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Szélhámosság Rökk Marika hamis aktképeivel

Eckhardt vasárnap 
újra élesen támadta Kozmát

Szombathely, január 10.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Vasárnap délelőtt féltizenegy óra
kor tartotta Eckhardt Tibor a szombathe
lyi kulturházat, valamint környékét zsúfo
lásig megtöltő közönség előtt nagy érdek
lődéssel várt előadását a Dunavölgy hely
zetéről. Az előadás előzményei óriási kö
zönséget vonzották, úgyhogy az utcán is 
töhbszáz főnyi tömeg várakozott, hogy leg- 
alábh Jássa Eckhardt Tibort, ha már az

Ma már lehet kompromissziumokról 
beszélni -

— A trianoni tragédia — mondotta — 
meggyőzött .•bennünket arról, hogy

a magunk •életét az általános európai 
életbe kell beleegyeztetni 

és a magyar élet csak akkor van bizton
ságban, ha az európai egyensúlyi helyzet
nek megfelelően tudja a maga dolgát irá
nyítani.

— Mi sem bizonyítja .jobban a békeszer
ződések tarthatatlanságát, mint az, hogy az 
idő, amely minden bajt orvosolni szokott, 
itt a Duna völgyében nemcsak nem enyhí
tette a helyzetei, hanem annak kegyetlen
ségét még jobban felfokozta.

— Én teljesen osztom Bethlen Istvin 
gróf karácsonyi nagy cikkében foglaltakat, 
amikor felhívta a közvélemény és az or
szág közfigyelmét n magyar kisebbség ?k 
kiirtására vonatkozóan. A magyarságnak 
ezt a folyamatot nem szabad tovább tét
lenül néznie. Pedig a kisantant katonai 
túlsúlyával mozdulatlanságra Ítél bennün
ket, de bármilyen legyen az elkövetkező 
háborúban az eredmény,

a kis népek sorsát nemcsak a hadsere
gek, hanem a diolomaták fogják a 

xüldasztalnál eldönteni.
Magyarország ma már megteremtette mn- 
gának azt az egyensúlyt, amely

mindig erős lesz arra, hogy léte blzto- 
sltiaasék.

Végül beszélt Eckhardt Tibor arról a le
hetőségről, amely a szomszéd országokhoz 
valói közeledésre vonatkozik és ennek so
rán a következőket mondotta:

— A Dünavölgvében nincs más megol
dás, e^ak a békesség és nz igazság jegyében 
valö tevékenység. Ma, amikor diktátumok
ról és megaláztatásról nem lehet töböbé szó.

ma már lehet kompromisszumokról 
bszélni, mert ha nem lehet diktálni, ak

kor egyezkedni kell.
Mi barátainkhoz mindenkor hívek kívánunk 
mnradni s másoktól sem kívánjuk, hogy 
hűtlen legyen barátaihoz, vagy hogy szer
ződést szegjenek.

Eckhardt Tibort előadása befejezése után 
is ipercekig ünnepelték. Az előadás utón 
Ecfy.ardt Tibor és kísérete gyalog átsétált 
a püspökvárba, hogy látogatást tegyen 
Gróst püspöknél. A közönség lelkes ünnep
lése közben ért a püspökvárba és rövid tar- 
tóíkodás után visszatért n Snbnrlábn, ahol 
a nagyteremben 329 s'cin.lvrc, míg a mel
léktermékben még 1Í0 személyre terítettek 
ebédre.

Az cliéden az első felköszöntőt Tóth 
László dr. mondotta a kormányzóra, majd 

előadásra nem tudott bejutni a Kultúrpa
lota termébe.

Amikor Eckhardt Tibor megjelent a te
remben és fellépett az előadói emelvényre, 
percekig tartó viharos éljenzéssel és taps
sal üdvözölték. A lelkes ováció lecsillapo
dásával Boros Imre dr. a rendezöbizothAg 
részéről üdvözölte. Eckhardt Tibor több 
mint egy órán át ismertette előadása kere
tében az általános európai politika néző
pontjait.

utána Boros József köszöntötte fel Eck
hardt Tibort. Jánosy Gábor felszólalásában 
hangsúlyozta, hogy

az egész ország közvéleménye öröm
mel látja, hogy gróf Bethlen István és 
Eckhardt Tibor megtalálták a közös 

utat a magyar nép vezetésére.
Ezután emelkedett szólásra Eckhardt Ti

bor, aki percekig nem tudott szóhozjutni 
az ünnepléstől.

Ez az ország a karteleké
Azzal kezdte, hogy dacára az ünneprontó 

kísérleteknek, örömmel látja, hogy a város 
polgársága visszautasította azt a kísérletet, 
amely nz ő előadásának megzavarását cé
lozta.

Beszélt azután az általános politikai hely
zetről és hangsúlyozta, hogy a kisgazdapárt 
akciója akadályozta meg

annnk a parnncsurnlmi rendszernek a 
kifejlődését, amely külföldi példákat 

akart utánozni,
pedig a magyar kísérletezésektől a fasizmus 
és a nemzeti szocializmus annyiban külön
bözik, hogy nálunk a parancsuralom a 
nagytőke uralma lett volna.

— Rómában Mussolini százezer ujjongó 
olasztól kérdezhette meg, hogy kié ez az 
ország s erre a felelet nz volt: nz olasz népé 
— mondotta Eckhardt. —

Nálunk erre a kérdésre esak egy fele
letet kaphatnánk: ez nz ország a kar

teleké.
Nagy érdeklődés közepette tért reá ez

után a belügyminiszter személyére.

Támadás Kozma ellen
— Kozma Miklós belügyminiszter •— 

mondotta — a dil(|aturá*  kísérletek Ideje 
alatt nem állott szemben a diktatúrával,

hanem mint konknrrens jelentkezett 
Marton Béla elavult parancsuralmi tö

rekvéseivel szemben.
Kozma Miklós felelős azért, ami 1935-ben 
és lC3G-bnn történt és felelős azért is, bőgj’ 
amikor Gömbös Gyula nagybelcgcn feküdt, 
a miniszterelnöki sziket ambicionálta ma
gának megszerezni és amikor Gömbös 
Gyula már a halálos ágyán feküdt, akkor 
kiadta a jyüléslllalmi rendeletét, hogy meg
akadályozza a független kisgazdapárt ter
jeszkedését

— Ha .azt akarja Kozma Miklós, hogy a 
független kisgazdapárt ne foglalkozzék nz 
6 személyével és működésével, 

akkor mondjon le arról, hogy ahol ■ 
kisgazdapárt megjelenik, neki szemé
lyileg bizalmi nyilatkozatokat szállítsa

nak.
— Mi nem folytatunk személyi hajszát 

senki ellen. Mi a titkos választójogot kí
vánjuk, de a közjogi felkészületlenség nem 
kvalifikálhat senkit arra, hogy miniszterel
nök legyen. Mi mindaddig segítjük Darányi 
Kálmánt mindenkivel szemben, amig kitart 
az alkotmányosság és a népi gondolat mel
lett. Ha a belügyminiszter is jóba akar lenni 
a független kisgazdapárttal,

legyen lojális a miniszterelnökkel szem
ben és ne Igyekezzék magának külön 
bizalmi nyilatkozatokat kierőszakolni.

A kisgazdapárt 
nem foglalkozik Festetics 

gróffal
Reátért ezután Festetics Sándor gróf múlt 

vasárnapon Szombathelyen tartott beszédé
re. Megállapítja, h<?gy joggal elvárhatná 
Festetics Sándortól, hogy olyankor feleljen 
a független kisgazdapártnak, amikor foglal 
koznak vele, azonban

a független kisgazdapárt egyáltalában 
nem tartja érdemesnek, hogy Festetics 
Sándorral foglalkozzék, boldoguljon, 

ahogy megérdemli.

Németh Imre nagy beszéde 
vasárnap Kőszegen azokról, akik

Gömbit*  Gyula köpenyegét használták fel takaróul
Kőszeg, január 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentésc. Németh Imre, a kőszegi körűiét or
szággyűlési képviselője vasárnap délelőtt 
beszámológyülést tartott, amelyet politikai 
körökben nagy érdeklődéssel vártak.

Németh Imre beszámolójában rendkívül 
érdekesen rajzolta meg Gömbös Gydn re- 
zsimjének történetét. Azt hangoztatta, hocv 
Gömbös Gyula halálával nagy fordulat ál 
lőtt be a magyar politikában,

megváltozott általában az a politikai 
módszer, amelyet Gömbös Gjttla Inau- 
gnrált és most ott tartunk, hogy amit 
Gömbös Gyula szellemének célzatos 
felidézésével tesznek, az közeljár a 

haloltgyalázáshor,.
— Sokszor állottam — mondotta Németh 

Imre — vele szemben, főként olyan ügyek 
miatt, amelyekről utólag kiderült, hogy

Gömbös Gyulának semmi köze nem 
volt azokhoz, mert csapán egyesek az 

ő köpenyegét használták fel
arra, hogy kívülről úgy látszódj.’k, mintha 
ezeket az ügyeket is Gömbös Gyula maga 
intézte volnn. Most mégis támadják őt és 
méltatlanul támadják, mer! Gömbös Gyvln 
jelentette n magyar n.'p, n gazda és n kis
polgár megjelenését n magyar fórumon és 
a magyar cselekvő közéletben. Ezért vágót) 
neki n legteljesebb erővel a reformoknak 
és különösen az aktuális politikai kérdések
ben.

Hatalmas taps és éljenzés közepette fe
jezte be beszédét Eckhardt Tibor, majd 
utána Rakovszky Tibor és Vásdry József 
felsőházi tag szólaltak fel s a lelkes han
gulatú ebéd ezzel végétért.

KBzelálló hely Információja, 

Kozma álláspo nt ja: 
parlament 
és bíróság

Eckhardt Tibor szombathelyi beszédének 
Kozma Miklós belügyminiszter személyét 
Illető részére vonatkozólag

a belügyminiszterhez közelálló helyről 
azt az információt kaptuk, hogy a belügy
miniszter Eckhardt Tibor meg-megujulő 
támadásaira vonatkozólag ragaszkodik ah
hoz a felfogásához,

hogy személye elleni támadásokkal 
szemben politikai szempontból a kép- 
viselőház összeférhetetlenségi bizott
sága, amelyhez a bejelentést a belügy
miniszter megtette —, és a parlament 

lesz majd hivatva bírálatot gyakorolni, raig 
a személyét ért támadásokra vonatkozólap’ 

a bűnvádi följelentés megtörtént 
s Így azokra vonatkozólag a független bíró
ság lesz hivatva majd Ítéletet mondani.

a kormányzói jogkör kiterjesztésében 
és a választói jog megalkotásában han
goztatta a sürgősséget és a szükséges

séget.
— Gömbös Gyula álláspontja — folytat

ta —- mindvégig az volt, hogy minden en
gedmény nélkül valósítsa meg ezeket a 
uagyfonlosságu közjogi reformokat és csu
pán az ország gazdasági rendjének helyre
állítását, gazdasági megalapozoltsógát vagy 
mint ő hangsúlyozta,

a kenyérkérdést akarta elintézni
hogy azután annál nyugodtabbnn, szilárd 
gazdasági megalapozottság mellett alkot
hassuk meg azokat az alkotmányjogi re
formokat, amelyekkel az ország jobb jö
vendőjét akarta teljes mértékben biztosí
tani.

Beszélt azután a politikában mostanában 
fclburjónzott személyi harcokról.

— Nem akarok kertelni — mondotta —, 
mindenki ismeri uzokat a támadásokat, 
amelyeket Kozma Miklós ellen intézlek, ne 
várják, hogy kardot rántson mellette, ir.ert

az ő egyénisége nem szorul védelemre.
— Óvni, védeni szeretném inkább Eck- 

' ’rdt Tibort, akinek tudni kellene, logy 
iivcl ál! szemben és akinek nemesebb har
cokat és nem személyiek elleni küzdelme- 
' et ajánlok, mert csakis igy juthatunk cl a 
közélet erkölcsi megújhodásához.

i A kerület népszerű képviselőjének beszé- 
I <1< t a jelenvolt nagyszámú közönség nagy 
| lelkesedéssel fogadta.
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Rádión felszólították
Madrid lakosságát: 
meneküljön a fővárosból

Madrid, január Ift.
(A Hétfői Napló tudó siló jármi; távirata.) 

Mater ezredév Madrid egyik védelmi pa- 
runcsniika rádiófrihlváshon arra kérte Mad
rid polgári lakosságút, hogy

hágj'» el « fővárost ét meneküljön 
Spanyolország belső rétiéi írJé 

ahol kisebb veszedriminrk rannnk kitéve. 
Madrid ét környéke - mondotta az ezre
det — ■ legvéresebb bércek azia- 
tere. A harcosok helyükön maradnak — 
fejezi lie a fethhát — és n végsőkig tagnak 
küzdeni u Táros védelmében.

A nrrazctlek égj éhként ■ közel egybetea 
offenr.lvM’ik sorén étért és megszerzett ál
lasaikat az utolsó huszonnégy Arában meg- 
rrfisltrllék. A harcvonalat a nemzetieknek 
slkerUlt kiegyenesíteni. A fővárostól észak

Roham a városházán
300 uj szellemi 
szükségmun kas-állásért
A pártok már beadták a listát!

Városházi berkekben nagyi • mozgoló
dás: háromszáz uj szeilcnu szükaégmun- 
kósl vnaz fői a főváros é> már megindult 
a roham az clhelverkedévek érdekében.

Tíz esztendős mór n szellemi szükség
munka intézménye. Jóidéig csak rövid idő
re szahntt. ideiglenes munka volt. Később 
állandó jellegűvé vált. Négy esztendővel, 
emlőt a srcgénygondozól munkakör ellátó-- 
sót hízták a szellemi srflkségmunkásokrj, 
nyolcszáz szükségmunkás végzi ért a fel
adatot. Az esztendőn át kilenc hónapig 
foglalkoztatják őket, a háromhónapos szü
net csak azért van, r.ahogy a foglalkozu
nk rendszeres alkalmaztatásnak tűnjék. 
Ezen n nyolrszázon kívül újabb kétszáz 
• zellerni munkást rendeltek be a nem-ég 
ktudott koldusrendcJet végrehajtására. igy

ebben a percben kilrülbelUI ezer szel- 
térni 'azüícségmunkásaak tol kenyeret a 
főváros. H szegényrltátáx adminisztrá

ciós IchonvolftáM keretében.
Most ismét háromszáz srfikségmunkáa af- 
kAlmnr.tutását határozta el a főváros, de

Rosnet Ervin báró 
Enos kalandja az elcserélt 
és iéveaésbői elhajtott autó miatt 
Véletlenül idegen autóba Olt, amelyet rádión töröltet 
és a rendőrség feltartóztatta, amig nem derült léi a tévedés

Kínos knhndba sodorta vasárnap egy té 
védés báró Rostié r Ervint, a budapesti elő
kelő társaságokban jól ismert bankfőllsztvi- 
silőL

II éld Imre uridivnlkcreskedő, aki a Türr 
hlván-nlcn 0. számú bárban lakik, vasár
nap megjelent a főkapitányságon és pa
naszt tett, hogy eltűnt az autója.

— A Türr /«!t>dn-ulca ft. számú ház előtt 
varnkozott gazdátlanul bardószinü. AC 1)70. 
rendszámú Balilla kocsiin — mondotta. - 
Mikor lem ént cm az utcára, hogy beleüljek, 
a kocsim eltűnt.

A rendőrségen jegyzőkönyvbe foglalták 
a paunsrt és azonnal rádiókörözést adtak 
ki; rádión értesítették az összes budapesti

Magyar Színház
Szombaton, január 16-án 

előarör

ZILAHY LAJOS
uj színműve

A szűz 
és a gödölye

Törzs Jenő,
Makay Margit, Titkos Ilona, 
krreavtmsy Mária. Bársony Enisl. 
IlMlmóMy.Nznkát*,  FBldónyt Bt Heti, 

rethre, Pataky, Nomogyváry

Január 13 An szerdán
THOMAS MANN

• világhírű Nobel dijai Író előadása 

tyugatra harcold nemaetf csapatok éa a 
madridi egyetemi aegyedeé mrjratoDva tartó 
nemzeti csapatok kiizött

w'vit már sikerült az összeköttetést föl- 
vfjni, úgyhogy délrto cgésaea énaak*  
nj ugatlg már teljes a megazakttóanél- 

kiili ostromgyürö.
A nemzeti csapatok elfoglalták a Cos a 

dél C a m p o északi részében elhnzódó 
Agulla-dombot Essél most már • 
nemzetlek arcvonalu északról El Eieo- 
r I o 1 b a vezető útvonaltól egészen a fővá
rostól délre fekvő Ch arabén ebel-vóros 
vonaláig húzódik.

A madridi védehnl touács közleménye 
szerint az Aravara szakaszon egész éjjel 

szakadatlanul folyt az elkeseredett harc. 
Mindkét fél veszteségei Igen nagyok.

ezek már nem számíthatnak állandó jelle
gű alkalmaztatásra.

mindössze kél-háromhótMpw foglal
koztatósról van wó, mert a főváros 
költségvetésében nem áll rendelkezésre 
olyan összeg, hogy ezeket as újabb 
szökségmunkásokat hosszabb Időn át 

tarthassák.
Akármilyen rövid időre is jutnának ke

nyérkeresethez, mégis csak fontos ez az 
állás az állásnélküli szellemi munkásak
nak, ezért érthető, ha

megindult a versengés, hogy ki jussán 
minél előbb berendelésbe*.

A különféle fővárosi pártok is sorompóba 
álltak, hogy az arra érdemes embereket 
bejuttassák, már beadták a névsorokat is, 
de természetesen
^jtatoklól függctlenll rengeteg roasn 
vtannyok kösött élő InieUigeam ember 

pályátok
a szellemi szükségmunkára. amelynek el

végzésére január második felében rendelik 
he a szerencsés pályázókat.

rendőrőrszobákat és
kiadták a parancsot, hogy m triton 
poaztojó rendőrök figyeljék as autókat, 
ha Meglátják aa AC 970. atomit kocáit, 

tartóztassák fel
és a vezetővel együtt állítsák elő a főkapi
tányságra.

A rádiókörözés után h rendőrőrszemek 
ügyelni is kezdték a kocsikat. Déltájban a 
h'risztina-tfiren szolgálatot teljesítő rendőr 
egyszerre csak nagy meglepetésre

maga mellett látta elsuhanni ar AC 
07Ü»es BalliláL

Megállítani már nem tudta, utána sietett és 
látta, hogy a kocsi a .Vdrpdng-utca 14. 
arúmu hás előtt áll meg. A vezetője, egy 
elegáns ur, kiszállt uz autóból és bestéiéit 
n házba. A rendőr lesben állt a kapuban, 
várta, amig a vezető kijön. Nem kellett so
káig várnia, az elegáns ur rövidesen meg
jelent a kapuban és nyugodtan beült az 
autóba. A rendőr hoztolépett:

— Kérem, er egg lopott kocsi, hogy ke
rül ón a volán fához f Igazolja magát!

Az elegáns ur megdöbbenve tiltakozott;
— De kérem, es félreérté*!  Ez as én 
kocsim. Báró Rosner Ervin vagyok. Itt

az Igazolványom.
A rendőr elfogadta az Igazolást, de semmit 

m tehetett, neki a parancs érlel méhen kel
lett eljárni, azúrt felszólította llosner bárót, 
üljön a volánhoz és vele együtt menjen a 
főkapitányságra.

Roaner báró nem tehetett mást. nóUo- 
gaduU és rendőri tűséről tel a főkapi

tány togra hajlott.
— Hogyan került önhöz ez az autó? — 

kérdezték tőle a főkapitányságon.
— Kérem, nem értem ezt az egész dol

got A kocsi az enyém. Délelőtt rövid idöra

Wlmönadfom Htovnay Vera bárónőnek 
és megbeszéltem vele, hogyha ő befejezte az 
útját, a Türr fefpdn-utca 9. számú háj elé 
viszi a kocsit é*  otthagyja. így is történt A 
háj dött beültem a kocsiba és tohajtoUam- 
Nem értem, mit akarnak tőlem. Még egy
szer hangoztatom,

ee aj én autóm, tessék megnézni a vo
lán meIM szegewlt Igazolólapot

A kikérdezéat végző rendőrtiszt a főkapi
tányság előtt álló autóhoz ment, de nagy 
csodálkozására azt látta, hogy a báró mégis 
csak tévedett,

na Igazolólapon nem báré Bosner Er
vin, hanem Held Imre neve szerepelt, 

kétségtelen tehát, hogy mégis csak az «ri- 
divatkereskedö Balilla kocsijáról van szó.

Most már a báró se értette a dolgot:
— Nem értem, mi történhetett, kérem az 

urakat, tisztázzák, mi van itt, micsoda 
titok...

A rendőrtiszt utasítására detektívek kezd
tek nyomozni és rövidesen kiderült, hogy

Budapestre jön „Amerika Zeileíse“, 
a milliomos John L. Chamberty

Rendkívül érdekei vendége lesz e héten a 
magyar fövőrosnak: John L Chamberty érke
zik Budapestre, a különleges módszerekkel dol
gozó világhírű amerikai orvos, akinek tudo
mánya, illetve — egyes orvosok szerint — ku- 
ruzilása körül néhány évvel ezelőtt rendkívül 
heves és elkeseredett viták folytak. Elsősorban 
azért tóraadták tudományos körök John L. 
Chamberty-\, mert

nincs orvosi diplomája, 
mégis kezelt betegeket saját találmánya elekt
romos gépeivel Páciensek egész sorát vonul
tatta fel Chamberty ellenfeleivel szemben. 
Erek a páciensek kijelentették, hogy Cham
berty gyógyíthatatlannak mondott betegségük
ből csodával határos módon telejsen kikurálta 
őket

A tudósok, akik szembcnálllak Chamberly- 
vel. kétségbevonták a páciensek kijelentéseit 
é» ebbM

hassa*  pereskedések
keletkeztek, amelyekkel bőre® foglalkozott az 
egész világsajtó.

Ezalatt Camberty híres ember lett Elnevez

Takarékosságért nem jár Büntetés
Furcsa, karc

Néhány évvel ezelőtt 
nagy feltűnést keltett 
egy fővárosi nagybank 
igazgatójának és felesé
gének válópere. A há
zaspár a lehető leg
feszültebb viszonyban 
vált el és az igazgató, 
csakhogy végre befeje

ződjék a bontóper,
havi négyszáz pengő tartásdíj 

fizetésére kötelezte magát. Mostanig rende
sen fizette a havi négjszáz pengőt, de most 
váratlanul pert indított volt felesége ellen 
és a nőtarlási dij huszonöt százalékkal való 
leszállítását kérte — « változott gazdasági 
viszonyokra tekintettel. A keresetben elő
adta, hogy fizetését leszállították, de egyéb
ként Is — sok az asszonynak havi négyszáz 
pengő, amit bizonyít az ia, hegy olyan ösz- 
szeget takarított meg néhány év alatt, hogy 
abból

Agyonlőtte
a haragosát, azután 
önként jelentkezett 
a részeg gazda

Debrecen, január 10.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése ) Sikert Imre és Pente László büd- 
szcntmiF.ályi gazdálkodók, akik azelőtt jó
barátok voltak, mostanában összekülönböz
tek és nzóta állandóan veszekedtek egymás
sal. Sikert pár nappal ezelőtt

följelentette Pente Lászlót,
nzazl vádolta meg, hogy lószerszámot lopott.

Pente megtudta a dolgot, elkeseredésé
ben kocsmá'nl kezdett, leitta magát, azután

részeg fejjel beállított Sikert portájára, 
ltogy felelősségre vonja egykori barátját.

Szó szót követett, végül a réizeg ember 
revolvert rántott és kétszer rálőtt Stkerire. 
Mind a két golyó talált

Siker! holton bukott a földre. 
A gj-llkos gazda ezután hazament, lefeküdt.

Megnyílt.NENZETI KASZINÓ 
nyHvSnos Sttarwia *

Rosner báró storakozottságának áldozata 
lett Kiderült, hogy

a bárónak pontosén olyan bordó Ba> 
UUa kocsija vsa, mint amilyen HeW 

Imrének, csak a reodatotna más.
A báró vártad hogy Hatottig Vprt majd 

visszahozza a kölcsönadott autót, S bárónő 
azonban késett, közben pedig HeJd Imre * 
ház elé állította a saját kocsiját. Rósmt 
báró kijött az utcára,

a kapu előtt látott egy bordó BalHU- 
kocsit, azt hitte, hogy az övé, nem nézte 
meg a rendszámot, beleült éa elhajtotta!
Mikor a detektívek kimentek a Türr 

fefedn-u teába, már ott találták a kapu előtt 
a másik bordó autót, Rosner Ervin kocsiját, 
amit időközben Hatvány Vera visszaliőzott- 
Ezzel tisztázódott is a kínos félreértés, 

mindenki megkapta a saját kocsiját, 
de Rosner báró a kellemetlen kaland ha
tása alatt megfogadta, hogy a jövőben jó! 
megnézi a rendszámot, mielőtt autóbe ül.

ték „Amerika Zenelsének”. mert gyógyítási 
módszere és a metódusa körül keletkezeit vi
ták egyaránt emlékeztetnek Zeileis találmá
nyaira. Ebben az időben özönlen! kezdtek 
Chambertyhet a páciensek — amerikai mére
tekben. A tudományos viták és a perek remek 
reklámnak bizonyultak: John L. Chamberty 

néhány esztendő alatt mllliomo*  lett.
A több mint hatvan esztendős „elektromos 

orvos" ma mór nem is rendel, intézeteiben ta
nítványai látják el az egyáltalában nem csök
kenő beteganyagot. A páciensek által fizetett 
honorárium egy része azonban a feltalálót il
leti meg s igy Chamberty nagyjövedelmü em
ber, aki a gazdag amerikaiak fényűző életét 
éli. Gyakran tesz utazásokat, Amelykel időn
ként előadássorozatokkal köt össze.

Jelenlegi európai útja során „Amertka lel- 
leise“ valószínűleg még

e bélen Budapestre érkezik.
Chamberty, aki még sohasem járt a magyar 
fővárosban, lehetséges, hogy előadást ll fog 
Ht tartani sokat vitatott és sokat iómscjott gyó
gyító módszeréről.

a nő tartásdija körül
villát építtetett.

A törvényszék dr. Pflfesp-tanácsa előtt 
megjelent a tárgyaláson a pénzintézeti igaz
gató és volt felesége is. Az asszony előadta, 
hogy volt férjének csupán iiz százalékkal 
redukálták fizetését, de ezzel nem romlott 
anyagi helyzete, mert néhány hónappal 
ezelőtt

osztályaorsjátékon 90.000 pengői ayert.
A volt férj ezt beismerte, de kijelentette, 

hogy a 60.000 pengő nagyrészét régi adós
ságainak kifizetésére kellett fordítania.

A bíróság rövid tanácskozás után 
elutasította a keresetei: 

nem fogadta el a bankigazgató érvelését, 
mert kimondotta, hogy a takarékos élet
módért nem lehet megbüntetni senkit; el
fogadta viszont az asszony ellenérvét, amely 
szerint a sorsjátékon nyert 60.000 pengő 
legalább annyit javított a bankigazgató 
anyagi helyzetén, amennyit rontott azon a 
tízszázalékos flzetéslcszállitás.

kialudta részegségét és mikor kijózanodott, 
önként jelentkezett a csendőrségen.

A csendőrök Debrecenbe kisérték és a vizs
gálóbíró vasárnap letartóztatta.

A szolnoki 
fegyelmi biztos 
pénzbüntetést és meg
szüntető végzést Javasol

Szolnok, január 10.
Nagv szenzációja van Szolnoknak: a város

házi fegyelmi ügyek döntő fordulat elé érkéz- 
lek. Borbély Károly fegyelmi biztos befejezte 
a vizsgálatot és

javaslatot tett a fegyelmi alatt álló tiszt- 
viselők ügyében.

Dr. Molnár Jár.os tanácsnok ezerpengő, dt. 
Kerssztéty Oszkár jegyző 500 ,«ergö, Puskás 
IMc tűn Hönorancsnok ói Fazekas Árpád 
tzámtiizt .W-3C0 pengő pénzhflntatéslel való 
sujtásót, dr. Tóth Gyula állatorvos, Ristnárkg 
(Mist nyilvántartó és dr. Tary Jenő közgy. m 
fegyelmi ügyében megszüntető vápzés megho
zatalét javasolja.
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A rózsadombi banditák 
vasárnap eltátszották 
a rablást a Boros-villában

— Ütvén fillérért vettük a betOrOfelszerelést, 
se revolverünk, se álarcunk nem volt...

Budapesten nem lehet gengszterestül ját 
>zanl: szombatra virradóra két bandita járt 
Boros Rudolf nyugdíjas szakiskolai szak
igazgató rózsadombi villájában, szombaton 
éjszaka már rendőrkézen voltak és

vasárnap reggel visszafelé pergették ve
lük a kalandorfilmet, rendőrtisztek és 
detektívek előtt el kellett Játszanlok a 

rablótúma.ás történ tét
A rendőrség ezúttal igazán kitett magáért, 

ngy ment a nyomozás, mint a karikacsapás. 
Szombaton délelőtt, amikor Boros Rudolf 
megtette a följlcntést, a detektívek rögtön 
arra gondoltak, csak olyan emberek lehet
nek a tettesek, akik alaposan ismerik a 
helyszint. Faggatni kezdték az igazgatót, 
ki lehet az a németül beszélő ember, aki is
merős a villában, Az igazgató visszaemléke
zett arra, hogy a nyáron a házban dolgozott 
Schmidt István huszonnégyévcs lakatos, arra 
is emlékezett, hogy ez jól beszélt németül. 
A rendőrség érdeklődni kezdett utána. Ki
derült, hogy rovott múl tv, sokáig Bécsben 
élt, ott meg is büntették. Rádiókörözést ad
tak ki ellene és éjfélkor elfogták. Nem so
kat kertelt, bevallotta a rablást, azt is meg
mondotta, hogy Gyenes Antal fogtechnikus 
volt a társa. Rövidesen lefülelték Gyenest 
is, aki szintén beismerő vallomást tett.

Éjszakára a fogdába kerüllek
As vasárnap reggel megbilincselve a rózsa
dombi villába vitték, hogy cljátszassák ve
lük a rablás történetét.

Detektívek gyűrűjében állt a háromszobás 
villa előtt a megszeppent két legény.

— No, hát hogy is volt az a dolog, kezd
jük csak' — biztatják őket a detektívek.

Nem kell sok biztatás. Beszélnek. Jóbará
tok, már régen nincs keresetük. Ujesztendő 
papján találkoztak a LnA'dcí-kertben. Ter
vezgették, hogy valamit kellene csinálni, 
pénzt kellene szerezni,

kimenőének Svájcba munkát keresni,

Rökk Marika 
hamis akt-fényképeivei 

szélhámoskodik egy fodrász
Rökk papa vasárnap panaszt tett a rendőrségen 

és a botrányos album elkobzását kérte

Vasárnap délelőtt érdekes látogatója volt 
a főkapitányságnak. A színházi világban 
évek óta közismert

Rökk papa, Rökk Marika édesapja Je
lent meg nagybosszusan a rendőrségen, 
hogy egy furcsa ügyben tegyen be

jelentést.
Rökkék pár héttel ezelőtt uj szobalányt 

fogadtak fel. A? uj szobacica szorgalmasan 
dolgozik, igyekszik mindenkinek n kedvé
ben járni, tiszta rendes lány és igy csak
hamar megszerezte gazdái tetszését. A lánv 
is jól érzi magát a művésznő és szülei há
zánál.

A múlt hét végén
a azobodea kihallgatásra jelentkezett 

Marikánál
és furcsa dolgokat mesélt ti. Elmondotta, 
hogy régebben egy józsefvárosi fodrászmes
ternél volt alkalmazva, aki

az üzletben vendégelnek aktképeket 
mutogatott, amelyek szerinte Marikáról 
készültek, sőt a fodrász megbotránkoz

tató kijelentéseket is tett
a művésznővel kapcsolatban.

— Én. aki már akkor jól tudtam, hogy 
durva tréfáról lehet csak szó, most köteles

A fővárosi szeméttelepen keresik 
a Frigyessy-klinika rádiumkincsét

A Frígpesj0-kIinika rádiumkincsének el
lopása ügyében szakadatlanul tart a nyo
mozás. A lopással gyanúsított Szoják Lajos 
szerelő ellen rádiókörözést adtak ki, azon
ban még mindeddig nincsen kézzelfogható 
eredménye a t.youiozásnak. Most arra gon
dolnak, hogy a rádiumtubusokat és tűket 
esetleg

• klinika házlszemétjével együtt a szé
kesfővárosi szeméttelepre szállították 

ki.
F-zt a föltevést látszik Igazolni az a tény, 
hogy a klinika kertjében a nyomozás meg
indulásakor a rádium egy részét, 50 milli
grammot megtaláltak. Esetleg tehát

útiköltségre kellene a pénz, 
Schmidtnek eszébe jutott, hogy nyáron a 
Palánta-utcai villában dolgozott, itt magá
nyosan élt az öreg házaspár, Lalán náluk le
hetne próbálkozni. Meg is állapodtak a ter
minusban. Betörőszerszám kellett a munká
hoz. Schmidt István a Teleki-téren eladott 
egy öreg inget, ötven fillért kapott érte,

a pénzt nyomban befektették a vállal
kozásba, feszitővasat veitek rajta 

és szombaton hajnalban nekivágtak az út
nak.

— A revolvert és az álarcot hol szerez
tétek? — kérdik a detektívek.

Schmidt István legyint a kezével:
— Ugyan kérem, se revolverünk, se ál
arcunk nem volt. Boros urék ugylátszik, 
nagyon megijedtek, rosszul emlékeznek 

a dologra...
A domboldalra épült villa alacsonyabbik 

oldalánál üres láda áll. Schmidték megmu
tatják a detektiyeknek, hogy fölkapaszkod
tak erre a- ládára, igy jutottak a háztetőre, 
azután az esőcsatornán leereszkedtek a ve
randára és bementek a lakásba.

— Peches voltam — mondja Schmidt — 
a sötétben

leütöttem egy virágvázát, a csörömpö
lésre fölriadt az öreg ur 

és kész volt a baj. A többit már tetszik 
tudni, összesen ötvenkét pengőt találtunk. 
Elvittük a pénzt. Hazamentünk, megosztoz
tunk. a barátnőmnek őt pengőt adtam, a 
tárcái pedig elégettük.

Gyenes Antal fejezi be a beszélgetést:
— Nem érte meg a dolgot, kérem ... öt

venkét pengőért csináltuk az egészet —- 
mondja rezignált hangon.

A helyszíni szemle után a két banditát 
visszakisérték a főkapitányságra, kihirdet
ték előttük a lctarlőztnsáról szólói végzést 
és hétfőn átadják őket az ügyészségnek.

i in—g

ségemnek tartottam ezeket elmondani — 
jelentette ki önérzetesen a szobalány.

Rökk Marika szülei előtt is megismételte 
később a szobalány ezeket a dolgokat.

Rökk papa nagyon felháborodott a hal
lottakon és másnap kiment a borbélyhoz.

Prlvátnyomozást kezdett, 
de az ő látogatása eredménytelen volt. Ta 
Ián fölismerték vagy rosszul tette fel a 
kérdéseket, senki sem beszélt előtte az akt
képekről. Rökk papa azonban nem csüg
gedt el. Két férflismerőst bízott meg, hogy 
az ő költségére szépítsék meg magukat a 
borbélynál és nyomozzák ki tényleg ter
jeszt-e rosszindulatú pletykákat lányáról.

A két megbízott sikerrel járt az üzlet
ben.

Megállapították, hogy a szobalány előadása 
megfelel a valóságnak. Kétségtelen, hogy 
„zugforgalomban" vásárolt

úgynevezett „pikáns akt album" képeire 
kopirozták rá Rökk Marika arcképét.
Ez volt az előzménye Rökk papa rendőr

ségi látogatásának. A hatóság segítségét 
kérte, hogy

járjanak el a fodrásszal szemben
és kobozzák el a fényképalbumát.

a rádium többi része a szemétbe kerül
hetett.

A fővárosi szemétlerakódé telepen a kör
nyékbeli munkanélküliek kokszot és kü
lönböző hulladékokat gyűjtenek, amelyeket 
azután értékesítenek. A szemétbányászok 
között szombaton kihirdették a klinika fel
kérésére, hogy

ezer pengő jutalmat kap az. aki a rá
diumot megtalálja.

De nemcsak ezen a módon kutatnak a 
rádium után, hanem ma .hétfőn elektro- 
szkoppal is kimennek a szeméttelepre és 
i-jy próbálnak nyomára akadni a nagy
értékű gyógyhatású elemnek.

Régióval nemi Még ott sem, ahol egyenáram 
van. Egyenáramhoz is vannak jó rádiók. 
22/u 2-csöves,3O/u 2-csöves külön hangszóró
csővel, 44/u 4-csöves világvevő super. Mind a 
3 típus különleges rövidhullámú vételt nyújt

Tlleg lefatu'mus
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Gyilkos merénylet 
villanyárammal

Debrecen, január 10.
M Hétfői Naplő tudósítójának telefon- 

jelentése ) Fantasztikus, amerikai stílusú 
merényletről érkezett vasárnap jelentés a 
debreceni ügyészségre. A csendörségi hir 
szerint, Kaba község egyik vagyonos gaz
dálkodóját ismeretlen tettesek

villanyárammal akarták meggyilkolni.
] Papp Károly gazdálkodó házának telkére 

íz utcán húzódó magasfeszültségű vezeték
ről éjszaka huzalt vezetlek. A gvmikcsztyüs 
lettesek az udvaron keresztül földalatti ká
belt raktak le, a drótot a lakás ajtáj.’nnk 
kilincsére erősítették és amikor a korán 
ébredő Papp Károly az udvarra akart ki 
lépni,

n kezét megragadta az erős áram úgy, 
bo.'y nem tudta elbocsátani a kilincsel.

I Elvesztette eszméletét és csak orvosi segít
| séggel tudták eszméletre téríteni.

Á szakértők megállapítása szerint az 
áram csak azért nem okozott halált, mert 
az elvezetésnél nem o kellő szakszerűség 
gél Jártak el a tettesek. Az eljárás folyik 

jsnV^cljeri ,.ty$$k' 'cllén -szándékos ember 
;.">lés kísérlete címén...

Kifosztották
egy budai leány
iskola ruhatárát

Vasárnap vakmerő lopás ügyében tett beje
lentést a főkapitányságon a nagyboldcgasszony- 
uli polgári leányiskola igazgatója.

A Nagyboldogasszony-ut 45 alatt lévő pol
gári lcányiskol;bán szombaton délben egymás 
után több kétségbeesett siránkozó leányka ro 
hant az igazgatói irodába Valamennyien arró' 
tettek panaszt, hogy a folyosón lévő öltözőbő' 

eltűntek a léllkabátjalk, retikUljelk és 
egyéb tárgyaik.

Az Iskola igazgatósága azonnal megindította a 
feltűnő lopási ügyben a há ^vizsgálatot. A tan 
termek előtt n folyosókon

vasrácsckkal elkerített öltözőkben 
helyezik el a növendékek ruháikat és ennek az 
öltözőnek a vasajtaja óra közben zárva van 
C.snk szünetben és ar előadások végén, amikor 
a tanulók hazatérnek, nyitják ki a ruhatárat.

Tizenkét órakor volt a szünet és amikor a 
csengő ismét tanórára szólította a leányokat, a 
ruhatár ajtaját gondosan bezárták.

Annál nagyobb volt azután a meglepetés 
amikor egy óra múlva, a tanítás befejezésekor

a ruhatár ajtaját tárva-nyitva találták.
A diákleányok kétségbeesett siránkozása verte 
fel az egész Iskolát. A vizsgálat megállapította, 
hogy a tolvaj álkulccsal nyitotta fel a ruhatár 
ajtaját és onnan öt értékesebb téliknbétol, több 
hócipőt és egy retikült vitt el. amelyben tíz 
pengő volt.

A báaiviiagálat során nem tudták meg
állapítani, hogy ki a tettes,

az igazgató és tantestület senkit sem gyanúsít 
a személyzet közül, mert valamennyi régi em
ber, ezért határozták el, hogy a rendőrséghez 
fordulnak s kérik, hogy az nyomorra ki a lo
pás tettesét

A fővárosi vámok 
a vármegye közgyűlésén

A környékbeli városok és községekhe 
érdekes ótlrat érkezett a budapesti város
házáról.

Az átiratban Szendy Károly, a főváros 
polgármestere, a környékbeli városok pol
gármestereit és

községek vezetőit értekezletre hívja

Az ország 
lognaqyobD 
ea legszebb 
rádlóíerme.

meg a budapesti városházára, 
hogy itt közösen beszéljék meg a környék 
és a főváros közös problémáit. .Sor kerül 
a megbeszélésen annak a kérdésnek. letár- 
gyalására is. hogy mint lehetne a környék 
és Budapest között szorosabb kapcsolatpt 
létesiteni.

A megbeszéléstől függetlenül a vármegye 
holnapi közgyűlése tárgyalni fogja a kör
nyékbeli városok és községek kívánságára 
a környék és Budapest között legtöbb vitára 
alkalmat ndó

vámkéráést,

amelj’et már két Ízben akartak megváltoz
tam, de az érdekeltek ellenzésén eddig 
még minden rcformterv meghiúsult

tungsram
DUPLASPIRÁLLÁMPA

Gazdaságosabb áram
fogyasztása révén 

vi/MzatériiC 
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Sopronbd? írja a Kisnapló egyik hűséges 

barátja; A "ároshárdn jártam a minap. II 
b tőség! ügyben vált dolgom. Olt láttam va
lamit, amit meg kell írnom a Kísnaplónuk 
Az illetőségi nyilvántartó egyik lop/dn ez 
a bejegyző^ áll: Gömbös Gyula hadnagy, 
Wiencrneustadt, ízületeit Murgán /AAŐ de- 
femher 26-án. Megfakult. régi Írás Mellet
te a pót be jegyzés, amelyiken még alig szá- 
rndt meg a tinta: elhunyt 19IM október fi. 
Münchenben ■.,

II
Jónéhdny napja már, hogy őrségváltás 

wdi a budapesti n'asz követségen. Colonnu 
herceg helyére On Vinci gróf érkezett. Co> 
lonnn herceget annak rendle ét módja sze
rint hivatalosan elbucsuztattdk, de a ma
gyaroknak ez a kiiűnó diplomatu-bardlja 
nem maradt távol sokáig Budapesttől, visz- 
szálért és mint magánember tartózkodik 
Itt. A Gellért-szdllóban lakik, a felesége 
gyöngélkedik, a gyógyfürdőben kúráltál ja 
magát.

III.
Vasárnap délután hosszú autósor kígyó

zott a llubay-patota előtt. Zenedélutdnt 
rendeztek Ifubayék. A társadalmi és mű
vészi élet kiválóságai voltak a vendégek, 
akiket a mester és a felesége, Czebriin 
Háta grófnő fogadtak a palota lépcsöcsar- 
nokában. 4 zenedélután műsorán szereped 
a többi között Virovay Róbert, a tizenöt- 
éves csod/i hegedűs éa külföldi müoészm-n- 
dégünk, Yncs Tűnőire, aki finom ófrancia 
dalokat adott elő.

IV.
Albrecht főherceg titkárságához megha

tó jelentés érkezett vasárnap. Seelovitz 
cethorszdgl klsvárnskáhnn meghalt Schle- 
mik Antal, Frigyes főherceg egykori ko
mornyikja- Tizennégy esztendős volt az 
„Anion gyerek", amikor a fiatal Frigyes fő
herceg udvartartásához került. IHottranhd- 
romdues korában, 1919-ben ment nyugdíj’ 
bo, std'.őlóldjén telepedett le. Azóta is 
egyre art hajtogatta, nem fogja túlélni a 
gazdáját. December 29 én örökre lehunyta 
izemét a főherceg-tábQjnggy, és most meg
lőtt o hír, hogy ugyanazon a napon meghalt 
Anton, a hü komornyik is. Elment a gaz
dája után.,,

V.
Hf név került a névkor esrtelési Iáiéit lis- 

fdfdro. Robot Ernő, q Slmplan kitűnő igaz
gatóin a keresztapa, n adta a kávé hát egyik 
hűséges lörzsvenddgnőlének ezt a neoet:

— Mrs. Simplon ...

VI.
Széchenyi Emil gráf balatonföldvdri in- 

múlanám tizenötezer pengős követelés fejé
ben árverést tűzetett ki egy vidéki takarék- 
pénztár. Jenuár 22-én lesz a: árverés. Az 
Ingatlan kikiáltási óra hatvanezer pengő 
Széchenyi Viktor gráfnak elővásárlási jogot 
Sutositott a bíróság.

VII.
Az (Ijesztendő ajándékot adott a buda

pesti éjszakának; visszakapta Silber 4n- 
dort, éjszakai nevén Lopás Bandit, aki egy 
időre eltűnt. 4z eltűnés története nagyon 
érdekes. Van-e, oki ne tudná, hogy kitűnő 
Lopásunk tnár régóta uttmarsall az éjsza
kai életben a szélsőlnbboldali polUikiis-gráj 
mulatáshedvü fia mellett. Az ifin gróf de
cemberben megbetegedett, szanatóriumi 

burára volt szüksége Be is vonult egy vá
rosligeti srafinf'Tiumba, de nem egyedül — 
magával vitte Lopás Bandit Is A legszebb 
lakosztályt nyittatták ki maguknak. 4 kara 
már befejeződött, az Iflu gróf Lopássá' 
együtt kijött a szanatóriumból. 4 számla 
kétezer pengő káról jár. Legkisebb tétellel 
szerepel benne ot aszpirin és n veronai, 
legnagyobbat — a francia pezsgő.

Vili.
Kandó László festőművész megbízást ka

pott, hogy a megyeház díszterme számára 
frese. meg Prést lg Flemér főispán portré
lát.

IX.
Nem kell mindig slrni-panas:kodni, hogy 

drágul az érj, néha olcsóbbodik egyésnuis 
A ílAV hinaflos felenlést adott ki, hogy ol 
esőbb lett a vadállatok szállítást tarif ila 
Ketrecben, ládában szállított vadállatokért 
ezentúl csak a tényleges, bruttásyly titán 
kell tarifát fizetni De nincMR Őróni űröm 
nélkül Csimpánz, húr, jaguár, leopárd 
órir'ski»yá. strucc és puma után mégis csak 
n brvtt ^nlu kél>:■ réséért számítják a lu 
vardíyd Hiába, csak nehéz pumnfulajd'1 
naivak tenni

Aliba

...

BAKTER: Egyem a szlvlt kóposrtóval 
Lépese*  szomszéd, mit hallottak Pesten 
Férhöz mertt-e mén n hollandus trónörö
kös-kisasszony?

ÖRZSI: I)c minő fájintossan!
BAKTER: No, e*  derék! Oszt ágy-e, mi

kor a Julianna kirdlnö lesz, a férje nem lesz 
királ?

LEPCSES: Nem hl? a*.  Az asszonynak 
nagyobb a sarzsijn.

BAKTER: llm. Bajos, bajos.
ÖRZSI: Mér?
RAKTÉR: Mer taszem azt, a férfiember 

gyorsan fölhergelődlk. Oszt ollankor ha a 
felesége királnő, nem kqnyaríthaitya szájon 
vlsszakézhül, hogy valamennyi foga jobbra 
igazoggyék.

LEPCSES: Isten őrizz! A*  felség-sértés 
vóna*.

BAKTER; Hát akkor az én Julcsám cél
irányosabb. Mer annál akkor követek el 
fclesfg-sértest, mikor ippen ráérek.

ÖRZSI: Siijjfin ki a szeme!
BAKTER: Jó, majd ha elment a félket

tes gyorsvonat — Oszt azontúl mi újság 
Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Igen nagy újság van. Valaki 
ellopott a szérum-telepről e*  lépfenés bir
kát, osst takaros lokány-vacaorál csapott 
bel ü le.

BAKTER; Atygisten! Mi lesz awal mos
tan?

LEPCSES'. Eszembe jut, hogy a Károli- 
fnrradalomha, Pesten, két somogyi baka 
beállított e' patyikába, oszt pálinkát köve 
tölt. A patyikus nem vót otthun, a szolga 
pedig nem futta, hogy mellik flaskába mi 
van, Így osztón a két baka jót húzott egy 
iivegbfll, megreszelte a torkát, oszt elment. 
Mikor a pntyikus hazatért s hallotta az ese
ményt, rémülten knpoU a fejihöz s ráordi- 
bált a szolgára- „Maga szerencsóttan, sz' 
ebbe az üvegbe vitriól van!" Alighogy ez- 
tet kimongya, mán gyiin ia vissza a két 
baka s megen abbul a jófajta papramorgó- 
bul kér, akiből imént kortyoltak. — ,,Hej- 
nye" — táttya rájuk a patyiku*  a szájét,
— „hát maguk ennek az italnak a nyomán 
nem vettek észre semmi küjlőntaact? — 
„Dejsz azér kívánkoztunk jppen utánna"
— monta egyik, — „mer ollan jó erős, hogy 
chun véletlen rápöktem a koma lábára s 
menten kiégett a csizmája!"

BAKTER: Nem pacalbu) vót azoknak se 
a bendőjük, hanem veshul. — Hát abbul 
ml igaz, hogy megdrágult a kenyér?

ÖRZSI; Panaszkonnak i*  a pestiek.
RAKTÉR- Elhiszem. S a kórmány nem 

üldözi n pékeket?
ÖRZSI: Dejsz a kórmány Is drágitt.
LEPCSES: Ez Ippen ollan, mint mikor

/^\rTlT bérpalota helyett
JL X modern rendelőket követel Debrecen

Debrecen, január 10.
<4 Hétfői Napló tudósítóidtól.) Az OTI 

debreceni rendelőintézetével szemben négy 
régi házat vásárolt. A házakat lebontják és 
n telkeden már a tavaszi hónapokban ha
talmas bérpalotát építenek.

A hérpalotaépltéaael kapcsolatban Debre
cenben

nagyarányú mozgalom Indult
meg, amely meg akarja győzni az OTI 
igazgatóságát, hogy a 120.000 lakosú egye
temi városnak

modern én minden követelménytuk 
megfelelő OlLrendelüintéEelre van 

Müknége,
Jelenleg ogy régi földszintes kádfürdőtelep- 
bői átalakított épületben vannak a rendelők 
és ugyanannak nz épületnek kicsiny szobái
ban szoronganak összezsúfolva a tisztvise
lők Kgv váróteremben kell n különféle be
tegségben szenvedőknek szorongunk kitéve 
egymást a feflősóg veszélyének.

A mozgalom vérétől art hangsúlyozzák,
, 

ai OTT-nak nem bérbáaépltéa a célja, 
hanem az, hogy minél alaposabban é*

Érdekes jelenetnek vn|lnk szemtanul tegnap 
este a keleti pályaudvar közönsége.

Egy elás inun Öltözőit férő ■ pályaudvar 
Indulási oldalún felemelt a földről »gy bórán 
dől és abban a pillanatban

rárontott két ember, lefogta
és kivezette a perrnnróL

A pesti pályaudvarokon hosszú sjünat után
meg- ismét tömeges böröndlopájnk történtek. A

Minden este a gS
""""KAIRÓ kávéházban

CINKA PANNA zenekara liangversenjez (L3vSld,.|«rj

Szopudék Gombolrz Tsvány meg akarta 
verni a fiát. A gyerek szabiit elülte, fl pe
dig kajbúll: — „te pernahá'dcr betyár kö
ltik, ájj meg tüstént!" — „Ajjón meg idea- 
apám", — lihegett vissza a gyerek, — „ides- 
apámat nem kergeti senki!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. — AfTelül 
mi bir, hogy a spanyoloknak innen is, on
nan in aegíllenek a többi nációk?

ÖRZSI; Az ám. Pedig az ángolok váltig 
követölik, hogy sonklse avatkozzék bele.

LEPCSES: Eceer a Mózsi kocsmájába 
nagy pógárháború tört ki Tyuktlpró Balog 
András, meg Czemende Nagy Pál között. 
A többi vendégek igen szép semlegességbe 
gyönyörkötlek rajta, hogy ezek egymást 
te.jjes erőből ngyabugyájják. Hát eceer csak 
fölugrik Eéllökő Fnrcsok BAlind s e' azol- 
dátos üveggel úgy fiiltövön rottyintya Tvuk- 
liprót, hogy rögvest elvesztette a szemléle
tit. — „Hinnye" — bödült rá Farcsokra a 
kishiró, — „mér ülte főbe eztet az embert, 
iszen nem bántotta magát!?**  — „Az igaz"
— monta Farcsok, —• „de nekem sijetnem 
köll a vonathoz s Czemende sógor az én 
botommal verekedett, aztat akartam vissza
kapni".

ÖRZSI: A száraz nyavnla riszálta vóna 
ódalba a verekedő*  fajtájukat! — Oszt in- 
dujjunk aplya.

BAKTER; Csak e*  srusszantásig várgyon 
még! — Mit hallottak arrul Lepcses szom 
széd, hogy <yry áueol asszony rögvest méll 
ólomba merül, amint egyet nevet?

LEPCSES-: l’gv óvasiam az újságba. A? 
ura mondott néki egy viccet, elnevette ma 
gát s rögvest hor’vogni kezdett.

BAKTER: Hm. D?iszen nálunk még 
rosszabbul van.

ÖRZSI: Maguknál?
BAKTER: De jaj ám. Mer én este mé 

viccet se mondok a Julcsnmnak, csak rá 
nézek, oszt mán Is hortyogok.

ÖRZSI: Hínnye, a szél fújja ki a fogát ? 
szájábul, ha maga elalszik, annak Is a fe
lesége az oka?

BAKTER: Hát ki? Iszen ha fl nem vóna. 
én nem ulunnék, hanem éjfélig vígan dal- 
loznám a kocsmóba, hogy: Sej-haj, daga
nat . . .

ÖRZSI: Finom egy jó ember maga.
LEPCSES. Errfl eszembe Jut, hogy ec- 

cer Simogató Kovács Antal e*  lőcs segéllé- 
vcl úgy laplckán simogatta n feleséglt, hogy 
emiatt törvény elé kertit. — „Micsoda do
log ez!" — pirongatla a bíró, „Így bán
talmazni a feleségil, mintha barom vóna, 
pedig ippen ollan ember, mint maga!" — 
,,‘Sz< n ez az" — monta Simogató Kovács,
— „csak tessen mekkérdezní a faluba, 
hogv millcn egy ramaty, piszok, utósó em 
bér vagyok én!" — Osrt Isten Algya, 

felelő környezetben végezze munkáját. H< 
a bérpalota tényleg fölépill, nagyon bánt-' 
lesz az ellentét a díszes uj ház éj as árnyé
kában meghúzódó öreg kádfürdőtelep kö 
zötf, ahová a betegek ezrei tolonganak.

K lebontásra kerülő n.lgv ház között le 
rombolnak egv olyan épületet Is, ameb 
jobb, mint az OTI most meglévő földszintes 
rendelőintézete. A mozgalom irányítói sze
rint kisegítő és idelylenas megoldásnak ezt 
azt épületet is Inkább föl lehetne használni 
semmint hogy lebontsák.

Tévedésből vitte el 
a más böröndjét

rradar^, kfliasóanak UrtaUa • tok
mart u otabM Mnapokktn mUwmhwI eoia- 
Hús pályaodverl tolvajt elfogták é« el la lt/1. 
lék ókat.

Heteken kerajittll nem Is fordult elő Ulnbb 
lopás, dn Karácsony óta Ismét nap-nap után 
larísdálkodott agy Ismargllen bőröndtőlv<j g 
pályaudvarokon. A vakmerő tolvaj főleg 

a gyorsvonatok elsőosztflyu ntasalra vetette 
ki hálöját

A személyvonatok nem érdekelték, sőt a 
gyorsvonat másodikrsztá|yu utasait is csak 
ritkán. A detektívek fokozottabb mértékben 
ügyelték a perronok közönségéi és feltűnt, 
hogy gyakori vendége a pályaudvaroknak egy 
elegáns fiatalember, ukj a numzetköri vonalúk 
indulóM előtt Izgatottan Járkál fel-aló a per*  
ronon és figyelemmel kls’ri az utasokat.

Tegnap este azután a Keleti pályaudvaron 
tettenérték a bőröndtolvajt.

Egy külföldi gyáios búcsúzott pesti ismerő, 
seltöl és közben rővtd Időre, amíg kezel feg-dt, 
maga mellé tette a bőröndjét. Eri a pillanat >t 
akarta felhasználni az elegáns tolvai, hegy 
ellopja a bőröndöt. A detektívek azonban /o 
fülelték és elödlIUotlák.

Először azt a me*ét  adta aló, hogy ő is cl 
akart utazni, és csak

szórakozottságból vette M
a zaját bőröndje helyett a másét. Megmoto*  
zásakor azonban nem találtak nála vasúti 
jegyet, ellenben egy csomó tolvajkulcsot, fúrót, 
reszelő! és más hetörőszerszámokat. A börönd*  
tolvajról később kiderült, hogy Frled Latosnak 
hívják, 2A éves, rovottmultu volt magántiszt*  
viselő, akt a lopott holmikat különböző helye, 
ken értékesítette és állítása szerint az így szer
zett pénzt

kártyaklnbokban vetítette el.
Kártyaszenvedélye vitte a bűn útjára, Le*  

tartóztatták.

Gyermektartást r 
fizet a MA V 

sgy halálos vasúti baleset miatt
Példátlan gyermektar. 

tásl per foglalkoztatta 
most a budapesti járó*,  
bíróságot: egy fiatal asz- 
•zony gyermek tarló s ci. 
mén pert indított az Al- 
lamvaput ellen ás a bi*  
róság

kötelezte a MáV-ot • 
gyermektartást díj 

fizetésére.
A furcsa pernek tragikus előzményei van- 

•ak. Vajdq József, agv pesti nagyvállalat liszt- 
iselője ÜataJ feleségével Nagykőrösre utazott. 

rnjdáék a zsúfolt vonat bejárata közelében 
d!ott<k, amikor a kocsi ajtaja kinyílt,

a fé«J 4a • telaaég kizuhantak a robogó 
vonafbóL

Vajda olyan aulyoa sérüléseket szenvedett, 
hogy pár nap múlva sebeibe belehalt- Ai asz*  
szony áldott állapotban volt u katasztrófa Ide
jén és a történtek következtében

életet adott gyermekének.
Gondos orvosi ápolással a megsebesült anyát 

és gyermek l megmentették az életnek.
Ilyen események után Vajda József özvegye 
tízezer pengd kártérítés erejéig beperelte 
a MAV-ot és gyermekének eltartására I*  
keresetet adott be az Államvasutak ellen.
—- A vasúti baleset következtében ninos. oki 

gyermekemről gondoskodjék, a történtekért az 
Államvasutak felelősséggel tartozik, ezért ké
rem, havi 80 pengő gyermektartás fizetésére 
kötelezze a bíróság a MÁV igazgutóságát — 
hangzott ac asszony keresete.

A különös perben széleskörű bizonyítást fnty 
látott le a járásbíróság. A M.AV ugyanis Nzu*  
nyitani kívánta, hogy

a balesetért felelősséggel nem tartozik
és Va|dáné keresete alaptalan. 

Végül Is elhangzott az ítélet:
• MÁV köteles Vajdáné gyermeke részére 

havi M pengd tartÍMlJal iMtnL
A kártérítési követeléssel azonban elutasítót. 

:ák az asszonyt A tartásdij mindaddig folyó*  
sitandó aa anyának, amíg gyermeke a |6 ik 
?8zlendőt el nem éri.

Így lett gyermektartási ítélet a háláló*  vasúti 
balesetből.

— I^akásvglloztatá*  alkalmából külön gond, 
begy a régi rádió aj uj lakásban lévő áram
fajtával mükMik-a? Ennek a kényelmetlen éa 
Tyakran költségos h teleki lósokkal vagy cserével 
járó problémának egyszersmlndonkorrn véget 
veti az, aki rádiókészülékek vásárlásánál az uj 
nnlverzálls (trión 22/U, Orion 30/U és Orion 
44/U jelű készülékek közii| választja ki készü
lékét Ei a húrom típus minden áram- 
fajtából megftlel és egyenárammal, váltóáram
mal egyaránt jól működik. Az ön érdeke tehát, 
hogy est a fontos körülményt tartsa szem elölt 
rádlövósárlásénál és Orion univerzális, minden 
iranrtioz megfeleld rádiót szerezzen bo. Az 
Orion rádiógyár kezdte Magyarországon első
nek gyártani as univerzális rádiókat és igy a 
téren ii legrégibb, sokéves tapasztalatokkal ren
delkezik. Ezeknek a tapasztalatoknak gyakorlati 
’isssnél ön Is ászra tagja venni, ha meghall- 
■tatja ns uj Orion univerzális rádió!'*!.

— Géifttaátanlolyam Bódén. A „Volt hkola*  
társnök özövctsége'- január második hetében a 
kővetkező hathetes gázfőzőtanfolyamokol ren
dezi: J. Kezdők részére kedden és pénteken 
V-A-lg, > he'adók rés-ére kedden éz pénteken 
lö—l*ig.  M diétáé fdadtanta'yam hétfőn és esli- 
főrtökön f>— H-lg ie három tanfolyamon a tan
díj balratási díjjal és anyagmegiériléssel együtt 
20 pengő) és 4. háztartási alkalmazottak ré
szére szerdán b— 8-lg, tandíj nnvagmeg|érltése«| 
együtt « pengd. Relrotkozás naponként délután 
d—7tg a II., Ratthyány utca ü. uim alatt as 
Igszgatói irodában. (Telefon; 1-Ö18 00). i
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Négyféle méreggel 
megmérgezte magát 
Magos Kálmán igazgató 
felesége

Haldokolva szállították 
a mentők a GlUck-szanatórlumba

Vasárnap délelőtt tiz órakor egy elegáns 
úriember rontott be a 7eréz-körtii 35. szánni 
ház házfelügyelőjéhez, Bárány Józsefhez. 
Az idős ur magából kikelt arccal és két
ségbeesett hangon kiáltotta:

— Rögtön nyissák fel a földszint 9. szá- j 
mű lakás ajtaját, mert ott valami szörnyű 
bal történhetett!

Bárány házfelügyelő és a felesége az ele
gáns úrral, aki útközben mondotta meg 
hogy Magos Kálmán a neve cs válófélben 
lévő férje Magos Kálmánnénak, aki a Te
réz-! örut 35. földszint 0. szám alatt lakik, 
sietve a jelzett lakás ajtaja elé lépett és ott 
dörömbölni kezdett.

Hiába csengettek, zörögtek, dörömböllek 
azonban s bár a lakás ajtajának kulcsa bent 
volt a zárban,

az ajtót senki sem nyitotta ki.
A házfelügyelő erre rendőrért sietett s ez
zel együtt

feltörte a lakás ajtaját.
A *'rj,  a házmester, ennek felesége és a 
rei. őr berohantak a lakásba, ahol

a sczlongon hálóingbe öltözve, habzó 
szájjal, halálsápadt arccal találták Ma

gos Kálmánnét.
A mentők első segélyben részesítették az 

uriasszonyt, aki nem tért magához, mire a 
férj kívánságára a Glück-szanatóriumba 
siettek vele, ahol azonnal orvosi ápolás alá 
vették, oxigénbelélegzést alkalmaztok. Min
den hiábavaló volt, mert

nem tudták eszméletre téríteni 
Magosnét, aki most a halállal vívódva, 
rendkívül súlyos, eszméletlen állapotban 
fekszik a szanatóriumi ágyon.

Magos Kálmánné a múlt év szeptemberé
ben költözött a Teréz-körut 35. alá az And- 
rássy-ut 54. számú házból, ahol divatszalonja 
volt. A Teréz-köruti házban is megnyitotta 
az üzemet, de ez nem prosperált, ugyany- 
nyira, hogy még telefontartásra sem tellett 
Magosnénak. A bécsi származású szép
asszony

válófélben volt férjétől■ • : - • • > 
az egyik országos kartelirodának igazga
tója és aki a Damjanich-utca 40. számú

Windsor hercege
három hétre Budapestre jön

Bécs, január 10.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségé

től.) Windsor hercege hamarosan
hosszabb Időre visszatér Budapestre.

A volt angol király a bécsi operabál után 
nagyobb sítúrára indul, amelynek végállo
mása Kitzbühcl lesz. Március elejéig marad 
Windsor hercege a Kilzbiihelben bérelt vil
lában. Innen a Rotschildok enzcnsieldi kas
télyába utazik és pár nap múlva

Rejtélyes haláleset ügyé
ben indított nyomozást 
az ügyészség

Negyvennyolc óra óta rejtélyes haláleset 
ügyében fo ytat nyomozást az ügyészség. 
Egy Antal kereskedő apósának halála kö
rül indult meg a nyomozás. Molnár János 
28 esztendős budapesti kereskedő pár esz
tendővel ezelőtt megnősült. A fiatal háza
sok között egyre gyakoribbak lettek a né- 
zctlctérések és nemrég úgy határoztak, 
hogy

elválnak egymástól.
A férj és a felesége meglelték a szükséges 
lépéseket. Mielőtt azonban a válóper! eljá
rás megindítására sor került volna,

a férj felkereste apósát:
Kovács Béla gazdálkodót pestújhelyi házá
ban. Az após és a vő között éles szóvált is

az angol gent'oman mimlmentes 
haírögzitőlo és hejf nyedtő'e.

Horogütés, — bafnok hördül! 
S hafaszála meg sem görbül!

nVLCREEM

házban lakik.
A házastársak között esztendővel ezelőtt 

differenciák támadtak, amelynek az lett a 
vége, hogy szétköltöztek, a férj megmaradt 
a Damjanich-utcai lakásban, az asszony 
pedig az Andrássy-utra költözött. A férjé
vel való válópere, illetve ennek izgalmai, 
másrészt pedig a rossz üzletmenet elkeserí
tették és többizben panaszkodott arról, hogy

néni sokáig tud'a már az élettel a har
cot megvívni.

Szombaton megírta férjének, hogy ön
gyilkos lesz, ezt a levelet kézbesítette ki a 
posta vasárnap korán reggel Magos Kál
mánnak s igv tudta meg, hogy felesége mi
lyen végzetes tettre szánta el magát. Az or
vosi megállapítás szerin az

alig harminckilenc éves szép asszony 
rendkívül nagymennyiségű scvenált, lumi- ■ 
nált és Veronáit vett be, minden valószínű
ség szerint a kora reggeli órákban és mire 
teltét észrevették, a méreg annyira felszí
vódott, hogy állapota válságos.

Az öngyilkosság színhelyén intézkedő 
rendőr

négy búcsúlevelet talált
Magos Kálmánné lakásán. Az egyiket a 
rendőrségnek címezi az öngyilkos asszony. 
A levél éppúgy, mint a többi búcsúlevél- 
német nyelven íródott és magyarul a kö
vetkezőképpen hangzik:

„Tekintetes Rendőrség! Hacsak egy kis 
lehetősége van, tekintsenek el boncolásom
tól. Öngyilkos lettem, mert nincs elegendő 
erőm az élettel harcolni, nem bírom már 
az emberekkel a harcot: öngyilkos lettem.

MHa Magos."
Egy levelet Ritter Berta címre, egy harma

dikot Nagy Valér dr. ny. miniszteri titkár 
címére, Irányi-utca 17. számú házba irt 
meg. Negyedik levelének pedig ez a cím
zése: „Utolsó akaratom."

A rendőrség a búcsúleveleket hétfőn 
fogja kikézbesiteni a címzetteknek. Az 
„Utolsó akarat” cimü levelet pedig a család ■ 
valamelyik tagjának adják át. Talán ez a 
levél majd magyarázattal szolgál arra, hogy 
miért ivott méregpoharat Magos Kálmánné.

folytatja útját Budapest felé.
Hűt tón báró Kitzbűhelből megszakítás nél
kül utazik Budapestre, hogy előkészítse 
Edutard látogatását. Az alapos előkészítésre 
azért van szükség, mert Windsor hercege 
teljes visszavonultságban akar Budapesten 
tartózkodni és ezért

egyik előkelő villát fogják kibérelni.
Budapestről már csak az esküvőre tér visz- 
sza az osztrák fővárosba.

támadt. A veszekedésbe beavatkozott az 
anyós is. Anyagi kérdések miatt különböz
tek össze, s a szóváltás nemsokára a han
gos veszekedéssé fajult. A veszekedés he
vében

Molnár rátámadt apósára s arculütötte
A hetven esztendős ember megtántorodott, 

elvágódott, eszméletlenül esett össze. Or
vosért rohanlak s amikor az orvos megér
kezett, az állapította meg, hogy

az Idős ember halott már.
A haláleset után Molnár Jánost a pest

újhelyi rendőrségen nyomban kihallgatták. 
Molnár elmondotta, hogy

nem ő lámadta meg apósát, csupán 
védekezett az após Inzultusai ellen, 

s igy történhetett, hogy megütötte. A ki
hallgatás után a fiatal kereskedőt

őrizebe vették.
Vasárnap érdekes fordulat történt az 

após és a vő halálos afférjában. Molnár 
védője, dr. Schöffer Aladár a pestújhelyi 
tisztiorvos bizonyítványát becsatolta az 
ügyészséghez, ahová átkerültek a rejtélyes 
I alálcsct aktái s ahol n nyomozást tovább 
folytatják. A pestújhelyi tisztiorvos bizo
nyítványa azt igazolja, hogy

Mátyás Pince, Borostyánkői Mátvás
IV EsiC-ter 6

Schindler Ferenc vendéglője
• Heftl Zeném Öroho:, IV, VároshAz-n. 5 

Schwetz István sörözője
a Kis . tszkosaoz, IV. Curta-nfca t

Fischer Jakab éttermei
V. Llpöt-Xönu 13

Földes Ármin vendéglője
V, VAcf-ot 122

Hangi! Söröző
V, Ocák r eren.vtitea 2

A nagy tapértAkU barna tdSnvxOr - ami*  u kés-let *n.rt  - nnlnckokban lefe'tve fa 
kaphatói k: véhú.-.irkbaii vendeitlökbcn. U .r**r-  és cs»-n»e>*eUzlct< ‘k t»> n. Vidéken öaaze*  

r-'kUtmtainknal, minden Jobb étteremben, káieh vlmn ea eaemegeU'.leiben

Molnár apósa szlvszélhüdés következ
tében halt meg. 

Vasárnap
Molnár Jánost az ügyészség szabad

Sárga Ferencet kihallgatták 
afőkapitány Ságon a párbajügyekben, 

de megtagadta a vallomást
Sárgáék február elsején indulnak Amerikába rádióturnéra és fél' 
olvasókörutra, a kis oárga-bédt itthonhagyják a nagymamánk

Vasárnapra igen érdekes uj részlelek de
rüllek ki a Sdrga-ügyről. A rendőrségi ügy
felek, akiknek ügyesbajos dolgaikban u 
bűnügyi osztályon kellett járni, minap a 
bűnügyi osztály folyosóján Lehoczky Tiva
dar dr. rendőrfogalmazó szobája előtt az 
ujsághasáhok fényképeiről jólismert arcot 
pillantottak meg:

dr. Sárga Ferenc várakozott kihallga
tásra, akit párbajügyrihen Idéztek meg 

a rendőrségre.
Sárga Ferencen kívül még több társaság

beli ur tartózkodott a folyosón: Marton 
Endre, ifi. Tobler János és dr. Losonczy 
Elemér. Ok is a Sárga-féle párbajügyben 
jöttek vallomást tenni.

Mini kiderült, Sárga Ferenc párbajügyci- 
ben tiltott párviadal vétségének gyanúja 
miatt eljárást indítottak a hatóságok. A de
tektívek annakidején a Santelli-féie vívó
teremben megakadályozták azt a párvia
dalt, amelyben dr. Sárga Ferenc és dr. J.o- 
sonczy Elemér már karddal a kezükben 
szembenálltak és már össze is csaptak. Erre 
az ügyre vonatkozóan akarták kihallgatni 
a feleket. Marton Endre, Sárga Ferenc, 
Tobler János pedig Losonczy Elemér egyik 
segédje volt.

Először a segédek kikérdezésére került n 
sor, majd a lovagias ügy két ellenfelére. 
Sárga Ferenc dr. mint párbajozó fél termé
szetesen gyanúsítottként szerepelt a rend
őrség előtt és

arra hivatkozva, hogy mint gyanúsított 
nem köteles önmaga ellen terhelő 
adatot szolgáltatni, azonfelül lovagias 
ügyről van szó — egyszerűen megta

gadta » vallomástételt.
Ez azonban az eljárás szempontjából sem
mit sem jeleni, mert hiszen a detektívek 
annakidején a vívóteremben kétségtelen bi
zonyítékot szereztek arra, hogy Losonczy 
és Sárga párbajt vívtak, az eljárás tehát 
megindul ellenük.

Ettől függetlenül szóbakerült a rendőr
ségen, a Sdr^a-féle plsztolvpárbajok ügye is. 
Nagy port vert fel akkoriban az a rengeteg 
cikk és riport, amely arról számolt be, 
hogy Sárga Ferenc Máriarcmete határában 
egymásután két pisztolypárbajt vivőit, egyik 
párbaj sérülés nélkül végződött, a másik
ban Sárga dr. megsebesitette az ellenfelét. 
Máriarcmete már a székesfőváros határán 
túl fekszik, ezért nem a rendőrség, hanem 

az oltani hatóság Indította meg a nyo
mozást

és az ügy kivizsgálására kérte a főkapi
tányságot.

Sárga Ferencet ebben az ügyben Is ki
kérdezték, kihallgatása azonban nem 

tisztázta teljesen az ügyet, 
úgyhogy további kihallgatások is szüksé
gesnek mutatkoztak.

Ezért úgy döntöttek, hogy a detektívek 
kihallgatják Sárga Ferenc feleségét, 
azonkívül a Kelet! Károly-ulca 28. sz. 
ház lakóit (ahol Sárgáék laknak), vé
gül pedig a Rózsadomb-étterem alkal
mazottait, ahol Sárgáék étkeznek, az 
ő vallomásaikkal akarják ugyanis tisz
tázni, hogy hol tartózkodott dr. Sárga 
Ferenc azokban az órákban, amikor a 
riportok szerint n márlarcmetel két 

pisztolypárbaj lezajlott.
Ezeket a kihallgatásokat holnap foganato
sítja a rendőrség.

Mig a párbajügyekben igy zajlik az eljá
rás, azalatt Sárga Fercncék már útra ké
szülődnek. Legbizalmasabb környezetük va
sárnap azt az információt adta, hogy Sárga 
Ferenc és a felesége szerződést kapod egy 
menedzsertől. A szerződés értelmében feb

-ét

lábra helyezte.
A déli órákban hegyta cl a kereskedő a 
Markó-ulcai fogházat, a nyomozás azon
ban tovább folyik 

ruár elsejére saját költségükön Londonba 
kell utazniok. Amint Londonba érkeznek, 
. rvénybelép a szerződés, azonnal

kétezer dollárt kapnak és Los Angeles
be szóló hajó- és vasúti jegyet.

A szerződés szerint Sárga Ferenc és a fele
sége rúdióelőadásokat és felolvasásokat fart 
Amerika nagyvárosaiban, azonkívül Sárga 
Ferenc külön eljátszik egy szerepet egy 
filmben.

Sdrgdé/r már minden előkészületet meg-

uulciinia 
r6ma

WURHIA
óriás órcónláró hajókkal

SZIC’LIABA .7.;
Taormina. Nápoly. Róma, flrenrel lartórkorfá.mt 
január 28—február 12 ig és április 11 —május X ig.

ALGJRSA
ihnrnl aiitátnrávn! Bou Sanda, Bltkra. Con- 

Timgiid, Touggourtba január Jt— február 
március 10—április 2 lg.

SZENTrÖLü-EGYIPTOMBA
Albin, Konstantinápoly. Beírni, ralermo, Tunls. 
Maiin. Irifiiilis érinlésévrl február 10-március í-ig 
ás február 28—március 2#-lg.

b-etvtláK<.síUR I T A I I A r«nRerhalözást TárwwAg én prospcktnn: ■ I VJI.. Thököly út 2. szám.
Melón: 1-303-84, 1-31113. IV.. Váef-ii. 4. Telelőn: 1-887 20- 

M. N. B. etil?, alapján

lettek az útra. Sárga Ferenc tegnapelőtt 
beadta nyugdíjaztatási kérvényét a 

MABI igazgatóságához.
Eljárt az amerikai konzulátuson is és éld 
beleegyezést kért ahhoz, hogy Amerikára 
érvényes vízumot kapjon. Kedden nyújtja 
be uilevélkérvényét a főkapitányságon, 
bízik benne, hogy megkapja az útlevelet 

és a hatóságok nem gördítenek akadályt az 
elutazásához. Utazása előtt likvidálni akar
ja minden ügyét, szerelne békét teremteni 
az egész vonalon, mert

többé nem akar Itthon n nyilvánosság 
előtt szerepelni semmiféle üggyel kap

csolatban.
Különben a fiatal Sárgáné^ aki a minap 

leánygyermeknek adott életet, már teljesen 
felépült, vasárnap a kórházból

kisleányával együtt hazavitték a Keleti 
Károlv-utcal lakására.

Az orvosok szerint, mire utazásra kerül ,n 
sor, már teljesen rendben lesz, nekivághat 
az útnak. A kisleánykát egyelőre nem viszik 
magukkal, Sárga Ferenc édesanyjánál, öz 
vegy Sárga Jánosnénál hagyják és csak 
egyéves korában vtózik ki magukhoz Ame
rikába.

\ II

DANcING - BA#
MÓKA! TÁNC

Bognár Magda 
Raven'os Myra 
Avar Antónia

Szenczy Mária 
HONGUtAT! REGGELIG!
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Ai ellrnjátéknak egy kitOnfl prrclz laknia- 
Íéldáját ninlntjiik Hl be, amelynél a felverő 

btékos maga la európai bírd kitűnő külföldi 
rucstcrJiHékoi volt:

♦ 3
V A K B 8 5 2
0 DU3
+ 852

4. A D 10

0 A5 r.SZAM 9 D B 10 0 7
9 H78 3 í 9 DI0
0 B 10 4 2 £ S 0 A76

♦ 97«S DM. 4*  ti B 4

9 Kh642
P 64
0 K88

Licit Általános beli:
Kelet !>él Nyugat Ésxsk
1 pikk passz 1 azan patsz
3 plklt passz paisz pont.

Indulás kör hntns íszuh üt a kör király
lyal, lehívja a Kóráasl, majd a kör bubit, 
lehető lullacm sejtse beüt ai adu hetes 
art. anill Dél felülüt aa adu nyolc»sal, kis 
adu hívás, Irlvtvő III a bérben éa adu ász
aiul lemegy az adtaira Moit Irttju csak a tra
gédiáját, mert már fazak nem ad pikket. Fel
verő anullzálja ellenfeleinek lapelosztását, 
megxllnplija, hogy Fiiaknak Ital kfirje volt az 
á»a, király, bubival, mellyel az egy *zanra  nent 
licitált, a hiányzó Ugurákat Jvggul Délnél icjti. 
úgy Irányítja tehát a Játékot, hogy Dél kerül 
Jön ütésbe, tehát asztalról a káró kettest hívja, 
belli a hatossal, amit Dél fellHOt a nyolcassal. 
Dél lehívja az adu királyt, éa aduval visszaadja 
az ütést a felvevőnek, aki mórt lead űzik, hogy 
elvegye az újabb adulilváal lehetőséget. Majd 
káró áazt hívja, hogy utána káréval Délnek 
kiadja na Illést. aki így kényszerítve legyen 
treff klsgáhllhn helehlvnl, de nem azért Klór. 
— n Dél helyén hlft, — esIllogúMemü, legjohli 
nirsterJátckoMink, hogy pillanatok alatt át ne 
libmu a felvevő tervét, habozd' nélkül bedobja 
a báró ásrba a káró királyt. Mont már a fel 
vevő ki van terítve, mert a következő káré, 
hívást Észak UH a dámával, lehívja a mngu; 
kórját, amire Klór ledobja a treff tízest é*  
most mór a felvevő treff klsgiibllja a trcíl 
nagygdhll martaléka teszi Felvevő Ütött tehát 
négy adut éa a káró ásztj így két pikkben 
liármut hukulll

♦
Az előjelek a „Fészek január 30-1 gála 

versenyének nagy tikért jótolnak. 4 meg 
hívók csak mozi mentek szét és már Is lo 
vaglas ügy keletkezett miatta. Egy szenve
délyét liölgy-hrldzsező meghívót Igényelt s 
nem kapott. Hűére utján elégtételt kért 
vasárnap a milsem sejtő Fészek kapitány 
ától; a segédek még nem Öllek össze, érdek 
lödésscl várjuk, hogy hová fejlődik a meg 
hivó affér? ..

♦
.4 január 1Ö—17 I MTK versenyre as elmúlt 

hiten tartották tréningeiket a nagy csapatok 
Nagy meglepetés volt a dr. Iltrzch Péterrel 
niegerŐsilelt Diplomás II. sorozatos győzelmei. 
A nagy közkedveltségnek örvendő igen szim
patikus ügyvéd szerepeltetése a vlllőmtorna 
zdddm hangulatát már előre biztosítja. Ezen a 
csapatversenyen szerepeltet a Fészek először 
hölgyeket. .4 féltőt őrzött esapatfrlállttósokból 
egy párat elárulunk- Fészek: kapitány: Keleti. 
Peregi Alléé, fíubicstkné, Décsi, Klór. MAC. 
kapitány dr Pétery. Dormandy, dr. Kovács, 
dr lludovernig és dr. Szalay Diplomás I, «t 
Hétfőt Napló Vállalati versenyének győztél 
fsapaldnnl, egyik szárnyát a Vdrkonyi „nővé
reket" állítja sorompóba A Nemzeti Ifank 
komplett (.elállításban látszik báró Dániel ka
pitánysága alatt.

*
Megkezdődött n munka a világbajnok- 

sdgra n szövetségi kapitány szigorú hangú 
levélben értesítette ti \Alognlotl Kernt férfi 
és hölgy tagjait, hogy n tréningeket a log- 
komolynbbaii fogják fel. A hrldzsozök nagy 
tábora Örömmel vette dr. Péteri intézkedő- 
kél, hogy tartalékul u kitűnő Darvas Ró
bertét hívta ineg és n hölgy tréningek elő
adójául. Klór Lászlót kérte fel.

*
Kedd este 0 órakor sok száz asztalnál egy 

Merre kezdődik a Magyar llrldzsélel reodkl 
vül érdekes éz tanulságos probléma*ersenye.  
A központi mezőny 3 llridzs Klubban Játszik. 
Itt Indulhatnak azok, nklknck egyesülete kll 
lön mezőnyt nem rendez.

Hölgyek jelszava:
ldoalta bevásárlói helyünk

KLEIN ANTAL
dlvatáruhára Király*  utca 49.

— „Diétás konyhatechnika a háztartásban1' 
ein.mcl tart i Népmíive é'l Itzoltsóg rendezésé 
ben Miket Margit dr eh'ad<«*oroz.itot  január 
11 -töl kezdődői g minden hétfőn délután hat 
Arakor » Gázmüvek. VI. Vilmos császár ul .4. 
I emelni előadótermében. Tandíj ki ót előadás 
hót ól ó wrozalta I 5ft pengő, napijegy 60 fldér 
\r előadásokkal kn|» sóimban a (lánnüvek gva 
isoilau íöaubcmuiatvkat tartanak.

TITKOK AZ ELEGÁNS ASSZONY
FŰZŐJÉRŐL,MELLTARTÓJÁRÓL

ÉS KESZTYŰJÉRŐL
A nő öltözködésénél legfontosabb 

az „alak alapozás”. Ezt pedig csakis 
jó fűzővel és melltartóval lobot elérni. 
Nagyon sok molett hölgy alakját 
ezerszer roaszabbithatia a rosszul meg
választott fűző, A molett nő azt hiszi, 
„ha alakját elszoritja, karcsú kas. 
Pedig „u hús" valahogy csak előjön, 
vagy az oldalon, vagy a hát közepén. 
J ól b zabolt, minden rész számára 
külön „készített" fűzővel ezt könnyen 
el lehet kerülni.

Helytelen az a felfogás is, hogy jó
alak u, karcsú nőknek nem kell fűző, 
nem kell alakjukhoz „segédeszköz". 
Mindenféle alakú rendii-rangu nőnél 
roppant fontos, hogy valami „össze
tartsa alakját".

A fűzőnek két fő és két alfaja van : 
1. a*  u. n. porózus gummi-füző, tiszta 
gummiból, vagy 2. vászon, illetve 
brokát-fűző gummivai kombinálva. 
Ezeknek alfaja pedig az a) egész, 
vagy princcss-füzŐ, ahol a melltartó 
egybeszabott a fűzővel és b) a kis 
•övid, csak derékig érő fűző.

Külföldön, majdnem kizárólag a 
tiszta gummi-füzőt viselik, mert az 
teljesen ulkalmazkodik az alakhoz, 
úgy nyúlik, ahogy a test akarja és 
az a roppant nagy előnye: hogy 
nincs gombolás az oldalon, nincs 
fűzése a háton, (amihez mindig két, 
dó legalább egy statiszta kell, aki 
összehúzza). Ebbe csak egyszerűen 
belő keli bújni és a szűkre szabott 
ruhák alól a fűző gombjait sem lehet 
rajta egyenként megszámolni.

•

Külön fejezotet képez a nő öltöz
ködésénél a melltartó. Ezen a téren 
külön újdonsággal is szolgál a divat: 
e kosár nélküli, egyenes szabású mell*

Vasárnap délután ragyogó fényárban tisz
ták a Budai Vigadó termei. ÉMélylruhás 
hölgyek és urak hullámzottak fel-aló a fo
lyosókon. Nem volt bál. nem tartatlak mu
latságot, a kivilágítás és as estélyi ruhák 
a — héilgyfodrászversrnynek szóltak. A bu
dapesti hölgyfodrAazsegédck rendezték meg 
hagyományos farsangnyitó nemzetközi fé- 
sillésl versenyüket, amelyeken kiderül min
dig, hogy

milyen hajviselet lesz a divat aa elkö
vetkező báli ozezóuban,

A nagy táncteremben cigányok muzsikáltak, 
n terem közepén, emelvényen negyven cs- 
lélylruhás hölgv és negyven frakkos fod
rász c.scngclyii jelzésre megkezdte a ver
senyt. A zene, amely a fodrászversenyek

Kenyeres-Kaufmann
mai főtárgyalásának 
meglepő szenzációi

Az utóbbi esztendők egyik legérdekesebb 
bünpcrél ma hétfőn tárgyalja a büntető
törvényszék SzcmAk-tnnácsa: Kenyeres
Kaufmann Miklós áll a bíróság elé. A kirá
lyi ügyészség

12 rendbeli GklrathamiattáaMl ée eza- 
IAmhI vádolja az egykori tarpal kép

viselőt.
\ vád szerint a volt képviselő házasság 
kötésekor névmagyarosítása és állampolgár
ságának igazolása alkalmával hamis adato
kat iratolt be különböző okiratokba. A csn 
lás bűncselekményét pedig axénürleteivci 
kapcsolni bán követte el.

A hétfőn kezdődő főtárgyalóinak meg
lepő szenzációja lesz:

Budapestre érkeznek éa tanúvallomást 
fognak tenni a volt képviselő w liléi: 
Kaufmann Náthán béli »-bbl és fele

sége.
Eridéig magyar hatóságok előtt Kauf- 
ci innék még nem lettek vallomást. Az 

tartóval, amely aa elegáns nő kebleit 
egyszerűen csak alulról febzoritja. 
Ezt a melltartót természetesen kizáró
lag karcsú hölgyek számára ajánl*  
ható.

Színben a rózsaszín és halványkék 
dominál nagy —- ellenkező szinü 
selyem monogrammal.

•

Érdekes újdonság lesz tavasszal a 
fémmel kombinált keztyii. Érdekes 
és r ndkivül finom kombináció pél
dául a fényes bőrkeztyü barna tenyér
rel, drapp felsőrésszel és arany bőr- 
disszel. Előtérbe lépnek a kétszinnel 
kombinált fazonok, igy a piros a sötét
kékkel, a barna a drappal, a fekete a 
fehérrel, zöld a barnával. Amilyen 
• kompié, olyan a keztyü összeállítása.

Tavaszi hírek szerint a hölgyek 
teljesen — „kétsnniiek" lesznek.

(Dr. Dévainé Erdős Böske).

♦
Bentjártnnk a Tcréz-kÖrut 30. sz. alatti 

Dáma fűző- és fehérneműszulónban, hogy 
ebben a gyönyörű, újonnan átalakított üzlet
ben meglássuk mindazt, umiről eddig csak 
hallottunk. Valóban: olyan speciális dolgaik 
vnnnak, amit nem lehet egész Pesten meg
találni. Így pl. a melltartós kombiné, amely a 
legpraktikusabb viselet, ami csak létezik. 
Szenzációs dekoltáltesü fűzői, princess fazon
jai vannak. A legjobb kivitelt ad|a igazán 
könnyen elérhető árban. Meg kell nézni ezt az 
üzletet, Hölgyeim!

9

Elegáns bilit frizurák: Wéber BŐI fodrász
nál, Dorottya-u. 8.

Modelleket
(koazttlm, köpeny, ruha)

olcsón kiárusítok !
Farkas György ,v- Xtíl’ 12.

nélkülözhetetlen tartozéka, a késő éjszakai 
órákig szólt és a késő éjszakáig tartottak a 
ycrsenyfésfilések. A verseny nemzetközi 
jellegéi az osztrák, német, jugoszláv és 
csehszlovák versenyzők adták meg, akik a 
ragj’ögó

szőke és vöröses árnyalatú szőke 
modclljcikkel jöttek eJ a versenyre. A ver
seny során kiderült, hogy a rövid haj he
gemóniája megdönthetetlen.

A rövid haj továbbra is uralkodik, as 
estélyi frizurához azonban vendégbajat 

viselnek,
A fésülőverssn-y százhúsz drukkoló indu

lója előtt a késő éjszakai órákban hirdet
ték ki az eredményt.

ügyészség indítványára diplomáciai utón 
hallgatták ki őket a román hatóságok. 
Kenyercs-Kaufmann szülei bonyodalmas, 
fantasztikus történetet adtak elő arról, 
hogy n volt képviselő nevelt gyermekük és 
keresztény családl.ól származik. Most ért
hető érdeklődéssel várja n közvélemény: a 
törvénystékl főtárgyaláson Is ezt fogják t 
vallani a szülök és

mit felelnek azokra as adatokra, ame
lyeket a budapesti nyomozás produkált 

Kenyeres-Kanfraann srdrmazáitáről.
A mai főtárgyaié*  lózns izgalommal ké 

siQl&Mk Kcnyeres-Kaufmnnn Miklós.
Vasárnap egész nap valóaágggl bezárkó

zott lakásán
f. Mnpertneti Iniiamagell t.nulmínyortn, 

A víd i>, vélelem «4u mit« uj tnnu ki- 
íf^j, Indllvilnyainl n bOnilgy. 

l>en: ountttm kuu u/nl>b tanút, huntkai. 
unt: h trn, dórrtiUhntAnn n.ifatlo tartf 

.larmt'-tá. tihln kerül lat itt fMrfklMrrte- 
Iftre,

LOVAGIAS ÜGY
Zemplén professzor
és egy újságíró között 

az öngyilkossági riport miatt 
Zemplén Dénes bátyjának, Zdgonyl Ti

bornak megrendítő öngyilkosságáról rész
letesen beszámollak a lapok. A tragikus 
eseménynek különös epilógusa van: 

lovaglás ügy keletkezett egy hírlapíró 
én az öngyilkos fiatalember apja, 
Zemplén Géza műegyetemi tanár 

kötött.
Kapy Rezső dr. hírlapíró tudósítást akart 

írni lapjában az öngyilkosságról és ezért a 
szerencsétlen fiatalember édesapjához akart 
fordulni felvilágosításért.

Telefonon felhívta iNmplén professzort, 
udvariasat bemutatkozott, kifejezte rész
vétét és azután egy-két kérdést szeretett 
volna feltenni. Erre azonban nem kerülhe
tett sor, mert

Zemplén durván megsértette a hivatá
sát teljesítő újságírót és lecsapta a 

kagylót.
Kapg Dezső dr., aki emléklapos tiszt, nem 
tért napirendre a minősíthetetlen sértéssel 
szemben, ellenben

provokáltatta Zemplén Gézát.
Eclkay Ferenc és Dobog Tibor kollégái ut
ján kért lovaglás elégtételt a műegyetemi 
professzortól.

Zemplén dr. Hoffmann Sándor műegye
temi magántanárt és dr. Csűrös Zoltán mű
egyetemi adjunktust nevezte meg segé
deiül. Az ellenfelek megbízottal hétfőn dél
után ülnek össze.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A kereskedelmi minisztériumban seré

nyen folynak a magántisztviselői törvény 
"cformjának előkészítési munkálatai. Az Il
letékes ügyosztályok adatgyűjtéssé] foglal
koznak és nagyjából már kialakultak a re
formra vonatkozó alapclvck.

*
A TÉBE most állapította meg a pénzin

tézetek 1937. évi költség- & bankári kvó*  
Iáit. Az egyes bankok részesedése a követ
kezőképpen alakul: Kereskedelmi Bank 
21.10 százalék. Hitelbank 17.95, Pesti Ha
zai Takarék Ű.97, Angol-Magyar Bank 8.76, 
Leszánritolóbank 8.07, Oluszbank 7.47, Ma
gyar Általános Takarék 6.05, Moktár 1.72, 
Hnznibnnk 3.56, Belvárosi Takarék 2.13, 
Földhitelintézet 2.72, Credit Anstolt—Wie
ner Bankverein 2.70, Hermes 1.63, Ingat
lanbank 1, Jelzáloghitclbank 0.50, Magyar
oséit Jparbank 0.62, Központi Váltóüzlet. 
Magyar Általános Bank, Magvar Takarék- 
nénztárak Központi Jczálogbanlija 0.22—■ 
0.22, Nemzeti Takarék 0.28, Merkúr 0.11 
százalék.

ár
A nyersanyagbeszerzés racionalizálásának 

kérdésével foglalkozik az iparügyi miniszté
rium. A terv nx, hogy « gyáripari vállalatok 
egyetlen közös nyersanyaghesrerző vállalatot 
létesítenek.

*
Lótenyésxtésönk klfcjlcmdéaéhes fontos köz- 

gazdasági érdekeink fűződvén, Itt regisztráljuk 
ezt a hírt, amely pedig érdekességénél fogva 
ki ia kívánkozik közgazdasági híreink szűk ke
retéből.

ErtcsülésOnk szerint Debrecenben Igen nagy- 
fon:nsságu akejót ludltanuk a lótenyésztés ér
dekében. Az akció példa nélkül ált az égés*  
országban ás csak Néme.torsiágban fordujt elő 
még hasonló eset. A híres debreceni ménesek 
nlapta a Nónlus fajta lovak tenyésxtéso. A mi
nisztérium illetékes llgyosztályónah utasítása 
értelmében csakis kifogástalan méneket szabad 
a lótenyésztés érdekében alkalmazni, hogy a 
falta tisztaságát megőrlazék. A most megtartott 
lótOrMkönyvcnés adatai szerint ltlCO kanca van 
a város területén, de csak 30 olyan mén. me
lyei a lótenyésztő bizottság kifcgástalunnak ta
táik A kevés mlmii mént tekintve, a bizottság 
arra aa álláspontra helyezkedett, hogy be kell 
vezetni a mcetcraégcs megtermékenyítést, mert 
csakis ezen a módon tudják az 1CO0 törzs
könyvezett koncát n tenyésztés szolgálatába 
állítani. A debreceni cívisek bizonyára nagy 
csodálkozással fogadják az uj akciót, melyet 
még álmaikban sem képzellek cl a híres hor
tobágyi lótenyésztők.

♦
A rézgállccloszós ügyében a borvidékek ke

reskedői ma, hétfőn, értekezletet tartanak az 
OMKE-bsn.

♦
As olasz kézművesipari szövetség áprilisban 

látogatja meg a magyar fővárost, hogy vissza
adja a magyar iparos delegátusoknak a mait 
■év folyamán Olaszországban tett l<;togatását.

Teriilkörökbtn nagy érdektádéssel várják a 
nyersárukartel megalakulását, amellyel kapcsa- 
latosan folyó tárgyalások előrelő halólag rövid 
időn belül befejezést Is nyernek.

♦
A Magyar Tudakozódó Egylet a napokban 

terjesztette fel a kereskedelmi mlnlsztérlumbos 
dr. Hajdú Miklós vezérigazgató beszám •lója 
keretében nz tm évi fisHéeképtcIoMégről 
ssoló jelentését, melyben kimutatja, hngv as 
elmúlt évben 3.41 százalékkal csökkent n fisé- 
tésképte!c.n.séíck száma és ebben as aránkban 
oökl.enl a P Né-képtclcnségek státnMnnk Ms- 
Megszerüaége is.
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Az éjjeli fagy 
erősödik

A Meteorológiát Intézet jelenti vasárnap 
délben 12 órakort Hazánkban az északi szél 
mór gyengült és a hegyektől védett terüle
teken egészen el is csendesedett. Néhány he
lyen kisebb futóhavazás volt, Hó csak a leg
magasabb hegyeken van: a Kékesen 12 cm 
jeges hóréteg található.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let egy fok, a légnyomás 773 mm, gyengén 
süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Mérsékelt északkeleti szél, száraz idő.
Az éjjeli fagy kissé erősödik, a nappali 

hőmérséklet nem változik.
— Taxi ás Ihusz-auló karambolja a Ber

lini-téren. Vasárnap délután a Berlini-téren 
a fíO 167. jelzésű taxi és az Ibusz F 897. 
rendszámú csomagszállító autója egymásnak 
rohant. A taxiban dr. Jánoshegyi Gyula ál
latorvos és felesége utazott. Mindketten 
könnyebb sérüléseket szenvedtek. A mentők 
az első segélynyújtás után lakásukra vitték 
Őket. Vizsgálat indult meg annak tisztázá
sára, hogy kit terhel felelősség a balesetért.

Megsrkezoti a müncheni

csak az

Apostolok
söröíőjóben, Kfgyó-utca

— MA REGGEL ÉRKEZIK HAZA A 
MINISZTERELNÖK. Darányi Kálmán mi
niszterelnök, aki a karácsonyi szünidőt 
Hómon Bálint kultuszminiszterrel együtt 
Badenbcn töltötte, ma, hétfőn reggel lé. 
vissza Budapestre és kedden átveszi ujbó 
a miniszterelnökség vezetését. Vele együtt 
hazaérkezik Hómon Bálint kultuszminiszter 
Is, úgyhogy most mór a kormány vala
mennyi tagja Budapesten tartózkodik és hir 
szerint pénteken lesz az első miniszterta
nács, amelyen már a parlament elé kerülő 
több törvényjavaslatot is le fognak tár
gyalni,

— ÁLLANDÓAN JAVUL A PÁPA ÁL
LAPOTA. A pápa állapota állandóan tá
vul. A Szentatya a vasárnapra virradó éj
szakát nagyrészt úlnludta. Iiougherty bíbo
ros, philadelphiai érsek vasárnap délelőtt 
Nápolyba utazott, ahonnét hajón a Fülöp- 
Fzigetekre megy.

— A halál himnusza. 4 Magyar Bibltopldl 
Társulat 1986. évi pályázatán a „Hangária- 
könnvek" sorozatának harmadik kötetét, ,.A 
halál himnuszát" tüntette ki „as év legszebb 
könyve*  címmel. A szöveg a magyar irodalom 
egyik legrégibb ékessége, amelyet Ráskai Lea 
dömés apáca a 16. század elején kézírással 
másolt ki a Példák Könyvéből. A Beöthy 
Zsolt feldolgozásában kiadott szöveg a \e,J' 
szebb magyar nyelvemlék. A gyönyörű kiállí
tású könyv a középkor művészetét párositla a 
mai technikával. A harmadik Hungdria-könyv 
az utóbbi évek egyik legértékesebb bibliofil 
alkotása.

SZAMÁRFÜL
Lováazy Károly günylapja 

Kttlaete: világaién xáclő! 
Belsefe: országos röhej!

Könyvkereskedésekben is kaphatót 
MutatTéoysrtin M fillér postahelyet beküldése ellené

ben : Budapest, VI., LásAr utca 14.

— Már szerdán, f. hő 13-án folytatják a 
37. m. klr. osztálysorsjáték húzását. A meg
újítási összeg: nyolcad 3.50 P, negyed 
7— P, fél 14.— P, ogéss 28.— P és a meg 
állapított 30 fillér költségátalány a húzás 
előtt megfizetendő, különben a nyeremény
ig'ny és minden jog elvész. A fizetés leg
célszerűbb a küldött posta be fizetési lap 
utján.

— Hirtelen halál az utcán. Tesch Józsefné 
hatvanéves nssronv a Thököly-ut 70 alatt öss
zeesett és meghalt.

— Remekül kezdődött na uj ív a Tabán 
Bárban! Budapest kodvonc szórakozóhelye 
januárban is kitett magáért A négy dltőz: 
Bognár Magda, Raventos Myra. Avar Antónia, 
Szenczy Mária hangban, előadásban, szépség
ben és hangulatban verhetetlen. S aa ered
mény: egy hosszú autősor a Tabán előtt min
den éjjel.

— Tovább hajtott a gátoló biciklista. Dió- 
szeghy Emma ráknsszentmihályi óvónőt, a 
•Szén/ Mihdlyl-nlon elgázolta egy Ismeretlen 
kerékpáros, aki a gátoló*  után tovább haladt. 
At óvónőt életveszélyes állapotban vitték kór 
hátba.

— Aa újpesti mentők jubileumi bálja. Az 
njposU nicntöcgycsülct vasárnapra virradó éj 
szaka rendezte huszonötödik Jubileumi bálját 
a körmunkaépülelban. A kitűnően sikerűit 
bálon Újpest tárt-R'lnlmának színe java részt- 
vclt.

Óriási aranycsempészés mialt 
elfogtak Parisban barom 
budapesti pdnzllgynökbt

Vasárnap szenzációs értesítést kapott a 
budapesti főkapitányság a párisi rendőrfő- 
nökségtől. Ez az értesítés úgy szólt, hogy 
húrom pesti üzletember többszázezer 
frankra rugó aranycsempészését leplezték 
lo a francia fővárosban. A párisi rendőrség 
arra kérte a főkapitányságot:

nyomozzon Budapesten Is, mert az 
aranyesempészést egész Európára 

kiterjedő bűnszövetkezet követi el a 
a nyomozás szá’al hozzánk is elve

zetnek.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 

délután megtudta a pesti üzletemberek fan
tasztikus aranycsempészésének minden 

előzményét és részleteit. Amióta Francia-' 
országban megtiltottak az aranykivltelt, a 
párisi rendőrség megállapította, hogy

titokban egyre nagyobb mennyiségű 
aranyat csempésznek ki Franciaország

ból.
A detektívek egész serege figyelte Póris 

nagy pályaudvarait. A Gare de 1‘Est-en is 
megkezdődött a figyelés. Valamennyi kül
földi utast szemügyre vettek a detektívek. 
Mialatt a pályaudvarokon az utasokat fi 
tyelték, a párisi rendőrség az nranycsem- 
■ lészés Ügyében más irányban nyomozást 
folytatott és ez meglepő eredményre vezo- 
‘élt. Kiderült, hogy a páris—zürichi vont- 
'on folyik a nagyarányú aranycsempészés, 
fantasztikus összegű bankjegyeket és sok
százezer frankra rugó oranyrudakat visz
lek Svájc felé a csempészek.

Megállapították azt Is, hogy húrom bu
dapesti üzletember kUvetl cl a nagy

arányú csempészést
fs pontos személylclrást szerezlek a pesti 
sompészekről, és azután megtörtént a raj- 
aütés.

Pór nappal ezelőtt detektívek a pária— 
rürichi gyors előtt várakoztak, amikor há
rom jól öltözött férfi érkezett a vonathoz, 
egymásután vitték be n vngónba börö.id- 
’eiket a nagy gonddal helyezték cl a pod- 
’yásztftrlóbnu. Az aranycscmpészekről ka-

SZELLEM SZÜKSÉGMUNKÁS A KIS
KUNFÉLEGYHÁZÁI POLGÁRMESTERI ÁL
LÁS PÁLYÁZÓI KÖZÖTT. A polgármesteri 
állás Kiskunfélegyházán 1930 október else
jével megüresedett A megüresedett polgár
mesteri állásra meghirdetett pályázati ha
táridő január 9-én lejárt. A polgármesteri 
állásra négy pályázat érkezett be a kitűzött 
határidőig. Dr. Ring József pénzügyi ta
nácsnak jelenlegi helyettes polgármester, 
dr. Szintén György ny. gazdasági tanács
nok, dr. Lőrinc: Lázár ügyvéd és dr. Kongó 
József városi szellemi szükségmunkús adták 
be pályázati kérvényüket. A pályázók vala 
mennyien hoiybclick.

— A francia köve leégi nyelviskolák (Ecolcs 
de langue fraixnisc de Budapest) második 
féléve 1937 január 7-től május 15-ig tart. Be
iratkozás hétköznapokon, szóiul ot kivételével, 
5—8-ig a központi Irodában. IV., Rcállanoda- 
u. 7. Tandíj egy félévre 10 P. Kezdők szá
mára uj tanfolyamok nyílnak. A régi csopor
tok, valamint n speciális tárgyak tanítása 
(francia társalgás, nyelvtan, irodalom, levele- 
zés, fordítás, gyorsírás) tovább folyik n köz- 
lantban és a kővetkező iskolákban; Mária Te
rézia leánygimnáziumban, VI.. Andrássy-ut 65; 
Kereskedelmi Akadémián, V., Alkotmáuy-u. II; 
Verbftczy reálgimnáziumban. Attila-u I. és Kis
pesten, Állami reálgimnáziumban. Részlete
sebb felvilágosítást ad dr. Garzó Miklós, a 
francia követség! nyelviskolák igozgntója.

— Bajtársi találkozó. A volt c«. és kir. 32. 
gye. (Budapest volt háziezrede) Violós-esopurl 
tisztjei f. hó ti ín esto 8 órakor az Erzsébet 
királyné szálloda (IV, Egyetem ül éttermé
nek külön termében tiszti bajtársi összejöve
telt tartanak, melyre az ezred volt összes 
tisztiéit meghívjuk. — A debreceni volt bar- 
minckclelsck f. hó tí-ín, csütörtökön este 8 
órakor a Zöldfa étteremben (Krisztina-tér 9.) 
:.nj(ársl találkozót tartanak.

60 tábla 50.000 néző l/OMXX) kacagás!

DUNAPARTI RANDEVÚ
Royal Apolló

pott sxemélylelrá*  pontosan rájuk illet.
Mielőtt a vonat elindult volna, Igazol

tatták őket.
A három férfi indignúlódva tiltakozo l 

az Igazoltatás ellen, a detektívek fclszóli- 
tottúk őket: azonnal száljának le csomag
jaikkal együtt.

A párisi rendörfönökségre kísérték őket, 
felbontották bőröndjeiket. ,

A bőröndökből aranyrudak, bankjegy- 
kötegek kerültek elő. Nem kevesebb, 
mint négyazázczcr frank érték!! arany 
és hetvenezer francia frank készpénz 

volt a bőröndökben.
Az igazoltatás során kiderült, bőgj’ 

lekovits Arnold, Lcbovlts Bernit és 
Weisz Ferenc budapesti pénzügynökök 
voltak ez cranycscmpészek. Kihallgatá
suk során kijelentették, hogy ők kül
földi Üzletfeleik megbízásából Svájcba 

vitték az aranyat.
A párisi rendőrség most már lázas tempó
ban nyomozott tovább a három pesti pénzű
ügynök külföldi üzletfelei után s rövidesen 
ezeket is sikerült kézrekeritoni.

Ickovitsot, Lcbovitsot és ll’eísz Ferencet 
a leleplezés után beszállították a párisi 
törvényszék fogházába. Másnap már n há
rom letartóztatott pénzügynök védője je
lentkezett u törvényszéken és fejenként 
húszezer frankot ajánlóit fel, ha védencei- 
kel szabadlábra engedik. C.anut törvény 
széki tanácselnök úgy döntött, hogy

■ lejenként 20.000 frankos kaució elle
nében azabudlábra helyezi n letartóat.i- 
tott embereket, dr útleveleiket elkoboz- 
tatjn éa Párisi mindaddig nem hagyhat
ják cl, mig a nyomozás nem fejeződik 

be.
A párisi rendőrség értesítése alapján mos: 

már Budapesten is megindul a nyomozás 
de nyomozás folyik Európa valamennyi 
nagy városában a hatalmas arányú arany
csempészés minden részletének földerilé-: 
síre.

— VASÁRNAP ELTEMETTÉK SOMLYÓ 
ZOLTÁNT. Az irodalmi éjei sok kiválósága 
és nlvnsók nagy serege kisérte utolsó útjára 
vasárnap a rákoskeresztúri izraelita teme
tőben Somlyó Zoltánt, a fiatalon elhunyt 
finomtollu lírai költőt. Hevesi Ferenc fő
rabbi mondóit mélvenszántó gvászbestédcl, 
majd az izraelita intézmények nevében 
Peterdy Andor búcsúztatta cl Somlyó Zol
tánt. Az ujsAgiróintézményck nevében Halmi 
Bódog tartott nngyhntásu gyószbcszédel. Is
mertette az elhunyt kőllő egész pályafutá
sát és poézisét. Rámutatott arra, hogy 
Somlyó Zoltán egész életében független ma 
gyár költőként csak az irodalomnak élt. Ez 
az egész élet szakadatlan küzdelem volt a 
száraz kenyérért. A fiatal költőgeneráció 
nevében Barát Endre mondott néhány bú
csúztató szót, majd elmondotta a Kruspér- 
utca 7. cimil verséi, amelyet Somlyó Zoltán 
halála alkalmából Irt. Ezután kiklsérté-k a 
koporsót a sírhoz és elföldelték. Szomorúan 
oszlott szél a gyászoló gyülekezett: n ma
gyar irodalom ismét szegényebb lett egy 
nagy tehetséggel.

— Öngyilkosok. Veres István 26 éves ma
gántisztviselő vasárnap délelőtt a Kossuth La
jos-utca 13. számú ház előtt összeesett. Kihív
ták a mentőket, akiknek elmondotta Veres, 
hogv öngyilkos akart lenni s ezért szöget 
nyelt. A Róknsba szállították. —- Székely Jó 
zsef 30 éves pincér n Városmajor parkjában 
ismeretlen mérget ivott. A Margit kórházba 
szállították. — Szautncr Mária 28 éves cseléd- 
leány Jóíse/ körut 37. számú házbon lövő 
szolgálati helyén uilcttpengévcl felvágta a 
nyakát és a balkar jót. Súlyos álla pótban ke
rült a Rókus kórházba.

— Gázolt a Hév. A cinkotai állomás közeié 
ben n HBV egyik kocsi la elgázolta Csuti Imre 
36 íves gazdálkodót. Elelvcstílyes állapotban 
vitték a mentők a Gróf Károlyi-kórhátlm.

Báró Than Alhiiiiié esete 
a gázotó autóval 
és a mentőorvossal 
a váciuccal korzón

Különös kalandjuk volt tegnap a men
tőknek a odeiutenj korzón.

A déli órákban egy rendőr jelentette, 
hegy n Vrfci-utca 14. számú ház előtt 
nulógúzolús történt.

— Egy magánautó elütötte özvegy hóró 
Than Albinnál. . Jöjjenek sürgősen az 
urak — fejezte be szavait a balesetet je
lentő rendőr.

A mentők pór perc múlva már a Vád
utóéban voltak, ahol a 14-es számú ház 
előtt nagy tömeg állt. Az ápolók

nagyneliczcn utat nyitottuk n mentő
orvosnak,

;ki a gázolás áldozatát első segélyben 
íknrta részesíteni.

Búró Tlan Albinnál Időközben egy 
székre, ültették, hogy olt várja be az orvosi 
segítséget. A föklbirtokosnő

fején szenvedett sérüléseket, azonkívül 
u karján és a lábán horzsolásokat,

A mentőorvos megakarta vizsgálni az úri- 
asszony sérüléseit, azonban legnagyobb 
meglepetésére,

a bárónő megtiltotta, hogv a mentő
orvos teljesítse hivatását.

Újabb felszólításra sem volt hajlandó ma
gihoz eugedni n mentőorvost, ellenben ki
jelentette, hogy neki nincs szüksége a 
mentőkre, majd tudja, hogy mit fog csi
nálni.

A mentőorvost ugyancsak meglepte a do
log. Évek óta a mentők szolgálatában áll, 
de

arra még nem volt eset, hogy valaki 
elutasítsa magától az orvost segítséget.

\ mentQorvoa nem tehetett mást, beült a 
kocsiba éa visszatért a Maré'd.uicába,

Búró Than Alblnné földblrlokosnő ■— 
akit különbén dr. Wilhdm Károly ügyvéd 
.4 C 838. számú autója ütött el — ezután 
mintha semmi sem történt volna, beült egy 
laxiba és Munkácsy Mihdly-utcnl lakására 
hajtatott. ________

— Megalakult a budapesti Antlliolsevlsla 
Komlté. Az Antibolsevlsta Komitá budapesti 
szerve hetven fővárosi egyesület éa érdek- 
képviselet bevonásával vasárnap tartotta 
alakuló gyűlését. Deres Sándor dr. a Szer- 
\cző bizottság elnöke tartotta a megnyitó 
liesr.édct. Azután szervezeti szabályzatot fo
gadlak cl, majd elhatározták, hogy csatla
koznak a külföldi /•» vidéki városokban 
már működő komitékhez. Megválasztották 
végül a tisztikart. Elnök lelt: Inczc Kálmán 
ny. vezérezredes, ügyvezető elnök Darát 
Sándor dr., alelnökök pedig Dőry Ervin, 
Katona Fülöp dr., A'oqw István dr., főtitkár 
Török László, titkár ivényi István.

— A nagybeteg Slpőcz Jcnőné vasárnap 
lobban lett. Budapest főpolgármesterének 
megdöbbentő halála után súlyos idegösszc- 
roppanjsanl szállították a János-szanntó- 
riumba Sipöcz Jenő özvegyét. Dr. Hajnal 
Imre egyetemi magántanár irányítása mel
lett a szanatóriumban u leggondosabb ke
zelésben részesítették a sulvos állapotban 
lévő urhőlgyet, nki még pénteken ts több- 
Ízben elájult. Vasárnap végro javult álla
pota. Látogatókat még mindig nem logad- 
hat n főpolgármester özvegye, aki még né
hány hcli szanatóriumi ápolásra szorul,
- SCU.MOLL PASTA UJJA VARÁZSOLJA 

A BŐRT!
— Trotzklj: 75 százalékban biztos, hogy 

háború leaa... Mexico-Cilyböl Jelentik: 
1 rutzkij Leói, aki tegnap délután érkezett 
meg Tamp(co kikötőjéig, a rája várakozó 
újságírók a kérdések özönével rohanták 
meg. A volt orosz diktátor az újságíróknak 
csak arra a kérdésére felelt, hegy lesz-e az 
európai kontinensen háború, vagy sem? 
— Csak annyit mondhatok — mondotta 
Trnt:kij hogv 75 százalékban valóséi- 
nűntk tarlom, hogy Európában uj háború 
lesz.
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Kiepura hoteljében 
szállt meg a nászutas 
Juliannatrónörökösnő 

férjével
Varsó, január 10.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Julianna 
Jiollun I trónörökösnő és férje, Lippc-Blcs- 
tcr/cld Bernét herceg nár-z-jtjuk sorún éj
szaka « Kárpátok északi lejtőjén fekvő 
Krijnicn lengyel fürdőhelyre érkeztek. Az 
Ifjú pár rangrejtve, Sternberg gróf és 
Stern!-erg grófnő néven utazik és Kiepura, 
h híres lengyel tenorista tulajdonában levő 
Patria szt.lló fejedelmi lakosztályában 
szállt meg. A trónörőköspórt elkísérte ui- 
jóra nz irdinrl miniszter és három titkár. 
A trónörököspúr három bélig szándékozik 
Krynicán maradni és sietni fog

— Windsor hercege a Semmerlngcn. 
Windsor hercege ausztriai tartózkodása alall 
most először látogatta meg a Seminerin- 
gél. lélcgykor érkezett meg az enzcsfcldi 
kastélyból » srmineringi Süabahn-Hotelbe, 
ahonnan Wollcr Üellecarth sítanárrai azon
nal kisebb túrára indult. Délután félötig 
tartott a sigyukorial, uzutún a herceg réazt- 
vett a Südbahn Hotel délutáni teáján. Este
felé autón tért vissza Enzcsleldbc.

— I'lók-Maluska o turszentnűklósl vas
úti síneken. Turszcntmiklós és Fűlöpszáltás 
körött n vasúti sínek alól Ismeretién telte- 
sek kiszedtek a talpfákat Az 53-as és 57-CS 
őr.-áz között huszonnyolc talpfát loptak 
cl. A tiilöpszállúsi személyvonat vezetője 
még Idep'ben észrevette és leállította a uo- 
m.tut, különben borzalmas vasúti szeren- 
c étien s ég történt volna. A M.lV üzletveze
tő., 5g ismeretlen tel lesek ellen feljelentést 
telt és a csendőrsó;) most n környéken ke
resi a tolvajokat.

— Tűz ni angyalföldi tébolydóban. Va
sárnap déhilán mgy óra tájban jelentenék 
a központi tűzoltóságnak, hogy nz angyal- 
földi elmegyógyintézet Hungária- bclsökörut 
Hl. szám alatt lévő egyik gazdasági épüle
tiben tűz támadt. A központ, az V. és VI 
kei öleli őrségek vonultak ki és csakhamar 
megállapították, hogv az egyik kémény 
gyulladt ki. A tüzet félórái munkával elol
tották.

— A Kathollkua Népszövetség szegedi 
Ryíl.líl’Jl-.. .V.ááALWP JtUuöiU .A. KathnJikus 
Xipstivettég nagygyűlést tartott Szegedén, 
amelyen vitéz Makrón Lajos országgyűlési 
képviselő nagyobb beszédet mondott. Boszé- 
• IcIjcii azt fejtegette, hogy Magyarországon 
kél áramlat küzd: a hitlerizmiis és a sztáli
nizmus, mind a két áramlat távol áll a ma
gyar nemzet lelkiségétől. Ugyancsak véde
kezni kell a pángermán mozgalommal széni 
ben. Összefogásra hívta fel ezután a kalho- 
llkus közönséget.

— A l’estl Izraelita Hitközség közgyűlése. 
A Pesti Izraelita Hitközség képviselőtestü
lete vasárnap délelőtt tartotta rendes évi 
közgyűlését. Siern Samu elnöki megnyitó
jában megemlékezett a magyar közélet nagy 
hnlottairól; Frigyes főhercegről. Gömbfis 
Gyuláról, Baltazár Dezsőről, Sipöcz Jenőről, 
l.ibcr Endréről. Meleg szavukkal parenlálta 
••I az elhunyt Féléig Gézát és Somlyó Zol
tánt is. Ezután a hitközség munkáját és 
költségvetését ismerteié. Epplcr Sándor dr. 
toilkúr cs Munkácsi Ernő dr. főügyész elő
terjesztései és több felszólalás után egyhan
gúan elfogadták a hitközség 1937. évi költ
ségvetését és a napirenden szereplő tárgy
sorozatot.

— A Itiidnprsll Önkéntes MrnlőcgyesUlet lég 
közelebbi első s<gil*ég  tanfolyamát január tfi-lól 
’.'.i ;g mindennap délután hnt órától félnyolcig 
tartja Jelentkezni tehet levelezőlapon az egye
sület Irodájában (V„ Markó-utca 22), vagy a 
tunfolvum kezdetekor.

— Opel Kadett a neve a legujnbb Generál Mo 
tors kiskocsinak. A Kndetl modern 4 személyes, 
kényelmes teljes értékű csukott automobil, mely 
mindazt nyújtja, amit ni 1037. év nulomoblljá 
tói elvárunk (hydrnullkus fékek, zajtalan sebes 
».<gvál!ó, ncélleuírzkarosszéria. synchron 'rugó 
zás, humtmentes szellőztetés stb.l és oly előny 
áron, hogy hivatva van a széles vevőközönség 
igényelnek sráz w.átnlékbnn megfelelni, l'gysn 
csak mepj 'ént a már közismert Olimpia 1937 
évi típusa is, szintén hidraulikus (ekekkel, vál 
tozallan ár mellett.
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ROYAL SZÍNHÁZ
Telelem: 1-127-28

Vasárnap soronkivüli tárgyaláson 
elitéit a rendőrbiró egy részeg 

aszfaltbetyárt,
akinek szigorú megbüntetését tüntetve követelte 

a kepitányság előtt összeverődött tömeg
Vasárnap délelőtt a Vig-utcai kapitányságon 

érdekes c.íeményck zajlottak le. a kapitányság 
a szokástól eltérően vasárnap is tartott rend- 
Crbirój tárgyalásokat és

■ tárgyalások alatt az utcán izgalmas Jele
setek játszódtak le.

Az történt ugyanis, hogy o Nagyfuvaros-utcá
ban Szabó Ervin cukrász ittas fővel hazafelé 
menet a szemközt jövő nőket sorra lelökte a 
járdáról. Nagy tömeg verődött össze, 

a részeg embert meg akarták lincselni.
At őrszemet rerdőr kimentene szorongatott 
helyzetéből, bekísérte a kapitányságra, ahol 
megállapították, hogy már tizenhárom Ízben 
'olt büntetve. A rendőrbiró

nyomban száz pengő pénzbüntetésre, vagy 
tlzr.a. | elzárásra ítélte.

A tárgyalás alatt az utcán összeverődött tö
meg

— Kóbor Tamás jobban van. Kóbor Ta
más, a kitűnő publicista, tiki szombaton 
este a Lenl.e-ttren elesett és karját törte, 
vasárnapra már lényegesen jo’ bán érezte 
magát. A budai Szcnteyylct Maros-utcai 
kórházában fekszik, de vasárnap délután 
már jó hangulatban felkelt és néhány nap 
múlva'elhagyja a kórházat.

— Forró ólommal leiktötte magát egy mun- 
'•áa. Szachó László 26 éves gyárimurkás, aki 
Geruclv-utca 27. számú házban Inkik, vasár
nap délelőtt munkahelyén forró ólommal ön- 
lőtte le a lábát Súlyos égést sebekkel szálli- 
’otlák a mentők nz l'zsol i úti kórházba.

— Leégett egy keztyügyáros lakása. Erdösi 
Emil ke.zlyjigyóros Pcstszenti-rzséhet. Mikszáth 
Káímán-utca 18. szóin alatt levő lakásán láz 
keletkezett. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a bú
torok nagyrészt elpusztult. A tűz Erdösi és csa
ládja távollétében keletkezett. Valószínűleg egy 
kályhóhól kipattant szikra okozta.

— Hirtelen halál. Szoukop József 48 éves 
mészáros a Vdcf-ut 98. szám alatt lévő mén- 
helyen hirtelen összeesett és meghalt. Holttes
tet a bonctani intézetbe szállították.

' — Megalakult a cr.arne.M és piaci kereskedők 
csúcsszervezeta. Vasárnap délután megalakult 
a Vásárcsarnokok és Piacok Kereskedői Egye- 
süléit inck Szövetsége, amely e kereskedői 
szakma csucsszcrvozetcként fog működni. A 
szövetség elnökévé Nagy Béla kormány főtaná
csost választották meg

— A Nádim. filmszínház a pénteki Riporter
estéllyel kapcsolatban díszelőadást tart, amc- 
Ivcn a díszkor ^versenyen kívül bemutatják a 
20lh Cenlury-Fox film Bús Fekete László 
nagysikerű színmüvéből készített filmjét, a 
Szerelemből elégtelent. A négy Fox-sztár: Ja
nót Gaynor. Constanta Bennett, Loretta Young 
és Simont Simon játsszák a főszerepet, Lukács 
l'ál és három uj férfisztár mellett.

— Megőrült és Iksszcroinbolta lakását egy 
tisztviselő. Vasárnap délelőtt a Medve-utca 
10. szúmu házban Kovák Zoltán 32 éves 
tisztviselő lakásából éktelen lárma, csöröm
pölés, zörgés hallatszott ki. A házmester 
benézett nz ablakon és láttn, hogy Kovái; 
ősszteör minden bútort, edényt a lakásban 
és tajtékzó szájjal ordítja, hogy mindenkit 
megöl. Kihívták a mentőket, akik nagu- 
nehezen megfékezték a szerencsétlen embert 
és bevitték a rendőrségre, ahol kiderült, 
hogy megörült. Bevitték az elmegyógyinté
zetbe.

— Vasárnapi öngyilkosok. Kovács Magda 
takarítónő a Nagydiófa-utca 30. alatt liiminál 
lal megrnérgezte magát. — Lakatos László gé
pész a Hungárla-köruton sevenallal megtn<*r-  
gezte magát. — Franké Andrásné gépkocsi- 
icze'ő neje Újpesten az Atilla-utcában lugkövet 
Ivott. — Túrit Ferencné nnpszúmosnő a Bunkó 
Pista-útra 34. számú házban éterrel megmér- 
gcitc magát. A mentők nz életuntakat « Ró 
kus-kórházbu vitték.

— Francia és angol hajók öuzr.ütkUzésc: 
hét halott. A Nőire Dame de Lourdes Irán
éin hajó n Tcmze torkolatóban összeütkö
zött a Thccms angol hajóval A francia hajó 
elsüllyedt. legénységéből hét ember a. ten
gerbe ■ fulladt, a többieket a Theems meg
mentette.

— Drlle-Kartb Walter, a magyar sportkö
rökben igen Jól ismert főiskolai slbajnok, aki 
1935. és 1936. évben magyarországi versenye
ken szerepelt és mindkét esetben megnyerte a 
magyar sí bajnokságot, czidőszerint a Semme- 
ringen működik, mint n Sildbahnlmtel sliskolú- 
jának vezetője.

— Villamos fftz>s,fáuksülés és háztartási ké- 
szülékck bemutatási. A farsangra való tekln 
tettel az V„ lloavód-ulca 2*.  szám alatti E.ek 
tromos Kiállításon a heteként szerdán délután 
■'fő órai kezdetiéi tartandó bemutató előadáson 
és a minden hétfőn, csütörtökön és pénteken 
délelőtt */tl0  órakor kezdődő főzési gyakorin 
tokon sza'ngoi lartangi Iánk sütéséi, valamint 
a villamos háztartási készüléket is bemutat jók 
Belépés, ruhatár díjtalan. A kiállítás nyitva, 
hétköznapokon délelőtt 8-i- és délután 4 — 7 
óráig.

felháborodva követelte a bekísért részeg 
szigora megbüntetését.

A cukrászon kívül még egy lemezjátékos is 
vasárnap került a bürtető rendőrbiró elé. Po- 
lányi Ferenc, akit az alvilágban Sumtk néven 
ismernek, a Teleki-téren leinezjátékra csábí
totta az embereket. A rendőr elfogta, bekísérte 
a kapitányságra és

600 peng? pénzbüntetésre vagy 30 napi 
elzárásra

ítélte a rendőrbiró. Minthogy nem tudott Űzet- 
i i, nyomban

átvitték a toloncbázba büntetésének ki*  
töltésére.

A harmadik ügy, amelyet tárgyaltak a Déri- 
titf.ában Indult meg. Kozák Béla kintornás kol
dult az utcasarkon. A rendőr bekísérte a kapi
tányságra, ahol ötnopi elzárásra ítélték.

• m ■■■■■■■■

— BORZALMAS LAVlNASZlíRENCSÉT- 
ENS1G: NYOLC HALOTT, A svájci Vier 

vvuldstac'.’ti-ló fölött borzalmas -liivinaszc- 
'■encséllcnség történt. A 2400 méter magas 
f/oc/ibrfjcn-hegycsucsról zuhant le a ia- 
vinatömeg, amely nyolc síelő turistát el
temetett.

— Elütötte az autó. Balcer Gyula 59 éves 
szabómestert a Baross-utca és Jőzse/-körút 
sarkán elütötte a BO 804-es rendszámú taxi. 
Zuzódásokkal és agyrázkódással vitték a men
tők a Rókus, kórházba.

— Háború helyett a Népszövt tség dönt a 
török—francia viszályról. Beavatott kö
rökben valószínűnek tartják, hogy Francia
ország és Törökország az aleiandrcttei 
szandzsák kérdésében a január 21-én fisz- 
szeülö népszövetségi tanácsüléshez fordul. 
A tanács döntése alapján azután tárgyalá
sok indulnak meg a két ország között.

— A betL'tott szegedi gazdakör sorsa. A 
szegedi gazdák Egyetértés Köre működé
sét egy évvel ezelőtt a htóság betiltotta. A 
napokban Szegedre érkezett a független 
’ isgazdapárt pártigazgatója, aki dr. Gergely 
Gézával, a szolnoki kisgazdapárt elnökével, 
’torbély György főispánnal tárgyalásokat 
folytatott, amelyek után a főispán kijelen
tette, hogy a gazdakör n legközelebbi jö
vőben megkezdheti működését.

A báli szezón szenzációja: 
az ujságiró-bál

A báli szezón szenzációja az újságíróbál 
lesz, amelyet február 8-án. hétfőn este ren
deznek a Vigadóban. Többévtizedes pihenés 
ulán indul meg ezzel nz estével ismét a di
csőséges és pompás ujság'röbálok sora.

A fényes külsőségekben gazdag Opera- 
bálát fogja az idén pótolni és részt vesz 
azon mindenki, aki valamit is számít a fő
város éleiében. A születési, szellemi és pénz
arisztokrácia közös mulatsága lesz a Magyar 
I jságiróbdl, amelynek fényét emelni fogja, 
hogy a kormány tagjai, valamint a diplo
máciai testületek úgyszólván kivétel nélkül 
megjelennek az újságírók bálján.

Az esemény nagy jelentőségét bizonyítja 
az is, hogy a Magyar Filmiroda teljes appa
rátusával vonul ki a Vigadóba, ahol a film
híradója számára nemcsak az előkelőségek 
felvonulását, a bál1 ünnepélyes keretek kö
zötti megnyitását veszi fel, hanem gépével 
végigvonul a báltermeken és megörökíti a 
legszebb toalettek viselőjét, a legjobb tánco
sokat és a legszebb hálózó leányokat.

Az előjelekből ítélve tout Budapest bálja 
Icyz a Magyar Újságíróbál, amelyre az arra 
jogosultaknak a meghívót a rendezőség (Er
zsébet körút 9—11.) reggel 9-től est? 9-ig 
bocsátja rendelkezésre. A bál jövedelme 
egyébként teljes egészében a legszebb ma
gyar ujságírőinlézmény, nz Újságírók Sza
natórium Egyesülete céljait szolgálja.

Báli estik
A Magyar Zsidó Főiskolás Bál rendezésével 

újítja fel a MIEFHOE (Magyar Izraelita Égve- 
l.-nii és Főiskolai Hallgatók Országos Egye
sülete) régi hagyományos lólját. A bált fé
nyes köretek között 1937 február 20>An tartják 
meg a Gellérl-szállő összes termeiben. Meghívó
igénylés a MIEFHOE-ban (IV., Királyi Pál ucca 
9.) naponta d. e. 10 és este fi óra között. Te- 
lefón: l-«33-79.

Az Egyesült Izzólámpa és Villamosság! Rt 
tisztviselőt edién is megre ,ezik szokásos bál- 
jukat. amely az elektromos szakma legnagyobb 
báli eseménye lesz. A ML amely álarcos és 
Jelmezes lesz,. IV37 január 23-án, este SI0 
órai kezdettel fog lezajlani a vállalat kultúr- 
há/áhan. Meghívók Igényelhetők a vállalti til 
kárságánál.

A ídiarité Poliklinika hagyományos jóikon'- 
céhi bálját február 6-á" tartja a Szent Gellér’t- 
szálló összes termeiben. Húliroda; VI., Cscngcrv 
ucca 69. Ttlcfón, 1-205-49, ' 

Hagyatéki zárlatot 
kért aPábis-rend Schin dt Miksa 

legendás hagyatéké'a: 
aMányoki-uti kastéixra 

Meglepő fordulat történt most Schmidt 
Miksa br.torgyáros nokmilliós, legendás 
hagyatéka ügyében Emlékezetes, hogy 
Se midt Miksa magyarországi vagyonának 
egyik legértékesebb objektumát 

a Múnyokl-rtl kastélyt a Pálos-rend 
generálisára hag,vomániozta.

A kastély öröklését azonban feltételekhez 
sza.ita a néhai l?utorgyáros: a Pálos-rend 
'’enerúlisának a Mányoki-uti kastélyba kell 
áttennie sztkhel; ét s

a vllá.' hetvenöt Pálos-kolostorát innen 
kell irányítania a generálisnak!

Przdlszkp p temek, aki ezideig a lengyel
országi Ccnstochovában lakott.

Amikor megindult a hagyatéki eljárás, a 
Pálos-rend generálisa Budapestre jö«‘ és itt 
közvetlenül tárgyalt a kastély átvételéről 
Schmidt Miksa fivérével, Schmidt Leó bé
csi bulorgyárossal és jogtanácsosával, dr. 
Heves Lajos ügyvéddel. A kastély átvétele 
körül azonban különböző bonyodalmak tá
madtak, Schmidt Leó ügyvédje felkérte a 
Pálos-rend generálisát, hogy

mutassa fel a pápa engedélyét 
arról, hogy a Ményoki-uti kastélyt választ
hatja a rend székkel véül.

Ezek a difl'crcnciák most arra vezettek, 
hogv a Pálos-rend jogtanácsosa arra kérte 
uz illetékes hatóságokat,

vegyék hagyatéki zár alá a Mányoki- 
úti kastélyt s rendeljék ki hagyatéki 
gondnokul dr. PfelKer Gyula nyugal

mazott államtitkárt.
Dr. Gleichmann Lajos ügyvéd, Schmidt 
Miksa végrendeleti végrehajtója erre be
advánnyal fordult a hagyatéki bifóságl.oz 
s azt kérte, hogy a hagyatéki zárlatot ne 
foganatosítsák.

A hagyatéki bíróság
pár napon belül határoz a Pálos-rend 

meglepő kéréséről
s ekkor dől el: zár alá veszik-e a Mányoki*  
uti kastélyt, amelyet a Pálos-rend generá
lisa örökölt Schmidt Miksától.

Fe/-
és derékfájás, émelygés, idegesség 
tisztátalan teint gyakran csak az 
emésztési zavarok következmenye. 
ilyenkor Is segít •

— Rottei*  Lajos szerkesztő temetése. A rá
koskeresztúri temetőben vasárnap nagy rész- 
vét mellett temették cl Roller Lajost, a kiváló 
hírlapírót, akt a Neues politisches Volksblattnak 
volt a szerkesztője. Az ujságlróintézmények ne
vében Peterdi Andor mondott búcsúztató beszé
det a JőkoMepcllel letakart koporsó felett. Az 
egyházi szertartást Grossmann főrabbi végezte.

— Varga Pál, az ujlipótvárosl gyilkos a 
bíróság elölt. A büntetölörvényszék Patay 
István elnöklésével ma hétfőn tárgvalja 
Varga Pálnak, az ujlipótvárosl rablógyil
kos dgáuylegűynek bünperél. Varga pár 
hét elölt megölte és kirabolta Strclsinger 
Ernő ócskavaskereskedőt ujllpólvárosi te’e- 
pén. A rablógyilkos menyasszonya: Balog 
Katalin is a bíróság elé kerül orgazdasággal 
vádoltam Az ügyészség vádiratában előre 
megfontolt szándékkal elkövetett szándékos 
emberölés bűntettével vádolja Vargát. E 
bűncselekmény büntetése; kötéláltali halál.

— A legolcsóbb sítúra január 30-án, szom 
bal délután indul a Kclct-Tirol aívldékére és 
február 7-én este érkezik vissza Budapestre. A 
kllencnapo*  fura összköltsége III oszt, vasúti 
jeggyel, hét nap teljes szállodai ellátással tet
szés szerint választható sportszállodában, két
vagy háromágyas szobákban, borravalóval, sí 
tanfolyammal és óravezetéssel együtt 1.16 P 
40 fillér. Igazolvánnyal rei dclke.ző turisíaegye- 
sűleli tagok részére 103 P. Bővebb felvilágosí
tás és jelentkezés: Magyar-Osztrák Alpesi 
Egyesület. VI., Andrássy-ut 28.

— A szombaton megnyílt Nemzeti Caslno 
ryllvános étterme kitűnő szakember vezetése 
alatt bizonyára rövid időn belül kedvelt ven
déglője lesz a főváros úri társadalmának.

Vasárnap haMam

gyönyörű zenéjét éa mulatságos szövegét

Most nézze meg 
n csodás díszleteket, a káprázatos ki All tárt 
Hétfő és réntek kivét*  lével minden este 

és vps*man  délután a

Városi Színházban
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1. Eggerth 'Márta IISúlyos baleset 
egy film készítése közben 

a Hunniában
Súlyos baleset Wdéut a Hunnia 

jTjárban az egyik most készülő uj film pro 
dukciója közben. A film egyik nagy jele
nete szarint üvegpadlón táncolnak a görlök. 
Az

űvegpadló beszakadt
és nz egyik görl. Lendvay Magda, egyik 
lAMval az üvegszilánkok közé szorult Kí
nos és veszedelmes helyzetéből csak a leg
nagyobb nehézséggel szabadították ki, 
majd mentőket hívtak, akik elsősegélyben 
részesítették a szerencsúllenül járt fiatal 
táncosnőt

Ö-fzáy.Jeo^'

• *
hogy a bét premierjei közül az Uránia kém
filmje, az

ÁRULÓK
vitte el a pálmát Az ipari kémkedés, a föld
alatti bátora titokzatos világába visz ez a 
film, amely bár kissé a nemet propaganda 
szolgálatában All, Qiégis első kockájától az; 
utolsóig lenyűgözően érdekes, izgalmas és em
beri. Willy Birgcl és Lyda Baarova kitűnőek. 
Nem lehet jegyet kapni az Urániába és a 
Casinóba. Hasonlóan nagy a sikere a

STJIOGOFF MIHÁLY
ty hangosfilmvéltoíatának is. Verne Gyula 
fantáziájú soha ilyen maradéktalanul nem 
▼ált vajóságra*  mint a cár futárja, Strogofi 
Mihály Moszkvától Irkunkig tartó kalandos 
utazásának izgalmas filmjében. Az orosz- 
tatár háború romantikus vadsága, egekig 
csapó gyöJőJethulláma a háttere ennek a 
filmnek, amely annyira tökéletes mint film, 
hogy bizony elfeledteti velőnk azt a Verne- 
regényt Is, amelyet valameunyíne olvas
tunk Ifjúkorunkban, önálló és különálló a 
német filmgyártásnak ez a Jegbravurosabb 
alkotása, lebllincselően érdekes és tdc.g- 
feszttöen izgalmas. Adolf Wohibrück játsz
ása a hőst rendkívül rokonszenvesen. Leg
utóbb Mosjoukinna! láttuk SlrogoíT Mi
hályt. Mosjoukín nagy alakitó színész, de 
Wnhlbrück emberibb, férfiasabb és valaho
gyan valódibb! Van egy jelenete a filmnek, 
amikor a cár futárját elfogják, a tatárok 
megvakit'sra Ítélik és izzó vaskarddnl ha 
donósznak a szeme előtt. A megvesztegetett 
hóhér valóban élethűen végzi kötelességét, 
Strogoff homlokához nyomja nz izzó kar
dot Látni kell Wohibrűck arcának játékát 
• prpmierplanban. A szenvedés, gyötre
lem, kin, remény és kétség minden válto
zata végigvonul a másodperc tizede alatt. 
Festői szinpompás képek egész sora, cso
dálatos fotográfiák, a támadó tatárok ellen 
felsorakozott orosz seregek szemléje, le
nyűgöződé Adolf Wohihrilckön kívül az 
áruid szerepében Bernhard Goeteke kegyet
len realitással, Hílde Hildebrand művészi 
egyszerűséggel és Maria Andergast sok búj
ja! és finomsággal formázta meg alakját. A 
filmnek megérdemelten nagy sikere —- 
Cityben, Omnióban és Átriumban.

Igen szép a Bécsiben bemutatott

A VOLGA HAJÓSA
című francia film, A franciák szerelik a béke
beli orosz témát és Joscph Késsél regénye ki 
válőan alkalmasnak mutatkozott a film szá
mára. Az oross témát a (randák azzal a kü
lönleges művészetükkel, tndásukkaj is techni
kájukkal töltötték ki tartalommal, amely « 
francia filmet a világ minden más ncwzctéoek 
alkotása előnyösen megkülönbözteti. A leg
finomabb eszközökkel érik el a legerősebb és 
eltéveszthetetlen hatást. Merre Blanchard, a 
Bőn és büuhődés Baszkotnyjkovja uiost egy 
orosz kalpnatíszt alakjában mutatkozik bo uj 
oldalúról, Charles Vancl és Inklsinoff, vala
mint Vera Körme kitűnőek. A világon nincs 
még egy színésznő, akinek világviszonylatban 
annyira közismert és népszerű volna a neve, 
mmt Elisahclh Bergucré. ö az a művésznő, 
aki akár a színpadon, akúr az előadói dobo
gón, akár a filmen jelenik meg. mindig vi
lágraszóló eseményt jelent. Ahogyan az euró 
Gi kontinenst meghódította, éppen úgy meg- 

jnj Amerika is művészete elölt és rajong 
érte. Valamennyi filmje • legnagyobb sikert 
érte el, de egyikben sem játszott annyira brtl- 
liáns szerepet, mint az

„AHOGY TETSZIK*  •
e. vígjátékban, amely ez idei srezón egyetlen 
Bergner filmje. Roselind szerepét eddig mint 
egy 4Q0 szór alakitolta a világ külé-uhöző szín
padain, 4e ebben a filmben éri el művészeté 
nek cazicspontjáL A remekbe alkptoit filméi 
őr. Paul tzínner rendezte, óriási érdeklődé*,  
nyilvánul meg az „AHOGY TETSZJK“ iránt, 
•melyet csütörtöktől Budapest legmodernebb 
ttmszinhAra. as aj COR5O mutat ba.

van a

sze-

A GYANÚTLAN újságolvasó előtt sem 
maradhatott titokban az a késhegyig 
menő, harc, amely a távot Varsóban ép
pen mézesheteit élő magyar filmprima
donnánk, Eggerth Márta körül zajlott le. 
Miután a Hadius filmszínház műsorára 
tűzte Bolvárg Géza egyik uj filmjét, 
amelynek primadonnája Eggerth Márta, 
olyan nyilat hozat cső szakadt a: újságol
vasó közönség nyakába, amely szinte pél
dában a filmreklám nem túlságosan 
riőz világában is. „Ne tévedjen", kiáltot
ták a Fórum filmszínház hirdetései, ami 
Eggerth-fUmünk nyerte a velencei kiál'i- 
táson az aranyérmet, a Pacsirtában énekel 
legszebben Eggerth Márta, akit igy saját
magával lekonlcurráltak már az újsághir
detésekben és aki e héten abba a kivéte
les helyzetbe került, hogy dalosversenyt 
énekelhetett önmagával.

A BEMUTATÓK Időrendi sorrendiében 
megnéztük a két filmet. A Radius csütörtö
kön mutatta be az ő saját Eggcrthj-t. 
„Felejtsük el a múltat" a címe, a cselek
mény a világháborúban egy flandriai kas
télyban kezdődik, ahol hat tisztnek egyet- 
’.en gramofonlemeze van s ennek recsegő 
hangjain keresztül mindnyájan beleszeret
nek egy kis francia énekesnőbe... öt év 
múltán az egyik tiszt Párizsban találkozik 
a gramofonhang tulajdonos nőjével, aki 
azóta nagy és ünnepelt énekesnő lett. Et
től a pillanattól kezdve titokzatos és rej
telmes dolgok történnek az énekesnővé', 
aki sok Izgalmas bonyodalom után végül 
is boldog lesz azzal az egykori cuwol tiszt
tel, aki az ő nevével Indult a halálba. Eg
gerth Mártát még nem láttak fi'mdrámá- 
bán, a nagyszerű Bolv-árg Géza merte 
először mint színésznőt bemutatni ezt a 
ragyogó énekesnőt, akinek koloraturája 
egyre szélesebb és dallamosabb. Igazi 
világsztár ebben a filmjében Eggerth 
Márta, aki tökéletesen szép, karcsú és a 
dalosver senyében is jelesen 
vizsgázott.

A FÓRUM Eggerth-filmje magyar miliő
ben játszódik le és Magyarországon ké
szült. Lehár Pacsirtáját fiola! ttot tok és mo
dernizálták. Magyar nóta, hamisítatlan ti- 
roll jódltzással, aratás dtszmagyarban, 
csárda, ahol nem is ecet, hanem dupla
spirál villanykörte ég a lámpában, cigány, 
hcjc-huja, hullámfürdő, Budapest látképe, 
a parlament és egyebek, ez a lokálkoloritja 
annak a szabályos operettnek, amely a Fó
rumban pereg. IJa ugyan szabály az, hogy 
magyar miliőben pacsirtáid! Iák, kasza- 
suhogás és gyorscsárdás lüzas ütemei köz
ben szakadatlanul németül beszélnek ne
künk a Kossuth Lajos-utaiban. Tudjuk, 
nem lehetett másképpen, de egy kicsit 
mégis csak furcsa, hogy ezt a hamisítatlan 
német szellemű és humora filmet mini a 
hazai filmgyártás egyik attrakcióját emle
gessék. Lehet ugyan, hogy ez a nagynéniét 
illúzió. A magyar levegő e kerékbetörése 
őszinte fájdalmat okozott a ritkaszép 
nézőtérnek, amely már ezen az estén is in
kább ritka volt, mint szép. A kissé fájó 
hangulatot később feloldotta a humor, 
amit a meglehetősen naiv filmmese a 

Tankstelleréí és at (tt-ott felbukkanó él- 
cek vékony patakocskái csurgattak a kö
zönség feli. Egyet mulatóba a jobbak kö
zül; Az auló szerkezetét magyarázzák a 
csapiárosnak, miközben megjegyzik, hogy 
a benzingőz a motor cilinderébe 
kerül-

-r- Én inkább a puha k al a pót sze
retem! Hahahal

Lehár világhírö operettjének filmvállo- 
tata azonban mégis tetszik a közönségnek 
akkor, amikor Eggerth Márta énekel 
vagy egy féltucatnyi Lehár-dalt és egy 
St'rauss-kerlngöt. Lehár, fitrauss nagy mu
zsikus, Eggerth Márta méltón világhírű és ( 
kitűnő énekesnő — nem történhet hiba!

Mindent össieveive, kénytelenek vagyunk 
megállapítani, hogy Eggerth mindkét mo. , 
ziban gyönyörűen énekel, de nekünk, mint 
film, a Rád tusé tetszett jobban.

2. Két színházi firemíer ] 
Jól emlékszem a rlpor- j 

Uj szerző tokra, melyek Kai*  i
kitűntető lár Bélának, a Bel- I 
tálalásban '•‘írási Színház most 1

bemutatott ifjú szer- i 
zőfének fölfedezéséről szólallak. Nyomorgó l 
szegény ember a szerző — beszélték a rl- I 
portok —, egész természetes tehát, hogy i 
vágyálma a pénz, parabja elme is ,,Egy J 
millió peng 6“ és azt a tételt veti fel, t 
bagu egy ilyen hatalmas összeg milyen fel- í 
fordulást okozhat a legszcrclmcsebb házas- ] 
párok közölt is a tegtisztcsebb családok- 1 
bon is, As irreális lehetőség, hogy a tarin i

dalosversenye önmagával
fűszeres egy millió pengőt kínál egy asz*  
szuny egyetlen éjszakájáért, csak szatirikus 
megoldást tűr el. Kollár Béla azonban 
tollát csak ritkán és félve mártja a szatíra 
maró tintájába s inkább a romantika és 
érzelmeséig édeskés, fanyar folyadékát 
keresi. Első alkotásáról azonban meg lehet 
állapítani, hagy tehetséges ember 
irta, akivel számolni kell színházi éle- 
tünkben. Hibái sok helyen a tehetség hí*  
bál, érzésünk szerint túlságosan alkalmaz
kodott a színház dramaturgjának elgan-. 
dedósához é.s néhol a darabot szerepekké 
alakította át. Áll ez pontosan Bulla El*  
mára, akinek igy is kisskáláju szerepét 
bővítetik ki minden bizonnyal úgy, luiyy 
„kilóg" a darabból. Bár igy sem lett pa
rádésszerep belőle, de Bulla Elírta művészt 
hitelének teljes súlyával áll jót érte. Az 
előadás színészi szenzációja ismét P dg e r 
Antal, aki újra bebizonyította, hogy a
pesti színjátszás legelső vonalában yen, 
Vizvárg Mariskát tuljoviálisnak találtuk 
annak az anyának szerepére, aki leányát 
a becstelenségbe hajszolja. Soltész Annié, 
Vidor Ferike elsőrangúnk. A színház álta
lában meglepően jó és dicsérendő előadás
sal támogatta első 
uj irót.

színpadi lépésében az
Bér

Kitűnő előadás 
a Nemzetiben 

A kritikusok lázadása 
előzte meg a Nemzeti 
Színházban a „Szülők 
lázadása" cimíi darab 
bemutatóját. A dél
utáni sajtó nem írha

tott élőerőé kritikát a darabról, mert a 
házifőpróbáról „készűletlenség" miatt el- 
tnnácsdllák a sajtó képviselőit. Nos, ha a 
kész illetlenség volt a tényleges ok, ezt a 
hibát alaposan behozták a második elő
adásig, amikor megnézték a darabot. Meg- 
Icpclésszcrüen kitűnő és majdnem mara
déktalanul elsőrangú előadást kaptunk. 
Ügyes, szellemes, okos darabot. Aszlányt, 
a magyar átdolgozó jó munkát végzett.

Ilyen bátran, ilyen nyíltan (alán még 
sohasem beszéltek bizonyos kényes kérdé
sekről a Nemzetiben, mint most. A kitűnő 
szereplők egész sora, élén Márkus 
Emíliával, valósággal modernszellcmü szín
házat játszott. Talán még csak annyit, 
logy a bűbájos Somogyi Erzsit se
hogy se tudjuk elképzelni, mint mondén, 
vonagló, mai áramvonalas nőt.

3. Ellen-Zdaku 
a NJemzeti Színházion

A „Siti és a gödölye" című leg
újabb Zi la h y darab előkészületei láz
ban tartják a Magyar Színházat és Miskolc 
városát is, ahol a kiváló magyar iró da
rabja try out ként előszűr kerül színre. A 
város ünnepélyesen fogadja a színház 
tagjait, a pesti sajtó képviselőit, a főispán 
vacsorát ad tiszteletükre — ugyanakkor 
pedig a Nemzeti Színház (hélfőn) repriz- 
ként kezdi próbálni L'Jaby Lajos Zene
bohóc című darabját. A szereposztás 
óriásinak Ígérkezik, Bajor, Csortos, Odry, 
Rajnai és Jávor a főszereplők. A kitűnő 
magyar iró neve tehál rövid egymásután 
két színházunk szfnlapját is díszíti. Ez 
rendben is van. De fel kell tenni a kér
dést, vájjon mért éppen most a Magyar 
Színház eredeti Zílahy bemutatója alkal
mával gondol a Nemzeti Színház igazga
tósága egy Zilahy reprizre. Eddig 
volt idő vagy alkalom trref

nem

A
sem

azn

cimo vigiaifiK

Legközelebb

Színházi hét

izm

A legmodernebb
NAGYJÉG még nem szerepelt aoba- 
magyar filmen, bár Budapestnek ez a 

nevezetessége már régen önként kínálko
zott arra, hogy filmen is megörökítsék. 
f>ái Ernő, a Luvagius ügy producere gon
dolt először erre és hétfőn filmje rendező
jével, Székely Istvánnal és főszereplőivel, 
habossal, Rádayval, Perczel Zitával, vala
mint az o|>eratíírökkel felkeresi a nagyje
get, ahol filmfel vételek lesznek. A film cse
lekményének forduióf>onlj« ugyanis anner. 
jégen történik. — VASÁRNAP DÉLELŐTT 
a Bethlcn-térí Színházban Hont Ferenc, • 
kiváló rendező, nagyon érdekes és megis- 
színvonaJu előadást tartott Korunk szín*  
háta elmen á® vetített képekben mutatta 
bp a szinbázj kulima fejlődésének külön- 
hfiző etappjaít. — KEK BÉR, a bécsi opera 
igazgatója, aki néhány héttel ezelőtt Tutsek 
Piroskát hívta meg próbafellépésre, nual 
ajakban Dobay Liviül és Koréh Endrét is 
felkérte egy-egy bemutatkozó fellépésre. — 
-Ma este tartják meg n KAMARA fiZlNHÁS*  
han a nagysikerű ZHahy operett 25-Jk elő
adását,
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A kanadai hokkimesterek 
ragyogó játékra ösztönözték 
a magyar csapatot

Európa legjobb védelmét csak egy góllal verték a kimberleyl bombésok
KIMBEIILEY DYNAMITEHS— MAGYAR VÁLOGATOTT 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

küldi a korongot. Megszületett a m ér
zés egyetlen gólja — Irreálisan. 

Most zug csak Igazán a hizlaló kiáltás és a 
magyar csapat minduntalan a kanadai kapu 
előtt terem. Nem tudni, mi babonázta meg 
őket, de a kapu előtt egy méterre mindegyik

Róna fut le villám-

A belek óla készülő fővárosi drukkerhad 
büszkén ég mcgelégedctlen távozott cl n ka
nadui jéghokkikirúlyok és a magyar válo
gatott mérkőzéséről Ez a nemzetközi torna 
már belek óla izgalomban tartja a sport- 
közvéleményt. Mindenki találgatta, hogyan 
fog felállni n magyar csapat. Bírálták az 
összeszokó' hiányát, a tnraokogta fáradtsá
got, mindenki elkönyvelte már ti nagy gól
arányos vereséget és mégis minderre rácá
folt a vasárnapi meccs. A magyar csapat 
nemcsak megállta helyét, hanem ha még 
egy világklasszisu játékossal rendelkezik,

győzelmet is árulhatott volna rettegett 
ellenfelén.

A nagy nnp hősei Csák, Róna. Barcza: u 
védelem, amely ezúttal bebizonyította, hogy' 
n legjobb és vetélytdrs nélkül első a jég- 
hokidban. Nem is szabod tehát megboly
gatni ezt nz együttest azzal, hogy Hónát a 
csatársorba emeljék. Mi ki át ügyes kitörő 
játéka fclülmillla kanadai riválisait. Es ha 
cl is ismerjük, hogy amerikai vendégeinket 
stílusuk, finom passzjúlékuk, villámgyors 
támadásaik őket a jéghokki mestereivé 
avatják, el kell könyvelnünk azt is. hogy 
válogatott csapatunk összeszoktató trénin
gekkel egyenrangú riválissá fejlődhetik.

Jönnek a „dlnamltosok!“
Vfisárnapni virradó éjjel a prágai gyors 

bottá Pestre Klmberlcy, a kis amerikai bá
nyaváros sportoló fiait, akik egy elsőosztá- 
Ivii túrázó futballcsapat benyomását keltve, 
knirkerbokerbcn és sporlsnpkúhan guggol
tak össze a pályaudvaron a fényképfelvé
telre. Vasárnap délben pedig Hűvös István 
és a kanadai biró füttyjére, minden talál
gatást meghazudtolva állt fel a magyar 
issipnt: Csák — Róna, liurcza — Jenét/, 
Miklós dr.. Margó, cserecsatársor: (icrgcly, 
Szloics, lláray. A kanadaiak: Cnmpbcll — 
Kozák, Burnett — Kemp. Redding, Göbb, 
cscrccsatársor: IVí/jon, Kicvcr, Báltérül.

A nemzetközi tornát
ötezer főnyi nézőközönség

s ugyanennyi p>'tuadrukkoló had nézte vé
gig. Szinte nem lehet ráismerni u máskor 
csendes műjégpálya környékére. Autótábor 

II a DKE székhaza előtt. A városiligeti tó 
híd a és u Vajdahunyad zsúfolva a polyú- 
zókkal. De zsufollnk a tribünök is, dolgo
zik a filmhíradó és a rádió.

Az el ő harmad tapogntódzó játékban 
telik cl. E »vik csapat sem adja bele nz igazi 
erőt a játékba < sakhamar kiderül, hogy 
Róna. aki saját kérésére játszik a védelem
ben, hiányzik n csatársor halszéléről. A ka
nadai kapus, C.ampbcll, szinte eltakarja 
széles vállalva! a kis kaput, oda betörni le
hetetlen Hamarosan lázba jön a drukker
had. esnk tigv zeng a Huj! Huj! Hajrá! és 
u lábmelcgllő tribunáobogás, de hiába min
den mwnr gólhelyzet, belefullad nz akció 
a mindenütt ott termő kanadaink töme- 
gébe. Az első harmad elárulja, hogy a ka
nadaiak játékstilusa gyors mozgóképessé- 
yúkőn épül lel. Nem riadnak vissza attól, 
hogy egyedül hngyják kapusukat és mind
annyian támadásba indulnak, hogy aztán 
hirtelen újra saját kapujuk elölt teremje
nek, ha «’ilkség van ró. Róna ügyesen tői 
ki, Miklóssal támad a kanadai kapura, 
semmi eredmény Ar első harmad nem ha: 
számbeli eredményt.

A második bsrinnd annál vérforralóbb 
és sokkal több Izgnlmnt hoz a nézőknek. 
Egymást érik a lefújások, villámgyors 
akciók.

Egyetlen peches gól... 
kikaptunk I

A pár percre a magyar kapu előtt ta
nyázó kanadaiak öl játékosa közül

Redding, a vöröslinju caalár, egy pil
lanatra Mubudon marad s máris lövést 
küld a magyar kapura. <sák Ügyesen 
véd. dr a koron*}  Krniphci pattan, aki 
■ tumultusban trlmagasnn balaarokba

gólképtclcnné válik.
gyorsan a halszélen, de Kozák, Wilson és 
Baltcrlll elnyomják. A tumultus eredmé
nyeként Róna ott fekszik a földön, kézzel 
nyúl a koronghoz, amiért egy percre kiál
lítja Hűvös. Csodálatos, milyen bátorság 
van a kisnövósii Hűvös bíróban, mikor ezt 
az. Ítéletet meghozza.

A közönség felhördül, orkánszerü üvöl
téssel követeli viasza Rónát, percekig 
ogylátszik, hogy áttörik a korlátot és 

megverik a hlrót.
Tomboló „Pfuj, bírói Szemüveget a bíró
nak!'' kiállásokban egyesül a tribünök hada. 
Es véget ér a második harmad.

A harmadik harmadban mind a két csa
pat rákapcsol. De hiába nyomják a „gom 
bot", eredményt egyik sem tud elérni. Je- 
ney okos védekező politikájával ott terem 
és tisztáz minden helyzetet. IVi/son és Róna 
egymásba szalad, mind a kelten elterülnek 
a jégen,

Róna azonban nem tud felállni • n 
mérkőzés hősét kiviszik a jégről.

Helyette' Lifka áll be és egész ügyesen, pó
tol. Nemsokára ezután Wilsoní /állítja ki a 
biró, amit a magyar közönség nagy' szim
pátiával vesz tudomásul, ugyanis már régen 
követeli az erélyesen játszó kanadai csata-1 
rok kiállítását. A játék cikkázik minden I

Futballdemars a Potyaügyben!
Súlyos boryodalom lényégét a „jóakarata" levelek 
és Tóth-Potya pesti, állítólagos trénersége miatt

Váratlan égiháboru. villámlás és menydörgés 
réme kelt pánikot a magyar-olasz futhallkap- 
csolaiok területén. Eddig csak felelőtlen sutto 
gások hallatszottak róla, most azonban nem 
lehet tovább kendőzni nz ügyeket:

futballdrmnrKra készül az olasz lidxlurugó 
azUvctség ■ Potya-Ügy miatt.

Mi ez az i’gv. amit eddig oly gondosan rej
tegettek? A Héttői Napló hozza először hiteles 
adatok alapján azért, hogy utolsó órákban le
hetőséget teremtsen az ügy békés elintézésére.

Tóth Potya István, a legendás FTC-játékos 
s kiváló tréner, elhagyta csodálatos karrierjé
nek színhelyét és évekkel ezelőtt Olaszországba 
ment, ahol n Ttieslinút trenírozta. A magyar 
futhnllzsenl működést folytán az ismeretlenség 
homályából rövid idő múltán nz elismerés és 
bámulat reflektort özébe került a Triestina. 
Evek lettek cl s amilyen mértékben emelkedett 
n csapat pályáján felfelé, olyan mértékben 
hatalmasodott el Potya felett a honvágya. A 
konfliktus nem maradhatott el. Most az ősz 
végén a népszerű tréner

súlyoz betegen
hazajött és itthon gyógykczeltette magák Szer

Budapt Rt, VII.. Dohány utca 44.

megszűnt a borravaló!
Alkamazottalnk fix tizeiéit kapnak, borravalót allogadn ok Illői
Vendégeinket __  ■ _ _ ... _ r .a jegy arán
éa az Igénybe vett kiszolgálások hivatalosan megszabott dftAn 

kívül egyéb költség nem terheli

eredmény nélkül tovább, felbuzdulást csak 
Róna visszajővetele hoz, akit meleg ünnep
lésben részesít a közönség. Sajnos, a har 
mad első fele lejárt, helyet cserélnek a csa
patok. Most bizony a saját kapunk elé szo
rulunk, védekezik a magyar csapat, de szé
pen áll a jégen. Néha-néha még van egy- 
egy veszélyes gólhelyzetünk, góllá értékesí
teni azonban nem tudjuk, ahogy a kana
daiak sem tudnak gólt elérni. Rónát még 
egyszer kiállítják egy percre, ez sem hoz 
szint a küzdelembe s az. időjelző harango
zásra fáradtan vonul el a két csapat.

A kanadaiaknak ez az amatőr együttese 
valamivel gyengébb, mint a kanadai profik. 
Ezzel a magyar összeállít ássál és a kanadai 
csatárunkkal bátran számíthatunk előkelő 
helyezésre a londoni világbajnokságon.

A flegmatikus Campbell 
sokszor zavarban volt

Campbe.il, a kanadai kapus, a bányászok 
Icgflegmatikusabb és legmagasabb tagja, a 
mérkőzés után a következőket mondotta o 
magyarok játékáról a Hétfői Napló munka
társának:

— A magyarok centere (Miklósra gondol, 
akinek nem tudja kimondani a nevét) volt 
az egyetlen, aki kihozott kissé a nyugal
mamból. Azt innen a kapuból is láttam, 
hogy

védelmük áttörheleUen.
látékúk taktikában a ríiieink alatt áll egy 
kevéssel, de támadási készségűk és gyors 
mozgásuk sokszor zavarba hozott minket. 
Sok tréning és én is fogok önöktől még gó
lokat kapni. E. J.

ződése persze továbbra Is az olasz egyesület
hez fűzte Odalent türelmesen várták Potya 
felgyógyulását és visszajöttél, de múlt az idő 
s a magyar tréner helyett csupán leveleket 
kapott a Triestina. De több oldalról származ
tak ezek n levelek és — „jóakaratuan" —- 
arról szóltak, hogy Potya mór leszerződött nz 
Elektromos csapatához és ha jogilag nem Is, 
ténylegesen mór ö vezeti a tréningeket. Ez a 
jelentés érthető okokból nagyon felbőszítette 
nz olasz klubot. Ennek tudható be az erélyes 
felszólítás, amellyel visszaparancsolták. Potya 
nem ment, betegségére hivatkozott és maga 
helyett elkiildöllc Kovács dr.-t, a neves trénert 
akinek már nngy sikerei voltak Olaszország 
bán. Mór-mór úgy látszott, hogy békésen cl 
simul az ügy, amikor egyszerre Kovács dr 
Ismét megjelent Budapesten s a Triestina pedig 
szerződésszegés miatt

feljelentésre határozta el mag**.  as olasz 
szövetségnél.

Ez már hodiállapot. mert nz olasz szövetség 
a nemzetközi szokások alapján kénytelen fel 
szólítani a magvar szövetséget az eljárásra, 
aminek beláthatatlan következményei lehet
nek. De a Triestina ezzel sem elégedett meg,

hanem ugyanekkor retorziói Intézkedésekről 
is tárgyalni kezdett, ami viszont számos ma
gyar egzisztenciát fenyeget összeomlással.

Ezt az ügyel nem szabnd félvállról venni s 
a sportdiplomácia minden ügyességére szükség 
van. ba békés elintézést kívánunk. Nem aka
runk a dolgok elé vágni, de tucg kell állapíta
nunk, hogy még abban az esetben is, ha a 
Triestina mindenben igazolni tudja panaszának 
alaposságát, a magyar sport gavallériát vár 
tőlük. Trénereink és legjobb játékosaink tu
catjai mentek Olaszországba és olt megalapoz
ták azt a futballt, amely ma a legjobbak kö
rött van a világon. Valósággal megtizedeltük 
saját sportunkat, de zokszó nélkül tűrtük a 
nngy véxveszteségeket egy jobb ügyhöz méltó 
emelkedettséggel. Most, amikor az olasz futball 
éppen a mi uttörö munkánk nyomán jutott el 
tudása zenitjére, annyi viszontszolgálatot kér
hetünk, hogy ha egy. egyetlen egy magyar 
tréner vissza akar jönni, ne csináljanak belőle 
nemzetközi sportbonyodalmat.

Különösen akkor ne. ha — mint az vitatha
tatlan — Potya valóban beteg A betegségben 
nz idegállapot döntő fpntosségu és igv különö
sen nagyra kell értékelni Potya heroikus és 
minden dicséretet megérdemlő elhatározását, 
amellyel úgy döntött, hogy

betegen Is visszautazik csapatához.
Ezzel persze a kérdés még nem oldódott 

meg. legfeljebb az éle tompult és lehetővé teszi, 
bőgj- kissé békésebb légkörben igyekezzenek 
likvidálni ezt az ügyet. Még áldozatot is meg
érdemel a magyar— olasz sportbarátság és Tóth 
Potya, a magyar (utballnak e kivételes nagy 
érteke.

RITKA JUBILEUM
Négy évtized nemcsak egy ember Éle

tében, hanem az egyesületi életben is 
óriási idő. Akik résztveitek a magyar 
sport hőskorának munkáiban, azok na
gyon jól tudják, hogy mennyi keserűség, 
balszerencse, hiábavaló munka és milyen 
kevés öröm és dicsőség jut osztályrészül 
negyven év alutt egy egyesületnek. Talán 
ezért is van az, hogy kevés egyesület éri 
meg a ritka jubileumot. A KAOE-nak, 
amely csütörtökön este nyolc órakor a. 
Lipótvárosi Kaszinóban ünnepli negyven
éves jubileumát, különösen tüskés volt az 
útja. 1925-ben még a világhír szárnyán 
lebegett a híres KAOE, de 1928-ban már 
összeomlott. Világhíres atlétái szétszéled
tek és senkisem hitte, hogy ebből az 
egyesületből még lesz valaha valuml. 
1931-ben azonban László Lajos, akinek 
szakértelméről a HÉTFŐI NAPLÓ utján 
már ismételten meggyőződhetett a sport
társadalom, újra talpraállította az egye
sületet, ahol ma már virágzó, remények
kel teli élet virul a jobb jövő reményében 
Erre vall az is, hogy a jubileumi ünnep
ségre óriási Számban jelentkeztek az allét 
tők és mindazok, akik valaha e remek és 
tiszta sportágnak kedvelői voltak. A csü
törtöki ünnepélyen képviselteti magát a 
kereskedelmi és közoktatásügyi miniszté
rium, továbbá Szendg Károly polgármes
ter, az OTT, az összes szövetségek, ame
lyek keretében eddig több, mint hatvan 
egyesület jelentkezett Ezenkívül termé
szetes ott lesz a KAOE népes gárdája is, 
mintegy háromszáz taggal.

Ritka jubileum, amihez csak a leg- 
őszintébb melegséggel fűzhetjük hozzá a 
gratulációnkat!

Bombamüsor a boxcsapatbajnokság má
sodik fordulóján. Óriási érdeklődés előz! 
meg a hétfő esti boxcsapatbajniki mérkő
zéseket, amelyen minden valószínűség sze
rint zsúfolásig meglelik a Városi Színház 
hatalmas nézőtere. Az izgalmas küzdelmek 
során a BTK csapata » HAC-ul, majd a 
AESzKART csapata a bajnokság egyik leg
esélyesebb csapatával, az ETC-vel kerül 
tzemltc. Az. utóbbiak egyenlő eséllyel Indul
nak az öldöklőén heves csatába. Á két csa
patverseny szünetében Kubínyi és Bondi 
mérkőznek u válogatottságért.

I>r. Mező Ferenc girnn. igazgató, a Bér- 
'senyi , Dániel reálgimnázium tanúra, az 
1928. évi ums/lerdami ollmnia szellemi ré
szének bajnoka, a Lipótvárosi Társaskör 
tiszteleti-cli fogja, január 14-én. csütörtökön 
este l/t9 órakor a Lipótvárosi Társaskörben 
V., Llpót-körut 1.) tartja „Viláybafnokok 

között" cimcn előadását. Mcphlvó a kör 
titkári hivatalában (telefon 1-182-94) igé
nyelhető.

Campbe.il
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Az Újpest olyan csodálatos, 
mint Liszt rapszódiája 

•" mondotta Algír polgármestere a rádióban
Aj Újpest diadalma*  csapata szombaton 

<i kezelt mag franciaországi és észnkafrikni 
Imájáról. A lilafehérek népszerű és kitűnő 
igazgatója, Langfeldcr Ferenc, ■ következő
ket mondotta • Hétfői Napló munkatársá
nak:

— Sportbeli eredményeink ismeretesek, 
hét mérkőzést játszott a csapat és hét győ
zelmet aratott. Ez mindennél többet mond. 
Algírban még élénk emlékezetében voltunk 
a közönségnek. Ugyanis három év előtt a 
RUA csapata ellen 13;0-ra győztünk, de 
csak azért, mert az Austria előző nap 
12:1 re verte őket. A közönség körében 
ugyanis valóságos fogadási járvány dühön
gött, azt fogadták az emberek, hogy ennél 
nagyobb vereségei nem mérhetünk az ottani 
kedvenc csapatra. A döntőben azután az 
Austriát Is 2:1-re Intéztük el.

— Algír egész sportlársadalma — foly
tatta Langfelder Igazgató — hallatlan elő
zékenységet és figyelmet tanúsított velünk 
szemben. Mi igyekeztünk társadalmi téren is 
méltóan reprezentálni Magyarországot és ez 
teljes mértékben sikerült is. Amikor Algír 
polgármestere meghallotta, hogy a hősök 
sírját meg fogjuk koszoruzni, amikor mi 
kiértünk az emlékműhöz, ő már ott várt 
minket és valósággal ünnepélyesen fogadta 
a magyar nemzet reprezentáusait, akik n 
francia Gloire-t hirdető márványoszlopra 
helyezlzk el koszorúnkat A sajtó is az el
ragadtatás hangján Irt rólunk. Karácsony
kor az Újpesten kívül az FC Wien, Újévkor 
pedig a Beogradski és a prágai Sírnia vol
tak a yendégek.

A sajtó a négy külföldi csapatot fisaza- 
hasonlitva, az elsőbbség pálmáját Új

pestnek juttatta.
Ez különben az eredményekben Is kifeje
zésre jutott, hiszen a Slavia csak 2:0-ra 
verte a óallia-t, amely ellen mi 8c0-ás győ
zelmet értünk el. A sajtó megállapította, 
hogy mind a négy külföldi csapat zzépen 
játszott, de legszebben az Újpest, amely t&l 
még a Slavla is messe elmaradt technikai 
is taktikai iskolázottságban, úgyszintén 
lövőképességben. A polgármester pedig a

Egy csapat, amelyet mindenkor visszavárnak... 
A Bocskai drámai küzdelme 

a közönnyel s a sportszerűséggel
Ragyogó eredménnyel tért haza Debrecen 

világhírű csapata, a Bocskai külföldi téli túrá
járól Olyan sikere volt, amire kevés a példa 
és Jellemzésül csak annyit, hogy minden kri
tika ezzel kezdődött és végződött: Au revolr, 
Bocskait... Auf Wiedersehen, Bocskai!... A 
nagy siker titka az. hogy a debreceni csapat 
vezetősége, Herczog Edvinnel az élőn, páratlan 
érzékkel válogatta ki a grundokról a tehetsé
ges futballistákat, akik ma már kiforrott és 
összeszokott labdamüvészek lettek. Hogy egye
bei ne említsünk, Hercxog fel fedezett jc Finta, 
Takács és Hajdú, valamennyien márkás nevek 
az európai futballpiacon. A jó csapatszervezés 
következménye azután, hogy

a Bocskai demonstrációé futballt játszik.
Érthető, ha e ritka képesség birtokában 

mindenhol, ahol megfordult, maradandó emlé
keket hagyott hátra. Németország, Hollandia, 
Portugália, Franciaország, sőt még Kisázsla Is 
Jól Ismeri és értékeli a debreceni virtus labda
művészeit.

Lisszabonban, ahol a Ferencváros 8:J-es 
aulyo*  vereséget szenvedett, a Bocskai 4:2 
arányban győzött És igy tovább, szinte szaka
datlan a sikersorozat. Mindezek ellenére 

kétségbeejtő helyset előtt áll Debrecea 
büszkesége.

Az őszi szezonban oly csekély volt az érdek
lődés Debrecenben, hogy öt mérkőzésük utón 
mindössze 5000 pengő hruttóbevétdflk volt, 
tehát valamennyi meccsükre ráfizettek. A tag
dijakat nem fizetik és ráadásul még a város 
vezetőségének támogatását i* elvesztették. A

klub vezetői nem tadják, hogy mit csinálja
nak. Felmerült ai a terv, hogy a Bocikat tegye 
ót Pestre ■ »zékhelyé.t és itt, ahol óriási szim
pátia és érdeklődés van a jó Játéka iránt, igye
kezzék uj hazát alapítani. Ha ezt megtennék, 
nyomban felzudulna Debrecen és árulóknak 
tartaná őket. Viszont ha maradnak, biztos csőd 
felé mennek. Ha eladnak játékost, akkor tá
madják a vezetőséget, ha nem adnak el, kép
telenek az üzemel folytatni. Csupa megoldatlan 
és megoldhatatlan ellentét között vergődnek 
most a páratlan sikerek után.

Más helyen éppen arról szólunk, hogy mi
lyen támogatásban részesülnek az olasz egyle
tek a közületik részéről. Debrecenben azonban 
hiába várják a legcsekélyebb segítséget is, süt 
folyton növekvő nyomást tapasztalnak. A sta
dion ügye is a legkedvezőtlenebbül alakult, 
pedig Vátdry Istvánnak, a stadion megalkotó
jának egészen más tervei voltak a Bocskaival. 
Érdekes, hogy a stadion, amelynek csak a tala
jára 150 ezer pengőt költöttek, most mennyire 
elromlott, göröngyös lett, holott a Bocskai szá
mára tilos tréningterület

Nem vitás, hogy az ország legsikeresebb 
vidéki csapata komoly kullurértéket jelent 
Debrecennek és környékének s Igy Joggal tart
hat számot némi támogatósra. Erre annál in 
Inkább gyors szüksége van, mert ellenkező 
esetben vagy a megszűnésével, vagy n Pestre 
költözésével kell számolni. Bár Budapest 
nyerne a helycserével, az egyetemes sport ér
dekében mégis cl kell kerülni ezt a lépést, ami 
végeredményben — legkevésbé a drámai küz
delemben vergődő Bocskaitól függ.

MsgdObDonfö ellentét ez olesz fis 
a magyar lutbailuiszonyok Között

Döntő harcra Msioiaz mLSZ.noie megmentse 
a caöfl!ll a pusztulásba nergetotl Miaut

JUBáUvOl JÓImí mi«n4«d kSny».'lh«H »< 
a magyar sportközvólomény azt a Bdgradbői 
jövő elismerést, amelyet egy ottani lapban 
SzekuHet Bsne. a éagostavlja neves vezéro 
nyilvánított a magyar futballról. A közelgő 
KK-mérkőzések elölt kitért a megvar-jugoszlnv 
fulballkapcsolatokra és elismerte, hogy a ma
gyaroktól tanultok futballozni « bár számos 
sikerre hivatkozhatnak, mégis csupán a tanít
vány siorepével kel! megológcdniök a KK- 
harcokban.
. Ugyanekkor kitért lm Ik K>«T • *« ,l>* 11

nemzetközi játékok befejezése utón a rádió
ban tartott husrperces előadást, amelyhői 
tiz percet a magyarok dicséretének szentelt.

— Olyan csodálatos roll a magyar csa
pat Játéka —- mondotta a polgármester 
—, mint amilyen gyönyörűség Liszt 

Ferenc magyar rapszódiája ...
— Az újpesti fiuk — folytatta Langjcldcr 

— nemcsak a sportpályán, hanem azon
kívül is mindenütt becsülést és elismerést 
szereztek. Túránk amellett abszolút sport
szerű keretek között folyt le, hiszen két hét 
alatt mindössze négy meccset játszottunk. 
Azoknak, akik azt szeretik mondani: 
„Messze van Afrika..csak azt mondha
tom, hogy túránk során három európai 
extraklasszis csapatot győztünk le, még pe
dig az FC Rouen-t, a francia bajnokság él
lovasát i:0-ra. Póriéban a Red Start 4:2-re 
és az FC Wlen-t 2:ö-ra\ Azonkívül Afrika 
csapatai ma már komoly ellenfelek. Rend
kívül érdekes, hogy a spanyol polgárháború 
mennyire megerősítette Észak-Afrika fut- 
hallját, nemcsak nívóban, de játékerőben 
is sokat nyerlek az ottani csapotok, hiszen 
sok emigrált kiváló futballista hajózott ál 
ez óceán túlsó partjára. Eszak-Afrika leg
kiválóbb kapusa, az 7S Marocain, amely 
nemcsak Afrika bajnokcsapata és kupa
győztese, de a francia anyaországot is bele
számítva, ö az egyedüli, amelynek a fran
cia szövetség két aranynlakettje van birto
kában. Közép-Európa elitcsapatain kívül a 
legjobb ligacsapatok is gyakori vendégek a 
Marocain-nél, amelynek tudására eléggé 
jellemző, hogy a négy év előtti nagyszerű 
Fereneoáros csak 2;0-ra tudta őket le
győzni, mi pedig most 6:l-re oertük őket.

— Most meddig fog plhennt a lilafehér 
gárdái — kérdeztük Langfelder igazgatótól:

— Csak lemossuk az ut porát... nincs 
megállás!

— Mi a tippje a bajnokságról
— Mi szerényen dolgozunk tovább, igyek

szünk minden meccsünket megnyerni és a 
bajnoki esztendő befejezése után majd 
megnézzük, hogy hol is állunk a tabellán...

fejlődésének egyetlen lényeges kelléke a falat- 
te*  hatóságok Jóindulata ét támogató**.

A nyilatkozat mély hatást teli a magyar 
sportkörökre I*.  Egyrészt tovább mélyítette a 
két ország sportja között fennálló kapcsolato
kat. másrészt újra napirendre tüzle a magyar 
futball heroikus küzdelmét a léiért és kilátás
talan harcát a felettes *porlhnióságok  közö
nyével.

összeállították a listát, amelynek egyik olda
lán a csodá*  magasságokba emelkedett olasz 
futball eröiényezöi sserepataek, a másik olda

lán pedig * magyar futball mostoha sorsának 
fényképei. Megállapítottak, hogy ex olaszok 
azóta fejlődtek fel, amióta állami támogatársal 
végezhetik munkájukat. Amig nálunk a futballt 
vigalomnak és adóalanynak tekintik, és súlyos 
adókkal terhelik, addig as óriási pénzforgalmat 
lebonyolító olasz futball még mindig szinte 
elképesztő anyagi juttatásokban részesül. Egy
szerű intézkedéssel például a trieszti fasiszta 
nártot arra kötelest ék. hogy havonta 40 ezer 
Ura támogatással álljon a trieszti egyletek 
rendelkezésére. Vannak helységek Olaszország
ban. ahol a nyilvános helyeken felszállóit ká
vét és italokat 10 centesimo külön díjjal szám
lázzák ét az ebből összegyűlő ezrekkel fejlesz
tik a város futballcsapatát.

Az is tény, hogy a klubok élére nagyvagyonu 
embereket kinevetnek, akik azután évi 3—403 
ezer lírával támogatják az egyesületet. Ennek 
ellenében társadalmi elismerés és kitüntetés *z  
ellenérték. Milliós költséggel szinte havonként 
nőnek ki a földből a modern stadionok. Leg
utóbb Pavia kapott egyet 5 millió lírás belek- 
teáé# árán, amit az állam fedezett.

A futballcsapatok utazásukkor 70%-os vasúti 
kedvezményt élveznek. Ezzel szemben nálunk 
egy évtizedes harc árán sem tudták elérni az 
50%-os kedvezményt s jelenleg is kevesebb a 
kedvezmény, mint amennyit például a turisták 
kannak.

Vasárnaponként egyik városból a másikba 
kiiiönvonatok szállítják a meccsközcnséget, 
szintén 70%-os kedvezménnyel. Nálunk egy- 
egy vidéki mecc*  alkalmával rendszerint for
dítva történik ez • a filléres vonatok nem odn- 
viszik a közönséget, hanem valósággal elszál
lítják még a heh’i drukkereket is.

De nemcsak Olaszországban, hanem Fran- 
'•hországban i*  igy van ez. Minden város 100— 
200 ezer frankos támogatást nyújt n saját csa
patának.

összegezve: mig odakint tervszerű munka és 
áldozat árán szilárd alappal látják el a fut-

Ezüsttel megrakodva érkezett az aranycsapat
A máltai túra télért egy félévi pihenéssel

Szokatlanul nagy volt az élénkség vasár
nap délután az MTK-kaszinóban. Már a 
kora délutáni órákban benépesedtek a ter
mek. a kártyaasztalok körül nem dúltak a 
megszokott kártyacsaták, mert minden 
szem a bejóratra meredve nyugtalanul várta 
a friss hírekkel érkező „máltai lovagokat". 
Az egyik terem sarokasztalán gondosan el
rendezve fekszenek a győzedelmes Hungária 
trófeái, öt darab remekbe készült selyem
zászló, köztük a St. Georgies ezüstveretü 
selyemzászlaja. Ott áll ébenfatalpon a mál
tai szövetség művészi kivitelű, rendkívül 
értéke*  ezüsthajója, két büszke ezüstvitor
lával és kiemelhető lapátokkal. Az asztal 
közepén hivalkodóan diszlik egy ébenfa
talpon nyugvó hatalmas méretű, nehéz 
csipkeszélü ezüst serleg, a Rapid—Hungária 
mérkőzés „vérdija", amelyre büszkeségtől 
tekintenek a Hungária-szemek. Vörös Toki 
az első „máltai lovag", aki belép a te
rembe- Kitörő örömmel veszik körül a 
népszerű kondiciótrénert, aki szemmellátha- 
lóan megőrizte a saját kondícióját. Utána 
l’reismann nlelnök, a túra vezetője jön az 
elnökségi szobán keresztül, alaposan le- 
'ogyva és összetörve a hosszú úttól.

— Azt hittük, hízni fog néhány angol 
'ontot, — mondjuk a közkedvelt Józsi 
bácsinak.

Megértő mosolya Jelzi, hogy megértette 
a célzást, de azért kitérően felel:

— Nem Ízlett az angol konyha, lefogy
tam néhány kilót (szándékosan nem fonto
kat mond), de a közérzetem jó. Nem győ
zöm magamat csirkepaprikással. Reggelire 
!s csirkepaprikást kávézom. Ha ez igy megy, 
egy hét múlva vlsszaszerzem a súlyomat. 
Különösen a vízhiány vett le a lábamról. 
Nem volt ivóvíz és én nem bírom a szeszes 
italokat.

Cseh Matyit, a gólgyárost, láthatólag nem 
vette elő a vízhiány, ö elfogyasztotta kény
szerhelyzetből naponta a maga „málta- 
szörpjé" és kitünően néz ki. Mandl, az öreg 
hátvéd, remek kondícióban van. Ö csak a 
szigetet szidja. Általános hahota közepette 
meséli, hogy nem mert nagyokat rúgni, 
mert félt, hogy a labda a tengerbe esik 
Közben befut a félangolosra sült Sebes is. 
Belőle ömlik a szó. Elmondja, hogy Málta 
TZÍgetén több magyar emberrel találkoztak. 
Öt él Bokor a VÁC régi futballistája és egy 
Schönfeld nevű MTK-drukker, akik artis- 
táskodnak és állandóan a csapattal voltak. 
Cseh Matyi és Tural fel is léptek a magyar 
artisták protekciója folytán a lokálban és 
apró trükköket mutattak be. Általában ára
dozva beszél * máltai vendégszeretetről és 
a futball vezető urainak figyelmességeiről. 
Az utolsó mérkőzés után hatalmas bankett 
keretében búcsúztak a máltaiak a Hungária 
és Rapid csapatától. A bankett a hajó In
dulásáig tartott és a sörös parackok százai 
ürültek a vendéglátók egészségére. A társa- 
sóg alaposan becsipve érkezett a hajó fedél
zetére és még most Is azon gondolkoznak, 
hogy ml ártott meg- a sör, oagy a tengeri 
betegség. Jellemző a Hungária nagy nép
szerűségére, hogy a hajó knnltónya vissza 
.'elé jövet áthúzta a Rnpid élelmes vezető
jének trükk-klsérletét. A Rapid ugyanis a 
hfijóstársa'ág emberével lefogta Itatott az 
első osztályon nyolc hálófülkét. Am'kor a 
kapitány megtudta, hogy a Hungária csa
pata ia utazik, kijelentette, hogy csak az

GENERÁL
MOTORS UrLi»

P4.400
NímzetKözt G6skeresked?!ml rt.
V., Vörösmarty tér 4. - Teleton: 1-m SS.

ballt, ugyanakkor nálunk még csak remény 
sincs arra, hogy megfelelő, széles látókörű és 
cselekedni tudó koncepciózus vezető kezébe 
kerüljön a gyeplő. Talán

az Összes sportok egy tilt véve sem foglal
koztatnak annyi embert, mint a futball, 

mégis súlyos ezrekkel támogatják a népszerűt
len sportagakat és sokezer pengőt vonnak cl a 
tönk szélén álló futbalitól. Érthetetlen és meg 
döbbentő ez a „vonalvezetés", aminek csak az 
lehet a következménye, hogy máról-holnapra 
összeroskad a nagy építmény, amelyet harminc
esztendős munkával emeltek a sport nagyjai 
Mindkét oldalon hibásak, de. a felelősség a 
pusztulásért nem a halálraítélt labdarúgást 
terheli.

Szekulics Bane szimpatikus nyilatkozata új
ból felszakitotta a régi sebeket s most a fel- 
eszinélés lázában és a tönk szélén nié.g egy 
utolsó kísérletre határozzák el magukat a fut
ball vezetői. Ez a lépés szorosan összefügg a 
politikai helyzettel is és valószínű, hogy rövi
desen nagy szenzáció érik be ezúttal n közö
nyös és télien sporthatóságok döntő veresé
gével.

esetben bocsátja a fülkéket a Rapid rendel
kezésére, ha a Hungáriával megfelezi a 
fekvőhelyeket. Ellenkező esetben az egész 
társaságot a harmadik osztályba telepíti át, 
ahova a jegyűk szól. A Rapid természetesen 
a megosztást választotta. Elmondotta még 
Sebes, hogy a csapat hangulata, kondíciója 
a lehető le.gjobb és a lelki harmónia telje
sen helyreállt a hosszú ut alatt a igy a ta
vaszi szezonban a Hungária Itthon fogja 
folytatni máltai győzelemsorozat dl.

-IMI —E

Végre egy döntő lépés 
az atlétika érdekében

örömmel jelentettük, hogy a Magyar At
létika Barátainak Országos Egyesülete cím
mel minden társadalmi osztályt képviselve 
tömörülnek az atlétika barátai. Arról is ir
tunk, hogy egyes verziók szerint ennek a 
hézagpótló intézménynek keretében csak 
harmincöt éven felüliek szerepelhetnek. 
Most egy kedves és meleghangú levelet 
kaptunk a MABOE el-készitő bizottságának 
elnökétől,

Árvay Arthurtól,
amelyben arról értesít, hogy ezek a verziók 
megdőltek és a rendes tagok sorába min
den huszonnégy éven felüli atlélabarálot, a 
pártoló barátok sorába pedig a tizennyolc 
éven felülieket is a legnagyobb örömmel 
fogadják. Amint az várható is volt ettől az 
alakulástól, nem akarja az ifjú tehetségek 
elől elzárni az utat, sőt ez annyira program
jába van, hogy a versenyek ingyenes vagy 
kedvezményes látogat hatása érdekében még 
a tizennyolc éven aluli atlftabarálok tag 
sága érdekében is tárgyalást folytatnak ax 
illetékes tényezőkkel.

A MABOE-tól nagyon sokat vár ■ 
magyar sporttársadalom,

amely annyit csalódott már a hivatalos 
képviselők működésében. A MABOE uj 
idők szeleivel borzolja a letargiába süllyedt 
atlétabarátok emlékeit és szcmmellátható 
élénkséget teremtett máris azokban a kö
rökben, ahol a sport érdekét mindenek 
elébe helyezik. Alakuló közgyűlésüket ja
nuár 18-án, hétfőn este a budapesti keres
kedelmi és iparkamara dísztermében (Sze- 
merc-utca 6.) tartják meg, hogy azután 
végre tudják hajtani a dús programot.

Kabos nyerte az LTE tőrversenyét. Az 
Újpesti Torna Egylet vasárnap rendezte
111. osztályú tőrvivőversenyét, amelyben 
huszonhárom versenyző vett részt. A győ
zelmet Kabos Endre szerezte meg nyolc 
győzelemmel, 2. dr. Fekete (BEAC) 5 rv., 
3. Ványí (BSE) 5 gv„ 4. Ifennycy dr. 
ÍHTVK) 5 gy. Olimpiai bajnokunk pompá
san megállta a helyét a tőrversenvben is. 
A kilences döntőben mindössze négy tust 
kapott. Általában igen erős küzdelmek jel
lemezték a verscnyL

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Norvégia 500 méteres gyorskorcsolyázó 

bajnokságát Engneslangen nyerte 44 mp.-es 
Idővel.

Mngdeburgbnn fedettpólya atlétikai ver
senyt rendezlek, amely alkalommal Wöllka 
a sulydobásban 1486 cm.-rel győzött.
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Bűbájos történetek,
SPOR1 ORSZÁGBÓL

OKNYOMOZ ÁS AZ ÖLTÖZŐBEN
A féli kupameccsek során történi. A fél

időben bárom drukker nyomult az öltő- 
tőbe A tréner dühösen kérdezi az éktől:

— Mit keres Itt?
— Az unokaöccse vagyok a pályamroter- 

aekl
— Ét maga? — fordul a második felé.
— Tőlem vették részletre a labdát!
A harmadik már meg sem várja a kér

dési, csöndesen motyogja-
—- Én Is fáztam ...

CAMPBELLT ELÍTÉLTÉK LASSÚ 
HAJTÁSÉRT

Camphcllt, a világhírű aulórckordert, ép
fen egy csodás futása utón megkérdezték, 
hogy ml volt a Jegmuiatságosabb autó- 
kafáadia. A mester mosolyogva mesélte-

— A második világrekordom után las
san haladtam Londonon keresztül. Egy üz
letet kerestem, kevés gázzal buralizott a 
kocsim. Egyszer csuk két energikus 
„hobbié" (a híres londoni rendőrök) ódáin- 
tett. Nevelve intettem vissza és tovább haj
tottam. ők azonban nem voltak lusták, 
nyomomba eredtek és elfogtak.

— Mondja, sir, nem tud gyorsabban haj
tani? — támadt rám az egyik. — Ez már 
szégyen.

Nevelni kezdtem, de ez még jobban fel- 
düliUelte őket.

— Kezdők nem valók ar. utcára! — 
mondta a másik hobbié. — Kérem a papír
jait, sir!

— Átnyújtottam. Amikor beletekintettek, 
kővé meredve bámultak rám, de aztán meg
jött a hangjuk:

— Bocsásson meg, mr. Camphel!... de 
azért fizetnie kell!

— őt shillingre büntettek a lassú hajtás 
miatt, mert Londonban túl lassan sem sza
bad hajtani.

FOGSOR ÉS RUHA
Nemcsak Magyarországon van birókérdés. 

A Bécs melletti Hamburg dohánygyári csa
pata és az FC, Hlmbcrg meccse után Kari 
Pelikán bírót -- rohammal „bevette" a kö
zönség. ököllel, botokkal, kövekkel rontot
tak rá, pillanatok alatt levetkőztették mez
telenre és kiverték a fogait. A kedélyes vé
rengzés miatt kórházba került szegény 
Pelikán, majd gyógyulása után polgári 
pert indított a Hainburg FC ellen, kártérí
tést követelve ruhájáért és a fogorvosi 
számláért. A szövetség megtiltotta ■ per 
folytatását és maga Ítélkezett az ügyben. 
2200 schilllng kártérítés fizetésére kötelez
ték a halnburgiakat, akik most egyezkedni 
akarnak a — fogorvossal.

A FUTBALLISTÁK A FLU ELLEN
Az Influenza, amelyet az angolok tömör 

rövidséggel Fiú nak neveznek, elbontotta a 
szigetországot is. Egész Anglia lüszköl és 
védekezik. Külön rendszabályokat léptettek 
életbe az angol futballogyesületek, amelyek 
elrendelték, hogy futballistáik kötelesek 
gargalizálni. Ezt még a tréningen sem sza
bad mellőzniük. A kivonult fényképészek 
a legkülönösebb helyzetben csípték el nz 
Arzenál játékosait, akik pohárral a kezük
ben, hálrahajtott fejje) különös koncertet 
rendeztek meccs előtt. Arra a kérdésre, 
hogy meddig fart ez, Allison, a neves me
nedzser, tömören csak ennyit válaszolt:

— Gargalizálnak, amíg a Hu tart!
Nyitott n kérdés ezrkután, hogv vájjon 

mikor Játszanak?...

i

A MAGYAROK LETAROLTAK AZ ÓTATRA- 
FÜREDI ÖT NEMZET VERSENYÉT 

ótátrufilredrAI Jelentik: A nagy nemzetközi 
mUkomoháió versenyem amelyben a magya
rokon kívül csehszlovákok, osztrákok, németek 
é*  lengyelek vettek résit, a magyarok nagy al
kart arattak, miután valamennyi verenywlm 
Ml gyfiteimeecn kerültek kL A Pálffy—Fekete 
vándordíját a BKE végleg megnyerte. A női 
egyesben Bolond Éva győzött Botong Gyöngyi 
clttt, a férfi mOkorcaulyásásban Tértik Ele
mér lett az első, míg Kertész a harmadik he
lyei airrezte meg. A párna ni Dk orvéul j éráiban 
a Szekrényesiy testvérpár nigy fölénnyel dta- 
datmaahodott a berliniek felett, a harmadik 
helyet az Imrédy Magda—Kertéig Ferenc pár 
Mérésié meg.
HEG1XFETF.SEK AZ OLASZ BAJNOKSÁGBAN

Vasárnap irámot meglepetést hoztak ar 
olasz bajroki mérkőzések Az Ambrozínnn 3:0 
ra győzött Alexandria ellen, a Milano 1:0 ra 
verte a »ok«soros bajnok Bologna csapatát, a 
Piorentlnn 4 3-ra gyfizótt a Juventus ellen, a 
Genoon Irö-ás győzelmet aratott a Triestinái'al 
szemben. a \onarn 6 1 re verte Rómrft és nz 
FC l.ucco 3.1 re Torinál.

A esehas'.ovék téli kupamérkőzések során a 
Viktória 7i»kov 3 2 re győ.-ött a DEC ellen és 
Bohemlans 2 1 re verte ar Unión Zlskovot. | 

Perrv volt tenisz vili gbnjnok 
amerikai Vlnesl 13:11 és 8:1 arányban le- __
gyóste. éjért a meccséért huziezcr dollár tisg ljedérc (3) Vadász, 
tgkldijal kapott. ■' ~

Örökzöld íutballgyep -10 dollárért
Az amerikai vegyészet csodája a legújabb íükozmetlka
Magyar vonatkozásban is rendkívüli ér

deklődést keltő felfedezésről számolnak be 
az amerikai lopok. Az Újvilág fejlelt ve
gyészeié beleavatkozott a természet mostoha 
rendjébe és kiknrrigálva annak fogyatékos
ságát,

megoldotta az örökzöld gyep 
problémáját.

Tudott dolog, hogy a tavasszal áa nyáron 
üdezöld gyep az őszi és téli Időben elsőn- 
gul, sőt barnává változik. Az amerikai ké
mikusok nem nyugodtak ebbe bele, hanem 
keresték a módot, hogy a hervadó gyep szí
nét hogyan tarthatnák meg eredeti, szemre, 
szép üdeségében. Munkájukat siker koro
názta, mert — amint art a sorozatos pró
bák beigazolták — egyszerű módon és

rendkívül olcsó el_'árissul sikerült az 
öreg füvet Is megfiatalítani.

Szilaveczhy rendőrfőtanácsos 
rendkívül érdekes nyilatkozata 
a vívókról és a rendbontókról

párisi vivóvllághajnokaág már nincsA
messze és ezért feltűnően hat az a nagy 
csönd, ami a magyar vivófrontot magülte. 
Ha a hölgyutánpótlás kerete nem jelezné 
az aktív munkát, akkor már szinte el is fe
lejtettük volna, hogy ez a remek sportág a 
világon van. A különös és szokatlan csend 
körülményeinek kinyomozására felkerestük 
Szilaveczkii Lajost, a Vívó Szövetség elnö
két, aki n következő érdekes nyilatkozatot 
adta a Hétfői Naplónak:

— Vivőink a legkomolyabban dolgoznak 
s készülnek a párisi világbajnokságra. Ép
pen azért érthető, ha a kezükben nem a 
nagydob ütője, hanem a villogó penge van. 
Mindenkit megnyugtathatok, hogv a készü
lődésünk éppen olvan komoly, mint ami
lyen az olimpia előtt volt. Egyéhkónt feb
ruár első napjaiban utaznak vivőink Egyip-

Két faiam elmaradt az flgetdn
Á programot legérdekesebb száméban, a 

Nemzetközi versenyben nem akadt megfelelő 
száma Induló s ugyancsak elmaradt a Három
évesek versenye. így mindössze nyolc verseny
arám került eldöntésre. A versenyek nagyobb 
részében a másodsorban fogadott lovak domi
náltak i a fnvorltok közül csak Ricskás, Csa 
Ián. Margit és Csipke nyerték meg versenyei 
két. A gyenge programm ellenére mindhárom 
hely zsúfolásig meglelt.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. Elmaradt.
IL Colocald díj. 1. Tllly (1«) Zwlllinger. 2. 

Egerla (pori) Raymer, 3. Theodora (2J4) Fityó. 
F. m.: András (6) Hnnser, Ribillió (10) Stei 
nitz, Penny (16) Jónás, Írónké (4) Marschall, 
Murány (6) Wiesner. Küzdelem. 10:33. 13, 14, 
18 Olasz: 10:43. Befutók: 10:52 és 67. Idő: 29.8.

III. Amaleurversrny. I. Quaslmodo (3) Bo- 
gvai, 2. Varázsló (6) Varsányi. 3. Bájos (0:10) 
Balogh. F. m.: Borka (2) Montagh, Zápor (6) 
Vecscklöi Biztosan. 10:33, 17, 42. Olasz: 10:42. 
Befutó. 10:123. Idő: 32.6.

IV. Handlcap. 1. Fönr (3) Simkó, 2. Hopper 
(IH) Raymer, 3. Rejtély (4) Mann F. m: 
Bandlka (8) Földi. Unnia (5) Jónás, Johny J. 
F. (114) Felser, Gyarmati (5) Vorst. Nemes 
(12) Benkő, Paris (8) Marschall, Marlcne B. 
(10) Baik. Biztosan. 10:42, 22, 15. 25. ~ 
10:31. Befutók: 10:79 és 224. Idő: 33.7.

V. NemaetkM verseny. Elmaradt.
VI. Mechanikus handlcap. |. BIcskAs 

Tcniann, 2. Groo Peggy (IK) Feiser, 3 
(5) Jónás. F. m.i Bnktifánlos (8) Raymer, Leó 
(3) Maszár I. Osztalék (10) Steinitz. Küzde
lem. 10 20 12, 13. Olasz: 10:38. Befutó: 10:48. 
Idő: 33.0.

Olasz:

ipari) 
Spilko

Január 12, 14 és 17-én d. u. HS-kor

íifletfiversenyek
VII. Gciraal díj. 1 Egyetlen (3) Baik. 2. Paj 

lás (5:10) Kovács IL, 3. Csongor (10) Mon- 
tagli. F. m ; Kálmán (3) Zwlllinarr. Varázs 
(2W) Bedekovlci, Lólr.'ny (•) Jónás. Hanna 
the fz-at (8) Fityó. Biztosan. 10:42, 16. 13, 24 
Olnsx: 10:35. B’fuló. tu;67. Idő: 317.

VIIL Hardlcap. 1. Csatán (parii Kovács 11.. 
2. Orsolya (4) Marschall, 3. Lord cf Pannik 
(3) Simkó. F. m.: Estike (6) Baik. Lúgos (8) 
Mauser. Arvalcgór.v (2) Zwll'.lngcr. Glória (41 

IMnszt'r 1., Oda (10) Marék. Ki re' lem. 10:22, 
14. 18. 23. Olasz 10:53. Befutók: 10:84 és 62 
Idő: 29 I.

IX. Gyopár díj. 1 Margit (2' Felser, 2. Ba 
jedérc (3) Vadász, 3. Capua (5) Maaz.'.r I. 
F. m. Opera (10) Mann. Pagát (10) Marton,

Ennek a „fOkozmetikának" a titka különös 
összetételű vegyszer, amellyel valósággal 
befestik a pázsitot s egy óra múltún n szik
kadt gyep is üdezölddé válik. Először az 
igényes golfozók alkalmazták ezt a mód
szert, majd Philadelfiában varázsolták újjá 
a gyepszönyeget és a csodára felfigyelő 
amerikai közönség kívánságára a meccs 
szünetében leplezték le az eljárás titkát. 
Egy pályára való „füfiatalitő' anyag

alig kerül tíz dollárba
és az a kiváló előnye is megvan, hogy al
kalmazása u»án a festett fii sem az eső, 
sem a hó hatására sem veszíti el színét.

A magyar pólyák fiigondnokainak gond
ját minden bizonnyal alaposan lecsökken- 
tené, ha az érdekes amerikai módszerről 
mielőbb részletes információkat szerezhet
nének be.

tómba, ahol mind a három fegyvernemben 
szerepelnek. Hogy kik lesznek a gárda tag
jai és ki lesz az a két kardvivó, aki San- 
Remóba utazik, azt hétfőn este fogjuk el
dönteni. Párisig különben még hat válogató 
verseny szerepel a műsoron és ezekből öt 
kötelező lesz.

Most megemlítjük a hölgyutánpótlás ki
tűnő munkáját, amire Szilaveczkg elnök 
őszinte örömmel reflektál:

— Nagy megelégedéssel tölt el valameny- 
nyiünket a hölgyutánpótlás nagyarányú si
kere. őszintén szólva nem is hittük, hogy 
ilyen jól beválik a kezdeményezés. A fő
érdem ebben Szenes Miklósnéé és Zöld 
doktoré. Szenesnét egyébként azért is meg 
kell dicsérnünk, hogy százhúsz hölgyet tu
dott összehozni a szövetségi keretbe és 
ezenkívül még egy ötvenfönyi gárdát nevelt

Rekordkísérlethez 
nem elég csak az akarat

A MUSz hölgy-bizottságának női uszóverse- 
nye nagy közönség elölt folyt le a Nemzeti 
Sportuszodában. A verseny érdekessége na 
volt, hogy a rekordkísérletek sorozatos tör
vényszerűséggel nem sikerültek. Részletes ered
mények. 300 méteres hölgy jyorsuszás: 1. Har
sány! BSE 4 p 26 2 mp. Harsány! rekordkísér
lete nem sikerült. 200 méteres hölgy mellúszás:. 
1. Hideg BSE 3 p 22.4 mp. Hideg rekordkísér
lete szintén nem sikerült. 100 méteres hölgy- 
hátaszás: 1. Győrffy BSE 1 p 29 mp. Győrffy 
rekordkísérlete nem sikerült.

3x100 m. hölgy vegyesstafétóban első a BSE 
A) csapata 4 perc 22.2 mp.-es Idővel. Országos 
rekord!

Kom(ádl-kupa vizipólótnérkőzést MAC—III. 
kér, TVE 3:3 (2:1).

Móric (5) Zwilllnger T., Jóság (2H) Raymer, 
Bnznkalász (5) Jónás F., Szendrő (10) Mauser, 
Betörő (5) Wiesner. Könnyen. 10:25, (4. 29, 23. 
Olasz: 10:114. Befutók: 10:149 és 109. Idő: 37.9.

X. Pétvcrseny. 1. Csipke (pari) Steinitz, 2. 
Adóm (l’/«) Zwilllnger, 3. Soohic (8) Hauser. 
F. m.: “ • • *....................... .. ................ ..
Ma szár 
Befutó:

Revisio (5) Kovács II., Edömér (10) 
I. Könnyen. 10:16, 10. 10. Olasz: 10:23. 
10:23. Idő: 31.1.

iWLfJo
A book mák e renged élvek szrnaáclója, hogy ■ 

nyolcadik pályázó: Brand János nem kapott 
licenciát. Annál meglepőbbnek látszik a 5L L. 
E. döntései mert Braud tudvalevőleg tavaly, 
mint bookmaker Jelentős veszteséggel zárta az 
esztendőt. Tuzf-körökben azonban már hetek 
óta rebesgették, hogy a nyolcadik pályázó kö
ríti valami nincs rendben. A licencia megtaga
dásának állítólag egy már aláirt megállapo
dástól való visszalépés •« oka.

♦
Hatvan lő van Ausztriában tréningben. Hogy 

lehet ma/d ezzel a keu'sszúmu lóval versenye
ket rendezni, art egyelőre senki sem tudja. 
Nálunk pillanatnyilag 3Ő0 főziyi a lóállnmány 
Alagon. de ez a szám a szezon kezdetéig még 
növekedni fog a hadseregi istálló és az otthon 
teleltető kis otvnerek lovaival.

*
Ar úgynevezett Nemzetközi versenyek, oz 

ügetöprogrammok mindenkori főesemónye 
ujabban igen vérszegénv programmal szolgál. 
A versenynek ■ nap legvonzóbb eseményének 
kellene lenni, de annak sem a mezőnye, sem 
ennek kvalitása rendszerint nem felel meg 
hivatottságának. Igaz, hogy Meridián és Ipoly 
pihennek, s az is Igaz, hogy Balta. Bajnok, 
Mnsdcapa és az zsetleg még idetartozó Torkos 
könnyen elkerülhetik egymást. De ha tahin 
átmenetileg, mint handlcapek kerülnének ki
írásra ezek a versenyek, úgy n mi fogalmaink 
szerint el-öosztálvu hnndicanlónak minősít
hető: Csákány. Engclbcrt. Erieh U.. Ilona. 
Krlsta. London. Magvas, Molint.ri, Opál, Rózsi 
stb.-vd kiegycrlilve, minden második versony- 

lehetni
stb.-vel kiegyenlítve, minden mátndlk 
napon igazán élvezetes lóversenyben 
részünk.

♦
Góltotó kísérletek voltak vasárnap 

az ilgctőn. Ha - -*•* —• - • --
nyúlt, régen vajúdó 
pontra.

----—,. délután 
vllf gllás megfelelőm k hlzo- 

kérdés jutott nyugvó

az ellenzék manőveréhez és 
amit az utánpótlás ellen fa

egyesületében, a S|>órlában.
Most személyi kérdések kerülnek sorra. 

Megkérdezzük, hogy mi a véleménye az 
utánpótlás bemutatóján feltűnt László Évá- 
ról és a többiekről.

— László Éva óriási tehetség
— mondja Szilavcczky — és bizonyos va
gyok benne, hogy teljes mértékben beváltja 
a hozzáfűzött reményeket. Rajta kívül még 
három-négy klasszis vivónő áll rendelkezé
sünkre, de sajnos, egyelőre még nincs pén
zünk ahhoz, hogy különválaszthassuk őket 
a többiektől,

— Mit szól 
a támadáshoz, 
téztek?

— Ellenzék
tan az elnök — és csupán az történt, hogy 
a bemutató után a kerethez nem méltó ta
gokat eltanácsoltuk. Ezekbek ez, ugylötszik, 
nem telszétt és retorzióképpen hangulatot 
akarlak teremteni az egész rendszer ellen. 
Ha valakinek valami kifogása van — 
mondja most határozott eréllve! Szllaveczky 
dr. —, mondja meg a szemünkbe, mert mi 

semmféle hátmögötti rendbontást nem 
tOrünk

és minden ilyent csirájában fojtunk el. 
(LL)

nincs — mondja határozót-

A BUDAI 11 GYÖZET.EMMEL FEJEZTE BE 
TÉLI TÚRÁJÁT

Nanegból jelentik: A Budai 11 csapata va
sárnap aa FC Nancy ellen mérkőzött, amelyet 
110 arányban megérdemelten győsöit le. Fél
idő la 1:9 volt. A znérkőséa egyetlen gólját 
Sztancsik szerezte. A csapat hétfőn este nyolc 
érakor érkezik a Keleti pályaudvaron.

BARNA GYŐZŐ NYERTE 
A DUNA SC VERSENY-ÉT.

Vasárnap nagy közönség előtt tartotta « 
törekvő Duna SC nagyszabású asztali tennisz- 
vcrsenyéL A férfi egyes elődöntői során Barna 
3:1-re győzte le Mártont, Bellák ugyancsak 
3:1-re Sóst. A döntőben Barna—Bellák 3:1. 
A női egyes döntőben Gél Magda 3:2-ös győ
zelmet szerzett Ferenczyvel szemben. Vegyes
páros döntő: Barna, Gál—Kelen, Mednyánszky 
33).

Aa FTC kardvivó versenyét Németh PSE 
nyerte Somogyi FTC és Vajda VÁC előtt

A vidékiek domináltak u ifjúsági birkózó- 
bajnokságban. Magyarország ifju-ági birko.jó- 
bajnokságainak küzdelmeit tartották a MÁV 
kolónia nagytermében, csekély érdeklődés 
mellett Az eredmények: Pehelysúly: 1. Hor
váth, Gyöngyös. Könnyüsuly: I. Tarinússy, B- 
Vasutas. Kisközépsuly: 1. Holló, Cegédi Va- 
sutas. Nagyközépsuly: 1. Sólyom, Törekvés. 
Nehézsúly: 1. Kovács, B-Vasutas.

A 3. cserkészkerülct vasárnap délelőtt 
tartotta Szombathelyen XVII. rendes évi 
közgyűlését. A közgyűlést dr. Fethő Ernő 
kerületi elnök nyitotta meg és indítványára 
védnökökül megválasztották Grosz József 
püspököt, vitéz Jány Gusztáv tábornokot, 
Liber Béla főigazgatót, gróf Teleki Béla fő
ispánt s vitéz Tamás István polgármestert. 
Éry Emil országos elnök tolmácsolta a sző- 
vétség üdvözletét a közgyűlésnek, majd 
qróf Teleki Pál főcserkész előadást tartott 
a cserkészet fejlődéséről. A közgyűlés vé
gül megválasztotta az uj tisztikart.

HÉTFŐI NAPLÓ
Ssarkmatik

Dr. ELEK Hl’fió ÉN MANN HUGÓ
P«J«IS» uvrkewld m kudte 

l»r. ELEK HUGÓ
ScerkesztAtez te kiadóhivatalt

Budapest VII. kér, ErznéLrt-l Arat M szánk
UliUAinap te ras.rna|> dód Q órligi 

Telefon: I-.188-86.
Vsteinup déluttn i órttób

VI. brr. Aradi útra K. sz. ((ílobns-nyomda). 
Telefon: 1 100 4.1 éa I-U4A H1.

Vaumat, délután rei S órától kezdve laivSrUnu
Telefon: t-109-42 I-IM 4A, | 100 44 te 1-340 81
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