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Viharok a nyilaskeresztesek vasárnapi gyűlésén

Tovább élhetett volna V. György, 
ha délvidékre utazik, de nem akarta 

a nehéz időkben otthagyni Angliát
London, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A vasárnapra virradó éjszaka 
olyan hatalmas emberlömeg kígyózott a 
Westminster-Hall előtt, amilyent itt a lon
doni parlament és katedráiig környékén 
aligha láttak még. Hajnal felé nemhogy 
csökkent volna, hanem nőtt a tömeg, mely
nek minden egyes tagja meg akarta nézni 
az elhunyt uralkodót, hogy égy h'éfna pil
lantással búcsút vegyen tőle.

Vasárnap reggel két kilométernyi hosz- 
szu sorban állottak a várakozók.

Csendesen, türelmesen várták valameny- 
nyien, hogy a Westminster-Hallbin felállí
tott ravatalhoz jussanak.

Mialatt az angol főváros népe a király’ 
ravatala előtt várakozik,

London pályaudvaraira és légikikötői
be egymásután érkeznek a világ min
den tájáról a külföldi államfők, állam

férfiak, diplomaták,
hogy a keddi nagy temetésen résztvegye- 
nek.

Az amerikai csavargó
király részvéte

A londoni királyi palotába és miniszter
elnökségre még mindig ezrével érkeznek a 
részvétnyilatkozatok. Az elmúlt napok leg
érdekesebb részvétnyilatkozala tegnap fu

A nagy temetés
Vasárnapi estig V. György király teme

tésére egymásután érkeztek a külföldi ál
lamfők az angol fővárosba. Elsőnek Borisz 
bolgár király érkezett és

csaknem egyldőben a bolgár uralkodó
val megérkezett Londonba Pál jugo

szláv régensherteg Is.
A La Manche-csatornán cirkálóhajó kisérte 
a csatornán átkelő államfők hajóját.

A vasárnapi nap folyamán érkezett meg 
Londonba llusdy Arrasz török külügymi
niszter is, továbbá Chiappe volt párizsi 
rendőrfőnök.

Vasárnap este megérkezett Ixmdonba 
több olasz tábornok is.

Hétfőn (ÍJlelŐltre várják Károly román 
király (rü$ésct és délutánra a belga ki
rályt. valamint a svéd trónörököspár meg-. 
érkezését. Hétfőn este érkezik meg Lon
donba Lebrun köztársasági elnök.

VHI. Edwárd király hétfőn este a kül
földi előkelőségek tiszteletére a Bucking- 
ham-palootában ebédel ad.

Mint hivatalosan közük. Vili. Edward 
király és testvérei a keddi temetés alkalmá
val gyalog fogják követni édcsalyjak ha
lottaskocsiját.

<J| pénzek, Lsíiyegek 
Vili. Edward arcképével
Vasárnap hire terje .1, hogy Vili. Ed- 

ii'ard király rövidesen
"j bélyegek, pénzérmék és bankjegyek 
készítésére fogja utasítani a íőpostát, 

a pénzverdét és az Angol Bankot.
Rendesen azt az eljárást követik, hogy

tott be.
Az Amerikai Csavargók Szövetsége: a 
National Organisation of Hoboes of 

America küldötte ezt.
Jcff Davis amerikai csavarkókirály intézte 
a részvétnyilatkozatot a szövetség nevében 
Arthur Hal/doghoz, Vili. Edward király 
szárnysegédéhez. A részvéttávirat igy szól; 

Kérem, tolmácsolja Vili. Edward király
nak, hogy az amerikai csavargók a legna
gyobb részvétet érzik az angol királyi csa
lád iránt, amely mindig jószivü volt a sze
gényekhez.

A nagy gyásznak egy másik érdekes ese
ménye: a Láncét cimii angol orvosi szak
lap feltétlenül megbízható forrásból ezeket 
közli:

— V, György király orvosainak nézete 
szerint

a király jóval tovább élhetett volna, ha 
a telet védett meleg éghajlat alatt tölti 

el.
Hogy orvosai tanácsa ellenére mégis min
dig Angliában maradt, az törhetetlen köte
lességtudásán kívül két oknak tulajdonít
ható: Egyrészt a windsori és sandringhami 
kastélyt sokkal jobban szerette, mint a dél
szaki helyeket, másrészt nem akart olyan 
éghajlati előnyükét élvezni, amelyeket alatt
valóinak túlnyomó része nem engedhetett 
volna meg magának.

pályázatot hirdetnek az uj uralkodó arc
éléi megörökítő rajzra. A végső döntés az 
uralkodó kezében van. Minden változásnál 

az uj uralkodó arca ellenkező irányban 
néz. mint az elődéé, hogy az utánzást 

megnehezítsék.
Ennélfogva Vili. Edward a bélyegeken és 
pénzeken jobbfelé fog nézni mint nagv- 
atyja. VII. Edward.

Az ottawai királyi pénzverde a napokban 
hozza forgalomba uj ezüst dollárjait, ame
lyeket nemrég a súlyos aprópénzhiány 
miatt veretett és amelyek még V. György 
király képét viselik. így előállott az angol 
birodalom történetében az a páratlan eset, 
hogy

egy elhunyt uralkodó arcképével ellá
tott nagyobb mennyiségű érzpénzt 

hoznak forgalomba

Hagyományos 
gyászlakorrát rendezett 

a budapesti angol kolónia 
ősrégi angol szokás, kiváló személyek 

halála alkalmából gyászlakomát rendezni, 
amelynek keretében u gyászlakomát ren
dező testület elnöke méltatja az elhunyt ér
demeit. Szigoiu szokásai vannak az ilyen 
ünnepségnek, amelyeket a hagyományokat 
tisztelő angolok pontról pontra betartanak.

V. György angol király halála alkalmából 
a budapesti angol kolónia tiszteletére

Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke 
rendezte meg a gyászlakomái, 

amelynek elnöke Bruce, a Népszövetségnek 

a Nemzeti Bank mellé beosztott angol ta
nácsadója volt.

A Vadás/kiirt-szálló földszinti ódon han
gulatú éttermét erre az alkalomra fekete 
szövettel diszilették fel. A terem különböző 
pontjain magas ezüst kandeláberekben bor- 
szesz fáklyák égtek és a kikapcsolt villany
világítás helyeit

nagy karos gyertyatartók sánadtmeleg angol 
fénye gondoskodott az ősrégi angoRP rle)préglbh

kastélyok hangulatáról.
A csillogó ezüsttel teritelt hossza asztal 

közepére V. György’ nagy gyászkeretes ké-

Lázas Izgalom, rémhírek, 
ríaűókésziiitség a vasárnapi 

görög választásokon
Athén, január 26.

A vasárnap megtartott görög képviselő
választások izgalmas hangulatban folytak 
le. Az egész országban, főleg azonban a 
fővárosban különböző hresztelések terjed
lek cl, amelyek szerint

úgy venizellslák, mint Kondilisz tábor
nok hívei államcsínyt akarnak végre

hajtani.
A híresztelések lázas izgalmat okozlak s a 
kormányt is különböző rendkívüli inléz.k • 
(lésekre késztették. Venizclosz híveiről azt 
beszélték, hogy Macedóniában készítenek 
elő puccsot, inig Kondilisz tábornok híveiről: 
azt állították, hogy Athénben akarják az 
államcsínyt végrehajtani.

A kormány utasítására a fővárosban 
riadékészüllségbe helyezték a katonai 

helyőrséget.

Graziam tábornok 
vasárnap érdekes 
nyilatkozatban számolt be 

az abesszin hadjáratról
Párls. január 2«.

A párisi Excelsior tudósítója Ilaldoa-han 
beszélgetést folytatott Grazianl tábornok
kal.

— A jelenlegi hadjáratot — mondotta a 
tábornok — nem lehel összehasonlítani 
egyetlen eddigi háborúval sem. A szoros 
értelemben vett hadieszközök, a tüzérség, 
légi erő, stb. itt kevesebb szerepet játsza
nak. mint az utánpótlással és a hadtápszol- 
ráláttál össze*,  ilggő tényezők. Az előrenyo
mulás semmi volna, ha a harcvonul és a I 
liadtápvonal kapcsolatait könnyű szerrel | 

pét, az asztal másik részére pedig az uj 
király, Vili. Edward képét állították.

A körülbelül hatvantagu társaság a God 
savé the King, az angol himnusz hangjai 
mellett ült asztalhoz. Az elnök hagyomá
nyos beszéde azonban ezúttal elmaradt. 
Helyette néhány perces néma imával áldoz
lak az elhunyt király emlékének. Speciális 
angol étrend és a tradícióknak megfelelően 

» pókhálós borok kerültek 
az asztalra.

A tiszta feketébe öltözött urak és hölgyek 
félháromig maradtak egyii.t.

|A katonai csapatok azonban a kaszárnyák- 
| bán helyezkedtek el s az esti órákig nem 
I volt szükség arra, hogy a kaszárnya udva
ráról a katonaságot kivezényeljék.

A nyugtalanító hangulatot fokozta az a 
hir is, hogy a kormány ölvén Macedóniá
ban szolgálatot teljesítő venizelista érzelmű 
katonatisztet, akik már a márciusi lázadás
ban is résztvettek,

Szamos/. szigetére száműzték.
A száműzött katonatisztek állítólag puccsot 
készítettek elő arra az esetre, ha a válasz
tás a köztársaságiak győzelmével végződne.

A választás eredményét ma. hétfőn 
délután hozzák nyilvánosságra,

mert az arányos választási rendszer bonyo
lult számításai hosszabb időt vesznek 
igénybe.

tiidnók fenntartani. Mindenre gondolnunk 
kell. A vízellátás Is súlyos feladat.

Minden ember napi hat liter tiszta vi
zet kap.

Kénytelenek vagyunk magitnkkul szállítani 
az összes vízszűrő- és pároló-készülékeket. 
Csak lépésenként haladhatunk előre és 
azonnal megszervezzük magunk mögött a 
megszállott területeket. Ez h szervező
munka politikai térre Is kiterjed.

Eddig igen kielégítő eredményeket ér
tünk el.
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A rádiókészüléket
készsógosen bemutatja:

'A; hanoszergya r ws
Az etiópok hadltervéről szólva, Grazlani 

kijeim lelte, hogy értesülése szerint ezt a 
tervet Wehib pasa dolgozta ki s 
uz, hogy délen kell lekötni az olasz 
erőkéi s ezáltal meg kell akadályozni 
északi olasz haduk előrenyomulását.

Aszmara, január 26.
\ Tcnbien-lai lománybnn lefolyt harcokról 

újabb részletek váltak közismertté. A legújabb 
jelentések! ől kiderül. hogv az ahesszineknek 
majdnem sikerült elvágni az olasz csapatok 
összeköttetését Makalle és Adna között. Az 
olasz lindvezelőség azonban éppen a kellő Idő 
ben indította meg nz ellcnolTenzivát és 

sikerüli is az. nbessrln hadvezctŐNég min
den számítását keresztülhúznia.'

Olasz részről is elismerik, hogy nz ábesszih 
csapatok felszerelése kitűnő volt és az ahevszi 
nek egységes haditerv alapján hajtották végre 
Imdniozdtdalaikat. A két szoros birtoklásáért 
n harc rendkívül heves volt és mindkét rész- 
iái lut'.álmegvető bátorsággal küzdöttek a kd 
I onák.

lényege 
had*

az

Bukás fenyegeti 
az uj francia kormányt

Párizs, jnn. 2fi.
i I Ilit fői Xopló tudósítójának telefonjelen- 

i se.) Az uj kormány tagjai vasárnap este mi 
nis/teitanácsra ültek össze, hogy a Londonba 
utazó miniszterek előbb megállapítsák a kor- 
múnynviinlkoZRt szövegét A kormánynyilatko
zatát a kamara csütörtöki ülésén olvassa tel 
Snrraut miniszterelnök

Az uj kormány máris nehézségekkel küzd, 
mcit a demokrata szövetség, amelynek Flandln 
külügyminiszter a vezére, szembefordult n kor 
m án nyal.

Sár ralit miniszterei nők
m lehelő leggyorsabban ki uknrja írni ai 

uj választásokat.
ui'hogv koriiiáuvn a kamarában még » válasz, 
las kiírási előtt megbukjék.

Az angol király emléke 
a Nemzeti Kaszinó 
közgyűlésén

A \ein:cti Kaszinó vasárnap tartotta 109. 
!ei)des évi közgyűlést'I Petényi Zsigninnd 
báró elnöki iné iivHójában incgcinlékelett 
az nit'ol kiiúly haláláról és kifejtetté, hogy 
a \ cinteli Kaszinóban régi hagyomány az 
angol bnrntsáj. itt mindig nagyra becsülték 
az angol erényekéi,

■z angol gentleman fogadalmát.
K közgyűlés úgy haláráról!. hrtgy a nieg-

• iiih kezesről szóló jegyzői kivonatot 
megküldik az angol küvelaégnek.

A napirend elintézése illán cgybangimn 
igazgatókká választották Jankotdch Bélát, 
gról .Vemet Jánost és gróf Teleki 
majd uj tagokkal egészítették ki a 
mányi. Az vj választmányi Ingok 
szén el n többi köiöH

gróf Bethlen látván, gróf Károlyi Gyula 
és gróf Zichy János Is.

A kaszinói hagyományos Szfchrnyi-lakó
maját. vasárnap este tartják és Waíko La 
jós mondja nz. ünnepi bestédet.

Tibort, 
választ- 
sorában

Szőke Szakáll, Verebes Ernő, 
Halmay Tibor, Huszár Pufi, 
Wallburg, Félix Bressart

egy filmen a legkitűnőbb, legmulatságosabb vígjátékban

Minden szereplő magyarul beszél!

Premier csütörtökön!

történelmi és középosztály 
egységét hirdette Sipőcz Jenő
az Országos Kaszinó lakomáján

Országos Kaszinó vasárnap délután tar- 
ez évi rendes közgyűlését a kaszinó disz-

Az 
tolla 
termében.

A közgyűlés után este a kaszinó Wekerle 
Sándor-emléklakomát rendezett, amelyen

Sipőcz Jenő főpolgármester mondotta a 
serlegbeszédet.

Wekerle Sándor szellemét idézte, hirdette, 
hogy ragaszkodnunk kell ezeréves múltúnkhoz, 
állami, szellemi és erkölcsi életünk folytonos
ságához, meg kell becsülnünk a kiegyezés kor
szakát, amelyet Ferenc József korszakának 
szoktunk mondani.

— - Wekcrlc- — mondotta — a szétzilált ma- 
ikarla megteremteni, 

izzal kezdte, hogy,, a történelmi, valamint a 
ma-

gyár társadalom egységét al 
ezt ’ * ’
honorácior és polgári osztályokat egységes 
gyár középosztályba asszimilálja. El be 

az egységes társadalomba 
szilárd erkölcsi elveket, józanságot, tiszta 
gánélelct és tiszta közéletet akart belevinni.

— Az Országos Kaszinó, amelyet nemeslclkíi 
társaival együtt Széchenyi szellemében megala
pított. ezeket a nemes erkölcsi elveket szol
gálta. Ez a kaszinó

nem klub, nem kaszt 'agy rend u szó kö-

mu

te — -

Öngyilkossági tervekkel elbujdosott 
a pécsi egyetem iroda
igazgatójának leánya

Vasárnap reggel a pécsi rendőrség táv
iratot küldött a budapesti főkapitányságnak. 
A távirat szerint a pécsi egyelem iroda
igazgatójának. Kulcsár Sándornak huszon
két éves Margit nevű leánya eltűnt.

Kulcsár Margit szombaton délben 1 óra
kor összecsomagolta apróbb holmijait, majd 
hordárt hozatott és elment otthonról. A la
kásában senki sem tartózkodott és később, 
mikor szülei hazatértek, azt hitték, hogy 
valamelyik barátnőjéhez ment látogatóba.

Este hét órakor egy hordár levelet hozott 
Kulcsár Sándornak. Az igazgató kinyitotta 
a levelet, 'melyben n kö,vetkezőket olvásta: -• .. ' . • • .'’t.1'! dl • ..<_,. ji •— Utoljára kérlek benneteket, hagyja- I 

tok utánira. Elve úgysem találkoztok I

Gyászistentiszteleten áldozlak 
vasárnap V. György angol király
és az indiai alkirály emlékének

azÁ Pesti Izraelita Hitközség rövid idővel ez
előtt vasárnapra gyászistentiszteletet hirdetett 
a nemrég elhunyt zsidóvallasu indiai alkirály. 
lord Reading tiszteletére. Mire a gyászisten- 
tiszteiéi elkövetkezett.

meghalt V. György ungol király is 
s igy történt, hogy a vasárnapi istentiszteleten 
elsősorban V. György angol király emlékének 
áldoztak és csak anitdn móhdtak halotti imát 
lord Readingért. tiki

egyszerű ho|ólnasból lett India alklrálya 
és nemcsak az angol világbirodalomnak, lu 
a zsidó hitfelckczetnek is legkitűnőbb fia

A Hősök Emléktemplomában tartottak 
az islontisztelilct.

A templomot zsúfolásig megtöltötték a 
vők. akiknek sorában a zsidó hitélet előkelő
ségein kintll képviselve volt a budapesti angol sohn fökántor 
kolónia í ........................................... :
Hevesi Simon főrabbi

hl-

<<’<<< <'<><< << IZ1<<<<IP< <<<<!,<>< «<<<<>■ kikuiihh << «■
is. A gvászzsolozsmák elhangzása után la kórus gyá-szzsoltáréneke 
Simon főrabbi *az  istentisztelet.

zépkorl értelmében,
ahol származás, vagyon, hatalom, rang dönt a 
tagok értéke felett, hanem egy nagy társadalmi 
olvasztómühely, amely

egyesíti azokat a független magyar 
úriembereket,

akiket az ezeréves történemi öntudat, izzó ha- 
zafiság kötnek össze Egy nagy nemzeti intéz
mény, a nemzetnevelésnek egv lókusza, a nem- 
zelvczetés iskolája. Egy társadalmi aeropag,

a magyar kollektív tisztesség, url gondol
kodás őrzője,

letéteményese. Ezeknek a független magyar 
uraknak volt vezére, ennek a kaszinónak volt 
koronázatlan fejedelme Wekerle.

— Wekerle — folytatta -, teljes társadalmi 
egységet akart s mikor látta, hogy a munkás
osztály lassanként nemzetközi izgatás hatása 
alatt elfordult a nemzeti gondolattól, ezt az 
elfordult réteget akarta a nemzeti társadalom
nak visszaszerezni, nem doktriner elméletekkel, 
nem erőszakkal, hanem gyakorlati intézkedé
sekkel.

Serlegbeszédét Wekerle emlékének éltetésé
vel fejezte be.

dél-
többet velem. Margit.

A hordár elmondotta, hogy' a levelet 
után adta át neki a vasútnál Kulcsár Margit 
és utasította, hogy este Hétkor kézbesítse 
Kulcsár Sándornak.

Az igazgató azt gyanítja, hogy leánya Bu
lla pest re jött. A pécsi gyorsvonat reggel hal 
órakor érkezett meg Budapestre.

Detektívek várták a vonatot, 
hogv a leányt előkeritsék, azonban mire a 
rendőrség emberei a pályaudvarra érkéz-I 
lek, az utasok már szétszéledlek.

Mást szállodákban igyekeznek- nyomára 
akadni. Jtogy öngyilkosságál. amellyel fe
nyegetőzik, megakadályozzák.

mélységes kegyelettel emlékezett meg 
elhunyt nagy angol királyról, 

akinek emberi crénypi tették lehetővé, hogy___ _____ ________ a 
brit birodalomban szabadon érvényesül a tehet
ség.

— Ennek a nagy királynak volt egyik lég 
kiválóbb tanácsadója az egvsjfírü Hufus kané
ból lett Marquis ot Reading, aki India nlkirá- 
Iga lett és nemcsak a brit birodalomnak, ha
nem hitfelekezctének és az egész világ zsidósá
gának büszkeségévé lett.

A gyászistentisztelet közönsége ünnepélyes 
hangulatban

mély kegyelettel áldozott V. György és 
Marquis of Reading emlékének.

Ezti'.án isiin't megszólalt az orgona. Ábrahám- 
halotti imát mondotta, majd 

a ■ után befejeződött

UJ LEXIKON
A háború utáni évek szerte a világon forra

dalmasították a technikát, a természettudományt, 
művészeteket, orvostudományt, Irodalmat és n 
társadalom életét. Szükségünk van tehát pontos, 
megbízható, friss

Iránytűre

a mai élet ezerarcú útvesztőjében Ennek 
a régen érzett hiányt pótló gyűjteményes mun
kának előbb-utóbb meg kell születnie. Es ha 
a megjelenés mostanáig mégis késett, annak ifi- 
oka, hogv a feladat megoldása a gyakorlatban 
tokkal nehezebbnek bizonyult, mint ahogyan azt 
elméletben elképzelték. Csak egyetlen nehézsé
git ragadunk ki a sok közül: évtizedeken keresz
tül a lexikonszerkesztők kezét megkötötte az a 
szempont, amely szerint a készülő lexikonokba 
mindenekelőtt annak nz anyagnak kell bele
kerülnie, amely a régebbi hasonló munkákban 
megtalálható; ehhez járultak azután az új cím
szavak ... Ennek a következménye az lett, hogy: 
munkáról munkára, kiadásról kiadásra maguk
kal cipelték az öröklött anyag szörnyű ballaszt
ját, amelynek jelentékeny része az idők folya
mán valóban feleslegessé vált. Most azután -- 
1936-ban — akad végre egy bátor kiadó, aki 
hozzá mer nyúlni a megkövesedett és érinthetet
lennek tartott címszavak tömegéhez és könyör
telenül kiselejtezi belőlük azt, aminek hiányát 
senki sem fogja reklamálni. Az így felszabadult 
helyet viszont felhasználja olyan anyagnak nz 
elhelyezésére, amely eddig minden lexikonból 
kimaradt. Igy született meg

a hűt kötetre tervezett ÚJ Lexikán, amely
nek első kötete most kerül az olvasó ke

zébe!
Az ÚJ Lexikonban gazdaságosan és vilá
gosan mindaz megtalálható, amire a mai 

embernek szüksége van!
A szerkesztők mindenekelőtt gyakorlati szem

pontokat tartottak szemük előtt: szövegben, kép- 
és térképanyagban, a könnyen áttekinthető láb- 
'ázatokban egyaránt. Teljes és a lehetőség sze
rint tökéletes tükre a bennünket körülvevő vi- 
ágnak: azonban nemcsak a jelent, hanem a 
múltat is bemutatja. Hiszen az elmúlt korok 
szellemi és anyagi ismertetése nélkül meg sem 
érthetjük a legújabb eredményeket, a napról- 
uapra beköszöntő új felfedezéseket. De a múlt
ból csak azt kapjuk, ami szervesen összefügg a 
mával, aminek nemcsak valamikor régen volt 
fontossága, hanem — mint a fejlődés egyik lánc
szeme — jelentős a mai kor szemüvegen keresz
tül is. Több mint kétszáz munkatársi fáradtságos 
munkájának eredményű kerül ilyesformán a 
közönség elé. Az. ÚJ Lexikonnak mind a hat 
•ötele még ebben az. évben forgalomba kerül a 
Dante és Pnntheon könyvkiadók közös kiadásá
ban.

TOzsüei megiiuasok at íötvénvek^i 
z* ’d"íevelez vétenél ég elnrfAsát lewélönyöspbtmn te'jeUti, vzlnmini ezekre lomburdkölcBíUit íólrosit ITarnn Ifsnk,

Biid'ippst V, NA/ior-n. 2:1. Tőzsdével izembon. 
leleten:21-8 18. HM-tŐ.

— Az olasz ócednjárók rekordja. Az Italia— 
Cosulich tengerhajózási társaságok forgalmi 
kimutatása kétségtelenül igazolja .hogy a nem
zetközi utasközönség rokonszenve az olasz 
óceán járókkal szemben mindinkább fokozot
tabb méivben nyilvánul meg. Genovából ja
nuár 15-t.n indult Xewyorkba a ..Conle di Sa
vóin’* WO jórészt amerikai állampolgárságú 
'itassál és 22 én indult TrieUtből Bombay. Go- 
‘•nnho. Shanghni felé a Lloyd Triestino „Conte 
Verde" hixusóceánjárója 80Ó utassal amely lét
szám a téli idényben legnagyobb rekordnak 
minősítendő. Egyébként most Jelentek meg az 
Oceania és Vulcania közkedvelt luxushajók 
tavaszi és húsvéti körutazásainak programmjai 
is. melyekre máris számos előjegyzés történt.

Hibátlan, finom, matt női harisnyák párja 
I pengő, a Fenyves-vásáron. Ilyen olcsó most 
minden a Calvin-léri Fenyves Áruházban: — 
oéldául női és férd flanel háló pizsama 2 90 
■rengő. krepdesin kombiné 3.90 pengő, divatos 
férfiing 290 pengő, puplin férfiing 3.90 pengő, 
dupla keménygallér 3 drb I pengő, 10 drb női 
'•at’y férflzsebkendő 2 pengő, krepdesin nő'ruba 
7 <*>0  pengő, praktikus kötött vagy szővelruha 
‘.80 pengő, leánykámba 2 évesnek 7S fillér, 
lnnél Joppc-kahálka 2 évesnek 95 fillér, leányka 

'Zövelrtiha. kézzel himzelt gullérral 2 évesnek 
3.25 pengő, fin szövelöllöny 8.90 pengő, női 
matt sarmöz nadrág 1.38 pengő. Gyermekruhák
nál számonként kis áremelkedés.

Minden külön értesítés helyett!

l)r. Fischer Aladár úgy n maga, mint 
az alldirottak nevében mélységes fájda
lommal tudatja, hogy nagyon szeretett 
jó felesége

Dr. Fischer MM
REDLICH STEFÁNIA

hosszas szenvedés után elköltözött övéi 
közül, kiknek egész, áldott életét önfel- 
áldozóan szentelte.

Utolsó útjára c hó 27-én, hétfőn déli 
12 órakor kísérjük a rákoskeresztúri Izr. 
temetőben,

Benne a legodaadóbb, legggvengédebb 
feleséget, rokont és barátot gyászoljuk.
Redlich Vilmos, üzv. dr. Ixázló Manóné 
Redlich Ella, Redllch Ernő, dr. Rlnk 
Béla testvérei. Redlich Vilmosod, üzv. 
Redllch Koraélné, Redllch Eroőaé, dr. 
Rlnk Béláné. Szenes Dessőnó. I 
Mntild, Szenes Dezső sógornői, 
sógora. Redlich .Miklós és neje. 
I'álné.s-László Klára és fér|e Ifj.

r

Fischer
Illetve 
Kiéin 

------- ------- 3. .... Rlnk 
Béla unokahugai, unok a öccsét Es nagy 

kiterjedésű baráti köre.
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Kiszorítják a NÉP 
adminisztrációjából 

Kedvellenül Marton Béla hiveit 
támogatják IfJ. Templét a lengyeltóti kerületben

A NÉP szervezkedése körül hetek óta tartó 
politikai zajlás látszólag nyugvópontra jutott, 
ez azonban csak külső jelenség, mert benn a 
pártban, de a fővárosi szervezet adminisztrá
ciójában is nem szűnt meg a nyugtalanság, sőt 
egyelőre nincs is kilátás arra, hogy a teljes 
nyugalom helyreálljon a párt tisztviselői közölt.

Elsősorban nincs még elintézve a fővárosi 
szervezet pártigazgatójának, Kauser Istvánnak 
az ügyei, akit — mint ismeretes — egyszerűen 
máról-holnapra félreállilották tisztségétől.

De a NÉP tisztviselői karában a párt tisztvi
selői körül felmerült egyéb eseteik is meglehe
tős kedvetlenséget idéztek elő. Megtörtént 
ugyanis az, hogy az egyik vezető titkár fölé 
egy protekciós embert állítottak.

A vezető titkár erre nyomban otthagyta ál
lását,

de néhány nap múlva kiderült, hogy a föléje 
rendelt protekciós tisztviselő nem alkalmas a 
teendők ellátására, úgyhogy

az említett vezető titkárt vissza kellett hívni 
és vissza kellett állítani régi pozíciójába.
A párt egyik igazgatóját is preferálná akar

ták. pedig ez az igazgató már közel egy évti
zede teljesít értékes szolgálatot a pártban. A 
legutóbbi képviselőválasztásokon hivatalos je
lölt is volt, a pótválasztás előtt azonban le
mondott, talán nem is teljesen önszántából — 
a további küzdelemről és átengedte » mandá
tumot ellen jelöltjének, aki akkor belépett a 
NEP-be,

majd alig néhány heti kormánypártiság 
után kilépett a pártból.

Ezek a belső akciók elsősorban a párt orszá
gos főtitkárának, Marton Bélának a hiveit érin
tik s mintha csak az a tendencia kerülne elő
térbe, hogy

Súlyos szívneurózissal 
szanatóriumba szállították 
Petheö Attilát

A Nemzeti Színház igazgatósága vasárnap 
közölte, hogy Petheö Attila betegsége miatt 
az „És Pippa táncol**  című darab jövő hét
főre kitűzött bemutatója elmarad. A bemu
tató előadást február 10-re halasztják és 
Petheö szerepét Lehotay Árpád veszi át. 
Ugyancsak Lehotay szerepel Petheö helyett 
az Ágis tragédiájában is. Jövő hétfőn pedig 
az És Pippa táncol helyett az Ifj. Horváth 
Pált tűzi műsorára a Nemzeti Színház.

Petheö Attilát szombaton délután 
súlyos szlvneuralgiával és szívgyenge

séggel vitték be a Siesta szanatóriumba.
A színész már pénteken beteget jelentett

Az intő miatt meg akai t halni
Életmentő osztálytársai egy kisdiák
az utolsó pillanatban rángatták le a második emeleti korlátról

Szombaton délután öt óra tájban izgalmas 
jelenetek játszódtak le a Ráday-utca 32. 
szánni házban.

Három kisdiák rohant be a kapun, 
egyik sem volt több tizenkét évesnél és 
mindegyiknél táska volt. Látszott rajtuk, 
hogy nemrég jöhettek valamelyik közeli is
kolából. A rövidnadrágos diákgyerekek iz
gatottan vitatkoztak egymás között, majd 

az egyik fiú, egy sápadtarcu szőke 
diák, eldobta tálkáját, a lépcsőházba 
sietett és két-három lépcsőfokot át

ugorva rohant fel az emeletre.
Társai mindenütt a nyomában voltak. A 
második emeleti folyosónál a diák felka
paszkodott a korlátra és át akarta vetni ma
gút rajta, azonban az öngyilkosság nem si
került. mert

az utolsó pillanatban elérte két társa és 
visszarántotta.

A kél életmentő diákgyerek középre fogta 
az életunt liut és elindultak vele a legköze
lebbi rendőrőrszemhez.

A Síaspi-íenger Jégtábláiról
1800 halász és 400 ló megkerült

Moszkva, január 26.
A Kaspi-lengereri aközül a két jégtábla 

közül, amelyet tegnapelőtt a vihar elsodort 
a partról és amelyeken több halász tartóz
kodott, az egyik jégtábla mintegy 250 kilo
méternyire a leszakadás helyétől partra 
sodródott. Ezen a jégtáblán 1800 halász és 
1400 tó volt.

Marton Béla minden emberét kiszorítsák ■ 
párt adminisztrációjából.

♦
A politikai élet érdeklődése különben most 

a lengyeltóti választás iránt éleződött ki. A ke
rületben két jelölt küzd a mandátumért és pe
dig a közigazgatási bíróság Ítélethirdetése előtt 
lemondott ifjabb Temple Rezső és Gael Gaston 
fia, Gaál Olivér. A független kisgazdapórt — az 
összes ellenzéki pártok támogatásával — máris 
a legnagyobb erővel vetette magát a választási 
küzdelembe és vasárnap a kerület minden köz
ségében gyűlést tartottak, amelyeken tizenöt 
kisgazdapárti képviselő vett részt, akiknek leg
nagyobb része a választás napjáig lennmnrnd 
a kerületben, hogy biztosítsa Goál Olivér győ
zelmét.

Ifjabb Temple Rezső is több községben tar
tott programbeszédet vasárnap, azonban a több 
mint 170 tagból álló NEP-ből

csupán négy képviselő utazott le szombaton 
este Ifjabb Temple támogatására

és pedig Pintér Lás7.\6,H uszovszky Lajos. Jenes 
András és Drózdy Győző. Kilátás van ugyan 
arra, hogy a választás napjáig meg néhányat! 
mások is ellátogatnak a kerületije ifjabb Tem
ple. támogatására, de ezzel szemben

a jövő szombaton és vasárnap lenn fog tar
tózkodni a kerületben Eckhardt Tibor Ls 
és minden nagyobb községben beszédei 

mond Gaál Olivér mellett.
Általános a vélemény, hogy a kisgazdapárt, 

illetőleg az egyesült ellenzék ilyen felvonulásin 
és a NEP-jelölttel szemben a párt részéről 
megnyilatkozó kedvetlenség és erőtlen támoga
tás mellett a NÉP részére egyébként is nehéz 
kerületben, Gaál Gaston pátriájában, a fia. Gaál 
Olivér kerül ki győzelmesen a választási küz
delemből.

a színházban. Péntek este a szivgyöngeség 
hirtelen fokozódott és Petheö Attila

eszméletét vesztette.
Dr. Frey Ernő professzor késő éjszaka 

látogatta meg lakásán a színészt és közölte, 
hogy szivneurózisának kigyógyitására ál
landó orvosi felügyeletre van szükség.

Petheö Attila kezelőorvosa, dr. Káldor 
Miklós közölte a Hétfői Napló munkatársá
val, hogy Petheö Attila állapota a vasárnap 
folyamán kissé javult és minden valószínű
ség szerint pár hét múlva ujból játszhat a 
Nemzeti Színházban.
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— Biztos ur, vigyázzon T. Józsira, ve
lünk együtt jár a második polgáriba és 
azért, mert

Intőt kapott rajzból.
annyira elkeseredett, hogy le akart ugrani 
az emeletről.

A rendőr a legnagyobb meglepetéssel 
hallgatta a kisdiákokat, akik igazai mond
tak. Az öngyilkossági tervvel foglalkozó 
diákgyerek édesapja meghalt, özvegy édes 
anyja nyomdásznő és keresztapja gondjaira 
van bízva. A keresztapa az Egyetem-utcá
ban portás.

A rendőr T. Józsii a főkapitányságra kí
sérte, ahová még az esti órákban behívták 
a kisdiák édesanyját és keresztapját, akik 
kétségbeesve szereztek tudomást a történ
tekről. ígéretet tettek, hogy a jövőben még 
nagyobb gondot fordítanak az érzékeny 
lelkű fiúcskára és

Józsika Is könnyhitllatás közben Ígérte 
meg, hogy nem lesz öngyilkos,

mire átadták az anyjának, aki hazavitle.

A másik jégtáblát, amelyen mintegy 40 
halász volt, eddig nem találták meg. A jég
tábla felkutatására repülőgépeket küldtek ki.

Az egyik repülőgép, amely a jégtáblákon 
úszó halászok segítségére sietett, levelet do
bott le a szerencsétlenül jártaknak, hogy 
készítsék elő a terepet a repülőgép leszállá
sához és gondoskodjanak útbaigazító jelzé
sekről.

MODIANO
szivarkahüvely ............................................................

IKERSZŰRŐS
Modiano szivarkahüvely......................................

40 fillér

48 fillér

MODIANO
szivarkapapír................................................................

E gyártmányok versenyen kívül álló minőségéért ez az aláírás szavatol:

Fedák Sári vallomása után
Kemény Olly színésznő elvesztette 

tízezer pengős kártérítési perét
Szombaton délben a törvényszék másod

emeleti folyosóján Fedák Sári siet végig. 
Feketeprémes kabátot, egyszerű kis fekete 
kalapot viselt és mosolygósán kérdezőskö
dött:

— Hol találom Zayzon biró urat? ő idé
zett be tanúkihallgatásra.

Fedák Sárit utbaigazltották, bement 
Zayzon Ernő dr. törvényszéki bíró 

szobájába
és vallomást tett abban az érdekes kárté
rítési perben, amelyet Kemény Olly fiatal 
pesti színésznő indított Fenyves Dezső, a 
Fenyves Áruház tulajdonosa ellen.

Kemény Olly ügyvédje, Hegedűs József 
dr. utján tízezer pengő erejéig perelte be 
Fenyves Dezsőt s keresetében ezeket adta 
elő:

— 1933 végén, amikor Fedák Sári nme 
rikai turnéjára készült. Fenyves Dezső 
ígéretet tett nekem, hogy

2000 dollárnak megfelelő összeget ren
delkezésemre bocsájt.

Ezzel a 2000 dollárral akartam én is Ame
rikába utazni Fedák Sárival együtt. Feny
ves Desző komoly formában, kötelezően 
tette meg Ígéretét, de ezt nem tartotta be 
és igy en jem elütött az amerikai turné le
hetőségétől. Ezek után kérem a törvény
széket, kötelezze Fenyves Dezsőt, hogy a 
kétezer dollár értékének megfelelő tizezei 
pengő kártérítést fizessen nekem.

— Nemcsak, hogy kötelező Ígéretet 
nem tettem, hanem határozottan meg

tagadtam Kemény Olly kérését
-- védekezett Fenyves Dezső a színésznő 
keresetével szemben.

— Tanúi mbannak arra, hogy Fenyves 
kötelező ígéretet tett! Tessék kihallgatni 
elsősorban Fedák Sárit! — mondotta a 
színésznő ügyvédje. Salzer Jenő dr., Feny
ves Dezső jogi képviselője hozzájárult Fe
dák kihallgatásához és bejelentette a maga 
tanúit is.

A törvényszék elrendelte a tanuk kihall 
gatását.

szombatra beidézte Fedák Sárit.
aki igy vallott.

— 1035 december 15-én utaztam ki Ame 
rikába. Ezt megelőzően Kemény Olly — 
akihez engem semmiféle közelebbi nexus 
nem fűzött és színpadi szereplését, egyéni 
képességeit nem ismerem — valamilyen 
módon bejutott társaságomba. Kemény 
Olly arra kért: velem jöhessen ö is Ame
rikába. Erre közöltem vele, hogy nehéz 
útról, nehéz vállalkozásról van szó, meg
felelő pénz kell hozzá és

én semmiféle felelősséget nem vállalok 
amerikai utazásáért.

Odakinn azt kezdhet, amit akar, útjaink 
el fognak Válni. Kemény Olly említette ck 
kor. hogv Fenyves Dezsőtől 2000 dollárt 
fog kapni.

— A következő napon Kemény Olly 
Fenyves Dezső társaságában felkeresett a 
Corhon-szállodóban lévő lakásomon és ki
jelentette: Itt van Fenyves Dezső, aki az 
amerikai utazáshoz 2000 dollárnak meg
felelő összeget ad neki. Én nagyon hara
gudtam, hogy

Kemény Olly engem Ilyen dolgokba 
kever bele, amihez semmi közöm nin

csen.
Ezt meg is mondtam nekik. Ennyit tudok 

erről az ügyről.
Fedák tanúkihallgatása után a biró maga 

elé szólította Fenyves Dezsőt és pótlólag 
kihallgatta. Fenyves kijelentette, hogy ami
kor Fedák-ló\ maga is hallotta, milyen 
nehéz és körülményes váialkozásról van 
szó, a leghatározottabban megtagadta a 
2000 dollár folyósítását.

—- Kemény Olly művésznőnek — mon
dotta Fenyves — egyébként bizonyos ősz
szeget folyósítottam havonta mindaddig, 
amíg nem tudtam meg, hogy pert indított 
ellenem.

A törvényszék ezek Ián Fenyves Dezsőt 
megeskette vallomására és

Kemény Cllyt kártérítési követelésével 
elutasította,

mert nem látta bizonyítottnak, hogy ko
moly, kötelező ígéretet kapott volna Fény- 
Pcs-lől 2000 dollár, illetve 10.000 pengő 
folyósítására.

rövid-,közép- és hosszuhuüámra" 
dynamikus hangszóróval;

Minden Orion rádlól-er—'-eídnél Eret—*ó.

A rádiókészüléket
kósza gosen bemutatta:

M^vr hangszergvar
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Gróf Zichy János éles 
bírálata a diktatúrákról

. G\<ir. jan. 26, ,
i 4 llfl/öi Napló tudósítójának -telcfonjelen- 

tíse.t \ Kire*  J< mi llazdasági Párt vasárnap.
■ liluián ftli.l • irnl.tr a Katolikus Kiif holyisé-

■ ibt n ii < ■ c\ ni -i lm inti nniflM'it megjeleni 
i pírt országos elnöke, gróf Zichy János, aki 

hosszabb In szíriét mondott a politikai helyzet 
IÖ1.

Azzal kezdte, hogv amikor Károlyi Gyula 
j«»|t minisztereim km -k. mindenki örömmel fo 
gadtn az ő puritán egyéniségét, aki nemcsak 
l atigoztaltu hanem Romolván gyakorolta is a 
takarékos*  got és ni ' »H az elve, hogv ne 
nijujló: kod jitlik tovább. n-iit ameddig a Inka 
iánk ír. Minden remény megvolt tehát arra 
hogy az Ö miniszterelnöksége alatt Magyar 
ország rcál.'r a gazdasági konszolidálód is nt 
jár a

— Ekkor (illőit elő valaki — mondotta — 
a kilencvenöt pontból álló Nappal, amelyet 
Áronban nem a ml gyomrunkhoz szabtak

< a:m Ivek olvan programot tartalmaznak. 
• melyeket megtartani nem lehet. I n ükkor 
nvilt levélben figyelmeztettem a nemzetet, hogy 

valósággal paradicsomi állapotokat ígér
nek. jó lesz vigyázni.

— Ezután történt a liázfclasztÓR. amikor 
Bethlen István magára maradt, mert a kor

íjiájiy mindenkit liMeerőszakolt az ő pártjába, 
pedig-az <■(/,/ okol egy pásztor elv csak a bib 
fiában érvényesülhet, de o politikában soha
sem Es láttunk diktatórikus jelenségeket és 
törekvéseket, pedig a történelem bizonyltja, 
hogy a diktatúrák nálunk önmagukba fullad
nak meg.

Ml ezekre a diktatórikus törekvésekre az
zal feleltünk, hogy elhatároztuk a legéle

sebb ellenzékiséget.
— Most mindjobban kibontakozik a dikta

túra veszedelme — folytatta — holott
amit megcsinálhatott Németországban Hit
ler és Olaszországban Mussolini, az nálunk 

képtelenség.
Magyarország a nagyhatalmak hozzájáru

lásával királyság maradt, de nem azért, hogy 
ne legyen királya. Éppen ezért követeljük nz 
alkotmány teljes érvényesülését, hirdetjük n 
restauráció teljes szükségességét és 

szükségünk van gerinces polgárságra és 
független sajtóra, 

amelynek száma, hála istennek, a választások 
óta megnövekedett.

— Részemről — fejezte be beszédet gróf 
Zichy János - amíg erőm engedi, továbbra is 
küzdeni fogok ezekért a szent célokért.

A vőlegény szoros ismeretségbe lépett 
mindazokkal, akikkel n család barátságot 
tartott fenn s ilyen réven egv helyen 800 
pengőt vett fel, egv másik helyen pedig 
ruhnnemüeket és kisebb pénzösszegeket 
szerzett magának. Igylólszik azonban, 
hogy

minden pénz kevés volt a vőlegény 
részére, 

mert menyasszonya lakásáról is elvitt né
hány pengőt és ruhanemüeket.

Természetesen mindezekről semmit sem 
tudtak, csak akkor derült ki a dolog, ami
kor egv Ismerős révén megtudták, hogy » 
vőlegénynek

Ellopták a pénzügyigazgatóság 
palotájából a debreceni liszt
botrány legfontosabb iratait 

Sorozatos házkutatásokkal keresik 
a terhelő bizonyítékok tolvaját

Debrecen, jan. 26.
r.l Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.} Nagy port vert fel Debrecenben 
az adózatlan liszt forgalomba hozói ellen 
indult nyomozás, timelynok során a Berta- 
malomban tartott razzián u nyomozó ható- 
ságnk kezébe fontos Iratok kerültek, ame
lyekből arra következtettek hogv hosszú 
idő óla adózatlan, úgynevezett

fckclcliszl került ki a forgalomba s 
ezzel csináltuk egyes pékek tisztesség

telen konkurreiiclát a többinek.
A pénzügy igazgatóság és n. jendőrsétf Icpu- 
< séleilc két zsákban a lefoglalt-• könyvekét 
és iratokat és elszállították a pépziiíyigaZ: 
palósági palotába, hogy a felek heídézésé- 
vel a következő napon a lefoglalt iratok 
alapján kezdjék meg a kihallgatásokat.

Váratlan fordulat következett azonban 
he. mert eddig még ki nem derített módon 

ellopták a legfontosabb bizonyítékokat 
és a pénzügyigu/.galó.súgi palotából el
tűntek nz adózatlan lisztre vonatkozó 

iratok.
A rendőrség bűnügyi osztálya a pénzügy
igazgató panaszára a Ingereljesebb nyomo
zást indította meg. Megállapították, hogv

betörés nem történt és mégis
n lepecsételt zsákból, amely az iratokat 
tartalmazta, eltűntek a fontos tárgyi 

bizonyítékok,
A rendőrség vasárnap, mivel a debreceni 
házkutatások eredményre nem vezettek, a 
vidéken is hajszolta az. eltűnt iratokat és a 
detektívek több vidéki községben. így

Karcagon Is házkutatást tartottak.
Foglaltak Is le néhány darab Iratot, de azok 
az iratok, amelyekre a pénzügyigazgatóság
nak legnagyobb szüksége lenne, hogy vád
jait bizonyítani tudja, még nem kerültek 
elíi <-'5.'';%..

A péníilgyőri nyomozás és a rendőrségi 
büniígvi kutatás erélyesen folyik. A malom 
tulajdonosai kijelentették, hogy sem adózat
lan liszt nem volt a malmokban soha, sem 
pedig

kompromittáló iratokról nincs tudomá
suk

s csak a rendőrségtől értesültek arról, hogy 
iratokat loptak.

Vasárnap a déli órákban több kihallga
tási őrizetbcvétcl történt, de azok eredmé
nyéről még nem szivárgott ki semmi.

Az eiaővaslályu bajnokság második fordu ó- 
ját hétfő este >»7 órakor játsszák le. Osszeálli- 
tús MAC II.—MAFC (zsűri: Diplomás Club), 
DSC-BLK (ssiirlt MAC), O.MB1— Unió (zsűri: 
BLK), Diplomás Club—Fészek (zsűri: DSC), 
MAC I.- MTK (zsűri: Fészek).

♦
A Bridge Szövetség novemberben megújította 

tisztikarát: kevés kivétellel uj emberek kerül
tek a vezető helyekre. A jelszó a munka, a 
fiatalos tempó volt. — Azóta csönd honol n 
szövetség berkeiben. — A szomszéd államok 
csapatai szívesen jönnének hozzánk, ha hív
nák őket. A női bajnokságot sem írták ki. sőt 
a vegyespáros bajnokságról sincsen komolyan 
szó. Az elsűosztályu bajnokság tíz csapata egy 
napon, hétfőn játssza le körmérkőzéseit. Így 
a versenyek jóformán közönség nélkül zajla
nak le. hiszen a mérkőzéseket rendszerint a 
többi klubok versenytől szokták végigdruk
kolni. Cgyesebb megoldás lett volna ha a mér
kőzéseket több napra osztják el. — Valami 
hiányzik a szövetség vezetéséből, valami, amit 
a tiszt újításkor lelkesen Ígértek- az ötlet és a 
fiatalos tempó.

Rejtvény
Michel Andortól.
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Halálbelindult egy urilány, mert 
kiderült, hogy szélhámos a vőlegénye

Vasárnap hajnalban megjelent a főkapi
tányságon B. Kálmán rákoscsabai keres
kedő felesége és elmondotta, hogy Margit 
nevii 17 éves leánya eltűnt otthonról és 
egy levelet hagyott bálra, uhu ívben meg 
illa, hogy

öngyilkos lesz a „Zoli miatt.**
A rendőrség életvédelmi osztálya elöl, éri- 

fitté a leányt és még vasárnap délelőtt ál- 
: dia az nnyjának. Kiderült, hogy a család

néhány béllel ezelőtt megismerkedett tár
saságban egy fiatalemberrel, aki

úgy mutatkozott be, hogy a pénzügy
minisztériumban fogalmazó.

A „fogalmazó" udvarolni kezdett a leány
nak és sikerült is annyira megkedvelteimé 
magát, hogv szerelmes lett belé és rövide
sen már mint

vőlegény és menyasszony
szerepellek.

* -
Dél szantAdut játszik s legjobb ellenjálék 

melleit hatot itt.
♦

A bridge vlldgolimpiátz (World Bridge 
Olimpic) rendezői a Hétfői Napló utján 
arra kérik a résztvennl szándékozó verseny
zőket. hogy a február 4-én kezdődő verseny
re nevezésüket lehetőleg idejében adják le 
a Bridge Klub titkárságánál.

Az Unió Lbwn Tennlsz Club szombati bál
jának ösmm meghívói elfogytak. Aa előjelek 
szerint a Társaság ttaszes bridgelője és az ösz- 
szes brldgelő társaság találkozni fog szombat 
este A Fészekben.

DOSZTOJEVSZKIJ regénye

egy keresztrcleszitett lélek izgalmas tragédiája

A főszerepben: HARRY BAUR 
és egy sürgősen megtanulandó uj név:

K„m PIERRE BLANCHAR
Csütörtöktől a

A. I

semmi köze a pénzügyminisztérium
hoz: veszedelmes szélhámos, 

aki rendszerint yölegénységekböl tartja 
fenn magát.

l’gvlátszik ez keserítette el annyira a sze
rencsétlen tizenhét esztendős leányt, hogy 
öngyilkos akart lenni. A szélhámosságok 
miatt az anya

feljelentést tett a volt vőlegény ellen.
A leány megvigaszlalódott és megígérte, 
hogy lemond öngyilkossági szándékáról, 
mire anyja kíséretében elhagyta a rendőr
ség épületét.

Darvas Róbert csütörtökön megtartotta első 
előadását az amerikai négy ász-rendszerről. 
Kedd este féltizkor nz Országos Magyar Bridge 
Klub helyiségében folytatja az előadássoroza
tot.

Ferenczy György, a bridgetársadalom egyik 
ismert tagja szombat este a Lipótvárosi Kaszi
nóban hangversenyt adóit.

— Téli vásár a Filléres Áruházban. Sürii em- 
berlömeg hullámzására lesz figyelmes mindenki, 
kinek útja a napokban a Baross-tércn, a Hol- 
tenbiller-ulca felé eső oldalon vezet cl. A város 
e különben Is igen forgalmas pontját állandóan 
sűrű tömeg lepi be, különös figyelmet fordítva 
a Filléres Divatház kirakataiban elhelyezett 
árutömegekre és azok árait feltüntető árjelzö 
táblácskákra. Már a külsőségeiben Is meglepő 
újszerű külső dekoráció mint mágnes vonzza 
nz érdeklődőket a Filléres Divatház közelébe, 
ám ezen érdeklődés jelentékenyen fokozódik, 
ha egy pillantást vetünk a kiállított áruk hihe
tetlen mélypont! áraira, önkéntelenül sodró
dunk az áradattal befelé a Filléres Divatházba, 
ahol is ember legyen a talpán, aki ellent tud 
állani a 9. 18. 35 fillérért kiállított szenzációs 
árucikkek varázsának és vásárlás nélkül tudja 
elhagyni a Filléres Divatház helyiségeit. A Fil
léres Divatházban ugyanis most van a téli va
sár A hihetetlen olcsóságok tömegéből, mint 
újszerű vásárlási lehetőséget kell kiemelnünk 
a külön asztalokon található sérült vagy kissé 
piszkos ruházkodást cikkek, valamint a sérült 
és felemás cipők halmazaiét, melyek nevetsé
gesen potom fillérekért kaphatók. Ezek óriási 
érdeklődést kellettek, ugyannyira, hogy hosszú 
ideig kell várakozni az érdeklődőknek, amíg az 
asztalok közelébe juthatnak. Rendkívül mozgal
mas a szépséghibás edények osztálya is, ahol a 
háztartáshoz szükséges edényeket a normális 
árnál jelentékenyen olcsóbban lehet megvásá
rolni Közel negyvenezer darab könyvet is piacra 
dobott a Filléres Divatház, külföldi és hazai 
írók régebbi kiadású szépirodalmi és népszerű 
müveiből, 6, 9 és 18 filléres egységárakon, ame
lyeket a vevők ezrei kapkodnak széjjel. Kevés 
volna a hely és sok volna a munka, mindent 
leírni és mindenről beszámolni, amit ott látni 
és fillérekért megvásárolni lehet, igy csupán 
csak arra hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogv 
a téli vásár már csak öt napg tart, siessen sa
ját érdekében, ha kevés pénze is van. hi«zen 
úgyszólván pénz sem kell, csak apró fillérek 
szükségesek s mégis örömei szerezhet önmagá
nak vngv hozzátartozójának. Jelszó tehát: mi
nél'előbb a Filléres Divatházba,‘Baross-tér 23, 
Röllenbiller-utca sarok.

— Ha ön kis gázszámlát akar, látogassa a 
Gázmüvek közismert és nagy népszerűség
nek örvendő kedd—pénteki főzöbemutató- 
előadásait. Előadásainkat minden kedden és 
pénteken d. u. 5 órai kezdettel tartjuk a VI., 
Vilmos császár ul 3., I. emeleti előadótermeink
ben. Budapest Székesfőváros Gázmüvei.

— Tavasz a Földközi tengeren. Tavasszal leg
szebb a Földközi tenger Mikor nálunk ködös, 
esős az idő, olt már a verőfényben csillogó 
habok játszanak a Norddcutscher Lloyd karcsú 
hajóival, melyek étidén Is megteszik szokásos 
tavaszi útjukat. Üdüljön a tengeren, kérjen 
prospektust n Norddeutscher Lloyd budapesti 
irodáitól! (Baross tér 9. és Vörösmarty-tér t.)

— A hideg Idő járás vége felé jár. Nemsokára 
megkezdődnek a tavaszi lakásváltoztatások. 
Nagy lakásból kicsibe, kislakásból nagyba köl
tözködik sok-sok család. Költözködéskor a meg
felelő lakás kiválasztása azonban mindig nagy 
gondot okoz a már meglévő rádiókészülék eset
leges használhatatlansága miatt. Gondoljunk 
tehát előrefontos e körülményre Nyugodtan 
köllözködhclik egyenáramú lakásból váltó
áramú lakásba, vagy akár vidékre is, ha nz új 
Standard Super 36 U 5-f-l csöves „univcrsal" 
világvevő rádiókészüléket vásárolja meg. 
A Super 36 U az idei rádlószezón nagysikerű 
újdonságának a Super 36-nak egyenáramra Is 
használható kivitele. A Super 36 U ez utóbbi 
típusnak összes technikai újdonságát és kiváló
ságát cgyoHÍli magában.

E hét végén már me g j e leni k a

embereiről fis aktuális iumril
Minden előfizető ingyen megkapja. A példányonkénti 
vásárlók 30 szelvény ellenében megkapják. (A gyűjtésre 
szolgáló szelvényekét naponként közli a Magyar Hírlap).

irnl.tr
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Hurokra kerültek a meg
gyilkolt Hustyava György 

betörő-ismerősei
Fordulat előtt a nyomozás

Szombaton éjszaka a detektívek négy em
bert kísértek be a főkapitányságra: Kardos 
István 21 éves, Stern József 25 éves foglal
kozás nélküli egyéneket, azonkívül egy fia
talkorút és Fleischer Menyhértet.

Valamennyien egy bandának a tagjai, 
amely hosszú hónapok óta fosztogatta a fő
városi üzletek kirakatait. Kihallgatásuk so
rán kiderült, hogy

Fleischer .Menyhért volt az orgazdájuk, 
aki a lopott holmikért még a lopások előtt 
előlegeket adott, sőt ő volt az is, aki előre 
megmondotta a banda tagjainak, hogy me
lyik kirakatot fosszák ki.

A kirakatfosztogatók elmondották a rend
őrségen, hogy emlékezetük Szerint

tizenegy kirakatot foszlottak ki.
Sorra bediktálták a cinkeket, köztük meg

említették, hogy ők fosztották ki Unger Pál 
Luther-utcai szücsüzletének kirakatát is. A 
detektívek erre meglepődve figyeltek fel:

ez a cím egyszer már fölmerült előttük 
a rózsa-utcai OrlIkMUg nyomozásánál!
Annakidején, mikor Ilu^tyava üzletében 

szemlét tartottak, három rókabőrt találtak, 
benne U. P. jelzést. Akkor kinyomozták, 
hogy a rókabőröket betörők vitték el Unger 
Pál boltjából, onnan kerültek a szőrmék 
Hustyavához. Most már természetesen az 
fnpef-féle kirakat kifosztásáról érdeklőd
tek leginkább és az elfogott betörők vallot
tak is. ,

Kiderült, hogy Kom! ősi és a fiatalkorú 
fosztották ki a szűcs kirakatát. Három vö-

Elfogták a telefon
automaták vakmerő 
fosztogatóját

Napi száz pengőt jövedelmezett az Ötletes Üzlet 
a szélhámosnak, akit egy cigarettás doboz árult el

A Telefonautomata Részvénytársaságot 
vasárnap délelőtt nagy örömben részesítette 
a főkapitányságnak az a híradása, hogy 
sikerült ártalmatlanná tenni az automaták 
fosztogatóját, aki hónapok óta nagy kárt 
okozott a társaságnak.

A Telefonautomata igazgatóságának fel
tűnt", hogy sokkal kevesebb telefondíjat 
hoznak be az automatákat nyitogató ellen
őrök, mint a múlt esztendei forgalom 
idején.

Figyelni kezdték a telefonautomatákat, 
azonban semmit sem tudtak megállapítani, 
erre ismeretlen tettes ellen feljelentést tet
tek a rendőrségen.

Egry Péter Pál rendőrtanácsos Kepes Fe
renc. dr. és Kaszala Ferenc detektiveket 
bízta meg a nyomozással. A detektívek a 
szerelőkkel együtt járták sorra a telefon
automatákat és megállapították, hogy egyes 
automatákban nem a szokásos bádogdobo
zokba esik a bedobott huszfilléres, hanem 
ezt onnan valaki eltávolította és

a perselyek helyett egy Mlrjam-clgaret- 
tás dobozt helyezett az automatába

éj most ezekbe hull a pénz.
A szerelők megmagyarázták a detektivek- 

nek, hogyha a fémdoboz helyett papír- 
doboz van az automatában, abban az eset
ben sem hullik vissza a pénz, ha a hivott 
szám mással beszél, úgyhogy az,

aki a paplrdobozokat az automatába 
helyezi, magához veheti ezeket a kü

lönben visszaeső húsz Ilii érésekét Is.
Megállapították azt is a szakemberek, 

hogy n rejtélyes kéz azért teszi be a papír- 
dobozi az automatákba, mert igy könnyebb 
az íittíomatákai kinyitni, miután a papír
doboz következtében nem áll elő mágneses 
vonzás s igy

nlnca szüksége különleges kulcsra az 
automaták kinyitásához.

Legutóbb szombaton találtak cgv ilyen 

rösróka-prémet, egy feketeróka-bőrt és egy 
barna szőrméből készült pelerint vittek el 
a kirakatból.

A lopott prémeket régi orgazdájukhoz, 
Fleischer Menyhérthez kerültek, aki a pré
mek láttára kijelentette, hogy

majd eladja Hustyavának. mert az öreg
nél mindig van pénz, ha olcsó árut tud 

vásárolni.
Valószínűnek tartják a rendőrségen, hogy 

Flelseher és a kirakatfosztogató banda többi 
tagja is, .

sokkal többet tudnak Hustyava György 
életéről. Illetve a gyilkosságról, mint 

amennyit egyelőre beismernek.
Ugyanis egyik sem tagadja, hogy Hustyava- 
val összeköttetésben volt, de közelebbit nem 
akarnak tudni a szerencsétlenül véget ért 
öreg szücsmesterről.

Most elő fogják állítani a rendőrségre 
azt a nőt is, akit már egyirben gyanúsított
ként kezellek a Hustyoim-gyilkossággal kap
csolatban, azonban

semmi bizonyítékot nem tudtak ellene 
produkálni. » *

A rendőrségen az a vélembly alakult ki. 
hogy a kirakatfosztogató banda tagjai közül 

valamelyik szoros összeköttetésben 
lehetett ezzel a nővel

és a szembesítés során olyan dolgok jutnak 
a rendőrség tudomására, amelyeknek az 
alapján elindulhat az újabb nyomozás Hus
tyava György gyilkosának a kézrekeritésére.

papirdobozos automatát a József-körut 16. 
szám előtt lévő automatafülkében. Kepes 
detektív és egy automataszerelő

elrejtőztek a közelben
és elhatározták, hogy addig maradnak rej
tekhelyükön, mig onnan ki nem lesik a 
tolvajt, akinek a szemük láttára kell majd 
a papirdohozkát az automatából kiemelni.

A két ember vasárnap reggel kilenc óráig 
maradt a figyelőhelyén, mig végre kitartá
sukat siker koronázta. Ekkor ugyanis 

megjelent egy jól öltözött férfi a 
telefonfülke előtt, 

óvatosan körülnézett, majd belépett a 
fülkébe.

A fülkében széttárta télikabátja két szár
nyát, a nyomozók nem láthatták, hogy mit 
csinál, azonban olyan hosszú ideig maradt 
a telefonnál, anélkül, hogy a kagylót a fü
léhez emelte volna, hogy amikor kilépett, 
Kepes detektív igazolásra szólította fel.

— Kikérem magamnak, hogy molesztál
jon — méltatlankodott a férfi —, hát már 
telefonálni sem szabad Budapesten?

— Csak lessék bejönni a főkapitány
ságra. majd ott tisztázódik a dolog, — csi
tította a detektív és

előállította a rendőrségre.
A rendőrségen kiderült, hogy Risanek 

Dezső a neve, 35 esztendős aszlálossegéd, 
aki Dunakeszin lakik. Átkutatták a zsebeit 
és ebben a legkülönbözőbb formájú Wert- 
hcim-kulcsokat találták, ezek közül azon
ban egyik sem volt alkalmas arra, hogy a 
telefonautomatákat kinyissa, de

előkerült a zsebéből kél Mirjam-clga- 
rettás doboz is,

ezekre vonatkozóan azonban azt állította 
Risanek, hogy cigarettát vásárolt s az üres 
doboz véletlenül maradt a zsebében.

Már-már ugylátszott, hogy sikerül kibúj
nia a felclősségrcvonás alól, amikor a de 
tektivek

6 kőtele egyetemes Antikon
a télikabúlja béléséből klknpartak kél 

kis kulcsot,
olyant, amellyel a (elefonautomatákal ki 
lehet nyitni.

— Nincs- értelme, hogy tovább tagadjak 
— tört meg a telefonautomaták betörője —, 
mindent megmondok.

Elmondotta, hogy még 1929-ben, amikor 
elbocsátották állásából, szerezte meg a tele- 
fonkulcsokat s azóta abból él; hogy az 
automatákat fosztogatja. Elmondotta azt is. 
hogy

a fosztogatások révén meglehetős szép 
jövedelemre telt szert,

naponta átlag tizenöt-húsz pengőt keresett, 
de volt olyan nap is. hogy száz pengőt 
meghaladt a jövedelme.

Risanek Dezsőt, a telefonautomalák be
törőjét, letartóztatták.

Disznóölö késsel 
felvágta sógora 

hasát
Szombaton délután az üllői Országul 96. 

számú házban lakó Kovács István vendégül 
hívta magihoz Kispesten lakó sógorát, Gábor 
József hentest.

— Jöjjön ki sógor — mondotta Grffcor-nak 
—, disznót ölünk és szerelném, ha maga, mint 
szakember, elvégezné a munkát.

Gábor József szívesen teljesítette sógora ké
rését. A disznóölés után a vendégekkel együtt 
borozni kezdtek és

italos állapothon a két sógor összeveszett. 
Veszekedés közben Kovács felkapta a disznó 
ölőkést és hasbaszurtii vele Gábort. akit 

életveszélyes sérüléssel 
n Szent István kórházba szállítottak.

Az üllői csendőrörs Kovácsot letartóztatta.
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Senn Oltó MÁV-elnök
> nyugalomba vonul:

Utóda Imrédy Kálmán MÁV-igazgató
Albint ..értesülünk fi legközelebbi időben 

váltódta történik n MÁV elnöki tisztsége kö
rül. Sctin Ottó, aki most tölti be teljes szol
gálati Idejét, — elterjedt hírek szerint —, 
legközelebb nyugalomba vonul és

helyébe ■ MÁV elnöki székébe Imrédy 
%d)mán MÁV-Igazgatöt nevezik ki.

A nf|tj*ijlf>mbavonuló  elnök még elődje, 
Samarjay Lajos’ alatt mint annak helyettese, 
crl'tóh-munkát végzett a MÁV vezetése kö
rül ^4. mjnt elnök esak folytatta azt a mun

Vezető bank — vezető lakarekpénzlár
legnagyobb bankunk: a Pesti Magyar Ke- 

rc.ikeaetrnl Borik és legnagyobb takarék- 
pénztárunk; a Pesti Hazai Első Takarék
pénztár mérlegét, ha gondosan átvizsgál
juk #á' figyelemmel kisérjük a két vezető 
pénzintézet működését, azt tapasztaljuk, 
hogy egy körős vezérelv és egy közös stílus 
je pvében kormányozza vezetősége a két hu- 
f.ilmás vállalatot. A közös vezérelv: nincs 
s:rnfiehb..cél, mint a más pénze, a betevők 
és a ráázvényesek vagyona. A pénzintézet 
k> l^leigfae, hogy ezt őrizze megbízhatóan 
cll.ejtíJlvc minden kockázatos manővert és 
spelyjlAciét. A közös stílus; a józan konzer

kát, amely a MAV-nak nemzetközi viszony
latban is elismerést és jó hírnevet szerzett 
Kétségtelen, hogy távozása csupán szolgá 
Inti idejének betöltésével van összefüggés 
ben 8 egészen bizonyos, hogy kiszemeli 
utóda, Imrédy Kálmán elődei szellemében 
fogja folytatni működését.

A Hétfői Napló munkatársa különben 
érintkezést keresett az elterjedt hírre vo
natkozólag Imrédy Kálmán igazgatónál. Im
rédy azonban jelenleg Svájcban tartózkodik 
és csuk hétfőn este érkezik haza.

vativizmus, a kiegyensúlyozott, régi jó bé
keidők nemes stílusa. A két nagy intézet 
vezérkara tudja, hogy a pénz — kénye? 
dolog, nem szabad azzal játszani. Legke
vésbé szabad játszani az idegen pénzzel, a 
részvényesekével és betevőkével. Azok, akik 
mecbiztak a vállalatban, lehessenek nyűgöd- 
godtak, — a gazdasági élet legszeszélyesebl 
hullámzása idején is —, nem vesztik e! 
pénzüket. Vezető bankunk és vezető laka 
rékpé nztárunk zárszámadása minden frá
zisnál ékesebben bizonyltja: a két intézet 
méltó a bizalomra.

A pestkörnyéki paradicsomtermelő gardák 
vasárnap gyűlést tartottak, amelyen mintegy 
30 község termelői vettek részt. A gyűlésen n 
gazdik tiltakoztok az ellen, hogy a konzerv
gyárak ezidén is 3 és félfilléres áron kössék le 
nálunk a paradicsom kilóját. Elhatározták, 
hogy a jövöévi paradlcsomlcrmés átvételéről 
addig nem kötnek szerződést a konzervgyárak
kal, amíg megfelelő mértékben felemelt árat 
nem tudnak elérni agyárosoknál.

♦
X nadrágesat-kartel —• mert ez is van mór 

- több, mint 100 százalékkal felemelte az 
'■rakat. Jó volna, ha nz órelemzö bizottság 
megvizsgálná ezt az ügyet.

♦
A gyapfuértékesltés ügyében « tárgyalásokat 

ezen a héten befejezik és az összes érdekeltek 
igényeit kielégítik.

★

A Fejér és Dános építkezési cég uj vállalko
zóra a Pax Házépítő Szövetkezet, mely már 
meg is kezdette működését.

BORBÉLYHÁBORU
a vasárnapi borotválás és az egyesületi fúzió körül

Hétfőn este a nőifodrászok Rákóczi-uti 
helyiségében izgalmas ülésre ülnek össze a 
budapesti és környékbeli férfi és női fodrá
szok. Ezen a gyűlésen

a szakma égetően fontos kérdései 
között arról is szó lesz, milyen alapon jö
hetne létre a két egyesület közötti fúzió, 
•ímelyet felsőbb helyről már régebben szor
galmaznak. A női fodrászok túlnyomó része 
anyagi okokból

a fúzió mellett vart?
Idáig ugyanis az volt a helyzet, hogy aki 
Budapesten női fodrászszalónt nyitott, an
nak nemcsak a saját ipartestületében, ha
nem a férfifodrászoknál is be kellett fizetni 
az elég jelentős évi tagsági dijat. A férfi
fodrászok viszont azt hangoztatják, hogy 
íz ő Csengery-utcai székhazuk több mint 
S0.000 pengőt ér és ezt nem hajlandók az

Orvostudomány nagy felfedezése!
A nők fogamzása évente 
csak 65 napon lehetséges!

■■strrxtai Dr.TöTis 
Iwll^WI*  m nőgyógyász 

„A FOGAMZÁS TITKA"
könyvében Oplno Japán egyetemi tanlr nagy tudómé- 
nyos felfedezését ismerteti, amelyből megtudhatjuk, 
hogy minden nőnél havonta 20 olyan nap van, amikor 
a fogamzás teljesen lehetetlen. Csupán öt nap van 
pontosan, amikor a nók fogamzóképesek. Ezt az ót na
pot a kónvvben leközölt táblázatok seuitségével bárki 
könnyen megállapíthatja. — Ilyen módon a fogamról 
elkerülése ma már valósággá vált. A házasfelek leg
természetesebb módon szabályozhatják a terhesség idő- 
juntát is elkerülhetik a fogamzást, ha egészségügyi 
okokból is kívánatos.

A „Fogamzás titka" könyv 240 oldal terjedelmű, 
számos magyarázó ábrával 3.60 penaő. Megrendelhető 
a kiadójánál; Cserépfalvi. Budapest, IV., Váci-utca 10/b.

egyesülés révén közös tulajdonba adni.
Az elnök személye

körül is nézeteltérések vannak. A férfi fod
rászok továbbra is Eckert Bálint mellett 
tartanak ki, mig a női fodrászok Vágó Jenőt, 
eddigi elnöküket szeretnék fúzió esetén el
nöknek megtenni.

Szóba kerül hétfőn este
a vasárnapi nyitvatartás

kérdése is.
A férfi fodrászok nagyréaze ugyanis arra 

kérte a belügyminisztert, hogy
függessze fel a vasárnapi munka

szünetet,
kérték, hogy délig lehessen dolgozni, de 
ugyanakkor hétfőn csak a déli órákban 
nyitnának. A segédek és a női fodrászok ezt 
ellenzik és ekörül is nagyobb vita fog bi
zonyára kifejlődni.

A Kereskedelmi Bank betét
ál (mfinya 8 millióval emelkedett 

A Pesti Magf/nr Kereskedelmi Parik Igazgató 
st*.i  MMÍl l-iilöp elnöklete nlull január 21-én 
ülést tartott, amelyben megállapította, hogv az 
193.5. CJ'H'O ^luerc^jgel
zárult-sz. etözófvi 3,284.580 96 P-vei szemben Az 
eddigi, .gyakorlitlnnk megfelelően, több, inár le 
bonymítött üzlet nyereségének elszámolása ezut 
t.il is későbbi időpontra lurltiloll fenn. Elhatá
rozta' egyben nz ignzgntósáx, hogy a február hó 
4 ón délután 7:5. ómkor megtartandó Ölik ren 
dcs ;fvi közgyűlésnek javasolni fogja, hogy az 
19."5| évi osztalék kifizetésére ugyanúgy mint ta
valy, 1,500.000 P. vagyis részvényenként 5 /’ 
jorililtassék, toválibá, hogy a rendes tartalék 
alap t ,000 000 P vei. nz intézeti épületek érték 
esi kkepési alapja 200 000 P vei, az alkalmazót 
tál. jójéu intézményei pedig 00.000 P vei java 
d-iliiinztnssannk. mlz az 1936. fizletévrc 
1.20X703,12P nyereség vitessék elő.

♦
A« igazgatóság Kni’dcjtt/ Dénes, Podovszky Jó 

zsef dr és Velscy Géza cégvezetőket aligazgn- 
f>kk4. Braun ln»re fiókfönökót fiókigazgatóvá. 
Bodnár Pál, BrAdy Tibor, Csegö János, I.ord 
Pál,vMl/os Endre dr., Itanimacher János, Hévai 
Sándor dr . Sebő István és Tabakovich Pál főtiszt 
viselőket cégvezetőkké és (Ihillámi Árpád dr. t 
és Mézei Tamás dr.-l Jogügyi titkárokká ne 
verte ki.

A Pesti Hazai
Első Takarékpénztár 

jAi^ali Húzni lilsö Tnlarólcpí'nitór-Eiiuetülel 
L’azjtttúkúga január 25-én tariott ülésében 
meganápllothi at 11135. üzletévi mérleget, nvc- 
reség és veszteségxrámlát és elhatározta, hogy 
u futamúé 10 ere egybehívandó VG. rendes köz 
gyűlésnek az 1.220.291.76 pengőt tevő nyereség 
felosztására négvu a következő javaslatot fog in 
előte^eaztenlj

FisHt^ssék osztalékra minden egyes részvény 
utón 3 pengő, 900.000 darab részvény utón 
tehát 000.000 pengő, fordíltassék a rendes tar 
Ulékalepra 100.006 pengő, az Ingatlanérték- 
r»é>XkciióRj tartalékalapra 100.000 pengő, jó 
lékopv- ás alapítványi célokra, a fővárosi In 
tériekkel együll adott összegeken felül, 62.000 
pengő. a feli'gvelőhlzoltság és a választmány 
tagolnak tlsjteletdijftra tH 280 pengő, a liszt 
vinnék külön julahnazósára 70.000 pengő és 
nz uiapyrubólyszerit jutfilékok levonása utón 
fenuiq.'radó 241.386.05 pengő az 1936. évi nye
reség és veazleségstámlóre Irassék át.

A mór az előző évben észlelt élénkebb ül- 
leli .U'vékvnsség é« nz ennek követkerménye- 
l. rt.nz egyes rllajlókokban lieállojl emelke
dés. * li'lnljt évi en is lolytalódolt. Ex az emel- 
Itvdjs.. qéh.inv üzletág kivételével, az 1935. 
év) eu mór (okozott mértékben jelentkezett és 
kitérj dl mimi a megnövekedőn Ogvfélforgn- 
lonítfi. niind at Intézet jelentősebb üzletágai
nak fejlődésére Az egyesületnél elhelyezett Őss 
str» betétek dlhidéKa at évenként fogyó ót 
meneti hitelezőket beleszámítva, 130,984.457.53 
P ről 111.800 NI9 25 I*  re nőtt.

A véltólárca Álladóba at előző évi 
75 316 725 78 P vei szemben 80.801605 69 P t 
tesz amely emelkedés azt Igazolja, hogy az 
Int-rét vezetősége at elmúlt évben is gondol 
fordított arra, hogv a rendelkezésre álló tő
kékkel a maga résiéről is hozzájáruljon a 
hitelélet újraélesztéséhez. Az egyes álladékokhan

beállott emelkedésnek megfelelően növekedőt! 
az intézet összes forgalma 8,066,278.695.51 
pengőről 8.274.578.804.40 pengőre, úgyszintén 
készpénzforgalma 1.153.590.20497 pengőről 
1.263,751.910.53 pengőre.

Az uj magyar német tárgyalások február ele- 
ji n mdalnkm^. B«W«ÍÍK W-
kinleni, hogy az ipari behozatali kontingensek 
módosulni -fognak.

A személyszállító autókról szóló 1935 évi ki
mutatás most készült el: az év folyamán 1634 
autót hozlak be az országba — az előző évi
nek tehát kétszeresét — körülbelül 5 millió 
pengő értékben.

♦
4 bőrkereskedők a vegyi és gummigyárakknl 

megállapodtak az árvédelemmel kapcsolatosan.
♦

Az uj „drogista rendelet**  elkészült. Már 
most jelezhetjük, hogy az uj rendelet értel
mében « drogistáknak nem szabad gyógysze
reket és gyógyszerkülönlégességcket raktáron 
tartani.

A magyar gyóggnövénykartel csatlakozott 
nz osztrák kariéihoz. Jövőben teliét a kamilla 
karlel ügyeit is a bécsi központban intézik, 
amely első intézkedéseként csökkentette a kü
lönben is alacsony beváltási árakat,

*
Húsz előadás és vitaest keletében gyümölcs

termelési továbbképző tanfulyamot rendez az. 
I'szakpestvármegyei Gyümölcs- és Szőlőterme
lők Egycsőlcte. A tanfolyam február 6-án kez
dődik a József Nádor Egyetemen Beiratkozás 
és felvilágosítás: Andrássy-ut 8, délelőtt 9—2 
óráig.

♦
l'jprsfcn nagy építkezések lesznek, egy na- 

gyobbszabásu gyárul, több modern bérházat 
és strandfürdőt építenek-

SZENZÁCIÓS ÚJ ÉLETREGÉNYT KÖZÖL A

A ClMB:

A RULETTKIRÁLY
GÁLY LAJOS VIHAROS ÉLETE

Irta: KCLLÉR ANDOR
a „Zöld gyap, zöld a,,iab*  Hcraöjo.

Vagya mag miadenaap a

Hjtm nta ír» B«.»»i*m4ra
minJig falai uaune újat, érdekeiét.
ICitünŰ bíresolgálat, szenzációs rí- 
poriok szókimondó ellenzéki politika

FILLÉR F1LLBR

A magyarországi mohamedánok főpapja
Indiában gyűjt adományokat
Gül Baba sírjának felépítésére

Távolkeletről, Indiából érkezett hír va
sárnap Budapestre. A magyarországi moha- 
medának főmuftija, Husszein Hilmi, most 
érkezett Bombayba, onnan értesítette Bu
dapesten élő családját.

Husszein Hilmi érdekes ügyben ment a 
távoli világrészbe. Utazása nemcsak moha
medán vallási szempontból, hanem fővá
rosi idegenforgalmi tekintetből is fontos. 
Husszein Hilmi ugyanis azért utazott ki In
diába, mert ott

a mohamedán vallásit hinduk között 
gyűjteni fog

a Gül Baba mecsetjének megépítésére.
A mecsetet Budán, a Rózsadombon,

„MAJD AZ ÍTÉLET UTÁN11...
Mit mond Dréhr Imre a ma kezdődi kúriai tárgyalásról

Dréhr Imre bünpero elérkezett a legfelsőbb 
fórumhoz: a királyi Kúria ma, hétfőn tárgyalja 
a Dréhr-ügyet. Ezúttal már másodszor kerül a 
Kúria elé ez a btlnper, amelynek végső ítéletét 
fokozott érdeklődéssel várja n közvélemény.

Annakidején Dréhr Imrét a büntetőtörvénv 
szék Töreky-lanAcsa ötévi fegvházra Ítélte. A 
tábla Dréhrt több vádpont alól felmentette és 

dűl Baba sírja fölé fogják építeni.
Gül Baba sírját ugyanis mohamedán zárán*  
dokhellyé akarják kifejleszteni. Azt terve- 
zik, hogy a mecset melléképületeiben mo
hamedán rilusu vendéglőt és hálóhelyeket 
rendeznek be a zarándokok számára. Re
mélik, hogy a közel- és távolkelet mohame
dánjai közül igen

sokan jönnek majd el a rózsadombi 
kegyheJyre.

Husszein Hilmi azt írja haza, hogy Bőm- 
bayban ünnepélyesen fogadták s nemsokára 
tovább fog utazni magyar titkárának kísé
retében India belső vidékeire, oda, ahol sű
rűbb csoportokban élnek a mohamedánok.

??,okír'. ” '4d»kírl. amelyekben bOnöanek !,. 
bilta, kel fa féléül fegyhátul aiabntt ki rá. A 
Kúria nem hoeott itílelel a bínperben, hanem 
utasította a táblát, hogv

uj bizonyítást folytasson le, 
hallgassa ki ismét Bethlen István grófot, Ernszt 
Sándort, fílpka Fercncot, Météffg Viktort, W’e- 
kerle Sándn-1 és más tanukat. A tábla vala
mennyi tanút kihallgatta s az uj bizonyítás le- 
folytatása után megint csak két és félévi fegv
házra ítélte Dréhr Imrét

Az újabb táblai ítélet után Dréhr Ismét sem
miség! panaszt jelentett be és igy kerti! ma má
sodszor a Kúria elé a bilnpet Időközben Pol
gár Viktor kúriai tanácselnök, aki első alka
lommal tárgyalta az ügyet, nyugalomba vo
nult és

• Kúria legújabban kinevezett tanács
elnöke, Loyczell Kálmán tanácsa ítélkezik 

Dréhr Imre felelt.
Loyczell Kálmán eddig mint koronnOgyész- 
helyette*  teljesített szolgálatot ■ nemrég nevez
ték ki a Kúria II. számú büntető tanácsának 
elnökévé.

Vasárnap Dréhr Imre védőiével, dr. Gál 
Jenővel tanácskozott esaknem egész nap.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
után

beszéli Dréhr Imrével
és megkérdezte tőle: mi mondanivalója van a 
legfelsőbb bíróság ítélete elölt.

— Az ítélet slőtt ,.ekem mondanivalóm néns 
lehet, majd az Ítélet után fogok beszélni. Az 
laarsá'ibn vetett törhetetlen hitemmel váram a 
királyi Kúria Ítéletét — mondotta Dréhr Imre, 

A mai kúriai tárgyalás délelőtt félttz érakor 
kezdődik. Amennyiben a déli órákig nz Iratok 
Ismertetése éa a perbeszédek befejeződnek, sor 
kerülhet Ítélet. Ha azonban erre a mai dél
előtt nem ad elég időt,

holnap, kedden hirdeti ki ítéletét 
a királyi Kúria. V
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Megöléssel fenyegette a budapesti 
norvég misszió papját 
egy nemzetközi kalandor
A detektívek elfogták a veszedelmes szél
hámost, aki végigcsalta egész Európát

A budapesti norvég egyhúzinisszió veze
tője, Johnson (iisle lelkész megjelent a fő
kapitányságon és zsarolás, valamint életve
szélyes fenyegetés mialt följelentést tett egy 
állítólagos Glfícksmann .Jakab nevű nemzet
közi kalandor ellen. A lelkész előadásából 
érdekes előzmények derültek ki.

A lelkész elmondotta, hogy néhány hó
nappal ezelőtt a misszió gyarmatutcai há
zába beállított egy férfi, aki Paulov Tódor 
néven mutatkozott be, bolgár alattvalónak 
mondotta magát és kijelentette, azért jött, 
mert .

szeretne a misszió számára dolgozni.
A lelkész ismerősnek találta a látogatót 

és rövid gondolkodás után rájött, hogy esz
tendőkkel ezelőtt, mikor még a Romániá
ban működő egyházmisszió vezetője volt, 

ez az ember Romániában élt és Gliieks- 
maiin Jakab néven szerepelt.

Faggatni kezdte, mire Paulov-Glücksmann 
nem is tagadott:

— Igaz kérem, tényleg Glücksmann Ja
kab néven szerepeltem, de az igazi nevem 
Paulov Tódor, Romániában politikai okok 
miatt nem akartam valódi nevemet hasz
nálni.

A jóhiszemű lelkész elhitte a dolgot és 
Paulov-Glücksmann megkezdte „működé
sét". Csakhamar kiderült azonban, hogy 
visszaélt az egyházmisszió nevével.

a saját zsebére gyűjtött adományokat.
A lelkész keríilni akarta a botrányt, nem 
jelentette fel, csak elbocsátotta állásából. A 
kétnevü ember elhagyta Budapestet, de 
nemsokára megint élet jelt adott magáról — 
mégpedig igen furcsa körülmények között.

Johnson Gisle címére norvég újságok jár
nak, hogy tájékozódhasson az ottani ese
ményekről. Az egyik lapban cikket pillan
tott meg, amely dörgedelmes hangú váda
kat hangoztatott a budapesti norvég egy
házmisszióról. A cikk alatt Lyubomir Bo- 
hecki név szerepelt. A lelkész, akit felhábo
rítottak a hazug rágalmak, azonnal levelet 
irt Norvégiába felettes hatóságának és 
kérte, hogy indítsák meg a vizsgálatot. Ez 
a vizsgálat tisztázta, hogy a cikk vádjaiból 
egy szó sem igaz és leleplezte a cikkírót:

Lyubomir Boheckl név alatt Gliicks- 
mann-Paulov szerepelt, 

aki rövid budapesti „működése" után Nor
végiába ment és a cikkel akart kellemetlen

Kipellengérezik azokat 
a keresztényeket, akik

- jelentette zsidóknál vásárolnak
be Meskó a nyilaskeresztesek vasárnapi nagygyűlésén

A Nemzeti Szocialista Párt vasárnap dél 
előtt nagygyűlést tartott a Budai Vigadóban. 
A nyilaskeresztesek hetek óta készülnek erre a 
gyűlésre, vidéki csoportjaikat is felvonultatták 
és ez a magyarázata annak, hogy sikerült 
megtölteniök a Budai Vigadó nagytermét. A 
rendőrség már korá.n reggel megszállta a fo
lyosókat és az épület környékét, mert Ilire 
terjedt, hogy a szociáldemokraták, miután az 
ő gyűlésüket betiltotta a rendőrség, meg akar
ják zavarni a nyilaskeresztesek első nagyobb 
seregszemléjét. Ez volt egyébként az első al
kalom. hogy Festetics Sándor gróf, az enyingi 
és Mc^kó Zoltán, a pesti nyilasvezér kibékülé
sük után együtt szerepeltek a nyilvánosság 
előtt.

Festetics felszólalásában megállapította, 
hogy a politikai pártok sohasem a nép érdekeit 
nézik, ellenben a bársonyszékekért, főispánsd- 
gokc'rt és egyéb zsíros állásokért törtetnek és 
sógorság, koinaság elve alapján osztozkodnak 
azokon.

— Uj idők küszöbén állunk, de nem a nép 
jogokat akarjuk megsemmisíteni, hanem igenis

a lútszatalkotmány helyeit az egészséges, 
valóságoa parlamenti életei akarjuk, 

amelynek első alapköve: a titkos választójog. 
Nem akarunk diktatúrát, elleniben azt akarjuk, 
hogy ne egy vagy két parlamenti párt, hanem 
az egész nemzet vonjon bennünket felelős
ségre, miként Hitler minden egyes lépéséért a 
70 milliós német nép előtt köteles számot 
adni.

Hosszasan polemizált ezután Ernszt Sándor 
rak aki cyy nyilatkozatában

kedni a lelkésznek.
Ugylátszott, hogy ezzel a leleplezéssel be

fejeződik a dolog, de nem igv történt. Új
ságírói szereplése után Paulov-Gliicksmann 
bejárta a Balkánt, majd a minap 

visszatért Budapestre 
és levelet irt Johnson Gisle lelkésznek:

megfenyegette, hogy agyonlövi őt Is és 
a misszió egyik tisztviselőjét is. 

mert a norvég hatóságok előtt leleplezték.
A lelkész végül is megunta a dolgot és a
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főkapitánysághoz fordult. A rendőrségen 
megindult a nyomozás és a detektívek teg
nap este

elfogták a soknevÜ szélhámost.
Megindult ellene az eljárás, de egyelőre még 
a nevét sem tudják és amíg a személyazo
nossága és viselt dolgai kiderülnek, a to- 
loncházban helyezték el.

katnllkusellcncsnek mondotta a nyllaske- 
resztes szervezkedést.

Festetics szerint a mozgalom tiszteli az egyhá
zakat és a felekezeteket, de a vallást magán
ügynek tekinti.

— Ernszt különben olyan koalíció tagja, — 
folytatta emelt hangon, — amely együtt harcol 
ellenünk az istentagadó marxistákkal.

—« Majd kirohanást intézett a sajtó és a kar
lelek ellen. A Habsburgokkal sincs kibékülvts 
mert szerinte azok

sokat kedveztek a zsidóknak.
A párt legfontosabb feladatának a területi in
tegritást és az ismét fenyegető kommunista 
veszéllyel szemben való védekezést jelölte meg. 

Meskó Zoltán állott fel ezután szólásra.
Percekig nem juthatott szóhoz, mért a Bérem 
hátsó részében egy kisebb csoport kőzbekiál- 
tolt:

— Ahcug Meskó! Etjén Gömbös!
Pillanatok alatt nagy vihar keletkezett. Az 

emberek felugráltok.
Öklök emelkedtek a magasba és többen a 

közbeszólók felé rohantak.
Kofnolv verekedéssé fajult volna a dolog, ha 
idejében egy szakasz rondör nem nyomul a te
rembe és nem emelik ki a közbeszólókat saját 
testi épségük érdekében.

Meskó szokásához híven most is zsidózott, 
szidta a lapokat, majd bejelentette, hogy most 
már többé néni lesznek ellentétek a nyilasok 
között, mert megszűntek a frakciók és mind 
nyáján együtt vannak. |

— Az Irodalom, a mozi és színház, ma fok-
hugyniaftzagu,

de eljön az az idő, amikor a zsidóságnak csak 
5%-lg lesz beleszólása a dolgokba.

Bejelentette, hogy a nyita-vok
ki fogják pellengérein! azokat a kereszté

nyeket, akik zsidóknál vásárolnak.
Dr. Bacsó Jánosné harcias beszéde után a 

gyűlés a nvilaskeresztes indulóval fejező
dött be.

Gyűlés után a Mosonyi-utcai laktanyából 
riadóautón újabb rendőrosztagokat vezényeltek 
ki a rend fenntartása végett. A szétoszbísnál az 
utcán két fiatalkorú egyén a rendőrökkel go- 
rmnl>á.skodott, egy vidéki fiatalember pedig egy 
járókelőt inzultált. Ezt a három embert előál
lították a rendőrségre és megindult ellenük az 
eljárás.

A nyllaskeresztes gyűlés után 
a A’orpín-tér A. előtt ismeretlen egyének invi
tálták Varga Mihály 25 éves cipészsegédet, aki 
hazafelé tartott. ' Varga a fe'én és arcán szen
vedett sérüléseket. A mentők kötözés után n. 
Rókusba vitték. Egyes szemtanuk állításit sze
rint az iparoslegény támadói

hnrnalnges fiatalemberek voltak, 
akik szóváltásba keveredtek vele.

Titokzatos 
tolvajok báró 
Kemény Árpád 
lakásán

A főkapitányság bűnügyi osztályún báró 
Kemény Árpád földbirtokon, nyugalmazott 
főispán feljelentésére titokzatos lopás ügyé
ben indult nyomozás.

Kemény .Árpád bárónak Budapesten a 
Kinizsy-utca 27. számú ház első emeletén 
van a lakása. A báró az esztendő egy részét 
Budapesten, más részét pedig vidéki birto
kán tölti. A karácsonyi ünnepekre, vidékre 
utazott és bezárta a lakást. Most, mikor 
visszaérkezett,

a zárakat, lakatokat érintetlenül találta, 
nagy megdöbbenésére azonban felfedezte, 
hogy tolvaj garázdálkodott a lakásban:

ékszerek tűntek el, azonkívül az egyik 
fiókból nagyobb összegű készpénz. 

Teljesen értetlenül állt az, esettel szem
ben, nem tudja megállapítani, hogy kerül
hetett tolvaj a lakásába.

A feljelentés alapján a rendőrség erélyes 
nyomozással igyekszik megoldani a rej
télyes lopás titkát.

-........... i aiat.

Három rablótámadás 
egy éjszakán

Bódi József asztalost vasárnapra virradó 
éjjel Újpesten, a Kolozsvári-utcában három 
útonálló megtámadta, kirabolta és össze
szurkálta. Bódi segitségkiáltozására odasie
tett Gráf Károly géplakatos, de póniljárt, 
mert

a támadók Őt is inegbícská/lák. 
azután elmenekültek. Hódit és Gráfot a 
Gróf Károlyi-kórházba vitték a mentők.

A Reitter Ferenc-utcában egy ismeretlen 
férfi megtámadta Schmidt Gusztáv niinlu- 
készilőt,

boksrerrel leütötte,
elvette a tárcáját és elmenekült. Schmidtet 
a ZídArnj-kórházban ápolják.

Az 1/gpnőA-utcában három ismeretlen 
férfi megtámadta Krenedics Jenő mérnököt,

botokkal véresre verték
és mire a mérnök segélykiáltozására oda
érkeztek a felriasztott járókelők, mind a 
hárman megszöktek. Krenedics Jenőt a 
mentők első segítségben részesítették és a 
Rókus-kózházba vitték.

Az éjszakai ulonállókat keresi a rendőrség.

Ruzsruílat nyelt
az öngyilkosjelölt

Szombaton éjszaka az őrszemen rendőr fel
ismerte a Dembinszky-utcúban Csókás Erzsébet 
22 esztendős takarítónőt, aki ki van tiltva n 
főváros egész területéről. A rendőr odalépett 
Csókás Erzsébethez és elő akarta állítani a VII 
kerületi kapitányságra.

A takarítónő nem is ellenkezett és csendesen 
haladt a rendőr mellett, amikor azonl.tin a 
Nefelejts-utca sarkához értek. Csókás Erzsébet

A rendőr igyekezett a ruzsrudat kikaparni a 
szájából, de nem sikerült. A leány lenyelte és 
fuldokolni kezdett. A mentők életveszélyes ál
lapotban szállították a WőAt/n-kórházba.

ledobta magát a földre és dulakodni kez
dett a rendőrrel.

Dulakodás közben, anélkül, hogy a rendőr 
észrevette volna, a leány retikiiljéből biztosító
iul vett elő és lenyelte, majd hirtelen

előkapta a fémtartóban lévő pirosító ru- 
darskát Is és azt Is le akarta nyelni.

fillér a |ó meleg

tánhziiaimt
és hasonló árakon árusítjuk többi 
cikkeinkat is a Fenyves VStsdbr 

ueisó 5 napfán, például:
Mintázott műselymek....... atrje -.58
Mintázott krepdeslnek.... m'rR

Valódi hernyósellimek .. 1.88
Taft-fleur, fekete és barna mtrj* i.ee
Finom női ruhakelmék....... etrj* 1.8Ó
Kabát- és al kelmék,

2.50140 cm. szélesek........... •trj*

Divatos filc női kalapok .. 4rM* -JÍP
Krepsatin női kalapok ... <JrtFj* *.oo
Csinos szövet- és kötöttruhák 4.®e
Krepdeain női ruhák ....... “Mó
Bájos tafft táncruhák .... drbjs 12.80

Flanel pongyoíák
darabja Máh

Finom gyapjú pulloverek...

Flanel pizsamák, női v. férfi 2.00 
Férfiingek 2 külön gallérral 2.90
Finom pouplin férfiingek ,m|< 9.90 
3 darab kemény gallér

10 darab női v. férfizaebkendő _ 
fuiíxérJ*  X--

Meleg házicipők 36—42-lg 1.75
Divatos női cipők, egyes párok 6.80

Nagy szenzáció I
Női matt harisnyák kis 1 
sághibával, párja, a-nlg a készlet tart i*

Jó melen férfi téli zoknik —.80

Trikó kesztgü, férfi v. női —4.75
Leánukaflanslnihákté.^ehirt —.75 •
Flanel Jonpe <kabátka)

2 AvéNekfirt —-*55 4 *

Fiú szöveíőltönuök 9.90*
Leányka szővetruhák

z éveseknek. ké.;. O.cO’í*

Postán utánvéttel számiunk

A Filharmonikusok VI. bérleti hangversenyé
nek műsora nem könnyű szellemi táplálék. 
Brahms második zongoruversenyének és LI*M  
Dante-szinifóniájának „mennyel hosarasígg' 
könnyen mennyei unalommá válhat, ha nem 
arra hivatott művészek szólaltatják meg, vagy 
nem kellően pihent, ni ni mcglclelő lelkt be 
állitottságu hallgatók hallgatják Vz előudáinuH 
ezúttal nincs haj. Filharmonikusaink Dohnámti 
Ernő pálcája alatt művészi finomságokkal, gaz 
<lag értelmezésben játsszák mindkét miivet. A 
hangverseny szólistája, a kitűnő német 
gonimiivésznő. Elly .Vég szinten lelrdlrli 
Brahms zongoraversenyének néhol tálén fölös 
terjengősségél. Bevezetőül Siklós Aliért étletes 
tematikájú, virtuóz hangszereiéin ...Magyar Va
rért rondó'-ja hangzott el Gregor Vünsey

í motto oloH rendezett vásárunk addigi nagy eredmény* folytan kést-
léteinkből újra nagyobb mennyiségű cipót soroztunk be a leltári ár
csoportokba úgy, hogy t Vevőink
kívánságait ismét kielégíthetjük

Sel-ÍCa
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o
Igazi nagyvilági elegánclával öltözött, 

előkelőén /inoin és szép hölgy szállt meg a 
(icllérl-szállőbun. A vendégkönyvbe ezt u 
nevel irta: Mrs. Hlock Londonból. Mrs. 
Ilinek ebben a pillanatban Budapest leg
érdekesebb vendige, magyar származású, 
előkelő nemesi család sarja, lánykori neve 
Major Aranka. Néhány esztendővel ezelőtt 
vette feleségül J. ,M. Ilinek dúsgazdag angol 
vnsgyáros. magyar hölgy London egyik
társasági nevezetessége. I gy előkelő esté
lyen terített asztalnál vidám hangulatban 
halkan dudálni kezdeti régi, szép magyar 
nótákat. A vendégek közöli volt a londoni 
rádió vezérigazgatója, aki ámulua mon-' 
dolta, hogy ilyen liliomán rezonáló pianó- 
hnngot még soha életében nem hallott. A 
dolognak az lelt a vége, I agy ldrt. Hlock 
férje beleegyezésével többször szerepelt n 
londoni rádió mikrofonja előtt. Tavaly a 
rádió megszavaztatta sokmillió hallgatóját 
és a magyar hölgy kapta meg ezt a büszke 
címet a londoni rádió scx-uppeul király
nője. Hírt. Hlock most rokonldlogatóba ér
kezett és kiderült, hogy érdekes budapesti 
vonatkozása terv szövődik körülötte. Szín
darab-kéziratot hozott magával és szó van 
arról, hogy egy budapesti színházban elő
adják a darabját.

e
Az esztendő legnagyobb ingatlanüzlete: 

gróf Majláth Ciézáná, Majláth Erzsébet és 
Majláth Mária bérházakat és telkeket adtak 
el egy tételben. A vevő egy iparvállalat 
nyugdíjintézete. Vételár: kétmillió pengői

©
Textiliától a Nemzeti Kaszinóig (elég 

hosszú vonali) — ezen az eseten mulat Bu
dapest. A textilvczér előléptetése alkalmá
ból baráti vacsorát akart rendezni. Sorra 
feltetcfönálta a szakmai barátokat:

— Kedves barátom, nagyon megtisztel
nél, ha holnap este velem vacsoráznál a 
Nemzeti Kaszinóban.

.1 szakmai urak djuldoztak az Irigységtől. 
Az irigységtől és a csodálkozástól: ml , az, 
hát bejutott a Nemzeti Kaszinóba? Kissé 
furcsállotlák a dolgot, mert úgy halványan, 
ködösen derengett elöltük, hogy vezérük 
családfája körül valami nincsen rendben. 
Másnap a kitűzött időben egymásután ti
zenegy szmokingos ur autója kötőit ki a 
kaszinó kapujában. Az urak csak a huszá
rokig jutatlak.

•— Hová mélfóztatnak?
Az tirak megmondották, hogy a vezér 

Öméltóságát keresik.
__ Ilyen nevű ur nincs tagjaink között — 

hangzott a kimért válasz.
Az urak pedig ott álltak a lépcsőhatban 

szmokingban, amíg azután kiderült, hogy 
Öméltósága csak a Nemzeti Kaszinó épüle
tébe invitálta őket: a nyilvános étterembe. 
Az urak mindenesetre megélték a vacsorát, 
ünnepelték a vezért, de a kaszinót vacsora 
diszkrét titkát nem nagyon emlegetik.

0
Budapesti, prágai és bécsi műkereskedők 

nagy üzletre készülnek: holnapután árvere
zik a Zay grófok zayugróci ősi kastélyának 
berendezéséi. Az ölvenszobás kastély zsú
folva von értékes műkincsekkel.

©
ötletes volt A Nemzetközi Vásár reklámja 

az A/e/fcr-bálon. Gyönyörű a Mercitr Isten 
megszemélyesítője. Egyaránt gratulálunk 
Misa Danubenck és a Vásárnak Is. Nagy si-

llölgycim, nem kell félni’ Tegnapelőtt a 
Kúria válópörős tanácsa szenzációs Ítéletet 
hozott. I'.gy banktisztviselő válópört indított 
a felesége ellen. Válni akart, mert az asz- 
Stony erőszakos fogyókúrát folytatóit, nem 
evett és csodapirulákv.l szedett. A férj tilta
kozóit, hangos jelenetek következtek, az
után válópör. A Kutia kimondotta, hogy a 
fogyókúra cpiimayáhnn nem válónk és csak 
azon a címen bontotta fel a házasságot,\ 
hogy a gyakran durvaságig menő veszeke
dések teszik lehetetlenné a további házas 
éleit!

BAKTER: Ujíent Pesten vótak, Lepcses 
szomszéd?

ÖHZS1: Beteg nz ángyó legényfia. Kór
házba fekszik.

BAKTER: No csak. Mi baja?
LEPCSES: Pozltíf vizibelegsége van.
ÖRZSI: Má nzfat ne mongyn! Hogy lenne 

vizibelegsóge?
LEPCSES: Te tudort Jobban, vagy ón? 

Közös huszár vótam, őriek németül. Hallot
tam mikor nz a másfélpofájú doktor 
aszonla: vasszermann pozitíf.

RAKTÉR: Eminind a vitaminytul van. 
Tennap is bemonfa a rádió, hogy a népek 
igen kevés vituininyt esznek.

ÖRZSI: Vlfrttniny? Hát ammeg ml?
RAKTÉR: Tuggya a csuda. Ügy menták 

a rádióba, hogv a vitamlny benne van az 
alma héjjába, körte héjjába, beraksz héj
já ha ...

LEPCSES: No örzsi, akkor a fene egyen 
meg!

ÖRZSI: Engem? Mér?
LEPCSES: Nem montam csrttörtökön is. 

hof»v minek adod a kóbász héjját a kutyá
nak?

ÖRZST: Tultam én, hogy vitamlny van 
benne?...

BAKTER: Hát Lepcses szomszéd, mi új
ság Pesten?

LEPCSES: Rínak az emberek, hogy nagy 
a drágaság.

RAKTÉR: Oszt a pógármester nem lép 
közbe?

LEPCSES: Dehonnem. Ka lahált, hogy ű 
majd megvédi a főváros lakósságAt. Oszt 
gyorsan fölemelte a víz, meg a villany, meg 
a gáz. meg a kenyér Arát.

ÖRZSI: No szépen megvédte ükét.
LEPCSES: Akárcsak Bakodi Ferenccel 

történt. Mer pörösködött Bakodi. Oszt eccer 
az ellenfél (igvvéggve követölt pézt, más
szor meg a saját ügyvéggye. Persze hogy 
megsuhlntotta mérgibe a guta. Mikor osztán 
halála pereit érezte közelenni, elhivatta a 
két ügyvédet, oszt kérte, hogy egyik áj ion 
baloldalt az, ágva mellé, másik meg jobb
oldalt. Kérdezték: minek? Aszongya rá: úgy 
akarok meghalni, mint Jézus Krisztus, — 
két lator közt.

BAKTER: No jó, de a Gömbös is szóhatna 
valamit

LEPCSES: Van annak ölég baja a pártvá- 
val. Martonék erre húznak, Kozmáék 
amarra. Oszt igy bajba van a nemzeti egység.

BAKTER: Régi mondás hájjá: egységgel 
nem lehet kél lovat megölni. — Hál Betleny 
Pistával mi van? Rég hallottam rúla.

LEPCSES: Pedig ippen most dicsérte meg 
a Gömbös, amit a Betlenvtül óvasott.

RAKTÉR: Oszt a Betleny mit szólt rá?
LEPCSES: Azt, amit a székel sirfölirat: 

Itt nyukszok én, óvasod te, — óvasnám én, 
nyugonnál te.
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Szombat este végigjártuk a báli mulatsá
gokat. Ncklgyürközttink ennek a kirándu
lásnak és alaposan felszereltük magunkat 
noteszekkel, h ónokkal, töltőtollakkal, hogy 
a sok tudnivalót majd arra feljegyezhes
sük. Estélyi retlkűlünk duzzadt esektöl s 
holmiktól és nem hisszük, hogy eszel a 
felkészültséggel nem mehettünk volna ki 
akár az abesszin frontra Is — divattudóst- 
tant

Az égési este és éjjel állandóan éarcl 
jellegű volt. Már ni első — vigadói —• 
bálban a ruhatárban háborúskodtunk.

ÖRZSI: Akkor most az a Laval is ezlet 
gondúhatlya magába.

LEPCSES: Az ám, a franciáknál uj mi
niszterelnök van.

BAKTER: Má megen? Oszt mi a neve?
LEPCSES: Hál, tuggya ... hajú j jón ide, 

megsúgom, mer az annyuk nem szereti, ha 
disznóságot beszélek

BAKTER: No lám. Akinek illen rusnya 
neve van, mér nem magyarosija?

LEPCSES; Sok mindenre ráférne, ha ma
gyarul mondanák. A mi grófjaink is csupa 
illen külföldi nevet viselnek: Ariksztíd, meg 
Taksziló. Oda is csördílctt nékik jól a Ma- 
tolcsi kévisellő ur.

BAKTER: Mit mondott?
LEPCSES: Áztat nem tudom, mer nem 

hallottam; a zujságbul pedig a fene se oko
sodik ki, meg se lehet érteni amit imák.

ÖRZSI: Mán az igaz. Tennap is óvastam, 
hogy aszongya: „egy minden erkölcsi ala
pot nélkülöző, éccakai foglalkozást űző, 
nyilvántartott nő“.

BAKTER: Hát az mi?
LEPCSES: Megtunnám mondani egyetlen 

szóval. Oszt ekkorát kanyarít rajta a 
zujságiró.

BAKTER: Arrul mit hallott Lepcses 
szomszéd, hogy a nevijorkba ollan bolond 
hideg van? Ugyan nem gyün át hozzánk is? 
Mer a rádió nem monta be.

LEPCSES: A rádió is csak u'tuggya, mint 
Kanyóné. Mer a fia át akart menni a celli 
búcsúba. Kérdezi: no ideaanyám, lesz-e eső? 
Feleli Kanyóné; nem lesz fiam, mer nem 
viszket a fülemtöve. Eccercsak gyün ám 
haza a gyerek, oszt aszongya: no Idesanyám, 
a ménkű cifrázzon a kend fülelövibe is, az 
Uj kalapom facsaróra ázott.

BAKTER: No, igen mérges lehetett. — 
Mit hallottak még odaföl?

ÖRZSI: Tanultak egy embert, akinek há
romszor akkora szive van, mint kéne.

BAKTER: Csak nem. Oszt mi lesz vele?
LEPCSES: Egy má bizonyos: nem lesz 

belőle adófőtanácsos.
ÖRZSI: Se péztigyl miniszter. —■ No gyiij- 

jön apja.
BAKTER: Várgyon csak. Arrul még nem 

szólt Lepcses szomszéd, hogy a Népszó- 
veccség megen egybegyűlt.

LEPCSES: Mintha a' tán körösztül látna 
ezen a csivirt-csavart világon.

RAKTÉR- Mégis kimonta, hogy az olaszok 
miatt van bajba a világ.

LEPCSES: Akárcsak öreg Docskó János. 
Mer rítt a felesége, hogy beteg a teheny, 
híni köll a baromdoktort. Rámordul az 
öreg: „Érlek én annyit a jószághoz, mint Ű. 
Ájj oda a lebeny végibe, ón meg ide az 
elejibe, oszt kinyitom a száját. No most 
nézz bele. Lácc engem?!! Mongva az asz- 
szony: „Nem én" Aszongya Doósk ó. „Hát 
akkor bélcsavarodása van!" — No Istennek 
ajállom.

Annyian voltak, hogy csak közelharc és 
könyök győzhetett. A kézben magasra tar
tott hócipők valóságos harci lándzsákként 
kaszabolták ni ember frizuráját és fejét. 
A kellemetlen tolongás eredménye: ustály- 
leszakadás és frizurarombolás. De végre 
mégis bejutottunk. Megkértük a rendezőt, 
hogy olyan helyre vezessen, ahol mindent 
láthatunk, minket pedig annál kevesebben. 
Találtunk Is, egy a rendező szerint, legel- 
dugottnbb, de azért nagyszerű leshelyet 
fent a loggián. Alig helyezkedtünk el, meg
zavart egy fehér tüllruhás lány és egy 

szmokingos gavallér, akik meglátván min
ket, ajkukat biggyesztették és megfordul
tak. (Ez a jelenet különben az est folya
mán egypárszor ismétlődött...)

Mondanunk sem kell, hogy a kép a ma
gasból olyan szép, olyan ünnepélyesen 
színes és tarka volt, hogy megért minden 
hadakozást. A sok világos ruha, amint Ősz- 
szekeveredett a sok fekete frakkal és 
szmókinggal — elbűvölte a nézőt.

A Vígadóban különösen feltűnt egy éj- 
feketehaju lány fehér tüll báli ruhája. Az 
egész, fehér taft kombinéra volt dolgozva, 
a vállpánt, a ruha alja pedig kétujjnyi 
fehér taft riiss volt. Ugyanezt láttuk hal
ványkékben is.

A másik, egy halványzöld georgette, 
sugarasan plisszirozott esti ruha volt. Na- 
gyón tetszett, amint a hölgy minden lépé
sénél, sőt nagyobb lépésénél erősen szét
nyílt a szoknya. A felsőrészét egy levehető 
ugyancsak plisszirozott kendő alkotta, amit 
sikkesen kötött meg parasztmenyecske 
módjára.

Sok volt a taft stilruha, amik közül le is 
rajzoltunk egy nagyon kedveset

Ennek az anyaga: francia elszórt rózsás 
rózsaszín taft volt különösen szép. A felső- 
részén látható kendőcske rózsaszín tüll 
rüssel és a dekoltázsban a ruha virágai- 
nak mása nagyon dekorativen hatott.

♦

Folytattuk utunkat. Átkelve a dunai 
pampákon, futólépésben eljutottunk a 
Gellirtbe.

Az előcsarnokban rögtön előkaptuk 
rajz- és irószerszámainkat és pergőtüzes 
pillantásokkal méregettük azt a hölgyet, 
akit 5—fl szmóklng vett körül védőbástya
ként. De azért mégis sikerült „megnéz
nünk''.

A rendkívül csinos hölgy féloldali erő
sen raffolt fehér szalinruhát viselt. A 
nyakból a földig, innen pedig a kéirekötve 
azatln plisszirozott külön rész jött, ami 
nagyszerűen nézett ki, amint a hölgy min 
den mozdulatánál, klsujjának felemelő 
sénél szépen „játszott".

A többi bálon látottak alapján Is ki
mondhatjuk a szentenciát: divatos a pllssz.l- 
rozott georgette, a taft stil, a belépő meg 
oldásu ruha, a világos csipke Uszályok, a 
molre szmóklng, n szatin görögös toilctte. 
Nem divatos: a eölóiszin, a fejdlsz és a 
kesztyű (Dr. Déuainé, Erdős Bötke).

- Kiváló minőségű anyaga lesz a mezőgaz
dasági kiállítás tciiyészdllaf-csoportjalnak. A 
március M—15. napjain rendesendő Idei orszá
gos mezőgazdasági kiállítás tenVéízAllal ex
portjában a Jelentkezések határideje lejárt. A 
bejelentések száma a kedvező előjelekhez mórt 
várakozásoknak megfelelő. Különösen a határ- 
idő lejárta előtti utolsó napokbnn volt Igen 
élénk az érdeklődés. A bejelentcll tenyészálla
tok száma nagyjából megfelel a múlt évi ki
állítás kereteinek, mivel a tenyésztők a beje
lentések során figyelembe vették a rendező- 
bizottság ezirányú előzetes lájékozlntósalt. A 
plroslarka marhák csoportjában azonbnn így 
is lényegesen meghaladja a bejelentések száma 
az előirányzót*  kereteket, ezért ebben a cso
portban a kiállításra felhozható állatok számát 
csökkenteni kell majd. A bejelentett tenvész- 
állatok minősége magasan kiváló, a rendező
séggel közölt eladási árak ehhez képest igen 
előnyösek. A tenyészállnlvásári forgalom elő
mozdítására a földművelésügyi miniszter kü
lönféle jelentős kedvezményeket adott.

FELLEGI TERRY
ADLER FEJÉR
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Ködös ídö, 
helyenként eső

A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap: 
Nyugat- és Dél-Európúban tovább tart a 

változékony csapadékos időjárás Az év
szakhoz képest rendkívüli enyheség pedig 

Európa legnagyobb ré
szére kiterjeszkedik.

Hazánkban a szombati 
rendkívül enyhe, a déli 
megyékben 15 fokos hő
mérsékletet felmutató 
nap után az éjjel is 
enyhe maradt és csu
pán cgv-két helyen volt

gyenge fagy. Az északi határszélek mentén 
vasárnap reggel mindenütt erős kőd kelet
kezett.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let plusz 4 Celsius fok, n tengerszintre át
számított légnyomás 758 milliméter, alig 
változó irányzata.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Változó felhőzet, déli, délkeleti légáram

lás, többfelé, főleg uz északi részeken köd. 
Helyenként eső, A hőmérséklet nem válto
zik lényegesen.

—- Az uj bácskai főispán beszéde, Dr. 
Fernbach Bálint, az uj bácskai főispán va- 
sárnap Baján fogadta a megyei és városi 
hatóságok és intézmények képviselőit. Az 
üdvözlőbeszédekre adott válaszában kijelen 
tette, hogy társadalmi, rang és felekezeti 
különbség nélkül, mindenkinek főispánja 
akar lenni.

— Ma délután három órakor temetik cl 
Krecsányl Kálmánt. A szombaton hajnal
ban elhunyt Krecsányi Kálmán ny. detek- 
tivfőnököt ma délután 3 órakor temetik a 
németvölgyi temetőben. A holttestet a ta
báni temető kápolnájában szentelik be. 
majd onnan átviszik a németvölgyi teme
tőbe, ahol a Krecsányi-család sírboltjában 
helyezik örök nyugalomra. Az elhunyt volt 
detektlvfőnök temetésén a budapesti rend
őrség testületileg vesz részt.

— Agyonlőtt az erdőőr egy favágót. A 
sajómezel erdőben Tóth Kopogó Imre erdő
őr összeszólalkozott Bárdos Bálint favágó 
val. Bárdos fejszét emelt az erdőőrre, aki 
erre önvédelemből agyonlőtte a favágót.

— öt Jelöltje van a győri pol"ármesteri 
állásnak. Szauter Ferenc győri polgármester 
a lemondás gondolatával foglalkozik s igy 
tavasszal kiírják a polgármesterválasztást. 
Eddig már öt jelöltje van a polgármesteri 
állásnak: Telbisz Miklós vármegyei fő
jegyző, Valló István, Spét Gyula. Wells Ala
dár és KoÜer Jenő tanácsnokok.

Rozgonyinál 3 kabinéit ép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Házasság.
A következő családi értesítést kaptuk: Ábrán 

falvi Ugrón Gábor és felesége, báró kéméndi 
Szalag ' Livia örömmel tudatják, hogy fiuk, 
Gábor. január 29-én, szerdán délután ‘/s7 óm
kor a budavári koronázó főtemplomban tartja 
esküvőjét Dobroszláv Erzsébettel, Dobroszláv 
Péter dr. és felesége, Holct Flóra leányával. 
Hasonló tartalmú értesítést adott ki n monyasz- 
srony családja is.

— Nagy érdeklődés a fánkslltés bemutatása 
Iránt A szalagos farsangi fánk sütésének be
mutatását ■— a nagy érdeklődésre való tekin
tettel at elektromos kiállításon, Honvéd 
ucca 22. sz alatt tovább is folytatják. Még 
pedig a szerdán délután fél ö órakor kezdődő 
bemutató-előadáson és a hétfőn, csütörtökön, 
pántokén délelőtt fél ló órakor kezdődő főzési 
gyakorlatokon egyaránt bemutatják. Részvétel, 
ruhatár díjtalan. A kiállítás nyitva hétköz
napokon délelőtt 8—2 ig és délután 4—7-ig.

Belvárosi Színház
Szombaton, február l én

Fordította : Hevesi Sándor. Rendeső : 
Bárdos Artúr*  
Főszereplők:

BULLA E’-MA
FAfiKn, TOBONY1. FENYŐ. Z. MÓLNAK, 
IlAVlI), MÉSZÖLY, MIIIALVI I, IIOIIAY, 
BAS1HV, IIOYK0, ILOSVAY. BENKÓ, 
NAGY GYÖRGY, BALO, BABÓTHY, 

GAKDAY, BÜB1NYI, GONDA. 
DlMlelterirGG GABA ZOLTÁN.

A bemutatóig cslónként, ntnnlul n „Szent 
Johanna", vnl váltakozva; pénteken,

január 31-én
100-szor:
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— Az Újságírók Szanatórium Egyesülete 
jubileumi díszhangversenye az Operában. 
Az Újságírók Szanatórium Egyesülete ne
gyedszázados jubileuma alkalmából február 
3-án, hétfőn este az Operaházban rende
zendő theatre parée Llszt-diszhangverseny 
képe már teljesen kialakult. A hangverse
nyen a kormányzó is megjelenik és ott lesz 
a diplomáciai testület is. Az estélyt Herczeg 
Ferenc prológusa vezeti be, címe: Legenda 
az ujnágiróról. A prológust Bulla Elinti 
mondja el, utána Stefániái Imre az A-dur 
zongoraversenyt játssza, Báthy Anna Liszt- 
dalokat énekel, Bartók Béla Liszt egvik leg
ritkábban előadott müvét, a Haláltáncol 
játssza és Svéd Sándor éneke után a mű
sort a Tcmo-szimfónin zárja be, amelyet 
Dolmányt Ernő vezénylésével a Filharmó
niai Zenekar ad elő. A hangversenyről 
Koudela Géza pápai kamarás ad helyszíni 
közvetítést a rádióban. Jegyek az Operaház 
pénztáránál, Hózsavölgyinél és a Koncert 
jegyirodában kaphatók.

— MA TÁRGYALJA A TÁBLA 20 KOM
MUNISTA MONSTREÜGYÉT. Óriási feltű
nést kellett, amikor a budapesti főkapitány
ság politikai osztálya leleplezte azt n hatal
mas kommunista szervezkedést, amelynek 
huszonkilenc tagja került rendőrkézre. A 
büntetölörvényszék SzenuíA’-lanácsa hozott 
Ítéletet nemrég a monstre kommunista per
ben. A szervezkedés vezérét, Jolsvay Vilmos 
István volt tanítót, aki legutóbb vaseszter
gályossegéd vo’t, két és félévi f egy házra 
Ítélték. Kolozs Márta 10 éves egyetemi hall- 
gatónö, egy háztulajdonos lánya, volt a 
nagy’ per legérdekesebb vádlottja, ót egy
évi börtönre Ítélte a törvényszék. A többi 
vádloltnt is szabadságvesztésre Ítélték. Az 
elitéltek és az ügyész fellebbezése folytán 
ma, hétfőn reggel kerül a monstre kommu
nista ügy a budapesti Tábla Ilarmath-tan&- 
csa elé.

Ötvemázsás szikla 
romokba döntött 
egy lakóházat

Eger, jan. 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap délelőtt az egri várbás
tyáról óriási robajjal levált egy ötven mé
termázsa súlyú kőszikla, amely a várbás
tya alatt levő, Wetsz Ede tulajdonát képező 
lakóházra zuhant és azt

valósággal pozdorjává zúzta.
A környéken lakók rémülten szaladtak ösz- 
sze s az első pillanatban azt hitték, hogy 
földrengés volt. Előrobogtak a tűzoltók, 
akiknek munkája nyomán a romokba om
lott húz alól

négy, szerencsére könnyebben sebesült 
ember vánszorgott ki

éspedig Jakobovics István 18 éves iparos,1 
Kiéin Béla vízvezetéki szerelő és felesége, 
valamint Tóth Imre kefekötősegéd.

A vizsgálat megállapította, hogy talaj- 
cstiszamlús történt, igy vált le a szikla a 
hegyoldalból _____
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— Akinek jobboldalon van a szive ... 
Londonból Jelentik: Perth Amboyban (Nem 
Jersey állam) Kraskó Mária 20 éves asszony 
súlyosan megsebesült, amidőn véletlenül el 
sült egy pisztoly, amelyet férjé tisztogatott 
Minden jel arra mutatott, hogy a golyó az 
asszony szivét fúrta keresztül és Kraskó 
Mária látszólag élettelenül rogyott össze. A 
helyszínre slctó orvos még nz élet Jelelt la 
Iáivá, a sebesültet kórházba vitette, ahol 
megállapították, hogy Szive a jobboldalon 
van. Ez méntélé meg életét.

— A IIIrdetÖlrodatulajdonoBok Országos 
Egyesülete január 24 én tartott ülésén elható 
roZlá. hogy a hlfdelőközönség tájékoztatásóra 
és helyes útbaigazítására az összes budapesti 
napi-, heti- és szaklapok .valamint az összes 
vidéki lapok hirdetési dijait részletesen ma 
góba foglaló katalógust ad ki. I.eopold Gyula 
elnök megemlékezel’ A 40 éves Jubileumát ün 
ncplő Tenzer hlrdetőlroda uttörrt munkásságé- 
ről. Az egyesület egyhangúan állást foglAlt a 
tendencia ellen, amely a srahadkcreskodelcm 
legsajátosabb mcgnyilvónulósl területén, a 
Nemzetközi Vásáron egy közüzemnek, a Fővá
ros Hirdctővállnlatónnk akarja juttatni a rek 
lámjogot. Ez ügyben az egyesület beadvánnyal 
fordul a Kereskedelmi Kamarához és a OyOSz- 
hoz.

— Ül bérli Az nt énlt az OTI ■ Kossuth 
Latos-téren. Az Uj-Llpólváros uj hatalmas 
épülettel gazdagszik a tavasszal. Az Örsed- 
gas Társadalom Biztosító Intézet modern 
bérpalotát épít a Kossuth La fos-tér északi 
részen levő üres saroktelken és ezzel végre 
beépül teljesen n Kossuth Latos-tér. A telek 
nyolrszúz négyszögöl nagy, ölenként négy- 
százötven pengőért vásárolták meg a tel
ket, amelyre hatemeletes egv-két- és bárom- 
hkásós bérházílt akarnak énitrrd. A költsé
gek a tervek szerint meghaladják a kétmil 
lló pengői. A bérházépítkezés terveit nz 
OTI felügyeleti hatóságához, n belügymi
niszterhez terjesztették most fel jóváhagyás 
végett.
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ónéger portás, nkl 0; om,r(.
kai nagyholclekbcn, hogy Itten ments, 
egy néger, vagy a rotor line-t még át 
nem lépett gyanús egyén be ne csem
péssze magát a szállodába, — mintha nem 
egészen eredeti ötlete lenne Hatvány 
Lilinek. .1 bárónő uj darabjának tenge
lyéül használja fel ezt a kissé önkénye
sen kölcsönvett Molnár-anekdótát, még
pedig úgy. hogy az arisztokrata-családba 
besodródott nem egészen tisztamultu 
hölgy nevezi magát annak a bizonyos né
ger portásnak, aki örtálló helyén ezentúl 
sasszemmel vigyáz a grófi család fajtisz
taságára.

E sorok írója számolt be néhány évvel 
ezelőtt arról a beszélgetésről, melyet Mol
nár Ferenccel folytatott egy amerikai 
nagy lap riportere. Amerikai kollegánk 
feltette a jogosnak látszó kérdést:

— Nem értem, mester, önt az egész vi
lágon ünnepük, egy-egy premierje ese
ményszámba megy a világ összes főváro
saiban, de hazájában, itt Iiudapeslcn, 
mégsem a Nemzeti Színház mutatja be 
az uj darabjait. Mi ennek az oka?

Molnár akkor egy anekdótával vála
szolt. Elmondotta, hogy az amerikai hote
lekben is néger portást alkalmaznak, 
hogy minél biztosabban távoltartsák a 
luxusszállodáktól a nem kívánatos eleme
ket. Mert a fehér ember szive esetleg meg
esik egylken-másikon, de a néger portás, 
az a fajtársaknak nem kegyelmez. „Hát 
ez az én történetem — mondotta Mol
nár Ferenc — a Nemzeti Színházzal." A 
..néger portás" a Nemzeti Színházban ak
kor Hevesi Sándor volt és ez az adoma, 
amely villámgyorsan bejárta az egész vi
lágsajtót, bizony nem MABI-mérge volt 
annak a bizonyos színigazgatói állásnak.

És ime, most nem hittünk a fiilünknek 
a Pesti Színházban, amikor a színpadról 
visszameséltek nekünk az általunk világ
nak eresztett Molnár-anekdótát — bi
zony, mit tagadjuk —- a szerző megneve
zése nélkül. Jól tudjuk, hogy azok az 
apró és csattanó miniatűr történetek, 
szállóigék, melyeknek szűlőapjául Mol
nárt emlegetik, már-már közkinesévé 
válnak annak a társaságnak, amely az öt
órai teákon és estélyeken szeret szelleme
sen csevegni. De ingyen! Nem tantiémek 
ellenében. Mert hát beléptidijjal elmon
dani egy Molnár-aforizmát még a bárónő
nek sem illik, akiről úgy tudtuk, hogy 
nem megy a szomszédba egy-egy csípős 
megjegyzésért. Ezért úgy látszik, a szom
szédba ment.

Ezekután feltesszük a kérdést: vájjon 
irodalmi és színházi életünkben nem 
volna-e sürgősen szükség egy ilyen néger 
portásra.

E hit csütörtökén érkezik ötvenedik 
előadásához Birsben Áhrahám Fúl „Dzsaj- 
na" clmü operettje. •

..Ártatlan a feleségem" címen operettet irt 
Harmath Imre és Adorján András; az operett 
próbáit Romár Júliával, Somogyi Nusival és 
Kiss Manyival a főszerepben megkezdték a Ro
pni Színházban.

ltökk Marika budapesti színpadi szerep
lése vízbe esett, mert a primadonna négy
száz pengős esti feIliptIdl| Igényét nem tud
ták teljesíteni a Fővárosi Operettszlnhá? 
uj bérlői.

Vcrbficzy Ha. n kiváló fiatal primadonna, 
aki egyhónapos pihenőre jött haza. február 
elsejére ismét Varsóba utazik, ahol egy revil 
főszerepét játssza.

A Komédia szombaton mutatta be Halló, 
Tel ti'ii' cinül uj műsorát, amelynek kereti 
ben sok tapsol kapott No/fí Hermin, llott Són 
<ior. Stiklay József, Rrnló Sándor, Kerékgyártó 
Olga és Kemény Olly

Ágay Irin leszerződött a Kamaraszínház 
hoz, amely sürgősen darabot keres számára 
is e hiten meg akarja kezdeni a próbákat.

\ Király Színházban megkezdték n pró- 
1 i\al Márkus Kollár C.sodahajő című ope- 
j o',t jel ól, amelynek főszerepeit Harmat h
l.ilda  is Orosz Vilma játsszák.

..Nagy premier" volt vasárnap délelőtt a 
Vi /.* zinhátban, ahol Lakncr bácsi gyermek- 
srính.m óriási sikerrel bemutatta Majd a 
/' -'i cimü zenés vígjátékot Dajbukdt llo- 
n v I és nz aranyos Polgár Zsuzsival a fő

Guthg Soma, a kiváló Író humorista em 
lekére, barátai ii tisztelői, díszhangversenyt 
rendeznek február 15-én a Zeneakadémiában.

Honthy Hanna a Vígszínházhoz
SZOTZOdoit Négy ajánlat közül az ötödiket fogadta el

Honthy Hannával az elmúlt hiten az 
összes pesti színigazgatók is jelöltek tár
gyalásokat folytattak különböző tervekkel 
kapcsolatban. Honthy Hanna hetek óta 
darabokat olvasott és négy komoly ajánlat 
felett kellett döntenie, l'gv volt, hogy a Fő
városi Operellszinház egy bécsi operett fő
szerepet bízza rá, de a Kamaraszínház, a 
Royal Színház és a Magyar Színház is tár
gyalt a kiváló primadonnával, aki a négy

Negyedmillióért megvette Gaál 
Franciskát egy svájci filmtársaság
Nem megy Amerikába és primadonnája lett egy három 
millió svájci frank tőkével megalakult filmvállalatnak

.lön Gaál Franciska, nem jön Gaál Fran
ciska — teszik fel hetek óta a kérdést a 
pesti színházi rovatok, — itt játszik, ott ját
szik — válaszolják rá másnap. A kérdés 
végre, eldőlt.

Gaál Franciska Európában marad, 
szerződését felbontotta az Universallal 
és uj szerződést kötött Max Friedland 

filinvállalatával.
Két hétig tartottak a tárgyalások, amelyek 

az európai gyártását megszüntető amerikai 
Universal Gaál Franciska szerződésének fel
bontására irányultak. Gaál Franciskának 
három európai filmre volt még szerződése 
az Universallal, eszerint közel félmillió pen
gőt követelt az amerikai gyártól. Ugyan
ennek a gyárnak európai vezére volt eddig 
Max Friedland, a londoni vezérigazgató, aki 
a tegnapi nappal megvált az Universaltól és 
Romuald Rapaport-tiú, az Universal eddigi 
bécsi igazgatójával közösen, hárommillió

Kati.

Tram pH, cseléd figura az ünnepelt prima
donna, Gaál Franci legújabb alakítása. 
Hunyady Sándor Bakaruhában cimü novel
lájából Joachimson irt kedves, mulatságos, 
ha olykor nem is nagyon logikus mesét, 
amelyhez Brodszky Miklós szerzett fülbe
mászó, ötletes muzsikát. Ez a mese azonban 
hallatlanul bő alkalmat nyújt Gaál Franci
nak, hogy színésznői skálájának minden 
színét megragyogtassa. Ami természetes 
báj, jókedvű humor, kicsapongó kedv van 
ebben a színésznőben, az mind teljes pom
pájával virul ki a fűmben. Régen irtuk Gaál 
Francinak ennyire testére szabott szerepet, 
de merjük állítani, hogy ennyit még az író 
sem képzelt el, mint amennyit ebből a sze
repből Gaál Franci kihozott. Ez a ragyogó 
színésznői produkció hihetővé teszi a hihe
tetlent és a mulattatásnak olyan bő rezer- 
voárját önti a közönség közé, hogy még a 
legnagyszakállubb esztétikusok is a neve
léstől meggyötörtén távoznak. .4 filmet 
óriási sikerrel játssza a Royal Apollo.

Dubarry.

Felfokozott érdeklődés várta Alpár Gitta 
első angol filmjét, a Dubarryt, amely most, 
hogy megjelent az Uráliin. Radius és Átrium 
vásznán és dübörgő sikerrel igazolja a várako 
zásokat. A film meséje híven követi Miliőékor - 
Mackebcn emlékezetes sikerű zenés vígjátékét, 
kibővítve a fllmadta óriási lehetőségekkel, 
amelyre az angolok egész hihetetlen anyagi 
áldozatot szántak. Azt hisszük, hogy erre a sok 
pompára nem is volt nagyon szükség, mert 
ebben a filmben igazában egv drágakő csillog 
mindent elhomályosító fénnyel és ez Alpár 
Gitta tündöklő, hasonlíthatatlanul csilingelő 
hangja.

.4 hét többi filmje

Pygmallon. G B. S pompás szatírájában. 
Jenny Jugo és Gustav Gründgcns próbálják el- 
feledtetni velünk a magyar Pygmnlion két fe
ledhetetlen megszemélyesítőjét: Hegedűs Gyu
lát és Varsányi Irént

A napkirály és az asszonyok cimü film XIV 
Lajos színes pompájú udvari életét hozta 
elénk az Omniábnn és a Cityben. A főszerepe
ket az édes Rcnate Müller, Ida Wüst, Eugen 
Klöpfer és Hans Stflwe játsszák.

A Refhlendéri színház mint színház megszű
nik és ismét feltámad színpadán a kabaré. 

közül az ötödik ajánlatot, a Vígszínházét 
fogadta el.

Vasárnap aláírták a szerződést, 
amely szerint Honthy Hanna e szezonban 
két darabot játszik a Vígszínházban. Az 
egyiknek próbáit hétfőn már meg is kezdi. 
A darab cime Örök keringő, műfaja szín
mű, Írója Kaufmann, a „Vacsora nyolckor" 
szerzője.

sünjei frank alaptőkével uj filmvállalatot 
létesitett. Max Friedland, akinek húsz 
mozija van Svájcban, svájci bankárok köz
reműködésével alapította meg részvénytársa
ságát, amely

negyedmillió pengő lelépést fizetett 
Gaál Franciskáért.

A vasárnapi Dér Wiener Tag közli Fried
land és Rapaport nyilatkozatát. Ezek szerint 
a svájci filmvállalkozás székhelye Budapest 
lesz, ahol

nemcsak németül, de magyarul, fran
ciául, angolul és holland nyelven ké

szítik filmjeiket.
A svájci tőke meghívására Bécsbe utazott 

Bingerth János, a Hunnia igazgatója is, aki 
a magyar gyártásra vonatkozóan folytatja 
le tárgyalásait és ennek folyományaképpen 
inár elhatározott tény, hogy az Unióhoz uj 
szárnymütermet építenek, melyet három 
évre bérbevesz ez a filmtársaság.

A kitűnő naiva színésznő évek óta puk
kasztotta barátnőit azzal a csodaszép her- 
mc link éppel, amelyet nemcsak színhá
zakba, estélyekre és éjszakai szórakozásai 
alkalmával hordott, de néha még a lóver
senyre is. Egyik barátnője, egy kitiinő 
Írónak a felesége, aki nem épp a legjobb 
nyelvéről híres, hosszas nyomozás után 
megállapította, hogy tulajdonképpen nem 
is a naiva magántulajdona ez a kepp, ha
nem érte esetenként tizenkét pengő köl- 
csündijat fizet egy szűcsnek. Pokoli terv 
loganizott meg a barátnő agyában. Egy 
szép napon a naivóhoz fordult:

— Édesem, este elmegyek valahova, na
gyon leköteleznél, ha a keppedet kölcsö
nöznéd.

— Boldogan, édesem — felelte a naiva 
s a keppet elküldte a barátnőjének. A ba
rátnő beakaszlolla a szekrénybe. A ke;ip- 
kölcsönkérés harmadszor, negyedszer, sőt 
tizedszer is megismétlődött — & naiva
fogcsikorgatva adta kölcsön a keppet, köz
ben pedig űzette a borsos kölcsöndijakat. 
Az egyhónapi kcppszómla véglills már túl
haladta az egyhónapi háztartási költsége
ket, mikor a naiva végre elhatározta, hogy 
nincs tovább: megvásárolta végre a drága 
kennel és azóta nem adja kölcsön a barát
nőjének, aki nem Is kéri. .Minek Is kérné?!

F1LMHIREK
• Barátságos arcot kérek. A nagy szakmai bemutató 

sikerének nyolc órával később már megmutatkozott az 
eredménye. Karinthy Frigyes és Mihály István vidám, 
kacagtató Hímjének híre hamar elterjedt és szinte egy 
napon Csehszlovákiából, Hollandiából. Olaszországból kö
tötték cl a legújabb Szőke Szalkáll-flltnet, amely január 
végén vagy február első napjaiban kerül a közönség elé 
Budapesten.

‘ A*  elsó magyar filmdráma készen várja a be
mutatót: Székely István, a kitűnő magyar filmrendező 
Tamás István „Csak egy éjszakára*  cimü fllmszüzséjét 
a legmodernebb fllmtcchnlkával dolgozta fel és meg
teremtette az «lsó magyar filmdrámát. A film főszere
peit Csortos Gyula. Tőkés Anna és Kiss Ferenc alakít
ják. Február elején lest a film bemutatója.

lázadós a paradicsomban cimü hatalmas, kétmillió 
dolláros amerikai film főszerepeit a Metró-gyár három 
sztárja: Clark Gablera, Charles Uughtonra, Francból 
Tf.ncra osztotta. H. rom Mtár egyenlőértékü vezető
szerepben versenyeznek a ragyogó filmben.

VI. filharmónia ma, Opera 'h8 
vez.: Dohnányi, közr.: Ney Elly 

Műsoron Siklós új műve. Brahms B-dttr zon
goraverseny, Liszt: Danle-szimfónia, közremű
ködik n Székesfővárosi Énekkar női kara, kar- 
igazgató Karvaly Viktor. Jegyek Operánál és 
Koncertnél.

az úrnő irdogál — mondja az elemista 
abc, talán ez alapon lehetne megmagya
rázni Hatvány Lili bárónő és Hunyady Sán
dor színpadi frigyét, amelyből megszüle
tett a Pesti Szinház színpadára a Kilencágu 
korona. A bárónőnek, úgy tudjuk, hétágu 
koronája van, kettőt tehát Hunyady .Sán
dor költött hozzá. Legyen ez a megállapítás 
a választóvíz, amely elhatárolja a bárónő 
és az. iró szépirodalmi munkásságát. Le
gyen tehát az arány 7:2, igy a bárónőt nem 
védheti meg az a mentelmi jog, amely Hu
nyady Sándor színpadi múltját illetően 
kötelezné is a kritikát. Őszintén szólva, 
szívesen vesszük, ha a bárónő azt műveli, 
amihez ért és szokott vesszőparipáján, a 
mágnásvilág pellengérre állításán lovagol, 
amely egyúttal bő alkalmat nyújt csípős 
ostora pattogtatására. De uramisten, hol 
veszi ezt a rengeteg nntipatikus, kellemet
len figurát? Mért kell mindenkinek go
nosznak, ostobának és rossznak lenni, aki 
„odatartozik**,  micsoda tudatalatti Wunsch- 
traum adja kezébe a tollat a szerzőnőnek, 
aki látszólag; úgy vágyik vissza a polgári 
környezetbe, miként Rousseau intellcktueljei 
a szabad természethez. Néhány szép rész
letet azért találtunk a darabban, ezeknek 
egyike a nagyanyakomplexummal küzdő 
grófnő, amint szivére öleli a főpincér-uno- 
kát. Ez igazán emberi! Viszont végzetes 
szereposztási hibák súlyosbítják a helyze
tet. Titkos Ilonán, Dénes Györgyön, Kahos 
Gyulán és Tolnay Klárin kívül talán senki 
sem találta meg a helyét. Milyen végzetes 
tévedés Ráday Imrét mint egy kétesmultu, 
brillantintól csöpögö lokál-Svengálit beál
lítani és Vágómé Margitot, mint az éles- 
nyelvü Leontine grófnőt, aki legföljebb 
csak Lövy néni a színpadon. Ordít a sze
rep Zala Karola után! Az előadás tempót - 
lanságán és irreális voltán nem segít Zá
tony Kálmán, Gombaszögi Irén, Perényi 
László, Cs. Aczél Ilona minden igyekezete 
sem. (s. z.)

Színházak hétfői műsora:
M.MZET1 SZISHAZ: (l,s>.
VIGSZI.NHAZi A bírál,né Iá).
MAGVAR SZÍNHÁZ: Házasság (R>. 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: •TJH lány (8).KIRÁLY SZÍNHÁZ: Vig özvegy (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Budapest—Wien (8). 
A.N'DRÁSSY-L'TI SZÍNHÁZ: Méltósága! asszonv (8). 
TERfiZKORVTI: Farsangi esték (9).
ROYAL SZÍNHÁZ: Dajka (8).

BÉKÉSEN INTÉZŐDÖTT EL 
az az affér, amely az Okos mama-film körül 
kerekedett Lajtai Lajos és Marton Sándor 
színpadi kiadó közölt. A színpadi kiadó ugyanis 
Lajtai előzetes megkérdezése nélkül úgy adta 
el a darab filmjogát, hogy a Stylus vállalat 
csak két harmadrészben köteles Lajtai-muzsikát 
hozni a filmben. Lajtai élesen tiltakozott ez el
len. perrel fenyeglödzölt, de végül is kellő er
kölcsi garancia nyújtása után beleegyezett a 
szerződésbe. Deák, a Stylus filmvállalat igazga
tója egyébként erről a kővetkezőket mondotta: 

‘— Évek óta nagy szeretette) tervezgettem e 
film elkészítését. A szerződést annak rendje- 
módja szerint korrektül kötöttem a filmválla- 
lattal és csak Lajtáin múlott az, hogy nem a 
teljes muzsikáját használtam jöl. Lajtai ugyanis 
kilátásba helyezte, hogy a darab párisi muzsi
kájának verzióját rendelkezésemre bocsátja, de 
a párisi kiadó olyan nagy összeget kért ezért, 
amelyet már nem fizethettem. Két fiatal és ki- 
tűnő muzsikus pótolták a hiányzó számokat, 
melyekre Párisból már nem lehetett várnom, 
miután az idő sürgetett és a film műtermi 
munkáját kénytelen voltam megkezdeni és 
gyorsan befejezni.

EZERPENGŐS GÁZSI 
a magyar filmgyártás történetében példátlanul 
áll. Ennyiért szerződött le Csortos Gyula a 
„Légy jó mindhalálig*  című filmre, amelynek 
vak professzorát játssza. A napi gázsi horribi
lis nagyságút azzal magyarázzák, hogy Csortos 
Gyulával csak egyetlen napot forgatnak a mű
teremben, de a produkciónak megéri az ezer
pengőt a művész a legkisebb szerepben Is.

FARSANGI ESTÉK 
címen játsszák a 7 erézkörutí Színpad uj mii
sorát. pmelyben meglepően mulatságos kai áré- 
darabok, tréfák és vibanásszerü jelenetek v; lt<>- 
gntják egymást. A kabaré lelke Réke/fy. Kő- 
váry, Sal"mon Béla nagynevű hármasa. A inu- 
lattalús nagymesterei ez.uk. akikhez méltóan 
felsorakozik Rajna Alicc, Kökény Ilona derűs 
kettőse. Nagykovácsy Ilonához tant Ini mehet
nének nz összes pesti dizőzök! Kár, hogy nem 
iR;1költők írják sanzonjait. Pompás volt a 
kHiinö S"ss Olly, a rendkívül mulatságos 

1 aszary Piroska, Filíppi Irén, Ilonáth Ágnes, 
Haraszti Eta. László Miklós és Romlás Vilmos.

MOLNÁR ARANKA, 
a kitűnő drámai .színésznő adott művészi hi
telt Dömjén Miklós és Vándor Imre ,4 dajka 
cimü darabjának, amelyet a Royal Szinház 
mutatott be szombaton este igen nagy siker
rel. Egy vad és erőszakos kalonaszerelom 
gyümölcséként megszületik egv kisfiú, aki
ből egy oroszországi falu rabbija lesz. Az iz
galmas és fordulatos zsidólárgyu darab igen 
tetszet! Melegen ünnepelték a főszereplő 
Molnár Arankán kívül Haraszti Micit, Sán
dor Böskét, Sármássy Miklóst, Ormos Bélát, 
Kelety Lászlót és Sarkad! Aladárt.

ez.uk
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Idény végi árusítás 
alkalmából földszinti termünkben kiállított 
áruolkkeink, u. m.

férfi ruhák, 
nöl ruhák, 
gyermekruhák «. 
úri divat-cikkek

áraiból — annak ellenére, hogy nagy
részben az árakat már redukáltuk — a 
redukált árból az Idény végi 
kiárusítás tartamira 
további
2O°0 engedményt
nyújtunk. NEUWANN M

ni. kir. ndv. 4*  kain, szállító 
• V., Musoum-krt 1.

— KÁNYA KÜLÜGYMINISZTER MEGÉRKE
ZETT LONDONBA. Kánya Kálmán külügymi
niszter és kísérete vasárnap este megérkezett 
Londonba, hogy résztvegyen a keddi király*  
temetésen.

— Megalakult Esztergom uj képviselőtestü
lete. Esztergom város képviselőtestülete dr. Frey 
Vilmos alispán elnökletével alakuló közgyűlést 
tartott, amelyen az uj képviselőtestület 30 viri- 
Jis és 30 választott tagból megalakult. A meg
alakulás után Frey Vilmos alispán az autonó
mia egészséges szellemének fenntartásáról Szó
lott. Az uj tagok nevében Obermüller Ferenc 
reáliskolai igazgató mondott köszönetét a város 
közönségének.

— Letartóztattak egy házaspárt. A szombat 
helyi i^gyészség vasárnap délben letartóztatta 
Lakner Lajos tóba! kereskedt és a feleségét. A 
kereskedő házaspár Ilecker Terézia ottani idős 
magánzónőtől tizenháromezer pengőt vett fel, 
azon a címen, hogy pénzét gyümölcsöztél ik. Ez 
nem történt meg, ellenben, mint utólag kide
rüli. a fölvett Összegen házat építtettek.

— A dunántúli képzőművészek kiállítása. A 
Szombathelyi Kulturegyesiilet képzőművészeti 
szakosztálya Kozma Miklós belügyminiszter és 
Hóman Bálint kultuszminiszter fővédnökségévcl 
vasárnap nyitotta meg a dunántúli képzőművé
szek reprezentatív kiállítását.

— Hóman kultusamlnlsster átveszi a hivata
lát. Hóman Bólint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter két héttel ezelőtt a Vcrebé/y-kllni- 
kán kisebb műtéten esett át. Az operáció sike
rült, Hónxin Bálint állapota vasárnapra any*  
nvlra javult, hogy elhagyta a klinikát. Hétfőn 
már átveszi hivatalét.

— Bűnös a ..Morrocastle" kapitánya.' A new- 
yorki szövetségi bíróság most hozott Ítéletet 
nz ősszel elsüllyedt Mormeastle nevű gőzös 
kupitánya ellen indított perben. A gőzös elsülv*  
lyodésekor 134 ember életét vesztette. A bírd*  
súg P. Wiiliam Warms kapitányt, a gőzös ve
zetőjét gondatlnnságböl okozott emberölés vét
ségében bűnösnek mondotta ki. A kiszabott 
büntetést még nem tették közzé.

■ ■
Összeomlott

a miskolci panamavád!
Miskolc, jan. 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Érdekes fordulat következett be 
a miskolci Apolló-mozi pananiabotránya 
ügyében. A városi mozibizot Isiig ülést tar
tott, amelyen

megvizsgálták a panamavádakat.
A Korona Kft-I, a mozibérlő társaságot azzal 
vádolták, hogy jegy tömböket tűntetett cl, 
pólszékeket állított be a nézőtérre és meg
hamisította a napi jelentéseket.

A bizottsági illésen kiderüli, hogy az el
tűnt jegyffüzeteket a 
tál már átvette, igy

elszámolták

városi javadalmi hiva- 
tehát
azoknak árát,

— Súlyos vllltimosgűzolús Budán. Vasárnap 
este tíz ómkor Felser József 22 éves joghall
gatót a Szent Imre herceg-uton egy villamos 
elütötte. A szerencsétlen fiatalembert a tűz
oltók haldokolva szedték ki n villamos kere
kei alól. A mentők nz Uj Szent János-kór- 
házbn szállították.

— Küzdelem a rákbetegség ellen. Ezzel n 
címmel tart kedden este 9 ómkor az Országos 
Közegészségügyi Egyesületben (VIII.. F.sztcr- 
húzy-utca 9.) előadást dr. Mészáros Károly 
egyetemi tanár.

— Hal- és tojásételek bemutatója a Vigadó
ban. A Magyar Szakácsok Köre február 2-án, 
2-án vasárnap és 3-án hétfőn, n Pesti Vigadó 
termeiben rendezi hideg hal*  és tojásétel be
mutatóját.

— A téli ollmplász versenye! 
kezdődnek. Az utolsó napokban 
voltak n hóviszonyok, sőt a Meteorológiai In
tézet jelentése szerint február fl*lg  még nagyobb 
havazásra lehet számítani. A legutolsó osztrák 
hójelcntés szerint az ezer méteren felüli sport- 
helyeken mindenütt 10—50 centiméteres uj hó 
ése.tt. Amennyiben a téli olimpiász látogatói 
Garmisch környékén már nem kaphatnak szál 
lést, legcélszerűbben Ausztria nyugati csücské
ben, nz úgynevezett „Ausserfern '-vidékén száll
nak ineg. ahonnan a visszautazásnál Hegyes 
balom határállomásig 100% kedvezményt él
veznek. Miután ezektuk az utasoknak Auszt
riában schillingrc, Gtirmisch-Partenkirehenben 
pedig márkára van szükségük, ajánlatos mind
két valuta szükségletét az igénylésnél egyidejű
leg bejelenteni. Készséggel szolgálnak fe.lvilújjo-.. 
sitással ai iBt’Sz, MÁV Tliv Menöljegylrorln. 
annak összes fiókjai és az Osztrák Forgalmi 
Iroda (Andrássy-ut 28.1.

február ft-án 
kissé megjíi-

6t/WÍaán«iC

N6I B»félyl cipők

h'íííWr'ti'
CORVIN

a JÓ mino«ío«n KWOha'va

Sportöltönykelmék I__________ _.r.
or<h minőnek,! 40cm A.50 mUnelyem Crepo de 
szél.,m[ 5.50,4 50, V ohlno, pánton vnzy 
Férfidivat oltönykal --------

....  — W 7.90..............................  * |. pumps, párja f w 
mék, elog. és célsz. viselet, mai házlclnök
140cm széles löltönvAB n«,c P°*

a pótszékeket pedig a városi tanács tagjai 
részére állították be, olyan alkalmakkor, 
amikor zsúfolt volt a nézőtér. A napi jelen
tések pedig megfelelnek a valóságnak.

így
n panamavádak összeomlottak 

és ezzel az Apolló-ügy befejeződött, 
zoltság döntését ma publikálják.

Egyébként
a miskolci városházán februárban 
detnek pályázatot nz üresedésben 

hét főtisztviselői állásra, 
mert a város adminisztrációját n ma dol
gozó két főtisztviselő nem képes ellátni.

— Vasárnapi Öngyilkosok. Kellher Ödönné 
takarítónő Pesterzsébeten, nyomora miatt lu- 
ininállal megmérgezte magát. — Fehér Pálné 
az Újtelepen, Köves-utca 32. sz. alatti lakásán 
lugkövet ivott. — Bhíiik Aladár cipészsegéd 
az István-ulon egv pádon, ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. — Pogány Dénes kőmü- 
vessegéd nz óbudai rakparton a Dunába ugrott. 
A halászok kihúzták. A mentők a Rókusba vit
ték ökot.

— A'ist Jánosné 24 éves háztartásbeli asszony 
Pestszentcrzsébeten, a Nagy György JánoS-utca 
14. szám alatti lakásán luminállnl mcginérgezte 
magát. — Kellner Ödönné 35 éves asszony 
Pestszenterzséhcten a fierend-utca 5. szám alatti 
lakásán lugkövet ivott. — Kovács László 48 
éves napszámos a Gyorskocsi-utca 3. alatt isme
retlen méreggel megmérgezte magát. Az élet
untakat a mentők a Róktis-kórházha szállí
tották.

Eredeti orosz balalajka-zenekar 
| ”2 flndrassy M»eMzbanlí"M; I
I A Rflrözflbcn RlngbóUer halklllönleges égek. I

Hálóidé P l.tO “ I

A rendőr karjaiba szalad! 
az üldözött betörő

Bodnár János, az Cllői-ut 87. számú ház 
házfelügyelője, szombaton este pár perccel 
kapuzárás előli arra lett figyelmes, hogy n 
ház egyik elsöemelcti lakója. Lucianovits 
J,',óy1Yes kereskedő felesége, aki .nemrég féri (‘’K-ancuu.ieiociji*,  hm .nemreg (irt
'háza Tcft gyermekevéi, kétségbeesetten kiál- 
iozik.

— Segítség! Segítség! Rablók! 
asszony kétségbeesett kiáltozása fel- 
nz egész házal és a kapu alatt tartóz- 
házfelügyelő felfelé sietett az eme- 
hogy megtudja, tulajdonképpen mi is

Az 
verte

leire, 
történt. Ugyanekkor

egy inugafitcrmctii nzélesvállu fiatalem
ber rolnint le a lépcsőn

egv hatalmas üléssel földrclcritelte az 
jál álló házfelügyelőt.
A fiatalember, mint rövidesen kiderült, 

betöri a: elséiemeleli lakásba, de a hazatérő 
Lucianovitsék megakadályozták abban, 
hogy a már összecsomagolt ruhanemüekel 
és egyéb tárgyakat clvihcsse. A betörő ki 
rohant az utcára, a lakók közül többen 
utfinasleitck és rövidesen

izgalmas hajsza 
színhelye volt az Vllői-ut.

A menekülő fiatalembernek többen igye
keztek útját állni, de az

sorra vágta földhöz ak útjába kerülő 
embereket.

A betörőnek sikerült eljutnia a Thék End- 
re-ulca sarkáig, ahol

két rendőr karjai közé futott 
a póruljárt betörő. Az. utca elején állt 
őrszemes rendőr és ugyanakkor egy kerék
páros rendőr Is haladt arra. Mind a ketten 
nozz.ásiellek és összekötözve bevitték a fő
kapitányságra. Olt kiderült, hogv Ticsi Pál 
a neve, 2(1 é cipészsegéd.
Letartóztatlak.
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FÖLDKÖZI-TENGERI 
UTAZÁSOK TAVASSZAL 

februártól májusig 
Spanyolország • Olaszország 
Görögország • Törökország 
Palesztina • Egyiptom 
Trlpollsz • Algira Marokkó 

megteklntésérel

Olcsó árak 
Közismert kényelem 
Luxus ellátás

Kérjen ré«zlete» trtjóknitat

NORDDEUISCHER LLOYD BREMEH
budapesti Irodáitól

Vili.. BAROSS Tta 9. V_ VÖRÖSMARTY TtR (.

Y Telefon: 33-4-12, 32-3-55, 82-3-90

— Halálozás. Mcsterovich Iván m. kir. gaz
dasági főtanácsos, január 25-én rövid szenve
dés után 65 éves korában Budapesten elhunyt 
Halálát özvegye, Mészöly Zseni és a kiterjedt 
rokonság gyászolja. Temetése 27-én, délután 
3 órakor lesz :t farkasréti temető hnlottásházii- 
ból. — Súlyos csapás érte dr. Fischer Aladár 
egyetemi rk. tanárt, a pesti Izr. hitközség se
bészeti osztályának főorvosát: felesége, szüle
tett Hedltch Stefánia, hosszabb szenvedés után, 
szombaton este Budapesten meghalt. A minden 
Szépért, nemesért bővülő és szivjósógóért álla 
lónosan becsült uriasszony korai halála széles 
körökben keltett mély részvétet. Temetése 
hétfőn, déli 12 órakor lesz a rákoskeresztúri 
izr. temetőben

—- Az óe.skavftskcreskedő kardját legyőzte a 
rendőrkurd. Mohácson vasárnapra virradó éj
jel Fcrkoo Simon ittas ócskavaskereskedő egv 
légi rozsdás karddal támadt a rendőrre, aki 
figyelmeztette, hogy ne hajtsa kocsiját lámpa 
néikiil. A rendőr is kardot rántott és mcgScbe- 
silcttc a kereskedőt, akit kórházba vittek. A 
vizsgálat folyik

—- Wolff Károly nz óbudai híd megépíté
sét sürgeti. A Keresztény Községi Párt Ilí. 
kerületi szervezeté gyűlési (ártott. Wölff 
Károly beszédében kijelentette, mindent el 
fog követni, hogy az óbudai híd építése leg
később két év múlva megkezdődjék. Csil
iért András dr. bejelentene, hogy Óbudát 
inog fogják védelmezni a víirossznbályozíis- 
sal kapcsolatos spekulációs hadjárat ellen.

Svermehzsurra
apró ajándékok, meg opetésak, (omholatárgynk 

miRERUa Ko-m.ii útjus-ü. to 

— Hn sokaljn áramklHlségét — ha elégedet
len világításával — elsősorban lámpáit vizs
gálja meg, alkalmasak -e gazdaságos világításra’ 
Gazdaságosan nz az izzólámpa vil git, amely 
nz eddigi fajtáknál több fényt nd azonos 
áramfogyasztás mellett -- ugyanazon fény
mennyiség elérésére pedig kevesebb áramot fo
gyaszt. Ilyen modern lámpa a Tungsrani 
DtiplAspirállámpa.

— A magyar Ipar magusrendüségét hirdeti és 
bizonyítja az Orion rádiógyár 555-ös világvevő 
gépe, amely a magyar márka égisze alatt 
Európaszerle hódítja n külföldi rádiópiacokat. 
Olyan országokban urat döntő sikert ez a ma
gyar rádió, ahol n legnagyobb külföldi világ
cégek versenyét kell kiállnia.

CORVIN-VA'SAR
Férfi-hálóing 
lómlnősógü sib 
ból, db 5.
Fórll-alsönadrág 
rövid, tartós anyagb. 
köperrayéb. 1.88 db | ■*
Férfi-kalap 
nyúlszőr, sima és 
bolyhos, c?vcr szí- A QQ 
neii ó.s HZ.dmok <J* WW
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Szédületes lövőformában van 
az édegizgatő derbi isit hőse

A három nagycsapat 19 gólt rúgott — Győzött a Tőrehvés és a Phöbus

va

Drámai 11-es törte le a Bocskai
Btaliatlan energiáját

A llungária-uton kettős meccs szerepel a 
programon: visszavonhatatlanul itt a tavasz. 
Még az időjárás sem nagyon cáfol rá. ameny- 
nyit a csípős szél ront a mérlegen, ugyanany- 
nyil helyrehozhat a forralt bor. A pálya körül 
fetegykor már valóságos hadiállapot uralko
dik. a nézők ezrei igyekszenek a hütött tribü
nök felé. Annyi bizonyos, hogy

januárbnn magyar pályán ennyi nézőt 
még soha nem tudtak kimutatni n statisz

tikák.
Félegv s már ölezren várják türelmetlenül 
Ferencváros Bocskai találkozóját. A pályán 
szokott zsivajos kép... György életrajzát 
árulják hat fillérért. Nem V. Györgyét, aki 
a hatalmas világbirodalom összetartó ereje 
volt, hanem — Sárosi György doktorét, aki vi
szont a Ferencváros csatársorát igyekszik ősz- 
szetartani. Nem sokan veszik. Gyurka életrajza 
a szemünk elölt rajzolódott ki, nyomtatásban 
kevesebb a szili Lenne, mint a valóságban. A 
meccsel megelőző pár percet találgatások, jós
latok IS

debreceni fergeteg, amelynek élen Markos 
vágtat s amelyben a számítás ulólérhetetlcn 
mestere, Teleki. A 10. percben is az ő felisme
rése juttatja egyenlítéshez a Bocskait. Hajdút 
remek helyzetben küldi rohamra. A keresztbe- 
szálló beadási viszont

Belesik tip-tcp formában nagy roham után 
éri el és knpásból szédületes erejű lövést 
küld a kapufára, ahonnan a labda Kutas! 

keze közt fut a helyére. 3:3.

i támad fel. Addig pedig tiz emberrel játszanak 
a csapatok. A 33. percben

| drámai esemény dönti cl az érdekes mérkő
zés sorsát. Egy ártatlan labda tart Sárosi 
felé és a centercsatár fejelése már előre 
rémületbe ejti Vágót. Megmagyarázhatat
lan kényszer hatása alatt nyúl föl a lab
dáért, úgyhogy vlla sem lehet a tizen
egyesről. Egy veszélytelen akciót tehát 
tiszta gólhelyzetté érlelt Vágó idegeinek 
pillanatnyi zavara. Móré annál nyugodtub- 
ban áll a labda elé, amely védhetctlenül 

vágódik a sarokba. 4:3.
Ezzel aztán vége a debreceni reményeknek és 
a Ferencváros a nagycsapatok szokása szerint 
villámgyorsan állítja ál precíz gépezetét a tá
madásra, hogy kihasználja a lelki összeroppa
nás minden előnyét. Természetes, hogy most 
már nincs ellenállás a Fradi rohamai előtt s 
igy a 36. percben Lázár labdájával Sárosi 
nyugodtan tarthat kapura s bár a lövéssel pil
lanatnyilag nincs szerencséje, mert azt Varga 
kiüti, de csakhamar helyreállítja az egyensúlyt 

a leslptiskás Kiss
és a kapus hasonfekve szomorkodhat az újabb 
gólon. 5.-3. Még néhány kisebb incidens, ennél 
jóval több gólalkalom, hogy azután közvelle- 

.......................................................................... Toldi 
utolsó

1 J.ilvL Gól Pont

HUNGÁRIA 13 47:6 25
2 ÚJPEST 13 43:12 22
3 FERENCVÁROS 13 52:23 21
4 KISPEST 13 26:27 15
5 PHÖBUS 13 31:28 14
6 SZEGED 13 22:20 13
7 BOCSKAI 13 26:28 12
8 SOROKSÁR 13 26:35 12
0 BUDAFOK 13 27:34 11

10 III. KÉR FC 13 20:36 11
11 BUDAI 11 13 18:20 8
12 SBTC 13 19:37 7
13 TÖREKVÉS 13 17:38 7
14 ATTILA 13 13:34 4

A bajnokság szempontjából döntő jelen
tőségű vasárnap következik. Újpesten

niil a lefújás előtt Sárosi labdájával 
ugorjon ki s nagy erővel löjje be az 
gólt. 6.-J.

egy Érdekes fradi-göl

harsány hahota
• Ili ki. amit a sporlnvelv magyarositóinak 
legújabb működése váltott ki. A kondíció most 
már ezentúl „izomerő", a lelki kondíció ennél
fogva „Iblki izomerő" és a prémium, amelyre 
ugyan van jó magyar kifejezés, a jutalom szó
val, „lápén/" leli. De aztán pályára futnak a 
csapatok, elhal a nevetés, hogy elfoglalja he
lyé! a fojtott izgalom, amely a szezón első 
nagy csatáját joggal kiséri Már az. első perc
ben Sárosi dr. lövése fütyül el a kapu melleit, 
majd Toldi utánozza a nagy mester példáját, 
csak Korányi nem tudja követni őket. Hatal
mas r • ■ .............................................
inig 
nem I 
és Ki: 
góljával 
élénk és jó formában van, nyilván az olimpiai 
tornáinning használt neki. Markos nagy off- 
szújdról fut el s lövése bár külső hálót ér, ele
gendő ahhoz, hogy nagy csendet támasszon a 
Fradi közönségének táborában. Annál nagyobb 
az öröm, amikor a 10. percben Kemény ke
resztlabdáját Tánczos Sárosihoz ragja, ahon
nan az a hálóba kerül. 2.0.

Lázár (1) labdáját Sarcai dr. (3) nyomban lövi, 
még mielőtt Palotás (2) beavatkozhatna. A lö
vést Varga (4) kitolja, de vesztére, mert a be
futó KLss (5) a léc mellett berúgja a labdát. »:3. 
Második félidő 36. perc. (Copyright by Hétfői 

Napló — System Horváth.)

lyuknt rúg a labda mellé, nyilván nincs 
jó ..lelki izomerő" benne. Sokáig azért 
kell várni, mert a percben már Sárost dr. 
iss összjátéka után az agilis jobbösszekötő 

vezet a Fradi. 1:0. Kiss feltűnően

Erre az eredményre aligha számíthattak Deb
recenen kívül máshol..Egyik meglepetés a má
sikat éri most már és a Bocskai a széteső 
Ferencvárossal szemben határozott fölényben 
játszik. Néhány debreceni játékos kissé eré
lyes, sőt Gyulai még ennél is több, ez azonban 
nem von le semmit a debreceni csapat harci 
erényeiből. Sőt! Két korner veszélyezteti a 
Ferencvárost, majd folyik tovább a gyilkos 
küzdelem, amelynek minden labdáját a Bocs- 
kai-játékosok hallatlan energiája igyekszik a 
saját javára hasznosítani. A heves összecsapá
sok egymást érik s igy aztán nem csoda, ha 
Kemény és Vágó összecsapása után egyszerre 

két „halott" is u porondon marad.
Vágó öl perc múlva, Kemény tiz perc múlva

Szerencse kísérte a peches Fradit, amelynek 
támadósora csak a legnagyobb erőbedobással 
tud több gólt lőni, mini amennyit a gyenge 
védelem hátul beenged. Egyébként Vágó feje
lésétől Kemény arccsonttörést szenvedett és 
mérkőzés utón elég súlyos állapotban szállítot
ták a lakására.

A HUNGÁRIA ÉS AZ ÚJPEST 
csap össze. Ha az Újpest győz, egy pont
nyira megközelitete a nagy riválist és 
ismét versenyben van. Ha a Hungária 
győz, aligha lehet elvenni tőle a bajnok
ságot. Ezért azután

A KÉKFEHÉREKNEK A DÖNTET- < 
LEN IS ELÉG.

Előttük a III. kerület—Phöbus bajnokit 
bonyolítják le. A többiek a következő pá
rosításban játszanak: Budafok—Kispest, 
Ferencváros—SBTC, Szeged—Budapest (a 
megszűnt Soroksár jogutódja), Bocskai— 
Attila és végül Budai 11—Törekvés. (Az 
előlállók a pályaválasztók)

2:6 rn vezet a Fradi s mint annyiszor már, 
bebizonyosodik, hogy ez veszélyes pillanat 

u zőldfchér mcccskrónlkábuii.
Mert hiába futnak a szebbnél-szehh akciók, 
hiába csattan Kemény lövése a kapufán, a 
Bocskai lassan mégis magára talál és kezdi 
mutogatni oroszlánkörmeit. Egy percre megáll 
a játék:

a magyar futball gyászolja a futball őa- 
haxújái.ak elhunyt királyát: V. Györgyöt, 

árián rohan tovább az élet, no meg a Bocskai 
< alánom i 7 eleki szöktekscvcl Hajdú fut 
el, beadása viszont Belcsikhez kerül.

Korányi szerelni próbálta, de sikertelenül 
a a I«Im)r Teleki nagymesteré, aki tiz mé- 
térről helyezett, lágy lövéMcl rezzcntl meg 

a zöldfehér hálót. 2:1.
Mo<: azt. n nz Irgalom a tetőfokra hág. mert 
a Bo~skei alaposan rákapcsol. Szakadatlanul 
zavar.a a gyenge lábon álló védelmet és érleli 
a könyörtelen következetességgel fenyegető 
gé’.t. Nem s< ki ig kell várni rá. Két hendsz 
r’ózi nv • előbb Teleki, majd Korányi érinti 
n lakd I I. ■rzel. S.-<7/ biró azonban továbbot 
lián i'altogó labdát

'IcIcM végül is almán, Inposan a hálóba 
rúgja. 2:2.

’ s-red’s h«z úrrá nemcsak a közön
- g h. dé a fölei ebi i k csapatán la é» nem 
ír ;’gy./■> Pu mái on bár, de mindent elkövet 
ii k a nagyobb katasztrófa megelőzésére. A 40. 
p ívben >'.iin(:i» labdáját .Sdro-’í fejjel Toldi 
láb ra küh’i. tihonnan az

bc.mbnrrővcl vágódik a gólba. 3:2.
!>-:! a.’l. n vége van a félidőnek.

\ i -i.i :.rl iiM-gi <!tj|>l .ik ,i kedélyek s ezt 
<• ak az zavarja meg. hogy a szünet után

a Bocskai fénykorára emlékeztető Játékkal 
lepi meg

a nagy csata résztvevőit. Tiz percig tart ez a

Szeged búcsúzik a 4. helytől...
PIIÖBUS—SZEGEI) 2:6 (1:0)

A villamoscsapal berliniulcai pályáján több
száz főnyi közönség gyűlt össze, hogy szemta
núja legyen kedvencei első ezévi nyilvános 
bemutatkozásának. Igen jó talaj várta a csa
patokat. amelyek cgv előre jelzett komplett 
összeállításban mentek porondra, csupán a 
szegediek közül Magasházi helyett Nagy ját
szott.

Sorozatos Phöbus-támadúsokkal indult a 
mérkőzés, de Szabó. Solti és TŐrös II. lövé
sei sorra célt tévesztettek. A Szeged közvetlen 
védelme, Miklósival az élén, remekül állta a 
meg -megújuló tómadássorozntot. Villámgyors 
akció, itt is, otl Is. A Szeged halfsora rossz, 
valóságos átjáróház a könnyed stílusban ját
szó technikás Phöhus-csalároknak. P. Szabó
nak egy éles lövése a szív Iáján találja Pálin
kás kapust, aki'

öaucedk
s pár percig tart, amíg talpra masszírozták. 
Viszont TŐrös 11. Boronkay bírót találja el egy 
szabadrúgásával. A 44. percben Beki offszájd-

gólt lő. de bármilyen szép is ez a gól, a biró 
nem adja meg. Csak néhány másodperc, van 
bátra, amikor Szikár lövése a kapufáról per
dül a hálóba, a gólvonalon álló Berták sem 
tudja menteni a gólt. 1:0,

Szünet után már az 5. percben szerzi meg 
második gólját a Phöbus:

Miklós hibájából Szikár helyezi cl a 
hálóba. 2:0.

A szegediek negyedórás letargia ulán lábra- 
kapnak és szebhnél-szebb támadásokat intéz
nek. Csikós véletlenül Tombácz arcába öklöz, 
aki elterül a földön, de csakhamar őt is akció
képessé teszik. A 25. percben Miklósi kézzel 
védi Soltinak biztos gólt jelentő lövését, a 
közönség és a játékosok 11-est rekramálnak. 
azonban Boronkay biró komért Ítél. Párperces 

parázs botrány
szele szánt végig a pólyán. Bányai, a Phöbus 
trénere berohan a pályára, hogy rendet te
remtsen. azonban Boronkay szigorúan kilcs- 
sékcli. Ezután mindkét csapat csatárai több 
biztos helyzetben tévesztenek s igv az ered
mény nem változik.

lassú cammogással jut a hálóba. 1:0. Ezután 
Kocsis hatalmas lövése érdemel dicséretet, 
majd nemsokára Barna kicselezi a védőket és 
az offszájdon álló Pusztai-hoz passzol, Salgó
tarján védelme leáll és reklamál. Pusztai azon
ban niitsem törődik ezzel és belövi a második 
gólt, amit a biró .érvényesít 2:0.

Szünet után a tarjániak támadnak néhány 
percig, két komért is elérnek, azonban csak
hamar ellövik minden puskaporukat, össze
roppannak és átengedik a kezdeményezést a 
kondíciójuk teljében levő lila-fehéreknek, akik 
éttől kezdve valóban urai a helyzetnek. A 
18. percben Kecskés faultja miatt szabad
rúgás. Kültagtól Barnához kerül a labda, akt 
remek gól lő. ,1:0, Sok fault csúszik be ezután 
" különben tartalmas játékba. Újabb és újabb 
újpesti offenziva után Pusztai beadása Kültag
hoz kerül, akinek

lövése „gellert* 4 kap s a vetődő Géczl tehe
tetlennek bizonyult. 4:0.

Röviddel utána komért érnek el az újpestiek. 
Pusztai szépen iveit labdáját Barna befejeli s 
ezzel beállítja a végeredményt. Néhány SBTC- 
támadás jelenti a finist, amikor az újpesti vé
delem meg-meginog, de gól nem esik. A me
zőny legjobbja Barna volt, rajta kiviil Kállay, 
Pusztai és Szűcs játszott jól, az SBTC-ből 
Vágó, Tarán és Farkas vált ki.

Avar fényes formában
Vasárnap délután az Elektromosművek 

sporttelepén tréningmérkőzést játszott az Uj- 
i'Cst B) csapata az Elektromosok együttesével. 
Az eredmény 4:3 (1:1) volt, az újpesti tártaié- 
kok javam. A vezető gólt a vendéglátó csapat 
szerezte meg G. Tóth lövéséből, majd Avar 
egyenlített. A bosszú idők óta betegeskedő ki
váló válogatott játékos nehezen jött bele a já
tékba, de félóra múlva régi nagy formájára 
lendült fel és fényesebbnél fényesebb akciójá
val a mezőny legjobbjává nőtte ki magát. Majd 
ismét a Elektromosok szerezték meg a veze
tést Mézes révén, amit Buzássg egyenlített. 
2:2. Ezután Janda góljával az Újpest vezetett’ 
majd iMn’t Buzássy egalizált s végül a nagy
szerű Avar állította be a végeredményt.

Ejpest tartalékjai igen jól mozogtak. Ava
ron kívül Joós, Kis Gábor, Tamási, Janda és 
Borsanyi szerepelt kitünően. Az Elektromosok 
csapatából Buzássy. G. Tóth és az első félidő
ben Orezifalvi tüntette ki magát

A Ferencváros volt szélsőié: Barna 
az Újpest legjobb gőllővője

ÚJPEST—SBTC 5:0 (2:0)
Salgótarján, január 26.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
lése.) Salgótarján lázban volt vasárnap, min 
denki meglepetést várt. A háromezer főnyi 
közönség azonban csalódott reményeiben, mert

a bajnokcsapat a vártnál könnyebben in
tézte el a trénlngje elején tartó SBTC-t.

\z Újpest ezzel remek kondícióban mutatko
zott be, csatársorának pedig hatalmas lendítő

erőt adott az FTC.-tői átvett
Barna balszélső, aki a mezőny legjobbja 

voll s egymaga három gólt szerzett.
Erős salgótarjáni támodósokkal indult a 

meccs, s a süni rohamozásból főleg Hamis. 
Farkas és Zengellér veszi ki a részét, azonban 
a veszélyt jelentő lövések sorra Hóri zsák
mányai lesznek, vagy elkerülik a kaput. Az 
SBTC. ekkor még ereje teljében méltó ellen 
fűnek mutatkozik. A 31. percben Pusztai ló- 
vízét Giczl kapus elvéti és a lefékezett labda

Az amatőrök 
megkezdték az őszi 
szezon befejezését

KI MIST VET. I GV ARAT
RMTE----- FVSK 3:0 (0:0). A budafoki

együttes alapos féli előkészülés után jó formá
ban fölényesen verte a vasutasokat. Góllövő: 
Schidlik, Kardos és Rudas. A biró a BMTE- 
bői Janicseket, a FVSK-ból Velicskól, Jancsit 
és Udvarost kiállította.

KÉSŐ BÁNAT . . .
HAC—PTBSC 3:2 (3:0). A pénzügyi együttes 

szünet ulán fölénybe került, de már késő volt. 
Gúllüvö: Ribénji (?) és Csutorái, illetve Raj
nai I. és Nagy.
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8:0!
Csodás játékkal bizonyított a Hungária 

félelmetes hire mellett
HUNGÁRIA—KISPEST 8:0 (2:0)

Nagyot tévedtek, akik azt váltók, hogy az 
előző mérkőzés paprikás hangulatától felzavart 
Fradi-tábor a Hungária—Kispest-mérkőzésen 
adja ki majd a mérgét és zavarja a bajnokság
ra törő kékfehérek „sötét" csapatát. A hosszú 
túra után hazaérkezett Hungáriáról ugyanis 
értékes külföldi győzelmei ellenére sem tudha
tott senki bizonyosat. Tart-e még az őszi „Tö
rt kvcs-foi ma"? Vagy az aranycsapat valóban 
magára talált és vita nélkül dönti cl a bajnok
ságot? Kérdések, amelyekkel szemben egyedül 
a Kispest hajrá*.  nagy erővel támadó stílusa 
az ellentétel. Tízezer ember áll mór a pálya 
körül, amikor elszakad a fütty a bíró sípjától 
és rolnimra indulnak a kékfehérek. Eleinte még 
mókázva megy a dolog,

Mnndl például a kézllabda-ollmpiúsz. felé 
kacsintgat

és röptében kapdossa e| a labdákat, hanem 
aztán nem sokáig tart a gyúrás, mert — Müller 
labdát kap. Két emberen utólérhetetlen könv- 
nyedséggcl megy át s mór csak egy van hátra 
a kapuson kívül. Még ezt az utolsó akadályt is 
megpróbálja. Sikerül s ő mór pontosan a 
kapufa tövénél áll. A kispesti védelem óriási 
gyorsasággal érkezik a színhelyre, de nem elég 
gyorsan ahhoz, hogy

Müller precíz passzát Kardos lábáról le
vegyék. Egy villanás és SchafTer kedvence 
a nagy tumultusban Is biztosan küldi a 

hálóba a labdát. 1:0.
Továbbtartanak a Hungária-ostromok. ami 

azt jelenti, hogy a Kispest tekintélyes publiku
mát nem sok jóval biztatja ez a mérkőzés. 
Most Sas száguld végig. Kidriblizi még az eléje 
fi’tó kapust is. de a labdáját Rozgonyi. aki a 
vonalon ól), letérdelve védi. Tizenegyes! — zug 
a tömeg,

n bíró habozás nélkül a büntetőpontra Int, 
de aztán megrohanják ■ klsptsfi játékosok 
s végül Is megkérdezi a határblrót. akinek 
le’cntése alapján hatálytalanítia az Ítéletet. 
Igen nagy birói hiba, amiért feddésben 
kell részesíteni, mert ha nem látta kétség
telen biztonsággal a tizenegyest, akkor mi
nek Ítélte meg, ha pedig látta, akkor miért 

változtatta meg az Ítéletet.
Egyébként nagy sérelem nem esik az igazsá

gon. mert Rozgonyi valóban nem érintette kéz
zel a labdát. Kissé paprikássá teszi ez az Inter
mezzo a hangulatot, mig aztán a 17. percben 
Sas rohama lecsillapítja a kedélyeket. Rozgonyl 
hibázik a védőmunkájában, úgyhogy mellette 
elvágtathat és középre kanyarodva, futtában 
pontos lövésbe! küldi a hálóba a labdát. 2.0 
Néhány blróhiha következik még, azután az 
egyperces kegyeleti szünet. Nyomasztó Hun
gária-fölény alakul ki. de egyelőre gólok nem 
születnek. A benfentwek tudják, hogy

az aranycsapat most a régi tradíciókat 
eleveníti fel és az első félidőben nem fek
teti másra a sulvt. csak arra, hogy a precíz 
passzjátékkal az c’lcnfél erejének túlnyomó 

részét feleméssze.
Sokan nem ismerik ezt a taktikát s igy 

azután hajlandóak arra következtetni, hogy 
az aranycsapat tagjai közé néhány dublé-tag is 
tévedt. Különösen Kardossal elégedetlenek, aki 
sokat driblizlk

Mindenért kárpótol azonban Müller káp
rázatos Játéka

é.S az a labdakezelés, amelynek párját ma a 
magyar futballisták között aligha találhatjuk 
meg. Szünetig nem is történik egyéb, mint hogy 
a kispestiek óriási energiát pocsékolnak el az. 
cgvkcdviíen tologató Hungária játékosok szere
lésével.

Szünet után gyökeresen megváltozik az egész 
játék kepe. Az évtizedes taktika bevált s a 
kispestiek szemmelláthatóan elkészültek az 
erejükkel l'gv futkostak köztük a Hungária- 
csatárok, mintha a pályán sem lennének. Csak 
éppen Kardos cáfol rá: tiszta helyzetben két
szer Is a kapus kezébe lövi a labdát. Végül az
után n 3. percben Cseh megunja az eredmény- 
leien séget, öt lépésre közelíti meg a kaput és 
addig ingatja a lábát, mig az végül lövésre 
lendül és n labda Vági alatt a hálóba 8:0. Még 
fejvakarásra sincs idő, amikor Titkos máris 
leviharzik. a center hélycig dolgozza magút s 
onnan simán gurítja a labdát a hálóba. 1:0. 
Ellő] kezdve azután valósággal komikumba 
fullad a Kispest erőlködése Szebbnél-szebb ak
ciók gyönyörködtetik a közönséget, mindenki 
parádés szerepet játszik, nincs sztár, de van 
• gység éa erő. Még Sebes is góllövéssel próbál
kozik. Ennél tovább azonban nem jut. A 
bosszankodó Kispest-közönség fütyülni kezdi a 
csapatát, aztán ez is elhal amikor Kardos jó 
labdát tálrtl Titkos elé.

Mint a tornádó viharzik le a szélső • kanu- 
fáig s ott éles lövéssel fejezi be a rohamot. 

5:0.
Pár perccel később ragyogó jelenet következik 
Cseh Müllerl küldi támadásba.

A b'csi csatár magára szívja az ellenfeleket 
és egymásután négy embert hagy hátra, az
zal a biztos tudattal, hogy kár próbálkoz
nia a szereléssel, úgysem sikerül. Ar. utolsó 
gáton elbukik, de ruganyosán pattan fel 8 
bár <>g«szen éles szögben áll a kapu felé, 

n labdája mégis a léc alá surran. 6:0.
Nem sokkal ezután Szabó II. megsérül és el- 
távozik n pólyáról, e.r azonban már nem sokul 
r ni a képestiek helyzetén. A kétszámjegyű 
cv"'amely most m'r mind lenyegelőhbé 
' lik. egy utolsó erőbedobással mindenáron 
*1 akarja kerülni a Kispest. Ritka jelenet — 
hat gól után elszántan védeketnek a mérkőzés 
titkos, vert favoritjai. Nagy tömegekben indul 

a közönség hazafelé, amikor a 40. percben is
mét meg kell állni, hogy tapsra verődjön a 
tenyér. Titkos lerohanása után a centerezést 
Cse/i nagy nehézségek árán elcsípi, majd ka-

AZ ARANYCSAPAT

Turay (1) szöktclését C'eh (2) Miillcrhcz (3) küldi. Rútkai (§) hiúba támadja, Sasé (4) lesz 
a labda. Nagy ívben száll a centerezés Titkos (5) fejére, akit Szemere (6) hasztaPn zavar. A 
labda most már tisztán Kardosé (7) s a lihés — a kispesti hálóé. Vágl (8) csakúgy tehetet
len, mint volt Rozgonyl (10) Caehvcl szemben. 8:0. Második félidő 45. perc. (Copyright by 

Hétfői Napló — System Horváth.)

Lutz megjárta a Bihari-utón
TÖREKVÉS—HL kér. kér. FC 2:0 (0:0)

A kőbányai csapat Biharl-utl otthonában volt 
a nagy ütközet, amely végül is az óbudaiak nem 
várt, de megérdemelt vereségét hozta. A csa
patokban mindössze annyi változás volt, hogy 
a III. kerületieknél Angyal védett. Általában 
heves iramú, érdekes, változatos volt a játék.

Az első félidőt nagyrészben az óbudai csa
pat dominálta, lövések, kornerek, rumlls hely
zetek egymást követték. Beretvás a 10. percben 
megsérült s mintegy tíz, percig nélküle játszott 
a III. kerület, majd amikor ismét visszatért a 
pályára, a jobbösszekötő helyéi foglalta cl, őt 
viszont Mosheim helyettesilelle.

Szünet után eleinte ismét a kerületet láttuk 
fölényben, az óbudai csatárok azonban a kapu 
elölt tehetetleneknek bizonyullak, az egyedül 
veszélyes és kitűnő Fenyvesit viszont elhanya
golták. Mosheim alig pár lépésről a kapus ke
zébe lőtte./a labdát. Ezután Lutz produ^plla 
magát kétszer egymásután, előbb egy csúnya 
faulttal vonta magára a figyelmei, majd rá
dobta magát Sósra, ami miatt Kicin Árpád bíró 
kiállította.

Lutz azonban nem akart kimenni a pályá
ról, mintegy két percig alkudozott a bíró

Vizes pályába fulladt 
a magyar hokkicsapat játéka

BUDAPEST—BECS VÁLOGATOTT 
Dl (0:0, 1:0, 0:1)

Már egy órája topogott és türelmetlenkedett 
a válogatott találkozó közönsége, amikor végre 
a hangszóró bejelentette:

a bécsiek autója átlépte az óbudai vámot.
A hátralévő ut unalmát műkorcsolyázó-bemu
tatók Igyekeztek c.lfeledtetni a nézőkkel. Végre 
befut a pákára a meggypiros magyar a a ké
kesszürke trikóba bujtatott osztrák csapat. 
Olvadt, vizes pálya, rossz akciók, tehetetlen 
vergődés jellemezték a mérkőzést, amelynek 
vezetői Minder Frigyes magyar és Schéll né
met bíró volt. A magyar csapat játékképessé- 
gét megbénította a két cserecsatárkor állandó 
váltakozása Is. Az első harmadban az autóul 
után aránylag elég friss bécsi csapat csak pró
bálkozik. sajnos, a magyarok nem tudnak 
magukra találni. Kitünteti magút mind a kél 
védelem. Margó társa kapulövésétől elvérzik, 
ugyanis Sztoics ütője szeme sarkát és orrát

A magyar „futhall-Honzur 
tiutos targyaiasai parisban 
Argentin centert hoz Herzog a Hungáriának ?

Váratlan gyorsasággal utazott cl Budapest
ről Herczog Edvin, a BoCíAdf igazgatója, néhány 
nappal ezelőtt, Utazásának célját teljes ho
mály borította, de hogy fontos okok késztet
ték távozásra, az bizonyos volt máfesak azért 
is, mert gyógykezeltetését szakitolta félbe és 
betegen indult útnak. A legkülönbözőbb talál
gatások indullak meg, míg végül is kiderült, 
hogy Herzog Edvtn — Pórikban van. A tavaszi 
bajnokság a nagyegyletek közölt hatalmas 
konkurenciát keltett s A bonfentesek tudni 
vélték, hogy

Herzog a Hungária megbízásúból jár a 
világ fővárosában azzal a titkos meghatá
rozással, hogy a kékfrliérek bajnokságra 
törő csapata számára Idegen, pontosabban: 

argentin cenlercsalári szerződtessen.
Ez a találgatás egyelőre nem bizonyult való 

nak. Bizalmas és feltétlenül hiteles forrásból 
értesült a Hétfői Napló, hogy Hctzog ezúttal 
„futball-konzulKént" tartózkodik Parisban,

pásból küldi a kapuba. 70. Talán nem is lesz 
több? — véli a közönség, de téved. Közvetle
nül a lefújás előtt a legszebb gólok egyike szü
letik meg.

Cseh keresztbe MUllerhez passzol, aki a 
támadás elöl Sashoz továbbit. A labda nagy 
ívben tart a kapu felé, ahol Titkos fejjel 
teszi Kardos lábára és a labda védhetetlen. 

8:0.
A villamosokat a vitatkozó közönség cso

portjai szálljak incg, mindenhol a jövő vasár
napi derbi esélyeit latolgatják és a vitában a 
hungaristák önbizalma minden ellenvéleményt 
legázol.

LEGSZEBB GÓIJA

val,
aki azonban kérlelhetetlennek bizonyult Ez
után a tiz emberrel játszó kerület visszaesett. 
Egy formás Törekvés-támadás során Nemes 
elhúzott Berecz mellett, centerezett labdája 
.Sós elé került, majd Kocsis belépése következ
tében Dóri elé pattant, aki éles lövéssel a léc 
alá helyezte. 1:0. Ismét gólszag terjengett a 
kerületi kapu előtt, Görög egyedül állt a ka
pussal szemben, azonban Angyal merész lábra- 
dobással elhárította a veszélyt.

Gyönyörű jelenet volt,
nagy tapsot kapott érte. Óbuda csapata elke
seredetten küzdött ezután, hogy legalább az 
egyik pontot megmentse, azonban a csonka 
csatársort a balszerencse is üldözte. Alig volt 
hátra három perc, mikor Regős átkígyózott a 
kerületi védelmen, kicsalta a kapust s a lab
dát az üres kapura gurította. Minden körül- 

’mények közt gól lett volna, de Dóri, a fürge 
és szemfüles csatár, „ami biztos, az biztos" 
Jelszóval a labda után Iramodott és a kapu
vonalról élesen belőtte. 2:0. Most már vérsze
met kapott a Törekvés, teljesen leszorította a 
kerületieket, de ujabb gólra már nem telt az 
időből.

bezúzza és vérbeborultan hagyja el a pályát, 
ahová csak későn jön vissza és sérülten játssza 
végig a mérkőzést.

A harmad egyetlen eseménye a lábbal há
lóba juttatott és Igy érvénytelen magyar 

gól.
amelyet az. egész közönség reklamál és amely
nek érvényességéi az osztrákok kapu/eldöntés- 
sel igyekeznek elhárítani. A második harmad
ban a játék egyre lanyhul, mig végül Miklós 
—Minder—Jcncy-akcióból megszületik Jeney 

vezető gólja, hogy azután teljes szürkeségbe 
süllyedjen vissza a mérkőzés. Egy-két szép 
kapusakció s a harmadik harmadra kerül a 
sor, melynek egyetlen érdekessége az, hogy 
az osztrák csapat összes tagja, kapusát egyedül 
hagyva, a magyar kapu ellen vonul, ahol tu
multuózus jelenetek közben szerzi meg az 
egyenlítő gólt véletlen folytán, ugyanis Ma- 
murel oszrák-kanadai játékos vállfába lőtt 
korongjába Barcza beugrik és lábáról aztán 
magyar hálóba jut a korong.

ahol fontos tárgyalásokat folytat az argenti
nok megbízottjával, de nem játékosvásárlás 
céljából, hanem a tavaszi futballszezón leg 
érdekesebb eseményének: a magyar-argentin 
válogatott mérkőzésének lekötésére. Tegnap 
íjjcl

fontos és hosszas telefonbeszélgetés volt 
Budapest és Pírls között,

amelynek részletei igen érdekes Adatokat tar
talmaznak. Ezek szerint az argentinok három 
terminust ajánlottak: március 25, 29, vagy 
április 12.

Egyetlen mérkőzésért tizenötezer pengőt 
kérnek

és nz előjelek szerint kapunk is. Kötelezik mn 
gnknt arra, hogy a legerősebb nemzeti váló 
gntz.lt legénységgel állanak ki Budapesten. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a magyar fővárosban 
soha nem látott labdomüvészek félelmetes 
tudását mutatják be.

Meghiúsult a fúzió — 
az óbudai csapat 
életben maradt

A Hétfői Napló a közelmúltban hiteles ada
tokat közölt, amelyekkel kimutatta, hogy a 
Nemzeti Bajnokságban résztvevő futballcsapa
tok legtöbbje végzetes anyagi nehézségekkel 
küzd s ha segítség nem érkezik, a koratavasz- 
szál néhányuk feltétlenül megszünteti a műkö
dését. Jóslatunk részben már is bevált: a 
Soroksár nincs többé. Feladta a kilátástalan 
küzdelmet és átadta jogait, játékosait és főleg 
az adósságait a Zuglónak. A Soroksár meg
szűnését fúzió előzte meg. ez azonban csupán 
forma, amely nem takargatja a lényeget. ,A 
nagy titokzatossággal folytatott tárgyalások 
körülményeiből kiderült, hogy a Zugló fúziós 
hajlandósága nemcsak a soroksári vezetők 
figyelmét kellette fel.

Ajánlatot tett a fúzióra a III. kér. FC, 
Óbuda kedvenc csapata is.

A soroksáriak nyertek: 13 ezer pengős adós
ságtól szabadultak. Ezzel szemben az óbudaiak 
továbbra is — életre vannak ítélve. Ebből 
tehát kiderül, hogy már szezónkezdés előtt két 

. < Isővonalbcli egylet küzdött a legnagyobb 
nehézségekkel. A bizalmas tárgyalások anya
gának ismeretében uzt is közölhetjük, hogy 
— aránylag — milyen bagatell összegek miatt 
fenyegeti csőd az értékes budai egyletet. Az. 
óbudaiak például hajlandóak lettek volna át 
adni az egész játékosállományt (amelynek 
értéke sokezer pengő) és a szövetségnél fekvő 
és a játékosok fizetését biztositó kauciót, ha

3000 pengő készpénzt
kapnak, amelyből kiegyenlíthetik az adóssá
gokat. Háromezer pengő körül forog tehát 
egy-egy nagymullu egylet létének vagy nem
létének kérdése. . futball: I93fí.

Koldulni járt
a bécsi hatórblró, 
m nt siihefnéma

— A Hétfői Napló bécsi tudósítójától —
Furcsa botrány tartja izgalomban a bécsi 

futball-világot, amelynek ügyében nemrég tar
tottak ülést zárt ajtók mögött a szövetség Berg- 
gassén lévő székhazában. Arról van szó ugyanis, 
hogy az elmúlt héten a grácl rendőrség letar
tóztatott egy süketnéma koldust, aki engedély 
nélkül házait és akiről kiderült, hogy nem nyo
morék, süketnéma, hanem futhallbiró, Hatschek 
a neve és Ilécsbeii mint határhlró állandóan 

1 működik Is. A grácl rendőrség tiltott koldulás
ért párnapi elzárásra ítélte Hatscheket és az 
esetről értesítette az, osztrák labdarugó szövet
séget. A bírói testület ezekufán természetesen 
örök Időre törölte Ingjál .soraiból a furcsa mel
lékfoglalkozású határblrót.

Hova szökött 
Donnenield, a Hakoah 
kitűnő játékosa
(A Hétfői Napló bécsi tudósítójától.) Don- 

nefeld. n bécsi Ilckoah válogatott játékosa, 
anélkül bog}1 szerződése lejárt volna, minden 
búcsú nélkül eltűnt az osztrák fővárosból. A 
kék-fehéreknél nzt hiszik, hogy Donncfeld Pa
lesztinába szökött, miután már régebben leve
lezésben állolt a Makknbl-val. Tel-Aviv vezető 
egyesületével. A Hakoah vezetősége azonnal je
lentést tett a szövetségnek és sürgős intézke
dést kért, mert feltételezik. hogy Donncfeld 
álnév alatt fog játszani Tel-Avivban.

Jól sikerült a DAC hölgytőrversenye. A DAC. 
vasárnap az Andrássy-uti klubhelyiségében 
hölgytőrversenyt rendezett, amelyet Pungor Jo
lán DAC nyert meg. hat győzelemmel. 2. 
Purpriger Margit Postás 5 győzelem. 3. Mé
száros Mária Postás 4 gy. A verseny igen ní
vós volt és minden tekintetben jól sikerült

Újabb rekord a Korcsolyázó Szövetség juhi- 
lúrls diján. Ma reggel futották a Magyar Or
szágos Korcsolyázói Szövetség rendezésében a 
szövetség jubiláns dijáért a tízezer méteres 
gyorskorcsolyázó futamot a BKE városligeti 
műjégpályán. Kellemes meglepetést hozott a 
jubllóris futam, ugyanis mind az első, mind a 
második befutó másodpercekkel javította meg 
a volt országos rekordot: llidvéghy László 
24.7 másodperccel javította meg a tízezer mé
teres gyorskorcsolyázás országos rekordját. 
Rossz pályán a hat befutó közül llidvéghy 
szaladt be elsőnek n célba 18 p. 26 3 mp idő
ben (18 p. 5! mp. a régi rekord), másodiknak 
l.indncr Gedeon 18 p. 42.6 mp., harmadik lett 
Windtner 18 p 54.6 mp.es Idejével

Kiutazást engedélyi kapott Pataky Dénes a 
téli olimplsára. Pataky Dénes engedélyt ka
pott .hogy az olimpiászon a magyar színeket 
képviselje. Múlt héten közölte a Hétfői Napló, 
hogy Pataky Dénes, mint a Ludovika tagja, 
nem távozhat külföldre, hacsak a szabály alól 
a honvédem! miniszter nem ad felmentést. \ 
(elmentés már meg is jött, amely most már a 
dandárpnrancsnokságon van s igv Pataky a 
magyar csapattal együtt kiutazhat az olim- 
piászra.

A Prím ! re.ilg'mnázluni tornászai győ lek a 
KISOK hiriiaversenyén, nmeivel a Nemzeti 
Tornacsarnoklüu bonyolítottak le. A Zrinyi- 
reálgimnnziumot a Bcnczés reálgimnázium és 
Toldi-rcál tornászai követték.

gntz.lt
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Óriási meglepetés az ökölfronton: 
a BSzKRT legyőzte a B. Vasutast

Az ökölvívó cknpnlhajnoksi'ig negyedik tor 
dulójn nz eddigieknél i» nagyobb izgalmat va
rázsolt a Beszkárt tornaterein cuu'nokáhn. A 
közönség zsúfolásig megtöltötte a termel, amely 
ezúttal is szűkítek bizonyult, úgyhogy 

íöbb.száznn klntrekcdtek
« Sport-utcában. Ezúttal a BTK uz //Cv<| és 
a R-Vasutas a Res:kártAn\ vívta meg nagy kíiz. 
delinél. Az első mérkőzés nagy meglepetést ho
zott. amennyiben

a HcNzkárt váratlanul 10:6 nrúnyl>un győzött 
a favorit é*  többszörös bajunk Ii-Vasutas 

ellen.
Az eredmények a következők:
l.éasnly  Fn’eken H B Vasutas győz Szabó el 

len. f.nel.es végig jobb volt ellenfelénél, sokat 
fölényeskedett vele szemben, végül pontozással 
I izlos és megérdemelt győzelmet szerzett. I 
// Vasutas vezet 02-rc.

Bantamsuly: Bondy B-Vasulas- Lovas Besz- 
kért döntetlen. Nagyon szép mérkőzés volt, he
ves iram, izgalmas momentumok lai kitolták a 
meccset. Sokan Bondyl jobbnak látták. .1 mér
kőzés (illáin 1:3.

Pehely tűin: Frigyes Beszkárt győz Fisch cl- 
I n. Fi igves végig jobb volt és bizio.s győzelmet 
omlott. Fisch igen tehetséges bokszoló és nagy
szerűen tartotta magát mindhárom menetben, 
de meg kellett hajolnia a nagyobb tudás előtt. 
A mérkőzés állása 3:3.

hátinyiisuly: Kőváry II. Beszkárt győz Sál
iéi ellen. Sttllay eleinte nagyon hevesen táma
dott s mindenáron horgot akart beadni Kő
várinak, akj nzpnban nagyobb technikájával 
parírozta a támadásokat .majd egymásután 
viszi ellenícléi1 a találó ütések ziihatagál. Kő
váry mindhárom menetben uralta a helyzetet 
s gj őzeimé nem volt vitás. A mérkőzés állása 
3:3 a Rész kért javára.

Weltersuly: Kőváry I. Beszkárt győz Erős 
ellen. Érdekes, hogy mindhárom menetben 
Erős jobb volt, ennek ellenére a biró Kővárv 
I -cl jelentette ki győztesnek, ami óriási zajon 
pájil. liilyülést és elégedetlenséget váltott ki a 
közönségből, két három perc inulva azonban 
lecs Hapciitok a kedélyek. A mérkőzések ál 
l.'sa: a Beszkárt vezet 7:3-ra

Középsuly: Farkas—Jákics döntetlen. Farkas 
technika nélküli bokszoló, aki nagyobb fiziku 
in t viszi bele a küzdelembe, ezzel szemben 
Jákics nz ökölvívás szépségeit is megcsillog 
latin. .4 fícszkárt vezet 8 I re

Kisnehézsuly. Szolnoki Beszkárt győz Holota 
ellen. Ilnlola távolról próbálja ütéseit az ellen
leién l'.amnlozlntni. azonban ez nem sikerül, 
mert Szolnoki valóságos zuhalagit mér rá. 
nini miatt háromszor is földiekéiül, de elke
rüli a kiszámolást. .4 Beszkárt vezet 10:4-re.

A HÉTFŐ! NAPLÓ 300-ik keresztrejtvénye
(Versenyen k.vüt)

«yninnl.
/n n lelet »2.

M. Sir el. Alhuz 
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lulnjdonsáaa s« S»ijci folyó. •7. hóbér. 20. A tóid istennóje 30
1 . !>« in-mii M. la- lr.1,.1. fcstó 31. Dévai színmüve
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I Nehézsúly: Nagy B Vasutas győz Regula el 
| len. Alig tartott egy percig a meccs, mert

Nagy borzalmas illési mért Regulára, aki 
zsák módjára esett össze.

Knock out*  .4 fícszkárt győzött 10:fí-ra.
A kél mérkőzés szünetében az egyik legjobb 

magyar bokszoló, n sokszoros válogatott Ha
rangi MÁV bemutatómérkőzést vívott a szegedi 
Struch-al. Óriási meglepetésre

a vidéki bokszoló u második menet elején 
cg,v oly hatalmas horgot adott he Harangi
nak, hogy az cAzniélellenül terült el a rlng- 

ben és kiszámolták.
.Véf/ ezután is hosszú másodpercekül tartott, 
umig eszméletre tért.

Ezután következeit a nagy érdeklődéssel várt 
BTK—FTC. találkozás, amely uj.ibb meglepeté
seket tartogatott magában. Ugyanis

n BTK bokszoló! egymásután galoppozták le 
n ziíldfehér versenyzőket.

Az eredmények.
Légsuly: Kiss (BTK) győz Szántét ellen. Szán 

tónak a szemhéja felreped, erősen vérzett és 
igy leléplctték. 2 0.

Bantamsuly: Bmácsy (BTK) mérkőzés nélkül 
győz Friedmann ellen, aki túlesett a súly
csoportján. 4.0

Pehelysúly- Marton (BTK) győz Kovács ellen. 
Kovács a harmadik menetben szabálytalan 
hadonászással próbálkozik, azonban a biró 
csakhamar Mártont jelenti ki győztesnek. 6.0.

Könnyű súly: Szabó (BTK) győz Berkesy 
ellen. Mindkét részről sok ülés érte az ellen
feleket. de végül is Szabó kis pontkülönbséggel 
győzött 8:0.

Weltersuly: Németh FTC. győz Oláh ellen. Egy 
forni aerők küzdelme. Némethet kis pontkü
lönbséggel hozzák ki győztesnek. 8:2 a BTK 
javára.

Középsuly: Mamii FTC. győz Erdős ellen. 
Mándit nagy ovációban részesíti rinbelépés al
kalmával a közönség, később azonban lassan 
csalódást kell, mert Erdős valamivel jobbnak 
bizonyul. Nagy fütvülés és szitkolódzás követi 
a bírói Ítéletet. A fíTK vezet 8:i-re.

Kisnehézsuly: Szigeti FTC győz Jeles ellen, 
5.6.

Nehézsúly: Askcnázy—Tana már döntetlen. 
Végeredményben a fíTK győzött 9:7-re.

Megérkezett a magyar csapat a téli oliniplúsz 
színhelyére. Vasárnap érkezett Gariniscbparlcn- 
kirchenbe a magyar si-csapat utolsó tagja, 
Detzky. aki St, Moritzból utazott csapata után. 
Ezzel már teljes számban együtt van a magyar 
si-csapat és rövidesen megkezdi Iréningjcit.

Sárosi dr. tiltakozik 
az — életrajza ellep

Sárosi György dr., a Ferencváros és a vá
logatott csapat kiváló játékosa vasárnap este 
telefonon felhívta szerkesztőségünket és a 
következő nyilatkozat közlésére kérte a. 
llélfői Naplót.

— A Ferencváros—Bocskai-mérközés fél
idejében értesültem arról, hogy életrajzomat 

| tartalmazó füzetet árusítanak a közönség 
j körében. Az első pillanat döbbenetén tul- 

téve magamat, elhatároztam, hogy a füzet 
I kiadói ellen törvényes lépéseket teszek, 
mert senkinek nem adtam felhatalmazást 
orra, hogy HZ életrajzomat kinyomassák és 
áruba bocsássák.

Nehéz osztrák győzelem a portugálok ellen. 
Ausztria válogatott labdarugó csapata vasár
nap 3:2 arányú nehéz győzelmet aratott Portu
gália reprezentánsai ellen.

Nagytétény FC—Váci Bcménység 1:1 (1:0).
Profiliga bajnoki mérkőzés.

Kenicnts győzött a kecskeméti kardverseny
ben. Kecskemétről jelentik: Vasárnap tartották 
meg a III—-IV. osztályú kardversenyt, amely 
heves küzdelmeket eredményezett. 1. Kemenes 
HTVK 7 győzelem. 2. Molnár BEAC. 3. Simo- 
nyi HTVK.

Csendes-versenynap az iigeíőn
Ismét hatalmas közönsége, mintegy 10.000 né

zője volt a vasárnap ügetőversenyeknek. A ver
senyek végiig reális eredménnyel zárultak s ez
úttal a favoritok egyik másika meg is nyerte 
versenyét.

A nap főversenyét érdekfeszitő küzdelem után 
nyerte Sa-mers, London és Dclila ellen, mig az 
első esélyű Torkos nyerő pozícióban a cél elölt 
száz méterrel ugrott.

A többi verseny nyerői közül Bállá, András 
és Drégely méltók említésre, melyek ezúttal 
.,akartak" is nyerni.

Részletes beszámolónk:
f. FUTAM. Háromévesek versenye. I. Bek!

(3) Kovács II. 2. Csapiáros (2) Fityó. 3. Jóság
(4) Raymer. F. m.: Bokros (5) Wicsner. Jósnö 
(10) Tornáim, Elégia (10) Mrirschall, Csongor 
(16) Sleinitz, Marika (16) Zwillinger, Thyniian
(4) Feiser, Brokát (10) Hauser. Varúzsfuvola
(16) Kovács I. Küzdelem. 10:32, 12, 12. 13.
Olasz: 10:44. Befutó: I—II re 10:50, 1—IH-rn 
10:72. Idő: 37.4. Lefolyás: Bekl és Csapiáros 
külön versenyt futnak, de az utóbbi kétszer is 
hibázik.

II. FUTAM. Evalánya díj. 1. Famu (3) Niernb.
2. Olga (l'/s) Feiser. 3. Liáné (10) Raymer. F. 
in.: Gladiátor (6) Jónás, Osztalék (2) Sleinitz. 
Riviéra (5) Zwillinger. Biztosan. 10:51, 18, 14. 
Olasz: 10:28. Befutó: 10:101. Idő: 30.7. Lefo
lyás: Olga a befutóig elől van, de ott a várásni 
hajtott Fama megveri.

III. l'UTAM. Eladóverseny. 1. Lúgos (pari) 
Hauser. 2. Aranyvirág (6) Jónás. 3. Tigris (4) 
Stcinitz. F. ni.: Páris (4) Kovács J., örzse (2) 
Feiser. Könnyen. 10:20, 14, 13. Olasz: 10:67. 
Befutó: 10:121. Idő: 32.4. Lefolyás: Lúgos csak 
nehezen veri a váratlanul jól futó Aranyvirágot.

IV. FUTAM. Mechanikus handlcap. 1. Llberty 
Hanovcr (1 '/*)  Raymer. 2. Röpke (10) Vorst. 3. 
Lizzie 12%) Feiser. F. in.: Spilka (16) Sleinitz. 
K. L. (3) Simkó, Zivatar (4) Zwillinger, Murán?
(5) Dézsa, Vadorzó (8) Hauser, ördöglánva (8) 
Kovács II., Prímás (100) Kovács J„ Oda’ (100) 
Marék. Könnyen. 10:22. 13, 36, 19. Olasz: 10:146. 
Befutó: I—Il-re 10:211, I—Ill-ra 10:36. Idő: 
32.7. Lefolyás: Zivatar sokáig nyerőnek látszik, 
de a célegyenesben beugrik, Libcrty Hanover a 
végén könnyen nyer.

V. FUTAM. Nemzetközi verseny, t. Sa-mers
(4) Feiser. 2. London (2) Zwillinger. 3. Dclila
(5) Hauser. F. in.: Estike (12) Baik, Ilona (6) 
Kovács J.. Gavallér (6) Raymer, Tallér (16) Ko
vács II., Kassa (16) Volkmann, Upupa Epops 
(16) Kovács F.. Prókátor (3) Jónás, Ragyogó 
(20) Vorst, Csákány (20) Síró, Torkos (4) To
mann. Küzdelem. 10:51, 18, 16, 21. Olasz: 10:48. 
Befutó: I—Il-re 10:97, I—Ill-ra 10:160. Idő; 
36.2. Lefolyás: Sa mers, London, Dclila és Tor
kos felváltva látszanak nyerőnek, Torkos a 
döntő pillanatban ugrik

VI. FUTAM. Handlcap. 1. Guur<liaii Todd (5) 
Vorst. 2 .Tommy (1 %) Feiser, 3. Jók (16'1 Ray- 
mer. F. m.: Arditti (2) Siró, Mucs (2J4) Ko
vács II., Pajkos (12) Jónás. Biztosan. 10:67, 35, 
16. Olasz: 10:29. Befuló: 10:303. Idő: 34.1. Le
folyás: Gtiardian Todd végig vezetve nver.

VII. FUTAM. Kas»a díj. 1. Halta (7:10) Ko
vács II. 2. Mámor (3) Wicsner. 3. Groo-Peggv 
(1W) Feiser. F. ni.: Tóni (8) Volkmann, Ugan
da (12) Jónás. Pnmuki Böske (12) Trcso, Get-on 
( 10) Rnvmer. Könnyen. 10:14, 11. 12. 14. Olasz: 
10:25. Befuló: 10:29. Idő: ?4.4. Lefolyás: Ballát 
meg sem tudják közeliiéül.

Vili. FUTAM. Juhar dij. 1. András (4) Fel
ver, 2. Ágnes (6) Kovács .1. 3. Fifi (21-ál Ray- 
m< r. F. m.: Fergeteg (20» Mauser, Marlene B. 
(20) Baik. Zápor H61 Wicsner, Arvalegénv (3) 
Zwillinger, Bohém (12) Soldos, Gyarmati (6) 
Kovács II. Bosilikn (2) Maszár F. Biztosan. 
10:63. 20, 22. 20. Olasz: 10:47. Befutók: 1—Il-re 
10114, I- Ill-ra 10:210. Iflő; 34.1. Lefolyás: 
András egész ulon elől van, de a végén Ágnes 
nagvon szorongatja.

IX. FUTAM. Solymári díj. 1. Drégely (2) 
Marschall. 2. Pajtás (3) Fc'scr. 3. Lco (25) Ma
szúr I. F. ni.: Anisette (61 Jónás J.. Niagara (161 
Marion, Zengő (6) Maszár F„ Bictkás (4) To

Végetértek Berlinben a férfi műkorcsolyázó 
európavajnokl versenyek. A most záródott 
verseny első helyezettje Kari Schaefer (Ausz
tria). A magyarok az ötödik helyet tudták 
csak elhódítani amelyet Tardonfalvy Elemér 
szerzett meg. Reméljük, az olimpiászon Pa- 
taky Dénes előkelőbb helyet biztosit Magyar
országnak.

Az UTE párbajtőrversenye. A Tungsram-kul ■ 
turházban rendezte II. osztályú púrbajtörverse- 
nyél vasárnap az Újpesti Torna Egylet. Délután 
került a sor a döntőkre. Harminckét induló 
közül vitéz Balta Rezső hadnagy (HVC) erős 
küzdelem után első helyen végzett. 2. fíczegh- 
Huszágh István (HTVK).

A Törekvés birkozóversenye. A Törekvés va
sárnap szenior birkozóversenyt rendezett, 
amelynek győztesei a következők: Dési Törek
vés, Tóth UTE, Horváth Törekvés, Vass Törek
vés, Mátyási MAFC, Balogh Beszkárt, Kassai 
Beszkárt.

Mit tud a korcsolyázó utánpótlás? Vasárnap 
este rendezte a BKE a műjégpályán a fiatalok 
műkorcsolyázó versenyét. Cgves rendezésben 
zajlott le a juniorok versenye. A kislányok kö
zül a kis fehérruhás második elemista Saáry 
Marika futott igen ügyesen, Popp Márta és 
Széesi Ági is dicséretet érdemel. Király Edus, 
Kállay Kristóf. Osyánszky és főleg Fodor fu
tottak szép köröket a fiuk közül. Az ered
ményhirdetésre csak holnap kerül a sor, mert 
már a bajnokságnál használt igazságos, de 
kissé bonyolult rendszerrel kell kiszámítani az 
eredményeket. A versenyt táncverseny követi 

mann, Alsós (6) Kallinka, Regina (25) Gállá, 
Sáriasszony (33) Fiszler, Ugyanis (16) Volk- 
njann, Good Troli (10) Raymer. Selma (25) 
Zwillinger, Nagybánhcgyes (16) Mann. Könnven. 
10:33. 22, 22, 52. Olasz: 10:50. Befutók: 1—II re 
10:89, I—Ill-ra 10:333. Idő: 34.4. Drégely hely
ből megszalad a mezőnytől.

Heti krónika
Megyegyezés van készülőben az osztrák és 

magyar ügetőüzem között, egyelőre természe
tesen csak a kulisszák mögött. Az évtizedeken 
ót egymást kölcsönösen támogató verseny
üzem utjai az összeomlás után váltak szét s 
ezután évről-évre mindjobban és jobban eltá
volodtak egymástól. A konjunktúra eveiben 
nagy látogatottságnak örvendő bécsi üzemnek 
nem volt szüksége a magyar versenyanyagra, 
tehát kizárta versenyeiből. A retorzió termé
szetesen nem maradhatott el Az uj budapesti 
ügetőpálya azonban nemcsak óriásit lendített 
a magyar ügetősport sorsán, de meg is változ
tatta egész struktúráját. A hajdan a galopp
sporttal azonos beosztású üzem lassanként 
mindjobban a téli hónapokra alapozta ver
senyrendszerét. Az uj beosztás minden vona
lon kitünően bevált s itt találkozott újra a két 
üzem érdeke egymással. Budapestnek nagy téli 
iigelöszezónja van, Bécsnek pedig ugyanez nz 
esete nyáron. A két üzem versenyanyaga egész 
évben talpon lévén, sokkal gazdaságosabban 
használható ki. ha a magyarok nyáron Bécs- 
ben, az osztrákok pedig télen Pesten vendég
szerepelnek. A múltat természetesen likvidálni 
kell. A kölcsönös kizáró paragrafusokat tör
lik, s az idén nyáron már újra hangos lesz a 
magyar szótól a sok magyar sikert látott 
kricaui pálya.

Január 30-án és febr. 2-án 
délután fél 3 órakor

ügetöversenyek
Hírek

A Magyar Lovaregylet vasárnap délelőtt vá
lasztmányi ülést tartotté. Az igazgatóság a ver
senyszabályok több paragrafusának megváltoz
tatását ajánlotta, amit a választmány elfogadott.

MEGJELENTEK AZ ELSŐ ODDS-LIS- 
TÁK. A Milleniuml-dijnak Cagliostro a favo- 
ritja 2:1 oddsal. A kancadijaknak Borúra derű 
a legrövidebben jegyzett krekkje (3:1), inig a 
Derbyknek természetesen a veretlen Napóleon 
a kedvence 2:1 oddsal.

A Rákosl-dijra. a szezónnyitá galoppese
ményre Alagon megkezdődtek az előkészületek. 
Az cmlegctettebb krekkek közül Tamnuiz, Bo
szorkány és Puszta már dolgoznak. Tammuz 
tavaly korainak bizonyult, de Puszta ugyan
csak elemében volt tavaly tavasszal. A munkák 
egyelőre még a kezdet kezdetén tartanak, de 
ha az időjárás továbbra is ilyen marad, hama
rosan komoly formát öltenek.

In petto és Csillag, a két legtöbbet emle
getett jelölt a Pestnicgyei handicapre. Az első
ben sok a valószínűség, nz utóbbiban sok a 
fantázia.

Lázár Károly őrnagyot az Urlovnsok Szö
vetkezete választmányi tagjai sorába válasz
tották.

Marasclno a Tavaszi handicap egyik 
legkomolyabb jelöltje speciálison erre a ver
senyre nyer előkészítést. Muscicapa testvére 
mindössze egy kisebb versenyben indul a már
ciusi nagy verseny előtt

Una Signal, a Budapesten nem sok sikert 
aratott amerikai még egyszer starthoz áll a 
fniting folyamán, aztán megv vissza Becsbe.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
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