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A walesi herceg részvételével 
kormányzótanács veszi át az 

uralkodást a nagybeteg királytól 
Londoni telefonriport Anglia szomorú vasárnapjáról

London, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az egész világ vasárnap is aggódó 
érdeklődéssel várt újabb híreket a sandring- 
hami palotából. Itt fekszik súlyos betegen 
V. György király. Az angol nép mélységes 
aggodalma, szeretete és együttérzése jut ki
fejezésre itt Londonban, ahol óráról-órára 
növekvő tömeg lesi a híreket királyi család 
londoni palotája: a Buckingham-palota 
előtt.

Vasárnapra virradó éjszaka riasztó hír 
terjedt el:

az uralkodó gyengesége állandóan fo
kozódik.

Az izgalom csak növekedett, amikor hiva
talos helyen se nem erősítették, se nem cá
folták ezt a hirt.

Vasárnap már a kora reggeli órákban 
nagy néptömegek verődtek össze az utcákon 
és hatalmas főnyi közönség várakozott a 
Buckingham-palota környékén. Az összes 
templomokban imádkoztak a király felgyó
gyulásáért. Délben végre kifüggesztették az 
első vasárnapi orvosi jelentést a Bucking
ham-palota kapujára:

„Noha a király nyugtalanul töltötte az 
éjszakát, ereje nem fogyatkozott."

Sandringhamben is nagy tömeg várakozik 
i királyi kastély környékén. A londoniak 
hosszú csoportja vándorol Sandringliamba 
s a kastély kapuja előtt áldogálva, aggódó 
kiváncsisággai érdeklődnek:

ml hír odabent a kastélyban, talán meg 
lehet valamit tudni a hivatalos híreken 

kívül?
Vasárnapra virradó éjszaka, amikor a szín
házak és mozik előadásai befejeződtek, 
újabb tömeg indult Sandringhambe. De 
nagy tömeg szorongott a windsori királyi 
kastély kapuja előtt is.

Sandringhamben ugyanazt a hivatalos je
lentést adták ki, amelyet délben London
ban a Buckingham-palota kapujára kifüg
gesztettek. A közönség általában úgy értel
mezte a déli jelentést, hogy

a király állapota nem rosszabbodott. |
A sandringhami kastélyhoz legközelebb 

fekvő kingslynni kórházat arra kérte a ki 
rályi udvartartás, hogy

folytonosan tartson készenlétben oxigén
tartályokat.

A királyi család tagjai állandóan ott tar
tózkodnak az uralkodó beteg ágya mellett. 
Mary királyné egy percre sem mozdul ki a 
betegszobából. A walesi és yorki hercegek 
vasárnap reggel Sandringhamból autón Lón 
donba mentek. Úgy tudják, hogy

a walesi herceg lialdwln miniszterel
nökkel tárgyalt s azután a yorki her
ceggel együtt visszatért SandrlngKimbe.

A kenti herceg is megérkezett vasárnap 
Sandringhambe. A gloycesteri herceg még 
mindig betegen fekszik'a londoni Bucking- 
ham-palotában.

A London és Kmgslynn között közlekedő 
vonal rendes körülmények között 1 órá
tól 13 óráig nem jár Vasárnap intézkedés 
történt, hogy a vonatot a nap minden órá
jában indítsák útnak Londonból, hogy

a királyi család tagjainak rendelkezé
sére álljon és a nagybeteg uralkodó

számára gyógyszereket szállíthasson.

A párisi Matin londoni tudósítója vasár
nap a következ-ket jelentette:

— Illetékes helyen közük, hogy a király 
betegségének Idejére minden valószínű
ség szerint kormányzótanácsot nevez
nek ki a folyó ügyek vitelére. A kor
mányzótanács -tágjai a következők len
nének: a királyné, a walesi herceg, a 
yorki herceg, a lordkancellár és a can- 

terburyl érsek. ,
Pdrisban egyébként nagy aggodalmat és

Koznia Miklós szenzációs 
beszédében bejelentette, hogy 
a mai választói törvény alapján 
nem hajlandó ismét választani

Szombathely, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Vasárnap délelölt ti órakor a Kulturház 
nagytermében közel ezerfönyi közönség előtt 
tartotta meg politikai körökben általános érdek
lődéssel várt beszámoló beszédét Kozma Mik
lós belügyminiszter.

A nagygyűlést Csupor Sándor dr.. a NÉP 
szombathelyi elnöke nyitotta meg, aki üdvö
zölte a minisztert, majd szólásra emelkedett

KOZMA MIKLÓS 
belügyminiszter.

Beszédét külpolitikai kérdésekkel kezdte és 
kijelentette, hogy, bár ez nem tartozik az ő 
hatáskörébe, mégis megállapítja, hogy a magyar 
külpolitika vonala az utolsó tiz esztendőben 
egyenes vonal.

Magyarországnak külpolitikai adottságai 
vannak s ezeknek keretében lehet csak Ma

gyarország külpolitikáját irányítani.
A világpolitika minden tényezője harcol Európa 
békéjéért és ebből a munkából Magyarország 
is a maga erejéhez képest, kiveszi a részét.

Ezekután rátért az általános belpolitikai kér
désekre. Megállapítja, hogy a kormány egy ha-

hogy a mai választól törvény alapján sem mint belügyminiszter, sem mint képviselő
jelölt nem vagyok hajlandó Ismét választani.

Más törvényre van szükség, olyanra, amely a 
most tapasztalt visszásságokat megszünteti.

Foglalkozott ezután a telepítés kérdésével, 
amelyet — mint mondotta — lehet bírálni, le
het kifogásolni, arra azonban szükség van s ez 
csak egy ajtónyitást jelent a nagy szociális fel
adatok elvégzésére.

Alkotmányvédelem
— Gazdaságpolilikai tekintetben —- mon

dotta — kétségtelenül a javulás jelenségei mn 
latkoznak. Kereskedelempolitikai kérdésekben 
nehéz a helyzet, de nagyon nehéz ma jó keres 
kcdelmi politikát csinálni, amikor kínai falak 
\ esznek körül minden hatúrt és amikor ezekel 
a falakat sokszor csak politikai eszközökkel le 
hét áttörni.

— Igaztalan az a vád ^kormány ellen, 
hogy túlságosan lefogja a kereskedelem

kesét.
Az autarkia betegsége az, amely megbénítja ma 

mély megilletődést keltettek az angol ki
rály állupotáról szóló hírek. A lapok ve
zető helyen foglalkoznak György királlyal.

Az éjszakai órákban a nagybeleg an
gol király állapota továbbra is válságos.

A vasárnap nem hozott javulást állapotá
ban. A jelek arra mutatnak, hogy további 

rosszabbodás állott be.
Az aggódó közvélemény nyugtalanságát csak 
fokozta, hogy délután az udvari orvosok 
nem adtak ki hivatalos bulletint.

lalmas pártra támaszkodva, céltudatosan hajtja 
végre programmját.

Uj választójog
— A választási harcok befejezése után a kor

mány — és ebben nekem is van némi részem 
— mindent elkövetett, hogy a választások 
okozta izgalmakat nyugalom váltsa fel és meg 
kell állapítani, hogy egyes szórványos esetek
től eltekintve,

mindenütt és minden vonatkozásban teljes 
nyugalom van az országban.

Az ellenzéki pártok a választások után a köz
igazgatási bíróság egyes ítéleteit használták fel 
a kormány választási módszerének bírálatára. 
Megállapítom, hogy előfordultak, történtek hi
bák, azonban megnyugtató az, hogy minden 
esetben azok a törvény szerint orvoslást nyer
tek és maga a közigazgatási bíróság ítéletei 
megállapították.

hogy az előfordult választási visszaélések a 
kormánytól független szerveket terhelik.

Ebből tehát nem lehel politikai tőkét ková
csolni a kormány ellen, ebből csak egy követ
keztelést lehet levonni, amit én különben már 
ki is jelentettem és pedig azt, 

a kereskedelmet, különösen a külkereskedel
met. A kormány számos szociálpolitikai javas
latot terjesztett a képviselőház elé és megálla
pítja, hogy a legutóbbi időkben

az ellenzék részéről Is tárgyilagos éa mn- 
gasnlvóju vita folyt le a parlamentben, 

jóformán alig érződött a politikai ellentét, 
aminthogy az ellenzék támadásainak is alig 
voltak tárgyi indokai, hanem inkább politikai 
szempontokból eredtek és

elsősorban az alkotmányvédelem jegyében 
történtek.

A NEl’-szervezkedés
Pedig erre nincs szükség, mert semmiféle fele
lős fényező, sem a kormány részéről, sohasem 
történt még olyan megjegyzés vagy nyilatkozat 
sem, amelyből arra lehelne következtetni, hogy 
itt az alkotmány védelmére szükség van. Ha 

A londoni Buckingham-palota előtt va
sárnap este a zuhogó eső ellenére ha

talmas tömeg várakozik.
Megható látvány, amint egyszerű asszonyok 
a palota előtt térdelve imádkoznak az ural
kodó felgyógyulásáért.

A király betegsége miatt
Edén külügyminiszter vasárnap nem 

utazott el Genfbe.
Emiatt valószinüleg elhalasztják a Népszö
vetség ülését.

történtek olyan nyilatkozatok, azok felelőtlen 
egyének akciói voltak. A maga részéről kijelenti, 

hogy Ilyen tendenciákkal szembehelyez
kedne, még miniszteri esküje alapján is.
Nagy érdeklődés közepette tért rá ezután a 

NÉP szervezkedésének kérdésére. Csak röviden 
akar erről nyilatkozni — mondotta a belügymi
niszter — mert a miniszterelnök hétfőn nyilat
kozik erről n párt plénuma előtt és annak elébe 
vágni nem akar. Megállapítja azonban, hogy

a szervezkedés minden pártnak nemcsak 
joga, hanem arra minden pártnak szük

sége Is van.
Az ellen tehát észrevételt tenni nem lehet, ő 
sem tett az ellen észrevételt, mert ha lelt volna, 
szembekerült volna a saját meggyőződésével. 
De fellépett mégis bizonyos vonatkozásban, nen 
mint politikus, de mint szakminiszter a minisz
terelnök előtt és reámutntolt az eltulzásokra és 
olyan momentumokra a szervezkedés terén, 
amelyek félreértésekre adtak csak alkalmat a 
különböző szabályok és utasítások nyomán, 
amelyek lehetővé lették. hogy

a párt alsóbb szervei olyan területen fejt
senek ki működést, amely már összeütkö
zik azzal a területtel, amelyet neki, mint 
belügyminiszternek ettől a tevékenységtől 

tisztán kell tartania.

Vasseprő!
Ellenvetéseinél legkevésbé vezették szennlvi, 
hanem csakis tárgyi szempontok, amelyek mi
niszteri esküjéből folynak és senkivel szemben 
sem követett el semmiféle iliojalitást. Amikor 
bizonyos körülmények tudomására jutottak, 
első útja a miniszterelnökhöz, majd a párt el
nökéhez vezette, akik — miután semmiféle sze
mélyes éle fellépésének nem volt —

magukévá lelték aggályait, úgy, hogy ■ 
legjobb utón vannak azok az Intézkedések, 
amelyek ezeket a visszásságokat megszün- 

tellk.
Beszélt ezután a közéleti tisztesség kérdéséről 

és sajnálattal állapítja meg, hogy egyes városok
ban évekre visszamenőleg súlyos visszaélések 
történtek. A vizsgálatok folyamán cxiszlenciák 
pusztulnak el, asszonyok és gyermekek marad- 
nak kenyér nélkül, de bármennyire fájdalmas 
Is ez, ő a maga részéről
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■ ♦a'tscprfl teljes erejével és ■ törvény egész szigorával fogja megtisztítani a magyar
• közéletei ezektől a visszaélésektől.

— A/ én kezemet — mondotta — nem tudja I lasága mindenekfelett álló és különösen az ná- 
és ne is pióbúlja semmiMe crl lefogni, mell lünk, ebben a nehéz helyzetben lévő kis or- 
az az Álláspontom, hogy a magyar közélet fisz- | szághaij-

Reformgondolat és állás
A fiatalság problémájáról beszélt ezután és 

hangsúlyozta, hogy az ap k és fiuk, tehát 
a generációk váltásét simán és zökkenés 

nélkül kell megoldani.
Az. ifjúságot l..-le kell vinni a közéletbe, de 
bár ő volt az ifjúság elhelyezésének egyik elő- 
lmr< oea, bizonyos most tapasztalható módsze
rek nem férnek össze az ő meggyőződésével 

Nem lehet reformgondolat az, amely ki
keres magának egy állást, hogy onnan ki 

lőj jön valakit, hogy a helyébe ülhessen. 
Lehetnek ni Ifjúság vezetői között nézeteltéré
sek. de az bizonyos, hogy az ifjúság problé 
mólót megértéssel kell megoldani

Végül 11 zélt a kormány szociális célkitűzé
seiről, majd azt hangoztatta, hogy a társada
lomnak ügyelnie kell arra, hogy szociális ér

Vasárnap este jelenti Páris:

Megbykott
a tavat-kormány!

Páris, január 19.
Beavatott politikai körökben a Laval- 

korinúnyt máris megbukoHnak tekintik. 
Hangoztatják, hogy

Laval miniszterelnök és a kormány 
lemondása tulajdonképpen már meg 

Is történt,
csak n lemondás nyilvánosságrahozntulával 
várnak még addig, iimeddig Laval vissza
tér Gcnfből.

A l.avul-kormány bukását az a körül
mény tette clhárlthntatlnnná, hogy

a radikálispárti miniszterek kijelentet
ték, hogy Iierrlot-t követik, ők is le

mondanak,
annak ellenére, hogy Herriot maga kérte 
radikálispárll minisztertársait, hogy marad
janak benn n kormányban. A radikálispárti 
miniszterek lemondása lehetetlenné tette 
Laval miniszterelnök számára, hogy n vál
ságot ■ kormány részleges átalakításával 
oldja meg. A miniszterelnök szombaton 
délután Lehriin elnökkel közölte is — 
mondják beavatott körökben —, hogy ncip 
pv-rui r/.ámára más ul hátra, minthogy 
lemond ’on.

Hivatalosan a Laval-kormány lemon
dását kedden vagy szerdán, a minisz
terelnök visszatérése lilán teszik közzé.
A radikális párt válsága is elkerülhetet

lennek látszik. A pártban két áramlat tllz 
össze egymással s az ellentétek annyira ki
éleződlek, b<»*y  a párt bomlása csaknem 
bizonyosan bekövetkezik.

Egyelőre még nem lehet áttekinteni, hogy 
a Laval-kormánv lemondása után hogyan 
alakul a bel-ollllkal helyzet. Imvnl minisz
terelnök kijelentette. hogy

Gróf Zichy János 
vasárnap bejelentette, 
hogy a kereszténypárt 
ellenzékben marad
Kispest, január 19

(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelrn- 
lése.) A Keresztény Gazdasági és Sztciális Párt 
pestkörnyéki kongresszust tartott vasárnap 
d lelőtt Kispesten a Katolikus Kör srékhárá- 

GAXL FRANCISKA

zéke hamis utakra ne vezesse és jótéteményei 
valóban a szegények kezébe kerüljenek és ne 
olyan helyre,

ahol adminisztrációra többel pocsékolnak 
el, mint magára a Jótékony célra.

A belügyminiszter beszédét nagy lelkesedés 
közepette fejezte be, majd Csupor Sándor el
nök mondott köszönetét a belügyminiszternek, 
akit kíséretével együtt a gyűlés után Suhay 
Imre vegycsdandárpnrancsnok látott ebédre 
vendégül.

Délután Kozma Miklós belügyminiszter részt- 
vett a szombathelyi Katolikus Nőegylet teáján, 
amelyen az összes szombathelyi női szerveze
tek vezetői üdvözölték és köszönték meg neki 
ka ráesonyi adományait, amelyeket Szombat
hely szegényei részére küldött 

semmiképpen sem fogad el megbíza
tást az uj kormány megalakítására.

A radikális párt országos végrehajtó- 
bizollsága vasárnap délután tartotta meg 
nagy érdeklődéssel várt ülését az egyik pá
rizsi előkelő szálloda nagytermében.

Az ország különböző részeiből 1400 ki
küldőt! veit részt az ülésen.

Az ülést megelőzően a megyei pártszerve
zetek elnökei és főtitkárai értekezletet tar
tottak, amelyen Liautey képviselő javasla
tára egy határozati javaslatot szüvegeztek 
meg, amelyet a végrehajtóbizottság illésén 
beterjesztettek.

Ebben a határozati javaslatban az elnöki 
értekezleten résztvevők 42 szavazattal 14 
szavazat ellenében (két résztvevő tartózko
dott a szavazásban való részvételtől) meg
elégedésüknek adnak kifejezést afelett, hogy 
a radikálispárti miniszterek otthagyják a 
Laval-kormányt.

A határozati javaslat a párt egységének 
szükségességét hangoztatja 

és r raflgállspárli képviselők megítélésére 
bízza, líogy a párt részlvegycn-e a kor
mányban vagy sem.

A végrehajtóbizottság első napirendi 
pontja az uj elnök megválasztása volt. Mint 
Ismeretes, llcrriot. a párt eddigi elnöke, né
hány héttel ezelőtt benyitjtotta lemondását 
az < Inökl tisztről és ezért vált szükségessé az 
elnökválasztás.

A párt uj elnöke, az egyetlen Jelölt, 
Daladier volt miniszterelnök lett.

Herriol néhány hívének lármás za'ongása 
bűzben n végrehajtóbizottság csakn m egy- 
íuin-'iilag választatta meg az uj elnököt.

bau. amelyen megjelent gróf Zichy János, a 
párt elnöke, Ernszt Sándor és Tobler János 
országgyűlési képviselők Is.

Tobler János megnyitó beszéde után Ernáit 
Sándor emelkedett szólásra. A volt miniszter 

láthatólag erőtlenül és halkan beszélt, mert 
szombaton este

budapesti lakásán hirtelen rosszullét fogta 
el, úgy, hogy eszméletlenül esett össze és 
orvosai, akik kezelés alá vették, a .cghatá- 
rozoltabban intették attól, hogy a vasár

napi kongresszuson részlvegyen.

Ernszt Sándor azonbsn az orvosi tilalom da 
cára megjelent a kispesti gyűlésen, ahol azzal 
Kezdte beszédét, hogy hamis a nyelvük azok 
nak, akik rózsaszínűnek festik a mai állapo
tokat. A népszabadság helyébe pártszabadsá 
got akarnak ültetni, de a Keresztény Gazdasági 
Párt erőteljesen folytatja a küzdelmet a nép 
szabadságáért. Röviden beszélt a telepítés kér
déséről és azutan nyomban, — láthatóan gyen 
gélkedve — eltávozott a kongresszusról buda 
pesti lakására.

tlaller József dr., Orosz Imre, báró Zichy 
C.bikán Mór felszólalásai után dr. Molnár Jó
zsef, Kispest polgármestere állott a legnagyobb 
meglepetés közepette a szószékre és bejelen
tette, hogy

a legmesszebbmenőm támogatja a Keresz
tény Gazdasági Pártot.

Tobler János országgyűlési képviselő beszéde 
nyomán elhatározták, hogy küldöttséget me- 
nesztenek Szendy Károly polgármester és Si- 
pőcz Jenő főpolgármesterhez a villainostarifa 
emelése ellen, majd általános érdeklődés köze-

Érdekes bonyodalom a fiatal
gróf Tisza József vissza- 
utasított öröksége körül

Tisza István gróf unokájának visszauta
sított öröksége körül, — amelynek kire 
nemrégiben nagy port vert fel, — most 
igen érdekes bonyodalom játszódott le a 
budapesti törvényszék előtt.

Magyarország néhai nagynevű miniszter
elnökének unokája, Tisza József gróf, aki 
a debreceni gimnázium növendéke, nemré
giben nagy örökséghez jutott. Meghalt 
nagybölöni Bölöny Józsefné, dúsgazdag er
délyi földbirtokosnő és végrendeletében

égési vagyonát gróf Tisza Józsefre 
hagyta, 

azzal a kikötéssel, hogy a fiatal gfóf a Tisza 
név mellé köteles felvenni a Báldny család
nevet is.

Az örökös fiatal gróf nevében a gyámja, 
Rakovszky Iván, volt belügyminiszter' fele1 
sége azonban

visszautasította az örökséget, 
mert a család nem volt hajlandó eleget ten
ni annak a kikötésnek, hogy Tisza József 
gróf családi nevéhez kapcsolja a Bölöny 
nevet is.

A visszautasítás után a végrendelet értel
mében

a vagyon a Nemzeti Színházra szállt.
M.alatt az errevonatkozó tárgyalások 

folytak,
egy budapesti nagybank polgári pórt

Egy szép arc 
értéke:

44 ezer schilling
Bécs, január 19.

(A Hétfőt Napló tudósilójától.) Negyven
négyezer schillingre értékelte a bécsi bíró
ság egy fiatalasszony autóbalesetnél elve
szheti szépségét.

llse F. bécsi fiatalasszony egy éjszaka 
autón igyekezett hazafelé. Az autó össze
ütközött egy villamossal, llse F. súlyosan 
megsebesült:

kczét-lábát eltörte, az üvegszilánkok 
felhasitották az arcát és elveszítette 

jobbszemét.
A fiatalasszony százezer schillinges kárté
rítési pert indított orvosa és a bécsi községi 
villamosüzem ellen. A bíróság szombaton 
hozott Ítéletet a kártérítési perben és

44.000 schilllnget ítélt meg.
Az asszony ezentúl nem hordhat karima
nélküli kalapokat s ezért a bíróság külön 
125 schillinget Ítélt meg öt ka láp átalakítá
sának áráért.

A „HÉ I FŐI NAPLÓ*  9 hetes 

keresztre^tvényutazása

Megfejtés:............... ................. ............. .................

Pályázó neve:..............................  _

Pontos elme:............„„..... :.............•.....................

ix. forduló.
1936. jan. 20. A pályázathoz melléklendő 

pelte gróf Zichy János szólalt fel, aki kijelen
tette, hogy

a pórt továbbra is erős ellenzéki párt ma
rad

és ö, aki negyvenhárom éve dolgozik a keresz
tény Magyarországért, nem áll félre, mint 
ahogy azt sokan kívánják, hanem továbbra is 
ottmarad a párt élén és az a cél, hogy meg
mutassák, hagy a kereszténypárt nélkül nem 
lehet Magyarországon politikát csinálni.

A kongresszus lelkes hangulatban ért véget.

indított gróf Tisza József, mint a Bö- 
löny-vagyon örököse ellen,

azon a címen, hegy Bölönyné 19.000 pengő
vel tartozott a banknak. A törvényszék ki
tűzte a tárgyalást, amelyen a fiatal gróf jogi 
képviselői bejelentették, hogy Tisza József 
gróf

nem fogadta el az örökséget, tehát nem 
is lehet felelős a vagyont terhelő tar

tozásért.
A bank erre a tartozásra vonatkozó pert 
megszüntette, azonban kijelentette, hogy 

a perrel kapcsolatos községeket mégis 
csak gróf Tisza Józseftől követeli, 

mert a banknak nem volt tudomása az 
örökség visszautasításáról, tehát a pör meg
indításával és a tárgyalással felmerült költ
ségekért az örököst teszi felelőssé.

A törvényszék most már a perköltségek
re leszállított port tárgyalta és

elutasította a keresetet
azon a elmen, hogyha a bank idején bete
kint a hagyatéki iratokba, megtudhatta 
volna, hogy Tisza József gróf visszautasí
totta nz örökséget.

Értékpapírokat,
kénvsror- í» hadikölrsAnkAl vényt. mindcnnemö tftre- 
ilékréizvénvl manna Áron vénáról Marna fiánk Hin-st, 
V . Nádoru 28 Titadéve! wcn.bcn Tel 21-3 18. 10 187.

a hamis pénzeket gyártják.
A főkapitányságon Pdszkán Ferenc dr. rend

őrkapitány vette kezébe a nyomozást, azonban 
úgy látszik, Hever társai megsejtettek valamit, 
— mert csak hült helyüket találták a nyomozó 
detektívek.

Vasárnap újabb értesítés érkezett Párkány
ból. Ez már bővebb és részletesebb adab’lvit 
tudat, mint az első jelentés és valószínű is, 
hogy ennek a segítségével eredményesebb lesz 
a budapesti nyomozás.

Hevér elmondotta — az értesítés szerint —, 
hogy

három budapesti „ur“, egy gróf, egy b;'ró 
és egy doktor bérelte őt fel arra, hegy ha

misítson kétpeugősöket, 
illetve, hogy ezeket terjessze. Nyomoréban vál
lalta is a megbízást és már több izhen 'árt 
Budapesten, ahol egv előre megbeszélt helyen 
vórtfk és átadt.’k a hamis pénzt.

Bevallotta azt Is, hogy éppen mostanában ar
ról táigyaltak. hegy

a csehszlovák hús koronás érméket fogják 
hamisítani és terjeszteni.

mert a csehszlovák területen ez egyszerű:.b ős 
könnyebb, mint a kélpengősck terjesztése.

Párkányon még húrom embert fogtak el. nkik 
Hevér alilgynőkel voltak. Ezeknek a neveit és 
a hórom budapesti „előkelőség" nevét I? kö
zölték a budapesti főkapitánysággal, amely 
most teljes erővel fogott neki az újai b nyo
mozásnak.

ROYAL APOLLO
Jegyeztesse elő jegyét! Csütörtökön premier!

Nemzetközi pénz
hamisító banda tagjait 
kutatják Budapesten
Vasárnap reggelre fordulat történt ebben a 

nagyszabású pénzhamisítás! ügyben, amelyet a 
véletlen folytán leplezett le a párkányi cseh
szlovák határőrség.

Még a mull hét folyamán jelentette a szobi 
rendőrség a főkapitányságnak, hogy a csehszlo
vák határőrök egv utleWInélküll csempészt fog
tak el. akinek a bőröndje szlnültlg tele volf 
hamis kétpengösökkel. Ar elfogott ember azt 
iiicMuInllii. hogy Hevét Géza a neve, Kimenjen 
lakik ö Budapestre jár egy helyre, ahol

— Farsang - a fánksütés ideje. A farsangra 
való tekintettel a Honvéd utca 22. sz. alatti 
Elektromos K iáll itásou a hetenként szerdán 
délután órai kezdettel tartott bemutató elő
adáson és minden hétfőn, csütörtökön, pénteken 
a délelőtt 'A 10 Arakor kezdődő törési gyakorla
tokon szalagos farsangi fánk sütését is bemu
tatják. Részvétel díjtalan. A kiállítás nyitva dél- 
előtt A—2 és délután 4—7 óráig.

— Ha szeretné, hogy Schmoll Pasi val ápclt 
cipője ne csak fényes legven, hanem olyan, 
mint n lakk, a Schmoll Posta gyár szívesen és 
díjmentesen küldi ki lakására szakemberét, aki 
önt erre megtanítja. Cim: Schmoll és Kallós 
Rt. Budapest 62. poslaflók 130. Telefon. 909-111. 
— Nehéz tiszta selyem nyakkendő 3 darab 10 
pengő. Sebők, Teréz körút 4A.

— Biztos a hatásáért orvosok által aj-nlott 
és elismert Darmoi hashajtó. Utánzatok miatt 
csak eredeti csomagban fogadja el.
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Közeledés
Gömbös és Bethlen között

Marion Béla a pártvezetőség Ülésén felszólal 
a szervezkedés Ügyében — Schefcsík György vissza
adta a vidéki sajtó Irányítására kapott megbízást

Az országgyűlés hosszú karácsonyi vakációja 
után ma, hétfőn kezdődik meg a parlamenti 
kompány a Nemzeti Egység Pórijának délután 
félhat órakor tartandó értekezletével, majd az 
azt kővető zárt pártvacsorával. Nyilvánosságra 
kerüd már, hogy a pártérlekezleten Gömbös 
Gvula miniszterelnök nagyobb beszédet mond, 
amelyben nemcsak az összeülő országgyűlés 
munkaprogrammját l'ogja ismertetni, hanem 
nyilatkozni fog a NÉP szervezkedéséről is, il
letőlég a • ’ervezkedés körül felmerült visszás
ságokról, ; .clyek ellem mint ismeretes, Kozma 
Miklós belügyminiszter is vétót emelt és en
nek következményeképpen a miniszterelnök 
Kozma belügyminiszterrel és Marton Bélával, 
a párt országos főtitkárával letárgyalta a NÉP 
szervezkedésének uj és bizonyos mértékben 
korlátozott irányelveit.

A pártérlekezletct ezúttal is meg fogja előzni 
a párt elnöki tanácsának ülése és — mint jó 
forrásból értesülünk — tulajdonképpen itt ke
rül megvitatásra a pártszervezés továbbfolyta
tásának minden részletkérdése, úgyhogy ezen 
az ülésen alkalma lesz

nemcsak a miniszterelnöknek, hanem a bel
ügyminiszternek és Murton Bélának is ki
fejteni álláspontját a szervezkedés kérdé

sében.
Annyi bizonyos, hogy a pártszervezést továbbra 
is változatlanul Marton Béla fogja vezetni.

mint aki teljes mértékben bírja a minisz
terelnök bizalmát

és igy nincs kizárva, hogy ezen a pártvezetö- 
ségi ülésen

komoly vitára kerülhet a sor Kozma Miklós 
belügyminiszter és Marton Béla között.

aki. hír szerint, felszólal az ülésen, hogy meg
védje álláspontját.

Annyi azonban bizonyos, hogy a párt kebe
lén I 'ül teljesen tisztázódnak azok a kérdé
sek. Ivek Kozma belügyminiszter felfogása 
és Marion Béla pártszervezési akciója körül fel

Jozefin Bakert eltanácsolták 
a newyorki lukszusszállodákból

Newyork, január 19.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Kínos ka

landja volt Jozefin Bakernak, aki tízévi tá
voliét után most tért vissza először szülő
városába, Netvyorkba.

Jozefin Baker még Európából
táviratilag rendelt lakosztályt

az egyik legelőkelőbb newyorki hotelben.
Mikor megérkezett a szálloda elé, az 

igazgató udvarias dadogással közölte, hogy

Négy napig éhezett 
egy pincében a csapdába 

esett betörő
A feltételesen szabadságolt fegyenc tragikomikus 
kalandja a Katolikus Népszövetség házában

Vasárnap reggel hat órakor a Veres 
Pálné-utcii 9. számú ház előtt, amely a Ka
tolikus Népszövetség tulajdona, az őrjára
tát végző rendőrnek (eltűnt, hogy egy sá
padt, rongyosruhás férfi dugja ki a fejéi 
a pinceablakból, majd óvatosan körülnéz, 
azután kimászik.

— Mit keresett maga itt a pincében? — 
szólt rá a rendőr a gyanús férfira, aki ép
pen ruháját tisztogatta az utcán.

A férfi nagyot nyújtózott és a következő 
pillanatban összeesett az utcán. A rendőr 
migá'’oztérltetle, leültette az egyik üzletfel
járó lépcsőjére cs faggatni kezdte. Az em
ber a rendőr kérdezösködésére lemondóan 
le yinletl, majd a következő tragikomikus 
történetet beszélte el:

- Először is hálásan köszönöm a biztos 
urnák, hogy elfogott.

Majd meghalok éhen,
öt nap óta nem ellem mást, mint egy da

merültek, úgyhogy a miniszterelnöknek a párt 
plénuma elöli tartandó beszéde teljesen liszta 
helyzetet fog teremteni a púrtszervezés körül 
felmerüli ellentétekre vonatkozólag.

A NÉP körében különben sok szó esik most 
a párt sajtóosztálya körül történtekről is. Ez 
év elején ugyanis az elnökség felkérte Társ Ti
bor és Schefcsik György képviselőket arra, hogy 
vegyék kezükbe a pártsajtó irányítását a pár
ton belül, és pedig olyképpen megosztva hatás
körüket, hogy

Törs Tibor fe'adata a fővárosi sa’tó és
Schefcsik György munkaköre pedig a vi

déki sújtó Irúnyilus^ra ic.jciiiie ki.
Schefcsik György azonban — mint a Hit!ói 
Napló munkatársának kijelentette —

visszaadta a párt vezetőségének ezt a meg
bízatást és nem is hajlandó tovább foglal
kozni a párt vidéki sajtójának kérdésével.
Törs Tibor ezzel szemben továbbra is végzi 

munkáját a pártvezetőség megbízatása alapján.
Egyébként politikai körökben még élénkeb

ben beszélnek arról, hegy
Gömbös Gyula miniszterelnök és Bethlen 

István gróf közölt közeledés történt 
és ez a nagyfontosságu politikai tény kifejezést 
fog nyerni abban, hogy a Népszövetség legköze
lebbi ülésén — amelyen Magyarország ügyei is 
szóbakerülhetnek —

Bethlen István gróf fogja képviselni Ma
gyarországot, mint fődelegátus.

Politikai körökben különben elterjedi az a 
hir is, hogy

Winchkler István kereskedelmi miniszter 
rövidesen megválik tárcájától 

és helyébe — ugv, mint az eredetileg tervezve 
volt — Bornemisza Géza ipariigvi miniszter ke
rül, mig az iparügyi tárca vezetését — ugyan 
csak az eredeti személyi kombináció szerint — 
Petneházy Antal iparügyi államtitkár venné ál.

valamennyi szobája foglalt.
Jozefin egy második, aztán egy harmadik 

szállodába hajtatott, de
mindenütt udvariasan eltanácsolták.

Végül nem maradt más hátra, minthogy 
az egyik harlemi néger szállodában vegyen 
ki lakást. így aztán Jozefin Baker azok 
között a

négerek között lakik.
akik nemrégen vad tüntetéseket rendeztek 
ellene.

rab kenyeret és félkiló disznózsírt.
Azután elmondotta történetét, amely való 

bán páratlan a maga nemében.
— Még a múlt esztendő decemberének 

21-én szabadultam ki a sopron-kőhidai do
logházból, ahol négy évig voltam, — kezdte 
a szót Kelnz Károly 32 esztendős napszá
mos, aki hat ízben volt már betörésért bün
tetve

— Most tizedikéig csavarogtam a város
ban és tizedikétől tizenötödikéig a Teleki
téren járkáltam, hogy valami kis ételhulla
dékból fenntartsam magam, mert elhatá
roztam, hogy

inkább éhenhalok, de nem térek ismét 
a bűn (ltjára.

— Január 15-én délután bejöttem a vá
rosba azzal, hogy koldulni fogok. Így ju
tottam el a Veres Pálné-utcába, ide a 9. 
számú ház elé. Este tiz óra volt mór, alig

’árt egy-két ember az utcán. Nem volt egy 
krajcárom sem, nem tudtam, hova feküd
jek le aludni, ezért a nyitott pinceablakon 
;’t bemásztam, hogy majd itt fogok aludni. 
Hiába kerestem azonban lábammal a föl
cet, nem találtam, mire leugrottam.

— Az ugrás következtében úgy megütöt
tem magam, hogy

elájultam
és csak arra ébredtem föl, hogy már beszű
rődik a világosság a pincébe. Ki akartam 
mászni, de sem kötelem, sem létrám nem 
volt és igy nem értem föl a mintegy négy 
méter magasságban levő pinceablakot.

— Elővettem a zsebkésemet s azzal akar
tam a falat kibontani, hogy igy valahogy 
megszabaduljak. Késem pengéje azonban 
eltörött. A földön valamilyen vasdarabot ta
láltam.

A falat kezdtem bontani
s igy sikerült átjutnom a szomszédos pap
lanüzletbe.

Munkám három napig tartott.
Közben egyetlen falatot nem ettem, egy 
korty vizet nem ittam és valósággal átzuhan- 
tani a résen a paplanüzletbe.

— Nem kellett nekem áru, nem akartam 
én lopni, hanem csak az után kutattam, 
hogy valami ennivalót találjak. Az egyik 
pulifiókban egy darab

csontra száradt kenyeret, mellette mint
egy félkilónyi avas sertészsírt találtam.

Rettenetes éhes voltam és behabzsoltani n 
zsírt meg a kenyeret. A nagy fáradtság és 
kimerültség következtében azután elalud 
tani és csak ina, vasárnap hajnalban ébred
tem föl.

A betörő elmondotta, hogy a paplanos üz
let pultjának és székeinek segítségével lá- 
kolt össze egy emelvényt, igy jutott el a 
pincéből kivezető ablakig, amelyen keresz- 
lii. kimászott az utcára. A főkapitányságon 
azt kérdezték tőle, hogy miért nem kiabált 
segítségért, ha nem vezette rossz szándék, 
mire azt felelte a póruljárt betörő, hogy at
tól félt, hogy visszaviszik a dologházba, 
ahonnan csak feltételesen bocsátották sza
badlábra.

A rendőrség megállapította, hogy
a póruljárt betörő valóban semmit nem 

lopott el a paplanüzletből.

Állj! Ne merjék 
megoperálni 
a feleségemet!

— kiáltott a műtőben bemosakodott orvosokra 
Vaszary János, az ismert színpadi író

Vaszary Jánost, a kitűnő színpadi szer
zőt, akinek darabját tegnap mutatta be a 
Magyar Színház, dusfantáziáju Írónak is
merik, de ö maga sem tudta volna kita
lálni azt

a grandgiiignollta illő jelenetet, 
amelynek egyik főhőse éppen ö, a másik 
pedig a felesége volt.

Művészkörökben napok óta beszélnek 
arról a különös és szinte példátlan esetről, 
amely az egyik magánszanatóriumunkban 
játszódott le a Vaszary-házaspárral kapcso
latban. A mult hét elején súlyos fájdalmak
ról panaszkodva szanatóriumba költözött 
Vaszary Jánosné, akit megvizsgáltak és 
akiről megállapították, hogy perforációs 
vakbélgyulladása van Az. iró feleségével, 
mint ilyenkor szokásos,

nyilatkozatot Írattak alá, 
amelyben beleegyezik a műtétbe és erről 
értesítették Vaszary Jánost is.

Vaszary János megdöbbenéssel hallotta, 
hogy miről van szó és miután eddig dr. 
Scheibel Vilmos, a Zsidókórház ismert se
bészprofesszora más diagnózist állapított 
meg,

nem tudott belenyugodni ebbe az élet
veszélyes operációba,

taxiba ült és a szanatóriumba sietett.
Izgalmas és drámai jelenetek sora ját

szódott le ezután.
A magas lázban gyötrődő Vaszary Já

nosnál ekkor már
előkészítették a műtétre, műtőasztalra

KIS RÁDIÓ
NAGY TELJESÍTMÉNY
CI a 2.1 lámpás 222-es Európavevő

OBION

Főbb jellemzői:
Dynamikus hangszóró — 3 hut- 
lámsáv (rövid-, közép- és hosszú
hullámra) — színváltó sikskálc 
állomásnevekkel — kettős 
hullámcsapda Bp. I. és Bp. II. 
vételére — vasmagos tekercsek 

Minden Orion rádiókereskedőnél kaphalól

A rádiókészüléket
kész1; gesen bemutatja: 

Sternberg
^hangszerggar^s

kiderült az is, hogy valóban nem voltak 
nála betörőszerszámok. Táviratilag fordul
tak a sopron-kőhidai dologházhoz, hogy 
megállapítsák, vájjon tényleg szabadult 
rab-e. nem pedig esetleg egy onnan meg
szökött ember. Aniig a válasz meg nem ér
kezik. őrizetben tartják.

fektették
es már megkapta azt az injekciói, amely 
az altalásl szokta megelőzni. Az orvosok 
sterilen bemosakodtak, az operatőr már 
hozzáfogott az életveszélyes műtét lebonyo
lításához, amikor

fölpattant a miliő ajtaja 
és magából kikelve berohant Vaszary Já
nos:

— Állj. Ne merjék megoperálni a felesé
gemet! - kiáltotta.

Az orvosok akik a hozzátartozók ideges 
viselkedéséhez in ír hozzászoktak, először 
csillapítani próbálták Vaszary Jánost, aki 
azonban ragaszkodott ahhoz, hogy 

hagyják abba ii miilét előkészületen 
addig, amig Scheibel dr. meg nem érkezik. 
Az orvosok igyekeztek megmagyarázni 
Vaszarynak, hogy a tévedés itt ki van 
zárva, biztos jelek mutatnak arra, hogy a 
műtétet végié kell hajlani. Később pedig 

igyekeztek kitessékelni a kétségbeeset
ten tiltakozó Vaszaryt a műtőből.

Az orvosoknak természetesen újra be kel
lett mosakodniok, közben pedig megérke
zett a szanatóriumba di Scheibel Vilmos 
főorvos, aki az iró kérésére

a műtőasztalon ismét megvizsgálta az 
eszméletlenül fekvő iirirsszonyt.

A főorvos aztán apró műtéti beavatkozás
sal megszüntette a bajt

Vaszaryné azóta már a teljes gyógyulás 
utján van és elhagyta a szanatóriumot.

- HOLNAP KEZDŐDIK -  .

ÁTÉLI PÖK VÁSÁR
ÁRAK A KIRAKATBAN — MINŐSÉG AZ ÜZLETBEN J
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o
•4í egykori császári és királyi ármádia 

tábori Hadászai és Uráli vadászai kedden este 
neves művészek közreműködésével hang
versenyt rendeznek a Zeneakadémián.

©
A Park-Szanatórium látogatói napok óta 

nagy érdeklődéssel kérdezgetik a portást, 
ki a: a markáns arcélü, őszhaju, remek 
megjelenésű ur, aki feleségével együtt csön
des t i. vonultsághan és etőke'ő elzárkó 
zotlságban él a szanatórium egyik lakosztá
lyában:' zl személyzet udvarias, de. kitérő 
válaszokat ad a kérdczősködésre, a Kis- 
napló előtt azonban nincs társasági titok 
és felfedi az elegáns ur inkoqnitóját: Biró 
Lajos, a hollywoodi filmvilág leghíresebb 
slory-irója lakik a szanatóriumban. Biró 
Lajos, a Hotel Imperial szerzője futotta be 
eddig a legnagyobb magyar filmkarriert. Ke 
jedelmi civillistának beillő gázsival dolgo
zott llollywodban, sokszor együttműködött 
Korda Sándorral is. Mikor Korda átment 
Angliába és a szó szoros értelmében meg
teremtette. az angol filmgyártást, rögtön Bíró 
Lajosra gondolt és Hollywood nagy sto- 
rystája Is átpártolt az angol fi'mhez. Biró 
Londonba költözött és ott együtt dolgozik 
Kordával. A kitűnő irót most hazahozta a 
szive: pár nappal ezelőtt feleségével együtt 
Budapestre érkezett. Pihenni jött, szanató
riumban lakik, alig érintkezik valakivel, né
hány napig vendégeskedik Budapesten, az
után megy vissza Londonba dolgozni.

©
uj Vaszary-darab egyik felvonása lö

kd bán játszódik le: Moulin Rouge a szín
padi lokál neve. Flaschner Ernő, a 
Moulin gavallér igazgatója, most az egész 
Magyar Színházat meginvitálta egy vidám 
éjszakára — az igazi Moulin Hougeba!

o
Az afrikavadász Széchenyi Zslgmond 

gróf nővére, Széchenyi Irma grófnő, hosz- 
szabb afrikai kirándulásra indult. Tangerbe 
utazott és csak tavasszal jön vissza.

©
.4 fiatal báró, nkit a társasági világban 

rövidesen és velősen „terézvárosi bárónak” 
neveznek, szenvedélyes pókerjátékos. Róla 
szól ez az aranyos történet. Fiatal bárónk 
nemrégiben súlyos veszteségekkel kelt föl 
klubjában a pókerasztal mellől. Ifjú és 
szép, de ugyanilyen mértékben szigorú fe
lesége, mikor fülébe jutott a nagy veszteség 
híre, alaposan megdorgálta a bárót és meg
fogadtatta vele, hogy többé nem teszi be 
lábát a klubba. Bárónk becsületszavát és 
paroláját adta, a póker ördöge azonban 
győzött és a báró remek trükkhöz folyamo
dott, hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta 
is megmarad fan. Szobát bérelt egy duna- 
parti szállóban és ideinvitálla a pókerpart
nereket. Valóban nem tette be lábát a klub
ba, a szállodai szobában azonban négynapos 
pókercsata zajlott le és ifjú bárónk megint 
annyit vesztett, hogy ekkora summa készpénz 
aligha akad egyik-másik kisebb magánbank 
trezorjában.

0
Pán József festőművész színházi díszlet

tervezői tanfolyamot nyitott a Magyar Film
iroda Hungária alsó körúti telepén. 4 hat
hetes kurzusra valósággal sorbaállnak a je
lentkezők.

9
Párisból Írják a Kisnaplónak: Két „ma

gyar szenzációról” beszélnek Parisban. /. 
Sluvisky, a nagy botrdnypür főszereplője, 
évekkel ezelőtt Budapesten járt. A szézsur 
emlékét ma is őrzi egy kis pesti táncosnő!) 
Most, hogy a nagy pőrben elhangzott az 
ítélet és a bíróság felmentette Madame Sta- 
viskyt, a szép Simoné Arlettrt, az özvegy a 
tárgyalás után eltűnt Párisból. .4 minden 
titkok tudói, a párisi benfentesek arról sut
tognak, hogy Staviskyné elutazott — még 
pedig állítólag Budapestre, ott akar letele
pedni. 2. Micheliné Houtcr híres párisi 
ügyvédnő három esztendővel ezelőtt felesé
gül ment egy Steinberger Lajos nevű, Pá
risiim élő budapesti származású úrhoz. A 
szép ügyvédnő, aki különben Író Is, most 
fejezte be ,,.4 megvalósíthatatlan paradicsom" 
cimO magyartárgyu regényét. Budapest, a 
Margitsziget, a Tabán, a romantikus szép 
regény színhelye.

0
Edelsheim tiyulay l.ipót grófék fényes 

családi estélyt rendeztek clcfánti kasté'yuk-

BAKTER: Nini, Lepcses szomszéd, ma
guk má megen Pesten vótak?

LEPCSES: Az iker-telefon miatt.
BAKTER: Iker-telefon? Hát ammeg mi a 

ragya?
ÖRZSI: Iszen ösmeri a Boris jányom két 

szép ikergyerekit, Isten tarcsa meg ükét, 
egyik fiú, másik jány, drága angyalkáim, 
a Búbul ügyvéd lesz, most má biztos ...

BAKTER: Ügyvéd? Mirű gondujja?
ÖRZSI: Tennap az idesannya fülibül, — 

nmig szoptatta - , kilopta a fülbevalót.
BAKTER: Dejszen akkor még pógármes- 

ter is lehet nbbul Szólnokon.
LEPCSES: Lehet hát. Osztón hogy óvas- 

tuk az újságba az iker-telefont, gondótuk 
a mi unokáinknak is jár. Beszéltünk is Pes
ten az illető úriemberrel. Elsőbb csak né
zett ránk, de ige.ncsak főzándorodva, osz
tón aszonta haggyuk békin, mennyünk a 
Lógodi-útcába.

BAKTER: Tán ott osztogattyák az iker
telefont?

ÖRZSI: ügyláccik. Mer ottlakik a Bor
nemissza miniszter.

BAKTER: Beszéltek vele? 
ÖRZSI: Csak akartunk.
BAKTER: Mér? Nem vót otthun?
LEPCSES: Ümaga lehet hogy otthun vót, 

de a ház, akibe lakik nem vót otthun. Le
csúszott a Várhegyről.

BAKTER A ház? No illen dógotl A mi
niszterrel együtt?

LEPCSES: Meg a szűrövei. 
BAKTER: Micsoda szűrővel?
LEPCSES: Errül se tud? Azér köll a 

szűrő, mer rossz az újpesti vii.
BAKTER- Mellik jó? Én hájjá nem an- 

nék egy félliter kadarkát az egész Dunáér.
LEPCSES: Magam se. De az újpestiek 

mindenáron tiszta vizet akarnak Rendel
tek is e’ szűrőt valami Ganz nevű ember
iül. , ...............................

BAKTER: Ganz? ösmertem én egy Ganz 
nevűt, a háborúba. Feldrabi vót

LEPCSES: Lehet hogy az az, mer a mi
niszter nem engette tűle venni. Aszonta ű 
majd hoz jobbat.

BAKTER: Oszt most mi lesz?
LEPCSES: Mi lenne? Az újpestiek be

szélhetnek amit akarnak, mégis a minisz
ter szűrőjének isszák meg a levit.

BAKTÉR: ügy kell nékik, a békahasú 
fajzatnak. — Hát egyébként mi újság Pes
ten?

ÖRZSI: Nagy a drágaság. Föment a tej, 
meg a vaj ára. Mer igen horgyák kifele, Né- 
metórszágba.

BAKTER: Mér? Németórszágba nincs tej, 
meg vaj?

LEPCSES: Van, de most nem óléig. Mer 
a Hitler tejbe-vajba füröszti a népet, oszt 
evésre má alig jut.

Öklömnyi betűk, óriási plakátok, röpcé
dulák. újsághirdetések hívják fel figyel
münket a most meginduló alkalmi vásá
rokra.

Orca alóli Occaslol.
A nagy cégek most tartják srezónvégl 

kiárusításaikat és a vevők valósággal el
árasztják üzleteiket. A legjobb társaságbeli 
dámák most végzik vásárlásaikat.

Szemlélő körútra indultunk az occasio- 
dzsungelben, hogy megnézzük, mi az. amit 
most érdemes vásárolni.

Betévedtünk néhány előkelő belvárosi 
szalónba, ahol modell-kidrusifdst hirdet
nek. Eláinultunk nr. olcsó árakon, amelyért 
a legutolsó modelleket árusítják. Potom 
áron lehet kapni a legelőkelőbb szál ónok
ban is a most meginduló báli szezón ru
háit. Tafl és kioké esti ruhák, molré és 
gyűrhet cl len bársony töltetlek épp a fe
lééit. Szenzációin Ilyen még nem voltl Tes
sék hölgyeim, tessék, tessék! Még csak egy 
pár napig tart ar olcsó vásárlll

Hasunió lázas vásár folyik a tcxtilüzle- 
lekben Is. ahol nemcsak a mostani báM 
anyagok, hanem a nyári holmik is végtele
nül olcsón kaphatók És ha akad n hölgyek 

BAKTER: Hát arrul niit hallott Lepcses 
szomszéd, hogy van odaföl valami Mabi, 
oszt most baj van a patikaszerrel.

LEPCSES: Az ám. A ^aszpirinba nem vót 
meg a hajtóerő.

BAKTER. Hajtóerő? Má illet ne mon 
igyon. Hajtóerő köll a mozdonyba, a zau- 
í tóba, a villanykocsiba . . de hogy kerül 
hajtóerő a patikaszerbe?

LEPCSES: Ne bosszincson mái Nem 
óvnsta az újságba, hogy aszongya: amíg ön 
alszik, a hajtóerő dógozik?

BAKTER: Áztat óvastam.
LEPCSES- Hát ebbiil lett a haj. Mer ki 

süt, hogy amíg a Mabi alutt, a hajtóerő 
nem dógozott.

BAKTER: Ti lajdonképpen ml az a Mabi? 
LEPCSES: Megkérdeztem egy úrtul a vo

naton. Aszonta azt jelenti: „Még a bűrit is“
BAKTER: Hm. Oszt most mi lesz a hajtó

erővel ?
LEPCSES: Mán dög Hajaj! Igen

nagy szaladgálás van a Mabinál.
BAKTER: Hát az abezokrul mi hfr?
LEPCSES: Azok má az uj patikaszerből 

kaphattak. Mer igencsak futnak a Bádog 
Leó, meg a Grazi Jani elül.

BAKTER: A rádió bemonta, hogy a Nép 
szöveccség kikűd egy bizoccságot a Zabesz- 
sziniába.

ÖRZSI: Mirek?
BAKTER: Hogy megnézzék, micsinálnak 

ottan az olaszok.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 

Kistopány Pál hazaérve, egy huszárt lelt a 
feleséginéi, az ágyba. Rájuk kajbált, aszon
gya: „Micsinálnak maguk itt?“

BAKTER: Hátosztán?
LEPCSES: Feleli rá a huszár. „Nézze 

kend, vagy tuggya hogy mlcslnálunk s ak
kor minek kérdi, vagy nem tuggya s akkor 
majd bolondok leszünk megmondani**.

ÖRZSI: Jól felelt a betyár. — No gye
rünk aptya.

BAKTER: Még csak aztat mongya meg 
Lepcses szomszéd: mi lesz a telepítéssel? 
Kapnak-e fődet a rokkantak, a nincsetle- 
nek, a törpebirtokosok?

LEPCSES: Kapnak bizony. Ügy akarja a 
leform-nemzedék.

BAKTER: De miből?
LEPCSES: Nálunk példává majd elveszik 

a Rózumberg naccságos úr főggyit. Felit 
kapják a rokkantak, felit a nincsetlenek.

BAKTER: Hát a törpebirtokosok? Azok 
mibül kapnak? Ha a Rózumbergé má elfo
gyott.

LEPCSES: No hajjal Addig legyek én 
szeginyember, mfg annak az ügyes Rózum- 
bergnek megen nem lesz főggye. — No, Is
ten álgya.

öSSzony <«<y
OCCASIÓ - oh!

közt, aki fél a vásárlástól, mert nem tudja, 
divatos lesz-e az, amit most megvesz, meg
nyugtathatjuk őt: a pettyes, imprimé és vá
szon anyagok nagyon divatosak lesznek a 
nyáron is.

*
Rotschild A. divatszalonja (Váczi utca 37.) 

ezúttal is felülmúlta önmagát. A most occasió 
han eladásra kerülő szcbbnél-szebh estélyi és 
délutáni ruhák bámulatba ejtik a vevőközön 
séget olcsóságuknál és Ízlésességüknél fogva

BERNARD SHAW
első tilmvigjttéka csütörtökön a Decai ben :

PYGMALION
l»nny Juya Anion Kdthoftnir Gusfav Gründgnns

A Hétfői Napló közli elsőnek az orszá
gos páros nagy problémává rseny eredmé- 
uyét, amelyet legutóbb rendezett a Magyar 
Bridgeélet. Az észak-dél vonalon az orszá
gos győztes holtversenyben Perczel tábor*  
nők—dr. Horváth Irén (Debrecen) és dr. 
Görög—dr. Kréiner (Budapest) lett. Ezen a 
vonalon a budapesti mezőny egy újonnan 
feltűnt párt: dr. Preisz—Lukács. A kelet
nyugat vonalon az országos győztes: dr. 
Szomjas György—Gallé István (BEAC, Bu
dapest). Ennek a vonalnak budapesti győz
tese a Szegő—Teodorovits-pár. A verseny 
nagy sikeréért elsősorban dr. Farkas Mi
hályt, a főrendezőt, a legszebb partik ösz- 
szeállitóját illeti dicséret.

♦
A Magyar Bridge Szövetség szombat este el

végezte az elsőosztályu bajnokság sorsolását. 
Előzőleg a csapatkapitányok egyhangúlag c.gy 
.löntöttek, hogy nem 48, hanem 40 leosztásból 
álljon egy-egy mérkőzés. A sorsolás eredmé
nye szerint január 20-lkl első fordulón a kö
vetkező csapatok mérkőznek egymás ellen: Fé
rek—Bridge Klub (Zsűri: dr. Szigeti Pál). 

Unió—DSC (Zsűri: dr. Farkas Mihály). MAC 
T.— MAG II. (Zsűri: Dormándy ezredes). BLK 
-MAFC (Zsűri: Benke). MTK—Diplomás Klub 
(Zsűri: Rémy). A pályaválasztó minden esetben 
vz a csapat, amelyiknek nevét elsőnek Irtuk.

♦

Rejtvény
Ferenczl Györgytől.

♦ A, K, 10,8 
ó - 
0 10, 9, 6, 5 
4*  K, 6, 7, 4 2

♦ 4,5 ÉSZAK ♦ 3. 2
6 A, K, B, 10 í B 6 9, 6, 5, 4, 3, 2
0 K.D.8 £ “ 0B, 4,3
♦ D, B, 9, 8 BÉL ♦ 10. 3

♦ D, B . 9,7,6
6 D. 8,7
0 A, 7,2
4. A, 5

Dél játszik • pikket, Nyugat pikkel fndaB
♦

Az Unió Lawn Tennis Club szombaton este 
rendezte páros háziversenyét, amelyen negy
ven pár vett részt. A végeredmény a következő: 
I. Forgács—Egres, 2. Egresné—Vándor, 3. Bá- 
der Grete—Rajnay. A vigaszdijat a Somló— 
bischoff II. pár nyerte. A versenyt Miklós Th 
''or hibátlanul rendezte.

♦
„Unió Lawn Tennis Club február 1-i nagy 

elmezes báljára, — mely a négy évszak jegyé- 
>en fog lezajlani a Fészek összes helyiségeiben, 
— a minden oldalról való érdeklődésre való 
tekintettel január 25-ig fogad cl meghivóigény- 
léseket a bál irodája (telefon: 392—84).

Keresztrejtvény
pályázatunk ma 

véget ér!
Január 20-án, ma hétfőn ér véget 

a HÉTFŐI NAPLÓ szenzációs 9 HETES
KERESZTREJTVÉNYUTAZÁSA

100 szebbnél-szcbb ajándék! 
’orupás meglepetés éri a verseny győztesét!

A HÉTFŐI NAPLÓ immár harmadlzbcn 
TETÖTÖL-TALPIG FELÖLTÖZTETI 

a pályázat első Jutalmazottját. 
Hölgyeim és Uraim! Ma kezdődik 
a HÉTFŐI NAPLÓ szenzációs keresztrejt- 

vényutazásának pályázati beküldése.
SZERENCSÉS UTAT!

— A rádió ma — életszükséglet! Ezt az állit'st 
ma már nem tagadhatja le senki. Az „életszük
séglet" kielégítése azonban nem csak a kivált
ságosak privilégiuma — kell, hogy jusson be
lőle azoknak is, akik szerényebb keretek kö
zött élnek. A 222 es Orion rádió kis készülék 
— mindenki számára hozzáférhető; mégis olyan 
teljesítményt ad, amely nagy rádióknak is di
cséretére válnék.
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Zsarolásért letartóztattak 
Budapesten egy bécsi urllányt, 
aki Budapes're jött az udvarlója u án 
és azzal lenyegetle, hogy agyonlövi

Vasárnap óla egy feltűnően csinos bécsi 
urileány az ügyészség Markó-utcai foghá
zának lakója. A huszonegy esztendős Krista 
Geisbaum

különös hátterű bünilgy központjába 
került.

Még tavaly történt, hogy a fiatal leány 
egyik osztrák üdülőhelyen megismerkedett 
Endrei Imrével, egy budapesti nagyvállalat 
harmincéves tisztviselőjével. A fiatalok 
megszerették egymást, a leány gyakran uta
zott el 1 Japestre és hetekig voll távol 
szülei házától. A bécsi leány és a pesti fia
talember ismeretségéből

most váratlanul zsarolási bűnügy lett.
Endrei Imre megjelent a budapesti rendőr
ségen és zsarolás címén bűnvádi fő'.jelen
tést tett a leány ellen. Panaszában előadta, 
hogy Krista Geisbaum állandóan fenyegeti 
őt s legutóbb közölte vele:

ha nem veszi feleségül, vagy eltartásá
ról nem gondoskodik, keresztüllövi, 

azután végez magával is.
A tisztviselő levelekkel, tanukkal igyekezett 
bizonyítani állítását. A rendőrség megindí
totta a nyomozást, kihallgatta az ügy sze
replőit, de a leányra nem sikerült rátalálni. 
A bécsi leány eltűnt Budapestről,

mire zsarolás gyanúja miatt elfogató
parancsot adtak ki ellene.

Pár nappal ezelőtt Krista Geisbaum ismét

Schuschnigg:
— Presztízs, revans és sovinizmus, ez a három 
szó nem létezik az osztrák szótárban
A Hazafias Front nagygyűlése Bécsben

Récs, január 19.
(A Hétfői Napló tud ősit óját ól.) Vasárnap 

délelőtt tartotta meg Becs legnagyobb hang 
versenytermében az osztrák Hazafias Front 
első nagy országos találkozóját, amelynek 
Schuschnigg kancellár és Starhembcrg alkan
cellár figyelemreméltó beszédei adtak különös 
jelentőséget. A zsúfolásig telt óriási teremben, 
ahol a diszemelvény előtt emlékművet állítot
tak a mártírhalált halt Dollfuss tiszteletére, 
megjelentek az osztrák kormány tagjai, Bécs 
főpolgármestere, Innitzer bíboros, az osztrák 
szövetségi államok tartományfőnökci és a Ha 
zafias Front szervezeteinek vezetői.

Orgonazugás és harsonák hangjai mellett 
vonultak be Schuschnigg kancellár és Star- 

hemberg alkancellár,
akiket a Hazafias Front nevében Adum ezre
des üdvözölt.

Háromszoros Hn‘/-kiáltás fogadta Schusch
nigg kancellárt, amikor szólásra emelkedett.

SCHUSCHNIGG
hangoztatta, hogy a Hazafias Front minden 
tagja meg van győződve az ő célkitűzéseinek 
helyességéről, de a Hazafias Frontnak első 
sorban tettekben kell megnyilvánulnia Az uj 
osztrák államot Dollfuss gondolta el és ő te
remtette meg az állami öntudatot. Ez

az öntudat az ezeréves tradíciók tisztelete 
nélkül r.em volna elképzelhető.

Ausztriában tudatosan építették íel a tekin 
tély-é.llamot, de

a „tekintély**  osztrák nyelven sohasem je
lenthet önkényt, hanem mindig csak sza

badságot
Azt viszont, hogy Ausztriában mi történik 

egyedül Ausztria fogja eldönteni. Sem időbeli 
lég, sem tartalmilag nem hagyjuk magunkat 
befolyásolni Az osztrák népszavazásról az uj 
alkotmány intézkedik és

mennél inkább akarnak bennünket erre 
kényszeríteni, annál kevésbbé fog ez si

kerülni.
— Külpolitikánk első alapelvc — jelentette 

ki Schuschnigg — hogv
Ausztriában elsősorban osztrák politikát 

csinálunk.
Mennél inkább kísérlik meg azt, hogy 
gazdaságilag az egyik oldalon beszorítsa

RENATE MÜLLER, DOROTHEA WIECK, I0A WÜST, 
MICHAEL BOHNEN, EUSEN KLÖPFER, HANS STÜWE 

óriás filmje:

A NAPKIRÁLY ÉS
AZ ASSZONYOK

Szerelmi ármányok a franc'a udvarban 
Játékba’,rendezésben mindent felülmúl!

Kápráza'os kiállítás !

Bloscop-világfllm I

Tiindérl fény és pompa!

Holnaptól CITY OHINIA

megjelent Budapesten, mire a rendőrségre 
kisérték, majd az ügyészségre vitték s itt 
a vizsgálóbíró elfogatóparancsa alapján le
tartóztatták.

A bécsi leány zokogva tiltakozott a 
zsarolás vádja ellen.

Elmondotta, hogy a fiatalemberhez köze
lebbi kapcsolatok fűzik, minden reménye 
megvolt arra, hogy Endrei Imre őt feleségül 
veszi, de aztán a fiatalember tudni sem 
akart róla. Közben súlyosan megbetegedett, 

sürgős orvosi beavatkozásra lett volna 
szüksége

és miután Bécsben lakó hozzátartozóival 
éppen az Endreivel való ismeretsége miatt 
minden kapcsolatot megszakított, a legkét- 
ségbeejtőbb helyzetbe került.

A leány letartóztatása és szomorú valló 
mása elsősorban Endrei Imrét hatotta ineg. 
A fiatalember megjelent a vizsgálóbírónál, 
bejelentette, hogy

visszavonja a leány ellen tett följelen
tését és kérte, hogy Krista Geisbaumot 

bocsássák szabadon.
Ez azonban nem történt meg, mert a leányt 
elfogatóparancs alapján tartóztatták le s 
igy egyelőre szabadlábra nem helyezhető

A zsarolási bűnügyben tovább folyik az 
eljárás, mert ez a bűncselekmény hivatalból 
üldözendő s igy a bécsi leány egyelőre a 
Markó-utcai fogházban várja további sorsát.

nak, annál jobban tágítjuk a másik oldalt.
Jobban fogjuk ápolni azokat az érzelmeket 

amelyek minket más szomszédállanwkhoz fűz
nek. Mindenütt a világon ma az az elv, hogy

először élni kell és csak azután bölcsei- 
kedni.

— Az osztrák szótárból három Szónak el 
kell tűnnie. Ez a három szó: presztízs, revans 
és sovinizmus.

Nem gondolunk revansra és nem gondo
lunk hosszúra senkivel szemben sem.

Elég erősek vagyunk a jelent elviselni és 
erre büszkék is vagyunk. Hiába mozgósították 
elenségeink prófétáik tömegét ellenünk, szel 
lemi fölényünk biztosítani fogja fennmaradó 
sunkat. Schuschnigg azután bitet tett amellett, 
hogy továbbra is a Hazafias Front első vona 
Iában fog küzdeni az osztrák állam és nép jó
létéért és fennmaradásáért.

Utána
STARHEMBERG 

alkancellár mondott köszönetét a Hazafias 
Front minden tagjának munkájáért. Hangoz
tatta, hogy a munka még nincsen elvégezve. De 
már az eddigi eredmények is jogossá teszik 
hogy

az Anschluss-ideologia ellen a legnagyobb 
erővel küzdjenek.

Harcolni kell az ellen az elmélet ellen, hogy 
Ausztria csak egy kis része a nagy német biro
dalomnak . Szabad és független akar maradni 
az uj Ausztria amely tántorithatatlanul a ke 
rcszlény világnézet alapján áll.

— Ausztria történelmét — mondotta Star- 
hemberg — nem lehet különválasztani a Habs
burgok foga’mólói és lehetetlen Ausztria jövő
jét úgy alakítani, hogy az ne gyökerezzék a 
mutban. Azokra a híresztelésekre, hogy a kö
zeljövőben ki akarjuk kiáltani a monarchiát, 
meg kell jegyeznem, hogy csak az osztrák nép 
hivatott a monarchia kikiáltására.

Nem lehet a monarchia államcsíny vagy 
alkalmi megoldás eredménye.

Az osztrák államforma kérdése osztrák bel- 
iigy ugyan, tudatában vagyok azonban annak, 
hogy Ausztria m s államokkal és népekkel •— 
mindenekelőtt a szomszéd államokkal — szem
ben is felelősséggel tartozik.

Starhembcrg beszéde után a Hazafias Front 
vezető személyei szólallak föl.

mert

KRUSCHEN SO
Eredeti csomagolását mindenütt 
ismerik, minden gyógyszertárban 
kapható 1
Er.íl.ll klK tlv.R r 2.30. nagyobb üvegben aránylng sokkul olr-ollib.

Lopott portékából 
áruházát akart alapítani

Bécs, január 19.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Szokatlanul 

nagyméretű árulopásokat leplezett le a knit- 
lelfeldi rendőrség. A lopásokat Alfréd Péter- 
nell 27 éves kereskedelmi alkalmazott követte 
el.

A nyomozás során házkutatást tartottuk Pé
ternél! apjának, Johnnn Peterncli szabónak 
llahnstrasse 47. szám alatt lévő házában, ahol

hatvanezer schl Iliig értékű árut és 44.000 
schllliiig készpénzt 

foglalt le a rendőrség. Az emeletes ház vala

A velszi hercegről írt operett 
próbáit letiltották a szerzők

A Royal Színházban egy hét óla folynak 
•t próbák a Mesebeli herceg" című operett
ből. A darab Halász Imre novellája nyo
mán készült. A novellát Marton Sándor dr. 
színpadi kiadó, megjelenése előtt megvásá
rolta dramatizálás céljára és a darabot 
megiratta Görög Lászlóval. A darab Buda
pest fejedelmi hercegéről, a welszi herceg
ről, illetve annak budapesti látogatásáról 
szól. A Royal Színház kötötte le a darabol 
előadásra és Bárczy Tiborral íratott hozzá 
•énét. Miután a darabot próbálni kezdték, 
Halász Imre levelet intézett a Royal Szín
ház igazgatóságához s felkérte őket, hogy 
nevét ne szerepeltessék a darabbal kapcso
latban, mert

a darabot nem ő irta,
— Apró ötletemből — érvelt — Görög 

László egyedül irt egy egész estét betöltő 
darabot, amelyet rendkívül mulatságosnak 
tartok. Mivel a darab megírása az első be
tűtől az utolsóig az ö munkája, úgy érzem, 

nincs jogom részt kérni a sikerből.
A Royal Színház ezt az érvelést nem fo

gadta cl és most már választott bíróság 
dönt a vitában — ha ugyan dönt — mert 
a legújabb fejlemények szerint dr. Marton 
Sándor,

a darab kiadója és a szerzők is tilta
koznak az ellen, hogy darabluk élőn ás- 

ra kerüljön a Royal Színházban.
Az történt ugyanis, hogy a kiadó és a 

szerzők végignézték a színház szombati (író
báját és megállapították, hogy a színház 
ígéretével ellentétben, nem gondoskodott 
elsőrangú szereposztásról. Kivéve Tamássy 
Ellyt, a vörösbaju, fiatal, kitűnő hangú uj 
primadonnát, az egész

szereposztást kifogásolták.
A Royal Színház ezzel szemben uzt ál

lítja, hogy joga van a darabot ugv előadni, 
ahogy akarja s hogy errevonatkozóan a 
szerződésben semmiféle megállapodás nincs. 
Fokozza a bonyodalmat, hogv azok a szí
nészek, akikhez a darab kiadója és szerzői 
ragaszkodnak, ezidőszerint nem szab idők. 
Miután a színház egyelőre nem hajlandó, 

mennyi helyiségét szabályszerű irurakt: i nak 
rendezte be a tolvaj kcreskcdösegi'd, aki letar
tóztatása után beismerte, hogy a lopott áruk 
hói rövidesen

óruházat akart nyitni.
A különböző holmik autóbarakására 
tizenkilenc munkás és c szállitására hu

szonhét teherautó volt
szükséges

A tolvajon kívül letartóztatták fivérét. Erust 
Ptlernellt. apját és még öt személyi, akik va
lamennyien beismerték bűnrészes.végüket 

illetve nem tud más szereposztást adni, a 
kiadó és a szerzők felkérték a színházat, 
l.ogy a darab próbáit szüntesse />.-.

A legjobb 

harisnyát 
egész évben árusiijuk 
ezekből összegyűlt 

40 OO Mr 
harisnyát kis hibává', 

a vásár tartamára 
1 pengőjével adom

Finom (jyap)u pouiow rek és 
mellények 3, 5 és 7 pengő

HEILEG
harisnya ház

R8KÖCZÍ itt Zu
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Három magyar fir
baráí eítíméa líinaí forrada-tpai 

véres káossában
A rend a követségek 
utján érdeklődik az ellünf hiiíériCők sorsáról

A budapesti térin ■‘•■•k ntixiltázábnii az 
utóbbi napokban a legnagyobb izgalommal 
t; r;.'\ al >ák azokat a híreket amelyeket i 
r<*nd  Kínában működő Idltérítői sorsa felől 
kaplak.

A fercncrendi barátok élete ii le'pur'yobb 
vesz'lyhen foro/, a kommunista Fórra- 
ilnlmárok vérdijat t /lek ki c fejükre 

és állandóan attól kell larluniok. I’.ogy cl- 
lcsz.ik ó , t láb alól.

Kína déli részén a Hunon I n tornái. vb:in. 
ahol nemrég kommunista b iHidalom tőit 
ki, több magv.-ir hlllvrilö műk', ik Páter 
//'o.'y, Páter Apolliiirír. Páter l.ás.lá. Páter 
Grácián, Páter licrnál. Páter I nis és Páter 
renedek, - akik valamennyien a pesti 
rendházból kerültél, ki már óvok ól > 
Kínában vé/'/tk

a hlttéritéfl nehéz, fárasztó miinkáját, 
A misszionáriusok központja Pasking vá-

!

A nagyüzem előnyei 
a Magyar Divatcsarnok téli vásárán

Dl unt csarnok lapunk 
ulcnyvégi téli v.'sá

A Hákó-z.i-uli Magyar 
mai számúban telte közzé- 
rónak hirdetését. Ez a hirdetés szcnzúeiósubb 
olvasmány ma, mint bármilyen izgalmas esc 
m-nv, mert elképesztően ölesét árai azt mutat 
j. k. hogv ha csak rövid II napig is — a 
legkisebb jövedelmű ember részére is megnvilt 
u vásárlás lehetősége Ha nz olcsó árakat <>l 
vnéva még arra is gondolunk, hogv a Mn?vnr 
Divatcsarnok csakis í</e»i kiváló minOstyü árit- 
cikkeket tart raktáron, akkor meg kell állapi 
tanunk hogv ez a vásár nem csupán a kis 
pénzű, hanem a na igéméi közönség álmait 
is valóm tudja váltani. Néhány pengő, de né 
hány fillér is elegendő ahhoz, hogv az ember 
elmenjen ebbe a mcváruh zha és hogy olt ke 
vés pénzéért igen finom és nngvon szükséges 
órneikkeket szerezhessen meg magának.

Hogyan tud a Magyar Divatcsarnok 
hihetetlenül ölesét lenni9 Ez a kérdée 
nv’-szetesen mindenkiben felvetődik. de erre 
kérdésre igen könnyű n felelet: - a nagyirz

MEGKÖTÖTTE AZ AUTÓSBÉKÉT 
és vasárnap hajnalban elindult csodaszépén a monte
carlói csillagturára a Kozma-Martinék versenyzőpár

A KMACérdekeselökészületei akülfö'di autósok fogadására

Vasárnap ha inaiban egy csukott kisautó vá 
g It neki a Budapest- szegedi országúinak: 
létrej. tt nz. autósbéke és

a magyar versenyzők elindullak a moiitc- 
earlói cslllngturiírn!

Az nulóstársadnlom napok óta nagy izgalom 
mid lárgyalla a inei.lecnrlói csilhtgluri 
Január 25-én szóm hu lop délelőtt t 
Ei r'iprf legjobb autóversenyzői állna! 
púhoz Athénben, hogy abszolválják

n 
lom is. Két jelölt került 
és Martinék István. A Ki-

EÉTFfl! NAPLÓ Budapest, 193« ,|anndr 20.

heti, hogy orvosa tanár ára naponta egy pohár 
Mira g.auhcrós gyógyvizei ivott. Címe a Mira- 
forrás irodájában (V., Tükör-utca 5) mcgíudhaló

teszi. Hatalmas gyárak sokszor hónapokig csak 
a Magvnr Divatcsarnoknak dolgoznak, nagy 
műhelyek állandóan vsak a Mát var Divat-sár 

ik varrnak, a bevásárlók serege azt ku 
■ "■ ' ' 1 -n és a

főnyi szcmily7c 
hogv hogyan le 

' -inasabban

  serege 
hogv Imi lehet a legelőnví sehh 

legolcsóbban vásárolni, . ŰOŰ 
lének isiik az az igyekezete, 
hei a . '
kiszolgálni, 
gorodik össze a 

|cik a vevő
Imgv az ember gsakran nem js 
nck Ainilo r azt'.. E -- 
lom jön, mint amilyen.cz n téli 
üzem még

11 roh 
Ihcly a 

ilyen i vaszi
i tér

■m

vevőt a legjobbak és Icgudva
llvcn nagv üzemben fillérekre zsu 
... a pengő és mire a finom áru 
•lé kcri’d, már olvan olcsót ára van, 

-—-”i. js hisz a szemé
■ aztán egv ilyen rendkívüli alka

............”................. vásár, a nagy 
nagvolbal Imi produkálni. Most nz 

hn''v l'd kell adni mindenáron n rak 
szoiult lép árucikkeken, mert kell a 

j műhelyekben és gyárakban készülő la 
árucikkek .észére Üvenkor pers/C olvan 

alacsonyra írjak le az árakat. hogv valóban 
akadjon vevő minden egves darabra s hogv a 
vásár végére valóban kiürüljenek a raktárak 

enrlói csülagtur it. Az. útvonal; Athéll—Sznlo 
niki - Szófia - Belgrád-Budapest Becs— Műn 
eben -Lyon Mon(ecarlo,

összesen 38(58 kilométer, ezt a távolságot 
IMI áru 18 perc alatt kell lefutni.

A csillagltirán képviseltetni akarta mngát 
magyar m tnstárs idolom is. Két jelölt 
szóba. Kozma Emire

Magyar Automobil ('.hibban megindullak 
és megállapodtak a kit vet-

l’cst Ir.’.ki asszonya, lipótvárosi
ii :li I tulaj iono'.i is ezzel — nagy örömére — 
elvesz:. Ite a ,.1’esl legkövérebb asszonya**  cí
met. A hatalmas súlycsökkenést annak köszön

dijat, de 
még nem

9cnyző szem Ivében, ők kettőn indulnak egv 
kocsin a csillaglurára

A sportt.i.sada’inn áldozatkészségéből meg
szerezlek az v.lravalót. egy kis csukott kocs i 
speciális sporlmolorral szereltek fel, 

valófiágca csodugépet varázsoltak belőle, 
a négykerekű kocsi szükség eseten hntkerc- 
kővé váll, /tolható ál és gondoskodtak arról is, 
hegy olyan speciális felszereléssel lássák el. 
-m.l ek segítségével átver .'ódliel a Inra legne 
liezebh részein, a rossz balkáni iHszaknszpn, A

; közölt p-.'l l. t I g< ndoskodni kellel! arról. 
■ < -V pót fark segítségével közel száz liter ben
zint vihessenek marinkkal. mert a balkáni cl 
egyik szakaszán

hnt- áz kllrmíteren kell robogniuk anél
kül, hogy egyetlen helyen benzint tudná- 

link vásárolni.
Egészen különleges, igen drága reflektoro

kat és ködlámpákat is kellett a kocsira sze
relni, mert egyes helyeken

ugyr.evczett „kiid vidéken**  haladnak át, 
ahol csak speciális fényszórókkal tudják meg 
világítani az. utat

Nagyban folyt a készülődés, amikor váratlan 
bomba ülőit he:

nézeteltérés t>‘mndl n versenyző-pár közölt 
■’s nem volt meg a szükséges harmónia Kozma 
Endre, valamint Martinék István közölt, aki 
ugyan számos motorversenyen nyert 
nnnyóbbszabósu autóversenyen eddig 
veit részt,

A felmerült ellentétek
már-már azzal fenyegettek, hogy 
a montecarlól csillugtura magyar vonatko

zásé terve,
szerencsére azonban Delmár Waller, a KMAC 
alelnöke és Landaucr Eduárd dr. vezértitkár 
közbeléplek és hosszas tanácskozás után sike 
rillt eloszlatni a nézeteltérést! szombaton meg- 
köl' lték az aulásbékt't, a kocsit a

'■rendezővállalat telepére vitték és 
óráig Iar4ó szakadatlan munka után 
lek a még hiányzó reflektorokat.

A versenyzők ezután
néhányórai pihenőre tértek és vasárnap 

hajnalban elindultak Athén felé,
hogy sorompóba álljanak.

A montecarlói csilluglurával kapcsolatban 
nagy előkészületek folynak a KM.IC-ban. A 
-jövő héten, .hétfőn érkeznek Budapestre a 
Monlecarlő relé tarlói versenyzők. A KMA(j 
ünnepélyesen fogadja őket a magyar autósok 
nevében A rendőrség reggel kilenc, órakor el
zárja a forgalom elől a Cirrfo-utcát, ebben az 
utcában parkíroznak majd éjszaka az autók 
Az utcát a KMAC ablakaiból éjszakára reílek 
torral világítják meg

A klub helyiségében harminc versenyző 
részére rendeznek he minden kényelemmel 

felszerelt pihenőhelyet,
itl alszanak és gazdag bűidéivel várja őket a 
KMAC. A versenyzők fogadtatásáról helyszíni 
közvetítést ad a rádió.

felborul

vjlágilás 
este tíz 
felszerel

— Kokszlugyasztóink figyelmébe! Nem lesz 
nek fűtési gondjai! Ha kazán, vagy kAlyhatüze 
lésnél bármilyen felvilágosítást óhajt, fordul 
jen Budapest Székesfőváros (lázmüvei „Mellék 
termékosztályához". I'iilölechnikusaink a lég 
rövldebh Időn belül adnak díjtalan szakszeréi 
;elt>iláiiasilást kokszl'ogyaszléiinknak. Uj fo 
gynszlóinknak a gazdaságos tüzelésre szintén 
■• Ívesen adunk f-zuklaiiáesot Budapest Székes 
főváros Gázmüvei,

UJ LEXIKON
(Lat kötetben, Dante-Pantheon kiadás)

A cím egyúttal programra és pedig olyan 
programm, amelyet már az első kötetnek si
kerűit mvgvab'sjianiu. Nem egv nagy teljes 
lexikon összefogása hal kőtélbe u cél, hanem 
a kiépítése egy olyan új lexikonfajtának*  
amilyen idáig hiányzóit a magyar könyv
piacról.

Először: ez a hal kötél ?yors tempóban 
fogja kövein! egymást és az év végére elké
szül az egész nimjka A lól Z-ig. M g rendsze
rint hét-nyolc év, esetleg még hosszabb idő 
szőkíti elválasztani az első kötél megjelenésé
től az utolsó kötetéi. Tehát sokáig csak az 
egész munka egyik lőre léke van a közönség 
kezében és mikorra teljessé lesz a lexikon: 
addig már újból csonkává iesz, mivel a köte
lek első fele elveszíti aktualitását és éppen a 
legfrissebb, a legérdekesebb adatok hiányza
nak ezekből a kötelekből. Míg az új lexikon 
egy esztendőn belül adja a közönség kezébe 
a teljes anyagól és sehol nem fog elmaradni 
az. események mögött.

Másodszor: ez az új lexikon nem olyan 
kézikönyv, amelyet csak akkor lehel fella
pozni, lm egy adalol keres valaki. Az első 
■kötet jeienlékenv része olvasmány. mivel 
a nagy összefoglaló cikkeken vau a súly
pont. Akár a 18. század híres francia enciklo
pédiájánál, amely akkor átformálta Európa 
egész gon lolkodásál. Vagy az összes lexiko
nok közül a legfőbb tekintélynél, Anglia 
egyik nemzeti büszkeségénél, a British Én- 
cyclopedia-nál. De azért az új lexikon ügyel 
arra, hogy ezek az összefoglalások ne válja
nak fárasztókká és hosszadalmasokká. így 
oéldául az első kötetben az „/te Állat" főcím 
kilenc érdekes gazdag hasábja illán többek 
közt ezek nz alcímek következnek*  Állal föld
rajz, Általi beszéd. Állati elektromosság, Ál
lati mérgek, Állat-kultusz, Állatok kapcso
latai, Állat-társadalmak, Állat-telep, Állat
védelem, Állat-viadalok, Állatvilág Feltárul 
tehát az állatok szociológiája és pszicholó
giája is, nem csupán az állatvilág biológiai 
leírása. ■ ........... ■ • -

A kitűnően megírt, exaktul .tudományos, 
de azért népszerű és érdekes összefoglaló 
cikkek teszik majd az új lexikon anyagának 
jelentékeny részéi. Es mindenül! előtérbe 
kerül a legfrissebb, s legaktuálisabb anyag. 
\ háború technikájának tegnap és mu elért 
új eredményei, a 7000 lóerős Diesel-mólor, 
;z áramvonalas autó szerkezete. De ugyanígy 
i modern otthon berendezése, a Ilim fejlő
dése és technikája, vagy Szovjet-Oroszország 
művészeti és zenei-élete. Világos, hasznos át- 
ickintésl ad az új lexikon az orvostudomány 
eredményeiről, betegségek okairól, lefolyó
éról, gyógyításáról, a jogi élet szövevényes 

útjairól, például az adókról, vagy a családi 
’iáz építési szabályairól megadja a mindig 
szükséges tájékoztatásokat a gazdasági élet
ről, sőt pótolja az utazási kézikönyvei is. Es 
ugyanígy tekintetbe veszi, milyen széles sze
repel lölt be a modern éleiben a rádió vagy 
,i sport. Ezért megadja azokat a felvilágosítá
sokat, amelyek megkönnyítik a rádió zenei 
műsorának értékelésé) és felölel min len 
szükséges útbaigazítást a sport birodalmáról.

A halolt térképeket eleven térképek vált
iák fel. Olvan térképek, amelyek megszólal
nak és plasztikusan hozzák érvényre minden 
érdekességüket. A nyers, száraz földrajzi té
nyek egymásmellé sorakoz.latás.i helveti a 
gazdaságföldrajzi, a lársndalomföldrajzi ősz- 
szefüggések bontakoznak ki, világosan és 
érthetően. A térképanyagot szerencsésen épe
szűik ki azok a táblázatok, amelyek például 
a technikai feilödés négy ét ezredének fővo
nalát rajzol iák meg egyetlen oldalon, vagy 
!»e fig ngvanilven tömören, egyszerűen be- 
zéde i n foglalják össze a föld fölfedezésé

nek fő állomásait Szerencsés kézzel történt 
meg a sokhelyütt sz'iies illusztratív anyag 
"•sszeválogalása is. A szöveg közé elhelyezeti 
I is illusztrációk mellett .sokszáz egészoldalas 
illusztráció teszi szemléllelövé a lexikon 
ínyagái. A többszínű nyomások kitűnően si

kerüllek és többek közt nagyon szép áttekin
tést adnak a művészet fejlődé:.éröl

Új programtant hozott, új eiedmónycket 
ért cl az Ú j Lexikon és ezért bizonyos, hogy 
i közönség szívesen fogja fogadni \ jó 
könyv, jó barát... Fs az új Lexikon való
ban jó könvv is nem csupán hasznos vrze- 
lőfonal az élet ezer gondja ezer l.is és nagy 
probléma ía k< zötl

— A Ildiig Ilartanya’iúz 4030 pár cgypengő*  
oirlsny jIu A * áros izi ■■: -t nevű és nép

szerű lleilig llnr'snynház (Hákóezi itt 20) 
i thindónn újabb öth’hd.kel I• -dveskedik vá- 
sárlókőzömségénrk Az a |ör?skőzöns''g. amely 
már évek óta hlzulnmnml keres' lel ezt at 
egyre fejlődő céget. igen kellemes
me'lr'.,.lésben részesül egész, évben
gvüilölle a Imt isnvékal mnelvck fclimlélJelcn 
gyári hibával kerüllek lorgnlomha és most 
mintegy 4000 pár harisnyát árusít ki I pengős 
áron.

amilyen.cz
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Eltűnt lovag erényi Ullmann Antal

A rendőrség kutatja az
Meglepő esemény történt lovag erényi 

Ullmann Antal dr. ismert pesti ügyvéd 
hagyatéka körül. A hagyatékról szóló vég
rendelet eltűnt s most a hagyatéki bírósá
gon kihallgatások folynak, s a rendőrségen 
nyomozás indul az eltűnt végrendelet után.

Az örökké v’dám Ullmann Antal
Ullmann Antalt, a pesti társasélet egyik 

legnépszerűbb, legérdekesebb tagját, min
denki is...erte a fővárosban.

Több mint húsz esztendővel ezelőtt 
nyitotta meg ügyvédi irodáját 

s jóidéig egész sereg nagyvállalat jogtaná
csosa, előkelő közéleti ember ügyvédje 
volt. A legutóbbi esztendőkben azonban már 
nem foglalkozott oly intenziven irodájával. 
Nem is volt szüksége az ügyvédi iroda jö
vedelmére. Ullmann Antalnak már a béke
időkben tekintélyes vagyona volt s minden 
krízisen keresztül vagyona jórészét átmen
tette a mai időkig. Lovag Ullmann Antalt 
nem is mint fiskálist, hanem mint

■ társasági élet népszerű, sokat sze
replő tagját ismerték.

Nem volt Budapesten olyan társadalmi ese
mény, ahol az örökké vidám, jókedélyii 
Ullmann Antalt ne látták volna.

Pár esztendővel ezelőtt megdöbbentő 
tragédiával kapcsolatban beszéltek Ullmann 
Antalról.

Volt felesége, akitől hosszú esztendők
kel ezelőtt elvált, öngyilkosságot köve

tett el.
Ullmann Antal elvált feleségével igen jó
barátságban maradt s az öngyilkos uriasz- 
szony volt férjére hagyta hatalmas vagyo
nát. Felesége tragédiája Ullmann Antalt 
nagyon megviselte. Hosszú időn keresztül 
visszavonultan, zárkózottan élt. Pár hónap
pal ezelőtt

szívbaj tünetei mutatkoztak rajta, 
s az elmúlt év végén annyira elhatalmaso
dott betegsége, hogy nem lehetett már se
gíteni rajta: meghalt.

Eltűnt a végrendelet!
Ullmann Antal halála után ismerősei, 

hozzátartozói úgy tudták, hogy
hatalmas vagyonának jórészét egyházi 
intézményekre, jóléti célokra hagyta.

Az elhunyt ismert ügyvéd halála elölt nem 
is csinált titkot abból, hogy ilyen céljai 
vannak a vagyonával. Érthető kíváncsiság
gal várták tehát a végrendeletet mindazok 
az intézmények, amelyek az örökségre szá
míthattak. De Ullmann Antalnak kiterjedt 
nagy rokonsága is érdeklődött a hagya*ék  
iránt.

Most azután kiderült, hogy
Ullmann Antal végrendelete eddig még 
meg nem állapított körülmények között 

eltűnt.
Közel félmillió pengős vagyon maradt az 
elhunyt ügyvéd után s ennete a nagy örök
ségnek titkát, rejtélyét kutatják most. A 
végrendelet eltűnését pár nappal ezelőtt 
bejelentették a hagyatéki bíróságnak. A 
hagyatéki biró a bejelentés után megkezdte 
a kihallgatásokat.

Egész sereg tanút Idézett maga elé, 
hogy a végrendelet sorsáról kihallgassa 

őket.
Ezek a tanuk arról vallottak, hogy Ull
mann Antal halála előtt szabályszerűen 
végrendelkezett, de nem tudták megmon
dani, hova tűnt a végrendelet.

Bűnvádi feljelentés!
Az eltűnt vígrendelet rejtélye elsősorban 

a különböző egyházi intézményeket érihti. 
Ullmann Antal n Krisztuskirálg belső jő- 
zsejvárosi római kathollkus egyházközség
nek jogtanácsosa és vezetőségi tagja volt. 
De más egyházi intézményeknél is vezető 
szerepel vitt, igv a Krisztinavárosi róm. 
kath. egyházközségnél is.

Ezekre az egyházi Intézményekre mint
egy 350.000 pengőt liugyolt.

Ezek az intézmények fordultak a hagya
téki bírósághoz, de Ullmann Antal rokon
sága Is kérte a bíróságot: tisztázza, mi tör
tént a végrendelettel.

Tegnap azután újabb érdekes fordulat 
»■ történt Ullmann Antal ellőni végrendelete 

ügyében. Értesülésünk szerint egyik egy
házközség úgy határozón, hogy a rendőrség 
segítségét is igéngbeveszi az eltűnt végren
delet felkutatására.

Az egyházközség jogtanácsosa utján 
ma, hétfőn. Ismeretlen tettesek ellen 
bűnvádi följelentést tesz □ főkapitány

ságon.
Följelentésében kérni fogja, hogy a rend
őrség indítson erélyes nyomozást annak 
megállapítására:

ml történt ■ végrendelettel, kinek állott I

félmilliós
eltűnt végrendelet titkát 

ér 'ekében eltüntetni s hol van most a 
végrendelet, amely Ulhnr.nn Antal 
nagy értékű iniik:ii?seiről, értékpapír
jairól s egyéb vagyontárgyairól Intéz-

végrendelete
kedlk.

A följelentés megtétele után most már a 
rendőrség is nyomozást indít majd a vég
rendelet rejtélye ügyében.

Vakmerő szélhámosság 
a Kereskedelmi Kamara
nevével

A főkapitányság bűnügyi osztályának dc- 
tektivjei erélyes nyomozást folytatnak egy 
vakmerő szélhámos kézrekerilisére, aki a 
kereskedelmi é.s iparkamara nevével vissza
élve, sorra járja és megsarcolja az. ipari 
kölcsönre várakozó kisembere'..el.

A kiskereskedők és kisiparosok megsegí

Ál-kamarai titkár sarcolja a kölcsönre 
váró kereskedőket és iparosokat

tésére szánt úgynevezett kisipari kölcsönre 
reflektáló kereskedők és iparosok, ha köl
csönt akarnak kérni, a kereskedelmi kama
ránál blankettát kérnek, ezt kitöltik és be
nyújtják a városháza V. ügyosztályán. In
nen a kamarához kerül a kérvény,

a kamara véleményezi, azután vissza-

küldi a városházára, 
ahol megfelelő véleményezés esetén a kér
vényezők megkapják a kölcsönt.

A nehéz gazdasági viszonyok mellett
gyakran ez az utolsó lehetőségük arra, 
hogy fenntarthassák üzletüket, vagy 

üzemüket.
A kisembereknek ezt a szorult helyzetét 

használja ki egy vakmerő szélhámos. Ele
gánsan öltözött, aktatáskás fiatalember je
lent meg a kölcsönre váró kereskedőknél és 
iparosoknál.

néhol mini városházi ember jelentke
zett, más helyeken mint kereskedelmi

kamarai titkár mutatkozott be
és rövid bevezetés után rátért arra, hogy 
hajlandó vállalkozni arra, hogy

megsürgeti és kieszközli a kölcsönt.
Különféle blankettákat töltetett ki a kői*  
csönkérőkkel, a blanketták tejében kisebb*  
nagyobb összeget vett át lötök és azzal tá
vozott, hogy rövidesen meglesz a kölcsön. 
A kisemberek vártak, de semmi értesítést 
nem kaptak. Erre érdeklődtek a kamaránál, 
ahol kiderült, hogy szélhámosság történt:

az elegáns, aktatáskás urnák semmi 
köze a kamarához, semmi köze a vá

roshoz.
A feljelentések alapján most városszerte 

keresik a kisemberek lelketlen csalóját.
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A Községi Takarékpénztár 
mérlege

A betétállomány 
ZaraSt százalékkal emelkedett

A Bwdoprzí Székesfővárosi Községi Takarék 
pénztár Részvénytársaság igazgatósága 1WÓ 
>nuár hó 17 én tartott ülésén Líptay Lajos dr 
msérigMfató előterjesztése alapián megáll*  pi 
tolla • takarékpénztár 19.U i üzietévére vona' 
ássd mérlegét * igy a zzékeifőváros iltetéke- 
MnyasŐinek már a közeljövőben módjukban 
hws aszal ■ törvénye*  rendelkezéseknek meg 
tablóén foglalkozni

A takarékpénztárnak as elmúlt üsletévi ered 
aaáayei közül a legszembetűnőbb és leg- 
htmaguslóbh a betétállomá'iynak nagyméretű 
afbdti emelkedése. Ez az emelkedés az elmúlt 
évben a takarékkönyvekre és folyószámlára el- 
hilgezett betéteknél tüK-os. amennyiben az 
sM évi « ! millióról 193& ben kerek 10 mii 
MóvsÁ W.i millióra növekedett a betétek ősz 
BAs a tény, hogy a Községi Takarék- 

r betétei a *ulyos  válság éveiben állan 
» l«M ben ilyen jetentöa összeggel emel

kedtek, a legvilágosabb bizonyítéka a takarék
pénztár iránt egyre fokozódó nagy bizalomnak. 
AAsddta ta meglevő mobilitását a takarékpéns 
•teaáívbea jelentősen fokozta, ami viszont a 
MHHtekta**  4*  addig Is mindenkor helyesnek 
MaouyuM óvatos Üzletpolitikának és helyet 
vwetésnak stímszerüen ia Igazolt eredménye.

Hitelezési tevékenysége terén a takarék pénz 
tőr — bár ennek a közismert viszonyok termé 
mstoeeo határokat szabtak — az elmúlt évben 
sÜötén emelkedő irányt kezdett.

A székesfőváros intézményeinek nyújtott hl- 
Mek összege t millióval csökkent, ami a 
Mrábbaa a Vásárpénztárnak nyújtott hitel vég 
iHaa elszámolása kapcsán következett be. 
Ipgspfőggően a fővárosi betétek fentebb hivat- 
WffT**  á millió pengős csökkenésével.

,A takarékpénztár hosszúlejáratú kölcsönétnek 
<emdnpe jelentéktelen változással KJ milltőt

Aktívéit a takarékpénztár a leggondosabb ér 
S szerepelteti mérlegében. Nagymérvű 

vannak a takarék pénztárnak az ér- 
r tartozó vállalatai 9.1 millió pengő- 

tara Mmulatott összegében Is.
T Kiadásai terén a személyzeti kiadásoknál to- 
mHí mogtakaritdsokat ért el a takarékpénztár, 
a dologi kiadásokban mutatkozó némi emelke
dj viszont a Jelentékenyen megnövekedőit üz- 
wfarfalpm természetes következménye.
T ó braátefeá emelkedése — amiben a takarék 
B forgalmának növekedése is a legpregnán- 

jut kifejezésre — telte lehetővé, hogy az , 
ŐŐOOO pengős nyereséggel szemben i 

pengő nyereséget matasson ki a takarék 
Osztalék fizetését mindazonáltal gon- 

ffontolás után, a belső erők további fo- 
tartva a mai idők legfontosabb feladati- 

nóta, »pm javasolja as Igazgatóság, hanem a 
zpébasfiváros vezetőségével egyetértésben a ki- 
mutatón ttarta nyereségnek a tartalékalaphoz 
Mra4f csatolását fogja a közgyűlésnek IndMvá- 

űr toMoty megtralós ulás előtt áll a kényszer- 
opyeeeégi eljárás reformja. Az érdekképvisele
tek javaslatait az illetékes körök megértéssel 
fáradták. A reform főbb intézkedései a kény- 
Mtfegyeaaégi eljárás ismételt megkeresésénél, 
■Mva elrendelésénél a kétéves határidő szigorú 
Mártása, további kénysxeregyesség esetén a 
ttaávae határidő, szabályos könyvvezető*,  a har- 
mihe napon belül vásárolt és 100 pengőn aluli 
ááiatehnea 100%-os kiegyenlítése.
7 ♦
1 As osztrák főbizottság ma érkezik Buda 
testre, hogy az aj tervezet alapján megbeszélje 
d‘ Behozatali engedélyek szétosztását.
9: ‘ •
* A Cobden Szövetség szemináriumában pén 
trt Mle dr- KMn István, a Georgia vetérigaz- 
fMÓJa u6asdasdypolitíktti irányelvek" címmel 
tartott előadást. A világ különböző elvek sse 
kint dolgosé gaaiarágí területeinek Ismertetése 
Ztis áttért a hazai viszonyok várolására. A 
jMnytet még nem érett a pénzügyi politika ta 
ftltaéftyaa Változására. A cica rí ngegyezmé nyék 
tasgy előnyük mellett igen nagy veszélyeket ü 
wajteiwá zimgukban, mert a másik szerződő fél 
dgéekszik mind nagyobb mértékben készárut, 
•ötször felesleges készárut eladni nekünk. A 
gáatrtstg-egyezmények emellett nehézkesen mü- 
éddMk ás sok eeportlehetöséget technikailag 
tedetvttvnné tesznek. A devizagazdálkodásnál 
fonta*,  hogy a szükséges ellenőrzés ne haladja 
«*ef  a tehető legkisebb mértéket Fokozott zulyl 
k*tl  helyezni * produktív munkanélküli aegély 
tetdaserérv, vagyis a közmunkákra.

A*  Ipartestületi közgyüléeeket február végéig 
kta| megtartani.
I •
. Heandnta vissza vonta a kiviteli tilalmat. Ma- 
eysrerszág felé njból megindult az export A 
•tagyarorszáa által vásárolt lengerteDenérté- 
tét francia frankban fogja Románia megkapni.

4
4 régén, cserén és mészárakban emelkedő 

tondeacts mutatkorik A darabot méasnél már 
W filterrel emelkedtek az árak.
t ♦
1 A kátóttárnpéacon a nyeraanvagárak emelke 
jteae miatt. ION-o*  áremelkedés következett 

;■ •
t ás Otstdgos Magyar Gazdasági Egyesület a 
taáreine JB—M. napjain tartandó orzzágoe me- 
tógezdaeágl kiállitáz keretében ebben az évben 
.ta rahdez Togatversenveket és annak minél na 
gyobb sikere érdekében nénrdijakat és értékes 
Krartmdijakat tűt ki. önkéntes fogatárvcHe 
•awáraátat vette tervbe

Ötmillió dollár 
kölcsönt kap a négus 
egy amerikai bankártól

Párta, január 19. I
A New York Héráid Tribüné párisi ki-| 

adása newyorki tudósítójának feltűnést keltő 
értraQtéaél közli arról, hogy

egy amerikai bankáresoport ötmillió 
Öollár kölcsönt folyósít a néguonak.

Chertoek amerikai bankár, aki, mint isme
retes, néhány hónappal ezelőtt bányaki- 
használási koncessziót kapott a négustól, ki
jelentette az újságíró előtt, hogy a formali
tások a kölcsön folyósítása ügyében most 
már csak kevés Időt vesznek igénybe, úgy
hogy as ötmillió dollárt egy hónapon belül 
a négus kézhez kapja.

Jugoszlávia nem vesz
francia árut ha...

Pária, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A párisi diplomáciai és gazda
sági körökben feltűnést keltett Purics ju
goszláv követnek a Le Holt cimü folyóirat- 
>an adott nyilatkozata.

A párta! JngoasUv követ a francia 
Jugoszláv gazdasági kapcsolatokról 
rendkívül elégedetlen hangon nyilat

kozott.
Megállapította, hogy a két ország külkeres
kedelmi árucseréjének mérlege Jugoszlá
viám nézve tetemes hiánnyal zárult.

<i

Az amerikai hadiipar 
döbbenetes titkai

Lottókra, január 19.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A washingtoni szenátus magán 
hadttparvizsgálóbizottságának üléssorozata 
viharos vitával ért véget. Thomas Lamont, 
a Morgon-cég egyik főnőké hosszú kereszt
kérdések után gúnyosan kérdezte a kor
mánypárti szenátoroktól:

— Nyilván art hiszik, hogy a bankok 
megvásárolhattak egy demokrata kormányt?

— Meggyőződésünk szerint jórészt
aa Önök kölcsönétnek tulajdonítható,

*

Felesége helyett idegen asszonyt 
idéztetett meg a tárgyalásra 
a válni akaró férj
A leleplezett asszony megszökött a törvényerőkről

támadt a gyanúja, hogy 
ssemélycMre történt.

Felfüggesztette a tárgyalást és altisztért csen
getett. Az altiszt azonban nem volt az előszó- 
bábán, mire a Jelenlevő választásvédö ügyvéd 
sietett el, hogy egy altisztet hívjon. A férj Ide
gesen tárgyalt ügyvédjével, a bíró az iratokat 
tanulmányozta és. a nagy zűrzavarban at állí
tólagos feleség egyszerre kisietett a teremből ét 
mire at altiszt odaérkezett, már hűlt helyét ta
lálta. A bíró előtt ekkor már világos volt, hogy 

valaki kiadta magát a aoobafaotő feleaégé-

Különös bűncselekmény derült ki tegnap a 
budapesti törvényszéken egy válóper tárgyalá
sán. A Markó-utcai épületben nagy izgalmat 
keltett a vakmerő szélhámosság, amelynek tet
tese a tárgyalás felfüggesztésekor

egy óvatlan pUtaiMtban megszökött a tör- 
vényanék épületéből.

úgy hogy most a rendőrség keresi.
Dr. Téglát törvényszéki biró kitűzte P. G. bu

dapesti szobafestő és felesége bontóperének 
tárgyalását. Az iparosmester indított válópert 
felesége ellen és kérte, hogy az asszony híbdjd- 
ból hűtlen elhagyót címén mondja ki a bíró
ság a válást A tárgyaláson megjelent ügyvédje 
kíséretében a férj és megjelent ügyvédje nélkül 
3y nő, aki P. G.-nének mondta magát Dr. Tép- 

s bíró, amikor felvette az asszony személyi 
adatait feltűnő dolgot vett éltre: « d//d<Wago*  
P. G.-né minden egyet adatot csak hosszas gon
dolkodás után mondott be és amikor megkér' 
dezts a Mrd főit, hogy hol ét mikor volt az 
esküvője a szobafestővel. a kérdésre egyáltalá- 
bán nem tudott felelni. A bitónak azonnal fel-

ElsBjéig ingyen cserélhet könyvet
ha esen a héten iratkozik be az

ÚJSÁG legkitűnőbben fBlszareli könyvtárába!
HAshoz küldi a könyveket ’ Naponta lehet cserélni I
Kölcsöndij az ÚJSÁG előfizetőinek csak 1.— pengő havonta. 
Nem előfizetőknek 1.50 pengő. Külön ifjúsági könyvkölcsönző 
havi 40 fillérért VIL, Erzőébet-körut 43, Teletonssám 31-6-28

A kölcsönt a négua kölönböel gazda
sági tervek végrehajtására fordítja.

így szó van egy vasútvonal építéséről, amely 
az abeMzin fővárost nyugaton a szudáni ha
tárral kapcsolná Össze. Ez a vasútvonal Ab- 
jat és Gambella között létesülne s csatla
kozna ahhoz a vasútvonalhoz, amely Szudánt 
összeköti a Földközi-tengerrel. Ha a vasút
vonal megvalósul, Abesszíniának közvetlen 
vasúti összeköttetése lesz a Földközi-tenger
rel.

Chertwk bankár megjegyezte még, hogy 
a kölcsön folyósítása a négusnak lehetővé 
teszi, hogy as összeg egy részét háborús cé
lok ru fordítsa.

Jugoszláv gazdasági közök nyomatékosan 
és joggal sürgetik, hogy Franciaország a 
mérleg egyensúlyának helyreállítása érde
kében

növelje Jugoszláviai beboaatalát, 
mert ha ez igy tart. Jugoszlávia kénytelen 
lesz teljesen beszüntetni franciaországi vá
sárlásait.

Nem kívánunk megkülönböztetést — 
mondja Purics —, de azt óhatjjuk, hogy a 
többi európai állammal — igy a faki vitel 
terén Ausztriával — egyenlő elbánásban 
részesüljünk.

hogy beleavatkoztunk a háborúba,
— vágott vissza Clark kormánypárti szená
tor — és talán én is igy beszélnék, ha az 
antant által fizetett 90 millió dolláros hadi 
nyereség ütné a zsebemetI

A szenátorok között nagy vihar keletke
zett Milton személye körül. George és Popé 
szenátorok

halottgyalásának bélyegezték Nyc aae- 
nátort,

a vizsgálóbizottság elnökét, mert Miltont 
az ülésen hazugnak és csalónak mondta.

Az asszony valószínűleg azért menekült el, 
mert megijedt, hogy a biró le akarja őt tartóz
tatni. A tárgyalásvezető ezután a férjhez for
dult, hogy adjon felvilágosításokat, a szoba
festőmester azonban egyáltalában nem volt haj
landó válaszolni a hozzáintézett kérdésekre. A 
biró ezután áttette az ügyészségre az ügyet, 
amely elrendelte a nyomozást a példátlan eset 
ügyében.

Valószínűnek látszik. hogy a férfi félt, hegy 
felesége nehézségeket fog a válás elé göroitaní 
és étért hamis címre küldette a feleségének 
szóló idézést és így — a látszat szerint — 
P. G.-né helyett más, a férj által kioktatott nő 
jelent meg a tárgyaláson.

Megállt
a földcsuszamlás 

a Várhegyen!
Várhegy Vérmezőre néző lejtőjén va-A

sárnap délelőtt ismét megjelent a szakértői 
bizottság, hogy méréseket eszközöljön: váj
jon az elmúlt 24 órában tovább folytató
dott-e a földcsuszamlás vagy megszűnt a 
további veszély?

Kazinczy Gábor műszaki főtanácsossal az 
élükön n mérnökök és geológusok teodnlit- 
tal végezték a földméréseket és a közel két
heti kedvezőtlen jelentések után örvendetes 
fordulat állott be:

vasárnap megállt a földcsuszamlás 
és a bizottság tagjai most már biztosra ve
szik, hogy egyelőre nem is folytatódik.

Szombaton délután még 3 milliméteres 
csuszamlást észleltek, de vasárnapra már

félmilllmétercs eltolódás sem állott be.
A fölcsuszamlás megállása nagy Örömet 

keltett az úgyszólván éjjel-nappal dolgozó 
szakértői bizottság tagjai között és

a veszélyeztelett utcák lakosainak nyu
galma Is helyreállott

kedvező hir hallatára.
Általában az a vélemény, hogy a föld

csuszamlást ar Atttta-utca 87 alatti telken 
emelt 8 méter magas és megfelelő vastag
ságú támfal felhúzásával.

■ földtömegek megfelelő alátámasztá
sával sikerült megállítani.

Most már biztosra veszik, ahogy szak
nyelven mondják, sikerült végleg megfogni 
a földet.

A földcsuszamlás következtében megron
gálódott házak javítási munkálatai seré
nyen folynak és a hét közepére el is ké
szülnek a kőművesmunkákkal.

Az Affi/a-utca 85. számú ház 11 lakójá
nak kilakoltatását — mint megírtuk — már 
múlt vasárnap elhatározták, de a végrehaj
tásra idáig azért nem kerülhetett sor, mert 

nem tudtak megfelelő hajlékról gon
doskodni

többgyermekes családok számára.

a

a

Bonyodalom 
az Ábrahám-operett 

körül
Béca, január 19.

(A Hétfői Napló tudősitójúnok telefonja*  
lentése.) Színházi körökben arról beszélnek*  
hogy a Theater an dér Mién igazgatósága és 
Gyimes Vilmos között fölmerült nézeteltéré
sek miatt a színház nemsokára

újból bezárja kapuit és véget érnek Áb
rahám Pál operettjének, a Dzsalnah-nak 

előadásai.
Úgy tudják, hogy a darab nem váltotta ha 
a hozzáfűzött reményeket és a színészek as 
utóbbi időben részletekben kapták fizetésü
ket.

Állítólag emiatt merültek föl a nézeteltéré
sek a színház igazgatósága és a darab me- 
nedzser-rendezője. Gyimes Vilmos között, 
aki az Ábrahám-darab előadásaira bérelte ki 
a szinházat.

vas tír-

Záhony-léie ékszereket 
tálaltak Budapesten

Miskolc, január 19.
M Hil/n Napló tudólltófónnk trlrfon- 

lelentiu.) A MOKTAfí ujdiósgyöri fiókja 
sikkasztó igazgatójának ügyében 
nap újabb fordulat következett be. A nyo
mozó hatóságok névtelen levelet kaptak, 
amelynek Írója közli, hogy

Záhony János a nádudvari szőlősker
tekben bujkál.

Záhony egy tisztviselőnővel szökött meg és 
az ő rokonainak présházában húzták meg 
magukat. Egész nap a présházban vannak, 

éjszaka visznek ki hozzájuk élelmiszert.
A levélnek a rendőrségen hitelt adtak és ér
tesítették a nádudvari csendőrséget, amely 

járőrt küldött ki a szőlőskertekbe, 
hogy kutassanak Záhony után.

A Diósgyőrben elterjedt hirek szerint, 
Záhony János feleségének ékszereit te 

magával vilte, 
az ékszereket most egy budapesti zálogház
ban megtalálták.

h
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A belíigyminísEter hívatta
Hindy Zoltánt, aMabivezér^azgaSóf át 
és Jóban Béüát, a

ntessst vezauwet
Kihallgatásuk még ma pontosan tisztássá a ^yő:-;ys2?er’iavavodás 
minden részletét — Viharos értekezletet tarlóit a Mabi eitóksége

A nagy port felvert fl/.47?f-gyógyszcrügv I 1
újabb izgalmas fejlemények előtt áll. llét-la Cito-vy 
főn este a MARI elnökségi, majd igazgató
sai ülést tart, ahol az előjelekből Ítélve,

izgalmas felszólalások, éles összecsapá
sok várhatók,

kedden este pedig a Magánalkalinazottak 
Országos Szövetsége tart nagygyűlést, amely
nek egyedüli tárgya a M/l/J/-gyógyszenigy 
lesz.

Szombaton délelőtt, mint jó forrásból 
értesülünk, a MABI elnöksége már tartott 
egy értekezletet, amelyen szóbakerült a 
gyógyszerügy is és

a zárt ajtók mellett folytatott többórás 
tanácskozás során izgalmas jelenetek 
zajlottak le és felvetődött a felelősség 

kérdése is.
Hétfőn este teljes erővel robbannak ki 
vezetőség elleni támadások és különösen 
nagy érdeklődés előzi meg Bónis Ferenc dr. 
felszólalását. Bónis dr. az. igazgatósági ülé
sen napirend előtt teszi szóvá a gyógyszer
ügyet,

felolvassa a birtokában lévő, már eddig 
is többszőr emlegetett levelet, amelyet 

a Közegészségügyi Intézettől kapott 
és amelyben közük a vizsgálat eredményét.

Bónis részletes és kimerítő jelentést tesz 
annak a vizsgálatnak az eredményéről, 
amelyet az igazgatóság több tagjával együtt 
folytatott. A felszólalásokra

Ilindy Zoltán vezérigazgató fog vála
szolni 

é*  ennek során nagyobb viharra van ki
látás.

Vasárnap az üggyel kapcsolatosan kérdést 
intéztünk a szereplő személyekhez.

Hindy Zoltán dr. vezérigazgató
a következőket m.mdotta: ,

— Tudomásom szerint héjfőn este az el
nökség nem foglalkozik a gyógyszerüggyel, 
csupán az igazgatósági ülésen kerül tárgya
lásra napirend előtti felszólalás keretében. 
Kiváncsiak vagyunk mi is arra a sokat em
legetett levélre, amely Bónis Ferenc dr. 
birtokában van. Tudomásom szerint, a köz
egészségügyi intézet — amelytől Bónis és 
társai a vizsgálatot kérték — hivatalos át
iratában

kodeinről nincs is szó, a 
összetételét a vizsgálatot 

közölték, 
nem precizirozták, hogy 
mire is kérték a vizsgálatot 
zet megfelelő véleményt nem adhatott.

A vzérigazgató kijelentette ezután, hogy 
semmi ok sem volt arra, hogy a Cito 

gyárat meggyanúsítsák 
és ez az igazgatóság részéről sem a nyilat
kozatokban, sem a rendőrségi kihallgatás 
során nem is történt meg.

Bónis Ferenc dr.
kijelentette, hogy az autonómia ülésén rész
letesen és kimentő jelentést fog tenni min
denről és biztosra veszi, hogy

az ő felvilágosítása nyomán fény derül 
ennek az eddig titokzatos ügynek minden 
részletére. Felszólalása előtt nem érzi magát 
feljogosítva arra, hogy az ügyről érdemben 
nyilatkozzon.

Szalay Béla gyógyszerész,
..'ár tulajdonosa, vasárnap délben 

hosszasan tárgyalt ügyvédjével, dr. Sebe-, 
hjén Ernővel és megbízást adott neki, lu\”

ii>'ii'.ii;n láfíalmsizásl pert 
azzal a nyilatkozattal kapcsolatosan, nmei 
szerint a Ci/o nem gyógyárugyár, hanoi 
.•■éld) laboratórium csupán. Szalag egyél 
azt hangoztatja, hogy

nem az ő készítményéi analizálták 
kunéin valami mást és ő mindenki 
százalékig eleget tett szerződésben

Zűwanc

[őálékejföl

győgyszerek 
kérők neui

tulajdonképpen 
és így az inté- ...u.j zománc
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Sjj W. «ak I 
S «,
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PESTI SZÍNHÁZ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VI., Révay-u. 18.
Pénteken, január 24-én először: 

Hatvnny I.ill és Hunyady Sándor uj szín-

ItlIINíAlil
KORONA

Főszereplők:
Titkos Ilona, Cs. Aczél Ilona, Tolnny Klári, 
Vágóné, Gombnszögi Irén, Esterházy Ilona, 
Bá.?ay Imre, Ka hős Gyula, Dénes György, 
Petényi László, Zátony Kálmán, Bárdi, 

Bihary, Egry, Vértes Tibor.
Jegyrendelés: 154—38.

tisztviselőt hallgatnak ki
VjJ pVílviviJ |j»Vau»V!l

!'> sieti s Domonkos gróf szigetvári képviselő 
maiul.'innia cillíi beadott peliciós per dcnlÓ 
í'ord; I t el' érkezett A !;< zigí»7'Tatósi bíróság 
elrendelte a bizonyitést és felkérte n pécsi ki
rályi f. Idát a tanúkihallgatások foganatosító*  
'c'ra. A pécsi kilóiéi tábla egyik bírója kiszfdlt 
Festetics Domonkos pró, v;.la.r,z.tókeriilelébe. 
Szigetvárra és ilt szombaton megkezdte a tanú
kihallgatásokat.

K-'lszázhuszopcgy tanút hallgatunk ki, 
akiknek legnagyobb része közigargataoi 

tisztvFelu,
községi jgyzö. segédjenyzö. x-olgabiró és ta
nító. A kihallgatások előreláthatóan

bórám hétig Is eltartanak.
A peliciós per íanuit zár! tárgyaláson hallgat' 
jók ki. Azt igyekeznek tiszt;'zni, megfelel e a 
valóságnak, hogy

Fesleli.es Domonkos gróf a választásuk tár
ta választókat.

óf alkalmazottai 
enlélébcn fizették

befejeződnek a tanukihall-
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U'»a Szcgedy Anniénak, Takács 
Alicenck ez a Bounúr Lujza, a vidéki l.u- 
fiáiul, jutnóului is tulajától elszakadt 
gcnlrylúny, aki kalaposat! tesz a Váci- 
utcában, i.ugy azután egy merész íveli xü 
szeienetc/i Karján ismét a magasba, ue 
más magasságba lendüljön. A kel erőtel
jesebb (s étellel telibb nővér melleit ez u 
mindig magot kei eső és mugái.uz soha cl 
nem cri.ezö is még a kőznap enyhe szelé
ben is hajladozó, „imbolygó feleség" a 
legékesebb nőalakja Szomory Dezsőnek, 
akinek so. sóval talon kissé rokon az élete.

Szóira, i Dezső, aki szinte magaalkotla 
nyelvén .engii mondatok himnuszának 
varázslatos erejével keresi és kutatja a 
mai élet titkát, akiről már annyiszor el
mondották, hogy költői ete/ántcsonllor- 
nyílba visszavonulva, távol a zajtól, a hét
köznapoktól éli a kivételes cinbei ek nem 
nagyon irigylendő életei, — mégis a leg
közelebb von a mához! A mai élet kegyet
len valósága bontakozik ki Bodnár Lujza 
és torsainak történetéből, anélkül azon
ban, hogy Szomory keresné a triviális 
eszközöket, amelyeket színpadi Íróink az 
utóbbi időben „helyet az ifjúságnak'” 
vagy éppen „a dolgozó nő!” jelszavával 
alaposan kiaknáznak.

Szomory Dezső sok éven át ápolta és 
dédelgette elfőni csonllornrjában Bodnár 
Lujzát. Sokat lanilolla, csiszolta, nevelte, 
mig kiengedte az életbe, a Vígszínház szín
padára Szomory Dezső tehát talán első
nek látta meg a ma problémáit az 
aktuálisat annyira kereső és vadászó szín
padi irók előtt és lám, mennyi költészet
tel, mennyi írói mondanivalóval bocsá
totta útnak csodálatosan szépen beszélő 
kedves alakjait, akik most itt együtt a 
Vígszínház színpadán múltjuknak, jele 
nőknek plaszticilásában, a zengő, zugó 
mondatok szavalókórusában kiáltják a 
közönség leié azt az igazságot:

— Hallgassuk meg a költőt is!

áévá y
<*  dlg még nem 
létrcef olcsó 
ári> n i

modern dohány

_ -nál, Kígyó
fy utcn 4_.e

Pola Ncgri szerencsés visszatérését a han
gos filmhez ünnepeljük a Mazurkában, amely 
egyébként n Icgcmberibb és legniüvésziesebber 
megoldóit filmje a szezonnak. Egy pillanatnv.' 
meglévői * kálváriája a gyilkosságon át a 
mcgnyi ,'luió Ítéletig — ez a film, amelyet 
Willy borsi mesteri kézzel varázsol elénk. A 
Fórumban nagy sikere van.

Almok k ért je

A / uramount vasárnapi házi-bemutatójái: 
csodálatos sz.'p és teljesen újszerű filmet lát
tánk. niK.'y talán uj utakut miit a hangos 
fi'mgyártás területén Henry Hathamay, <• 
Hindu lándzsát rendezőié alkotta ezt a filmet 
amelynek cselekménye az álmok világába visz 
Arról van sző. hogy a film főhősét (Garry 
Cooper) életfogytiglan börtönbe csukják. Szc 
relmes'től (Ann Harding) a börtön sem tudja 
elszakítani Annyira intenziven, olyan forrón 
szerelik egymást, hogy álmaikban találkoznak 
és est 'töl hajnalig élik le különös álomélctfl 
két Termi szelesen az álombéli cselekmény 
so’ kot több lehetőséget ad a rendezőnek, aki
nek nem kell rugaszkodma a film valósicrilsé 
ti he: Ell n problémái költészettel és sok in 
luicióval n'dotta meg Hathamay. Őszintén táp 
sa tunk a filmnek.

.4 hét filmjei:

Pokol u midőn. A Kos filmóriása Dante In 
jer nő jót eleveníti meg Egy vállalkozó mutat 
v. nyos parkot létesít A pokol hét körét szói- 
t Imi bf múlja a közönség amikor a talmi al 
kotmánv megrendül, összeomlik. A megtévedt 
p.'nzhajhász fezör életén igazolódik Dante jel 
S’avn amelyet a p< kol kapujára illesztett: 
Hagyjatok fel minden reménnyel. Csodálatosan 
sz ■> fotográfiák ejtik bámvlntba a nézőt, aki 
elragadtatva tapsol e filmnek a Palacc-bnn.

Zoro és Huru uj filmje jól sikerült Haj
mi.ssy Ilona, a nmgvur primadonna, lóháton 
énekli Bobért Stolz slágerét. Az Omnia jótsz 
sza a filmet.

KEDDEN először

FARSANGI ESTEK 
lerézköruti Színpad 

■ » t'c M n' ml, • ra — K «nt- rá' : BékrfU lAnlA 
Va r pl .k Hátamon Béla és Vaszary Piroska 

Telein* : »

Súlyos bonyodalmak
az Okos mama körül

Lajtai La:03 Párizsból tiltakozik, hogy részben zenéje 
nellözésével kerüljön filmre nagysikerű operettje

Fél év íja Parisban él Lajtay Lajos, a ki
váló zeneszerző, akinek „Mesék nz írógépről*.  
.Hégi nyár”, „Sislcr" s „Amikor a kislányból 
nagy lány lesz * cimü operettjeit több száz- 
z r : I k elő fővárosi szi'dr'zakl an. ö sze

rezte Az okos mama zenéj-'t is. amely tavaly 
kétszázötvenszer kerüli színre P.'risban, rész
en ré"i. r's-'cn pe íg rí zenéuel. Azóla Lói- 

‘ay párisi lakós lett és Chiislinevcl együtt irt
Ponle dinit operettje Pária legnagyobb ze
nei sikere, amelyet éppen tegnap közvetí

tett a párisi rádió.
— Mig uj darabomat Angliában. Ameriká- 

an, Skandináviában, Hollandiában és Bécsben 
-■helyeztem, addig

Budapesten példátlan rugás készül ellenem
— írja Lajlcy Lajos Parisból. Budapesten szin
tedig kiauóm. nz én előztles megkérdezésem 
nélkül, szerződést kötött a Stylus filmvállalat- 

d az Okos mama m-’gíllmrsil síre. A szerző
lés legfantasztikusal b pontja, hogy

a zenének csak ketharmadrészben kel! tő
lem lennie

s ezért a ketezerötszáz pengős tiszteletdijből 
nindösszc öt-hatszáz pengő a honoráriumom, 

különféle jutalékok és illetékek levonása után. 
Ezért a

a pár száz pengőért kilcsznek engem sa
ját darabomból,

$0^ NAPLÓ
ISMÉT PESTI SZÍNHÁZ LESZ 

a Király Színház, amely a régi operettek elő
adásának rendszerével nem találta meg sehogy- 
sern számításait. A színház bérlő-igazgaté>ja, 
vasárnap megállapodott a Nova kiadócéggel, 
mely szerint e hónap végén bemutatja Kardos 
Andor. Kellér Dezső. Márkus Alfréd Gsodahafó 
cimü létvúnyos revüopcrcttjét Harmatit Hildá
val a főszerepben. A többi főszerepet Orosz 
. ilma, Hoi.ti Erzsi, Kerti sz Gábor, D’Arrigo 
Kornél, Latabár Árpád és László Andor ját- 
szák.

SZENES ANDOR 
nem érte meg, hogy flln.ve kerüljön versszö- 
>cye, melyet Milö.ucr viassziKus operettjéhez, 

a Dubarry hoz irt. ..Mindegy nekem, mi lesz ve
lem” a cimc a Dubarry híres belépőjének, 
amelyet közel százszor énekelt Alpár Gitta a 
pesti publikum előtt. A népszerű muzsika most 
angol változatban támad fel: „I give my heart 
lust cnc mán” — énekli a primadonna, aki 
ugyancsak Alpár Gitta a filmen is. Az elstreei 
stúdióban kerül felvevőgép elé a Dubarry, 
untéig az idei szezon angol filmgyártásának ta
lán legnagyobb bőkezűséggel kiállított produk
ciója. A B. /. P. tényleg nem sajnálta a pénzt 
XV. Lajos udvarának, a monumentális pásztor- 
játékoknak és Madame Dubarry zajos, moz- 
almas életének megeleveníti s< re

HAJNALI SZINÉSZBOTRÁNYRÓL 
számoltunk be az elmúlt számunkban. A tör
téneti hűség kedvéért meg kell állapítani, hogy 
nem Kovács Károly a Nemzeti Színház tagja 
volt az aki ólommal bélelt hamutartót vágott 
a pincér lábához, úgy hogy ez. három napig 
munkaképtelenné lelt, nem ő dobot kést vagy 
kanalat a trafikos után, ellenben a társaság 
més tagjai követték el ezt Kovács Károly csak 
a társasággal együtt jó hangulatban szórako
zott.

SZEGÉNY BALOGH LÁSZLÓ 
öngyilkossága tartja izgalomban még min
dig a filmköröket, ő volt ugyanis az egyik 
nroducere a ..Barátságos arcot kérek" cimü 
Ilimnek, amelyet c bélen forgattak le cen
zúrabizottság előtt olyan sikerrel, hogy a 
-emura dicsérő szavakkal engedte ut'ára 

a filmet. Balogh László öngyilkosságának 
oka még mindig homály. A kedves, mindig 
mosolygó fiatalember egy uiságvállalat. 
majd a Tempó Áruház üzleti likvidálása 
után negyvene, er pengő tökével társult be 
a filmbe, ami p tervezett 115 000 pencő he
lyett 155.000 pengőbe került. Hogy társával 
lépést tudjon tartani, saj t részét kiegészí
tendő, uzsorásokhoz fordult. Az uzsorások 
azután gyorsan kiforgatták jogaiból, úgy 
hogy kiszámította: bármilyen jó üzlet le
gyen a film, ö már nem kereshet rajta, ön
gyilkossága napján 12.000 pengőt kellett 
volna letennie, amit azonban már nem tu
dót tel'esileni. Vannak olyan verziók is. 
hogy állandóan zsarolták régi kommünbeli 
szereplése miatt s ez is hozzájárult ahhoz. 
' ogv magit ellen fordlh’lt i a revolvert, ame- 
vet voltakvnncn nem is akart elsütni. A 

lesújtott család tagjai elmond iák, hogy öt 
alkalommal írt már búcsúleveleket és saj
nos, most ötödször, amikor már nem is 
ijen vették komolyan szándékát, végzett 
magával.

amely az én szellemi tulajdonom. Kérdem én. 
hegy lehel e egy külfölden élő és védekezni 
otthon nem igen tudó zeneszerző rovására 
ilyen üzleteket kötni. Elvégre tisztességgel áll
tam meg a helyemet a világ minden tájékán 1 
Annál különösebb ez az élj rás mert amikor 
Londonban értesültem arról, hogy az Okos 
mamát már filmesitik a Hunniában Kosáry 
r minivel a főszerepben, é:i írrgani i«‘ártottam 
fel levélben, hogy a régi partitúrából csak a 
tangómat használják fel, viszont

a párisi előadás uj muzsikáját rendelke
zésekre bocsátom.

Most ezt a levelemet használják fel ellenem, 
mondván, hegy én hatalmaztam fel őket arra, 
hogy csal.- a tangómat használják fel. Hát én 
ez ellen tiltakozom és

a legerőteljesebb eszközöktől sem riadok 
vissza,

hogy jogomat, már csak az elv kedvéért is, 
megvédjem. Semmiképpen som megyek bele, 
hogy az Okos mama cimii darabomat elidege- 
nilsék tőlem, és ha kell, a film letiltásával to
pok válaszolni.

Eddig a levél, amely furcsa fényt vett a ha
zai szerzői állapotokra. Itt az ideje annak, 
hogy a szinradi szerzők és z neszerzók egyesü
lete végre szóval nyúljon e kérdéshez és meg
védje írók, zeneszerzők úgy erkölcsi, mint 
anyagi jogait.

A pénteken esti előadás után a Kamara
színházban hatalmas dörrenés zaja verte fel 
az öltöző színészeket és színésznőket El
rohantak a folyosóra, ahol rémülten lát
ták, hogy egyik kitűnő kollegájuk, kezé
ben füstölgő pisztollyal, támaszkodik az 
öltöző ajtajához. Odarohantak, de a köze
lébe már nem tudtak jutni, mert a Ször
nyű, szurús-szagu gáz kezdte fojtogatni 
őket. Rövidesen kiderült, hogy a tehetsé
ges és kllünő színész aznap gázpisztolyt 
vásárolt, amely állítólag véletlenül sült el 
a kezében éppen akkor, amikor el akarta 
hagyni a színházat. Másnap délután vizsga
előadás volt ebben a színházban, de a nö
vendékek nem tudtak öltözni, annyira foj
togatta őket u gáz, hogy könnyes szemmel 
játszották végig az égisz előadást. Estére 
valahogyan javult a helyzet, amikor azon
ban újabb affér robbant ki, éppen a gáz- 
pisztolyos színész körül. Az első és má
sodik felvonás közben ugyanis telefonálni 
ment a színész és éppen meg akarták kez
deni a második felvonást, amikor kide
rült, hogy a színész nincs a helyén. Izga
tott keresés Indult meg utána, végre öt
percnyi várakozás után lihegve előkerült. 
A színház rendezője éles hangon vonta fe
lelősségre, amire a színész még élesebb 
hangon válaszolt s rövidesen olyan affér 
lelt az ügyből, hogy az előadást alig lehe
tett megkezdeni. Ma színházi törvényszék 
elé került a kitűnő színész, aki különben 
aranyos és vidám fiatalember, csak éppen 
hogy néha-néha nem tud uralkodni magán. 
Lovuglasan és férfiason beismerve hibáját, 
bocsánatot kért a színház minden tagjától, 
akit megvárakozt'J'ott, vagy megsértett a 
ezzel a színházi törvényszék napirendre 
tért ügye felett.

DAJBUKÁT ILONA 
A VÍGSZÍNHÁZ GYERMEKOPERETTJÉBEN 
Lakner bácsi Gyermekszinliáza folytatja ní

vós előadássorozatút s a legközelebbi újdonsá
gához sikerült megszereznie Dajbukát Ilonát. 
aki Majd a Zsuzsi cimü gyermekoperettben bi
zonyára a kicsinyek előtt is nagy sikert fog 
aratni. ________

Sauer ma, Vigadó 8.
Jegyek Rózsavölgyinél, Bárdnál (Szász).

VI. FILHARMÓNIA JAN. 27-ÉN 
vei.: DOHNÁNYI, közr.: ELLY NEY 

Műsoron: Siklós uj müve, Brahms zongoraver 
seny, Liszt Dante szimfónia Közreműködik a 
Székesfővárosi Énekkar női kara. Karigazgató: 
Karvaly Viktor. Jegyek Operánál.

Leállt a munka a Hunniában. Lázas tempó 
l»:tn folytak „Az okos mama'' felvételei egész 
tegnapig, amikor csoportokba verődve álltak 
•neg a statiszták és a műszaki személyzet. 
Nem törlént más. mint Kabos Gvula, Kosáry 
Enur.v és Törzs Jerő nagy jelenetét forgatták, 
unelyben Kabos mint Kaiscr librettista olyan 
'iharos derültséget keltett alnkitásávnl. Elróni- 
lelt n felvétel, annyira nevetett a szomélyz t. 
Végül is Mártonffy Emil rendező mindenkit 
kiparancsolt a műteremből és igy zárt körben 
sikerűt végre felvenni Kabos nngv, kémikus 
jelenetét.

PPEmiEg&UTM
Bravó, bravó,

munkás munka helvét

végre bátor hang kiállt a 
Nemzeti Színház színpa
dán. Helyet kap a mai 
elet és lel merik vetni a 
tradicionális inultu szín
pad deszkáin ezt a forra
dalmi kérdési: va jon he
lye van a tételes törvé
nyekbe ütköző bűnözés
nek akkor, amikor r 
meg lehet menteni. Zugó

lapsok honorálják Földes Imre bátor kiállását 
és az uj idők törvényeinek ígéretéi. Régen te- 
n-.llík n Nemzfli Színházban Ilyen liúlran a 
múltat és régen 1’ttunk ennyire mai, ennyire 
clelszagu történetet a színpadon. ,.lfj Horváth 
l al a va.mdó világ gyermeke, aki a munka 
inacclimvcllizinusúl hirdeti. A reformkorzak e 
szinpndi szülőit:c Jávor Pál volt, aki végre ma
géra talált a Nemzeti Színház színpadán. Len 
diiletes, fölényes színészi produkciót nvu t tt. 
Somlay Artúr az elmúlt kor egyik tiszteletre- 
méltó exponense szerepében állított a színpadra 
szoborszerü én-figurát. Makiáry Zoltán különös, 
torró hraval a munkóssors megprób:’Hatásai
nak adett hangot itt. ahol ilyen szavakat nem 
igen hallottak Kitűnő volt Rainay Gábor, Su
gár Károly, Gázon Gyula, Kovács Kar.dv Zc 
az iparharonessz szerepében

Bodnár Luizóról
Makay Margit.

vezérszólistája is.

és írójáról más helyen 
szólunk. Itt csak any- 
nyit, hogy az előadás 
méltó ez izzó hangsze- 
relésii Szomory-szinmíi- 
höz. Góth Sándor viha
ros bravu.ral valóság
gal karmesterévé lett 
ennek a ’ ”i orclies- 
ternek, amelynek egyben 
Muráii Lili, a címszereplő, kissé tulkomor- 
komolyra színezte Bodnár Lujza légies, de 
elképzelem, hogy néha mosolygó figuráját. 
Egy-egy drámai kitörésében azonban meg
mutatkozik a jövő nagy színésznője. A kis 
Szombathelyi Blanka aranyos naivitással a 
masamódszalónok szinte naturalista levegő
jét hozza. Kitűnő Somló István, de elragad
tatással tapsolunk egy teljesen uj színész
nek, Leövey Leónak (vájjon ki ő, sohasem 
hallottunk róla?!), Góthné Kertész Ellának 
és a színpad aprajának-nagyjának. Tarnay 
Ernő rendezése olyan precíz és tiszta, hogy 
szinte az iskolában lehetne tanítani.

Na lá.'od, ilyenek a nők

szólt feleségéhez a férj 
n ruhatárban. Ilyenek 
vagytok mind, férjek! 
— válaszolt az asszony 
dühösen. Hát ez Vaszary 
János „Házasság” cí
mű darabja, a Magyar 
Színházban. A modern

vígjáték kitűnő mestere ezúttal szakitolt a 
legkönnyebb műfajjal és a humoros, könv- 
nyed és derűs felszín alatt veséző szatírát 
irt. Szinte ismerjük az alakokat, tudjuk, ki 
a jómódú, független, legénylakást tartó fia
tal leány, tudjuk, ki a hirlapiró-házaspár. 
tudjuk, ki az igazgató és a felesége, akik a 
íöhőssel és a hősnővel a házassági trió a ne
vetségességig élethü együttesét alkotják. 
Tudjuk, hiszen ismerőseink között gyakran 
találkozunk vele, hogy ki az a fáradtan ha
zatérő férj, aki feleségét odahaza vidám 
mulatság közben találja, veszélyes flörtken 
egy zenebölénnyel és aki végül, mint egy uj 
Athéni Timon, maga köré gyűjti az asz- 
szony társaságát, mindenkinek gorombán és 
őszintén megmondja a véleményét. A Ma
gyar Színház darabját meg fogja nézni min
den nős ember, minden asszeny, m’nden 
mai lány és minden asszony körül tekergő 
fiatalember. Mindenki kap egy simogatást. 
mindenki egy rugóst! Lázár Mária királynői 
szépsége, gyönyörű beszéde és érdekes játék
stílusa hibáival és erényével varázsolja szín
padra a mai asszonyt, Törzs Jenő kísértetie
sen a mai férjet. A kis Bársony Erzsi végre, 
kitűnő szerephez jntoll, amelvet hombasi- 
körrel old meg. Bilicsy a legremekebb ka
rakterszínészek egyike, Bokor Mária kitűnő 
szülésznő. Rcn-’eleg tansot kanett Hajmássy, 
Földényi, Z. Molnár, Boros és a min'ii* ’ ki
tűnő Szász Lili. A Magyar Színház a Házas
sággal a sikerrel házasedett össze. («. z.)

Megérkeztek Debrecenből a „Légy Jó mind
halálig" szereplői. Vásárnál délután nagy 
autókaraván kanyarodéit a Hunnia udvarára, 
s az autókból Székely Isivé n ff rendező veze
tésével a Légy jó mindhalálig cimü film sze
replői szálltak ki, akik négy' napig Debrecen
ben filmeztek.

M’nden d'csérO lelzó felesleges

Az uj f öldesur
35O-lk elfiadísi

DÉCSI m KAMARA
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RSI5II SÖl H5I é'. IM_ _ _ _ -.43
Gyaniti nöf silnena# _ _ _ _ —.ss
3 saraos i;öt ken lÖ mintásm&rrlysn)

ItrepdesInbCl kis tiyomis h bával . 1.18,
Feri bakié saikendö , cc
Mosó ilekn íeikenilök_ _ _ _ —.43
Flilliéll íélKCMÖH _____  —.78

EerHn'rrojt! vaillxmfö . . . . . . sso

raaaa.

.93

i,

Ernyők
Hé! is fír’I eravO 9 «<>
BazütlrSi mtüek’em ewiidlvativ. e'.o .liel, kis ssövó lilbiivi l

líraim a vásáron
a gynnJii puhnkain!) sss?..
«n:.'Ui5zbrkfll jí;!asi"k_.........

»KsnvnyKoinn. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az lói n*  niü SS

1 ilávt'.l. 2 ktllőii vagy rávarnrt gallérral
puliin-vaj pajiüening

2 gall rral P «.8H ........... ó» P
.. a rusanuiöhöiw “'““""fiXiíir?
120'3 ív nnn: Efliiér

tg, is fasorok 3'. számig.....................
A ntidrá^tariók árai változatlanok, csak most 

az nr zokni fai tóval egylitt értendő.
Arak. 1.1G, 1 60, 2.10 stb.

3.00
7X35Í~

■'rt

Bolond és diszmű 
feM feMöiSil 
Bfii’ji’ii rairokíii riM

rtólu’rínléso iély. d.vat.'crmík
tör ailawa . . . .
Sír .. .. 
Kár aü+i MM 
tobozban 15 MM

25 MM . —.68
IMWIttürtfiSífl-,FB 
ín t iltó tlpiüaö. . . . . . —.W

3.&

a

^urarz.

3.3G
3.4 +

1. s
!

•*“U3 JBCTLOO.: j

1

p

-fX

I

kul, jó fazon
számonként 30 fillér áromclk'. lés

rr t'.n f*  íjn mm

? ••■■•T.wJtön
3 Érj2n, míg n kó

c,.-
‘ éa»j P ■U*'

csak egyes méretek

VíiSil:~) alatt is csak 
?~iye.-, amid egyes cik- 
készlet tart, azért egy 

iák 1 -1 szelvényt vál
tunk be. A sé'CíVí.'nyek hehozandók 

vady postán beküldendők.
l; •’ z ............... .

1- ai í+aí, tí® 2-öt fcap
választása szerint fcérnteíy hosszú öntotós

választék és minősé,- változatlan

sxcasLa.' .j’a.hiyyn i-"-1 Tnaaaaaa—e^w
Szaívánz/ P,
2- 51 í’zet, ön 3-zt kap
választása szeriül fcármcfy nói. férfi vnmr

25.^0

f

Cinöosztály mot a féleneeten

4.50FeKr mrmei híc'gö
vilLifiiidüs női hitíiü

lakkozott guru.búi kis hibával ._ ... ..
Hűi cliék eues párok 

a! Goodyear 1Velt‘*
Férü !.o\’ teleim rs&tsrr

5.50
5.50

Aoz fehérnemű
b<>». E:97iii;ii>ié híméivé ......... .
S.incs ilfe.Ő ÍZ.tl! híméivé ................

s.™í. .Bafl».'KŐX<"m'2S!"t

Flanell öltöny...............
r»n”-s+M^^ eír''fr- ki'-íló mfl- S.irmös rt'l ; &• 1 24Já selyem nti.K'sóg,

kis Bsípséghiblval .............................
rí »» ni A mely b' lttl bolyhos, kl- 

Tólt 'c ’j 3'1 í vül ntÜMJlyeai fenalu,
kis szépségUlliílval ... . ..............

VÍ1U. Jilj ?-r.S’ toewi............ ..

1.1 S
1.93
1.93
2.E0
".9S

1.32

I

Ezen szelvény ellenében

3 E>»?y í’őrffl zoknit
müselyotnmcl át- <r4 tyfíA
szövöttel Aliink la.449 pengéért

Sx ffv&np’

Kzz*n  szelvény ellenében

1 pír rüí niöo^am Harisnyát
adunk íiiló ért.

Garantált hibamentesei.
caxt’xízL. . .’■■■ ■ ■.?■■- -.--i *—mi iml
Sj.alv&n-v 5.

- -'W-MP . • . ,
• - Ezen - rtunébon vásárolható.
‘ pír n3i háJ;ö e

lakkozott gíiniib. l k:» gyári lilb. «U-ért
1 eft nífi trolin +3 «w __ 

divat r ormit, Jó minő.''« .. Át adV^rt

vagy

Ha ezen szelvénye fölmutatja, akkor az alábbi 
ti c otlaolesó cikket veheti:

1 íéci t! íirsitstárcit.......... t56
1 Grid’e csaveríiónt ... ... 33
1 Dr.’d a 2 színű c.'atírtrínt 66
1 helyin 2 Crfthe psnjér — 22
1 fali fo3 ■efotariíí _____ 10
\-or -T *r7!WX77 •■•ar.anwz-—s

fillérért 
fillérért 
füléi őrt 
fillérért 
fillérért

Csak íz-ii szelvény ellen bon kapja az alábbi
4 hasznos cikket

ofisz.sen C2 fillérért
1 alumínium pc. c Z crczir.it
1 f-ciöi 13 cm-lg
1 ' tin. ö?xl5 »«3xe'ől
1 hVavcrút

8-
Ez a slágerszelvény, melynek ellenóbon ha 

ri’i'llót vesz,
1 teljes ívig mi fire^ült rídlínjugtáját.

ismert típusaink.
Adu 2 +1 límpás hístlüék 66.— 
Amot 2+1 lár..pás készülék S9. — 
Aiia 3+1 Ihmjtís ítész' élt 144.— 
Azúr 4+I lán.pás k's.ülék233.— stb. 
Minitott kész Ili kért 1 éves pyíirl grirmcta

Óra—Rádió 
Ébreizttf óra Jó sierkuze tol Z>50 
Stíl dtszóra kis alakú faháib.in !.iü 
D?tek1o>os Uészlllók li

f-házban .............................. I.MÍ
DetektO'OS kémzillék barna C 

préselt hfitb tn.......................U ÜU

Az iUatszerosztrlyon
norolvnkéazUlék pergAvei _ Qfi

Hetibben Hordható túrotokban " _«3u 
1 drb Bontóié-ti, i ettem a- -11 
Lii.dgc KliAtnpooo, 1 hnjbtiló ös*a.  1 
1 drb Ur) léatt, 1 hnjlokdtö és 0

1 üveg folyékony brill mim. . <UJ

A lll-ik emeljen
4 línjj íiJHtilIk 

eslmolt üvegezéssel 
áiklámpa (éjjeli ízekrónyre) 

nikkel, zv t talppal, zsinórral 
Ibiya e'Wi....................

Fsm mire? 1 méíerss .... 
íréuti rav r u’ó . . . . .

14.00

Rövid- és díszműáruk
P.B-2 fliSlBü’IÉr— .86 
M-Unltói pll.z unva . ™

mú.eiyam minőség............ <«0
Mi’íira gaMX» 

kio de ón és llaniisolból . .

Hívő;e?nn?l»n:oinrtö n» niüsclymes mintájú ... J.tJ
10w»i,.t01ilOwilllltL. —.33 
on^eirno -.22 
Kéiit tóa lilét ilm w"a ÍJB

cca ó) cm 1.80, o.'a ín otí ... J«£U

Postán utánvéttel szállítunk a vásár alatt, a portó felszámítása mellett

Etcbniszer.
33 fillért C<:»nar ncr helyeit,

h:» a h. ín nálunk hagyja
’r.................... —.13

ni láia ! ímé................. — .31
maiso a ... .. .............. — ,fO

. . !<a <au .............................. —.55
3 dotu szertíln.'a ’/ls-es ... -.18 
1 kq. tscrö .............................. -.17
1 kg os(;«e:ii;ntroszí:a’(Cb 3’) .68
3 liter uborua, p ' prl&’i „„ 
ve-ijes sr.v’r.j.'usíi- (11 íi
2 liter sö t or., ersr (fi. i>. w)

naras’ícsűni (<i.b. 24) 
trappis a salt..........
méz (fi. b. 24).................
fóti a,-; fá r- tta'aWta 
o'
íe?"’n:;’ z ..................
mri: ©fás ceo o.ácíi 
mazscHa<íra_á.........

1 kg. tallér íz. b 
1 „ ■ ■ ■ ■ 
l/» H 
l/J ••

,'w-M

-.83
-.44
-.33 
-.68

_______ 2.50
■ z c‘íÉls’+« zs r 1.43 
®anr«............ ......... —.17

.18 
-.7/

crczir.it
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Ködös idő,
a hőmérséklet 
nem változik

A Meteorológiai In
tézel :e’j.itl vasárnap: 
Hazánkban nem volt 
már az éjjel csapadék 
A hőmérséklet mínusz 
I — mínusz 3 Selsius- 
fokig, a talaj mentén 
minus: 4 — miusz 6 
Celsius fokig süllyedt.

A hóréteg vastagsága a Doliogókun 8, a Ké
kes északi lejtőjén 24 centiméter.

Budapesten vasál nap délben a hőmérsék
let plus 2 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 760 milliméter, alig változó.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Dé I —délkeleti légáramlás. Változó fel
hőzet. Heggel sok helyen köd. A hőmér

séklet nem változik lényegesen.

— Vasárnapra lényegesen javult Prónay 
báró állapota. Néhány nappal ezelőtt súlyos 
gyomorvérzést kapott báró Prónay György 
felsőházi tag és a Po/or-szanatóriuinba szál
lították. Állapota a gondos ápolás következ
tében fokozatosan javult. Vasárnap a Hét
fői Napló munkatársa beszéli a szanató
rium igazgatófőorvosával aki kijelentette 
hogy báró Prónay túl van a veszélyen, a 
vérnek a szivárgása is megszűnt, a népszerű 
felsőházi tagnak azonban még néhányheti 
pihenésre van szüksége.

öngyilkos Ügynök. Szomori László, 28 
éves ügynök, a Tisza Kálmán-tér 1. szám alatti 
lakásán ismeretlen mérget ivott A mentők a 
Rókus-kórházha szállították. Nyomora miatt 
akart meghalni.

— Leesett u villamos ütközőjéről egy ötéves 
kisfiú. Kispesten vasárnap délelőtt összetöri 
tagokkal táléit az őrszemes rendőr egy ötéves 
kisfiút a villamos sínek közepén. Kiderüli, 
hogy a kisgyerek, akinek a nevét nem tudják, 
egy 43-as villamos ütközőjére kapaszkodott és 
a Szent Imre herccg-ut 140. számú ház előtt 
leesett a villamosról. A mentők kórházba szál
lították. Állapota életveszélyes.

— A Dunába ugrott egy szobafestősegéd. Va
sárnap hajnalban az összekötő vasúti hídról o 
Dunába ugrott Tiircsányi Ferenc , 21 éves szó- 
ha festősegéd. A dVinai rendőrség kimentette, a 
mentők a Rókiis-kórházba szállították.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Betörőt fogtak el a Teleki-téri detektívek. 

Vaw rnap délelőtt a Teleki-téren szolgálatot tel
jesítő detekliveknek feltűnt egv rosszul öltö
zött férfi, aki egy többezer pengőt érő nyesl- 
bfiylát száz pengőért akar eladni. Igazolásra 
szólították föl. Kiderült, hogy Szántó József, 
negyvenéves lakatossegéd az árus, akii betöré
sért mér ötször büntetlek meg. Bevallotta, hogy 
a Margil-körut 28. szánni ház hnrmadik emelői 
1 ajtószám nlntl lévő lakásból lopta el a bun
dát. Letartóztatták.

— Vasárnap Is borotválni akarnak a debre
ceni borbélyok. A debreceni fodrászok ipar 
testületé vasárnap megszavaztatta a fodrászo
kat arról, hogy nyitva akarnak e tartani 
vasárnap. Kilencvennyolc borbély a vasárnapi 
munka mellett szavazott, ötvenhat ellene.

— Vasárnapi öngyilkosok. Kovács Teréz 
varrónő, a Rózsa-utca 57. sz. alatti lakásán 
ismeretlen méregg-1 megmérgezte magát. — 
Fugát Miksa 65 éves kereskedősegéd Nagy
fuvaros-utca 2/h alatti lakásán anyagi 
g indini miatt higkövet ivott — Kiss Margit 
25 éves gvárimunkásnő a Kerepcsi-ut 43 
számú ház előtt mérget ivott. — Suróka Her
mina 21 éves háztartási nlkii'mazott Podma- 
niczky-utca 65 szánni ház első emeletéről az 
az udvarra vételét magát. Valamennyi élet 
untot súlyos állapotban szállították a mentők 
a Rókus kórházbn.

Bicikli és villamos karambolja. Seemann 
.láu'is kifutó a Mozsár-utcában kerékpárjával 
nekiha toll egy 10 es jelzésű villamosnak 
Agyrázkódással és súlyos belső sérülésekkel 
szállítottuk a mentők a Rókusba.

— Betörők hz iskolában. Az elmúlt éjszaka 
Ismeretlen tellesek betörlek a Pongrácz-ut 19. 
szám alatti elemi iskolába, ahonnan ötszáz 
pengő értékű berendezési tárgyakat vittek cl

— Ilázn'sáv. Nagy Verát eljegyezte Somogyi 
György i Minden külön értesítés helyett.)

Gnrt'ák és kereskedők közösen — a tej- 
rendc’et ellen. A Győrvidéki Fűszer- és Vegyes
kereskedők Egyesülete az eszakdunántuli gaz 
dilkndókkal közös gyűlést tiltott vasárnap A 
gr ülés szónokai tüntettek a február 15-én élet
be! . 'tő le rendel -t ellen. Azt hangoztatták, hogy 
a tcjrcmleht sért' a kisgazdák érdekeit és kor
látozza a kereskedelem szabadságát.

Kcrék'»rtr'’rt»v'srterbandát szervezett egy 
magántisztviselő Ha. A győri rendőrség őrizetbe 
vett hat fiatalkorú gyermeket, akik az utóbb' 
időben rengeteg keréknárt loptak a győri vt 
rákon. \ lopott kerékpárokat szétszedték é« 
a H’svét tó vizébe süllvcsztctték cl. hogy majd 
később, ha beszüntették a nyomozást, értéke 
s 'sók a lopott holmikat A kisc kerékpártúba 
jók scz'rj egy győri magántisztviselő fia volt

Gázzal megölte magát 
hatszobás tátrautcai 

lakásán egy beteg matróna
Vasárnap késő este megdöbbentő öngyil

kosságot fedezlek fel a Tátra-uIcában: özv. 
Apfel Miksáné 72 esztendős uriasszony gáz
zal megmérgezte magái és mire rátaláltak, 
már halott volt.

A 7'o/ra-utca 12/b. számú ház ötödik eme
letén, halszobás, elegánsan berendezett la
kásban lakik Vadász Árpád bankcégvezető 
feleségével és anyósával. Az idős asszony 
évek óla súlyos beteg volt, igen sokat szen
vedett és többször hangoztatta hozzátartozói 
előtt, hogy

nem érdemes élnie.
Vasárnap délután Vadász feleségével elment 
hazulról és csak özv. Ap félné maradt oda
haza. Nyolc óra felé járt az idő, amikor a 
cégvezető felesége egyedül visszatért. Ki 
akarta nyitni lakásuk ajtaját, de ez nem si
került, mert

A panamamentes Gyöngyös
polgármestere nyilatkozik gyönyörű terveiről: 
a magyar Alpesek felvirágoztatásáról

Gyöngyös, január 19.
Alig pár éve csak, hogy a Mátra mint nya

raló- és téli sporthely kilépett az ismeretlen
ség homályából és ina már egyik legjelentő 
sebb tényezője a magyar idegenforgalomnak, 
a Mátra tövében fekvő Gyöngyös városával 
együtt.

A Hétfői Napló munkatársa felkereste Gyön
gyös polgármesterét, dr. Puki Árpádot, (aki az 
1917-es tűzvész után újraépítette a várost), 
hogy megkérdezze jövő terveiről.

— Nem nyilatkozók — mondotta a polgár
mester —, mert Székesfehérvár, Miskolc és 
Szolnok polgármesterei után a múlt héten az 
én személyemmel is sokat foglalkozott a sajtó 
egy sajtóperrel kapcsolatban Ámde ebben a 
városban az én tizenöteves polgármesterségem 
alatt nem voltak és nem lesznek panamák a 
jövőben sem és

ebben a városban nem lehet panamázni 
sem anyagiakban, sem erkölcsiekben. Gyön
gyös polgármesterét azért ültették a vádlottak 
padjára, mert közhivatali ténykedésében jogos 
kritikái gyakorolni merészelt Én

ezt a kritikát jövőben is és az eddiginél is 
szigorúbban mindannyiszor gyakorolni 

fogom, 
ahányszor és amikor úgy érzem, hogy ezzel 
állásomnak és a gondjaimra bízott intézmé
nyeknek tartozom.

Mikor felvilágosítjuk a polgármestert, hogy 
tévedésben van, mert nem a multheti rágal
mazás! per részleteiről érdeklődünk, hanem a 
Mátra aktuális problémáiról akarunk tőle nyi
latkozatot. — készséggel nyilatkozik.

— Probléma van bőven, melyekből a viz- 
kérdésnek a ménescsapás< völgyben építendő 
völgyzárógáttal való megoldása Mátrafüred, de 
az egész Mátra legégetőbb kérdése Viz hiá
nyában a Kékes és Mátraháza további fejlő
déséről nem lehet szó. a Mátra kultúrája és 
civilizációja megakad. Még november elején

Egész Szíriában 
beszüntették a munkát

Jeruzsálem, január 19.
A francia rendőrségnek a damaszkuszi és 

halebi nacionalista klubokkal szemben ta
núsított eljárása elleni tiltakozásul

egész Szíria területén kimondották az 
általános munkabeszüntetést.

A rendőrség tegnap délután körülzárta 
és megszállotta a klubok irodáit. Minden 
okmányt lefoglaltak és lepecsételték az iro
dahelyiségek ajtait. A rendőrség állítólag

a klubok politikai uszításai 
és a zöldingcs szövetség alapítása miatt járt 
el a nacionalistákkal szemben

— A finn ércmklállitás megnyitása. Va
sárnap délelőtt féltizenkeltökor ünnepélyes 
keretek közölt a Nemzeti Múzeum díszter
mében megnyitották a finn reprezentatív 
éremművészeti és szőnycgkiátlitást. Vgron 
Gábor üdvözölte Onni Tolás finn követet, 
aki válaszában a két testvérnép közeledése 
fölött érzett reménységét hangoztatta. Ifj. 
báró Wlassics Gyula államtitkár Hómon 
Bálint kultuszminiszter üdvözletét tolmá
csolta.

— öt embert halálragázolt a mozdony. Az 
angliai (Iranthal közelében egy mozdony el
ütött tizenkét munkást, akik a pályatestet 
javították, öt szörnyethalt, hét súlyosan még
se riilt.

— leesett a kocsiról, eltörte a lábát. Nád- 
ler Gyula 17 éves kocsis a Pougrácz-uton le 
esett egy kocsiról, .lobblábát törte. A mentők 
ar. Ursnki utcai kórházba szállított >k.

—- Kifosztottak egy urldivalllzlctet. Popper 
Ignác divat tu kereskedő újpesti. Árpád-utca 
117. széni alatti üzlet t ismeretlen tettesek fel- 

Inyitották és onnan háromszár pengő értékű 
| divatáru cikket vittek cl.

az ajtó belülről volt bezárva.
Rosszal sejtve, a házfelügyelőt hívta segítsé
gül és azzal együtt hatoltak be a lakásba. 
Az előszobában

erős gázszag terjengett,
a konyhába akartak benyitni, de annak az 
ajtaja is belülről el volt reteszelve. A házfel
ügyelő fölfeszilelle a konyhaajtói és a kö
vezeten arccal a földreborulva,

holtan találták az Idős uriasszonyt.
Vadászná a borzalmas látványra ájulton esel! 
össze, úgy kelleti fellocsolni. A rendőri bi
zottság

búcsúlevelet nem talált,
de a hozzátartozók előadásából megállapí
totta, hogy özv. Apfel Miksáné betegsége 
miatt menekült a halálba.

egy miniszterközi bizottság szállt ki a Mátrába, 
helyszíni szemlét tartott és a bizottság vezetője, 
dr. Wendel Aladár műegyetemi dékán, a geo- 
lé>gia professzora talajréteg-vizsgálatot végzett. 
Az elmúlt év tavaszán

tizenkilenc egyenként négy-nyolc méter 
mélységű és egy és fél méter átmérőjű 

próbafúrást eszközöltünk,
ezeket is felülvizsgálta a professzor, aki meg
állapította, hogy helyenként szükség van agyag- 
és betonnal való kibérlésekre, de egyébként az 
andezit-réteg annyira szilárd, hogy a mű meg
építése a legteljesebb rentabilitást ígéri. Leg
közelebb Vigli Gyula geológust fogjuk véle
ményadás céljából meghívni, utána pedig a 
tervek a minisztérium elé kerülnek

— A szakértői vélemények alapján — foly
tatta —. remélem, hogv ez a négyszázezer pen
gős munka rövidesen megindul. Ez

a hatalmas arányú munka sok embernek 
hónapokon keresztül kenyeret fog bizto

sítani
és igy a kérdés megoldását nemcsak gazdasági, 
idegenforgalmi és kulturális, de szociális néző
pontok is sürgetik.

— Ami a további terveket illeti, — mondotta 
— az már a magánvállalkozást illeti és itt

a Kékestetőn és Mátraházán újabb szállók 
építésére gondolok,

melyekhez a város, ha nem is anyagi, de er
kölcsi támogatást nyújt A további szállókra a 
Mátra fejlődésének szüksége van és az épít
kezéssel munkaalkalomhoz jut a gyöngyösi 
munkás, szolgáljuk a szegényügyet és gazdagít
juk a város pénzügyi és gazdasági életét. Kész 
tervünk van

a Kékes-csúcson építendő harminc méter 
magas kilátóra

és az itt felállítandó Mátra-szohorra, melynek 
létesítésére országos mozgalom indult — fe
jezte be nyilatkozatát a polgármester.

Altmann Béla.

— GÁZZAL MEGÖLTE MAGÁT EGY 
ANGOL REGÉNYIRÓNÖ. Cynthia Stockley 
58 éves regényirónő londoni lakásán gázzal 
megmérgeztc magát. Érzelgős hangulatú re
gényei valaha nagy jövedelmet biztosítottak 
az írónőnek, de két év óta nem kapott 
többé kiadót. Az utóbbi időben szűkös vi
szonyok között élt, maga főzött és mosott. 
Kéziratban hátrahagyott „Az öngyilkosság 
divatja" cimü utolsó regényében pontosan 
leírta hanyatlását és vergődését, hőse is gáz
zal vetett véget életének.

— Az usztasi-pör. Az aixi főügyész, tekintet
tel az usztasik pőrének február 5-ére kitűzött 
tárgyalásával kapcsolatosan a védelem körül 
esetleg várható nehézségekre, ebben az ügyben 
tárgyalt a bíróság elnökével, aki az aixi ügy
védi kar elnökével egyetértésben megbízta Ro- 
nelli, Noel és Carassol aixi ügyvedeket, hogy 
előre nem látott fordulat esetén hivatalból és 
nyomban lássák el a vádlottak védelmét, még 
az esetben is. ha a vádlottak ezt a kijelölést 
a maguk részéről nem fogadnák cl.

— Felszámolt Dombóvár legrégibb gabona
kereskedőcége. Dombóvárait a nyolcvan esz
tendeje fennálló Weisz Mór-cég, ’a város leg
nagyobb gabonáscége beszüntette vásárlásait. A 
cég hitelezőit kielégítve, teljesen felszámolt.

— Hajtúvadás7at az erdőből Napóleon kas
télyáig. A fontaincbleaiii erdőben megtartott 
idényzáró hajtóvadószpt a város főterén ért 
véget. A felhajtott szurvasbika a város felé 
menekült s végigszáguldolt az utcákon. A 
gépkocsiforgalmat pillanatra leállították. Az 
egyik hajlónak sikerült megközelilenle és 
megsebeznie az állatot, amely a Napóleon 
híres kastélya előtt lévő téren esett össze.

Vlrágdk a százszorszép. Türkössy Sándor 
A'otAorfdcx-pusztai birtokán, az enyhe időjárás 
következtében, százszorszép borította cl a ré
tet. Dombóvár határában urágba borultak a 
korai gyümölcsfák

— A "FtagtfT gyógyvíz gazdag ásványi só 
tartalma sok irányban hat; gyomorra, vesére, 
anyagcserére, igen nagy rádiumtartalma az ak
ti' itást nagymértékben fokozza.

-oyóoyvtz
mar Magvarorszaqon Is kapható 1 

A..FIUGG. “gyógyvíz tsi mászó os utón 
eltávolít minden káros leraxodást. 
Megakadályozza a zsirképzódóst j 
-szénsavmentes, a gyomorsava' köt. 
Az eddig ismert leghatasosaob kőéi- 
hajló és hugysavoldó gyógyvíz.

Kapható mindenütt!
— A budapesti sukkcsapatbujnoki versenyek 

további eredményei: I. osztályban: Budai Ve
gyes—Elektromos 26J4:5>?, Pesti Hírlap— Szá- 
vay 30:2. II. csztúlyban: Kőbánya—33 FC 1-31 
Rákospalota—KÁOSZ 4.28. III. osztályban: Er
kel—Rákosszentmihály 3^-28^, Ahonyi—Besz- 
kárt 24J4:7J4. BSK —Szent István—Szent László 
6M:2őki. IV. osztályban: Szürketaxi—Pestszent
lőrinci Akarat 25:7

— Báli hírek. Január 25-én a pesti Viga
dóban rendezi meg az Atelicr hagyományos 
bálját. Az idén a bál az idegenforgalom’ és 
az utazás jegyében zajlik le, a meghívók is 
ezt harangozzák be: tökéletes „útlevelek" 
mennek szét mindenfelé a városba. A bál 
szombat este féltizkor kezdődik. Január 
25-ikc másik bálját a budai Vigadóban tart
ják. Itt a Budai Zsidó Főiskolai Ifjúság 
gyűlik össze. — Február bó 15-én 9 
órakor kezdődik a pesti Vigadóban a Vas
utasok jótékonycélu bálja. — Az Unió 
Lawn Tennisz Club február hó 1-én ren
dezi hagyományos jelmezbálját a Fészek 
Club helyiségében. A bált a „Négy Évszak" 
jegyében rendezik.

— Garázda vendégek megostromoltak 
egy debreceni vendéglőt. Vasárnap éjszaka 
vidám társaság borozgatolt Debrecenben a 
Böszörményi-uti Sár k ad i-féle vendéglőben. 
Zárórakor a vendéglős kitessékelte őket. A 
garázda vendégek erre megrohanták a ven
déglőt. Valósággal megostromollák, bezúz
ták az ajtókat, ablakokat. Karhatalom vo
nult ki, majd rendőrök is jöttek és szét
kergették a garázda embereket, akik közül 
dulakodás közben Molnár Mihály és Molnár 
Imre munkások megsebesüllek. A mentők 
kötözték be sérüléseiket.

Az olaszok tegnap 
megszüntették 
az ellentámadást

Addisz-Abeba, január 19.
Jelenleg a Dolo környékén folyó csatá

rozások vannak az érdeklődés középpont
jában.

Az olaszok tegnap óta megszüntették 
ellentámadásaikat és átcsoportosításo

kat végeznek.
Mint híre járt, két uj hadosztály érkezett 
Mogadiscioba és ezeket a Dolo vidékén in
dítandó legközelebbi támadásnál használ
ják fel.

E pillanatban Deszta herceg seregénél is 
átcsoportosítások folynak. A Ganale Dórja 
és Uebb folyók mindkét partján portyázó 
etióp osztagok nyugtalanítják továbbra is 
az olaszokat. Ezek viszont harci és páncé
los kocsikkal felderllőutakiit végeznek 
északi irányban és a végsőkig fokozták a 
repülők tevékenységét.

oremier a Komédiában
Pénteki gt 3 EMBER A SZÓSZBAN

— Három halottja és 23 sebesültje van az 
olaszországi robbanásnak. A Bari közelében 
történi robbanási szerencsétlenségnél amely 
elpusztított egy vegyészeti gyárat, három mun
kás veszitelte életét és 23 munkás sebesült 
meg. A mentési munkálatokban részlvevő ka
tonai és matrózesapatok, továbbá a tűzoltók 
megfeszített munkájának sikerült a benzin- és 
olajkészletek egy részét megmenteni. Egy tűz
oltó lezuhant és szörnyethalt. Három matróz 
súlyosan megsebesült

— Vidám borozgatás után felakasztotta ma
gát. Varga Bálint 66 éves rákospalotai kegy
eli jas ismerőseivel borozgatott. Bucsuzáskor azt 
mondta, hogy hazamegy és felakasztja magát. 
Bar; tai azt hitték, hogy tréfái dr azután mégis 
a lakosára sietlek. Az udvaron egy fára fel
akasztva, holtan találták Vargát

— A lengyel külügyminiszter Párlaton. 
Beck lengyel külügyminiszter vasárnap 
délelőtt Párisba érkezeti. A pályaudvaron u 
lengyel nagykövet és Rochat, a miniszter
elnökség elnöki irodájának főnöke fogadta. 
A külügyminiszter délután egy órakor to
vább utazott Génibe.

— Lezuhant a repülőgép: 13 halott. Az 
Associated Prcss In pnzi értesülése szerint 
egy szemtanú bejelentette a hatóságnak, 
hogy egy hárommr toros repülőgép útban 
('.achambambából I.a Pózba Challavintonál 
’ezuhnnt. Tizenhárom ember életét vesztette.

— A szabo*rsmcg,vel  hirrgnnvakeresc! cdŐk az 
ínségesekért. Virányi Sándor alispán felkérésére 
a Sznbc.lcsvármcgvcl Burgonyitkcrcskcdök Egye- 
sülcléhcn tömörült li'rgonynkcrcsk értők ciha- 
lárnzlák, hogy forgalmuk után mázsánként 10 
fillért a szabolcsvármcgvci ínségesek megsegí
tésére fordítanak.
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Lázár igazságügyminiszíer 
feleségét vasárnap súlyos 
betegen a Verebély-klinikára 
vitték és megoperálfák

PJTOM VÁSJR - POTOM ARIK!

Vasárnap délután, hat óra tájban, autó 
állott meg a VercbéZy-klinika előtt. Az au
tóból

Lázár An.’or igazságügy miniszter és
a felesége szálltak ki.

A bejáratnál az orvosok fogadták a mi
nisztert és feleségét, majd (elkalauzolták 
őket a második emelet 6. számú különszo- 
báha. Az igazságügyminiszter felesége 
ugyanis

vasárnap súlyosan megbetegedett,
V orvosok vakbélgyulladást állapítottak

— KETTŐS FÖISPÁNBEIKTATÁS. Ma, 
hétfőn délelőtt dr. Fernbach Bálintot Baján 
beiktatják a város ér a vármegye föispáni 
állásába. Reggel 9 órakor a vármegyeházán. 
11 órakor a városházán lesz az installáció. 
A kormányt Preszly Elemér belügyi- és 
Marschall Ferenc földmivelésügyi államtit
kár képviseli az ünnepélyes beiktatáson.

— Megalakult a Szcntimrevúrosl Szimfónlkus 
Zenekar. A Kelenföldi Polgári Kör (Szentimre- 
városi Kaszinó) zenei szakosztálya szimfónikus 
zenekart alakított. Az. alakuló közgyűlés dr. 
Szathmáry Ferencet választotta elnökké. Alcl 
nökök dr. Krivoss Árpád és Grill Gyula, titkér 
Urai Győző, karnagyok Várhelyi Antal és 
Böhm László. Azok a műkedvelők, akik a ze
nekarban közreműködni óhajtanak, Horthy 
Miklós-ut 29. szám alatt jelentkezzenek.

— HALÁLOS LÖVÖLDÖZÉS ATHÉN
BEN VENIZELOSZ ÉS KONDILISZ PÁRT
HÍVEI KÖZÖTT. Venizelosz párthívei nagy 
választói gyűlésük után elhaladtak egy ká
véház előtt, amelynek vendégei a Kondilisz- 
párt sorából kerüllek ki. A kávéházból rá
jöttek a Venfze/osz-pártiakra. akik közül 
egy meghalt és többen megsebesültek.

Halálra 'ítélték
\a vurstlit!

Vége a városligeti romantikának, a vur
stlira kimondották a halálos ítéletet. Az 
elmúlt héten elhatározták, hogy

a városligeti mutatványostér felszaba
duló bérleteit nem Írják ki újra ver

senytárgyalásra.
A mutatványostér kiürítésének sorát n 

Halászkerttel kezdték el. A Halászkcrt bér
letét visszaadták a fővárosnak, amely most 
ezt a régi ligeti vendéglőt megszünteti. Erre 
a sorsra jutnak lassanként az összes mutat
ványosbódék. A fővárosnak szüksége van ti 
vurstli területére, mert az állatkertet akar 
ják vele, megnagyobbítani. Természetesen 
hosszú évek telnek el addig, mig a vurstli 
egészen kiürül, hisz az elmúlt évben a Lili 
piiti-falu bérletét hat évvel hosszabbítottál 
meg.

A Városligetben meghal lassanként a 
vurstli, a Népligetben ellenben újra 

feltámad.
Több mutatványos máris bejelentette a 

városházán, hogv a Városligetből át sze
retne menni a Népligetbe, mert

a ll-eti publikum egyre fogy és ma már 
nem nyújt alapot a megélhetésre.

Érdekes, hogy a megszűnő llalászkertnel. 
volt bérlője ugyanaz a Fényes György, nki 
mint egyetlen pályázó, az elmúlt hétéi: 
megkapta a Nagycirkusz bérletét egv esz
tendőre.

— KALOCSAI KERESKEDŐK — A KERES 
KEBELEM SZABADSÁGÁÉRT. A Kalocsai Ke
reskedők Egyesülete vasárnap tartotta köz
gyűlését Sebők Miklós elnöklete alatt. A szó 
riokek a kereskedelem szabadságát, a köztér 
hek leszállítását és a vidéki kereskedők meg 
segítését követelték. Ezután megválasztották 
ismét a régi tisztikart.

— Szökés közben elvesztette menyasszonyát 
A jugoszláv határ mentén, Madaras község 
mellett elfogták a magyar hatóságok Kucseri. 
József 23 éves jugoszláv legényt, nki elmondta 
hogy menyasszonyával, Erkényi Máriával gya 
lóg jött Szabadkáról Amikor a jugoszláv ha 
tó r őr ük elöl menekültek, az erdőben elvesz 
tette menyasszonyát.

— Leütöttek egy embert az ntcán. Vasár 
napra virradó éjszaka a bajai Darázs-utcában 
ismeretlen tettesek lc(1löt»ék Vukovics Máty s 
fiO éves férfit, nki eszméletlenül került kór 
házba és még nem lehetett klhnllgntnl.

— Leesett a háztetőről egy kőműves és 
meghalt. Szombat délután a Kiskorona-utca 
41. számú ház tűzfalén dolgozott Szuhanek Fc 
rerc, 58 éves kőműves. Munka közben elveszi 
tette nz egyensúlyt és lezuhant n hat méter 
magas háztetőről. A mentők n Marglt-kórházba 
szúllilolAk, ahol vasárnap reggel meghalt.

— ÖNGYILKOS IJíTT HIRSCI1 LÁSZLÓ 
SZIKV1ZGYAROS. Vasárnap este Hhsch László 
30 éves monori szikvizgyáros lumlnállal meg 
ni’rgezte magát. Betegsége miatt ment a ha 
Iáiba. A kispesti mentők súlyos állapotban vit
ték a Rőkus-kórházba. 

meg. Orvosi tanácsra sürgősen meg kell 
operálni és

az operációt hétfőn reggel Verebély 
professzor hajtja végre.

A Verebéfy-klinika másik előkelő bete
gének,

II óm a n Bálint kultuszminiszternek ál
lapotában tartós javulás állott be 

és az orvosi vélemény szerint a miniszter 
egy héten belül már el is hagyhatja a kli
nikát.

i — ELÜTÖTT A VONAT EGY HÁZAS
PÁRT. A pestszentlőrinci vasútállomás kö
zelében egy tehervonat mozdonya tolatás 
közben elütötte Markó Lajos géplakatost és 
feleségét, akik a síneken haladtak keresztül. 
Mindketten súlyosan sérültek. A mentők a 
Szent István-kórházba szállították a házas
párt.

— Halálra forrázta magát egy kislány. 
Szendi Piroska, egy miskolci iparosmester le
ánya, szüleinek lakásán magáraiéntott egy for- 
róvlzzel telt tálat A kislányt súlyos égési se
bekkel szállították kórházba, ahol meghalt.
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Vidékre utánvéttel szállítunk és I 
meg nem feleiéért a pénzt visszaadjuk 
Csomagolást nem számítunk ! 
Mifies áryiqyziket díjmentesen küldünk

5 méter klöpl csipke.................. — .S8 fill.
M*ntá<  etamln, 50 cm. széles .. —.45 fill.
Indanthren, 70 cm. széles ... —.72 lill. 
Grenadin, 100 cm. széles...... - .92 fill.

LIPÓTVÁROSI
V., LIPOT-KOR JT 25.

— Az angol ellenzék megsebesítette a 
minisztert — hógolyócsatában. Londoni je
lentés szerint Malcolm Maclíonald gvarmat- 
ügyi minisztert az ellenzék több tagjával 
vívott hócsata sorún egy hőgolyó a jobbsze
mén megsebesítette. A szemorvos megállapí
totta, hogy a sérülés nem veszélyes. Hang
súlyozzák, hogy véletlen baleset történt, 
amely semmi körülmények között sem ve
zethető vissza rosszindulatra.

— Ma dönt az Ügyészség Deme László sza- 
badláhrabelyezéséröl. Demc László védőügy
védjei utján ötezer pengő kauciót ajánlott fel 
szahadlábrahelyezéséért. Az ügyészség hétfőn 
dönt Deme László sorsáról.

— Gázol az autó. Kertész Kálmán soffőr a 
Ferenc József-rakpart 1. számú ház előtt autó
jával elütötte Neumann János kereskedősegé
det, aki kerékpárjával haladt az úttesten. 
Neumann lábtörést és agyrázkódást szenvedett. 
A Rókus-kárházba szállították. — Papp 
György gépkocsivezető a Kőbányai-ut 40. sz. 
ház előtt autójával elütötte Mayer Lajos 28 
esztendős kereskedösegédet. akit súlyos sérü
lésekkel az Uzsoki-utca\ kórházba szállítottak.
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FONAL R.-T.,

Nép nyakkendő
A NÉP propagandaközpontja az 

egyik nagy tcxtilgyárhan selyemnyak
kendőket rendelt. Az uj nyakkendők
ről nem annyira a férfidivat kreáló! 
körében, mint inkább a politikai vi
lágban beszélnek majd sokat, ha — 
elkészülnek. A nyakkendők ugyanis: 
NÉP nyakkendők, mindegyiken rajta 
van a Nemzeti Egység Pártjának jel
vénye: a fogaskerékkel párosított 
buzakalász. piros-fehér-zöld alapon. A 
nyakkendők tetszetősek lesznek: disz
krét alapszínen keskeny piros-fehér- 
zöld esik fut keresztül és erre szövik 
aranyos szálból a buzakalászt és a fo
gaskereket. Az uj nyakkendődivat 
kreálóinak most már csak az a prob
lémája, hogy oz uj nyakkendő szezon
cikk lesz e vagy divat cikk f

— Felakasztotta magát egy kisfiú. Vasárnap 
hajnalban egy bácsmcgyoi, bajmoki tanya is
tállójában fclakasztola magát Fudcrer Jakab 
14 éves bércsfiu. Amire megtalálták, halott volt.

7u<otott

„íV.s<-j98íu 
-q 

isseiig

5ótikS"nck



14 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1036 Január 20.

Bombazáporral és 13 telitalálattal 
mutatkozott be az Újpest és a Fradi

A pihenő Hungária fete szóit az utolsó hadgyakorlat 
„tüzérségi manővere" egy héttel a tavaszi start előtt

A téli tavasz után alighanem most kezdő I 
dik a tavaszi tél és vele a futball szezonja 
is .4 start előtt ez az utolsó vasárnap, egy 
béllel később már a bajnoki tabella is tu
domást vesz a küzdelmek lefolyásáról meg
kezdődik a gyilkos finis. Páratlan izgalmak 
rejtőznek a közeljövő harcaiban! 4 három 
nagycsapat: a Hungária, a: l'jpesl és a Fe
rencváros az elsősén kérdését vitatja meg 
sportszerű keretekben, de bizonyára a vék- 
sőkig kiélezett légkörben. 4 negyedik he
lyért, amely a Középeurópai Kupa szem
pontjából oly fontos, ádáz csaták indulnak 
és egyúttal megindul a patt amisig feszilelt 
izmok liisája az alsó régiókban is a kiesés 
ellen. 4 bajnoki tabella tehát három helyen 
is dinamillal van aláaknázva. Elég egy vé
letlen eset és robban a rend, megkezdőd
het a zöldasztal meccse, valamennyi között 
a legsporlszeriillénebb küzdelem Beméi jük, 
hogy ezúttal elmarad minden dribli s a 
csapatok tavasszal jűlékkultiirájuk tényle
ges tartalmának megfelelő sorrendben bú
csúztatják el az első Nemzeti Bajnokságot, 
amelytől sokkal többet várlak, mint ameny- 
nyil valóban nyújthatott.

Kispest—Hungária. Ferencváros—Bocskai, 
SBTC—Újpest, Phöhus—Szeged, Törekvés—III. 
kér. (A Budai 11—Budafok mérkőzést már 
szombaton lejátsszák.

Félelmetes harci erényeket 
csillogtatott a tavaszi 

Újpest
ÚJPEST—III. KERÜLET FC 13:3 (3:1)

Az újpesti tavasz nemcsak a nézőket csalta 
ki n Stadionba hanem az elképedt és ragyogó 
játéktól valósággal megbúvóit nézőkből a di
csérő jelzők egész halmazát is. Főbb mint ezer 
ember topogott a hatalmas stadionban, hogy 
nu gnézze a tőrök tőidről hazaérkezett, pihent, 
kitűnő kondícióban lévfy újpesti legények 
utolsó hadgyakorlatát a szezónkezdés előtt. A 
hadgyakorlat félljes eredménnyel zárult, az 
cllődözött puskapor nem veszett kárba s a 
bombák egymásután csapódtok be Óbuda háló
jába. Pedig a talaj egyáltalában nem volt al
kalmas a nagy eredmények kicsikarására, de 
a taktika legyőzte a nehézségeket. A sáros, 
mély pálya a szélsők játékát forszírozta s ezt 
idejében ismerte fel a kitűnő formában lévő 
csatársor

Félelmetes harci erényeket árult el s klllö- 
nősen uz uj feláilltásu balszárny: a Kocsis- 

Barna kettős.
Ezzel azután nagy kő szakadt le a drukker
szivekről, mert a salgótarjáni meccs után már 
derbi következik és az Újpestre hárul az a 
nagy feladat, hogv a Hungáriát két bél múlva 
megállítsa diadalulj iban és ismét nyílttá tegye 
a bajnokságot. Ha ez nem sikerűi, nincs to
vább konkurrens nélkül futnak a kék-fehérek 
a bajnoki cím leié Vgylátszik ez kettőzte 
meg az újpestiek hnrcikedvél és már eZl a 
mai tréningmérkőzési is komolyan véve, gyár
tottak a gólokat Kocsis négyet, Barna és Kál
laii hármai hármat. Pusztai kellőt és Vincié 
tizenegyesből egyel helyezett el a sok vihart 
látott óbudaiak hálójában. A III. kerületiek a 
félidőben csak /.ilaliy góljával, majd később 
szabadrúgásból Moshcim és végűi a tizenegye
dik újpesti gól után Berecz lövésével próbál
tak helytulhini a nagy konkurrenssel szemben 

Mérkőzés elöl! és a szünetben még ma is 
felháborodva tárgyalták azt a fantasztikus ka
csát, nmeivel a legutóbb az egyik sportláp 
röpített világgá. S-.cmcnszedett valótlanságnak 
minősítették a l.tingfeldcr távozásáról és a Fa- í 
rágó Lajos mcglliváyáról közzétett híreket s 
ezt az újpesti vezérkarral az élen nz egész 
újpesti gárda kins/ülte rémhírnek minősiti.

Uj nevek a Fradiban!
13 gólt kézbesítettek 

a Postásoknak
FERENCVÁROS—FOST U 1.1:4 (6:3)

A latyakos .sártengertől övezett Postás 
pályán több mint < zerölszáz főnyi közönség 
gyűlt össze, hogy a Ferencváros és az amatőr 
Postások első tavaszi Irénlngjél megtekintse. 
Amikor a két csapni n pályára lépett tulaj 
Honképpen csak akkor vették észre, hogv 
esakm in ugyanolyan zöld teher dresszben van 
nak a játékosok, azonban ezúttal ezen n kis 
znvnró körülményen nem tudlak már segí
teni A Fi rév-város a következő csapatával 
állt fel Ibid • Győrt Papp Holfmann. Móré. 
Lázár— Mikes, Víg VI. Sárost. Toldi, Kemény. 
Tehát hiányzott a csapatból "láncos, aki sza

badságát tölti Temesváron, továbbá a kará
csonyi túra alatt fegyelmi vétségei elkövetett 
Korányi és Polgár hátvédpár, akiknek az ügyét 
még nem intézték el.

Nagyszerű ferencvárosi támadásokkal indult 
meg a játék és Vig már az első percben gólt 
ér el amit azonban a bíró lesállás mint*  ér
vénytelenít. Ezután a Posfás-bekkek szabály
talansága tizenegyeshez juttatja a Fradit, a 
büntetőt Móré juttatja a rendeltetési helyére. 
1:0. Röviddel később Kertész, a postások jobb
összekötője kiugrik és Háda mellett kiegyenlít. 
1:1. A kedvtelen Háda meg sem kísérli a vé
dést. Most Mikes fut el és Vig elé tálalja a lab
dát aki a felső sarokba gyönyörű gólt lő. 2:1. 
Majd Hoffmann elöreadott labdáját Sárosi 
lefejeli. Toldi és Vig egyszerre futnak a lab
dára, Vig hamarabb éri cl és gólba plasz.i- 
rozza. 3.1. Ezután Toldi közvetlen közelről ; 
üres kapu mellé céloz, amin a közönség derül, 
de a kiadóit labdát ismét Toldi csípi el, Ke
ményt szökteti vele, akinek a lába biztosabb
nak bizonyul. 4:1. Bódog, a Postások centere 
offszájdról indul, végigfut a félpályán és be
lövi a második Postás gólt. 4:2. Ismét egy re
mek Víg lövés következik, ami nagy tapsol 
vált ki a közönségből. A postásokból három
négyen állandóan lcsálláson vannak, de Papp 
a régi Takács—Papp offszájdrajátszás iskolá
jának beltagja, mindig megtalálja a közbelé
pés helyes módját. Baloldali Postás-támadás 
után ismét Bódoghoz kerül a labda, aki kö
zelről belövi. 5:3. Ezután Sárosi lép akcióba, 
ügyesen harcba dobia Keményt, aki egyedül 
lefut s máris bent van az újabb gól. 6:3.

Szünet után a Ferencváros a következő csa
pattal áflt porondra. Háda—Győri, Bán— 
Holfmann. Tóth, (a terézvárosi Flóréból), Lá
zár—Mikes, Kiss, Toldi, Kovács, Kemény. Még 
nagyobb arányúvá vdlk a Ferencváros fölé
nye, ugylálszik a Postások elkészüllek az ere
jük kei. Előbb Kemény, majd Kovács, azután 
Toldi és ismét Toldi gólja 10:3-ra emeli a gól
arányt. Schubert, Postás jobbszélső kapulécre 
fejelt labdája perdül ezután Háda szentélyébe. 
/0:4. A játék utolsó negyedórájában macska
egér harc alakul ki. a kifulladt Postások ellen 
igazi iskola játékot van alkalma bemutatni a 
Fradinak. Kemény 11-esből, majd Toldi és 
végül ugyancsak Toldi góljai beállítják a vég
eredményt 13:4.

5b a Feltámadt Meisl 
csodacsapata!

4i3-as spanyol vezetés után csikarták ki az 
osztrákok a bámula iraméit A győzelmet Madridban

AUSZTRIA—SPANYOLORSZÁG (5:4) (2:2) 
Madrid, január 19.

(4 Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Csodás nyári napsütés kedvezett 
a spanyol-osztrák válogatott futballmérkő
zésnek, amelyen negyvenháromezer főnyi 
közönség jelent meg. Már a kora délelőtti 
órákban szédületes autó-, autóbusz- és vil
lamosforgalom bonyolította le a hatalmas 
tömeg kiszállítását.

A játék egészen pazar volt, 
a villámgyors akciók és a hevesebbnél he
vesebb változatok szinte kábulttá tették a 
nézősereget. Soha nem látott remek osztrák 
támadás Kisek góljával ér véget már a 3. 
percben. Heves, váltakozó játék után a 10. 
percben egyenlítenek a spanyolok Arragoni 
révén, öt korner következik ezután, végül 
a félidő közepén Lalidra révén a spanyolok 
jutnak vezetéshez. 2:1. Az osztrákok erélyes 
játékba kezdenek, Scnmistik, Vogl és Zi- 
schek szédületes bombáit kell védeni a spa
nyol kapusnak. A durvaságra átcsapó heves 
játék hamarosan áldozatul szedi Voglt, aki 
egv éles összecsapás után

csz.mé’cllenlll esik össze.
Ilahnreiter áll be Vogl helyére. Még erőtel
jesebb osztrák offenziva következik, ezzel 
szemben a spanyolok lapos passzjátékkal 
operálnak. A 36. percben Wagner hendszet 
vét, a spanyolok percekig reklamálnak, a 
közönség pedig

félőrilllen követeli a 11-cst,
amit a bíró azonban nem ad meg. A félidő 
befejezése elöli 3 perccel Binder remek fe- 
jisgóüal egyenlít. 2:2. Az utolsó percek egé
szen szokatlan iramot váltanak ki a játéko
sokból, az osztrákok részéről Bican, a spa
nyolok oldaláról pedig Arragoni leveszi biz
tos gólhelyzetben.

Szünet után még változatosabbá és izgal
masabbá váll a küzdelem. A spanyol fede

A mezőny legjobbja Kemény volt, 
aki valósággal magával ragadt 1 csatártársait. 
Vig VI. próbajátéka kitünően sikerült úgy, 
hogy most már csak a Budafokkal való anyagi 
természetű megegyezés késlelteti a leszerződ- 
telesét. Toldi igyekezte is dicséretes volt.

A Kispest és a Hungária 
kivételével minden csapat 

dolgozott
BUDAI 11—FÉR. VASUTAS 7:5 (3:1)

A Gyáli-uti pályán kiadós jó tréninget tar 
tott a Budai 11 a Ferencvárosi Vasutasokkal, 
akik igen jó tréningpartnernek bizonyultak. A 
mély, sáros pályán mindkét csapat igen ügye
sen és okosan mozgott. A Fér. Vasutas sze
rezte meg a vezetést, majd Sztancsik tizen
egyesből egyenlített, utána Burger lőtt gólt, 
majd ismét Sztancsik tizenegyesből 3-1-re ja 
viiotta a gólarányt. Szünet után az első ne
gyedórában váratlanul három gólt szerzett a 
Fér. Vasutas, úgyhogy 4:3-ra vezetett. Ekkor a 
budaiak rákapcsoltak és Burger három remek 
góljával 6:4-re javítottak. Majd Füzesy 6:5-re 
szépített, végül Schuster beállította a gólarányt.

A SOROKSÁR CSEPEL CSAPATÁVAL 
trenírozott, az eredmény 2:2 volt. A Törekvés 
a Testvériséget látta vendégül és 12:2 arányban 
győzött ellene. Könnyű tréninget tartott Buda
fokon a Budafok csapata, a budatétényiekkcl, 
továbbá a Bocskai, Szeged, az SBTC és az At
tila is akcióba állt, mindegyik a helyi amatő
rökkel karöltve tette meg a jövő küzdelmeire 
az előkészületeket.

IzeJitd a jövő HB-bál
■PHÖHUS—NEMZETI 4:3 (3:1).

A berlini-utcai pályán elég nagyszámú és 
lelkes közönség előtt tartották meg a tréning- 
mecoset. A pálya csúszós és mély talaja elle
nére mindkét csapat igen jól mozgott.

A Phöbusban játszott P. Szabó is, 
ezzel a távozásáról a hét közben szólt legenda 
is szertefoszlott. A Phöhus góljai közül Sztri- 
gán kettőt, fíéki és Solti egy-egyet lőtt, a Nem
zeti góljait pedig Wohlran és Molnár szerezte.

zetek einberfeltti módon dobták csatáraikat 
újabb és újabb közelharcba. Már a harma
dik percben Lalidra bombalövéssel vezetés
hez juttatja a spanyolokat. 3:2. A közön
ség óvációja, fülsiketítő örömrivalgása per
cekig tart. Az osztrákok azonban Bican 
irányításával ismét a spanyol térfélre szo
rítják a labdát. Pár perc múlva óriási zá
por szánt végig a pályán, a talaj csúszóssá 
válik, ami az osztrákoknak kedvez. A 
meccs hőse Ilahnreiter, akit csak tartalék
nak vittek ki és csak Vogel sérülése miatt 
jutott szerephez. Ilahnreiter a 13. percben 
utolérhetetlen egyéni teljesítménnyel ki
egyenlít. 3:3. Az osztrákok azonban nem so
káig örülhetnek ennek a sikernek, mert 
három perc múlva Hegeim ismét a spanyo
lokat juttatja vezetéshez. 4:3. A villám
gyors spanyol jobbszárnyat alig tudják az 
osztrák védőjátékosok semlegesilcui. A meccs 
hevességére jellemző, hogy szinte percen-j 
ként esnek az egyik, majd a másik kapunál 
a kornerck. A 25. percben egy korner utáni 
zavaros helyzetben Bican gólja jelenti az 
egyenlítést. 4:4. Négy perc múlva pedig 
Ilahnreiter ötödik gólhoz juttatja az osztrá
kokat. őrt. A spanyolok ezután szédítő fö
lt nybe kerülnek, de akcióikat nem kiséri 
siker, előbb Hcgeiro három lépésről, majd 
az utolsó percben ismét Hegeim hasonló 
helyzetből téveszt. Az osztrák közvetlen vé
delem kétségbeesett védekezése minden 
spanyol gólalknlnmt sikerrel hárít cl. 4 
győztes osztrák csapat kedden Portóban 
mérkőzik Portugália válogatott csapatával.

A CÁSE (Corvin Áruház) országos asztalilen- 
nisz versenyt rendez január 24., 25. és 26 án. 
A döntő küzdelmekre nz utolsó napon este 6 
órakor kerül sor és az érdekes meccseket ii 
Teréz körút 26. alatti nagyteremben vivj ik. 
Érdekessége a versenynek az a körülmény, 
hogy ennek keretében jelölik ki n prágai vi
lágbajnokságokra kiküldcndő csapat tagjait.

Betörő-sport
vagy sportbetörés?

Kifosztották az MTK birkózóit
Az MTK birkozószakosztályát érzékeny káro

sodás érte Vasárnap, a korahajnali órákban, 
ismeretlen tettesek Százados-ut felöli ablako
kat betörve, lemásztak a szakosztály öltöző
fülkéihez és olt a szekrényeket feltörték. Kö
zel ezer pengő értékű cipőt, dresszt, szvetlert 
és törülközőt zsákmányollak, majd sietve tá
voztak. Ezt mutatja a feldúlt öltöző, amelynek 
legtöbb szekrénye megmenekült a megzavart 
betörők harácsolásálól. Nem első betörés ez 
az MTK-pályán. A közelmúltban a futballisták 
öltözőit fosztotta ki egy „műgyűjtő**.  A betö
rést jelentették a főkapitányságon, ahol azon
nal megkezdték a nyomulást. Most egyideig 
kockázatos dolog lesz sportkörökben birkózó
felszerelést vásárolni — kéz alatt.

MENNYI AZ ARA A LOVASRENDŐRNEK
— BECSBEN?

A Helfort nevű bécsi egyesület legutóbbi vá
lasztmányi ülésén panaszos hangok hallatszot
tak a rendőri kirendeltség magas ára miatt. 
A csapatnak egy lovasrendőrért óránként 7.50 
schillinget kell fizetnie s ezt az árat tuldrágának 
találják

Fő A BIZALOM
Az osztrák profiboxolók szövetsége körle

velet intézett tagjaihoz, akiket felszólít, hogy 
útleveleiket szolgáltassák be. A szövetség ilyen 
módon akarja megakadályozni, hogy egyet ver
senyzők engedély nélkül startoljanak külföld 
dön.

MAGYAR FUTBALLISTÁK 
AZ IDEGENLÉGIÓBAN

Az afrikai túráról visszatért Hakoah játéko
sai mesélik, hogy az idegenlégió ezredéiben 
alakult futballcsapatokban igen »ok magyar já
tékos van, a bécsiek Fezben játszottak is egy 
olyan csapat ellen, amelynek legénységében 
két magyar ismerősüket fedezték fel, Palkót és 
Matzkót. Az utóbbi annakidején az F. C. Wac- 
ker színeiben is szerepelt.

MÁLTA: A FUTBALL-ELDORÁDÓ
Anyagilag kitünően sikerült az Admira máltai 

szereplése. Jedlsce csapata 21.000 schilling tiszta 
nyereséget hozott haza Málta szigetéről. Az Ad
mira turavezetösége mint a labdarúgás Eldo- 
rádójáról emlékezik meg a kis szigetről, amely
nek futballviszonyaira jellemző, hogy 250.000 
lakósa 94 labdarugó egyesületet termelt ki ma
gából. A bécsiek három mérkőzését összesen 
70.000 főnyi közönség nézte végig s a bruttó 
bevétel mintegy 75.000 osztrák schillingnek meg
felelő angol fontot telt ki ... összeg, amelyet 
ma Becsben három mérkőzésen sem igen lehet 
elérni.

NEM VERSENYEZHETNEK A ROSSZUL 
VIZSGÁZÓ AMERIKAI EGYETEMI 

hallgatók
Az amerikai atlétikai szövetség a téli sze

zonra felfüggesztette Jessie Ovcnsnek, a ki
tűnő sprinternek versenyzési jogát, mert az is
mert atléta az utóbbi időben elhanyagolta ta
nulmányait. 4 szövetség ugyanis a főiskolák 
kérelmére olyan határozatot hozott, mely sze
rint a gyengén tanuló diákok slartjogát egy 
időre felfüggesztheti.

CSAMBAL MEGÜTÖTTE A — FŐNYEREMÉNYT
A lilres zllnl Buta Sportclub reorganizálja 

csapatát és tárgyalásokat folytai a Slavlával, 
hogy átvegyen tőle pár játékost, többek közt 
■ ~*>amball  is Batáék 25.030 cseh korona lelé- 
»«••*»•  kínálnak Csnmhálért, a játékosnak 15.030 
'tornoa , Ilandgeldct**,  1800 koronn havi fize
tést és havi 850 korona dotációval járó állást 
ajánlanak a zllnl gyárban.

000 EZER NÉZŐ — 1 MILLIÓ 000 EZER 
PENGŐ BEVÉTEL AZ ŐSZI KUPAMECCSEKEN 

- ANGLIÁBAN
Londoni jelentések szerint nz Angol Kupa 

idei mérkőzései a közönség változatlanul nagy 
érdeklődése mellett folytak le. A harminckét 
játékból álló őszi szezónhan nem kevesebb mint 
900.000 lizelő nézőt rei'lszrél a kupa bevitelei
ről szóló kimutatás, amelyek összesen 64 485 
font vagyis 1,612 125 pengő bevitelt eredmé
nyezlek. A rekordét nz Aston Villa- Huddcrs- 
leld mérkőzés ’arljw 60000 nézővel és 4."00 
■önllal, második helyen a Tottcnham—Sout- 
hend mérkőzés áll 48 000 néző és 3500 font 
bevétellel. Ha tekintetbe vesszük a nemrég 
tngliáhan túrázó osztrák és csehszlovák csa
patok silány anyagi eredményeit s mérközé- 
•cik gyér látcgalottsápál, upv megállapíthatjuk, 
hogy a szigetország közönségéi n hazai csn’ a- 
lok küzdelme mellett csak a nagy külföldi 
attrakciók érdeklik.
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LEFÚJTAK AZ 0L1MP1ASZ ELŐTTI TUBÁI
Az olimpiászra kiutaló magyar jéghokki 

csapat költségeinek egy részét saját magára 
kellett vállalnia. Ezt az összeget túrából remél
ték előteremteni. Megoldódott azonban a hely
zet, amikor a Korcsolyázó Szövetség fölaján 
lót la kölcsönét egy, az oümplász előtt vagv 
után tartandó túra teljes jövedelme fejében — 
bármennyi Is lenne az. Már tervbe is vettek 
egy turamérközést Árosába, azonban Minder 
Frigyes, a jéghokkl szakosztály elnöke a túrát 
lemondta, azzal az indokolással, hogy nem en 
gedi játékosait összeveretni. Kétséges azonban 
hogy külföldi meccstréning hiányában elegendő 
lesz e a magyarok rutinja?

PATAKY CSAK MINISZTERI ENGEDELLYEI 
MEHET GARMISCHBA

Pataky t lap nyerte cl a magyar férfimü 
korcsolyázó bajnoki címet. Ez öt feljogosítja 
arra, hogy a magyar színeket a téli ollmpiá 
szón képviselje. Kiküldetését biztosra vették és 
az OTT meg is szavazta a kiküldetés kőltsé 
geit. Nem számoltak azonban azzal, hogy Pa 
taky a Ludovika tagja s így külföldre nem tá 
vozhat. Ez alól csak a honvédelmi miniszté
rium adhat felmentést, ahova Pataky az ügyel 
fellebbezte. Reméljük, hogy a honvédelmi mi 
niszter kivételt tesz u szabály alól, mert err< 
már Kovács, kitűnő vivőnk esete is példa.

ENGELMANNÉK AZ OSZTRÁK HÓKÉI
BA JNOKOK

Az osztrák jéghokki bajnoki döntőben szom 
balon az Engelmann csapata 3:0-ra győzött a 
Bécsi Korcsolyázó Egylet ellen. A győztes csa 
pat góljait Goebel, Schnelder és Tatzer ütötte

Biró György dr. sporlhirlapiró kollégánk és 
Fcledv Kálmán dr. egy. tanársegéd kedden este 
fél 9 órakor a Dolgozó Nők Klubjának Mérleg- 
u. 2. (PTOE) alatti helyiségében érdekes elő 
adást tart „Milyen korban kezdjünk el spor
tolni?" címen.

A MOTESZ ifjúsági bizottsága vita ülést tart 
január 23-án este 6 órakor a Testnevelés Há 
zában arról, hogy milyen módosítások kivána 
tosak az ifjúsági jelvény szerző versenyek ered 
ményesebbó tételére.

A KMAC téli versenyprogramja elkészült s 
a kétnapos küzdelmet február 15-én ős 16 ár 
futják le. Starthely; Motor-utca, cél: Lillafüred.

Az M*K  vlvöszakoaztillya vasárnap rendezte 
II. osztályú kard versenyét, amely az első osz
tályú vivők sorát volt hivatva gyarapítani A 
versenyt Rajna BEAC nyerte 4 győzelemmel, 2. 
Vidanics RÁC 3 gy. Mint a versenyszabályok 
fonákságát emlegetik, hogy ily kevés győzelem 
mel is sikerült TI. osztályú vívónak az I. ősz 
tályba avanzsálni.

Ai UTE vivői nagy sikerrel rendezték meg 
n Pannónia szálló termeiben kitünően sikerült 
tfncmulalságukat. A megjelent előkelőségek 
előtt nyújtották át Kabos Endrének az UTE 
örökös bajnoki díszoklevelét.

A Pénzintézetek Sportligája vasárnap ren 
dezle kizárásos kardcsapatversenyét, melynek 
eredménye a következő: 1. Kereskedelmi Bank 
(Mosonyi dr., Bóra, Frey, Prihraduy dr.) 2 győ
zelem, 2. Pénzintézeti Központ (Lukács dr, 
Mikes, Pálos, Csonka) I győzelem, 3. Hitel
bank (Deutsch, Szulner, Rácz, Leopold) 0 győ 
zclem.

Megfékezte a „sárga veszedelmet**  
a magyar Jéghokl válogatott

6:2 (0:2,MAGYAR—JAPÁN VÁLOGATOTT 
4:0, 1:0)

Szép és nívós jégeseménye volt a 
nak: a magyar jégheki válogatott .. „ 
látta a japánokat a műjégpályán. Rekord
közönség kereste fel a leli napsugártól 
kissé vizenyőssé vált pályát.

A fütött tribünökön izgulták végig Hunyadi 
grófék és Kelemen Kornél, dr., az OTT elnöke 
a szép találkozót. Bolond Évi, Magyarország 
ezidei műkorcsolyázó bajnoknője fut addig a 
jégen, míg a japánok szállásaikról felöltözve a 
pályához érkeznek autókkal. Ezután futnak he 
sárga dresszükben a japánok, majd a meggy 
piros magyarok, akik középre gyűlve, felemelt 
botokkal és Hip-liip-hurrál kiáltással üdvösük 
vendégeiket, majd a japánok teszik le botjai 
kai és felfűzik a magyar játékosokra megtisz
teltetésül saját országuk válogatott jelvényeit. 
Megszólal a mikrofon és hangosan üdvözli és 
ünnepli n turáni testvérekhez jött keleti roko 
noknt Frfíhle Vilmos japán egyetemi tanár 
pár szava után megindul a mérkőzés, melyet 
dr. Lator Géza és Minder Frigyes vezet.

A japánok rövidesen bebizonyítják, hogy a 
kanadai iskola, ahol ők n játékot elsajátítot
ták. kitűnő. Utolérhetetlen rohamokat indlta 
nak a tehetetlenül vergődő magyar csapat ellen

Hamarosan meg is születik az első japán ve
zető gól. melyet Kamejl juttat a hálóba, má 
sodlk ütésével, a most már másodszor hiába 
vetődő IHrcsák mellett. A remekelő magyar 
bekkpár sem tudja elhárítani az áll.indó japán 
támadások eredményét, a második Japán gólt, 
melyet Isikava ütője szerez meg Ö 2. Ezzel 
véget is ér az első harmad. A magyar fiuk Iz 
gatottan tárgyalják a Japánok játékmodoráf, 
technikáját, hogy most már az elkövetkező 
harmadban biztosan tudjanak ellene védekezni 
Ezalatt japán testvéreink elragadtatva fényké 
pezik a Szekrényest műkorcsolyázó pár való*  
rét. amely már n párnak olimpiai tánca és 
amelyre az egész magyar mükorcsalyázó társa-

vasárnap 
vendégül

dalom büszke lehet. Pataky is elfutja táncát 
Kezdődik a második harmad.

Végre játék! Vagyis végre játéknak lehet ne
vezni a magyar csapat játékát, amely szebb a 
megszokottnál s „kanadai nívón" mozog, KI 
tünteti magát Barcsa, Rúna, Európa legjobb , igy még‘mindig a magyaroké a pá'lva. Ezt 
bekkpárja. Hircsók, az utolérhetetlen magyar azonban csak Minder szegényes gólja fejezi 
kapus, Miklós, Minder, Gergely II. bámulatos ki. ő.-2. A mérkőzés után a japánok bankett 
csatáraink. Pontos passzok, gyönyörű akciók keretében illették meg a magyar csirke húsát.

Jégen versengtek a hó bajnokai
Kékeatetft, január 19.

Vasárnap délelőtt a két futamból álló mü 
lesiklóverscnnyel fejezték be a szombaton kez
dett magyar slbajnokl versenyeket. A hó erő
sen Jeges volt. A két napi verseny összesített 
végső eredménye a következő: 1. Szalay 
László Hófutók 19947 ponttal, 2. Kővári Ká
roly MAC 197 07 ponttal, 3. Iglói Pál MSK 
190.05 ponttal.

Az országos hölgy slhajnokságban: 1. Sza- 
páry Marianna grófnő BBTE 196 94 ponttal, 2.

Gyászbaborult a francia futball,
amely a budapesti 13:l-es vereség 6-a nem szenvedett 
el a Hollandia elleni össz-roppanáshoz hasonló csapás’

Pária, január 18.
.Tövisősv/nyeken át vezet az ut a Dicsőség 

felér*  — mondta már 300 esztendővel ezelőtt e 
nagy francia .gondolkodó- I,a Bruyére ..., aki 
annakidején még aligha gondolt arra, hog.- 
bölcs mondása egykor a futbalhportban is be 
igazolódik. 

követik egymást, míg végül a támadások alatt 
megtört japón csapat tehetetlen csodálkozássá 
látja Miklós gyönyörű gólját és Minder egyen 
ülését. 2:2. A cserélés sem gyöngít a játékni 
vön, Gergely II. ügyes egyéni akciója meg
hozza a vezetést, melyet Miklós pár perccel a 
harmad vége előtt beadásból a kavarodás kel 
lős közepén biztosit be. 4:2.

A Rottcr—Szollás-pir a rossz jég miatt nem 
futja táncát, csak rögtönöz. Ezután a barma 
dik harmadban kissé visszaesik a nívó, azon 
bán a Japánok már nem tudnak feljavulni és 
így még mindig a magyaroké a pálya.

Hackstock Hédi DTE 180 98 ponttal, 3. Vas 
vAry Éva MAC 167.51 ponttal.

A csapatverseny eredménye a kővetkező: 1. 
MSK (Iglói, Csík, Molitor, Szendéi. Hegedűs) 
49 ponttal, 2 BBTE (Emánuel, Tassonyi Zsolt 
és Edömér, Hambalkó. Petrich) 49 ponttal. 3. 
MAC csapata.

Az ifjúsági bajnokság végső sorendje a kö 
vetkező- 1. Németh BEAC 14397 ponttal, 2. 
Katona UTE 141.43 ponttal, 3. vitéz Gömbös 
MSK 125 82 ponttal

Felfelé Ívelő utján kétségtelenül súlyos é> 
ájdnlmas csapás érte vasárnap a francia lul> 
larugóspurtot. Saját pályáján, saját közönség 
lőtt 6:1 re kapott ki annak a Hollandiáiul 
álogatott tizenegyétől, amelyet két évvel ez 
lőtt Amsterdamban győzött le 48 órával a 

meccs előtt magain is künn voltam St. Ger-

■nain-ben, Páris mellett, ahol
XfV-ik Lajos szülőházában, a Pavlllon 
Henri IV-ben készült a francia válogatott 

a nagy Oaaaecsapdara
és ahol a csapat minden egyes embere, az an
gol Kiinpton trénert és u vezetőket beleértve, 
biztos hazai győzelmet jósolt.

A lapok többhasábos „tanulmányokat" szen
teltek n kérdésnek, még politikusok és egyete
mi tanárok is hozzászólnak a problémához. 
Van, aki épp

a külföldi: magyar osztrák játékosok 
túlzott alkalmazásúnak tudja be a veresé-

azt állitva, hogy az idegenek elveszik a fiatal 
francia játékosok elől a fejlődési lehetőségeket 
és emiatt nincs ma több fontos poszton meg
felelő francia utánpótlás.

Mások épp az Idegen játékosuk további ta
nításától várják a fejlődést, amelyre a mull-

Gvermekzsurra
apr<> ajándékok, n:e« opet.-sek. omtiolittrgjak

PAPÍRÁRUIK Z
Kossuth I.sjoa u. 2uM'CERUn

heti vereség I asznos, hideg zuhany volt.
Az objektív szemlélők szamara Is érthetetlen 

az összeroppanás, bizonyos, hogy
komoly hibák történlek a válogatta körül 

és néhány játékos ,,sportszerű" életmódjához 
Is férne szó.

Egyldőben sportkörökben sokat beszélnek 
néhány cls8klnsszl.su külföldi futballista nalu« 
inlizácm járói

köztük a Sochuux jl. járói és esetleg a 
marsellle . /ml erői,

'kik ebben az cselben n válogatott csapatnak 
is komoly Jelöltjeivé v. Inának Mert ne fe
lejtsük cl. hogy n franclo vM< --tolt első „na- 
uralizáll" idegére is magyar ' 11, a marossá, 
árhelyi Háncsát- Kulcsár, aki míg mu is a 
násodosztályu Montpclller aktív játékosa.

Körösi László

cls8klnsszl.su
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Életveszélyesen zsúfolt nézőtér 
előtt véres izgalmakkal és rendőri 

tisztitó munkával folytatódott 
box-csapatiiainokság
Az ökölvívó csapatbaj

nokság harmadik fordu
ló a még az eddigi véres 
küzdelmeknél is több iz
galmat varázsolt a ringbe 
és a közönség soraiba. A 
Beszkárt sporlterme ezút
tal’is zsúfolásig megtelt 
érdeklődő közönséggel.

A körülbelül ezer 
alkalmas terembe több■zésére

inezcr főnyi publikumot szorí
tottak be.

K NSC meccseket vívták meg, 
ló UTK-isták 13:3 árnyban gyén' 
y részletei a kivetkezők:

Légsuly: Kiss BTK győz Vargha ellen pon
tozással. Csúnya, céltalan csapkodás jellemezte 
ezt a párharcot. 2.0.

Ilantumsuly: Csapogya BTK —Belló NSC dön 
telién. ipogva szebben bokszol ellenfelénél, 
dr tulpul ának bizonyul. A zsűri Ítélete ellen 
percekig hevesen tüntetett a közönség. ,1/.

Pehelysúly: Kubinyi NSC győz Marton ellen. 
Marion az első menetben jobbnak bizonyult, 
a második és a harmadik menetben azonban 
már teljes egészében kidomborodott a rutino
sa Ib Kubinyi fölénye. 3:3.

Könnyüsuly: Tatai BTK győz Ferenc ellen. 
Az első menetben Ferenc bízik gyilkosercjü 
ütéseiben és tűri Tatai támadásait, ez a lak 
tika azonban megbosszulja magát, mert a má
sodik menet elején

Tatul olyun ütést mér Ferencre, hogy az 
támolyogvu összeesik, zuhanás közben ulu- 
posan megüti u tarkóját, úgy. hogy a bíró 
kiszámolja. Eszméletlenül viszik az öltö
zőjébe, uhui csak injekció után, percek 

múlva lér magához. 5:3.
Weltersuly: Oláh BTK kiütéssel győz Andor 

ellen. Andor nz első menet végén elterül a föl
dön, de a gong megmenti. A második menet 
ben elszédül, majd összerogy. Amíg a biró 
számolni kezd, de mégis kiszámolják. 7:3.

Középsuly: Jeles BTK győz Rigó ellen. Az 
első rn< m-l végén Rigó feladta a kilátástalan 
küzdelmet. *.):3.

Klsnehézsnly: Erdős BTK győz Váradi ellen. 
Küzdelem helyett csúnya verekedés alakult ki,1 
Várndit kélizben is figyelmezteti a biró, de 
ez r in használ. Végül is utóléri a végzet Vá- 
ntdil és n biró lelépteti. tt:3.

Nehézsúly: Askenázi BTK győz Magyar ellen 
Magyart már az első menetben elborítja a vér, 
a másodikban pedig egy hatalmas állkapocs
üti--tői a földre kerül. A biró hétig számol, 
amikor filáll és szabályosan elhelyezkedik, a 
biró azonban nem veszi ezt figyelembe és 
kiszámolja. Erre

a
■'lek.

BTK

óriási tüntetés viharzik át a termen, 
a közönség a ring köre tódul, öklök emelked
nek a levegőié és a szitkozódta hargos zaja 
fiilsikcktilő lórin.'t okoz Az emeletről sokan 
narancshéjat dobálnak a botrány színtéré re, 
ahol végül ii a rendőrök vetnek véget a tu 
mulluózus jeleneteknek.

B. VASUTAS—FTC 10:0
Légsuly: Énekes II.. B. Vasutas győz. Bakos 

ellen.

Bantamsuly: Bondy, B. Vasutas győz Szántó 
ellen.

Pehelysúly: Énekes I. B. Vasutas győz Ko
sács ellen.

Könnyüsuly: Német FTC győz Sallay ellen.
Középsuly: Erős B—Vasutas győz Szigeti el

len. Szigeti r.agy fölényben yol t ellenfelével 
szemben, de végül kiderült, hogy négy mét r 
bandázs volt a kezén és igy őt is diszkvalifikál
ták.

Weltersuly: Fisch B Vasutas győz Bcrkessy 
ellen. A ponlozóbirók Berkessyt hozták ki 
győztesnek, de a mérkőzés végén megállapí
tották, hogy gyűrű volt a kezén s ezért a kél 
pontod ellenfele javára Írták

Kinr.ehézsuly: Mándi FTC győz Farkas ellen 
Farkas nyolc kilóval nehezebb volt.

Nehézsúlyt Nagy, B. Vasutas győz Tanamár 
ellen.

Pikáns perek sorozata a bécsi 

pénz=fu£ball színfalai mőgöff

— A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől —

Az elmúlt liét a pereskedések jegyében folyt 
le a bécsi futballvilágban. íme, néhány pikan
téria a pénz-futball színfalai mögül.

A FAC annakidején havi 130 schilling fize
téssel szerződtette Weiss Aniont a kitűnő csa
tárt, a fizetést azonban nyolc hónapon keresz
tül nem folyósította. Az 1040 schilling tarto
zás kiegyenlítésére a fliridsdorfi klub egyez
séget ajánlati fel, amit Weiss elfogadott A 
megállapodás szerint 400 schillingben egyeztek 
ki, de a FAC ezt az összeget sem fizette meg, 
mire a póruljárt játékos most beperelte volt 
klubját

Más ...
Stern Jenő, a Hakoah egykor 

tékosa. aki most Palesztinában 
150 schilling esedékes jutalékra perli 
egyesületét. Stern közvetítette ugyanis Weiss- 
kopfnak, a kitűnő csatárnak eladását Francia
országba, akiért jelentős lelépési dijat kapott 
a Hakoah. Ebből 350 schilling jutalékot ígér
tek Sterilnek, ‘ 
A hátralékot 
hajtani.

Más. .
l'gy látszik, 

bécsiek, de néha a 
nak. Erre v 
lingre perli

választmányi tagot, a Vienna ellenzéki cso
portjának vezetőjét, aki azzal vádolja az al- 
elnököt, hogy könnyelműen költekezett a klub 
pénzéből, mikor nemrégen Parisban járt. 
I'riedmann 1300 schilling költséget számított 
fel párisi utjáérl, amelyen Adalbrechtet 8500 
• chillingért eladta a Racing Clubnak. Tekin 
lettel arra, hegy Fricdmann 500 schilling köz
vetítési dijat fizetett Parisban egy menedzser 
nek, aki az üzletet létrehozta és erről nyugtá
val szolgált, az ellenzéki klubtárs kijelentésé
ért becsületében sértve érzi magát s ezért pert 
indított ellene

•I

ismert já - 
tartózkodik, 

volt

de csak kettöszázal fizettek ki. 
most peres utón igyekszik be-

adott esetekben nemcsak a 
franciák is adósak marad- 

vall Havlicsek esete, aki 1200 schil- 
■ pcni az. FC Charleville-t

| gázsi címén. A vidéki egyesület háromhavi 
részletben Ígérte, hogy kifizeti az összeget, de 
egyszer sem teljesítette kötelezettségét.

Más. ..
I'riedmann Ernő, a Vienna ügyvezető alel- 

nöke becsületsértésért perli Weinzinger Ferenc

>’<»gy

hátralékos

Szabados nyerte a világ
bajnoki próbaversenyt

A március 12—16. között Prágában rende
zendő világbajnoki asztalik nnisz küzdelmek 
háromnapos próbaversenye vasárnap fejező- 
dőlt be. Az eredménye ka következők: Házi 
DSC—Lovászi Pamut 10:21, 21:16, 22:20, 21:15; 
Bellák FTC—Kelen MIK 21:17, 18:15; Szaba
dos DSC—Dávid FTC 21:8 15. 18:25, 15:21, 
21:8; Lovúszy Pamut—Földi II. DSC 21:18, 17, 
19:21, 21:8: Bellák FTC—Házi DSC 21:18, 
11:21, 22:20, 12:21, 22:20, Szabados DSC—Ke
len MTK 21:12, 21:17, 14:21, 15:21, 22:20; Földi 
II. DSC—D. vid FTC 10, 17, 10 Végeredmény
ben: 1. Szabados 5 gy., 1 vereség; 2. holtver
senyben Bellák és Házi 4 gy., 2 vereség. 4. 
Holtversenyben Kelen és Lovászy 3 gy., 3 ve- 
reség. 6. Földi 2 gy., 4 vereség. 7. Dávid győ
zelem nélkül 7 vereség.

OLASZ LABDARUGÓ EREDMÉNYEK:
FC Milano—FC Bologna 3.0, Lasio—AS Ro

ma 2:1, FC Napoli—FC Triestina 3:0, Fioron- 
tinn—Genova 3:0, Alessandria—Modena 4:0, 
FC Torino—Catania 8:2, FC Livorno—Sampicr- 
darena 5:3.

PRÁGAI FUTBALL
Serlcgmérközések: Sparla—Viktória Ziskow 

5:0 (2:0), Slavia—Bohemians 3:1 (2:1).
BÉCSI FUTBALL

Serlegmérkőzések: WSC—Leopoldstátter SK 
6:1, Austria—Weisse II. 5:0, FAC—Mctalluin 
3:1. ________

Massányl nyerte a BBTE III. eaztályu vivő
versenyét. A BBTE vasárnap az Attila-utcai tor
nacsarnokában tartotta meg III. osztályú kard
versenyét, amelyen 48 vivő volt A verseny 
győztese Massányi HTVK lett 8 győzelemmel, 
vereség nélkül .A további helyezéseken Mészá
ros RÁC, Berzsenyi Kisok, Vasek MAC, Marton 
BEAC, Rerrich BEAC, Jeney LASE, Somó 
I1VK és Bcrti EMTE osztoztak meg.

Auíszeider-járás az ligetön
A vasárnapi ügetöversenyek kilenc futamá

ból csak egyetlen favorit: Prímás tudta meg
nyerné versenyét, de ez is csak a többiek jó- 
ikaralu támogatásával vitte haza rövid oddsát. 
A sorozatos favoritvereségeket elsősorban a 
túlságosan mély pálya okozta, de néhány fa
vorit, mint: Muscicapa és Bulla, ha ambicio
nálták volna a győzelmet, igy is nyerhettek 
volna.

Részletes beszámolónk:
I. FUTAM. Háromévesek versenye. 1. Cár- 

thago (2%) Kovács II. 2. Elégia (2>í) Mar- 
schall. 3. Csongor (10) Sleinitz F. m.: Marina 
(5) Zwillinger, Thvmian (pari) Feiser. Bizto
san. 10:53, 22, 24. Olasz: 10.47. Befutó: 10:260. 
Idő: 36.4. Lefolyás: A favorit mindjárt ugrik, 
Carthago a befutóban elsétál Elégia mellett.

II. FUTAM. Szigetvári díj. 1. Mai Flower 
2J4) Feiser. 2. Szeszélyes (20) Maszár I. 3. 
.hiasimodo (1%) Marschall. F. m.: Simba (4i 
I'itvó, Töhötöm (6) Beiikö, Riviéra (4) Zwil- 
inger. Pillangó (4) Kovács II., Caid II. (8) 

Katinka, Olt (16) Niernberger. Küzdelem. 
10:42. 15. 41, 16. Olasz: 10:126. Befutók: I— 
Il-re 10:278. I— Ill-ra 10:58. Idő 36.3. Lefo
lyás: Mai Flower végiig elől van. Szeszélyes a 
végén nagyon veszélyes.

III. FUTAM. Amateurhajtás. 1. Oktondl (6)
Varsányi. 2. Ugyanis (6) Földi. 3. Bohém 
A%) Soldos. F. m.: Sáriasszony (12) Dóra P., 
,'ergeteg (8) Molnár, Marlene B. (2 >6) Baik, 
l.izzie (3) Sáré. Biztosan. 10:65, 22, 16, 13.
Olasz: 10:54. Befutó: 10:414. Idő: 41. Lefolyás: 
Ugyanis elsieti a versenyt s a célegyenesben 
megáll.

IV. FUTAM. Mechanikus handlcap. 1. Minor
(4) Simkó. 2. London (4) Zwillinger. 3. Ra
gyogó (6) Vorst. F. m.: Peggy (33) Niernber
ger. Favorité Toplichar, Eladó (8) Baik.
örzse (20) Feiser, Leopárd (fi) Ravmer, Olivia 
40) Ben kő, Tenore lánya (2J4) Kovács II.. 
'.bér B. (10) Steinótz, Tündér (33) Maszár F. 

Erős küzdelem. 10:72. 22. 22. 17. Olasz.: 10:53. 
Befutók: I—11-re t0:206. 1- Ill-ra 10:558. Idő: 
35.4. Lefolyás: 
gén London a

Minor végig elöl van. de a vé 
fejéig fut fel.

Háti krónika
fontos terminus a galoppsportJanuár 15-e .....

világában. A klasszikus versenyek egész sorá
nak a nevezése, Illetve törlése van e napon. A 
sort a szczón kiemelkedő sporteseménye: a 
Mlllenluml díj, a békeévek Király-dija nyitja 
meg. A májusi mlting főversenyében 29 tellvér 
tartotta meg indulási jogosultságát. A lista élére

Január 28 és 26- án 
délután fél 3 órakor

ügetöversenyek
természetesen a dijat kétszer már megnyert 
Cagllostro neve kívánkozik, mely az idén a 
sersenyfeltételek megváltoztatása frlylán köny 
nyebb feladat elölt áll, mini az elmúlt eszten
dőben, s minden reménye megvan arra, hogy 
követni fogja a háboruelőlti évek legendás 
hlrii versenylovának: Rascal-nak példáját és 
harmadszor Is meg fogja nyerni a még ma is 
Jelentékeny dotáclóju ver enyt. A Nemzeti-Ha- 
zafl-dlj. a Magyar Derby és Magyar Kancadíj

V. FUTAM. Nemzetközi verseny. 1. Torkos 
(8) Kovács I. 2. Delila (12) Mauser. 3. Musci- 
capa (2b») Sleinitz. F. m.: Marokkó (5) Ray- 
mer. Prókátor (8) Jónás, Steierische Liesl (6) 
Kovács J., Pallós (Ibi) Zwillinger. Ráma (5) 
Feiser, Könnyen. 100:60, 19, 33, 15. Olasz: 10: 
96. Befutó: 10:840. Idő: 30.5. Lefolyás: Torkos 
végig könnyű nyerő, Musclcapa az első fordu
lóban ugrik.

VI. FUTAM. Handlcap. 1. Prímás (1^) Ko
vács J. 2. K. L. (6) Simkó. 3. Röpke (2) Mar- 
schall. F. ni.: Vajda (5) Marék, Első fia (5) 
Maszár F., Zivatar (10) Zwillinger, Arditti (5) 
Síró, Tommy (3) Feiser, Lenke (12) Hauser, 
Ördöglánva (8) Kovács II., Mucs (33) Vorst. 
Könnyen.' 10:26, 14. 19, 15. Olasz: 10:62. Be
futók' :I—Il-re 10:85, I—Ill-ra 10:35. Idő: 35.1. 
Lefolyás: Primás közóhajra nyer.

VII. FUTAM. Gjerdan-dlj. 1. Apacs (12) Mar- 
schall. 2. Bállá (pari) Kovács II. 3. Árvalcgény 
(3) Zwillipger. F. m.: Alsós (16) Kallinka, 
Regina (16) Gállá, Groo-Peggy (2) Feiser. Leó 
(16) Maszár I.,. Uganda (20) Jónás, Nagybán- 
hegyes (12) Mánn, Murcos (16) Hau«er. Hop- 
per (6) Raymcr. Biztosan. 10:151. 59, 13. 18. 
Olasz: 10:37. Befutók: 1—Il-re 10:299, I—III ra 
t0:497. Idő: 38.1. Lefolyás: A kimagasló esélyű 
Bállá csak olaszra hajtott.

Vin. FUTAM. Suhunc-dij. 1. Csalán (2) Zwil
linger. 2. Osztalék (2b») Steinilz. 3. Bosiljka 
(páni) Maszár F. F. m.: Lúgos (10) Hauser. 
Biztosan. 10:29. Olasz: 10:32. Befutó: 10:75. 
Idő: 31.8. Csalán végig vezetve nyer. Bosnljka 
nem szereti a sarat.

IX. FUTAM. Piliscsabai dij. 1. Varázs (4) 
Bedekovics. 2. Prircessin (5) Feiser. 3. Ani- 
sette (6) Jónás J. F. m.: Marika II. (33) Hé- 
vlzy, Drégely (2) Mnrschall R.. Árvácska (16) 
Jónás, Senki (25) Fityó, ” .........................
Menlhamol (20) 
Céda (8) Zwillinger, .___ , _...........
Zengő (fi) Istók, Niagara (16) Marton. Bizto
san. 10:163. 33, 34, 26. Olasz: 10:61. Befutók:

H-rc 10:932, I—Hl ra 10:397, Varázs és 
Zengő külön versenyt futnak. Az utóbbi a vé- 
gén teljesen kész és helyről is lemarad.

Zsófi (3) Marschall,
Kappel. E-iömér (6) Istók,

Bicsk^s (5) Tomann,

törlése nem szolgált különösebb meglepetéssel. 
A most zárult versenyek nevezései közül leg
jobban az újonnan kreált Budapesti dij sike
rült, melyre nem kevesebb, mint 86 tellvért kö
teleztek.

Hírek
Tammuz a Rákosi-dij egyik legtöbbet emle

getett jelöltje, már megkezdte a rendszeres 
munkát.

Malejka az Idén nem szerepel a trénerek kö
zött. Két hasznos hároméveséi: Pártfogót és 
Ráró II.-f leánya, Malejka Gizella Kozuchhoz 
adta tréningbe.

Sznkolal lesz valósziniileg az „öreg" Hitch 
lovasa az idei szezónhan.

Puszta, a Rákosi dij tavalyi győztese, az idén 
Is készül n versenyre.

Mltropa és Ultlmn szercnelnek csak a Jobb 
klasszist: versenylovak közül a Millenlumi dij 
töröttjei közölt.

Böske. a tavaly ősszel gátakon nagv formát 
megpecsételt kanca, tavasszal csak sikverse- 
nvekben áll starthoz.
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