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Bridzs játékosok pisztolypárbaja a Hűvösvölgyben

Sigray ás Grlger Ottó királyfinál
A Hétfői Napló legutóbbi számában hírt ad 

tünk a Nemzeti (Legitimista) Néppárt belső 
válságáról, amely elsősorban a párt szervezeti 
szabályainak hiányából fakadt és amelynek 
nyomán a pártban bizonyos belső személyi 
torzsalkodások mind erőteljesebben éreztetik 
hatásukat. A párt elnöke Grigcr Miklós való
ban lelkes és önfeláldozó munkával próbálja 
kiegyenlíteni a felmerült személyi ellentéteket, 
amelyek különben már régebbi keletűek és 
amelyeknek eredménye volt az, hogy amikor 
a párt január 1-én, az újév alkalmából üdvö
zölte Griger Miklóst, a párt elnökét, Griger 
az üdvözlő beszédre adott válaszában bejelen
tette, hogy

az alkotmányos pártélet megteremtésére 
ügyrendet dolgoztat ki, amelynek kihirde
tésére meghívta már az újévi beszéd alkal

mával a párt összes érdeklődő tagjait.

Huszár Elemér nem beszélhet
A napokban azután összeült a pártértekez

let. amelyen a párttagok feltűnő nagy számmal 
jelentek meg és az érdeklődést fokozta még 
az az elterjedt hir, hogy Huszár Elemér, volt 
nemzetgyűlési képviselő, a legitimista gondolat 
egyik legrégibb előharcosa, nagyobb beszédben 
teszi meg észrevételeit az ügyrenddel kapcso
latban. .

Az értekezleten Griger Mikló? megnyitó be
szédében hangsúlyozta, hogy uein szerelné, ha 
a párt ügyrendje hosszadalmas vitát provo
kálna és éppen azért az ügyrend felolvasása 
után arra kérte a jelenlévőket, hogy ne mé 
Ijedjenek bele órák hosszat tartó észrevételek 
előterjesztésébe. Éppen ezért kijelentette.

hogy csak az szólhat hozzá az ügyrendhez, 
akinek névre szóló meghívója van.

A felszólalásoknak ez a korlátozása elsősor
ban Huszár Elemért érdekelte, aki, mint utó
lag megállapították — dacára, hogy a párt 
elnöki tanácsának tagja —,

adminisztrációs elnézés következtében nem 
kapott meghívót az ülésre és Igy természe
tesen nem Is tarthatta meg érdeklődéssel 
várt beszédét, hanem méltatlankodva el

távozott a gyűlésről.

A párt elkotmánytervezetét Payr Hugó képvi 
selő hozzászólása után egyhangúlag elfogad 
ták.

Lovaglás afférok
Mialatt azonban a pátrgyülés meglehetős izzó 

hangulatban és az egyes kerületi pártszervezet 
vezetőinek elégedetlensége közben lezajlott, a 
párt egyik helyiségéből! Marosi Jenő és /«!/ 
György gróf között magánösszeszólalkozásból 
kifolyólag heves vita keletkezett és ennek az 
összcszólaikozásnak következményeképpen Ma
rosi Jenő és Zay György gróf között lovaglás 
ügy t madt, amely szombaton fejeződött be 
egyik ismert fővárosi vívóteremben.

A párbajban Zay György gróf a halántékán 
és a fülén sebesült meg.

Alig csillapodtak le a kedélyek a pártérte
kezlet alatt kirobbant affér körül, a gyűlés be 
fejezíse után

míg egy kínos tettleges affér zajlott le 
Korody-Katona János, volt nemzetgyűlési 
képviselő és Földváry Miklós dr„ a párt 
ferencvárosi szervezetének alelnöke között 

Értesülésünk szerint ei a párlhelyiségbcn 
megtörtént ÖMzeazőlalkozAa nincs kapcsolatba i

a párt ügyeivel, de tény az, hogy súlyos inzul
tus történt a két fél közölt, amelynek ugyan
csak lovagias utón lesz folytatása.

Sigray és Grlger Ottónál
A párt tagjai között egyébként nagy érdek

lődéssel tárgyalják azt a tényt,
hogy Sigruy Antal gróf és Grlger Miklós 
leutaztak Ottó királyfihoz Stenockerzecibe 

és akadtak, akik ezt az utazást a párt belső, 
helyzetével hozták kapcsolatba.

Mozgalmas hét 
kezdődik ma a városházán
A Beszkárt igazgatósága az átszáliójegy árát harminc 
fillérre, a kisszakasz árát hét fillérre akarja felemelni

Mozgalmak hét kezdődik ma a városhá
zán. Hétfőn délelőtt egyszerre két fontos 
ülés lesz: délelőtt 10 órakor a közigazgatási 
bizottság tart ülést, amelynek napirendjén 
szokásos polgármesteri és egyéb jelentések 
szerepelnek, amelyek körül előreláthatólag 
nagyobb vita fejlődik ki. A közigazgatási 
bizottság ülésének befejezése után

pártközi értekezlet lesz Sipőcz Jenő fő
polgármesternél.

Erre a pártközi megbeszélésre a keresztény 
községi párt részéről Wolff Károly és Csil- 
léry András, a NÉP részéről Zsitvay Tibor 
és Terbócz Imre, a Polgári Szabadság (fías- 
say) Párt részéről Rassay Károly, a szociál
demokrata párt részéről Peyer Károly és 
Büchler József, a keresztény ellenzék részé
ről pedig Friedrich István kapott meg
hívást.

A pártközi konferencia eredményét álta
lános érdeklődéssel várják, annál is inkább, 
mert a pártvezérek állásfoglalása közelről 
érinti a főváros közönségét is. Arról van sző 
ugyanis, hogy ezuttal lesz alkalmuk először 
nyilatkozni a városházi pártvezéreknek a 
szanálásról, — gyakorlati értelemben. A 
pártközi konferencia a szanálás előkészíté
sét célozza, amennyiben Sipőcz főpolgár
mester meg akarja kérdezni a pártok veze-, 
tőinek véleményét a szanálás legfontosabb 
problémáinak megoldásáról. A pártközi 
konferencia napirendjén a BSzKRT refor
mok szerepelnek. A főpolgármester bemu
tatja az értekezleten a BSzKRT igazgatósá
gának legújabb javaslatát, amely
az átszállójegy árát 30, a klsszakasz árát 

pedig 7 fillérre akarja felemelnL
A BSzKRT igazgatóságának ezzel kapcso
latban még egy javaslata van, amely szerint

a klsszakasz árának 7 fillérre való eme
lése esetén klsszakasz 20 fillérbe

kerfiljön.
Sipőcz Jenő főpolgármester mindaddig 

nem akar dönteni a BSzKRT igazgatóságá
nak javaslatáról és nem akarja azt előter
jeszteni a 17-e.s szanálási bizottságnak, amig 
meg nem ismeri a pártvezérek véleményét.

Információink szerint
Sigray Antal gróf és Grlger Miklós vasár
nap már tényleg meg is jelentek Ottó 

királyfinál,
azonban ez a látogatás semmiféle összefüggés
ben nincs a párt belső ügyeivel. Még december 
elején jelentkezett Sigray Antal gróf és Griger 
Miklós levélben Otíó királyfinál és kérték, je
löljön meg egy időt, amikor meglátogathatják, 
hogy Ausztriában — szerintük — mindjob
ban erősödő legitimista mozgalomra váló tekin

A főpolgármester rendkívül nehéz helyzet
ben van, mert hiszen a városházi pártok 
vezetői, akik felsősorban a főváros közönsé
gének egyetemes érdekeit tartoznak képvi
selni,

nem fogadhatják el a „reformokat", 
amelyek súlyos drágítással járnának. Ilyen 
körülmények között bizonyosra vehető, 
hogy izgalmas lesz a párt közi konferencia.

Kedden délután öt órakor a törvény ható

Ezer halottat és sebesültet 
veszítettek az abesszin 

csapatoka legújabb harcokban
Aszmara, január 12.

Kétezer abesszin harcosnak, akik huszon
négy gépfegyverrel és két légelhárltó üteg
gel voltak felszerelve, sikerült Amba Aradan 
barlangjaiba befészkelnie magát és

Innen uralták Sclikot városát és a vá
ros körül elterülő magaslatokat.

Az olasz légirajok parancsot, kaptak arra, 
hogy űzzék el az ellenséget Amba Aradan 
barlangjaiból.

Hat órán keresztül bombázták az olasz 
léglrajok ezeket a barlangokat. 

Makallc repülőterét egymásután hagyták el 
az olasz léghajók, nagy bomburakománnyal. 
Az abesszin csapatok kénytelenek voltak a 
barlangokat elhagyni.

Aszmara, január 12.
A szomáli frontról az olasz sajtóhadiszál- 

lásra jelentés érkezett a múlt héten a 
Vebl-Sebelll folyó mentén lefolyt harcokról. 
A harcok során Olol Dinié, az olasz csapa
tokhoz átpártolt szultán csapatai elfoglal
ták Gabba falut 

tettel, bizonyos előterjesztéseket tegyenek a 
magyarországi legitimista agitációra vonatko
zólag is, annál is inkább, mert a legitimisták 
azl remélik, hogy a tervezett ellenzéki össze
fogást hasznosíthatják a legitimizmus javára. 
Ottó királyfi erre a bejelentésre azt a választ 
küldötte, hogy január első felében szívesen 
látja a legitimista párt kiküldötteit Stcnocker- 
zeelbcn és ezért utazlak most le Sigray Antal 
és Grigcr Miklós Oltó királyfihoz kihallgatásra 
és előterjesztést lesznek a magyar legitimista 
propaganda további fejlesztésére.

sági bizottság rendkívüli közgyűlést tartt 
amelynek

napirendjén a legutóbbi állásosztogatá
sok szerepelnek.

A rendkívüli közgyűlésen, amelyet a vá
rosházi ellenzék hivatott össze, gróf Apponyi 
f‘Uárgy fogja megindokolni az öszeliivást. 
Nagyobb beszédben fogja támadni azokat, 
akik ezeknek a rokoni és párt politikai állás
osztogatásoknak szereplői voltak.

A falu elfoglalásának hadászati szem
pontból nagy jelentősége vun.

Gabba falu Ras Deszta főhadiszállásától 
délkeletre fekszik. Olol Dinié szultáu még 
december elején indult el 2500 főnyi csapa
tával az olasz fronlszakaszról. A szultán 
csapatai lőfegyverekkel bőven el voltak 
látva s ezenkívül két gépfegyvert is kaptak. 
Egy kisebb olasz osztag is a szultán csapa
taival tartott s az olaszok egy rádióleadó- 
állomást vittek magukkal, amely jó szolgá
latot tett a harcok során. Olol Dinié kis 
hadserege a múlt héten már 250 kilométer
nyire nyomult előre ellenséges területen s 
a csapatok váratlanul rajtaütöttek Gabba 
falun. Szembetalálták azonban magukat egy 
nagyobb abesszin haderővel. Az abesszinck 
nagy túlsúlyban voltak. Olol Dinle azonban 
nem hátrált és nagy ütközet fe'lődött ki. 
Ras Deszta újabb és ujabb megerősítéseket 
küldött s a harc végzetes lefolyású lelt vol
na Olol Dinié szempontjából, ha időközben 
nem érkeznek meg n rá d lóleadóál lomás hí
vására az olasz légirujok. Az olasz repülő
gépek L~mbasáport zúdítottak as abesszi-
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Bekre. így nzután Olol Ölnie csapatainak 
Sikerült (.abba falit elfoglalni. Az abesszl- 
wck

■ harcban 500 halottit a vgyanminjl 
scbcsiillrt veszítettek;

Olol Diaié cs.ipHtalnuk veszteségeiről nin
csenek pontos hírek. Arról sincsenek hí
rek, begy Olol Dinié <• jputaí hogyan tud- 
J.k tartani Gabba tutit, smrlyi I ilUnd.lun 
trayaaet • bckrrit.» ,< sz/l;r.

Kimélyiteni akarjuk a magyar- 
német gazdasági kapcsolatokat

— mondotta Winchkler 
akt vasárnap itflben Be

Winchkler István kereskedelmi miniszter 
ma délben I óra k<> perckor a Imcm gyors
vonattal elutazott Berlinbe, ahova hétfői) 
kora délelőtt érkezik uiur és nyomban még
kezdi la nőc&ko r4sait.

A Hétfői Napló munkatársa elutazása 
elölt beszélt a Berlinbe indult) kereskedelmi 
mlniszl érrel, aki ntjknék eéljáről a követ 
későkét mondotta;

— Berlini utazásomnak nincs olyan kon 
krét célja, mintha valamely speciális ma 
gyarorszúgi terméket akarnék Nemei ország
ban elhelyezni, vagy annak exportját bizto
sítani. Természetesen lére valósokat fogok1 
folytatni az ottani gazdaságpolitikai körök
kel, valamint ? kormány tagjaival és meg
beszéléseket fogok folytatni a magyar—

Tormay Géza,
az uj idegenforgalmi hivatal elnöke, 
kész programmal veszi át az 
idegenforgalom irányítását

A hivatal na lap vnsámap Teggeli számá
ban megjelent Tormay Gézának kereskr- 
debnj államlitkár kinevezési az Országos 
Magyar Idegenforgalmi Hivatal elnöki tiszt 
aégére.

As aj hivatal célja n m^gvnrorsró-i ide- 
gwtforgalom különböző apparátusainak a 
munkáját összhangba hozni és ezzel nr ide
genforgalmi propagandára rendelkezésre

A „HÉTFŐI NAPLÓ*  9 hetes 

keresztre'.tvényuta zása 

vili. wriuló.
1936. ián. 13. A pályázathoz melléklendő

István kereskedelmi miniszter, 
rltnbe utazott
német áruforgalom összes kérdéseiről, in- 
ormációkat szerzek a n< mel piac szükség

leteiről. meri az a törekvésünk, hogy - 
amennyire csak lehetséges —

klinélyilsük a fennálló gazdasági kap- 
csolatol;zl, nmelyek ma Magyarország 

és Németország között fennáilanak 
és amennyire csak lehetséges, újabb kap
csolat ok a t teremtsünk.

Winchkler István kereskedelmi miniszter 
leijeién e,-vedül utazott Berlinbe, ahol elő- 
iclálhalóan három-négy napot fog tölteni.

Winchkler István kereskedelmi miniszter 
Bér.s" en megszakította útját 

és n magyar követségre liajlalolt. A késő 
esti órákban utazott tovább Berlin felé.

álló összegek racionálisabb felhasználásáról 
gondoskodni.

Az uj hivatal kétségtelenül elsőrangú 
szakembert kapott elnökéül, aki egyébként

már évek óta nagy lelkesedéssel Irányí
totta a kereskedelmi minisztériumban 

az Idegenforgalmi ügyeket.
Tormay Gézát mint kereskedelmi államtit

kárt nyugdíjazták, de egyúttal kinevezték 
az uj hivatal ölére és melléje alelnökül 
Rogsch Aladár MÁV igazgatóhelyettes és 
Válkay Bertalan dr. miniszteri tanácsos ke
rültek. akik ugyancsak már hosszú idői óta 
foglalkoznak idegenforgalmi kérdésekkel.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt beszélni

TORMAY GÉZÁVAL,
az Országos Magyar Idegen forgalmi Hivatal 
most kinevezett elnökével, aki munkatár
sunknak az uj hivatal feladatairól a követ

Meghalt Jacoby Olivér
Egy hétig viaskodott a halállal az európai hírű bankvezér

Vasárnap este pont nyolc órakor a Svábhegyi 
Szanatóriumban

fUjhtli siceKvedés Mtúa elhunyt dr. Jacoby 
Olivér, ■ Pesti Magyar Keres kedd ml Bank 
volt ügyvezető Igazgatója, jelenleg Igazga

tósági tagja,
Jacoby Viktor, a régen elhunyt világhírű zene
szerző fiv/re

Huszonnégy órával ezelőtt vesztette el eszmé
letét dr. Jacoby és vasárnap este kezdődött 
meg az agónia. Azóta állandóan betegágyánál 
tartózkodtak családjának tagjai, kivéve mos- 
lohaílvérét, Balogh Brúnó földbirtokost, aki 
világkörüli utón van.

Dr. Jacoby Olivér 1878-ban született és már 
fiatal korában mint p< nzügyi jogász nagy nem
zetközi tekintélyre tett szert.

A világháborút hősiesen a fronton küzdötte 
végig

és egyike volt legszebben dekorált katonatiszt
jeinknek.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal, mint. 
az Ülclmiszerszállitá Rérzvénytársaság jogtaná
csosa került összeköttetésbe. Itt hamar fel-, 
ismerték nagy tudását és képességeit. A háború 
után öt küldték ki Amerikába, hogy a bank
ottani háboruelőtti ügyeit tenderre. Ezt a fel
adatot tökéletesen oldotta meg, és visszatérése 
után kinevezték a bank jogtanácsosává. Rövid
del ezután

megkapta aa ügyvezető igazgatói kinevezést.
A kormányzó a kincstári főtanácsosi elmei 

adta neki.
Dr. Jacoby Olivér minden pozícióban a leg

kitűnőbb eredményeket érte el és munkakész
ségével, nagy tudásával és szociális érzékével

Három budapesti ügyvéd ellen 
elfogatóparancsot adtak ki

A budapesti büntetötörvényszék vizsgáló- 
birája tegnap három elfogató parancsol 
adott ki — három budapesti ügyvéd ellen.

Az első elfogatóparancsban szereplő ügy
védet igen jól ismerik Budapesten.

Dr. Kalmár Simon Ernő ellen adták ki 
a körtkvényt.

Kalmár Simon Ernő Zentárói került fel 
Budapestre s a háború után már jól jöve
delmező, forgalmas irodája volt.

Kovács József földbirtokos és felesége 
sikkasztás elmén föl jelentették, 

inért nem számolt el Kovácsék értékeivel. 
Kalmár Simon Ernőt hiába keresték a ha

kezőket mondotta:
— Az a célunk, hogy minél nagyobb art*  

nyuvá fejlesszük & minden renddkez&rt 
álló eszkBí.et fokax.uk a magyaronaW 
idegenforgalmat.

Teljesen kidolgozott, kész proeramnul 
kezdjük meg a munkál 

és az mididi upuszlsluluk alapján olkör,- 
liink mindent a legMSS’01* energiával é. 
munkakészsóggel, hogy nagyszerűen mogin- 
Hull idegenforgalmunkat minél jobban í.- 
komi tudjuk.

példát mutató egyéniség volt. Különösén nagy 
sikereket ért el a magyar záloglevelek Ameriká
ban való plaszirozásával. 1929-ben, valószínű
leg már egészségi állapotára vslő tekintenél, 
nvugdijazását kérte ■ Pesti Mm yar Kereske
delmi Banktól. Nyugdíjazásával egyidejűleg 
beválasztották őt a bank igasrat faágába, ahon
nan értékes, kitűnő tanácsokkal szolgálta a 
pénzintézetet.

1931-ben,
a bankaáriot utáni kritikus Wobeo egy 
franciaországi nagy kB'cs.Bn lekötésénél 

fejteit ki értékes munkálatok^. Ekkor kapta 
meg a II. osztályú magyar érdfípkereszttt.

Áz elmúlt vasárnap hosszabb Í<V» tartó gyen
gélkedés után hirtelen súlyosabbra fordult álla
pota:

agyvérzés érte.
A svábhegyi szanatóriumban a tegjtagy »W» 

odaadással ápolták és a szanatórium orvost 
kara, élén dr. Györki főorvossal, mindent meg
tett, hogy a negybeteg életét megmentse.

Halálát nemcsak a pénzügyi és közgazdasági 
világ, de

az egész magyar körétét és táraadatam le 
gyászolja

és elhunyténak hjre általános megdöbbenést és 
mély részvétet fog kelteni külföldön is, ahol 
közgazdasági körökben mindenütt Ismerték dr- 
Jacoby Olivér nobilis egyéniségét és nagy szak
tudását. ___________'

Tőzsdei meghizásokat kötvénye*  é« 
salorlov -te*  véte ét H elixttaW le-^IAnyftavbbfn ta'Je ttl, 
vatamhH wkre lotobardkölcoAut folvosit Karra Bank*  

Badhpevt V. Nádor-n. 2«. Tőzsdével szemben.
Telelőn: 21-S W. 104*7.

tóságok Budapesten, e’.túnt ff fővárosból.
A második elfogatóparancsot
dr. Bálint-Brlcht Ferenc 4S éves buda

pesti ügyvéd ellen 
adta ki a vizsgálóbíró. Az ügyvédet ugyan
csak sikkasztás címén jelentette fel Szabó 
János kereskedő, aki ügyfele volt.

A harmadik elfogatóparancsot az adonyí 
járásbíróság küldötte Budapestre és ez

dr. Prlncs István 36 éves ügyvéd ellen 
szól.

Princzet csakis vétsége miatt három heti 
fogházbüntetésre ítélték, de miután nem ta
láltak rá, ezért kéri most az ndonyi járás*  
bíróság, hogy Budapesten is körözzék.

A Hezolite-Rapid arcápoló gyors

borotvakrém nem csodaszer, 

csupán a modern kémia alap

ján összeállított szakállpuhitó 

gyorsborotvakrém, mellyel víz, 

szappan és ecset nélkül 1 perc 

alatt, nemcsak tökéletesen 

borotválkozhatlk, hanem arc

bőrét védi a száraz felkapart- 

ságtói, a szakálltő-gyuila- 

dástól, utána nem pattan fel 

és nem ég az arcbőre.

Pröbadoboz 24 fillér. 
Ezt Is visszatérítem azután nagyobb 
tubus vagy doboz vásárlásánál. 

Nagy lábat 88 fill.
Nagy dobos P 1.80

Kapható minden szaküzletben és a 
készítő dr. Hoiozer vegyész illatszer*  
tárában, VI, Teréz-Wrut &

fokax.uk
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Repülőgépen Pestre 
jön a letartóztatott 
Sallai dúsgazdag 
svájci felesége

Izgalmas kihallgatások, sxembositésok — A mogtévodt 
rondbr ulabb bűntá< sainak nyomában van a rendőrség

Vasárnap óla már a valutarendőrség 
lipótköruti helyiségében folyik az izgalmas 
nyomozás a lopásért letartóztatott Dóra Fe
renc rendőrtörzsőrmester és Sallai Leó volt 
pesti idegenvezető bünperében.

Dórát és Sallayt vasárnap a valutarend
őrségen részletesen kihallgatták.

A kihallgatás után szembesitették őket egy
mással. A rendőrtörzsőrmester azt a meg
lepő vallomást tette, hogy

Sallai ma Is tartozik neki.
— EzerÓtszáz frankot és száznyolcvan dol

lárt adtam át Sallainak, az érte járó pengőt 
máig sem kaptam meg, csak előleget adott 
érte — állítja Dóra.

— Egyetlen szó nem igaz abból, hogy 
valaha is bármiféle valutaüzletet bonyo
lítottam volna le Dóra Ferenccel! — 

mondja Sallai. — Amikor feljött hozzám, 
arra hivatkozott, hogy esküvő előtt áll, 
pénzre, van szüksége, s én, aki régi ismerőse 
vagyok, segítsek rajta Kétszáz pengőt ad
tam neki. Nagyon hálálkodott a pénzért és 
kijelentette, ha Amerikából megkapja a várt 
rokoni támogatást, visszafizeti a kétszáz 
pengőt.

A kihallgatások után szembesitették 
Sallait és Dórát.

Sallai a szembesítés során is kétségbeesetten 
tiltakozott, hogy Dóra valutalopásáról tu
dott volna, a rendőr azonban megmaradt 
vallomása mellett.

Még egy érdekes kihallgatást foganatosí
tottak vasárnap a valutarendőrségen.

Kiss Jánosnét, Sallai Leó Bors-utcai 
lakásának házvezetőnőjét hallgatták ki. 

Klssnétől megkérdezték, látta-e Dóra rend
őrt a lakásban. Az asszony kijelentette, hogy 
Dóra kétszer járt Sallainál, mindkét alka
lommal pár percig beszélgetett vele, aztán 
eltávozott. Hogy miről tárgyaltak, a házve

Kőzápor és revolverharc 
a rendőrtisztviselők atlétikai 
pályáján egy betörővel
Kétórás hajsza után tudták csak vasárnap hajnalban 
kézrekeriteni a Pamutipar betörőjét

'A szombatról vasárnapra virradóra, haj
nali három órakor Nagy József, a Magyar 
Pamutiplar R.-T. lajosutcai telepének éjjeli 
őre arra lett figyelmessé, hogy

a sötétben egy férfi ugrik át a gyár 
kőkerítésén.

Az éjjeli őr utána kiáltott:
— Álljon meg, mert lövök.
Az ismeretlen férfi azonban nem vála

szolt, hanem meglapult valahol, úgyhogy 
az éjjeli őr hiába kereste, nem találta meg. 
Telefonon értesitette a közelben lévő rend
őrőrszobát, ahonnan Burián Imre rendőr 
sietett ki a Pamutgyárba, hogy elfogja a be
törőt. Az éjjeli őrrel együtt kelten indultak 
keresésére és

sikerűit Is az egyik bokor mögött meg
lapulva, elfogni Csovita Győző 22 éves 

gépszerelőt.
A rendőr, amint ezt a szabályzatok elő

írják, megbilincselte a betörőt és elő akarta 
állítani az őrszobára, útközben azonban a 
betörő valamiképpen

megszabadult kötelékeitől és futásnak 
indult.

Burián rendőr utána vetette magát. A sö
tétben a betörő a Dunapart felé rohant és 
ott a HÉV7 vasúti pályáról fölszedett

kövekkel dobálni kezdte a reudőrt.
A rendőr kénytelen volt egy farakás 

zetőnő nem tudta megmondani.
A valutarendőrség vasárnapi nyomozásá

nak újabb érdekes eredménye van: a nyo
mozás során megállapították, hogy

Dóra Ferenc nagyobb összeget lopott el, 
mint amennyivel eredetileg gyanúsítot

ták.
Ezeket az értékeket a gyanú szerint több 
ismerősének adta el. A detektívek már nyo
mában vannak Dóra ismerőseinek, ma vagy 
holnap valamennyien ott lesznek már a 
rendőrségen. Ezek szerint tehát

a bünperben több előállítás és esetleg 
újabb letartóztatások várhatók.

Vasárnap Csató Ferenc dr., Sallai védője 
kérte védencének azonnali szabadlábrahe- 
Ivezését. A valutaügyészség ma vagy holnap 
dönt erről is.

Megtudta a Hétfői Napló, hogy Sallai le
tartóztatásának hirc eljutott már Svájcba is. 
Sallai tudvalévőén pár esztendővel ezelőtt

dúsgazdag fiatal svájci hölgyet vett fele
ségül.

A svájci hölgy szüleivel Budapesten járt és 
Sallai kalauzolta őket a fővárosban. így is
merkedtek meg s nemsokára összeházasod
tak. Időközben a fiatalasszony édesapja: a 
dúsgazdag luzerni bankár elhunyt és Sallai 
feleségével és anyósával élt együtt Luzern- 
ben, amig Pestre nem jött. Sallai minden 
esztendőben néhány hónapot Pesten töltött 
s ezért rendezett be a Bors-utcában finom 
Ízlésű, modern kétszobás garzónlakást a 
maga számára.

A Bors-utcai lakás ajtajai zárva vannak. 
Nem is ide, hanem Sallai pesti ismerőseihez 
érkezett hír vasárnap aról, hogy

Sallai felesége értesült a történtekről s 
repülőgépen Budapestre utazik.

Mára várják Luzernból Pestre Sallai Leó- 
nét, aki a történtekről mindent tud már ...

Imögé lapulni, nehogy a betörő a kövekkel 
eltalálja. A farakás mögül rákiáltott Csovi-

, tára:
— Add meg magad, mert beléd lövökI
A rendőr felszólításának az lett az ered

ménye, hogy még sűrűbb kőzápor zúdult 
felé, úgyhogy Burián rendőr előkapta a re
volverét és

három riasztólövést adott le a levegőbe.
A lövésekre a betörő tovább rohant, a rendőr 
pedig utána.

így jutott a Rendőrtiszti Atlétikai Club 
sporttelepéig, ahonnan a lövések zajára 
elősietett Tárnok Péter rendőrfőtörzsőr- 
mester. A főtörzsőrmester

revolverrel a kezében állta útját a 
betörőnek,

aki mikor látta, hogy nem tud megmene
külni, kezét égnek emelve, jelezte, hogy 
megadja magát.

Most már két rendőr szijazta meg a be
törőt és állította elő az őrszobára, ahonnan 
reggel hét órakor a főkapitányságra vitték 
Itt kiderült, hogy az éjjeli őr és a két rend
őr igen jó fogást csinált, mert Csovita 
Győző

veszedelmes betörő,
aki már többizben volt büntetve és nagy 
erejével és elszántságával valósággal réme 
volt a periférián szolgálatot teljesítő rend
őröknek.

Gyöngyös polgármesterének 
elkeseredett harca 
dr. Gondos Miklós orvossal
választáson, provokáláson, büntető feljelentésen keresztül 
a ma kezdődő tárgyalásig

Gyöngyös, január 12.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Egész 

Gyöngyös városát izgalomban tartó bűnügy 
tárgyalását kezdi meg a bíróság.

Még az elmúlt év nyarán történt, hogy a 
gyöngyösi Alapítványi Közkórház pályáza*  
lót hirdetett egy belgyógyász főorvosi állás
ra. A főorvosi állásra három pályázat érke
zett, közöttük dr. Gondos Miklós emlék
lapos tartalékos főorvos, gyöngyösi gyakorló 
orvosé. Dr. Gondosnak sikerült a kórházi 
bizottsági tagok többségének támogatását 

elnyernie és a legszebb reményekkel nézett 
a főorvost választó bizottsági ülés elébe. Itt 
aztán váratlan fordulat történt. Dr. Puki 
Árpád polgármester, aki hivatalból elnöke 
a kórházi bizottságnak,

tiltakozást jelentett be dr. Gondos Mik
lós jelölése ellen.

Tiltakozását azzal indokolta, hogy dr. Gon
dos Miklós a kommiin alatt nem csak a 
direktórium egészségügyi szakosztályában 
foglalt helyet, hanem a katona- és munkás
tanácsnak is tagja volt Elmondta a polgár
mester, hogy a katona- és munkástanácsba 
dr. Gondos Miklóst 1919 május 7 én válasz
tották, tehát azon a napon, mikor

Gyöngyös Fő-terén Csypkai huszár
századost és Wclt Ignác kereskedőt fel

akasztották.
Megemlékezett dr. Puky Árpád polgármester 
felszólalásában a pályázó dr. Gondos Miklós

testvéröccséről is, akiről elmondta, hogy szin
tén tagja volt a katona- és munkástanács
nak és a vörös május elsején Gondos Imre 
volt az, aki a vörös istenről szavalt a város 
Fő-terén.

A polgármester felszólalása nagy meg
döbbenést keltett a bizottsági tagok között 
és az ilyen előzmények után elrendelt sza
vazás eredményeként dr. Gondos Miklós, 
aki a pályázati feltételeknek megfelelően a 
kommiin alatti kifogástalan magatartását és 
nemzethüségi szempontból való megbízha
tóságát igazolni nem tudta,

ki is bukott a választáson
és a polgármester jelöltjét, dr. Bőhm Pál 
budapesti orvost választották meg főorvos
nak.

Dr. Gondos Miklós, mikor tudomást szer
zett dr. Puky polgármester felszólalásáról, 

levélben provokáltalta a polgármestert.
Mindjárt a lovagias eljárás megindulásakor 
azonban a provokáló levélből bonyodalom 
származott. Dr. Puky Árpád polgármester 
megbízottai, midőn tárgyalást akarlak kez
deni a provokáló levelet aláiró megbízot
takkal,

kitűnt, hogy az egyik aláírás hamis, 
mert az illető kijelentette, hogy nem irta alá 
a dr. (iondos-féle provokáló levelet. A ha
misítással indult lovagias eljárásról dr. 
Puky polgármester megbízottai egyoldalú 
jegyzőkönyvet vettek fel

Dr. Gondos Miklós sem a lovagias elégté- 
telszerzés, sem a pályázaton való kibukás 
kudarcába megnyugodni nem tudott:

a főorvosi választást megfellebbezte 
és a belügyminisztérium meg is semmisí
tette a választást, melyet decemberben ismé
teltek meg és ezen abszolút többséggel ismét 
a polgármester jelöltjét, dr. Bőhm Pált vá
lasztották meg közkórházi belgyógyász fő
orvossá.

A lovagias eljárásnak egyoldalú jegyző
könyvvel történt lezárása után dr. Gondos 
Miklós

becsületsértés és rágalmazásért felje
lentette Gyöngyös polgármesterét, 

aki a vörösuralom alatt életre-halálra kere
sett cllenforradalmár volt. A városban

óriási a felháborodás
hogy*  a kommiin exponált orvosa miatt a 
város polgármestere a vádlottak padjára 
került.

A nem mindennapi rágalmazási pert ma 
reggel kezdi el tárgyalni a gyöngyösi já
rásbíróságon dr. Húgai Péter büntetőbiró, 
aki mintegy hatvan tanút idézett be. A tár
gyalás három napig tart és lehet, hogy 
szerdán már Ítéletet is hirdet a bíróság. A 
tárgyalás dr. Gondos Miklós ügye mellett 
testvéröccsének, Gondos Imrének kommiin 
alatti szereplése kapcsán eddig nem ismert 
megdöbbentő részleteket igér. A főmagán*  
vádlót dr. liuppert Rezső országgyűlési kép
viselő, a vádlott polgármestert dr. Jesztre*  
bényi Lajos gyöngyösi ügyvéd képviseli.

Altmann Béla
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fel a zár alól az autóját Azzal érvelt, hogy 
ucl.i, ódul nagybirtokosnak szüksége van 
a kocsira, nuyykiterjedésü birtokának bejá
rásához kell az uutó, másképpen nem dol
gozhat, nem ellenőrizheti a birtokon folyó 
munkál. A bíróság elfogadta az érvetést, 
kimondotta, hogy a grófinak feltétlenül

szüksége van « közlekedési est köz re, mi' 
után birtoka különböző helyeken van és 
feloldotta az autót a zár alól.

o
Rövid bécsi távirt.f jelentette a minap, 

ha<ji hlcmens Pamlngtr, a híres osztrák 
partr< festő meglelt. .4 Kitnapló most meg- 
irjts, amit a /icl.rológszcrkeszlök elfelejtet
tel., vagy nem tudtak megírni. Klcmens 
Pausinyer. a: osztrák László Fülöp volt; a 
békevilogban a Rrrg házi porlrétistája, fi 
festetette a királyi család tagjainak arc
ifi ••cit, egyik remek portréja Stefánia trón- 
örnkőxnórül, a mai Lónyay hercegnéről l;é- 
szád. Sokszor járt Budapesten is, alig akad 
Magyarországon arisztokrata kastély, ahol 
ne díszít éné a falat egy-egy gróf kisasszony 
rfil készüli Pausinger-portré. Művészi di 
csősfige és gazdagsága teliében ragyogott 
Pausinyer, mikor kitört a háború. Vagyona 
nagyrészt elúszott a hadikölcsőnön, u ma
radékát elvitte az infláció után következő 
romlás és Klcmens Pausinyer, a császári 
udvar, hercegi paloták, grófi kastélyok dé
delgetett művésze, ngolctfannégyéves korá
ban elhagyottan halt meg a lainzi szegény
házban ... o

.4 világháborúban a magyar határok vé
delmében hurcoló Mackcnsen-ármádio köte
lékében szolgált egy rendkívül előkelő meg
jelenésű német tiszt, Sclimld Kurt főhad
nagy ur. Az egyesült magyar-német sereg
ben harcolt és valósággal szerelmese lett a 
magyar népnek. Sereg kitüntetés boritolla 
a mellét, mikor leszerelt. Ma Berlinben él, 
hatalmas vagyona van, uz egyik legnagyobb 
német gyárüzem tulajdonosa és igen sokat 
tett a németországi magyarok érdekében. 
Schmid Kürtőt most a kormányzó magyar 
királyi konzullá neocztc ki slettini állomás
hellyel.

Q
lián ff y Miklós gráf pesti háztulajdonos 

vált. Most adta el Baross-uteai házát ötven
ötezer pengőért.

©

Izgalmas ékszerriadalom zaflott le teg- 
r pelőtt éjszaka. Egy előkelő arisztokra
tákból álló társaság, köztük Liechtenstein 
Jánosné hercegné, vidám szórakozás során 
ellátogatott több mulatóba, Hajn íltájban 
betértek egy levesre a körúti eafébárba. In
nen autókon indultak hazafelé. Félóra múl
va egygmásután csöngött a telefon azokban 
« lokálokban, ahol járlak; Liechtenstein 
Jánosné hercegné, amikor hazaérkezett, 
észrevette, hogy elvesztette sokezer pengő 
értékű brilliáns függőjét. A lokálokban ért
hető izgalom keletkezett, a pincérek és ta
karítónők azonnal diszkrét nyomozást in
dítottak, átkutatták a páholyok padlóit, a 
táncparkettet, az előcsarnokot, minden zu
got tűvé teltek, de — semmi nyom. Végre a 
körüli cafébár tulajdonosa túljutott az elő
csarnokon, kiment az utcára, lépésről-lé- 
pésre kutatott és egyszerre csak meglepet
ten kiáltott föl: a járda szegélyén, közvet
lenül egy kanális nyílásának kísérteties kö
zelségében, ott csillogott a vagyont érő bril- 
liánn. Remegő óvatossággal hajolt le, egyet
len elhamarkodott kézmozdulat elég lett 
volna hozzá, hogy a kincs örökre eltűnjön 
a csatorna mélyén. .4 kincsvadász munká
ját azonban siker koronázta: pillanat múl
va boldogan szorongatta kezében a brit- 
Hánst, rohant a telefonhoz és jelentette a 
hercegnének: megvan a függő! öt perc múl
va autó dili meg a cafébár előtt és a meg
talált kincs röpült vissza tulajdonosához.

e
Schwarcz Jakab és Fiai fvrfisznbó cég 

ajánlja az 1936-os frakk- t és szmóking- 
különlegesscgcit,

©
Pallavicini Alfonz őrgrőfot, aki eddig a 

londoni magyar követségen teljesített szol
gálatot, berni követségünkhöz osztották be.

o
Jócsef királyi herceg fővédnökségével 

szerdán tartják a Pannóniában a Magyar- 
I cngycl bált. Tizenkét társaságbeli ttrilány 
u azúrl.dt láncol, Varsóból pedig hölgyek
ből és urakból álló előkelő lengyel delegá
ció érl.c:lk és taglal eredeti népviseletben 
j< lennek meg a bálon.

o
.4 magdnpilófák, sportrepülők kara rövi

desen eggyel szaporodik: Festettet Sándor 
gróf országgyűlési képviselő, a nyitaske- 
resztetek vezére, aki vérbeli sportember, 
antét vezet és fvtballozik, most repülni ta
nul. leleszi a pilótavizsgát és sportrepülő
gépet vásárol.

o
'■'r'tlncn leszállították autójáról Ná- 

>' 1/ Pál grófot. .4 fiatal gróf ellen pórt
i Idolt egy hitelezője és a követelés erejéig 
Ifiuylaltutta a sportautóját. .\adasdy gróf j 
a járásbírósághoz fordult és kérte, oldják j

BAKTÉR: Hát szóval megtanulták a jányu- 
kút, Lepcses szomszéd. Abba a ménkű nagy 
Pestbe!

LEPCSES: Meg.
ÖRZSI: Rózsa-úccába lakik
BAKTER: Jól mén sora?
ÖRZSI: Akar egy grófné. Seh-mharizsnyája 

van, meg félpofiira csapott sapkája, meg ollan 
izrajlita iingo.

BAKTER: Izrajlita üng? Ammiféle?
ÖRZSI: Kohn-biné. Do hogy megbecsülik 

odafőll Még a rendőrség Isi Ippen akkor ii be
szélgetett vele egy ollan vastagbotos detektdv. 
Hogy mit tud a Hustyava bácsiról.

BAKTER: No, fővitte Isten a dógát. Hát ml 
újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Ver a szó errül-arrul.
BAKTER: Lesz telep Ütés?
LEPCSES: Mán el is kezték. Valami Nagy 

Endre nevű nincstelent betelepítettek az árva 
székbe.

RAKTÉR: Hála Isten. Csők csinájják, mer 
ráfér a kisgazda-társadalomra. Hát Gömbös 
apónk micsinál?

LEPCSES: Bajba van. Rosszul mén a hal
tenyészete.

BAKTER: Mi a szösz? Haltenyészete van a 
Gömbösnek?

LEPCSES: Maga nem is tutla? Vót néki vagy 
kilencvenöt pontya. De lassankint egytíil-egyig 
niegdögíítck.

BAKTER: Hhö. Oszt mitű?
LEPCSES: A-szongyák az ellenzék csinájja a 

kiitmérgezést.
BAKTER: Máj annék én nekik. Hát arrul a 

I.avalrul mit hallott, szomszéd?
LEPCSES: Sziggva a felesége, mint a bokrot. 
BAKTER: A Láváit? Mér?
LEPCSES: Szereti az itókát. Meg is írták az 

ijságok, hogy kétknlncsos ember.
ÖRZSI: Csúnya dolog az, annyit vedelni.
BAKTER: Mérsékleteinek kő lenni. Jómagam 

sohase iszok többet öt-hat decinél. De akkor 
se alkoholt. Csakis pálinkát.

LEPCSES: Az a heles.
BAKTER: Hál a négne? Mi hír Pesten a né- 

gusnil?
LEPCSES: Meg van Ijjedve. Nem lehetne an

nak hájjá egy zabszemet elhelezni a trónnyán.
ÖRZSI: Szerelne békűni.
LEPCSES: Le akarja kenyerezni a Bágyog 

Leó tábornokot.
BAKTER: Pózzal?
LEPCSES: Avval hát. Mán el is kűdto hoz

zája a Kasszát.
BAKTER: Csuda, csudái Hanem hájjá, mit'
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D1VAT-TEREFERE JÁVOR PÁLLAL
Megkérdeztük Já

vor Pált, ml tetszik 
neki legjobban a női 
divatban?

— Nem ismerem ap
ró részleteiben a női 
divat problémáját — 
válaszol Jávor. Any- 
nyit azonban «1 árul

hatok. hogy nekam különösen az egészen 
angolosan öltözködő nő tetszik. Szoknya, 
blúz, kabát... A színes, vastag, komótos 
ruhákat szeretem, nem azokat a mai mn. 
drrn. óramvonalas tollctteket. Az angol nő 
divatját a magyar hölgyek ördöngős ügyes
séggel tudják magukévá tenni, és különben 
sincs míg egy ország az egész világon, 
ahol a nők jobban öltözködnének, mint 
nálunk

As estélyi ruhákra terelődik a bessélfa- 
lés

— Oh. r régi harangszabásu emplr kora
beli cstélvl ruhák nagyon szépek — mondja 
rövid gondolkozás után a művész —, mily 
szép az, amikor minden lépésnél harmoni

hallott orrú, mér akarnak az ángolok, meg a 
franciák nekimenni az olaszoknak?

L -PCSES; Elmonta nékem eztet egy kalóz 
a villanyoson. Azon kezdődött a baj, hogy oda
haza az olaszok sokan vannak, oszt szűk a 
csizma.

ÖRZSI: A' rossz lehet. Vót nekem e’ szűk 
csizmám most húsz esztendeje ... még ma is 
emlegetem a dömölki aujszter kedves ides- 
annyút.

LEPCSES: De az abezok csak röhögtek az 
olaszokon, mer nékik nem szűk, mer űk me
zítláb járnak.

BAKTER: Áztat én is hallottam.
LEPCSES: Igen óm, de kósűt, hogy mégse le

het rsiznja nélkül járni. Mer eceer csak a né- 
gus belefépctt a izéba ... a Genfbe.

ÖRZSI: Ne boszéjjenek má iilen csúnyasá 
gokat.

LEPCSES: Ezen osztón megen az olaszok 
nevettek. Mérges lett a négns, oszt azt üzente: 
Akszum, Adigrát, a négus fütyül rád. Erre az 
olaszok megt&matták az abezokat. Erre az An
golok főhúzták az orrukat

BAKTER; Az ángolok? Ml okuk vót rá?
LEPCSES: Mer űk akarták megtámanni az 

abezokat.
BAKTER: Ük? Mér?
LEPCSES: Mer a franciákat akarták meg

előzni, mer azok is igen készülőttok az áfa
tokra.

BAKTER: No hájjá, szomszéd! Hát mérnem 
mentek rája mind a hárman?

ÖRZSI: Nem érti? Az olaszok nem ezóták 
semmit, hanem előre szalaltak, Igenyessen nfekl 
az abezoknak.

BAKTER: Észtet értem. De mit akarnak 
most az ángolok, meg a franciák?

LEPCSES: Ejnye má, hogy nem gyün rá a 
pihent fejivei. Figyejjen ide. Taraj Mácsik 
Józsi kötőféken vezette a lovát, kint a pasko- 
nvi dűlőn. Eccer csak megállt a lú, oszt akár
hogy ütte-vertc, nem mozdút. Arra gyiitt Sőrke 
Lukács, megszánta, oda szót neki, nszongya: 
„Várjon sógor. Ehol •’ jó csípős ződpaprika. 
Kettévágom, oszt a felit belegyugom a ló or
rába. Arra máj megindul!* 1

BAKTER: Osztón?
LEPCSES: Meg is tette. A lú meg ugrott e’ 

nagyot, kilépte magót a Józsi kezibfll, oszt 
agyosz-bugyesz clnyargalt. Nézett utána Józsi, 
megvakarta a fejűt, oszt nszonta: „No, sógor, 
most a másik félpaprikút gyugja kend az én 
orromba, hogy utolérjem!"

BAKTER: Ahftn! Ezt akarják az ángolok, 
meg a franciák?

LEPCSES: Csak űk nem paprikát gyugatnak 
az orrukba, hanem aztat a Genfet.

zál, játszik a röha a testtel.
— Es az utóbbi időben melyik ruha tet

ézett önnek a legjobban?
— Hogy melyik ruha... mostanában... 

melyik ruha... várjon csak, kérem. — És 
hirtelen felemeli a telefonkagylót, feltár
csázza a lakását és a feleiégctől kérdezi: 
— Mondja édes, melyik ruhája tetszik ne
kem a legjobban?

Két perc szünet. Berreg a válásé a tele*  
Ionon, majd ismét felén fordulva, lelep
lezi elöltem a müvéig a nagy titkot:

— A feleségemnek van egy taft ruhája, 
nagy puffos ujjakkal, harangssabásu szoí- 
nyával, lássa, ez a kedvenc ruhám. Es 
olyan stilizált ruha, mára áthangolva. É« 
most elárulok önnek még egy belső csa
ládi titkot — mondja kedvesen —, a fele 
ségem rJnden ruháját, a hozzávaló anya
gokat és fáz ónt Is én választom,.-ki

Dr. Dévaiad Erdőé Bőeka.

Ezüst rókák, bundák, pelerinek mérsékelt i 
áron. Hevő Istvánfté, Baross u. 45. Tel.

Az „Unió- Lauzn Tennie Club folyó hó 18-án 
este fél 9 órakor tagjai részére zártkörű kiosz
tott lapu párosversenyl rendez. A pufiéiig ír- 
dekessége, hogy a játékosokat egymúpiioz sor
solják, a már kisorsolt párok pedig handt- 
kepelve indulnak. Ezt az uj rendszert — melynek 
alapján az egész verseny végig igen érdijét és 
nyílt lesz — a kitűnő versenyjátékosuhk, Mik
lós Tibor dolgozta ki, aki maga rendezi a ver
senyt if. Az értékes dijakról az elnökség gon
doskodott.

*
Holnap, kedden, január 14-én este 9 órakor 

kezdődik tneg a Magyar Bridgeélet országos: 
párosversenye, amit egyszerre bonyolítanak íe 
— a világbajnoki versenyek mintájára — Bu
dapesten is az ország valamennyi vidéki váro
sában. ahol tellett brldgckultura van. Előre 
összeállított tizenhat játszmát kell lejátszaniok 
a résztvevőknek. Dr. Farkas Mihály, Le'tner 
Ferenc és dr. Hilb Jenő, a volt világbajnok ál
lították össze a játszmákat. Budapesten, a Li
pótvárosi Kaszinó helyiségében játsszák a ver
senyt, amely egyszerre kezdődik az egész or
szágban. A játszmák felülbírálása természete
sen hosszú időt fog igénybevenni és Imi a }'nő 
héten valószínűleg még nem fa hirdethetik ki, 
hogy ki nyerte n Magyar Bridgeélet országot 
bajnokságát.

Az egész bridgevilágot izgalomban tartja as 
amerikai világbajnok ,.Négy ász-csapat" licit
rendszere, amely felforgatta az eddigi rend
szereket és uj alapokon, az úgynevezett ..kiasz- 
szikiit éttékelések alapján" ad utasításokat a 
licitálásra nézve. Erről az érdekes és Budapes
ten még nem teljesen ismert metódusról tart 
előadássorozatot dr. Darvas Róbert, a kiváló 
magyar bridgeteoretikus és volt világbajnok. A 
sorozat első előadása január 23-án, csfltörtö- 
kön este féltiz órakor lesz az Országos Magyar 
Brldge Club helyiségében.

♦

Rejtvény
* K
ö -
0 A.D,M,4.8
♦ -

0 10, 8 3
4>-
0-
+ B, 9,8,2

0 D,9 4
ö B.2
0 2
♦ K

* 8
a 4,8
0 K. 10,8,7
* -

hunit. TWI hl, *>  1 mént ad ki
*

Amikor a bridgeszövetség legutóbb átala
kult és az öregek helyét elfoglalta az uj ve
zetőség, az uj tisztikar, a fiatalság, a bridge*  
élet nagy fellendülését várta mindenki. 
Mindezideig azonban hiába várta: nem tör
tént semmi Fájdalommal nélkülözzük a 
nagy nemzetközi versenyeket, még nem 
volt itt az osztrák csapat, sem az erősen 
feljavult csehszlovákok és nagymértékben 
kifejlődött jugoszlávok. Legjobban azonban 
fraheia-magyar bridyemeccs után áhítozik 
a magyar közönség, egyrészt, hogy revan- 
sot vehessen a magyar csapat a brüsszeli 
Európabajnokság győztesén, amelytől ott 
vereséget szenvedett, másrészt pedig, hogy 
megismerje a forradalmi francia rendszert. 
A múlt évben ilyenkor már nagyban ké
szülődtek a hölgybajnokságra is. amely 
nemcsak nagy bridgeeseménv, hanem szép 
társadalmi esemény is volt. Most erről 
sincs még szó. A magyar bridgeközönség 
nagyon várja már a bridgeélet megindulá
sát.

Főszereplők:
MwrAtl Lili, Góthné Kerté s Ella 

Géth Modor, Somló István, 
Vértes La£os

Jegyrendelés 153 44.
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Vasárnap tovább csúszott 
a föld a Várhegyen és egyelőre 
nem tudjuk megakadályozni 
— jelenti Kazinczy főtanácsos, a mentési munkálatok vezetője

A Hétfői Napló munkatársa résztvett a vasárnapi izgalmas szakértői szemlén

!PERL!
FÉLFEHÉR

A vasárnapra virradó éjszakát ismét álmatla
nul töltötték a budai Várhegy földcsuszamlása 
által veszélyeztetett házak lakói. Így megy ez 
mór harmadik. napja, azonban még

egy alkalommal sem volt olyan nagy az 
izgalom, a félelem, mint ezen az esős, sze

les éjszakán.
Egész éjszaka kísérteties zajt véltek hallani 

a lakók: mintha ismeretlen földalatti erők es
küdtek volna össze a hegy nyugati lejtőjének 
elpusztítására. Az izgalom csak reggelre ült el, 
és az emberek az átvirrasztott éjszaka után 
cs^k délelőtt merték álomra hajtani fejüket.

Az esőzés sokat ártott, újabb lökést t. wtt 
a megmozdult földnek, tovább repedt az 
úttest, a házak falain ia nagyobbodtak a 

repedések 
és ipúntegy három centiméterre becsülik az eső
zés következtében történt újabb csuszamlást. .

A hatóságok mindent elkövetnek a további 
földcsuszamlások megakadályozására, de

• veszélyt csak kedvező száraz időjárás 
mellett lehetne teljesen elhárítani.

Vasárnap már korán reggel erős munka 
folyt az első kerületi mérnöki hivatalban. Sür
gés intézkedéseket foganatosítottak, kilakolta
tásokról tárgyaltak. Azonnali végzést kézbesí
tettek Sorg Antal építési vállalkozónak, hogy

az A'.Ula-utca 87. alatti építkezésnél, ame
lyet ő végez, sürgősen huzasson támfalat, 

hogv « hegy felőli részen megakadályozzák a 
föld tömegek zuhanását, de ugyanakkor a kerü-
leli mérnöki hivatal a szomszédos. 85-ös számú 
ház atáducolására ia kötelezte.

Izgalmas szemle
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap déhlőtt 

a hivatalos bizottsággal végigjárta a Várhegy 
veszélyeztetett pontjait.

Kazinczy Gábor műszaki főtanácsos, aki a 
főváros részéről vezeti a vizsgálatot, Kaffka 
Péter, Horváth Tibor főmérnökök a kerületi 
•lőljáróság emberei, Schréder főgcologus a 
kerületi kapitányság megbízottja, több építész 
és városi ur vett részt a bizottságban.

Sűrű esőben reggel 9 órától délután fél- 
kettőig tartott ■ vasárnapi helyszíni szemle, 
A kerületi elöljáróság épületéből ' a Hadi- 

múzeumhoz vezetett az első ut. Innen indult ki: 
Ugyanis a földcsuszamlás. Az épülettől balra 

200 méteres szélességben lehet észlelni a 
csuszamlás Irányát,

amely három részre oszlik: 1. Lovat-ul, 2. Lo- 
pody-ulca és 3. a legmélyebb pont az Attila- 
utca. Mintha egy háromemeletes ház legfelső 
emeletéről a földszintre igyekeznénk, úgy hala
dunk lefelé a Bástya-sétány meileti lépcsőkön 
a földcsuszamlás egyes állomásaira. A Lovas 
utón hosszasan időzik a bizottság. Először a 
26-os számú villához mentek, amely Bornemi
sza Gézáé. Az esőzés következtében

az eddig! 24 centiméteres repedések 4—5 
millimétert nOvekedtek,

a járdaszegély 27 centiméteres repedése is 4 
millimétert ugrott. A szomszédos ház 
alátámasztották és mindent elkövettek 
vábbi veszély megakadályozására.

A geológusok éjjel-nappal végzik Itt _ 
rásl munkálatokat és vasárnap délutánig 

9 méter mélységre jutottak cl.
Idáig nem találtak forrásra, agyagos, mázgás 

föld réteget találtak csupán. A bizottság nyom
ban intézkedett, hogy

tüzfalát 
a to-

a fa

hétfőn reggel már három fúrógép dolgozzon.
Dacára a? esős időnek,
olyan nagyszámú közönség gyűlt össze 
va.sáruup Is a földcsuszamlások helyén, 
hogy a rendőrségnek kellett fcntartanl a 

rendet,
hogy a .bizottság minden akadály nélkül végez
hesse helyszíni szemléjét.

Rettegő lakók
A Lovas-utról a Logody-uteába ment a bi

zottság. A Vároldalban lévő lépcső falai is erő
sen megrepedeztek az éjszakai esőzés követ
keztében és a Loyody-utca 63. számú házban, 
amelvnek lakói már idáig is sok izgalmat éltek 
át.

újabb falrepedések történtek.
A bizottság végigjárta a háromemeletes épü

letet és jegyzőkönyvet vett fel az ott tapasztalt 
észrevételekről. A lakók, akik valamennyien 
jobb emberek, izgatottan kérdezősködtek, hogy 
éjszakára a házban maradhatnak-e, nem fenyc- 
geti-e életüket veszély, mire a mérnökök közöl
ték, hogy

aggodalomra nincsen komoly okuk, 
a szükséges munkálatokat meg vasárnap elvégzi 
a helyszínen dolgozó 20 kőműves. A délutáni 
órákban meg is kezdődtek a munkálatok a lép
csőházban és az udvarban.

A Logoc/g-utcában, mint a bizottsággal közöl
ték, pár hónappal ezelőtt viz- és gázcsöveket 
helyeztek el, felásták az egész úttesteit és ezáltal 
meglazult a föld.

Több vlzgyiljtőcső a nagy havazás követ
keztében megrepedt

és ez is elősegítette itt a bajokat.
A bizottság utolsó állomása az Attila-utca 

volt. Itt van ugyanis a legnagyobb veszély, mert 
a 85. számú földszintes ház tetőzete több helyen 
beszakadt, a mennyezet és a falak több lakásban 
megrepedezlek és ezt a házat komolyan fenye
geti az összeomlás veszélye. Tizenegy egyszerű 
család lakik itt, ezek közül az egyik lakó,

Tamás Ferenc ócssegéd már elköltözött a 
házból. Pál Ferenc házfelügyelőt Is ki

lakoltatták,
akinek a szobájában a mennyezet beszakadt, de 
mivel néni tudott másutt lakást kapni, éjsza
kára á ház egyik lakójánál szállt meg.

Az elöljáróság véleménye szerint ez a régi 
ház további lakásra semmiképen nem alkalmas 
és hétfőn délelőtt szükséglakást jelölnek ki a 
lakók részére.

A szegény emberek, akiknek legtöbbje több
gyermekes, kétségbeesetten könyöröglek, hogy 
ne tegyék őket az utcára, mert altól, tartanak, 
hogy az esős időben az egész család megbeteg
szik. Az elöljáróság megnyugtató válaszára az 
Izgalmak elüllek

A bizottság tagjai helyszíni szemléjük végén 
hosszasan tanácskoztak arról, hogy

mik a legsürgősebb teendők.
Az Attila-utca 85. számú ház lakóinak kilakol

tatásán kívül ugv határozlak, hogy a veszélyez
telelt hegyoldali helyeken

mély árkokat ásutnak,
amely a földrétegek lefeléható nyomását csök
kenteni fogja. Azt is elhatározták, hogy a 
jövőben

megszigorítják a várbeli építkezéseket 
és alapos talajvizsgálatot végeznek, mielőtt 
megadják az építési engedélyeket.

Szakértők szerint a Vár alatt elhúzódó bar- 

lángok nein idézhették elő a földcsuszamlást, 
az alagutak a Várhegy másik lejtője alatt hú
zódnak. A legvalószínűbb feltevés mégis az. 
hogy a földcsuszamlást források idézték elő.

A rendőrség intézkedésére a Lőporig-utcában 
és az /Wí/n-utcúban, ahol a földcsuszamlások 
történtek,

vasárnap délután elzárták az úttestet
és a veszélyeztetett útvonalokon azóta semmi
féle jármüvei nem szabad közlekedni.

A helyszíni szemle után beszéltünk Kazinczy 
Gábor műszaki főtanácsossal, a bizottság ve
zetőjével. aki a következőket mondotta:

— A Vár nyugati lejtőjén tovább csúszik a 
föld, amit főleg az esőzésnek tulajdonítunk. 
Az újabb földcsuszamlás körülbelül négy tnili- 
méter lehet. Minden intézkedést megtettünk, de

egyelőre nem tudjuk megakadályozni.
— Vasárnap a Lopody-utca 63. és az Attila- 

utca 85. számú házakban — mint amelyekben 
legnagyobb a veszély — foganatosítottunk sür-

Frontharcos gyászpompával, 
zokogó emberek sorfala 
között temették vasárnap 
az öngyilkos Strasser Jenőt
— Strasser Jenő emléklapos százados!
— Jelen!

Vasárnap délben sokszáz főnyi gyászoló 
közönség részvételével temették el az ön
gyilkos Strasser Jenőt, az összeomlott 
Strasser és König-cég egykori junior főnö
két.

A kerepesi-uti temető kapujában két 
frontharcos állt diszőrséget:

Strasser Jenő emléklapos huszárszá
zados volt, sereg háborús kitüntetés 

tulajdonosa.
Bent a temető szertartástermében egy 

szakasz frontharcos állt kemény vigyázz- 
bán a koporsó körül, amelyet nemzeti színű 
zászló borított: a frontharcosok halotti 
leple, amelyen ott nyugodott Strasser Jenő 
rohamsisakja. A tőzsde és a pesti társasá
gok ismert alakját a frontharcosok saját 
halottjuknak tekintették és eljöttek a teme
tésre, hogy az utolsó tiszteletet megadják 
egykori bajtársuknak.

A sötét szertartásterem közepén koszo
rúval körülvéve feküdt a koporsó, lábainál 
ott zokogott Strasser Jenő édesanyja, egy 

hordszéken pedig sürii fekete fátyolba 
burkolva Strasser Jenőné sírt.

A szertartástermet a család tagjai és a ba
rátok töltötték meg. Egykori iskolatársai 
Drucker Géza és Kiinger Pál textilgyáro
sok, Weiss Jenő báró, Hatvány Bertalan, 
Nagy Andor tőzsdetanácsos és még sokan 
mások.

Felcsendült Lineczky kántor gyászéneke,

uj Ara

> FILLÉR
gős intézkedéseket: alátámasztatjuk a falakat 
és egyéb munkákat is rendeltetünk el.

éjjel-nappal dolgoznak ezeken a helyeken 
a munkások.

— Egyelőre nem tudjuk a földcsuszamlás 
biztos okát, annyi azonban bizonyos, hogy a 
sok esőzés, havazás és a Vár alatti források 
idézhették elő — fejezte be nyilatkozatát a fő. 
tanácsos.

majd a kórus zúgott fel. azután Fischer 
főrabbi lépett a koporsóhoz.

— Az Ur rendelte iyy és ki tud az ő aka
ratának ellentállni? .. —- mondotta többek 
között.

A gyászolók zokogásától kiséri papi be
széd után László Ernő n Tőzsdealkuszok 
Egyesülete nevében mondott búcsúztatót.

Hat frontharcos vállára emelte azután a 
koporsót, a másik tizenkettő pedig mögé 
állt és megindult a gyászmenet.

Strasser Jenő édesanyja többször 
rosszul lelt,

kettőn is támogatták, éterrel téritették ma 
gához.

A gyászmenet lassan ért a Sfross-er-csalúd 
kriptájához. Itt a frontharcosok ismét fel
sorakoztak, leeresztették a sírboltba a ko
porsót, ezután Kemény Tibor gabonakeres
kedő, a frontharcosok parancsnoka elbú
csúzott a tragikus halálu Strasser Jenőtök 
majd csengő hangon megszólalt:

— Strasser Jenő emléklapos százados!
— Jelen! — válaszoltak az egykori

bajtársak
ezzel a frontharcos temetési szertartás 

véget ért.
Most még Busztin Gyula búcsúzott el a 

baráti kör nevében, azután ismét felcsen
dült a kórus gyászéneke, visszahelyezték a 
sírbolt hatalmas márványlapjút és lassan 
szétoszlott a gyászoló közönség, Strasser 
Jenő utolsó utjának kísérői.

s

Az céísz vilftg 
ismorl a. „0,1,inai

Wall**
fin is ismeri

az „Original Goodyear Welt“ 
rámán varrott cipőt, és ha már 
viselte csa< epy kivánsána lehet:

CÍfl&t Mm.
Ml ezt lehetővé akarjuk tenni 
minden urnák és ezért adjuk ilyen 
hihetetlen ölesé árban

p13«S

Műselyemfonalból

estélyi és. déíuiÓM. cuUákM.:

Mrcpttsls ■8.18
tármoly Bzlnárnyab.tban —

Hárskút f.ss
rendkivül hálás ru-ut anyag — — —

Cloqac 2-*®
Frisflt és ogyób njlonsAgok____ ...

Szatén marokén 2 .98
esodaszép világos és sötét színekből
Ezen anyagokat és árakat azért hirdetjük, 
hogy minden hölgy könnyen megtalálja 
az I. emeleten lévő selyem-osztályunkat.

Postán utánvétellel sitllltunk. IS pengőn felül dljmen’eien.

t
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4 kényszeregyeitégl eljárás terül)evett re- 
jormjával kapcsolatban ai érdckképvisalet-A 
azt a javaslatot kívánják a kereskedelmi és 
Iparkamara utján a kormány elé terjeszteni, 
hogy a kény szeregy érné gi eljárás újbóli meg
indít ásónál h kétéves határidó szigorú feltétel
ként Irassék ölő, ifit harmadizben cink 10 év 
letelte után kérhessen ugyanaton cég kény- 
szeregyességet. Ezzel meggátolhatja a törvény, 
hogv rosszhiszemű adósok a hitelezők gyenge
ségét és kényszerhelyzetét kihasználhassa, 
konjunktúrát csináljon magának ebből az el
járásból, amely kizárólag a jóhiszemű és ön
hibájukon kívül bajbajutottak védelmét cé
lozz*-  Kérik továbbá annak kimondását is, 
hogy csak oly cég jogosult a kónyszcreljárás 
Igénybevételére, amelynek rendet könyvveze- 
tilt van.

•
Kitin Irtván de., a Georgia vezérigazgatója, 

17-én, pénteken, a Cobden Szövetségben „Gat- 
daságpolitikai irányelvek" címmel tart elő
adást.

Uj nyert filmgyár alakult Első Magyar Nyeri 
filmgyár Üt. név alatt 300.000 pongő alaptőké-1 
vei. Az uj vállalat foto- és mozifilmen kívül, a 
röntgen és az ipari film gyártásút is program
jába vette.

*
Ma kezdődik a Földhitelbank táblai tárgya- 

láea. Közgazdasági körökben nagy érdeklődés
sel várják a fellebbvlteli bíróság ítéletét.

♦
Paksy József dr., a Brassói Celhiloaegyár 

ügyvezető Igazgatójának kormányfőtanácsosi 
kinevezését nagy örömmel és elismeréssel fo
gadták közgazdasági és társadalmi körökben.

♦
.4 Nemzetközi Vásárra jelentkezők csak e hó 

95-ig részesülnek a 10% os hclydijkedvezmény- 
ben.

♦
A „Takarékház" szövetkezetét a január hó 

21-én tartandó rendkívüli közgyűlésen magába 
olvasztja a Budapesti Ingatlanbank. A közgyű
lés öt uj Igazgatósági tagot is választ.

*
Szentendrei Papírgyár Rt. cég alatt uj pa

pírgyárat helyeznek ősszel üzembe, melyei kül
földi tőkések bevonósával Sónyl Oszkár alapí
tott.

♦
A magyar—román kvteliki díjszabást június 

30-ig meghosszabbították. A magyar—osztrák 
vasúti kötclékl díjszabás helyett uj árudljsza- 
bós lépett életbe, mely 1930 január 31 -lg van 
érvényben.

♦
Étzakmagyaror*zági  Kőszénbánya Rt. cég 

alatt Borsod vármegye sajószontpéteri járásá
ban, Alacska községben uj szénbánya nyílt 
meg, amely löbbssáz hoklnyi saját területen 
többszázezer vágón szénklnccsel rendelkezik. 
A szén a borsodi medence egyik legjobb minő
ségű szene, amelynek kalórintartalma kb. 4000 
A bánya teljes knpncltásának kihnsmálósa ese
tén naponta kb. 50 vágón srenet képes produ
kálni As ügyvezetést Sugár István látja el.

♦
.4 méz forgalombnhozataláről szóló rendelet 

rövidesen megjelenik. Az uj rendelet megtiltja 
n méznek vízzel való hígítását, valamint cukor
ral, keményltőtartalmu anyagokkal való keve
rését.

♦
Ne dobjuk el a cseresznyemagotl A most 

folyó sikeres kísérletezések eredményeképpen 
olajpogácsát fogunk n csercnznycmagból előál
lítani. A finom cscresznyomagolajat a gyógy
szer- és vegyészeti gyárak fogják feldolgozni

*
Az óbudai keményítőgyár, amely mór régeb

ben kávépótlék gyártására rendezkedett be, 
újabban maláta ét mÜgyantagyártó üzemet 
szándékozik létesíteni. Az erre vonatkozó ki
tértelek eredménnyel járlak és a speciális be
rendezéseket az illeni gé|>gváraknál már meg 
Is rendelték.

♦
.4 V’a/ea Rádió és Villamossági Rt. berendez, 

kodetl a Philips féle röntgenkészülékek és nz 
orvosi célra szolgáló nagytipusu kvarclámpák 
gyártására Is.

*
Vogy vlwezetéképitkezések lesznek Rákos- 

palo.án. Az uj beruházás körülbelül 3 és fél 
millió pengőt fog kitenni.

A Magyar Sporldrn kereskedők Országos
/ ,i/r’íi/rtr e hó 21-i közgyűlésén kimondja
az O.VA’K-val való együttműködést.

♦
.4: országot mezőgazdasági kiállítás és te- 

ny< sz'illatuásár március 20 - 23 én megtartandó 
kióllitására a Ianuár 15 én lejáró jelentkezési 
határidő miatt már most tömegesen Igyekez- 
ntk réizmtelüket blltvsitani az állattenyésztő 
gazdák és az összes hazai neves nngytenyóst- 
tők. Az eddigi bejelentések nagy számánál fog
va a jelentkezési határidőt semmiképpen sem 
fogják me haittobbltani. A többi csoportokban 
a bejelentési határidő február 1. él februuár lő

JÓ minisét). OlCSÓ ír
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Az ügyész fellebbezett és az ügy a tábla elé 
került.

Szombaton délben a táblai tárgyalásokon 
szokatlan nagyszámú érdeklődő közönség Je
lenlétében ítélkezett a Zachár-tan&cs.

A hatalmas kötetre menő Iratciomó Ismerte
tése után Fischer Ede dr. királyi főügyész, a 
vád képviselője újabb kihallgatásokat indítvá
nyozott. A sértettek Jogi képviselője, dr. Zol
tán Gyula ügyvéd pedig kérte, hogy a tábla 
tanúként ha”gasson ki egy szabómestert, aki 
vallomást tehet arról, hogy

Grosz Gyula kétszáz pengőt ígért neki, 
ha hamis módon alibitanunak jelentkezik és 
montövallomást tesz mellette. Grosz védelmé
ben dr. Vlncze Oszkár ügyvéd repllkázott és 
kijelentette, hogy

Grosa ezt a szabómestert feljelentette, 
mert vasalásra átadott ruháival nem számolt 
el, tehát peres viszonyban van vele és Így ki
hallgatását nem tartja célravezetőnek.

A tábla elutasította az indítványokat és a 
perbeszédek után meghozta Ítéletét, amelyben 
teljes terjedelmében

helybenhagyta a törvényszék Ítéletét
A novellóris rendelkezés értelmében ha a tábla 
az egyesbiró Ítéletét helybenhagyja, Jogorvos
latnak nincs helye, Igy

az ítélet Jogerőre emelkedett
és a közvádló tudomásulvette.

Tizenöt év előtt elmenekült
családjától és most visszajött apának és férjnek

A többé kevésbé komolytalan Jósolgattok 
alán megkérdeztük Silbiger Boriikét — aki 
rejtélyes éa titokzatos ügyekben már nem egy
szer szolgált meglepő adatokkal —, hogy mit 
mondhat erről az ügyről.

A népszerű grafológusnö elöljáróban feljegy
zéseket szed elő Íróasztala fiókjából:

— Először is lessék megnézni ezt a feljegy
zést — mondja. — December 24-én telefonon 
felhívtam egyik újságíró ismerősömet és

kértem, Írja meg a lapjában, vagy közölje 
a rendőrséggel, hogy karácsony M vagy 
második napján gyilkosság történik Buda

pesten.
A rövid bevezető után Stlblger Boriska hoz

záfog a tulvilági nyomozáshoz és gyors tem
póban diktálja „leleplező" jelentését:

— Szerintem, r
a tettes férfi, „M-“ vagy „N.w a kezdő
betűje, életkora 20 és 40 év között mozog,

de része van a gyilkosságban egy nőnek is, 
akinek a neve „A.", „1.'' vagy .,J." betűvel 
kezdődik. Január 14-élg, keddig semmi ered- 
ményt nem hoz a nyomozás. 17-e és 19-e között 
érdekes nyomra akad a rendőrség, tovább
folyik a nyomozás, február 23 táján uj érde
kes esemény zajlik le ebben az ügyben, 

március 10-án újabb lendületet vesz a 
nyomozás és 25-élg befejeződik! kézrekcrül 

a tettes.
— A gyilkos — folytatja — Ismerőse az ál

dozatnak, jelenleg nincs Budapesten, utazik és 
ugyancsak vidéken vagy külföldön tartózkodik 
az a nő is, akinek köze van a gyilkossághoz. 
Egyébként

Budapesten állandó lakása van, 
ahol lakik, annak az utcának a kezdőbetűje as 
ABC legelején van.

Ezzel befejezi „nyomozását" Silbiger Bo
riska és a meglepő kijelentéssel búcsúzik:

— Még valamit szerelnék mondani: március
ban, legkésőbb április elején

szenzációs gyilkosság történik Budapesten, 
az áldozat a Jobb körükhöz tartozik...
Ahogy kifelé tartunk a fogadószobájából, 

áhilalosan várakozó hívők sorfala között lép
kedünk. No majd kiderül, ml válik be a nyo
mozás adataiból és a márciusi gyilkosságból.

Jogerősen felmentették
a valutagangster-bünpör 
három vádlottját

Az Ítélőtábla Zae/tdr-tanácsa szombaton a 
késő délutáni órákba nyúló tárgyaláson fog
lalkozott a valutagangifer-bünpőr érdekes bűn
ügyével.

Néhány hónappal ezelőtt Ítélkezett ebben a 
bünperben elsőfokon Szabolcska Mihály dr. 
törvényszéki egyesbiró. Négy vádlott állt előtte. 
Grosz Gyula kereskedő, Spitzer-Salgá Béla ügy
nök, Tisch Llpót ügynök és Spillmann Pál 
árukihordó. Két csoportra oszlott a vád. Az 
elsőben Theh Lipót és Spillmann Pál szerepel
tek. A vád szerint valutavásárlás ürügye alatt 
a Magyar utcába csalták Hüttner Romuald 
bankpénztárost,

Tisch detrktÍvnek adta ki magát és elvett 
tőle Ötezer pengőt.

Ebben az ügyben a törvényszék bűnösnek 
mondotta ki a vádlottakat. Splllmannt nyolc
hónapi börtönre, Tischt pedig kétévi fegyházra 
Ítélte.

A második vádpont szereplői Tisch Llpót, 
Spltzer-Salgó Béla és Groiz Gyula voltak. Az
zal vádolta őket az ügyészség, hogy

Bondy tőzsdést ugyancsak valutavásárlás 
ürügye alatt a Holub-sörllzöhe csalták, 

ahol Spitzer-Salgó Béla és ismeretlen társai 
mint detektívek jelentek meg és elvittek Bon- 
dytál ötezer pengőt. Ebben a vádponban a vád
lottak valamennyien tagadtak, ártatlanságukat 
hangoztatták és

a törvényszék fel la mentette őket

Másfél évtizeddel ezelőtt Játszódott le első 
felvonása annak a szomorú és izgalmas csa
ládi drámának, amely sok pereskedés és 
herce-hurca után tegnap váratlanul happy- 
enddel fejeződött be egy budai ügyvédi iro
dában.

1920-ban boldogan éh feleségével és két 
kis fiával Frigyet József, az ország egyik 
legnagyobb gépgyárának rendkívül fontos 
posztra Állított művezetője. Frigyet szépen 
keresett, komfortosan berendezett három
szobás lakásban laklak a tizedik kerületben 
és még arra is telt fizetéséből, hogy fiatal 
német nevelőnőt tarthatott az akkor még 
elemi iskolába járó két fia mellé. Ez

a nevelőnő lett a eaalád végzete. 
Frigyet József beleszeretett a fiatal prágai 
leányba, egy Ideig titkolták szerelmüket, de 
a művezető végre nem bírta tovább a titko
lódzást, bevallotta feleségének, hogy imádja 
a leányt ét nem tud nélküle élni.

Az asszony kétségbeesetten, sírva vitte el 
a nagy szeretettel és gonddal berendezett 
lakásból a két gyereket, anyjához költözött 
és megindította a bontópert férje ellen, kitől 
természetesen nőtartást és gyermektartást 
is követelt. A művezető a tárgyaláson nem 
is védekezett, úgy, hogy a válást kimondták 
és megítélték a nőtartást és a gyermektar
tást.

Frigyes József nem Űzette rendesen a tar
tásdijat, úgy*,  hogy a nagy gépgyárnál élve
zett fizetésének nagy részét lefoglalták a

Felvágta az ereit, a Dunába ngrett, 
három helyen eltörte a karját
a szerencsésen kimentett életunt

Vasárnap hajnalban 
nagy tömeg verődött 
össze a budai Margit- 
rakpnrton, a Margithid 
közelében. A tömeg iz- 
Satottan leste-yárta,

ogy a rendőrség mo
toros őrségének sike
rül-e megmentenie egy

emberi, tiki a vízben vergődött éa körülötte 
véresek voltak a Duna habjai.

Szerencsére sikerrel járt a derék rend
örök munkája, kimentették Szabó László 
50 esztendős foglnlkozftsnélküli embert, aki 

felvágta karján az ereket éa belezuhant 
a Dunába.

A Rókus kórházban kihallgatták az elke

Silbiger Boriskct [eiepfezi a rózsauccai 
gyilkost és újabb szenzációs gyilkosságot jósol

Karácsony másodnapján gyilkolták meg 
rórsautcal műhelyében Husiyava György 
öreg stüc<meslert. A gyilkoasági ügyekben nyo
mozó detektívek azóta állandóan talpon van
nak. Kétszáznál több tanút hallgatlak ki, tucat- 
számra állítottak elő a főkapitányságra férfia
kat és nőket Nagyban áfl a hajtóvadászat 
a gyilkos után, da addig unni nyom, •ammi 

járulékok fejében. A művezető, aki már ek
kor együtt élt a prágai leánnyal, nem tudott 
a megmaradt összegből rendesen megélni és 
egyszerre

minden bejelentés nélkül itthagyta 4114*  
aút és eltűnt az orazágbóL

Hiába kutatta volt feleségének ügyvédje, 
hova ment, nem sikerült rátalálni és nem 
sikerült behajtani rajta a tartásdijakat.

Most, csaknem tizenöt év után, Frigyes 
József volt felesége megtudta, hogy férje 
Ismét Budapesten van, ahol igen Jő állást 
szerzett magának. Azonnal polgári pert In
dítottak ellene az elmaradt járulékokért. 
Frigyes ügyvédje közölte az asszony jogtaná
csosával, hogy ügyfele egyezkedni akar, de 
van egy kikötése:

látni akarja volt feleségét és két flát, 
akik már azóta nagyra nőttek.

Tegnap, szombaton történt meg a drámai 
találkozó az asszony ügyvédjének budai iro
dájában.

Amikor Frigyes meglátta két nagy fiát, 
sirva fakadt és halkan mondta feleségének, 
hogy

úgy képzelt a megegyezést, hogy — fe
lejtve a múltat — Ismét összeházasod

nak.
Pár percnyi szünet után — az asszony 
„igen"-t mondott és igy rövidesen meg lesz 
az esküvő: Frigyes József apja lesz két fel
nőtt fiának.

seredett életuntat, aki elmondotta, hogy 
nős, három gyermeke van, és miután 

négy nap óta nem tud ■ családjának 
enni adni, 

elhatározta, hogy megválik az élettől.
Amikor megvizsgálták, kiderült, hogy az 

érvágáson és a Dunába ugráson kívül még 
egy sérülés érte: zuhanás közben egy szik
lára eshetett, mert

összezúzta balkarját, úgy, hogy három
szoros csonttörést szenvedett,

A szerencsétlen szerencsés Szabó Lászlót 
a Rókus-kórházban ápolják és gyógyulása 
után a rendőrség életvédelmi osztálya fog 
gondoskodni róla, Amely máris pártfogásba 
vette Szabó László családját.

eredmény. Névtelen levelek áradata, blsalmas 
bejelentések serege se tudja nyomrnveietni a 
rendőrséget és

most mánk dbaáll nak a „túl világi detek
tívek* 4,

léleklútók, jósok és grafológusok, több-keve
sebb reménnyel, hátha ök produkálnak va
lami nyomot.

Elfogták a Váci-úti 
vaskereskedők 
autós betörőit

Vasárnap reggel nagy volt az őröm a főkapi
tányságnak annál a dctcktivcsoportjónál, amely 
a betörőket üldözi. Ilárom erősen bilincsbcvcrt 
férfit állítottak elő a detektívek: három olyan 
betörőt, akiket betek óta kereslek, de csak 
szombatról vasárnapra virradóra sikerült el
fogni.

A hideg idők beállta óta egyre-másra érkes
tek a rendőrségre feljelentések a Váci-uti vas
kereskedőktől, akik azt panaszoltók, hogy Is
meretlen, vakmerő betörők éjszakánként be
betörnek hol az egyik, hol a másik vaskeres- 
kedö raktárába és onnan értékei

réa, ón, ólom s egyéb drága fémalkatréaza- 
ket lopnak cL

A rendőrség nagy eréllyel indHolta el a nyo
mozási, de csak annyit sikerült szemtanuk elő
adásából megállapítani, hogy ilt-oit

autó állott meg as előtt a raktár előtt, 
ahol másnap reggel a betörést felfedezték.

Pénteken este újabb bejelentést kapott a 
főkapitánysúg. Ezt n bejelentést Csángó Pál 
Váci-ut 14. sz alatt levő vasnagykereskedő 
tette. Panaszában előadta, hogy nemcsak érté
kes fémalkatrészekel, géprészekel és gumitöm
lőket vittek el a hivatlan éjszakai látogatók, 
hanem az irodahelyiséget is felfeszllelték és on
nan egyéb holmi közölt az Írógépet Is ellopták, 

A detektívek, élükön Szűcs Kálmán delekllv- 
felügyelövel és Pálinkás János detekllwel való
ságos körvadászatot tartottak a környéken. 
Már-már úgy látszott, hogy most sem lesz ered
ményes a munkájuk, amikor az egyik detektív 
Bolt János „plncés-vasas‘‘-nál (igy nevezik a 
pincében levő ócskavaskereskedöket)

egy Írógépet talált a hulladék ócskavasak 
között elrejtve.

Bollt, akit jól Ismernek a rendőrségen, válla
lóra fogták. Nem sokat teketóriázott, hanem 
bevallotta, hogy szombaton reggel hét óra táj
ban beállított hozzá régi Ismerőse, Véki József 
és arra kérte, hogy az Írógépre „vi yázzon".

— Egyúttal itt hagyok még egynéhány apró
ságot is — mondotta Bobnak Véki —, talál
tam az utcán és ezt is itt hagyom magánál

Félóra múlva Véki Is kézrekeriilt. 7'agadta. 
hegy ő lopta volna a kérdéses tárgyakat, de 
miután hasonló bűncselekményekért már hat 
ízben volt büntetve, nem hitték el neki e gyér 
meket mesét.

Szembesítették Boll Jánossal és ennek a 
szembesítésnek az lett a nem várt eredménye, 
hogy

a banda harmadik tagja — Szabó Béla Is 
kézrekerült.

Szabó már töredelmesen bevallotta, hogy ők 
hárman járták sorra a Váci-uti vasasokat. Autó- 
taxit béreltek éa Igy dolgoztak, mint mondot
ták, amerikai mintára. A rendőrségen a tad 
szerepének nem hisznek, ellenben valószínű
nek tartják, hogy a betörésekhez egy olyan 
autót használtak, amelynek a soffőrje is a ban
dához tartozik. A három betörőt letartóztatták, 
a sofför kézrekerltésáre nyomozás Indult 

— A modern Itaólámpa gyártása nagyon komp
likált és érdekes folyamat. Annak, hogy a 
lámpa takarékos áramfogyasztás mellett a leg
jobb fénvl adja, egyik biztosítéka a duplaspirál. 
izzószál használata, mely csak a legjobb minő
ségű lámpákban, igy Magyarországon a Tungs- 
ram Ihiplasplrállámpóbnn található és jobb 
fenve ellenére olyan gazdaságos áramfogvasz- 
tásu, hogy a használata folyamán megtakarított 
áramköltségből legalább egy további lámpa ára 
telik ki.
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Hidegebb idő
, A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap: 

Hazánkban tegnap reggeltől vasárnap 
reggelig ismét igen sok helyen esett az eső, 
mennyisége azonban az 5 millimétert csak 
kevés helyen haladta meg. Zivatarok voltak 
Sátoraljaújhelyen, Putnokon, Szendrőládon 
■és Vásárosnaményban. A hőmérséklet szom
baton az ország minden részén 10 fok Cel
sius fölé emelkedett, több helyen 14—15 
fokra is, vasárnap éjjel pedig nyugaton és 
keleten néhány helyen a talaj mentén meg
közelítette a fagypontot.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 4 fok Celsius, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 765 milliméter, mérsékelten 
emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Északnyugati szól, még sok helyen cső, 
a magasabb hegyeken havas eső vagy 
hó. A hőmérséklet ma megindult csök

kenése tovább tart

— A kereskedelmi és Iparkamara tisztviselő
kara bensőséges Ünnepség keretében köszön
tötte a kamara pénzügyi szakcsoportjának 
vezetőjét, dr. Szegő Ernő kamarai titkári abból 
az alkalomból, hogy 25 éves szolgálati jubi
leumát ünnepli. Dr Gyulap Tibor főtitkár üd
vözlő-beszédében kiemelte, hogy Szegő szá
mos állami, pénzügyi és adópolitikai emlék
iratot készített kamarai munkássága alatt és ti 
forgalmi adó fázisra való átállításának egyik 
legerősebb mozgatója volt. Gyulay főtitkár ez
után átnyújtotta a jubilánsnak karlársainak 
értékes ajándékát, hatalmas ezüsttárgyat. 
Dr Szegő Ernő meghatott szavakkal köszönte 
meg az ünnepeltctéat

— Amerikai olajmérnökök autók aramból ja 
a kapuvári országúton. Az amerikai olajkutató 
társaság két mérnökét Kapuvár és Mihályi kö
zött az országúton könnyebb autóbaleset érte 
A mérnökök drága műszereikkel a társaság 
autóján Mihályi községbe igyekeztek, a határ
ban azonban gumidefekt érte kocsijukat, az 
autó felborult és mindketten kizuhantak az út
testre A mérnököknek szerencsére nem történt 
komolyabb bajuk, azonban a drága műszerek 
mind összetörlek és az autó is súlyosan meg
rongálódott.

— HÁZASSÁGSZÉDELGÉSÉRT KÖRÖZ
NEK EGY MÉSZÁROSMESTERT. A buda
pesti büntető törvényszéket tegnap arról ér
tesítenék, hogy a nyíregyházai törvényszék 
vizsgálóbírója körözőlevelet adott ki Lan
desmann Mór szabolcsi mészáros- és hentes
mester ellen. A nyomozás adatai szerint, 
Landesmann Tarpán megismerkedett egy 
fiatal növel, Ehrenreich Malvinnal, aki előtt 
nőtlen embernek adta ki magát, házasságot 
igért neki. A hozományra előleget vett fel, 
aztán megszökött. Később derült ki, hogy 
Landesmann nős ember, mire följelentették. 
Az elfogatóparancs alapján Landesmann 
Mórt körözik.

— A román klrx!y és trónörökös látogatása 
Jugoszláviában. Károly román király és Mihály 
trónörökös vasárnap délelőtt Belgrádba érke
zett. A királyi vendégeket a topcsiderl vasút
állomáson Mária jugoszláv anyakirályné, Péter 
király és Pál kormányzóherceg fogadta. Leg
később két nap múlva visszautaznak Romá
niába.

— Sllsz Samn gépszedő meghalt ötvenegy 
éves korúban meghalt a magyar nyomdaipar 
egyik régi munkása, a Magyar Hírlap gépaze 
dője, Süsz Samu. Egy évvel ezelőtt tuberkuló
zis támadta meg és hiába volt a gondos ápo
lás, a pusztító kór megölle. Hétfőn délben 
12 órakor temetik a rákoskeresztúri Izraelita 
temetőben.

— Rablótámadás Diósgyőrben. Kecskeméti 
László diósgyőri munkást két ismeretlen férfi 
a.? éjszaka megtámadta, összeszurkálták és el
rabolták 27 pengőjét. Kecskemétit súlyos álla
potban kórházba szállították, támadóit keresik.

— Beregi Oszkár gyásza. Súlyos gyász érte 
Beregi Oszkárt, a kiváló színművészt, akinek 
a'.yósa, özv. Lázár Mórné szombaton meghalt. 
Ö/v. Lázár .Mórnál hétfőn déli 1 órakor teme
ti': a rákoskeresztúri izraelita temető halottas- 
h'záből.

— Aszpirin, luminál és ismeretlen méreg. 
II aás Béla 25 éves ügynök Szövetség-utca 11 
s in alatti lakásán aszpirinnel megmérgezle 
magát. Nyomora miatt akart meghalni. A Ró- 
k-.ióba szállították. — Máltai Károly, Garay- 
uz.a 25. szám alatt lakó állástalan tisztviselő 
ugyancsak nyomora miatt litmlnállal mérgezte 
r <-! magát. A Rókusba vitték — Odor István
ná Jt'.l esztendős háztartásbeli, a Mária Valéria 
ötoglclep 67. számú barakjában lévő lakásán 
ismeretlen méreggel megmérhette magát. A 
Rókusba szállították a mentők.

— A hadviseltek a kenyérdrágltás ellen. A 
Magyar Hadviseltek Országos Gazdaságpolitikai 
Pártja Kőbányán púrlvacsorát rendezett, ame
lyen lipováol Desits József csoportelnök meg
nyitója, K. Bernáth Viktor ügyvezető-elnök 
felszólalás-.! után. Horváth Károly főtitkár ja 
vaslalára táviratban kérték Bornemisza Géza 
Iparügyi minisztert, hogy akadályozza meg a 
pékkartcll újabb áremelését. Végül Koroknay 
Ferenc. Szcdiacsek Dezső, VI tg József, Kovács 
József és Ggutkó Imre szólalt fel.

TáltOtOil 
Minerva

JAVÍTÁSOK

papirAruhA.-.
Kossuth Lajos-u. 20. 
Astoria isaiidval #seabea

A kispékek tiltakoznak 
a kenyérdrágitás ellen

A pékkartel két nap
pal ezelőtt körlevelet 
intézett tagjaihoz, mely
ben közli velük, hogy 
elhatározta a nyers 
anyagok drágulására 
való tekintettel a ke
nyérárak emelését. Fel
szólítja a kartel tagjait

arra, hogy hétfőtől kezdve az 
átlagosan két fillérrel emelt uj árakon 

árusítsák a kenyeret. Eszerint a középtipusu 
kenyér ára 28—30 fillérről 29—31 fillérre, 
a félbarna kenyér ára 30—54 fillérről 3(i 
fillérre, a rozskenyér ára pedig ugyancsak 
30 fillérre drágulna.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap ér
tesült arról, hogy a mára, hétfőre tervezett 

kcnyéremclés elé váratlan akadályok 
gördültek.

Budapesten ugyanis mintegy három és fél
száz pék van, ezek közül azonban ma már 
körülbelül száz nem tagja a kartelnek. Ezek

Táncolt már a
Spolaricü gyönyört! Grill jében 7

Fellépnek: Dalmady Erzsi, Kertész Ila. ösy Marianna, SzcntlvAnyl Zoltán

Éjszakai kaland az Angyalföldön:

a peches útonálló cigarettát követelt 
a di]birkózótól - bordatörést kapott
Utonállók vigyázat; hat dijbirkózó lakik a Reitter Ferenc uccában 1

Vasárnap éjszaka a Rcitcr Ferrnc-utcába 
hívták a mentőket, ahonnan a rendőr jelen
tette, hogy egy fiatalember verekedés köz
ben súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők 
rövidesen megérkeztek és megállapították, 
hogy Jankovics Péter, 24 esztendős aszta
lossegéd a sérült, aki verekedés közben 

bordatörést szenvedett.
Rövidesen kiderült azután, hogy nem egy

szerű verekedésről van szó, hanem Jankó- 
vics sérülésének

érdekes háttere van.
Éjféltájban hazafelé tartott lakására Gro- 

mon Ferenc 36 éves dijbirkózó, aki a fővá
rosban és vidékén több cirkuszi birkózóver
senyben vett részt. Alig hagyta cl a Rákos
patak hldját, amikor egy gyanús külsejű 
férfi ugrott eléje és nem a legbarátságosabb 
felszólítással

cigarettát követelt

Harminc nappal elhalasztották 
Hauptmann kivégzését

szemmelláthatóan megkönnyebbült és magya 
rázgatni kezdte, hogy dr. Condonnál van t. 
helyzet kulcsa, az a kulcs, amely megnyit ja 
börtöne kapuit.

Hoffmann kormányzó kt eölte, hogy ulasi 
tást adott Hauptmann kivégzésének

harminc nappal való elhalasztására.
Ennyi idő szükséges a dr. Condonnál kapcso 
latos részletek teljes kivizsgálására.

Trentcn utcáin nagy izgalom uralkodik és n 
kormányzó politikai ellenfelei azt a hírt tér 
Jcszllk, hogy Hoffmann kormányzó az flgyhe 
való beavatkozásával csak az amerikai közvé 
lemény figyelmét akarja saját személyére Író 
nyltani, hogy Így készítse elő jelőltetését az el 
nökválasztásra.

Newyork. január 12.
(A Hétfői Naptó tudósitójától.) A ncwjcrsey-i 

legfelsőbb törvényszék kegyelmi tanácsa több
órás tanácskozás után

• szavazattal 2 ellenében elutasította
Brúnó Hauptmann kegyelmi kérvényét. Brúnó 
Hauptmann egykedvűen fogadta a hírt s újból 
csak azt hangoztatta, hogy ártatlan. Ugyan- 
.kkor közölték vele, hogy a délamerikai útra 

indult dr. Condon professzor ellen, aki annak
idején a Lindbcrgh-csal&d és a banditák kö
zölt közvetítő szerepet játszott,

elfogatóparancsot adtak ki,
mert az a gyanú, hogy bűnrészes a Llndhergh- 
bébi elhurcolás! ügyében. Hauotmann a hírre

— Egy párisi gyáros rémdrámája. fíous- 
sel párisi gyáros, akinek öntödéje porrá 
égett, kétségbeesésében vasárnap agyonlőtte 
alvó feleségét és azután öngyilkosságot kö
vetett el. Az asszony ágyában megfojtva 
találták a házaspár kedvenc kutyáját.

— As Elektrooms Müvek győzelme a buda
pesti sakkbajnokságban. A oudapesti sakk-csn- 
palbajnoki versenyek során vasárnap a Szávay 
Kupa elődöntő mérkőzésén a Szápay Sakk Kört 
az Elektromos Müvek csapata UJ-í : 8>í arány- 
bnn győzte le.

— Eltűnt tanuló. A főkapitányságon vasárnap 
bejelentették, hogy Kocsis László 13 éves diák 
apjának, Kocsis Péter napszámosnak Dembin- 
szky-ulcs 26. szám alatti lakásáról még pénte
ken eltűnt s azóta nem adott életjell magáról. 
A rendőrség megindította a nyometúft.

— Lenyelte kettős fogsorát egy kispesti 
asszony. Szigeti István csepeli tlsz»virelő fr- 
lesége szájmosás közben lenyelte kettős fog
sorát. A mentők az asszonyt súlyos álla
potban a Szent István-kórházba szállí
tották.

a sütőiparosok kijelentették, hogy
nem hajlandók felemelni ■ kenyér
árakat és ők továbbra is a régi árakon 

fogják a kenyeret eladni,
úgy a viszonteladóknak, mint a klcslnybeni 
vevőknek.

A pékkartel oldalán álló sütőmesterek 
ezzel szemben raagszkodnak a kenyérárak 
emeléséhez azzal az indokolással, hogy n 
nyersanyagok, elsősorban a liszt és bur
gonya az utóbbi Időben nagymértékben 
drágult és ezzel

a szerintük jelentéktelen áremeléssel 
alig regresszálhatják magukat a pékek 

az eddig ért veszteségek miatt. Mostanáig 
is csak azért tudták tartani a régi árakat, 
mert lisztkészleteik voltak felhalmozva, 
ezek a tartalékok azonban most már el
fogytak és igy kénytelenek voltak végre
hajtani az áremelést.

Mától, hétfőtől kezdve tehát kiujul a 
harc a pékfronton, a kartel emberei és n 
kartelen kívülálló sütők között.

Gromon megtagadta a kérés teljesítését, 
mire az ismeretlen fiatalember boxállásba 
helyezkedett és ököllel az arcúba akart súj
tani Gromon nem várta meg az ütést, el
lenben

alaposan helyben hagyta az utonállót,
Jankóul csőt, akiről később megállapították, 
hogy már többször volt büntetve hasonló 
ügyek miatt és most alaposan pórul járt.

Kötözés után a mentők átadták a rendőr
nek, aki a főkapitányságra kisérte. Kihall
gatása után letartóztatták.

Érdekessége a dolognak az Is, hogy
a Reiter Fcrenc-ulcában hat birkózó 

lakik,
Gromonon kivül még Holubán és a négy 
Czája-flvér. Ilyen körülmények között ezen 
a vidéken nincs nagy jövőjük az utonállók- 
nak!

— Letartóztattak egy sikkasztó kereskedőt. 
Bonghádon vasárnap letartóztattak egy ismert 
kereskedőt, akit a Bonyhádi Takarékpénztár 
.jelenteit fel. A kereskedő tizenhatezer pengőt 
vett fel azzal, hogy a pénzért a takarékpénztár 
számára gabonát vásárol. A pénzt azonban sa 
jót céljaira fordította. A kereskedő a letartó; 
tatás ellen felfolyamodással élt.

— „A szív funkcionális zavarai éa a hirtelen 
halál**  címen előadást tartanak dr. Laz Hen
rik belgyógyász, kórházi föőorvos és dr. Szi- 
netár Ernő Idegorvonnalltikus. a Pesti izr. 
hitközség dísztermében VII., Síp utca 12. II. 
cm. f. hó 13-án, hétfőn este ’/«9 órakor. Ven
dégeket szívesen lát a rendezőség.

— Rocskay-ünnep a hajdúságban. Az idén 
lesi 330 esztendeje annak, hogy Bocskap Ist
ván a bécsi békében biztosítotté a magyarság 
politikai és vallásszabadságát. Az évfordulóra 
Hajdúböszörmény városa a régi hat hajdúvá- 
ros bevonásával szeptember közepén Hajdú
hetet rendez.

— Hirtelen halál. Szabadi Antal 49 éves ke- 
I reskedő Iskola-utca 43 alatti lakásán hirtelen 
I öaaauMeU áa meghalt. lalvuélhMée ölte meg.

Maradékok

1-, 2-, 3-, 4-méteres, elsőrendű minősécü 
ruhaszővat-maradákok P 1.50-töl 
térflszövet-maradékok P 10 80-tól 
mosó-maradékok.... P —.5 5-:öl

ezen kívül nagy tömeg seluem- 
é3 müse'yem maradékot minden 
eddiginél olcsóbb áron árusítunk

LÁSZLÓ és FEKETE
IV., Petőfi Sándor-utca 14-18.

Hallmay Tcbor 
afférje Becsben

Bécs, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka Hal- 
may Tibor színész, aki Becsben készül fel
lépni, társaságával együtt megjelent a Fe- 
/nína-mulalóban.

Az egyik szomszédos asztalnál ülő ur 
többször

aérlö megjegyzést tett Halmay Tiborra, 
majd teltlegességre kerüli o sor, amely ha
marosan

általános verekedéssé fajult.
A rendőrök vetetlek véget a botránynak. 
Mind a kél társaságot bekísérték a rendőr
ségre és meginditottók ellenük az eljárást.

— Postaautó és motorblclkli karambolja. 
Gruntlncr Lajos 22 éves cukrászsegéd uz üllői
utón a Nagykörút felé haladt motorkerékpár
ján. A Liliom utca sarkánál nekiszaladt a Bp. 
130. rendszámú postaautónak. Lezuhant a mo
torkerékpárról és eltörte a jobblábát. A men
tők a Szent István-kórházbn szállították.

— Fűszeresből. A Füszcrkereskedők Országos 
Egyesülete január 25-én n Kereskedelmi Utazik 
Egyesületében fűszeresbőlt rendez. A bál disz- 
elnökei: F.ber Antal és Sándor Pál.

Majdnem üres ház előtt tartotta tavaly egy 
untat tizenhatévkörüll amerikai hegedümüvész- 
nő bemutatkozó hangversenyét Budapesten. De 
a koncerten jelenlevő szakemberek mór az első 
bangók mán megállapítanák, hogy az Ismeret
len nevű hcgedflmüvésznő, Gufla Bustabo rend
kívüli tehetség. Guila Bustabo n Filharmoniku- 
ok hétfői hangversenyének szólislója, a vasár

napi főpróbán immár zsúfolt terem elölt iga
zolta a szakemberek Ítéletét. Mendelssohn he
gedűversenyét ritkán hallottuk tisztább, salak- 
talanabb tónussal, csillogóbb virtuozitással, kői- 
té»lhb felfogással játszani, mint ahogy Guila 
Bustabo előadta. A műsor bevezető számául 
Brucknernek Illik szimfóniája hangzott el, 
amelyben a Filharmonikusok és a vezénylő 
Dohnányi Ernő a pontos, lelkiismeretes zene
kari munka példaképét mutatták be. A műsort 
befelező részlet Bartók „Csodálatos mandarin“- 
ából csak azoknak szerezhetett igazi műélveze

tet, akik a mü színpadi részét Is ismerve hozzá 
tudták képzelni a vizuális hatást. De a nagy 
•iker, amely Bartók müvét fogadta, azt btzo- 
ívitotta, hogy a genlálls magyar zeneköltő döb
benetes színei, amelyeket ő elölte még senki 
c.m hozott ki zenekarból, szuggcszliv rilmiká- 

•a. hangszerelése egyformán mély benyomást 
gyakorolt mindenkire. G. V.

— A fejfájás sokszor kezdődő betegség tü
nete. Aspirin tabletták szabályozzák a vérkerin
gést, elősegítik a kóros anyagok kiürülését, 
csillapítják a fejfájást és sokszor megakadá
lyozzuk súlyosabb betegségek kiTejlödés t. A 
valódi Aspirin-tablellák ismertető jele a Bayer- 
kereszt, mely minden tablettán és csomagolás
ban látható.

Bemutató szombaton, január 18-án 
Vaszary János uj vigjátóka: 

Házasság 
Főszereplők; 

Lázár maria, Törzs Jenő 
Ha’mávsv Mikién, Földénj'i, 

Z. Molnár,Szász Lili, Bársony Erzsi, 
Bili esi, Borosa Géza. Patf.aky, 
Sennyel Vera, Bokor Mária, 

zaplonczay Éva, Bacsányi Paula.
A darabban előforduló zenet Losonczy 
Dezső szorzotté én Bnttola jazz-zenekara 

I közvetíti.
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Csekély 10 fillér W-
ható Rubinstcin Erna, a világhírű hege- 
dünuivésznő, aki bénél, énekel, táncol, 
•át még hegedül is az egyik Icgkültelkibb 
színházban. távol az Isten háta mögött, 
Óbudán. Erdélyi Mihály Igazgató jelehlette 
be plakátjain a kedves közönségének, 
hogy filléres helyárait kénytelen tíz fil
lérrel emelni, tekintettel azokra a súlyos 
anyagi áldozatokra, amit llubinstein Erna 
vendégjátékáért hozott. Szerencsére 
Óbuda közönsége méltányolta az áldo
zatot, ráfizetett tiz fillért jegyére és „tom
bolva ünnepelte" a londoni Colosseum, a 
san-franciscol AHiatnbra, vagy talán a 
párisi C.onservutoire koncertdobogójáról 
idetévedi énekes, táncos és hegedűs sztárt.

Alig hittem a szememnek, amikor író
asztalomra került a: óbudai színház pla
kátja. Mi történt itt. ml ezf — kérdez
tem magamtól és rögtön eszembe jutott 
a kiskunmnjsai Csortos Gyula, aki fatális 
névrokonságáual csinált karriert a vidé
ken. Talán itt is egy sokorópátkai Rubin- 
•lein Ernáról van szó, — igyekez
tem elhitetni magammal — nem a ma
gyar hegedűművészet eme csillagáról, aki
— csodák csodája — mégis most az élbu
dai színház deszkáján ragyog és világit.

Megmagyaráz hutaion és érthetetlen, 
hogyan került llubinstein Erna idáig. 
Sok zavar, sok háborúság volt nemrégi
ben egy megtagadott és szerencsétlen há
zassága után, sok vita édesanyjával, aki 
valahogyan le akarta fékezni a hegedű
művésznő szertelen ambícióit és vágyait, 
amc yck öt a tőle idegen és ingoványos 
területedre, a színház talmi világába űzte, 
hajtotta. Tavaly már megkísérelte ' egy
szer a színpadot a Kőrúton, ekkor azon
ban a közönség a deltkatesz különleges
ségét élvezte abban a ritkán látható' pro
dukcióban, amelyet Rubinstcin Erna je
lentett mint táncos-énckds primadonna. 
De még a Körút is messze van Óbudától!
— Ki a színpad mámorát issza, vágyik'an
nak szive vissza — helyesbíthetjük a köz
mondást, amelyet llubinstein Erna pél
dája szomorúan és minden szónál jobban 
bizonyít. Hogy milyen erők kényszerítőt- 
lék llubinstein Ernát az óbudai Kisfaludy 
Színház deszkáira, ezt szertelen extrava
ganciával is lehetne magyarázni, ha nem 
lenne Rubinstcin Erna olthatatlan és ra
jongó szerelmese a színpadnak. íme egy 
nő, akit még most Is a világhír glóriája 
övez, aki jókora vagyont hegedült össze 
gyermekkora óta és akit a világ legelő
kelőbb, legnemzetközíbb, legműveltebb 
közönsége tapsolt azzal a lelkesedéssel, 
amely a nemes zene transzában csak a 
legkiváltságosabbak adománya, — íme 
egy nő. aki most inkább a derék óbudai 
polgárok tapsait és elismerését értékeli 
többre.

4z osztriga és pezsgő után kis pörkölt 
és hosszulépés . ..

De mindezen túl bizony van valami 
megható és megkapó Rubinstcin Erna 
groteszk kalandjában, amely az óbudai 
szinpad deszkáira repítette. Van valami 
megszállottság abban a lázas rajongásban, 
amely talán valaha a prófétákat megih
lette és van valami misztikus erő abban 
a vágyban, amely letétette a világ egyik 
leghinatottabb müvészkezével a hegedűt, 
hogy llubinstein Ernát ostoba operettsző- 
vcy ihlesse meg Bach Chaconne-ia he
lyett . ..

Tiz fillér ráfizetéssel!

Vnsárntp érkesett Budapestre ■ bécsi Valks- 
oper kiváló tehetségű karmestere, Frllr Fali, 
aki kedden koncertet ad.

Falus István. Az uj földesur kiváló produ
cere, a János vitéz megfilmesítéséről tárgyal 
a bécsi Astor filmgyárral.

Hómon Bálint kultuszminiszter vállalta 
az újságírók Liszt hangversenyének védnök* * 
acp t. a hangversenyen egyébként a magyar 
zene- és énekművészet kis\41ósógai: Dohná- 
nyi Ernő, Bartók Béla, Ráthy Anna, Svéd 
Sán<l< r, Stefánia! Imre éa a Filharmóniai 
Zenekar működnek közre.

Szűrt László megbetegedett és lemondta a 
b /. rfvúrosi Színházban a Cigánybáró előadá
sát. szerepét Láng Alfréd, a kassal Nemzeti 
Ope a kiváló tenoristája vette át és óriási sikert 
aratott.

Majd a Zsuzsi címen uj gyermekoperettet 
muhi be l.akner bácsi gyerrnrksrlnháza: a cim- 
s-crepet Polgár Zsuzsi játssza, édesanyját pedig 
l'aibukát llono

L'i ‘ p«s wlnháat heti Hporllap Mit a 
Csütörtök rímmeli Lengyel István szerkesztésé- 
ben, aa elad asám anerdán délután jelenik meg.

Gaál Franciska nem alkuszik,

A Hétfői Napló jelentette először, hogy 
az (Jniversal amerikai filmváíinlat, amely
nek részvénytöbbsége a Standard tröszt ke
zébe körűit,

beszüntette európai gyártásút 
és Amerikába rendelte az európai produkció 
vezetőjét, Joc Pasternákot. Ezzel egyidejű
leg tárgyalások indultak llcrmann Koszter- 
litz-ce.\, a kiváló rendezővel, akit január 
22-én Pasternnk szintén magával visz Ame
rikába.

Az amerikai központ rendelkezését 
azonban nem ismerte el jogosnak Gaál 

Franciska,
az üniversal-filmek európai primadonnája, 
akinek még három filmre van szerződőse.

Gaál Franciska szombat este érkezett a 
Riviéráról Bécsbe, ahol Mannheim, az L’ni- 
vcrsal egyik vezérigazgatója és Pasternak 
fogadta. Tárgyalás indult meg közöttük, 
hogy miként lehetne szerződését likvidálni, 
milyen feltételek mellett menne Amerikába 
Gaál Franciska. Gaál Franciska, aki ügy
védje társaságában jelent meg a tárgyalá
son, értesülésünk szerint kijelentette, hogy

Hajnali szinészbotrnny
a körúti mttvészkávéházban repülő 
tálcákkal és sebesült pincérekkel

Szombatról vasárnapra virradó hajnal
ban vidám müvésztársaság érkezett a kör
úti miivészkávéházbá. A társaság tagjai 
Dajka Margit, Fejes Teri, Dajka Margit 
férje, Kovács Károly, a Nemzeti Színház 
tagja, valamint Latabár Kálmán és mások, 

láthatóan Jókedvűen telepedtek le 
az egyik asztalhoz, amely csakhamar fel
hívta a kávéház közönségének figyelmét. 
Kovács Károly italt kért a pincértől, aki 
azonban — látva különösen Kovács Károly 
hangos jókedvét —

megtagadta az Ital kiszolgálását.
Kovács először erélyes szavakkal kelt ki az 
ellen, hogy rendelését nem veszik figye
lembe, majd amikor az egyik pincér még 
határozottabb formában jelentette ki, hogy 
italt nem adhat, elkapta az asztalon levő 
súlyos ólommal bélelt hamutartót és azt a 
távozó pincér után dobta.

A hamutartó a pincér lábát találta

Keresztes hadjárat
Cecil fí. de Mille, Amerika legnagyobb ren

dezője, ismét gigantikus filmet alkotott. Rop
pant tömegekkel, óriási pénzáldozattal dolgo
zott s a hihetetlen arányok valósággal bámu
latba ejtik a nézőt. Olyan ez a film, amelyet 
áhítatot figyelemmel nézünk és sokáig nem fe
lejtünk el! A történelem hősi kora pazar bra
vúrral elevenedik meg a film vásznán, amely 
minden felvonulás, csillogás és a film vizuális 
eszközein felül is többet nyújt, mint a film ál
talában szokott .4: isteni erő megszállottsága, 
as emberi bensőség teszi műremekké ezt a fil
met. Cecil B. de Mille költő is és ez különösen 
akkor nyilvánul meg. amikor a hatalmas ará
nyú tömegfilm hátteréből kibogozza a gyö
nyörű regényes szerelem történetét. A legkitű
nőbb színészek játsszák a filmet, a ragyogó 
Henry Wilcocsr-p. aki Oroszlánszívű Richardot 
alakítja, a gyönyörű Loretta Young, aki Bérén- 
yarlát játssza. .4 Royal Apollo közönsége lenyű
gözve nézi ezt a filmet s mcghafödoftan távo
zik a nézőtérről.

A hét többi filmjei
Csiky Gergely klasszikusszámb*  menő víg

játékát: .4 nagymamát látjuk a film vásznán a 
siéphestédü Aczél Ilonával a cimszcrepbén. A 
modernizált Nagymama többi szereplői Szöré
nyi Éva, Perényi László, a szép és tehetséges

250-300-ik előadás
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erről egyelőre nem tárgyal, jogérvényes 
szerződés van :i kezében még három filmre 
amely

számára félmillió pengőt jelent.
Ragaszkodik ahhoz, hogy szerződése értel
mében a filmeket Európában, Budapesten 
vagy Becsben gyártsák. Nem érzi magú’ 
elég erősnek az angolban ahhoz, hogy fel
vegye a versenyt az amerikai primadon
nákkal.

Amennyiben az Unbersal nem fizeti ki 
a szerződésben kikötött pfinálét, perre 

viszi a dolgot.
Vasárnap izgatott telefonálás indult mw 

Hollywooddal, ahonnan azonban még nem 
adtak felhatalmazást Mannheimnak, illetve 
Pasternaknak arra, hogy Gaál Franciská
val ilyen értelemben megegyezzék. Szó van 
egy közvetítő javaslatról, amely szerint

még egy utolsó filmet csinálnának Gaál 
Franciskával

és közben időt engednének a művésznőnek 
ahhoz, hogy angol tudását tökéletesitse. Az 
erre vonatkozó tárgyalások még folynak.

és a szegény ember ájultan esett össze a föl
dön. Társai elsősegélyben részesi tették, 
majd taxit hívtak és az egyik kórházba 
szállították a pincért, akinek állapota olyan 
súlyos, hogy napokig nem dolgozhat.

Közben a társaság tagjai kétségbeesetten 
Igyekeztek csititani a mindinkább dühö
sebbé váló színészt, aki ismételten hango
san követelte az ital kiszolgáltatását. Ami
kor ezt nem teljesítették, a szomszédos asz
talokhoz siető

pincérek kezéből egymásután ütötte ki 
a hajnali leveseket, ételeket, italokat.

A kínos jelenetet még betetőzte az is, hogy 
a traűkos után egy kést dobott, amely 
majdnem szemét ütötte ki a szerencsétlen 
embernek. z\ kinos jelenetnek végül a tár- 

| saság tagjai vetettek véget, akik erőszakkal 
a szabadba vitték ki Kovács Károlyt, majd 

i taxiba ültették és hazakisérték.

Olty Magda, a mindig kitűnő Peéry Piri, Sitt- 
key Irén, Dajbukát Ilona, Korody Imre, Petlies 
Sándor és egy uj filmigéret: Márkus László. A 
kedves magyar Űlmvigjátékot szívesen fogad
ták. — 4 hiúság vására: Az első egész estét be
töltő színes képet a Raditts mutalta be. Mám- 
moulian uj filmje valóban látványos és a jövő 
színes film perspektíváját mutatja meg elő
nyösen. A film meséje kissé zavaros. Egy el
ragadó színésznőnek, Miriam Hopkinsnek tap
solt a bemutató közönsége. Nagyon tetszett egv 
gyönyörű színes báli pánikjelenet. — Broad
way Melody 1956. A Metró valóban pazar revü 
filmet hozott. A filmben Amerika legkitűnőbb 
énekes és táncos sztárjai vonulnak fel s ezek 
között is kitűnik a gyönyörű és originális te
hetségű Eleonore Powell.

Ahogy tavasz született a télben, úgy tá
madt virágos kikelet egy kitűnő prima
donnának szivében, akinek a bonvivánnal 
való házassága, majd válása körüli csatá
rozások lul sokat foglalkoztatták az Intim 
Pistákat. A kitűnő és bájos primadonna 
most a bonvivánl szerepkört a táncos- 
kúmikusi szerepkörrel cserélte fel a szere
lemben. Az érdekes és kitűnő müvészpárt 
mindenütt együtt lehet látni. A bimbózó 
szerelmet azonban nem a legjobb szemmel 
nézte az a csinos, fekete színésznő, akit 
nemrégen a fiincoskómikus menvasszonva- 
ként emlegettek. Ez a fiatal színésznő a 
napokban elment abba a színházba, ahol a 
primadonna és a tánenskómikus együtt 
Játszik. Előzőleg azonbun alánosán a po
hár fenekére nézeti, hogy több bátorsága 
tegyen, meri nílnt elhatározta, botrányt 
fog csinálni. Az egyik páholyban foglalt 
helyet, de már a péholyosnőnck is fclf’nt 
túlságosan Izgatott és gyanrs viselkedésé
vel. Értesítette a színházi tltkártj aki jó Is
merőse a fiatal művésznőnek s Ilyen elmen 
betelepedett a páholyba és az utolsó pilla
natban akadályozott meg egy kiadós szín
házi Incidenst.

te^NAPIÓ
Színháza'.! hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: A fÖMÍnj (W 
VÍGSZÍNHÁZ: Genfiemen (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: A gatdag ember (I). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Urilány (149). 
KAMARASZÍNHÁZ: Budapest-WIen (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Ai erdésilány (8). 
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ: Mdtóaágos mm> (8). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNHÁZ: Kacagó ember (9). 
BETHLENTÉRI SZÍNHÁZ: Három ember a hóban <M9). 
ROYAL SZÍNHÁZ: Ezüslmen,asszony (8).
ÁJDMEOIA: 1 ember a szószban (9).

MA DŐL EL 
a Fővárosi Operettszinház sorsa. Húrom ko
moly tárgyalás folyt párhuzamosan a Fő
városi Operettszinház bérletével kapcsolat
ban. Az egyiket Sebestyén Dezső, a Városi 
ízinház egyik igazgatója folytatta, aki azon
ban szombat este kilépett a tárgyalásokból, 
i másikat Pásztor Béla, a Radius-filmszin 
áz igazgatója folytatta, aki tőkecsoporttal 

i háta mögött tett ajánlatot a színház bér- 
etére, a harmadik ajánlatot pedig egv a 
színháztól teljesen távol álló magántársaság 
lelte. Hétfőn délben fog eldőlni, hogy me
lyik csoport Írja alá a színház bérleti szer
ződését. Rendkivül érdekes, hogy mind a 
két ajánlattevő Brodszky Miklós Mariora 
cimü operettjét akarja bemutatni Rökk 
Marikával a főszerepben. Rökk Marika 
édesapja hétfőn utazik el leányáért Ber
linbe, aki január 17-én érkezik meg Buda
pestre. Az UFA ugyanis tartósan szabad
ságolta a vörösbaju művésznőt, akinek igy 
van ideje arra, hogy Pesten egy operettben 
fellépjen.

BASSERMANN A VÍGSZÍNHÁZBAN
Albert Bassermann a művészeknek ama 

kategóriájúba tartozik, akik dacolva korén! 
és idővel, még két évtizeddel a vállukon is 
töretlen művészettel ajándékozzák meg a 
közönséget. Bassermann és társulata vasár
nap kétszer játszotta cl a Vígszínházban 
Verneuü „Lebenslüge" cimü komédiáját, 
ahol az öregedő férjben Bassermann kissé 
önmagát, saját sorsát is játssza. Egy-egy 
rezignált mosolyában benne van a „nap- 
!emente“ tudata, hogy azután egy-egy drá
mai kitörésben megmutassa az igazi mű
vészet örök igazságát. Bassennannak és ki
tűnő gárdájának délután és este telt ház 
tapsolt a Vígszínházban.

VASÁRNAP DÉLELŐTT 
sajtóbemutató volt a Forum-filmszinházbaa. 
ahol a nemet filmgyártás egyik legragyogóbb 
uj alkotását, a Mazurkát mutatták be. Egy bol
dogtalan leány és egy boldogtalan asszony re
gényes élete elevenedik meg ejen a filmes, 
amelyet LIans Rarneau irt és Willy Forst ren
dezett. A film, umely rendkívül érdekes és 
expanzív cselekményt! (külön kérésre nem ír
juk meg, hogy miről szól) Pola Negrlt, a 
néma filmek koronázatlan királynőjét hozza 
vissza a hangos film vásznára. Pola Nogri 
nemcsak elragadó színésznőnek bizonyult, ha
nem kiváló alakitó művésznő is, akinek han
gost ilmszereplése csak nyeresége a némát 
filmgyártásnak. Kívüle még Ingeborg Thcek, 
Albrecht Scliönhald és Paul Hartmarut tet
szett.

ÍRÓK és színészek támogatására 
érdekes akciók indultak meg a főváros köz
művelődési bizottságában. Bresztovszky Ede in
dítványozta, hogv a magyar írók nyomorának 
Ás n magyar irodalom válságának enyhítése ér
dekében a főváros különböző intézkedések 
megtételét kérje a kormánytól. így elsősorban 
azt szeretnék elérni, hogy a szerzői jogvédelem 
elévülése után a szerzői jog szálljon át az 
államra, amely annak jövedelméből az írók 
támogatáséra egy alapot létesítsen. Szeretnék, 
hogy az állam a külföldi nyelvből fordított mü
veket az Írók alapjára adóztassa meg, to
vábbá, hogy a rádió két pengő negyven filléres 
havi előfizetési diját két pengő ctven fillérre 
emeljék föl s ezt a többletbevételt az irók és 
színészek támogatására fordítsák. Egv másik 
kérdés az. hogy a ponyvairodalom ntdn a ki
adók bizonyos összeget fizessenek évenként az 
irók alapja javára. Erélyesebb lépést akarnak 
a kormánytól, hogy a magyar könyvek végre 
eljuthassanak az elszakított területekre is. Sze
retnék, hogy a kultuszminisztérium vegye a 
kezébe magyar müveknek idegen nyelvekre 
való lefordítását és külföldön való megjelené
sét. Végül kérik, hogy a rádió vegye fel mű
sorába a rendszeres könyvismertetést. Az ér
dekes javaslatokat a főváros közművelődési 
bizottsága még januárban tárgyalni fogja.

*
A Pesti Színházban szerdán, január 15-én 

este játsszák századszor Fodor" László óriási 
sikerű vigjátékát, Az érettségit.

Parádés szereposztás egy Zoro és Huru- 
filmben. Zoro és Huru, a két nagyszerű dón 
komikus uj filmje. „A cirkusz hősei” cimü pa
zar vígjáték, parádés szereposztásban kerül a 
közönség elé. A többi főszerepeket Leó ílezák, 
llans Moser, Adélé Sandrock és a magvar Haj- 
mássy Ilona játsszák.

V. Filharmónia ma, Opera fél 8 
tez. D0HNANY1 
hözr. BVSTAbO

Műsoron: Bartók: Csodálatos Mandarin, 
Rruckner: HL szimfónia (először). Menetelt- 

| sohn: hegedűverseny (Bu stábé). Jegyek Ope-
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A folyóba zuhant 
egy autó: hat halott

Máriazell, január 13.
(A Hétfői Napiig tudósítójától.) Vasárnap

ra virradó éjjel Walsltr községben súlyos 
autószerencsétlenség történt. Egy nagy 'se
bességgel haladó személyautó, amelyben 
nyolc utíjs ült, a jegesre fagyott országúton 
megcsúszott a Walster-patakba zuhant.

Hat utas*  köztük egy pap, a vizbeful- 
ladt.

Egy ember életveszélyesen megsebesült. A 
személyautó utasai az Ostmrirkische Slurm- 
schgren XValsterben megtartott gyűlésére 
igyekeztek. ——

— TÖRÖK REZSŐ HANGULATOS TRÉ
FÁI A HÉTFŐI NAPLÓBAN. Mi újság Pes 

ten? Ez a cime annak a tréfának, amelyet 
a mai naptól kezdve hetenként ir a Hétfői 
Naplóba Török Rezső, a magyar iróvilúg 

el/usztithatatlan humorú, örökké vidám re- 
'priy.entánsa. Mi újság Pesten? — veti föl 

évi

bélről hétre Török Rezső falusi vasúti őre 
és a kérdésre minden héten megkapjuk a 
tréfás, ötletesen mókázó, de azért a Pestről 
hazaérkező parasztházaspár természetes 

mqglátásu kritikájával fűszerezett választ. 
Három -érdekes magyar figura találkozik 
ezentúl hetenként a Hétfői Napló hasábjain, 
hofy mindarról, ami a hét napjain érdekes, 
furcsa, dicsérni- vagy gáncsolnivaló történi. 
— egy-két mondatban, talán csak egy oda
vetett szóban kritikát mondjon. Lapunk leg
újabb ajándékát azzal nyújtjuk át olva
sóinknak: barátkozzanak meg és szeressék 
lyíeg a három kiváncsi vidéki magyar figu
rát, aki elámulva a dolgok folyásán, csodál
kozva kérdezi meg hétről-hétre: Mi újság 
Pesten?

— MEGPETICIONÁLTÁK A DEBRECENI 
VÁROSI VÁLASZTÁST. A debreceni városi 
Választások ellen — mint vasárnapra kide
rüli — az ellenzék részéről Kaizing Lajos 
törvényhatósági bizottsági tag és társai petí
ciót nyújtottak be a közigazgatási bíróság
hoz. Úgy a polgármesterhelycltes-válaszlást, 
mint harminc tisztviselő megválasztását tör
vénytelennek hangoztatják és az 1929. 
XXX. t.-c. 53. §-ára hivatkozva kérik a: 
egész választás megsemmisítését és 
lasztások kiírását.

1 — A belügyminiszter kerületében.
Miklós belügyminiszter szombaton,
18 án kerületébe, Szombathelyre 
ahol este egy irodalmi estély keretében elő
adást tart harctéri emlékeiről, másnap dél
előtt pedig nagyszabású párlgyülésen beszá
moló beszédet mond. A belügyminisztert 
különösen a dunántúli képviselők nagy cso
portja kiséri cl beszámoló gyűlésére.

— Dinich Vidor ünneplése ■ Terézvárosi 
Kaszinóban. A Terézvárosi Kaszinó január 
11-én este nagy politikai vacsora keretében 
ünnepelte díszei nőkének, dénesfai Dinich Vi- 
dórnak névnapját. Az ünnepi lakomán Payr 
Hugó, dénesfai Dinich Ödön és Wlassich Géza 
♦áh^fi esperes köszöntötték az ünnepeltet, aki 
válaszában azt hangoztatta, hogy mindig hű 
volt az esküjéhez éa továbbra is szilárdan ki
tart elvei mellett.

— Megkönnychbitették az ausztriai utazási. 
Az ausztriai üdülés problémáit lényegesen 
megkönnyítette a Nemzeti Bank legutóbbi In
tézkedése, amely szerint indokolt esetekben 
személyenként ötszáz schillinget utal ki 
ausztriai utazás céljára. A téli idényre az 
osztrák szövetségi vasutak is többféle kedvez
ménnyel siettek az utazóközönség segítségére, 
igy minden utas az Ausztriában eltöltött hét 
nap után a visszautazásnál hatvanszázalékos 
kedvezményt kap. A különböző részletekről 
felvilágosítást ad az osztrák forgalmi iroda

uj vá-

Kozma 
január 
utazik,

felvilágosítást ad az osztrák
(Andrássy-ut 28).

— A vallatásnál minden
be, hogy a Metropoleban remekül lehet 
enni és szórakozni. Erdélyi flekken, csőben 
süli Unlak, Bura Sundor cigányai, /(nteíp- nl evangélikus níegylelél, 
Jazz, lánc. 'pengd a kéra és közel

kiderill. Valljuk

Ha nagyon jól akar mulatni, várja meg az igazi 
ZORO és HURU felléptét!
Kedden Jönnek az OMNIÁBA

A CIRKUSZ HŐSEI
!
 című pompia vigjátékukban. — A többi lőszerepekben:

SleiAk Leó, Hans Moaar, Adelo Sandrock és Hajmásay Ilona

Revolvere*  merénylet 
a székesfehérvári 
hadiárvaintézet 
igazgatója ellen

Székesfehérvár, január 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő gyilkos merénylet 
tartja vasárnap óta izgalomban Székesfe
hérvárt. A hadiárva intézet igazgatója, 
Jancsó Sándor ellen

gyilkos merényletet követett el 
az intézet asztalosmühelyének volt vezetője, 
Török János.

Jancsó igazgató vasárnap délelőtt az in
tézet udvarán sétált,

hirtelen eléje ugrott Török János, 
előrántotta pisztolyát s háromszor az 

igazgatóra lőtt.
Jancsó véresen esett össze a földön, Török 
pedig pisztollyal a kezében futásnak eredt. 
A lövések zajára az udvarra rohantak az

Vasárnap plsztolypárbaft vívott 
a hűvösvölgyi erdőben 
egy Izgalmas brldzsparti két szereplője

Vasárnap reggel fél
hét órakor a hűvösvöl
gyi erdő egyik Osztásán 
pisztolpárbajt vívott két 
ismert budapesti bridzs- 
játékos: Barna János 
virágkereskedő és Ko
nold Dezső biztosítási 
tisztviselő.

Hetekre nyúlnak vissza az ügy előzmé
nyei Az Orszrfg/uiz-kávéházban levő bridzs- 
sz.alonban játszódott le egy

heves bridzscsata,
amelyen többek között résztvett Barna Já
nos és Reiner Sándor biztosítási tisztviselő, 
a DSC II. csapatának egyik játékosa. Az 
asztalhoz jött Reiner egyik klubtársa, Ko- 

'' ~ ................................ .................... anőid Dezső bizositási tisztviselő, aki 
játszma befejezése után

dr. Widder Lajos ügyvéd előtt meg
jegyzést tett Barna játékára vonatko

zólag.
Az ügyvéd kikérte magának, hogy jelenlété
ben egy tisztességes emberről ilyen hangon 
beszéljenek és Konold megjegyzéseit vissza
mondta Barnának.

Barna és Konold Szilveszter éjszakáján a

Befutottak az első feljelentések 
az eltűnt Záhony János ellen 
Ötvenezer pengőre becsülik a hiányt

Miskolc, január 12.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 

elsö fel-
(A 

tése.) Vasárnap délelőtt befutottak a; 
jelentések az eltűnt Záhony János ujdiósgyöri 
bankiigazgató ellen és igy az eltűnési ügy most 
már bűnvádi útra terelődött.

Az első feljelentést Vértet József ujdiósgyöri 
gyógyszerész tette csalás elmén a rendőrségen. 
Részletesen előadta, hogy Záhony, akit ö gaz
dag és megbízható embernek ismert, pár hét
tel ezelőtt azzal jött hozzá, hogy igen szépen 
lehetne keresni sertéshizlaláasal és maga mellé 
veszi Vértest, ha háromezer pengőt hoz az üz
lethez. Ez 
rült, hogy

Záhony

meg is történt, most azután kide- 

a scrté.scket eladta és a pénzt sa
ját céljaira költötte.

A mádk feljelentést Nyiry István postafel
ügyelő sikkasztás elmén tette meg az ügyész
ségen. Nylry hétezer pengő kölcsönt vett fel a 
banknál és dacára, hogy visszafizette az össze
get, de 

Záhony elsikkasztotta.
Hétfőre tömeges feljelentéseket várnak, köztük 

.............................. , amelynek 17.000

intézet növendékei és felügyelői és a futó 
ember után vetették magúkat,

Török többször üldözőire lőtt,
végül mégis sikerült elfogni. Időközben 
Jancsó Sándort a szomszédos Szent György- 
kórházba vitték át, ahol megállapították, 
hogy két lövés érte.

A ballábát és a jobbkarjút összeron
csolta a revolvergolyó.

Állapota súlyos.
Török kihallgatása során elmondotta, 

hogy Jancsó igazgatót okolta elbocsátásáért 
és ezért követelt el ellene merényletet.

A 27 éves Török János szintén hadiúrva
és szorgalmával elérte, hogy a műhely he
lyettes vezetője lelt. A rendőrség Törököt 
letartóztatta.

Zla/rfzs-kávébázban összetalálkoztak és
a virágkereskedő kétszer pofonütötte a 

tisztviselőt.
A két fél ismerőseinek csak nagynehezen 

sikerült a súlyosabb verekedést megakad  fi
tty ózni.

A szilveszteri pofozkodásnak két lovaglás 
ügy lelt a következménye, az egyik Barna 
és Konold között, a másik pedig dr. Widder 
ügyvéd és Konold között.

Konold Dezső segédei Stern Imre bizto
sítási tisztviselő és Klucsik István. Barna 
János segédeivel, Slovdk Mihály részvény
társasági igazgatóval és Balassa Pál gyáros
sal pisztolypárbajban állapodtak meg, amit 
vasárnap reggel vívtak meg a felek.

A hűvösvölgyi erdőben egymástól har
minc lépésnyi távolságra állt fel a tisztviselő 
és a virágkereskedő. Kétszeri golyóváltással, 
avansz nélkül vívták meg a párbajt.

Egyiküknek golyója sem talált' és Igy 
sebesülés nem történt.

felek a párbaj után nem békültek ki.
Értesülésünk szerint, a közeli napokban 

hasonló feltételek mellett vív pisztolypár
bajt Konold Dezsővel az ügy harmadik 
szereplője, dr. Widder Lajos ügyvéd is.

A

fő-

nyolcvan kisemberét,
akik között iparosok, vasutasok, sőt még mosó 
nők és cselédleányok is szerepelnek, akiktől 
Záhony gyümölcsöztetés meséjével vett ál 
kisebb-nagyobb összegeket.

Az eddigi becslések szerint
a kárösszeg meghnlnd|a az ötvenezer pen

gőt.
A miskolci rendőrségnek az. a feltevése, hogy 
n meglévőd! ember, bár közvetlenül eltűnése 
előtt fegyverviselési engedélyt szerzett és fegy
vert vásárolt,

mégsem lett öngyilkos, hanem külföldre 
szökött.

Záhony János feleségét még idáig nem lehe
tett kihallgatni, mert két gyerráekével együtt 
ragályos betegségben fekszik.

— Dán képzőművészek megkoszorúzták a 
Hősök Emlékművét. A budapesti dán képző
művészeti kiállítás alkalmával Struckmann 
Ériek, a dán közoktatásügyi miniszter kikül
döttje vasárnap délben a dán művészek nevé
ben megkoszorúzta a Hősök Emlékművét.

— Roz.gonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvln-térő.
— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. Vasár

nap délelőtt a Petőfi Társaság felolvasó ülést 
tartott az Akadémián Pékár Gyula, Dutka Ákos 
olvastak fel müveikből, ifj. Hegedűs Sándor 
pedig beszámolt dániai útjáról.

— Itt a farsang — itl a fánksütés Ideje. A 
Honvéd-u. 22. sz. alatti Elektromos Kiállításon 
a farsangra való tekintettel a rendszeresen 
szerda délután órakor kezdődő bemutató
előadáson és a minden hétfőn, csütörtökön, 
pénteken délelőtt 1410 órakor kezdődő főzési 
gyakorlatokon szalagos farsangi fánk sütését 
is bemutatják Részvétel dijtnlan. A kiállítás 
nyltvn. délelőtt 8—2 és délután 4—7 óráig.

délután és este 100 %-os 
sikert arat a

Hétköznap uzsonna-kávé £0 fillér

Pipp3wh János Or. 
ügy véti nem íM el: 
kiderült, hagy Budapesten tárgyalt 

mialatt el.llnese hírét költőiek

Szombathely, jan. 12.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A vasárnap reggeli lapokban fel
tűnést keltő hir jelent meg arról, hogy dr. 
Pipplich János, ismert szombathelyi ügy
véd, a nemzetgyalázó Beme László védője, 
védence 6800 pengős takarékbetétkönyvé
vel eltűnt a városból. A déli órákban azután 
szenzációs fordulat állolt be ebben az ügy
ben. A hírek eleven cáfolataként

Pipplich János ügyvéd személyesen je
lent meg úgy az ügyészségen, mint ■ 

rendőrségen
és ismertette a való tényállást. Hivatalos 
iratokkal igazolta, hogy két napon keresz
tül Budapesten tartózkodott, egy kúriai tár
gyaláson veit részt és egyéb elintéznivaló 
dolgai is voltak, úgy, hogy csak vasárnap 
tudott visszatérni Szombathelyre.

Ezután hiteles okmányt mutatott fel, 
amely szerint

a Deme László kauciójára szánt 6000 
pengő egy győri ügyvédnél van letét

ben,
a 800 pengő jelenleg is benn van a bank
ban. .

— A BANKRABLÓK AZ AKASZTÓFA 
ÁRNYÉKÁBAN. A három halálra ítélt sza
badságtéri bankrabló: Túri Nándor, Rado- 
vics László és Szepesi László egyre nagyobb 
izgalommal várja sorsát a gyüjtőfogházban. 
Értesülésünk szerint a banditák előtt e hé
ten hirdetik ki a jogerős halálos Ítéletet. 
Amennyiben kegyelmi kérvényeiket eluta
sították, az Ítélethirdetést követő 48 órán 
belül felakasztják mindhármukat.

— öngyilkosság. Faragó István villamos
kalauz felesége a Népligetben ismeretlen mé
reggel niegmérgezte magát, azután balkarján 
felvágta az ereket. Eszméletlen állapotban 
szállították kórházba.
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A francia vilEám-futball baljós 
csapást mért a magyar amatőrökre

Franciaország-Magyarország 2:1 (1:1)
Lyon, január 12.

(.4 Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése. A k t ország aniatörj?iiiek nagy 
erőpróbája előli a francia sport körű á a íré 
ninghiány miatt nem lilkolt aggodalommal 
várják a mérkőzés kezdetét.

Bemard Lévy, az Isimit futballmecónás 
biztos magyar g.vlíze'.inct jósolva, 

látszólag nyugodtan sétálgat az öltöző fo
lyosóján. Bendkiviil < n'ckesnek és egyben 
egészségtelen tünetnek tartják a francia fut
ball szakértői, hogy a II amatőr válogatóit 
lcözül 7 játékos profiklub amatőr szakosz
tályából való, amikor 36 proliklub melleit 
Franciaország nem kevesebb, mint 9966 
amatőrklubbal dicsekedhetik. A válogató 
bizottság tagjai, Dclan-jhe, liarrcau és /Vígja/ 
urak a mérkőzés lorr.'» légkörében elhang
zott fenti szemrehányásokra váltig hangoz
tatják, hogy nem ők az okai annak, hogy 
az amatőrsport gyöngyeit éppen Mulhouse, 
Marseille, Antibas és Mclz csapataiban fe
dezték lel. Javában larl még a válogató bi
zottság tagjainak kézmosása, mikor pályára 
futnak a küzdő felek.

Tologatással nem tehet 
győzni

Lyon, jan. 12.
(.4 Ibi fői Napló tudósítójának tele fon jelen

léte.) Tlzennyolcfokos melegben, erősen szem
betliző nap ellen, 8G00 főnyi közönség előtt 
kezdett a magyar csapat u pompás francia 
unintőrvúlogiilott ellen, amely legnagyobbrészt 
1. osztályú francia profi-csapatokban játszi*  
nmatőrjúlékosolíból állott. Az első félidőben a 
francia csapat többel támadott, búr a csapat
nak technikáin lényegesen a magyar csapat 
jáUktccliidkffja "hitt maradt, villámgyors moz
gásukkal azonban mindig veszélyesek tudtak 
lenni, clőrevágotl labdáikkal gyors szélsőik 
mindig veszélyeztették a magyar kaput.

A második félidőben a magyar csapat teljes 
fölénybe került. A csatársor beszorította a 
francia védelmet, azonban röviden adott, tolo
gatott labdáival Időt adott a francia védelem
nek a közbelépésére. A francia csatársor hat
szor kcrilll ál a második félidő során a ma
gvar csapat térfelébe, mégis sikerült a győzel
met jelentő gólt az előrchuzódott magyar vé
delem melleit megszereznie.

A magvar csapatot pályáraléplekor bősz- 
sznntarló meleg lapsorkánnal üdvözölte n kö
zönség. A mérkőzést vezető bíró sípjelére a 
magyar amabn válogatott csapat a következő 
összeállításban állt lel

Horlobányl — Füstös. Subái — Hon II*  
(ierc, Bokor — Orczlfalvl, Kiss, Kállai, 

Zsengcllér, Bukoveczkl.
A göröngyös fiiesomókknl tarkított rendki 

viil rossz talajon n magyar csapat sehogy sem 
tudóit láhrakapni. Különösen a szélsőcsatarok 
küzdőitek a hepehupás pálya nehézségeivel s 
a legszebb s 'kiélések is veszendőbe mentek.

\ remekül játszó franciák dv módón fölénybe 
kerüllek és a 25. percben balösszekötői

Dclcgeisc révén meg is szerezték a vezető 
góljukul. 1:0.

nz < "»P
miatl "<■"> vMlwllt'. I /"'"" « innsyBr i-Mipnl 
;i sarok!ligások egész, tömegéhez jutott, azon- 
............... is, ni tudlak értékesíteni. A csalársor- 
ban a halsz..my és

Orczifulvl feltűnő puha játéka 
okozott többször csalódást, ugyanis az erélyes 
francia védelem minden támadásukat könnyű- 
s-. i l feltnrfó/lnlta. A magyar csapat azonban 
nem csüggedt és a 36. percben meg is volt nz 
eridm ns e a nagy akaraterőnek.

Kiss előretört s már már ugylátszott, hogy 
bes túl a kapuim a labdával, amikor köz
vetlen a tö-oh vonal előtt nz egyik hátvéd 
csúnyán elgáncsolta. Amatőrjeink tehát 
szabadrúgáshoz jutottak, Kállai állt a labda 
elé * lövése a francia sorfalon megtalálta 
nz nll-, látható rést és a labda óriási erővel 

Hlplilt a háló balsarkába. 1:1.
Az <'" félidő hátralevő részében hatalmas 

küzdelem lolvt a vezető gólért, azonban ercd- 
nicnv nélkül.

A második félidőben ugv látszott, hogy a 
magyar < sápul döntő fölénybe került. Kállainak 

/\, n ■. rnek számláim) lövése veszélyeztette 
n fi:in<i I. knpvú’t, nz<»lnn a francia kapus a 
sédbe'-tlennek látszó labdákul is ártalmatlan
ná telte. ,

A inéi kőzés sorsát eldöntő gól a 36. percben 
esett.

Sorozatos magyar támadások utáa Bukó- 
vcczkl komért rúgott a francia kapu előtt. 
Az iveit lalnla u francia ttl-os mögött esett 
le. Itt a francia ccuícrludf kapta h labdát 
és 1,1.dia n frnucia balszélsőhöz. Ilontl 
érintette ugyan a labdát, de n labda mégis 
u fruncla halszélsőhöz jutott, akt lefutott, 
beadását Suliit Nacglcn francia közép
csatár elé fejelte, akinek váratlan lövését 
Hortobágyi nehezen vetődve fogta ugyan,

de a gyengén fogott labdát a földön fekvő
I !<»rl< vágyI kezéből a rárohanó francia 

kihépcsalár a hálóba vágta. 2:1.
Nacglon lába Hortobágyit is. érte és percekig 

kellel! a mrigyar kapust élesztgetni, amíg újból 
kezdődhetett a játék.

Az állailló fölényben levő magyar csapat a 
10. percbe^ sarokrúgásból majdnem kiegyenlí
teti. Őrei falvi szépen ivtelt sarokr ligását Kállai 
a francia hulóba fejelte A svájci bíró azonban 
kezdés lielvitfj kapurugfat ítélt, mert úgy látta, 
hogv az iveit' labda röppályója közben a pá
lyán kivid keléit.

A magyar «csapnt támadásaival ért véget a 
mérkőzés.

A magyar csvpat két legjobb játékosa
Kállai középéé atár és Füstös jobbhátvéd 

volt.
Kállai a két félidő sorún legalább 25—30 lö
vést adott le a francia kapura, igazán nem 
lehet arról, hogy azokból nem esett gól. Füs

tös különösen a második félidőben játszott jól. 
Orczifalvi nem volt elég energikus, a balszárny 
pedig teljesen csődött mondott. A fedczclsor- 
ban Bokor volt a legjobb. A kapuban Horto
bágyi egyik gólról sem tehetett

A csapat hétfőn délben indul vissza és ked
den este érkezik Budapestre.

A mérkőzéssel kapcsolatban a Hétfői Napló 
munkatársa telefonon felhívta az itthon tar
tózkodó Zsarnóczay Jánost, az amatőrszövetség 
illusztris elnökét, aki a következőket mondotta:

— örültem volna a győzelemnek, de nem 
mértéken túl. Kp igy mértéken túl nem tu
lajdonítok nagy jelentőséget ennek a vereség
nek sem. A ..meteorológiai" és „földtani" je
lenségek után ítélve úgy látom, a meccs erkölcsi 
győztese mi voltunk. Ar olimpiászig még fél
esztendő van hátra, tehát fogjunk hozzá a 
komoly munkához. Az emberek a hibákat ne 
takargassák és szépítsék, elég időnk van rá, 
hogy a bajokat reparálhassuk.

V Fii FI Káprázatos látékkal és győzelemmel A.1 
»LUL, befejezte túráját a „nagy” Hungária

HUNGÁRIA—FC RHEIMS 4:1 (1:0)
Rheims, január 12.

(A Hétfőt Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) A Hungária ragyogó eredményekben gaz
dag téli tórájának utolsó állomásához vasárnap 
érkezett el. Rheimsben

óriási érdeklődéssel
várták a magyar bajnokjelölt kék-fehéreket s 
az egész nap zuhogó es|ő ellenére is több, mint 
háromezer főnyi közönség jelent meg a billiárd 
simaságu rheimsi füves pályát szegélyező tri
bünökön. A párisi Derítse biró sípjelére a 
Hungária komplett csapatával iiulitotta meg a 
játékot, amely az esőtől felázott nehéz talajon 
eleinte ..szinte leküzdhetetlen akadályokat gör
dített a szépen kombináló csatárok elé, később 
azonban a Hungária támadósora mindjobban 
belejött a játékba és vitaihatatlan fölényt har
colt ki magúnak. Rheims csapata elejétől végig 
lelkesen játszott s az első félidőben a techni
kai fölényben lévő Hungáriának még ellent 
tudott állni, de szünet után kénytelen volt 
meghajolni a kiválóan játszó magyar esapat 
nagyobb játéktudása előtt.

A Hungária vezetögólját az első félidő 10. 
percében érte cl

Titkos révén, aki Németh Ernőnek, a fran
cia kaput védő volt Attila és Hungária ka
pusnak védhetctlenöl emelte a feje fölött 

a kapuba a labdát. 1:0.
Ezután változatos mezőnyjáték alakult ki, köz
ben a rheimsi csatársor is többször szóhoz ju
tott, de a játék eme periódusában a kék-fehé
rek fedezólsora és közvetlen védelme kifogás

talanul működött.
A II. félidőben Hadrévl helyén Müller, Sebes 

helyén pedig Kiss játszott A Hungáriának ez 
a változtatás szemmelláthatóan előnyére szol
gált és ettől kezdve lényegesen offenzivebb já
tékot mutatott. A csapat stílusa és játéktudása 
most már teljes egészében kidomborodott. A 
Hungária nagy fölényének ellenére az ember- 
feletti ellenállást kifejtő Rheims csapata jutott 
egyenlítéshez, ugyanis a 17. percben Jordán 
középfedezetnek egy váratlan lövése utat ta
lált a magyar kapuba. 1:1. A Hungária táma
dásai ettől kezdve állandósultak és mind ve
hemensebbé váltak. Három perc múlva

Kardos közvetlen közelről lőtt góljával is
mét vezetéshez jutottak a kék-fehérek. 

2:1.
A 25. percben Turay nagyszerű szöktetésével 
Sas száguldott le a félpályán, beadása

Kardoshoz került, akinek lövése védhetet- 
lenül süvített a rheimsi kapuba. 3:1.

Befejezés előtt négy perccel esett a Hungária 
utolsó gólja, mégpedig olyképpen, hogy Titkos 
komért rúgott s a labda mérnöki pontossággal 
repült

Kardos elé, aki ezúttal sem tévesztette el 
a célt 4:1.

A közönség annyira meg volt elégedve a 
Hungária szép, stílusos és taktikailag is precíz 
játékával, hogy a mérkőzés után hosszantartó, 
meleg tapssal kisérte a csapatot az öltözőjéig. 
A csapat különben hétfőn reggel vonalra ül s 
kedden délben érkezik vissza Budapestre, ahol 
ünnepélyes fogadtatást készít számukra az itt
honi vezérkar.

Mélybe zubaní 

az osztrák mumus • •.
(.4 Hétfői Napló bécsi 

szerkesztőségétől.) Bizo
nyára nagy feltűnést kell 
a magyar futball berkei
ben az a pesszimista fel
fogás, amelynek aposto
lai az osztrák futball le
csúszását jelentik be. A 
Sport-Telegraf adott han
got a legobjek ti rebben 
ennek és

szenzációs mcgállupl- 
tásalval

valóban közfellünést kell
hét. Nem kevesebbel kezdi, minthogy az oszt
rák válogatott csapat és a ligaegyletek nem tud
ták pótolni a kiöregedett játékosokat, mert a 
beállított fiatalok nemzetközi viszonylatban 
nem képviselnek első klasszist
A most sorrakcrülő generáció háborús évfolyam. 
Fizikailag gyenge és lelkileg sem intakt.

Alig van közöltük játékos, aki 90 percet 
végig tudna küzdeni.

Éppen ezért továbbra is ki kell tartani a bécsi 
kombinációs futball mellett, mert a rámenős 
játékmodort fizikumuknál fogva nem játszhat
juk. Szerintük a helyzet csak öt-hat esztendő 
múlva változik meg, amikor már csatasorba 
küldhetik az 1923—27. évek fiataljait. Ezek 
már nagyszerűen kisportolt, jóltáplált, kitűnő 
fizikumú legények lesznek.

Magyar vonatkozásban sem érdektelen n 
megállapításnak az a része, amely felállítja a 
nemzetközi erőlistát és abban az osztrákokat 
az ötödik helyre teszi.

Okvetlenül megelőzi nz osztrákokat az olasz, 
a cseh, a spanyol és az óriási formajavu- 

láson átment magyar futball
Megállapításuk szerint csupán az a kellemet

len, hogy a garason gondokkal küzdő, anyagi 
nyomorban sínylődő magyar futball ugyancsak 
háborús generációval és az osztrákokénál jó
val szerényebb viszonyok közölt örvendetesen 
felfelé Ívelő tendenciát mutat. Ezt még a rossz 
szervezés és diplomáciai balfogások sem tud
ták megakadályozni. Andor León.

Három magyar játékosával
Sochaux a kupafavorit

Anglián kívül Európának talán egyetlen or
szágában sem olyan jelentősek ós népszerűek 
a futballkupa-mérközésck. mint éppen Francia 
országban, ahol a profizmus bevezetése előtt a 
kupagyőztest és nem r bajnokcsapatot tekin
tették az ország legjobb és legelső csapatának.

Az idei kupaküideimok Is eljutottak a finá
léhoz. óriási köztaaéf. meglepetések, izgalmak,

meghosszabbítások, újrajátszások és nem egy 
cselben parázs botrányok jellemezték az ed
digi meccseket, amelyeken 32 csapat vívta meg 
élet-halál küzdelmét. A legnagyobb meglepetést 
a másodosztályú Amicns szolgáltatta, amely az 
első liga bajnokságának egyik erélyes favorit- 
ját, Metz együttesét győzte lo blztoi fölénnyel. 
Porondon maradt a második helyezett, Sirass-

bourg is, mig a tavalyi kupagyőztes Marseille 
csak a második félidő 45-ik percének 30-ik 
másodpercében tudott egyenlíteni balszerencsés 
ellenfele, az FC Sete ellen, amelyben tudvale
vőén Korányi 111., a szegediek sok port felvert 
játékosa a krekk.

Az amatörcsapatok, élükön a nagymultu 
Stade Frangais-val, sorra elvéreztek. A Stade 
Francaisnek inég ma is legnagyobb erőssége a 
47 esztendős angol Bunyan, aki 17 éves korú- 
bán volt clsöizben Anglia anialőrválogatoltjá- 
nak tagja, majd Párisba került.

Az idei kupaküzdelmek tehát eljutottak a 
fináléhoz, amelyben most már csak öl csapat: 
a Sochaux, Lilié, Bacing és az újrajátszandó 
Séte—A/arse///e-inérközés győztese maradt állva. 
A legtöbb sánsza a spcrlközvélcniény szerint 
az FC Sochaux-nak van, amely a bajnokságát 
elvesztette és igy kettőzött erővel „bukik" a 
kupára. Ha a Sochaux jutna a francia kupa 
birtokába, úgy ez magyar szempontból is külö
nös jelentőséggel bírna. Ugyanis

a Sochauxnak nem kevesebb, mint három 
magyar játékosa van, mégpedig Szabó és 
Slmonyi, akik a miskolci Attilából kerüllek 

Párisba, továbbá Belkó,
aki annakidején a Sabaria színeiben aratott 
hosszú időn keresztül sikereket. Ez a kupa
győzelem a magyar futballnak is el nem vitat
ható sikerét jelentené s ez esetben május első 
vasárnapján a köztársaság elnöke a colombesi 
stadionban a mérkőzés után ezzel a három 
nagyiéból ségü magyar játékossal is kezet szo
rítana. Minden jel arra mutat, hogy igy végző
dik az 1936. évi francia kupaharc.

Körösi László

A főkapitányból lett kapitányt

Dr. DIETZ KÁROLY
A magyar futballsport legszerényebb kato-< 

nája. Nem tartozik a könyökkel törtető embe
rek csoportjába, inkább lefelé halad pályáján. 
Fökapilány volt, most csak egyszerű kapitány.

Alig 12 éves korában kapcsolódott a futball- 
sportba. Mint aktív játékos a BAK, MAC, majd 
a MAFC csapatában kergette a gömbölyű lab
dát. A Műegyetemben centerhalfot játszott, de 
alighanem eltanácsolták a pályáról. Abbahagyta 
a játékot, de nem szakadt el a futball tói, 
amelynek igazán alapos ismerője és egyik leg
nagyobb értéke. Csodálatosan helyes érzékkel 
válogat, csapatát mindig az ellenfélhez szabja. 
Helyes válogatási rendszerével megfordította a 
lejtőn lefelé rohanó magyar futball szekerének 
rudját. Jelentős nemzetközi sikerek után ez a 
szekér most már a lejtőn felfelé halad...

50 éves fejjel már nagypapa, akinek három
éves unokája van. Felesége — rendkívül bájos, 
fiatal nagymama — a legteljesebb mértékben 
elégedett a szövetségi kapitánnyal, aki meg
eszik minden ételt, a sárgarépafözeléktöl a 
bécsiszeletig. Egyszóval a szövetségi kapitány 
ur odahaza sohasem válogat...

Józan és egészséges nézetei vannak a futball 
aktuális kérdéseiről. Kevesli a profik fizeté
sét és ebbéli véleményének az alábbi tömör 
hasonlatban adott kifejezést: a profijátékos 
fizetése olyan, mint egy barátságos kocsma: 
nehéz kijönni belőle. Viszont belátja, hogy az 
adott viszonyok között nagyobb fizetést adni 
lehetetlen.

Nem híve a W-formációnak, elítél minden 
sablónt a játékban. Tiltakozik az ellen, hogy 
a W-formációt célfulballnak deklarálják. A 
régi MTK játékát hozza fel példaként, ah<M a 
lebecsült skót stílus futballmüvészci gólözönö- 
ket zúdítottak az ellenfelek hálójába. Hát ez 
nem volt célfutball? A közönség szempontjá
ból egyenesen katasztrofálisnak tartja a W-for- 
múciót, mert a közönség tetszetős trükköket, 
raffinált testeseteket, lelketvidiló zsinórpasszo- 
kat akar látni a pénzéért és nem góllhozó fut- 
kározást.

A szeméből kisugárzó jóság és kedély meg
szeretteti mindenkivel, akivel érintkezik. A já
tékosok valósággal bálványozzák. Parisban a 
meccs előtt elvitte fiait egy kis pályaszemlérc. 
Az üdezöld gyep jókedvre hangolta a társasá
got és a szövetségi kapitány egy kis verseny 
iutast indítványozott. 5 méter előnnyel star
tolt a kapitány és az ölvenniéteres távon a 
válogatottak elölt szakitolta el pocakjával a 
célszalagot. Szegény kapitány kctségheescT a 
váratlan győzelem felett. Egész éjjel azon töp
rengett, hogy az ő gyorsasága vagy a váloga
tottak lassúsága eredményezte-e a világrasz'óló 
fulósikertf

Ez a kedves és jellemző esel élesen rávilá
gít arra a meleg és baráti viszonyra, amely a 
„Diclz Károly és fiai" cégben uralkodik.

Az illetékesek ós illetéktelenek kritikáját 
bátran és minden keserűség nélkül állja. Eze
ket a támadásokat — hogy saját szavaival él- 
j’>”k — belekalkulálta akkor, amikor hálátlan 
tisztségét elvállalta. Csupán az előzetes kritika 
hat rá lehangolóan és rendszerint nz ered
ménnyel cáfolja meg azokat.

Dr. Dlctz Károly nem nz az ember, aki hí
zelegni szeret. Mint mondja, már első váloga
tása alkalmával kirukkolhatod volna a Sipőct 
—Polgár—Mester halfsorral, de nem szeret 
dörgőlődzni és különben Is, Sipőcz azóta már 
főpolgármester.

A polgári életben köz- és váltóügyvéi. Ha 
tovább is ilyen határtalan lelkesedéssel és tör
hetetlen ambícióval dolgozik a sportban, a 
népszerű szövetségi kapitányt szövetségi őr- 
nnggs'á fogja előléptetni a ritkán hálás köz
vélemény.

' Mottá.
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Az UTE közgyűlésével 
megkezdődött a „sporttavasz“

A 111af ehérek nyerték a legtöbb bajnokságot —
Félmillió kilométert futottak az UTE-kerék párosok

Ar UTE vasárnap délután a zsúfolásig meg
töltött újpesti Kör-kávéházban tartotta meg 
6!. évi közgyűlését. A hatodik évtized első 
közgyűlése a jubiláns esztendő nagy sikereiről 
arámoJt be. A trófeák, vándordíjak és a serle
gek egész halmaza Ékesítette az elnöki emel
vényt, amelyen Aschner Lipót elnök emelkedett 
szólásra, üdvözölve az előkelőségeket, köztük 
Semsey Aladár dr. polgármestert. Aschner 
elnök több mint egy óra hosszáig tartó költői 
azárnyalúsu beszédében egymásután sorakoz
tatta fel a tizenöt amatőr szakosztály sikerek
ben gazdag teljesítményét. Kifejtette, hogy

az Összes egyesületek között a legtöbb baj
nokságot és a legtöbb első helyet az UTE 

szerezte.
Azonkívül az UTE versenyzői négy főiskolai 
vil gbajnoksáct)^ több Európa-bajnokságot 
Szereztek, t/fomosan a reprezentatív csapatok 
nak vojjfak tagfai s az UTE vizipőlócsapata 
ezúttal hatodszor nyerte meg Magyarország 
vizijyRóbajnokságát és a vizipóló kupát is. A 
kerékpáros szakosztály pedig az elmúlt eszten
dőben közel félmillió kilométert futott be.

A Maros Oszkár-vandordijat, amelyet a lég 
eredményesebb szakosztály jutalmazására óla 
pltott az egyesület volt igazgatója, ez évben 
a tennisz-szakosztály érdemelte ki; mig a Kiss 
Zoltén-vándordijat, amely a legeredményesebb 
egyéni versenyzőt jutalmazza. Borsi Mihály, 
a vizipólóválogntott csapat kiváló tagja, a 
nagyszerű hosszutávuszó nyerte. Végül a köz
gyűlés nagy lelkesedéssel adta meg a felmen
tést az elnökségnek és a pénztárosnak, majd 
újólag megválasztotta a régi tisztikart

A FRANCIAK MEGSZÜNTETIK
A PROFIFUTBALLT!

Páris, Január 12.
A gazdasági viszonyok fokozott rosszabbo- 

dása folytán ma már, sajnos, a francia profl- 
futball helyzete se fenékig tejfel. A sztárgázsik, 
adó, sok útiköltség, magas pályabérek tavaly 
óta alaposan lerontották néhány, nemrég még 
virágzó klub helyzetét. Orvosságul előbb egy 
amatőr-profi Nemzeti Bajnokságra, majd az 
amatőrklubok gyenge játékereje miatt most

a professzionizmus teljes eltörlésére gon
dolnak.

Ennek gyakorlati keresztülvitele úgy történnék, 
hogy a szövetség a jövőben nem tenne különb
séget amatőr és profl közötti így nem 36, de 
esetleg többszáz klubnak lehetne űzetett*'  já

Sorsdöntő vasárnap 
a tekeszövetségben

Jönnek a németek! — Letették az olimpiai esküt 
és szállodai pályán készülnek a válogatottak

A Magyar Tekézö Szövetség a leggyorsabb 
tempóban megkezdte előkészületeit a berlini 
világbajnoki versenyekre. A tekevilágbajnok
ság tudvalévőén július 22—20-a között a berlini 
Deutschland Halléban fog lezajlani, egybekötve 
a német tekcszövetség ötvenéves jubilárls ün
nepségeivel. A világbajnokságra eddig Bel
gium. Kanada, Németország, Finnország, Fran
ciaország, Hollandia, Ausztria, Románia, Svéd 
ország, Svájc, Csehszlovákia, az Egyesült Álla
mok, Jugoszlávia, Lengyelország és Dél- 
Afrika jelentették he részvételüket. Magyar
ország, amelynek szövetsége alig egy eszten
dővel ezelőtt alakult meg, anyagiak hiányá
ban nem merte vállalni a rizikót. A fiatal 
magyar szövetségnek azonban segítségére jött 
a november 24-én Becsben a kiváló osztrákok 
ellen elért győzelem, amelynek az a nem várt 
hatása lett, hogy a német szövetség meghivta 
a magyar szövetséget is a világbajnokságra, 
clőrebocsátva, hogy a kiutazáshoz szükséges 
anyagiak megteremtésénél is segédkezet nyújt 
A német szövetség ugyanis megígérte n magyar 
szövetségnek, hogy a tavasz folyamán a saját 
költségén elküldi reprezentánsait Budapestre s 
igv megvan a remény arra, hogy ez a nngysza- 
1 ásu versrny az érdeklődök százait fogja 
megmozgatni s a magyar szövetség ily mó 
dón hozzájuthat azokhoz at anyagi segédesz
közökhöz, amelyek lehetővé fogják tenni a 
magyar válogatott tekézö csapatnak a berlini 
világbajnokságon való részvételét. Vasárnap 
megérkezett a német szövetség újabb értesi 
tése. amelyben a németek már a terminust is 
megjelölték. A német szövetség közölte, hogy 
mivel március 15-én Budapesten fog lezajlani 
n Magyarország—'Németország válogatott fut 
ballmérkőzés amelyre előreláthatóan több 
mint háromezer német sportrajongó Jön külön- 
vonatokkal a magyar fővárosba, ezt az. idő
pontot tartják a magyar-német tekeversenyek 
legjobb terminusának A Magyar Tekézö Szö
vetségben érthető nagy örömet keltett a néme 
lek szívélyes ajánlata. A terminus tekintetében 
az elnökség mindenben elfogadja a német szö
vetség elgondolásait. A Magyar Tekcszövetség 
elnöksége vasárnap rögtönzött megbeszélést

Külön érdekessége volt a közgyűlésnek, hogy 
azon megjelent dr. Ugró Gyula, Újpest egykori 
polgármetcre, aki egyben az UTE-nak is első 
főtitkára volt.

Hóri ragyogó védése a — 
Csepelben

Az Újpest csapata vasárnap délelőtt vendé
gül látta a II. liga jóképességü csapatát, Cse
pelt. amellyel kiadós tréningmérkőzést tartott. 
A csepeliek csapatát Mórival, Tamásival és 
.landával erősítették meg. hogy a multévi baj 
nokcsapat méltó ellenállásra találjon. A lila
fehér játékosok valamennyien feltűnő jó kon
dícióban mutatkoztak be az uj szezon első 
tréningnapján és könnyűszerrel mozogtak a1 
mezőnyben. A csaf'rok gólelökészitö munkája 
is kifogástalan volt, úgyhogy Csepel aligha 
úszta volna meg kétszámjegyű gólarányon alul, 
ha llóri nem véd oly ragyogóan. .4 jelen vá
logatott kapus minden képzeletet felülmúló 
nagyszerű formában van, de a többiek is ál
lagnál lényegesen jobb tcljcsitménnycl mutat
koztak be. Nem a gólszerzés volt a főcél, ha
nem a könnyű testmozgás s igv végeredmény
ben az Újpest mindössze csak 5:3 arányú 
győzelmet aratott a lelkesen játszó Csepel 
ellen.

MUNKÁBA KEZDTEK A NB-CSAPATOK
Két hét múlva már bajnoki küzdelmektől 

lesznek hangosak a futballpályák, az itthon 
lévő csapntok tehát már megkezdték komoly 
előkészületeiket. A Phöbus a Budai 11 csapa
tával játszott tréningmérkőzést és 4:1 arány
iján győzött. Kívülük a 111. kér., a Törekvés, a 
Budafok és az Attila is pályára lépett vasárnap 
és vigan rúgta a labdát.

tékosa, amely könnyítene a nagy klubok büd
zséjén és lehetővé tenné, hogy Sok, ma még té
továzó amatőr is szerencsét próbáljon és eset
leg idővel nagy játékossá váljék.

Az ötletet főleg a másodosztályú klubok tá
mogatják. Ellenzői elsősorban a rosszemlékű 
„ól-amatőr**  idők visszajötlélől félnek, hisz a 
szövetség proflcllcnőrzésének megszűnése újra 
a klub és a Játékos magánügyévé degradálná 
az amatőr, vagy ncmaniatőr-kérdés megoldá
sát. Azonban máris bizonyos, hogy az „Uj Fut- 
ballevangéllum**  híveinek és ellenfeleinek ősz- 
szecsnpása már a jövendő hetekben elkövetke
zik és arra méltán nagy érdeklődéssel tekint 
nem csupán Franciaország, de egész Európa 
sportközvéleménye. (k. 1.)

Spéci esete a ,,skót-Hungaristákkal“
és egyéb vidám túratörténetek Portótól Parisig 

— Takács Béla ulljelentéee

tartott, amelyen elhatározták, hogy a nagy ver
senyt három napon keresztül fogják lebonyo
lítani. Március 13-án kerülne a sor a Budapest 
—Berlin mérkőzésre, majd 14-én a Magyar 
ország—Németország-mérkőzést tartanák meg. 
március 15-én pedig a válogatott futballmérkő 
zés után bonyolítanák le a második magyar 
német tekernél közöst, amelyen a nagyszámú 
német vendégsereg is jelen lehetne. A Buda
pest—Berlln-mérkőzést a fennálló szabályok 
szerint tartanák meg, vagyis az ötös csapatok 
száz dobást tennének telibe, mig a magyar
német mérkőzéseket már a világbajnoki ki
írás szerint bonyolítanák le, amely szerint n 
csapatok ötven dobást telibe, ötven dobást pe
dig letárolásra tennének.

Vasárnap még egy nagyfontosságu esemény 
zajlott le a Tekézö Szövetségben, amikor Is 
vitéz dr. Tóth András országgyűlési képviselő, 
n Tekézö Szövetség elnöke az olimpiai keret 
tagjaitól ünnepélyes keretek között kivette n 
világbajnoki verseny fogadalmát. Egyebekben 
a válogatott keret dr. Vécsei Béla és dr. Kacsóh 
Sándor szövetségi kapitány vezetése mellett 
már a hét elején megkezdi a magyar-német 
találkozásokra s egyben a világbajnoki és 
európahnjnoki versenyekre a tréningeket. 
Amint értesülünk, az. egyik legelőkelőbb buda
pesti szálloda a közel jövőben pompás verseny
tekepályákat épít, úgy, hogy a világbajnoki 
keret tagjainak a tréning lehetőségeire is al 
kálóm nyílik. Szó van egy nagyobb pénzcso
port megmozdulásáról is, amely lehetővé tenné 
egy nagvsznbásu tekecsarnok létesítését a brr 
lini Deutschland Hallek mintájára. A németek 
ezen n téren ugyanis utólérhctctlennek bizo
nyulnak, náluk a tekesport minden képzeletet 
felülmúló fejlettségnek örvend s a Deutsch
land Hulló a világ legnagyobb tekecsarnoka, 
amelyben nyolcvannégy tekézöpáiyút építettek 
és az egyes versenyeket állandóan húszezer 
néző izgulja végig.

Remélhetőleg a legfiatalabb magyar szövet
ség is csakhamar nagy fejlődésen fog kérész- 
lülmcnni s miként a többi sportágban, úgy 
ezen a téren is a világ legjobbjai köze tor 
násszá fel magát.

a Hétfői Naplónak —

Páris, január 12.
Az újévi meccsekkel nincs tok szerencsénk 

az utóbbi években. A portugál válogatott ellen 
is úgy vesztettünk, hogy — nyerhettünk volna 
A- -4 góllal. Cseh, Kardos, Sas, Müller olyan 
helyzeteket hagyott ki, hogy még ma is ezen a 
rejtélyen törjük a fejünket. Szabó viszont a vé
gén kapott egy gólt, aminek megfejtéséhez kü
lön nyomozóosztagra lenne szükség. Mindezek 
ellenére fényes kritikát kaptunk. Igy még ide
gen csapat nenj játszott itt — írták a portugá
lok. A hangulat a meccs után nagyon deprimált, 
mint mindig, ha egy biztos mérkőzés megy ve
szendőbe. vacsora alatt aztán feloldódik a ború. 
Schaffer szörnyen morózus. A fiuk azt hiszik, 
hogy a meccs miatt. Mi tudjuk, hogy — gyo- 
morronása van. Újvári a fiuk megbízásából 
abesszin üdvözlést rendez a .mágusnak", letér
del, hajlong és mindent megígér. Durrannak a 
pezsgőz üvegek, Pödör dr. utólag engedélyezte 
a szilveszteri murit. Az étterem vidáman mulat 
a mi különítményünk mókáin.

Három nyugodt nap következik pihenéssel, 
azaz hogy lapirással. Rengeteg munkát ad és 
költséget. 6.96 pengő ment el ezen a túrán la
pokra és cigarettára. Az itteni magyarok ál
landóan velünk vannak. Dózsák, a Sporting 
trénere, Kardos egy bankhivatalnok ismerőse 
és a többiek ... magyart a világ legeldugottabb 
sarkában is találni. Pénzt csinálnak. Hogy ml 
mindenből, arra jellemző az alábbi kis eset. 
Két fin, egy pesti és bécsi, nem tudott zöldágra 
vergődni. Utolsó pénzükért mérnöki műszere
ket vásároltak és u legforgalmasabb útvonalon 
a legjobb üzlet előtt leálltak méricskélni. Ami
kor a tulajdonos megkérdezte, mit csinálnak, 
habozás nélkül felelték: egy uj földalatti WC 
építkezését mérik fel. Félóra múlva egy csomó 
pénzzel álltak odább, azzal az ígérettel, hogy 
a WC-t majd más üzlet előtt építik meg.

Lisszabon gyönyörű, modern, csak at utcái 
szükek és az erkélyen szárítják a fehérneműt. 
Pénteken Estovllba, a portugál Riviéra legstebb 
helyére rándultunk ki. Itt találkozunk a Török
fivérekkel, akik itt úszó- és tennisztrinerek. Jól 
meguzsonnáztunk, közben kedves Intermezzo 
zajlott le. Hauer, Bíró és Szabó külön ültek és 
minden kérés nélkül söröket rendellek. Spéci 
egy szót sem szólt, de nemes bosszul állt. A fő- 
Pincérekkel u ii-rom já madárnak U'J escudós 
ülszáuil.'t nyujt'Aoll út. 22 pengő három üveg

sőrírt! Valóságos kupamsccs tört ki. A három 
skót majd szétrobbant a méregtől. Csak napok
kal később tudták meg, hogy a számla link 
volt.

A portói meccsre szakadó esőben mentünk 
ki. .4 csúszós pályán olyan futballt kevertek ki 
a fiuk, hogy csurgóit a nyáluk a portugálok
nak. Szédltően nagy volt a csapat. 15 ezer em
ber őrjöngölt. Ennek ellenére baj lehetett volna 
a biró miatt, aki az utolsó portugál gól ked
véért 4 perccel hosszabbított. A lapkritikák 
csupa himnuszt Írtak a játékunkról. Erek a 
művészek! — irta a „Viarlo de Lisgoa". Hétfőn 
indultunk tovább Aveiroba. Afféle tengeri ki
kötő ez. Zenekar és eső várt a pályaudvaron. 
Hisztériás idő volt. A csapat Is érdekesen állt 
starthoz: Cseh a centerhalf, Biró a jobbszHső. 
Könnyelmű játék, félidőben nagy Spéci-muri, 
aztán jött a 9 gól. Hogy nem volt könnyű az 
eset, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a 
brünni Zsidenice. Hat meccse közűi négyet ala
posan elvesztett. Róss-stilust Játszanak itt, de 
azt jól. Olyan könnyedén bírják a <X) percet. 
hogy bámultunk. Siettünk vissza Portóba. Az 
Idő rövidsége miatt a csomagokon ülve ettünk 
hazait a pályaudvaron. A fiuk „ roham
kajának" nevezték el ezt a gyors vacsorát. Fo
dor dr. nagy zavarba lőtt. Éppen egy rúd. fap- 
rtkásszalonnával birkózott, amikor küldöttség 
hozta a klub aranykönyvét — emléksorok be
írására. 4 szalonnának nem ártott az emlék
könyv. Másnap az itteni magyar trénerek fele
ségei: Birlné, Siskáné, Puskásáé és Platt Lőni 
nagy sütést-fözcst rendeztek. Mérkőzés után 
nagy rohammal indultunk Pampllkosába, hogy 
elérjük a Sűd-Erpresst. Az autóbuszon újabb 
..roham-kaja" következett, majd kétszeri át
szállással érkeztünk Hendayába. Itt szálltunk 
meg. A magyarok nagyon népszerűek. A párisi 
rapid-vonat szédítő sebességgel röpített Parisba 
a — Stade Francaié felé.

TAKÁCS BÉLA

A KISPEST HÉTFŐN ÉRKEZIK
A nagy túráról hétfőn este 9 óra 55 perckor 

érkezik a keletű pályaudvarra a Kispest diadal
mas csapata, ünnepélyes fog.idtutás várja a 
játékosokat, akiknek egészen rövid pihenő 
után már komoly munkához ke’.! látni, mivel 
két hét mulva a Hungáriával játszanak bajnoki 
mérkőzést a Hungária-Woo,

Országos felháborodás 
a miskolci Attilát sújtó 

igazságtalan ítélet miatt
Nemcsak Miskolcon, de országszerte igen 

nagy feltűnést keltett sportkörökben a futball*  
szövclség fellebbviteli tanácsának Ítélete uz 
újabb Attila-ügyben. Az történt ugyanis, hogy 
az Attila nem állt ki az őszi forduló végén az 
esedékes bajnoki mérkőzésre az Újpest ellen, 
arra való hivatkozással, hogy a hóboritott pú
ivá alkalmatlan a mérkőzés lejátszására. Ezt az 
Attila vezetői — nagyon helytelenül — önma
guk állapították meg, holott végső fokon csak 
a mérkőzést vezető hlró verdiktje mondhatja 
ki a pálya használhatatlanságának tényét. Az 
egyesbiró ezután Ítélkezett az Attila vezetőinek 
eljárása felett és hétköznapra jelölte ki az el
maradt mérkőzés lejátszását, erre azonban az 
Attila súlyos anyagi helyzetére való tekintettel 
ismét nem állott ki.

Megindult a büntetőgépezet 
és a derék miskolci csapat meglehetősen merész 
vezetőségének hibájáért igen súlyosan büntette 
meg magát a sportoló Attilát, a Felvidék fut- 
ballsportjónak eminens képviselőjét Kimond
ták ugyanis, hogy az Attila vezetőségének hibá
jáért az Újpest javára írják az elmaradt mér
kőzés pontjait és később döntenek, hogy ezen
kívül még milyen büntetéssel sújtják a miskol
ciakat: törlilt-e a bajnoki küzdelmekből, vagy 
kft büntetőpontot vonnak-e le? A fellebbviteli 
bizottság ítélete

újabb dicstelen sporthábora 
magját vetette el, amely most már minden bi
zonnyal ismét a belügyminiszterig jut el és

A végveszélybe
sodródott Soroksár
.mentőövet’ kapott — Flortdsdortből

A Nemzeti Bajnokság derékhadának egyik 
legderekabb tagja a soroksáriak csapata. Ki
tűnő játékerőt képvisel, csak éppen anyagiak
ban áll mostohán. A helyzet annyira súlyos, 
hogy

a legvégső konzekvenciákkal la számolni 
kcU.

Különböző címeken olyan terhek gyűltek egy
be, amelyeknek eltüntetése meghaladja a so
roksári vezetők áldozatkészségét. A Soroksár 
felfüggesztése a szövetségben is változatlanul 
fennáll és ha két hét alatt nem rendezik az 
ügyeiket, a tavaszi bajnokságban már nem in
dulhatnak. A legváltozatosabb csapatmentő 
ideák vetődtek már fel. így többek között egy 
fővárosi egylettel történő fúzió is régóta kísért, 
de akik ismerik a helyzetet, azok tudják, hogy 

ez a fúzió csak terv marad, 
kivitelét megakadályozza a szükséges anyagi 

előreláthatóan ismét a futball súlyos kudarcéi
val végződik. Nem kétséges ugyanis, hogy a*  
egyesbírónak Joga volt a mérkőzést hétköznap
ra halasztani, de az is kétségtelen, hegy erre 
még nem volt precedens és a súlyos anyagi 
helyzetben lévő Attilát szükségtelen volt ezzel 
büntetni, amikor az Újpestnek, tehát az ügyben 
legjobban érdekelt klubnak lojálisán a: volt ar 
álláspontja, hogy a tavaszi szelőn megkezdést 
előtti vasárnapon szívesen játssza le az elma
radt meccset. Nem vitás, hogy a betű szerinti 
értelemben jogosan Ítélkeztek igy, de az anyagi 
igazság szempontjából ebben az ügyben most 
mór végérvényesen csak az Attilának lehet 
igaza. Presztizsokokból akartuk megbüntetni n 
felettes hatóságok jóindulatában bizó, sőt el
bizakodott vezetőséget, de ahelyett, hegy a sze
mélyeket vonták volna perbe, magát a sportot 
sújtották. A belügyminiszternek ugyanis már 
korábban az volt az álláspontja, hogy o bajnoki 
meccseket nem zöldasztal mellett, hanem ts 
gyepen kell megvívni. Annak ellenére, hogy 
mind a két érdekelt fél szívesen játszott volna 
Jövő vasárnap a gyepen, elütötték őket éltől a 
lehetőségtől, s olyan lavinát indítottak meg, 
amelynek következményei belnthatatlanok, de 
mindenesetre függőben tartják a bajnokság 
kérdését egészen a szezon végéig. Ha még van 
mád a súlyos hiba reparálására, mindent el kell 
követni annak megelőzésére, hogy a belügymi
nisztérium mondja ki a döntő szót ismét az 
Attila javára és ismét a futballszövctség vezetőt 
ellen.

áldozat nagysága. Pedig kár a derék soroksá
riakért, akiknek esete veszedelmesen hasonlít 
az osztrák bajnokság egyik ismert csapatának, 
a Floridsdorfer AC-nak sorsához, itt is a leg
változatosabb anyagi bajok léptek fel. A ter
hek akkorára nőitek, hogy csak gyökeres sza
nálás segíthet rajtuk. „Odaát" már kiagyalták 
a megoldás egyetlen módját és szívesen küldik 
a receptet Soroksárra.

Átalakulnak közkereseti társasággá.
A vezetést úgy szerelik át, hogy a játékosok el
maradt és esedékes fizetései fejében a minden
kort bevétel 70 százalékát kapják. Csak a fenn
maradó 30 százalékos bevételt terheli tehát a 
régi gond s csak ezt foglalhatják le a hitele
zők. A floridsdorflak egyelőre csak a puszta 
létűk megvédésére gondolnak. Aki időt nyer, 
életet nyer... talán a florldsdorfl példa Sorok
sáron is segít.
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Vér-szökőkűt
Mándi ökle alatt
a box-esapatbajnoksúg öldöklő küzdelmeiben

Az ökőlvivó-csapatbajnokság második 
dalőjií: vasárnap bonyolították le 
Sport- i i 
zsúfol i 
dé» oly 
nagyszert, 
nyúlt és

a közönség egy része klntrekedt, 
ami meglehetős zajos elégedetlenséget váltott 
ki A mi odik fordulóban a BTK, a Beszkárt- 
tál és az FTC a MÁVAG-gal került össze. 
Előbb

fór- 
a Beszkárt 

tornatermében, amelyet ezúttal is 
megtöltött a közönség. Az érdeklő 
-agy volt, hogy a Beszkúrtnak ez a 
tágas sportterme kicsinynek bizo-

Lázár orrából azökőkutszerilen dől a vér 
a vasutas ökölvívó az első menet vegén

az FTC—MÁVAG 
esnpatbajnoksógot tartották meg, amelyet a 
zöld-fehérek 10:6 arányban a maguk javára 
döntőitek cl. Az elejétől végig érdekes és izgal
makban bővelkedő mérkőzések részletei a 
következők:

Bakos FTC küzdelem nélkül győz 
AG ellen. A vasutas bokszok) ugyan

is átesett a súlycsoportján és mint a megenge
dettnél nehezebb bokszoló, nem indulhatott. 
Í.O.

Bantamsuly: Szánthó FTC győz Fuchs MÁ
VAG ellen. Az első és a második menetben 
Fuchs lényegesen jobbnak bizonyult, már-már 
mindenki Szánthó biztos vereségére volt elké
szülve. A harmadik menetben azután Szénthó 
fölénye domborodott ki s a biró őt jelentette 
ki győztesnek. .4 közönség egy része nagy tün
tetéssel és percekig tartó füttykoncerttel kí
sérte a bírói döntést. 4 0.

Pehelysúly: Kosztolányi 
FTC ellen. Kosztolányi 
mért ellenfelére, úgy, hogy az már nz 
menet után kénytelen volt a kilátástalan küz
delmet feladni. 4.2.

Könnyiisuly: Haranghy MÁV győz Németh 
FTC ellen. Az első menetben Haranghy gyil
kos horgokat ad be Némethnck, aki tántorog 
és minden pillanatban várható nz. ősszerogyása 
A második menetben folytatódik Haranghy 
óirúsi fölénye, Németh nem bírja parírozni a 
szédületes ütéseket és háromszor egymásután 
földre zuhan Végül is n nagy erőfölény miatt 
a biró leléptél! '*  ’ ’ ' ’’
ocftnl juttatja 
4 i.

Weltersuly : 
MÁVAG ellen, 
jobbnak bizonyult és megérdemelt győzelmet 
szerzett. 6:4.

Középsuly: Mándi FTC győz Lázár MÁVAG 
ellen. Mándi remek stílusban, valóságos 

pofozógépet kreált ellenfeléből.
A közönség örjöngő tctszésnyilvánitássai 
szemfényvesztő pazar akcióit, közben

MÁVAG győz Barcz 
borzalmas ütéseket 

íz már az első

s Haranghy technikai knock- 
egyesületét a kiegyenlítéshez.

Berkes! FTC győz Knnter 
A zöld fehér bokszoló végig

kiséri

és
kénytelen feladni a küzdelmet. Mándi kétség
telenül ma legnagyobb olimpiai reménységünk. 
«4.

Kisnchézsuly: Koncz MÁVAG győz Nagy FTC 
ellen. Koncz a második menet vége felé ki
ütötte ellenfelét. 86.

Nehézsúly: Szigeti FTC győz Győrfi MÁVAG 
ellen. Ez a meccs a technika győzelme volt a 
nyolc kilóval nehezebb ellenfél ellen. Szigeti 
szemhéja a harmadik menetben felrepedi, de 
igy is biztosan ragadta magához a győzelmet. 
Végeredményben az FTC 10:6 arányban győ
zött.

Ezután került sor a nagy érdeklődéssel várt 
BTK-BSzKRT küzdelmekre.

A közönség valósággal lélcgzetfnjtva várta az

első pár összecsapását.
Légsuly: Kiss BTK—Szabó BSzKRT döntet

len. Kiss egy árnyalattal jobbnak bizonyult./J.
Bantamsuly: Genácsy BTK győz Lovas ellen. 

Benácsy végig jobbnak bizonyult és megérde
melten győzött a nagyhírű Lovassal szemben. 
3:1.

Pehelysúly; Frigyes BSzKRT győz Szabó el
len. Frigyes a második menetben vértől elborí
tott arccal küzd s már-már ugv látszik, hogy 
át kell engedni a győzelmet Szabónak, amikor 
a harmadik menetben egy villámgyors horogja 
szenzációsan talál. Ez volt a vasárnapi küzdel
mek legszebb meccse. 3:3.

Könnyüsuly; Kővári II. BSzKRT győz Tatai 
ellen. Egyenlő erők harcából a villamos bok
szoló került ki győztesen pontozással. 5:3.

Weltersuly: Oláh BTK győz Horváth ellen. 
Az első mbenetben technikai knock out-tal el
tépték Horválhtot. 5:5.

Középsuly: Jeles BTK győz Vépy elen. 7:5.
Kisnchézsuly: Szolnoki Beszkárt győz Erdős 

ellen. 7:7.
Nehézsúly: Askenázi BTK győz Németh elen 

erőfölénnyel.
Végeredményben a BTK győzött 9:7 arány

ban.

KISPEST GYŐZÖTT MUHLHOUSEBAN.
Muhlhouseból Jelentik: Kispest csapata va

sárnap az FC Mhulhouse ellen 5:4 (3:3) arány
ban győzött. .

Kegyetlen nyomozás ás szenkci^ 
a iKákos-csátttá egyleteit ellen

Világszerte lázas készülődés folyik a berlini 
olimpiászra. Nagyban készülnek a magyar ama 
tőr futballisták is, vezetőik pedig kettőzött 
buzgalommal örködnek az amatörség betartá
sán. Figyelmük kiterjed még az újságok hir
detéseire is és igy nem csoda, ha az utóbbi 
időben egyre nagyobb megdöbbenést keltett az 
clburjónzó álamatőr, jótékoscsábitó hirdetések 
szövege. Különösen n vidéki egyletek élnek ez
zel az eszközzel és mind sűrűbben bukkan fel 
olyan szöveg, amely

képzett Iparosoknak ígér kitűnő állást, ha 
Jól tudnak futballozni.

Alig van szakma, amelynek képviselőit el ne 
helyeznék centercsatári vagy balbekki teljesít
mény ellenében.

Az érvényben levő szabályok szerint nyom
ban meg kell fosztani amatőrségétől azt a já
tékost, nki labdarugó tudománya révén kap 
ellenszolgáltatásként állást. A szabály alapján 
most elhatározták, hogy

kérlelhetetlen szigorral 
csapnak le azokra, akik ilyen nyíltan csábítják 
amatőrellenes tevékenységre a játékosokat. 
Megállapították, hogy főleg vidéki egyletek al
kalmaznak ilyen formák között játékosokat. 
Azt is megállapították, hogy az állásigérésen 
kívül a legtöbbször még pénzsegélyt is adnak

a futballistának. Ezért azután
kegyetlen nyomozást indítanak a Játékos- 

csábítók ellen
és ha beszerezték a perrendszerü bizonyítéko
kat, akkor teljes erővel alkalmazzák a szank
ciós szabályokat is. Néhány esetben máris sú
lyosan terhelő bizonyítékok gyűllek össze, sőt 
Írásbeli dokumentumok is rendelkezésre álla
nak.

Kölcsönt kap a hohkl- 
válogatoíí, a BKE törleszti

Az OTT határozata az olimpiai kiküldések dol
gában hetek óta foglalkoztatja a közvéleményt. 
Ugyanis a testület csak részben vállalta cl az 
arra érdemes jéghokklcsapat kiküldetésének 
költségeit és a BKE csapatot szólította fel, hogy 
turamérközések bevételéből fedezze a további 
költségeket. Sajnos azonban a BKE ezt telje
síteni nem hajlandó. Nemrégen merült fel az 
utolsó eshetőség: a Kocsolyázó Szövetség fel
ajánlotta a szükséges összeget kölcsön formá
jában a kiküldendő csapatnak azzal a kikötés
sel, hogy a BKE kötelezze magút az olimpiász 
előtt vagy után egy túrára és a túra bevételét, 
legyen az bármennyi, neki juttatja. Kétségtelen, 
hogy az európai hírű BKE csapat túrája a

kölcsön összeg többszörösét hozná be
s igy a szövetség nem csinálna rossz üzletet, 
azonban még nem dőlt ej, hogy a BKE c kikö
tésnek hajlandó-e eleget tenni. így még mindig 
kérdéses, hogy a magyar jéghokkicsapat kijut-e 
az olimpiászra.

AZ UTE vlvószakosztálya 14-én a Pannónia- 
szálló különtermében zártkörű táncestélyt ren
dez.

Kabos gyengélkedik — elhalasztják a pös- 
tyéni tornál. A Pöslyénben évenként megren
dezendő kardmérkőzésre ezúttal is meghívták 
az UTE vivószakosztályának három legjobb 
versenyzőjét. Kabos vezetésével kellett volna a 
kis lilafehér különítménynek elutaznia, hogy a 
legjobb csehszlovák és osztrák vívókkal szem
ben megvédjék a hegmóniút. Kabos azonban 
váratlanul könnyebben megbetegedett és emiatt 
a pöstyéni tornát elhalasztották. Január 25-én 
és 26-án azonban jeles külföldi résztvevők 
közreműködésével Kabosék mégis összemérik 
erejüket

Rónai (MAC) nyerte a III. osztályú kardver- 
Sonyt Vasárnap a Póstás rendezésében tart it
ták meg a III. osztályú országos kardversenyt, 
a Főposta épületében lévő tornacsarnokban. A 
verseny győztese Róna! (MAC) lett, 2. Elles 
Csaba (BEAC), 3. dr. Pál (MAC), 4. Rostás 
(MTK*  5. Radó (HTVK), 6. dr. Csobáj (Detek
tív A(T), 7. Marton (BEAC), 8. Pöltci (HTVK), 
9. Korányi (Postás).

Jól sikerült a VÁC Jubllárls kardversenye. 
A Vívó és Atlétikai Club vasárnap tartotta meg 
IV. osztályú jubiláris kardversenyét, amelynek 
38 résztvevője volt. A versenyt az életbelépte
tett uj rendszer szerint bonyolították le. 1. Da- 
bóczy BSE 7 győzelemmel, 2> Wcscl VÁC, 3. 
dr. Pál BEAC, 4. Racztovich. Kitin Elek elnök 
osztotta ki az értékes dijakat.

Készülődik az olimpiai keret. Ma délután a 
jéghokki olimpiai keret tréningmérkőzést tar
tott a ilgeti műjégpályán. Az A. csapat mérte 
össze erejét a B. csapatával, amelyet is vég
eredményben 10:1 arányban győzött le. Egy 
ilyen összeszokott, biztos csapattal sok esély- 
lyel nézhetünk az olimpiászok elé. Az előze
tes jelentésekkel szemben Sztoics, aki az oszt
rák csapattal legutóbb lezajlott viharos bot
rányban megsérüli, nem .,pihent" a II. csa
patban, hanem kimaradt a csapatból, ugyanígy 
Gergely II., aki szintén ilyen pihenésre volt 
Ítélve, az első csapatban játszott. A mérkőzés 
legjobbjai védelemben Barcza és Hirtsák, 
csatársorban Miklós és Jeney voltak.

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Bécsben egy serlegmérkőzés volt v« 

a Siminering 3:2-re győzőt ta Favoritnei
A pilseni Viktória Strassbourgban a 

ellen 5:1-re győzött.
A bécsi Rapid Mctzben 4: 4arányban 

lenül játszott az FC Metz csapatával.
A Hollandia-Franciaország válogatott

vasárnap, 
.er ellen, 
a Racing

döntet-

A Hollandia-Franciaország válogatott mérkő
zést 6:1 (2:0) arányban a hollandok nyerték, a 
mérkőzés 35.030 néző előtt Párizsban zajlott le.

Garmischpartenkirchenben. a téli olimpiai já
tékok színhelyén vasárnap erősen havazott s 
mintegy tizenöt centiméter uj hó esett.

Magvas is megverte az amerikait
A vasárnapi ügetőnap főversenyében ismét 

starthoz állt a három hete itt vendégszereplő 
amerikai'. Una Signnl. A kiváló ügető ezúttal 
sem tudta megoldani nehéz feladatát s a né
gyes mezőnyben utolsó helyen végzett.

Az eredmények nagyjából megfeleltek a vá
rakozásnak, csak Látrány győzelme számit 
meglepetésnek, de amint a kvóta mulatja, ez 
is csak a közönség részére volt meglepetés. 
Nagy meglepetést keltett a III. futamban má
sodiknak beérkezett Gyarmati diszkvalifikálása. 
A közönség egyöntetűen tüntetett a meglepetés
szerű ítélet ellen, mely annál váratlanabbul 
hatott, mert az előző futamban 
senyt végigugráló Fama nem 
sorsra.

Részletes eredmények:
I. FUTAM. 1. Veronika (5)

Kuno (2%) Zwillinger, 3. Carthago (10) Kovács 
I. F. m.: Elégia, Tanoda. Egcria. Tót.: 10:67, 
32, 39. Olasz: 10:38. Befutó: 10:448. — II. FU
TAM. 1. Ond (8:10) Baik. 2 Fama (1%) Hof- 
bauer, Caid II. (3) Kaílinka. F. m.: Tigris, 
Riviéra, Félix, Torkos. Tót.: 10:25, 11, 11, 14. 
Olasz: 10:33. Befutó: 10:44. — III. FUTAM. 1. 
Uzsorás (4:10) Fciser, 2. Botond (5) Stoinitz. 
F. m.: Gyarmati, Gladiátor. Tót.: 10:12. Olasz: 
10:21. Befutó: 10:33. — IV. FUTAM. 1. Ollvla 
(4) Benkő, 2. Tenorc lánya (1J4) Kovács II., 
3. Tündér (1K) Maszár F. F. m.: Oda, Eladó, 
Nincs tovább, Gavallér, Ragyogó, Lord of Pa
nnik, Icza. Tol.: 10:114, 14, 11. 11. Olasz:
10:36. Befutó: Ollvla—Tenorc lánya 10:182; 
Olivia—Tündér 10:117. — V. FUTAM. 1 Mag
vas (4) Zwillinger, 2. Muscicapa (lJí) Stcinitz, 
3. Rolf (12) Hofbaucr. F m.: Una Signal. Tót.: 
10:33. Olasz: 10:22. Befutó: 10:107. — VI. FU
TAM. 1. Lilla (2^) Zwillinger, 2. Vadorzó (3) 
Wiesner, 3. Bosiljka (10) Maszár F. F. m.: 
Röpke, Chalimar, Első fia. Guardian Todd, 
Minor, Kuruc, Ördöglánya. Tót.: 10:56, 18, 20. 
28. Olasz: 10:47, Befutó: Lilla—Vadorzó 10:188, 
Lilla—Bosiljka 10:172. — VII. FUTAM. 1. Ut- 
rány (8) Jónás, 2. Nagybánhegyes (6) Mann, 
3. Hopper (2) Raymer. F. m.: Oktondi, András, 
Orgona. Marlenc B., Revízió. Tót.: 10:68, 23. 
21, 17 Olasz: 10:61. Befutó: 10:855, — VIII. 
FUTAM. I. Happv End (6) Fityó, 2. Pezsgő

Í5) Wiesner, 3. Árvalegény (8:10) Zwillinger. 
F. m.: Fergetcg, Paris, Vajda, Ágnes, Ophdian, 
Orsolya. Tót.: 10:60, 18, 14, 12. Olasz: 10:43. 
Befutó: 10:325. — IX. FUTAM. 1. Imréd II. 
(pari) Bcnkő, 2. Zsófi (8) Marschall, 3. Varázs 
(16) Hauser. F. m.: Marika II., Anisette, Ol- 
gica, Niagara, Bicskás, Regina. Tót.: 10:18, 11, 
14, 13. Olasz: 10:19. Befutó: Imréd II.—Zsófi 
10:37; Imréd II.—Varázs 10:24.

az egész ver- 
jutott hasonló

Kovács II 2.

It.

Január 16 és 19-én 
délután fél 3 órakor

íioetöversenyek
Heti krónika

A bécsi klasszikus versenyek nevezései meg
lepő Jól sikerültek. Egy versenyezem, mely 
összesen százegynéhány lóval rendelkezik, ter
mészetesen nem rendelkezhet megfelelő számú 
klasszis lóval. A környező államok futtatói 
azonban szinte meghaló szeretettel sietnek év- 
ről-évre a szebb napokat látott Frcudcnaii se
gítségére. A magyar, német, cseh és svájci is
tállók nevezéseivel egy-egy jobban sikerült 
verseny kötelezettjeinek száma csaknem túl
haladja egész Ausztria telivér állományát. Hogy 
aztán az egyes versenyekben ezekből mennyi 
áll a starthoz — az más lapra tartozik. A régi 
nívó azonban — legalább Is papíron — bizto
sítva van.

Hírek
Január 15-én van a nevezési zárlata az első 

ízben kiirt Budapesti díjnak. A magyar Auszt- 
ria-dijra az előjelek szerint rekordot jelentő 
mezőnyt köteleznek.

Una Slgnal. a Budapesten vendégszereplő ki
váló amerikai ügető még kétszer áll itt start
hoz, aztán megy vissza Bécsbe.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
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