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Veres tömegbotrány a mű jégen

Szenzáción a legitimista partban:
1. Becsületbiróság az Eckhardt elleni röpirat miatt
2. Milyen pénzből fedezik a párt deficitjét
3. Hunyady József gróf jelentést tesz Ottó királyfinak

A nemzeti legitimista pártban hetek óta 
belső bizonytalanság uralkodik. Személyi 
ellentétek, viszályok foglalkoztatják a párt 
vezetőségét és eleinte arra számítottak, 
hogy ezek a kérdések nyugvópontra jut
nak, ma azonban már az egész városban 
arról beszélnek, hogy

a legitimista pártban bomlási folyamat 
indalt meg

és Griger Miklósnak, a párt köztiszteletben 
álló népszerű elnökének, nincs elég ereje 
ahhoz, hogy a belső rendet helyreállítsa 
Ma már a lovagias ügyek izgalmaitól elte
kintve, melyek napról-napra nagyobb 
számban foglalkoztatják a pártvezetöség 
tagjait is, általános a feltevés, hogy

a párt országos központjának irányí
tásában gyökeres változásoknak kell 

történniük.
Eredetileg a felmerült ellentétek Som

lyódy László országos párligazgató sze
mélye körül fejlődtek ki. Somlyódy, aki a 
Fővárosi Takaréknak volt fiókintézeli tiszt
viselője, megszerezte Sigruy Antal gróf bi 
zalmát és a párt megalakulásakor a párt 
igazgatója lett, ő intézte a párt adminiszt
rációs és anyagi ügyeit és bár Griger Mik
lós volt az első naptól kezdve a párt or
szágos elnöke, az a szokatlan helyzet állott 
elő, hogy

az országos nevű politikusnak alig 
volt beleszólása a párt ügyeibe,

az intézkedésekről rendszerint csak utólag 
értesült, mert minden ügyben a fiatal bank- 
tisztvislő, Somlyódy László döntött.

Griger Miklós hiába méltatlankodott foly
tonos mcllőztetése miatt, a helyzet nem 
változott. Somlyódy László igen nagy am
bícióval végezte felelősségteljes munkakö
rét és bár több politikai tárgyalása vált 
sikertelenné — igy például a független kis
gazdapárttal kapcsolatos tervei a szentesi, 
régebben a gyöngyösi és más vidéki man
dátumok és gyűlések ügyében — nem tu
lajdonított fontosságot a vele szemben jó- 
akaratuan megnyilatkozó aggodalmaknak, 
ezeknek ellenére

nagy áldozatkészséggel havonta ezer 
pengőn felüli összegekkel támogatta a 

pártot.
Ezt az áldozatkészséget honorálta Griger 
Miklós is, amikor a politikai hibákat el 
nézte a pártigazgatónak.

Griger Miklósnak azonban egyre több 
szemrehányást kellett elszenvednie a hibák 
miatt. Sokan kikezdték Somlyódyt azért is, 
mert

kimutatható vagyona nincs, a párt tag
jai nem Is Ismerhetik azoknak a tá

mogatásoknak az eredetét, 
melyekkel Somlyódy oly nagy jóakarattal 
fedezi állandóan a párt deficitjét. Különö
sen nehézzé lett a helyzet a független kis
gazdapárt felé, melynek vezetősége az 
ellenzéki pártok összefogásának tervét a 
legitimista párttal annál kevésbé tartotta 
megvalósíthatónak, mert egy

Eckhardt Tibor ellen megjelent élesen 
támadó röpirat kiadásának anyagi tá
mogatósát Somlyódy László pártigaz

gatónak tulajdonították.
Annak ellenére, hogy elhangzottak olyan 

hivatalos kijelentések Eckhardt Tibor előtt, 
melyek szerint Somlyódy Lászlónak ehhez 
a röpirathoz nincsen köze.

Most egy lovagias ügy kapcsán, mely ifj. 
Berzeviczy Albert és Somlyódy László kö
zött merült fel, e kérdés tisztázását

becaületblróságra bízzák.
Tekintettel arra, hogy a becsületbiróságban 
a független kisgazdapártnak tekintélyes 
vezetőtagjai foglalnak helyet, a becsület
bíróság döntése politikailag is érdekesnek 
ígérkezik.-'”'-'^"-

Griger Miklós és Somlyódy László kö
zött a lappangó ellentétek már egyszer ki
robbantak, amikor a délikerületi peticiós 
győzelem után Somlyódy azzal indokolta 
meg Griger Miklósnak a lista második 
helyén történt jelölését, hogy

Griger első helyének biztosítására nem 
áll módjában megfelelő anyagi alapot 

teremtenie
a választás tetemes költségeinek fedezésére.

Légitámadástól retteg
győzelmeket jelentenek Addis®- Abeba

Addisz-Abeba, január 6.
Az abesszin fővárosban újból attól ret

tegnek, hogy az olasz légirajok a közeljövő
ben bombázzák a fővárost. A főváros 
diplomáciai köreiben meglehetősen határo
zott formában beszélnek arrólv hogy a 
légitámadások legközelebb bekövetkeznek a 
ez a hír a lakosság széles köreiben Is ter
jedt.

A légitámadások bekövetkezését valószí
nűvé teszi az a körülmény, hogy

az olaszok úgy az északi, 
mint a déli frontszakaszon 
egyre fokozzák a légi had
erő harcltevékenységétsazt

Amerikai tiszt a négus uj tanácsadója
Addisz-Abeba, január 6.

A négus uj katonai tanácsadót kapott. 
Hosszú Időn keresztül Virgin svéd ezredes 
volt az abesszin uralkodó legfőbb katonai 
tanácsadója, a svéd katonatisztnek azon
ban egészségi állapota miatt el kellett 
hagynia Abesszíniát Virgin ezredes utóda 
egy amerikai katonatiszt. Nevét egyelőre 
titokban tartják.

Hétfőn este kezdődött meg a kopt kará
csony. Az abesszin karácsonyi ünnpeket a 
harctéren időző csapatok Is megünnepllk. 
Éjfélkor az abesszin harcosok a templo
mokba vonulnak, vagy a tábori istentiszte
letekre mennek. A karácsonyi első Istentisz
telet kedden naplementéig tart

A tartós esőzések és nagy felhőszakadások 
MvatkMtfbm a daauiéi főbadindUásról aa 

Payr Hugó listavezetői felléptetését azon
ban anyagilag bizlositottnak látták. Griger 
Miklóst nagy mértékben elkeserítette akkor, 
hogy Somlyódy mégis tudott pénzt előte
remteni a délikerületi választásra és utólag 
az derült ki, hogy Griger Miklós listaveze
tősége anyagilag biztosítható lett volna.

Griger Miklós degradálása általános el
keseredést keltett a párt szervezeteiben is 
és csak Griger megbocsátó jóindulata tudta 
leszerelni a már akkor felfokozott ellen
szenves hangulatot Somlyódy Lászlóval 
szémbeft. Akkora türelmességre azonban 
már Griger Miklós sem volt hajlandó, hogy 
a lista harmadik helyét Somlyódy László
nak juttassák és

elnöki szavával tiltotta meg, hogy 
Somlyódy László a listára kerüljön, 

mert — mint kijelentette — attól kellett 
tartania, hogy ebben az esetben — mint őt 
figyelmeztették — Somlyódy ellenségei röp- 
iratot adnak ki Somlyódy László ellen és 
egy ilyen röpirat az egész választási vállal

hiszik, hogy a légitámadáso
kat mostmár az egész ország 

területére kit erjesztik. 
Azonkívül olyan hírek is vannak, hogy az 
utóbbi napokban az olasz légiflotta-támasz- 
Eontokra uj, nagytipusu repülőgépek ér

eztek, amelyeknek akciórádiusa nemcsak 
ahhoz elegendő, hogy a nagy távolságokat 
megtegyék, hanem arra Is, hogy nagy ter
helést jelentő bombaszállitmányokat fedél
zetükre vehessék.

Egyes követségeken ismét berendezték a 
föld alatt épült fedezékeket, amelyeket he
tek óta teljesen elhanyagoltak. Az ubesszi- 
nek a város környékén uj fedezékeket épí
tenek.

abesszin vonalakig vezető ut tönkrement, 
“gy hogy a főhadiszállás el van vágva a 
csapatoktól.

Abesszínia délnyugati sarkában, az 
abcsszln-kenlal és Szomália! hármas halár
szög vidékétől mintegy 30 kilométernyire 
északra

az olaszok Igen fontos győ
zelmet arattak.

Az olaszok Dolótól harminc kilométernyire 
a Hueo-tó és a Gamaie-Dorla folyó között 
bekerítették az abesszlneket és döntő győ
zelmet arattak felettük.

Az olaszok ebben az ütközetben a ben- 
szülött csapatokat használták fel az abesz- 
szln haderő körülkerítésére. Az ütközet tel
jes huszonnégy óráig tartott s az olaszok 
nagy győzelmével végződött. Az ütközetet 
m olaai péaeélkocaik, eiaőaorbaai azonban 

kozásnak ártalmára lenne. Somlyódy László 
ezt az elnöki döntést kénytelen volt tudo
másul venni.

A legitimista pártban uralkodó áldatlan 
állapotok azonhan nagy ártalmára vannak 
a legitimizmusnak, ezek miatt Makray La
jos — akit a legbensőbb barátság és meg
becsülés fűz Griger Miklóshoz — is csak 
kevéssé vesz részt a párt ügyeiben és sokan 
ennek az állapotnak tulajdonítják azt a 
tényt is, hogy Sulyok Dezső, a nagytehet- 
ségii, fiatal pápai képviselő, még mindig 
nem lépett be a legitimista pártba.

Értesülésünk szerint az egyre nagyobb 
méreteket öltő zavarok miatt Hunyady 
József gróf, néhai IV. Károly király főud
varmestere,

a napokban Belgiumba utazik, 
hogy Oltónak jelentést tegyen a legitimista 
nemzeti néppárt eseményeiről, mely párt
tól egyébként Hunyady József gróf kezdet
től fogva távoltartotta magát.

S. B.

a repülőgépek döntötték el az olaszok ja
vára.

Az abesszinek 
indítványa 

a Népszövetséghez 
Róma, január 6.

Az olasz főváros politikai köreiben kép
telenségnek tartják a négirsnak a népszö
vetséghez intézett legújabb indítványát, 
bőgj- a népszövetség az eritreai és a szórnál! 
frontra kiil jön ki megfigyelőket. Olasz 
hivatalos körük még nem foglaltak állást 
a négus indítványával szemben s hangoz
tatják, hogy meg kell várni a népszövetség 
döntését.

Jólértesült olasz körökben azt mondják, 
hogy az olasz kormánynak nincs szüksége 
arra, hogy ellenezze a népszövetségi meg
figyelők kiküldését, mert Olaszországnak 
nincs titkolni valója és eddlcelé sem titkolt 
el semmit. A legjobb bizonyíték arra az a 
tény, hogy az olasz hadszíntéren jelenleg 
is ötven külföldi megfigyelő tartózkodik.

Edén a nemzetközi 
helyzetről

London, január 6.
Az újév alkalmából Edén levelet intézett 

választóihoz. Levelében utal arra, hogy
■ nemzetközi helyzet egyáltalában nem 

kielégítő.
Némi nyugtalansággal nézünk az újév
eiébe, — írja Edén levelében — de bizo
nyára hasznunkra lesznek azok a tapasz
talatok, amelyeket a közelmúltban nyer
tünk.
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Páriában vasárnap 
kiöntött a Szajna

Pária, január €
A ftoltcloországi in j/v keddiem katasztró

fáik jelleget ölt. Az árvizveszedelem a Icgsu- 
lyoaabban Aviynon városát sújtotta. Itt több 
városnegyed métermagas Hx alatt áll és ar 
utcai köti eked óit most csónakokkal bonyolít
ják la.

Veszedelmes a helyzet Lyonban fa, ahol ujahb 
házbcomláaoktól tartanak.

Súlyos a helyzet magában a fővárosban Is, 
ahol a Szajna vasárnap egy méterrel emelke
dett ét néhány partrészen már ki Is öntött. A 
szájnál folyami rendőrség állandó riadó
készültségben van.

Huszonnégy órai szánét után az esőzések

A „HÉTFŐI NAPLÓ" 9 hetes 

keresntreitvényutazása

un. tonkM.
11136. Jatt. 1. A pályáséihoz melléklendő

onMfwerte ofMl srglndulUk. igyhorv sj 
árritveatedrlem Ismét nagyon fenyegetővé 
vált.

A vasúti forgalom at ország különböző ré
szeiben megbénult. A párls—nantesl gyors
vonat! járatot hétfőn be kellett szüntetni.

Fél évszázad óta nem volt Franciaország
ban olyan nagy árvíz, mint a mostani.

Sárgái veszedefieFn 
kelts Is fenyegeti . fehér embert. A. egyik)könnyenvédekezhetünk, 
a alrgn faj témádé,., Uvol keletről. A mi- ben rendkívül gwdag Mire S*h> ‘'z 
,lk mír közelebb fekvő haj, a rdrgordg, gyltjn a sárgaságot. a gyomor- epebajo- 
mint betegség. Ma neonban már a, ellen is lkat. Kérdezze meg orvosat, 

Búcsúlevelet irt
a főkapitánynak és öngyilkos 
lett a Hűvösvölgyben Hegedűs 

Tibor közgazdász
A rendőrség 
megtiltotta a görögkeletiek 
Vizkereszt ünnepén a hivők 

Dunábaugrását
Ok: tavaly halálos szerencsétlenség történt

A magyar görögkeleti egyház hétfőn ün
nepelte Vizkeresztet. A hagyományos szer
tartások azonban ebben az évben nem 
folytak úgy le. mint más esztendőkben. A 
vizszenlelési aktus tavaly óta megcsonkult) 
elmaradt az az aktus, hogy keresztet dob
nak • vízbe, a kiválasztott hivők a Dunába 
ugranak és kihozzák a keresztet.

A rendőrség ugyanis értesítette az egy
házi hatóságokat, hogy

megtiltja ■ hívőknek a nyílt Dunában 
való imzást.

A tilalomra az adott okot, hogy egy év 
előtt, Vizkereszt ünnepén a kereszt után 
vizbeugrott ax egyik hivő, aki a hideg víz
ben meghűlt, tüdőgyulladási kapott éa 

néhány nap múlva meghalt

Értékpapírokat,
kénraaer- ti hadikWcsftnWUrtnyt. mindennemű tűre 
dékrtorvényi masai Áron véiárol Báron Bank. Bpaat. 
V., Nádora. 2fl TAtidévrl nemben Tel. 21-316,

Titokzatos emberhalál
rejtélyét kutatja a rendőrség
Ki ölte meg Mucsy Imre kőművest?

Gere Ferenc kőműves, oki Csepelen a Szent 
Istvánul 108. számú házban Ínkik, tegnap 
wto Izgatottan sietett n közelben szolgálatot 
trljcsitö rendőrhöz éa kérte. Jöjjön a házába.

■ fa.U.mráb.n holtan trtiulk <■!» I»mrr«»e. 
Mucsy Imre kőmlvca.

A rendőrség megindította a nyomozást és a 
vizsgálóbíró utasítására a törvényszéki orvos
szakértők a helyszínen fölboncolták a holt
testet. A boncolásnál Mucsy balhalántékán 
csontropedést fedezlek fel és megállnpitottáfc, 
hogy

halálát aa okozta, hogy valaki nnfl' evő
vel fejhevágta.

A rendőrség kihallgutla Gere Feren;!. A 
kőmives először azt mondotta, hogy Mucsy 
Imre az utcán rosszul lett, ő barátságból be
vitte a fáskamrába, hogy pihenjen és ott meg
halt. Később megváltoztatta a vallomását. Azt 
aütn elő, hogy kocsmában borozgatott a ba
rátjával, hazafelé menet felkéredxkedtek egy 
kocsira, Mucsy elvesztette az egyensúlyát, el
esett év

beverte a fejét a kocslderékba.
Rövidesen harmadik vallomást Is tett. Most

A PtsU Chevra Kadlaa elöljárósága. »<• 
luszlmányu, képviselőtestülete, valamint 
az Aggok Háza és gzeretethár veiérlő- 
hlzottaága a legmélyebb fájdalommal és 
a súlyos veszteség érzetével jelenti, hogv 
nagvérdemll diszelnöke

ADLER GYULA ur 
felekezeti’ közügyeinek szentelt áldásos 
élete 87-ik évében, f. Iió Bán elhalálozott.

A megdlcsöült férfin és tizedeken ke 
resztül, előbb mint a Pesti Chevra Kndlsa 
elöljárója, majd alelnőke, később elnöke 
és vógül mint unnak diszelnöke, igas lel
kesedéssel. lánglelkü hitével, mélységes 
szeretettel és páratlan odaadással ssol- 
gálta C.hevra Karikánkat és annak In
tézményeit. A szegényeknek, szükölkő- 
döknek ntyjn. az aggoknak és Ütegeknek 
r. ims Istápolója solt. Nemes munkássá 
gávnl aranybcliikkcl irta be nevét C.hevra 
Kadis.'.nk történetébe.

A megdlcsőült férfiút a Pesti C.hevra 
Kadisa saját halottjának tekinti éa tete
mei f. hó B-án. szerdán délben HU óra
kor fognak a kcrepesluti lse. temető ha 
loltcshózálnil örök nyugalomra kísértetni.

Budapest, 193B január havában.
A megdlesÖUIt emlékét kegyelettel fogjuk 

megőrizni.
Áldás és kéke hamvaira!

A Vizkereszt-ünnepség kora reggel a Do
hány-utcai görögkeleti egyház imaházában 
kezdődött, ahol dr. Ruszkó János plébános 
mondott misét. A hivők díszes egyházi me
netben végigvonultak a városon, a Dohány
utcán, Kossuth Lajos-utcán le a Duna- 
partra, ahol

háromezerfőnyi tömeg állta kÖrttt • 
Duna partján felállított oltárt.

A szabadtéri oltár előtt ismét imádkoztak, 
majd a hivők között szentelt vizet osztottak. 
Végül hekövetkezett a vlzszenlelést dr. 
Ruszkó János piros-fehér-zöld

nemzetiszinü szalaggal átkötött nagy 
diófakeresztel dobott beszéd kíséreté

ben a Dunába.
A fakereszt csendesen úszott lefelé a 

Dunán s a nagyszámú nézőközönség csaló
dottan állt sokáig a parton: találgatták, 
hogy vájjon mi lehet annak az oka, hogy 
senki nem megy a keresztért a jéghideg 
vízbe?

már azt mondotta, összeszólalkozott Muosy 
Imrével éa

ostorral megverte.
Gere Ferenc, kihallgatása még tart és a rend
őrség igyekszik tisztázni Mucsy Imre halálá
nak titkát. __

S. 0. s. 
s. o. s.

S. 0. s.
Vasárnap délelőtt megrendítő levél érkezett a 

főkapitányságra. A boríték hátlapján S. O. S. 
jelzés volt és így nem sokáig gondolkoztak az 
elosztóban: az életvédelmi osztályhoz további 
tolták.

A drámai hangú levelet örv. Gulyás Jánosné 
Irta, aki jelenleg Kispesten,

aa Attlta-uteábon lakik a szabad ég alatt 
egy üres telken.

Negyedik hete lakik a szabad ég alatt a sze 
rencsetlen asszony, akinek életében egymást 
követték a tragédiák.

Férje egy szerencsétlenség következtében 
vesztette el életét pár évvel ezelőtt, husxonhá- 
romévcs fin. mert nem tudott állást kapni, két 
évvel ezelőtt főbelőtte magát és meghalt, tizen- 
hároméves leánya tavaly, fürdés közben, a Du
nába fulladt:

kipusztult mellőle az egész eaalád.
Az ötvegyasszony már kétszer kísérelt meg 

öngyilkosságot, most a rendőrség segítségét kéri, 
hogy

mentaék meg legalább aa ő álétól, 
juttassák fedél alá.

Gulyásáét az életvédelmi osztály gondozásba 
veszi.

Francia hangversenyt rendezett a Székes- 
fővárosi Zenekar vasárnap délutón, amelyen 
Fleischer Antal vezénylete alatt Ferratid, Ravel, 
Dukas és Cézár Frank müvei kerültek elő
adásra. A jóbJkeriilt koncertnek, amelyet a 
rádió is közvetített, Pártiban is erős vissz- 
hangja támadt, miután néhány párisi lap már 
előzetesen felhívta s francia hallgatók figyel
mét. Néhány dal előadásával Tutsek Piroska 
aratott megérdemelt siker'. Vasárnap este 
Dohnányl Ernő közreműködésével az Uj Ma
gyar Vonósnégyes tartotta második hangver
senyét A kitűnő fiatal kamarazenetórMság 
salafctatan tisztasággal, nemes összjátékkal, 
érolt művészi felfogásban szólaltatta mag 
Haydn, Dohadttgó ár Schubert egy-egjr müvét.

Hétfő délelőtt megjelent a főkapitánysá
gon Schramkó Tivadar állatorvos és el
mondotta, hogy a Hársfa-utca 59/B. 
számú házban együtt lakik Hegedűs An
drás mérnökkel, aki jelenleg Gödöllőn 
van, de öt felhatalmazta, hogy a neki 
érkező leveleket fölbontsa. Hegedűsnek ma 
a következő levél érkezett*.

— Kedves Bandikáml A Sváb
hegyen, a Hidegkuti-ut felé vezető 
utón megtaláltok. Már régen gyűj
töttem a mérget és most már elég 
van a halálhoz. Most vasárnap dél
után négy óra van. Isten veled. Csó
kol Tibor."

A levél titka hétfőn délután leleplező
dött: a Mátyás kWly-ut sarkától száz lé
pésre ugyanis

elegáns*  prémes télikabátba öltözött 
férfi holttestét

Öngyilkos lett egy csempész 
a Mátyás-utcai pénzügyőri 
laktanyában

A pénzügyőrség, amely a csempészek után 
nyomoz, megtudta, hogy a szacharin- és tűzkő- 
csempészközpont egyik tagja, Petrovics István 
Dob-utca 110. szám alatt lakó szobafestősegéd. 
A pénzügyőrök lesbeálltak és szombaton tet- 
tenérték Petroviesot, amikor nagyobb szállít
mány csempészárut akart elrejteni a lakásán.

Igazolásra szólították fel, majd előállították a 
jV dfyds-utcai pénzügyőri laktanyába. Petrovics 
eleinte tagadott, később azonban

beismerte a csempészést, 
mire a szabályok értelmében őrizetbe vették. 
Miután a pénzügyőrségen

nincsen őrlzefes cella, az. egyik szobában 
helyezték el, majd kihallgatása után rá

zárták az ajtót.
Vasárnap éjszaka a szolgálatos pénzügyőr 

arra lett figyelmessé, hogy abból a szobából, 
ahol Petroviesot őrzik, széngáz szivárog ki. A 
pénzügyőr kinyitotta az ajtót s ott látta Pét- 
rovicsot a szoba padlóján Ajultan fekve: elkese
redésében és a büntetéstől való félelmében

kihúzta a kályhaeaövet, hogy aa így ki
áramló széugázzal öngyilkos legyen.

Azonnal hívták a mentőket, akik Petrovics 
Istvánt eszméletlen állapotban szállították a 
fföáus-kórbázba. A pénzügyőrség az esetet azon
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találták. Mellette a főkapitánynak címzett 
levél feküdt és egy kiüritelt kis üveg. A 
mentők megállapították, hogy a férfi már 
több mint huszonnégy órája halott, har
minc köbcentiméter morfiummal és ko ff elu
nni megmérgezte magát. A rendőri bizott
ság megállapította, hogy mz öngyilkos 
ugyanaz a férfi, aki Hegedűs Andrásnak a 
levelet irta •

Hegedűs Tibor, a mérnök bátyja, ötven- 
négyéves okleveles közgazdász,

a Weiss Manfréd-ggár alkalmazottja, aki 
Csepelen, a Sdndor-utca 20. számú házban 
lakott A közgazdász napokkal azelőtt el
tűnt hazulról és karácsony óta hhmialábán 
sem mutatkozott. Hozzátartozói szerint 
súlyosan neuraszténiás volt, val&szinüleg 
betegsége miatt lett öngyilkos.

Búcsúlevelét kedden kézbesítik a fő
kapitánynak.

nal jelentette a főkapitányságnak áttol. hogyha 
Petrovics felgyógyul, szállítsák át a pénzügyöt- 
séghez, hogv tovább folytassák ellene at eljá
rást.

A bronz
az idei téli hajszín

A Budapesti NÖifodrász Ipartestület és a 
Női fodrászok Mester-Egyesülése vasárnap dél
után tartotta idei nemzetközi verscnyfésüléfét 
a Gef/érf-szállóban.

Vágó Viktor ipartestületi elnök üdvözölte 
Dálnoky-Kovács Gyula kereskedelemügyi állam
titkárt, dr. Gyulay Ákos iparügyi miniszteri 
osztálytanácsost, Dálnoky-Kovács Jenőt, az 
országos iparegyesület igazgatóját, majd meg
kezdődött a verseny, amelyből kialakult az 
iáéi téli női hajdivat. Ezek szerint

az Idei téli hajdlvatszln a bronzvör*s  és 
a szőke, a hamvasszfikétŐI a Tlzian-vöröslg.

Az estélyi és fantáziafrizuráknál különféle mű- 
hajdlszitéseket alkalmaznak

A versenyeket, egy kivételével, magyarok 
nyerték meg.
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T estvérgyilkoss ág 
Kispesten

Kispesten a Galamb-utca 28. számú ház
ban vasárnap éjszaka borzalmas testvér
gyilkosság történt: egy pengőért...

A Galamb-utcában lakik özv. Gál Istvánná. 
Vele lakott két fia is, a 23 éves István és a 
27 éves Lajos. A két testvér vasárnap este 
italosán tért haza a lakásba. Anyjuk vacso
rát adott nekik, majd arra kérte fiait, hogy 
térjenek nyugalomra.

Mindkét fiú levetette kabátját, hogy 
Agyba kerüljön, amikor Lajos egy pengőt 
kórt kölcsön Istvántól, de ez vonakodott 
adni. Vita keletkezett, végül egymásnak 
estek és

valóságos csatatér lett a kis szobából.
Gálné a szomszédba rohant, hogy segít

séget hozzon s vissza is tért egy idő múlva 
a szomszédokkal. Amint benyitottak a la

Merle Györgyi,
a P. K. ragyogó szép fiatal hivatalnoknője, 

méreggel megölte magát
Vasárnap regeire egy élettragédia fejező

dött be a Pajor-szanatórium egyik külön- 
szobájában, ahol napok óta ápolták a 
Pénzintézeti Központ egyik legszebb és 
legtehetségesebb tisztviselőnőjét, a jó csa
ládból származó, huszonnégyéves Merle 
Györgyit.

A feltűnő szép leány esztendők óta állott 
a Pénzintézeti Központ szolgálatában. A 
tehetséges és szorgalmas tisztviselőnő any- 
nyira megnyerte föllebbvalóinak a bizal
mát, hogy

a devizakiutalások ellenőrzési osztá
lyába osztották be rendkívül fontos 

munkakörrel,
ahol csak a magasrangu tisztviselők, fő
revizorok és igazgatók rendelkezésére 
állott

Az intézet tisztviselői kara szomorúan 
tapasztalta, hogy a szép leány családi vi
szály közepébe került.

— Nem bírom én tovább ezt az életet — 
mondogatta sirva Merle Györgyi

Hiába vigasztalták kollégái, akik egytöl- 
•gyik tisztelték, tovább is megmaradt amel
lett, hogy öngyilkos lesz. Szilveszter nap
ján ismét

Őszinte beszélgetés 
dr. Gergely Lajossal, 
akt kiszabadult az Angyalföldről 
és elégtételt követel meghurcolásáért 
és felesége öngyilkossága miatt

Két nap óta gyakori látogatója a főkapitány
ságnak és a törvényszéknek dr. Gergely Lajos 
43 éves vegyészmérnök. Tanácsokat kér hiva
talos emberektől,

hogyan szerezzen magának elégtételt 
azokért az izgalmakkal teli hetekért, amelye 
két az angyalföldi tébolydában kellett eltol- 
tenie ép elmével és hogy milyen módon to
rolja meg felesége öngyilkosságát.

A Hétfői Napló munkatársa fölkereste a 
kétségbeesett, összetört embert Rákóczi-ut 19. 
szám alatti albérleti lakásán, ahol feleségével 
együtt lakik. Előadásából nem mindennapi 
érdekességei

drámai fordulatokkal teli életregény 
bontakozik ki.

— A Műegyetem elvégzése után — kezdi elő- 
adását — kikerültem a frontra és mint főhad
nagy szereltem le. Hosszú ideig nem tudtam

kásba,
rémülten látták, hogy Gál Lajos, kesé
ben véres késsel, üveges szemmel bá
mul a padlóra, ahol vérében fekszik 

az öccse.
elvérzett és meghalt.

Gál Lajost előállították a rendőrségre, 
ahol ki akarták hallgatni, azonban annyira 
részeg volt, hogy csak hétfőn délelőtt tud
ták kikérdezni. Mikor közölték vele, aogy 
öccsét agyonszurta,

elájult, úgyhogy orvos térítette eszmé
letre.

Kihallgatásakor elmondotta, hogy any- 
nyira részeg volt, hogy nem emlékszik 
semmire és igy sejtelme sem volt arról, 
hogy öccsével összeverekedett vagy agyon
szurta. Gál Lajost letartóztatták.

elkeseredett hangulatban
kezdte meg reggel a munkát. Később a má
sodik emeleti folyosón levő mosdóhelyi
ségbe ment. Eltelt már kétórányi idő is, 
mikor az altiszt ijedten rohant be az egyik 
igazgatóhoz:

— Igazgató ur kérem, Merle kisasszony 
ájulton fekszik a mosdófülke előterének 
padlóján!

Néhány perc múlva mentők állottak meg 
a Pénzintézeti Központ palotája előtt és

halálrasápadt arccal, hordágyon hozták 
le Merle Györgyit

és a Pénzintézeti Központ igazgatóságának 
rendeletére szanatóriumba szállították.

Az orvosok minden lehetőt elkövettek, 
hogy segítsenek a szerencsétlen leányon, 
azonban olyan nagy adag mérget vett be és 
ez annyira fölszivódott a szervezetébe,, 
hogy

a leggondosabb orvosi ápolás sem tudta 
megmenteni és vasárnap hajnalban 

meghalt.
Az öngyilkosság hátterének pontos tisz

tázására egyébként úgy a Pénzintézeti Köz
pont, mint a rendőrség vizsgálatot indított.

elhelyezkedni, kezembe vettem a vándorbotot, 
Németországba, Hollandiába, majd Amerikába 
mentem és nyolc évig dolgoztam Los Angeles
ben, Hollywoodban,

a nagy filmgyáraknál, mint hangmérnök.
— Sok jó barátot szereztem magamnak, 

köztük Biró Lajost, Kordát és más hírességeit 
a filmvilágnak. Megszereztem az amerikai 
állampolgárságot is. Az amerikai tempó,

az emberfeletti, túlfeszített munka azon
ban nagyon megviselt, 

pihenésre volt szükségem. Hazajöttem, de ide
haza azóta sem volt komoly elhelyezkedési 
lehetőségem. Angol nyelvórákat adtam, abból 
éltem. Jelenlegi feleségemmel, Mészáros Klári
val a Margitszigeten ismerkedtem meg és 

családom minden ellenzése dacára, 
éppen ma egy éve feleségül vettem. A múlt év 
novembere óta állandó izgalmak között éleik. 
Tisztiorvosi vizsgálat alá vetetlek, majd taxiba 
ültettek azzal, hogy szanatóriumba visznek. 
Mikor körülnéztem,

a tébolyda megfigyelőjében találtam ma
gam

és hiába faggattam az orvosokat, senkitől sem 
kaptam felvilágosítást, hogy miért is kerültem 
oda. Bátyámon kivül senkit nem engedtek 
hozzám. Feleségem ötnapi nyomozás után

a detektívek segítségével 
tudta csak meg, „uj lakhelyemet".

Most az asszony veszi át a szót és izgatott
ságtól remegő hangon mondja a következőket:

— Titokzatos telefonüzenetek, 
névtelen levelek 

utján többször figyelmeztetlek, hogy hagyjam 
| ott férjemet, az súlyos beteg, ha nem igy cse- 
I lekszem, nagy baj lesz. Dec>*mbcr  10-én a 
I Royaf-szállóban ebédeltem és egyszer csak a 
pincér géppel Írott levelet nyújtott ót. Egy 
ismeretlen, soffőrkinézésü férfi adta ót neki a 
levelet, azután elsietett. Ebben felszólítanak, 

ne foglalkozzam férjem kiszabadításával, 
hanem adjam be a válópert, mert külön
ben férjem pár napon belül halott lesz 

és nekem is bajom lesz. Ezután követtem el az 
öngyilkosságot, annyira megvisellek a névtelen 
levél izgalmai. Amikor kissé összeszedtem ma
gam, tovább folytattam a harcot férjem érde
kében. Január S-án győzött az iguság: Né
meth Ödön dr. egyetemi tanár vesetáeével több

Legyen a 
HORVíTH-kerméi Budán

ma este 8 órakor

Közismert Spolarlch-konyha, 
l’olgái 1 árak. Kőbányai Polgári 
Serfőző sörkülönlegességei. 
Asztalrendelés: Tel.: 60-3-35 

orvos és hatósági személy szállt ki a téboly
dába, egyórás vizsgálat után

megállapították, hogy férjem egészségi 
állapota zárt intézeti kezelést nem igényel 

és még aznap kiengedtek a tébolydából.
A sok izgalomtól teljesen megviseli Gergely 

házaspár ma délelőtt

Nyomortragédia Kispesten:

szemétbányában talált disznósajtot 
vacsorázott és husmérgezést kapott 
egy héttagú család

Kispesten, az Árpád-utca 29. számú házban él 
Farkas András napszámos rettenetes nyomor
ban feleségével és gyermekeivel: a 10 éves Jó
zseffel, a 9 éves Andrással, a 4 éves Júliával, 
az egyéves Magdával és a hathónapos Ilonával.

Farkas esztendők óta nem tud munkát kapni 
és igy abból éj, amiből Kispest többi nyomor
gói: a szeméttelepből. Kispest és Pestszentlőrinc 
határában van ugyanis egy régi szeméttelep, 
ahová annakidején a főváros szemétjét hordták 
ki. A milliós város szemetje dombokat formált 
ki a kispesti határban és

Idejárnak bányászni a kispesti szegények, 
a „guberolók",

hogy egyrészt az ott talált vasat, rezet és egyéb 
fémeket értékesítsék, másrészt, hogy innen ka
parják ki tiz körmükkel télviz idején a fiiteni- 
valójukat.

Pékár Gyula amnesztiát kér 
a főkapitánytól a kávéházból 

kitiltott kutyák számára
Uj kutyarendelet készül a városházán

Izgalommal teljes vára
kozás füti a budapesti 
kutyabnrátokat: pár na
pon belül eldől, érvény
ben marad-e a főkapi
tány! rendelet, amely szi
gorú paranccsal kitiltotta 
a kutyákat a budapesti 
kávé-házakból és vendég
lőkből.

Néhány hónappal ezelőtt adta ki rendeletét 
a főkapitány, amelyben egészségügyi okokra 
hivatkozva, megtiltotta, hogy a kávéházakba 
és vendéglőkbe kutyákat vihessenek be. A ren
delet fölött megoszlottak a vélemények. Volt, 
aki helyeselte, mások viszont panaszkodtak, 
mert

még a kávéházban vagy vendéglőben sem 
akartuk megválni kedvenc kutyájuktól.

A kutyabarátok és kutyás egyesületek körében 
sokat beszéltek a rendeletről és végül az a 
felfogás alakult ki, hogy méltányossági okokra 
hivatkozva, megkérik a főkapitányt, hogy ha 
lehet, változtasson az álláspontján és módo
sítsa a rendeletét úgy, hogy a kecske is jól
lakjon, a káposzta is megmaradjon —azokat 
h kutyákat, „akik" tisztességesen viselkednek, 
vagyis jólneveltek, engedjék be a kávéházak
ba, legfeljebb

csak azt tltsa el, hogy egyes, a jólzlé-’sel 
hadilábon álló kutyatulajdonosok kávé

házi edényből etessék kedvenceiket!
A kutyabarátoknak ez a kívánsága foglal

koztatta a Magyar Ebtenyésztők Országos 
Egyesületéi is, amelynek illusztris elnöke, 
Pékár Gyula elhatározta, hogy küldöttséget 
vezet a főkapitányságra és

Fercnczy Tibor főkapitánytól amnesztiát 
kér a Jólnevelt, lllemtudó kutyák és tulaj

donosaik számára.
Néhány nap múlva fogadja a főkapitány a 
küldöttséget és a kutyabarátok most nagy iz
galommal várják a döntést.

A kutyafronton egyébként igen érdekes és 
fontos intézkedés készül. A legutóbbi állat
egészségügyi törvény ugv rendelkezik, hogy az 
egyes törvényhatóságoknak

uj ebadó-szabályrendeleíet kell készíteni.
A szabályrendelet felöleli a kutyakérdés egész 
komplexumát, tehát nemcsak az adózásról 
rendelkezik, hanem például arról is, hogy 
szabad-e kutyákat kávéházba, vagy vendéglőbe 
vinni.

A budapesti városházán egyszerre kél helyen 
folyik a munka az uj szabályrendelet megal
kotására. a pénzügyi osztályon és a közélel
mezési ügyosztályon, ahová az állatorvosi 
problémák tartoznak. Az Országos Ebtenyész
tési Tanács József Ferenc királyi herceg el
nökletével nemrégiben ülést tartott, amelyen 
szóbakérült m a kérdés is. A tanács szakértők

a budai SFCURICH-ETTEREM
(szemben a BUDAI SZINKÖR-rel)

beszolgáltatja a névtelen levelet a főkapi
tányságon és ismeretlen tettes ellen följe

lentést tesznek
azzal kapcsolatosan.

Gergely dr. másik útja a törvényszékre ve
zet. hogy meghurcoltatásáért erkölcsá és anyagi 
iórteritést igényeljen.

Farkas András is idejárt tüzelőanyagot bá
nyászni József és András fiaival. Legutóbb 
szombaton járt itt a család három tagja és na
gyon megörültek, amikor

papirosba csomagolva egy egész disznósaj
tot találtak.

A disznósajtot a héttagú család jóízűen el
fogyasztotta, majd lefeküdtek. Éjszaka rosszul 
lett és néhány pedre, múlva

görcsökben fctrcngelt az egész család.
Sikoltozásuk és jajgatásuk felverte a ház csend
jét. A felriadt lakók a kispesti mentőket hívták, 
akik egymásután szállították a család vala
mennyi tagját kórházba. Itt azonnal megállapí
tották, hogy

valamennyien életveszélyes husmérgezést 
szenvedtek

s gondos ápolás alá vették őket.

bevonásával
negyvenoldalas memorandumot készített és 

ezt a polgármester elé terjesztette.
A memorandum szakértői szempontból vilá
gítja meg az ebtartási szabályrendelet kérdé
seit és biznak benne, hogy a városházán meg
szívlelik a memorandum érveit.

A szabályrendelet tervezete különben az 
ügyosztályokon rövidesen elkészül és már a 
jövő hónapban a közgyűlés elé kerül, úgyhogy 
februárban már végleges rend lesz a kutya
fronton.

A magyar filmgyártás 
újdonsága

Csiky Gergely
vigjatéka:

A

Filmre Irta és zenéjét szerezte:
Farkas Imre

Rendezte: György István
Főszereplők:

Cs. Aczél Ilona, 
Szörényi Éva, 
Toronyi In-re, 

Perényl László, 
Daibukát Ilona, 

Rózsahegyi Kálmán, 
Pethes Sándor, 

Peéry Piri, 
Olthy Magda, 
Márkus Lajos

Premier csütörtökön

cin • uú
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Szombaton nyílik meg a Szalonban a dán 

művészek reprezentatív kiállítása. A ki- 
állítás magyar fővédnöke Horthy Miklós 
kormányzó, dán fővédnöke pedig Frederik 
dán trónörökös. Maga a dán király is el- 
köldöite a kiállításra gyűjteményének 
néhány nagyértékü műtárgyát.

II.
Előkelő vendégek hallgatták végig va

sárnap este az Operában a Carmen előadó 
Sál. Gömbös Gyulát, feleségét, leányát és 
fiát láttuk az egyik páholyban.

III.
Két érdekes osztrák vendég jelentette be 

érkezését. Budapestre jön Starhemberg al- 
kancellár öccse, Starhemberg Fcrdinánd 
gróf és Mar. Mandel, a híres osztrák nagy
iparos.

IV.

zetközi hotelkurzust. A kurzus befejezése 
után Lyonba ment praktizálni. A feltűnően 
szép és művelt fiatal urileány megismerke
dett a legelőkelőbb és leggazdagabb lyoni 
selyemgyáros fiával, Marc Mon Moo-val. A 
társasági formák között történt megismer
kedésből szerelem lelt, Marc Mon Moo öz
vegy édesanyja és nővére nemrégiben 
Budapestre jöttek háztüznézőbe és a napok
ban lesz az esküvő Budapesten.

XII.
Nagy szenzációja van a budapesti kár- 

tyásvllágnak: az egyik müvészkluhban

nyolcpengős téttel Indult egy poentőr, 
ütött, ütött, amíg bele nem fáradt és 3180 
pengővel kelt fel!

XIII.
A Műterem Kossuth Lajos-utcai helyisé

gében tegnap nyilt meg Móricz Margit 
festömüvésznő Afrikában festett müveinek 
és Ispánky József szobrászművésznek gyűj
teményes kiállítása.

QlQQőnsSXS 

W összony í® 
HÖLGYEIM! ITT A SZMOKING!

TöltOtOll
MINERVA

14 kor. aranytól l«', g 
modern szlvóazur- rl. 
keretes ................. PVs

papirAruhAz 
Kossuth Lajos-u. tO. 
A. tuiiatzs ovai ACtuuea

lUjilltíok

A london-budapesti repülőjárat két vi
lághírű artista-művészt röpített Buda 
pestre: megérkezett Iíoray and Chela, a 
Cochran-revú nagy attrakciója. A fűsze
res. forró kubai éjszakák izgatóan és főj- 
tőan érdekes levegőjét hozta magával ez 
a ragyogó duett Két eiotikus pillangó: nem. 
ts táncolnak, hanem röpülnek a parkett 
fölött. A Párisién Grill januári műsorának 
világszáma Dorog and Chela. Meg kell 
nézni őket.

V,
Londonból írják a Kisnaplőnak: Két 

nagy szenzációja van a londoni socíetynek. 
f. MacDonald lánya és hűséges munkatársa, 
Ishbel MacDonald — vendéglős lest. Meg
vásárolta a bucklnghaml grófságban lévő 
Aylesbury városkában „Az ódon ekéhez" 
címzett fogadót. Ishbel MacDonald maga 
akarja vezetni a vendéglőt és üzletében nem 
szakembereket alkalmaz, hanem a Mac- 
Donald-család régi hűséges hdzlcselédjelt 
J. Egyszerre két Chaplin-exfeleség tűnt fel 
az angol fővárosban. Először a nagy Charlie 
első felesége, Lita Grey érkezett Londónba. 
A ragyogóan stép Ltta Grey londoni szín
padon akar fellépni. Lila Grey után rövide
sen megérkezett Chaplin második elvált fe
lesége, Mttdred Harris Is. Mildred Harris 
éjszakai lokált nyit Londonban. Luxusgő- 
sös — lesz a lokál elme. (Ide kell Imi, hogy 
az ex-Chapllnnét már megelőzte Budapest: 
a dunaparti Anna-bár interleurje luxus
gőzös fedélzetét ábrázolja.)

A párisi demi-bemutalókon csaknem min
den divatház az estélyi és délutáni szmó- 
kingruhút favorizálta. A bemutatót vásár
lás követte és ma arra ébredünk, hogy 
elegáns asszony szmóklngruha nélkül „kein 
Kchrttt".

Egyszóval a szmóking! Végy tehát egy

Nagyon szép, fenti recept szerinti ruhát 
visel Kosóry Emma az egyik divatos duna
parti kávéházban. Neki a blúzon elől még 
egy fekete másni nyakkendője Is van.

Sok nagyestélyi ruhát is láttunk ilyen 
megoldással.

Roppant tetszett egy rózsaszínű moiré 
ruha mély dekoltázzsal, remekbeszabott 
szoknyával és erre egy rózsaszínű szmó- 
kingkabát, a vállbán erősen húzott puffos 
ujjakkal és elől a fazónon élénkszinü 
szekfflvel Olyan csinos, de olyan csinos 
volt, hogy győzelmi mámorral vallhatjuk 
be: ennyire mutatós egyetlen férfi sem le
het soha szmőklngban ...

Gyönyörű volt a másik szmóklngruha Is, 
amit láttunk: acélkék bársony, már vala
mivel rövldebb szoknya, halványkék sza- 
tln blúz, kabát. Ezt a ruhát például nyu
godtan lehet majd tavasszal is viselni, 
mert kiszivárgott hírek szerint, tavaszra 
Is divatos lesz a szmóldng, mégpedig a 
régi pepita szoknya — sima kabátmeg- 
oldássaL

Szóval a szmóking meghódított bennün
ket és most már csak arra vagyunk kiván
csiak, mikor kerül a sor a női divatban 
a frakkra és talán-talán a hajdani ferenc- 
józsefre is. Egyelőre állapítsuk meg szo
morúan a férfiak újabb győzelmét felet
tünk, még a divatban is.

Az őszi forduld eredménye: 1a férfiak 
Javára.

Dr. Dévalné Erdős Biteke.

♦
Ezüst rókák, bundák, pelerinek, mérsé

kelt áron. Hevö Istvánná, Baross-u. 45. Tel.

Egyik igen jónevü tcnoristánkkal egy 
kis baj eseti az 1935-ös év utolsó éjszaká
ján. A népszerű művész, aki egyformán 
otthonos az opera és az operett világában, 
egyik előkelő szállodánk műsoros estjén 
lépett fel, amelyet a szálloda az ott szil- 
ve~4ztcrcző mintegy 100 külföldi vendég 
tiszteletére rendezett. Vendégeink azon
ban Igen rövidesen jő hangulatra kere
kedtek és amikor a tenorista első száma 
gyanánt a vendégek Irúrll udvariasságból 
egy idegennyelvü dalba kezdett, a ven
dégek emelkedett hangulata a tetőfokra 
hágóit. De már az első taktusok után meg
változott a hangulat A pódium felé zápor- 
szeriien röpködtek a kiáltások, majd az 
asztalokon elhelyezett gyümölcsös tálak 
tartalma talált utal a tenorista felé, aki 
halálsápadtan próbálta tovább énekelni a 
dalt. Egy Jól Irányzott narancs azután 
telitalálatba talált és a teljes Joggal mej, 
sértődött művész vérvörös arccal vonnlt 
le a pódiumról a dal közepén. Aránylag 
enyhébb lefolyású volt egy csinos, lenge 
keleti öltözetű kis táncosnőnk szereplése, 
akii ■ garázda vendégek száma közben 
valósággal leszedtek a pódiumról és az 
asztalok fölött kézről-kézre, Illetőleg száj- 
ról-szájra adtak tovább egymásnak. A kis 
táncosnő ugyanis derékig — egy melltartó 
kivételével — meztelen volt. A szokatlan 
Incidens után a táncosnő testének eme ré
széről, Jó félóráig mosta le kölnivízzel a 
vendégek szeretetének viharos megnyilvánu
lását, majd lemondván többi szilveszteri 
szereplését, hazament, hogy borogatások
kal enyhítse szilveszteri orkánszerű sikere 
nyomait...

Bridgefeladvány

VI.
Három előkelő politikus volt a kettős 

ünnep semmerlngi magyar vendégel között 
Bornemisza Géza, Lázár Andor és Antal 
István.

VII,
Az ujesztendő legérdekesebb házassági 

híre: Sebestyén Arnold, az Est-konszern 
nagynevű néhai igazgatójának leányát, 
Verát eljegyezte Goldschlöger Lóránt, a 
/tatot bankár, ölelnek a neve legutóbb o 
nagyszabású angol-magyar filmvállalkozási 
tervvel kapcsolatban szerepelt.

Vili.

Mrs. Woodmard, a legelegánsabb angol 
dáma, aki a nyáron egyszer már vizitelt 
nálunk, ma este újra megérkezik és a 
Dunapalotában száll meg.

IX.
Flaschner Ernő, a Moulin Rouge igaz

gatója remek újévi ajándékkal kedveske
dett a közönségnek. A januári műsor ez az 
ajándék: Harmath Imre és Fényes Sza
bolcs uj revűje, a Millió Vénusz. Amit egy 
párisi Luxusvarieté produkálhat ragyogó 
kiállításban, fényben, pompában, művé
szetben. táncban, humorban, nagy artista
számban, muzsikában — azt mind besűrí
tették ebbe a revübe. Olyan ez n produk
ció, hogy idejöhetne müsorösszeállitást és 
a közönséghez címzett áldozatkészséget ta
nulni a varietéigazgatók nemzetközi szö
vetségének , küldöttsége Is. A tehetséges 
Jimniy rendezi a ragyogó produkciót, 
amelyben felvonul a Moulin Rouge egész 
márkás művészgárdája. Tökéletes siker! A 
boszorkánvós lábú Felcky Kamilló és a bű
bájosán kedves és finom kis Komlói Jucit 
külön is meg kell dicsérni.

X
M.igyarnrszdg volt londoni követé,

< i; ,i l. iszló, gróf feleségével, Vanderblll 
i, .1 vet együtt hazaérkezett. Amíg buda- 
p(S{( házukat újra megnyitják, egyelőre 
remetei vadászkastélyukban stdlltak meg

XI.
Szívderítőm szép és aranyos házassági 

tőríénctrŐl beszélnek a budapesti társasá
ga'bán. Badits Edina, budapesti bank 
igazgató leánya, a dolgozó nők sorába akart 
állni: Svájcba utazott és elvégezte a nem

fekete bársony vagy selyem hosszú szok
nyát, dicceltesd fel csaknem a térdedig, 
ehhez csináltass egy fehér, vagy ekrü 
cslpkebluzt puffos, vagy hosszú újakkal 
és az egész blúzt „húzd bt" egy hosazu- 
ujju, vállbán kissé puffos szmóklrigkabát- 
tal, svelfolva. hermfazónbal, stembegom- 
bolva. tehát úgy, miként az a férfiaknál 
az előírás.

Bálkirálynö
is lehet, ha ruhája anyagát

Kiéin Antal
átvatárnhásábaa vásárol|a

Király ucca 40. (A leréz templomnál)

Meglepő fordulat, érdekes 

ügyészségi kihallgatások 

Mártonffy Máriusz ügyében

Vasárnap és Vizkereszt napján igen ér
dekes kihallgatások folytak a királyi 
ügyészségen. Az Elektromos Müvek több 
főtisztviselője várakozott dr. Grotto László 
királyi ügyész harmadikemeleti szobája 
előtt.

Aztán egymásután mentek be az 
ügyészhez a beidézett főtisztviselők, 
hogy vallomást tegyenek Mártonffy 

Máriusz nagy port felvert ügyében.
Mártonffy Máriusz huszonnégy órával 

azután, hogy az Elektromos Művök 
személyzeti osztályának Igazgatójává ne
vezték ki, alaptalan megvesztegetési bot
rányba keverték. A rendőrségen följelentést 
lettek ellene, hogy ötszáz pengőért állást 
ígért. Dctcktiveket állítottak lesbe egyik 
kávéházban, ahol Mártonffy Máriusz meg- 
'elenik, s ötszáz pengő ellenében állásról 
tárgyal. Mártonffy, nki mltsem tudott az 
állásszerzés ügyéről, a kávéházba el sem 
ment. Amikor aztán tudomására Jutott, 
hogy milyen komplottot szőttek ellene, fe
gyelmi vizsgálatot kért maga ellen. A fe
gyelmi eljárás tisztázta is Mártonffy igaz
gatót.

Ez az ügy két nap előtt a királyi ügyész
ségen meglepő fordulatot vett; Mártonffy 
Máriusz ügyvédje, dr. Angyal Endre utján

hamis vád bűntette elmén Ismeretlen 
tettesek ellen bűnvádi feljelentést tett.
Az ügyészség soronkivtíll sürgős vizsgá 

'nl<M rendelt el a följelentés (.gyében, s 
jrof/o László királyi ügyész már vasárnap 
.Cgf.cl megkezdte u kihallgalásuhkal.

Elsőnek Tuboiy János, az Elektromos

Müvek igazgatója tett tanúvallomást.
Előadta, hogy ő az Elektromos Müvek 
megbízásából Járt annakidején a főkapi
tányságon, ahol bejelentette azokat az ada
tokat, amelyeket a vállalat tudomására 
hoztak, ö ezzel a lépésével nem akarta 
megvádolni Mártonffy igazgatót, hanem 
kötelességsrerüen járt el. Ezután Hirschler 
Gyula ny. postatakarékpénztári tisztviselőt 
hallgatták ki, aki elmondotta, hogy nála 
Mártonffy Máriusz váltói nem állásszerzés 
ügyében voltak, hanem egy kölcsönügylet
ből kifolyóan kapta a váltókat Mártonffy- 
tól.

Vallomást tett Harsági József Is, aki
nek a*  állítólagos állást ígérte Már

ton (fy.
IIarsági kijelentette, hogy állásszerzés ügyé
ről Mártonffyval semmiféle tárgyalást nem 
folytatott.

Az ügyész az Elektromos Müvek számos 
tisztviselőjét is kihallgatta s valószínűleg 

tanúkihallgatásra Idézi meg Plóez Pált, 
is Elektromos Müvek vezérigazgató

ját te.
Mártonffyt ugyancsak kihallgatták s en 

nek során az Igazgató kérte, hogy az állí
tólagos megvesztegetési ügyére is a legtelje
sebb vizsgálatot rendelje el az ügyészség.

A két napig tarló kihallgatások során 
több Izgalmas szembesítésre Is sor ke- I 
riilt a e hét közepén dönt az ügyész

ségi
hogy Mártonffy följelentése ügyében kik 
ellen indítja meg hamis vád címén a bűn
vádi eljárást
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Kör a, adu, dél Indul, legjobb ellenjétfk mel
len <U Ütést csinál!

»
A multhett Ő kórós rejtvénypartinak, mely 

igen nagy érdeklődést váltott ki — „tempó Iá
lék" megoldását ttt közöljük:

Az induló káró tízest felvevő kézben üti a 
dámával és treff lopással asztalra megy, pikk
ásszal kézbe jön, újra treff-lopás. Kör ászra le- 
dob egy pikket és a pikk dámát kiadja nyugat
nak! Tehát üt 3 pikket, 4 treffet, 3 kárót és 1 
kört.

♦
A legutolsó Jelentés szerint a ncw-ynrkl 

világbajnokságon a hatodik menetben, 13(1 
leosztás után 1170 ponttal Isméi e „négy 
á»z" vezet. Minthogy e verseny háromszáz 
leosztásra megy, a küzdelem még mindig 
teljesen nyílt.

♦
Február 4-én este 0 órakor kezdik meg 

a Világ Bridzs Olimpiász (World Bridge 
Olimptc) mérkőzéseit. Ugyanebben az idő
ben a világ minden táján tizenhat előre 
összeállított leosztást Játszanak le. Jelent
kezés a Bridge Club Erzséhel-téri helyisé- 
gében.

*
A szövetség január lfí-án fél 7 órára össze

hívta az összes magyar brídzsklubok ehöoss- 
tályu csapatkapitányait, akik szavazással dön
tik el, hogy negyven vagy negyvennyolc leos.tá- 

at tdti bajnokság Ugyanakkor sor
solják ki a pályaválasztás jogát és a zsürt 
tagjait ts.

♦
A brldzselők nem akarunk klmarattnl az 

Idei báli naptárból: az Unta február 1-én ■ 
Fészek ÖHues termeiben nagy jelmezes hált 
Írendez. Az est legplkánsabb és legsikeresebb 
elmeze valószínűleg az „öt bukás bcllb*n  a 
ontrávalM lesz

— A megbízhatóságáról közismert Friebert 
cég, dacára a hörárak állandó emelkedésének, 
a raktárán levő cipők árát lényegesen leszállí
totta. Rókócxl-ut 39 Teréz körűt 62. Rákóczi- 
ut 64. Vámhéz-körut 10.
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Levélben jelentkezett 
a rózsautcai gyilkos!

Ne keressenek, már román területen vagyok...
Vasárnap délelőtt nagy izgalom támadt 

a főkapitányságnak a gyilkossági ügyekkel 
foglalkozó osztályán, ott, ahol több mint 
egy hét óta keresik lázas izgalommal Hus
ijává Györgynek, az öreg Rózsa-utcai szücs- 
mesternek a gyilkosát.

Az történt ugyanis, hogy a főkapitány
ságra vasárnap két névtelen levél érkezett. 
Az egyiket levelezőlapon írták és ez a tar
talma:

— Ne keressenek, én vagyok a gyilkos. 
Már román területen vagyok. Ezt a 
levelezőlapot egy barátom adta fel 

postán. A gyilkos.
A másik levél már komolyabb tartalmú 

és amint az írásszakértő megállapította, 
kétségtelen, hogy egy gyermek Írhatta.

A levél azt tartalmazza, hogy aki írja, 
az rengeteget tud a dologról, de fél elmon
dani mert egy hozzátartozója is érdekelve 
van az ügyben s a szülei megvernék, ha 
megtudnák, hogy a rendőrségét értesitette.

A levél vétele után Simon rendőrfogal
mazó, aki most a nyomozást vezeti, detek
tívek seregét küldte ki a Rózsa-utcába, 
hogy a környék gyermekeit kérdezzék ki.

Két gyerek került ■ kikérdezések kap

Újabb névtelen levél-botrány:

Nagy Endre, az újonnan 
kinevezett árvaszéki ülnök 
ellen gyalázkodó névtelen 
leveleket Írtak

A névtelen levelek lavinája, amely egy 
magasrangu rendőrtisztviselő megrágalma- 
záséval kezdődött, újabb botrányos ese
ményt provokált. A névtelen levél-botrány 
legújabb eseménye a városházát foglalkoz
tatja. A legújabb árvaszéki kinevezésekkel 
kapcsolatos ez a névtelen levél-botrány. Pár 
nap előtt történt, hogy

Nagy Endre fővárosi fogalmazót árva
széki ülnökké nevezték ki

Ez a kinevezés várospolitikai körökben 
szenvedélyes, izgalmas vitákra vezetett.

Információnk szerint az újonnan kineve

Hajsza Budapesten 
három amerikai ember
rabló gangster után
Tizenötezer dollár jutalom 
az Oley-banda kézrekeritöjének!

Feltűnően érdekes szenzációja akadt a 
kettős ünnepen a budapesti főkapitányság
nak: Amerikából hatósági megkersés érke
zett, amelyben három emberrabló gangstert 
és feleségeiket keresik.

Albany állami főügyésze küldte a terje
delmes átiratot. A főügyész értesíti a ma
gyar hatóságokat, hogy három emberrab
lással gyanúsított gangster megszökött 
Amerikából, a jelek szerint áthajózotl 
Európába és

lehet, hogy Budapest felé vette útját.
A körözésben első helyen Oley József János 
albanyi lakos neve szerepel. Oley harminc
ötéves, 175—180 centiméter magas, szeme 
és haja barna, Ismertető jele, hogy 

balkarján sebhely nyoma látható.
Egyébként ezeket az álneveket használja: 
Walsh János, Kinster János, Blake János. 
A másik gangster az öccse, Oley Ferenc

csán a főkapitányságra.
Egyik egy első polgarista, aki ugyanabban 
a házban lakik, ahol a szücsmestert meg
gyilkolták.

Iráspróbát vettek a gyerektől, azonban 
kiderült, hogy nem Ő irta a levelet és kü
lönben sem tud az ügyről semmit, mert 
abban az időben szüleivel együtt nem tar
tózkodott a fővárosban.

A másik, egy tizenötesztendös fiú,
eleinte zavart válaszokat adott.

Tagadta, hogy*  a levelet ő irta volna, ellen
ben olyasféle kijelentést tett, hogy

fél a szüleitől
és egy olyan kifejezést is használt vallo
mása során, amely a névtelen levélben is 
előfordult. Részletesen kihallgatták, azon
ban végre is kiderült, hogy véletlenségből 
kerülhetett a gyerek szájába a szóbanforgó 
kifejezés.

A rendőrségen azonban nem ejtették el 
ezt a nyomot, egyéb adatuk sincsen ezen a 
hajszálnyin kívül s tovább kutatják-kere- 
sik, hogy valóban tud-e a tiz^nöté.ves fiú 
a szücsmester meggyilkolásának körülmé
nyeiről.

zett
Nagy Endre ellen gyalázó tartalmú le
veleket küldöttek az árvaszék több fő

tisztviselőjének.
Nagy Endre dr. tegnap, amikor tudomást 
szerzett arról, hogy sokszorosított névtelen 
levélékét írtak ellehe,

a rendőrségen bűnvádi följelentést tett 
és kérte a névtelen levélíró klnyomo- 

zását.
A rendőrség megindította a nyomozást a 
legújabb névtelen levél-botrány ügyében.

renc pozsonyi ékszerész indította el, aki be
jelentette a rendőrségen, hogy Bakonyi 
Frigyes Ziesler Eduárd nevű fiatalember 
társaságában felkereste öt üzletében és

harmincezer pengő értékű ékszert kí
nált kétezerötszáz pengőért eladásra.

Gyanúsnak találta a dolgot és ezért csak 
szinteg ment bele az üzletbe. Randevút be
szélt meg vele a pozsonyi /tafoute-kávé*  
házban. Az ékszerész bejelentése nyomán 
szombaton éjszaka a 7?erfoute-beli találko
zón már detektívek várták Bakonyit és 
társát, akiket bekísértek a rendőrségre. 
Időközben azonban szállodabtll lakásukon 
is házkutatást tartottak. A két ember tás
káiban

harmincezer pengő értékű ékszert és 
körülbelül tízezer pengő értékű valutát 

találtak.

A rendőrségen mindenekelőtt azt akarták 
tisztázni, hogy az értékek honnan származ
nak, azonban az őrizetbe vett emberek 
megtagadták a oálaszt. Útleveleikből csak 
azt sikerült megállapítani, hogy Bécsből 
jöttek át csehszlovák területre. Értesítették 
a bécsi rendőrséget is, amely bekapcsoló
dott a nyomozásba.

Pár óra leforgása alatt szenzációs ered
ményeket produkált a bécsi rendőrség,

Leó, huszonhétéves, középtermetű, ügynök 
a foglalkozása. Harmadik társuk Geary 
Percy harmincéves, 170 centiméter magas, 
szürkeszemü, munkás a foglalkozása. Mind
hárman

nős emberek, állítólag velük együtt 
bujkálnak feleségeik Is.

Az albanyi ügyészség átirata szerint az 
Oley-banda tagjai azzal gyanusithatók, hogy 

zsarolási szándékból több embert el
raboltak és eltüntettek.

Az amerikai hatóságok tizenötezer dollár 
jutalmat tűztek ki a nyomravezetőnek.

Az átirat alapján a főkapitányság azon
nal megindította a nyomozást, a detektívek 
munkába léptek, érdeklődnek a szállókban, 
idegenforgalmi irodákban, pályaudvarokon, 

nagyban áll a hajsza
és ha Oleyék valóban Budapesten bujkál
nak, a legrövidebb idő alatt kézrekerülnek

ÓRIÁSI SIKER ÓRIÁSI SIKER

Hin ió Vém sz
HAKMATII-FÉAIES ItElí

JIOI LIV ROUGE
ÓRIÁSI SIKER ÓRIÁSI SIKER

megtalálták Bakonyi lakását és itt 
egy kis ládlkában százezer pengő ér
tékű aranyat, drágakövet, ékszert talál

tak.
A nyomozás eredményéről értesítették a 
pozsonyi rendőrséget. Bakonyit most újra 
ki akarták hallgatni, azonban az őrizetbe 
vett ember

egy óvatlan pillanatban harakirit köve
tett eL

övének szokatlanul nagy csatijával fet- 
hasitotta a gyomor falát. Eszméletlen álla
potban vitték át a rabkórházba. 7Áeslert is 
kihallgatták, azonban ez a kihallgatás is 
eredménytelenül végződött.

A pozsonyi rendőrség most a
magyar hatóságokat is értesítette az 

ügyről.
mert Bakonyi magyar útlevéllel utazott 
így a nyomozásba a magyar rendőrség i» 
belekapcsolódik.

azt Igyekeznek tisztázni, hogy ki is 
valójában Bakonyi.

Az a gyanú, hogy nemzetközi betörőtársa
ságot sikerült ártalmatlanná tenni s minden 
valószínűség szerint az értékek különböző 
bécsi és budapesti betörésekből származ
nak.

mBESZTES
mufíT

ÁTRIUM
Premier: péntekén

Százezer pengő értékű, rabolt 
ékszer gazdáit keresi a magyar, 
osztrák ás csehszlovák rendőrség

Az ékszerrablás gyanúsítottja 
harakirit követett el a rendőrségen

II Jegyek 
árusítása 
megkezdődött

Három állam rendőrsége nyomoz egy 
titokzatos ügyben, amelynek egyik fősze
replőit Bakonyi Frigyes állítólagos buda
pesti kereskedő, akit osztrák nemzetiségű 
társával együtt két nap előtt letartóztatott 
a pozsonyi rendőrség. Bakonyi a letartóz

tatás után
öngyilkosságot kísérelt meg 

s most a rabkórházban várja ügye fejle
ményeit.

A nem mlndecnaai ügyel ScAivarfz Fe*

Premier: 
csütörtökön
Paramount-film
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Lugkővel megvakítatta 
vetélytársnöjét 
egy féltékeny asszony
Döbbenetes szerelmi dráma Újpesten

Pótadó emelése nélkül akarom 
naggyá tenni kést szent lőrincet

— mondotta dr. Balogh Géza,
A Hétfői Napló inunkat >raa Vlzkcrezzt nap 

ján felkereste az ország legflntalahh városé 
nak <*lső  polgármesterét

dr. BALOGH GÉZA kormány főtanácsost, 
akit a várossá lett Peslszentlörinc szombaton 
egyhangúlag vólaszlotl yolgárinyslerré. Dr. Ba
logh, aki mint P«t Vármegye helyettesített 
tiszti ügyésze. Várossá szervezte Pcslszenllörin 
cet és most annak rhő tisztviselőjévé lett, a 
következő nagyszabásn programot adta a 
Hétföl Napló munkatársának-

Nagy örömmel és lelkesedéssel tölt 
el, hogy sikerült megoldanom feladatomat 
és

várossá szervezhettem át Pestasent- 
lőrlncel.

hóin, aminek megható megnyil-Jólesett n 
vánuláss volt, hogy a választók szárszó- 
zalékos egyhangúsággal mellém álltak.

— Kit nagy célt tűztem magam éli 
Első célom, hogy bebizonyítsam a város 
közönségének, hogy helyesen döntött. Igye
kezni fogok nagy lépésekben fejleszteni a 
várost, de nem lljabb megterhelésekkel, 
hanem olyan üzemek létesítésivel, amelyek 
nem okoznak konkurrenclát a maqánválla 
latoknak. Ilyen üzemek: a szemétfuvarozás 
hizlkezelisbe vétele,

közvágóhíd, köztemető. községi temet
kezési Intézel, hirdetési vállalat, strand

181.476 fontster- 
127.RIW hollandi 
szerepelnek.

Gyáripari körökben mozgalmat indítottak a 
kénysreregyetségi eljárás inegvAltoztalósa cél
jából. mert ez könnyű lehetőséget nyújt arra, 
hogy lelkiismeretien elemek évröl-évre meg
ismétlődő kényszeregyezségi eljárásokkal meg 
károsíthassák jóhiszemű hitelezőiket.

♦
A Kohner Adolf Fia bankház nagy-adósainak 

listájában 3,132.000 pengős, ““ 
llng, 1,375MR svájci frank, 
forint és 72 797 dollórtétclek

*
Gyógy/orrdzíiink sikerét jelenti, hogy rövid 

időn belül egy svéd fürdővonat jön Buda
pestre, amelynek utasai reumakurára jönnek 
a budapesti fürdőkbe. Londonban is szerve
zik már az újabb Iurdövonatokat és eddig 
nyolc fürdövonat közönsége készül a magyar 
fővárosba.

♦
A műselyemfonal árát a Bcmberg 

cose Co. í ’ ' '
A műselyemfonal árát n Bcmberg és a Vjs- 

,ua,: Cg. gyárak is felemelik, miután az Ame- 
rican Enka Corp. is jelentékenyen emelték az 
árakat

A tervezet 
keríti.

kiemeljük a 
i útvonaluk 

Utón sor kerül az ország 
t szolgáló szerves ut-

*
\z uj szabadalmi törvény tervezetét a sza

badalmi bíróság mór elkészítette * *-------- -
szövege rövidesen nyilvánosságra

*
Az ez évi nagy beruházásokból 

nemzetközi szempontból is fontos 
kiépítését, melyek utú. 
belső forgalmi Igényelt 
hálózat kiépítésére is

♦
Rövidesen létrejön a nyomóegyezmény, 

miutón az eddig felmerült tárgyi és személyi 
ellentétek elintézési nyeltek

♦
A Mobilitás Hitelszövetkezet megkezdte az 

egyezségi kvóták leszámilolásá
*

A kereskedelmi utazók e hó 12-én orV-ágos 
nagygyűlést tartanuk a költségmegtérilás és 
flsfl'zctés nélkül való utaztatás kérdésében.

♦
A gazdák, állatkcreskcdők és nagyvAgók uj 

állatbiztosítási szövetkezetit alapítanak a hizó- 
állatok hizlalás és szállítás közbeni elhullása 
és baleset elleni biztosítására

*
Vidéken t» nogy építkezések lesznek ebben 

az évben Miskolcon uj postapalotát, Szombat
helyen és Komáromban vágóhidat, lalaeger- 
szegen és Debrecenben ÍÜrdő|sóllodát és Szom 
bal helyen hatalmas, nagy csendörlaktanyál 
fognak építeni

A . Téli vásár”-ok budapesti árusítását ja
nuár ht tói január Shig .i>gcd< lyerlk. Vidéken 
ig\ ulakulnnk a téli szezonvégi leltári árusítá
sok Üebrecen ben január 28- február 10-ig. 
Győrben felmár 12—február 26-ig, Miskol
ci" január «• január 22-ig. Pécsett január 13 
—január 23-ig jopron-ban január 13—január 
27 lg és Szegeden január 20—február 4-lg

♦
Importkereskedelcm ezen n 

a január ‘ 
A gyarmatáru 

héten kapja meg 
kontingenst.

hónapra vonatkozó

★
A parkeltugórnk <d IA«l 

• kartcltsi’ow L ’t 
miatt

irodája felbomlott 
•ült -’rdeAeMenféfeJt

a város első polgármestere
fürdő. Illetve sportuszoda

létesítése. Ezek az üzemek meggyőződésem 
szerint annyira jövedelmezők lesznek, hogy 
lesz pénzünk arra, hogy kielégítsük Fest 
s-entlfírinc intelligens, túlnyomó részben 
tisztviselőkből állá lakosságának szociális 
és kulturális Igényeit. Ha mindezt sikerül 
megvalósítanom, bebizonyítottam, hogy 
helyesen döntöttek a pestszentlőrincink, 
amikor engem választoltak polgármesterré. 
Hangsúlyozom inégegyszer:

■ városfejlesztést a pótadó emelése 
kül

akarom megoldani.
— Második célom, hogy igazoljam 

nak a döntésnek helyességét, amely
rossá nevezte ki Pestszentlőrincet. Igazolni 
fogja azt az, ha a várossá lelt Pestszent 
lörinc, a saját, de a tőszomszédságában 
lévő főváros érdekében is. jelentékeny 
szociális, kulturális is egészségügyi fellen
düléssel fogja meglepni az országot.

Az ország legfiatalabb városának első pol
gármestere ünnepnapiul is hivatalában dolgo
zik. Lelkesen munkálkodik programja meg
valósításán. Szeretettel foglalkozik Pestszcnt- 
lörinccel, amit ő tett várossá és amit nyugal 
inas életű, boldog és virágzó várossá akar 
tenni.

nél-

un- 
vá-

bejegyezték a buda-

Kit budapesti bér házat árvereznek 17-én és 
21-én o központi járásbíróságon.

★
A fix papír ok emelkedése a múlt évhez ké

pest igen jelentékeny. Ezek a papírok Igen 
nagy mennyiségben szerepelnek a biztosítók 
letétjeiben, tartalékjaiban Az Olasz Bank és u 
fővárosi kölcsönök címleteit az utolsó Időben 
a Fonciére biztosiló vásárolta, a Földhitel
intézet zálogleveleiben vevőként a Gazdák Biz
tosító Szövetkezete és az Anker biztositó je
lentkeztek. Az Első Magyar Általános Biztosító 
és a Magyar-Francia Biztosító főképpen font- 
címletű záloglevelet vásároltak.

A Magyar Bányamlvelő Részvénytársaságot, 
melynek francia érdekeltsége mellett Kiéin 
Elemér a főrészvényese, * ' ~ L J-
pesti cégbíróságnál.

*
Az Elzett Vasárugyár, 

a Schmoll és Kallós Rt. 
pestre helyezi át ebben 
gyártelepét.

mely tulajdonképpen 
érdekeltsége. Buda- 
a hónapban győri

Újpesti háztulajdonosok 
milliós pőre a város ellen
Az Újpesti Háztulajdonosok Egyesülete hét

főn délután Gyárfás Emil elnöklésével nagy
gyűlést tartóit. A gyűlést nagy érdeklődés 
előzte meg, mert a régóta húzódó újpesti t>ú- 
szűrő ügyét tűzték napirendre. Ezenkívül még 
egy érdekes dologról tárgyaltak, még pedig az 
Útburkolási illetékekről, amely miatt

a háztulajdonosok most pert készülnek 
Indítani l'Jpeet városa ellen.

A vízszűrő kérdését dr. Rajky Mór, az egye
sület ügyvezető igazgatója Ismertette. Előadta, 
hogy az Isler víztisztító készülékét a .W.4V.4G 
fogja szállítani. Megállapodás történt ebben 
az ügyben, amely szerint az liter teljes anyagi 
Iclclfísséget fóliáit a vérszűrőért a háztulajdo
nosokkal szemben.

Ha n víz a szűrő felszerelése után sem 
lenne tiszta, akkor a fogyasztók nem köte
lesek fizetni a köbméterenként 8 fillérben 

megállapított pótdijakat, 
amelyet a háztulajdonosokra vetetek ki. Ter
mészetesen a fizetések akkor kezdődnek mpg, 
ha a készüléket fölszerelték.

Réués: Imre dr. egyesületi ügyész a köve- 
zézi járulékokról heezélf. Bejelentette, hogy 
az egyesület szabálytalannak találja a város 
útburkolási illetékeit s emiatt a közigazg itási 
bíróságon pert indítanak Újpest városa ellen. 
A mozgalomhoz eddig azázhntvan háztulajdo
nos csatlakozott, de több mint nyoleszáz ér
dekelt is be fog kapcsolódni a perbe, amely
nek

as értéke több mint egymillió pengő.
A gyűlés további során Szombat hy Kálin ín, 

az országos szövetség kiküldötte beszélt.

— Magyaros vendégszeretettel várja vendé
gelt n Budai Színkörrel szemben megnyílt 
Spolarich étterein. Erhardt Ernő épitő-ipar- 
mflvész tervei szerint berendezett magyaros 
stílusú sörözője, nialvóstilü étterme, torockói 
és körösfői kíllönszobája valóban pompás 
idegenforgalmi látványosság. Közismert Spola
rich konyha A Kőbányai Polgári Serfőző sör- 
különlegességei

Vasárnap délután döbbenetes merénylet tör
tént Újpesten, a Tél-utca 22. számú házban. Itt 
lakik özv. Benes Aibertné 38 esztendős asz- 
szony, akinek egy férfi udvarolt s úgy volt, hogy 
a farsang során elveszi feleségül.

Benesné vasárnap, dolga végeztével, éppen el 
akart távozni lakásából, hogy egy ismerősét 
meglátogassa, amikor az udvarban szembetalálta 
magát egy jólöltözött növel.

— Maga Benes Aibertné? — szólította meg 
az ismeretlen asszony.

— Igen, én vagyok, kihez van szerencsém? 
— felelte Benesné, mire az ismeretlen nő reti- 
küljéből egy kis üveget vett elő és a tartalmát 
rdöntötte Benesnére.

A következő pillanatban Benesné velötrázó 
sikoltással összerogyott.

— Segít siói Segítség! Megvakultami
Mire a néptelen utcában az emberek figyel-

Agyonlőtte magát 
egy öreg gyógyszerész

Hétfőn a József-körut 51. számú ház első 
emelet 7. szám alatti albérleti lakásában 
agyonlőtte magát Legányi Jenő 65 éves 
gyógyszerészsegéd. A lakás főbérlője dr. 
Viola Imre fogorvos, nála lakott albérletben 
Legányi Jenő.

Hétfőn reggel a fogorvos hörgésre lett 
figyelmes, mire benyitott albérlője szobá
jába és

ott találta vértől borítva, az ágyon 
fekve.

Azonnal telefonált a mentőknek, akik azon 
bán már nem 
kiérkeztek, a 
meghalt.

Búcsúlevelet 
amelyben megírta Legányi Jenő, hogy

szívbaja miatt vált meg ai élettől.
Már több Ízben volt kínzó szívrohama, 
legutóbb egy hónap előtt, kijelentette, hogy 

ha újra rohama lesz, azonnal megöli 
magát.

tudtak segíteni, mert mire 
szerencsétlen gyógyszerész

találtak az éjjeliszekrényen.

Megoldották a színes film titkáti
Az első élethü színes film

A HIÚSÁG 
UASARA

Színe
Rouben Mnmouliannak, a Krisztina királynő hires rendezőjének 
bravúros munkája.

a mese, amely Thnckeray világhírű regényét eleveníti meg.

Színes
Miriam Hopkinsnek, a tündérsiép amerikai színésznőnek a Játéka.

a miliő, amely tarka képekben hozza vissza egy letűnt kor 
szépségét.

minden

Színes
a film mindéi: jelenete, mert ennél a Símnél alkalmazták 
az uj színes eljárást!

először

Feltalálták ■ azinealllm oaodáját és • csodát természetesen a

RADIUS
hozza

mezek lettek a segélykiáltásra, 
az Ismeretlen nő elrohant

Kihívták . mentőket, akik megáltapllottált. 
hogy Benesnét tömény lugköoldattal öntötték 
szemen és

a szerencsétlen asszony mindkét szemért 
megvakult, 

azonkívül sulyo. m«rl .ebeket íier-.vdett a mel
lén. a vállán él a nyakán la. úgy, hogy ámen 
tök életveszélye*  állapotban szállították az UJ 
pesti gróf Kdro/yi-kórházba. . . .

Hétfőn este előállították az újpesti kapitány
ságra Gerinyi Gyula tetöfedőmester feleséget. 
Az asszony

bevallotta a merényletet
Azt mondotta, hogy térje elh«yla 
miatt és ez keserítette el. Kihallgatása után 
őrizetbevették.

Ugylátazik a szerencsétlen emberen hét
főn hajnalban újra erőt vett betegsége és 
valóra váltotta Ígéretét.

leégett a Magnezit 
köbanyai kfttranylözöje

Vasárnap hajnalban nagy’ riadalom tá
madt Kőbányán: kigyulladt a Magnezit 
Ipar Rt. Gyömrői-ut 44. szám alatti aszfalt
éi kátránylepároló gyára. Wunderlich fő
tiszt vezetésével, hat őrséggel vonultak ki az 
égő gyárhoz a tűzoltók.

Hamarosan kiderült, hogy a tűz fészkét, 
a kátrányfőző telepet, már nem lehet 

megmenteni.
Másfélórai munka után sikerült lokalizálni 
a tüzet, a kátrányfözö azonban teljesen le
égett.

Megállapították, hogy
az egyik kátrányfőző medence átizzott 

és ennek következtében gyulladt ki a kát*  
ránypapirral fedett tető. Valószínű, hogy 
a túlfűtés okozta a tüzet. A kár jelentékeny, 
de nagyságát még nem lehetett megállapí
tani.

'I
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Ködös idő, 
nyugaton eső

A Meteorológiai In
tézet jelenti hétfőn dél
ben:

Nyugat-Európában is
mét esős és viharos lett 
az időjárás és újabb 
enyhülés következett 
be. Közép-Európa nagy 
részében átmeneti fel- 

derülés és lehűlés mutatkozott. Hazánk ke
leti vidékein azonban még délelőtt is borult, 
ködös és a keleti határmegyékben még esős 
volt az- időjárás.

Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet 
plusz 4 fok Celsius, a tcngcrszlntrc átszámí
tott légnyomás 764 milliméter, gyengén süly- 
lycdö irányzatú.

Várható időjárás: élénkebb délnyugati 
szél, ismét fclhősödés, több helyen köd, az 
ország nyugati felében esetleg kisebb cső 
vagy havas eső, változatlan nappali hőmér
séklet.

— GÖMBÖS GYULA MINISZTERELNÖK 
TÉTÉNYBEN TÖLTÖTTE AZ ÜNNEPE
KET. Gömbös Gyula miniszterelnök vasár
nap és hétfőn Télínyben tartózkodott, de 
holnap, kedden azonbnn már újból hlvata- 
Iában lesz.

—. AZ UJ SAJTÓFŐNÖK ÁTVETTE HI
VATALÁT. A vasárnapi hivatalos lapban je
lent meg Mikecz Ödön dr., Szabolcs várme
gye volt főispánjának osztályfőnöki cimmel 
miniszteri tanácsosi kinevezése. Mikecz 
Ödön dr. különben már az elmúlt bél vé
gén átvette a miniszterelnökségi sajtóosztály 
vezetését.

__ Hóman kultuszminiszter Székesfehér
várott. Hómon Bálint vallás- és közoktatás
ügyi miniszter szombaton Székesfehérváron 
megjelent az Emericana székesfehérvári 
corporációjának bálján. A miniszter Csi- 
táry G. Emil dr. polgármester, Széchenyi 
Viktor gróf főispán és Balassa Brúnó dr. 
kir. tankerületi főigazgató kíséretében ér
kezett a Szent Islván-terem előcsarnokába, 
ahol az Emericana dominusainak testületé 
élén dr. Barth Rezső, a felsőkereskedelmi 
iskola igazgatója üdvözölte Fehérvár kép
viselőjét. A miniszter a késő éjjeli órákig 
tartózkodott az ifjúság mulatságán.

wi maius i-re Mn
ery 1 szoba hallói és e<z 4 íróba hallói, balkonéi, 
körtei, minden mellékhelyiséggel. központi fűtéssel 
felszerelt lakást Ajánlatot „Villamossal, antobuu- 

szál elérhető'*  Jeligére a kiadóhivatalba.

Templomrabló 
szininövendék

Miskolc, január 6.
A mezőkövesdi csendőrség Molnár István 

budapesti szinlnövcndéket vasárnap letar
tóztatta, mert az elmúlt hetekben tizenhat 
betörést követett el Mezőkövesden és kör
nyékén. Többek között két kiskorú társával 
karácsony másnapján

kirabolta a mezőkövesdi templomot Is.
A rabolt értékeket Budapesten adták el. 

Háromizben jártak Budapesten ' és minden 
egyes alkalommal

a fővárosban is betörtek.
Molnár István 22 éves szininövendék bün- 

listáját a csendőrség most összeállította s a 
nyomozás adatai között kiderült, hogy er
kölcstelen merényletet is követett el egv ti- 
renkétéves leány ellen.

— Református egyházi események. A kettős 
iinnepak alatt a református egyháznak több 
eseménye volt. Vasárnap iktatták bo a Baross- 
téri egyházközség első lelkipásztorát. Szőke 
Imrét és főgondnokát, vjléz Csécsi Nagy Im
rét. — Farkas István miskolci református 
püspök vasárnap újévi szózatot intézett egy
házkerületének lelkipásztoraihoz. — Vizke- 
roszt napján a Rdrfay-ulcai református szék- 
Jjózban ünnepélyes keretek között iktatláktbc 
g református egyházmegye gondnoki székébe 
Tusnádi Nagy András dr. kultuszállamtitkárt. 
Áz ünnepségen Lázár Andor igazságügymlnisz- 
terrcl az ólén a társadalmi, politikai és egy
házi világ löbb előkelősége jelent meg. Szabó 
Imre esperes üdvözlő beszédében az uj gond
nok érdemeit méltatta, majd az államtitkár 
hosszabb beszédben köszönte meg a bizalmat. 
Ezután Havasz László, Józan Miklós és mások 
üdvözölték Tasnádi Nagy Andrást.

— Kislányt gázolt a kerékpáros ás tovább
hajtott Hétfőn délelőtt a Kazinozy-utca és 
Wesselónyi-utca sarkán Wafner Lilit, egy 
fogtechnikus nyolcéves kisleányét egy ke
rékpáros elütötte, azután továbbhajtott. A 
mentők a kislányt koponyaalapi töréssel, 
életveszélyes állapotban a Fasor-szanató
riumba szállították.

Neményi Lilly
a legkedveltebb dizóz legújabb műsorával a

DÉNES LÁSZLÓ zongoravirtuóz 
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Nincs kegyelem!
Kivégxik a Lindbergh-bébi gyilkosát — Lindbergh 
anyósa és sógornőié is elmenekült Amerikából

Newyork, január 6.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Az igaz

ságügyi hatóságok értesítették Brúnó 
Hauptmann védőit, hogy

a kivégzést január 14-éré tűzték ki.
Hauptmann védői most lázas sietséggel 
gyűjtik az újabb bizonyítékokat, amelye
ket haladéktalanul be akarnak nyújtani a 
New-Jerseyben tanácskozó kegyelmi ta
nácsnak, hogy ilymódon elhalasszák a ki
végzést és ujabh kísérletet tegyenek a per
újrafelvétel kikényszerítésére.

A Linrfberg/i-családot elárasztó

— HALÁLOS SZERELMI DRÁMA DUNA- 
FÖLDVÁR MELLETT. Dunaföldvár köze
lében, Bikáét község határában, Gulyás Ist
ván forgópisztollyal agyonlőtte Földes Ró
zát. Gulyás István már régóta udvarolt a 
leánynak és újévkor meg is kérte a kezét, 
de kikosarazták. A gyilkos legényt a csend
őrség letartóztatta.

— Nyolcszázmilliós kölcsönt ad Francia
ország a szovjetnek. Páriában hétfőn aláír
ták a megújított francia—szovjetorosz ke
reskedelmi szerződést. Ezzel kapcsolatban 
hire járt, hogy Franciaország 800 millió 
kölcsönt nyújt a szovjetnek a Francia
országban teljesítendő szovjetvásárlások 
ellenértékeképpen.

16.000
londoni, párisi, berlini, római író
asztalon magyar naptár ékeskedik az 
1936-os évben. Külföldi politikusok, 
ügyvédek, orvosok, mérnökök, keres
kedők valahányszor leülnek Íróaszta
lukhoz, akarva, nem akarva, egy-eoy 
művészies pesti fényképet élveznek. 
Budapest székesfőváros Kovácsházy 
tanácsnok vezetése alatt álló Idegen
forgalmi Hivatala készítette és küldte 
szét ezeket a naptárakat. A tizenhat
ezer példányból 7000 angol, SOOO né
met, 3000 francia és 1000 olasznyelvü. 
Harmadszor viszi szét a posta szerte 
a világba a magyar főváros újévi üd
vözletét, amely egy esztendőn keresz
tül hirdeti Budapest és Magyarorsrág 
szépségét és látnivalóit. Azok, akik 
1934-ben és 1935-ben megkapták az 
idegenforgalmi naptárt, legnagyobb
részt azt kérték, hogy a jövőben Is 
jelentessék meg a naptárt. Mi is arra 
kérjük az Idegenforgalmi Hivatalt: 
folytassa tovább a megkezdett munkát 
és küldözgesse továbbra is Budapest 
képes üdvözleteit, mert ezzel mérhe 
(ellen nagy szolgálatot tesz szépséges 
fővárosunknak és vidéki kincseink 
propagálása érdekében.

— Titokzatos - letartóztatás Ausztriában a 
marseillel királygyilkossággal kapcsolatban. 
A bécsi Sonn- und Montagszeitung híradása 
szerint a stájerországi Hartbcrg községben 
Marjam Bayr szlovén férfi szilveszterkor 
ittasan kijelentette, hogy összeköttetésben 
állt a marseillei királygyilkosokkal, ö készí
tette a hamis bélyegzőket és Jugoszláviában 
15 évi börtönre ítélték, de megszökött. 
Bayr e kijelentése után megmérgezte ma
gát. A kórházban jobban lett és szombaton 
kiengedték. A rendőrség megállapította, 
hogy Bayr ki van tiltva Ausztriából. Letar
tóztatták. Házkutatáskor bőröndjében ha
talmai, éles konyhakést találtak.

— Felemelik a német vasutak teher ár ti díj
szabását. Németországban mintegy öt száza
lékkal felemelik a birodalmi vasutakon a te- 
heráru-dijszabást. A dijszabásemelés nem vo
natkozik az utasforgalomra. A szegényebb nép
osztály élelmezése szempontjából különösem 
fontos élelmiszerek tarifáit változatlanul hagy
ják éa az expressz tchcráruforgalom tarifáját 
szintén nem emelik.

fenyegető levelek
hatása alatt hajóra szállott Lindbergh 
anyósa, Dwight-Morrowné, a néhány évvel 
ezelőtt elhunyt párisi amerikai nagykövet 
özvegye, aki Amerika egyik leggazdagabb 
asszonya. Vele együtt hagyta el Amerikát 
Constance Morrotv, Lindbergh ezredes fe
leségének húga is.

Az ut céljáról
egyikilk sem nyilatkozott.

de valószínűbbnek látszik, hogy — úgy, 
mint Lindberghék — ők is Angliába 
utaznak.

— Meghalt Radziwlll herceg, 140.000 
hold ura. Varsóban hetvenéves korában 
meghalt a lengyel nemesség egyik legkie
melkedőbb alakja: Radziwlll Albrecht her
ceg, akinek közel 140.000 hold kiterjedésű 
földbirtoka volt Keletlongyelorszógban. A 
herceg bieswici kastélyában milliókat érő 
műkincsei között úgy élt. mint egy igazi 
feudális várur.

— Tavasz a télben — Kiskőrösön és 
Pápán. Kiskőrösön, a hősök szobra körüli 
kis parkban és néhány család kertjében 
január első napjaiban kinyitottak s pompá
san illatoztak a fehér, piros és Illa violák 
Ez a másodvirágzás annál csodálatosabb, 
mert a violatövek a tél során már három
izben is hó alá kerültek és a száruk is elfa
gyott néhányszor. A pápai határban a na
pok óta tartó enyhe napsugaras időjárás c 
virágok százait csalta ki. A rétek tele van
nak jószagu, üde százszorszépekkel.

— Képviselőtestületi választás Kunszent- 
miklóson. Kunszentmtklőson a képviselőtestü
leti tagválasztáson tiz tagság közül nyolcat a 
Nemzeti Egység Pártja szerzett meg, mig a 
Független Kisgazdák Pártja két tagságot 
kapott.

— A kettős ünnep öngyilkosai. Németh Zol 
ián szabósegéd Cinkota határában lugkővel 
megmérgezte magát. Mire rátaláltak halott 
volt. — Mezei Zoltán műszerész Újpesten, a 
Kassai-utca sarkánál mellbelőtte magát. — 
Korok nai Isitván asztalossegéd a Kazlnczy- 
utco 49. szám alatt szerelmi bánatában lufi
követ ivott. — Dudás Aladár sofTőr a Kerepesi- 
utón nyomora mialt a HÉV egyik szerelvénye 
elé ugrott. —- György András csarnoki mun
kás a Mester-utca 59. számú ház harmadik 
emeletéről az udvarra vetette magát. Az élet
untakat a mentők a Rókus-kórházha szállítot
ták

•— Báli krónika. A Magyar Cipőkereskcdől. 
Országos Egyesülete, jótékonysági alapja ja 
vára dr. Wlnchkler István kereskedelmi mi
niszter védnökségével, január 18-án, este 10 
órai kezdettel, a Ge/férf-szállóban cipősbált 
rendez. Ugyanaznap este féltiz órai kezdettel 
a Hcrczeg és Fodor R. T. alkalmazottal a Vas
úti és Hajózási Klubban rendezik báljukat.

— Súlyos közlekedési sztrájk Franciaország 
bán. Húrom északfrnneiaországi városban sú
lyos közlekedési sztrájk tört ki. Lilié, Roubait 
és Tourcoina városokban a közúti villamos- és 
aulobuszszemélyzet sztrájkbalépett, mert a vá
rosi hatóságok nem voltak hajlandók vissza
vonni a tízszázalékos bércsökkenlésre vo
natkozó intézkedésüket. A három városban 
vasárnap este óta szünetel a közúti forgalom.

— Felgyújtotta magát éa meghalt egy ke
reskedő felesége. R elvit z Hermann miskolci 
fakereskedő özvegye vasárnap leöntötte ruhá
ját denaturált szesszel és meggyujlotta. Har
madfokú égési sebeket szenvedett és amire 
orvosi segítség érkezett, meghalt.

— As utazás története, technikája és Isme 
retezerző hatása. A székesfőváros népművelési 
bizottságában január 17-én este hét órakor tiz 
órára terjedő előadássorozat indul meg, ame
lyet Szlcberth Imre kormánytanácsos ,,.tz uta
zás története, technikája és ismeretszerző ha
tása" elmen tart. Az előadások n Vas-utcai 
felső kereskedelmi iskolában lesznek.

— Ki ma n legkedveltrbb dlzöz Budapesten? 
Kétségtelenül Neményi Lilly. Ez arra késztette 
a Hangll Kioszk igazgatóságát, hogy a párat
lan sikert arató előadómflvésznő szereplését 
januárra is prolongálja. Dénes László zongora
virtuóz és Charly Kainz, Bécs kedvenc dobosa 
méltó keretet nyújtanak számára.

— Biztos és enyhe hatású a Dartnol szék
rekedés ellen gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt Csak eredeti csomagolásban fo
gadja d.

Autóbusz
karambol:

2 halott, 20 sebesült
Szombathely, január 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Muraszombaton vasárnap borzal
mas tömegszerencsélcnség történt a vasút
állomástól nem messze az egyik vasúti át
járónál.

Luskschek József huszonhároméves sofőr, 
a postaautóbusz vezetője, aki

szolgálata után akarta megtartani el
jegyzését

és sietett a végállomás felé, át akart robogni 
egv közeledő személyvonat előtt. Úgy lát
szik elszámította a távolságot,

a mozdony elkapta az autóbuszt 
és a darabokra tört jármüvet hosszú méte
reken keresztül magával vonszolta. A sofőrt 

a kerekek darabokra tépték, 
az egyik utas a mentőautóban meghalt. Az 
autóbusz többi utasai közül nyolcán remény
telen állapotban vannak, tizenkettőn pedig 
többé-kevésbé súlyos sebesüléseket szenved
tek. Az utasoknak több mint a fele magyar 
volt.

— ISMERETLEN TÁMADÓK AGYONVER
TEK EGY GAZDÁLKODÓT. Gebe György gaz
dálkodót a péri főutcán tizenőt-husz főből álló 
csapat támadta meg éa karókkal agyba-főbe 
verték Bátyja, Gebe Imre sietett segítségére, 
de a Lámadók őt is megverték. A két gazdál
kodót súlyos sebekkel szállították a győri kór
házba, ahol Gebe Imre meghalt. Gebe György 
állapota pedig életveszélyes

— Negyvenéves jubileum. Működésének ne
vezetes évfordulójához érkezett el a hirdetési 
szakma közismert reprezentánsa a Tenzer 
Hirdetési Iroda, mely most töltötte be fenn
állásának 40-ik évét A millenJumi kiállítást 
megelőző nagy gazdasági erőkifejtés hozta 
létre 1895-ben a vállalatot, mely széleskörű 
tevékenységével é« abszolút üzleti elveivel 
egyik úttörője volt az újsághirdetések fontos
sága gondolatának és ifiy joggal érdemelte ki 
úgy a hirdető közönség, mint a lapkiadók el
ismerését és szercletét. A jelenlegi tulajdonost 
Tencer Emilt ugyanezen szellem vezeti műkö
désében s így méltán keresték fel őt szerencse- 
kivánaiokkal a társadalom minden rétegéből.

Cipő JÓ mtnűsea. 0ICSÚ r 
EniOhfint Rákóczl-ut 89, Teréz-krt. 62 
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— Orvosi hír. Dr. Gyarmati Márta Ideg- és 
gyermekorvos rendelőjét V., Hollán-utca 16. 
II. emelet 3. szám alá helyezte át. Telefon 
13-9-81.

— Ha szeretné, hogy Schmoll-pasztával ápolt 
cipője ne csak fényes legyen, hanem olyan, 
mint a lakk, a Schmoll-pasztagyár szívesen 
és díjmentesen küldi ki lakására szakemberét, 
aki önt erre megtanítja. Cinj: Schmoll és 
Kallós Rt. Budapest 62. posta fiók 130. Tele
fon: 909—81

— Házassági hír. Dr. Fellner Vilmos és dr. 
Korek Valéria házasságot kötöttek.

Szekeres Blanka és Szakoly Endre, a Ma
gyarság belső munkatársa f. hó 6-án tartották 
esküvőjüket a kalocsai székesegyházban.

— Meghalt egy híres spanyol író. Ramon 
Dél Valié Indán spanyol iró fehérvérűség
ben meghalt. Az iró 1870-ben született és 
a mai spanyol irodalom egyik legkitűnőbb 
képviselője volt.

— Autobuszkatasztrófa 8 súlyos sebesült
tel. A stájer Köflach község mellett egy 
autóbusz összeütközött a tehervonattal és 
lezuhant u töltésről. Nyolc utas súlyosan 
megsebesült.

— Villamosbalcset a Horthy Mlklós-aton. 
Hétfőn este a Horthy Miklós-uton a 49-cs jel
zésű villamosról menetközben leugrott Szá- 
deczky Kardost Gábor 19 éves műegyetemi 
hallgató éa oly szerencsétlenül esett, hogy fe
jét a járda szélébe verte. Eszméletlenül, súlyos 
állapotban szállították a mentők az Uj Szent 
Jáno«-kór hózba.

— Halálos vIltamosgázoIAs. Hétfőn este a 
Béke-{éren n / jelzésű villamos elütött egy 50 
—55 év körül munkáskülsejü férfit, aki ittas 
állapotban botorkált a sínek között. Mire a 
mentők kiérkeztek, meghalt Kilétét még nem 
tudták megállapítani.

— Villamos tűzhely és egyéb készülékek a 
háztartás szolgálatában. Az Elektromos Művek 
Állandó kiállításának előadótermében szerdán 
délután fél 6 órakor fözöbeinutatót, villamos 
gyakorló konyháján pedig hétfőn, csütörtökön 
és pénteken délelőtt tél 10 órakor főzőriőadást 
tartanak A kiállításban az összes villamos 
háztartási készülékek üzemközben is meg
tekinthetők. A kiállítás nyitva délelőtt 8—12 és 
délután 4—7 óráig. Belépés, ruhatár díjtalan.

Slezák 
Moser

mint énekl Irka

mint zene.ohóc

Hajmássy llor a
mint pusz.tacsalogAny

Adélé Sandrock 
mint a kastély nmöje 
éa az Igazi ZORO—HURU 
mint a cirkusz, két csillaga.

Mind egy filmben az osztrák 
fim gyártású] remekművében.
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Nézzünk csak utána annak, hogy 
miért robbannak ki afférok, viharok, sér
tődérek minden évben a Kisfaludy Társa
ság Grcgus-di jónak odaítélése kór ül. Ta
valy, jól emlékszem, Csortos Gyula utasí
totta vissza erélyes szávai az anyagiak 
hí ián inkább csak erkölcsi elismerést 
felentö Gregus-dij felét, mert másik felét 
most már nemzetiszinházl kollegája, Odry 
Árpád nyerte el a Tisztelt Társaságtól. Az 
idén Marták Méla, a modern magyar mu
zsika világszerte elismert mestere fakadt 
ki elcsen az ellen, hogy e díjjal akarják 
zenei hitvallását más világításba beállí
tani. Azt már megértük, hogy Ady Endrét 
halála után a legkülönbözőbb társaságok 
vallották magukénak, olyanok is, akik a 
nagy költőt éleiében a legpiszkosabb sár
ral dobálták. De most Marták Bélát életé
nek delén akarta szalonképessé fésülni ez 
a díj, amit Bartók Béla ezekkel a szavak
kal utasított vissza: „Sem a múltban, sem 
a jövőben, sem életemben, sem holtam
ban nem kívánom."

Miért e fölháborodásf — kérdezné 
joggal bárki, aki ad az udvarias formákra 
és a bárhonnan jövő megtiszteltetést vagy 
kitüntetést legfeljebb udvarias formák kö
zött hárít el magától. Hát megmondjuk: 
Bartók Bélát tavaly a Kisfaludy Társaság 
néhány haladóbb szellemű tagja indítvá
nyára tagjául akarta megnyerni, de a tár
saság választmánya nem jött el szavazni s 
így Bartók beválasztása meghiúsult. A Kis
faludy Társaságban ugyanis, különösen a 
zenei szakon, olyan urak ülnek, akik nem 
éppen Bartók modern muzsikáját tartják 
a magyar muzsika renaissance-ának, sőt 
egy-két notabilitás kifejezetten a másik 
oldalt képviselő Dohnányi Ernő híve. Úgy 
látszik, éppen ezek kezdeményezésére, 
hogy ellenük az elfogultság vádja ne me
rülhessen fel, most a Gregus-dij szépség
tapaszával Igyekeztek Bartókot a társaság 
bűvkörébe vonni. Nem volt szivük azon
ban ahhoz, hogy Bartókot valójában el
ismerjék és igazi reprezentáns és mai mü
vét tüntessék ki a díjjal, hanem egy húsz 
év előtti szerzeményét választották ki erre 
a célra. Szerintük, úgy látszik, az ak
kori Bartók még kevésbé volt, forradal
már és újító" és nagy zenekö\tő mai mű
veihez képest a kitüntetett zenekari sülte 
„illedelmes" muzsikának számit.

Nem csodálom ezek után, hogy Bartók 
Bétának elég a nagyvilág elismerése és a 
megalkuvást nem tűrő művészi hitvallása 
meglehetősen energikusan reagál arra a 
talmi dicsőségre, amelyet számára a Gre
gus-dij jelent.

Ma, kedd délelőtt érkezik Budapestre 
Wilhetm Furtwüngler, a kitűnő német diri
gens, a bécsi filharmonikusok nyolcvantagu 
zenekarával.

Dremier pénteken!

Megbukott a szinkron?
Nem, csak rosszul csinálták! — válaszolják a szakemberek

Súlyos és feltűnést keltő Indokolással tiltott 
be a cenzúra egy magyarra szinkronizált fil
met, amelyet Hegedűs Tibor nevű színházi 
rendező készített A magyar fllmcenzura a fil
met betiltotta, mert ennek

szövegét magyartalannak találta.
Illetékes helyen ehhez az indokoláshoz csak 
azt a felvilágosítást fűzték, hogy az. „Oxfordi 
diákok" című betiltott film szövegét nem hiva
tásos filmíró, sem a magyar filmdramalurgok 
szindikátusának tagja irta és ezt a szinkroni
zálást nem a Magyar Filmirodában készítet
ték, hanem egy régi rendszerű szinkronizálási 
eljárással A fllmbctiltás nagy visszhangot kel
tett a filmesek körében, akik annakidején nem 
a legnagyobb örömmel fogadták a belügy
miniszternek azt a rendeletét, hogy bizonyos 
számú idegennyelvü filmet magyarra kell 
szinkronizálni Áz Oxfordi diákok esetére hi
vatkozva kijelentették, hogy a szinkronrende
let megbukott, mert az végrehajthatatlan.

Ezzel kapcsolatban szakemberekhez fordul
tunk felvilágosításért és ezek véleményét Gerö 
István, a Royal-szlnházak vezérigazgatója, a 
kővetkezőkben foglalta össze:

— Egy rendeletét lehet végrehajtani jól is 
és rosszul is. Amikor az első magyar hangos
filmet csinálták

csupa laikussal és csupa hozzá nem értő 
emberekkel, természetesen szörnyű bukás 

volt a vége.
Akkor mindenki azt hangoztatta, hogy épp 
úgy nem lehet Magyarországon hangosfilmet 
csinálni, mint ahogy banánt nem lehet ter
melni. Ma már évenkint húsz használható ma
gyar hangosfilmet gyártanak! Ugyanaz történt 
most Is a szinkron körül. Egy

régi eljárással, kellő technikai felkészült
ség nélkül megszlnkronlzáltak egy angol

nyelvű filmet,
úgyhogy csak az angol szöveggel azonos szó
tagok számára ügyeltek, gyakran a magyar

áMtNAPbÖ
FEDÁK SÁRI ROSSZUL LETT 

az Ezüstmenyasszony vasárnap délutáni 
előadásán a Royal Színházban és kívánsá
gára Ádám Lajos professzort hivatták el a 
színházba, aki gyors vizsgálat után injek- 
élőt adott Fedák Sárinak. A művésznő így 
végig tudta játszani az előadást. Ádám pro
fesszor az esti előadás egész ideje alatt 
Fedák öltözőjében tartózkodott, mert a 
művésznő óriási fájdalmakról panaszko
dott. Az előadás után szanatóriumba vitette 
a professzor Fedákot, alapos vizsgálat alá 
vette. A vizsgálat eredménye az, hogy 
Fedáknak semmi baja sincs, túlzott ideges
sége miatt érez fájdalmakat s így saját 
felelősségére engedélyezte a hétfői fellépé
seket is.

AMERIKÁBAN MÁR 
bemutatták Csiky Gergely legnépszerűbb víg
játékéból, a Nagymamából készült filmet. Ez 
a film már ősszel elkészült, de csak e héten 
került bemutatóra Budapesten. A film gyár
tója azonban nem várta be a hazai ősbemu
tatót, hanem a filmet kiküldte Amerikába, 
ahol úgy New-Yorkban, mint Chicagóban, 
Detroitban és az egyéb magyarlakta területe
ken már bemutatták a filmet. Amerikában 
jól ismerik Csiky híres darabját és Igen ér
deklődtek a magyar vígjátékból készült film 
iránt. Ideérkezett amerikai lapokból olvas 
suk, hogy a Chicagóban tartott premiernek 
óriási sikere volt, úgyhogy az Egyesült Álla
mok számos városában egyidőben játsszák a 
magyar filmet. A Nagymamának annakidején 
a színpadon Prielle Kornélia, Blaha Lujza és 
Rákost Szid! játszották és most a filmen Cs. 
Aczéf Ilonának ad alkalmat művészetének be
mutatására. A film női főszerepét a kis Sző
rén?/ Éva, Olty Magda és Peéry Piri játsszék.

BÁRDOS MEGHÍVTA 
G. B. SHAW-T

A Belvtárosi Színház most osztotta ki G. 
B. Sb»w Szent Johanna cimü darabjának 
szerepeit. Szent Johannát Bulla Elma 
játssza. G. B. Shaw darabja már egyszer 
szlnrekerűlt Budapesten, akkor azonban 
nem a legnagyobb sikert aratta. Ezzel kap
csolatban most Bárdos Arthur, a Belvárosi 
Szinház igazgatója tréfáshnngu levelet irt 
G. B. Shawnak és levelében meghívta Bu
dapestre a nagy angol irót. Hivatkozik 
arra, hogy Budapesten a Szent Johanna 
ügyében revízió készül, de néni a da
rab, hanem a közönség rehabilitá- 
sára. Felkéri Shawt, hogy ő, aki In
diát és Moszkvát látogatta meg, jöjjön el a 
sokkal közelebb fekvő Budapestre, amely 
gyönyörű város. Kérte, hogy darabja má
sodik premierjével kapcsolatban tartson 
felolvasást. Bárdos most várja Shaw vála
szát, a válasz azonban már az angol lapok
ban megjelent. Ezek szerint egy interjú
ban Shaw kijelentette, hogv *«jnos,  most 
nincs ideje Pestre jönni. Ezek szerint a 

nyelő rovására. Ilyenformán előfordulhat az 
is, hogy az elmondott szöveg nem egyezik a 
film cselekményével, de értelmével sem. Hogy 
mi derült ki ebből, arról a fllmcenzura véle
ményt mondott. A Magyar Filmirodában most 
készült el Lakner Arthur szövegével és a leg
kitűnőbb szakemberek vezetésével a Pulvari- 
rendszerű szinkronizálással a Négy és fél 
muskétás cimü film. Rövidesen bemutatjuk a 
szakembereknek és a sajtónak és akkor

minden gánc.soskodó elnémul.
Ezzel a rendszerrel ugyanis nemcsak a szó
tagok számát kisérik figyelemmel a szinkron!- 
zálók. hanem közben állandóan látják a fil
met, fejhallgatóval hallgatják a film idegen
nyelvü beszédét, miközben egy grafikon föl- 
jegyzi a magas és mély hangokat, tehát a száj 
nyílásának különböző mozdulatait. Abszolút 
tökéletes ez az eljárás és tökéletes magyar 
szöveg is, hiszen Lakner Arthur, a bevált ki
váló filmíró készítette

— Szóval Greta Garbó megszól-fihat magya
rul is!

— Ezt nem mondtam. Greta Garbót vagy 
Bergncrt senki sem akarja szinkronizálni 
Olyan filmeket,

ahol kiváló nagy egyéni művészi produk
cióról van szó, nem Is szabad szinkroni

zálni,
de kérdem, hogv mért ne lehessen magyarul 
hallani egy revüfllmet, vagy egy háborús fil
met, ahol mindegy, hogy ki milyen nyelven 
beszél. Tény az, hogy

a szinkronizálásra igenis szükség van, 
mert egy vidéki mozi, amely például egy hét 
alatt Greta Garbóval háromezer pengő be
vételre tett szert, a leggyengébb magyar film
nél is 8-0000 pengő bevételt mulathat fel. 
Természetesen ügyelni kell arra, hogy

kiváló Írók és arra alkalmas szakemberek
Írják magyarul is a szinkronizálandó film 
szövegét.

pesti közönség rehabilitálása Shaw által el
marad.

KÉTEZER GYEREK 
rohamozta meg vasárnap délelőtt a Palace 
mozi nézőterét, ahol Székely István, a kitűnő 
filmrendező és Vlncze László tartották meg 
gycrekszlnész sorozásukat. Most készül ugyan
is a „Légy jó mindhalálig4* cimü Móricz Zsig- 
mond-fllm, amelynek negyven-ötven gyermek
szereplőre van szüksége. Hároméves gyerektől 
hatodik gimnazistáig kiválogatták a jelentke
zők közül az ütvén szereplőt.

AZ ÚJSÁGÍRÓK 
Liszt-hangversenyt rendeztek az Operaházban 
abból az alkalomból, hogy az Újságírók Sza
natórium Egyesülete most érte el fennállásá
nak huszonötödik évét. A negyedszázados 
fordulóval kapcsolatban az egyesület nagysza
bású társadalmi akciót indit az utóbbi Időben 
teljesen kimerült tartalékalapjának gyarapítá
sára. Bevezetője lesz ennek a propagandának 
az a jólékonycélu hangverseny, amelyet az 
egyesület a Filharmóniai-társaság közreműkö
désével február 3-án, hétfőn este rendez az 
Operában. A hangverseny művészi irányítását 
Dohnányi Ernő vállalta. A jegyek árusítását 
az Operaház a jövő héten megkezdi.

Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház volt Igaz
gatója február 9-én este fél kilenc órakor, a 
Lipótvárosi Társaskörben (V„ Llpót-körut 1.) 
„Színház és üzlet44 elmen előadást tart.

Herendy Manci, az ismert dizőz. egy kávé
házi fellépésével kapcsolatos afférjával kapcso
latban kijelenti, hogy az ő fellépésére a közön
ség nem „fütyült", hanem az az igazság, hogy 
a közönség sajnálta, hogy a kérdéses este nem 
lépett fel: ezt szívesen elismerjük.

V. Filharmónia Jan. 13. 
vez.t Dohnányi, 
Mzr.: Bustabo

Műsoron: Bruckner: III. Szimfónia (először), 
Bartók: Csodálatos Mandarin és Mendelssohn 
hegedűverseny Bustahóval. Jegyek Operánál.

Színházak keddi műsora:
M. KIR. OPERAHÁZI A vígzet hatalma (%8) 
NEMZETI SZÍNHÁZ! VII!. Henrik (Ha). 
VÍGSZÍNHÁZ: Volt esraier eg» auioii (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: A latdag ember (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZI Urilén*  (H»). 
KAMARASZÍNHÁZ! Budapeat-WIea (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ! Ai erdéitUn. (8). 
ANDARASSY-UTl SZÍNHÁZ: Méltórigni iu»or 
ROYAL SZÍNHÁZ: EkOitmenyaaaiMig (8).

GEORGE O’BRIEN
I egu j abb filmje:

A bestia nyomában
Kizárólag • RIALTÓBAN, Rákócziéit 70.

ppEmiEydJTAn
Unberuftn

toj, toj, toj, — kopog 
háromszor az asztalon, 
aluról fölfelé Norfolk 
hercege, mire VIII. 
Henrik, a jovális király 
megjegyzi, hogy „hja, 
az sokat változtat a 
leányzó fekvésén”.

Közben jóízűen falatozza a heringeket és 
nagyokat böfög hozzá, (hogy cselekmény is 
legyen) a Nemzeti Szinház közönségének 
nem túlságosan nagy örömére. Naturaliz
mus ide, verizmus oda, ez egy kicsit sok 
a jóból. Nem kutattam ugyan kortörté
neti adatok között, hogy vájjon 1530—1510 
körül ismerték-e az angol udvarnál az asz
tal alulról fölfelé való megkopogtatásánpk 
misztériumát, vagy inkább a spanyol hit- 
sorsosok terjesztették el eme kabbalisztikus 
zörejeket, de ez nem is lényeges. Még az 
sem, hogy a nöfaló vadkan-király miként 
vélekedik a leányzó fekvéséről. Az a döb
benetes, hogy a Bethlen-téri Színházat vagy 
a Palace-moz.it megelőzve a Nemzeti Szin
ház adott helyet ennek a rémdrámának, 
amelynek ponyvaságát még az sem menti, 
hogy kitűnő színészek játsszák. Az ártat
lanság és szüzesség angyala, Boleyn Anna 
szerepében Titkos Ilona excellált először a 
Nemzeti Szinház felszentelt színpadán, 
drámai erejének és alakitó művészetének 
minden kitűnő fegyverével. Csortos Gvulo 
félelmetesen nagy színész, aki emberré 
próbálta tenni a szines regénytár címlapjá
ról lekivánkozó papirosfigurát és Tőkés 
Anna egy-egy magábafojtott sóhaja is töb
bet ér annál a szóáradatnál, amit Joseph 
Albrecht szájába adott, höl álklasszikus 
magasságokban szárnyalva, hol pedig a 
pesti argó nyelvén. Egyetlen színész, aki 
megérezte a témában rejlő történelmi le
vegőt, ez Makláry Zoltán, VIII. Henrik tit
kos levéltárának halálra Ítélt, szenvedő 
rabszolgája. A Nemzeti Szinház— T árny
produkció egyébként látványos és revüszerfi 
képekben gazdag, de hol van ez a London 
Film—Korda-produkciótól?’ a. a.

Ki volt Jack Módimért

Végre mintha talpraálltak volna a németéit 
egészséges, kerek, kitűnő bűnügyi filmet kap
tunk. Thea von Harbou, a Hindu síremlék és 
Az aszfalt híres Írója, most folytatta a sort Ki 
volt Jack Mortimer? című filmjével, amely a 
társadalmi bűnügyi filmek reneaissance-át in
dítja el. Egy pesti autótaxiban a sofför meg
gyilkolva találja utasát, megijed attól, hogy a 
rendőrségen majd őt gyanúsítják a gyilkosság
gal, akkor pedig nem foglalhatja el uj állását, 
amely nagy sanszot jelent életében. A holttestet 
elrejti, maga pedig a halott utas bőröndjeivel 
beállít a szállodába, hogy egy estére eljátssza 
a meggyilkolt ember szerepét. Innen kezdődik a 
bonyodalom, ami mindvégig lebllincselően érde
kes. Amit külön meg kell dicsérnünk, az a fa- 
tografálás nagyszerűsége. Ragyogó színész Adolf 
Wohlbrück, aki az uj német filmgyártás leg
nagyobb erőssége. A női főszerep a rendkívül 
érdekes és tehetséges Sibille Smith kezében van 
és nagyon tetszett a harmadik főszereplő: Eugen 
Köpcke is. Kétségtelen, hogy a közönség tódul 
a Radiusbá.

A hét többi filmjei:

A kis gróf, Anny Ondrával a főszerepben, 
mulatságos, kedves film, nem nagyigényü, de 
jól szórakoztat az Urániában. Eggerlh Márta 
Csókra születtem cimü filmjét láttuk a Fórum
ban. Egyre jobban fejlődik Eggerth; gyönyörű 
hangja nagyszerűen érvényesült uj filmjében. 
Keresztes hadjárat.

A Paramount három millió dollárral elkésal- 
tette az év leghatalmasabb óriásfilmjét, amely 
a híres Ben Húr emlékét idézi. A Keresztes had- 
járat címe ennek a filmnek, amely több mint 
tizenötezer statisztát mozgat. Hollywoodban 
felépültek a Keresztes hadjárat ismert állomá
sai, a középkori városok, majd Jeruzsálem fa- 
lai. A lovagkor romantikája egyesül a legbra- 
vurosabb technikai megoldásokkal és számot 
olyan jelenetet látunk a filmben, amely felejt
hetetlen. A főszerepet a gyönyörű Loretta Younff 
játssza. A film a Royal Apollóban kerül mű
sorra.

Kosáry Emmy első fllmszereplésc. Szenes 
Béta—Békeffy István „Okos maina" operettje 
filmváltozatának felvételeit készíti most elő a 
Hunniában a Stylus filmvállalat. A címszerepre 
Kosáry Emmyt szerződtették, akinek próbafel
vételei remekül sikerüllek. Az élénk íi'emü. 
rendkívül mulatságos zenés vígjáték szerepelt 
mind prominens színészek játsszák.

• A dlvatrevtlk Igazi szezonja most következik. 
Ezek között a divatrevük között a legelső he
lyet fogja elfoglalni az, amelyet a Roberta*  
szalon tulajdonosnője, Iréné Dunne rendez, ter
mészetesen filmen A filmben ezenkívül pazar, 
abszolút modern divatrevü is van, amelynek 
attrakciója, hogy a másik két fősíereolő. a Con- 
fincntalból kitünően ismert Ginger Rogers éa 
Fred Astaire, szintén fellépnek a revü kereté- 
ben Kevés film nyuujt együtt annyi különlegM 
érdekességet. mint a Roberta.
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— ANTAL ISTVÁN HOLNAP VESZI ÁT 
HIVATALÁT AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTÉ- 
KIÜMBAN, Antal István dr. igaziágügyl 
államtitkár holnap, kedden veszi át hiva
talát az igazságiigyminisztáriumban, ahol a 
fötisztviselők élén Ldzdr Andor Igazság- 
iigymínisztcr üdvözli az államtitkárt abból 
az alkalomból, hogy a miniszterelnökség 
sajtóosztályának éléről való távozása után, 
álveszi az államtitkári teendBket. Értesülé
sünk szerint Antal István nagyobb beszéd, 
ben válaszol a miniszter 'üdvözlésére. Antal 
István különben már a hétfői napot hívnia- 
Iában töltötte.

— Németországba érkezett Koester köret 
hit teste. A Párjában hirtelen elhunyt Koester 
núnet követ Xildi maradványai vasárnapra 
virradó éjsz.-/ía érkeztek ineg Heidelbergbe. 
Az elhunyt követ holttestét a hét folyamán 
helyezik a családi sírboltban örök nyuga
lomra.

— Milyen idő lesz 1936-ban? A legismer
tebb angol meteorológusok egyike, Prothe- 
res Smlth forró nyarat jövendői az 1936. 
évre Márciusban kellemes tavaszi idő lesz 

*— jósolja Smith. — Áprilisra gyönyörű 
husvétot jósol. Májusban korai kánikula, 
júniusban a hőség elért tetőpontját, julius 
és augusztus meleg lesz, de elviselhető, bár 
száraz. Az ősz viszont szeptember közepé
től kezdve hűvös és esős.

— A királygyilkosok uj tárgyalása: 
február 5. A jugoszláv király meggyilkolá
sával vádolt usztasik pőrének tárgyalását 
Rhone megye esküdtszéke Aix en Provence- 
ben február ötödikén folytatja.

— Traflkkezelől tanfolyam. A Dohánykis- 
úTusok Szövetkezete trafikba elhelyezkedni kí
vánók részére, kik trafikkezelői gyakorlattal 
nem rendelkeznek, ingyenes tanfolyamot ren
dez. Elméleti és gyakorlati kiképzés. A tan
folyamok hallgatóit elhelyezkedésükben elő
mozdítják. Jelentkezni csütörtökig a Dohány- 
kisárusok Szövetkezete titkárságánál, Bér
kocsis-utca tizenkilenc.

— Pokolgépes merénylet egy rádióüzlet 
ellen. Vilnában egy nagy zsidó zene- és 
rádiókereskedésben tegnap este pokolgép 
robbant fel. Az üzlet tulajdonosnöje és két 
elárusitónője súlyosan megsebesült, az üzlet 
berendezése tönkrement. Azt hiszik, hogy 
a tettes a nemzeti ifjúság soraiban kere
sendő.

PARISETTE
Vörös Anikó—Barabás Sári—Gerő Gyula

hangulatos estél. 
Délután a zongoránál: Borotvás

— Negyven turista borzalmas kalandja. 
Szörnyű órákat töltött negyven turista annak 
a drótkötélpályának a két kocsijában, ég és 
föld közöli lebegve a fagyos éjszakában, 
amely Charnonixból a Mont fítanc lejtőjére 
vezet. A korong, amelyen a kis kocsik a kábe
len siklanak, lecsúszott s a közlekedés elakadt. 
Az utasok — köztük hét gyermek — hét tel
jes órút töltöttek kínos helyzetükben, amíg ki 
nem mentették őket. A negyven turistát félig 
megfagyott állapotban Chamonixba szállí
tották

— 10 vágón szén az ínségeseknek. Sugár 
István ur. az Északmagyarországi Köszénbánva 
Rt vezérigazgatója alacskai bányaüzeméből az 
alacskai és sajószenlpéleri ínségesek megsegí
tésére 10 vágón Ingyenszenet adományozott, 
mellyel nevezett községek ínségeseinek téli 
lüzeiőanyagasziikséglete teljes egészében fe
dezve van.

— A M. Klr. Osztálysorsjáték résztvevői 
felkéretnek, hogy a megújítási betétet és 
az előirt 30 fillér költségátalányt a f. hó 
8-án kezdődő IV. osztály húzása előtt fizes
sék meg, különben minden jogük elvész.

— A SEGÉDHIVATAL! TISZTVISELŐK 
KÍVÁNSÁGAI. a Segédhivatalt Tisztviselők 
Országos Szövetsége január 6-án tartotta köz
gyűlését. Vargha Ferenc társelnök megnyitó
jában meleg szavakkal köszönte meg a Hétfőt 
Naplónak a tisztviselők érdekében kifejtett 
munkálkodását. A különböző jelentések elfo
gadása utón Szabó Miklós főtitkár több hatá
rozati javaslatot olvasott fel, amelyeket a kor
mányhoz terjesztenek fel. Többek között kérik 
a B-csoportok. a kezelői és irodagyakornoki 
állások megszüntetését és a fizetéscsökkenté
sek beszüntetését, családi pótlékok, utazási 
kedvezmények rendezését. Czettler Jenő dr. 
műegyetemi rektor, a szövetség fővédnöke, 
hosszabb beszédében részletesen ismertette a 
tisztviselő társadalom aktuális problémáit. 
Hangoztatta, hogy a drágaság olyan kritikus 
helyzetbe sodorta a tisztviselő társadalmat, 
hogy már a munkaszolgáltatást Is veszélyez
teti. nehéz, túlfeszített munkát csak jóltáplált 
emberekkel lehet végeztetni, ő a maga részé
ről a legteljesebb mértékben támogatja a kis
emberek szociális kívánságait. Nagysikerű be
széde után társasebéd következett.

Rozgonyinál 3 kabinetkép 8 P. KAlvin-tr 5.

1 doboz fogvájó cca 450 drb
1 „ Heider fogpor
1 drb égetett fa nipp
1 dobo2 faépítőkocka
1 drb szén csipesz vasból
1 •
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
1
1 w _______ _______
1 „ stoppolófa
1 „ háztartási kalapács
1 ,. tfizpiszkáló
2 „ naptáros notesz
3 csőm, kályhafényesítő por
1 drb hajósat
1 „ pipa szár nélkül
1 motring perlcpamut
4 ív krédóncpapír
1 drb alumínium kávéskanál 
l‘A tucat erős patentkapocs
1 drb csokoládéreszelő
1 „ XV. C. papírláda
2 tucat díszgomb ruhákra
I drb nádporoló, kicsi
1 H tollporoló
1 , ládazár kulccsal
1 • ajtózár kulccsal
1 „ tolózár )rctosz)
1 H zománotányér 10 cm
1 „ V« doc. űnnért. (nem hit.)
1 „ zománc játékedény
1 r műseiyem pénzerszény
1 „ pepitafedelü notesz
1 ■ zsebtükör, noteszalakú
1 „ fanyelű ár
3 „ hullámosat
1 ., nikkolezett kulcskarika
1 „ keményfafokos
1 „ rojtos kávésszalyéta
1 M festett favonatjáték
1 w fafűszorlapát
1 „ bádogfűszcrlapát
1 „ raffia pnmutkosár
1 H rulettjátek
2 „ háztartási beírókönyv
1 M játék faágyú
1 w cell. ruhacsat
1 levél horgoskapocs
- méter 6-os gumipertli
1 drb dupla ruhacsat
1 w ceruza
1 „ sírna jegyzetblook
1 „ kisálnkú vázlctfftrx
1 H katsnblokk. 100 lapos

15 ,. levélboríték

körömkefe. 1 soros 
vasalótartó 
ffeli gyufatartó, litogr. 
nikkclezett gyufatartó 
nikk. szalvetagyűrü 
pipereszappan, cca 50 
nagy főzőkanal 
nagy tejfeleskanál 
főzőkanól 
ruhaakasztó vállfa 
férfi ruhaakasztó 
ruhaszárító csipesz 
gyertyatartó 
rugós egérfogó

1 drb ruhakefe 
nyeles hajkefe 
lóször bekenőkefe 
6árkeíe, . , 
fényesítőkefe 
fhnyelü fogkefe 
fehér mosókefe 
súrolókefe 
retikül nyeleskefe 
lapos zsebruhakefe 
dupla körömkefe 
morzsakefe 
körömkefe, fényezett 
fayenee ruokkáscsésze 
fayence feketéscsésze 
fayence gyermekbögre 
fayencecsésze alja 
8 ágú fémfogas 
drótszivacs 
tésztametélő (rádli) 
cipőhúzó 
alumínium ezőkanál 
alumínium evővilla 
alum. gyerm.-villa v. kan. 
alumínium borotvatál 
alumínium teaszünő 
alumínium hamutartó 
alumínium tojástartó 
gyökér sikálócsutak 
Szít kézmosószappan

csőm, illatos pipereszappan 
drb virágillatszappan 

rúd-borotvaszappan 
timsókő 
vérelállító timsó 

nagy doboz fogpor 
üveg brillantln 
doboz arepuder

M hintőpor 
2drb Filléres borotvapenge

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1 ...
1 csőm, vatta (nem steril) 

100 drb hurkapálca
1 „ litografált fűszerdobos 
1 „ szemétlapát
1 „ bádogtölcsér. 6 cm. 
1 j, rugós babverő
1 „ sodrott habverő
1 M háztartási ecset, 2. sz.
1 „ üvegmosó
1 » égetett fanipp

,. színes üvegvirágváza 
csőm. W. C. papír 100 lap 

„ papírszalvéta 35 drb 
„ zomáucfedő 8—10 cm. 

üveg kékítő
H fémtisztító 

doboz cipőkrém 
drb fémsarkú borotvatükör
„ borotvaecsot 
„ csiszolt zsebtükör 

üveg dióolaj 
tégely tejcrém

„ vaselin 
drb tömőpamut
„ üveg sószóró (fémkupak )

1

1 drb kemenyfatálca
1.................................
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 ____ _ ____________
1 doboz cca »/fi kg cipőkrém
1 drb nyeles teaszürő
1 ' '
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 „ _______
1 csőm. XV. C.-papír, 250 lap
4 drb fakanál
1 * ' "
1
1
1
1 ________ ________
1 ,. celluloidnyelű fogkefe
1 M gumiszivacs cca 20 gr.
1 tiveg kékítő
1 „ írótonta
tubus fogkrém

tégely tejkróm 
drb tollporoló
„ erős nádporoló
„ gyékény lábtörlő
„ furdőszobagyékény 

üveg gépolnj
drb alumínium tcatojás 

H borotvaecsot
„ háztartási ecset 6. szám 
„ kézi seprő

köteg ru li aszú rí (ókötél cca7m 
drb üveg kompóttányér
„ fayence mártástál 
„ zsebkés (vasnyelű) 
„ bőrpénzerszény 
„ nikkelezett alátét
„ ’■'« üt. ürmérték (nem hit.)
„ zománctál 14—16 cm
.. zománcmcrőknnnl 9-10cm

készlet tekejáték 
drb kemény fagaluskadeszka
„ kemény 6odrófa
„ háztartási kalapács
„ 1 méteres mérővessző 
w tömöpamut, selyemfényű 
„ kisszita. rézfonatú 
H zománcbögre % liter 
„ zománcfedő, 12—14 cm.
M zonián cm erő kánál
„ gömbölyű reszelő
„ gépolajozó
H alum. faliszappantartó
„ fémkeretes tükör
„ sárgaréz gyertyatartó

t pincegyertyatartó

fayenc teacsészo 
fayence tcacsésze alja 

fayence gyormoktányér 
fayence gulyástányér 
üvegpohár 
színes üvegpohár 
üveg eitromprés 
üveg fogvájótartó 
üveg hamutartó 
üveg gyertyatartó 
kemény fa fűszerállvány 
keményfa húsvágódeszka 
búdogtölcsér, 12 cm. 
vasalótartó fanyéllel 
festett szemétlapát 
szénlapát

„ ruhakefe
„ hajkefe, nyeles 

gyökér sikálókefe
„ mosókefe feli. v. barna
- fényesítőkefe

Vidékre utánvéttel 
szállítunk.

Csomagodéit 
nem számítunk

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 drb zom. szűrőkanál 19—11 cm. 
1 M zom. teáskanna, 1 szem.
1 H 1 lit. ürmérték (nem hit) 
1 „ zománolábos '/» literes 
1 w zománcfazék. ’<« litores 
1 w zománctól 2 füles 14 cm 
1 » zom. főzelék tál 17—19 cm 
1 H zománc mosdótál 22 cm 
1 „ gománcgulyástál, fogóval 
1 „ zománctányér 22 cm
1 „ zománcfedő 18—24 cm
1 w zománctálca 24 cm
1 M zománccukortartó, 2 füles 
1 w zománcpalacsintasütő
1 H zománctojássütő 14 cm
1 N zománcbögre 10 cm
1 • Üveg sörkorsó ';>• literes
1 w üveg díszpohár
1 „ likőrüveg üvegdugóval 
1 • fayenco relicftányér
1 „ fayence ételhordócsésze
1 „ fayenc főzolékestál
1 „ fayence cukortartó
1 „ fayence teacscBze aljával 
1 „ fayence főzőbögre ’A lit.
1 m bádogtepsi 26X18 cm
1 M őzgerincsütő 28 cm
1 „ lit. fűazertonna 14 cm
1 H alumínium cukorszóró 
1 N alumínium dokorbögro
1 „ Alumínium szuppandob íz
1 M bádog kuglófnütö
1 • lószörszélű ruhakefe
1 M fényosítőkefe
1 w körömkofe p. fibrisz
1 „ nyélhez való sikálókefe 
1 M erős kivitelű núdporoló 
1 „ 3 kötésű kézisoprő
1 tubus Thymol fogkrém
1 drb lószőr kalapkefo
1 M modern színes tá’ca
1 M olló, 5 collos
1 w konyhakés, 5 collos
1 „ férfi fésű
1 „ celluloid csörgő
1 csont, pipereszappan cca 22 dg 
1 doboz Savoly arepuder
1 drb óriási rúdborotvaszappan 

10 gomb, selyemfényű tömőpam.
1 drb 4 részes reszelő
1 „ festett szemétlapát 25 cin 
1 „ fémkeret, tükör 16X22 cm
1 ., sárgaréz gyertytarló
1 dob. cca ’/♦ kg cipőkrém 
1 drb lakkozott XV. C. papírláda 
1 ..........................
1
1
1
1
1 
1 
1 
1 
1

5 ágú ruhafogas 
ínyence bordáslál 5 szám 
szivacstartó kádra kaszt, 
raffia kézimunkakosár 
BÜrűfésű

patkóerszény, bőrből 
zom. törökkávémolegítő 
jour kenyérsiitö 28 cm 
majolika dísztúnyér 
öntöttvas gyorsforraló

Filléres Divatház
...k BAROSS-TER 23.

drb dió- vagy morzsaőrlő
„ evőszer tartó 

pár alum.-nyelű kés és villa 
drb fayence főzolékestál
„ óriás fűszertonna
• fayence főzőbugn*.  * üt 
„ fayence hasabögre lit 
h söröskorsó ’/« literes
» csiszolt dugósüveg 
» lakk.-nyelű borotvaecsot 
N lószőr ruhakefe 
» lószőr hajkefe 
„ sörte körömkefe.
• lószőr nyeles hajkefe
M lószőr nyeles babykefo 
„ la fogkofe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 csőm, cca 36 dk pipereszappan
1...............................................
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 nagytubus Thymol fogkrém
1 drb gumiszivaes, cca 50gr.
1 H zom. munkásfnzék ’a lit.
1 M zom. ételhordówsze 15 • •
1 „ pinorccsomag

12 „ selyemfényű tömöpamut
1 csőm, pipereszappan, cca 350 gr
1 „ inesek. Grimm, Ezerr* ”- 

cjsznkn, stb.
1 köt. Athcnaoumkönyvek ír. L
3 kötőt regény. Különféle.
1 drb törhetetlen baba, 30 cm 
Í ' ’ ’' ~
1
1
1
1
1
1
1

drb zománclábos, 1 Ütore3 
„ zomúnefazék, 4 litores
„ zománctál, 2 füles. 18 cm 
„ zoináno teáskanna 2 szem 
„ zom. főzelékestül 22-23 cin 
„ zom. mosdótál 26—23 cm 
„ zom. merőkanál 12—13 cm 
„ zom. szűrőkanál 13-14 cm 
H zománpnlacsiatasütő 
„ zománctányér 24—25 cm 
„ zománc rizsestül 24 cm 
.. zománctojássiitő 18 cm 
„ zománcfánksütő 8 szem. 
„ zománctejforraló % lit. 
„ zománckancsó l'» literes 
„ zománctejoskanna ’A lit. 

szónk, (lapát, csipesz, piszk.) 
drb bádog kályhaelőtét
„ bádogtepsi
„ bádog kuglófsülő, csővel 
„ kapcsos tortasütő
H sajtolt palacsintás. 20 cm 
„ sajtolt szeleísiitő 20-22 cm 
„ sajtolt szemétlapít
„ olló. 6 collos
„ zsebkés
„ konyhakés, 18 cm
„ bontórésű

„ nádporoló 72 elit
„ zománctölcscr 12—13 cm 
H fayence zsírbödön % Üt. 
• zománc tejszűrő 
., fayonce fűszerfiók 
,. kenyérpirító 
n nikkolezett húslapító 
„ celluloid fogkefe!.irtó 
■■mHHaígHHMBK

Zománc ésfayenceáruk 
kft szépséghibával.

Képes árjegyzéket 
díjmentesen küldOnk.
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Remek Hungária-győzelem 
és rejtélyes ferencvárosi vereség 
a magyar csapatok túramérkSzéseinek finisében

semmisítő fölényben 9:1 (2:0) arányban győ
zött. OKülönösen a csatársor volt elemében, 
amely szép tetszetős játékával egészen magával*  
ragadta a közönséget. A kispestiek tiszteletére 
fényes bankettet rendeztek a franciák, ame
lyen a város megbízottja éltette a magyar-fran
cia sportbarátságot. A gólokon Serényi, Ne
mes, Déry és Szabó osztoztak.

Proficxapataink a kettős ünnepen folytul- 
tűk külfldi turamérközéscikcl. Három vc- 
zetőcsr.patunknak a Hungáriának, Újpestnek 
ét a Ferencvárosnak nem klubcsapat, ha
nem cgy-cgy válogatott együttes ellen kel
lett megküzdenie. I kék-fehérek kolosszá
lis sikert könyveltek cl a komplett portu
gál válogatottal szemben, úgyszintén az Új
pest is győztesen került ki a törők váloga
tott elleni küzdelmében, egyedül a Ferenc
város szerepelt balsikerrel Köln város rep
rezentánsai ellen. Ez a vereség annál fá
jóbb, mert a pihent zöld-fehér gárda le
becsülte ellenfelét s /élgözös könnyelmű
séggel átengedte a győzelmei a nem is első
rangú kölnieknek. .4 lioeskay rcparálla leg
utóbbi súlyos vereségét és fölényes remin- 
sot vett Erfurtban a Spielvereinigungon.

Remek 
Hungária-győzeiem 

■ portugál reváns-meccsen
HUNGÁRIA—PORTUGÁL VÁLOGATOTT 4:3 

(4:11.
Lisszabon, január 5.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése). A kettős ünnep turamérkőzései közül a 
Hungáriának jutott a legnehezebb feladat: 
Portugália válogatott csapatával szemben kel
lett a magyar bajnokaspiránsnak megmutatni 
futballkulturánk magas színvonalát. A Hun
gária becsülettel teljesítette feladatát s vára
kozáson felüli játékkal késztette megadásra a 
spanyolok ellen is sikerrel szereplő portugál 
reprezentánsokat és ezzel kiköszörülte a leg
utóbbi vereség csorbáját.

A Hungária az egész mérkőzés folyamán 
nagy főlényben volt és győzelme még impo- 
zánsabb lehetett volna. Ugyanis

már 4:O-ra vezetett a kék-fehér gárda 
s a portugálok katasztrófáiig vereségének el
kerülésére akcióba lépett a mérkőzést vezető 
biró és egyik gólt a másik után érhette cl a 
portugál csapat lesállásból és jogosulatlan ti
zenegyesből. A bírónak ez a részrehajló maga
tartása a Ilungárla-játékosok kedvét nem vette 
ej, továbbra is urai voltak a helyzeteknek, de 
most már minden gondjukat arra fordították, 
hogy legalább a minimális győzelmet biztosít
sák. Ez sikerült s a mérkőzés végén a közön
ség a Hungáriát meleg ünneplésben részesí
tette, saját fiait pedig kifütyülte.

A Hungária teljes egészében kitünően ját
szott

és játéka valósággal propagandája volt a láb 
darugósnak. Az észszerű technikás kombiná
ciók teljesen megzavarták n különben kitűnő 
és masszív portugál védelmet A csatársorban 
egészen elsőrendűen játszott Kardos, Titkos és 
Müllcr s ők rúgták a gólokat is. Kardos kettőt 
lőtt, n másik kettőn pedig Titkos és Miillcr 
osztozott meg.

Megártott a sok pihenő 
a Ferencvárosnak 7

KÖLNI VÁLOGATOTT—FERENCVÁROS 4:2
(2:0).

Kőin, január 5.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Ferencváros vasárnap Köln város vá
logatott csapatát kapta ellenfélül, amely, bár 
közepes játékerőt képviselt, mégis sikerült neki 
a többszörös magyar bajnokcsapatot meg 
adásra késztetni. Ez annál is inkább feltűnést 
keltő, mert a Fradi egy teljes hétig pihent. A 
Ferencváros játékosai azonban, különösen n 
közvetlen védelem nagyon könnyen vette a játé- 
tékot és csak akkor kapott éazbe a csapat, 
amikor a kölniek már 4:0 ra vezettek. Ekkor 
áronban már késő volt, a csatársor nagy fő 
lényt tudott ugyan kiverekedni, de a súlyos 
vereségen már csak szépíteni tudtak Toldi és 
Sárosi góljaival. Maguk a kölniek voltak a leg
jobban meglc|>ődvc, amikor a mérkőzés végén 
győztesként hagyták el n pályát. A közönség 
óriási óvációban részesítette saját csapatát, 
amely bosszú esztendőkre emlékezetessé tette 
ezt a napot a nagyhírű Ferencváros ellen el
ért diadalával.

Pillanatnyi megtorpanás 
után folytatta diadalutját 

a Bocskai
BOCSKAI—ERFURT 4:1 (3:0).

Erfurt, január fi.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Bocskai javuló formában, biztos és megérde
melt győzelmet aratott nyolcezer főnyi közön
ség előtt a Spielvcreitiiguny Erfurt ellen, ame
lyet 4:1 (34)) győzött le. A debreceniek kitü
nően játszottak, különösen Gyulai középfede
zet és Vargha kapus, aki agy tizenegyest is ki
védett. A csatársor lelke Teleki volt, rki a gó

lok közül egymaga hármat lőtt, míg a negyed! 
kel Markos szerezte.

Az Újpest Törökországban 
is vezetőcsapat 

ÚJPEST—TÖRÖKORSZÁG 2:1 (1:1).
Bey Oglu, január 5.

Az Újpest turacsapata turameccsei során 
vasárnap a török válogatott csapattal ke
rült .szénibe. A nemzetközi szempontból je
lentős mérkőzés Bev Ogluban nagyszámú 
nézőközönség előtt folyt le. A játékidő első 
felében a nagy lelkesedéssel játszó törökök 
dicséret reméltó ellenállást tanúsítottak az

Kínos incidensek 
sorozata az OTT 

és a futball között
Soha olyan kritikus pillanatokat nem élt 

át n magyar futball, mint amilyennek viharai 
most fenyegetik. A Hétfői Napló országos fel
tűnést keltő cikkben rántotta le a leplet a pro
fi-üzemek őszi „üzletéről" és ebből kiderült, 
hogy két egyesület kivételével

valamennyi ráfizetett a futballra.
Áldozatkész mecénások nélkül pedig már ősz
szel kitört volna a palotaforradnlom: leállt 
volna az egyletek túlnyomó többsége. A helv- 
zct azóta csak súlyosbodott. Néhány hét 
múlva, télviz idején megkezdődik a „tavaszii" 
finis —, a legsötétebb kilátásokkal. Ugyanak
kor pedig, amikor

az ország legnépszerűbb sportja a teljes 
megsemmisülés előtt áll,

azt kell tapasztalnia, hogy valóságos „ellensé
ges közöny'1 fogadja a felettes sporthatóság 
részéről.

l’gy kezelik a futballt — mondják egy
hangúan a szövetségben — mint egy gyar

matot.
Büntető expedíciókat szerveznek ellene, életre- 
I ellik az. afrikai Wallace-regények módszereit, 
csupán Sanders, a bölcs helytartó megszemé
lyesítője hiányzik a magyar színpadról. A 
végsőkig fokozta az elkeseredést két tény: 
Kelemen Kornél dr., az OTT elnökének egy 
cikke, amelyből megtudta a futball, hogy — 
elejtették, továbbá annak n fogadásnak stí
lusa, amelyben akkor részesültek a futball ve
zetői, amikor a testnevelési adó felének vissza
térítését szorgalmazták.

Usetty Béla dr., az MLSz elnöke vezette ezt 
a küldöttséget az OTT elnöke elé. Többszöri 
sikertelen kísérlet után végre kinyílt elöltük n 
párnázott ajtó. Végre meghallgatták őket. 
Azazhogy több is történi egyszerű meghallga
tásnál. Néhány keresetlen szót is kaptak, 
amelynek tartalmát könnyen elképzelhetjük, 
ha tudjuk, hogy Usetty Béla tapintatosan a kö
vetkező szavakkal fújt takaródét:

— Úgy látszik, Öméltóságának ma rossz 
kedve van . .. talán jobb, ha megyünk.

Ez n félreérthetetlen célzás kissé kedvezőbb 
hangulatra késztette az elnököt s csak később 
zavarta meg a tárgyalást

egy kínos Incidens.
Mailinger Béla, a Ferencváros puritán elnöke 
lett célzást n futball-adó felhasználására, de 
vesztére, mert nyomban olyan választ kapott,

Kifosztották a hadgyakorlatozó 
amatőröket Csepelen

AMATÖR VÁLOGATOTT—CSEPEL 5:2
Szokatlanul nagy érdeklődés kísérte a Lyon 

ba induló amatőr válogatott keret csepeli nyil
vános Iriálját. A szövetség egész vezérkara 
felvonult a válogatott jelöltek háromszor bar 
mincperces mérkőzésére. A 800 néző által kö
rülvett pálya taccsvonalán izgatottan sürögtek 
az amatörfutball vezérei: Zsarnóczag, Vághy, 
1.énárt, dr. Rosenberg, Fischer Mór. dr. Dietz, 
dr. Bodánszky, Izsák Zsazsa és a többiek. Cse
pel proficsapata piros-kék csikós dresszben, az 
amatőrök fehér trikóban állanak fel. Löivy 
Zoltán biró sípjába fuj és megkezdődik a triói.
AZ ELSŐ HARMAD, AMELYBEN A PROFIK 
AMATÖR LE1JÍESEDÉSSEL VEZETÉSHEZ 

JUTNAK.
Hermann—dr. Tóth, Suhai—Baráti, Kecskés, 

Bokor—Orezifalvi. Burássy, Szendrődy, Zscn- 
gtilér, Bukoveczky felállításban kezdik meg az 
összeszokást a derék amatőrök. Pokolian rossz 
passiókkal kezdik az ismerkedést, viszont a 
profik igazi amatőr lelkesedi'ssc) kergetik a 
labdát * válogatottak kapuja falé. Csak

Újpest nagyobb iütballkulturája ellen, de. a 
második félidőben nem birták a profitüdők 
erős iramát és nem tudták megakadályozni 
a magyar bajnokcsapat győztes gólját. Az 
Újpest első gólját Vincze lőtte, a győztes 
gólt Szűcs juttatta a törökök hálójába.

Rommálőtték San Disiert 
a kispesti bombagyárosok

San Disler, jan. 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Kispest csapata San Disierben játszott vasár
nap az ottani városi kombinált ellen és meg

"S

hogy felindultan kellett visszautasítani*  a fur
csa szituációt.

Ez a kiszakitott incidens több egyszerű pi
kantériánál: ez hü fotográfiája a tarthatatlan 
helyzetnek. Nem a Minderwertigkeit-komple- 
xum sir a futball vezetőiből akkor, amikor 
megdöbbenve állnak az. érthetetlen bánásmód 
előtt. Nem szorul bizonyításra, hogy a futball 
Magyarország legnépszerűbb sportja. Hiszen 
már a politikai pártok is Igyekszenek a futball- 
egyesületeken keresztül népszerűsíteni eszméi
ket. De bizonyítja a sok siker is, amely dicső
séget szerzett az országnak és százezreket hó
dított meg a maga sajátos varázsával.

A futball eleven propagandája a sportnak. 
Érdeklődést kelt s végeredményben a legtöbb 
sportág számára a futball a „szállóscsináló". 
Hiába hangsúlyozzák ki az amatőr és profl- 
futball közötti különbséget, hozzáértő tudja, 
hogy a kettő között a gazdasági alapokban 
nincs differencia. Hiába róják fel a futball- 
nnk a nagy adminisztrációt éu annak terheit, 
hiszen ez nem csupán a futballt sajtája.

Az OTT is létrehozta a Testnevelés Házát, 
amelyben gigantikus adminisztráció műkö
dik, ugyanakkor pedig Budapesten még 
mindig nincs fedett sportcsarnok, ahol ver

senyezhetnének.
Hiába vetik felelőtlenül a köztudntba, hogy a 
profi fut ball csak néhány menedzser üzlete, ha 
ugyanakkor nem veszik még azt a fáradságot 
sem maguknak — amihez pedig joguk lenne, 
— hogy megnézzék az üzleti könyveket. Ebből 
kiderülne, hogy

a Ferencváros Igazgatója még 200 pengőt 
sem kap a 'nagy munkájáért, a Hungária 
egyáltalán nem fizet ilyen elmen, az Új
pest Igazgatója kevesebbet kap, mint egy 
kistisztviselő, a Bocskai menedzselése egy 
krajcárba sem kerül és hogy a kicsinyek 
se maradjanak ki, a Budai 11 Igazgatója 
clpőkercskedésscl próbálja életét tengetni.
Az. egyesületek ráfizetnek, mecénásokból él

nek, a menedzserek krajcárokért dolgoznak, a 
játékosok fizetési átlaga a havi 160 P-ől sem ha
ladja meg... hol Itt az üzlet? A kalmár-szél-, 
lem? A jogalap arra, hogy megvetéssel kezel
jék a futballt?

A húrt nem tanácsos sokáig feszíteni s ha 
már barátot nem tudtak a futballból csinálni, 
ne akarjanak mesterséges ellenséget kitenyész- 
tenik. H. Z.

Zsengellér ragyogó technikája
csillog a keretben, de a lövésekkel nincs sze
rencséje, Keresztes, az Újpest által kosztba- 
adott profi „megkeveri" az amatőr védelmet, 
rímek labdát tálal Frigyes elé és a balszélső 
lapos lövése védhctetlen. 0:11

A MÁSODIK HARMAD, AMELYBEN AZ AMA
TÖRÖK PROHTUDÁSSAL TÖNKREZUZZÁK 

A LELKESEDÉST.
Uj felállításban játszik a keret. Régi-Füs

tős, Barna—Honfi. Gombos, Baráti—Orezifalvi, 
Buzássy, Szendrődy, Zsengellér, Bukoveczky 
Mór az első percben odavan a profik gól
előnye. Bénító hendszet vét a kapu előtt, a 
megítélt 11-est Gombos bevágja 1:11 Majd 
Szendrődy fordulásból mesés bombát zugát a 
jobbsarokba 2:1. A profik lelkesedése nem lo 
had és Fehér fejesgóljával egalizálnak. Nem 
egyéni akciójából és Buzássu közeli lövéséből 
tudják azonban megakadályozni Zsengellér 
esett újabb amatőr gólokat 4'2/ A csipátok öl
tözőbe vonulnak,

A LENGYEL BAJNOK VERESEGE BERLIN
BEN.

Berlinből jelentik: Lengyelország volt baj
nokcsapata, a poseni Warta, vasárnap Berlin
ben mérkőzött 3000 főnyi közönség előtt a 
Tennis Borussia és a Blau-Weis kombinált ja 
ellen és 3:2 arányú vereséggel hagyta el a 
küzdőteret. A félidőben a berliniek 2:0-ra ve
zettek.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
Bari—Ambrosiana 2:1, FC Milano—Sampier- 

darena 1:2, Bresda—Juventus 0:1, FC Torino 
—Fiorentina 6:0, Alessandria—AS Roma 1:0, 
Lazio—FC Napoli 3:1, Genova—Triestina 2:2.

VAD IZGALOM EGY KIS VAGYONDÉZSMA 
KÖRÜL.

Amatőr sirámoktól hangos az öltöző folyo
sója. Az történt ugyanis, hogy amig a pályán 
javában folyt a kiadós tréning

egy Ismeretlen futballdrukker autogram- 
mok helyett az amatőr játékosok pengőit 

gyűjtögette az öltözőben.
Négy amatőrjátékos pénztárcáját dézsmálta 
meg a szenvedélyes „műgyűjtő" és kámforrá 
vált, anélkül, hogy észrevették volna.

Hát ez bizony szomorú dolog. A szigorú sza
bályok előírják, hogy az amatőrjátékos Ingyen 
köteles futballozni. Azt is előírják, hogy a ci
pőfűzőjét saját pénzéiből köteles beszerezni, 
de azt a legszigorúbb szabályok sem kívánják, 
hogy az amatőrjátékos a játékra ilyen felhá
borító módon saját keresetéből ráfizessen.
A HARMADIK HARMAD, AMELYBEN A CSA

PAT VÉGRE ÖSSZESZOKIK.
Gerét, a csepeli proficsapat amatőr center*  

haliját átöltöztetik fehérbe, mert a két har*  
madhan a mezőny legjobb emberének bizo
nyult. Ebben a játékidőben egészen tetszetős 
akciókat hoznak össze az amatőrök és a kitű
nő Bukoveczky hatalmas kapufáról bepattanó 
bombalövéséből beállítják a végeredményt, 
Zsengellér mesterien irányította a támadósort 
A „NEGYEDIK" HARMAD, AMELYBEN A 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY NEM AZT A CSA
TÁRSORT KÜLDI LYONBA, AMELYIK Á 

HÁROM HARMADBAN ÖSSZESZOKOTT.
A triói után rövid tanácskozás a pálya kö

zepén és percek alatt kész a franciák elleni 
válogatott csapat. A csapat a következő:

Hermann — Füstös, Suhai — Hontl, Gere, 
Bokor — Orezifalvi, Kiss, Kállay, Zsengel

lér, Bukoveczky.
Tartalékként Baráti és Régi utaznak a csapat
tal Lyonba.

A SZAKÉRTŐK VÉLEMÉNYE:
Zsarnóczay János: Ezen a homokos talajon 

amelyen a labda útja kiszámíthatatlan, elég 
jó teljesítményt kaptam. Az első harmadban 
a Csepel játéka, a harmadik harmadban az 
amatőrök játéka tetszett.

Fischer Mór: Komoly és kiadós tréning volt 
és a látottakkal meg vagyok elégedve. Kissel 
és Kállaival jó lesz a csapat. A válogatott mér
kőzések miljöje felfokozza a tudási és meg
kétszerezi az erőket s igy jó szereplést várok 
a csapattól.

Lénárt Ernő: Az első harmadban mereven 
mozogtak a fiuk, azután fokozatosan belejöt
tek a játékba. A komoly mérkőzés jót tett a 
fiuk kondíciójának. A legjobbakat remélem.

Kállai hétfőn éjjel érkezik
Az Újpest vezetősége távirati értesilést ka

pott, hogy Kállai, a kitűnő válogatott center, 
tegnap vonatra ült és hétfőn éjjel Budapestre 
érkezik. A nagyszerű csatár állapota, — aki 
influenzagyanus tünetek között Törökországban 
megbetegedett — javult és gvanus influenzájá
tól megszabadulva, egészségesen tér haza, hogy 
rendelkezésére álljon az amatőr válogatott csa
patnak.

Maximálták az árakat 
az ollmpiász tartamára 

Berlinben
Berlin

olimpiai
állapított .......... .... „ aM1IUUMI gzooa.
árakra nézve. A rendelet értelmében a szállo-

város birodalmi kormánybiztosa az 
játékok tnrtnmára maximális árakat 
meg, elsősorban a szólódul és szobá

nyi V44cuiicin-ii a szállo
dák, vendéglők, idegenotthonok és hasonló 
célú vállalatok 1936 június 15-étől augusztus 
31-éig csak azokat az. árakat számíthatják fel 
a szállásért ér a reggeliért, amelyeket a biro
dalmi kormánybiztos, mint maximális árat, 
megállapít. Ezeknél magasabb árakat felszá
mítani nem szabad. A rendelet végül arról is 
intézkedik, hogy azokat a szállodákat, vagy 
hasonló célú intézményeket, amelyek nem 
méltó módon szállásolják el az oiimpiászra 
érkező vendégeket, bez.árják.
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Példátlanul véres

A magyarokat durván szidalmazó osztrák Játékosokat 
és vezetőjüket megverte a felháborodott közönség

Példátlanul véres verekedés! botrány fejezt 
be vasárnap a mii jégen a Budapesti Korcs, 
lyázó Egylet és a bécsi EK Engelmann csapa 
tainak jéghoklküzdelmét, amit az Európ: 
kupáért vívtak. A játék izgalmától és a vél 
sérelmektől magából kikelt és objektivitás: I 
elvesztett osztrák csapat kiséröje a játék végéi 
berohant ■ pályára év

minősíthetetlen szidalmakkal Illette ■ ma
gyarokat.

Pofont kap as osztrák 
vezető a minősíthetetlen 

szidalmakért
Ezért a durva inzultusért Jeney, a magva, 

csapat egyik játékosa és Sennyey, a BKE ifjú 
sági csapatának tagja nyomban tettleg veti 
elégtételt

A pofon elesattanAsu után óriási tumultus 
támadt a két magyar és az osztrák vezető 
körül, az osztrák játékosok körülfogták 

őket éa Jeneyt durván fellökték.
A szorongatott helyzetben lévő magyar játé 
kos segítségére most már villámgyorsan szá 
guldottak oda a magyar játékosok is Hircsák 
vezetésével és igyekeztek kimenteni őket. Ez 
persze nem ment simán, úgy, hogy valóságos 
ökölharc alakult ki a jégen. A magyarokat 
szidalmazó kijelentések azonban továbbra is 
tartottak, amit most már a • • - • ......
több mint

kétezer főnyi közönség Ls 
özönlöttek a pályára és 
osztrák játékosokat, akik 

sem hagyták abba a
Az aprótermetü Hűvös, a mérkőzés egyik bi 
rája, az indulatoktól fölkavart és mígdühö^ött 
tömegben hasztalan sípolt és igyekezett ren
det teremteni, a verekedés továbbtartott

mérkőzésre ktjöt:

Be-
az

mcgsokalt. 
körülfogták 
egy pil.'anatlg 

sértéseket.

Véres visszavonulás 
a lincs elöl

Az osztrákok lassan tudatára ébredtek szó 
rongatott helyzetüknek és megkezdték a vissza 
vonulást. Közben azonban újabb incidens do 
bolt gyujlóanyagot az amugyis végsőkig feszi 
tett izgalmakba.

A bécsi csapat egyik magyar játékosa, 
Eördeögh kapus, hátulról hatalmas pofont 
adott Hircsóknuk. Et azután betetőzte ■ 
bécsiek minősíthetetlen viselkedését • a 
közönség most már ott ütötte őket, ahol 
érte. Csak nagy kínosan tudták elérni az 
öltöző felé vezető feljárót, hokkl-botjaik- 
kal aprították az előttük állókat és úgy 
igyekeztek utat törni, hogy védett helyre 

juthassanak.
Végre alaposan összetörve megérkeztek az öl 
tözőikbe, ahol tovább folytatták a gyalázkodó 
sértéseket. A magyar öltözőben e közben már 
megjelent a lecsillapodott osztrák vezető és 
félve a nemzetközi botrány következményeitől, 
sajnálkozását fejezte ki csapata nevében a tör
téntekért. Már-már békésen intéződött volna 
el a véres affér, amikor

az osztrák öltözőkből újból áthangzott a 
kórusban pattakzó szidalmak özöne.

Kínos pillanatok teltek el, közben már-már 
arra gondoltak, hogy rendőrökért küldenek, 
hogy megfékezzék a magukról megfeledkezett 
osztrák vendégeket. A rendőrök beavatkozá
sára már nem került sor, mert közben már 
csend lett, de

a békés elintézés meghiúsult
és a tervezett bankettet emiatt végérvényesen 
lemondották. Az osztrák csapat minősíthetet
len viselkedése nem első esetben bolygatja 
meg a nemzetközi élet jégsportjának békéjét, 
mert jóformán mindenhol, ahol eddig vendég
szerepeltek, a csúnya botrányok sorozata kö 
vette szereplésüket.

Ami a példátlan 
botrányt kiváltotta...
Pedig nem így Indult c> • vére. v.iárnap 

Kedves, hangulatos bemutatók nyitották meg 
a vasárnapi sporteseményt: Erdős Klári finom 
érzékkel járta cl as ö híres lengyel mazurká- 
ját. A megafon bemondja a játékosokat, akik 
meg is jelennek a pályán, kék dresszben fut
nak be a vendégcsapat játékosai, majd a ma
gyarok meggyvörös dresszei tűnnek tel a be 
Járóban A 2000 (Anyl rekordkő,önség sürge. 
lésére dr. lator Gér. é. Hrh'ds l»W» bMk 
sípjelére a vndnl „Aguldotd j*tdko»ok  MU1 
nak és kezdetét vc«l ■ mérkőzés Első per
cekben kitűnik mér nr osztrák csapat erős . 
indokolnllunid durva Játéka, melyet . magja 
rok akclónílküli kapuKlv.sekkei 
ellensúlyozni. A durva > minduntalan Bánreoló 
játék meghozza az eredményéi, „ oezlrdkok 
egymásután sréguldoznnk n magyar kapu felé, 
azon bán a killlnA magyar védetem Ofyejen 
hárítja el a támadásokat KíllAn dicséret Illeti 
Barcsi a magyar bekkel, akt "*  , 
által bentfí-kjlrlt korongokon mosolyogva lép 
él , egymásután kerüli ki az eroszakoe tété 
kosokat. A váltás uj „int hoz • **“*•""?  
a vendégek játékától meglepett 
kénytelenek azok játákmo,torát áttenni áa bi
zony Srímcs nem egyszer maga le durván ve 
„ti akcióit. A laa.an magához térő ““agya 
csapat eredményt nem érhet el. mert rövidesen 
befejeződik nz első harmad.

A rövid szünetben
• magyar Játékosok meglepetten tárgyat- 

ják • vendégek erőazakoa Játékát, 
•mit a bírák sorozatos figyelmeztetése Is blzo 
wylt A feszült hangulatot azonban a Szekré- 

•íycssy testvérek páros mükorcsolyázása eny- 
iti. Valcerüket a bálteremben sem járhatták 
olna el elegánsabban és nagyobb harmóniá
éi. Aztán . száguldó osztrák akció nyitja 
aeg a második harmadol, amelyet Tallér gól 
a értékesít. 1:0. Ideges, céltalan kapkodás 

vess erőt a magyar csapaton, mert az egymás
fán ismétlődő osztrák durva szerelések lehe 

Ictlenné teszik a kapuhoz jutást.

A játék most már végleg elfujul.
a közönség hangos pfujozása és tiltakozása 
közben egymásután történnek fellökések, el
nyomások, gáncsok. Végül a bíró egymásután 
Küldi le az osztrák játékosokat a pályáról, ami 
azonban nem megy könnyen, mert az osztrák 
csapatkapitány folyton beszaladgál a pályára, 
durván reklamál, vonakodik eleget tenni a bí
rói rendelkezésnek, míg végül sok huzavona 
után helyreáll a rend és megindul a játék. Ez 
a játékoscsökkentés osztrák részről nem hoz 
eredményt a magyaroknak, mert csak a teljes 
gárdával szemben érünk el egyenlítő gólt. A 
csatárokat erőszakosan visszatartó osztrákok 
mögött ugyanis csendben, józanul előrekorcso
lyázó bekkünk, Róna, a hátracsuszott koron 
got megállítja és a meglepett kapus mellett 
nyugodtan a hálóba csúsztatja. 1:1. Ellenak
cióra nincs idő, mert a bírák a harmad végét 
Jelzik

Lázasan készülődik az egész 
kontinens a téli oliropiászra

UJ MAGYAR GYORSKORCSOLYÁZÓ REKORD) ponttal. 2. Ch. Mathiesen 197.717 ponttal.
Hétfőn reggel nyolc órakor futották az Ifj. 

Leviczky Károly emlékverseny első futamát a 
műjégpályán. Az ötezerniéteres futamon Indu
lók közül Hldvégliy ért elsőnek a célba 8 p. 
49.8 mp-el. Ezzel a saját és az országos rekor
dot 17.3 mp-el megjavította. Utána Lindner 
Ernő futott he 9 p. 17 mp-cs Idővel, majd a 
harmadik helyen Orczán és Wintner osztozko
dott 9 p. 19.2 mp-cs Idővel.

München, január 5.
Sonja Hennie norvég műkorcsolyázó világ

bajnoknő 10.000 főnyi közönség előtt nagy 
sikerű bemutatót végzett A nagyszámú közön 
ség nagy ünneplésben részesítette a kilenc
szeres világbajnoknőt. Hitler Adolf kancellár 
a norvég világbajnoknőnek csodás teljesitmé 
nyéért virágcsokrot nyújtott át

Prága, január 5.
Csehország két sfszövetsége vasárnap ked

vezőtlen hóviszonvok mellett Seifenbachban 
az öriáshegységben bonyolította le a 18 kilo
méteres sífutó olimpiai próbaversenyt. Az 
eredmények a következők: 1. Berauer (HDW) 
1 óra 51 mn. 2. Musil (SVAZ) 1 óra 01 perc 
09 mp.

Osló, január 5.
A norvég gyorskorcsolyázó haj nők I verseny 

vasárnap véget ért. Az eredmények kitűnőek 
voltak. 1500 m.: 1. Ballangrud 2 p. 22 4 mp. 
10.000 m.: 1. Ballangrud 17 p. 28.9 mp. Az 
összteljesítmény alapján Norvégia idei gyors 
korcsolyázó bajnoka: Ballangrud 197.602

[•

Gyűrűs kézzel dolgozott Lovas 
diszkvalifikáltáka ringben

Vasárnap megkezdődtek az ökölvívó csapat
bajnokság idei, minden eddiginél érdekesebb 
küzdelmei. A selejtező versenyeket két csoport
ban bonyolítják le. A BSzKRT tornatermében 
ezúttal nagyszámú közönség előtt a BSzKRT és 
NSC, majd a B Vasutat és MAVAG csapatai 
küzdöttek a bajnokságért.

AZ ELSŐ MÉRKŐZÉSBEN A BSZKÁRT CSA
PATA 18:18 ARANYBAN GYŐZÖTT AZ NSCPATA 18«18 ARANYBAN GYŐZÖTT 

ELLEN
Részletes eredmények: Légsuly:

BSzKRT, pontozással, bantamsuly; 
NSC, pontozással; pehelysúly: Lovas

Szabó, 
Kubinyi 

____ r____ _____ ______ . BSzKRT, 
ugyan pontozással győzött Ferenc NSC ellen, az 
NSC azonban megóvta a mérkőzés eredményét, 
mivel Lovas szabálytalanul, gyűrűvel kezén,
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A kormányzó előtt született 
meg e legfrissebb sportág, a:

As idei sikerekben gazdag vadász-azezón 
egy uJ, eddig ismeretlen sportággal, a elvei 
kombinált vadászattal lett gazdagabb.

A slvadáaaat
felfedezője Ifj. Verebély Tibor dr., a világhírű 
professzor fia. Az uj sportág premierje nagy 
sikerrel zajlott le Vác környékén azon a va
professzor fia. Az uj sportág pre 
sikerrel zajlott le Vác környékén 
dássaton, amelyen

Horthy Miklós kormányzó Is réaatvett, 
Ifj. Verebéig Tibor dr. a hóhoritotta hegyes 
völgyen terepen mutatta be sbő és céllövő tu
dományát. A hatalmas vadászterületet a leg 
gyorsabb tempóban járta be sítalpon, állandó 
összekötőkapocs volt Lumnitzer Sándor dr. 
Salamblövfl világbajnok — a vadászat fórén- 

erője — és a vadásztársaság előkelő tagjai, 
valamint a hajtők között Ennek a gyors és

A szünetet a Rotter-Szollás világbajnokpár 
bemutatója tölti ki, utólérhctetlen figurákkal 
s a tudás biztos jegyében. A harmadik harma- 
dót első percétől az utolsóig fokozatosan dur
vuló csúnya Jelenetek jellemzik

Egymásután állítják ki az osztrákokat.
A magyar csapat a durva játékkal szemben 
magára találva, egymásután vozei szép akció
kat a kapura, nz crősznkkal szembei megold
hatatlannak látszó támadásokat ismét Róna 
okos politikájával akarják befejezni, aki óva
tosan nyomon követi a csatárokat. Fordul a 
kocka, az osztrákoké a korong, mellyel táma
dást indítanak, a helyén biztosan álló Róna 
ezt le is szereli. Sajnos, ez sem folyhat le 
csúnya jelenet nélkül, ugyanis Csengey oszt
rák csatár

korcsolyájával fejberugja. Róna véres fej
jel elejti ütőjét

és saját lábán ugyan, ’ de megroggyanva, szé
dülve hagyja el a pályát, hogy vissza se tér
jen Oda. Az így megzavart magyar csapat knp- 
kod. Az üresen hagyott magyar kaput az utol 
só percben Barcza tudja csak megmenteni „rú
gásával" a biztos góltól. Most egymásután kö
vetkeznek a durva szerelések, mig végül a 
harmad végét jelzik a bírák.

A mentők varrják a súlyosan sérült Róna 
csúnya fejsebét, miközben odakint dúl a vé
res csata. Elek János.

3.
M Staksrud 198.503 ponttal

Garmlsch, január 5.
Vasárnap „nagv mülesiklóversenyt**  rendez 

lek. amelv a lesiklás és műlesiklás kombiná
ciójából állott A magasságkülönbözet 350 mé
ter. a verseny távja pedig 2 és fél kilométer 
volt. Ilyen versenyeket Norvégiában inár rég 
óta rendeznek A versenyben 63 férfi és 12 
hölgyversenyző Indult. A hóviszonyok megle 
hetős kedvezőek voltak. A férfiak csoportjá 
bán Pfnuer győzött 3:54.3 perces idővel. A 
hölgyek csoportjában Christl Cranz lett első 
4:30.5 perces teljesítményével.

Frelburg, január 5.
A Schwarzwaldi német síbajnoki verseny 

vasárnap az ugróvcrsennvel dőlt el. A bajnoki 
címet Willy Bogner szerezte meg. Egy külön 
speciális ugróversenyben a norvég olimpiai 
győztes Birger Rund is Indult és nehéz küz
delem után győzött. Eredmények: 1. W. Beg- 
ner 43—45 méteres ugrás. Különleges síugró
verseny: 1 Birger Ruud, Norvégia, 58, 51 mé
teres ugrás 

Osló, január 5.
A norvég míikorcsolyáxó bajnoki versenyt 

vas rnap bonyolították le. Sonja Hennic tá- 
vollétébcn a hölgyek bajnoki versenyét Nanna 
Egedius nyerte, a többi versenyszómban a múlt 
évi bajnokok győztek. A férfiak bajnoki elmét 
Henrié Lie szerezte meg, a páros bajnoki ver
senyben pedig a Bandi Bakke-Christcn Chris- 
tiansen pár lett bajnok.

küzdött. Az óvásnak helyt adtak; könnyüsuly: 
Frigyes BSzKRT pontozással; weltersuly: Kö- 
vúry I. BSzKRT pontozással győzött Andor NSC 
ellen. A közönség nagy tüntetéssel fogadta Kő- 
váry győzelmét; középsuly: Kővórv II. BSzKRT, 
küzdelem nélkül győzött; kisnehézsuly: Fekete 
NSC pontozással; nehézsúly: Szolnoki BSzKRT, 
küzdelem nélkül győzött

B. VASUTAS—MÁV 12:4
Légsuly: Énekes II. B. Vasutas pontozással; 

bantamsuly: Bondi B. Vasutas pontozással; pe
helysúly: Sallay B. Vasutas pontozással; köny- 
nyüsuly: Harangi MÁV pontozással; weltersuly: 
Erős B. Vasutas pontozással; Középsuly: Konz 
MÁV pontozással; kisnehézsuly: Holota B. Vas
utas ellenfél nélkül: nehézsúlyt Nagy B. Vas
utas pontozással győzött.

SIUADÖSZAT 
óidig Ismeretlen felderítő 6s irányitó munká 
nak köszönhető, hogy

minden eddigi teljesítményt felülmúlt a 
vadászai eredménye.

A múltban ugyanis csak sípjelekkel, vagy hosz- 
szndalmas gyalogpostás szolgálattal érintkez
hettek egymással a vadászatok résztvevői ós 
a segédszemélyzet.

Érdekes éa feltűnést keltő bravúrja 
volt a vadászatnak az a kettős találat, amely 
Ivei Verebély dr. megalapozta az uj sportág 
tekintélyét. Éppen tízóraiztak a társaság tagj.ii 
a fenyőkkel övezett tisztáson, amikor a fiatal 
orvos száguldva siklott a meredekről a pihenő 
társaság folá. Közben mintegy 40 méternyire 
Verebélvlöl nyúl ucratt fel és menekülni pró 
bált, A következő másodpercben eldördült a 

fegyver és a gyáva tapsifüles véresen bukfen
cezett a hóbuckák közé. Még el sem oszlott a 
fegyver füstje, aipikor egy másik nyulal pillan
tott meg Verebély és nyomban célbavette. A 
veszedelmes gyorsasággal sikló si ellenére sem 
tévesztett célt. Ez n pétya, amelynek hire csak
hamar bejárta a vadóazköröket, diivatbahozta 
a sivadászntot. A vadászok most sorban áttér
nek a modern sítalpra, amely biztosabb, gyor
sabb és kevesebb fáradságot követel.

A vadá.szsl felfedezése az ezer év cl&lti ősi 
magyar sportolás és a modern hósport sze
rencsés házassága.

•I

a
Lepontozták 

magyar tornászokat 
Kopenhágában

Kopcnhágából jelentik: A -dán fővárosban 
vasárnap nemzetközi tornaversenyl rendeztek, 
amelyen a belföldi versenyzőkön kívül több 
kiváló finn versenyző, továbbá a magyar Tóth 
és Sarlós is részlteit. A legjobban a finnek 
szerepeltek, de csak a pontozóblrák Jóvoltából, 
miután Tóthot és Sarló# lepontozták, úgyhogy 
a két kiváló magyar versenyző csak a negye
dik, illetve az ötödik helyet tudta megszerezni. 
A finn Uosákkincn mind a négy szeren győ
zött és igy 33.81 ponttal az első helyet meg- 
szerezte. 2. a finn Te-resvirtae 37J17 ponttal, a 
harmadik az ugyancsak finn Savolainen 37.63 
ponttal, 4. Tóth 37.24 ponttal. 5. Sarlós 37.07 
ponttal.

Osiehelségek premierje
az iflusági blrkózóba/nokságon

A Magyar Birkózók Szövetsége vasárnap 
nagyszámú közönség előtt rendezte a MÁV 
kolónia nagytermében az országos ifjúsági 
birkózó bajnoki versenyt, amely kitűnő spor
tot hozott. A nagyszámban felvonult vidéki 
birkózók minden súlycsoportban kemény ellen
felei voltak a fővárosi birkózóknak, sőt a baj
noki helyezések nagyobb részéi el is hódították.

KUlőnösen kiváltak Kaposvár, Szolnok, 
Nyíregyháza és Szeged fial, 

de szép munkát végeztek Cegléd, Szentes, Tata
bánya, Szigetvár és Gyöngyös versenyzői is. 
Egypár egészen kiválóan tehetséges ifjúsági 
versenyző bukkant fel, mint Bús, Eszes, Csip
kéi, Drávái, Vas és Balogh, akik közül Bua. 
Eszes, Drávái és Vas vereség nélkül nyerte 
bajnokságát. A részletes eredmények a követ
kezők: Pehelysúly, bajnok: Bús UTE. 2- Pulai 
Kecskemét. Könnyiisuly, bajnok: Eszes, Kapos
vár. 2. Csősz, Szolnok. Kisközépstily, bajnok: 
Kiss, Törekvés. 2. Sipkái, Nyíregyháza. Nagy- 
középsuly, bajnok: Drávái, Szolnok. 2. Serfőző, 
B. Vasutas. Nehézsúly, bajnok: Vas, Szeged. 3. 
Szekeres, Pécs.

Uj élet kezdődött 
a planson

Vasárnap rendezte a Santelll vívóteremben 
az MTK II. oszt kardversenyét, amelyen egy
két vívó kivételével az egész II. osziálju gárda 
elindult. Bendklvül (izgalmas nsszók és több
szörös holtverseny után alakult ki a kilences 
döntő. Eredmények a következők: 1. Ványi 
BSE 7 győzelem. A győztest egyedül Hidas 
UTE győzte le. 2. Bedö HTVK 6 gv. 3. Nyilas 
MTK & gy.

Békéscsaba, január 5.
A Békéscsabai Vivő Club vasárnap rendezte 

női tőrvjvóversenyét, melynek eredménye a 
következő: 1. Bogáthy Erna BF.AC. 2. Kun 
Éva MTK. 3. Szenesné Schwarz Magda Spárta 
VC. 4. HellcT Ivánné Békéscsabai VC.

Befejeződött a francia futball- 
bajnokság őszi fordulója

Franciaországban nincs téli futballszünet. 
Újév napján fejeződött be az „őszi**  forduló 
és január 19-én már kezdődik a „tavaszi". 
Közben január ö-e a Francia-Kupáé. 12-e pe
dig a holland—francia profi és a lyoni ma
gyar—francia amatőrlalálkozás napja.

A bajnoki mérkőzések keménységére jel
lemző, hogy a vezető Lilié tizenöt meccsen 
neui kevesebb, mint hét pontot vesztett és hogy 
még e percben is nyolc csapatnak vannak 
löbbé-kevésbé komoly sanszai n bajnokságra. 
A jelenleg három ponttal vezető Lilié semmi
esetre se legjobb csapnia Franciaországnak és 
előkelő helyéi inkább ellenfelei sorozatos 
pontveszteségének köszönheti. Inkább „nagy
csapat" a párisi Racing, a vele holtversenyben 
második Strasbourg és a hat pont hátránnyal 
hatodik, tavalyi bajnok Sochaur. Nagy kérdés: 
behozható-e a súlyos lemaradás. A Peugeot 
autógyár csapata 15 meccsén hétszer játszott 
döntetlenül s legalább 3—4 pontot engedett ki 
balszerencsével, vagy könnyelműen kezei kö
zül. Nagy „outsider" a tavaly még másod
osztályú, az idén negyedik Metz és n tipikus 
kupasfilust játszó (egyben tavalyi kupagyőz
tes) Marseille, Eisenhoffer és Kohut csapata.

Ami a külföldi játékosok helyzet't illeti, ma 
már bizonyosra vehető, hogy jövőre is meg
marad a jelenlegi szabály, amely szerint

bajnoki mérkőzéseken csak három Idegen 
szerepelhet

Ennek az arányszámnak további csökkenése 
érzékenyen érintette volna a magyar futlnllis- 
Iákat Is, hisz több másodosztályú csapntban 
gyakran mindhárom külföldi játékos magyar 
volt. K. U
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Minden poklokon keresztól
a Hungáriával Portugáliáig

»» A népszerű „vörös Takl“ utljeknléae 
Hétfői Naplónak —

Lisszabon, január
Baselból kora reggel indultunk Nimes feli. 

Spéci hatalmas sonkával állított be hajnal
ban. Éjjel szerezte egy barátjától. Együtt volt 
a vig kompánia, köztük a régi pénztáros is, 
aki annakidején, mikor Spéci 1020-ban itt ját
szott, mindig nagyon nehezen adta ki a pénzt. 
Egyre hajtogatta, hogy Spécinek nagyobb a 
fizetése, mint a köztársasági elnöknek. No, de 
meg is kapta a tömör választ:

— Nézze, elnök minden svájci állampolgár
ból lehet, de centercsalárl Az nem. an
nak tudni kell!

Nimesbcn Fábián Pál várt ránk. 0 rendezte 
túránknak ezt a részét. Nagy meglepetésként 
hat, hogy a Libertás-szál kell játszanunk. 
Hogy őszinte legyek, nem nagyon örültünk. 
Vasárnap délelőtt megnéztük a pályát. Remek 
talaj. Ezen aztán lehet futballozni. Futballoz
tunk is. Nagyon szép meccs volt. Igazi exld- 
bltlon, a játék minden szépsége kijött. A Li
bertás nemes ellenfél volt. Lojálisán elismer
ték, hogy reálisan győztünk, sőt nagyobb is 
lehetett volna a győzelem. A csatársorunk re
mekelt — Sas kivételivel.

A mérkőzés után nyomban vonatra ültünk. 
(Ezért tudott a Hétfői Napló már csak a szálló 
alkalmazottaival beszélni múlt vasárnap. .4 
szerk.) Vig nótázással és kártya partikkal telt 
el at idő Toulouseig. Innen már csak a Cseh 
-•Újvári—Kardos—Hadrévl kvartett forgatta 
az .52 lapos bibliát. Hiarrltz mellett találkoz
tunk a — tengerrel. Majd nemsokára hunban 
a — vámvizsgálattal. Gólokkal volt jobb a ten 
ger. Reggeli után szállodában feküdt le a csa
pat — ebédig, majd ebéd után egy kis séta és 
újból pihenés és alvás következett, hogy a 
huszórás további utat lehetőleg jó kondíció
ban bírjuk. Irunból a Süd Expressen röpül
tünk tovább és reggel öt órakor érkeztünk el 
Medina dél Campoba. A kondiciósétát itt haj
nali gimnasztika pótolta: egyik kocsiból átra
kódtunk a másikba. Aztán nekieredt a vona
tunk a Pircneusok déli nyúlványának is csú
nya esőzónában folytatta útját egészen a ha
tárállomásig, Fucntos de Onoroig. Az állomás 
túlsó oldalt már Vlllar Formoso —• portugál 
terület. Fuentcs de Estebanban reggeliztünk 
és jellemző a magyar csapat nagy tekinté
lyére, hogy az állomásfőnök az expresszt égé 
szén addig tartotta vissza, amig a fiuk a de- 
mizsonokat vízzel megtöltötték. Ehhez ugyan 
nekem is közöm volt, mert egy kis portugál 
halandzsa közben addig tartottam szóval a fő
nököt, amig végkép lemondott arról, hogy 
megértse a mondanivalóimat,. Félegykor pom
pás ebédet kaptunk az étkezőkocsiban, ahol 
felfedeztük dr. Kreis főorvost, vagy legalábbis 
a pontos hasonmását, ami csak akkor derült 
ki, amikor fizetésre került a sor és ő elfogadta

a pénzt. Kaktuszok, fenyőerdök is óriási ár- 
idzterületck között rohant a vonatunk a Tajo 
völgyiben. Elhagyjuk Coimbrát, a legszebb 
portugál várost, ahol híres egyetem van. Lisz- 
szabonban este félhitkor végre ismét szilárd 
talaj került a talpunk alá is a pályaudvaron

Fossák vezetésivel egy-kit magyar vár minket 
a szövetségi vezérekkel. Két hete esik az eső, 
nem a legjobb ómen ez az utazástól elgyötört 
és fáradt csapat számára. Szinte aliltan mász
nak az ágyba a játékosok és még az sem 
tudja őket megzavarni újévi álmukban, hogy 
a portugálok, régi nemzeti szokás szerint, 
Szilveszter éjjelén szakadatlanul zajonganak. 
A bádoghordóktól a hajószirénákon keresztül 
az autódudáig minden „nemes hangszer” meg
szólal és úgy ontja magából a hangot, mintha 
Dante poklából akarnának egy lidérces éjjelt 
bemutatni.

Huszfilléres esököpeny: Javán 
dömping-ajándéka az olimpiásznak

Az olimpiászra készülő japánok érdekes talál
mánnyal szereznek pénzt a japán különítmény 
berlini útjára. Kétszázezer darab esőköpenyt 
szállítanak Németországba, amelyeknek ára 

darabonként, magyar pénzben busz fillér.
A japánok tudják, hogy az olimpiászt eső

nélkül nem lehet megúszni s azt is tudják, hogy 
a sportarénák túlnyomó többsége szabad ég 
alatt van, tehát a nézők megáznak. Az újfajta 
esököpeny nemcsak az árában szenzáció, ha
nem a kivitelében is. Különleges viasszal im
pregnált papirosból készül, amely vízhatlan.

Stuttgartban 
már az igazi Ferencváros 

mutatkozott be
FERENCVÁROS—STUTTGARTER KICKERS

5:2 (1:2)

Stuttgart, január 6.
tudósítójának telejonjelen- 
kölni vereség után • Fe- 

vonatra ült és átutazott 
Kickers

Fradi tizenhatos vonaláig. A mérkőzést tizezer- 
fönyi közönség nézte végig és melegen ünne 
pelte a nagyszerű élvezetet nyújtó Ferencvárost

(A Hétfői Napló 
tise.) A vasárnapi 
rencváros azonnal 
Stuttgartba, ahol hétfőn a Stuttgarter
ellen kellett lejátszania utolsó turamérkőzését. 
A zöldfehérek az előzönapi bágyadt játékkal 
szemben nagy energiával és igen jó formában 
játszották végig ezt a nehéz mérkőzést és fö
lényes játékkal 5:2 arányban győztek. A félidő
ben sorozatos balszerencse kísérte a Fradi-csa- 
tárok támadóakcióit s a Kickers egymásután 
elért két góljával szemben Sárosi dr. tudott ja
vítani a helyzeten s a félidő a Kickers egygó- 
lós vezetésével végződött.

Szünet után teljes egészében kibontakozott a 
Fradi nagykoncepcióju támadóereje és Kemény. 
Táncos, Sárosi dr. és Toldi góljaival 5:2-re ja
vították a gólarányt. Ezúttal a Ferencváros vé
delme is kifogástalan volt s a második félidő
ben a kitűnő stuttgartiak alig jutottak el a

Fővárosi tornászok sikere Salgótarjánban. 
Salgótarjánból jelentik: Ritka sikerű, nagy
szabású disztornát rendeztek vasárnap a salgó
tarjániak, amelyen a város előkelőségeivel 
zsúfolt teremben a fővárosi versenyzők vitték 
a főszerepet. Különösen Pelle István, Rácz, 
Vida és Kecskeméti aratott nagy sikert, a höl
gyek közül pedig Gamaufné, Mészáros Gabi 
és Felhős pompás mutatványai ragadták újra 
és újra tapsra a közönséget. Két külföldi sze
replője is volt a kitünően sikerült disztornabe- 
mtitatónak: az amerikai Mixie és a bolgár Mir- 
csev személyében.

Olasz labdarugó eredmény (bajnoki): Pa
lermo—Bologna 2:0.
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KIK A LEGJOBB VASUTAS-BIRKÓZÓK?
Az államvasutak • istvántelki főműhelyének 

disztermében rendezte hétfőn a MÁV Sportliga 
a vasutas bajnoki birkózó versenyeket, ame
lyen a legjobb vasutas birkózó címért küzdöt
tek. A végig izgalmas versenyen megjelent 
Lahncr Kornél MÁV elnökigazgatóhelyeltcs és 
Beöthy Kálmón igazgatóhelyettes is. A legjob
ban á Testvériség birkózói szerepeltek, akik 
négy súlycsoportban győztek. A légsulyban: 
1. Gyarmathy, Testvériség, 2. Décsi, Törekvés, 
3. Lengyel, Debrecen. A pehelysúlyban: 1. Móri, 
Testvériség, 2. Dobó, Szeged, 3. Széli, V Vas
utas. Könny iisuly bán: 1 Pintér, Testvériség, 
2 Sági, MÁV Előre, 3. Nemesi, Törekvés. Kis- 
középsuly: 1. Valahi, Testvériség, 2. Kecskeméti. 
Miskolc, 3. Kőszegi, MÁV Előre. Nagyközép
súly: 1. Göggör; Törekvés, 2. Idba, B. Vasutas, 
3. Zsolnay, Testvériség. Kismehézsuly: 1. Pe- 
thő, B. Vasutas, 2. Marótby, Törekvés, 3. So
mos, MÁV Előre. Nehézsúly: 1. Palotás, B. 
Vasutas, 2. Rapp, Törekvés, 3. Bán, Miskolc.

Kibékültek a jégbotrány szereplői Is- A véres 
hokkimérközés után lefolyt kínos jeleneteket 
közös ebéd követte ahol végre elsimultak az 
elentétek és a játékosok megbékélten nyújtot
tak egymásnak kezet.

A Győri Vívó Club hétfőn rendezte Somogyl- 
vándordijas versenyét, amelyen nagyszámú 
közönség gyűlt egybe. A vivóversenyeket Raj- 
csányi vezette. Az értékes vándordíját Szom
bathely csapata nyerte meg, a védő győriek 
előtt. Verseny után Rajcsányi összeállította az 
osztrákok elleni válogatott keretet. A keret 
tagjai, kardban Gerő, Hámory, Győr, Gonda, 
Tlitering, Szombathely. Tartalék Demeter, 
Győr. Tőrben Hámory, Gerő, Győr, Vargha, 
Henyey, Szombathely. Tartalék Pesthy, Győr.

A déli kerület uj ökölvívó bajnokai. Szeged
ről jelentik: Befejezték a déli kerület ökölvívó
bajnoki versenyeit Az uj bajnokok a követ
kezők: Csikó Vasutas, Gémes SZTK, Konkolyos 
Vasutas, Ambrus, Vasutas Szilágyi SZTK, 
Sieberth Levente, Vigh SZTK.

Jól sikerült a szegedi ping-pongverseny. 
Szegedről jelentik: Vasárnap tartották meg 
Szeged város pin-pongbajnoki küzdelmeit. A 
csapatbajnokságot a SZAK nyerte, a női egyes 
versenyt Sárosi Terka, a férfiegyest Kovács, 
a férfipárost a Rossmann—Solti-pár, az ifjú
sági versenyt pedig Boócz, a piarista gimná
zium tanulója. A vegyespáros bajnokságot a 
Sárosi—Dóczi-pár szerezte meg, a hatos csa
patbajnokságban ugyancsak a SZAK győzött.

a
Una Signal veresége 

kettős versenynap eseménye
Mindkőt napon 

az ügetőpályát. A . - _______ _
zációja Una Signal második budapesti startja 
volt. A kiváló amerikai a feladatát megnehe
zítő sáros talajon vereséget szenvedett Opál
tól. melynek száz méter előnyt adott. Una 
Signal 1.21 mp-es első kört ügetett, de a má
sodik körben a nehéz talaj megtörte lendüle
tét. A mindvégig fair versenyek egyetlen szép
séghibája Olga veresége, mely szemmellátha- 
tólag olaszra igyekezett.

Hétfőn nem volt a napnak jelentősebb ver
senye. A nemzetközi versenyben Muscicapa 
ismét kikapott. Az utolsó versenyt két rész
ben futották.

Részletes eredmények: 
VASÁRNAP

I. FUTAM: 1. Kuno (2%) Zwillinger, 2. Ve
ronika (8:10) Kovács II., 3. Tanoda (254) Fei
ser. F. m.: Carthago. Tót.: 10:32. Olasz: 10:34. 
Befutó: 10:70. — IL FUTAM. 1. Rota (5) Jó
nás, 2. Ond (1)4) Baik, 3. Quasimodo (254) 
Marschall. F. m.: Peggy, Botond, Krista, Rik
kants. Tót.: 10:47, 23, 16. Olasz: 10:28. Be
futó: 10:143. — III. FUTAM. 1 Bérezi—Osz
talék (8:10) Dóra P., 2. Bosiljka—Orsolya 
Ti Szántó, 3. Mcnthamol—Sáriasszony (8) 
Ulmer. F. m.: Oline—Mogul. Tót.: 10:19. 
Olasz: 10:20. Befutó: 10:23. — IV. FUTAM. 1. 
Kurucz (154) Feiser, 2. Pezsgő (3) Wiesner, 
3. Oda (5) Marék. F. m.: Első fia, Gyarmati, 
Vadorzó, ördöglánya, Arditti, Minor, Eladó. 
Tol.: 10:22, 13, 16, 18. Olasz 10:45. Befutó: 
I—II. 10:38; I—III. 10-8j. — V. FUTAM. 1. 
Opál (4) Jónás, 2. Una Signal (8:10) Raymer. 
3. Meridián (6) Kovács II. F. m.: Muscicapa. 
Tót.: 10:42. Olasz: 10:43. Befutó: 10:85. — 
VI. FUTAM. 1. Icza (4) Zwillinger, 2. Olga 
(154) Feiser, 3. Penny (154) Jónás. F. m.: 
Chalimar, Guard, Todd, Lilla, Szeszélyes. Tót.: 
10:55, 13, 12, 12 Olasz: 10:23. Befutó: 10:108. 
— VIII. FUTAM. 1. Revlslo (8) Vorst, 2. 
Csui (254) Zwillinger, 3. Hopper (254), Ray
mer. F. ni.: Murcos. Rejtély, Aranyvirng, För
geteg. Tót.: 10:71, 22, 12, 14. Olasz: 10:24. 
Befutó: 10:250. — VIII. FUTAM. 1. Séma (2) 
Földi, 2. Ágnes (3) Kovács J., 3. Ophdian (3) 
Simko. F. m.: Mámor, Majmi, Vajda, Janka. 
Tol.: 10:32, 12, 13, 14. Olasz: 10:31. Befutó: 
10:131. — IX. FUTAM. 1. Lenke (2)4) Vorst, 
2. András (154) Feiser, 3. K. L. (3) 
F. m.: Paris. Szélhámos. Tót.: 10:32, 
Olasz: 10:28. Befutó: 10:(M.

HÉTFŐ
L FUTAM. 1. Varázsfű vola (8:10)

nagy közönség kereste fel 
vasárnapi versenynap szen-

T—II. 10:189; I—III. 10:37. — HL FUTAM. 1. 
Pajkos (3) Jónás, 2. Tigris (6:10) Földi, 3. 
Salvia (4) Hauser. F. m.: Paris. Tót.: 10:49. 
Olasz: 10:35. Befutó: 10:55. — IV. FUTAM. 1. 
Prókátor (pari) Jónás, 2. Tenore lánya (2%) 
Kovács II., 3. Éber B. (8) Steinitz. F. m.: Öli- 
via, Gavallér, London, Ragyogó, Upupa Epops, 
Tündér. Tol.: 10:19, 12, 15, 23. Olasz: 10:37. 
Befutó: I—II. 10:28; I—III. 10:51. — V. FU
TAM. 1. Rolf Raymer, 2. Muscicapa (2)
Steinitz, 3. Ráma (5) Feiser. F. m.: Pallós, 
Erich U. Tót.: 10:28, 12, 12. Olasz. 10:31. Be
futó: 10:86. — VL FUTAM. 1. Varázsló (pari) 
Tomann, 2. Lizzie (2) Feiser, 3. Röpke (254j 
Vorst. F. m.: Spilka, Marlene, Irénke, Tót.: 
10:20, 16, 16. Olasz: 10:33. Befutó: 10:59. — 
VII. FUTAM. 1. Johny J. F. (810) Feiser, 2. 
Árvalegény (l'A) Zwillinger, 3. Marlene B. 
(10) Baik. F. m.: Lúgos. Tót.: 10:18. Olasz: 
10:24. Befutó: 10:26. — VIII. FUTAM. I.
RÉSZ. 1. Orgona (8) Kovács J., 2. Lótrány 
(16) Hévizy, 3. Zengő (16) Istók. F. m. Fürst. 
Anisette, Edömér, Imréd II., Apacs, Get-on. 
Tót.: 10:116, 33, 84, 34. Olasz: 10:215. Befutó: 
I—TI. 10:2419; I—III. 10:2073. II. RÉSZ. 1. 
Contra (1)4) Marschall, 2. Pajtás (tVá) Feiser, 
3. Tóni (10), Jónás. F. m.: Bájos, Sáriasszony, 
Oktondi, Nagvbúnhegyes, Mercedes II. Tót.: 
10:34, 13, 14, 23. Olasz: 10:37. Befutó: 10:80.

Simkó. 
16, 13.

L FUTAM. 1. Varázsfuvola (8:10) Kovács
II., 2. Tanoda (4) Felser. F. m.: Marina. Tót.: 
10:16. Olasz: 10:19. Befutó: 10:31. — U. FU
TAM. 1. Llane (l*/«)  Raymer, 2. Junak (5) 
Filvó, 3. Fama (1%) Hofbauer. F. m.: Ribllió, 
Riviéra, Odébb, Viki, Olt. Glória, Torkos. 
Tol,: 10:40, 16, 21, 12. Olasz: 10:95. Befutó:

Hírek
Athanaslust, a németek legjobb idősebb lo- 

»’át nevezték az Ausztria-dijra.
323 ló van ezidőszerint tréningben Alagon.
Napokon komoly ellenfelet kap az Oszlrák 

Dorbybcn. A németországi Gestiit Erlenhof 
ugyanis nevezte a legjobb német háromévesek 
egyikét, Dardnnost, a versenyre.

Bíbort és TUneményt, a tompái ménes két 
jószármazásu háromévesét megvette Martinko- 
vich osztrák számlára.

Zsokza, a sok csalódást okozott Pázmán- 
kanca, az idén csak rövidtávú versenyekben 
szerepel.

Reichsherold, mely nemrég svájci tulajdonba 
került, részt vesz a Sl. moritzi versenyeken.

Mavart, Mitropa féltcstvére, a legjobb hirü 
kétéves Alagon.

A szerkesztésért és kindásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
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