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Az ellenzék győzött 
Lengyeltótiban; Gaal Olivér 

kibuktatta ifj. Temple Dezsőt
Lengyeltóti, február 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap hetek óta tartó izgal
mas választási küzdelem után eldőlt a len
gyeltóti! kerület mandátumának sorsa:

■ kerület Gaal Olivért, Gaal Gaston fiát 
választotta meg képviselőnek Ifjabb 
Temple Rezsővel, a NÉP jelöltjével, 
Prcszly Elemér belügyi államtitkár vejé- 

vel szemben.
Ezt az eredményt közel háromnegyed esz

tendős állandó nyugtalanság előzte meg a 
kerületben, miután az általános választások 
során előbb elütötték Bethlen András gró
fot az indulástól, majd már akkor is izgal
mas választási harc során ifjabb Temple 
Rezső, a NÉP hivatalos jelöltje került ki 
győztesen Gaal Olivérrel szemben a válasz
tási harcból. De jött utána a peticiós anyag 
összegyűjtése, majd

Bethlen András gróf és Gaal Olivér 
együttes petíciója, 

amelynek elkészítése alatt csak fokozódott 
a kerületben az a nyugtalanság, amelyet a 
választás eredménye idézett elő.

A peticionálók munkáját nagyban meg
nehezítette az ellenakció, amelyet a meg
választott ifjabb Temple Rezső érdekében 
folytattak, megpróbálták a beadott petíciók 
aláírását visszavonatni, azonban ezek a kí
sérletek kudarcot vallottak, a petíció ment 
a maga utján és már-már elérkezett a dön
téshez.

Közben azonban
nz ellenzék feljelentésére különböző 
bünilgyi eljárások folytak le egyes vá
lasztási körzeti elnökök, községi jegy

zők ellen, 
elhangzottak súlyos elsőfokú Ítéletek is, 
olyan Ítéletek, amelyek néhány hónapi sza
badságvesztést is jelentettek egyes Temple- 
párti korteseknek és vezetőembereknek. 
E eket a büntető eljárásokat megszüntette 
a karácsonyi amnesztia és

magát n petíciót pedig értéktelenné tette
l.'j.abh  Tcmale Rezsőnek az Itélethirde- 

t s elől való megfutamodása.
A len ívcllóti kerületben az általános vá
lasztásokkal tehát nem szűnt meg az izga
lom egymást írlék az izgalmak, mig most 
vasárnap elérkezett a kerület mandátumá
nak sorsa a végső döntéshez.

Bet!.len András gróf ugyan most kima
rt*  ’l saját elhatározásából a választási küz
delemből, de

<’e annál erőteljesebben vette fel u har
cot az ismét pályázó Temple Rezsővel 

szemben Gaal Olivér, 
mint n független kisgazdapárt jelöltje.

G ifiért a választási küzdelem első napja 
161 kezdve harcbaszállott nemcsak a függd-1 
len kisgazdapárt minden képviselŐtagja, 
hanem segélycsapatokat kaptak még a többi 
ellenzéki pártoktól is, mig a NÉP részéről, 
bizonyos mértékben, 

kedvetlenül és lélek nélkül állott né
hány képviselő ifjabb Tempíe Rezső 

támogatására.
És megtörtént az, amit a nyiflszavazásos 
rendszer ellenesei hihetetlennek tartottak: 
vasárnap estére

a balatonboglári ősi Gaal-kurlán 
könnyesszemü, lelkes magyarok üdvö
zölték, ölelgették Gaal Gaszlon fiát, 

Gaal Olivért,
mint a lengyeltóti kerület megválasztott 
képviselőjét.

Telefonpanasz 
a belügyminiszterhez

Kora reggel a kerület huszonegy községé
ben a pártok gyülekező helyein már százá
val állottak a választók, hogy leadják sza
vazataikat. A független kisgazdapárt részé
ről minden községben egy-két képviselő 
buzdította a gyülekező helyeken az egybe
gyűlt tömegeket, amint

a Temple-párt tanyáin is meglehetős 
élénk volt a választási hangulat.

Amikor a szavazás megkezdődött és tiz óra 
felé köztudomásúvá*  lett az első eredmény, 
a Temple-párt már szinte győztesnek érezte 
magát, mert délelőtt tiz órakor a szavazatok 
állása a következő volt

ifjabb Temple Rezső 1183 
Gaal Olivér 1045

Ezt az előnyt azonban hamarosan le
csökkentette az ellenzéki szavazók tömeges 
jelentkezése, úgyhogy

déli tizenkét órakor
a következőképpen állottak a szavazatok: 

ifjabb Temple Rezső 2589
Gaal Olivér 2538

A kisgazdapárti szavazók tömeges fel
vonulása egy pár községben lassított tem
póban folyt a szavazatszedő küldöttség! el
nökök rendelkezése szerint a szavazás. A 
Gool-párti vezetők azt tapasztalták, hogy 
szándékosság van n lassított szavazásban 
és ezért

telefonou panaszt tettek Kozma Miklós 
belügyminiszternél.

aki nyomban intézkedett, úgyhogy ettől 
fogva a lehető legteljesebb korrektséggel 
folytatták n szavazást.

Gaal előretör
Maga a választás elnöke, Körmendi) Já

nos ügyvéd — akinél szintén panaszt tettek 
a GooZ-pártiak — a saját hatáskörében is 
megtette intézkedéseit a szavazás sima le
bonyolítása érdekében, úgyhogy

délután három órára a választókerület
10.724 szavazójából majdnem hétezren 

leadhatták szavazataikat
és ekkor már Gaal Olivér győzelme is bizo
nyosra volt vehető.

Délután három ó’akor ugyanis • szava

zatok állása a következő volt*.
Gaal Olivér 3625
ifjabb Temple Rezső 3588

Ekkor még egy utolsó próbálkozás tör
tént ifjabb Temple Rezső érdekében és 
peaifc az, hosv

Gaal Olivér pátriájában, Balatonboglá- 
ron lezárták a szavazást, holott még 

lelt volna néhányszáz szavazó, 
akik azonban igy nem juthattak az urná
hoz, mig a balatonboglári Temp/e-szavazók 
valamennyien leszavazhattak.

Délután négy órára már 
kialakult a Temple-párt veresége, 

mert ekkor a szavazatok állása igy alakult;
Gaal Olivér 4466
ifjabb Temple Rezső 3538

Pánik a Temple-páriban
Félöt órára csak növekedett Gaal Olivér 

többsége s ekkor már
teljes lett a Tcmplc-pártban a fejvesz- 

tettség:
minden további fáradozás és szavazathaj
szolás meddő, a végső eredményen változ
tatni már nem lehet, legfeljebb kissé szépí
teni, hogy a bukás mégse legyen olyan 
nagyarányú. Ekkor a következőkép állot
tak a szavazatok;

Gaal Olivér 4575
ifjabb Temple Rezső 3261

Az eredmény szépítéséért folytatott küz
delem némi sikerrel is járt, mert hat óra
kor egy kissé lecsökkent Gaal Olivér több

Bombazáport zúditoíta-k 
az olasz repülők 
Desszie városára

Addlsz-Abeba, február 9.
Vasárnap újabb olasz légitéimadásról ér

kezett jelentés Abesszínia fővárosába. E je
lentés szerint a kora reggeli órákban egy
másután hét olasz repülőgép szállott cl 
Desszie városa felett.

Amikor az olasz gépek Desszlc fülé ér
keztek, bombákat dobtak le a városra.

Pontos hír még nincs arról, hogy a vasár
napi olasz bombatámadás milyen hutással 
volt.

Mussolini érdekes 
nyilatkozata egy angol 

képviselő előtt
London, február 0.

<1 H/tfiil Napló tud'sit<'/ónak telefonjelen- 
( se., Sir Aritoid W’tTson konzervatív képviselő 
az Observerbcn beszámolt arról a beszélgetés

sége, amennyiben ekkor még két községben 
szavaztak és az eredmény a következő volt:

Gaal Olivér 4789
ifjabb Temple Rezső 3665

Győzelem
875 szfetőíibségsGtl

Este 8 órakor a még hátralévő községek
ben is lezárták a szavazást és a végered
mény a következő:

Gaal Olivér 4875
ifjabb Temple Rezső 4006 

úgyhogy
875 szótöbbséggel Gaal Olivér válasz

tatott meg
a lengyeltóti kerület képviselőjévé.

A választás befejezése után a kerületből 
és különösen Balaionboglárró] óriási törne;.’ 
gyűlt össze, amely

lelkesen tüntetett Gaal Olivér mellett, 
majd fáklyásmenetté alakulva kivonult 
Gaal Gaszton sírjához. Ili Tilcty Zoli n, a 
sikeres választás vezetője,

letette néhány kegyeletes szó kíséreté
ben a kisgazdapárt koszorúját Gaal 

Gaszton .sírjára.
A NÉP párthelyiségeiben már a koraesti 

órákban sürgősen csomagoltak és ki autón, 
ki vonaton visszautazott Budapestre a csa
tavesztés színhelyéről.

A mandátumot hétfőn délelőtt adja át a 
választás elnöke Lengyeltótiban, a kerület 
székhelyen Gaal Olivérnek 

ről. amelyet nemrégiben folytatott Mussolini
val A cikk közli, hogy a Duce már azon a 
ponton volt, hogy elfogadja a párizsi javasla
tokat, amidőn

Angiin, Sir Sámuel Huaret • meghazudtolva, 
hirtelen elvetette az indítványt.

— Már elkészítettem a hozzájárulás óvatos 
megszövegezését — mondotta Mussolini az an
gol képviselőnek — és ez n hozzájárulás u 
további tárgyalások alapjául szóig II volna. 
Anglia elí rásának közvetlen eredménye sok 
olasz, és nhesszin vér hiábavaló kiont'sa.

Mussolini c/iilán kijelentene, bojrv a meg
torló intézkedésekben résztvevő állmuk a je
lenlegi viszály végleges megoldása után

örökre elveszítik az olnsz piacot.
— Lehetetlenség nzt kívánni tőlünk. — mvn- 

dolla Mussolini — hogy helyreállítsuk régi 
Kereskedelmi kapcsolata inkát, miután

túlságosan sokat 'költöttünk az uj kapcso
latok létesítésére.
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— Nem hagyhatjuk el arukat a bányákat, 
amelyeket most kezdünk feltárni, nz üzemeket, 
amelyeket építünk és a liusszulnjeratu szerző
déseket, amelyeket megkötöttünk

MegcsonkiljAk. legylt- 
koljsík az abesszinek 

az olasz hadifoglyokat
Párizs, február 9.

Az Erho <le Paris kairói tudósítója beszélge
tőst folytatott nz Abesszíniába küldött egyip. 
tömi vöröskercsztblzottság hazatért tagjaival 
A vörösk.rcst/csek elmondották, hogy

az abesszinek kínozzák, megcsonkítják, sőt 
meggyilkolják a kezükbe került ohm 

katonákat
’ még a vöröskeres/tes menhelyekct is katona 
célokra használják fel. Amikor Vehib pasai

megtudta. hogy nz ahe.sszinek lémészárolják a 
foglyokat,

szigorú napiparuiiciiban tiltotta meg a fog
lyok bántalmazását.

A parancs felo'vasásakor azonban abesszin 
harcosok tőrüket kirántva, vad csatakiáltások 
közben, esküvel fogadták, hogy

egyetlen foglyulejtett olasz sem fog kezük 
közül élve kikerülni.

Mok'el Ellát, ni egyiptomi kórházkülönit- 
mény gyógyszerésze, elmondotta, hogy Dagabur 
bombázásakor Nasihu fejedelem az amerikai 
korh /különítmény oltalma alá menekült s 
onnan gépkocsiján szerelt gépfegyverrel 

maga lövöldözőit az olasz repülőkre.
Huckmann dr., a különítmény vezetője fi

gyelmeztette Nnsihut, hogy eljárása sérti a 
nemzetközi megállapodásokat cs súlyos követ- 
terménnyel járhat a vöröskereszt különít 
menyre.

Hatméteres Iiótorlaszok, 
pusztító fagy és szélvész

a
Győr, február 9.

CA Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A legutóbbi napok viharainak 
pusztításai csak most bontakoznak ki teljes 
egészükben.

Az egéaz Dunántúlról agtfnsztó Jelen
tések futnak be.

amelyek két-hároin méteres, sőt sokhelyen 
hatméteres hótorlaszokról szólnak.

A hó eltakarítása sokkal nagyobb mun
kai igényel, mint a megyei hatóságok vár
tak. Győr és 7.irc között nagynehezen sike
rült a közlekedést biztositani.

Zlrc és Veszprém között azonban még

<■

A gazdatisztek demonstrációs
közgyűlése a kamaráért 
és a nyugdíjbiztosításért

guzdntiszfek
a

.4 Magyar Gazdatisztek és Erdőttsztek Or- 
szögeit Egyesülete báró \'<iy Miklós országgyű
lési képviselő elnökletével rendkívüli közgyű
lést tartott; Az elnöki meghyltó a ‘ '
hármas kívánságáról szól, amelyek szerint 
gazdatisztek

a nyugdíjbiztosítást, a gazdatisztek Alkal
mazásának kötclexővélétclét, nz önálló 

gnzdntlsztl kamara felállítását kérik.
Frónins Oszkár dr miniszteri tanácsos, 
földművelési miniszter képviseletében bej 
lonteltc, hogy

a nyugdíjbiztosítás megoldás elölt áll. 
I'elsőőrl Nagy Pál felszólalása után Schandl 
Károly biztosította a közgyűlést, hogy

hz országgyűlés többsége a gazdatisztek

TCzsűei mestuzasosat kötvényei °é» 
r Un'>|pv'*ifl!t  véle él elrdáeAt Ierel6inhp»bh»n te'Je Pl, 
miamim erekre Innitmrdkfllcnónt lolv»«<t Cérna Hűik, 

raidepeni V, NA<lor-n. tit. Tóxsdével itteniben.
Telefon : SI4 t«. 104- >.

Amerikai tragédia ularlóltaUák 
a borarklrdlyl a szép Gwendolyn rejtélyes meggyilkolása miatt

New-York, február 9
é l Hétfői Napló tintósífó/dfdZ ) A knlifornini 

Ilalálvőtgy kopár szikláinak lakói között 
nagy feltűnést keltett Gwendnlvn fíarrington 
feltűnően Hutai hollywoodi leány meggy ii 
kolása.

Gwendolyn pár hónappal ezelőtt érkezett a 
Halálvölyybe.

William llopklns boraxklrúly,
a környék leggazdagabb ember • hívta meg 
házába, ahol mint társalkodónő élt egész a lóg 
utolsó hetekig, amikor llopkins udvarolni kez
dett a leálltnak. A hollywoodi szépség

már-már beleegyezett abba .hogy 4 borát- 
király felesége lesz.,

mikor egy estélyen megismerkedett Arrhibald 
/Mrri'nmnncf. egy jómódú farmer fiával.

A fiatalok közölt szerelem keletkezőit és a 
boraxklrály házában

Hurokra került a hírhedt 
győri vörös terrorista 

eltl in jgszökült a (egyházból és végigfosztogatla fél Európát
Győr, február 9.

t I Hét .1f Napló tudósítójának telefon
jelen 'se., Vasárnap délben veszedelmes 
í. mtntf islát sz Állítottuk. a magyar-osztrák 
határról megvasalva, n győri ügyészség fog-

.*/<>  'dcs/ István negyvenéves. volt terro- 
iSt.T a győri ügyészség legújabb foglya, aki

hoMzas bujkálás és külföldi kalandok 
után került lomét Magyarországra.

Dunántúlon
mindig szünetel a forgalom.

A agg ni fingok előtt háromméleres hótor- 
Insz képződött és huszonöt gépkocsit meg
akasztott A Dunán Paks és Tolna közöli 
hét vízi és paprikamalmot sodort el a vi
har. Pécsváradrn a napok óta tomboló hó
vihar miatt, amely csak vasárnap szűnt 
meg,

négy nap után vasárnap délután érke
zett először posta.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka erős 
fagy volt, ami nagy kárt okozott a dunán
túli gazdáknak. A gyümölcsösökben egyéb
ként a szélvész is erősen pusztított.

ír.

kívánságai móléit foglal állást.
Gróf Széchenyi György, majd Farkas Elemér 
szólalt fel, aki uz

ötven éven felüli gazdatisztek nyugdíj
igényeire hivta fel a figyelmet.

Fáber György, nz egyesület igazgatója, a 
gazdatisztek nini helyzetéről tartott hosszabb 
előadást. Gróf Festetlek Domonkos felhívta n 
figyelmet arra a veszélyre, amelyet a meg 
nem felelő elemek gazdálkodása jelent. Liptay 
[.ászló. fíauer János, Pálffy Daun József gróf 
beszéltek ezután, Jaeobl Zoltán felszólalása 
után í.ber Antal dr. is azt hangoztatta, hegy 
a dilettantizmus és

a kontárkodás ellen minden erővel 
doni kell

Malcomes báró és Vutskils György gazdasági 
akndémini tanár szóltak még hozzá a kérdés
hez. végül iidvözlőtáviratot küldtek Gömbös 
Gyula miniszterelnöknek és Darányi Kálmán 
földművelési miniszternek.

kflz-

naprdl nnpra hevesebb féltékenység! lete
ltetek Játszódtak le.

A farmerfiu végül a boraik irálytól megkérte 
Cttvcndolyn kezét ég a beleegyező nyilatkozat 
után kitűzték az esküvő napját is. Nagy lako
mával búcsúztatták az esküvő estéjén a fiatal 
pórt. A szép Gwendolyn utolsó éjszakáját töl
tötte Hnpkins házában. Az esküvőt követő nnp 
reggelén

n menyasszonyt holtan találták ágyában. 
A nyomozás eddig még nem tudott biztos ala 
pót teremteni a Hopkins ellen irányuló gyanú
nak, do a nyomozás során az n gyanú merült 
fel, hogy llopklns nz utolsó éjszaka megbánta 
a házassághoz való hozzájárulást és 

féltékenységében agyonlőtte a fiatal meny
asszonyt.

A horaxk irályt letartóztatták és San Fran- 
dscoba vitték. 

Mohácsi n kommiin alatt az egyik terrorista 
különítménynek tagja volt, sorozatos rablá
sokat, iakásíosztogatásokat követelt el, 
amiért a kommiin után kilenc évi (egyházra 
Ítélték. Hat ével ki is töltött büntetéséből n 
Sopron kőhidai (egyházban.

három évvel ezelőtt azonban meg
szökött és azóts külföldön bujkált.

I koztok. *
Mohácsi ellen az utolsó három évben Európai a megindított vizsgálat megállapította, hogv az

határállomásainak rendőrsége adott ki el
fogató parancsot különböző híincielekmó- 
nyek miatt.

Pár héttel ezelőtt
Brüsszelben rabláson érték letten

Főidig égeti az angol 
tilottywoodg 

ahol Korda Sándor filmgyára van
London, február 0.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése. ) A vasárnapra 
óriási tűzvész pusztított 
moodban. A katasztrofális 
jcsen

elpusztította Elstree

virradó éjszaka 
az angol Hollg- 

tfiz csaknem tel-

filmvárost.
Elstree a hnrlfordi grófságban fekszik s az 
utóbbi években a filmváros hatalmasan fel
lendült. Itt van többek közölt a világhírű

Vasárnap Párisba 
érkezeti Hodzsa 
csehszlovák 
mimsztereinök

Pár Is, február 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tése.) A francia közvélemény érdeklődése első
sorban a francia-orosz segélynyújtási egyez
mény küszöbön álló ratifikálása felé irányul. 
Annak ellenére, hogy

Hodzsa csehszlovák miniszterelnök vasár
nap Párisba érkezeit, 

megkezdődött a párisi diplomáciai tanácskozás
sorozat második szakasza, az érdeklődés 
mégis inkább a kamara keddi ülésének elő
készületeire összpontosul.

Hodzsa megbeszéléseket folytat majd Sarraut 
miniszterelnökkel és Flandln külügyminiszter
rel. továbbá a francia fővárosban 
Tltulescu román külügyminiszterrel és 
rom kisánlánt állam párisi követeivel.

Nyilvánvaló, hogy
a tárgyalások központjában a dunai 

dés áll.
A francia államférfiakkal folytatandó 
beszédesek időpontját még nem állapították 
meg. Hodzsg ..minis^terelpök eiőrelátbgtóia^ 
szerdáig marad a francia fővárosban.

tartózkodó 
a há-

kér-

meg

Festetics Domonkos gróf 
elbocsátott kortese 
szolgáltatta ki a grót elleni 
peíiciós per bizonyítékait

A politikai köröket sokat foglalkoztatja 
Festetics Domonkos gróf országgyűlési képvi
selő mandátuma ellen indított peíiciós per, 
amelyben

most fejezték be a bizonyítási eljárást.
A tanúvallomások szenzációs adatokat tartal
maznak. Húrom községi jegyző azt vallottá, 
hogy

a választások előtt a Festetlcs-pírtlrodából 
pénzt vett fel propagandacélokra.

A pénzt kocsmaszámlák kiegyenlítésére és fu
vardíjakra fordították.

A meglepő vallomásoknak különös előzmé
nyei vannak. Festetics Doti*nkos  gróf pártjá
nak egyik bizalmi embere átpártolt a petció- 
tudókhoz.

Megszerezte a választási költségekről szóló 
nyugták fotókópiáit, 

amelyeket a peticiónálók a per irataihoz csa
toltak.

A közigazgatási bíróságon most vizsgálják 
át n bizonyítási eljárás során elhangzott tanú
vallomások jegyzőkönyveit. Ez a munka egy
két hetet vesz igénybe.

Így az ítéletre február végén, de legkésőbb 
március elején sor kerül.

Akkor dől el. hogy a szigetvári kerület man
dátumát mcgtnrlhatja-e a parlamenti viharsa
rok fialni képviselője.

INNITZER 
HERCEGÉRSEK

támadó újságcikk miatt 
lemondott egy diszelnökségről

Bécs, február 9.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A hercegéneki titkárság közölte, hogy 
dr. Thcodor limit tér. bécsi hercegérsek Irmon 
dott a bécsi orvosok öregségi és jótékonysági 
alapítványának diszelnökségéről.

A lemondás előzménye az, hogy 
bécsi lapban nemrégiben

súlyos támadások jelentek meg a bécsi 
orvosok gazdasági szervezetének vezető

sége ellen.
A szervezet irodái nz öregségi és jótékonysági 
alapítvány házában vannak és n szervezet szo
ros összekl'ttetíshcn áll ar alapítvánnyal. A 
támadás egyes részel

Im.ltrer hcrccgérsek személyére Is vonat- 

nz egyik

és letartóztatták. Megindult a kiadatási el
járás, a veszedelmes kommunistát kiadták 
Magyarországnak és vasárnap reggel adták 
ál a határon a magyar hatóságok em
bereinek.

London Film Társaság filmgyára is, amely
nek vezetője Korda Sándor, a nagy film
rendező.

Eddig még ismeretlen okból az egyik 
műteremben tűz ütőit ki a a lángok ijesztő 
gyorsasággal terjedtek. A rengeteg, felhal
mozott díszlet- és filmanyag könnyű tápot 
adott a lángoknak. A hatalmas tűzvész egé
szen a reggeli órákig tartott. As anyagi kár 
sok millióra rúg.

újságcikk adatai teljesen valótlanok, de a 
bíboros, aki ismételten

tiltakozott az ellen, hogy személyét nyil
vános vitákba keverjék, 

bemondott az alapítvány diszelnökségéről.

Zárt ülésen a Petőfi
Társaság tagjává 

jelölték Földi Mihályt
A Petőfi Társaság vasárnap délelőtt ar 

Akadémián felolvasóülést tartott. Pékár 
Gyula elnöki megnyitójában megemlékezett 
nrról, hogy

a Tokióban élő magyarok megalakítot
ták a japáni Petőfi Társaságot

a Pctőfi-kultusz ápolására.
Havas István előterjesztette a főtitkári je

lentést, majd Kállay Miklós, Gáspár Jenő, 
Gyallay Domonkos és Madag Gyula felol
vasása következett.

A felolvasóülés után a közönség távozott 
az Akadémiáról, a Petőfi Társaság pedig

zárt ülésen döntött az Idei tagjelölé- 
sekrői.

A Petőfi Társaságban három hely üresedett 
meg és rcodalmi körökben már

hetek óta folyt a vita éa agitáció az uj 
jelöllek neve körül 

és különféle nevek kerültek kombinációba.
A zárt ülésen az egyik megüresedett tag

sági helyre
rendes ‘ * * ““““ ..........

akinek a 
trilógiája 
pár cimü 
irodalmi ...... .................. „
Agyagfalvy Hegyi István költőt jelölték.

a harmadik hely betöltetlen maradt.
Tiszteletbeli tagnak ajánlották Lőrincrg 
Györgyöt, kültagnak pedig Kisfaludy Stróbl 
Zsigmond és Lu.c Elek szobrászművésze
ket. a Petőfi-kultusz terén kifejtett mun
kálkodásukért.

tagnak jelölték Földi Mihályt, 
közelmúltban megjelent regény- j.- 

és a most piacra került Házas- 
regénye aratott jól megérdemelt 
sikert. A másik tagsági helyre

SíMvzgasca accii órákkal 
késSMiu taparztafui fogja 

síutíéi, ka Hczalde- 
ílapid aecáptdá ^atcia- 
c^akcítumet óatiiválka- 
zstt. ktm pattan (el, mk» 
ég. az atMct, aeut cau/ja 
a penge élét, dttaudá 
használatúit az accííe 
tót ÁMlt és &de tesz. A 
Uezatiie-Hapd egg etis- 
ihsbí, tökéletes aecípe'ó 
g^Msiaeatöakeéitt, mellyel 
vía, szappan és ecset üit- 
kül egy pete alatt tök éh - 
tesen Saeaii/itkazkatilc. 
P.tö8acMaz& fittét és ezt 
is visszatéeUen*  azután 
eteden ctöltöz i/agy ínfűt 
izísdetdsiuáf. íetdett. nagy 
luiut 88 fittét, eeedeti 
uagg. dafaz Ü 156. Kap
ható ududtu szaküz'et- 
8tu. és a készíti De. tíal- 
tzte vegyész ittatszeetáeá- 
bau, VI., lecéz-kiaíi 8.
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Seruhás, szmókingos 
magyar zsebtolvajokat 
fogtak el vasárnap 
Garmísch'Partenkírchenben
A zsákmány feletti veszekedésük leplezte le 
a négy veszedelmes nemzetközi zsebtolvajt

és mindenütt csak 
a legszebb!

Vasárnap délelőtt rádiógramot kapott a 
budapesti rendőrség Garmisch-l'artcnkirchen- 
bői. A rádiógramot az ottani rendőrigazga
tóság küldötte és ebben arról értesíti a bu- 
dapipsti főkapitányságot, hogy ott

négy veszctlfelenies magyar zsebtolvajt 
tettek ártalmatlanná.

A rádiogram szerint pénteken délután el
fogták ott Kiéin Géza 40 éves volt föpin- 
cérl, I.imicsán József 37 esztendős vásári 
árust, Dulai Kálmán 39 éves ékszerészt és 
Eriik Mihály 29 éves foglalkozásnélkfili 
egyént.

A budapesti főkapitányság azonnal meg
nézte ennek a négy embernek előéletét és 
megállapították, hogy

valamennyi büntetett előéletű ember.
Kiderült az is, hogy mindegyik veszedelmes 
zsebtolvaj, rendszerint együtt szoktak dol
gozni és arról nevezetesek, hogy csak olyan 
helyeken követik el a zsebtolvajlásokat, 
ahol

jó közönség szokott egybeverődni.
Megállapították, hogy Kiéin Géza a négy

tagú banda vezére. Legutóbb kétesztendei 
fegyházra Ítélték, de előzetesen a berlini 
birodalmi törvényszék kilenc hónapra 
ítélte, Nizzában is ült egy*  félesztendőt, sőt 
a bécsi országos törvényszék fogházának is 
volt már a lakója.

Mindezeket az adatokat közölték a gar- 
mischpatcnkircheni rendőrséggel, ahonnan 
a déli órákban részletes telefonjelentést 
kapott ’a négy budapesti zsebtolvaj ottani 
bűneiről a budapesti főkapitányság.

Mind a négyen egy garmischpartenkircheni 
előkelő szállodának az első emeletén

- béreltek lakást
és azt hitték felőlük, hogy előkelő külföl
diek, akiket a sportszenvedély hozott ide. 
Kiéin Géza és Dulai Kálmán

állandóan álruhában és teljes sifölsze- 
... ... rclésscl járkáltak

a város környékén a hegyekben, mig Limi- 
csán és Eriik különösen az esti órákban

jólszahott szmokingjukban a szóra
kozóhelyeket keresték fel.

Vasárnap reggeltől estig hallgatta ki 
és tartóztatta le a vizsgálóbíró 
a nagy kommunista szervez
kedés szereplőit

A büntetőtörvényszék harmadikemeleti 
folyosói vasárnap szokatlan képet mutat
tak. A néptelan, hangtalan, hosszú folyo

sók. amelyeken vasárnaponként senkit nem 
látni, —

tele voltak emberekkeii fogháaőrők*

Mint utóbb megállapították a garmisch
partenkircheni detektívek, — mindazokon 
a helyeken, ahol ez a négy ember megfor
dul.

pénztárcák, órák én nemesebb szőrmék 
tűntek el.

Természetesen sem a két szmókingos, mo
nokli., „urra", sem a siruhás sp/ortférfiakra 
senki nem gyanakodott, sőt éppen ók vol
tak azok, akik ugyancsak panaszt tettek n 
szálloda igazgatóságánál, hogy egyiküknek 
arany cigarettatárcája eltűnt a délutáni fe
keténél, amíg a telefonhoz hívták.

Szombaton este az egyik szcbapincérnek 
feltűnt, hogy a négy ur előtte ismeretlen 
nyelven Igen heves vitát folytat, majd az 
egyik — Kiéin Géza —

útadott egy női rctikült a másiknak, 
amit ez hevesen kikapott a kezéből.

Ez a jelenet a szálloda emeleti halijá
nak egyik irófűlkéjében történt. A szoba
pincér azonnal közölte tapasztalatait a 
szálloda földszintjén tartózkodó két .detek- 
tivvel, akik igazolásra szólították fel a 
négy, ismeretlen nyelven beszélő férfit 
Igazolás közben ezek olyan durván támad
tak a detektivekre, hogy

hatóságsértés miatt kerültek a rendőr
ségre.

A rendőrségen az egyik tisztviselőnek az 
asztalán feküdt a budapesti rendőrségnek 
hónapokkal ezelőtt megküldött értesítése 
és személyleirása azokról a zsebtolvajokról, 
akiket mint nemzetközi tolvajokat tartanak 
nyilván a rendőrségen. Az egyik szmókin- 
gosnak az arca nagyon hasonlított a körö
zött zsebtolvaj fényképéhez, igy fogott 
gyanút a rendőrség, amely

egy szállodai szobapincér ébersége foly
tán valóban kitűnő fogást csinált.

A garmischpartenkircheni rendőrség ér
tesítése szerint, most valósággal razziázzák 
az ottani szállodákat és a magánosok laká
sait, ahol idegenek szállottak meg, hogy 
igy teljesen kitisztítsák a IV. téli olimpia 
színhelyét a zsebtolvajoktól. . akik valószí
nűleg még nagy számban tartózkodnak 
Garmisch-Partenkirchenben.

foglyok, ügyvédek várakoztak 
és azután egymásután siettek be dr. Engcdy 
Róbert vizsgálóbíró szobájába. A most le
leplezett nagy kommunista szervezkedés 
vizsgálata folyik itt. Reggeltől az esti órá
kig dolgozott Enyedy vizsgálóbíró, hogy 
mielőbb befejezze a kommunista bűnösök 
kihallgatását.

Elsőnek Wéll Emil dr. orvost,

a bűncselekmény főszereplőjét vezettette 
maga elé a vizsgálóbíró. Weil dr. volt a ve
zetője és legfőbb irányítója a bolseviki 
összeesküvésnek, amely precízen kidolgo
zott tervek alapján akarta megvalósítani 
terveit. A vizsgálóbíró előtt

ott feküdtek a lázltó röplapok

és a Kommunisták Magyarországi Pártjá
nak kiadványai.

Weil Emil minden részletre kiterjedő 
pontos vallomást '.ett vasárnap, úgyhogy

ma már tisztán áll a vizsgálóbíró előtt 
■ szervezkedés legapróbb mozzanata is.

Ezután még tizenegy gyanúsítottat hall
gatott ki Enyedy Róbert dr. Miután befeje
ződtek a kihallgatások,

tizenkét gyanúsítottat kísértek le a 
fogházba.

Valamennyit letartóztatták és vizsgálati 
fogságban várják most már további sorsu
kat.

A törvényszék vádtaníícsí a közeli na
pokban foglalkozik a kommunisták bűn
ügyével és a biróság már két-három héten 
belül iUIkuhet falattűk.

KAMIllOFLOR 
A szőkéknek készült alkálimén- 
tesKamilloflorSpecialShampoo 
megtartja a haj természetes, 
aronyos fényét és azt visszava
rázsolja, ha már eltompult volna.

BRUNETAFLOR 
Asötét hajnakkészültalkálimen- 
tes Brúnót aflor Special Shampoo 
ragyogó mély fényt ád és a sö
tétbarna színárnyalatokat soha 
nem sejtett pompában juttatja 

érvényre.

Tizenkét várószobát 
fosztott ki négy nap alatt 

egy őszes, hullámoshaju, zömök férti
Vasárnap reggel megjelent a főkapitánysá

gon Kévést Béla dr. főorvos, akinek a Hold
utca 15. számú házban van a rendelője és el
mondotta, hogy szombaton, mig ő a Zsidókór- 
házban rendelt, megjelent lakásán egy férfi és 
őt kereste.

Amikor aszisztcnsnője, Báthory Emília kö
zölte a látogatóval, hogy Révész főorvos nincs 
a lakásban, ez arra kérte a nőt, telefonáljon 
ki a főorvoshoz a kórházba. Az a.sziszten.snő 
he is ment a telefonszohéba. mire azopban 
visszajött, az ismeretlen férfi eltűnt s vele 
együtt eltűnt a főorvos többszúz pengőt érő 

hatalmas asztali szivartartója.
A főorvos panaszával egyidejűén futott be a 

rendőrségre Farkas Ignác dr. egészségügyi fő 
tanácsos panasza is, aki nagyjában ugyanezt 
adta elő. Tőle

ezüstdohányzókésrlctct és két i-züstkana- 

Nagyzási mániában szenved
Kovács Béláné, a titokzatos

életű ál-báztulajdonosnő
özv. Kovács Bélánét, az ál-háztulajdonosnőt, 

aki fondorlatot csalással Grflnfeld Jolán né
ven húszezer pengőt akart felvenni, a Szobi- 
eszky János-utca 7. számú ingatlanra és szél
hámosságát csak az utolsó pillanatban. köz
vetlenül a pénz felvétele előtt leplezték le, va
sárnap letartóztatta a rendőrség. Hétfőn reg 
gél kisérik ót nz ügyészségre, ahol további 
sorsa felett döntenek.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
ben kinnjárt « Víg-utca 5 száma házban, ahol 
a nagystílű kalandornő legutóbb lakott. A 
földszintes, rozoga házikóban egv szobát bé
relt a „nagyságos asszony", ahogy ott nz egy
szerű, jobbára szegény munkáslakók titulál 
ták.

Kovács Béláné titokzatos életet élt, 
csupán a háziasszonnyal érintkezett, attól bé 
relle szobáját heti 4 pengőért Általában nagy
zási mániában szenvedett és amikor nz iránt 
érdeklődtek, hogy miért nem lakik másutt, az.l 
felelte.

fog A nemsokára még a saját villájában Is 

Nem gazdag, 

drága ruhája sincsen.
És mégis — 

mindenki leg
szívesebben csak vele

táncol.
Csodálatosan szép haja 

mindenkit elbűvöli

II.IDA SHAMPOÜ

kit vitt cl a látogató.
A rendőrségre a második följelentés percé

től kezdve szinte
tizpercenként érkeztek bejelentések 

ügyvédektől, bankigazgatóktól és mérnököktől, 
akik egytöl-egyig arról tettek jelentést, hogy 
őket is ugyanolyan módon kifosztotta cgv 
férfi, mint a két orvost.

A rendőrség csak annyit tudott megállapí
tani, hogy egyik helyen Gábor dr-nak, a másik 
helyen Kemény mérnöknek, a harmadik he
lyen pedig ismét másnevü férfinak mutatko
zott be a szélhámos, akinek személyleirása a 
kővetkező: Negyven-negyvenöt é-v kerüli, 165 
•rn magas, ősze.s, hullámos haj, szürke kabá
tot, sötétkék nadrágot visel és mély basszus 
hangja van. A rendőrség nyomozást indított 
az ismeretlen szélhámos kézrekeritésére,.

lakni.
A harminchét esztendős asszony állandóan 

azt hangoztattn, hogy férje gazdag épitészmér- 
nők volt, de vagyonát pereskedés utján a ro
konai szerezték meg.

Tavaly március óla lakott a vigutcai házlinn 
és n nyár folyamár.

a házban lévő fagylaltgyárban mint köny
velőnél dolgozott.

Havi 80 pengőt keresett és volt gazdái meg 
veltak vele elégedve. Most n legnagyobb meg
lepetéssel értesültek n szélhámosságáról. Na
gyon meglepte a szomszédokat az elegáns 
szépasszony letartóztatása, mert mint az. ud
varban összcsereplett szomszédok mondogat
ták egymás között; el sem hitték volna, hogy 
<t ..nagysága" ilyen szélhámosságra is képes.

Az utóbbi időben
többször kísérte a kanul# egy elegáns fia

talember,
de ennek a személye felől soha nem adott fel
világosítást.

Rákóczi ul 72-74
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I.
.1 világsajtót jóideje foglalkoztatja a spa

nyol cxkirályi pár magánélete llol az a 
hír bukkan fel, hogy Alfonz és Ena válik, 
hol a:, hogy kibékülnek. Közben Budapes
ten csöndes előkészület folyik, amelynek a 
vége könnyen az lehet, hogy Alfonz cxklrály 
Budapesten telepedik le. Állítólag bizalmas 
tárgyalások folynak egy várbeli palota meg
vásárlásáról és a; a hir járja, lágy az ex- 
király főudvarmcstcre rövidesen Budapestre 
jön, hogy tárgyaljon Alfonz király letelepe
déséről.

II.
Azokban az arisztokrata és dzsentri ber

kekben, ahol az ilyesmire sokat adnak, nagy 
megütközéssel beszélnek egy hírről, amely 
úgy szól, hogy az ifjú arisztokrata, akinek 
irodalmi hajlandóságai vannak, könyvirásra 
készül: az arisztokrata családok leszármazá
sának történetét akarja megírni (a tudomá
nyos irodalom hivatalos nyelvén szólva), 
különös tekintettel a fajbeli vérkeveredés 
szempontjaira.., ni.

A/. elegáns Budapest pompás szórako
zása: Arizonai Amit Rozsnyóék produkál
nak ebben a ragyogó, bűbájos lokálban — 
az csoda. Igazi gurmandoknak való falat 
Miss Arizona ólő gyümőlcsöskert-számn, 
amelyhez Rozsnyay Sándor irt pompás 
kísérő muzsikát. Miss Dánia, Sylvia és 
Cliristián és a többi attrakció is remek.

IV.
Gaál Franci régi autója mellé újat vásá

rolt, egy nyolchengeres lukszuskoeslt.

V.
Régi, érdekes udvari emlékek támadtak 

'fel vasárnap egy aranylakodalmon. Mayer 
Léndrt József és felesége, egy kedves öreg 
házaspár ünnepelte házasságkötésének öt
venedik évfordulóját. Mayer ar hires régi 
udvari ember, szakácsmüvész, a budai Vár
palotában teljesített szolgálatot hosszú esz
tendőkön át és ha l. Ferenc József, vagy 
később IV. Károly Budapesten tartózkodott, 
ő főzött számukra.

VI.
A Parisette szenzációja : dlzőzverseny! 

Minden este Vörös Anikó és Barabás Sári 
éneke). Beretvás Gyula a remek kisérő.

VII.
Tegnap reggel amerikai kábelsürgöny ér

kezett Budapestre. Mr. Gapen, egy neivyorki 
ur hat koromfekete nőstény pulit rendelt. 
Negyven dollárt fizet darabiáért és 250 
dollárba kerül a pulik amerikai útiköltsége.

VIII.
A váci utcát korzó látványossága Angelo 

mester magyar arisztokratákról készült fel
vételeinek feltűnést keltő kirakata, amely 
valóban művészi kivitelű fényképekkel gyö
nyörködteti a nézők tömegeit. Februári 
propagandaárak. Előjegyzések VI., Vád
utca 24. Tlele/on 80-7-21.

IX.
Irodalmi esküvő lesz hétfőn a Horánszky- 

utcai kápolnában: Rácz Pál, az ismert »zlo- 
vensrkót trő Kató nevű leánya tartja eskü
vőjét Soóky Török Józseffel. Az esket éri 
szertartást Mécs László, a papköltö végzi.

X.
Valaha a „maszkabdlok" leggyakoribb fi

gurája Picrrot és Pierrette, Carmen és tor
reádor t’olf. A báltudósok statisztikája sze
rint az idén bandita kosztümök szerepeltek 
a leggyakrabban. A szezon attrakciója: lét- 
rás bébirabló d la llruno Ifaupfmnnn. Mitlcn 
idők ... miilen idők .. *

XI.
A Műterem Kossuth La jós-utcai helyisé- 

g ben megnyílt Fclcky-Fcttcr Frigyes fes
tőművész nagysikerű gyűjteményes kiállí
tása

XII.
A hivatalos lap vasárnapi számában, az 

árverés rovatban, érdekes tétel szerepel; a 
bontás ni itt állá sokat emlegetett fehérsas- 
téri Lkaidban HSi pengő kikiáltási árban 
bontási anyagot, létrát és más holmikat 
árvereznck hétfőn reggel. A Kisnapló sok- 
fiié érdeklődött, de senkisem tudta meg
von I- ni. miféle árverésről van szó, kinek
t- lel int jm kerülnek kalapács alá.

BAKTER: Má meg újra Pesten vótak, 
Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: A Zsuzsa jányunkat vittük föl 
szógálni.

BAKTER: No csak. Mér? Nincsenek ma
guk arra rászorúva.

ÖRZSI: Nem is azér. De mindenáron 
férböz akar menni Csele Károlhoz. Hiába 
montam neki: gondód meg mafla júny. 
fiatal vagy, vékoncsontú, nem bírod te 
még a verést.

LEPCSES: Magam is kéméltem mindig. 
Ha megütöttem, csakis a délnyugati fertá- 
Ion, a nemesebb részekre.

BAKTER: Csete Káról asszonyt akar? A 
szalmnfödeles házába?

ÖRZSI: Váltig uszította a jányt, hogy ne 
féjjen, szüret után Isten seglccségével le fog 
égni a háza, oszt a biztosittási pézen cserép
födelet rakat.

BAKTER: Hm. Van esze annak, hogy 
igy előre tuggya.

LEPCSES: Nem ész köll ahhoz, hanem 
gyufa.

BAKTER: Hásze mond valamit. — No 
ml újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Szanájják a fővárosi népe
ket.

BAKTER: Szanájják? Hát ammeg mi?
LEPCSES: Ne is kérdezze. Én is meg

faggattam egy ollan micisapkás embert a 
kocsmába. Aszongya rögvest megmutattya, 
csak tegyem ki az asztalra a bugyelláriso- 
mat. Ki is tettem. Aszongya, na most for
duljak el. Elfordútam. Vártam egy ke- 
sennyég, de oszt visszafordútam. mondok: 
hátosztán? De akkorra má eltűnt az ember 
is, meg a pénzem is.

BAKTER: Hinnye a pámpelláját! így 
szanájják a fővárosi népeket?

ÖRZSI: így, a csudálatos Isten lapfccsa 
agyon aki kitanálta.

BAKTER: No illeti Oszt arrul mit hallot
tak, hoev hentes-lázadás vót Pesten?

LEPCSES: Igen, mer a Hangya szövetke
zet vágja a disznókat. Persze a hentesek 
nem akarták. Szalattak a mlnlszterhöz. A 
miniszter aszonta, hogy ű se akarja.

BAKTER: Hát akkor ki akarja?, 
LEPCSES: Maguk a sertések.
BAKTER: De mán a’ nem lehet
LEPCSES: Lehet bizony. Mer megkérdez

tem én egy hentest, hogy kik fundálták ki 
eztet? Aszongya; azok a szemtelen disznók.

ÖRZSI: ölég disznóság a disznóktul, 
BAKTER: Hát az Igaz vóna, hogy Német

országba az uccára esett e’ repölőgép?
ÖRZSI: Agyon is csapott e’ csomó em

bert.
BAKTER: Szörnyflletes dolog lehetett, 

igaz-e Lepcses szomszéd?
LEPCSES: A*  is, meg nem is. Nézze csak, 

műt nyáron a szederfa alatt ebédőtünk. 
Ecccr csak ekkis madárka a fárul üzenetet
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f^/lz QfeQő/is^S |j> asszony <s^
A PÁRISI „KORA-TAVASZ"

Az enyhe Idő az előző szczónoknál jó
val előbb hozta ki a tavaszi átmeneti ka
bátokat, köpenyeket és kosztümöket. Az 
átmeneti kabát nélkül elegáns asszony 
gnrderobját el sem lehet képzelni. Ezek 
teljesen férflszabásuak vagy egyszerű an
golosak, nagy steppelt reverekkel, steppelt 
övvel és zsebekkel. Az átmenet! kabát rop
pant praktikus, mindenütt és mindig ele
gáns. Ha utazunk, még a hotelportás Is 
mélyebben hajol meg egy ilyen puha, ele
gáns köpeny elölt. Sporthoz, délelőttre szí
nei sállal, ehhez illő acesioirekkel a la- 
hetft legelegánsabb viselet.

Színben a szürke és a kék minden árnya
lata, valamint a bagaria, illetve egy most 
divatba jött barnás szin vezet. Ezek alá 
nagyszerűen lehet öltözködni. As ember 
csináltat a szürke kabáthoz egy világosabb 

, szürke könnyű szövet angolos ruhát, a 
kék alá egy halványkék gyapjú georgeltct 

PARISETTE KÁVÉHÁZBAN
Vörös Anikó—Barabás Sári—Gerö Gyula 

hangulaton estéi.
Dó'után n znn-o-ántV!

kűdött le, de igenyessen bele az örzsi levc- 
sibe. Persze örzsi elkezte cifrázni a ma
dárka jópettyegetős pofátlan árgyélusát. 
Mondok: ne káronkoggy hallod, inkább 
dicsérd az Úristen bölcsességé hogy a kös- 
ség bikáját nem teremtette madárnak.

BAKTER: Jól mongya. De mire érti?
LEPCSES: örüljenek a németek, hogy 

azok a ménkű nagy tengerihajók nem tun
nak röpíini.

BAKTER: Biz ügy van. — Affelül mit 
hallottak, hogy a kórmóny elengetle azok
nak a büntetésit, akik a választáson nem 
szavaztak9

LEPCSES: El. De errül eszembe jut, hogy 
egy fogházigazgató március 15-én ünnepéit 
rendezett a raboknak, oszt elmonta nékik 
a Talpra magyar-t. Mikor odáig jutott, 
hogy: „rabok legyünk, vagy szabadok, ez a 
kérdés válasszatok ...“ megszólal az egyik 
rab, oszt aszongya: Ne Ízéjjen igazgató ur. 
ha mink azt választhatnánk, amit akarunk, 
akkor maga elmehetne nyukdijjba.

ÖRZSI: Jól monta a pernahájder.
BAKTER: Ahhoz mit szól Lepcses szom

széd, hogy a Grazi Jani tábornok ollan ke
gyetlenül elpühölte a Rasz Deszkát?

LEPCSES: Azér vót az egész, mer az 
ebezoknái az asszonyok is elmennek az 
urukkal a háborúba, hogy buzdfccsák ükét. 
Panaszkonnak is szegény abezok: nappal az 
olaszokkal lüvődözni, éjjel az asszonyok 
buzdítanak bennünket, —. hát pihenni 
soha??

BAKTER: Nono! •— Mit hallani még oda- 
föl?

LEPCSES: Sokat kodéinak a téli olim
piára!.

BAKTER: Tél! olimpia? Hát a’ miféle?
LEPCSES: Főmásznak jó magosra, oszt 

lecsúsznak. Aki elsőnek van lent, as nyeri 
a bajnokságot.

BAKTER: No csak. Képzelem minő szép 
csöndes házasélet van arrafelé.

ÖRZSI: Mirű gondujja?
BAKTER: Mer nálunk Is békesség van, 

miúta a feleségem megnyerte a bajnoksá
got.

LEPCSES: A felesége? Mikor?
BAKTER: TennapelÖtt. Fömásztunk a 

háztetőre a kéményt lgazlttanl. Körűnézek, 
hát az én Julcsám ippen csúszik lefelé, 
nagyot huppan a fődön, oszt a száját táto
gat!, de nem tud szóni azúta se.
[ ÖRZSI: Jesszusom Máriám! Orvost hí
vott?

BAKTER: Rőktön üzentem neki, hogy 
három hét múlva gyüjjön el.

LEPCSES: Gyere örzsi! Menünk haza.
BAKTER: Hova siet eccerre Lepcses 

szomszéd?
LEPCSES: A ml kéményünk is igen ra- 

matyul áll, meg köll igazittani. — No Isten 
álgya.

és a barna alá egy betget.
Paris tele van most ezekkel a köpenyek

kel. Azt mondják, hogy úgy fogy, mint a 
kockacukor.

Erősen tartja magát idén is a kosztüm. 
Minden ruhához kabátot mutatnak. Akár 
bolero, akár sztnőklng formában. A kosztü
mök teljesen férfizsánerüek, sveifoltak, 
keskeny herrnfazónnal. A szmóklng kosztü
möket azután összekombinálják a fent 
leírt teveszőr, vastag bolyhos kabáttal: ez 
a toilette a tavaszi elegancia non plus 
ultrája.

A csíkozott, diagonall anyagból (termé
szetesen világos tónusban) készült tavaszi 
kabátok Is dominálnak a párisi bemutató
kon. Ezek is férfizsánerüek: széles vállal, 
reverrel, hátul simán, egyenesen, nini 
sliccéivé. Ez a kabát férfikalappal, lapos- 
sarkú cipővel a tavasz slágere lesz. Álta
lában minden angolos, minden egyszerű 

az idén. Az anyagok viszont finomak, pu- | 
hák, simulékonyak, bolyhosak.

A világos tavaszi kosztümöket a tavaly 1 
mar favorizált sötét blúzokkal viselik. Kü- ' 
lönösen felkapták a világoskék puhaszö- 1 
ve tű kosztümöt, amit sötétkék mag. ból ' 
csíkozott selyemblúzzal viselnek A beige 
koszliimhöz pedig barna ingblúz lesz a di- I 
vat. Ismét felütötte fejét a néhány évvel 1 
ezelőtt divatba jött pepita. Különböző va- 1 
rlációkat mutattak be ebből Párbban: 
sima szoknya pepita knbáttal és fordítva, ■ 
pepita szoknya egyszínű szmókingkabátlal, . 
fehér blúzzal.

Nagyszerűen festettek a mannekeneker a 
rövid vagy hosszabb, háromnegyedes bő- 
hátú kabátok. Mennél magasabb volt vi
selője, annál bővebb volt a kabát háta. I 
Sok modell kabátbélése és kihajtója a ru- | 
hával harmonizáló színű hnprlméből ké
szült. A hozzá viselt sildes kalapot pedig 
a ruha Impriméjének kivágott virágai dl- ■ 
szitették.

De ne tovább... Elég lesz egyheti ize- 1 
ütőnek ennyi is a nagy párisi titokból. }

Dr. Dévalné Erdős Böske,
*

Binét és Barna selyem- és divatkülönleges
ségek áruházába (Budapest, Deák Ferenc-utca 
18.), a divatot irányító külföldi és hazai kel
mék már megérkeztek, amelyeket az érdek
lődő hölgyeknek készségesen mutatnak be.

Hölgyek jelszava:
Szép tavaszi kabátot

KLEIN ANTAL
áruházában vásárolhatunk
KIRÁLV.UTCA 49 (A rertz-tamplomnftl)

Az elsőosztályu bajnokság negyedik for
dulóját ma este fél 7 órakor játsszák le. 
összeállítás: MAC IL—DSC (zsűri: Fészek). 
OMBC—MAFC (zsűri: Diplomás Club). 
Diplomás Club—BLKE (zsűri: DSC). MAC 
I.—Unió LTC (zsűri: BLKE). MTK—Fé
szek (zsűri: MAC I.).

A másodosztályú bajnokság folytatólagos 
mérkőzései a következük: Orvosi Kaszinó— 
MTK II., DSC II—Lipótvárosi Demokrata 
Kör, Nemzeti Bank—BEAC I., MTK III.—- 
BBTE, Igazságügyi SC—BEAC Hl.

♦ 
FELADVÁNY

(Jakab Józseftől.)
Február 10.
* K, 8. 8, B, 2
ó K.9.7
0 9,6, 4,8,1
+

♦ A.D ÉSZAK ♦ 7,4,»
6 10, 6 4 § E ó 5,8
0 K, B, 10. 5 d E 0 A, D, 8,7
4. D, 10, 9, 3 DÉL * 8, 5, 4, 2

♦ B, .0,9
6 A D, B, 8,2

0 —
* A, K, B, 7,6

Dél 4 kört Játszik, Indulás Icáró király.
♦

Február 8-i rejtvényünk megfejtése: Dél kör 
10-zel Indul, ha Nyugat nem fed, treff királyt 
hívja, amit Nyugat ásszal fed és aduval 
felülüti, majd 2 adu lehívása után Kelet kény
szerdobásba kerül, kis körrel n« ütést Nyugat
nak adja ki, aki kénytelen Dél treff „gábli“- 
jába hívni.

Az Országos Magyar Bridge Club folyó hó 
7-i páros szerencseverseny első diját: lloger 
Tiborné— dr. Szigetiig Pál, második diját: dr. 
Székely—Var^a-párok nyerték.

*
A bridjsszövetség intézőbizottságának ülésén 

csapatbajnoki bizottságot választottak, amely
nek feladata a bajnokságok teljhatalmú irá
nyítása. Ehhez a bizottsághoz futnak be tehát 
az óvások is és ez dönt minden vitás esetben. 
A bizottság elnöke dr. Dormándy Géza lelt, 
tagjai pedig dr. Szigeti Pál és dr. Szórnia*  
György. Ugyanekkor a szövetség felvette tagjai 
közé a Nemzeti Bank, az Igazságügyi Sportklub 
és a Lipótvárosi Demokrata Kör csapatát.

♦
Dr. Pétery Jenő szövetségi kapitány ki- 

vónságára egységesen összeállítják a bridzs 
magyar licitrendszerét. A bizottságnak, 
amelyet az intézőbizottság ezzel me?hiz< tt. 
elnöke a szövetségi kapitány, tagjai pedig 
Décsi, Alpár, Leltncr, Darvas és Ilcrnád. 
Egyúttal be’elentelto a szövetségi kapitány, 
hogy felkéri a taveiyesületeket, hogy jelöl
jék ki azokat a hölgy játékosokat, akik az 
idei versenvévndhan szerepelni akarnak. 
Ezeket szövetségi tréningekre hívják meg, 
ahol n múlt és ben bevált pontozási rend
szer alapján ellenőrzik őket és megalkotják 
a magyar nyi bridzsjátékosok ranglistáját
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Kétéves kisleánya mellé 
temették el Dréhr Imrét,

akinek koporsóját sok ezer ember kisérte el a sírig
A tragikus körülmények között elhunyt 

Dréhr Imrét vasárnap délben helyezték örök 
nyugalomra a farkasréti temetőben lévő csa 
ládi sírboltba. A temetés iránt a közönség ré 
6zéről igen nagy érdeklő lés nyilvánult meg. 
Már jóval tizenkettő előtt közel kétezer főnyi 
tömeg Szorongott a halottasház előtt, úgy, 
hogy két szakasz rendőrt kellett kivezényelni 
a rend fentart isára.

Az aktív politikusok részéről meglepően 
nagy részvétlenség mutatkozott

és különösen feltűnést kellett, hogy a Keresz
ténypárt, amelynek Dréh íveken keresztül agi
lis tagja volt.

egyáltalában nem képviseltette magát a 
temetésen.

Dréhr Imre holttestét szombaton este félhat 
órakor szállították át a törvényszéki orvostani 
Intézetből a farkasréti temetőbe. A 4. számú 
középső nagy ravatalozó helyiségben ravata
lozták fel a volt államtitkárt. A holttest 
megérkezésekor megjelentek a halottasházban 
Dréhr Imre özvegye, nővére, vitéz Dréhr Endre 
őrnagy és mostohába, dr Kovrig Béla. A te
metkezési intézet emberei fekete ruhába öltöz
tették a halottat, két kezét összekulcsolták és 
rózsafüzért fűztek rá.

A koporsóba került az az ezüst kereszt Is, 
amelyet Vass József Rómából hozott em

lékül Dréhr Imrének.
A koporsót ezután lcólmoztúk és egy keskenv 
üveglapon lehetett csupán látni a halott arcát. 
A családtagok hét óráig ájtatos imába merülve 
tartózkodtak a halottasházban s azután a 
mély fájdalomtól teljesen megtörve tértek 
haza.

Vasárnap délelőtt egymásután érkeztek a 
családtagok, jóbarátok, egyesületek koszorúi a 
temetőbe. A politikusok közül Rassay Károly, 
Strausz István koszorúi érkeztek elsőknek. A 
koporsón már ot« voltak a család koszorúi 
Az egyik hatalmas fehér rózsákból és fenvő- 
gallyakből összeállított az ör.cgy 
„Szerető Jankád — a 
sál. A másik koszorún 
„Felejthetetlen Imrénknek 
szülők. 
jón: „Isten kegyelme «
örökélet szent békéjét." Az OTI, MABI koszo
rúin kívül az MLSz és a különböző sportegyest! 
letek koszorúi között kitűnik a párisi Magyar 
Egyesület ncmz.etiszinszolagos koszorúja, ame
lyen ez a felírás áll: „A párisi magyarok ön
zetlen jótevőjének soha el nem múló hálá
ból." Gál Jenő dr. és Dusárdy István védők 
körös koszorúján van a legérdekesebb felirat: 
„Hőséggel és kegyelettel. Drága Imrénk, to
vább küzdünk az Igazságodért."

_z özvegy koszorúja 
viszontlátásig" felírás- 
a következő felirat: 

 :’c a porig sújtott 
“ Strausz István koszorújának sznlag-

,Isten kegyelme nyújtsa részedre az

A gyászoló közönség
Tizenkét óra előtt pár perccel Frledrich 

István délceg alakja tűnik fel a halottasház 
elölt. Köszönti ismerőseit és pór percre be
megy, mc-gnézi a halottat. Három autó kanya 
rodik a temetőbe. Az elsőből talpig mély 
gyászban Dréhr özvegye száll ki, Kovrig Béln 
dr. és vitéz Dréhr Endre társaságában, ügy 
támogatják be az özvegyet, majd széket ho 
zatnak és arra ültetik. Fuldokló zokogása 
többször kihallatszik a teremből.

— Drága Imrém!... Nem élem túl... Nem 
akarok beszélni...

Az özvegy ráborul a koporsóra és magába- 
roskadva zokog.

Közben megérkeznek a többi családtagok 
Dréhr Imre buga, sógora Kraus Kálmán ny 
tábornok és más rokonok. A szülőket orvosi 
ianá'-sra nem engedték el a temetésre. A te 
mető bejáratánál egész autópark áll. Kraus: 
Simon a fiúval jött el a temetésre, Velük jött 
Salusinszky Gyula dr. Is. Az aktív politika 
világot Frledrich Istvánon kívül Farkas Ele 
mér, Törs Tibor. Uselty Béla és Peyer Károly 
képviselik. Sipöcz Jenő főpolgármester is 
megjelent a temetésen Az Ujságiróegyesűlet 
Márkus Miksa elnök vezetésével nagyobb kül 
dötlséggél képviseltette magát. Ott láttuk Sa 
luslnszky Imre, Tóth László dr, Lcnkey Gusz 
táv. Nagy Samu. Zimmer Ferenc főszerkesz
tőket, Sziklay Jánost és igen sok más ujság- 
trót. Antal ff y Manó dr. vizsgálóbíró szintén 
feltűnt a közönség soraiban. Olt volt nz OT1 
teljés vezérkara, Wels Istvánnal az élén, a 
MABI küldöttségét Hindy Zoltán dr. vezérigaz 
gaté> vezette. A gazdasági világot Bon József. 
Fenyő Miksa, Lakács József vezérigazgatók 
képviselték. Béldy l.ajos vezérkari ezredes 
több sportember közölt állt civilben. A régi 
politikusok közül eljöttek Ugrón Gábor, Bar 
fl:a Albert volt miniszterek. Ilipka Ferenc ny. 
főpolgármester, Gogoldk Károly és Diószegiig 
.T'nos nv. államtitkárok, Horánszky Lajos. 
Magyar Púi, Kálay Tamás, Sümegi Vilmos.

iimni

Hodossy 
tisztikar 
esős és 
jöttek el 
ván dr., .

Tizenkettő után ....__
a barnaszlnti érckoporsot kihozták a halottas
ház elé, ahol a tágas térség közepén

megkezdődül! a gyászszertartás.
A szertartás egyszerű volt, Dréhr Imre utolsó 
kívánságához híven. Páter Bohnert Valérián, 
a Ferencesek pasarétiül! rendházának főnöke 
szentelte be az elhunytat az operaházi ének
kar gyászzsoltárainak kíséretében. A Mialyánk 
és az Üdvfizlégy után rövid búcsúztató követ
kezett:

Gedeon és sokan mások. A rendőr
részéről Szrubián Dezső rendőrtaná- 
vitéz Borbáth Samu rendőrkapitány 
civilben. Gál Jenő dr. és Dusárdy Ist- 
az elhunyt védői együtt érkeztek.

családtagok intézkedésére

Uram, ne ítéld meg szigorúan...
— Uram — mondotta — ne ítéld meg a te 

szolgádat szigorúan, mert ő hitét sohasem 
tagadta meg. Elkövetett hibái miatt reámért 
sok-sok szenvedést keresztényi alázattal vi
selte el és add. hogy mielőbb kiszabaduljon a 
vezeklés helyéről. Családja nevében könyör- 
günk, hogy az örök bíró jobbján találkozhas
sunk majd vele, ahol nem lesz több siralom, 
csak boldogság.

A koporsót ezután 
kocsira, a kocsi után

két párnán vitték Dréhr Imre tizenegy 
darab kitüntetését, 

köztük a II. osztályú érdemkeresztet a csillag- I metés befejeződött: Dréhr Imre 
gal, a máltai lovagrend és a Szentsirrend ke- : után megpihent.

feltették a halottas-

resztjét. Két kocsin 37 koszorút vittek a ko
porsó után. Amikor a gyászoló közönség a 
Dréhr-család kriptájához ért — ahol eddig 
csak egy halott pilicnt, Dréhrék egyetlen gyer
meke, a 2 éves Éviké, — az özvegy a gyász 
szertartás legmegrázóbb aktusánál, a második 
beszcntelésnél hirtelen rosszul lelt és

eszméletlenül zuhant le a földre.
A családtagok siettek segítségére, éterrel térí
tették eszméletre, majd besegítették az autóba 
és hazakisérék, ahol ágybafektették.

| A gyászoló közönség lassan szétoszlott, a te- 
--- .z. u-r-f-.nju... •--- ötéves harc

Két hét múlva kész a perújítás! — mondja 
Gál Jenő érdekes nyilatkozatában

A vasárnapi temetéssel nem zárultak le a 
Dréhr-ügy Izgalmai Készül a perújítás, folyik 
még a vizsgálat Dréhr Imre halálának rejté
lye ügyében is.

Beszéltünk dr. Gál Jenővel, Dréhr védőjé
vel, aki ezt az érdekes nyilatkozatot tette a 
Hétfői Naplónak a perújrafelvétel munkájáról:

— Két hét múlva készen leszek a peruji- 
tásl anyag feldolgozásával s ekkor nyom
ban benyújtom a perújrafelvételt kér

vényt.
Különböző mendemondák terjedtek el arról, 
hogy ez a perújítás milyen alapon s milyen 
adaiok felhasználásával készül. Ki keli jelen 
lenem, hogy

a perújításhoz az alapot a Kurta Polgár
tanácsának az a végzése adja, amely az

Kifosztották a Nyomorék 
Gyermekek Otthonát
Négy betörés történt szombatról vasárnapra 
virradó éjszaka a fővárosban

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
négy vakmerő betörés történt a fővárosban.

Betörő járt a Tátra-utca 3. számú ház1
II. 1. számú lakásában, ahol Bec.k István 
dr. ügyvéd lakik. A vakmerő bclörő ál
kulccsal feszítette ki a lakás ajtaját, ahon
nan több ruhaneműt és értékes perzsasző
nyeget vitt el. Az ügyvéd

kára többezer pengő.
A másik betörés egy altruista intézmé

nyünket károsította meg érzékenyen. A 
Mexikói-ut 61—63. szám alatt van a Nyo
morék Gyermekek Országos Otthona. Az 
otthontól nem messzire valamikor rendőr
poszt állott, utóbb azonban ezt az őrszemet 
bevonták. Ugylátszik, erre vártak a betö
rők, akik az Otthonnak a kertre nyíló ab-

Tizezer angolfontos 
Rothschild- kötvény titkát 
kutatja a valutarendörség

Negyvennyolc óra óta négy uj lakója van 
Markó-utcai fogháznak: Grünblatt Mátyása . ..

tőzsdeügynök. Dauer Károly érték napi rkc- 
reskedő, Wlntcr Sándor, az ismeri filmban
kár és Palotai Géza bankigazgató, aki ré
gebben a Pénzintézeti Központ tisztviselője 
volt. A valutarcndőrscg utasítására tartják 
őrizetben a tőzsdei élet és a filmvilág négy 
Ismert szereplőjét.

Ma, hétfőn dől el: elbocsátják-e őket.
A külföldről behozott értékpapírok nosz- 

Iriflkálósával áll kapcsolatban ez a lég 
újabb bünűgv. amelynek négy gyanúsítottja 
van. Amikor lejárt a noszlriíikálási határ
idő, a valularendőrség kutatni kezdte:

I hogyan kerültek az országba azok az

TAVASZ A FÖLDKÖZI TENGEREN 
a közkedvelt »General v. Steuben< luxusgőzössel februártól májusig. 
Február 18 án Brementől Genuáig Április 6 án Velencétől Genuáig
Március 12-én Genuától Velencéig Április 29 én Genuától Genuáig

Május 22-én Genuától Bremenig

Olcsó órak, közismert kényelem*  luxus ellátás
A magyar német utazási egyezmény értelmében márka-költőpénzt németországi 

tartózkodásra is módunkban van utasaink rendelkezésére bocsátani.
__  Kárjen ré«lef«»prospeliiu*t  o

TNOSDDíUTSCHEHLLQVD BREMBN
V „ budapesti irodáitól

Vili., Boron rér 9. Telefon t 33-4-12, 32-3-55, 82-3-90- V„ Vörösmarty tér 1

első táblai Ítéletet feloldotta és elrendelte 
az uj bizonyítás lefolytatását. 

Erre alapítom az egész perujrnfelvétel munká 
jót. Természetesen ebben Drchr feljegyzései s 
más adatok is segítségemre lesznek. Egészen 
uj bizonyítékokkal állok elő s uj tanuk ki
hallgatását fogom kérni,

több magasállásu funkcionáriusét, akik a 
Dréhr-ügyben eddig tanukép nem szerepel

tek.
— A törvény jogot ad nekem nrra, hogy én, 

mint néhai Dréhr Imre védője, önállóan éljek 
perújítással. Ezt a jogot kötelességemnek tar
tom a halott barátom és védencem emlékének 
érdekében. Ilogy Dréhr Imre családja él-e 
perújításba!, vagy sem, arról nincs tudomá
som. Én a saját nevemben adom be a peruji- 
tási kérvényt. I

lakát törték be. Ezen át behatollak az 
irodába.

Megfúrták a pénzszekrényt, 
amelyből kétezer pengő készpénzt és ötszáz 
pengő értékű értéktárgyat vittek el.

Betörlek Ledniczky Teréz házlulajdo- 
nosnŐ Murányi-utca 32. számú ház II. eme
let 21. szóm alatt lévő lakására és 800 
pengő értékű ruhaneműt és egyelőre meg 
nem állapítható értékű

ezüstholmlt vittek el magukkal.
A negyedik betörés a N’ürnberg-utca 20. 

szám alatt történt, Győrbiró Jenő mérnök 
lakásán. A betörők úlkulccfnl dolgoztak, 
majd

fölfesz’lették a mérnök ruhaszckrénycit 
s összes ruháit elvitték.

értékpapírok, amelyeket Idejében nem 
nosztrlfikállattak«

vagyis lebélyegzés céljából nem mutatták 
be az illetékes pénzügyi halóságnak. nyo
mozás Során előállították a valutarendőr- 
sé-gre Grünblatt Mátyás fiatal tőzsdeügynö
köt, akinél feltűnően nagymennyiségű nosz- 
tri fi kóla I In n értékpapírt talállak.

Grünblntt részletes vullomást tett és 
elmondotta, kitől kapta a papírokat.

Amikor ez kiderült, Wltilcr Sándort. 
Dauer Károlyt és Palotai Gézát kisérték be 
n yalutarendőrségre, mert az volt a gyanu. 
hogv közílk van ezekhez a papírokhoz, s e 
papírok .titokzatos módon kerültek be az 
országba.

e kölcsönügyletek kötvényeit találták 
most Grünblatt Mátyásnál, 
harmincháromesztendős Grünblatt Má- 
merész üzleti spekulációivá! tűnt fel

Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnük, a 
valutarendőrség vezetője

vasárnapra virradó éjszakáig folytatta 
a gyanúba veit emberek kihallgatását 
s hajnal felé járt az idő, amikor eltá

vozott a valutarendőrségről.
Mind a négy gyanúsított a leghatározot

tabban tagadta, hogy a Grünbluttnál talált 
kötvényekei tiltott módon csempészték 
volna az országba. Vasárnapra kiderült az 
is, hogy voltaképpen milyen papírokról van 
szó. Amikor ugyanis a vizsgálat megindult, 
Talbot-kötvényekről s egyéb értékpapírok
ról beszéltek. A Hétfői Napló információja 
szerint

tízezer angol font névértékű, úgyneve
zett vármegyei Rothsehild-kölvényck 
azok a papírok, amelynek titkát ku

tatja most a valularendőrség.
Évekkel ezelőtt a londoni és párisi Roth- 

schild-h&r. a vármegyéknek és különböző 
magyar közületeknek kölcsönöket folyósí
tott, ........... ............................................................
meg

A 
tyás 
tőzsdei körökben. Egyik napról a másikra 
hatalmas összegeket keresett. A hirtelen 
szerzett vagyonnal könnyelműen, bőkezűen 
gazdálkodott.

Két gyünyörü luxusautót vásárolt ma
gúnak, gyakran fordult meg budapesti 
kárlyakljbokban, ahol ezrekben ját

szóit.
Az elmúlt nyáron a siófoki kaszinó kár- 

tyaszobájónak egyik legismertebb alakja 
volt. Szekulcsz Józseffel, a valljakofferes 
bűniigv szereplőiével együtt cstéről-eslére 
Grünblatt adott bankot a baccarat-asztalnál.

A valulaügyészségen ma. hétfőn délelölt 
jegyzőkönyvbe fo; .alják az eddigi kihallga
tások anyagát. Az ügyészség vezetője ma 
délig dönt: letartóztatják vagy szabadlábra 
helyezik-e Grünblatt Mátyást és a legújabb 
kötvénycsempészési bűnügy többi gyanusi-

£ i l/eres

otthon ö

PIANA
$ösborszesz

4

rosszúDétnóI .szédülésnél fel üdít 
! fogfájósnál,fejfájásnál csillapít 
1 meghűlésnél, hurutnál fertőtlenít 
I aléltsáqnál.fáradtsógnálmogához-térit
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A Lsszámitolóbank betét
állománya 5 millióval 
emelkedett

A vezető fővárosi pénzintézetek közölt nz 
utolsó években n Magyar Leszámítoló és Pénz- 
uáil'.banknak sikerült üzletkörét a legerőtelje
sebben bővíteni. Ez nz expanzív üzletpolitika 
kifejezésre jut nz intézet 1935. évi mérlegében 
in, amely az íiziclállományoknak általános na- 
gyi.bbodáeát mutatja Igv az intézel betétállo 
mánya 110.58 millióról 121 70 millió pengőre, 
vagyis 4.4 százalékkal emelkedett.

Az egész mérleg arról tesz egyébként tanúsá
got. hogy a Leszámitolóbank kitűnő vezetősége 
& krízisben nemcsak megőrizte az Intézet trn 
dicionáHsán szolid üzleti knrnklerét, de meg is 
erősítette a bank pozícióját és növelte tekinté
lyét.

A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó-Bank 
igazgatósága február 7-én Madarassy-Beck 
Marcell báró dr. elnöklete alatt megtartott ülé
sen megállapította az 1935. ürletév mérlegéi és 
zárszámadásait amelyek szorint a tiszta nyert 
ség 1.172.989.87 pengő az előző évi 1.162.278.2t 
pengővel szemben. Elhatározta az igazgatóság 
hogv n február 20-án megtartandó M ik rendé- 
közgyűlésen 1.S0 pengő osztalék kifizetését (ta
valy szintén 1 50 pengő) fogja javasolni to
vábbá hogy nz elmúlt évivel egyenlő összegek 
vagyis 203.000.— pengő a tartalékalap növolé 
sére. 400 000 pengő a nyugdijtnrlalék javára. 
50.000.— pengő pedig a Madarassy-Beck Miksa 
báló segélyalap javára fordittassék és nz 1936. 
év számlájára 120 067.59 pengő (tavaly 110.370.75 
pengő) vitessék elő.

A Bukarestben folyó n.rigyar-román gazda
sági tárgyalások sorún sikerült több kérdés
ben megegyezésre Jutni, illetve a két kormány 
álláspontját egymáshoz közelebb hozni. A tár
gyalásokat legkésőbb március elején Budapes 
len vagy Bukarestben folytatják. A magyar 
küldöttség zöme Nickel Alfréd vezetésével va
sárnap este utazott vissza Budapestre, ahova 
ma délben érkezik.

♦
Az uj magyar közlekedéspolitikáról tartott 

érdekes előadást Teleki János gróf, a Mateosz 
dnöklgazgatója. Előadásában megjelölte azokat 
a szempontokat, amelyek alapján a kormány 
az egységes közlekedéspolitikát intézményesen 
meg akarja alkotni a közeljövőben, vagyis azt, 
hogy nz egész közlekedésügy, mint osztatlan 
egész, álljon a köz szóig:’latábnn. Ismertette 
a Mateosz megalapításának célját, beszámolt 
nz autónak és vasútnak együttműködéséről ha
zánkban, amelyet azóta számot európai vasúti 
intézmény tanulmányozott és vett át.

4
A közmunkák és vállalkozások finanszírozá

sáról érdekes előadási fog tartani Kádár Gusz
táv, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 
ügyvezető igazgatója e hó 17-én a Magánmér
nökök Országos Szövetségében.

♦
A vámkezelési igazolványokat n Külkereske

delmi Hivatal a magyar-olasz kompenzációs 
forgalomnál Is kizárólag a meghatalmazott 
bankoknak szolgáltatja ki.

♦
A Szegedi Ipartestület 1938 május 31—június 

Il ike között rendezi meg a Vili. Szegedi 
Ipari Vásárt. Az idei vásápon adják át rendel
tetésének az uj ipari minlncsarnokot. A ki
bővített vásárra már folynak a jelentkezések 
az ipnr, háziipar, iparművészet és népművészet 
minden ágazatából. Február 15-ig 10% helydij- 
kedvezményben részesülnek a jelentkezők. 
Vásáriroda: Szeged, Horváth Mihály-utca 3.

*
Ágoston Manónak, a Kispesti Toxtilgyár Rt. 

olnökvezérigazgalójának a kormányzó a köz- 
gazdasági élet torén szerzett érdemel elismeré
séül a magyar érdemrend középkeresztjét ado
mányozta.

♦
A zalaegerszegi kereskedők a sorozatos fize

tésképtelenségek miatt feilrnttal fordulnak a 
kormányhoz. Lehetetlennek tartják, hogy a 
kötelezettségeinek eleget tenni akaró keres
kedő szomszédjának négyszeres vagy ötszörös 
fizetésképtelensége mialt vagyonában, tevé
kenységében súlyosan károsodjék. Ez ellen 
sürgős törvényhozási intézkedést kérnek.

*
Egy olasz gyapjú és nyulszőr tompgyár le

telepedési tervvel foglalkozik Magyarországon. 
Az ország iparosítás; nak fokozása fontos nem 
réti érdi keket szolgál, de csak akkor, ha már 
mül.édő hazai Iparvállalataink létérdekeit nem 
sérti, különösen ma, amikor iparvállalataink 
berendezéseik alig 40 50 százalékát tudjak 
csak kihasználni.

*
A léden posztógyárak három évi áldatlan 

verseny után knrtrlbc tömörüllek Reméljük, 
hogy a kartel árpolitikájában nemcsak n saját, 
hanem a fogyasztók érdekeit is szem elölt 
fogja tartani.

♦
A Mateosz 1935. évi mérlegében 9017 pengő 

nyereségei s.émnl el. A folyó hó Ifi i közgyű
lésen cliől.ot, igazgatósági <s felügyelöbizotl 
Sági tagokat Is választanak

•
Magyarországba er portált faanyagok Arát 

2 4 pengővel akarjfk emelni Ez st emelés 
azzal van össze üggésben. hogy a nemzetközi 
fncxpcrlcgvrzménvt Ausztria és Románia Is 
aláírta.

Heiutörök harca
négy megszökött elmebeteggel

Debrecen, február 9.
f,4 Hétfői Napló tudósító jónak telefon- 

elentése.) Vasárnap hajnalban az előkelő 
’cbreceni villanegyed utc.'iu arra lett fi- 
yelrr.ns a rendőr, hogy egy négytagú háló- 
uhába öltözött társaság, mezítláb, hangos 

’nckszóval vonul végig a Simonyl-ulan. A 
endőr azt hitte, hogy ittas emberekkel van 
lolga, utánuk sietett egy társa kíséretében 

5a
Igazolásra szólította fel

az izgatottan viselkedő embereket. A négy 
ember erre

a rendőrükre vetette magát, agyba- 
fűlte verték őket,

akik csak üggyel-bajjal tudtak a négy

hálóruhás ember közül egyet, egy kétméte
res óriást ártalmatlanná tenni.

Közben észrevették, hogy
• hólóingea férfiak őrültek, 

akik a debreceni állami elmegyógyintézet 
ruháit viselik

és az őriiltekhdzából szöktek meg.
Az ártalmatlanná tett embert bevitték a 
debreceni elmegyógyintézetbe, a másik há
rom azonban elmenekült.

Debrecenben és környékén az elme
gyógyintézetből megszökött ápoltak botrá
nya nagy izgalmat okozott és a rendőrség 
nagy apparátussal nyomoz az eltűnt három 
beteg után.

Orosz-japán
összeütközés küszöbén...

Peking, február 9.
A Mandzsúriát Kűlsö-Mongoliátál elválasztó 

határvonal két oldalán mongol-orosz és 
Mandzsu-japán részről fontos csapatösszevoná
sok történnek.

Bclső-Mongollát japán tisztek éa mérnökök 
járják be.

Kínai körökben úgy vélik, hogy a helyzet 
rendkívül súlyos és ez a magyarázata annak, 
hogy Japán most már barátságos utón akarja

Tavaszias sí-vasárnap: 
agyrázkódás 
és csonttörések

Vasárnap a tavaszias 
hangulatú idővel da
colva ismét síelők lep
ték el a budai hegye
ket. Az elmúlt héten 
lehullt porhó a még 
megmaradt jeges hóval 
alkalmas teret nyújtott 
a sporthódolóknak, akik

merészen csúszkáltak a veszélyes tejtőkön, 
különösen a János hegy lejtőit keresték 

fel a síelő társaságok.
Nem egy idegennyeivü kiáltástól váltak 
hangossá a budai hegyek. Az esti órákra 
azonban a friss porhóréteget a síelők ma
guk előtt lehordták s igy a sikossá vált lej
tőkön

több szerencsétlenség történt.
A késői sj vasárnap öt komolyabb áldoza
tát, Virág Erzsébet nyomdásznőt jobbláb- 
töréssel, László István nyomdászt láblörés- 
sel, Bruckncr István kereskedősegédet váll- 
íicaminal, Hatisler Andor magántisztviselőt 
kartöréssel, Weisz Marcell kereskedősegé
det agyrázkódással az Uj Szent János kór
házba szállították a mentők.

Elfogták a „csók 
rablók” bandáját
A miskolci rendőrség napok óta tartó 

nyomozás ulán vasárnap ártalmatlanná 
telte azt az öt tagból álló suhanctársaságot, 
amelyik az utóbb) napokban az avasaljai 
utcákban garázdálkodott.

Az esti órákban
megszólították a magányosan hazatérő 

nőket, csókot követeltek, 
akitől kaptak, azt tovább engedték, aki 
nem adott csókot, azt durván összeverték.

A „csókrablók" mind fiatalkorúak,
a legidősebb köztük tizenhét, a leg

fiatalabb tizenöt esztendős, 
valamennyien inasgyerekek. A fiatalembe
reket a rendőrség őrizetbe vette. Hétfőn 
döntenek további sorsuk felett.

Nyilassyak 
kerestetnek...

Szokatlanul érdekes Ügy foglalkoztatta aí 
elmúlt uapekban a fővárosi Idegenforgalmi M- 
valal tisztviselőit. Levéltárban és címtárakban 
kerestek és

kutatlak Nyilassy nevű nemes magyar 
családét útin.

Az Idegenforgalmi Irodák üzletkörért kívül eső 
kül nfis munkának nem mindennapi oka volt. 
A fővárosi Idegenforgalmi hivatalhoz Angiid
ból érkezeit egy levél, amelynek Írója, Miss 
Dorothy Nyilassy közli, hogy legközelebb Ma 
gyarorszAgra. Rmlapestre szándékszik utazni, 
annál is Inkább, mivel 

eaalidja magyar atAnnaaiau.

rendezni a kínai-japán ellentéteket Eszak-Kinn 
ügyében.

Cscnszi és Csanszi tartományok határán a 
kommunisták fejtenek ki élénk tevékenységet 
és az a veszély fenyeget, hogy behatolnak 
Csanszi tartományba. Tokioi hir szerint

két szovjetorosz repülőgép elrepült
Mandzsúria területe felett

A gépek Misannál repülték át a határt.

Dédapja a szabadságharc leverése után ván
dorolt ki Angliába. Leszármazottai természete
sen teljesen elangolosodlak, ma már csak le
genda a család magyar származása. Nagyon 
szeretné, ha magyarországi útja alkalmával 
rokonait meglátogathatná. Ezért arra kéri a 
Fővárosi Idegenforgalmi Hivatalt, hogy ameny- 
nyiben ez lehetséges,

puhatolják ki, vannak-e még a Nyllaasy- 
családnak leszármazottal.

A levél vétele után az Idegenforgalmi Hiva
tal előzékenyen segítségére volt Miss Dorothy 
Nyitassynak a magyar rokonok kutatásában. 
Rövid pár nap után Budapesten és vidéken 
összesen

öt Nyilassy-családot találtak.
Mindegyikhez levelet Írtak, közölték velük 
Miss Dorothy Nyilassy elmét és arra kérték 
Ókel, hogy amennyiben rokonságban vannak a 
szabadságharc utón Angliába vándorolt Nyi- 
lassyval,

Írják azt meg ez angol dédunokának, aki 
szeretne megismerkedni magyar rokonal- 

vaL
A Nyilassy-család tagjai legnagyobbrészt 

köztisztviselők, középiskolai tanárok, akik 
most már levelezésben is vannak angliai ro- 
konukkal.

Barátságos arcot kérek!
Bizony barótságosan mosolygósra változik 

annak az arca, aki ezt a kedves és derűs fil
met megnézi a Mottóban, ahol bizony Igen rit
kán látunk magyar filmet. Bár Karinthy Fri
gyes, Mihály István és Váry Pál meséje igen 
gyöngén folydogál, hála Szőke Szakállnak és 
n kitűnő rendezőnek. Kardos Lászlónak, Igen 
sok ötletet, fordulatot és Jó mulatságot talál
tunk a filmben. A szereplők közül nagyon tet
szett Ráday Imre kedves, közvetlen emberi fi
gurája, aki el tudta velünk hitetni a hihetet
lent: n dúsgazdag feltaláló és a kis ligeti fo- 
lografuslány házassággal végződő szerelmét. 
Megdicsérjük Fcnyvessy Éva ragyogó Szőkesé
gét, Dékássy Istvánt, Kelety Lászlót és 
Rrodszky Miklós muzsikáját. Pityer Antal ka- 
rakterflgurája viszont művészi magasságokba 
lendül. A film egészben véve kellemes szóra
kozást nyújt.
A fekete rózsák

As UFA szezonja legnagyobb Ígéretének 
szánta ezt a filmet, amelyben hüücnkedő 
sztárját, Lillán Hariveyt prezentálja ismét. Ez
úttal komoly és izgalmas drámai történetet 
kapunk: két férfi harcát egy asszonyért. Lé- 
IcgZetáUitónn Izgalmas Jelenetek követik egy
mást és a bőkezűen kiállított érdekes film 
he (Irónia, Bécsi és az Átrium Igazi sikere lelt. 
.4 Gárdahadnagy

Az angol gnrdn hadnagyát alakítja ez
úttal Guslav Frőhlich, aki elegáns, vak
merő és szerelmes a filmben. Akibe szere) 
ntes, nz l.ida Baaroma, Igen szlmpntikv 
kedves és lehetséges szin'sznő, aki tökélv 
lesen igazolja n gárdnhadnngy temperv 
mentornál. Szerelmes keringők aranyos tör 
lénete ez a Gárdnhadnn"y, nmll mlndenk 
szívesen megnéz a Bogai Apollóban.

.4 hét többi filmje
A Zöld pokol. Délnmerikában a Grancarho 

birtok ért küldenek a levegő hősei Jack Holt 
Ismét bravúros. — A Sphlnt néven n Falaté
ban láttunk egy rémfilmel.
versenyén.

— „A 8 HETES KERESZTREJTVÉNY*  ver
senyünk nyertesei. A 9 hetes keresztrejtvény 
utazásunk befejezése után hetekig tartott, mig 
i tömegcecn érkezeit megfejtések helyességét 
‘ecllenőrizholtük. Végül a szombaton megtor
olt sorsolás ítélte oda nyereményeinket a 

*:elyes megfejtők közül a következőknek:
I. Tetőtől talpig felöltöztetjük: Malicsek An

talt, BudapesL
I. Európavevő rádiót nyert: dr. Bertalan Ist

vánná, Szeged.
III. Brldgeasztalt nyert: KolUiy János, Bp.
IV. Szőnyeget nyert: Hoffmann E. Lajos, 

Tiyftr.
V. Gramofont nyert: Nlsztliczky Jenő, Bp.
VI. (Hága csillárt nyert: özv. Sebőn Gáspár- 

né. Budapest.
VII. Festményt nyert: Halász Béla, Miskolc.
VIII. Görpikolót nyert: Várady Sándor, Bp.
IX. Teagamlturát nyert: Ralhanék Kálmán. 

Rákosszentmihály.
X. Tíz mázsa szenet nyert: Tauszky Mátyás, 

ózd.
Egy-cgy piperekazettát nyertek:
Dr. Polgár Sándor, Románia. Dela, ifj. 

Dauer Károly, Budapest, Gidai Margit, B< dá
néit, Veress Gizella, Sárospatak, Weisz Géza, 
Budapest, Blizman János, Budapest, Karait- 
scher János, Bp., Rőder József, Bp., Varga 
Boldizsár, Pesterzsébet, Fuchs Józsefné, Bp., 
Weiss Lajosné, Pcstszcnllőrinc, Birkus Hubcrt, 
Bp., Alfréd Hochberger, Paris, Pásztor Lajos, 
Bp., özv. Szemes Andrásné, Bp., Reisz Ibolya, 
Bp., Eborle Kérolyné, Bp., Raab Leó. Karcag, 
Pálfv Károly, Románia, Satu Maré, Mihálkovics 
Miklósul, Bp., Kirchner Lajos, Bp., Po'gár 
Ferenc, Remete-kertváros, vitéz Olgyay Le
vente, Bp., Jénossy Sándor, Vác, Prodanj 
Guido, Bp.. Glocker Vilmos. Bp., Szíkszay 
Gyula, Bp., dr. Vágó Istvánná, Románia, Ti- 
mlsoara, Précsényi Dezső. Bp., Gárdonyi Gyu
lámé, Bp., Király Ferenc, Bp., Sibszkv József, 
Bp., Deasewffy János, Vanyarc, Jckö István, 
Ufkéeskc, MágOy Sándorné, Rákoszentmihály, 
Harmalh József, Mezőhegyes, Szuhanek Ferenc, 
Bp., Nagy Bálint, Osiffyaszonyfa, Kohut 
Aranka, PíUsvörösvár, Király Andor, Vál, Lax 
Márkus, Szerencs, Müllncr Károly, Csillag
hegy, Wciszhausz Ernő, Bp., Pusztay Ferenc, 
Nagykanizsa, Hutlra Lajos, Csepel, Szlnion 
József, Újpest, Vass Jenő, Bércé), Schelber 
Lászlóné, Bp., Törők László, Felsőtárkány, 
Avar Béla, Lenti.

Egy-cgy Játszma bridgekártyát nyertek:
Komlósi Endréné, Bp., dr. Lukács Lajos, 

Báránd, Nemes Jenő, Császta, Kukucska Ró
zsi. Kispest, Szabó Gyula, Bp.

Egy-cgy üveg kölnit nyertek:
Hoffmann Ferenc, Bp., Varga, Árpád., Bp., 

Zöldhelyi Irén, Bp., Haar Eszter, Bp., dr. Gé
bért József, Bp.

Egy-cgy díszes szépirodalmi mű:
Szűcs Jenő, Kolenvölgy. Pásztor Péter, Rá

kospalota, Kraljevlts ..■Mórko, Bp., Hegedűs 
László, Bp., Győriványi Sándor, Bp., Scharf 
Regina, Bp., Kicin Izidor, Soroksár, Nyári 
Ernő, Sashalom, Plander Lajosné, Győr, Sári 
Béláné, Tolna, dr. Kővács Ödön, Temesvár, 
Tary Mihály, Bp, Zaffián Jenő, Győr m., 
Enese, Kiss József, Újpest Lupán Apollóné, 
Bp., Tural Kálmán. Tiszaderra, Bercczky 
László, Csajág. Medák Andorné, Bp., Farkas 
Imre, Gyöngyös, Somogyi Károlyné, Somló- 
szőlős, öszterling Viktor, Székesfehérvár, 
Dutka István Bp., Soproni József, Miskolc, 
Hódy József, Debrecen, Franki Samu, Bp., 
Szoyka Sándor, Bp., Ágai Gusztáv, Dombira
tos, Pátzay Györgyné, Balaton-Ederics, Bruck- 
rtor Imre, Bp., ifj. Suky Antalné, Bp.

Nyertesek nyereményeiket átvehetik a Hétfői 
Napló kiadóhivatalában (Erzsébet-kÖrut 28. 1.) 
f. hó 19—22-ig délelőtt 16—12 óráig. Vidékiek
nek postán küldjük el a nyereményt.

Újra megmozdult 
a Várhegy!

Három héttel ezelőtt megírtuk, hogy a hű
lni vár nyugntl lejtőjén hivatalos körök szak- 
rtői véleménye szerint megállt a fíldcsuszam- 

’ás és többé már nem is kell tartani attól, 
hogy újabb földcsuszamlás következzen be.

A Jó öreg budai Várhegy azonban rácá'olt 
a Köznvinkntanócs és a mérnöki hivatalok 
szakértőinek véleményére,

két nappal ezelőtt újabb földcsuszamlás 
következett be a Vérmezőre néző Várolda

lon.
mégpedig az A/Z//a-utcai fronton

Az Attlla-utco 87. alatti üres telken nagyban 
folynak az építkezések. Annakidején azt kifo
gásolták, hogy ennek a hóznak a lebontásánál 
mélven kiásták a főidet, n támfalakat is ki
emelték, ügy hogy a felső földrétegeknek nem 
maradt megfelelő tómasztékn. Felsőbb' utasí
tásra

hatalmas támfalakat emeltek és feldticol- 
ták a szomszédos 85-lls számú ház falát, 

azonkívül gondoskodás történt arról Is, hogy 
ennek n háznak beornlóssal fenyegető lakásai
ból kilakoltassák a lakókat.

Két nappal ezelőtt, amikor a kőművesek 
munkáiukat megkezdjék, a 87 szám alatt 
’nülŐ háznál, a pincében legnagyobb mcglepe- 
éstikra azt észlelték, hogy

a támla*  mintegy másfél centiméterrel 
elcsúszott eredeti helyéről.

^zt a felfedezésüket nyomban közölték Aorg 
\ntnl építésszel, nki lelcnlette n bafósógoknak 
s az njabh felfedezést. A mérnöki hivatal li
nót helyszíni vizsgálatot tartott,

u|ahb támfalat emelteit
és egyéb óvatossági intézkedéseket rendelt el, 
amelyeken most tavában dolgoznak.

Ilyen körülmények kézölt nincs kizárva, 
hogv a budai Vár nyugati lejtője még újabb 
meglepetéseket hoz a közeljövőben.
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„ Útjára indult Sándor Pál történelmi élete... “
Vasárnap délelőtt az egész magyar köz

élet és társadalom páratlanul mely részvéte 
mellett helyezték örök nyugalomra a ma
gyar politikai és kereskedelmi élet nagy ha
lottját. Sándor Pál országgyűlési képviselőt, 
az OMKE elnökét, a képviselőház korelnö
két.

A fenséges méretű temetést a dohányutcai 
izraelita templomból rendezték.

Évtizedek óta nem volt Magyarorszá
gon ennél nagyobb és megrendttőbb 

temetés.
A hatalmas templom minden sarkát zsúfo
lásig megtöltötték az elhunyt nagy férfin 
tisztelői. A templomban mintegy hatezer 
férőhely van, de tízezernél több ember szo
rongott a földszinten és a karzatokon. Dél
előtt féltizenegy órára hirdették a temetés 
kezdetét, de már kilenc óra után özönleni 
kezdtek az emberek. A templom környékén 
hullámzott a tömeg, és jellemző a mély s 
általános gyászra, hogy ez a sokezer ember 
milyen fegyelmezetten viselkedett, úgyhogy 
a kivezényelt diszruhás rendőrszakaszok 
nak semmi munkát nem okozott a rend 
fentartása. Mindenki saját magára vigyá
zott, mindenkit lebilincselt a részvét és fe
gyelmezett a gyász...

Az oltár előtt állították fel a hatalmas 
katafalkot. A koporsó mellett kísértetiesen 
lobogott négy kandeláber fénye és ott volt 
a hagyományos hét égő gyertya. A ravatal 
előtt ültek a porig sújtott hozzátartozók.

Sándor Pál őzvegye szlvettépően zoko
gott és gyakran felsikoltott szörnyű fáj

dalmában.
A rokonság között ott ült Kodály Zoltán, r 
nagy magyar zeneszerző is, Sándor Pál só 
gora, valamint özvegyének bátyja, Báné 
Dezső kormányfőtanácsos.

Hatvan pap. képviselők, 
államtitkárok...

A ravatal és az oltár közötti emelvényen 
gyülekeztek a hitközség teljes elöljárósága 
és a notabilitások. Megható volt, mennyire 
párlkülönbségre, felekezetre, társadalmi és 
vagyoni helyzetre való tekintet nélkül min
denki mily mélyen gyászolta Sándor Pált. 
Többek között ott láttuk Sztranyavszky 
Sándort, a képviselőház elnökét, Tahi) 
László államtitkárt, aki a kormányt kép
viselte, Koós Ödön kereskedelmi miniszteri 
osztályfőnököt, Szilágyi Ernő pénzügymi
niszteri tanácsost, báró Babarczy István ta
nácsnokót, a főváros képviselőjét, Fercnczy 
Tibor főkapitányt, Józan Miklós unitárius 
püspököt, Scitovszky Béla, Hegedűs Lóránt. 
Ugrón Gábor volt minisztereket, Ripka Fe
renc volt főpolgármestert, az országgyűlési 
képviselők közül Rassay Károlyt, gróf 
Apponyi Györgyöt. Rupert Rezsőt, Peyer 
Károlyt, Bródy Ernőt, Vázsonyi Jánost 
Terbócz Imrét, Fábián Bélát, Strausz Ist
vánt, Szurday Róbertét. Ott volt továbbá a 
magyar njságirórend képviseletében Vészi 
József, Boros László, Elek Hugó főszerkesz
tők. A gyászolók között ült Diószegiig Já
nos nyugalmazott helyettes államtitkár, őr
gróf Palavicini György, örffy Imre, Nav- 
ratil Dezső, Kiss Arnold főrabbi, Magyar 
Pál. Dési Géza, Biró Géza ny. miniszteri 
tanácsos, valamint a gazdasági élet vezérei: 
B’ciss Fülöp, Fenyő Miksa, Éber Antal 
Ehrlich G. Gusztáv, Krausz Simon, Buday- 
Goldbergcr Leó. Ascher Lipót, Stcin Emil 
Láng Lajos, Vida Jenő, Kiéin Gyula. 
Fleissig Sándor, Kálmán Henrik, báró Ma- 
darassy-Beck Gyula, Horváth Lipót, Halász 
Manó. Stern Samu, Krámer Miksa. Drucker 
Géza. Vértes Miksa. Balkányi Kálmán, Ma
gyar Bertalan és még sokan. A zsúfolt emel
vényen olt szorongtak még Roboz Imre. 
Beregi Oszkár, Eppler Sándor főtitkár. 
Csergő Hugó és még fölsorolhatatlan tö
mege a társadalmi és politikai élet előkelő-1 
ségeinek. Az ország minden részéből nem 
kevesebb, mint hatvan zsidó pap jött el a 
temetésre, továbbá

nz OMKE vidéki fiókjainak ötvenegy 
d< legátusa és egyéb gazdasági egyesü

leteknek hatvan kiküldöttje.
Ott voltak még: Adóm Géza államtitkár. 

Bárczy István volt miniszter, Egry Aurél. 
G’ücksthal Samu, Barczy Gábor, Franki 
Adolf, Morvay István felsőházi tagok. 
Erődy-Harrach Tihamér, Görgey István, 
Makray Lajos, Payr Hugó képviselők, Gri- 
(ter Miklós. BücMer József, Kátnoki-Bcdő 
Sándor, Nagy Andor. Kabokovics József, 
Orvvá Zslgmond, Szántó Jenő, Freudigcr 
'Ábrahám, dr. Radő Rezső, Morvay István, 
Fercnczy Károly, Vértes Emii, Zimmer Fe
renc., Drucker Géza, Ledermann Mór, Kátai 
Ernő, Auer Róbert, Dán Leó Mössmcr Pál 
és míg sokan.

Cserkészek diszőrsége
Pontban féltizenegy órakor a gyász mély 

csöndjében felcsendült a kórus éneke. 
El ben a pillanatban szlvettépően fclsikol- 
lőtt Sándor Pál özvegye. Megrázó pillanat 
volt. Hozzátartozói tartották vissza, hogy

Tízezer főnyi tömeg és az egész magyar közélet mély részvéte kisérte 
vasárnap utolsó útjára a magyar kereskedelem és politika nagy hatottját

ne ugorjon a koporsóhoz, amely mellett fe- 
s*, es..vigyázzállásban diszőrseget állottak a 
hitközség tcmplomelöljárói és a cserkész
csapatok tagjai.

A kórus a „Ha Te Isten . ..“ kezdetű 
zsoltárt énekelte, de az első akkordoknál 
már ismét felsikoltott özvegy Sándor Pál né 
és egy perc múlva

ájulton esett hozzátartozói karjaiba.
A kórus éneke után Linetzky Bernét főkán
tor énekelt, majd

HEVESI SIMON 
vezető főrabbi 

lépett a szószékre.
— Egy embert vesztettünk el — kezdte 

mélyenszántó beszédét —, egy nagy embert, 
akit meggyászol országunk, hazánk, hitköz
ségünk és minden tisztalelkü polgár. Egy 
koporsó van itt előttem, egy koporsó, 
amelyben Sándor Pál pihen. Ez az ember 
életében teljesíteni igyekezett mindazt, ami 
legfenségesebb abbéd, amit a szentségtartó 
frigyszekrény magában őriz.

Filozólikus mélységű és költői szárnya- 
lásu párhuzamot vont a főrabbi a frigy
szekrény és a koporsó között. Ezután ismét 
a nagy halottról beszélt, hangsúlyozta, hogy 
Sándor Pál mindig teljesítette kötelességét 
hazájával és fclekezetével szemben. Hálá
val tartozik neki elsősorban a magyar ke
reskedővilág és a magyar zsidóság. Végül 
a főrabbi megáldotta a koporsót.

STERN SAMU,
a hitközség elnöke búcsúztató szavaiban 
megemlékezett arról, hogy ilyen nagy ma
gyar érték elmúlása a mostani nehéz idők
ben kétszeresen fájdalmas. Sándor Pál 
mindig küzdött a zsidóságért és vezérlő 
gondolata mindig a méltányosság, a jog és 
az igazság volt. Ábrahámson Manó fökántor 
zsoltárt énekelt, majd

MAGYAR BERTALAN,
az OMKE alelnöke a magyar kereskedelem 
nevében búcsúztatta Sándor Pált. Kiemelte, 
hogy apja volt Sándor Pál minden keres
kedőnek, a vidéki szatócstól a nagy fő
városi áruház tulajdonosáig. Azzal fejezte 
be beszédét, hogy az OMKE is édesapját 
vesztette el Sándor Pálban.

A nagy polgár...
RASSAY KÁROLY

mondotta a következő beszédet. Azzal 
kezdte szónoklatát, hogy egy nagy magyar 
polgárt temelünk. Ez a nagy polgár egy
szerű nevet viselt: Sándor Pálnak hívták, 
nem voltak kitüntetései, címei, rangjai, 
mégis ezrek szemében csillog a gyász 
könnye. Sándor Pál beirtó nevét a nemzet 
könyvébe. A magyar kereskedelem ön
tudatra ébresztőjét és vezérét gyászolja 
benne és itt gyászol pártkülönbség nélkül 
az egész közélet. A parlamentben Sándor 
Pál nemcsak korban járt elöl, de köztiszte
letben, közszeretetben is. Beszélt arról 
Rassay, hogy Sándor Pál a polgári erények 
megtestesítője volt. Életének működése ma 
már történelem.

— Hü volt felekezetéhez, királyához és e 
hűség nemcsak a hatalom magasságában 
lévő trón felé szárnyalt, de a száműzött 
király felé is. Hü voll a szabadelvüséghez, 
a demokráciához. Hirdette régmúlt idők 
nagyságát. Legszebben ott csúcsosodott ki 
nagysága, ahogy a magyar kereskedelem
hez ragaszkodott. Félreállhatott volno már, 
de ő vállalta a harcot.

Azzal fejezte be beszédét Rassay, hogy 
e ravatalról útjára indul Sándor Pál törté
nelmi élete, amely hirdeti, hogy érdemes 
hűnek lenni, jónak lenni, dolgozni és érde
mes magyar polgárnak lenni.

Éber antal
a Kereskedelmi és Iparkamara nevében be
szélt. Sándor Pál egyik legrégibb tagja volt 
a kamarának és mindig védte a kereskede

Teljesen átszervezték
Marton Béla propaganda
osztályát a NEP-ben
Az osztály eddigi teljhatalmú vezetőjét 
a népművelési csoport élére állították

A NÉP szervezkedése körül felmerült | 
súlyos politikai belső ellentétek nyomán — 
mint Ismeretes — a NÉP szervezkedésénél 
megszüntették hivatalosan a közigazgatási 
tisztviselők közreműködését, valamint 
Kozma Miklós belügyminiszter intervenció
jára a miniszterelnök beszüntette a szervez
kedésnek azt a módját, amelyet nemcsak 
ellenzéki körök, hanem még a NEP-képvl- 
selők bizonyos csoportja is erősen kifo
gásolt.

Ez a tény magával hozta a NÉP belső

lem érdekeit. A gazdasági szabadság nagy 
prófétája volt.

FLEISSIG SÁNDOR
a tőzsde nevében búcsúztatta az elhunytat, 
aki ötvennégy- évig volt tőzsdetag és negy
ven évig volt tagja a tőzsdetanácsnak.

FERENCZY KÁROLY,
a miskolci kamara elnöke a vidéki keres
kedőtestületek nevében parentálta el a 
nagy halottat. Hangsúlyozta, hegy Sándor 
Pált vallotta a vidéki kereskedelem is vezé
rének.

HEGEDŰS LÓRÁNT 
valamennyi szabad gazdasági érdekképvise
let nevében beszélt. Ecsetelte az elhunyt 
egyéniségét és kiemelte, hogy benne láttuk 
megtestesülni az idealizmus tántoríthatatlan 
harcosát. Beszédét azzal a mondattal fejezte 
be- „Leteszem koporsódra a magyar sza
badság tiszta nemzetiszinii zászlóját".

Könnyes szemel
A főrabbi imája után a koporsót felemel

ték és a gyászoló közönség, beláthatatlan 
menetben megindult a -rákoskeresztúri iz
raelita temető felé. Legelöl három kocsi 
vitte a koszorúkat, majd

hatlovas gyászhintó haladt a koporsó
val.

Ezután következtek az autók százai.
Kint a temetőben a szabad ég alatt foly

tatták a szertartást. A nagy szertartás
teremtől néhány lépésnyire, a legelőkelőbb 
helyen már ott állott a nyitott sir. Dr. Grösz- 
mann Zsigmond rabbi imája és búcsú
beszéde után

KRÁMER MIKSA,
a Pesti Izraelita Szentegylet elnöke párén- 
tállá el Sándor Pált. Meghatott szavakkal 
köszönte meg neki utoljára azt a sok nagy 
és bátor csclekt delet, amit a zsidóságért 
véghezvitt.

Könnyezve mondta ezután az utolsó 
istenhozzádot a sírnál a legközelebbi 
munkatársak nevében

BALKÁNYI KÁLMÁN,
az OMKE igazgatója. Elmondta, hogy 
mennyire lelke és apja volt a nagy halott a 
magyar kereskedelemnek. Felcsendült az 
utolsó zsoltár és a menet a pár lépésnyi 
távolságban lévő sírhoz kísérte a koporsót. 
Linetzky fökántor énekelt, ami közben 

lehocsátottúk a koporsót a sírba.
A hozzátartozók hangosan zokogtak, az óz- 1 
vegyet alig tudták visszatartani, hogy ne 
vesse magát q koporsó után és a többezer 
főnyi tömeg minden tagjának szemében 
könny csillogott. Háromnegyedkettő volt, 
amire végétért a szertartás, amelynek példás 
rendezését körültekintő' munkával végezte 
pl a hitközség két érdemes funkcionáriusa: 
Eppler Sándor főtitkár és dr. Csergő Hugó. 
Iláromnegvedkettö volt, amikor szomorúan 
oszlani kezdett a tömeg: eltemették Sándor 
Pált . . .

Ma délelőtt hirdetik ki 
Sándor Pál végrendeletét 

Az elhunyt nagy közéleti férfin már több 
mint három esztendővel ezelőtt elkészítette 
terjedelmes végrendeletét és ezt dr. Stam- 
berger közjegyzőnél helyezte letétbe. Dr. 
Stamberger utódja, dr. vitéz Somogyi Béla 
közjegyző

ma, hétfőn délelőtt 11 órakor a köz
ponti járásbíróságon hirdeti ki a vég

rendeletet.
A Budapesti Izraelita Szentegylet Krámer 

Miksa elnöklete alatt Sándor Pál-gyásziilést 
tartott, amelyen elhatározták, hogy

ötezer pengős alapítványt 
tesznek Sándor Pál nevére és ennek kama
tait minden esztendőben .» nagy halott el
hunyténak évfordulóján szegények között 
osztják szét.

adminisztrációjának teljes átszervezését is, 
amelynek következtében most már be is fe
jeződött a belső átcsoportosítás munkája. 
Elsősorban

átállították egy kisebb csoport vezeté
sére Marton Béla leghcnsőbb emberét, 

Bélül Béla országgyűlési képviselőt,

aki a propagandaoszlálv élén állott, akit a 
különböző bizalmas szervezési utasítások és 
elgondolások szerzőjének tudlak és az 
egyetlen képviselő ynb. r’-t

Sokezer hamvas arcbőrü nőt lát az ember, akik 
n leánvus uae arcszinüket igen egyszerű szép, 
ségónolási szabálynak köszönhetik. Egyetlen 
hétig tegyen így és meg fog lepődni, hogy 
mennyivel simább, üdébb és hibamenlesebb bőr# 

lesz, mini a többi nőknek.

SZABÁLY: 
Esténként mossa arcát a 
Leton-szappan krémszerii 
habJával.E gyengéden ható 
krémes hahót hagyja arcán 
néhány másodpercig. Utána 
öblítse le bö meleg vízzel, 
majd közvetlenül hidegvíz
zel. Ez az egész. Másnap 
reggel friss, bársonyosan 
üde arc fogja a tükörben 
mosolyogva üdvözölni!

részivel! Marton Béla mellett a párt szer
vezési munkájában.

Béldi Béla különböző bizalmas utasítá
sai, de egyéb hírlapi és szóbeli megnyilat
kozásai is különösen éles bírálatot váltot
tak ki ellenzéki oldalról,

mert Béldi Béla minden cselekedete n 
diktatórikus törekvések előnyomulását 

bizonyította.
A fiatal képviselő — mint a propaganda

osztály teljhatalmú vezetője és irányitója — 
nem sok alkotmányos érzékét árult el, sőt 
teljesen alátámasztotta azt a feltevést, - — 
ami! pedig Gömbös Gyula miniszterelnök 
és a pártvezelöség állandóan tagadásba vett

- hogy
a nagyarányú pártszervezkedés való
jában a diktatúra felé vezető utat ké

szíti elő.
Ilyen előzménvek után politikai körök

ben — nemcsak a NEP-nél, hanem az el
lenzéknél is bizonyos mérvű megnyug
vást eredményezett az a tény, hogy a NÉP 
belső átszervezése alkalmából

Bélül Béla elkerült a propagandnosz- 
tály éléről és eddigi, meglehetősen 
széleskörű hatáskört feloszlatták több 

NEP-képviselö közölt.
A Hétfői Napló értesülése szerint a pro- 

pagandaosztálv vezetésével a NÉP Jurcsek 
Béla országgyűlési képviselőt bízta meg, ter
mészetesen sokkal kisebb hatáskörrel, mint 
ahogy azt eddig Béldi B la vezette, annál 
is inkább, mert a további propagandamun
kában az Ifjúsági szervezetek irányításával 
Bárczay Jánost, a társadalmi osztály gazda
sági csoportjának vezetésével Miskolczy 
Istvánt, a Nemzeti Egység munknközpont- 
jának irányítására pedig Petőinek Józsefei 
és Huszovszky Lajost, a női jóléti csoport 
tevékenységének irányítására pedig fíenárd 
Ágoston és Meltzer Lilla országgyűlési kép 
viselőket bízták meg.

Természetesen dr. Béldi Béla, az összes 
osztályok eddigi egyetlen képviselő-irányi- 
lója is kapott jövő munkássága terepéül egy 
feladatot: a népművelési csoport vezetését 
bízták reá.

rVigszinházn
Szombaton, fobruár 15-én először 

Amerika legnagyobb színpadi ■-ikero

(Merrily Wo Roll Alor.g)
Színjáték 3 felvonásban

Irta: George S. IÚ au intim 
és Mots liart

Fordította: Harsány! Zf.olt

Jegyrendelés: 153—44
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Északon havazás, 
gyengülő éjjeli fagy

.4 Mctcorólogiai Inté
zet jelenti vasárnap 
délben: Hazánkban az 
éjjel a hőmérséklet 
keleten mínusz 3 -
mínusz 5 fokig, nyuga
ton mínusz 5— mínusz. 
8 fokig sülyedt. Csapa
dék nem volt, hóviszo

nyok nem változtak.
Budapesten vasárnap délben a hőmér- 

téklct plusz 1 fok, a tengerszintre átszá
mított légnyomás 760 milliméter, mérsé
kelten sülyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Nvugat-északnyugatl szél. Változó fel
hőzet. Az északkeleti megyékben eset
leg egy-két helyen kisebb havazás. Az 
éjjeli fagy kissé gyöngül, a nappali hő

mérséklet nem változik.

—- A Kiskunfélegyházi Vén Diákok Móra 
Ferenc emlékezetére Budapesten megtartott 
ünnepi összejövetelén dr. Ldszlóffy Mihály 
kir. Ítélőtáblái biró mondott megnyitót s 
közölte, hogy a félegyházi véndiákok em
lékművet álíitoltak a kiskunfélegyházi gim
názium épületében. Barcza István ünnepi 
beszéde után dr. Frank Géza dr. Frank Géza 
dr. Szegő Ferenc, Dongó Orbán gimnáziumi 
igazgató és dr. Lászlóiig Mihály táblabiró 
szólalt fel.

— GRATZ GUSZTÁV BETEG. Sándor 
Pál halálával a Nemzeti Szabadságpárt 
listáján az utána következő pótképviselőt, 
Gratz Gusztáv nyugalmazott külügyminisz
tert hívták be a képviselőházba. Gratz 
Gulsztóv napok óla ágybanfekvő beteg. 
Éppen ezzel kapcsolatban terjedtek el hí
rek arról, mintha Gratz Gusztáv lemondana 
mandátumáról és igy a lista kővetkező he
lyezettje, dr. Gál Jenő kerül he a képviselő
házba. Mint jó forrásból értesülünk, Gratz 
Gusztáv nem fog lemondani mandátumáról 
és igy erre vonatkozólag minden kombiná
ciói teljesen alaptalan.

Nemzetközt Gópker. Rt., VörBsmarty-ter 4
— Miért pusztult cl 476 amerikai mun

kás? A washingtoni szenátus munkaügyi 
bizottsága elkészítette jelentését arról a 
vizsgálatról, amelyet a délnyugitvirginiai 
/fmrknesí-alagut építésénél történt lömeg- 
szcrcncséllcnség miatt indítottak. A jelen
tés megállapítja az építtető bűnösségét 47Ő 
munkás halála és 1500 munkás gyógyítha
tatlan megbetegedése miatt. A munkásokat 
sillcium mérgezte meg.

— Halálos autógázolás Szombathelyen. 
Vasárnap délután Gráf István bérautó
tulajdonos egy ismeretlen embert halálra 
gázolt a Széli Kálmán-utcában. A gázolás 
után a rendőrségre hajtott, ahol kihallga
tása után letartóztatták, mert a nyomozás 
adatai szerint öt terheli a felelősség a ga
zolásért.

— Előadás a Lipótvárosi Társaskörben. Dr. 
Lukács Ödön ny. min. oszt, főnök, a Magyar 
Városok Országos Szövetségének ügyvezető al
cím ke előadási tartott „A várospolitika Irány
elvei" címmel. Az értékes előadásért dr Dési 
Géza, a Társaskör elnöke mondott köszönetét.

— Az Országos Közegészségügyi Egyesület 
előadása. Az Országos Közegészségügyi Egye
sület elöndássorozatábnn kedd délután 6 óra
kor az Egyetemi Közegészségügyi Intézet elő 
adótermében Somogyi Béla dr. főorvos: „A 
nők néhány egészségrontó szokásai" és Szósz 
Imii dr főorvos lóf.iiiniiind' „A Basodow- 
I elégségről" címmel tart előadást,

— Kaaszafurók a kisbéri Takarékban. 
Vasárnapra virradó éjszaka knsszafuró be
török jártak a Kisbéri Takarékpénztár he
lyiségeiben. A betörök, akik a legmodernebb 
kasszaíuró eszközökkel voltak fölszerelve, 
a kasszát netn tudták megfúrni, mert köz- 
heh n csendőr járőr megzavarta őket. VII- 
lanyfiirólknt és egyéb modern felszerelései
ket l-.ólrnlingyvn menekültek cl

— Sokezer tinimns errbörű nőt lót az em
ber. akik u leányos üde nrrszinükcl annak kö
szönhetik, hogy egy hétig használják a Lclon 
szappant, utasítás szerint,

— A Generál Motors Opel gépkocsik 1936. 
évi összes típusai Budapestre érkeztek és azok 
a v,'/érképviselő Nemzetközi Gépkereskedelmi 
III . V Vörösmarty Ur I sz alatti Kiállít isi 
Tornv ben megtekinthetők. A már közölt elő
nyös egységárak, valamint a típusok gazdag 
sorozata hivatottak arra. hogy az autóvásárló 
közönség minden igényét kielégítsék.

— Mozdítsa elő szervezetének tisztogató 
munkáját Darmol hashajtó has,.táblával

Fantasztikusan érdekes 
uj tanúvallomás 
a Lindbergh-bébiről 

Nem gonosztevők rabolták el —- mondja az uj tanú
New York, február 9.

é.t Hétfői Napló tudósítójától.) A Lind- 
berghbébi meggyilkolásának bűnügyével 
foglalkozó nyomozó és bírói hatóságok kö
rében vasárnap nagy Izgalmat keltett az a 
Franciaországból érkezett távirat, amely 
szerint Boulogne sur .Ver-ben

újabb tanú jelentkezett,
akinek adatai teljesen más irányba terelhe
tik az ügyet.

Pária, február 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele Ion

jelentése.} Fauconnet, Boulogne sur Mer-I 
rendőrfőnök levelei kapott egy Evens nevű 
boulogne! származású nőtől, aki azt állítja, 
hogy

szenzációs adatokat tud szolgáltatni

K-

Gyilkolt két gyerek
az anya felbújtására

Bécs, február 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Grác közelében lévő Murek 
községben páratlanul borzalmas gyilkossá
got követett el egy tiz és egy tizenöt éves 
fiú.

Murek községben a munkaképtelen öreg 
embereket jobbmódu gazdák házánál szok
ták elhelyezni. Thomas Zocher 78 éves 
földmunkás Marié Högel jómódú özvegy
asszonyhoz került, aki szabadulni szere
tett volna az Öregembertől és ezért

— Tizenöt diakonisszát avatott vasárnap 
Raffa.v püspök. A Deák-téri evangélikus 
templom vasárnap délelőtti istentiszteletén 
tizenöt uj diakonisszát avatott dr. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök. Prédikáció
jában köszöntötte az „Ur uj szolgálóleá
nyait”, majd a diakonissza munka jelentő
ségéről beszélt. A püspök a szószékről nz 
ollár elé ment, ahol térdepelve várakoztok 
a fehérfőkötős diakonisszák: Szabó Dóra, 
Habos Otiilin, Mátéffy Ilona. Walkovszky 
Klóra, Szendy Flóra, Padi Edith, Szilvay 
Margaréta, Polgár Johanna, Somogyi Judit, 
Gerc Mártha, Kodra Julianna, Czibula 
Livin, Nagy Matild, Schulthcisz Katica és 
Juhász .Tulka. A fogadalomtétel után az or
gona hangjai melleit a püspök kézfogással 
az egyház kebelébe iktatta az uj szolgáló
testvéreket.

— Mozdonyvezetőt gázolt az autó. Lupták 
Lajos komáromi kereskedő autójával elütötte 
Kazlinszky Kálmán miskolci mozdonyvezetőt, 
akit súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Rotter vitorlásrepülő 
kényszerleszállása

Rotter Lajos, a híres vitorlázó repülő, aki 
gépével legutóbb megjavította a távolsági 
rekordot,

vasárnap délután kényszerleszállást vég
zett Tarnapusztán.

Húrom óra tájban ért a rét fölé és sikerült 
gépét veszély nélkül földrchozni.

A gép eleje kissé behorpadt.
de nagyobb baja nem történt.

—- Bajtársi összejövetel. A debreceni volt cs. 
és kir. 39 gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei 
minden hónap második csütörtökén este 8 óra
kor tartják bajtársi találkozójukat a Zöldfa- 
étlercmbcn. A legközelebbi összejövetel folyó 
hó 13-án lesz.

— Móra Ferenc emlékünnep Kiskunfélegy
házán. Kiskunfélegyházán a félcpyliázal Móra 
Ferenc Társaság bensőséges emlékünnepet ren
dezett Móra Ferenc halálának évfordulója al
kalmával.

— Ráll hírek. Február 15-én, szombaton, 
a Pesti Vigadóban tartja Vasutas Bálját a 
Magyar Kcregztényszociális Vasutasok Or
szágos Gazdasági Egyesülete. — Február 
19-én, szerdán, a Pesti Vigadóban lesz a 
Magyar Vöröskereszt Országos bálja, amely
nek legmagasabb védnöke a kormányzó. A 
bált ötven társaságbeli urilánv magyar tánca 
nyitja meg. — Fcbrt ár 25-én, szombaton, 
nz Utazók Egyesülete Jókni-ulcai székhátá- 
bán tnrtják meg c Cukroshált. — Február 
29-én, szombaton, Andrássv-ut 23 szám 
alatti helyiségében rendezi álarcos bálját a 
Magyar Kémikusok Egyesülete.

— Uj gramofonlemczek. A grnmoíonkedvclő 
közönségnek nagy örömet szerzett, hogv a leg
finomabb sellak nyngból készült nagy. 25 cm 
es, remckfőlvélclü Sternberg-lcinrzcket 2 P 98 
fillérért árusítják Ezek a k< kc«hc!t lemezek 
kizárólag a Sternberg hangszergvár Rákóczi ul 

160 szám alatti zenepalotájában kaphatók 

a Lindbergh f'yermck igazi gyilkosának sze
mélyéről.

— Olyan adatok jutottak birtokomba
— írja többek között —, amelyek talán 

lehetővé teszik, hogy az igazság ki
derüljön é« leleplezzék a kis Lindbergh- 

flu igazi gyilkosát.
Fauconnet rendőrfőnök kihallgatta Evens 

kisasszonyt, aki csak annyit volt hajlandó 
mondani, hogy

a Lindbergh-csecseinőt nem gonosztevők 
rabolták el.

A fiatal nő az északamerikai connecticut- 
állambeli Coscob városkában lakott és állí
tólag igen fontos adatokat tud majd a 
rendőrségnek előadni.

két fiát, a tízéves Antalt és tizenöt éves 
Ferencet rávette, hogy gyilkolja meg 

az öregembert
A fiuk éjjel úlmi'ban támadták meg Tho
mas Zochert és tégladarabokkal a felismer- 
hctetlenségig szétverték a fejét.

Az özvegyasszony
statárlálls bíróság elé kerül.

a két fiút pedig, akiket a gráci törvényszék 
fogháza fiatal koruk miatt nem akart be- 
fo,$adni, ideiglenesen javítóintézetben he
lyezték el.

— Németországban betiltották gróf Con- 
denhove-Kalergi uj könyvének terjesztését. 
Gróf Coudenhove-Kalergi Henrik két uj 
munkájának a „Judenhass von heute” és a 
„Wesen des Antiscmitismus” cimü köny
veknek terjesztését Németországban betil
tották. Coudenhove-Kalergi gróf a páneuró
pai mozgalom ismert vezére.

Budapest biinei
.4 főkapitányságon szombaton fejezték í 

be a múlt hónap kőbiztonsági állapotá
ról készült statisztikát, amelyet Ferenczy ’■ 
Tibor főkapitány hétfőn terjeszt elő a - 
főváros közigazgatási bizottság ülésén.

.4 rendőrség jelentésében igen 
érdekes számadatok szerepelnek.

A bűnügyi osztály januárban 8698 bűn- ■ 
ügyi eset nyomozását fejezte be. Ebből ■ 
feltűnően sok a lopások száma: 3651 lo
pási ügyben nyomoztak, 1223 a sikkasz
tások és 1084 a csalások száma. A rend
őrség a bűncselekményekből kifolyóan

413 embert helyezett előzetes letar
tóztatásba,

tehát 413 ember mondhatta januárban: : 
no, ez az év ts jól kezdődik...

igen érdekes
a közlekedési kihágást statisztika.

■ Januárban a hajtási szabályok áthágása í
■ miatt 57, a szabálytalan gépkocsiközle- '
■ kedésért 374, szabálytalan kerékpározás !
■ miatt 357, szabálytaaln motorkerékpáro- í 

zásért 29 esetben indult eljárás.
37 ember került a rendőrség elé, • 

mert a villamosról leugrott
és kilencvenen hágták át a gyalogjárók ! 
számára fölállitott szabályokat. Január- I 
bán

64 gépkocsibalcset történt.
' ezek közül négy végződött halállal.

A toloric-űgyoszfály jelentésének egyik
: passzusa szerint 59 férfit és 31 nőt Hl- ! 

tottak ki a főváros területéről. i

— Halálos tiltott műtét. A bajai kórházban 
vasárnap többheti szenvedés után tiltott műtét 
következtében meghalt Júrinak Andrásné dó- 
vodi asszony. A haláleset ügyében megindult 
a nyomozói.

— GANDHI FIA ÁT AKAR TÉRNI A 
KERESZTÉNY HITRE. Hirlal Gandhi, a 
Mahat ma fia nyilatkozatot adott ki, amely 
szerint atyjával összeveszett és rövidesen 
áttér a keresztény hitre.

— Farabnnl elefántja. A cirkusz bizarr világa 
elevenedik meg Kázmérl Kózmér Farabonl ele
fántja cimü regényében, melynek Közei a mu- 
laltalás mesterei. Allatszeliditők, bábjátékosok, 
búvészek, zsonglőrök, műlovarnők, elownok sze
repelnek a szerény kis könyvben, amely nem 
lép fel Irodalmi prelenzlókkal, hanem szórakoz 
látni akar. A szerző el Is éri célját, mert a ro- 
mn.ikus varieté-regény figurái érdekesek, a cse
lekménye pedig mozgalmas. Internacionálli élet 
kavarog és lüktet a könyv lapjain. A világ kü- 
'Miféle tájairól egvbevcrödöft emberek örömei
ről, bánatairól, szerelmeiről és szenvedéseiről 
ir a szerző egyszerű, természetei hangon. (Sí. N.|

Húszmillió dollár 
értékű aranyat 
vittek ki Amerikából

Washington, február 9.
Ezen a héten az Egyesült Államokból több 

mint húszmillió dollár értékű aranyat vittek 
ki. Az aranyelszállitásokat az a körülmény 
tette szükségessé, hogy

■ dollár árfolyamát biztosítsák.
A kincstári hivatal szombaton 3,925.000 dollár 
értékű aranyra adott kiviteli engedélyt. Ebből 
a mennyiségből 3,050.000 dollár értékű ara
nyat francia bankok címére küldtek a a többit 
amszterdami bankok számára.

— NAPPAL TISZTESSÉGES IPAROS — 
ÉJSZAKA BETÖRŐ VOLT A MISKOLCI BOR
BÉLYMESTER. Juhász István 32 éves borbély
mester betört Bicber Adolf miskolci fűszeres 
Munkácsy-utcai üzletébe, de tettenérték és el
fogták. A rendőrségen kiderült, hogy Juhász 
kétlaki életet élt, nappal szorgalmasan dolgo
zott gyár utcai üzletében, éjszaka betörni járt 
és sorozatos betöréseket követett el. Beismerő 
vallomása után letartóztatták.

— Borzalmas autószerencsétlenség Rraun- 
schwelg határában. Braunschweig közeié
ben egy vasúti átjárónál borzalmas r.uto- 
inobilszcrencsétlenség történt, amelynek öt 
halálos áldozata van. Egy teherautó átha
ladt a vasúti átjárón ugyanakkor, amikor 
egy tehervonat is arra a pontra érkezett. A 
lehervonat mozdonya elkapta a gépkocsit 
és pozdorjává törte. A teherautón 25 mun
kás ült, akik közül öt szörnyethalt s a 
lobbi húsz többé-kevésbé súlyos sérülése
ket szenvedett.

— Zavargások Lengyelországban: fegy
verhasználat, halottak, sebesültek. A varsói 
.\emzeti Radikális Tábor nevű betiltott 
nemzeti ifjúsági szövetség tagjainak titkos 
tevékenységével kapcsolatban öt házkutatást 
Lartottak és több letartóztatást hajlottak 
végre. A konini kerületben a zavargások 
során a főkolomposok letartóztatásakor 
heves összetűzésekre került sor. A rendőr
ség kénytelen volt fegyverét használni. Há
rom ember meghalt és többen megsebesül
tek.

— Diákfla borzalmas öngyilkossága. Nyíró 
Boros Ferenc tizenötéves tanuló, lesencctomaji 
fiú a Sümegről Tapolca felé haladó vonat elé 
vetette magút. A vonat kerekei a szó szoros 
értelmében kettészelték

— Tapolcai kereskedő öngyilkossága. Gerő 
Adolf tapolcai könyvkereskedő pillanatnyi 
elmezavarában borotvával elvágta a nyakát ét 
rövid szenvedés után meghalt.

— Halálos családi dráma. Fekete An
tal bátaszéki földműves fejszével életveszé
lyesen megsebesítette feleségét, majd be- 
etvájávaJ átvágta saját torkát és meghalt
— Dóim* tábornokot, az alpesi hadgyakorlat 

vezetőjét, súlyos baleset érte. Dowe táborno
kot, Lyon város katonai parancsnokát, aki a 
most folyó alpesi hadgyakorlatokat irányítja, 
Grenoble mellett az országúton egy motor
kerékpár elütötte. A tábornokot azonnal kór
házba szállították. Megállapították, hogy egyik 
lábszára eltörött. Az orvosok véleménye sze
rint a hatvankétéves tábornoknak több hóna
pig mozdulatlanul kell feküdnie. Dosse tábor
nok a francia hadsereg alpesi kiképzésének 
vezetője és a síkülönitménvek megszervezője.

— Német tengerészek látogatása Kínában. 
A jelenleg Hong-Kongban horgonyzó „Karls- 
ruhe” cirkáló legénysége meglátogatta Kantont, 
megnézte a város nevezetességeit. Kínai forrás
ból származó Jelentés szerint Csang-Cso-Lin, 
a kanton! haditengerészet főparancsnoka, ünne
pélyes fogadtatást rendezett a német tengeré
szek tiszteletére. Az ünnepélyen a német fő
konzul vett részt.

— Százezres tömegek felvonulása Párlshnn 
i véres baloldali tüntetések évfordulóján. Pá- 
Isbnn a népi front, a marxista pártok hívei- 
:ek részvételével vasárnap délután nagy fel
vonulást rendezett, amelyen több százezer 
?mber vett részt. A felvonulást abból az alka
lomból rendezték, hogy most volt kél éve 
azoknak a zavargásoknak, amelyek 1931 feb
ruár 6. és 9. között lefolytak s amelynek so
rán a népi front négy tagja életét veszítette. 
A Köztársaság-terén nagygyűlés volt és onnan 
a résztvevők zárt sorokban vonullak fel a 
bulvárokon. A rendőrség nagyarányú bizton
sági rendszabályokat hajtott végre A nagy- 
gyűlés és a felvonulás rendben folyt le. ugv 
hogy a karhatalomnak nem kellett beavatkoz
nia.

— OSTROMÁLLAPOT CHILÉBEN. A chilei 
kormány ax egész ország területére elrendelte 
nz ostromállapotot, mert messze szétágazó 
kommunista összeesküvést fedeztek fel. Számos 
házkutatást tartottak s a hatóságok olyan ada
tok birtokába jutottak, amelyekből kiderült, 
hogy a legújabb chilei kommunista összesíti- 
vési is Moszkvából irányították.

— Farsang — ■ fánksütés Ideje. A farsangra 
való tekintettel a Honvéd-utca 22. sz. alatti 
Elektromos Kiállításon a hetenként szerdán 
d. u. fél 6 órai kezdettel tartandó bemutató 
előadáson él a minden hétfőn, csütörtökön és 
pénteken d. e. fél 1ű órakor kezdődő főzési 
gyakorlatokon szalagos farsangi fánk sütését 
Is bemutatják Részvétel, ruhnlór díjtalan. A 
kiállítás nyitva- d. e. 8—2 és d. u. 4—7 óráig.

— Kipróbálta már • Kruicheii-aót? Bebizo 
nyosodott tény, hogy a Kruschcn-só ideálisan 
szabályozza a béhnűködésl. A leghíresebb 
gyógyforrásokban is található különböző ás
ványsók tökéletes kombinációja. a Kru- 
•chen-ió.
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Felhívás a hölgy fodrászokhoz!
Eiuton •» tisztelettel le hívjuk a hftl«y- 
todrlszok tlg.velmét, hogy ma esle 8 óra
kor tartjuk meg a Nöl odrász Ipertestlliot 
hely sé' eiben (Vili., Hákóc4-ut 17. sz.) az 
egész v Hson páratlan sikereket elért

habzó hajfestő shampon
magyarországi bemutatóját
A bámulatos lehetóséerket a Magyar
országon Is kitünően Ismert 
világhírű bécsi lodrász-samplon 

GEGRG HERSS 
személyesen demonstrálja

RIEBOLIT

Hubay 
fényes premierje 
a bécsi operában

Bécs, február 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

elentésc.) Vasárnap este ünnepélyes kere
tek között mutatták be a bécsi operában 
Hubay Jenő Karenina Anna című operáját.

Az előadás előtt félnyolckor 
az operoháx dísztermében fogadás volt, 

amelyen Hubay és felesége, Rudnay Béla 
bécsi magyar követ, Haas Aladár külügy- 
minisztériumi tanácsos, dr. Pcntner oszt
rák közoktatási íllamtitkár és neje, Fürt- 
wflngler, Német Mária és az osztrák zenei 
élet sok kitűnősége vett részt. A közönség 
mindvégig

lelkes tapsokkal
kisérte az opera bemutatóelőadását.

Hubay Jenő zeneműve' elsőrangú szerep
osztásban került színre. Németh Mária és 
Kalenberg József a két főszerepben kiváló 
alakítást nyújtott. Hasonló elismerést ér
demelnek a kisebb szerepek kitűnő meg
személyesítői is. Weingartner Félix igaz
gató művészi vezénylésének ereje és lendü
lete kiaknázta a mü minden zenei mon
danivalóját és hatáslehetőségét. Gyönyörű 
színpadi képek és Wallcrsteln tanár gazdag 
rendezői művészetének egyéb eszközei fo
kozták az előadás hatását és külső fényét.

Az előadás után Pernter közoktatásügyi 
államtitkár az operaház Csdszrir-termcben 
estélyt adott a megjelent előkelőségek tisz
teletére. ________

magyarországi vezérképviselete

— MEGHALT JACQUES BAINVILLE. 
Jacqucs Bainuile, a neves francia történet
író, a francia Akadémia egyik legelőkelőbb 
ta^ja, ötvcnhétóves korában elhunyt. Bain- 
vilié 1897-ben született Vincennesben. Tör
téneti müvei közül a legismertebbek: Fran
ciaország története, Három nemzedék törté
nete és Két nép története egészen Hitlerig 
cimü munkái.

— LEÉGETT A TORINÓI KIRÁLYI 
SZÍNHÁZ. A torinói királyi színház a szom
batesti előadás befejezése után kigyulladt 
és teljesen leégett. A tűzoltóság néhány perc 
múlva a helyszínre érkezett, de már a tűz
vészt megfékezni nem tudta. A tüzet állí
tólag rövidzárlat okozta. A történelmi ne
vezetességű színház 1738-ban épült.

— Evangélikus közgyűlés. Vasárnap dél
ben a Deák-téri leánygimnázium dísztermé
ben tartotta ezévi közgyűlését a pesti evan
gélikus magyar egyházközség. Kemény La
jos igazgató-lelkész imája után dr. Tóm- 
csányi Vilmos Pál nyugalmazott miniszter 
megnyitójában annak a reményének adott 
kifejezést, hogy az angyalföldi uj evangé
likus templomot a jövő évben fel tudják 
építeni. Kemény Lajos igazgató-lelkész ter
jesztette elő ezután a jelentését. —- Az 
állam ugyan a törvényben biztosított egyen
lőség álláspontjáról tekint reánk — mon
dotta —, de jogainkért többet kell harcol
nunk, mint amennyi természetes volna. 
Ezután ismertette az egyházközség multévi 
munkásságát. Az előirányzatnál több folyt 
be tavaly az egyház pénztárába és az egy
házi adók behajtására egyetlen esetben sem 
kellett végrehajtást elrendelni. A lelkészek 
fizetésük tiz százalékáról lemondottak, hogy 
ezt az összeget is az egyház programjának 
megvalósítására fordítsák. Megemlékezett 
többek között Raffay püspökné uj szeretet
otthonairól is. A közgyűlésen köszöntötték 
a dunáninneni püspökké választott dr. 
Kovács Sándort és a nyolcvanéves dr. .Vd- 
gócsy-Dietz Sándort.

— Rozgonylnál 3 kabinetkép 8 P. Kálvin-tér 5-
— Szdzhnrmlnchatodik születésnap! Mosz

kvai jelentés szerint a georgiai Kutaisban most 
ünnepelte százharminchatodik születésnapját 
egy Nijo Bakradze nevű ember hetvennyolc élő 
leszármazottja körében

— Az Országos Frontharcos Szövetség elő
adása. Az Országos Frontharcos Szövetség VII. 
kerületi főcsoportja folyó hó 10-én, hétfő este 
8 órakor az Imperlal szálló különtermében 
körzetösszejövetelt tart, amelyen Atlasz Márton 
kereskedelmi és iparkamarai titkár, volt cs. és 
kir. kereskedelmi attasé „Az olasz és abesszin 
kérdés világpolitikai és világgazdasági vonat
kozásban" címmel előadása tart.

— „Engedje megkötözni magáit..." Mad
rid cgvik trafikosának tegnap este kellemetlen 
kalandja akadt. Amikor be akarta zárni üzle
tét, hirtelen egv ismeretlen ember toppant 
tl.be ezzel a kiáltással: „Száz pezetára van 
szükségeml Engedje magát megkötözni, majd 
magam veszem el a pénztT E pillanatban az 
üzletbe lépett a dohánvóruda tulajdonosának 
rokona, akitől a támadó megijedt és futásnak 
eredt. Üldözőbe vették a rablót. Amikor elér
tik, revolvert rántott elő zsebéből és agyon
lőne magát.

— Megtámadták a rendőrt. Palotai Jó
zsef polgárirühás rendőrt vasárnap este » 
kispesti Üllői-ut végén bárom férfi meg 
támadta és ki akarta rabolni. Palotai 
e,'Vihet leütötte. Dénes Péter foglalkoíás- 
nélkíih (•['yent, Jancsovlcs Mihály és Kiss 
László napszámosokat, a rendőr támadóit 
el fogták.

— Az aspirln-tablctták a láz csökkentését 
eredményezik.

— Nincs valutagondja azoknak fti ötösök 
nnk. akik n Norddeutscher Lloyd. Brémcn föld- 
körhenger! társasutazásain vesznek részt. A 
magvar-nómet vfnzósl egyezmény értelmében a 
Norddeutscher Lloyd minden utasának módjá
ban van ÓM Márka költőpénzt szerezni, amely 
őSs.’eg némclorsz.lgi városok meglátogatása 
esetén Is felhasználható. A Norddeutscher 
Lloyd közismert kényelme és elsőrendű orga
nizációja következtében ezen társasutazások az 
előkelő nemzetközi publikum találkozói.

— VÉGÉTÉRT A NAGY LONDONI 
SZTRÁJK. Mára végetér a londoni húsipari 
munkások nagy sztrájkja. A munkások va
sárnap elhatározták, hogy hétfőn este újból 
munkába állnak. A szakszervezetek kikül
döttei hétfőn reggel állapítják meg a mun
kaadókkal egyetértésben a munkamegkez
dés feltételeit

— Svédország bombavető repülőgépeket 
vesz Németországból. A stockholmi Dagens 
Nyheter jelentés szerint a svéd légi had
erő műszaki bizottsága Németországban 
tartózkodik, ahol a bombavető repülőgépe
ket tanulmányozza abból a célból, hogy 
esetleg két ilyen szerelvényt megvásároljon 
Svédország számára, a gyártási engedéllyel 
ogyüll.

— A MONORI MAG — BUDAPEST, 
VIIL, RÁKÓCZI-UT 7 — UJ TAVASZI 
KÉPES föárjegyzéke MEGJELENTI 
BÁRKI KÍVÁNSÁGÁRA INGYEN MEG
KÜLDIK.

—- Az ir kormányelnök fiának halálos 
lovasszerencsétlensége. Dublinban Brian de 
Valera, az ir szabad állam kormányelnöké
nek fia vasárnap délután lovasbaleset kö
vetkeztében meghalt.

— Maschek ezredes felesége a bíróság előtt. 
Maschek Miksa ny. bécsi ezredes felesége, akit 
mint ismereets kormányzósérlértcrt tartóztattak 
le és napok óta a győri ügyészség fogházának 
lakója, védője utján szabadlábra helyezéséi 
kérte. A győri ügyészség elutasította kérelmét, 
vasárnap elkészült a vádirat a megtévedt uri- 
asszony ügyében és rövidesen ki is tűzik a fö- 
tórgyalást

— 3 szói Metropole flekken csflbensüllhal.
— VASÁRNAP ELUTAZTAK KISKUNHALAS

RÓL AZ OSZTRÁK UJSAGIRÓ-VENDÉGEK. 
Szombaton a bécsi Osztrák—Magyar Társaság 
tiz újságíró tagja Kiskunhalasra érkezett, hogy 
résztvegyen a kiskunhalasi néprajzi bemutató
előadáson. Vasárnap délelőtt pedig a várost 
tekintették meg és kikocsizlak a pusztára is. 
A vendégek a budapesti gyorsvonattal elutaz
tak.

— Lcgllmlsta gyűlés Solymáron. A Nemzeti 
Legitimista Néppárt vasárnap Solymár község
ben népgyülést tartott, amelyen Griger Miklós 
magyar és német nyelven mondott hosszabb 
beszédet.

— TIZENKÉT ÁLNEVE VOLT A CIGÁNY- 
GYILKOSNAK. Nemrég fogták cl Petrovics 
György cigányt, aki a baranyai Jánoshalmán 
1921-non moggyllkolla és Kirabolta Barna Já
nos gazdálkodót és feleségét. A nyomozás 
megállapította, hogy azé.ta tizenkét álnéven 
bujkált n cigány, tagadja, hogy ő a gyilkos. 
de az ujjlenyomat bizonyít. Letartóztatták.

— Halálos csárdás. Lányosok községben 
Sleining Konrád gazdálkodó házánál vasár
napra virradó éjjel házimulatság volt. Sleiniyni 
órák hosszat csórdósozott, majd bement szo
bájába, hogy megpihenjen. Ngycdóra múlva 
holton találták. A boncolás fogja eldönteni, mi 
okozta halálát.

— Megfagyott caecsemőholltest a halárban 
A búcsmcgyel Rém község határában meg fa- 
(•volt csecsemői talúllnk. A nyomozás mcgálla 
pitottn, hogy a csecsemő, amelyen föjlogntás 
nyomokat is véllek felfedezni, Kohl Jánosni 
helybeli asszony gyermeke. Kohlné bevallotta 
hogy ő tette ki a csecsemőt. Lelartóztntták.

— Ara. klr. oszlilysnrsjálék résztvevői fel 
kéretnek, hegy az esedékes megújítási betéte 
és nz előirt *Í0  fillér költségátalányt n holnar 
11-én kezdődő V. osztály húzása előtt (leess I 
meg. különben minden joguk elvész. A főhuzó 
sok március 13-ig tartanak. 30.000 nyerőmén' 
kerül most kisorsoljam.

— Ha a tizappan- és lugmentes Neosham 
poont használja, haja fényes, üde, korpámén 
les lesz.

A ROYAL FILMSZÍNHÁZAK
e heti szenzációs premierjei:

Két világpremier!

ROVfiL ttPOLLO:
a magyar filmgyártás csúcsteljesítménye:

CAFE
MOSZKVA
Irta: Tamás István Zene: László Sándor

Rendezte: SZÉKELY ISTVÁN
Gyártási vezető: Gál Emö

Főszereplői:

Tőkés Anna, 
Csortos Gyula é8 Kiss Ferenc 

Vérless Lajos, Somogyi Nus', Tímár József 
és Juhász József

Az első 111 agyar hangosülmdráma!

Csütörtökön premier

Amerika legszellemesebb vlgjátéka! 
Fáris ezer u| divatmodellje! 
A kontinens legújabb táncai!

K3
Főszereplők:

Iréné Dunne, 
Gingar Rogers és Fred Astaire 

a Cnntlnental vlláRhirü táncospárja

Premier csütörtököd
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Szegény Agis király <m /eMmadl a 
görögpótló irodalom tankönyvének szá
munkra már kissé elsárgult lapjairól, 
amely valljuk be, több emléket hagyott 
bennünk Leonidasról, a thermopilei győ
zőről. l)e hogy mégis Agis királyt kaparta 
ki Márkus László emlékeink poros, ru
gós rekeszéből, annak falán súlyosabb és 
nyomósabb oka van, mint az, hogy Agis 
király tragédiája mcgihlette-e a szerzőt 
vagy sem és ez érdekli-e a közönséget, 
vagy sem.

Márkus László, az újságíró, a művész, 
az iró, hivatásánál fogva is szabad ember 
Töretlen, nagyvonalú pályájára vissza
nézve sehol sem találunk egyetlen egy 
megalkuvó percet sem, amikor görnyedő 
háttal akarta volna szolgálni n hatalmaso
kat, vagy rabjául szegődött volna saját 
érvé nyes ülésének. Márkus László tudott a 
napi események Íróasztalánál ülni éppen 
úgy, mint amikor sorsa a Nemzeti Szin
ház igazgatói székébe lendítette, vagy 
amikor talán bukásszetüen vlsszamcne- 
kült az Operaház főrendezői szobájába, 
amelynek küszöbét mikor a szükség úgy 
kívánta, sokszor hónapokig át se lépte. 
Márkus László legföljebb nobilis gesztus
sal hárította el magától a harc hangos 
eszközeit, de tetteiben és megnyilatkozá
saiban éles és kíméletlen harcosa volt 
mindig a szabad szónak, a szabad gondo
latnak.

Ez a tény azután Igazolja is bátor ki
állását ama divatos korszellem ellen, ame
lyet ma általában szerte a világon dikta
túrát törekvéseknek szoktak megjelölni. 
Egy jelentéktelen kis diktátornak, Agis 
királynak, ókori példájához menekül, 
hogy hangos szóval kiálthassa az igazsá
got a diktatúrák hiábavalóságáról és arról, 
hogy bármilyen fenkölt gondolkozása is 
légyen a diktátor, szükségszerű a bukása. 
Márkus László kiáltó szavának különös 
hangsúlyt ad az, hogy a Nemzeti Szinház 
szócsövén keresztül beszélhetett.

Gratulálunk hozzá ...

■IMI • '"■»

Választottbiróságl pert Indított Sándor Ist
ván és Major István a Városi Szinház ellen, a 
per folyamán szóbakerfil a Városi Szinház ál
landó társulatának és műsorrendjének kér
dése.

A Fehér Hollók jólsikerült délutánja után 
bankettet adott a Fészekben, ahol melegen 
ünnepelték az egvik fehér hollót, Földes 
Imrét, a ncmzetlszinházi siker alkalmából.

Jégpálya éptilt fel a Hunniában, ahol a 
„Légy jó mindhalálig**  film felvételei folynak 
Székely István vezetésével: Tolnay Klári, a kis 
Dévényi Laci és Ráday Imre valósággal akro
batikus mutatványokat matatnak be a film
fel \cvftgép előtt.

Baskircsev Mária színdarabot, a Nemzeti 
Színház müsordarabját, amelyet Bálint La
jos és Anday Ernő írtak, Hollywood meg
vette film számára.

Három hónapig tartó árjalgazoltatás után 
Fényes Szabolcsét a berlini Európa Filmverlng 
egy fllmoperett zenéjének szerzésére leszcr- 
rödtelte.

A Liliom/ira készül a Nemzeti Színház, 
a s/creposztás ragyogó: Csortos Gyula. 
Lray Tivadar, Olly Magda é*  Somogyi Bo 
gyó.

Mozihercegnő rímmel Szegeden kerül színre 
először Heltni Jenó fordításában Abrahám Pál 
világsikert aratott operettje, n Márchen im 
(Irnnd llotet. bemutató díszelőadás Abrahám 
Pál srcmólves vezényletével február 14-én, 
pénteken este lesz

Dosztojevszkij: Iliin és bünhődés film le 
a Badlusbon vitte el e hét sikereinek pál- 
iná út: egy nap hatezer pengd bevételt ho
zott a mozinak.

A FA.VÁZ. nagysikerű hangve,-senvt rende 
zott azombnt este, ömölvén egy hindu dallal
I. ■lónöscn Sttarcsevics László dr. aratott óriási 
sikert

Röck Marika kétheti pesti tartózkodása 
alatt Trojanonnál tanult be táncokat és va
sárnap visszautazott Berlinbe.

• Ráday Imre mint sllnnár, „Ar okos mama” 
r’vik bgsikrrűltebh jelenete nz, amikor Bádog 
Imre silcckét ad Tolnay Klárinak. Ezt a felvé- 
l It fent n Svábhegyen forgatták, a siclók 
legnagyobb mulatságára Ugv Tolnay Klári, 
mint Ráday Imre bátran indulhattak volna a 
garmischpartenkircheni Olymplán a aíbakói

Herczeg Ferencet kérték fel 
a Nemzeti Szinház jubileumi 
évének legfőbb művészi 
irányítására

Szenzációsan érdekes 
tárgyalások Indultak meg a kultuszminisztériumban
Jólérleslllt körűk a legnagyobb diszkrécióval beszélnek a Nemzeti Szinház körül 

folytatott biznlnias tanácskozásokról. Arról van szó, hogy a Nemzeti Szinház centenná- 
rlamúnak legfőbb művészi irányításával Németh Antal igazgatón kívül Herczeg Ferencet 
bíznák meg.

A jövő szezonban nagy ünnepségek keretében akarják megülni a Nemzeti Színház 
fennálásánuk százéves évfordulóját. A Nemzeti Színház ugyanis 1837 augusztus 22-én 
nyílt meg Az ünnepségekre vonatkozóan már előzetes terveket dolgozott ki Németh 
Antal dr., a színház Igazgatója, ezek a tervek azonban csak nagy vonalakban mutatják 
meg azt a művészi programot, amely méltóan reprezentálná a magyar nyelv, a magyar 
színpad nagy ünnepet. A terv természetesen nemcsak korrektúrára, hanem kiegészítésre 
szorul. Miután Németh Antalnak a szinházvezetés napi gondja Is elég munkát ad, arra 
gondoltak, hogy a centennáris ünnepség művészi Irányítását Herczeg Ferencre bízzák.

Mint beavatott helyről értesülünk, Herczeg Ferencet a kultuszminisztérium ezlrány- 
ban már meg is kereste és ebben a pillanatban a legbizalmasabb tárgyalások folynak 
arról, hogy milyen formában és milyen feltételek mellett vállalná el Herczeg Ferenc a 
díszes, de egyúttal rendkívül nagy munkát Igénylő feladatot.

Jávor Pált letiltotta Németh Antal,
Bulla Elmát pedig Bárdos Arthur a vendégszerepléstől

Két érdekes színigazgatói határozat okoz , 
zavart a film és a szinház világában. Jávor Púi 
néhány héttel ezelőtt leszerződött a Sonor 
filmvállalathoz Indig Ottó „Ember a híd alatt'* 1 
cimü film egyik főszerepének eljátszására. A 
film munkálatait szombaton kezdték a Magyar 
Filmiroda műtermében, ahol rajta kívül Lázár 
Mária, Csortos Gyula és Kiss Ferenc játsszák a 
készülő érdekes film többi főszerepét, Vajda 
László rendező vezetésével. Nagy voll a ren
dező meglepetése, amikor szombat reggel vá
ratlanul

arról értesítette Jávor Pál, hogy sajnos, 
vállalt szerződésének nem tud eleget tenni, 

mert .Németh Antal, a Nemzeti Szinház igaz
gatója, ehhez az utolsó pVrcbeit nem járult 
hozzá. Azonnal tárgyalások indultak meg a 
Nemzeti Színház igazgatójával, uki kijelen
tette, hogy elvben nem kifogásolja Jávornak 
egy kiváló magyar filmben való részvételét. 
annál is inkább, hiszen Csortosnak és Kiss Fe
rencnek megadta az engedélyt a film el
játszására, de

Jávor Pált a Nemzeti Színház munkaterve 
nem nélkülözheti.

Szombaton ugyanis Jávor Pál egyszerre két 
szerepet kapott u sz>inház készülő újdonságai
ban, amelynek próbáin halaszthatatlanul részt 
kell vennie. Vajda László rendező mit tehetett 
egyebet, tudomásul vette a Nemzeti Szinház 
határozatát és Jávor Pál helyébe Szakács Zol
tánt szerződtette, aki már szombaton meg
kezdte a film felvételeit.

Ennél sokkal nagyobb zavart okoz a Teréz
köruti Színpad műsorrendjében

Harmadszor

közreműködésével

teljesüli he budapesti 
színpadokon Shaw Jo
hannájának végzete. 
Először a Magyar Szín
házban láttuk, másod
szor a Vígszínházban, 
egy német vendégjáték 
keretében és most Bár
dos Arthur professzort 

a Belvárosi Színházban 
szüléiéit újjá a Szűz. Bajor Gizi után Elisa- 
beth Bergner emlékeivel kellett megküz
denie Bulla Limának, a harmadik Johanna 
megszemélyesítő  jénck Elfogultság nélkül 
állíthatjuk, hogy hármuk közül a legideáli
sabb Johanna, a tiszta ész megszállottságát 
hirdető félvad pásztorleány Bulla Elma volt, 
uki ezzel a szerepével beváltott minden 
hozzá fűződő ígéretei. De túl Bulla Elma 
egyéni sikerén, amely őt talán az elsők kö
zölt is az elsőnek állította a magyar szín
padok élére — az ensemblc diadala a Szent 
Johanna elvitathatatlan sikere. Ennél a 
mondatnál meg kell állnunk. Bárdos Arthur 
az iróvnl kongcnlális rendezői munkáit: 
előtt. Szinte ismeretlen és eddig nem túlsá
gosan jelentős színészeket fogott egybe 
azzal a művészi drillcl, a tudatos alkotó 
hipnotikus erejével, amely im, Szent Jo
hanna csodájához hasonlóan, a magyar 
színpadi művészet csodájához vezetett. 
Srd: százalékos színházat kaptunk, száz 
százalékos irodalmat és e kettő eredménye 
száz százalékos közönségsiker. Beszélnünk 
kellene a Bárdos Arthur keze alól kinőtt 
remekbe szabott figurák egész soráról kü-

Bulla Elma vendégszereplésének elmara
dása.

Annakidején, amikor Roboz Aladár, a Teréz*  
körúti Szinház igazgatója, Bárdos Arthurtól 
vcndégszereplési engedélyt kért Bulla Elma 
számára, azt a választ kapta, hogy esetleg a 
Szent Johanna premierje után, ha különösebb 
nehézségek nem támadnak, egy hónapig Bulla 
Elma vendégszerepelhet a Terézköruti Szín
padon. A Terézköruti Színpad ezt a választ 

Igenlő beleegyezésnek vette
és László Miklóssal darabot íratott Bulla Elma 
számára. Hétfőre akarták kitűzni az uj darab 
próbáját, amely azonban elmarad. Bulla Elma 
ugyanis arról értesítette a Terézköruti Szín
padot,

nincs abban a helyzetben, hogy az előzetes 
szerződésnek elegei tegyen, 

egyrészt, mert Bárdos Arthur, a szinház igaz
gatója, ebbe egyelőre nem egyezik be, másrészt 
pedig

fizikailag Is lehetetlennek farija,
hogy az éjjel féltizenkettőig tartó megerőltető 
Szent Johanna előadás után még egy nagy 
szerepet eljátsszon a Terézköruti Színpadon. 
Hivatkozott arra, hgoy egy hétig most is 
gyengélkedett és

szervezete nem bírja a tulerőltetett munkát.
A színházhoz közelálló körökben úgy infor

málták a Hétfői Naplót, hogy Bulla vendég
szereplése ezzel valósággal lehetetlenné vált a 
Terézköruti Színpadon, legföljebb arról lehet 
szó, hogy tavasszal, amikor Bulla valamelyik 
darabból kimarad, vállal szerepet a kabaréban.

lön-külön, de most csak a legfeltünöbbekel 
említjük meg. Toronyi Imre ízes, tiszta dik- 
cióját dicsérjük, minden szépen elmondott 
szava, mondata egy-egy egy simogatás a 
szívnek, a léleknek. Páger Antal kissé 
imbecillis Dauphin-jc, aki a ravasz értelem 
határán imbolyog, kísértetiesen valódi. Igen 
nagy művészi sikert vallhat magáénak 
Nagy György, a patrióta angol barát, shawl- 
ílgura Boray Lajos, de nagyot nőtt Baló 
Elemér, Gárday Lajos, Báróthy József, Mi- 
hályffy Béla, Rubtnyi Tibor és Fenyő Emil. 
A díszletek igazi művésze Gara Zoltán.

Márkus László
Agis tragédiája cimü 
szomorujátékát más 
helyen méltattuk. Itt 
az előadásról legyen 
szó. Márkus László 
mint rendező és dísz
lettervező alárendelte 
magát az Írónak. Nem 
a képek mozgalmas
sága és látványossága volt a fontos, hanem
a: elhangzott Írói mondanivaló. Most lát
tuk csak, hogy Bajor Gizi milyen torony
magasságban áll mindenki felett, aki él és 
mozog ezen a színpadon A felmagasztosull 
tisztaság, hitvesi és anyai szeretet eleven
1 őskölleniénvévé vált ez a színésznő, aki
nek violin, majd orgonaszólamján clérzéke- 
nyiil n szív és könnyhelóbad a szem. Né
hány figura különösen jól sikerült, ilyen 
Rajnay Gábor, az őrök tőkés szerepében, 
Lehotay Árpád n saját célját néző népvezér 
maszkjában, Titkos Ilona a hatalomra- 
vágyó. könnvüvérü nőcske alakjában. Maga 
l'ray Tivadar Agisa kissé tétova és határo
zatlan volt, valahogyan hiányzott belőle az 
a wuggesztiv erő, amely a diktátorokat 
jellemzi. •. g.

Színháza': héttői miisora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: Éa Pippa táncol (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Bodnár Lujza (M).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Házasság (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Szent Johanna (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Varázakerlngő (VaS, ¥j8). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Budapest—Wien (8).
PESTI SZÍNHÁZ: Érettségi (8).
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Méltóságos asszony (#). 
TERÉZKÖRUTI: Farsangi esték (•).

SÚLYOS BONYODALMAK 

származnak a Király Szinház ötezerpengős 
kauciója körül. Ezt a pénzt augusztus hu- 
szonharmadikán tette le Spitz Arthur, a 
Király Szinház bérlője azzal, hogy csak a 
Szinészszövetség és színigazgatókból álló 
választott bíróság ítélete oldhatja fel, egy 
harmadik jogi személy, a színészek javára. 
Most, amikor a Király Színházban fizetési 
nehézségek támadtak, a színészek választott 
bíróságot kértek elmaradt gázsijuk érdeké
ben, illetve, hogy a választott bíróság az 
ötezer pengőt oldja fel javukra. A válasz
tott bíróság ezt meg is Ítélte és szombaton 
az Ítélettel a kezében Bulissa Károly ügyvéd 
elment egy budapesti bankhoz, ahol azon
ban kijelentették, hogy a pénzt már előbb 
kifizették. A Szinészszövetség ugyanis szep
tember tizenhatodikán, a Király Szinház 
megnyitását követő néhány nap után egy 
levélben kétezer pengőt szabadított fel 
ebből az összegből, később pedig újabb há
romezer pengőt. A színészek képviseletében 
Bulissa azonnal pert indított a bank ellen, 
vitatva azt, hogy a banknak nem volt jogá
ban kiadni a Szinészszövetség levelére ezt 
az összeget Spitz Arthurnak, mert ez a 
pénz egy harmadik javára, a színészek ja
vára volt deponálva,

MÉG EGY SZINÉSZPER!
Kristek Béla plakátmester pert indított Latabár 
Kálmán. Delly Ferenc. Somogyi Nusi, Harmat h 
Imre és Szokolay Olly ellen, akik a Csak azért 
is cimü operett szinészkonzorciun.ában annak 
idején résztvettek. A plakátmester azt állította, 
hogy a szinészkonzorcium alkalmi vállalkozás
nak számit, igy tehát a színháznak szállított 
plakátok áráért a szinészkonzorcium tagjai fe
lelősek. A színészek azzal védekeztek, hogy ők 
csak közös nyereségre, nem pedig veszteségre 
létesítették a konzorciumot, amely abból áll, 
hogy a bevétel egy bizonyos hányadát a színé
szek egymás között felosztják. A bíróság a szí
nészeknek adott igazat és az ítélet incgokolása 
szerint a „plakátmesternek" tudnia kellett, hogy 
színészek részére végez munkát, igy a meg
okolt kellő óvatosság mellett meg kellett volna 
győződni arról, hogy ki a szinház pénzügyi 
vállalkozója.

ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ 

bálterem a Fészekben, ahol a magyar piktura, 
szobrászat és az építészet legkitűnőbb mesterei 
dolgoznak a huszonkettediki jelmezbál deko
rálásán. Az első terem egy marseillei kikötő
kocsma, Pán József festőművész remeke, már 
készen áll. Itt állandó kabarét akarnak tar
tani egész éjszaka. .4 többi termek díszítését a 
főváros különböző színházai vállalták magukra 
és ők gondoskodtak minden teremben változa
tos műsorról. Külön érdekessége a bálnak már 
a meghívó is, amelyet Molnár C. Pál művészi 
rajza díszít. A meghívók szétküldését a bál
iroda már megkezdte.

HÁROM SZÍNHÁZ ÁLL ÜRESEN 

ebben a pillanatban. A Fővárosi Operett
színház bérleti tárgyalásai meghiúsultak és 
Pásztor József, aki tőkéseivel nem tudott 
megegyezni, visszavonult a színház bérleté
től. Ugyanezek a tőkések, akik közül az 
egyik egy világító reklámvállalat igazgatója, 
tárgyalásokat folytai abban az irányban, 
hogy a Király Szinházban készülő Márkus—• 
Kellér operettet a Fővárosi Opcreftszinház- 
ban mulattassa be az Ő vállalkozásában. A 
Bethlen-téri színházra is akadt már bérlő
jelölt, dr. Müller János pécsi ügyvéd sze
mélyében, aki a tárgyalásokat a háziúrral 
már megindította. A Royal Szinház bérleté
ről egyelőre senki sem tárgyal.

Az elmúlt héten a Kamaraszínházat arról 
értesítette Békássy István, n kitűnő bon- 
vlván. hogy kénytelen megválni a Buda
pest—Wlen-darabból, mert beteg. Tárgya
lások Indultuk nieR n szinti űz és Békússy 
között, de Békássy mereven ragaszkodott 
elhatározásához és megfelelő orvosi bizo
nyítványok ktil ellátva szerződését felbon
totta. Találgatások Indultok meg arról, 
vaj|on a népszerű, fiatal bnnvhán miért 
hagyta ott olyan hirtelenséggel azt a da
rabot, amelyben több mint százszor olyan 
nagy sikert aratott. Különféle afférckről 
beszéltek, amelyek közle és a szinbát 
rendezője közölt föl*  luk le, majd pedig 
..clierchcs la fémmé" Is szóbn került. Úgy 
látszik, az utóbbi kombinációnak volt 
Igaza — Békássy István betegszabadságára 
ugyan egyedül utazott, de St. Mnurleeból 
társaslapot irt feleségének, Fejes Terinek.
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bőrszíjjal 
velldling

bordástál 
fözelékestál 
lavór 32 cm

cm
Kép

doboz fogvájó, cca 450 drb 
Helder-fogpor 
faépitökocka 

vasa ló tartó 
fali gyufatartó, litogr. 
nikkelezetl gyufatartó 
pipereszappan, cca 50 gr 
nagy főzőkanál 
főzőkanál 
ruhaakasztó vállfa 
ruhaszárító csipesz 
gyertyatarló 
rugós egérfogó 
stoppolófa 
háztartási kalapács 
tiizpiszkáló 

csőin kályhafényesitö por 
drb hajcsat 
motring perlépamut 
iv kredencpapir 
drb alumínium kávéskanál 

l‘/s tucat erős patentkapocs 
drb csokoládéreszelö 
tucat diszgomb ruhákra 

nádporolő, kicsi 
tollporoló 
ládazár kulccsal 
ajtózár kulccsal 
tolózár (retesz) 
zománctányér, 10 cm 
•/« dec. ürmért. (nem hit.) 
műseiyem pénzerszény 
zsebtiikör. notcszalaku 
fanyelű ár 
hullámcsat 
fafüszerlapát 
bádogfüszerlapát 
raffla namutkosár 
háztartási beirókönyv 
cell, ruhacsat

levél horgoskapocs 
méter 6-os gumipertli 
drab dupla ruhacsat 

ceruza 
sima jegyzetblock 
levélboriték 
tésztarádli 

doboz játékbútor 
drb borotvaszappan 

alumínium ceruzahegyező 
padlósárgitó 
edénysikáló csutak 

pogácsa szakgató 
rétik fii keret, 16—18 cm 
cuclisüveg 
csavarhuzó

ruhakefe v. hajkefe 
lószőr liekcnökefe 
sár v. fényesitőkefe 
fanyelű fogkefe 
fehér mosókefe 
súrolókefe 
retikül nyelcskefe 
dupla körömkefe 
morzsakefe 
fayence mokkáscsésze 
fayence feketéscsésze 
fayencecsésze alja 
3 ágii fémfogas 
drótszivacs 
cl|)őhuzó 
alumínium 
alumínium 
alumínium 
alumínium 
alumínium 
Szít kézmosószappan 

csont, illatos pipereszappan 
drb virágillatszappan
„ rúd-borotvaszappan 
„ timsókő 

nagv doboz fogpor 
doboz arepuder 
drb Filléres borotvapenge
„ színes üvegvirágváza 

csőm. VV. C. papír. 100 lap 
„ papírszalvéta, 35 drb 
„ zománcfedő. 8—10 cm 

üveg kékitő v. fémlisztitó 
doboz cipőkrém 
drb fémsnrku borotvatükör
„ borotvaccset 
„ csiszolt zsebtükör 

üveg dióolaj v. brillantin 
tégely tejcrém v. vaselin 
drb tömőpamut 
csőm, vatta (nem steril) 
drb litografált füszerdoboz 

szcmétlapát 
bádogtölcsén, 6 cm 
sodrott habverő, ónozott 
háztartási ecset, 2. sz. 
Üvegmosó 
égetett fanipp 

centiméter
porccilán gyermekbögre 
tükrös notesz 
fenőkő
gyermekretikül müselyem 
porcellán moccacsésze 
juvcl. cigarettaszopka

kanál v. villa 
borotvatál 
teaszürő 
hamutartó 
tojástartó

I drb keményfatálca 
I készlet tekejáték
I drb keményfagaluskadeszka 

kemény sodrófa 
háztartási kalapács 
1 méteres mérővessző 
tőmőpamut, selyemfényű 
kisszita, rézfonatu 
zománcbögre, H liter 
zománcfedő, 12—14 cm 
zománcmerőkanál 
gömbölyű reszelő 
gépolajozó v. gépolaj 
alum. faliszappantartó 
fémkeretes tükör 
sárgaréz gyertyatartó 
nyeles teaszürő 
fayence teacsésze v. alja 
fayence gyermektányér 
fayence gulyástányér 
üvegpohár v. diszpohár 
üveg citrom prés 
üveg fogvájótartó 
üveg hamutartó 
üveg gyertyatartő 
keményfa füszcrállvány 
keményfa húsvágódeszka 
bádogtölcsér. 12 cm. 
vasalótartó fanyéllel 
szénlapát v. szcmétlapát 

i csőm. W. C. papír. 250 lap 
I drb ruhakefe v. cipőkefe 

hajkefe, nyeles 
gyökér sikálókefe 
mosókefe, fehér v. barna 
celluloidnyclü fogkefe 
gumiszivacs, cca 20 gr 

I üveg kékitő v. irótinta 
I tubus fogkrém 
I tégelv tejkrém v. vaselin 
t drb tollporoló v. nádporoló 

gyékénylábtörlő 
fürdöszobagyékény 
alumínium teatojás 
borotvaecset 
háztartási ecset, 6. szám 
kéziseprő

I köleg ruhaszáritókötél, cca 7
I drb üveg kompóttányér 

fayence mártástól 
zsebkés (vasnyelü) 
bőrpénzerszény 
*/» lit Ármérték (nem hit.l 
sflrüfésii 
zománctányér, 18 cm

1 drb zománc lábas 2 literes 
„ zománc fazék 2 literes 
„ munkás fazék % lite

res
„ zománc borkancsó 

l*/a  literes
„ zománc köpőcsészo 
„ mosdó vizeskorsó 

mánc
„ zománc 

literes
„ zománc fánksülő

5 szemes
„ zománc fözelékestál 

28 cm
.. falálca 16 zoll 
„ hinta kötéllel 

lakkozott fürdőszoba 
polc

1 „ 4 részes evőszcrtarló
1 „ ’ószőrruhakefe
I ., lóször hajkefe
I ,, lószőr nyeles kefe
l parkcllkefe

1 
l 
1
1
1
1

lőszőr fénykefe 
erős nádporoló 

csomag pipereszappan
500 gr

drb príma fogkefe
„ fayence váza 26 cm 
„ virstlitarló ínyencéből 
„ fayence diszcserép
„ üvegkorső cca 1 literes 
„ üveg cukor- vagy vaj

tarló
„ réz gyerlyalartó 22 cm 
„ alpacca kanál vagy 

villa
., olló 7 zoll
n selyemfényű lömö- 

pamut
„ konyhakés 20 cm 
., erős bontófésü

1
1
1 diszkötésü Balsac vagy

Zola regény
1 kötet Verne regény
1 drb zománc mosdótál

28 cm

Vidékre utánvétel 
szálltunk

Csomago'ást 
nem izániilunk

I drb zománc fali sótartó 
zománc munkásfazék 
1 literes 
zománc éjjeli 21 
Zománc kávéfőző 
*/» literes 
zománc teakanna 
cm
zománc kávéfőző 1 li

teres
„ borkanc.só 2 literes 
„ zománc 

szemes
M fayence 
„ fayence 
„ zománc
„ üveg vizeskorsó cca 

l’/s literes
„ zománc teakanna 

személyes
„ talpas üvegtál 
„konyhakés 22 cm 
„ levélszekrény 
„ sárgaréz borsőrlő 
„ falálca 20 zoll

zom. szűrőkanál, 10—II cm 
zom. teáskanna, t szem.
1 lit. Ármérték (nem hit.) 
zománclábos, */i  literes 
zománcfazék, ’/s literes 
zománctál, 2 füles, t4 cm 
zom. fözeléktál, 17—10 
zománcmosdótál, 22 cm 
zománcgulyástól, fogóval 
zománcfedő, 18—24 cm 
zománcpalacsintasütö 
zomAnctojássütő, 14 cm 
üveg sörkorső, *l, 0 literes 
üveg diszpohár 
likörüveg üvegdugóval 
fayence 
fayence 
favence 
fayence 
fayence 
bádogtepsi, 26X18 cm 
özgerlncsütő, 28 cm 
lit. füszertonna, 14 cm 
alumínium cukorszóró 
alumínium dekorbögre 
alumínium szappandoboz 
bádog kuglófsütö 
fényesitőkefe 
körömkefe p. flbrisz 
nyélhez való sikálókefe 
erős kivitelű nádporoló 
3 kötésű kéziseprő 

tubus Thymol-fogkrém 
drb tószőr kalapkefe 

olló, 5 collos 
konyhakés, 5 collos 
férfi fésű

csőm, pipereszappan, cca 22 
„ óriási rúdborotvaszappan

10 gomb, selyemfényű tömőpamut 
drb 4 részes reszelő

festett szemétlapát. 25 cm 
fémkeretes tűkör, 16X22 cm 
sárgaréz gyertyatarló 

dob. cca J4 kg cipőkrém 
drb lakkozott W. C. paplrláda

5 ágú ruhafogas 
szivacstartő, kádra akaszt, 
rafűa kézfmunkakosár 
patkóerszény, bőrből 
majolika disztányér

relieftányér 
ételhordócsésze 
cukortartó 
teacsésze aljával 
főzőbögre, ’/t HL

de

„ zománc 
26 cm

s bőr lábtörlő
„ ázalékszürő zom.

20 cm
„ zománc

3 liter
M zománc 

30 cm
„ fayence 
n zománc 

teres
„ levélpapír borítékkal 
„ vegyes regény
„ zománc lábas 3 literes 
„ zománc fazék 3 litere*  
„ erőlomez-knzelta 4 sa

rokkal
„ gyermek hátizsák 

zsebbel, 
„ zománc 

28 cm 
n fayence 

20 cm 
kötet vegyes regény

mosdótál 
irrlgátor 2 li

dió. vagy morzsaörlő 
evőszertartó 
aluminiumnvelü kés és villa 
fayence főzelékestül 
óriás füszertonna 
fayence főzőbögre, % lit 
fayence hasabögre, % lit. 
söröskorsó, */i  literes 
csiszolt dugósüveg 
lakk.-nyelű borotvaecset 
lószőr ruhakefe 
lószőr hajkefe 
sörte kőröinkefe 
lóször nyeles 
lószőr nyeles 
la fogkefe 
zománclábos, 
zománcfazék, 
zománctól, 2 
zománcteáskanna, 2 szem, 
zom. fözelékestál, 22—23 cm 
zom. mosdótál. 26—28 cm 
zom. merőkanál. 12—13 cm 
zom. szűrőkanál, 13—14 cm 
zománcpalacsintasütő 
zomónetányér, 28 cm 
zománcrizsestál, 24 cm 
zoinánctojássiitő, 18 cm 
zomónefánksütő, 3 szem, 
zománctejforralő, % lit 
zománckancsó, '/» literes 

I izénk, (lapát, csipesz, piszk.) 
I drb bádogtepsi

„ bádog kuglófsütö, csővel
„ kapcsos tortasütő
„ olló, 6 collos
„ zsebkés
„ konyhakés, 18 cm
„ bontófésü
„ g'.imiszivacs, cca E0 gr 
„ zom. munkásfazék, */»  Ilt.

hajkefe 
babykefe

1 literes 
I literes 
füles, 18 cm

1
1
I
1
1
1
1
I ..

12 „ selyemfényű tömőpamut
1 csőm, pipereszappan, cca 350 gr
1 „ mesék. Grimm, Ezeregy

éjszaka, stb.
3 kötet regény. Különféle
1 drb törhetetlen baba. 30 cm
1 „ nádporoló, 72 cm
1 „ zománclölcséf, 12—13 cm
1 „ fayence zsirbŐdön, Ilt.
I „ zománctejszilrő
1 „ kenyérpirító
1 „ nikkelezelt huslapitó
1 „ celluloid fogkcfetarló
1 „ szelotsütő, 26 cm
I „ zománclónyér, 24—26 cm
I „ porcellán éttányér
1 „ porceilánbőgrc, Vt literes

1 drb sárgaréz kávédaráló 
zom. nyeles serpenyő 
cca 7 lit.........................
munkásfazék 3 literes 
4 literes 165 fill., 5 lit. 
4 részes zománc étel
hordó összesen 8 liter 
3 részes összesen 6 liter 
pesti kanna 8 liter . 
zom. tnosdólál 28 cm 
zománctól 2 füles 
16 cm 
zománc 
teres 
zománc 
26 cm 
zománc veidling 36 cm 
horganyozott mosófa- 

12 literes csak 
fill, 18 literes

25 literes 
30 literes

tejforraló 2 !>•

palacsintasütő

csak les fillér

csak 135 fillér
csak 145 fillér
csak 175 fillér

csak 468 fillér
csak 845 fillér
csak 2115 fillér
csak 63 fillér

csak 40 fillér

csak 78 fillér

csak i'-'ea fillér
csak 178 fillér

csak 288 fillér

Filléres Dlualhéz Porcellán-, zománc- és 
fayenceáruk 
kis szépséghibával

csak BAROSS-TÉR 23
Képes árjegyzéket

díjmentesen kútdiink



HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 február 10

A francia csapat játéka veresége ellenére Is 
magas nívójú volt. A cseh válogatott nagyobb 
technikájával megérdemelten győzött.QftP OLIMPIA QOP

G A R M I S C H - PAPTENKIRCHEN

Százezer tomboló néző ünnepelte 
a német és magyar lesiklómüvészeket

Cár-misek, február 9.
Százezer ember s az előkelő*  

sí-gek válogalolt gárdája nz 
olimpiai nagysánc környékén! 
Nagy napra virradt n téli olim- 
piász vasárnap, amikor a (éli- 
sportok királyának, nz

összetett álversenynek befe

Blomberg hadügyminiszter és Szapáry grófnő 
érdekes fényképe

A cél körül foglalt helyet nz előkelőségek 
hatalmas csoportja. Hlombcrg hadügyminiszter 
és Von Tschammer und (Isten vezetésével ii 
nemzetközi jéghokki egész vezérkara megje
lent. Itt táljuk Nagyszomlmthy Miksa altábor
nagyot, vitéz Gömbül Ernőt, n miniszterelnök 
flát, Jánossy Zoltánt, az olimpiai sajtóatlnsét, 
mig a hölgyeket Szapáry Mariann? grófné, a 
Sérülése miatt pihenésre kényszerült magyar 
siverzenyzőnő képviseli. Féllábon ugrál most 
h vidáman s az újságírók segítették az előkelő
ségek helyére, úgyhogy nyakukba kapaszkodva 
vitték egészen Blombcry tábornokig, oki azon
nal maga mellé ültette, sőt később le is foto- 
grafáliatta magát a magyar grófnővel együtt.

— A magyar magyar-német zavartalan ba
rátság meggyűlő bizonyítéka lesz ez a fény
kép, ha megjelenik a világsajtóban! — inon- 
delta a német hadügyminiszter.

Eldördül a: ágyú .. . Kezdődik az összetolt 
álverseny második és befejező küzdelme. Hat- 
szúzméleres pályán 35 mesterséges akadály 
várja a nemzetközi sportélet si-kivalóságail. A 
hangszórók szakadatlan ütemben jelzik a ver
senyzők indulását, helyzetét és eredményeit. 
Még orra Is van idő. hogy kellemetlen híreket 
közöljenek az egyik sidrukkerrel, aki a hang
szóróból tudja meg, hogv — kislánya súlyo
san megbetegedett és azonnal véget kell vetnie 
a parmi.schi szép napoknak.

11 ára! Ki ágyulövés hangjára Birger Ruud. 
a félelmetes slklómesler, a hó birodalmának 
koronázatlan királya indul utunk először. Har
minc perccel később Indul Csik Imre. A pálya 
első részén pompásan halad, de a harminca
dik kapunál kis hiba csúszik bx Igv is 100.5 
ponttal ér célba. Negyedóra múlva Kőváry 
következik. Közös az erény és közös a beteg
ség u táv első felén. Ö is kitünően siklik,

Szalay időben 12., pontversenyben
19. lett az olimpián

(iarmiM'li, február 9.
Vasárunp a kora esti órákban kihirdet- 

f 'k a férfi si összetett versenyt ílesikló- és 
mii lesi lóverseny) hivatalos pontcredinényét.

Az alábbi eredménylistában az első pont
szám a lesiklás, a második pontszám a mii
lesiklás és a harmadik szám nz összetett 
verseny ponteredményc.

A férfi összetett Riwrsenyb.’n: 1. Pnuer 
(Németország) (98, 49—100) 99.25 pont.
2. Lantschner (Németország) (96.38 96.13) 
96.25 pont. 3. Alals (Franciaország) 
(96. 18 03.2Í 69 pont. 4. Birger Rund (Nor
végia) (100—-86.75) 93.38 pont. 5. Woerndlc 
(Németország) (95. 42—86.0) 91.16 pont.
A. Rudi Cranz (Németország) (94. 54— 
87.82i 91.03 pont. ... 27. Kővári (Magyar
ország (79, 74—79, 55) 75.05 pont. ..
30. Csik (Magyarország) (82, 54—93) 72.24 
pont.

A vasárnapi féri! niülrsiklóverse.ny hiva
talos időeredménye pedig a következő: 1. 
Pfnrer (Németorszóg) 72.1—74.5 mp (ősz- 
tízesen 2 p 26.6 mp). 2. Lantschner (Német-

Játék Gól Pon

1 HUNGÁRIA IS 57:7 21
2 FERENCVÁROS 13 61:20 25
3 ÚJPEST 15 48:10 24
4 PHORI S 15 38:31 18
5 KISPEST 13 34:33 17
0 SZEGED 13 23:25 13
7 BOCSKAI 13 32:30 14
8 SOROKSÁR 15 27:37 13
0 BUDAFOK 13 34:43 12

10 111. KI R FC 13 2.3:44 11
11 DUDÁI II ia 21:34 9
13 TÖREKVÉS 15 20:41 0
13 SDTC 15 24.44 0
ti ATTILA 15 16:42 5

Soroksár Hungária, Újpest Attila, Ferenc- 
város—Törekvés, Szeged--Kispest, III. kér.— 
fiúdat, Bocskai—SBTC, Budafok—Phöbtts. — 
Elől át Iák a pályaválasztók.

jező küzdelmeire
került a sor. Szünettelen folyamban öntötték 
a külővonalck és társas gépkocsik a nézők 
tízezreit a vidám zenétől hangos küzdőtér felé. 
Már kora reggel megindult a hömpölybő cm-1 
bevár, amelynek vidámságát a tizfokoa hideg 
sem csökkentette.

majd ugyancsak ott bukik el, ahol a társa. 
104.8 pont az eredménye.

A legnagyobb meglepetést

Szalay okozza, aki 87.6 ponttal abszol
válja a távot. A közönség óriási ünneplés

ben részesíti!

Utána a hangszóró Balatoni indulását jelzi, de 
Balatonit az orvosok sérülése miatt eltiltják a 
starttól. Az ezután következő indulók tiszta jé
gen siklannk és igen rossz eredménnyel futnak 
a célba. Negyedkeltőkor ér véget a verseny. 
Utána a bizottság nyomban összeül és nz 56 
versenyzőből harmincötöt már kizár a továb
biakból Pár perccel később a második fu
tamra kerül sor. Ismét Birger Ruud kezd. A 
jeges pálya most már nagy óvatosságra kény
szeríti a siklókat és igy Csik 128.2, Kőváry 
102.11 és Szalag pompás eredménnyel: 89.9 
ponttal fut be. A nekikerekedett szélvihar 
szemét-száját telihordja a versenyzőknek hó
val. Már a második futam előtt megszólalnak 
a hangszórók és a várható eredményről ma
gánbecslés alapján kőzlik a versenyzők állá
sát. Olyan viharos lombolást aligha látott 
Garmlsch. mint amibe a százezer főnyi tömeg 
kitört, mikor meghallja, hogy az első hat ver
senyző között négy német szerepel Nem is ér
dekli már őket a végső pontozás.

A tömegnek különben is sok alkalma volt 
az ünneplésre. A pályát az egynapos és első 
olimpiai bajnok, a német Chrístl Cranz pró
bálta ki és szűnni nem akaró hnngorkánhan 
futotta végig a távot. A tapsvihar és az éljen
zés csakhamar kacajba oldódik, amikor egy 
hivatásos siineslei követi a kecses Christlt és 
nagy igyekezetében hanyattvágódva, a hálán 
csúszik a célba 

ország) 76.9—75.6 (2 p 32.5 inp). 3. Allais 
(Franciaország)' 80.4—7Q.9 mp (2 p 37.3 
inp). 4. Rudi .fíranz (Németország) 92.9— 
74.6 mp (2 p 47.5 mp). 5. Woerndle (Né
metország) 82.9—85.8 mp. (2 p 48.7 mp). 
6. Birger Rund (Norvégia) 91.0—77.1 mp 
(2 p 49 mp). 12. Szalay (Magyarország) 
87.6—89.9 (2 p 57.5 mp).

♦
Iglóv szövetségi kapitány megelégedéssel 

nyilatkozott n magyar síelők vasárnapi szerep
léséről:

— Szalay a várakozásnak megfelelően vég
zett, ha o müleskilóvcrscnyben nem 31.-nek 
kellett volna indulnia, amikor már a . pálya 
teljesen jeges volt, valószínűleg az első 10 he
lyezett között szerepel. Egyetlen volt a ma
gyarok közül, nki végig bírta a jeges pályái, 
így is 15 olyan nemzet képviselőjét hagyta 
maga mögött, akik a műlesiklásban tekintély
nek örvendenek.

Magyarország helve biztos 
a középdöntőben

Garmlsch, február 9.
A téli olimpiai játékok jégkorongtornáján 

tisztázódott, hogy melyik nyolc csapat jut to
vább a középdöntőbe.

Az A) csoportból Kanada és Ausztria, a B) 
csoportból nz USA és Németország jut tovább. 
Jóllehet, ebben a csoportban még hátra van az 
olasz—svájci mérkőzés, amelyet vasárnap este 
bonyolítanak le. Ennek a mérkőzésnek o ki
menetele ciánban már nincs befolyással a cso
port végső helyezésére. Németországnak és az 
USA-nak oly jó a gólaránya, hogy Olaszország 
már a svájciak felelt elérhető nagyobb győze
lemmel Nem egyenlítheti ki. A C) csoport első 
két helyezettje Csehország és Magyarország. 
A l>) csoportból Anglia és Svédország kerül a 
középdöntőbe.

A középdöntőt kél csoportban Játsszák le; 
mindkét csoportból ar első két helyezett jut 
tovább,

CSEHSZLOVÁKIA-FRANCIAORSZÁG 2:0 
Garmlsch, febr. 9.

A cseh válogatóit jégkorong
csapat vasárnap délelőtt a jég 
stadionban 2.0 (0:0, 1:0, 1:01
arányban verte a francia válo
gatott jígkorongozókat. A mér

kőzésnek 8000 főnyi közönsége volt

AUSZTRIA—-LETTORSZÁG 7:1 
Garinlsch, febr. 9.

A Riesscr tavon vasárnap délután az osztrák 
válogatott jégkorongcsapat a lett korongoz.ók 
kai mérkőzött. Az osztrákok első gólját Tatzcr 
ütötte.. Dommcr egymásután két gól ütött, mi; 
az osztrákok negyedik góljápak ismét Tatzcr 
volt a szerzője.. Csöngői az ötödik osztrák gólt 
szerezte. A lett csapat becsfilctgólját Blnkis 
révén érte el. Ausztria két utolsó gólját 
Csöngei és Dcmmer ütötte. Ausztria végered
ményben 7:1 (4:0, 0:0, 3:1) arányban verte
Lettországot.

Jégmiivészeink közül Tardonfalvi 
jobban szerepelt, mint Pataky

Garmlsch, február 9.
A jégstadionban vasárnap dél

után kezdődtek meg a rniikor- 
csolyázóverseny kötelező gya
korlatai.

A műkorcsolya zó versenynek 
27 indulója volt, a két jugoszláv

versenyző azonban visszalépett. A vasárnap 
délutáni kötelező gyakorlatok pontozásai után 
az a vélemény alakult ki, hogy az amerikai, 
angol és kanadai biró nyomja az .‘urópai ver
senyzőkéi.

az 
íz

Vasárnap délután két kötelező gyakorlatot 
kellett végrehajtani, a hasonélü fordulást be
felé és a hasonélü fordulást kifelé. Pataky 
12-iknck indult, Tardonfalvi pedig 22-iknek 
Patakynak mindkét gyakorlata jól sikerült, 
csak harmadik gyakorlatát, a jobblábas ellen

Budapest uj
blrkózóbajuokokat avatott

Vasárnap a MÁV Golgota-uli tornatermében 
két szőnyegen bonyolították le Budapest bir- 
kozóbajnokságainak döntő küzdelmeit. A rész
letes eredmények a kővetkezők: A légsuly baj
noka: Lőrinc (MAC); 2. Gyarmati (Testvériség):
3. Imrey (UTE). A pehelysúly bajnoka: Móri 
(Testvériség); 2. Szendy (B-Vasutas); 3. Tóth 
(UTE). A könnyüsuly bajnoka: Ferencz (Besz- 
kárt); 2. Beke (Dorog): 3. Sági (MÁV). A kis- 
középsuly bajnoka: Rétháti (MTE); 2. Finyák

CSEHSZLOVÁKIA 8:0-RA VERTE 
A FRANCIAKAT

Párizsból jelentik: Vasárnap ötvenezerfőnyi 
közönség előtt tartották meg a Csehszlovávia— 
Franciaország válogatott futballmérkőzést, 
amely a csehszlovákok 3:0 (8:0) arányú köny- 
nyű győzelmét eredményezte. A gólokat Pra- 
dács, Bohucsek és Nejedig lőtték.

Jól sikerült a svábhegyi telielségkutató sí
verseny. Az Alpesi Egyesület tehetsi gkutaló sí

versenyét a Svábhegyen, rendezték meg. A hat
kilométeres futóverseny győztese (lyuricsek 
János MTE ón Csonka Béla MTE lettek, a le- 
sikló versenyekben Détsy Mihály és Kalmár 
János, a hölgy lesikló versenyben pedig Ham
mer Klára szerezet meg az elsőséget.

A Magyar Cserkész Szövetség Vasárnap tar
totta országos álversenyét kétszázötven induló
val a Svábhegyen. Az egyes számokat a bu

dapesti református főgimnázium és a budai 
Toldi-rcáliskola nyerte. Ugyancsak a budaiak 
szerezték meg a föcsetkéáz-vándordijal és „a 
legjobban siejő cserkészcsapat" elmet is.

Bartos győzött a III. osztálya kardesapat- 
versenybm. Vasárnap rendezte az MTK a 111. 
osztályú kardcsapntbnjnokságol, melyben hu
szonnégy induló vett részt. A versenyt szép 

technikás küzdelmek jellemezték. 1. Bartos 
Spárla és Márton BEAC, 6 győzelemmel holt

versenyben, 3. Hoszkcns MAC, 4. Rostás MTK 
és Hollerbach DAC holtversenyben négy győ
zelemmel, 6. Gábor MAFC, 7. Nadeczky BEAC. 
8. Lantos UTE, 9. Dakó RAG.

A IV. osztálya kardesapatversenyt az EMTK 
rendezésében tartották meg nz Eleklromosinü- 
vek latoreznuteni klubházában. A 74 Induló 
közül végeredményben: 1. Baky HTVK, Mátéffy 
HTVK és Nagy MAFC 5 győzelemmel holtver
senyben, 4. Waltor Elektromos 4 győzelemmel

Rész István lelt az országos sl-hankbajnnk. 
A Pénzintézeti Sportegyletek Ligája vasárnap 
a Dobogókon rendezte nz országos sibajnoki 
versenyt. A 10 kilométerei báni bajnokságot 
T sz István ÍPK) szerezte nieg 45 p 07 mp-es 
idővel dr. Sándor és Hartmann László előtt. 
A csapatversenyben a PK győzött a Postaiaké- 

( rék pénztár ellen.

Félelmetes sebességek
a bobpályán

Garmlsch, február 9.
Vasárnap reggel az olimpiai 

pályán megkezdődtek a négyes 
bob-edzések. A legtöbb nemzet 
versenyzője kihaszriálta az 
alkalmat, hogy kipróbálja a 
pályát. Leggyorsabbnak a

svájci Reno Capadrutt világbajnok bizonyult, 
aki 1 p 20.23 mp-s időt ért cl. Veszélyes ellen
félnek ígérkezik az olasz Albérlő Bcffa is, aki 
bobjával 1 p 20.41 mp-es idő alatt haladt vé
gig a pályán. Az Északamerikai Egyesült Álla
mok bobja 1 p 25.96 mp-es idővel, a belga bob 
1 p 28.96 mp-es, a német I. bob 1 p 22.28 
mp-es, nz angol I. bob 1 p 21.33 mp-es, az 
osztrák I. bob 1 p 26.95 mp-es, a román I. bob 
pedig 1 p 29.91 mp-es, a francia I. bob 1 p 
11.43 mp-es idő alatt tette meg a távot.

Garmisch, febr. 9.
Az olimpiai játékok kereté

ben, mint nem olimpiai verseny
szám, vasárnap jégtekézés volt a 
Riesser-lavon.

A férfiak versenyében az 
osztrák Edenhauser győzött 
154.60 méterrel.

fordulatot siette el kissé,
Tardonfalvi pompásan és nyugodtabbau 

végezte kötelező gyakorlatát
A magyar hölgy njükorcsolyózók vasárnap 

délután tréninget tartottak. A Bolond-lányok 
a Riesser-tó jegén s ugyancsak itt a Rottcr- 
Szollás-pár és a Szekrényessy-testvérek is. 
Hídvégi stilusmunkát végzett, — holland, ja
pán és norvég gyorskorcsoyázókkal 12 kört 
ment.

Garmlsch, február 9.
Anémn Aero-Club szombaton este az olim

piai repülő csillagtura résztvevői! u városka 
városházának dísztermében ünnepelte. Von 
Gronau, a német Aero-Club elnöke szívélyesen 
üdvözölte a külföldi és belföldi repülőket.

(Győr): 3. Nagy (MÁV). A nagyközépsuly baj
noka: Göndör (Törekvés); 2. Riheczky (MÁV); 
3. Sóvárv (Húsos). .1 kisneht’zsuly bajnoka: 
Bóbis (B-Vasutas); 2. Tnrányi (MTE); 3. Pelhő 
(B-Vasutas). A nehézsúly bajnoka: Rapp (Tö
rekvés); 2. Palotás (B-Vasutas); 3. Kassai 
(Beszkárt). Az egyetlen meglepetés a nehéz
súlyban volt. Rapp ugyanis az olimpiai keret
nek nem volt tagja és mégis bajnokságot nyert.

Az Egyetemi Turista Egyesület vasárnap a 
Dobogókőn hat kilométeres távon stafétafuló- 
versenvt tartolt, amelyben a MAC csapata győ
zött 1 óra 22 p 16 mp alatt. 2. MAFC, 3. BEÁC.

A BKE gyorskorcsolyázó versenye. A Bu
dapesti Korcsolyázó Egylet vasárnap reggel a 
városligeti műjégpályán gyorskorcsolyázóver
senyt rendezett, szeniorok, juniorok, haladék 
és kezdők részvételével. Szenior számok: 500 
m: 1. Ladányi Gedeon 46.2 mp, 2. Boka 46.7 
mp. — 1500 m: 1. Ladányi Gedeon 2 p 31.2
mp, 2. Vincze 2 p 31.8 mp. — Junior számok: 
3000 m: 1. Engedi b p 38.1 mp. 1000 ni: 1. Ka
kas 1 p 41.6 mp. — 1000 ni haladók részére: 
1. Terták György 1 p 53.4 mp,. — 600 m kez
dők részére: 1. Szederkényi 1 p 18.6 mp.

3000 méteren 1. Enycdi 5 p 38.1 mp; 2. lett 
Vida 5 p 52.5 mp. Ugyancsak délután bonyolí
tották le a KISOK műkorcsolyázó bajnokságait 
is a városligeti műjégpályán. A lányok közül a 
bajnoki címet Olló Edith, a fiuk bajnoka Kos- 
tyúnszky Islvf.n lett.

Az MTK február 15-én az Erzséhet-köruli 
kiül helyiségeiben farsangi műsoros t'ónccstélyt 
rendez.

Hajós Alfréd február 10-én este félhét óra
kor a Magyar Mé-nök-Egyletben érdekes elő
adást tart a spor.csarnok aktuális kérdéséről.

A Budapesti Korcsolyázó Egylet városligeti 
műjégpályáján február 13-tól 15-ig a Ludovika 
akadémiák és katonai reáliskolák sportegye ü- 
Ictei rendezik bajnoki mü- és gyorskorcsolyázó 
versen veiket.

Kárbaveszetí
a Nemzeti 13 si6Ifa

A Nemzeti csak barátságos mérkőzést játsz
hatott a Millenárissal, mert az nem állt ki baj
nokira.

Nemzeti—Millenáris 13:0 (7:0). Góllövő: 
Wohlrnin (5), Molnár (3), Balogh (2). Bakk 
(2) és Horváth.

Arak—Budatélény 5:2 (3:0). A mérkőzést 
Székesfehérvárott játszották. A gólok közül 
Jancsúk négyet, Varga pedig egyet rúgott. 
A Budatétény góljait Balázs II. és Borhy sze
rezte.
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Csak a Hungária 
úszta meg gól nélkül a vasárnapi 

kemény pontharcot 
Az Újpest nem sokat vitatkozott Kispesten

A Ferencváros 
védelme kétségbeejtő volt

A tmmzi yezón második fordulójában n Hungária megerősítette a bajnokságába 
vetett reményeket, kiadós gólaránngal elintézve a „tegharapósabb" llnacsnpalol A Fe
rencváros is az Újpest szerény teljesítmény ékkel szerezték meg n két pontot. Mealepe- 
tésl kelt a Bocskai veresége a Phöbustól, úgyszintén a 111. kér. Salgótarjánt „pontat
lan kirándulása. A Törekvés a Soroksáréul és az Attila a Budafokkal osztozkodott 
meg a pontokon A bajnoki tabella sorrendje alig változott.

fejelte. 1:0.
A gól után a Törekvés ellentámadása 
sarokrúgást eredményüket!. Vadász csak szög, 
leire tudta Dóri labdáját menteni. A sarokrú
gás után kavarodás támadt a zuglói kapu előtt, 
de Kovács tisztázott.

A 42. pereben végül Nemes 20 métere*  
bombával egyenlített.

Botrányos jelenetek sorozatában 
újabb gólzáporral győztek a kékfehérek

HUNGÁRIA—SZEGED 5:0 (2:0)
Kegyetlenül hideg, csípős szél járja végig az 

MTK.-pályát, amikor a hatezerfőnyi közönség 
lelkes tapsütemére megjelennek a csapatok 
Vadonatúj, fehérrel szegélyezett dresszben a 
szegediek, élénk égszínkék trikóban a bajnok
jelöllek. Mindkét csapat komplett. Szigeti biró.

gat kezesbáránnyá szelídült a szegedi társaság. 
A változatosság kedvéért most

Müller beletalpal Miklósiba,
aki összeesik é$ percekig fetreng. A biró is 
odafut, hogy segítségére legyen, de a j'tékos 
fájdalmában elutasítja. Kiviszik, de néhány 
perc múlva ő is visszatér.

POMPÁS nUNGÁRIA GÓL RAJZRIPORTJA

ZV o
T.tay (1) D így rohan. Korányi II. (4) hiába
próbál beava (7) elől Pálinkás (8) kapujába

röppen. 4:0. Második félidő 26 perc. (Copyright by Hétfői Napló — Systcm Horváth.)
megindítja a játékot s alig van néhány mozdu
lat.

Somogyi, a szegediek középfedezete jól 
belerúg MilUerbe,

aki sántikálva megy az öltözőbe. Közvetlen 
utána a Hungária vezet: Sas fölívelt beadó
ról Somogyi kézzel üti le.

Tizenegyes!
Cseh élesen küldi a labdát rendeltetési he

lyére. f.-O. Müller nagy tapsok közt visszajön 
s azonnal lő is — fölé. Majd Kardos remek 
bombával, yopja jpagárg a figyelmet. Müller/ 
hogy ne maradjon adós Somogyinak, homloká
val bclefejel az orrába. Ettől a „dán puszitól" 
Somogyi pár pillanatra clszédül, de tovább ját
szik, A közönség egy része éles fütyüléssel ad 
jelt nemtetszésének. A fenyegetések és szitko- 
lódzások zuhataga száll a pálya felé. Valósággal 

botrdnyszag füstöl
végig a játéktéren. Csakhamar futólépésben 
rendőrök jönnek elő, de beavatkozásra nem 
kerül sor, mert a játék tovább folyik és Szabó 
éppen parádés védéssel kénytelen f „ ’ ” 
nyi II. éles lövését. A következő pillanatokban 
Ans gyors iramban megfut, majd kiugrasztja 
Kardost, aki elegáns góllal örvendezteti meg a 
kék-fehérek híveit. 2:0. A Müller—Somogyi
párharc tovább folyik, a jeles bécsi sztár alá
fekszik a szegedi primadonnának, aki a leve
gőben hatalmas cigánykereket hányva zuhan a 
földre. De nem olyan puha legény ez a Somo
gyi. mert azonnal felugrik és nevetve tovább 
játszik. A 20. percet

Dréhr Imrének, az MLSz volt elnökének 
emlékére szentelik, néma csendben, kalap- 

levéve adja meg a kegyeletet a tömeg.
A Fradi-drukkerhad élénken tüzeli a szege

dieket:
— Tempó Szeged! Tempó Szeged!
A Ilungária-kórus viszont a tempó helyébe a 

pfuj szót helyettesíti. Erre némi jogcíme meg 
is van a közönségnek, mert a szegediek nem
csak kemény játékkal operálnak, de helyen
ként egyenesen életveszélyesek a támadásaik. 
A hungáristák azonban lassanként visszaadják 
n kölcsönt ugv, hogy a félidő végére valóság-

Szünet után a szegedi csapat csakhamar ősz- 
szeroppant. A Hungária nagy fölényben isko
lázik s különösen

Sas és Kardos produkál cirkuszba illő ak- 
robatamutatványokat

Egymásután három kornert rúg a Hungária, 
majd a lövések, bombák egész özöne száll a 
szegedi kapu felé. A tűzijáték közben három 
kapufalövés is veszélyeztet. Kardos és Bertók 
összecsapása után utóbbi megsérül, a szegedi 
csapatot felforgatják: Korányi II. megy hátra 
bekkelni! A kis szőke jobbszélső oly nagysze- 
J’.üe/i., JAiJa ej feladatát, hogy csakhamar kész 
Uf megállapítás-:

— No, ez megtaníthatná a bátyját bekkel
ni...

UJabb kornert érnek el a - kék-fehérek, ame
lyet Sas Mutterhez irányit, ő viszont Kardos 
hoz passzol s máris bent van a harmadik gól. 
3:0. Nagy az öröm, nagy az ujjongás, de ez az 
örömzaj még le sem csittult, amikor Titkos 
villámgyorsan megfut s beadását Kardos éle- 

............. ...... _ sen lövi a jobbsarokba. 4.0. Most már szuve- 
fogni Korá-1 rén ur a Hungária a pályán. Cseh végigdrib- 
illanatokban lizi a szegedi védelmet, végül Is lövőhelvzetben

pásból nagy erővel lövi Havas keze alat a léc 
alá. 3:1.

A ferencvárosi védelmet sürgősen meg 
javítani, mert egyébként sorozatos bajok 
nája indul meg.

Meddő küzdelem — 
nincs vesztes

SOROKSÁR—TÖREKVÉS 1:1 (0:0)
A mérkőzés mindkét félidejében a Törekvés 

támadót többet, de a csatársor munkája a má
sodik féldö 4,3. percéig meddő maradt. A Tö
rekvés fölényét egyébként a szöglctrugások 
aránya is bizonyítja, ami 12:2 a Törekvés ja
vára.

A mérkőzés Törekvés támadásokkal kezdő
dött. Sósnak, a Törekvés balszélsőjének lövése 
csak hajszálnyira ment kapu fölé. A Törekvés 
több eredménytelen sarokrúgást erőszakolt ki, 
majd kitűnő gólhelyzet adódott a soroksári kapu 
előtt: Kovács kapus kifutott, de az üreSen 
maradt kaput a labda elkerülte. Röviddel ez
után GőrÖ0 labdáját Kovács csak szerencsével 
tolta ki szögletre.

Szünet után a játék képe megváltozott és a 
Soroksár támadott. A 4. percben szabadrúgás 
esett a Törekvés ellen.

kell 
lavi-

Salgótarján kezdi bebizo
nyítani Zsarnöczay igazát

SBTC—ni. kér. FC 3:1 (2:1)
A rendkívül fontos mérkőzés nagy izgalom

ban tartotta napokon keresztül Salgótarján 
sporltársadalmát és a mérkőzésnek 2500 főnyi 
közönség ndott szép keretet. Ezt az érdeklődést 
meg is érdemelte a derék bányászcsapat mert 
biztos győzelmével sokat javított helyzetén.

SBTC támad a mérkőzés elején, majd ■ hul
lámzó játék alakul ki. A 15. percben Z.scngcljér 
holtbiztos helyzetet hagy ki, de két perc mi-dvg 
javít. Túrámtól kap jó labdát, amellyel átkí
gyózik az ellenfél védelmén és közelről véd- 
hetetlen gólt plasziroz. l.O! Gól után tovább 
támad a bányászcsapat, de a kitünően játszó 
Kocsis szinte egymaga veri vissza a tüzes tá
madásokat. A gyakori támadások során Thour 
lövése akad a hálóba. 2:01 Félidő végén feljön 
a III. kér. és Farkas révén szépít az eredmé
nyen. 2.1. A második félidő szép és változatos 
játékkal telik el és Havas lövése bebiztosítja a 
honi csapat lelkesedéssel fogadok győzelmét. 
3:1.

Ugv látszik, az SBTC bebizonyítja Zsarnóczag 
Igazát, aki az amatőröket egy kis rutin meg
szerzése után többre értékeli a közép-profiknál.

Elve szett a stílus az újpesti stilusderbin
PHÖBUS—BOCSKAI 2:1 (2:1)

Az egyforma szinekra való tekintetei a ven
déglátó csapat piros trikóban jelenik meg a 
pályán. A Phöbus kezdi a játékot és nyomban 
veszélyes helyzetet teremt. P. Szabó lefut, re
mekül ivei a középre, de Békl közeli fejese a 
kapufára vágódik. Egv perc múlva ugyanaz n 
helyzet ismétlődik meg. P. Szabó remekülhelyzet Ismétlődik meg. P. Szabó remekül 
vejizi át Titkos II. labdáját, remekül centerez, 
de Solti öt lépésről Vargha kapusba ő. A sok 
támadásnak gól a vége. Solti kitűnő érzékkel

labdával szökteti Békit, aki kapura húz, Jan- 
zsá szerelni akarja, de elcsúszik. A szőke jobb
szélső majdnem a kornervonalig fut le, min
denki beadást vár, de a bcadósszerii lövés le
hetetlen szögből az ellenkező sarokba vágódik. 
2.Ó. Gól után a Bocskai erősen küzd, de Teleki 
technikai finomságait elsöpri a Phöbus lendü
let. Titkos II. a mezőny legjobb embere, úgy 
köti le a veszedelmes Markost, mint — a szó
dabikarbóna a gyomorsavat. A félidő utolsó 
percében Hajdú iefuf, beadását Teleki a Phö
bus védők között Orosz emeli, aki a láb-

A PHÖBUS MESTEREINEK ELSŐ GÓLJA

0

(4) előtt visszakapja

lizi a szegedi védelmet, végül Is lövőhelyzetben 
Korányi 11. gáncsa következtében elterül 
Újabb tizenegyes!

A leálilott labdát Bertók dühösen a saját 
kapujába lövi. A biró erre kiállítja Bertó- 
kot. azonban a renitens és sportszerűtlenül 
gondolkodó játékos nem megy ki, hanem 
nieghnzódik a társai közt. Ismét leteszik 
a tizenegyes pontra a labdát s ekkor Ber
tók újra kifut a tömegből és messze a 
kapu háta mögé rúgja a labdát. Most már 
a báró kivezetteti Bcrtókot, aki a közönség 

szitkozódása közben jut nz öltözőbe.
A szegediek erőszakoskodása miatt a közön

ség dühösen, kórusban szidja őket.
Végül a 11-est Müller védhet ellenül küldi a 

hálóba. 5:0.
Az utolsó percekben ismét Sas vonja magára 

a figyelmet remek lövésével. Az utolsó percek- ! 
ben Bognár is elhagyja a pályát, úgyhogy a 
szegedi csapat kilenc emberre olvad le.

A meccs nem volt propagnndajáték, de Íze
lítőt adott a Hungária erejéről. A kék-fehérek 
több gólt is megérdemeltek volna.

Tikos II. (1) passzát Solti (2) Szikárhoz (3) csúsztatja, majd Gyulai ... ___  _______
i a villámgyors szttktetésscl Szikár megugorhat Vágó (5) melleit, sőt Janz.só (6) sem segít bet 

1:0. Első félidő 9 perc. (Copyright............................. " ‘ '

Szikárt, aki néhány lépést tesz a 
kapu feló és a kapus mellett a gólba

------- ,... 1:0. Gól után a Bocskai támad, 
Égner bíró elnéz egy hatalmas tizenegyest. 
Wéber ugyanis tisztán láthatólag kézzel üti el 
a labdát Markos elől, de a biró nem fütyül. Az 
ötösfogat is kezdi mutogatni oroszlánkörmeit. 
Teleki lövése kapufáról Orosz elé esik, de az 
összekötő gvenge lövését Csikós fogja. Ezután 
peches gólt szed be a Bocskai. Szikár hosszú

Kemény csatában

ugratja ki 
labdával a 
csúsztatja.

by Hét jói Napló — Sy stern Horváth.)

dóval kimegy a csomóból és közelről gólba 
vágja. 2:1. A második félidőben a két stílusos 
csapat csapkodó, csúnya futballt játszik. P. 
Szabót offszájdról engedi el a bíró és lövés- 
szerii beadása csak milliméterekkel kerüli el a 
kaput. Teleki jó helyzetben csúnyán elcsavarja 
a labdát. Wéber megsérül, kiviszik, de két 
perc, múlva visszatér. A Phöbus az egész, félidőn 
át többet és lendületesebben támad, irányítja 
a játékot, de újabb gólt elérni már nem tud.

romlott az Újpest 
gólaránya

A tizenegyesek nivőiSan mérkőzéséit 
a ferencvárosi védelem teljesen 

csődöt mondott
FERENCVÁROS BUDAI 11 3:1 (1:1)

Ez ts ritkán fordul elő! Nem a Fradl-győze- 
lein. hanem a három gól, amely tizenegyesből 
étt hálót. Nem kell sok kommentár... kevés 
örömet hozott a meccs a zöldfehór tábornak. 
Kiss helyett Vig VI. játszott, no és a Füstős, 
az amatőr bekk, aki ezúttal hátborzongató 
bizonytalanságával rombolta le a gyenge 
Fradi-védclem maradék tekintélyét. Amit a két 
ferencvárosi hátvéd müveit, az minden képze
letet felülmúlt. A játék amugyis vészesen 
gyenge nívón mozgott, s ha a Budaiak Stancsi- 
k< t. Rőkkct és Pozsonyit nem kénytelenek 
nélkülözni, akkor ma újabb szomorú szenzá
cióval szolgált volna a Fradi.

A Budai mindjárt nz elején vezethetne, de 
a Füstős nagy „luff-Ja után megugró Sáros, 
a Phöbus voll Játékosa, három lépósröl is 
Háda kezébe helyezi a labdát. Néhány perccel 
később mégis rezeg n Frndf-háló. Vérfrst a 
k lagbeesctt Korányi alapban elgáncsolja, s 
a megítélt 11-est Sáros keményen rúgja a há

la 0:1. Toldi offszájdgvanus helyzetből 
nagy lövéssel válaszol, de Havas bravúrosan 
véd. Sáros! dr. bágyadt (Gyurka ma nagyon 
gyenge volt), b csak Víg VI. próbálkozik Itt-

olt. A Budai három csatárral támad csak, de 
még igy is nagy munkát ad a védelemnek. 
Vig VI. agilitása csakhamar gyümölcsöt ér
lel. Fekete ártatlan lökése után nagy jelenet 
következik: n mflesés tökélye, Gombos biró 
nem habozik és nagyon is vitatható 11-est 
ítél. Ezt azután Móré egyenlítésre használja 
fel. 1:1. Ferencvárosi fölény alakul ki, de 
minden eredmény nélkül. A bírót nagy szidal
mak özöne kiséri az Öltözőbe.

A szünet után a nívó teljesen leromlik. Va
lósággal a III. osztály szegényes harcleszkö- 
zei tartanak most bemutatót. A bíró Is beleszé
dül, egyik hibát a másik után követi el,

Füstös tragikomikus vívódását a futballal 
azonban nem tudja felülmúlni.

Toldi a serkenő tavasz hatása alatt duhaj 
créllyel játszik és figyelmezteti a biró. Vig VI. 
nagy helyzete és Toldi kapnfás lövése után a 
budaiak kerülnek nagy fölénybe. Gólokat lő
hetnének most n Fradi-védclemlől. Ez azon
ban elmarad, sőt a .36. percben Fekete indoko
latlanul lehúz egv veszélytelen labdát, nincs 
vita: tl-es. Móré nem hibáz. 2:1. Közvetlenül 
a lefuvís előtt Sárost ejtett labdáját Toldi ka-

ÚJPEST—KISPEST 4:2 (2:1)
Ezerötszáz néző előtt, agyagos sártól ragadó 

pályán folyt le a mérkőzés. Ilertzka hlró •’■»- 
jelére a lilafehérek a régi, nagy formájukra 
emlékeztető hatalmas elánnal kezdenek és úgy 
néz ki a mérkőzés, hogy az Újpest gólözönt 
zudit a vendéglátók hálójába. Ez a gólözön 
azonban elmaradt, mert a kispesti védőjátéko
sok keményen Állták a veszélyes lilafehér 
ostromot. A 28. percben Barna lefut, magas 
ívben centere*,  Vági kapus elhagyja kapuját 
és kiszalad a labdára, de vesztére, mert a 
résenálló Kocsis a hálóba fejeli a vezetőgólt. 
1:0. Gól után nyomasztó újpesti fölény alakul 
ki, de a kispesti védelem erélyesen rombol. Az 
crélycsségben Hotgonyi vezet, uki egymásután 
követi el a leycsunyább faultokat, de Hertzka 
biró valamennyit elnézi Egy ilyen Rozgonyl- 
fault juttatja az Újpestet a második gólhoz. 
A tulvérmes bekk a támadó Vinciét a büntető 
területen belül iejberugja és ezért a biró 
tizenegyest (tél. Hiúba rajong a kispesti közön 
ség, hogy a fejberugásért néni jár tizenegyes, 
a megítélt büntetőt Kocsis Irgalmatlanul góllá 
értékesíti. 2.-0. A félidő végefelé a kispesti csa
tárok is észrevétetik magukat. A közönség biz
tatása melleit most néhány formás támadást' 
hoznak össze. Egy ilyen támadásnál Sternbcrg 
a tizenhatos vonalon belül kézzel érint egy 
labdát, amiért a biró hahozás nélkül tizen 
egyest diktál. Szabó II.. az „ágytislAhu" kis
pesti csatár védhctetlcnfll lövi be a büntetőt. 
2:1 A második félidő cl«ő negyedórájában 
remek újpesti akciók futnak a pályán és ez a 
periédns n mérkőzés legszebb résre. Már nz 
első percekben Vincze huszonöt méterről süvítő 
bombát küld a kapura és a hatalmas erejű lö
véssel szemben Vági kapus tehetetlen. 3:1. Nem 
sokáig várat magára a negyedik gól azm.

Pusztai fut a kispesti kami fejé, két védő 
játékos lóg rajin, de nz ötletes .Qéhőnek mv

újpesti nyomás. De az ostrom csak egy sza
bálytalan, meg nem Ítélt gólt eredményez 
Pusztai lő ugyanis kapura, Vágl kapus kiejti 
a labdát, mire ott terem Kállay és a kiejtett 
labdát közelről a hálóba teszi. A biró azon a 
elmen, hogy Kállay ti kapust támadta, a gólt 
nem Ítéli meg. Ez a bírói Ítélet ugylátszik ked
vét szegi az újpesti csatársornak s ezután már 
nem produkálnak gólratörö játékot, hanem 
tologatásban élik ki magukat .A játékidő vé
gén erőtlen kispesti támadás közben Serényi 
elfut és egy ártatlan lövést küld kapura, mely 
Hórt ujjait érintve a hálóba perdül. 4-2. A» 
Újpest csapatában különösen n halfsor játszott 
tetszetősen, a Kispestben a védelem játékát 
illeti dicséret, élén RozgonylvaJ. Nagy kár 
azonban, hogy ez a tehetséges hátvéd sókszbr 
ragadtatja magát fölösleges durvaságokra.

Pontot hagyott Miskolcon 
a Budafok

ATTILA—BUDAFOK 8:3 (3:2)
Miskolc, február 9.

Hétffii Napló tudósítójának telefonjelen- 
A hideg idő ellenére is több mint ezer
közönség volt jelen a Népkcrt-pálv'.n, 

hogy az alsó régiókban levő két csapat ngyné- 
vésett ..kiesési derbijének" sxemlnntiju legyen. 
A döntetlen eredmény nagyjában megfelel a 
mutatott játéknak. A budafokiak szerezték meg 
■i vezető gólt: egy szabadrúgás nnpy Kavarod, sl 
idéz elő, melyből Hegyesnek sikerült gólt szc- 
rezrie. 0 1. A 32 percben Bén hosszú labdájá
val Havas egyenlít ki. 1:1. Röviddel később 
Adóm tlzerölmi teres bembalövése n h Tóban 
knd meg. 2:1. Majd közvetlenül a befejezés 
lőtt Adóm fejesgólja (3:1) és a budafokiak 
évről Kovács lövése beállítja a félidőt. 3 2. 
.zünct után n Budafok tö-tön magához ra-

van annvi idője, hogy a labdát álvógja bal-. gadja nz Iniclotivát, sorozatos támadásainak a 
oldali kollégájához is Barna az eMlálalt láb-114. percben van eredménye, amikor Mészáros 
dát közelről a hálóba testi. 4;L Továbbtart at I védheletlsn lövéssel kiegyenlít. J.J.
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FÖLDFIRTOKOS LETT A HUNGÁRIA
— 25 fiúra uisszamenúen töldfiiiöl RQuaíai a löuáros

Budapesten semmit sem lehet titokban tar 
tani. Hiába igyekezett tehál a Hungária óva 
tosan titkolni eddig, Itt gy a futballon kívül 
más. hasznothajtóbb foglalkozás Is érdekli, ti 
Hétfői Napló városházi nyomozása kapcsán 

kénytelen leleplezni a népszerű kékfehé- 
rrket, akik u mai nappal — AntrrmelAk 

lettek.
Legalább Is erre vall az nz érdekes felszólítás, 
amelyet a főváros intéz a bajnokság éllovasá
hoz. Már csak órák kérdése, hogy a kékfehé- 
rok megkapják a végzést, amely arra kötelezi 
őkel. hogy

földadó elmén többezer pengőt térítsenek 
meg a főváradnak.

A rendelkezés hivatkozik arra, hogy a kék
fehérek 1910 óta elfeledkeztek erről s mini 
hogy a főváros helyeit ük kifizette a földadót, 
most kénytelen sürgősen behajtani — havi 500 
pengős részletekben.

A földbirtokossá előlépett Hungária vezér
kara bizonyára nagy meglepetéssel értesül er
ről. meri szinte köztudomású, hogy gólokon 

némi fiivön kívül eddig mást nem termelt. '

Füvet Is csak egy év óla. He ezt sem adja el. 
kanéin fulballozik rajta és népszerű házi sza
marával elei! meg a „feleslegei". Amolyan bel 
terjes gazdólkidás ez és valljuk be. kevés köze 
van a mezőgazdasághoz. A súlyos földadói 
egyébként ti pálya talaja után vetették ki. A 
feltűnő csak nz, hogy a rendelkezés sok jogi 
tévedéssel futott ki. így például 1910-ig visz- 
nicnően követelik nz adót. Erről csak most. 
25 év ulán érte; Ítélték először a kékfehérekel. 
Téves a kivetés azéit Is, mert lm valóban 
fennáll az a helyzet, hogy 1910 óta a főváros 
szótlanul fizette n Hungária helyeit az adót, 
akkor 1925-ben ezl

a tartozást valorizál  tata la kellett volna.
Ennek elmulasztása miatt most már legfeljebb 
csak tiz évre visszamenően lehet a követelést 
foganatosítani. Ha ugyan érdemes. Ez Is ujahh 
adónem a mostoha sorsú futball számára, 
megterhelni Tehát még egy tétellel az amúgy!*  
vészes viszonyok közölt tengődő futballt mél
tánytalan lenne. Értesülésünk szerint a meg
lepetés nem marad (árslalan, mert a legköze
lebb már a többi egyesületeket is hasonló mi- 
nősité.-'scl avatják — földbirtokossá.

Meglepő formaváltozások
az amatőröknél

A jó időt amatörcsapataink jórészt kísérle
tezésre használták fel. Meglepően sok a várat
lan eredmény, ami arra mutat, hogy a most 
meginduló szezon sok érdekességet hoz.

VAT1 MEGZAVARJA A KAPUST
ZSE—Testvériség 2:0 (2:0). A küzdő felek 

egyenrangúak voltak A meccset Vali döntötte 
cl: előbb egy hnzaadott labdára ráfutva meg
zavarta a kapust s a labda a hálóba gurult, 
majd egy remek lövéssel bebiztosította a két 
bajnoki pontot.

GYENGE AZ ELEKTROMOS CSATÁRSOR
Postás—Elektromos 4:2 (2:0). A mezőnyben 

egyenrangú volt a két csapat. Góllövö: Kertész 
(3), Kubik, illetve Orezifalvi és G. Tótli (11-ős
ből).

HALLSKA BRAVÚRJA
MTK—BSZKRT 4:3 (1:0). Az MTK vala- 

mennyi gólját Haluska rúgta, a BSzKRT-éit 
Pásztori (2) és Koroncz.ay.

NAGY TELJESÍTMÉNY
MÁVAG— BTC 6:2 (3:1). A MÁVAG vala 

mennyi gólját Pintér rúgta. A BTC csak he
lyenként volt egyenrangú ellenfél.

FOLT A RÉGI DICSŐSÉGBŐL
BEAC—MAFC 8:4 (2:3). A BEAC hatalmas 

lclkesedésévcel szemben a MAFC tehetetlen 
volt. Góllövő: Nagy J. (4|, Pöstyéni II (2). 
Mészáros (2), illetve Vlzy (2) es Sárosi II. (2).

BEL VISZÁLY?
A TLK—BLK mérkőzés elmaradt, miutón a 

TLK játékosok egy része nem akart játszani.
SZÉP FEGYVERTÉNY

PTBSC—Csepel 2:2 (1:1). A PTBSC nagy 
formában játszott. Góllövö: Gál (2, 11-esbőlj, 
illetve Keresztes (2).

KÉZILABDÁZTAK?
Szürketaxi—Főv. T. Kör 7:4 (3:2). A Szürke

taxi góljait Mélesz (4), Kovács (2) és Római 
III. rúgta

Torkos nyerte a
Vasárnap Feiser és Raymer dominálták az. 

ügetőversenyeket. Ketten 5 versenyt nyertek a 
programmon szereplő 9 versenyszámból. A uap 
főversenyét a kis Kovács kezében nagy kedv
vel ügető Torkos nyerte .A Mechanikus han- 
dienp jóklaszisu mezőnyéből a rekordját 
megjavító Csákány került ki győztesen.

Részletes eredmények;
I. Háromévesek versenye. 1. Egcrla (L'-á) 

Raymer, 2. Veronkia (1 Kovács II., 3. Echó 
fia (8) Marschall. F. m.: Thymian (3) Feiser, 
Varászfuvo’.a (4) Kovács I. Könnyen. Tol.: 
10:25, 13, 10. Olasz: 10:40. Befutó: 10 52. Idő: 
32.8. Lefolyás: Egerla sétálva nyert.

II. Bonny-dlj. 1. Elvira (3) Felser. 2. Lord 
of Pamuk (4) Simkó, 3. Fama («») Niernb. F. 
m.: Róla (2,'í) Jónás, Riviéra (10) Zwillinger 
Pillangó (6) Kovács II.. Osztalék (Ifi) Sleinitz., 
Szeszélyes (12) Maszár J„ Caid H (5) Kal- 
linka, Liáné (3) Raymer. Biztosan. Tót.: 10:80, 
17 15, 18. Olasz: 10:43. Befutók: I—II re 
10:134, I—Ill-ra 10:203. Idő: 31.t. Lefolyás: 
Elvira végig vezetve biztosan nyer a végén tá
madó Lord of Pamuk ellen.

III. Elndővcrseny. 1. örzsc (pari) Feiser, 2. 
Lysandcr (6) Volkmann, 3, Murcos (5) Hau
ser. F. m.: Nagybánhegyes (lbí) Manu. Tót.: 
10:14. Olasz: 10:45. Befutó: 10:132. Idő: 35.3. 
Lefolyás: Nagybánhcgyes könnyen nyeri a 
versenyt, de. díszkvalifikálj-ák.

IV. Mechanikus handlcap. 1 Csákány (2) 
Síró, 2. Icza (0) Marschall, 3. Prókátor (3) 
Jónás. F. m.: Ond (10) Baik, Olivia (4) 
Benkö, Magvas (pari) Zwillinger. Oda (33) 
Feiser, Tenore lánya (10) Vorst. Küzdelem. 
Tót.: 10:29, 11. 14. 14. Olasz: 10:53. Befutó: 
10:318. Idő: 28.5. Lefolyás: Csákány végig ve
zetve nyer, a végén támadó Magvas ellen. Az 
utóbbit diszkvalifikál'ták

Február 18-án és 16-án 
délután fél 8 órakor 

iigetOversenyek

»Méfl negyedik is lehet a Hungária...«
— mondja a kékfehér vezérkar Kisfalvi dr. nyilatkozatában, 
amely érdekes válasz a tendenciózus támadásokra

A Hungária ragyogó ívelésű uj korszaka 
valósággal lázhacjtclle a futball társadalmát. 
Temérdek, nyilatkozat hangzott cl, amelyeknek 
a zömét — érdekes! — nem az eredményeivel 
joggal dicsekedhető kékfehérek adták, hanem 
a — konkurrensek. Ezek közölt nz utóbbi na
pokban számos olyan furcsa és visszatetsző 
megáliapllús is napvilágot látott, amely sok 
tekintetben aggodalmat kelt s hogy egyebet ne 
Is említsünk, valósággal

megjelöli a Hungáriának azt a játékosát, 
akinek liarcképleleuségc esetleg bajnoksá

gába kerülne a kékfeliéreknek.
Mimién okunk megvan arra, hogy a nyilatko
zatok valódiságában kételkedjünk, mert olyan 
emberek szájába adták, akik oszlopai a sport
szerűségre, a nemes vetélkedés tradícióira ala
pit'tt magyar futballnak. ők tehát aligha be
szélhetlek Ilyen átlátszó, tendenciózus fonná 
bán. Még idejében akartuk leszerelni a sötét 
elemek bnjtoga'ó törekvéseit és ezért felkeres
tük a Hungária szövetségi vezérét, Kisfalvi 
István dr.-t, nki a megindult kampány első 
óráiban a kővetkező érdekes és jellemző nyi
latkozattal zárja le a kényes és veszedelmes 
vitát

— Nem szívesen beszélek az ügyről, mert 
a sportban nem a szavak, hanem a tettek, az 
eredmények játsszák a döntő szerepet. Éles 
szavakat és oknélküli, érthetetlen kritikát ka
pott a Hungária az ellenfelektől, ha ugyan 
ezek valóban úgy hangzottak el, mint ahogy 
idézték. Megmosolyogni való naivitás volna a 
feljavult Hungária uj virágzásának 23 mérkő
zése és kitűnő szereplése után még mindig 
azokat az okokat kei esni, amelyek azt igazol
nák. hogy nem a csapat kvalitásaiban rejlik 
nz e- yedüli magyarázat. Hót évig olyan peches 
szériával folytattuk a harcot, amitől ellenfe
leinket megkímélte a jó sorsuk. Készséggel cl- 
I mertük már akkor is, hogy kénytelenek vol
tunk beérni a Ferencváros és az. Újpest ná- 
tanknál értékesebb eredményei mögött akku 
libán a harmadik hellyel. S mint ahogy akkor 
sem az ellenfelek érdemeinek kisebbítésében 
kerestük az irt a fájdalmas sikertelenség eny
hítésére. most sem becsülhetjük le a magyar 
futball vezető csapatainak hatalmas értékét. A 
hc.lvc. r.nini.a eredményeit élvezzük a hét 
mostoha óv ulán, de ez nem elbiztikodolló tesz 
bennünket, hanem — éppen az egyeteme*  
• portiéit k érdekében — leg/ellcbb bizakodóvá 
Elismerjük, hogy a bajnokság még nincs le 
futva.

Ezer és r^y ck jót -zhntlk még közre, nml 
eselicg még a 4. helyre is lesodorhat ben

nünket.
A stercnc1 *.  a fvllull c letagadbutatlnn ténye 
z > >. cr.v k l i'' !. ,■ re minden csapni mellé 
oda z g't’l.d ITekint.*lbcn  sem a Fcrencvú- 
rosnn’i. sem az Újpestink nem lelet panaszra

oka. Do hiszen valamennyien jól tudjuk, hogy 
cnélkül sportot csinálni nem lehet. Mi ezzel is 
úgy számoltunk, mint a többi tényezővel és 
minden igyekezetünk az. hogy kiváló trénerünk 
a maximumot tudja kihozni játékosainkból. Ha 
nem sikerül, semmivel sem fogunk többet pa
naszkodni. inlnl eddig, de siker esetén sem di
csekszünk.

— A Hungáriát kinevezték aranycsapattá, 
hiába tiltakoztunk c megjelölés ellen. Bármi
lyen jó é.s eredményes is lenne a mai Hungá
ria, összehasonlítani az MTK egykori „arany
csapatával”, minden idők legjobb klubcsapa
tával akkor sem lehetne. Egyébként is vala
mennyien azt valljuk, hogy csak árt a csapat
nak, ha díszítő jelzők halmazával ékesítik, le
gyen a jelző akár aranycsapat, akár vascsa
pat, vagy ... százszázalékos csapat.

— A Hungária vezetősége akkor örülne a 
legjobban, ha sohsem kellene vitába szállnia 
a nemes ellenfelekkel más helyen, mint a - 
zöldgvcpcn.

Ezzel a nobilis, sportszerű és szerény nyi
latkozattal remélhetően befejeződik az. a „kul
túrharc”. amelynek csiráit oly nagy kedvtelés
sel és perverz örömmel ültetgették és öntöz- 
gették a sport háttérben lapuló kalózai.

BaSSa?
Magyarok az angol aszlalltennisz bajnoksá

gon. Az angol asztalilennisz bajnokságok so
rán a férfi páros döntőjében a Bellák—Szaba
dos magyar pár 21:11, 22:20, 15:21, 24:22 
arányban győzte le az Ehrlich lengyel—Ha- 
gitenauer francia párt, a vegycspóros döntőjé
ben a Miss Osborne angol— Barna magyar pár, 
mely a bajnoki óim védője volt, 21:13, 21:16, 
21:18 arányban győzte le a Brook—Miss üröm- 
fild (inpof pdrL

A MUSz vasárnap tisztújító közgyűlést tar
tott, amelyen a hivatalos listát egyhangúan el
fogadták.

A Postások Zlrcen rendezték álversenyüket. 
A Postás Sport Egyesület vasárnap |8 kilomé
teres sífutó- és ugróversenyt rendezett. Az ug
rásban I. Darabos. 2 Emánuel, 3. Kozma. A 
futóversenybe 1. Kiss János MAC, 2. Emánuel. 
3. Pclrich. Az CtCscsapatverseny győztese u 
BBTE lett, megelőzve a Postást és a Turista 
Egyesület csapatát.

Középiskolások síugrás er senye a Sváb
hegyen. A KISOK a Svábhegyen siugróver 
senyt rendezett. A második korosztály cső 
portjában Méray-llerváth Endre, a harmadik 
korosztályban Rniz. a negyedik korosztályba!' 
Szalag Sándor lett a bajnok.

nap tőversenyét
IX. Rómaifiirdő-dij: 1. Menthomnl (33) 

Kappel. 2. Bicskás (3) Tomann, 3. Varázs 
(pari) Bedekovics. F. m.: Bájos (33) Burunyi, 
Regina (33) Gállá, Groo Peggy (3) Feiser, 
t onlra (3) Marschall, Alsós (5) Kallinka. 
Selma (16i Zwillinger, Ugyanis (10) Jónás, 
Mercedes II. (36) Treso. 'Küzdelem. Tót.: 
10:129. 35, 15, 12. Olasz: 10:35. Befutók:
I Il-re 10:fi89. I—Ill-ra 10:300. Lefolyás: 
Rossz start. Varázs és Menlhainol az első kör- 
l:en összeakadnak. A végén mégis ők végeznek 
elől, inért a közb.en élre került Conlra elkészül.

A három kora! nagy 
htandicap esélyei

Első nap. Szombat, április 18.
IV. Pcstmcgyel h andicap. 6000 P. Táv 1200 in.

Fokos 03’A 46 Sok 5G%
56 Szcpes 61% 46 Széltoló 1.4
46 Margit • 61 id. Pici 47%

In pelto 60% 46 Emese 47
56 Bácska 51% 36 Hozomány II. 45
46 Alsó 53% 56 Búbos 41%
s6 Poczkos 51% 4e Rajta 41%
36 Boss 51% 36 Indiana 41
le Csillag 51 46 Saturnus 3M
36 Szerenád 50% ::e Magcllan 39

A Pcslmegyei hendikep tcherközlése nem
szolgált különösebb meglepetéssel. .4 hendi
kepper, visszatért a régi jól bevált szisztémá
hoz s akceptálta a múlt évi lefutásokat. Papí
ron igy — mint előre jeleztük — Rajta ki
magasló esélyt képvisel, s ha mostani kondí
ciójában áll starthoz, aligha lesz verhető. Leg
komolyabb ellenfelének még leginkább a súly
ban nem túlságosan jól álló, de rendkívül ko
rainak látszó Bosst gondoljuk. Poczkos is jól 
dolgozik.

V. Nemzetközi verseny. 1. Torkos (l>ál 
Kovács J., 2. Pallós(lO) Zwillinger. 3 Ráma 
(10) Feiser. F m.: Marokkó (10) Hauser, 
Opál (25) Jónás, Molinári (2) Marschall Rómeó 
(3) Volkmann, Rolf (0) Raymer, Una Signal 
(8) Niernb. Könnyen. Tót.: 10:25, 27. 32, 55. 
Olasz: 10:733. Befutó: 1—lí ra 10:206. I—Ill-ra 
10:546. Idő: 27.6. Lefolyás: Torkos végig ve
zetve igen könnyen nyer.

VI. Handlcap. 1. Lali (1V«) Feiser, 2. Első 
fia (2^1 Maszár F., 3. Odébb (6) Steinitz. 
F. m.: Salvia (10) Ilauscr, Röpke (3) Vorst, 
Arditll (4) Síró, Lizzie (16) Feiscr, Lenke (12) 
Treso, Krilatica (10) Maszár J„ K. L. (20) 
Simkó, Pajkos (8) Jónás. Biztosan. Tol.: 10:17,
11, 13, 18. Olasz: 10:44. Befutó: I —II re 10:23, 
I—Ill-ra 10:69. Idő: 32.8. Lefolyás: Lali és 
Odább a célegyenes közepéig külön versenyt 
futnak, de ott az utóbbi ugrik.

VII. Gncslna-dij. 1. Hopper (l’/s) Raymer, 
2. Csiu (2) Zwillinger, 3. Rejtély (3) Mann. 
F. m.: Annus (10) Feiser, Orgona (8) Kovács 
J.. Fergeteg (10) Hauser, Látrány (6) Jónás. 
Revisio (4) Vorst. Bohém (12) Soldos. Tót.: 
10:23, 12 11. 47. Olasz: 10:30. Befutó: I—H-rc 
10:25, I—IH-ra 10:533. Idő: 34.1. Lefolyás: 
Revisio nyer, de dlszkvaliflkálják.

VIII. Csárdás-dlj. 1. Ágnes Kovács J-,
2. Orsolya (6) Marschall. 3. Ida (3) Zwillln- 
ger. F. in.: Flfi (6) Raymer, Lugos (12) Mau
ser. Tlicodora (1^) Fityo. Mués (6) Vorst, 
Oplullan (16) Simkó. Könnyen. Tót.: 10:25.
12, 18, 13 Olasz: 10:54. Befutó: 10:128. Idő: 
30.9. Lefolyás: Ágnesnek csak Fifivel kell 
másfél körön küzdenie..

IV. Áprilisi nagy handlcap. 6000 P. Táv 2000 m. 
Második nap. Vasárnap, április 19.

46 Lincoln 60 46 Mákvirigom 48%
.í! Tammuz 56% 46 Bóske 48
’é Mumus 55 66 Honvéd 47%
’6 Arsiero 54% 46 D mgiz Khan 47%
46 Raisonncur 53% 56 Búbos 40%

ih'zsoás 52% 46 Csatártó 46%
V- Mr.ran 52% 4é Caracalla 46
46 Amadeo 51% 56 Landler 11%
56 Checky 51% 46 Chartago 43
e l«»h Sí 46 Rajta 42%
6 Kritikus 50 46 Lenka 42%

Az Áprilisi nagy hendikep nevezettjei közül 
Carthago papíron épp olyan kiemelkedő esély, 
mint a Pestmegyei hendikepben Rajta, de el
lene szól, hogy nem könnyű lovaglás. Nagyon 
kedvező itt a terhe Búbosnak, Morannak és 
a tavasszal jó Rozsdásnak. .

Negyedik nap. Vasárnap, április 26.
IV. Háromévesek nagy handlcapja. 6000 P.

Táv 1600 m.
Aarjppa 63% Tetem 48
•’rimás 57 Begum
Bótos 56% Príma vista 47%
Figaro 53% Napraforgó 11. 47%
Nimród 53 Szép
Bitong 53 Pilóta 47%
Bakony 53 Camélla 47
Végzet 52% Csókos Julit 45%
Agfa 5t% Kékes II. 45
Crntaegns 51 Moulin Rouge 43%
Mai tréssé 51 Herta 42%
Cnrbon-light 50% T.tílu 42%
Dany 50 Bomba 12
Mályva 50 Gandhi 41
Baráti m II. 49% Hálás 39

A Háromévesek nagy hendikepjének legjobb
esélye Napraforgó II., melynek mutatott for
mája is elég volna a versenyhez, de emellett 
sok benne a fantázia. Itt még Agfa, Dang és 
a kissulyuak közül Moulin Rotige jönnek kom
binációba.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ

A „HETFűl H8PLÖ" Kerssztreilvfinye
VIZSZNTESi I. Mdgorva. 

mord. 9. Műtétnél alta- 
fásra szolgál. IS. Tapasz
talat. 14. Eszi kihűld- 
város a Finn-öböl part
ján. 19. RT. — németül. 
17. Felpénz. 18. Nagy
hatalom. 19. Silány takar- 
mány. 92. Francia szemé 
iyes névmás. 93. Irály. 
Ifi. Táskaféle. 97. Lekvár.
28. A hélium vegyi le.
29. Háziállat Sí. Olasz 
város. SS. Nem ez. M. 
Szüld beceneve. Sí. AlTek- 
látó. tetszelgő. 89. Hely 
határozó raff. király 
olaszul. 40. 0- Y. 41. Góth 
Sándor. 42. Francia női 
név. 44. Sulymériék. 46. 
U'ravaló. 48, A kiváltsá
gos neve n régi Időkben.
30. írónő álneve. #1. KO 
földi pénregyséfl. 
csinyltő képző. ( 
határozó kötőszó. 
Alföld fája. *“ 
keresztneve, 
liszt.

SS. Ki
fii. Helv 

___ :>J. m 
M. Hamson 
39. Gárda

FÜGGŐLEGES:
1. Szabados Béla tette 
müve. 2. Könyvkiadó vál
lalat. 3. Helység Bara
nyában. 4. Zsúfolt, tö
mött. 3. A strontlum vein 
ide. 0. Légcső. 7. Torna 
Lajos. 8. Mulatósuk • 
Ilyen közlekedés is van 
ifi. A kátrányból nyert 
festékek főnlknlrésze 11 
A nászmene'ben fog’ > 
helyei. 13. Napszak. IB 
Aísini tó, 23. Számnév 
íl. Kever. 24. Mt J.'.’’.r.p: i: 
a súlyát 28. E-j-ópal
állam vállónéttzo. 20. 
ödíilöh.lv. 39. Helybe..;

I *3. ■ 11'. - vl.-s int34. Mú- | 4». Friétrtic.tvel I.. ; 47. P.tw r-
vé.rt e'uV.ies 37. Kglleines illatú I ravc é.. 40. Francia itón ’2. Tör- 

Ausz.t i. i virág, SS. Forh'í. minta. 40. Zöld s I vény - angolul M. Oxori nép.
n' 1 rag szín. 43. Egyforma magánhangzó' I #7. Fej. 39. Lásd 53. vízszintest.
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