helyen esett az eső, jj foglalkozása: iro.

ÖSSZEIROIV
Kitöltőm az összeíróívet: 
Neve: Várnai Zseni,

mennyisébe azonban az 5 millimé
tert csak kevés helyen haladta meg. 
Zivatarok voltak Sátoraljaújhelyen, 
Put no kon, Szendrö Iádon és Fásáros- 
naményban. A hőmérséklet tegnap az 
ország mi mién részén 10 fok Celsius 
föló emelkedőit, több helyen Iá—/5 
fokra is, ma é.i.iol pedig nyugaton és 
kelten néhány helyen a talaj mentén 
megközelítette a fagypontot. Buda 
pesten vasárnap délben a böimérsék- 
let 4 fok Celsius, a tengerszintre át
számított légnyomás 765 milliméter, 
mérsékelten emelkedő irányzatú. Vár
ható időjárás a következő 24 órára: 
Északnyugati szél. még sok helyen 
eső, a magasabb hegyeken havas eső 
vagy hó. A hőmérséklet ma megin
dult csökkenése tovább tart.

— Házasság. B a i < z József, a Községi Élel
miszeriizein vozéri Kazlat ója leányát: L u c y t, 
eljegyezte báró S t i  p s  i c s István huszárhad
nagy. — O o r I ó c z y Endre drM az Ügyvédi 
Kamara alól nőkének leányát: É v i t ,  eljegyezte 
K r á 1 i k Ákos mérnök. — P é t o r f f y  Jó
zsefnek, a Községi Takarék ügyvezető-igazgató
jának J u d i 1 leányát eljegyezte vitéz V á- 
z s o n y István huszárhadnagy. — K o m é n  y 
Károly (B u d a. p e s t) eljegyezte B e r é n y 
Magdát ( N a g y k a n  i z e  a).

— Egynapi füst a nyomorgó magya
rok javára! Pozsonyból jelentik
A Reggel nek: A csehszlovákiai ma
gyar nemzeti párt nagy segítöakcióba 
kezdett. Többek között meg akarja 
adóztatni a dohányosokat, akiktől azt
,;kjéri, hogy hét énként áldozzanak fel 
egy napol a nyomorgó magyaroknak: 
adjanak a segítőakcióra annyi pénzt. 
amennyit egy nap elf üstölnek...

— A Búzavirág-akció köszöneté 
A Reggel-nek. Imrédy Béláné a kö
vetkező levet intézte A Reggel-hez:

Igen tisztelt Főszerkesztő Ur!
A  Magyar Anyák Nemzetvédő Bizottsá

gának karácsonyi búzuvirág-akeiója befe
jeződött. Az érdemes magyar anyák ja
vára indított búzavirág-mozgalom sike
réhez nagy mértékben hozzájárult az a 
nemes megértés, amellyel a minden nem
zeti célt lelkesen szolgáló magyar sajtó 
búzavirág-vásárunkat támogatta. Igen tisz
telt Szerkesztő Urnák őszintén köszönöm, 
hogy nagybecsű lapjában mindenkor he
lyet adóit a hazamra g-akcióval kapcsolat
ban híreinknek és ezenfelül is volt szíves 
foglalkozni a Magyar Anyák Nemzetvédő 
Bizottságának munkásságával és méltatta.
« mozgalom jelentőségét a nemzet életé
ben. Köszönet ii 11 k et ismételten kifejezve, 
maradok kiváló tisztelettel; Imrédy Dé- 
lőné, országos elnök.

— A román király és a trónörökös 
Újvidéken vadásznak a szerb királyi 
családdal. Béig vádból jelentik: Károly 
román király és Mihály trónörökös 
vasárnap délelőtt Belgrádija érkezett. 
Pál kormányzóherceg. Károly király és 
Mihály trónörökös Bel gumóból gépko
csin tovább utazott az újvidéki va
dászterületre.

— Angol-francia orientációt követelt 
Dulin képviselő Bátaszékon. Bálaszékről 
jelenti A Heggel tudósítója; Az ipartes
tület dísztermében tartotta meg vasárnap 
délelőtt sokezer főnyi közönség jelenlété
ben beszámolóját Dalin Jenő független 
kisgazda képviselő. A beszámolón felszó
laltak Klein Antal, Láng Lónárt, Né. 
methy Vilmos képviselők is. Dulin beszé
dében élesen lámadia a kormány külpoli
tikáját és angol-francia orientációt kö
vetelt,

— Legszebb farsangi Alom egy Schtnideg-bunda.
Sehmideg szűcs (Párizsl-ti. 3.) nemcsak arról ne
vezetes. hogy szflrmebunditi, kepjei »  szíirmo- 
diviit remekei, de arról is. hogy érni szolid pol
gári keretek közt mozognak.

Munkaadója: a mennyei bíró, 
ki táplálja a madarakat 
s az erdő vadjait télen . . .  
és mint a sárgarigóké, 
annyi a fizetésem.

Kérdések rohama kerget a rubrikákba, 
felelnem kell hiába, 
mi dolgom itt a földön?
Ki volt apám, anyám, 
idomét mivel töltőmé1 
Üzletcm, ingatlanom, 
szántóm, legelőm hol varié 
Tüzetesen megjelölöm: 
egy ezüst kráterben 
a holdban.

Értékes ingóimé 
Jaj, vallanom kell róluk!

A szívem fölött
két tündöklő gyémántot rejtek,
pontos megjelölésük:
egy fiú és egy leánygyermek
és homlokomon a sarki csillag
jégdiadémja fénylik . . .
Mióta űzöm iparomaté 
Öröktől fogva . . .  a végtelenségig.

Tekintetes Hivatal 
íme a vallomásom!
Az életem e rubrikákba zártam- 
Lényegében
semmi okosat nem csináltam 
s öröklött roppant kincseim fee séltem... 
Könnyelműen 
dobáltam el a szélben 
ezüstjeim: a csillagom, a holdam . . .  
egy elátkozott fekete erdőn 
a süket fáknak daloltam.

Várnai Zseni

s'4

gyógyvíz

m ár M agyarországon  is kapható!
A „Fiuggi'‘-gyógyvíz természe
tes úton eltávolít minden kóros 
lerakódást. Megakadályozza 
a zsírképződést ! Szénsavmen
tes, a gyomorsavat köti. Az ed
dig ismert leghatásosabbkőel- 
hajtó és húgysavoldó gyógyvíz

K A P H A T Ó  N IN D E N O tT !

— Szolnok után Karcag! Olvassák 
el újra figyelmesen a legfőbb állami 
számvevőszék új elnökének Vargha 
Imro volt pénzügyi államtitkárnak, 
a magyar adóügyek legkitűnőbb 
szakértőjének beköszöntő beszédét, 
hogy fémjelezve, hitelesítve lássák 
A Reggel kérlelhetetlen, bizony 
gyakran egzisztenciákon keresztül 
gázoló purifikáló mozgalmának igaz
ságát. Varghának is az a meggyőző
dése ugyanis, hogy sok város vezető
sége léha., lelkiismeretlen, olykor 
még büntetőtörvénykönyvbe is üt
köző bűnös módon gazdálkodik és, 
hogy eddig nem történt gondoskodás 
arról, hogy független szervek bete
kintést nyerhessenek a számadá
sokba, ellenőrizzenek, rovancsoljanak 
és az esel le g es tolva jlá sokat, garáz
dálkodásoka t ki derít h essék, megto
rolhassák. Minden szavát aláírjuk a 
számszók új elnökének, annál is in
ka bit, mert A Reggel másfél évtizede 
cikkek, panaszok, vádak, bűnlajlsro- 
mok, leleplezések légióit állította so
rompóba ezeknek a közérdekű köve- 
l eléseknek megválástI ása érdekében. 
Az adófizető polgárság teherbírásá
nak és türelmének búrjai olyan fe
szültek már, hogy félni kell a meg- 
paltanúsuktól! Itt az utolsó óra. hogy 
vége szakadjon annak a ledér, kéz-ke
zet mos, a komoly ellenőrzés legele
mibb követelményeit nélkülöző gaz
dálkodásnak. amelynek undok kcle- 
vénye Székesfehérváron, Miskolcon, 
Szolnokon már felfakadt, magyar 
hírünket, nevünket is érintve. A hu
talom, amelynek nincs koriálja, a 
gazdáik odú s, amelynek nincs ellen
őrzése, elvei erűül! — hirdette nagy 
Széchenyink és ez az örök igazság, 
ma időszerűbb, mint valaha. A kor
rupció fekélyét ki kell operálni és 
meg kell szűnni annak a, balhitnek, 
hogy a törvény pókháló, amelyet a 
nagy dongók ál szakítanak, de a lótó- 
fntó kisbogárnak rátapad a lábára, 
körül fonja testét, megköti a mozgá
sát, elfojtja a lélegzetét...

— Lakása horondozósót Nagy 
nál, b&zAr u. 0. vá/lassza ftflszo! fc&lgmond-

— Gorombáskodott az édesanyjával, 
majd öngyilkos lett egy leventeok
tató. Bajáról jelenti A Reggel tudó
sítója: Kleiber György huszonkét- 
éves várdombi loventeoktató vasár
nap összeszólalkozott édesanyjával, 
akit goromba szavakkal illetett. Ké
sőbb édesanyja szemrehányásokat 
tett neki, amit a fiatalember any- 
nyira szívére vett, hogy bezárkózott 
szobájába s atyja vadászfegyverével 
főbelőtte magát. Azonnal meghalt.

C s e m e g i  K á r o l y  
n a p l ó j á b ó l

1886 j a n u á r  14

A heti alom jog! így hangzik 
az ujdon bölcsesség kvintes- 
senciája. E három szóban rej
lik a társadalom és az állam- 
ellenes harcnak elvi összefog
lalása, a tétel a priori, mely
ig el a jog uralkodó és mindent
átható magaslatáról a m in 
ti e n k o r i ö n k é n y s z o l  g á- 
j á v á, a b r u t  ál  i s er  ő- 
s zak  u s zál  y ává  al  ja  - 
sül. Ez az elv dicsőítése a 
h a m i x j á l ék  n a k; jogosí
tása minden sikernek és min
den erőnek, amely elég hatá
lyos, hogy magái érvényesítse, 
mi n (1 e n e r ö s z a k n a k — 
bármi legyen tárgya és célja, 
— h a c s a k e l é  g f o k o z ott ,  
h o g y az e l l  e n é b e  n á 11 ó 
g y en g é b b  t é n y e z ő k é i  
v c g k ép cl  n y o m j a. M i nél 
nagyobb arányokai foglal el a 
maieriaUsmus örvénye, minél 
kimerültebb és szegényebb a 
nemzeti társadalom, — annál 
veszélyesebb e tan, mely nem
csak már előre kész mentség
gel lép a n y e r ő  elébe, ha
nem a l e g f ő b b  c él  o k m e g- 
h a m i s í t  o t t  e r k ö l c s i  e l- 
v é v e l  t a k a r v a azt a tényt, 
amely a nyerést eszközté: ma
gái a bűnt, s ennek minden 
merényletét és lep gonoszabb 
támadását az igazság oltárára, 
emeli.

alkal
makra hermelin-belépőt, skunkskeppet,
bandát pengőért PALUGYAI szűcs •v„
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— A legborzalmnnabb fájdalom! A vosokő a 
logfájdaltnasabh betegségek kflzó tartozik. Ê betegség elterjedésé,t bizonyltja, hogy világ- 
liirll «Flugglt-gyógyviz, kerosíotfi óriási módon 
emelkedett. A »Flttggi«-gyógyv(7 köelhajté, oldó 
határa évszázadok óta ismert *  világon.

— Jókoy Ferenc lesz az új fejét megyei 
főispán. Székesfehérvárról jelenti A Reg- 
dal. tudósítója, hogy Széchenyi Viktor 
dróf főispán rövid időn belül távozik. 
Utóda előrelátható] ág Jékey Ferenc 
veszprémi főispán lesz, ami azt jelenti, 
hogy a veszprémi és a fejérmegyei tö. 
ispánságot egyesítik.

— Felépül Diósgyőr mellett az 
első cigányfalu! A!iskoláról jelentik 
A Reggelnek: Végre megoldják Mis
kolc és Diósgyőr egyre keservesebb 
cigánykérdését: Miskolc és Diósgyőr 
egyesült erővel felépíti a Bükk ben az 
első magyar cigány falut. A Csanyi- 
völgyben lesz ez a telep, amelynek 
építkezését anyagokkal teszik lehe
tővé. A falu Diósgyőrhöz tartozik 
majd és élére egy vajdái állítanak. 
Miskolc és Diósgyőr arra is hajlandó, 
hogy anyagi támogatásával hozzá
juttassa a. cigányokat a kenyérkere
setükhöz: ahhoz, hogy vaskovácsolás. 
sál, üst készítéssel, kosárfonással és 
fafaragással foglalkoznak. A ci-> 
gányfalut tavasszal kezdik építeni.

— »Soha nem szívhatunk tiszta levegőt!*
(Levél a szerkesztőhöz.) A  Dólivasút köcr« 
nyékének sokszáz lakója novóben fordu* 
lünk A Reggel-lioz, hogy adjon hungot jo
gos panaszuknak. A  Karátaonyi uccuinál 
áll cg y  rozoga mozdonyjavító műhely, 
amelyből állandóan füstölgő mozdonyok 
robognak az alagút ig és vissza. A  teh©r- 
pályaudvaron szintén állandóan tolatnak: 
lárma, füstlcnger mindenütt. A  pálya
udvar környékén lakók soha nem szívhat
nak tiszta levegőn  Azt hisszük, hogy a 
MÁV-naJc nem jelentene elviselhetetlen 
áldozatot, ha legalább a teherpályaudvart 
és mozdonyjavító műhelyt kihelyeznék. 
Budapest valamennyi gyárának füstje a 
Délivasúi füsttömegéhez képest — csak 
cigarettafüst! Hálás köszönettel As nagy
rabecsüléssel ; Aláírások,

— A közigazgatási bíróság szerdán 
tárgyalja az lvúdy, Nep-clnük ellen 
beadott petíciót. A közigazgatási bí
róság szerdán kezdi meg a násztói 
választás ellen beadott petíció tárgya
lásul. Kzt a panaszt tudvalevőleg 
Ivód y lîcla Ncp-clnök mandátuma el
leti adták be. ami érthetővé teszi a 
köz igazgatási bíróság ítéletét megelő
ző általános érdeklődést.

— A kút mélyén dolgozó munkás fejére
eset a vödör. Kelőiről g y ben a Béke ucca 
(M. hrsz.-nál kutat tisztítottak. A mun. 
kánál segédkezett Pelei di Sándor pálya- 
munkás is. Kppen lont dolgozott a 12 mê
ler mély Lédben, amikor a feni foglala
toskodó munkások kezéből kieseti egy 
ni tar lé) vödör és a szerencsétlen Pel érdi 
fejére zuluiul. Nagynohozen felhúzták n 
kút hói a boldogtalan embert. A mentők 
koponyaalapi törési állapítottak meg és 
haldokolva sudlílollék be a Rókns-kór- 
házba.

— A vallatásnál minden kiderül. Vall
juk be, hogy u. Metropolisban remekül le
het enni és szórakozni. Krdélyj flekkén, 
esőben sült halak, Bura Sándor cigányai, 
Ilniezky-jazz, tánc.

— Igazán kitűnő fényii izzólámpa készitésn 
csak a leggondosabb munka ók olloniinsés mellett tehetséges. Annak, hogy a lámpa tnknréüos rtramfngys/.tás mellett a legjobb fényi adja. biz. tn iléka a (litplaspirál izzó.zál használata, mely Magyaron/,ágon a Tungsram Diiplasplrulbiinpé - bon található és olyat) gazdaságos áramfogyasz
tást!, bogy a megtakarított áraníkflltséghtil legalább egy további lámpa ára lelik ki.

ZONGORÁK
részletre is kószpónzftrünn. logszoJítfniibn*
lfûrûC7tàlif lilrnnvoo zcnrtornierrréfien. IVClCoílCiy Vilmos C3 às*àr út 66. sx.
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Harminc Nép-képviselő Egy felejthetetlen éjszaka:

memorandumban kívánja S fiO lO tU U  Ú tW i& €M >l
a telepítési javaslat 

lényeges módosítását
F e llé p n e k : D a lm a d y E rzsi, K ertész  lia , Ősy M a ria n n a , S zen tivá n yi Z o ltá n

(A Reggel tudósító jától.) .Ta mi ár 
10-én lejárt az a határidő, ameddig az
érdekeltségeknek he kellett i^vujta- 
niok megjegyzéseiket a telepítési ja- 
vasláttervezettel kapcsolatban. Az ér
dekeltségek egy része men is küldötte 
észrevételeit a földmű vetésű g y } mi
nisztériumnak, d(? mivel több órde- 
koltsóíf nem készült el még munkájá
val.

a határidőt meghosszabbították.
Nem érdektelen egyébként, hogy a 

Nép bárminő kép viselő tagja Bárczay 
Forenc és az ifjú Károlyi Viktor gróf 
kezdeményezésére ugyancsak kidolgo
zott egy memorandumot, amelyben a 
telepítési tervezet lényegen megvdl- 
toztatását kérik a kormánytól. A me
morandumban foglalt javaslatok kö
zött legfontosabb m, hogy

a telepítésre igénybe veendő föld
birtok-területek kijelölését ne a 
mindenkori földművelésügyi mi
niszter végezze, hanem a kor
mánytól független kormányzói

biztos,
— a régi királyi biztosok mintájára
— vagy pedig bírói függetlenséggel

felruházott telepítési tanács. A me
morandum másik pontja azt a kíván
ja, hogy a pénzintézetek, ipari válla
latok, kereskedelmi érdekeltségek és 
részvénytársaságok kezén levő föld
birtokokat

terjedelmükre való tekintet nél
kül vegyék igénybe

telepítés céljaira. Végül felkérik a 
kormányt, hogy a földműveslakos- 
ság, főleg a mezőgazdasági munkás
ság nyomorának intézményes szaná
lásától függetlenül

még az Idei télen négy-öt millió 
pengő erejéig rendkívüli nyomor- 

enyhítő akciót indítson.
A javasolt, intézkedések anyagi fe- 
dozetét a memorandum radikális el
gondolásokkal kívánja előteremteni. 
Ezek között szerepol a bányák és a 
na a y  iparvállalatok anyagi erőinek 
igénybevétele, továbbá a biztosítási 
üzletág államosítása. Ezt a memo
randumot a hét közepén adja át 
(tömbös miniszterelnöknek Károlyi 
Viktor gróf — Károlyi Imre gróf- 

S nak, az Angol-Magyar Bank más- 
telévtizeden át volt elnökének a fia.

if szokat rerolvcrfiarc «ián 
került htzre e$i betörd

fihl azn ap  szabadult a  fog h á zb ó l
(A Reggel tudósítójától.) Vasár

napra virradó éjszaka 2 óra után
három revolverlövés zaja verte fel 

az óbudai Lajos ueeát.
A lövések alán minden irányból ro
hanó alakok közeledtek a Ki s falud y-
Színliáz felé, az egyik gázlámpa fé 
nyében feltűnt egy rendőr öles alakja 
is, amint f ezében a füstölgő revolver
rel. harsány hangon kiált bele az éj
szakába:

— Állj, vngy lövök !..,
A lövöldözések zajára egyik mel 

lékuecából elősiotett Tárnok Peter 
rendőrőrmester, aki hirtelen egy me
nekülő alakkal találta magát szem
ben. Rávetette magát,

pillanat alatt leteperte a földre
és összeszíjazta.

Addigra az óbudai kiskocsmák ven
dégeiből egész csapat verődött össze a 
másodpercek alatt lezajló dulakodás 
színhelyén. Csakhamar odaért a má
sik rendőr is, aki előbb a riasztó lövé

sekét tette és most már kettőn együtt 
állították talpra az elfogott fiatalem
bert, hogy bekísérjék a III. kerületi 
kapitányságra. Az ügy előzménye az, 
hogy a Magyar Pamut ipar Rt. Lajos 
uccai telepén A7agy József éjjeli őr 
észrevette, amint

egy férfi mászik át a kerítésen.
Rendőrt hívott és kettőn együtt el

fogták az egyik bokorban Csovika 
Győző 22 éves rovottmullú gépszere
lőt, aki be akart törni a gyártelepre. 
Amint elkísérték, útközben Csovika

kiszakította nia°át a rendőr kezé
ből

és vad futással próbált menekülni. 
Közben többször is hátrafordult és a 
zsebéből előszeddf kövekkel dobálózni 
kezdett az öt üldöző rendőr felé. Ezért 
tett a rendőr riasztó lövéseket. A ka
pitányságon kiderült, hogy Csovika 
Győző

aznap reggel szabadult a fogház
ból.

Lavait Gertibe indulása
meg akarják buktatni 

a kam arában

Népszövetség mellett álljon és politi
káját alkudozások nélkül folytassa és 
áldozatokkal is megvédelmezze.

Tekintettel arra, hogy decemberben 
a külpolitikai vita során Lavalnak 
csak kicsi és bizonytalan többsége 
volt, lehetségesnek tartják, hogy a

JPárizs, január 12.
(A Reggel tudósitójának telefon- 

jelentése.) A baloldali pártok ezen a 
héten a kamara ülésein újalvh inter- 
pell áoiórohamot intéznek Laval el
len és

megkísérlik, hogy a miniszterelnö
köt megbuktassák, mielőtt 19-én 
elindulna Genfbe a Népszövetség

illésére.
A radikális párt már kedden meg

beszéli az interpellációk anyagát 
amelyeknek tengelyében az a kérdés 
áll, hogy amikor u Népszövetség meg
torló oizotUága »  kőolajtilalommal

I foglalkozik majd, Franciaországot 
Laval képviselje-e vagy más poli
tikus, aki a petróleumszankciók kér
désében erélyesebb álláspontot foglal 
el. A parlamenti mérkőzést vasárnap 
Paul fíoncourt-nnk, ,a szocialista 
.egyesülés angoulemei nagygyűlésén 
elmondott beszedő vezette be.

Paul Boncour határozottan Laval 
ellen irányuló kijelentéseket tett
— ingadozásoktól mentes népszö

vetségi politikái kell folytatni han
goztatta — és gondoskodni kell a 
Népszövetség határozatainak tiszte-

I bitben tartásáról. Ennek előfeltétele, 
hogy a francia kormány eltökélten a

— Autószerencsétlenség ért két an
gol mérnököt. Sopronból jelenti 
A Rengd tudósítója: Vasárnap dél
után Kapuvár és Mihályi között az 
árokba szaladt az angol-amerikai 
olajtársaság egyik hatalmas luxusko
csija. Az autó pozdorjává tört, de a 
bentülők — két angol mérnök és a 
sofőr — csak könnyebben sebesültek 
meg. Az autó többezer pengő értékű 
m ű s z e r e k e t  szállított, amelyek szintén
hasznavehetetlenné váltak.

— Halálozás. Súlyos ősapák érte Csizma
dia András országgyüléHi képviselőt, 
bátyja, Csizmadia. Pál orosházi gazdál
kodó 61 évo« korában elhunyt. — Vasár
nap kísérték utolsó útjára a pestszentlő
rinci temetőben Farlcas János ny. székes- 
fővárosi elemi iskolai igazgatót. — özv. 
Grün wald Pál né, sz. Fenyő Mamsi jóté
konyságáról ismert, úriasszonyt, vasárnap 
délután nagy részvét mellett temették a 
rákoskeresztúri temetőben. — Beregi Osz- 
kárné, dr. Lázár Piroska és dr. Hermann 
Rlehiárdné, Lázár Olga édesanyját, özv. 
Lázár Mórnót hétfőn déli egy órakor te
metik a rákoskeresztúri temetőben.

Halálos autó
szerencsétlenség ért 

hat osztrák 
rohamosztagost

Bées, január 12.
Hal,Ital mellett egy személyautó 

nyolc utasával a síkos ország útról 
belezuhant a Walster-folyóba. Az 
utasok közül

hatan vizbefúltak, egy utas súlyo
san megsebesült és csak egynek 
sikerült sértetlenül megmene

külnie.
A kocsi utasai az osztrák rohamcsa

pat tagjai voltak, akik egy gyűlésen 
akartak résztvenni.

HHWM

— A magyarok Januárban és február
ban síznek Ausztriában! A sízők rájöt
tek már arra, hogy januárban és február
ban biztosabbak, jobbak a hóviszonyok, 
hosszabb időig loliet nupküizbon Hízni óe 
sokkal szebb a napsütés. Az osztrák uta
zási kedvezmények most íh érvényben 
vannak. Minden sportoló, aki hét napig 
van Ausztriában, 60% visszautnzási ked
vezményt élvez. Kufstein vidékéről, tíz
napos ottortózkodófl után 80% visszauta- 
zási kedvezményt lehet igényelni. Ausser- 
fern vidékéről a téli olimpiász közelében 
ingyen, tohút 100% kedvezménnyel lehet 
visszautazni a magyar határig. A  Schil
ling-igénylésokhoz orvosi bizonyítványt és 
útlevelet kell mellékelni. Felvilágosítással, 
prospektussal A Reggel utazási Irodája 
szívesen áll olvasóink rendelkezésére.

baloldali pártok akciója célt fog érni 
éfl

a konnánybuktatás még a Nép- 
szövetség tanácskozásainak meg

kezdése előtt sikerül.

— Leütöttek egy jászarokszúllási 
gazdát és felmetszettek a hasát. Szol- 
nőkről jelenti A Reggel tudósítója: 
Férés esemény játszódott le a vasár
napra virradó hajnalban Jászár ok
szállás községben. Ralin, Ferenc gaz
dát, aki egyik barátjánál vendégség
ben volt, hazafelé mentében valaki 
megtámadta, vastag doronggal fejbe
üt öt te s amikor Palin eszméletlenül 
terült el a. földön, a hasa1 késsel fel
metszette. Hajnal felé találták meg a 
járókelők, vértócsában felrengve. Be
szállították a szolnoki kórházba, ahol 
a halállal vivődik.

— A vasárnap rendőri krónikája.
Brandtner Lajos 22 éves cukrászsegéd mo
torkerékpárjával a. Liliom uccuból az Ül
lői útra akart kifordulni, amikor arra 
jött a Bp. 430. rendszámú postaautó. A 
motorkerékpáros belerohant a posta* 
autóba, leesett gépéről és súlyos lábszár- 
exont törést szenvedett. — Szabadi Antal 
4Æ éves kereskedő Budán, az Iskola ucca 
13. előtt összeesett és meghalt. Szívszél- 
hűd és ölte meg. — Faragó Istvánná vil
lamoskalauz felesége, a Népligetben is- 
merétien méreggel megmérgezte magát és 
zsilett-pengével felvágta karján az ereket.. 
— Haár Béla 25 éves ügynök (Szövetség 
ucca 11.) aszpirinnel, Mállay Károly (Ga
ray ucca 25.) laminállak Odol Istvánnó 
a Mária Valéria bnrak-telepen ismeret
len méreggel én Erdős Jenő 38 éves ügy
nök (Szondy ucca 18.) ugyancsak ismeret
len méreggel megmórgezto magát. Vala- 
mennyiüket a Rókus-kórházba szállítot
ták. — Szabó László 50 éves munkánéîîrii 1 i 
napszámos felvágta ereit, majcl ismeret
len méreggel megmérgezte magát. — Ta
kács Marin hároméves kislány Pesterzsé
beten a Klauzál ucca 11. számú házban 
víz helyett véletlenül lúgkövet ivott. 
Életveszélyes állapotban a Szent István- 
kórházha vitték.

— A dón képzőművészeti kiállítás al
kalmából Fleisehel Sándor dán királyi fő- 
konzul és felesége vasárnap teát adtak. 
A teán megjelentek Kruse római és lile. 
ring bukaresti dán követek, Struckmann, 
a dán kultuszminisztérium kiküldötte, 
Mathiasen kopenhágai magyar főkonzul, 
Poulsen budapesti dán alkonzul, UOron 
Gábor, Raffay Sándor, Liber Endre, Gö- 
möry Laiml. IInász Aladár, Tihamér La
jos, Ybl Ervin miniszteri tanácsosok. 
Pillant Lajos báró, Csók Tstván, Horvay 
János, Fényes Adolf, Zádor István és 
mások.

— A Válasz új számúba Sárközi György, Fája 
Géza, Kézdi-Kovács Károly, Németh László. Ily. 
lyós Gyula, Herényi Károly, Farkas István, TTort 
Dezső, Sásdi Sándor, Mareonnny T bor, Janko- 
vieh Ferenc, Tamás Sári, Imocs Héla, Gulyás 
(iábor, Kőműves Intro irtuk.

— FoJ- és derékfájás gyakran a székrekedés 
következménye. Kunok megszüntetésére legalkal
masabb nz évtizedek ótn bevált, enyhe, biztos 
Itatásáért orvosok által ajánlott, elismert Pnrmol 
hasbaj.ó. Csak eredeti csomagban fogadja el.

— FüszoroR Bál: e hó 25-ón a Kereskedőim* 
Utazók székhazának (Jókai-ti. t.) nagytermében.

— Újságíró szemtanú előadása a japán-kínai 
háborúról. A Földrajzi Társaság ma este a 
Tiszti Kaszinóban földrajzi estét rendez, ame
lyen K o v r i g János dr. tart előadást, aki 
mint haditudósító vett részt az 1032—88-as 
japán-kínai háborúban.

Keddtől kezdve az OMNIABAN láthatók !Új f i lm jü k :
A  c i r k u s z  h ő s e iAz év legvidámabb, legkacagtatóbb vigjátékaZoro és H ant, S ízzék Lzó, Haas Moszr, Adélé Szndrock és Hajméeey Ilona főszereplésével
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A nagynevű publicista és politikus új 
könyvének bevezetését a magyar ősök 
honfoglaláséra való hivatkozással ke-zdi. 
A következő mondatot írja le: tlgy  let- 
tünk Nyugat őrsége Kiléttel szemben, 
hová a faji kapcsolatok kötöttek. Sokan 
ezt magyar tragédiának szeretnék feltün
tetni, kivált ma, mikor a létért való küz
delmünk megnehezedett. . .  a magyar 
tragédia inkább abból állott, hogy sok
szor azokkal szemben kellett védeni a ma
gyar szabadságot, akiknek kultúráját mi 
vódtük.* Ez a bevezetés éppen úgy meg
adja a különböző korszakokban elmondott 
és ebben a kötetben összefoglalt beszéd
nek az egységes alaphangját, mint aho
gyan az opera nyitánya meghatározza a 
később kibontakozó nagy zenei mű tártai
mét és hangját. Túri bölcs fölényessége, 
történelmi tudása, hűvös ítélete, tiszta 
élesenlátása a kötetben egybefűzött poli
tikai megnyilatkozásaiban és mindezeket 
betetőző remekbo készült törvényjavasla
tában — amely a királykérdés alkotmány
jogi rendezéséről szól, — annak a gondo
latnak a medrében mozog, hogy a Kelet, 
röl jött magyarságnak a Nyugathoz kell 
kapcsolódnia és minden problém áit kül
politikai távlatba állítania. Rendkívül 
vonzó ez a könyv, a legitimista politikus, 
a keresztény gondolkozó müve, amely 
azonban teljesen ment minden pártos el- 
fogultságtól és még csak propagandairat
nak sem nevezhető. A  Ilabsburg-res'au- 
Táció, szükségességét nem fanatikus szó
virágokkal, nem pártpolitikai közhelyek
kel magyarázza, hanem a legtisztább tár
gyilagossággal. Könyvét élvezettel és oku
lással olvashatja a legműveltebb ember 
és a legigénytelenebb olvasó!

)( Vasárnapi filharmonikus hangver
seny. Az ötödik hangverseny minden 
számának megvan a maga érdekessége! 
Bemutatásra kerül Anton Brucknernek, 
az utóromantika' legnagyobb szimfoniku
sának Wagnernek ajánlott ITI-ik szimfó
niája, amelyben tudatosan idézi és fel
dolgozza a bayreuthi mester jellegzetes 
motívumait. De Bruckner a 6zentrióriáni 
kolostor orgonája mellől az osztrák A l
pok tündérvilágának szépségeit, csillogó 
havát, tovasuhanó felhőit, kísérteties 
ezélzúgáaát is lekótázta. Démoni szel
lemek és hálaénekek csendülnek ki éhből 
a partitúrából, amelyet Dohnányi kívül
ről, de mélyen átérzett bensőséggel szer
ves egységbe foglalva vezényelt. Egész 
más világba vezet Bartók Béla érzéki 
színekben tobzódó szvitje, mely a /rCso
dálatos mandarin« című táncjátékából 
készült és amely érthetetlen mulasztás 
folytán tíz évvel megjelenése után Ma
gyarországon még mindig nem került 
operaszinpadra. A  két nagyszabású mű 
között fiatal, olasz-amerikai gyermek- 
üeány, Guila Bustabo hódította meg 
Mendelssohn hegedűversenyének, termé
szetes ösztönével, bársonyosan meleg vo
nójával a közönséget. V. M,

MIRIAM HOPKINS
az új filmsztár,. Mamoulian első nagy színes filmjének,

a „Hiúság vásáráénak főszerepében

Daisy báróné álarcos bálja 
a várbeli Bornemisza-palotában

V. FILHARMÓNIA MA OPERA %8.
Vcz. DOHNÁNYI, közrem. BUSTABO.
Műsoron: Bartók: Csodálatos Mandarin; 

Bruckner: III. szimfónia (először). Men
delssohn: Hegedűverseny (Bustabo). Je
gyek Operánál.

— KI ma a lofckodvollebb dtzfiz Budapesten?
Kolozsvárról Ideszármnzott Ncményi Lilly! De
koratív megjelenés, fenomenális hang, ragyogó 
program. A Hangi! Kioszk az clöadómüvósznő 
szereplését januárra Is prolongálta. Dénes László 
zongoravlrttióz és Charly Kalnz, Bócs kedvenc 
dobosa méltó koré ot nyújtanak számá a.

(A Heggel tv.dósitójától.) Fényes far
sangindító jelmezbál zajlott lo az éjszaka 
báró Bornemisza Lipótnénád, akit Bor
nemisza t>Daisy<í néven ismer a pesti tár
saság. Daisy báróné országházuccai palo
tájában zajlott lo a várbeli jelmezes »úri 
muri«, amelyet egy Terczel Juliska által 
adott nagy cocktail party vezetett bo a 
kora esti órákban. Az ékszerektől esillogó- 
villogó meghívott szépaszonyoknt, a mű
vészi jelmezek mindkét nembeli viselőit 
már a Bornemisza-palotába való belépés 
pillanatában meglepetés érte: a lépcsővel 
szemben nyíló elsőemelcti zárt erkélyt 
bárrá alakították át, amelynek küszöbén 
a háziasszony állt hófehér tornyos Marie- 
Antoinette parókában, hosszú uszályom 
kék changeant taft ruhában, kék struco- 
legyezővcl, így fogadta a vendégeit. 
Mintegy nyolcvanan gyűltek egybe, az 
urak frakkban, a dámák elragadó szeszé
lyességgel a legkülönbözőbb stílruhákban. 
Az est folyamán zsűri ült összo báró Hat
vány Lili, gróf Batthyány Gyula és Har
sányt Zsolt elnökletével, s a legsikerül
tebb jelmezeknek öt d í:nt szavaztak meg. 
Az első díjat herceg Liechtenstein János- 
né nyerte cobolyprémes, cobolykucsmás, 
kék-rózsaszín Mária Terézia brokátruhá- 
jával (nmolyct idővel levetett, mert túl 
melege volt benno és sárga kócsngos 
ezüstlaméba öltözött. A  hercegné, amint 
értesülünk, mindenáron

élő bárnnk akart öltözni, körbefutó 
bárasztallal a dereka körül,

megtömvo eandvlcsekkel és Italokkal, de

nagy választékban

SCHMIDEG?*? rt\ ̂WÊÊKÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊmmm Párisi u. j

hizMpétfto tervéről sikerült lebeszélni őt.) 
A  második díjat báró Beauvcrger belga 
követ felesége nyerte ol — úgyis, mint 
ötletdíjat.

Magyar mézeskalácsszívnek öltözött

fehérhabos rózsaszín selyembe, szívalakú 
fejdlsszcl, szívalakú ruháján »RozU fel
irattal. A  harmadik díjat Eckhardt Ti
koménak ítélték meg, aki pezsgőszínü 
Kamöliás hölgy volt, piros kaméliával. 
A negyedik díjat Grigorceanu román kö
vetné fehér-ezüst Eugénio-császárnó ru
hájával nyerte el, az ötödik díjat pedig 
Bárczy Hanna, nki ezüst-kék középkori 
várúrnőnek öltözött. De n díjazott jelmo- 
zeken kívül is sok szép toalettről és kosz
tümről emlékezhetünk meg: hosszú 
szőke parókával gróf Pdlffy Daun
Józsofnó rózsaszín-ezüst Titánia volt, 
S org Jenőnó Bárczy Erzsébet sárga 
és kék középkori német ruhában gyö
nyörű kékköves nntikókszerrol jelent
meg. Orbán Istvánná fehér-fekete csíkos 
incroiynblc nadrágban, gróf Tas cher Ben
jáminná aranyszególyü, barna görög ru
hában.

Malagola grófné bledorruoier-toilottbcn. 
Sacclláry Józsofnó V III. Henrik korabeli 
angol apródról) ában, fehér-foketocsíkos
rövidnadrágban, fekete zekével, piros ha
risnyával, / látvány Lili bárónő brokátból 
készült magyar stíl ruhában, stilizált szé
les pártával, gróf Károlyt Viktorné fe
kete-fehér Pier ret to volt, gróf Teleki Sán- 
dornó fekete-zöld Pierrette, Bolgár Fe- 
roncné aranybrokát Angliai Erzsébetként 
jelent meg, báró Hatvány Ferenoné ro
kokókori vörös bársony lovaglókosztüm
ben, Mrs. Woodward feketo spanyol kosz
tümben, Mrs. Akkcrson amerikai követ
ség! titkáráé fehór-foketo spanyol ruhA 
ban fekete csipkemnntillávnl, Perczel Mik- 
lósné sárga arany hdremnöruhában, Nclky 
Jenőnó magyar karton parasztruhában.

gróf Pálffyné, Apponyi Julia grófnő zöld»
kötőnyes, csibészsapkás suszterinas volt, 
aki biciklivel jött bo a bálba és vígan 
gurigázott, mitsem törődve az előkolő 
külföldi kosztümökkel, így báró Doblhoff 
Lili feketo arab ruhájával, Cartierné AU  
mássy Jacquelino grófnő kékbrokát kí
nai kosztümjével, nmelyhez nadrág ée 
pagodafej járult. Négy ómkor a társaság 
felkerokedett és levonult Pestre, egyik 
nagymezőuccai mulatóba táncolni, —  
amint ez újabban Poston szokás. Amit vi
szont ritkábban szokás: mikor ötkor zár
órát harangozlak, visszament az egész 
társaság a várbeli palotába, ahol hétig 
most már csak gramofónszó mellett mu
lattak tovább.

5-Áwxlt a pú%izói 
divatyntncômeâ

új ötletei v. v
JlîaUdz-, Çitœcdi* é& z&a&é* 

àalap az á j datapdioat 
—  pálmai iftcly,adÍ6 ,&zet

Párizs fáradt. Most csak divatszempont. 
ból beszélek, de lehet, hogy ez a tünet sole 
egyebet jelent. Nincs ötlete, szárnya, alko
tóképessége! Semmit se merít magából, kU 
viliről koldul vagy követel mindent. Itt volt 
a nyári renaissance-kiállítás, — Párizs leg
divatosabb korzóján, a Champs Elysées-n 
— ősszel nagy áradattal megindult az 
olasz renais sánc c-divat. Most is szenved
jük még időszerűtlen szépségét és IchcteU 
lenségét! Most, télon

a hollandi festőrcmekekot állították ki 
ugyanott, és íme, flamand divat indul, 
hollandi fűkötőcskék kacérkodnak min

denütt.

rA  holland divatelgondoldst még egy  
nagysikerű film is alátámasztja Párizsban< 
*A hősi kermeszt (La kermesse heroiquo), 
ez a film címe s a magyarok, akik látták, 
oly rossznak jelentik, hogy valószínűleg el 
se jut hozzánk. Ellonbon a

finom cgzótaszalmából hajlított vagy 
csipkéből formált holland főkötőcskék

legjobb vacaorázéhelyeinkon s a legjobban! 
öltözködő dámákon, bizony, már megje« 
leniek.

Az átmenet többi irányt parancsoló ka« 
lapjai, ahogy a párizsi kalaposnő-király- 
nők azokat a most futó napokban útrabo* 
C6átják :  valójában ismétlése az utóbbi esz- 
tendők koratavaszi formáinak! Egyrészt a 
^matelot« vagy ibreton* kalap hódít: ez

iskolaéveink felhajtott, kerekkarimAJú
ma t ró/, k ni apjal ra

emlékeztei. Másrészt a laposfejű >cano* 
tier?, amelyet mi, bécsi emlékeinkkel,

Girardi-knlapnnk

ismerünk. Persze, a keskeny csónakkala- 
pok is még mindig szerencsés vizeken 
eveznek; nem lehet ezeket hamar sutba- 
dobni, annyi vonalelőkolőség rejtőzik 
bennük. Azután itt

n hosszú ellenzővel előreugró, kes
keny zsokékalap (nem sapka),

amelyet előszeretettel díszítenek első ka
laposnők tavaszi virággal csomóban és 
laposan. Az anyag hol az említett, sötét, 
délövi szalma, hol fényes vagy fénytelen 
selyem, végül könyü és bársonyos nemez. 
Hogy csak egy példát említsünk a már 
nálunk Is hevá'lt új sikerek közül: lát
tunk egy Suzy modellt vékony feketo ne
mezből és előkelőén hosszú-keskeny 
zsokkóellenzőjén

sűrűn Illatozó pármai ib o iy a ...

Az ibolya pasztellszépségo a kalap 
korntavaszl, fanyarul-grófnős jollego vn- 
Inmi olyat hoz, nniit kevesen tudnak. 
Ilyenkor röppen az ember agyán át: 
hiába, Párizs esak egy — és nagy ízlése 
fáradtan is különb, mint a divat múlt nél
küli országoké. d. zs.

)( Az átmenet legszebb páilzsi modelljei 
már megérkeztek Roth Margithoz.
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a Hep Uépi/Uei%idëit teendőitől
Kedves Barátom!
Nagy baj szalcudt családunkra! A

testvér öcsém, aki a szomszéd me
gyében gazdálkodik, fejébe voile, 
hogy okelmo képviselő lesz. Utazgat 
Pestre az Esterházy ucoai Orszá
gos Központba, megnyerte a fonkölt 
szellemű Morton Bélának és a du-

úrral, meg az öreg Vavrik Gyuri 
bácsival, aki a Nép pénztárosa. Ne- 
morei és Gartner igazgató urakkal, 
elhanyagolja a családját, a gazdál
kodását, mi alig látjuk, nincs an
nak, Barátom, más gondja, mint a 
képviselőség. A múlt hőtökben az
tán híre járt, hogy egyik megyebeli 
Nep-kép viselőt közjog y zös é g h e /  jut
tatják, hát ettől a hírtől végkép 
mogkergült. Mintha puskából lőt
ték volna ki, rohant egyenesen a 
Nep-központba, ahonnan féhnű'&n 
nyomtatvánnyal t tért haza. Két 
jgáRlovainat befogattam (autóra 
magamfajta vén reformernek nem 
telik), átkocogtam az öcsémhez, fur
dalta az oldalamat nagyon, mit 
végzett Pesten? Amíg a halinacsiz- 
mámat töriilgotem a gazdasági iro
da ajtajában, látom, nyakig nyom
tatványokba temetkezve verejtéke
zik, mert elárulom Neked, kora if
júságától ellenszenvet mutatott az 
írással és az olvasással szemben. 
Most, hon ffoson manóit, mint a bif
lázó diák! Odapielantok az asztalra, 
meglepetve látom:

SZIGORÚAN BIZALMAS!

A  képv ise lő je lö lt
teendői

• '  '• ' * ‘ T * % ' *•

1. \ hivatalo* jelölt ax Omffgcs Központtól megkapja a 
kerületre vonatkozó összes adatokat, a szlllrégea úlrnutatáao- 
kai és nyomtatványokat, melyeknek ellcnértónct az Országos 
Központban egyenlíti ki.

2. Azonnal érintkezésbe lép a vármegyei elnökkel ( fó- 
Upan), akitől a kerületre vonatkozólag általános tájékoztatást 
fcaj> éfi a vármegyei jelnók közbejöttével, a kerületi elnökkel és

Az öcflkös elmondta, hogy az Or
szágos Központban szerelték föl 
irományokkal, de

elsősorban a képviselőjelölt 
teendőit kell megtanulnia,

amelyet minden Nép jelölt mefjka
pott és me ff kap hétpecsétes titok
tartás alatt. Na, majd én kihall
gatlak, ebadta, a teendőkből! Mi a 
második ponti Halljuk a szép szót!

Már mondta is, mint a vízfolyás, 
szóról-szóra, ahogyan azt a társ
szerzők, Marton Béla, versbe 
szedték:

— »A jelölt azonnal érintkezésbe 
lep a vármegyei elnökkel (főispán 
nal), akitől a kerületre vonatkozó- 
lag általános tájékozódási hat) és a 
vármegyei elnök (főispán) közbe
jöttével, a kerületi elnökkel és tit
kárral megbeszéli a kerületi jelölő 
választmányi értekezlet összehíyá- 
sának időpontját és velük együtt 
azonnal elkészíti a kerület Összes 
községoiro vonatkozó gyű lés tor ve
zetet.«

— Jeles! — mondom. Halljuk a 
l ilc pontot!

— » Előre megtudja, a vármegyei 
elnöktől a választás napját, amely 
a 10-ik pont miatt fontosa
— Mi van a 10-ik pontban?

— »Az ajánlások aláírásának 
megkezdése napján (ez az a nap, 
amikor a vármegyei központi vá
lasztmány összeül a választás nap
jának megállapítása céljából) a 
kerületi elnökkel és titkárral reg
gel Vi8 órakor megjelenik a járás
bíróságon és annak ellenére, hogy 
a részére szükséges ajánlóívek 
már bír tokában vannak (lásd 9. 
pont), a járásbíróságon kapható 
ajánlóivek nagy részét is elsőnek 
megvásárolja és gondoskodik ar
ról, hogy mialatt a járásbíró azo
kat. az ajánl ói veket, amelyeket, a 
jelölt az országos központtól ka
pott, minél gyorsabb ütemben hi
telesíti, azalatt a járásbíróságon 
most vásárolt ajánlóívek fejrova- 
lait vagy maya a jelölt, va g y  egy 
megbízottja azonnal kitöltse úgy, 
hogy ez utóbbi ivek hitelesítése az

előbb benyújtottak hitelesítése 
után azonnal folytatólagosan tör
ténjek.

A járásbíróságon lévő ajánló- 
ívek nagyrészének megvásárló- 
sara és azoknak folytatólagos 
hitelesítésére azért van szükség, 
mert ez a párórai előny megfe
lelő szervezettséggel és erővel 
kihasználva döntő jelentőségű

lehet.*

. :— Kitűnő. Arra felelj most már 
odos testvérem, hogyan kell a je
löltnek a plakátjait kiragasztatni?

, »Jol bevált módszer enyves 
messze! cs méteres betűiekéi rossz 
deszkafalra — azaz olyan helyekre, 
melyeken a felírásért a tulajdonos 
nem fog neheztelni — a, jelölt nevét 
felírni, mely munkát kora hajnal
ban, mikor senki sem jár az necán, 
kőművesekkel kell elvégeztetni.«

— Csillagos egyes! Vigyázz öcs- 
kos, fogas kérdés következik! Hall
juk a 14-ik pontot, vagyis

hogyan gondoskodik a Nép-je
lölt arról, hogy a szavazatszedő 
küldöttségek elnökei és tagjai 
mind egy szálig híveiből és 

korteseiből kerüljenek kií
— >A kerületi elnökség a községi 

elnökség által, az egyes szavazat- 
szedő küldöttségek elnökeinek és 
tagjainak személyére vonatkozó ja
vaslatait azonnal a vármegyei el
nök (főispán) tudomására, hozza. A 
képviselőjelölt pedig a javaslat be
hozott személyek neveit azonnal az 
arra. illetékesekkel is közli és azok

Új gazdaságpolitikát
sur évben az

Előfizetése 
erjij évre P 20,

U j  G a z d a s á g

Pozitív p r o g r a m o t  a bizonytalanság helyébe

A lap címe:
Budapest ,  IV,, Vác i  u c ca  36, szám
(Klotild-palotaJ

megbízatását szorgalmazza«.
— Gyerünk a 15. ponttal!
— »Lefoglalja, ha módjában van 

az egész időre, de legalább is a vá
lasztás napjára a kerületben bérel
hető személyszállításra alkalmas 
összes járműveket., amelyekre vonal 
kozólag a községi elnökségek tesz
nek előterjesztést.«

— Ember vagy a talpadon, öcsém!
A kétség és aggodalom ott buj

kált azonban a lelkem mélyén! Ál
dott jó lélek, de bizony gyenge ész
járású legény az én atyámfia, kí
nlódtam hát aperte, hogy az én ha
ladó konzervatív véleményem sze
rint mást is kelt ám hűlni egy tör- 
vényhozónak, mint szajkó módra el- 
skandálni a Marton—Béldy-félo je- 
lölti abe-t. Nem félsz, Menyus, a fe
lelősségtől, a rádváró munkától, a 
kötelességek ólomsúlyától, ha tény
leg rajtad akadt meg a Nép szeme? 
Kidiillesztette a mellét és olyat csa
pott öklével a poros asztalra, hogy 
a Nep-nyomtatványok táncra kere
kedlek. Nem vagyok olyan tudós, — 
harsogta — mint Hóman Bálint, 
vagy Kornis Gyula, de annyit csak 
érek, az árgyélusát, mint a szolnoki 
Sefcfiik, a szigetvári Festetich, a 
ráckevei Mocsáry, meg a bicskei 
Púlffy-DaunU Ha ezek képviselők, 
miért ne lehetnék én is?!

Behúztam a nyakam a bundámba, 
nem tudtam a tromfra tromffal fe
lelni. Igaza van! Segítse a jó 
Isten!

Dunántúli vén reformer
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Nagymama  

Uránia 

Egész ügyes

ai« i

Csiky Gergely pa
tinás színmüvéből 
készült legfrissebb 
magyar film a vl- 
tágért sem olyan 
rossz, mint amilyen 
a hírei Egetvorő 

l tévedések nincse
nek benne, inkább 
az a baja, hogy 
sablonos,, mint fáj
dalom, az utóbbi időben készülő magyar 
filmek. Rendező kéne, rendező kéne . . .  A  
szereplők közül a babért Peéry Piri hom
lokára tűztük, aki Gombaszögi Ella film- 
humoregyeduralmát veszélyezteti. Sitiken 
Irénnel való páros, piros fonal végigvonu
lásában a képen, neki van a legnagyobb 
sikere. A  nagymamát Aczél Ilona játssza, 
ezüstfinom színekkel, megható-hatásosan, 
méltósággal és nemes művészettel, mel
lette nagyon jóízű Dajbukát Ilona. Az  
»ifjúság, szerelem« részben a bájos Szöré
nyi Éva, Olty Magda én különösen a fil
men is nagyon szépen beszélő Perényi 
László érdemelnek megemlítést.

*  L M

KERESZTES HADJÁRAT
Cecil I). de Mille-1, a tömegfilmek 

nagymesterét, a keresztes hadjára
tok áhílatos és véres történelme ih
lette meg ezúttal. Már az első né
hány méteren az őrjöngő moliamo- 
dántömeg kellős közepébe vezet, el; 
a joruzsálomi Szent Sír-bazilikaome- 
letnagyságú keresztjét döntik le a 
hitetlenek s a kereszt mint egy ir
datlan gyárkémény hull le a tömeg 
közé, amoly részeg gyűlöletének 
mámorában tépi, kínozza, fűzi rab
szíjra a keresztényeket, — nőket, 
férfiakat egyaránt. Egy szerzetes 
állítja meg a romboló tömeg élén 
diadalmaskodó szultánt, kezében ma
gasra emelt kereszttel és bejelenti 
neki a keresztény világ bosszúját, a 
keresztes hadjáratokat. A szultán 
megvetően mosolyog s oly ártalmat
lannak tartja a fenyegetőzést, hogy 
a zarándokot útjára bocsátja. S a 
zarándok a következő képben már 
Oroszlánszívű Richard udvarában 
toborozza a népet s tízezrek előtt 
esketi fel a szent ügy zászlajára ma
gát az oroszlánszívű angol királyt 
is, aki bogy az Agai Irénhez feltű
nően hasonlító, viperaszerüen érde
kes francia királylánynak tett há
zassági ígérete alól felszabaduljon, 
inkább hadba indul... Tessék vsak 
elképzelni Cecil II. de Mille hadba- 
induló csapatait: amit páncélokban, 
vértekben, ezüstbe borított lovagok
ban és lovakban produkál, az szem
kápráztató. Az angol király Boren- 
gáriúval való találkozása, — eskü
vője — a filmnek éppen olyan iz
galmasan érdekes eseménye, akár a 
városlrom korabeli »lankokkal« való 
megrendezése, monumentalitásban, 
pompában, egyáltalán, egyik szen
záció a másikat követi, amelyek kö 
zötl külön magyar szenzáció Endre 
király Szent István koronájával öve
zeti area a fejedelmek gyülekezeté
ből . . .  A film végén egy lovasro
ham állítja cl a lélekzelet: tízezernyi 
« (a linziéi Ja AmJuwMiU Ake.oy más

amelyet a Royal Apolló megna
gyobbított. vászna mutat be, — ilyet 
nem is láttunk még. Szaladin szul
tán megszemélyesítője, Bereng áriáé, 
Oroszlánszívű Richárdé és udvari 
dalnokáé azok, akik bősei önnek a 
technikumában hősies, igazán szen
zációs produkciónak, amely értékben 
és nyilván sikerben is a »V1II. Hen
rik*, a »Viva Villa« s a »Hindu 
lándzsás* speciálisan pesti nagy si
kereit is tál fogja szárnyalni. Elra
gadtatásunk korlátlan o képpel 
szemben.

Hiúság vására

Színes film  
a Radius ban

Miriam  
H opkin s .

A Rudimban lát
tuk az első elejétől 
végig színes nagy 
filmet cs első bet 
nyomásunk az volt, 
hogy szokatlan még 
a kizárólagosan 
barnában színezett 
arcok sorozata, 

amely szín egyhan* 
gúságát csak a ru- 

hák és kosztümök gazdagabb szinpompája 
tarkítja. A kép legfőbb értéke a főszereplő 
Miriam Hopkins, akiben elragadó kis szí
nésznőt ismertünk meg. Szinte vitustánco- 
sun mozgékony mimika, s már-már gyülö- 
lelfakasztóan impressziónál kacérság jpR 
lemzi ezt a gyönyörű teremtést játékban, 
mozdulatokban egyaránt. A  napóleoni 
forgószélvihar lobogó skarlát-piros köpe
nyei a brüsszeli bálon felejthetetlen élmé
nye az első színes fihnprodukciónak.

:>iy k 
il *

Broadway
M elody

Metro ücala
Megérdemli 

ezt a jelzőt is :  
szenzációs 1

Az embernek da
dog a tolla, va
lami olyan na
gyot szeretne ír
ni erről az iga
zán szenzációs 
filmről, amely
ott jár már vala
hol a filmgyár
tás netovábbja 
körül: táncban, 

könnyed művészetben, na. és persze 
anyagiakban. Nem is tudjuk, mit em
lítsünk előbb: a. még soha nem látott 
(ezt szóról-szóra tessék érteni: még 
soha nem látott!) tánc produkciókat, 
az ördögien ügyes és álomszerűén 
szép Eleanor Powellt (részemről be
leszerettem), a pergő és ügyes mese- 
pótlékot, a kétszáz gyönyörű görlöt, a 
szemkápráztató díszleteket, a szomorú 
tekintetű, h o r f i/o g ó m ü ? 'ész fairen g elő 
műsorát, vagy a három zeneszámot, 
a legsikerültebb amerikai fajtából. 
Tessék megnézni a filmet —- azt ügye
ltén- mindnyájan farijuk, hogy: revü — 
és akinek nem tetszik, az ajándékot 
kap.

— Az » Amazon^ új báli kreációja: az »A mázon* 
e s t é l y i  melltartó, teljesen szabad hátat mu
tat, estélyi és báli ruhához nélkülözhetetlen.

J ö n !

* ------  J ö n !

Úszó játékbarlang a tengeren
J ö n !

hazardór

Egy család kínszen
vedése és megtisztulása

és bukása

Ez mind

P o k o l 
a fö ld ö n
a szenzációk, a borzalmak 
és túlfűtött izgalmak filmje.

FOX
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A REGGEL KÖZGAZDASAGA
K I É  A  K É Z  ?

(A Heggel tudósítójától.) A ma
gyar gazdasági ólet a legjobb kí
vánságokkal kíséri berlini útjára a 
magunr kereskedelmi minisztert, 
akinek szaktudásában, tárgyalóké
pességében megbízik. Németország 
Európa legnagyobb nyersanyag- és 
élelmiszerfogyasztó területe, de eb
ből idáig kevés hasznunk volt. mert 
a háború utáni másfél évtizedben a 
német ipari fölény megsemmisítő 
súllyal nehezedett ránk. Ez abban 
nyilvánult meg többek között, hogy

a magyar-nemet árucsere a tő
keszegény, mezőgazdasági Ma
gyarországnak eg.vrVUliárdot 

meghaladó aranyába került.
Ezzel a passzív egyenleggel zárult 

1931-ig a háború utáni magyar-német 
kereskedelmi mérleg. A helyzet ma 
javunkra fordult. Németországnak 
nagy mennyiségű nyersanyagra, 
bauxitra, növényi olajra, zsiradékra, 
van cletszüksége; amelynek egy i-észét 
deviza nélkül, tisztán árucsere útján 
Magyarországból szerelheti be legké
nyelmesebben. Így válik érthetővé, 
h ogy

Németország ma/Ausztria elé ke
rült a magyar kivitelben s a né
met piac az elmúlt évben az egész 
magyar kivitelnek egy negyedét

vette fel.
Viszont Magyarország is sok nélkü
lözhetetlen nyersanyagot, így elsősor
ban műselyemfonalat, vegyi szereket, 
cserzőanyagot, savakat, gépeket, va
sat, sót, festéket; /,'ápolt Németország
tól, bár ez a nélkülözhetetlen része a 
német áruknak csak a Németországból 
származó bevitel legfeljebb három
negyed részét telte ki.

A berlini tárgyalásokon arról lesz 
y '’ 'Szó, hogy ezt a kölcsönös, hasznos 
Ám vés szükséges áruforgalmat még

jobban kiszélesítsük.
Ez ellen senkinek nincs Magyarorszá
gon kifogása, mint ahogy nem, is le
het. Ami ellen kifogást emelünk, jog

gal és alapos aggodalommal, az az 
» egykéz« politikája, ami alatt az ér
tendő, hogy a Harmadik Birodalom a 
maga sajátos, centralizált belső gaz
dasági rend jót lépésről lépésre igyek
szik ránk, a gyengébb félre kényszerí
teni

Az cgykéz politikájában mindig 
az a döntő, kié ez a kéz. Ha a kéz 
a magyar kereskedelmi miniszter 
és végső fokon a magyar minisz
terelnök keze, addig nincs okunk

‘ n i ‘bizalmatlan kodni.
De az y>egykéz« idegen kéz is lehet, 
német kéz, s nincs okunk feltenni azt, 
hogy ez a német kéz ujjait a ínagyar 
érdekek védelmére fogja mozgatni. 
Ez a német kéz, ha a fejlődés így 
megy tovább, nemcsak azt fogja meg
határozni, milyen árut., milyen minő
ségben, milyen áron és milyen felté
telek mellett bocsássa be a német 
piacra, de beavatkozik a magyar ter
melés belső rendjébe, előírja, ki ter
melje, ki dolgozza fel és ki szállítsa a 
magyar árukat, s idővel odáig jutha
tunk, hogy a magyar termelő véde
lem nélkül lesz kiszolgáltatva vevő
jének, ami, akkor is veszedelmes, ha 
ez a vevő kéz belföldi, magyar, de 
halálos veszedelmet jelent, ha a vevő 
idegen, akár német, akár más.

À  német »egykéz« politika a ma
gyar mezőgazdaság gyarmati sors
ba zuhanását jelentené, mert lm ma 
eltűrjük a vevő diktatórikus »egy- 
kéz« szervezetét, ma, amikor Német
ország rá van utalva a magyar 
nyersanyagra és a magyar zsira
dékra,

mi fog bekövetkezni akkor, lia a 
német devízahelyzet javultával 
Németország egyszerűen lehen
gerelheti a tengerentúli verseny 

segítségével a magyar árakat
Erre a veszedelemre hívjuk fel o 
helyről a kereskedelemügyi minisz
ter és a kormány figyelmét.

Kiss Dezső.

X  A külföldi adósságcimletek 
nosztrifikálása értesülésünk szerint 
talán már néhány nap múlva befe
jezett tény lesz. A nosztrifikálásról 
szóló rendelet készen van. most vég
zik rajta az utolsó simításokat, de 
nagy kérdés, hogy a hazakerült kül
földi címletek lebélyegzése eléri-e 
ina már azt a célt, amelynek érde
kében ezt a rendszabályt éveken át 
sürgettük. Két előrelátható követ
kezménye lesz a lebélyegzésnek, egy, 
hogy átmenetileg a külföldi kibocsá
tású, fixkamatozású címletek árfo
lyama emelkedni fon. a második, 
hogy megközelítően po))los képet 
nyerünk arról, mennyi kerüli idáig 
haza ezekből a külföldi címletekből 
s mekkora az az összeg, amellyel a 
külföldnek még tartozunk. De vi
szont, ha ezt a. rendszabályt három 
évvel ezelőtt hajtjuk végre, s ha 
megvalósul néhai Korányi Frigyes 
bánó terve, amellyel pénzügyminisz
terségének utolsó hónapjaiban fog
lalkozott, hogy az árfolyamnyere
ség tetemes része az államnak, a 
közösségnek jusson, akkor nem kö
vetkezett volna be két igen háros 
hatása, a külföldi címletek tömeges 
hazasíbcAásánuk. Egy, hogy a nagy 
kereslet ezeknek a címleteknek az 
árfolyamát felhajtotta, s így az ár
folyamnyereség nagy résre szá
munkra elveszett, a második, hogy a 
síbolás óriási méreteket öltött V a 
pengő értékelését fokozatosan leron
totta. Nem következett volna be, 
hogy egyes síberck óriási, sok eset
ben ̂  milliós nyereséget fölöztek le 
ebből az üzletből s a magyar adós 
igen nagy áron tudott csak kötele
zettségeitől megszabadulni. Végül

YPEStOL
szájvíztabletta ideális 
száj- és torokfertőtlenítő I

előrelátható ugyan, bogy a lebélyeg
zés következtében a külföldi piaco
kon a címletek árfolyama újból ha
nyatlóm fog, do viszont a külföldi 
adósságok végleges rendezése során 
nagyobb áldozatokat kell hoznunk, 
mert a külföldi címlet tulajdonosok 
érdekében erős politikai nyomás vár
ható abban az irányban, hogy a kül
földi hitelező ne kapjon papírjáért 
kevesebbet, mint a magyar címlet- 
tulajdonos. Mindenosctro érdekes 
képet kapunk arról, hogy egyes cím
letektől mennyi került az utolsó 
négy év alatt haza. Vannak kibocsá
tások, amelyek többsége itthon van, 
mint a hatszázalékos fővárosi kötvé
nyek, amelyek húszmilliós eredeti 
összegéből egymilliót kisorsollak s 
16—17 millió már hír szerint hazai 
kezekben van. Viszont egyes angliai 
kibocsátások, mint a Föld Intel inté
zet záloglevelei, angol kezekben ma
radtak.

X  100 milliós forgalma volt 10 óv alatt 
a Nemzetközi Vásárnak. A Ö0 éves Nem
zetközi Vásár zárójelentése érdekes alta
tókat. közöl. A  vásár nz cinmit tíz évben 
több mint UK) millió forgalmai csiráit, 
2 és ’/a millió rendkívüli munkanapot te
remlett. Közhasznú kezdeményezései kö
zött szerepel a viziforgulmi csoport, a 
Dunákon fcrcncia, a » Nyaralj unie itthon* 
akció, u magyar fürdők és gyógyvizek 
csoportja, a vidéki városok propagandája, 
népszerű gazdasági előadások, gyógysze
részeti kiállítás, útépítési propaganda és 
még számos más üdvös akció. A reklám 
kérdésében iskolát teremtett a Vásár, 
kezdeményezője az export-mintnesotnag- 
akciónak. Elsőnek valósította meg a rá 
dióiucnct közvetítést is. A nemzetközi 
érintkezések igen fontos eszközo I tt a vá
sár: az utolsó 5 évben 21 külföldi (ittam 
állított ki hivatalos pavillnnolcbein és 10 
államhoz tartozó látogatók keresték fit a 
vásárt.

Nagy külföldi cégeket 
érdekel az Alföld öntözése

(A Heggel tudósítójától.) Azóta, 
hogy a miniszterelnök Debrecenben a 
hortobágyi és hortobágymonti öntö
zés szükségéről beszélt, — a földmí- 
velésügyi minisztériumban

több külföldi cég ügynöksége ér
deklődik az öntözési akció mére

tei iránt.
Ám ez érdeklődések sorsa a múlt

ban is azon fordult, úgy látszik, most 
is azon fordul majd, lio^y a figyo- 
lembevehotő nagyobb cégek rendsze
rint az ország pénzügyi lehetőségeit 
messze túlszárnyaló tervekről teltek 
javaslatokat. A valutáris kötöttségek 
óta ezek a lehetőségek még nehezeb
bekké váltak! A legutolsó nagyobb 
ajánlatot még a devízarendolet előtt a 
nilusmenti munkálatok egyik legna
gyobb cége, Gibbsonék tették. Ez volt 
az az ajánlat, melyet annakidején ön- 
zcllon buzgalommal ajánlott

Károlyi Gyula minis*rferelnök fi
gyelmébe Hegedűs Lóránt volt 

pénzügyminiszter.
Ez az ajánlat

az egész Alföld öntözését ter
vezte

egy Duna—Tisza csatorna útján. Do 
a valutáris zavarok nehézségei
ben a terv megvalósításától el kellett 
tekinteni. Az újabb külföldi érdeklő
dések ma a puhatolózások keretében 
mozognak, olyan újabb ügynökségek 
részéről, amelyek a nemzetközileg is
mert

Berkowitz A. hollandi bankár
ral jutottak összeköttetésbe.

Do a földművelésügyi minisztérium 
az ország földművelési érdekeinek 
figyelembevételével az elzárkózó ma
gatartást véli helyesnek. Mezőgazda- 
sági népességünk teherbíróképessé- 
gét nem teheti külföldi kalkulációk 
függvényévé...

B £toroi3tt, killönbQ]áretú
u c c a i  s z o l b a  Is ë a s iô

Mester ucca 1., IV. cm. 23.

X A magyar iparnak mindössze 
bárom százaléka élvez állami ked
vezményt — ez derül ki a legújabb 
statisztikai kimutatásokból. Ipari vál
lalataink közül 1935 január 1 én 136 
válirdat volt 159 állami kedvezmény 
birtokában, ezzel szemben azonban 
1936 január elsején a kedvezménye
zett vállalatok száma. 128-ra, a kedvez 
menyek száma pedig 145-rc csökkent. 
Miután Magyarországon ezidőszerint 
3300 nagy- és középipari vállalat mű
ködik, viszont a kedvezményezett 
gyáraik közül csak 10(i vállalatnak 
11!) kedvezménye végleges, az ipar
fejlesztésben megállapít ot t kedvez 
menyeket, csupán a magyar iparnak 
három százalékát, élvezi. A kedvez
mények ezenfelül, kivéve a. papír
ipart, nem a nagyvállalatokat segí
tik, 8 alig van a támogatottak között 
igazán vezető vállalat. Ennek a je
lenségnek az oka az. hogy az 
iparfejlesztési törvény értőimében 
olyan vállalat igényelheti az állami 
kedvezményeket, amelyek eddig ná
lunk nem gyártott cikkeket honosíta
nak meg, vagy már az országban 
gyártott cikkek termelését fokozzák. 
Ma már azonban alig van az ipari 
termelésnek olyan ága, amelyben a 
hazai ivar a, belső szükséglet nagy 
részét, ki vem elégítené, s így termé
szetes, hogy a kedvezmények köre 
egyre jobban zsugorodik. ...

X  Lesz-e hivatalos telefonszaknévsnr?
A posta jóléti alapítvány liirdotőlrodá'ja, 
amely a lolefonkönyvhöz fűzött szak
névsort állítja össze, nemrég küldte szét 
kérdőívet, amelyekből nz derül ki, hogy 
a szaknévsorba való felvétel ismét ki- 
sebt)-nagyóbb összegekbe kerül. Egyetlen 
újítás az. hogy a legkisebb bellivel szed. 
ve díjmentesen veszik fel a trlcfonelő- 
fizetők nevét és számát, — semmi egye- 
brl!' — do ezt is csak úgy. ha külön 
kérik. Nyilvánvaló tidiát, hogy az új f.r- 
h fonkönyv szaknévsora megint csak h'n- 
vyos lesz. Ezt a hiányt pótolja a »7W"- 
fnuszaknénsor V)56<*, amely most készül 
és vrmnokőra m 'gjelenik. Akik szerepet- 
ni óhajtanak ebben n névsorban, jelent
sék be kívánságukat 20 I SO telefonssá- 
mon!

y  Az ors/Afros tr.czfignTclnsífrl HAlUtit, (■% 
tanyészAUntvfisér nrirr.ju* 20—2ft-| litoj KijíilloS- 
Mni vnII', részvéfplre «7<Mé fölhívd*» Ira. ni elürrt 
évek ki)ilHt<S?si o’ filt tapasztalt é r d e k l ő d é s t  
i s  m e g h a l a d ó  s z ó m b a n  érkeztek be 
mérls a jelentkezések. Az « m e s  t e n y é s z 
é l l a t  c s o p o r t o k  b a n  olyan nngv a bein- 
l e n g e k  száma, hogy szükség lesz * mn’ t évi 
tenyésziillatklálH'As létszáméhoz viszonyítva, a 
k e r e t e k  b ő v í t é s é r e .

IHPIÁSZ
BERLIN 1936

Az u t o l s ó  év t i zedek  leg 
n agyobb  s p o r t e s e m é n y e
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A Reggel társasutazásai
Részvételi díj 240  P
KedoezO fizetési feltételek

Ne mulassza el az alkalmat!
Jöjjön velünk a berlini 

olímpiászra I
K é r j e n  t á j é k o z t a t ó t !

Ji R E G G E L  utazási irodája, 
Budapest, VI., Andrássy út48. 
T e l e f o n : 2 7 * 8 -8 2 ,  2 7 * 8 * 8 8 .

Á t s z e r v e z i k  a  
K o m p e n z á c i ó s  I r o d a  

a l k a l m a z o t t a i n a k  
m u n k a k ö r é t

(A Ttéggel tudósítójától.) Vasárnap híre 
terjedt, hogy n Külkereskedelmi Hivatal
nak úgynevezett kompenzációs irodája 
megszűnik. Illetékes helyen közölték A  
Iteggel-le\, hogy az állandó deviza felárak 
rendszerének bevezetésével csökkent a 
kompenzációs iroda munkaköre.

Ennek alkalmazottalt tehát a Kül
kereskedelmi Hivatal más természetű 

munkájába Is bekapcsolják.

A  nyersanyagellátás biztosítása eddi* 
sern volt a kompenzációs iroda feladata, 
ezt főleg a Külkeeskedelmi Hivatal ipari 
osztálya látta el. Végeredményben

a kompenzációs Iroda nem szűnik 
ineg, csupán az oda beosztott alkal
mazottak kapnak más munkakört Is.

anélkül, hogy ez a munkaköréi szervezés 
bármiféle elbocsátással járna.

^  A mezőgazdasági szakoktatás sta
tisztikája részben örvendetes, részben 
szomorú képet mutat! Öt évvel ez
előtt. az 1931 32. tanévben 12 szakis
kolába felveitek 489 tanulót, ezek kö
zül 241 volt ingyenes. Az idei, 1935136. 
Iftni’vbpn 1 1  szakiskolába (o^y iskola 
időközben megszűnő felvettek össze
sben 613 tanutót, ezek közül mindösszo 
ló volt ingyenes. A szakiskolai tanu
lók száma tehát öl év alatt 32 százalék
kal emelkedett, az ingyenes nővéndé- 
!<’(/: szánta viszont ugyanezen idő alatt: 
Í9 2 százalékvél 2.4 százalékra esett. 
örvendetes a fejlődés, mert a szaktu
dás vágya szélesebb körben törjed a 
magyar kisgazdák között s nmrt a 
iobbmódú r-snIndok is s/ük.sége.snek 
látják fiaikat a szakiskolákba kül
deni. szomorú viszont, mert ebben az 
országban, amelynek gazdasági súly
pontja v'ég mindig a mezőgazdaságon, 
nyugszik, mindössze 11 szakiskola 
tiondnskodik a mezőgazdasági ismere
ti k f okozásáról és / erjeszt épéről, sőt. 
•il ci' alatt gz iskolák Száma nem nö
vekedett, Ünnep, eggyel esőkként. 
üolotf az, eszményi állapot az volna. 
Ijogv ha már nem is minden járásban, 
de legalább minden megyében volna
iivr*n szil kiskohí nk, amely európai
szmv maira fokozná a magyar kis
gazda szaktudását. De azért is szo
morú ez a statisztika, mert az Ingye
nes növendékek szántának meredek 
esés-rőt arra kelt következtetnünk, 
hány a nazrlnt ársndalnm alsóbb réte
déiben a szrgónyséa olyan nagyfokú, 
honit' meg azt a esek'In áldozatot sem 
tud iák mégha-ni. nmet n ínnyrnrs ok- 
latos mellett, is elkerülhetetlen. VagV 
— s ezt alig tudjuk elhinni — a fel
vehető növendékek számát nz iskolák 
vezetősége n tehetősebb gazda fióknak 
tartja  ̂ fpnn « így ezen p réven estek 
cl az ingyenes oktatástól a szegényebb 
gazdák gyermekeit
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Debreceni elégia
G Őz fürdő-forróra túlfűtött, félig 

üres vonat. Debrecenbe utazom, a 
kálomista Rómaija, amelynek cipó
mé lei/ nevét, füstölaő kéményül fo- 
fj aim át Jókai szerettette men velem: 
Debrecen úgy él a képzeletemben, 
mint ahol senki sem fázik és senki 
sem éhes, melon falai közölt lámpa- 
fényes bekét, tempós ny unalmat, 
korán fekvő, koránkelő, kiden kal- 
bászízü magyar életei képzelek , . .  
Talán ezért is csünn annyi bekecs 
és annyi kucsma a félin üres kupék 
lironzfngasain, mert ez a vonat Deb
recenbe meny. Mcndörzsölöm a 
barna szárny a skerekű' államvasúti 
függönnyel a pára-homályos abla
kot és kinézel'. Petőfi Nanti-Alföld
jére. Valami bornnnós érzés futja 
be a szívemet, mint az ablakot a 
■pára, ősi emlékei' szomorkás bol
dogsága ül színen: hogy akiktől let
tem és van y ok, ilyen és ennél is 
védtelenebb síksáqokon lehettek bol
dogok, születésüktől a halál akin• 
Aztán lassan beesteledik... Merj 
ált a Pihenő, izzadó vonat, a nedves 
esteien, a nedves síkságon en y állo
máson, amely mögül, a mély és rak 
sötétből esek egy-két pislákoló 
Iáin pa és en y verdeső ha ránc/ sejt- 
tetik, hogy olt. emberei' laknak... 
Steppe-ízű, orosz hannulat, amely
nek álmodozásából a fehérkabátos 
étkezőkocsi-pincér ébreszt fel: 
uzsonna. forró tea, feketekáré...

Ilenézel' a fülkékbe, amint Vénifi
ni egyek a tiszta manyar vonaton 
az étkezőkocsiin. Hogy milyen ki
csik lettünk, abból látom, hogy mi
lyen levesen utaznak, —- egy-egy 
fülkében egy két ember kényelmes- 
kedik mindössze. Nincsenek sokkal 
többen a félig bárrát átalakítóit 
étkezőben nem. Ismerősé Szilán.>li 
Lajos császári és k'rá'yi kamarás 
urat. Bihar főispánját látom az 
egyik asztalnál egy mcgyéjebeli 
úriemberrel. Hajdan viPogó fekete 
arca megváltozt<Ttla a színét: joviá
lis- pirosodéra festették át azok a 
t égi asz ín-kacér Ids vérerek, ame
lyek megannyi ákom-bakomként 
fid iák be arra téricéhét. Csattog a 
poli fika aZ nralc száján, űzi. kergeti 
egymást a két hang. mint két vér
esig a levegőben, a több] aszfaf wrr- 
f/ányos uzsonnáién gubbasztva hat1 
H<r1 n a k. F. t kezö lenes i - ti annulai, / 03(i... 
A * esős tét[ estében befut a vonat
Debrecenbe.

*
Siófoki portás-hanazavar a kijá 

rónát : Bika-szálló, Pannon iá-szálló,

I

nem csizzent hozzá a n yelvével... 
Mosolygok, fizetek, megyek. Szem
ben a színházban kezdődik Kardos 
Géza társulatának mai esti »Bi- 
zánc<.<, előadása.

Szombaton, jiinuúr 18-án, először 
Szom ory Oeastt új színdarabja

F ő s z e r e p l ő k :

Haráti Lili, Góthné 
Kertész Ella, Gótb Sándor, 
Somló István, Vértes Lajos

f e %y  r e n d e l é s  153*44

Angol királynő.. .  Nem minden por
tásnak jut csomag, kevesen érkez
tünk. A Bika óriási halijában 
európai világosság, a kávéházban 
kékbeliek asztala, bankigazgatók, 
katonatisztei', ügyészek, bírák, új
ságírók, színészek asztalai között. 
Ismerősre találok, nevezetes fér
fiúra, aki békebeli huszár atillás 
múlt után mint kétszázpengös — 
már nem tudom: — boletta-, malom- 
11 egy adóellenőr tért vissza a haj
dani garnizonba. »Cigarettára ép
pen elég«, — mondja gém y osan 
szippantva egyet s hozzáteszi, hogy 
most már úgyis minden »seclcó 
jeclno«. És magyarázza a körülöt
tünk ' ülőket: a tömött pam ács
ba jszú, galambszelíd kéktekintetű, 
csizmás, esernyös, feketehalapú 
Jón a Pista bácsit s a többi debre
ceni potent-átumot, a debreceni szín
igazgató dúsgazdag ci vis apósát, a 
Véisáry-dinaszlia néhány jelenlevő 
tagját., akik fölött, mint őslakók 
fölött, elterebélyesedik, amint lá
tom, az indigónál': a hivatalnokok, 
a katonatisztek, a pesti utasok, a 
szí véstek társadalma. A káréház- 
n ak van angol whisky je, megiszom s 
kimegyek az arcára. Épp hömpö
lyög a » korzón, — éih. édes gyer
mekkori emlék — föl és (dó. Húsz 
lives kiS' hadnagyocskák, — meg
annyi kis Csaba királyfi — és debre- 
ecn-barna arcéi, csillogószemű, bun- 
dácskás kisasszonykák l ejtenek vé
gig a pesti esen választékos kiraka
tok előtt, kis email jelvényekkel te
letűzdelt kalapú gazdászok viharzó
nák egymásba kapaszkod va és meg
lett fekete télikabátok, kemény kala
pok és esernyők komolykodnak a 
kaszinóból hazafelé menai. Szín
házba is készülök, ha már itt va
gyok s ennék egy falat valamit 
színház előtt. » A Bundába gye
rünk ̂  — mondja, kísérőm lelkesen. 
Vasveretes barna tölgybútorok, a 
bor, a lányka s a ded dicséire!ével 
Csokonai modorában kérkedő édes 
kis hely, olyasvalami, mint. a ma
rosvásárhelyi » Édes Lyuka; flek
kének, az isteni debreceni kolbá
szok, kocsonyák és más földi gyö
nyörűségek paradicsoma. » Vén em
bernek bor n patikájar, — olvasom 
szép piros hímzéssel az asztal térí
tőn, meg azt, hogy " M ég Is bunda a 
bunda a s hogy » Ökör iszik ma ga
bona, továbbá a könnyűkedvű bíz
tatást, hogy » Igyál, örökké a világ 
nem ólU — amint ezt utoljára az 
engedi kollégiumban énekeltem 
Csrkmc Pista kommandójára. . .  Az 
egyik sarokban debreceni urak asz
tala, — megeskiiszöm reá, hogy va
lamennyi agrleiény  — »abono- 
mábaa lehetnek itt, mert a pincér 
nagyon tudja a szolgásukat. Milyen 
szép: a pincérek fekete, kötött gom
bos Csokonai-ruhái) an járnak, 
arany rojl os f ekele nyakkendővel, 
el is vesztik pincér jellegüket a 
vas veretű masszív bú torok közölt, 
ebben a cinterem szerű » Bundái
ban. Az urak esznek és isznak. Nyil- 
ván nbesszín avropó-ra valamilyen, 
trópusi témáról folyik a szó, egy 
Laci nevű közös barátjukról, aki 
oda ki van Malájországban a gumi- 
fa ültetvényeken s — a huncut! — 
Ili éves malá.ii hdzvctő-kisnsszonyf 
fart magának. Izgatott kérdezöska 
dés támad a téma körül, egyik is 
mond valamit, a másik is, zsíros, 
fűszeres nevetés lobban lángra egy 
szempillantás alatt, felcsap mint az 
ár a csiklandós téma körűt s elönti 
az ászt olt, átcsap hozzám is s fart. 
míg a Csokonai ruhás fel szolgádéi fi 
be nem prezentálja a felséges ma- 
InckoGSonváf. amelyet valómén y- 
n fiién szakértő szemmel vesznek
o-v'iu V/ngre s bn1'A)r>lczendő szán-
dokkal lévő tulajdonosa nagyot

Azt mondja a plakát, hogy: t>Ket-
len egy jég gyein-akció. Vagyis, aki 
egy jegyet vált, az ingyen kapja rá 
mellé a másikat. S mégis — nagyon
kevesen vannak a hideg jegy pénz
tári előcsarnokban, — a perccáru- 
son, a szolgálattevő ifjú rendőrőr- 
szemen és néhánytagú állóhelyi if- 
jóságon kívül alig valaki. Díszbe 
öltözött tüzéralezredes veti le a 
garderobeját két dámával a ruha
tárban s előttem foglalja el helyét 
az első sorban, amely — bámulatos 
máidon többé-kevésbé tele van, de 
a nézőtér egyébként bizony foltosán 
üres, mint a beteg teve háta. y>Hát 
persze, az ilyesmi nem kell*, — 
jegyzi meg mögöttem, egy reveren
dád tisztelendő űr s fiatal társával 
együtt a színlap tanulmányozásába 
merül. Díszleteinek kopott pompá
júiban a színpad kielégítő, — nem 
kiábrándító. De ahogy a bizánci ud
varmester, civil kemény gallérjára 
kötött saljában s vedlett kaftánjá
ban monoton darálással a darabot 
elindítja, megcsap az egész mai ma
gyar vidéki színészet sivár remény
telensége. Süketen hangzik Herczeg 
gyönyörű beszéde az ismeretlen ifjú 
histriók szájéin, a súgó a főszerep
lő s az előadás éppen csak hogy a 
jóakarat mentőövével tudja tarta
ni magát az elfogadhatóméig víz
szintje fölölt. Az operett előadások 
görl társadul ma tölti be kis színes 
rong jócskákban a bizánci udvar 
hölgyeinek szerepét s a király bár
gyú test vérének szerepében hátbor
zongató kulisszahasogatást végez a 
művész. S mégis, nem egészen v i
gasztalan az előadás: akad közöt
tük három színész is, akinek nevét 
megjegyzem magamnak: Thuróczy 
úr a császár szerepében, oki szépen 
dokia m áló meleg hangjá val meg- 
megsimogat s a feltűnő drámai erő
vel kivédő zsoldoskapitány, akiről 
kiderül, hogy — az operettbonviván 
és neve Balogh Gábor. Egy kis sze
repben egy fiatal lányra figyelek 
fel. Finom, lelkes kis arcocskájá
val, csellószelid, bajorgizis hangján 
mintha egy új Julin szólalt volna 
meg, — vérmes képzeletemben per
sze . . .  Megnézem a nevét: H. Esze
li yt Olgának hívják s megtudom, 
hogy — a Nemzeti Színház ösztön
díjas tagja, aki gyakorlaton van ez 
érben Debrecenben. Most már ér
tem persze a dolgot. A második fel
vonás nagy jelenetének beállítása a 
rendezőt dicséri s egy Pillér nevű 
fiatal színészt, aki máris zsebében 
érezheti a pesti szerződést. A leg
több tapsot Halasi Mariska, a deb
receniek■ Fedákja kapta, akrnl 
olyan tisztelettel beszélnek a szü
netben, mint D úséról... »Sajnál
hatja. hogy G étiért Marikát, a 
szu bri'tt ünket nem lát jam, — sopán
kodik kísérőm, — » úgy táncol, mint 
egy ördög s a toalettjei! — Uram, 
ilyet még nem is láttunk Debrecen
ben . . .«

*
A második felvonás után átme

gyek vizitbe a. szomszédba Vásáry- 
hoz, a volt polgármesterhez, — gon
doltam, ha már Debrecent. ízlelem, 
hadd beszéljek a tavalyi nagy deb
receni csata hősével is. A polgár
mester úrral régi, ismerősök va
gyunk, együtt jártunk Amerikában 
koszorút letenni Kossuth apánk 
szobrára. Vadászruhában fogad, 
alig néhány perce érkezett meg a 
Hortobágyról, egy kis nyúlás záson 
volt odaki. Vásár y  István nincs meg
elégedve azzal, ahogy a világ sorja 
Debrecenben folyik és a közös ame
rikai emlék jegyében mondja, hogy 
Kossuth Lajos, aki Debrecent a sza
badság várának nevezte, milyen 
fájdalommal látná, hogy mennyire 
úrrá lett itt a lelkekben a szolgaság 
ezekben az időkben. . .  A csalódja a 
szomszéd szobában ül a lámpa alatt, 
olvasnék, kézimunkáznak. Kunt a 
kapu alatt kutya ugatt ellenzéki uj-

MAGYAR SZÍNHÁZ
Bemutató szombaton, január 18-án

Vaszary János
i\j vígjátéka

#  w

F ő s z e r e p l ő k :

Lázár Mária, Törzs Jenő
H ajm ássy Miklós, FöSdényl,

Z. Molnár, Szász Lili, Bársony  
Erzsi, Bllicsi, Boross Géza, Pataky, 

Sannyei Vera, Bokor Mária, 
Szaplonczay Éva, Bacsányl Paula

A darabban előforduló zenét 
Losoncsy Dezső szerzetté és Buttola

jazz-zenekara közvetíti.

ságíró érkezik Pestről Vásáryhoz.
— Én itt feketelistán vagyok, —* 

mondja Vásár y , — még a vadász- 
pajtásaimat is figyelmeztetik, hogy 
ne igen érintkezzenek velem. Vá* 
rok. Várom az idők fordulását

Vacsora a Bikában — jazz mel
lett. Me'y szörnyűség! De megnyug
tatnak, hogy a jazz, — az idők mo
dern követelményeinek engedve, —! 
csak 11 óra utánig játszik, aztán jön 
a cigány. Jön is s nem hoz szégyent 
a Magyarlak nevére. Félegyre las
san kiürül s elsötétedik a Bika, 
nem jönnek be huszártisztek csa
patban, hogy eg y -két, tíz-húsz üveg 
pezsgőt bontassanak, a magyar vi
dék szomorúsága elönti és eloltja a 
Bika lámpáit. » Szombatonként még 
van egy kis élct«, — mondják, —* 
milyenkor zsúfolt a Bika, táncolnak, 
szórakoznak a debreceniek. De a 
régi világ, a nagy evések, ivásók, 
disznótorok, lakodalmak Debrecen
je — a múlté. Sok pizbe kerül, 
uram, s píze itt nincs senkinek .. .<t

Hajnalban indul, a vonatom visz- 
sz afelé: két-három szállótársammal 
állok az esőben, a Bika előtt, taxira 
várok. Az egyik úr hozzám fordul:

— Szerkesztő űr, kérem, ha nem 
venné rossznéven, nem száll nőnk be 
hárman a taxiba? Úgy olcsóbb..,

— Na, — gondoltam, — faces az 
inkognitómnak. S beszálltam a 
taxiba, — Pestre visszamenet pesti 
környezetet szedvén fel magam 
mellé már a vasúihoz kimenet is. 
Esett az eső és Debrecen még aludt. 
Jókai Debrecenjébe jöttem és Pest 
Debrecenjéből utaztam el.

E gyed  Zoltán

* Ilassermannék a Vígszínházban.
Szombaton Sidney Philipps »Gentle
man« című drámájában, vasárnap este 
Vorneuil »Leben8lüye« című ví y; ja té
kában lépett fel a nagy Basserrnann 
és kis turnétársuMta, mindkét este a 
komoly külföldi művészet iránt ház- 
megtöltőén áldozatkész és kíváncsi 
közönség előtt. Mindkét estének jelen
tőséget az agg sas, Basserrnann fel
lépése adott, aki a közhellyé vált 
ferenejózsefi jelzőre emlékeztető r̂u
ganyossá g gah adta lényének lénye
gét: a kultúrmedve nem is annyira 
bozontos, mint inkább fel-fel és meg- 
meginorduló, de még mindig határo
zottan nagy egyéniségét. Danny Ser
vers volt a partnere. Sokkal jobban 
tetszett nála — különösen első este — 
Maria Hilda snleones és arrogáns ala
kítása egy splcenes ás arrogáns sze
repben, jó volt Donafh is és a kitűnő 
Jordan nyi'tszíni tapsot is ka’V t . 
Kitűnő színésznő Else Basserrnann is. 
A társulat játéka körülbelül azon a 
szinten áll, amelyet mint legkedveseb
bet követelhetünk meg hasonló szín
házban, hasonló vendégszereplőktől.

(e j
f Qyonrç© Anna, T i t k o n  Ilona, K o r ( i h  

Endro, II c ci t h y Haha, T a m A s Ilonka, 
\j c n rl v a y Marta, P o t li o a SAnrlor, I) í  n m  
öytfrflry K i m  o 1 y Gyula lépnek fel &
M a g y a r  V i 1 á gç n is t o t R t t t v e t i i A g f
által, január 18-án, azoinba on esfp fői 10 ó r«  
kezdettel a Pdtria-k’ub hHylMóKoibcn rond* 
tt ndö nagyffzabáíú ínüvénhang verseny eu.
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V a lu ta  é s  o iim p iá s z
Nehézségek merültek fel az olim

piai kiküldetéssel kapcsolatban. Va
lutanehézségek ... A Nemzeti Bank 
hajlandó az olimpiászra utazó ma
gyar gárdának márkát adni. Né
metország azonban megtiltotta a 
márka behozatalát. Pengőt annyit 
lehet Németországba vinni, ameny- 
nyit akarnak. A Magyar Nemzeti 
Bank viszont nem engedi meg a 
pengő bevitelét. Pengőért ugyanis 
Németországban regisztermárkát le
hetne kapni és ezzel fedeznék olim
pikonjaink költségeit. A németek azt 
indítványozták, hogy _ Budapesten 
vásárolják meg a regisztermárkát, 
vagy pedig szerezzenek hitellevelet. 
Ezt sem engedi a Nemzeti Bank. Il
letékes körök most a német követ
séghez fordulnak. Döntsék el ők, 
hogy miből éljenek Berlinben a ma
gyar olimpikonok. Elvégre mégis el
sősorban a németek érdeke, hogy a 
magyar reprezentánsok részt vegye
nek az oilmpiászon.

A z  olim piai v á lo g a tó k  
éjféli ü lé s e

A  Bazilika érája éjfélt ütött, amikor 
aa alkotmánjuiccai testnevelési házban 
még mindig tartolt az olimpiai válogató- 
bizottság érdekes ülése. Stankovits Szi
lárd, Szukovdthy Imre, Garam Jenő dr., 
Misángyi Ottó, vitéz Kossuth Ferenc dr. 
és hivatalból Prém Lóránd dr. vettek 
résit az ülésen, amelyről vitéz Somogyi 
Endre és Beleznai László dr. kimentették 
magukat. Az ülésen kiderült, hogy a vá
logatók munkájával a Siszövetség éppúgy 
meg van elégedve, mint a Korcsolyázó 
Szövetség. Egész nagy gárdát neveztek bo 
a garmisch-partenkircheni téli olimpiász
ra. A  benevezettek azonban nem mind in
dulnak. Értesülésünk szerint, négy férfi 
s egy nő siező startol és velük megy egy 

éívezető. A  jégsport részéről két páros, 
két férfi műkorcsolyázó, két műkorcso
lyázó bíró, tizenkét hokkizó, egy hokki- 
vezető, azonkívül a téli expedíciónak a 
vezetője megy ki. A  magyar sport téli 
hadseregének »gárdaikapitánya« Prém 
Lónánd dr. lesz. A  nevezési blankettákat 
Misángyi Ottó, Garam Jenő és Majzik 
László dr. készítették el és ők adták szom
baton éj fél utón postára,

B o r s o d y  m e s ie r  
készíti e lő  R a jc z y t

A magyar testnevelés egyik legki
válóbb szakértőjét. Gerencsér László 
egyetemi vívómestert súlyos beteg
séggel a Szent István kórházba szál
lították. Betegsége miatt, amelyből 
előreláthatólag hamar felgyógyul, a 
keze alatt dolgozó olimpikonokat más 
mesterekhez osztották be. Rajczy 
Imre, a BEAC olimpiai reménysége 
számára Filótás Ferenc, a Vívószövet
ség elnöke Borsody László mestert 
jelölte ki. Rajczy tegnap már nála 
folytatta tréningjét. Nem is került 
rossz helyre. Borsody mester keze áléi 
ugyanis kél olimpiai világbajnok és 
tizenkilenc magyar bajnok került 
már ki.

balerinája is, aki — lévén a műkoresolyá- 
zás és a balett »rokonszakma« — elbeszél
getett az olimpiászra és a bajnokságra 
készülő műkorcsolyázókkal, a jégbalcll és 
a színpadi balett viszonyáról. Szalay Ka
rolának különösen Palaky Dénes, a ma
gyar bajnok piruettjei tetszettek, de tap
solt a báj09 Szilassy Nadinkának, a fürge 
és tehetséges Kállay Kristófnak is.

J a p á n  Jé g h o k k izó k  
B u d a p e s te n

Mozgalmas napjai következnek a 
városligeti műjégpályának. Pénte
ken és szombaton Magyarország mű- 
korcsolyázó bajnoskágát bonyolítják 
le. Pénteken tartják meg a kötelező 
gyakorlatokat és szombat este ke
rülnek sorra a szabadon választolt 
gyakorlatok. Vasárnap, január 10 én, 
Japán válogatott olimpiai jéghokki- 
csapata mérkőzik a magyar olimpiai 
válogatottal. Nippon fiai évek óta 
szorgalmasan tanulják a jóghokkit. 
E célból 60 tagú expedíciót küldtek 
Kanadába, a jéghokki-sport hazájá
ba és ez a hatvan japán fiú vissza
térve hazájába, megtanította a töb

bieket is a jéghokki sport különböző 
fortélyaira. Az a japán csapat tehát, 
amelyik a városligeti műjégpályán 
starthoz áll, Kanadáiban tanult és 
nagy reményekkel megy — Buda
pesten keresztül — a téli olimpiász
ra. A magyar jéghokki-csapat leg
nagyobb erőpróbája január 26 án 
lesz, amikor Ausztria olimpiai válto
gatott csapata szerepel Budapesten.

P á riz s b a n  h u n cu t  
a  fu \b a llv e zé r

A  futballvezérck szerződéseket kötnek 
és aztán nem tartják bo. Ez a legújabb 
párizsi divat. A  Ferencváros részt vett a 
párizsi körmérkőzésen és a rendező egye
sület, a CAP a szerződésileg biztosított 
honoráriumnak csak egyik iészét fizette 
ki a Ferencvárosnak. A  lillei csapat pe
dig a helyszínen mondta le a mérkőzést és 
kifizette, a 7000 frankos pönálet, jóllehet 
ez az összeg a meccsnek nyolc nappal 
előbb való lemondásáért volt, kikötve. 
Amikor Element Sándor, a Ferencváros 
igazgatója, interveniálni próbált illeté
kes helyen, nem találta meg a vezető íut- 
ballvczóreket. Eltűntek. Szombaton — a i

Budapestre érkezett tclefonjelentég sze
rint — Fodor Henrik igyekezett közben
járni a francia futbnJlszövetségnél. Csak 
rövid ideig tudott tanácskozni egyik-má
sik futballvezérrel, mert hirtelen siirgőa 
dolguk akadt és a végén Fodor Henrik is 
— egyedül maradt. Pedig Fodor bizonyos 
összegeket akart bevasalni az Excelsior 
Roubaix csapatán, amely viszont a Hun
gária mérkőzését mondta le. A  helyzet 
most az, hogy a Magyar Labdarúgók Szö
vetsége ajánlott, levélben interveniál a 
francia futballszövclségnél.

S p o rte m b e r  
a z  új sa jtó fő n ö k

Mikecz Ödön dr., a miniszterelnök
ség sajtóosztályának új vezetője régi 
sportember. Annakidején maga is 
aktív versenyző volt. Vívott és torná
zott. Jelenleg is elnöke a Nyíregyházi 
Torna és Vívó Egyletnek. Azóta fej
lődik szépen a NyTVE, a vidéki sport- 
éleinek ez a jelentős tényezője, amióta 
Mikecz Ödön ay, elnöke. Az új sajtó
főnök társelnöke a Tornaszövetség 
keleti kerületének is.

Pataky Károly

francia amatőrök lelkesebben 
szerencsésebben látszottak,

mint a magyarok
Franciaorsság-^agyarsrsiág 2:1 (1:1)

• Lyon, január 12.
(A Reggel tudósítójától.) Franciaország— 

Magyarország amatőr válogatott mérkőző- 
sónek eredménye 2:1 Franciaország javá
ra, a félidő eredménye 1:1,

Tizennyolc fokos melegben, erősen íizem- 
betüző nap ellen, 8000 főnyi közönség előtt 
kezdett a magyar csapat a pompás fran
cia amatőr válogatott ellen, amely

legnagyobbrészt I. osztályú francia
proficsapatokban játszó amatörjálcko-

sokból állott.
Az első félidőben a francia csapat töb

bet támadott, bár a csapatnak technikája 
lényegesen a magyar csapat jútéjitechni- 
kája alatt maradt, villámgyors mozgá
sukkal azonban mindig veszélyesek tud
tak lenni, előrcvágott labdáikkal gyors 
szélsőik mindig veszélyeztették a magyar 
kaput.

A  második félidőben a magyar csapat 
teljes fölénybe került. A csatársor beszorí
totta a francia védelmet, de röviden adott 
tologatott labdáival időt engedett a fran
cia védelemnek a közbelépésre. A francia 
csatársor

inas küzdelem folyt a vezető gólért ered
mény nélkül.

A  második félidőben úgy látszott, hogy 
a magyar csapat döntő fölénybe kerül. 
Kállainak és Zsett gellernek számtalan lö- 
véso veszélyeztette a franciák kapuját, a 
francia kapus azonban a védhctctlennck 
látszó labdákat is ártalmatlanná tette.

A  mérkőzés sorsát eldöntő gól a 36. 
percben esett. Sorozatos magyar táma
dások után Hukovcczki komort rúgott 
a francia kapu előtt. Az ívelt labda a 
francia 16-os mögött esett le. Itt a 
francia centerhalí érte cl a labdát és 
kiadta a francia bal szélsőhöz. Honti 
érintette ugyan a labdát, de az mégis 
a francia balszélsühöz jutott, aki le
futott, beadását Subái Nncgken fran
cia küzépcsatár elé fejelte, akinek vá
ratlan lövését Hortobágyi nehezen 
fogta ugyan, de a gyengén fogott lab
dát a földön fekvő Hortobág>i kezé
ből a rárohanó francia középcsatár a

hálóba vágta (2:1).
Nneglcn lába Hortobágyit is érte és per
cekig kellett a magyar kapust élesztget-

ni, amíg újból kezdődhetett a játék.
Az állandó fölényben lévő magyar csa

pat a 40. percben sarokrúgásból majd
nem kiegyenlített. Orcifalvi szépen iveit 
sarokrúgását Kállai a francia hálóba fe
jelte. A  svájci bíró azonban kezdés he
lyett kapurúgást ítélt, mert úgy látta, 
hogy az iveit labda röppályája közben 
a pályán kívül került.

A  magyar csapat támadásaival ért vé
get a mérkőzés.

A magyar csapat két legjobb játékosa 
Kállai és Füstös volt.

Kállai a két félidő során legalább 25--30 
lövést adott le a francia kapura, igazán 
nem tehet arról, hogy azokból npm 
cselt gól.

Füstös különösen a második félidőben 
játszott jól. Orczifalvi nem volt elég ener
gikus, a balszárny pedig teljesen csődöt 
mondott. A  fedezetsorbau Bokor volt a 
legjobb. A  kapuban Hortobágyi egyik 
gólról sem tehetett.

A csapat hétfőn délben indul vissza és 
kedden c»(o érkezik Budapestre.

S z a la y  K a ro la  
a  jé g e n

Vasárnap délben nagy műkorcsolyázó 
tréning volt a városligeti műjégpályán. 
Először az új pár — mármint korcsolyázó 
pár — Imridy Magda és Kertész Ferenc 
kezdték meg a gyakorlatokat. Pompásan 
végezték munkájukat. Azután jött a Rot- 
1er—Szállás világbajnoki pár. Hiába, ma 
is ők a legjobbak. A plasztikus mozdula
tok, az akrobatikus gyakorlatok egymást 
követték. Remek formában vannak! Nagy 
ígéret a Szckrényessy-pár, a két testvér 
erősen készül a magyar ba’nolcságra. 
Megjelent a műkorcsolyázók között Sza- 
\ay Karola, a magyar Operaház prima-

csak hatszor került át a második fél
idő során a magyar csapat térfelébe, 
mégis sikerült a győzelmet jelentő 
gólt a teljesen clőrehúzódolt magyar 

védelem mellett megszereznie.
Az első gólt az első félidő 25. percében 

balösszekötjük: Delegeise révén a fran
ciák szerezték meg. Hortobágyi a lövést 
az erősen szembetüző nap miatt nem tudta 
védeni. Az első félidőben a magyar csa
pat a sarokrúgások egész tömegét 6r(e 
el, de egyet sem tudtak értékesíteni. A 
csatársorban a balszárny: Zscngclldr— 
Bukoveezki, illetőleg Orcifalvi jobbszélső 
igen puhán játszott. Az erélyes francia 
védelem minden támadásukat feltartóz
tatta.

A  kiegyenlítő gól a 36. percben esett. 
Kiss jobbösszekötő előretört, de « kapu 
előtt 20 méterre a francia védelem fel
vágta.

A  szabadrúgásnál Kállai állt a labdá
hoz, aki a biztosnak látszó francia 
sorfalon megtalálta az alig látható 
rést és éles lövésével kiegyenlített (1:1).
Az első félidő hátralevő részében lmtal-

Klucsikné Mednyánszky Mária revan. 
sót vett Fcrcnczy Idán. Szombaton tar
tották meg az asztali teniszezők válogató 
versenyét. M e d n y á n s z k y  Mária is
mét kezd formába jönni, mert bár nagy 
küzdelem után, de végeredményben még
is legyőzte riválisát, F c r e n c  z y  Idát.

Elmaradt Gerencsér László hétfőre ter
vezett előadása a Hungária Vívó Club
ban.

Epeöinlést kapott Ilomonnai Már
ton, a válogatott vízipólóssapat kapi
tánya ás most sárgaságban fekszik a 
lakásán.

Csík, Lengyel és Gróf vasárnap nagy 
tréninget tartottak a Fedett uszodában. 
Mindannyioknak jót tett a pihenő. Len
gyel meghízott.

Havazik a téli oiimpiász színhe
lyén. (íarmiseh-Partenkirehenben 
nagy nz öröm. Vasárnap reggel óta 
erősen havazik.

Az LITE közgyűlése. Az Újpesti 
Torna Egylet vasárnap az újpesti 
Kör-kú véjiázban tartotta közgyűlését. 
Kiss Zoltán alelnök egyórás beszédben 
számolt be az 50 éves UTE teljesítmé
nyéről. Futballisták, úszók, atléták, 
teniszezők, kerékpárosok és a sport 
minden ágának versenyzői járultak 
az elnöki asztal elé, hogy átvegyék a 
díjaknak és kitüntetéseknek egész tö
megét. A »Kiss Zollán vándordíját* 
Bözsi Mihály, az UTE és a magyar 
vízi pólóválogatott tagja kapta. A 
•»M.aros Oszkár vándordíjak az UTE 
teniszezők nyerték.

Hélfön este 9 óra 55 perekor érkezik 
Budapestre a Kispest. A  keleti pályaud
varon ünnepélyesen fogadják.

Bécshcn barátságos futballmérkőzést 
játszott a másodosztályú Helfort az első- 
osztályú WSC ellen. A  másodosztályú 
proficsapat meglepetésszerűen 1:0 arány
ban győzőit. Serlegmérkőzésen a Simnttk 
ring 3:2 arányban verte a Favoritncrt.
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Komoly tténin^mérkőzési 
játszott az Újpest

(A Reggel tudósítójától.) Az Ú j
pest vasárnap délelőtt a Csepel FC 
ellen játszott tréningmérkőzést. A 
ijla-fehércken semmi nyomot nom 
-íagyott a görög-török túra. mert, a 
csapat minden tagja kitünően ját
szott. A Csepel FC igen komoly el
lenfélnek bizonyult. A csapat tenge
lyében a szabadságát itthon töltő 
jávor játszott, aki a mezőny leg
jobbja volt. Az Újpest góljait Kocsis
(2), Barna, Vince és Balogh lőtték. 
A bajnokcsapatban különösen Barna 
játszott kitünően.

I

Svájc nyerte a német svájci kerékpáros versenyt
Stuttgart., január 12.

(A Re (/goi tudósít jeltől.) A  nőmet— 
svájci k rékpáros vcrfoaj t Svájc nyerte 
2:1 arányban. A repülő vers .nyben a mi. 
rriet Rugót győzött 10 ponttal, az összetett 
versenyt a svájci Wilder nyerte 12 ás fái 
ponttal, az Időt nr tani versenyben a svajoi 
Wanzenried győzött 8 ponttal.

Magvas nyerfe a nemzetközi verseny!, 
Üna Signal a négyes mezőnyben 

pont utolsó volt
Részletes eredmény:

I. Háromévesek versenye. 1. Veronika 
(5) Kovács II., 2. Kuno (2'/»). Ini.: Car
thago, Egor la, Tanoda, Elégia. Könnyön. 
Tót.: 10:07, 32, 39. Olasz 38. Befutó 448. 
iilegia vezet egy körön át Carthago előtt. 
Virgin vág, a második kör elején Vero- 
ni ka. áll az élre és könnyen bevezet.

II. Jégcsillám díj. 1. Ond (8/io) Búik. 2. 
Fama (IV*), 3. Oh id II. (3). Inn: Iliviora, 
Félix, Torkos, Tigris. Igen könnyen. Tót.: 
]0:25, 11, 11, 14. Olasz 83. Befutó 40. Ond 
végig vezetve igen könnyen nyer a végig 
második pizíeióban haladó Fuma ellen.

III. Januári dij. 1. Uzsorás (Vio) Foiser, 
2. Bolond (5). lm .: Gyarmati, mint 2-ik 
tisztátalan ügetés miatt diszkv., Gladia
tor. Fölénnyel. Tót.: 10:12, Olasz 21. Be
futó 33. Uzsorás élre áll és bevezet, Gla- 
(liotor kihajt, n másodiknak föl futott 
Gyarmatit tisztátalan ügetés miatt disz
kvalifikálják tíotond javára.

IV. Mechanikus handicap. 1. OHvin 
Bon kő, 2. Tenoi'e lánya, 3. Tündér. lm.: 
Oda, Eladó, Nines tovább, Clavnllér, Ra
gyogó, Lord of Párnak, Icza. Erős kiizd. 
'Int.: 10:114, 14, 11, 11. Olasz 36. Befutó:
1 2. 182, 1—3. 117. Eladó, majd Tenorr 
lánya, vezet, Olivia 3-ik helyen. Pompás 
küzdelem fejlődik Tenure lánya és Olivia 
közt, utóbbi legrövidebb fej hosszal győz, 
a favorit Tündér 3-ik. Ben kő mester ki
tűnő beosztással vezette győzoleuiro a jól 
? 1 ökészített Oliviát.

V. Nemzetközi verseny. 1. Magvas (4) 
Zwi] linger, 2. Musoicnpu (lVi). lm .: Holt 
(12) és Una Signal (*/io) távolozva. Idő: 
28*. Küzdelem. Tót.: 10:33. Olasz 22. Be
futó 107. Magvas nagyszerű startot vesz 
és végig vezetve némi küzdelem után nyer 
Musrieapa ellen. Una ftignal egész lerom
lott Ha y  mer trén ingjében. Vasárnap vég
iig elvérzett abban, az erőkifejtésben, 
lmgy Muscieapát megelőzze. Végül, mint 
távolozott utolsó haladt át u célvonalon,

VI. Handicap. 1. Lilla (21 <) Zwillingor,
2 Vadorzó (3), 3. Bosiljku (10). Iin.: Röpke, 
( ’halimar, Első fia, Guardian Todd, Mi
nor. Kuruc, Ordöglánya. Küzdelem. Tót.: 
30:56, 18, 20, 28. Olasz 47. Bofutó: 3—2. 
188, 1—3. 172. Chalimar év; Röpke egymás 
lejét lehajtják, a második kör forduló
iéiban megváltozik a helyzet, Lilla tör 
'•lőre és némi küzdelem után nyer a len
dülettel előretörő Vadorzó és Hősit jha 
ellen.

VII. Ribilio dij. 1. Látrány (8) Jónás, 2. 
Nagybánhogyoa (6), 3. Hopper (2). lm .: 
Oktondi, András, Marlene B., Rovisio. 
Könnyen. Tót,: 10:68, 23, 21, 17. Olasz 6l. 
Ki‘fu1ó 805. Látvány az első kör végén 
elhagyja a vozotő Ok tondit r n második 
körben biztosan védi ki Nagybánhcgyes 
támadását.

V ili. Jégvirág dij. 1. Happy End (5) 
Fityó, 2. Pezsgő (5), 8. Arvalogény (8/io)- 
lm.: Furgeteg, Vajda, Ágnes, Ophdlan, 
Orsolya. Könnyen. Tót.: 10:80, 18, 14, 12. 
Olasz 43. Befutó 325. Arvalcgény, Pezsgő 
vezetnek, az egyenes elején Happy End 
fakepné) hagyja a társaságot.

IX. Kalászi díj. 1. Imréd II. (pari) 
Ben kő, 2. Zsófi (8), 3. Varázs (10). lm .: 
Marikn II., Anisette, Olgloa, Niagara, 
Blcskás, Regina. Fölénnyel. Tot.j 10:18, 
31, 14, 13. Olasz 49. Befutó 1—2. 37, 1—8. 24. 
Imréd II, az élről Indulva olőnyót ogyro 
i ok ózza, végül egy negyed, pályával nyer 
0 túkos tip, Zsófi cllon.

Nagy küzdelmek, szép mérkőzések
a bokszcsapathajnokságban

(A Reggel tudósítójától.) Mint az 
ökölvívó mérkőzéseken annyiszor,
vasarnap is

kicsinynek bizonyult a BSzKIM- 
pálya sportcsarnoka

az ökölvívó csapatbajnokságok küz
delmeire kíváncsi közönség befoga
dására. A szűk bejáratoknál és 
benn, a helyiségbon a sorok között, 
tumultuózus jelenetek játszódtak le, 
nnn volt elegendő ülőhely. Az ököl 
vívó-csapatbajnokságnak már a má
sodik lordul óján a két legerősebb 
csapat, az FTC és a BTK verseny
zői állottak ringbe, érthető tehát az 
óriási érdeklődés. A küzdelmek meg
kezdése előtt különösen azt találgat
ták, hogy indul-e Mánál az FTC ben 
vagy sem. Do az utolsó pillanatig 
semmit sem lehetett megtudni. Az 
illetékesek minden felvilágosítást 
megtagadtak a kitűnő versenyzőről, 
akit úgyszólván bét lakat alatt őriz
tük az öltözőben.

FTC— Mávag 10:6
Az FTC már az első mérkőzésen a 

légsúlyban megszerezte a vezetést, 
mégpedig küzdelem nélkül. A klub 
Bakos nevű versenyzőjének, Tsuph 
(MÁVAG) lett volna az ellenfele, de 
miután az utóbbi tíz dekával átesett 
a súlyhatáron, Bakos mérkőzés nélkül 
győzött. 2:0.

Bantams úlyj
Szántó (FTC)—Róka (MÁVAG)

óriási irammal kezdődött a mérkő
zés, amelyben azonban több volt a 
birkózás, mint a bokszolás. Az első 
menet Róka árnyalatnyi fölényével 
végződött. A második menetben 
egyenlő ellenfelekként küzdöttek, 
Szántó nagyobi) rutinja azonban las
sanként érvényre jutott és ez a me
net. az övé is volt. Az utolsó menetben 
Szántó teljesen fölénybe került és 
megérdemelten a. maga javára dön
tötte el a mérkőzés sorsát. i:0.

Pehelysúly:
Bar ez (FTC) -  Kosztolányi

(MÁVAG).
Az első menőt ben Rnrez fergotogsze- 
rűen támad ellenfelére, akit valóság
gal lerohan, do mint előrelátható volt, 
csak percekig bírja az óriási iramot. 
Később lankadni kezd és Kosztolányi 
hal egyeneseit, sorra szedi be. A má
sodik menetben az előbb még fölényes 
Boroz már csak lénzeg s alig áll a 
lábán. Fel is adja a küzdelmet. így  
győz Kosztolányi. 4:2.

KÖnnytisúly:
Ennél a számnál tetőfokára hág a 

közönség érdeklődése.
Mindenki úgy tudja, Metidinak — 

ha indul — most kell a ringbe lép
nie. A nézők szeretnének egy Ha 
rangi— Mándi mérkőzést látni. Az 
FTC részéről azonban Német jelenik 
meg a ringben és remek mérkőzés 
kezdődik. Mimikét részről pompáéi 
akciók követi kegyniást, do Harangi 
jobb sving.io eltalálja Németet, aki 
ölig a földön fekszik. Innen kezdve 
azután vé?igtámolyogja a menetet. 
Alig tudja kihúzni kiütés nélkül. A 
második menetre is támolyogva áll 
ki. Harangi ismét lesújt, Német el
esik, hamar feláll, de már grogy. 
Rröfölény miatt Harangit hirdetik ki 
győztesnek (4:4).

Woltorsúly:
Berkes! (FTC)—Kantor (Mávag).
Az első menet könnyed mozgással 

telik cl. Kantor jól állja a harcot, a

technikás Berkesivei szemben. A má
sodik menet Kanter nagy ütéssoro
zatával kezdődik, de hamar lankadni 
kezd, Berkest feljön és a maga ja
vára dönti ql a menetet. Az utolsó 
menetben Kanter továbbra is csak 
egyenosekkel dolgozik, de Berkesi, 
aki időközben rájött az ellenszerre» 
nagyon megdolgozza elleufolét. Győz 
Berkesi. 6:4.

Â dombóvári Mandi az FTC-ben
Középsői y :
Óriási tapsvihar, mert Mándi, az 

FTC új tagja lép a ringbe.
Hajrá Fradi! — kiáltják minden ol
dalról és percekig dübörög a tups. El
lon fele Lázár (MÁVAG). Az első mo
not úgy indul, hogy nagy meglepetés 
lesz, mert Lázár szédületes balkezese 
áVon találja Mamiit. Mándi azonban 

se rezdül, hanem csodálatosmeg

technikával csupa változatosság min-! 
den megmozdulása és tökéletes for
mában úgy kikészíti ellenfelét, hogy
azt a kiütés veszélye fenyegeti. Lázár 
a második menetre nem is áll lei. Győz 
Mándi» 8:4.

Kisnehózsúly:
Nagy (FTC) — Koncz (MÁVAG).

A két nagyerejű versenyző hatalmas 
ütéseket mér egymásra az első menet-* 
ben. A második menetben Koncz két
szer leküldi ellenfelét, aki mind a két 
esetben valahogyan csak feláll, de 
harmadszorra már kiszámolják. 8:6.

Nehézsúly:
Szigeti (FTC) — Győrfi (MÁVAG).

Szigeti rengeteget üt és pontosan. 
Győrfi is gyakran betalál, de Szigeti 
fölénye elvitathatatlan, annak elle
nére, hogy nyolc kilóval könnyebb 
ellenfelénél. A második menetben is 
tart Szigeti fölénye. Nem üt nagyo
kat, de sokat, amivel kikészíti ellen
felét. A harmadik menetben Győrfi, 
nagyon felnyomni, Szigeti fáradni 
kezd. szemhéja is felszakad, erősen 
vérzik. Azért mégis ő nyeri meg a 
mérkőzést. 10:6.

Az FTC és a MÁVAG összecsapá
sából így az FTC kerül ki 10:6 
arányban győztesen.

N a s y  c s a t a  u t á n :  B T K — B e s z k á r t  9:7
Az FTC-Mávag meccs után a BTK, 

a csapatbajnokság tavalyi védője és 
a Beszkárt az új bajnokfavorit csa
pott össze ezen a mérkőzésen, amely 
— mint előrelátható volt. óriási küz
delmet hozott és csak a legminimáli
sabb arányban végződött a BTK 
győzelmével.

Légsúly: Kiss János (BTK)—Szabó 
(BSzKRt). Egyenlő ellenfelek küz
delme. Eredmény: döntetlen. 1 :1.

Bautamsúly: Benácsi (BTK)—Lo
vas (BSzKRt). Az első menetben 
nagy tapogatózás. Benácsi hosszabb 
karjaival »szurkálja« Lovast, aki 
belharcba menekül és ott jobb, mint 
ellenfele. A második menetben Be- 
nácsi fölénybe kerül és Lovas csak 
a menet végén nyomul fel. A har
madik monotben inkább birkózás fo
lyik. Lovas erősít, de nem tudja 
megnyerni a mérkőzést, győz Benú- 
esi. 3:1.

Pehelysúly: Szabó (BTK) volt
Európábaj/tok kerül itt szembe Fri
gyessel (BSzKRt). Két remek techni
kájú versenyző küzdelme. Cselezések, 
kilépések mindkét részről. A második' 
menetben Frigyes balkezese eltalálja\ 
Szabót, aki megszédül, de hamar Ösz- 
szeszedi magát. A továbbiakban is

gyönyörű küzdelem. Egyik versenyző 
sincs kimondott fölényben, végered
ményben Frigyes győz megérdemel
ten, 3:3.

Könnyű súly: Tatai (BTK)—Kővári
11. (BSzKRt). Kezdetben Tatai van 
fölényben, do Kővári fokozatosan fel
javul és megnyeri az óriási iramú 
mérkőzést. 3:5.

Welter súly: Oláh (BTK) az első me
netbe technikai k. o.-vál győz Horvát 
(BSzKRt) ellen. 5:5.

Középsúly: Jeles ( BTK) - Vé p i  
(BSzKRT). Jeles állandóan üti ellen
felét, aki nagyszerűen állja az üté
seket; A harmadik menetben felja
vul, de Jeles előnyét nem tudja be
hozni. Jeles végül is győz. 7:5. |

Kisnehózsúly: Erdős (BTK)—Szol
noki (BSzKRT). Erdős nagyon jól 
tartja magát favorit ellenfelével 
szemben, de végül meg kell hajolnia 
annak nagyobb tudása előtt. 7:7.

Nehézsúly: Askenázi (RTK) győz 
Nemet (BSzKRt) ellen, akit a máso
dik menetben sorozatos figyelmezteté- 

I sok után leléptetnek. 9:7 
I Végeredmény: a RTK 0:7 arányban 
1 győz a BSzKRt ellen,

Ügető
' X » * \ * •. 1

versenyek :
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Január
16. és 19-én
Versenyek kezdete d. u. P3-kor

59 vivő közül Tabódy (BSE) 
került az első helyre 

a VÁC versenyén
(A Reggel tudósítójától.) A Vívó 

és Atlétikai Club szombaton es va
sárnap nogyedosztályú kardvívóver
senyt rendezett. Ötvenkilenc vívó je
lent meg a startnál. Már az előmér- 
kőzésoken nagy küzdelem volt. Va
sárnap délután a zsidó gimnázium 
Abonyi-uooai tornatermében kezdőd
tek meg a döntő mérkőzések. Szép 
küzdelem után az eredmény a követ
kező:

1. Tabódy (BSE) 7 gy.
2. if csel (VÁC) 6 gy.
3. Pál (BEAC) 5 gy.
4. Rajczy II. (BEAC) 5 gy.
5. Molnár (BEAC) 4 gy.
A mérkőzés után Filntás Ferenc, a 

Magyar Vívó Szövetség ügyvezető- 
elnöke, gratulált a döntőben részt
vevő vívóknak a szép eredményért.

Holland gólzápor* 
a franciák
kapufában

Párizs, január 12.
(A Reggel tudósítójától.) Hollandia— 

Franciaország 6:1 (2:0). Nemzetek közötti 
labdarúgómérkőzés. Bíró: Undd (Anglia).
35.000 néző. Hollandin csatársora kitünően 
játszott, különösen liackhu?fs közópesutár 
volt elemében, aki egymaga öt gólt rúgott. 
A hollandi csapat hatodik gólja Van Mel
len balszélső lövéséből esett. A franciák 
bocsiiletgóljut Courtois szerezte,

Vasárnap kezdődött a svéd fedett- 
pálya tenisz bajnoki verseuy. A
svéd Schroeder 6:1, 7:5, 6:8-ra győzött 
u Berlini Men zol Werner ellen. A női 
egyesben a német Horn 6:3. 7:5-re győ
zött a svéd Pctterson ellen,

A Telefon Klub— Román jóghokklcáapat
Pécsben 3:3 arányban végzett a bécsi kor- 
esolyázócgylot csapatával.

Érdekes féghokki 
mérkőzés Párizsban

Párizs, január 12.
(A Reggel tudósítójától.) A téli 

olynipiára utazó USA jéghokkiosapat 
Európába érkezése után első mérkőzé
sét a párizsi sportpalotában játszotta 
a Français Volants csapatával. E 
mérkőzés 4:4 arányban döntetlenül 
végződött. Harmadolt: 0 :1 , 1 :1, 3 :2. Az 
USA góljait Kainmer, Row, Spain és 
Smith, a francia csapat góljait pedig 
Mousotto és Gagnou (8) ütötte.

Kiadós gyakori(itnórkő/.ós vol( este a 
Műjégpályán. Az olimpiai keret jéghokki. 
csapata 10:U-ra verte n kcretenkívíili já
tékosokból álló csapatot.
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Miért kett megreformálni
a teniszsportot?

Arató Géza szövetségi kapitány nyilatkozik 
reformokról, a Davis Cupröl és az idei kilátásokról
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Olaszországban
a tengerné ?

(A Reggel tudósítójától.) Â  magryar te-
niszsportban az utóbbi években egész 66- 
reg reformintézkedés történt és az újítá
sok gyakorlati megvalósításában orosz
lánrésze van Arató Gézának, a Tenisz 
Szövetség kapitányának, a Teniszoktató 
Vizsgáló Bizottság előadójának. A  leg
utóbbi tanácsülést is az általa kidolgo
zott igazolási ■ és sportszabályok foglal
koztatták. Ugyancsak ő dolgozza ki az 
erölistaszabályt és hivatalos szövetségi 
versenyek megállapításának szabályzatát.

Kérdést intéztünk a szövetségi kapi
tányhoz, mi tette szükségessé a sorozatos 
reformok megvalósítását?

— Több mozzanat játszott közre a re
formok megvalósításában — mondotta 
Arató Géza. — Elsősorban utói kellett 
érni a külföldet. Modernizálásra volt 
szükség. Vigyáznunk kellett, hogy a kül
földi haladással szemben el ne szigetelőd- 
jünk, a régi viszonylatban helytálló, de 
ma már elavult Össze-vissza toldott-fol- 
dott versenyszabályok tömkelegében. 
Ezért áttanulmányoztam az angol, ame
rikai, francia és német versenyszabályo
kat, amelyeket aztán amerikai sziszté
mával adunk ki. A  modernizálás halaszt
hatatlansága mellett azonban a verse
nyeken felmerült visszásságok kiküszöbö
lése sürgette, hogy a gyakorlati sport- 
követelményeknek megfelelő, ellentmon
dást nem tűrő versenyszabályok lépjenek 
életbe.

— Az új szabályalkotás — folytatta in
formátorunk — csak egyik része annak 
a gyökeres reformnak, amely az újonnan 
megalkotandó szövetségi ügyrend kereté
ben nyer alkalmazást. Az új szövetségi 
ügyrend a racionalizált adminisztrációt 
kívánja megvalósítani. Eszerint a külön
féle reszortokat többé nem bizottságok, 
— hanem alkalmas egyének hatáskörébe 
fogjuk süríteni. így- nem fordulhat elő 
az, ami a bizottsági rendszer mellett 
megtörténhetik, hogy az ügyeknek nincs 
gazdájuk. Az egyéni felelősség mellett ez 
képtelenség. A  reformok célja az, hogy 
a tömegsporttá lett tenisz sportszerűsé
gét fokozottabb mértékben biztosítsuk.

— A  Davis Cup-keretnek mi a pro
gramja?

—• A  tanácsülés után megbeszélést tar
tottam a keret játékosaival, nehogy reá
juk erőszakolt tréningrendszerbo kénysze
rüljenek. A  megbeszélés során az az elgon
dolás alakult ki, hogy hetenként egyszer 
a Testnevelési Főiskolán Kerezsy Endre 
tanár vezetése mellett gimnasztikái edzés 
lesz, míg a fedettpályán az idény közel- 
géeének megfelelően, 2—3 tréninget tar
tunk hetenként. A tréningek túlnyomórészt 
a városligeti pályán lesznek, mert ennek 
talaja jobban hasonlít a szabad pálya ta
lajához, mint a minden modern higiéniá
val felszerelt, kitűnő világítású újpesti 
fedettpályáé, amelyet azonban az UTE szí
vességéből bizonyos esetekben, pl. nagy 
hidegben, egyes technikai ütések — szer
viz, volley, smasch, lob — csiszolására há
lás köszönettel veszünk igénybe. Egyólr- 
ként ezen a pályán treníroznak olykor-oly
kor Kehrling, Pétcry dr. és tapasztalatból 
állíthatom, hogy Kehrling ma is a leg
jobb magyar páros játékos.

— Kehrling újból szereivel?
— Remélem, hogy tavasszal még komoly 

verseny keretében üdvözölhetjük a pá
lyán. Tavasszal a játókexsok edzését 
Schmidt Ferenc szövetségi edző veszi kéz
be. Az olasz Riviérára lemegy néhány já
tékosunk egy-két versenyre. Áprilisban 
Décsbcn az osztrákok, Pesten az olaszok 
ellen játszunk. Ezek már a Davis Cupot 
előkészítő nemzetközi mérkőzések.

— És Szigetit
— ö is játszik, de minthogy a Davis Cup- 

ban nem vehet részt, a keret többi tag
ját. Gabrovitzot, v. Bánót, Straubot, Dalles 
I.-et, Ferenczyt. Pethőt és Dallos II.-t is 
szerepeltetjük. Megjegyzem, hogy némi 
halvány remény van arra, hogy Szigetit, 
a Davis Cupot kivéve, teljesen amatőri- 
zálják ós így résztvehet az elismert 
bajnoki versenyeken: Wimbledonban, Pá
rizsban, Hamburgban. De ez még csak 
márciusban, a Nemzetközi Tenisz Szövet
ség párizsi ülésén dől el.

— Milyen a, prognózis 1936-rat
— Biztató. Szigeti óriási nyereség a .ma

gyar ten iszap or tnnk, de talán egyéb nye
reségek is útban vannak.

Várad! Miklós dr.

ABBAZIA PENSIONE VIKTORIA
Elismerten ió családi penzió kényelmes szobákkal 
Kitűnő konyha- Nagyon mérsékelt árak Prospektus,

Bristol & Palace Hotel
á̂ É Pazar l u x u s s a l  berendezett
H v iO N D  m iZ l  elsőrendű szálloda. Ideális tar-

W  mm tózkod ŝi ileiy. Központi fekvés

A Hungária 4 s 1 arányú
rheimsi győzelemmel

befejezte túráját
Rhcims, január 12.

(A Benőéi tudósítójától.) A Hungá
ria szombaton Párizsban 5:0 arányban 
verte a Stade Français es a na tát. A 
magyarok Párizsból Rheimsbc utaz
lak, ahol vasárnap délután

kétezer néző előtt tartották a 
Hungária mérkőzését a FC Rheims

csapatával.
Az esőtől felázott nehéz talajon a 
Hungária nehezen tudta érvényesí
teni technikai tudását. A második fél
időben azonban megkezdődött a Hun
gária offenzlvája és a, franciák nem 
Indiák ellentállni a mindent elsöprő 
ostromnak.

A Hungária vezető gólját az első 
félidő 10. percében Titkos szerezte 
meg, aki lefutott a Kardostól ka
pott labdával és védhctetlcnül be

vágta a hálóba.
A rheimsi csapat kapuját Német, 

az egykori budapesti borbélysegéd, a 
miskolci Attila volt kapusa védte,aki 
szinte tehetetlen volt a budapesti csa
pat oslromáiml szemben. A rheimsi 
csapat erősön küzdött a kiegyenlítő

gólért.
Meleg helyzetek kerekedtek a Hun

gária kapuja előtt, de a kié gy entités 
az első félidőben elmaradt. A franciák 
ellövöldözték puskaporukat. A máso
dik félidőben az egyik francia táma
dás sikerrel járt. A 17. percben

Jordan, Rheims középfedezete, 
védhetctlen gólt lőtt (1:1). A ke
vésszámú közönség nagy ováció
ban részesítette a francia csapatot, 
de nem sokáig örülhettek a dön
tetlennek. mert bárom perc múlva 
Kardos egymaga tört a francia 
védelmen keresztül és megszerezte

a vezetést.
A 25. percben Túrái szökötté Sassl, 

aki lefutott és a középre irányított 
labdát Kardos a rendeltetési helyére 
juttatta. Ugyancsak Kardos volt a 
Hungária negyedik góljának a szer
zője. Ennél az akciónál Titkos to
vábbította középre a labdát. A Hun
gária 4:1 (1:0) arányú eredménye 
megfelel a mutatóit játéknak. A kék- 
fehérek óvatosan, de rendkívül szé
pen és ami fő, eredményesen játszot
tak. A Hungária kedden délben ér
kezik haza.

Pensione R IV IER A  Kellemes családi
otthon. Elismerten jó  k o n y h a .  Olcsó árak.

Pensione T A U B E R , A B B A Z IA
Modern kényelemmel berende7ett kellemes családi otthon 
Kitűnő ellátás. Urtli. kóser konyha. Mé r s é k e l t  árak

H o t e l  A S T O R I A  W E S T E N D
c i n  n r i W A  Elismerten k i t űnő ,  elsőrangú ház. 
O A N  It L i l i t )  Qyönvöiű fekvés. Korszerű kényüem

Grand Hotel Excoisior Bellevue Palace

SAN  REMO Un kényelemmel berendezett, re* 
mek fekvésű ház, óriási parkokkal. 
Szénsavas fürdők » e ni s ?. eolf

HotelVictoria BORDIGHERA
Kellemes családi otthon. Modern kényelem. 
Elismerten elsőrendű konyha. O l c s ó  árak

Savoia & Majestic nuuji, ulüuvh Korszerű
kényelemmel berendezett nagyon szép szálloda, szem- 
ben a pályaudvarral. Nagyszerű konyha. Mers, arak

MOTEL LOH DRA  
et COMTBHEMTALE

Modem kényelemmel berendezett szálloda, köz
ponti fekvéssel. Ulsdrendű ellátás. Olcsó árak

otel-Pensione RAVASSO

GENOVA

FIRENZE
Via Curtatone 8
Kitűnő családi ház, svájci vezetéssel. Úri 
kényelem, központi fekvés. A jó magyar 
közönség találkozóhelye P r o s p e k t u s

Hotel-Pension Riviera Splendida, Rapallo
Kitűnő, m i n d e n  kényelemmel berendezett szálloda, 
gyönyörű kerttel, elismerien jó e látással. Olcsó árak.

Hotel SUISSE « V "
O sp e d a le ttl  -  E / f l u p e  w 2' 11»™.központi 

r  fekvéssel, n a g y 
s z e r ű  park közepette. Korszerű kényelem. Mérs. árak.

Savoy Hotel, NERVI
Svájci vezetésű elsőrendű ház, 
f e s t ő i  szépségű pálmakerttcl. 
Nagyszerű ellátás. Olcsó árak !

BRAND HOTEL C  E9E?VITTOM1A E iB I  I  y
Vezető l u x u s s z á l l o d a  pompás pálmaliget közepette, 
gyönyörű tengeri fekvéssel, a kor minden kényelmével

Olaszországban 
a hegyekben

Finom.disztingvált otthon,min
den elképzelhető kényelemmel 

FIRENZE, Via Strozzi 2 Nagyszert) konyha Közp.fekvés

Pensione FIORENZA, Róma j m s t æ
hon,német vezetéssel,nagyszerű fekvéssel,a Királyi Opera
házzal szemben Minden modern kényelem Mérsékelt árak

Pensione Frey R O M A
Disztingv&lt, kellemes családi otthon, Róma egyik 
legszebb pontján. Minden kényelem. Olcsó árak!

Pensione HAESLIN g A M A
Svájci családi panzió. A pálva-
udvar közelében. Közpon i fű- w , q a
tés, folyóvíz, kitűnő konyha V i a  P a l ö S t r o  oUI

Grand Hotel du VESUVE
, nm_ ■  Előkelő, gyönyörűen berendezett

W r ^ D B a  szálloda, korszerű kényelemmel.
Pompás fekvés. Nagyszerű konyha

PpriQÎnnP HORON A A tenger partján. Nápoly leg- r e n s i o n e  OUnUIVA 8zcbb helyén Központi fűtés,
TAT 7B  WÈ d h  T* W  folyóvíz, balkouos szobák El- 

y W  wwL Br WjP JLp M ismerten jó ellátás Saját autó- 
Via Caracclolo 90. kon mérs. árú kirándulások

Ausztriában z
Grand Hotel LEOBEN pás fekvésű város leg
első szállodája, nagyszerűen berendezve. Kirándulási 
góci>om. Nagyszerű alkalom léli sportokra Mérs. árak

Hotel A N C O If/ l,  Cortina D’Ampezzo
Korszerű kényelemmel berendezett családi ház. Nagy
szerű fekvés. — Ki t ű n ő  konyha. — Mérsékelt árak

Hotel 3 Hufeisen
ymm 7 v n  »  7 7 7 f t  ÍT  TT Korszerű kényelem- 

J w í  / K n j / l A / C l i l j  mcl berendezett
szálloda. Kitűnő konyha. Olcsó arak!

Pensione SILVIA ALVERA MÁRIÁIÉI! Hotel Feichtegger
CuE’&iroa d ’ A m p e z z o  (? £ S
panzió, kitűnő konyhával, központi fekvéssel. Olcsó árak

W n i c c n r  n5 szoha* folyó hideg-meleg<9 v f  C I w m C I  v U I i m  v í z , f ü r d ő k ,  központi fűtés.
Telíts jó penzió 9 . -  schlllingtŐI. I d ő s z e r ű  á ra k .

motel molzner et villa noria
« Dill 7AND (1220 m m.) Festői környezet.Előkelő 

"DüLlHIiU ház. T e l i  sportok. Mérsékelt árak.

Parkho lel Bellevue BADGASfEIN
Elsőrangú ház központi fekvéssel. Korszerű kényelem, 
gyönyörű, loggiás, napfényes szobák. Mérsékelt árak.

Hotel-Pensione REGINA
San Martino di Castrozza berendezett szálloda,
gyönyörű környezőiben. Effcőfcndű ellátás. Mérsékelt árak

Kurhaus-Pension Sonnwendhof
FIőkcIő, m odern  családi otthon,

K a n u f l K I P l n  gyönyörű paikközepette Thermal- u a u a n ö i w u ^ rdők a '|iazban Mérsékelt áraié.

HOTEL I S  WALDO
S E L V A  COLOMBTI

Gyönyörű palotaszálloda, f e s t ő i é n  
szcp környezetben. Ideális síterrénum. 
5-órai Ica. Tánc. Bár. Mérsékelt árak

Kurhaus und Pension „S0NNH0F“
n n rfl AQTFÏW Ideális, modern, családias otthon, 
H IF I W i l u  1 I l i i t  m i n d c  n kényelemmel, gyönyör d 
parkban, pompás kilátással. Síiskola a házban Olcsó arak

Hotel Lago di BRAIES
B R A I E S  D3LOMBTI

A Dolomitok egyik legszebb helyének korszerűen 
berendezett kiiűnö szállodája. — Gyönyörű sí- és 

korcsolya-pályák. Mérsékelt Arak

M városokban t

llotól Ccníral norGASTElN
Jó polgári ház, központi fekvéssel, elsőrendű vezetés, 
l lier mai fürdők a házban. 1 éli sportok. O l c s ó  ár ak

Hotel ME T
l  Ismerten jó polgári ház a RÍVÁN. 
Kitűnő konyha. Minden kényelem.

Kötet Sauoia 3  Princesse Joianda
V p n P 7 !7  Legnagyszerűbb fekvés a tengerparton. Mo- 
r l UuüUl ciern kényelem, kitűnő ellátás. Mérs. árak.

Hotel Post RADSTADÏ
Az ősrégi gyönyörű alpesi város egyik legjobb szállodája, 
íilisírért jo ellátás. Állandó sikurzusok Ideális siterűletck

H oteT 7 !A ÍT ^n P Ö ^T “
eOL|| A flM líjR  Sta’ ermark. A legkényelmesebb csa- 
OUnLnUlTllliU jádi otthon, szép, napfényes, erkélyei 
szobákkal, gyönyöifl kilátással. Sikurzusok Olcsó árak

HOTEL TYROL, K I T Z B l l H E L .  *3?,;
sporthely legjobb szállodáinak egyike. Nagyszciü 
központi fcKvés. Minden kényelem Mérs. árak

Hotel Universo, VENEZIAIII i kényt lemmel berendezett ház Központi 
fekvés. Elismerten jó konyha. Mérs. árak.

B U D A P E S T  P A N Z I Ó
Magyar tulajdonos. Magyar 

Æ BLOJL konyha. Nagyszerű központi 
fekvés Kényei mes, szép szobák

HOTEL CIHA'Dl FIRENZE, VENEZIA
A SU Márkus tér közv. közelében Jó polgái i ház. Folyó 
víz Kö/p. fűtés. Olasz és wieni konyha Mérsékelt árak.

Hotel tie Francé M I L A N O
Corso Vitt. Fman 19. — Flókclő, központi fekvésű 
családi szálloda, korszerű kényelemmel berendezett 
szép szobákkal. Kitűnj konyha. Mérsékelt áraki

HOTE!. YIElr EMBRUriNER
KITZBUHEL, Tirol

sítntlan tiroli ház, a legmodernebb kényelem
mel, folyóvízzel, központi Intéssel Mérs. arak.

PMHiiTEl' Flsőrendü, finom családi ház, napsütötte
IPl C% TíkaI í n̂ ikon, 300 mctcriel Innsbruck felett. 
lULui lirOl elragadó kilátással a festői hegyvidékre. 
Mérs. árak. 1 -1e.ilis starthely es klimatikus gyógyhely.

Grand Hotel POST, SEEFELO, Tirol. „\S!í
Münchentől alig pár órányira fekvő, teli sport- és 
üdülőhely egyik legfőbb szállodája. Minden kényelem. 
Sport. Tánc. Koncertek a hotel halijában. Mers. árak.

Hotel-Pension steinbock. stünath rm Brenner
Un kényelemmel beiendezett szálloda, n fcs- 

AHUI tői szépségű alpesi hely er?yik veze tő háza.
Pompás sucnénu.u. luriszllka. Méis. áiak

Hotel | mg B I M n  Tirol. A /ugspitz k őzvet- 
Post len közelében fekvő ideáli

san szép téli sporthely. kp unó, minden kényelem
mel • berendezőn szállodája. Hírneves sfiskola. 
Összes téli sportok, tanfolyamok. Mérsékelt árak

Pensione Svizzera Milano Via Glorglo Jan. 6.
A magyar úri közönség találkozóhelyei Minden modern 
kényelem. — A város közpomlában. — Mérsékeli Arak

Hllffl W áw ám V W l K U F S T E IN ,  Tirol. Az Alpok Hu ILL I  N l I X  J B 9  legszebb fekvésű vátosái ak
— — egyik l e g j o b b  száll adála, 
minden kényelemmel, közoonti fekvéssel. Téli sportok

Az Atitenaeam Irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása. (Felelő* nyomdavezető t Kettinger Antal)




