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luNóudrg hmiHiiossagi
kísérlete a ícellájában

~ Vasárnap reggel megdöbbentő hir futott 
szét a pesl vidéki törvényszéken:

Lublóváry György, a Vkyázó-muzcum 
kincseinek tolvaja, öngyilkosságot kí

séreli meg!
Fel akarta akasztani magát cellájában. A 
fogházőrök ébersége, óvatossága azonban 
megakadályozta tettében. Az utolsó pillana
tokban nagy izgalmuk között lehetetlenné 
tették az öngyilkosságot. A Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap délelőtt megtudta a 
meglepő események minden előzményét és 
részletét.

Szombaton délután, amikor befejeződött 
az izgalmas rákoskeresztúri helyszíni 
szemle, Lublóváry György megtörtén, szo
morúan tért vissza fogházőreivel a pest
vidéki törvényszék épületébe. Mielőtt be
csukódott volna mögötte a cella ajtaja, a

Öngyilkossági kísérlet éjszaka 
a cellában

órákon keresztül fel-alá járkált a cellá
ban, majd lepihept.

Az éjszakai órákban
Lublóváry cellájából furcsa zajt hallot

tak az ügyeletes fogházőrök.
Felnyitották a cellát s pár pillanattal ké
sőbb kiderült, hogy mi történt.

Lublóváry idegei felmondták a szolgála
tot, idegrohamot kapott s rohamában ön
gyilkosságot akart elkövetni.

Lepedőjét darabokra tépte, széthasí
totta törülközőjét. A széttépett lepedő
vel és törülközővel az ablak kilincsére 

akarta felakasztani magút.
Az ügyeletes fogházőrök 
az utolsó percekben akadályozták meg

Beteg vagyok, tessék megvizsgáltatni 
orvosszakértőkkel...

Vasárnap délelőtt dr. Felszeghy Róbert, 
a feltűnő bűnügy referens vizsgálóbíró ja, 
megérkezett hivatali szobájába és nyomban 
hozzákezdett az iratok tanulmányozásához.

Pontos jegyzőkönyv feküdt már a vizs
gálóbíró előtt, a rákoskeresztúri Vigyázó- 
múzeumban tartott helyszíni szemle. ered
ményéről, a kéménylyukba rejtett kincsek
ről. Arról azonban még nem adott számot 
Lublóváry György, mi történt a többi érté
kekkel, amelyek hiányoznak? Arról som 
•dott világos feleletet,

voltaképpen miért követte el a soroza
tos tolvajlásokat?

Mindezekre a kérdésekre és a bűnügy eddig 
fel nem derített okaira feleletet kell adnia 
Lublóváry Györgynek, ezért a vizsgálóbíró 
Úgy intézkedett, hogy vasárnap ismét ki 
hallgatja. 

Vasárnapi vallomás az elkátyavetyélt
kincsekről

Elsősorban arról faggatta: 
hol vnnnak az ékszerek, 

a drágaságok, amelyek eddig nem kerültek 
elő.

— Eladtam, elzálogosítottam ... — vála
szolta apatikusan Lublóváry. — Később 
tudtam csak meg, hogv mi az Igazi értékük 
a drágaságoknak, amelyeket egészen potom 
úron adtam tovább. Volt olyan dar.ió, 
•mely közel ezer pengőt ért és nyolcvan

pengőt kínállak érte.
— Miért csinálta! Mire kellett a pénz! — 

hangzottak a vizsgálóbíró kérdései.
Lublóváry percekig hallgatott, attán ke 

zeit széttárva, felelte:
— Beteg vagyok... Beteg voltam... 
Nem Is tudok számot adni a dolgok
ról... Magam sem tudom, hogy tör

ténhetett ...
Aztán arról vallott a Vigyázó muzeum

vizsgálóbíró engedélyt adott, hogy hozzá
tartozóival néhány szót válthasson. A hat
vanhárom esztendős

Lublóváry szemében könnyek csillog
tak

és kétségbeesett, sírásba csukló hangon 
mondotta a hozzátartozóinak:

— Nekem már elég volt... Végelvefek 
mindennek, mielőtt a botrány még 
szélesebbre dagad ... Végelvetek min
dennek, hogy legalább benneteket kí
méljelek meg a szégyentől, a meghur

coltatástól ...

A hozzátartozók néhány vigasztaló szó 
val igyekeztek megnyugtatni a kétségbe 
esett embert, aztán végeiért a beszélgetés 
Lublóváryt a fogház egyik emeleti céllá 
jába kisértik vissza.

az öngyilkosságot,
amikor berohantak Lublóváry cellájába. Az 
idős ember feldúlt arccal, izgalomtól elfúló 
arccal kiáltozta:

— Meg akarok halni! Be akarok fejezni 
mindent! Ha most nem sikerül, majd lég 
közelebb sikerülni fog!

Az izgatott, kiabáló emberhez orvost kel
lett hívni. Csillapilószereket, injekciókat 
adott az orvos Lublóvárynak. Hajnal felé 
nyugodott csak meg.

Viaszsárga arccal rogyott le fekhelyére.
A reggeli órákban, amikor közölték vele, 
hogy ujhól ki fogják hallgatni, Lublóváry 
apatikusan, szótlanul vett tudomást a ki
hallgatásáról.

A délelőtti órákban fogházör vezette 
Lublóváry Györgyöt a vizsgálóbíró elé. 
Megtörtén, lassú, fáradt léptekkel haladt 
végig a törvényszék folyosóján a nagysza
kállas, sápadt arcú idős férfi.

Egyik kezét állandóan az oldalához 
szorította.

Amikor a vizsgálóbíró elé vezették, pana
szos hangon jelentette ki;

— Beteg vagyok, fúj a vesém. Mielőtt 
a veseműtétet végrehajtották rajiam, 
mór gyógyíthatatlan beteg voltam, en
nek a súlyos betegségnek az áldozata 
vagyok. Tessék megvizsgáltatni •rvos- 

szakérlővcl.
A vizsgálóbíró tudomásul vette Lublóváry 

kérelmét, aztán egymásután intézte hozzá 
a kérdéseket. 

letartóztatott gondnoka, hogy a betörés 
ügyében már megtörtént a feljelentés, ami
kor a nagyértékü drágaságokat elrejtette. 
A feljelentés megtétele után keresett rej
tekhelyét a ni ti zen in ellopott kincseinek.

A déli órákig tartott Lublóváry György 
kihallgatása. A vasárnapi kihallgatásnak és 
vizsgálatnak érdekes uj fejleményei lesz
nek.

Nyomozás Indul azoknak az emberek
nek a felkutatására, akik Lnblóvárytól

Orgazdaság miatt eljárás indul 
többek ellen

Vasárnapra tisztázódott az is, hogy az 
ügyészség milyen bűncselekmény cimén 
koslruál vádat a Vigj/dző-muzcum gond
noka ellen. Lopás vagy sikkasztás Lubló- 
vdry bűncselekménye? Ezt kellett eldönteni.

Áz. ügyészség 
egyrcndbell folytalólugMan elkövetett 
sikkasztás büntette elmén készíti el 

vádiratát,
ha • vizsgálat befejeződik.

A nyomozás mai stádiumában 
Lnblóvdryn kívül azok Is a bíróság elé 
kerülnek, akik a drágaságokat pár pen

gőért megvásárolták 
és Így orgazdaság bűncselekményét követ
ték el.

•1

Mussolini érdekes 
nyilatkozata az európai 
békéről és a bolsevista 
veszedelemről
Görlng vasárnapi programja Rómában

(A Hétfői Napló
Róma, január 17. 

tudósítójának telefon
jelentése.) Görlng porosz miniszterelnök 
római tartózkodása során vasárnap délelőtt 
Viktor Emánuel király és császár meg
hívására

vadászaton vett részt, 

majd ■ király villásreggelit adott tiszteletére. 
Délután Görlng Róma és környéke neveze
tességeit tekintette meg, délután pedig 

Umberto trónörökös meghívására Ná
polyba, 

majd Innen Caprlba utazik.
Görlng római tartózkodása alkalmából a 

Völklscher Beobachter vasárnapi számában 

érdekes Interjút közöl Mussolini mi
niszterelnökkel.

A Duce ■ többi ezeket mondottat
— Az elmúlt esztendőben létrehoztuk n 

Berlin—Róma tengelyi, ami Európa meg 
erősödésének kezdetét Jclcnll.

Nem hiszem, hogy valuha Is megvaló
sulhatna az európai Egyesült Államok 
eszméje, de bízom az európai eszme 

feltámadásában,

|aml annak felismeréséből eredhet, hogy

■ Vlgyázó-muzcum értéktárgyait potonf 
áron megvásárolták.

Kiderült ugyanis, hogy Lublóváry nem*  
csak a zálogházakba vitte a muzeum kin*  
cselt, hanem egyes nagyértékü drágaságo
kat, antikvitásokat eladott.

Orgazdaság elmén bűnvádi eljárás In
dul többek ellen 

és e hét elején már a gyanúba vett embe
rek kihallgatása megkezdődik a pestvidéki 
ügyészségen.

Tegnap híre terjedt, hogy Lublóváry v& 
dője, dr. Bernolák Nándor visszaadta meg
bízását és nem vállalja a védelmet. Vasár
nap Bernolák ügyvéd beadványt intézett n 
vizsgálóbíróhoz és ebben közölte, hogy a 
védelemről lemondott.

Vasárnap este Lublóvárynak még nem 
volt uj védője, 

de ma vagy holnap már jelentkezik az uj 
védő.

Felszeghy vizsgálóbíró Irányítására ft 
csendőrség tovább nyomoz azoknak a drá
gaságoknak a felkutatására, amelyek eddig 
nem kerültek elő. Minden valószínűség síé- 
rint ez a nyomozás tisztázni fogja, hova ke
rültek a muzeum többi értéktárgyai.

kultúránknak, egész műveltségűnknek, sőt 
létünknek

egyetlen közös ellensége van: a bol 
sevizmus.

l’j korszak kezdetén állunk. Tanul va
gyunk a társadalmi és a politikai tanok 
teljes és mélyreható megújhodásának.

A demokratikus eszmék mrghuktuk és 
ma már nem egyebek, mint fertőzési 

gócok és a bolsevlzmus csatlósak

Az angol-olasz megegyezésről az olasz 
kormányfő a következőképpen nyilatko
zott:

— Ez a megegyezés mindenesetre nr. 
enyhülés kezdetét jelenti és

számíthatunk többéves békés fejlődésre. 
Felhasználjuk majd ezt az Időt, hogy foly
tassuk békemüvűnk felépítését. A földközi*  
tengeri egyezmény csak erősítheti a nénv-t*  
olasz tengelyt és IAIIihIó jele azoknak az 
erőfeszítéseknek, amelyeket az európai 
béke biztosítására végeztünk.

A spanyol kérdéssel 
kapcsolatban Mussolini kijelentene, hogy 
OInszország nem használja frl ürügyül a 
szovjet beavatkozását arra, hogy megváló*  
illwo birmlKle lerlllrll lOrekvtaL
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Minden csésze kávé-

Borzalmas harc folyt 
vasárnap egy felrobbantott 

madridi kórházban
Kétszer halottat, ötezer sebssQHet vesz
tettek a vOröaOk a legújabb harcokban

Hévé nélküli

fív (tel — 8 r 8 Ht
táplálék és

Meinl Gyula
KávéMazatali r-L

Orvos! csoda 
a NÁV-Kórhazban

joNwldatón van a szive 
egy aiéomásliínO^ feleségének

Orvosi körűkben sokat beszélnek a Máv. 
kórház egyik betegéről, akinek m szive tel
jesei) n jobboldalán van, még pedig olyan 
uhnurmban elhelyezkedve, amilyenre 

eddig u>ég nem volt példa 
® magyar orvostiiilományban, sőt külföl 
<J<"n Is rllkuságszúmba megy.

Kiszely hívón gyulai Allomásfönők fele 
aége orvosi tcliilvizsgáhitra jelentkezett h 

in. /'o'/fnonlrrArf/'Ulenl kórházában.
Belső fá|dalntnkró| panaszkodott.

A jobboldali bordók között, nem o
mellkastól, napjában többször heves szu 
i.isok támadták meg, és

tatami különös szorongó érzés vett erőt 
rajta Ilyenkor.

A ,1/di> kórház több orvosa megvizsgálta, 
oznl.in megröntgenezték Kistcly lalvánnét.

A rbnl;Tnvlzsgúlat arra az érdekes íclfcdc 
lésre vezetett, hogy

lilszelyué szive nem ■ baloldalon, ha*  
nem u jobboldali bordák között van 

és roMSulléiél ez okozza.
Többször is megröntgenezték és a szív 

TÓI iöbb|< le (elvételt készítetlek Az orvo 
sok nagy érdeklődéssel fogadták az érdé 
kés esetet és

más kórházukból Is ellátogattak az or*  
vonok, hogy tan uluiúnj ózzák

n ritka orvosi felfedezést.
Kisztlyné szive kiilönlrcn éppen nfckorn 

mint n I >bbi emberé és születése óin hord
hatja a jobboldalán, anélkül, hogy tmlolt 
volnn róla.

A legjobban maga volt meglepődve, ami 
kor megtudta, hogv a szivét a jobboldalán 
viseli és azzal van baj.

5TEINACH
vasárnap paripát vásárolt

SOPRONBAN
Sopron, január 17.

fA Hétfői Napló fndósitójclnak telefnnjelrn 
lése.) Érdek.s vendég érkezett vasárnap dél 
elölt Sopronba: Slclnuch professzor, oki egy 
iilónuskaplUiny lArsasíigál-nn (élt Bériből,

A vórosban mindenki azt hitte, hogy 
Avhuju urvoalnnár valakin megfiatalító 

miilétet akar végrehajtani.
Kiderült azonban, Imgv nz (dós tudói nem 
műtétre jött, hanem magyar bé.tavlovat sze 
retne v. sióidul. A vasútállomásról egyenesen 
Hrindorfrr Ignác volt országgyűlési képviselő 
villájába ment akitől egy szép paripát vású 
roll, siiiriurh professzor

betvcnhaléves, de még mindig fiatalos réti
ben van. kedvenc sportja a lovaglón.

Sokat hallóit a magyar lovakról, ezért ntnzofl 
le Bécsi Öl A sikere*  lóváaórlás útin a legkö
zelebbi vonallal nyomban visszatért a császár 
v árosba.

Orv Gombos Salamonná, szül. Vnpthnt 
Teréz, nevelt I. ártva Aranka nevében Is 
megt rt növel |fImii, honv imádott férje

Gombos Salamon
ay. Hév lóintéu

folvó hó ló An AD éves korában 63 évi 
boldog h.UKs.g utón örökre elköltözött

Folvó hó IA ón. hétfőn d a 3 Arakor 
temetjük a rákoikc'cuturl zsidó lemé 
tőből

Budapest. 1037 fnnnár hó ÍR in

Madrid, január 17.
(A Héltói Napló tudósítójának távirata.) 

A Madrid körfttl harcok hevessége n aprói - 
napra fokozódik. A nemzeti csapútok uj of- 
fenzivát In holtrk, nmely nz egyetemi vá
rosrészből indult ki és vasárnup reggelig 
tartóik , „

Vasárnap délelőtt továbbfolyt a borzal
mas harc.

A vörösök bombákul dobtak egy nagy 
ma'ridl kórházra és gyógyintézetre, mert 

az épületben nemzett csapatok tartóz*  
hódiak,

A félig ronuuálőlt épületekben borzalmas 
csata kezdődött. A felsőbb emeleteken tar
tózkodtak a nemzeti csapatok, az alsóbb 
í rnelctekct a vörösük foglcUák el. A robba
nás elpusztította a lépcsőket s Így a rom- 
fotlmazzá vált lépcsőhúzban folyt a harc.

A madri 'I védelmi tanára jelentés® sze
rint vasárnap az egyetemi városrész

ben Is újból fellángolt a harc.
A délspanyolországl frontaznkaazon is 

lilább heves harcokról érkezik jelentés. 
I'ronco tábornok elővédjei Marbellu kikötő
város előtt állanak.

A Malaga—Eslcpona frontazakaszoa 
kétezer halottat s ötezer r-ebcsültet vesz

teitek a vörösük.
Térnél környékén a nemzeti csapatok 

hatalmas mennviségii hadianyafot és gép*  
fegyvereket zsákmányoltak, amelyek szov- 
'ctvyártniúnyuak voltak. A nemzetlek több 
foglyot vitettek, kHztilk szovjeltlsztekel lg.

A levegőben Is folyik az Izgalmas, elke
seredett Imre.

A nemzeti rcpOMgépck bombái dobtak 
egy hadlanyagszállltó gőzösre, amely 

elsülycilt.
A legújabb Jelentések szerint a Madrid

Százoldalas panamavádirat
Szolnokon

Szolnok, január 17.
fA lléfffíl Napló tudósítóidnak telefon 

■clentésc ) A szolnoki pnnaninQgyckkcl kap 
'sóimban uz utóbbi napokban különböző 
’iirck terjedlek cl, amelyok arról szóltuk, 
’iogv n nagy port felvert panatuaügy lelje 
wn összezsugorodott.

Ezzel szemben illetékes helyen vasárnap 
telelőit ki'elentettvk n Hétfői Napló mun
katársa előtt, hogy ezek a hírek nem felel
nek meg a valóságnak,

csupán egy két jelentéktelen dologban 
történt vádelejtés.

Szombaton különben a közel százoldalas 
vádiratot kikézbesitelték dr. Tóth Tamás 
volt polgármesternek, Sdrkőzy György volt 
tanácsnoknak, Dorogi József útépítő vállal- 

Friedrich István és a 
Kereszténypárt között e héten 

meglesz a megegyezés
Csllléry András külön szerveikadik és kilép a Keresztény
pártból - A Kisgazdapárt pestkörnyéki gytt’ésel

A Hétfőt Napló Jelentette elsőnek a keresz
tény pártok körött folyó tárgyalásokat, ame
lyek az elmúlt Iteten a legitimista és keresztény 
gazdasági párt ejts beolvadásához véreitek. A kél 
párt fúziója azután szétrobbantotta n legitl 
misla pártot és most mór n keresztény pártok 
fúziója körül íretek’s feilemények alakultak ki.

Kftihen folytak és folytuk most is a tárgya
lások n keresztény. gazdns.'gl pAit fs a Feled 
rlch István féle keresztény ellenzéki párt kö
zött is. Erre vonatkozólag

FRIEDR1CB ISTVÁN
n Hétfői Napló munkatársának vasárnap a kő 
vetkezőket m >udo(ta:

— A kereszténypárt és a keresztény 
ellenzék közölt !• lyó tárgyalások kedve 
>ö«n haladnak előre. F.«en a héten — min
den remény megvan arra — létrejön a 
oiegátlapcdás és így semmi akad.'lya vem 
lesz annak, hogv az uj kereszténypárt meg 
alakulhasson.

Frtedrich István ezen ki jelen léve tehát azt 
jelenti, hogy a Keresztény Ellenzék cím alatt 
működő Frledrieh p’tat tényleg be fog olvadni 
a keresztény gardái, gi pártba Kétségtelen, 

.hogy néhány purlonkivüli képviselő Is esatla 
| kozni fog az uj egyesült kcresxlénypárthoz. Ez

ellen Intézett légitámadás alkalmával ír- 
zuhant bombák olyan mélyen szakították 
fel at úttestet, hogy a földalatti vasul sín
párjai sokhelyütt szabadon vannak.

Mungana tábornok, az Eaeorialt védő 
vörOscsapatok főparancsnoka öngyilkossá
got követett eb

Ma kezdődik a diplomácia 
döntő csatája l

Landoo, január 17.
<4 Hétfőt Napló tudósítójának távirata ) 

A spanyol kérdés köt ÜK diplomáciai cs.ita 
ezen a héten döi.tfi szakaszához érkezik. Hét 
főre várják Németország é-s Olaszország vála
szét az angol kormány ismeretes javaslatára, 
az önkéntes toborzások bódítására vonatko 
zóan.

Hétfőd ül össze Londonban • nemzetközi 
semlegesség! bizottság U, 

amely alkalommal Plymouth lord, a bizottság 
elnöke érdekes kérdéteket Intés majd a lé
met, olasz és szovjetorosz delegátusokhoz 
'ízek a kérdések a be rém avatkozás ellen 
érzésének szigorítására vonalkoznak. Angol 
részről ugyanis felmerült nz a terv, hogy a 
Spanyolországba Irányuló badianvagsx állítások 
allcnörzését olyképpen hajtsák végre, hogy 

minden egyes spanyol kikötőbe befutó gő
zös fedélzetére veszi a nemzetközi ellen

őrzőbizottság egyik ellenőrét,
aki a kikötőkben helyszínén győződik meg 
arról, kiraknak-e hadinnvagot. vagy sem?

Állal'han az a vélemény alakult ki, hogy a 
rémet és ax olasz meghízott hozzájánil majd 
ehhez a tervhez, lehetséges azonban, hogy elő 
feltételként kérni fogják, hogy

a Caballcro-kormány által külföldre Jut
tatott aranykészleteket foglalják le.

A londoni francia és szovjelorosz nagykövet 
máris közölte Edén külügyminiszterrel, hogy 
-rt ax előfeltételt kormányaik nem fogadhat 
Jók el.

kozónnk, Gyulai fíadl Imrének, a polgár
mester vejének, Papp Dénesnek és Lévay 
Istvánnak.

I.énay István, aki a városházán rajzoló 
volt és Léthónapi vizsgálati fogság után 
kétezer pengő kaució ellenében szabadlábra 
került, bemlvánnyal fordult a törvényszék 
hez és kérte, hogy a kaucióból

ötszáz pengőt adjanak vissza neki, 
mert a legnagyobb nyomorban van és 

öngyilkosság előtt áll.
Szombaton késő délután foglalkozott ezzel 
•íz üggyel a törvényszék vádtanácsa és ugv 
döntöttek, hogy

■ kérést teljesítik
és hétfőn délelőtt ötszáz pengőt vissza
adnak.

azonban csak akkor fog bekövetkezni, ha az uj 
pórt tényleg megalakul.

Értesülésünk szerint a győri képviselő,
Drobny Lajos nem vesz részt as uj párt

alakulásban.
Drobny, aki ax általános választások Idején ki 
buktatta Győrött Ernzrt Sándort, nem éretné

Megbízónk, a részére készülő

francia barokk női szoba 
.... .. torit szóin 
"•’ss lakószoba 
rendelését átadná.

Klasszikus formAk a modern 
irányzat minden kényelmével és 
praktlkuteágávaL

STROHMAVER TERVEZŐ IRODA
TUrr I„*n.u.  9, U. rm TeL: 1 S.'5-Sfl 
MlelAit 1(1-12 e> délután S-s 

jól magát mozi az Ernszt Sándor vezérlete 
alatt ax uj pártban.

Az uj kereszténypárt megalakulása azonban 
magában a keresztény gazdasági pártban is 
bizonyos mértékben ellenérzésekkel találko
zott.

CsUlérg András, akt ma a keresztény gaida- 
•ági párt fővárosi résxéoek as elnöke, nem 

nagy szivélyeooéggd látja Friedrick István b»- 
vonnlásót a pártba. Frledrich Istvánról ugyan
is nem képzelhető d, hogy egyszerű közkato
nának úil be ui úgynevezett egyesült keress, 
tény községi pártba. Népszerűsége és szerve
zetei mindereaetre jelentősebb szerepet kíván
nak meg majd részére. Politika! körökben te
hát biztosra veszik, hogy

í'sllléry András n Frtedrteh-párt bevonu
lásával lemond az elnöki tisztségről.

CMlléry különben már elő is készít magának 
egy másik mükrxtésl teiötetett e hó 2t én tartja 
meg vezetése alatt az úgynevezett Kékkereszt 
című szervezet alakuló ülését, amelyen az nj 
kereszténypárt tagjai már nem vesznek részt, 
úgyhogy

a Kékkrrerit-morgalom teljesen mirt CsD- 
léry András uemélyl alakulása bontja ki 

•zen o< ülésen zászlóját.
Míg a kereszténypárt körű! meglchetősea 

zajlik az élet, a független kisgazdapárt a leg
nagyobb érövet folytatja szervezkedését a vi
déken és most megkezdi a téli hónaptik alatt 
Budapest környékének intenzív beszervezését. 
E Ik5 n én Soroksáron és 2£-án Budakeszin 
tart a kisgazdapárt szervező gyűlést és ké
sőbb — mindig hétköznapokon —

folytatja Peatkörnyék minden jelentősebb 
községében u aglUciót

Vasárnaponként nagyobb gyűléseket tart a 
üggetlen kisgazdapárt s a jövő vasárnap mór 

Békéscsabán és Gyulán lesz nagyobbszal'ásu 
népgyölés. amelyeken résztveaz Eckhardt Ti
bor. a párt vezére is.

Értesülésünk szerint a legközelebbi napok
ban bejelenti belépését a kisgazdapártba Grí- 
ger Miklós is. fíriger ugyanis helyesli a legiti
mista néppárt beolvadását a keresztény gaz
dasági pártba és így tulajdonképpen párton 
kívül maradna a legitimista néppárt megszű
nésével

Egy ismert pesti 
gyógyszerészt arra 
kötelezett a Kúria:
fizesse vissza felesége 
hozományét

A Kúria TMbasz-tanácsa érdekes perben 
hirdetett most ítéletet. Basch Ernő, ismert 
pesti gyógyszerészt arra kötelezte a legfel
sőbb bíróság, hogy

elvált feleségének hozományát fizess*  
vissza.

A gyógyszerész esztendőkkel ezelőtt vett 
feleségül egy panesoval uriieányt. A házas
ságkötéskor 23.000 pengő hozományt ka
pott a felesége családjától. A házastársak 
abban állapodtak meg, hogy ha házasságuk 
felbomlik, Uasch visszafizeti a hozományt 
n felesége családjának.

A házasság fel In bomlott, de a hozo
mány visszafizetése körül differenciák 

támadták
a férj és feleség között. A differenciák any*  
nyira kiéleződtek, hogy a feleség beperelte 
kiilönváltan élő férjét. Arra kérte a bíró
ságot, hogy n 23.000 pengő hozományt tel
jes egészében, valorizált értékben fizettesse 
vissza a férjjel.

Az alsófoku bíróságok ellentétes Ítéletei 
után a Kuriu most kötelezte Basch Ernő 
gyógyszerészt, hogy

• hozományból 6000 pengőt fizcMen 
vissza elvált feleségének.

Az ítélet megokolósa szerint a férj a hozo
mány egy részét olyan vállalkozásba fek
tette, ami értekét veszítette és ezért köte
lezte öt, hogy u hozomány egy részét fi
zesse vissza a feleségének.

Uram!
Wiu tükrében at arMt, miiven btr 

sonywan ama, ha Heiolite-Rafiid 
arcápoló gyorsborotiiakrémmel bőről- 
oálkoeoti.

Vn habozzon, ne dörzsölje percekig 
arcbőr öt, egv borirtndlkozd.< ifs Ön is 
hitre lesz a Hezolitr-Rapid arcápoló 
gvorsbontoakrinnek, mellyel mz. 
tzappan is eael nőikül i perc alah 
tud tökéleteten borolcálkozni.

Illandó használatnál arca fái ápolt 
ás üde lesz.

rrábadoboz 14 lillár, nagy tubus 86 
liller, nagy doboz t.go pengő. Kap
ható minden izaküzlrtben nagy dr. 
Holrzer illaUZ/tr tárában, VI., Te- 
rőz-körut 8.
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Férfi ingek
igen tartós anyagból, szén szí
nekben, kompiettszabásP3.88 2*80

Férfi Ing
2 gallérral, kitűnő puplinból.
d:vatos színekben.... P 6.48

Férfi alsónadrág
rayé köperből ... P 1.88 
színes erős anyagból..........P

Férfi pyjama
tartós Hanoiiból..........P 4.96

Férfi házikabát
jó szövetből, zsinórozással P

Nyakkendő
tiszta selyemből I 2.88. 1.88 
jó minősé’ü müselyemtől, di
vatos mintákban ....................P

4'96

1'28

296

78
Féríl nadrágtartó _ .70
jó gumiból ............................... P ■ O

Zoknitartó párja .... P 20
Férfi kalap
d vatos szín- és forma válasz
tékban. kitűnő nyúlsz ő bői

P 9.80 Q'QQ
jómlnőségű gyapjúból .... P U

Férfi télikabát nn gn
jó meleg Követből, bélelve 1 ■>"'

Férfi öltöny
szövetek 

divatos mintákban, egész öl- 16' 
tönyre.. ............  3 m. P 27.« IU

Férfi öltöny
szövetek 

tiszta gyablu, a lég1 óbb hazat 
gyártmányok i50 cm. szóIrf Qtt'.
1 öltöhvre .... 3 rti‘. P 39.-00 

foxntj MalMI

Félti bőrkeztyü
..Kecskenappa, dlsznóbőrszerii®

kecskebőr (sümisrth) P 4.88 
kecskenappa, tendkivül tartón

Makó zokni
hibátlan ................ p-58
Flór zokni
sima, duplataJppal- és sarok
kal, hibátlan ........................... P

Flór zokni
me°erŐFÍtett sarokkal és hegy
gyei. hibátlan............................P

Férfi zokni
márkás áru, zoknitarló gumi
be, zövéssel, kis gyári hibával

P 1.58

Férfi hosszú 
harisnya 

márkás áru, kis gyári hibával
P 2.90, 2.28

Férll ernyő
bambuszfogóval, tartós minő
ség .............................................. P

Férfi zsebkendő,
színes és fehér a apón
3 do .................  P 1-88, 1.28

Iraltáska
erős, puha lótő: bői. Ia. minő
ség, nikketezett zárral, válasz
fallal ...............................P 5.80

Hőtartó palack
megbízható ralnőség.VjliteresP

8'89

4*78

1*88

Egy tétel férllclpö: egyes pá- ■ 
púk, bőr- és cumícipők mélyen ■

Esik eső karikára, 
Mégis fix a frlxurája t

BRYLCREEHI
CORVIN

A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

Két leány halálugrása
A szerelmes Boda Mária
ás a megszidott Bódy Irén tragédiája

Vasárnap hajnalban majdnem egyidőben, 
egyszerre két lány indult a halóiba, ponto
san egyforma módon: leugrottak az emelet
ről.

A Eresz Géza-utca 27. számú ház házfal
ügyelője kapunyitás után rövid idővel ész
revette, hogy egy lány jön be a kapun. Az 
első pillantásra látszott rajta, hogy 

ünneplőbe öltözött cselédlány.
Mint aki biztos a dolgában és ismerős la
kásba indul, korül se nézett, ment fel egye
nesen a harmadik emeletre. A kapunyitó 
házfelügyelő még nem is ért vissza a laká
sába. amikor egyszerre csak sikoltást hal
lott. » következő pillanatban pedig egy test 
zuhant az udvar kövére;

a Eresz Géza-utcai ház korai látogatója 
ugrott le a harmadik emeletről.

A házfelügyelő azonnal a mentőkért tele
fonált. Megjöttek a mentők, de már nem 
segíthettek, a lány halott volt, összetört 
testtel, véresen feküdt az udvar kövén.

A közeli rendőr értesitette a főkapitány
ságot, ahonnan rendőri bizottság érkezett. 
A lány ruháiban, zsebeiben semmiféle ira
tot nem találtak. Mikor jobban körülnéz- 
lekT a harmadik emeleti folyósón

a rácsnak támasztva lezárt borítékra 
akadtak,

mielőtt leugrott volna, a folyósón tette le a 
búcsúlevelét.

A borítékot igy címezte meg: „Ez a levél

Hatósági rendeletre lebontják 
a Vilmos császár-ut 17. számú 

ház egyik szárnyát, mert 
életveszélyesek a lakások

A Bazilikával szemben, a Lázár uccu 
sarkán, 
házban

kilenc
mert

a Vilmos császár ut 17. számú

lakásból kilakoltatták a bérlőket, 
a helyiségekben életveszélyes 

a tartózkodás.
A' kilenc lakás a nagy sarokhoz kétemeletes 
udvari szárnyán van Az épületrész bontá
sát márnní} is kezdték.

A kilakoltatásnak és bontásnak érdekes 
előzményei vannak. A ház falain repedések 
támadtak már hónapokkal ezelőtt. A Rá
kóczi úti házbeomlástól megrémült lakók

a kerületi elöljáróság mérnöki hivata
lába siettek,

jelentést tettek az esetről. Ekkor kljavitot 
Iák a repedésket, de ezek helyett azután 
újabb repedések támadtak. Most már több 
szakbizottság szállt ki n veszélyeztelett ház
részbe és meghozták a döntést, amely meg
állapította, hogy

a háromemeletes sarokház udvari szár
nyában életveszélyes a tartózkodás.

Ezekutón a lakók nyomban kihurcolkod

f-20
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SycowskY, a nyugalmazott 
gengszterkírály nem várta meg 
a rendőrség terminusát;

vasárnap hirtelen összecsomagolt és elutazott Prága felé
Vasárnap délben a Dunapalota ajtónál- 

lója szürketaxit rendelt a szálló élé. Kis
vártatva a forgóajtón kilépett egy szikár 
kissé hajlotthátu, jellegzetesen elállófülü, 
közepeskoru ember. Lohndiner hozta mö
götte a bőröndjét. Az induló vendég 
Alexandra Sycowsky, a nyugalmazott geng
szterkirály volt, aki pár napig tartó nagy 
port kavart maga körül budapesti vendé
geskedésével.

Sycowsky még a múlt héten érkezett Bu
dapestre. Amikor kiderült, hogy itt van, 
nagy „sajtófogadást” rendezett, sokmillió 
dolláros adóügyekről beszélt, fantasztikus 
összegekkel dobólódzott elméletben, szó 
cselt Al Caponeről, mint „riválisról”, test
ben hordóit revolvergolyókról és egyéb 
amerikai gcngszterfantáziákról. Mindez

I.nlHIII
az angol sportsman oumlmontes 
hajrögzitője és haJtényeMtője.

a Eresz Céza-utca 13-ba szól".
A boríték hátlapjára kusza Írással föl

jegyezve ezt a megható sort találták:
— Aki leugrott, az a szerelmes Boda 
Mária harmincéves háztartási alkalma

zott...
A holttestet a törvényszéki orvostani in

tézetbe vitték, a rendőri bizottság pedig át
ment a Eresz Gésa-utca lö. számú há:*ba.  
Érdeklődtek Boda Mária után, de senki se 
ismeri. Most kutatják a szerelmes Boda 
Mária titkát és

Igyekeznek valahogy kideríteni, kinek 
kell kézbesíteni a levelet.

amely majd mindent megmaíiyaráz.
A másik tragédia a Péterfy Sdndor-ulc.i 

11. száma házban történt. Bódis Irén ház
tartási alkalmazott még szombaton este be
állított itt egy barátnőjéhez. Elpanaszolta, 
hogy

eljött a helyéről, mert a gazdája meg
szidta.

A barátnője vigasztalta, látszólag meg is 
nyugodott. Bódy Irén nála aludt és reggel 
elbúcsúzott tóle. Kiment a második emeleti 
lakás ajtaján,

egyenesen a korláthoz lépett, átvetette 
rajta magát

és az udvar kövére zuhant.
A mentők haldokolva vitték a Rókus- 

kórházba.

lak a veszedelmes lakásokból. A kiürített 
épületrész bontását pedig sürgősen meg
kezdték. Érdekes, hogy a házbontás

egyik érdekeltje, n Pázmány Péter 
Tudományegyetem.

A háznak ugyanis húsz tulajdonosa van: 
n /ío/oef-öi ökösök, akik Németországban 
élnek. Az örökhagyó, a ház egykori gaz
dája azonban utóöröklést kötött ki, c fel
tétel értelmében a mai tulajdonosoktól 
sarokházat az egyetem örökli.

Az utóörökös tehát a Pázmány Péter 
Tudományegyetem.

Most kezdték meg a ház bontását és ___ ... a 
ház tulajdonosait, valamint az utóörökös 
egyetemet több érdekeltség üzleti ajánlattal 
kereste fel.

A nagy telekértékli házat szeretnék 
megvásárolni,

bár a fővárosnak ezen a részén most nem 
lehet építeni, mert beleesik a jövendőbeli 
Fórum területebe, amelynek végleges tér 
veit csak ezután készíti el a Közmunka 
tanács.

K

azonban csak addig tartott,
amig a hatóságok nem kezdtek foglal

kozni az ügyével.
Előbb az Idegeneket ellenőrző hivatal, 

azután n valutaügyészség is kezdett érdek
lődni Sycowsky személyéről. A nyugalma
zott gengszterkirály

az idegenellenőrzőhlvatalban és a va- 
lutaügyészségcn sokkal „kisebb flu" 

vollt
egyszerű, békés amerikai embernek mon
dotta magát, kijelentette, semmiféle kalan
dos terve nincs, szeretne cgv kicsit Buda
pesten maradni. A valutaügyei körül nem 

JÖN! (La Bandera)
A legújabb francia fltm: JÖN!

A SPANYOL LÉGIÓ
A spanyol idegenlégió forrada'omelótti küzdelme élete Marokkóban

A főszerepben: ANNABELLA

RÁDIÓS Készült Franco tábornok marokkói 
cs ipnialnak közreműködésé vei

|Eco-fllm)

OMKfA

■■MMnnngnnRnBnBBBaR 
MOSSA A FOGÁT 

ÉPU0Y. MINT A KEZÉT 

SZAPPANNAL!
Mert csak a szappan tisztit tökéletesen I 

HASZNÁLJA A KŰLÖNLE0ES

Gibbs fogszappant

ts találtak szabálytalanságot, aligha is ta
lálhattak volna, hiszen kiderült, hogy 
mindössze párezer pengőnyt pénze van. Bu
dapesti tartózkodását azonban nem talállak 
túlságosan kívánatosnak és ezért azt a ta
nácsot adták neki, jobb, ha valamelyik más 
európai várost örvendeztet meg a jelenlété
vel. Az eltanácsolás olyan udvarias fonnák 
között történt, hogy Mr. Sycowsky nem 
győzött hálálkodni. Azt mondották neki, 
hétfőn vagy kedden, de

legkésőbb a hét közepén utazzon el.
Sycowsky tudomásul vette ezt a megál

lapodást. Azóta úgynevezett „visszavonult” 
életet élt — legalább is nappal. Napközben 
1 Dunapalota viszonyaihoz mérten meglehe
tősen egyszerű szobájában tartózkodott, 

elment a kedve a közszerepléstől, 
valósággal megrémült, ha azt hallotta, hogy 
újságírók érdeklődnek utána. így volt ez 
nappal, esténként azonban mégis csak kivi
rágzott Mr. Sycowsky jókedve. Szépen, 
csendesen kisétált ;i szállodából és magá
nyosan, kisérő nélkül járta a pesti éjszakát, 
szerényen, békésen meghúzódott egy-egy lo
kál szögletében, nézte a műsort, elismerően 
tapsolt, de amerikai méretű dáridókról szó 
sem volt.

Vasárnap reggel váratlanul jelentkezett a 
portán:

— Meggondoltam a dolgot, nem mara
dok tovább, utazom, kérem a számlá

mat
A különben vendégszerető Dunapalcfában 

nem túlságosan marasztalták Mr. Sycuws- 
kyt. Kiállították a számláját, fizetett, az
után visszament a szobájába, ott összecso
magolta a holmijait, még egy kicsit tett
vett, közben délre fordult az idő, ek'tor 
•,zólt, hogy indulna.

A főportástól még megkérdezte, mikor 
indul gyorsvonat Prága felé. Megmondták 
neki, hogy este megy a vonat.

— No, addig még körülnézek egy kicsit 
a városban, elbúcsúzom tőle — mondotta 
— és este megyek Prágába.

Közben megérkezett a taxi. Sycowsky 
mester méla busán elköszönt, beült a taxiba, 
elhajtatott és este elindult Prága felé Buda
pestről, ahol — hiába, még a leghíresebb 
gengszter se lehet próféta ...

K

Megyei kórház 
építését te. vezik 

Budapesten
Érdekes, nagyjelentőségű tervekről foly

nak párhuzamosan tanácskozások a város
házán, a belügyminisztériumban és a vár
megyeházán.

Uj kórházépítésről van szó.
Az uj kórházat Pestpilissoltkiskun várme
gye építené fel Budapesten. A terv kezde
ményezője Szemig Károly, a főváros pol
gármestere. Az ő elgondolása szerint ugyan
is a községeknek olcsóbb lenne a szegény
betegek ellátása.

A fővárosi kórházakat viszont jelentő
sen tehermentesítené,

ha nz ország legnagyobb vármegyéjének 
betegei nem a fővárosi kórházakban fog
lalnák cl nz ágyakat.

A kórházépítés terve nagy megértésre ta
lált a vármegyénél és a minisztériumnál.

Az építkezésekre n betegápolás! alapo
kat szeretnék Igénybe venni.

A közeli napokban ez ügyben döntő meg
beszélések lesznek.
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Ötpengős 
havi részletre 
szállítunk budapesti éves la
kással bíró úri családoknak:

.4 mezőhegyest klncstárbtrtokon vasár
nap kétnapos nagy vadászat kezdődőn 
Horthy Miklós kormányzó részvételével. 
.4 miniszterek közül Lázár Andor és Bor
nemisza Géza utazott a vadászatra, amelyre 
meghívták a budapesti diplomáciai testület 
több tagját és sok közéleti és társadalmi 
kiválóságot. A vadászaton a házigazda tiszt
jét Marichcll Ferenc földművelésügyi ál
lamtitkár biti be, a földművelésügyi mi- 
nisttériumból még Balázs József, a vadá
szati osztály főnöke és Maizncr Béla gaz
dasági főigazgató utazóit Mezőhegyesre.

II.
"Megtörtént a végleges döntés az idei Szé- 

chcnyi-lukoma szónokának személyéről. A 
Nemzeti Kaszinó közgyűlése után rendezett 
lakomán Ravasz László tartja az ünnepi be
szedet.

III.
Kedden, január 12-én nőit Molnár Fe

renc születésnapja — az ötvennyolcadikl 
Molnár l-'ercnc most San-Remóbun dolgozik 
ui darabján 4 Hotel Itoyalban lakik. Ma
gányosan költötte cl születésnapi vacso
ráját.

IV.
Angol detektloergény ... kalandor film ... 

lélektani rejtély — nagyjából ezeket a lel- 
zöket olvassuk az izgalmas Lublóváry- 
riportokban, üzóról-stóru igaz, (lation Le- 
ráül, C.onun Boy le és Edgár Wallace se 
írhattak volna érdekesebbet. Jegyezzünk fel 
azonban néhány szót a nyomozásról a Lub- 
lóváry-ügy margójára. Jegyezzük fel, hogy 
ennek u valósággá vált dclektlvrománnak 
titkait nem a regényíró jóvoltából dús fan 
láz iával megáldott kurlaplpds, sport sap
kás, papirosdeteklkvok fejtették meg. Csend 
örök dolgozlak félcszltndeig csendben, .-zi- 
vósan, kitartóan egymilliós metropolis bűn 
ügyi útvesztőiben, azután egyszerre csak je
lentkeztek a világszenzációval: lelepleztél, 
a prófétafeiü magántudóst, az Akadémia 
kincseinek fosztogatóját. Dk maguk nem 
csinálnak nagy dolgot az ügyből, zl rend 
katonái szerény emberek. A nyilvánosság 
azonban legalább gondolatban áldozzon egy 
mondatra való elismerést a nyomozóknak, 
akik dicsőséget hoztak ezzel a munkával n 
kakastól!nak. A dicséretet megkapták a kül
földi bűnügyi magazinokban és közbizton
sági szaklapokban, amelyek iskolapéldának 
tanítják majd a Lublóváry-eset nyomatú
sál.

V.
Tegnap indult Triesztből a Lloyd Trles- 

tlna Marén l'olo nevű tengerjáró gőzös 
Egyiptom ft'.é. A haló utasai közölt van l/l 
Horthy Miklós. Mint sportember, a magyar 
vivők utját készíti elő Egyiptomban, mini 
üzletember, a Magyar-Egyiptomi Kereske
delmi Rt. űgucit intézi.

V/.
.4 budapesti ingat hullnia jdnnosok sorába 

ezen a heten két arisztokrata lépett. Gróf 
Andrássá Mihály ti Fchérvári-uton vásáhdt 
házat 320.000 pengőért, gróf Cziráky Jó 
zsefné is 
pengőért.

Budán vett Ingatlant ötvenezer

VII.
I.njos, a népszerű honatya ba 

vacsorát rendez dabasi birtokán 
részlves:

Dinnyét 
rótt nagy 
Olyan politikai vacsoraféle lesz; 
rajta Eckhardt Tibor ét Griger Miklót is.

Vili
Ottó Zarck, a kitűnő iró Budapesten van 

X napokban irodaion felolvasást tart egyik 
klubban. Tegnap angliai csomagot kézbesí
tett számára a posta. Az egyik előkelő lon
doni kiadóválbilol angolai kiadta Oltó Za- 
rek Kossulh-rcqt'nyét Ennek a tlsítelctpél- 
dónga érkezett Londonból.

IX.
Tisztelettel figyelmébe ajánljuk a: illeté

keseknek a Margit sziget téli vendégelnek 
panaszát. A sziget egyes útjait várót löld 
fedi, ami kisebbfajta csőtől, hóiétól csú
szós, ragadós masszává dagad ét olyan ven- 
dégmaraszlaló alföldi izü zdr lesz belőle, 
hogy ember legyen a talpán, aki átvergődik 
rajta. Testék sürgősen segíteni a bajon!

X.
Messzi tnig n napi, úrázás ideje, de 

les: előjegyezni a: esetet a naptárba. 
fiatal férj a válóperben azt panaszolta, hogy 
felesége tavaly nyáron nz erkélyen fürdő 
nadrágban napfürdőzötf és bizony a szom
szédok ét utcai járókelők is láthatták. 
4 törvényeséit rlutasitolta a féri keresetét. 
Megállapította, hogy as ur jóidéig ellenve
tés nélkül tűrte ezt a napkur ázást, tehát ha 
akkor tűrte, most ncrn panaszkodhat 
miatta .,

li 
f<IM

RagyaerJ a. I

Jól mongya. De én mégis úgy 
rádijóhu, altul n hasn-fenéké- 
móllhongú bemondóiul, hogy

BAKTER: Ihaj szottvoin, Lepcses szom
széd, maguk ebbe az ordas hidegbe is Pes
ten jártak?

ÖRZSI: Aki a hideget aggyá, ód nz subát 
is hozzá.

BAKTER: 
hallottam ti 
rül beszélő 
a Frankó tábornokát a fagyos idő akadá- 
lozza a végső leszámolásba.

LEPCSES: ösmerte maga aztat az Üveg
nyúzó Baba Gyulát? Hát az eccer lesbe áílt 
az úccón a kocsniu előtt, hogy mikor majd 
kigyün n haragosa, u Laska Bálind, e*  jó- 
kora konyha-bicskával megejti a végső le
számolást. Igen nagy hideg téli éccakn vót. 
Cvegnyúzó kint topogott, ugrált, várt, de 
az ellenség csak nem gyűlt. Mikor osztón 
mán egészen elgémberedett, nein állta 
tovább, bement a kocsmába s Igen szemére 
hónyólag szólt Laskához: — „ügvan mú 
hogy von lelke ennyi ideig váratni az em
bert illen cudar hidegbe?"

BAKTER: Nem is lehet az kellemes! — 
Oszt azontúl mi újság Pesten, Lepcses 
szomszéd?

ÖRZSI: Megcsípték a Lublóvárlt. 
BAKTER No fene! Oszt ki vóna nz?
ÖRZSI; 0 vót n Vigyázó kastéll föl- 

vigyúzóíu. Oszt még's űmnga lopott.
BAKTER: Vau az úgy. Aki másokra na

gyon vigyáz, a*  nem ér rá magáru is 
vigyázni.

LEPCSES: Erről eszembe jut, hogy eccer 
Sztrókny tckénlctes úr éjjeli-őrt állított a 
szöllejébe, mivel a falubeliek igen csipked
ték a termésű. Hál egy hajnalba kiballag 
s mit lát- hogy a megbízott embere e‘ jó 
nagy kosár szőllőt adományoz a komé jó 
nak vagy három pakli pipadohányér. - 
„Illnnyc nz égzengésit a jópipás fajtájú 
nák" — káronkodhtt Szlrókav úr —, „hál 
maga potyázza a termést, é.ijeli-őr létlre?" 

'— „Tekénteíes úr" — szólt nz emher — 
„ógy scgiTjon nz Isten, hogy éjjel egy szem 
se veszett el. de mostam mó nappal van".

D’^SL Huncut a csősz, amíg csak 
meleg!

I.AKTER: Hót abbul mi igaz, hogy vitéz 
Endre László főszolgabíró bezárulta n gö 
(lóllöl zsidó-temetőt?

ÖR^SI: Be bizony. Mer aszonta, már túl 
zsulTolt.

BAKTER: Oszt nz baj?
LEPCSES: Hát hogyne. Egésséglclen n 

megboldogult-kra nézvést.
BAKTER Hm. Annyira félti az a fő 

szolgnhiréi nz IzrnjUták egésséglt?
LEPCSES: Az igen. Szereli őket, mint

Potom vásár - potom árak
Klöpll belét mlr ...... 
Murádéit gynpjufonal dkg . . 
'cnclop-pórnnlap (kicsit gyűrött)

I db párnára való mini, rlpsz maradék 
150 cm széles mintás függönyanyag mlr 
130 cm sz. mintós müselyem malrnsz

Lipótvárosi FonalRt. VÜSrutas.

A. drótszőru foxi és neje, 
mint koronatanúk a bíróság előtt

Hangos féltékenységl jelenetek verték fel az1 
tébbt hónapokban egy budai vilin csendjét 

A vilin tulajdon ;»a. egy Icxtiigyóii iguzgntó é» 
felesége között játszódtak le a botrányos leír- 
nőlek. A*  igazgató azzal vádolta a feleségét, 
hogy minden nlkalommal, nuiikor ő üzletileg 
külföldre vagy vidékre utazik —• ami Igen 
gyakran fordul elő — az asszony szabadságot 
ad esténként a szobalánynak és szakácsnő
nek és

a lakáéban egy fiatal mérnököt fogad.
Az asszony a lóghat' rozottabhan tiltakozol! 

i vád ellen, kijelentve, hogy egyszer vagy két
szer társaságban valóban együtt volt n fiatal 
mérnökkel, de es sóin sem járt a villában é» 
sohasem voltak kettesben együtt. A szobalány 
é« asakácsnő vallomásukkal a fele-ég mellé

Gatyaváltó Csorna Józsi a felcségit. Mikor 
eccer kigyulladt a házuk éjféltájon s az asz- 
szoity egy szál üngbe nyargalt ki uz úccára, 
Galyaváltó ráripakodolt: — „Mécc vissza 
tüstént cbntla, meg akarsz fázni ideki?"

ÖRZSI. Hogy a fenyő tutulla kil Amit 
•az ördög végbe nem vihet, rosszemberre 
bízza

BAKTER: Nono, hát hiszen. — S orrul 
mi hír. hogy gyün a náthnlázas influnca- 
veszcdelem?

ÜRZSI: Juj, ne is mongya. U‘ félek altul 
az influncátul, mint u tűzliíl.

BAKTER: Téllcg ollan veszedelmes az, 
Lepcsvs szomszéd?

LEPCSES: Erre én Is aszondhatom, amit 
a dunai halászember. Mer egy alföldi ma
gyar először látta a nagy vizet s igen el- 
csuda Ikozott rajta. Meg is kérdezte a pár 
Ion barkácsoló halászt: — „Mongya atyám
fia, át tunnék gázúni ezen a ménkű nagy 
leven?" — „Ál igen" —< monta a vízi 

„ha kibírja addig lélegzet nél- 
..Hinnye a tálintújúf - rőkkent 

meg tíz alföldi —, „hát elepi az embert?" 
— „Nem a!" — felelt a halfogó — „csakis 
ha belemén."

BAKTER: Szóval, ha az ember nem 
kania meg az influncát, akkor nem vé
széibe.

LEPCSES: Nem.
ÜRZSI: Akkor ippen ollan, mint az adó- 

tőlsróllfttas.
LEPCSES- Csak az influnca könnyebb 

lefolású. — Oszt gyerünk, örzsi.
BAKTER: Megálljon csak, Lepcses stom- 

;zéd, arrul még nem szólt, micsoda vesze
kedés van abba a panyol Marokkóba?

LEPCSES: A franciák félnek, hogy né
met katonák masíroznak be oda. Az ángo- 
lok váltig csilbipittyák flkel, hogy a' nem 
igaz, de végig se mondhattyák a csillapít- 

új lármát csapnak.

lók váltig csilbipittyák ükét, 
:guz, de végig se mondhalb 
fást, u franciák mán is

BAKTER: No illet. Oszt mit lehetne
csinálni?

LEPCSES- Gondulom azt, Amit a Kóf-
mán doktor. Mer elment hozzá özvegy
Csubodáné, hogy vlrjRájjn meg. Meg is
vizsgálta. De mikor el akarta mondani, 
hogy miiül csillapodik n betegség, az öz
vegy nem engette végigbcszélni, folton 
közbevakkant, hogy ez is fáj, meg az is 
fáj Eccerre aszongyn a Kófman: — 
„Nyújcsa ki csak a nyelvit inégeccer." — 
Csahodáné kinyújtotta. — „Hetes" — monta 
a doktor — „most tarcsa így, míg a mon- 
(’.ókámat befejezem." — Oszt Istennek 
njállom.

80/80 cm csipkeszövet terítő tflll fo
dorral .................................................... I*

Jour garn 105/105 cm 4 db szalvétával M
Montírozott diszpárna........................ ......
150/250 cm csipkeszövet függöny. 10 

cm müselyem rojttal ...... „ 

2.50
2.98
3-50

6.20

álltak, de az igazgatót nem lehetett meggyőzni, 
hangos jeionctsoiozat >k után cgv szép napon 
n szó szoros értelmében

kidobta feleségét
és ráadásul egy fillér úttartást sem volt haj 
landó fizetni.

Az asszony hőst 400 pengő tartásdljért pert 
'üdítőit. A tárgyalókon dr Mctey bíró elölt 
felvonult tanúként az asszony liszlességességc 
mellett nemcsak n személyzet, de a mérnök is, 
aki kl’elcntetle, hogv soha nem járt az igaz
gató villájában. Ei lett volna

• perdöntő vallomás.
A férj, mielőtt a bíró n mérnököt meg 

cslctlo. egy perc türelmet kért. Kinyitotta n 
tárgyalóterem ajtaját és Intelt. Belépett az 
ajtón az igazgató inasa és pórázon hozta az

1 kitűnő divatos fin
tóillöltöny.. P "C

I modern női 
kábái..........

Nagy választék egész finom 
fért öltönyök ói kab^okban 
atányo an em'lkfúft rész

ietek)

OUinifflíeMWi'r
BUDAPEST. VI., KIRALV-UTCA 32.,
I. emelet Alapi va1ES5

asszony két drólszörü foxikalyóját: Hunzit és 
feleséget. A bíró csodálkozva nézett a férjre, 
de a kővetkező pillanatban már megellett 
mindent. .

A két kiskutya jókedvűen, csaholva ugrott 
a mérnilkhliz,

ikit úgy üdvözöltek, mint régi Ismerőst. Az 
gazgató megszólalt:

— Tessék ... Idegen emberhez, akit sohasem 
'átlak. nem szaladnak ilyen boldogan a kutyák! 
.1 mérnök urat azért szeretik, mert mindig 
kedves volt hozzájuk, cukrot adott nekik, 
valahányszor csak meglátogatta a feleségemet!

Az asszony clsúpadt és valamit sugott ügy
védjének, aki ezután u tárgyalás felfüggeszté
sit kérte A bíró ehhez hozzájárult. A szünet
ben az asszony jogi képviselője indítványára 
kiegyezett a házaspár: az eredetileg követelt 
havi

400 pengő tartásdi.l helyett havi 150 
pengőben.

Ennek ellenében az asszony megígérte, hogy 
a válás elé nem fog akadályokat göadileni.

Hanzi és neje vallomása eldöntötte a pert.,.
——■■aiBWBe

Nagy botrányt okozott 
három részeg ember 
a Rottenbiller uccában

Verekedés közben leszúrtad 
egy repülőtéri altisitet

Vasárnapra virradó éjszaka tumultuózus Je
lenetek játszódtak 1c a Dob és Rottcnbiller- 
utca sarkén. Húroi.< ember összeverekedett és 
ez olyan hatalmas népcsödületet okozott, l«pgy 
csak a rendőri riadókészültség autóján oda lo
bogott rendőrök tudták a rendel ismét belyry- 
óflilanl

Szombaton este egy Thökjölv-utl vendéglőbe 
lért be Eodác.s István 26 éves napszámos 
Fleischliackcr József 23 éwes kocsis és Szirma 
József repülőtéren nlkalmftzolt altiszt A há
rom ember a Thököly-utl vendéglőben nlapo
rán fe!öntclt a garatra, azután jókedvűen 
sorra járták a szomszédos vendéglőket.

Mikor a környéken már jól kimalatták ma
gukat, Bodúcs és Fleisahhacker beültek egy 
taxiba. Szlcinn pedig cgv másik kocsiba ült és 
'.gv hajtattak el a Dob utca és Rottcnb:l!er- 
utca sarkán lévő vcrdétjlőbc. Amikor a ko
csik a vendéglő elé érlek, a sofőrök a vitelül- 
•at kérték, de csak Szicília fizette ki a kocsi
ját, a másik két ember wjnakedott a vitcldi- 
Jat kicgycnlitcni és

meg akarták verni
a pénzét egyre hangosahhao követelő aofőrt 
Szlcma lovaglásán

a sofőr védelnafire kelt
s ebből olyan nagy lárma, zaj, kiabálás ke
letkezett, hogy n közelben l(?vő utcákból össze
futott az utca népe. Töb|«záz főnyi tömeg 
állta körül a verekedőket «• leste, snj |cs,-. a 
vége a civakodásnak. Verakcdés közben töb
ben is beleavatkoztak az i^ybe és

valaki Szlcmdt liálhaszurta.
A nagy zaj é-s lármára elűfcfctett az örszemes 
rendőr, aki inonban tehctcfilen volt a tömeg
gel szemben és n VII. kerületi knphónvsógnak 
lelt jelentéit. Innen értesítenék a főkapitány
súgót, ahonnan

rladóautéin negyven rendőrt kiUőtck a rend 
hclyreá'i;tá>:ár4

A rendörök nagynehezen sziíkergették n tö
meget. Ekkor derült csak ki. hogy Szlcma 
megsérült Kihívták a mentőket, akik az al
tisztet bekötözték

A rendőrök a verekedőket •clőédUloltúk a 
őkanitánysú-ra. nhc-l azonban .egyiküket sem 

tehetett kikallgatr.l, annyira ittrnmk voltak. Ha 
mámorukat k:alussrúk. klhnllgaflúk Őket és 
Imtrótiyokozás miatt megindítja elknük az 
eljárást.

A vásár tarlarr^ start

EÉDE|?x..p4'“ rcnri ^.5 
Polgárnál sss#
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líábiíúcigarettós vasúti tóival 
elaltatta és kifosztotta a vonaton 
Hegyen Ferenc kereskedőt

BreitffeSd szűcs bunda és kabát
olcsó vására:

Az Ménvból visszamaradt szőrmebunda, átmeneti éa szőrméseit téli
kabát keszietem — vevő m kívánságára - n^m egy tételben adom el, hátiéin ugyan

olyan olcsó árakon ezidón ia darabonként árusítom k*.
Megyeri Ferenc Jánoshalma! bőrkeres

kedő a napokban üzleti ügyben Budapestre 
utazott.

Háromezer pengőt hozott magával, 
hogy azon árut vásároljon pesti nngvkeres- 
kc'őknél. A személyvonat második osztályú 
■fülkvjtbe szállott be és egészen Kiskunhala
st egyedül tartózkodott a vasúti kocsiban. 
Kiskunhalasnál

beszállt a kupéba egy jólöltözötl fiatal
ember,

akinél sem bőrönd, sem más csomag nem 
volt. Az ismeretlen férfi udvariasan meg
kérdezte, hogy szabad-e helyet foglalnia, 
majd amikor igenlő választ kapott, elhe
lyezkedett az ablak mellett.

Cigarettára gyújtott
és annak füstje nehéz hódító szagot árasz
tott a kocsiban.

Este nyolc óra lehetett, amikor az ide
gen beszállt a kupéba és Megyeri, aki kü 
lönben is fáradt volt, rövidesen navvon ál
mos kezdett lenni. Egyre nagyobb fáradtság
érzés vett rajta erőt és pár perc múlva el
aludt. Csak Budapesten ébredt fel, amikor

a kalauz felrázta és figyelmeztette, 
hogy ki kell szállni.

A másik utas már Időközben eltűnt. Me
gyeri, leszállva a vonalról, megdöbentő 
gyeri, leszállva a vonalról, megdöbbentő 
felfedezésre jutott. Hiába kereste a bőr- 
tá teáját,

"’-o^-veszett a háromezer pengővel.

A kirabolt vidéki kereskedő a pálya- 
tid\arról egyenesen a rendőrségre sietett, 
ahol kétségbeesetten adta elő vasúti kaland 
.iát.

Megyeri annak a gyanújának adott ki
fejezést, hogy

a vasul! tolvoj valószínűleg elkábitotta
és azért aludt el olyan hirtelen.

A könnyfakasztó 
gázpisztoly
betö) őket fo-’ott 
bárom budai lakásban

Amióta a betörők elleni védekezés mo
dern módját, a gázpisztollyal összekötött 
védözárakat feltalálták, rossz világ jár 
azokra a „peches" betörőkre, akik az ilyen 
védőszerszúmmal felszerelt helyeken kísér
leteznek.

Nemrégiben történt az első gázpisztolyos 
helörőfogás Óbudán. Plöekl Antal fegyver- 
kereskedő Szépvölgyi-uti villájába akart 
behatolni Tetti Péter szerelő. Álig nyitotta 
ki a villa ajtaját, amikor a zárral összekö 
lölt bejárattal szemközt felszerelt pisztoly 
elsült és

8Z0RmEEUNDAH: 
HatóiI peszsta s&. >• ooo.- 
Braitscnw. perzsiaiaa ... „ 
ssai b'ec ríc .... 220.- 
szifrüa indiai perzsa r soo.-•«» 
ua.cdi nuens ureuschw. Qnn 

szürke ás barna színben............. P
Fe.iee írzltschw. fóka p 200.-™ 
Zlppar macski ivadmarskajP 240.- 
moscoüiiita tuűno .... P wo.-

El R E 8 T F EZ iL D szűcs
LV,, Váci-utca 144

az előszobát elárasztó gáztól, füsttől 
látási zavarul keletkeztek

és szédülni kezdett. A revolverdörrenés za
júra elősictelt 11 rendőr is és elfogta az 
önmagával lehetetten betörőt.

Az utóbbi napokban ismét két betörői 
telt ártalmatlanná a gázpiszloly.

Bánás Kálmán kereskedő Mártnnhegyi- 
üli villájába be akart törni Tóth Gyula 22 
éves rovollmullu lakaloszegéd. A vaskeríté
sen átmászva, leütötte u lakatot, azután

álkulccsal felnyilolta az előszoba ajta
ját.

Tovább nem Juthatott. A villát védő ké
szülék működésbe lépett, elsült a pisztoly

KA8.1TOK: 
szörmózett tei.Kanfitcu r eo.- 
seat oiectríc szőrmével. . . . .  P CB.-

Különféle nemei saOrmékkel f ■ _81. P LU."
Valódi perutával f K ■180.-, 104.-. 91—-, P kW."

Átmenőn rouhiehatóícK K (8.-
Angol átmeneti kstótik .■ CB.- 
Valódi ansol cs va'ócl 

icveszórKaBótck. . . . r 78.-
Minden úrban extra nagy méretekben a

és a beP’rő köhögve, könnyezve, való
sággal kővé.Icrmedve marad*  a bejá

ratnák
A gáz olyan erős volt, hogy a főkapitány
ságon Ls csak órák múlva nyerte vissza 
rendes látását.

A harmadik hasonló betörőfogás szom
baton éjszaka történt a farkasréti temető 
közeliben, a Pilsmlszky utcában. Itt Tímár 
József magánzóhoz, akart betömi Paiilik 
Antal napszámos. A revolverdörrenés za
jára

előslclh szomszéduk fogták el a be
törői

és adták át a rendőrnek.

Szövetek

1.15

2.98

«Fi'slra» női riihakclme, 
lágyesésü, nem gyúródik .

Gyapjú nölrahu-szövíí, sima 
és miniás..........................

Nagy léid Uszta^yapJu női 
ruha- és komplékelmék, 
kb. 100 és 130 széles . .

Nüiruba-, kabát- és kosztüm- 
szövetek. egységáron, kb. 
130, 140 cm széles . . .

I mlr fér.lUItöny-szövct, köz
ismert jő minőség, egy tel
jes öltönyre 1330, 10.80, 19.80 

Tiszta gyapjú 23-80

Selymek
Krcpdcsln nagy választékban 
Marokén, minden színben . 
Mintás krejidesin . . 
Georgclte újdonság , « 
Divat cloqué .... 
Sima és minfás{iafl . 
Különleges ruhaselymek 
Nehíz min. szatének 
Goldbcrgcr «Goltfroc» 
Talt-pllssé slb . .

Mosóanyagok
Tennlszflancll

—.98, —.78, —33, 
Mnsómuszlln, kékfestő 
rianclkk, barchetck . 
Gohlbcrger „Százszorszép 

m'dsclycm ....
Goldbcrgcr «Goldlcnor» 

prímé . ». • 
Tweed ruhaszövet 
Butorkarton . .

Pcllycs és miriör fehér*  
nemit fiaiéit . . .

Goldbcrgcr cKrepp Illuslon> 
Goldbcrgcr «Floeon» . - 
Bútor kreton .és szolén . . 
3)idbfger «Zencna» mat- 

lossé ...............................
Goldbcrgcr «Goldvelvor» • <

1.28

Vászonáruk
pamutból . ?

Ingzeflr . . . 
Ágynemű kanavász 
Angin ....
Kis párnahuzat, 40X50 . . —.78 
Nagy párnahuzat, 80X100 2.40 

78X80 ............................... 1.90
Indunthrcn kávéterltő 6 drb 

rojtos szalvétával . . .
Paplan-lcpcdőhuzat 130X180 

120X170

Szőnyeg
Fntószönyeg. modem csíko

zott, eca 05 cm széles, rn 
Duplahurkos ágyelő, mind

két oldalán használható, 
rojlozva, 120X50 . . .

Mils. brokátpaplun, kézzel 
varrott, 180X130 . . . .

FlancEtakaró, kockás min
tákkal . ..........................2.98

Gyapjutakaró, sima, csíkos 
széllel, vagy kockás min
tákkal, eca 190X130 cm 11.80

A földszinten
Estélyi relikül müselyem ma- 

rokénból...............................
Aktatáska erős préselt bőr

ből ........
Erszény, minden színben , • 
Hőtarló palack, ’/t literes . . 
Dukkozntl cigarettatárca . . 
Csavarlrón, 3 drb tartalék- 

hcRRvcl................... ...... •
Mübőrnotesz, cserélhető be

téttel ...........................-M
Pontos konyhai ébresztőóra . 
Nlkkclezett dlezóra ...» 
Pontos zsebóra .....................
Megbízható női és férfi karóra 5.80 
2 drb Brldge penge, összesen - .25 
Kristályos brillanttá . . . . — .10 
Fogkefe ................................—15
Színes, tokos retlkUI-fésa . . —.33

Siessen ezaket a 
szelvényeket beváltani, 

ftojy a megfelelő nagy 
vá.asztékból választhas

son. Postai megrendeli 

hez mellékelje.

ll.alszer-szelvénv
e szelvény ellenében kap a Téli 

Vásáron
1 drb íorícc ó tisztelet

Tartalma: 1 drb szájmosó pohár
1 drb fogpép
1 drb fogkefe

összesen

14.80

2.08

.22

-41
2 50
1.80
2.80

Sláger-szelvény 
melynek ellenében a Téli vásáron 

3 drb MOCs rillanyiúirte 
1000 égési óra garanciával 

10, 15 v. 25 W-os összesen 2.68

A III. emeleten
2-J-l lámpás rádiókészülék 

közép- és hosszúhullámra, 
váltóáramra ....

3x1 lúngu nikketezett c.JI
Idr, szép üvegezéssel . . 

Modern ampolna .... 
Gomba formájú úllólámpa 
Csiptetős olvasólámpa . . 
MDCS turakerékpár komplett 

felszereléssel ....
Samottbé'éses folytonégő

kályha, eca 00 nts ... 2530 
Villanyvasaló, 110v.220 V-os 5.90

Hz éleím'szer osztályon
..tó

Szelvény
mclvnek ellenében
1 drb. M. 1). " 

köppenv és
1 drb. M. D.

tömlő

Cs.

Cs.

a Téli Vásáron 
kerékpár

kerékpár-4 RR 
összesen ‘♦•VU

- Szelvén/
melynek ellenében a Téli vásáron 

6 drb vizes- vagy borospoliár 
összesen —. £8

írószer-osztályunkon
ezen szelvény ellenében a Téli 

vásáron
1 drb jőminöségü töltőtoll
1 drb Brldge csavarlron

Edény
0 drb. fajansz-tányér. 21 cm. 

színes ..................... .
3 pár fa/ansz-kávécsészc, al

jával, fehér..........................
4 részes tálkészlet, színes

fajansz , ..........................
Öntött alpakka evőkanál ▼.
villa....................................
drb fa'ansz főzelékcs Iái . —38 
drb fajansz salátás tál . 
kg-os konyhamérleg 2 réz
tányérral

Kúvédaráló

Játék

-.98

—38

—.88

—39

Törlietelten baba . 
Faba-butor, darubja 
Bádogedény, dobozban 
Képes lottó-társasjáték 
Gyurmajáték . . 
Lombfüréizkészlct .

1 kg Japán rizs . . . . 
3 kg fehér v. fílrjbab . . . 
1 kg MDSc-malútakávé « . 
10 dkg pörkülíkávé . . • . 
*/t kg MDCs-kakaó . • . . 
1 kg 2 lőj. tarhonya . « . 
1 kg 1 lőj. levestészta . . « 
«/*  kg dióbél..........................
Vi kg mazsola . . . • • 
’/>o liter uradalmi rizllng .

(0. b. —.2A>
T/»o Éter édes csemegebor , 

(0. b. -.26)
kg MDCs-szinszappsn. 
szappanpehelymintávn! 
kg Illatos fürdőszappan 
drb Főnix mindent tiszlilő 
por .....................................
üveg jam, különböző Izek
ben (ü. b. —.20) .... 
kg-os szilva-, dinnye-befőtt 

*/< kg-os Gschwindt-zöld*  
borsó-konzerv .....................

’/, kg-os Gschwlndt-züldborsó 
’/io kg-os Gschwlndt-paradl- 

rsom....................................
üveg jam, ribizli vrgy őszi
barack ....... 
üvegbetét ..........................
kg-os GschwIndSz'Jdborsó 

’/s-ös dobor, sprottnl olajban 
>/» kg keksz..........................
'/< kg nugát v. praliné . . . 
*/» kg vegyes drazsé vagy 

zselé ................................
Vt kg vegyes cukorka . . 

nagy tábla étcsokoládé 
-.98,

—co 
—.33

—.tó

—.20

—.74
132

—.20 
-30

—.10

—.55 
—.20

1.18 
—X4 
—.48 
—.48

-.88

Postán utánvéttel szállítunk a vásár alatt a portó felszámítása mellett
1 kg narancs.......................—.83

ha a héját nálunk hagyja

1

1
1

1

1

1 
1
1
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A Magyar Rddzaétel kitünően slkerfllt 
prnblémavcrsenyének egyik szép partijai ma- 
lmjuk III be;

♦ AD58
V K3
0 A84
+ 105 32

+ K B108
Q 02
0 D 10 7 2 
+ D«

V A DB tOöS

♦ 976
9 H74
0 B95
4> B9 87

0 KOS 
♦ AKI

FJfllrt llrlti észak dél
1 pikk 3 kör
5 N«an 4 azan
6 ftznn 7 kAr

Előirt indulás kór kettes, felvevő üt a késben 
• kór bubival, lejátssza a treff á&z-klráJyl, 
pikk linpaMtal lemegy az asztalra, a pikk 
ászra ledobja a treff négyet, egy pikket haza 
lop, kór királlyal lemegy, treffet haza lop, n 
kézben lévő adnk lehívása lilán, kétoldali 
kényszerdobá*  folytán, teljeidll

Szombat ■ -vasárnap zajlott le az MTK 
nagysikerű csapatversenye. Budapest fiz 
legerősebb csapata állt starthoz a Brü-ll 
Alfréd vándorkupa elnyeréséért. A verseny 
érlekcszije az uj rendszer volt, mely a 
stockholmi európai bajnokság rendszerinél 
is jobb. Külön dicséretet érdemel a; MTI\ 
a szönetséytől, hogy most, amikor bajnok
ság nincs, ezzel a kitűnő rendezésű verseny 
nyel alkalmat adott a csapatok idei formái
nak kipróbálására. Nngy meglepetés ebber. 
az erős bajnoki otezőnyben a Hitelbank 
fiatal csapatának kitűnő szereplése, ötódll 
forduló előtt ni élen van: NTK II., DSC. II 
és Hitelbank. Lapzártunkkor kezdődik t. 
verseny döntője.

•

A Hétfői Napló közli elsínck a Brltlzsélel 
prohlémaversenyének részletes eredményeit: 
Hu 1üpesti mezőny: Észak helyén c|sű Otílik 
Géza, Kelet helyén holtverseny: Beregi Alicc. 
Klór Lászlót dr. Komor Szilárd. Dél helyén 
holtverseny: Gallé István é stfr. 1‘lrtsz Imre, 
Nyugat első Gúr.'.os István. — Soproni 
eredmények: Dél helyén játszó hl. dr. 
Seíirelncr Kálmán, a budapesti tel/esllmé- 
nyékét is megelőzte. T/e<jolib páros teljesll- 
ményi Id. dr. Schrelncr— Ifj dr. Schrelner 
Kálmán. A szakvélemények egyőntetllen 
megállapították, hogy mind a tizenhat le
osztás kitűnő konstrukciója volt és a „m«- 
gnsiihh technikát" mutatta he. A tanulságos 
partik Dana*  Róbert különleges kvalitá
sait dlesérlk.

♦
Dr. Wtcder Lajos, a most felfedezett uj 

tehetség, a legutolsó válogatott tréningen 
hefdslizott lejjel jeleni meg: elcsúszott a 
tikos járdán és fejsérülését orvos kötözte 
be. Tcamtdrsoi nagy érdeklődéssel kérdez
ték, hogy ml történt f .4 szimpatikus jog
tanácsos ötletszerűen adta meg a felvildgo 
sildet-

— Rosszul licitáltam, — egy bukási
♦

Happirndcl végrödütt n Féltek vegysepáros 
'eiM-iiyénrk miilthrll «rámtinklian Ismertetett 
meghívó afférja. Amikor a segédek lÍMseilltek. 
kiderült, hogy a meghívó kiadásit árért ta
gadták meg. mert egy hasonló nevű másik 
hölgyre gondoltak, akit eredetileg sem óhaj- . 
toltak meghívni. Ily tisztázódott a félreértés 
éa a szenvedélye*  hölgybrldrrecő már szorgal
masan treníroz a rártkAril, elegáns versenyre. 
Partnere az élez brinondásulról Ismert, dr ál
talános rokonarenvnrk Örvendő most elvált 
bank Igazgató less.

♦

A versenyjátékosoknak Is szolgálunk egy 
kis .szcnzócúóvRl: a Diplomás Club most 
leválasztott válogatóit keret tagja elhagyja 
•_ógi klublát és átigazolását kéri a Bridzs 
Clubba Egyidejűleg még egv átigazolás 
lesi és ha ez is megtörténik, akkor olyim 
csapat lesz együtt, amely komoly ellenfél 
ként állhal ki u mindig élen lévő legjobb 
magyar csapatunk, n Fészek ellen.

— A Belliig harUnyahát (Rákóczi ul Ml, mely 
közismerten a Jó minőségek zzakürlclc. idei 
téli s.ivóra Ismét szrntáciős le»z. mivel a rég 
ao vt helyez arra, hocv kiterjedt vevőióborA 
»ak ragaszkodását méltóképpen honorálja. Az 
egéM cvbrn árusított legjobb harisnyákból ősi 
elegyült kis hibás harisnyák egységáron egy 
pengőért, finom gyapjú pu lóver és mellény 
<_ A .g pengőért, finom gyapjú kötött
ruhák Ki pengőért kaphatók. Ezeken kívül a 
többi cikkek is hasonló méhen leszállítóit áron 
va:n->k jegyezve és meggyőződésünk, hogy a 
Ildiig cée ide vására i» a siker Jrgvébeu fog 
lábon yolődni

Báró Szentkereszthy Pál 
nőtartási pere a feleség 
győzelmével ért véget

Hosszú esztendők után most fejeződött 
be a legfelsőbb bíróság dött uz az érdekes 
pereskedés, amely báró Szentkereszthy 
Pál és elvált felesége között indult meg.

Báró Szentkereszthy Pál Budapest társa
dalmi életének ismert, szimpatikus tagja — 
miniszteri titkár volt, amikor válópere be
fejeződött és abban állapodott meg elvált 
feleségével, hogy

bari 80 pengő tartásdijal fizet neki.
Később Szwilkereszthy báró újból meg
nősült, mire első felesége port indított 
ellene és urra kérte a bíróságot, hogy évi 
1000 pengőre emelje fel a tartásdíj össze- 
gét. Az első feleség azzal érvelt a bíróság 
előtt, hogy volt férje megígérte neki: 

mihelyt anyagi helyzete megengedi, 
felemeli a tartásdijnt.

Szentkereszthy anyagi körülményei ked
vezőbbre fordultak és igv kötelező ígéretét 
most módjában van beváltani.

Egy kopaszodó fiatal lány 
kártérítési pere Vágó Viktor, a Női- 

fodrászipartestület elnöke ellen
Mi történt Edelényi Anna hajával Vágó 

Viktornak, nz urifodrász ipartestület elnö
kének fodrászüzklébcn? Ezt u kérdést kell 
eldöntenie most Halmi Bódog járásbirónak. 
aki előtt Ede.'ényi Anna, a PÓK áruház csi
nos elárusító kisasszonya azt akarta bizo
nyítani. hogy az előkelő fodrászüzletben, 
hajának kezelése közben, olyan

mllhlhu történt,
amelynek következtében a kopaszság vesze
delme fenyegeti.

Edelényi Anna nz elmúlt év novemberé
ben elment Vágó Viktor üzletébe, hogv 
haját bronz vörössé festesse és tarlós hullá
mokat csináltasson. A munkát el is végez
ték, de másnap Ismét Jelentkezett a fiatal 
leány és rémülten közölte, hogv

haja letUrcdrzik és máris több ma
rokra való hiányzik belőle.

A hnjfestés és „dauerolás**  folytatásaként

OCCASÍO!
óriás hetükkel hirdetik téli occasió- 

jiikat az áruházak, kclmckereskedők 
és a divatszalonok. Hölgyek, urak, 
csak tiz napig tart, tessék, tessék. Van 
itt minden, mi szem-szájnak ingere. 
Nem Is kell hozzá sok pénz, hiszen 
orca siói II

A boltokban pedig gyűl a pép. hiszen 
mindenki rendkívül olcsón vásárolhat 
most divatdolgokat.

Különösen a hölgyeknek kedvükre 
való ez n remek vásár. Milyen finom 
a tarka kelmékben turkálni, válasz
tani. Temérdek uz olcsó színes taft, 
tiill, selyem, fémmel átszőve és kinké, 
meg bársony.

Occaalól hirdeti a divatszalon is. 
Divatos modellek kiárusítása: ez azután 
nz álomország. Aini a divatbemutatón 
oly távolinak és elérhetetlennek tűnt 
fel. nz ott van most előttünk, sorra fel
próbálhatjuk és olcsón megszerezhetjük.

Es az occa sió vásárnál már a tavaszra 
Is gondolhatunk. Könnyebb szöveteket 
választhatunk magunknak, amelyek 
biztosan divatosak lesznek n tavaszra. 
Nyugodt lélekkel megvásárolhatjuk 
például a kéknek minden árnyalatát,

FRIEBEIUCirOX.M.OlCi)í
Súlyos vádak a Külkereskedelmi Hivatal 

kecskeméti felügyelője ellen
Kecskemét, Január 17.

Kecskemétnek, az ország legnagyobb gyü
mölcstermelő városának Igen érdeket szenzá
ciója van. • Külkereskedelmi Hivatal ottani 
felügyelője. érdmlndazentl Kábát István hetek 
óla nem jár be a hivatalba, mert — amint 
szerteszét beszélik a városban ■— fegyelmi fel 
'elentés futott be cllena » Külkereskedelmi 
Hivatalhoz e»

frintggcAZlették állásából.
Közel két évvel ezelőtt Kecskemét gyümölcJ'-’

termeléssel és gyümölcskereskedésael foglalkozó 
társadalma nagy meglepetéssel vette tudomá 
sül. hogy a Kü.kereskedelmi Hivatal helvi 
megbízottjául érdmindszenti Kábái Istvánt ne
velte ki. aki

azelőtt semmiféle kapcsolatot nem tartott 
fenn a gyUmfflcstermeléMtcl

és múltjából csak annyit tudtak róla, hogy a 
...Won Ami" t készítő, a kecskeméti borterme
lők fillérjeiből alapított, majd kudarccal véget 
ért pezsgőgyár vezértitkára volt... és hogy

Szentkereszthy Pál báró felesége elő
adásával szemben bizonyítani kívánta a 
bíróság előtt, hogy volt felesége 

lemondott mindennemű Igényéről, 
amely a tartásdij felemelésére vonatkozik.

A pereskedő felek indítványára hosszas 
bizonyítási eljárást folytattuk a különböző 
birói fórumok. Egész sereg iratot szereztek 
be. tanukat hallgatlak ki, majd végső el 
bírálás céljából a Kúria elé került a? érde
kes per.

A Kúria az asszony keresetének részben 
helyt adott és kötelezte báró Szentkereszthy 
Púit, hogy

havi száz pengőre emelje tel első fele
ségének fizetendő nőturtásl díj összegét 

A Kuria ítéletében megállapította, hogy a 
báró volt feleségének sikerült bizonyítania 
férje kedvezőbb anyagi helyzetét és n férj 
kötelező ígéretét is. Ezért kellett felemelni 
a tartásdijat.

Edelényi Anna ügyvédje, dr. Forgács Béla 
utján a járásbíróságra kártérítési keresetet 
indított, amelyben közli, hogy Vágó Viktor 
üzletében annyira elégették a haját, hogy 
(övétől egy centiméterre teljesen letörik u 
hajszál. Egyedül költséges és hosszadalmas 
olajkezelésekkel tudja elkerülni a telje*  
kanaszságot. Végül arra kéri a bíróságot, 
kötelezze Vágó Viktort 514 pengő költség 
és erkölcsi kár megtérítésére.

A fodrászmester a legutóbbi tárgyaláson 
kijelentette, hogy semmiféle felelősség nem 
terheli, mert még a munka megkezdése 
előtt ismételten figyelmeztette a fiatal 
leányt, hogy többször szőkített hajának 
megárthat a tartós ondolálás.

A bíróság most terjedelmes bizonyítást 
és különböző szaktekintélyek niegliállgátá- 
sát rendelte el annak megállapítására, fele
lős-e Vágó Vjktor Eddényi Magda tönkre
ment hajáért.

mert ideszállingózott párisi hírek sze
rint, a kék olyan divatos lesz, amire 
eddig még példa nem volt. Leginkább 
a sötétkék rövidujju szövetruhát fog
ják viselni. piros övvel, piros begyürt 
sállal és a zsebbe sikkesen beállított 
piros muszlinzsebkendővel. Az átmeneti 
kabátok alá is könnyű beige vagy 
szürke ruha lesz divatos aszerint, hogy 
milyen lesz az átmeneti komplénk 
vágj- kabátunk.

Sőt vásárlásainkkal a nyárra is gon
dolhatunk, ha aprópettyes, vagy koc
kás, vagy csikós anyagot veszünk, mert 
ezek is minden bizonnyal divatosak 
lesznek a nyáron, hiszen minden sze
zonban újra meg ujra „kiugrónak". 
Általában azt mondhatjuk, hogy az 
angolos minták soha nem mennek ki 
a divatból.

Es milyen nagy könnyebbség Höl
gyeim, ha a szezonban néhány olyan 
anyag nyugszik szekrényünkben, amit 
majd elegánsan felhasználhatunk és 
amihez igazán fillérekért jutottunk.

Tehát fel Hölgyeim! Kezdődjék a 
Vásári!!

Dr. Dévai ni Erdős Bőske
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Kígyó ucca 4-6

igen sok befolyásos emberrel állt összekötte
tésben.

Az újonnan kinevezett külkereskedelmi fel
ügyelő meglepően agilis volt ét a belyi újsá
gukból mindenki tudomást szerezhetett arról, 
hegy az egész országot keresztül-kasul utazta 
és „szakelőadásokat" tartott a gyümölcs- és 
tmromíitenyésztés növelésének fontosságúról.

.Mindenki úgy tudta Kecskeméten, hogy 
Kubai ebben uz uj állusában meglepő ered
ményt tud felmutatni és lankadatlan szorga
lommal igyekszik pótolni szaktudásának hiá
nyát. Éppen azért bombaként hűtött, hogy 

rendkívül súlyos fegyelmi feljelentés 
érkezeit be ellene.

Az utlszámláiról és egyéb viselt dolgairól 
részletesen beszámoló feljelentésnek az lett a 
következménye, hogy a kecskeméti kirendelt
ség és a Baromfikeltető Központ uj vezetőt 
kapott Vásárhelyi (iábor személyében, Kabart 
pedig tartósan szabadságolták.

A fegyelmi feljelentés általános beszéd tár
gya lett Kecskeméten. A feljelentés — mint 
szerteszét tárgyalják — teljes egészében fel
tárja Kábái István múltját 1020-tól addig az 
időig, niig a Külkereskedelmi szolgálatába 
lépett. Okiratok igazolják, hogy több alka
lommal

hadnagynak adta ki magút, 
így hivatta magát háziasszonyával is, noha 
sohasem volt nz. Megírja a feljelentés, hegy 
Kábáit évekkel ezelőtt több Ízben Kecskemét 
korzóján

tettlegesen Inzultálták 
és elégtételt nem kért, amiért is párbajképte- 
iennek nyiivúniiottúk; azután arról is beszá
mol a feljelentés, hogy a város által minden
kor ingyenesen rendelkezésére bocsátott kocsit 
és autót

■ hivatalánál elszámolta
Kabaj. A feljelentés azt is igazolni kívánja, 
hogy Kabalánk nincsen érettségije, csak 2 
tanítóképzős végzettsége és igy jogtalanul 
élvezi a több miut 550 pengős havi fizetésű 
állást . .. ■ • ■

A fegyelmi feljelentés Kecskemét társadal
mának nemcsak kereskedői, hanem úri körében 
is nagy hullámokat vert, mert Kábái közéleti 
tevékenysége igen közismert volt a városban. 
A Knbai-ügy — szerencsére — sem a kecske
méti exportra, sem a kecskeméti baromfi
keltető üzemre nincs káros kihatással.

Három villanykörte P 2.68 
és más megkpetéselí a Magyar 
Divatcsarnok téli vásárán
Hétfő reggel kezdődik a Rákóczl-ull Nagyot*  

Divatcsarnok idényvégi téli vásáro, amelyet, 
mint minden évben, ezúttal is nagy érdeklődés- 
sel vár a közönség. A várakozás a vásári ol
csó áraknak és az ilyenkor szokásos meglepe
téseknek szól éj meg kell állapítanunk, hogy 
úgy olcsó árakban, mint rendkívüli meglepe
tésekben ezúttal sincsen hiány.

Lapunk más helyén közöljük a Magyar Di
vatcsarnok hirdetését, amelyben a .^zelvi- 
nyeku nyújtják a bizonyára mindenkinek jól
eső meglepetésekéi. Valóságos . szenzáció, 
hogy három villanykörtét adóval együtt P 
2.68-ért adnak. Az egyik szelvén}’ ellenében 
hat vizes vagy boros poharat 08 fillérért árud- 

i tanak. Egy fogápolókészlct 78 fillér, egy jó 
i töltőtoll P 1.10,.egy Bridge csavarirón 44 fii- 
(1érl A kerékpárosoknak is nngv örömet hozott 

a vásár. ineTt egy kerékpórköpeny és kerék- 
pártömlö összesen P 4 «8-ért kapható most a 
Nagyar Divatcsarnokban.

De a legnagyobb meglepetés talán mégis 
c«nk az, hogy a vásár idejo alatt a nagyáru
ház minden egyes osztályán alapos árleszólli- 
test hajtottak végre és Igv még a legkisebb

H?', ?mber is könnyen szerezheti be most 
“ükségletcit. Mindenki nagy hasznot húzhat 

“ níá.rbÓ1, hÍMC0 8 Dlvalesar-
uA,írur!kJe !?'nd hózismerten éa elismerten 
kiváló minőségűek.

J* khardl Tlbo’,‘ »»A magyar falu prob
lémái. A Hétfői Társuság legközelebbi össze- 
tövetelén. január 18 ón. héttőn este fél ff óra
kor a Royal szálló különtermében dr F.ek- 
hardt Tibor országgyűlési képviselő A magyar 
falu problémát címen tnrt előadást.

— Az egyetem barátainak évi kltegj ülése. A 
magyor Pázmány Péter Tudományegyetem 
Barátainak Szövetsége jnnuár 28-án, csütörtö
kön délutón fél 0 órakor tartja évi rendes 
közgyűlését a központ) egyetem (IV.. Páz
mány Péter tér 1—3.) aulájában.

—- Fenyő Miksa előadása. Fenyő Miksa, • 
GYOSZ ügyvezető-igazgatója január 21-<n, 
csütörtökön,este fél 9 órakor tartja a Lipót
városi Társaskörben (V„ Lipól körút 1) Ál
lami tervgazdaság vagy liberalizmus címmel 
előadását. Meghívó a kör titkári hivatalá
ban (tclefón: 1-182-94) Igényelhető,
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Jogerősen felmentették
Griinau Poldit, akl snlyosM 

megvádolta Sándor Józsefet 
az Artlstaegyesiilet elnökét

Griinau Poldi, a békevilág nagyhírű ar
tistája súlyosan sértő kifejezéseket hasz
nált Sándor József kormányfőtanácsos, az 
Artista Egyesület elnökével szemben. A 
sértő kifejezések nyomán nagy izgalom ke
letkezett Budapest artistavilágában, elkese
redett harc indult meg és végül is

Sándor József rágalmazás miatt följe
lentést tett Griinau Poldi ellen.

A rágalmazási ügyet az artisták nagy ér 
deklödése mellett tárgyalta annakidején a 
büntetőjárásbirósűgon Háry járásbiró. Nagy 
szenzációként hatott, amikor

a bizonyítási eljárás befejezése után
Griinau Pol it a bíróság felmentette a 

rágalmazás vádja alóL

Sándor József a járásbirósági Ítélettel 
szemben fellebbezéssel élt és a rágalmazási 
ügy most került másodfokon a budapesti 
büt'lclőtörvényszék SrLíi»j/-tanácsa elé.

A törvényszék az ügyben újabb bizonyí
tást rendelt cl, amelynek során tanúként 
hallgatták ki drí Lukács Móricot, az Artista

Aziparügyi miniszter megvizsgál ja 
az éjszakai nagygyűlésen tárgyaló 

pincérek panaszait
Tavasszal lesz egv éve, hogy a szállodákban, 

éttermekben <s kávéházakban a borravaló 
rendszert felváltotta a százalékos szisztéma. 
Az idegenforgalom és a vendégek szempontjá
ból kétségtelenül' bevált az uj rendszer, azon 
bán a pincérek — tehát éppen azok, akik an
nakidején legjobban sürgették —. nincsenek 
megelégedve a jelenlegi helyzettel. Nem a szá
zalék rendszer csupán,

a százalékok elosztása ellen vannak súlyos 
kifogásaik

és részben ez lesz a témája annak a monstre 
gyűlésnek, amit január 21-ről, csütörtökről. 
22-re virradó éjszaka '43 árai kezdettel tarta
nak a Népszínház-utcai Pátria-moziban a bu
dapesti pincérek

A Hétfői Napid munkatársa előtt a szállo
dai. éttermi és kávéházi munkásság egyik ve
zetője. a következőket mondta el súlyos pana 
szaikról:

— Lelkes örömmel fogadtuk háromnegyed 
évvel ezelőtt a szórah’krendszcrt, mert meg- 
szégyanitő volt a vendég kénve kedvére^ bí
zott. leniázó borravaló. Annál is inkább örül
tünk az ni rendszernek, mert reméltek, ho^y 

egyúttal biztosítja számunkra a létmini
mumot. ugyanis ígéretet kaptunk, hogv

a százalék életbeléptetése után azonnal 
következik a m'ntmálls munkabérek 

megállapitása
tervübbá a munkaidő rendezése iparunkban. 
Ez azonban nem következett be. Kevesebbet

Képviselők, festők, szobrászok, 
színészek, írók és orvosok 

bevonásával országos propaganda 
indul a magyar bor megmentésére

Döntő csata kezdődött a borfronton: a 
Magyar Szőlősgazdák Országos Eggesü'ete 
nagy akciót indított a magyar bor megmen- 
«ére.

Sokat panaszkodtak az Idén a szőlősgaz
dák és bortermelők. Rengeteg a baj — pa
nasz. Az idei nufv szüret után az árak még 
mindig igen alacsonyak és jóval alatta áll
nak n termelési költségeknek. A tavalvi 
gazdasági éviién — mondják a szőlősgaz
dák — 2,800.000 hektoliter borért hetven- 
millió pengőt kaptak n gazdák. Az idén 
negyvenöt százalékkal nagyobb solt a ter
més, ennek ellenére az összbevételt ötven
millióra becsülik, tehát

húszmillió pengővel kevesebbre, mint 
a kisebb bortermés mellett.

A munkabérek emelkedése és egyes cik
kek árugrása is nch. ? helyzetbe hozták a 
termelőket. Bajok mutatkoznak az értékesí
tés körül is. A kimutatás szerint 1922-ben 
maj’nem egymillió hektoliter l»ort expor
táltunk a szomszéd államokba, azóta ez a 
mennyiség

néhány ezer hektoliterre zsugorodott 
össze.

Az ország minden részéből * érkező pana
szok k'sztették u Magyar Szőlősgazdák Or
szágos Egyesületét, hogy országos, nagy
szabású akciót indítson a magyar bor érde
kében A szőlősgazdák legsürgősebbnek és 
legfontosabbnak tartott kívánsága az, hogy

Egyesület ügyészét. Dr. Lukács Móric val
lomásában elmondotta, hogy

hígja volt az elnöki bizottságnak, amely 
konstatálta, hogy Sándor József az Ár
lista Egyesület nyugdíjintézetének va

gyonát elherdálta.
— Egy fegyelmi bizottsági ülésen — foly

tatta vallomását dr. Lukács Móric, —- ki
mondották, hogy az ügyvezetést sem erköl
csileg, sem anyagilag nem lehet rábízni 
Sándor Józsefre.

A törvényszék végül
helybenhagyta a járásbíróság ítéletét, 

amelyben Grünau Poldit bűncselekmény 
hiányában felmentették.

Az ítélethez fűzött szenzációs indokolás 
bán a bíróság kimondotta, hogy Grünau 
Poldi a bizonyítással teljesen tisztázta mü
gét és igazolni tudta, hogy

kijelentései, amelyekben váltóbamisitó- 
nak, tikkasztónak és „pinkastricinek**  
nevezte Sándor Józsefet, teljes megerő

sítést nyertek.
A büntetőtörvényszék ítélete jogerős.

keresünk, mint azelőtt, munkaidőnk pedig 
. vábbra is sok helyen napi 14—18 óra . . . 
— A százalékiendszer étien mi a panaszuk?

— A százalék megosztása igazságtalan 
Egy példával igazolhatom ezt. Ha egy üzem 
ben, ahol 10 felszolgáló pincér és egv fizető 
pincér dolgozik, a kiszolgálási dij pedig 15 
százalék, napi ezer pengő bevétel, tehát 150 
pengő a kiszolgálási dij,

a főpincérre egvediil CO pengő, míg a 10 
kiszolgálóra összesen 00 pengő jut.

A befolyt kiszolgálási dijaknak ugyanis 
százalékát kapják a kiszolgálók, 40 százaié 
kát a főpincérek »..
A csütörtök éjszakai nagygyűlésnek tehát há 

rom fő programmpontja van, a pincérség há 
rom követelése:

1. A százalék igazságos elosztása.
2. A legkisebb munkabérek sürgős megálla

pítása.
3. A munkaidő rendetése.
Bornemisza Géza, a kereskedelmi miniszté 

r.ium vezetésével megbízott iparügyi miniszter 
egyébként sürgősen

bekérclte • pincérek érdekképviseletétől 
panaszaikat

és kívánságaikat és a minisztériumban tárgya 
lások indulnak meg a százalékrendszor revi 
zióia és a pincérség minimális munkabérének 
továbbá munkaidejének megállapítása ügyében

töröljék cl a borfogyasztási adót és te
gyék szabaddá az italmérés Jogát.

Ehhez az akcióhoz csatlakozott a Magyar 
Borkereskedők Orszáqos Egyesülete is. A 
fogyasztási adó rendezésvei kapcsolatban 
már megtörtént az első lépés:

a belügyminisztériumban rendeletén 
dolgoznak, amely az egész országra 
kiterjedő hatállyal egységesen szabá

lyozza u fogyasztási adót.
Nagy megelégedései fogadlak a szőlős

gazdák azt az intézkedést is, bogi az illeté
kesek lehetővé lették, hogv százhúszezer 
hektoliter, bort párlattá főzzenek. Ez a 
munka javában folyik és hozzájárult ahhoz, 
hogv a gazdák mégis megfelelőbb árat ér
jenek el a borért.

Ezeken a hatósági intézkedéseken túl

murán un * Somiau srtur 
vendéglAtékH a 
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nagy munkába fogott az egyesület, társa I 
dalmi téren is igyekszik segíteni a bajokon. I 
öt esztendővel ezelőtt egyszer már blokkba 
tömörültek azok a képviselők, akiknek a 
kerülete bortermő vidéken fekszik. Most 
megkezdődött a tárgyalás arra, hogy

a borvidék! képviselők és felsőházi ta
gok alakítsák meg a Borvidék! Törvény*  

hozók Blokkját.
Ennek tagja lenne — pártállásra való te
kintet nélkül — minden borvidék! törvény
hozó, akár kormánypárti, akár ellenzéki, 
akár pártonkivüli. Ennek a blokknak a 
megalakulásához nagy reményeket fűznek, 
hiszen nem feledkeznek meg arról, hogy 
maga a miniszterelnök és egyszemélyben 
földmivelésügyi miniszter is borvidéket 
képviselő és mint gazda különben is át- 
érz.i a szőlősgazdák gondjait.

Még egy igen kitűnő és remek ötlettel 
Igyekszenek segíteni a gondokon és bajo
kon:

országos borpropaganda-bizotLság meg
alakítását javasolták a kormánynak.

\ bizottságnak az volna a célja, hogy érté
kes és Ízléses propagandát fejtsen ki a ma 
•?yar bor érdekében. Például francia min
tára azt szeretnék propagálni, hogy

az ötórai tea helyett a társasági életben 
vezessék be az ötórai borkóstolót

és ilyenkor finom magyar csemegeborokat 
szolgáljanak fel a vendégeknek. Művészeti 
’űAJlitást is szeretnének rendezni.

Szőlő és bor a művészetben — ez lenne 
a elme a kiállításnak, amelyen össze
gyűjtve Ismertetnék meg a közönséggel 
azokat a képeket, szobrokat, rajzokat, 
amelyek valami Összefüggésben vannak 

a borral vagy szőlővel.
Autókra szerelt repülő borkiállításokat 
'karnak rendezni uz ország minden részé
ben. A kiállításokkal kapcsolatban kis szín 
larabokat adnának elő, brosúrákat és 

könyveket osztogatnának. Ezért a képvi
selőkön kívül

szeretnék megnyerni a propaganda sza
mára a szobrászokat, színészeket, Író

kat, azonkívül az orvosokat,
ikik szakértő Írásokban és előadásokban 
oszlatnák cl azt u balhitet, hogy a borfo
gyasztás egészségtelen.

A szőlősgazdák és a borkereskedők nagy 
reménységgel várják a magyar bor meg- 
.nentéséro. induló akció fejleményeit.

Letartóztatták 
a világhírű Gleich- 
Gírhusz igazgatóját

Déis, január 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Érdekes foglya van vasárnap óla 
i bécsi rendőrségnek: hosszas nyomozás 
titán sikerült elfogni Július Gleich cirkusz- 
igazgatót, a világhírű GWch-drkusz tulaj
donosát, akii Budapesten is jól ismernek. 
A bécsi rendőrség a kölni állami ügyészség 
kérésére folytatott nyomozást Gleich tar- 
'.ózkodási helye után, aki ellen

csalás bűntettének gyanúja miatt bo
csátott ki rádiókörözést a német vád

hatóság.
Gleich január 12-én még Párisban volt 

és csak az utóbbi napokban érkezett meg 
'lőcsbe, ahol

az egyik előkelő szállodában vett ki 
lakást

A rendőrségen elmondotta, hogy 1935-ben 
Kölnben tönkrement a cirkusz és adóssá
gok hátrahagyásával távozott Különben 
már 1934-ben is nehézségek közé került a 
cirkusz, amely akkoriban Prágában ven
dégszerepelt. A helyzet olyan súlyos volt, 
hogy

a cirkusz Idomított állatait a Nemzet-' 
közi Szállító Részvénytársaság a clr- 
kuszszállitás költsége fejében zálogba 

vette.
Az állótok nagyrészét el is adták, hogy 

a kétszázezer cschkoronás követelésnek 
legalább egy részét megkaphassák. A vám 
hatóságok, amelyeknek majdnem ugvnn 
ekkora követelésük volt, a cirkusz trakto 
rait foglalták le.

Julius Gleich különben tagadja bűnössé
gét' és azt hangoztatja, hogy amint cirku
szával Jobb körülmények közé kerül, ki 
fogja fizetni adósságát.

Ma tárgyalják 
az lvády-peiiciót

A közigazgatási bíróság ma, hétfőn dél
előli 10 órakor kezdi tárgyalni az Ivády 
Béla pásztói mandátuma ellen lxjadott pe
tíciót. A tárgyalás iránt politikai körük
ben nagy érdeklődés mutatkozik, mert az 
általános választások után is megpeticio- 
nálták Cseresnyés Aladár hívei Ivády Béla 
megválasztását, ám akkor nem került Bé
léire n sor, mert Ivády Béla az ítélethirde
tés előtt lcmoiv'oll a mandátumáról.

Az újabb választás ellen beadott petíció
val szemben n választásvédők nem emeltek 
alaki kifogásokat, úgy hogy

a hétföl tárgyaláson már érdemben 
tárgyalják u petíciót

Mielőtt azonban a terjedelmes panasz 
óriási anyagának elbírálására kerülne a 
sor, elsősorban is a petíció azon része fe
lelt történik döntés, amelyben a panaszo
sok kifogásolják, hogy hét körzetlton a sza
vazatszedő küldöttség tagjai, sőt elnökei 
között voltak olyanok, akik — a választási 
törvény világos rendelkezése ellenére — 

nem laktak a kerületben, süt választó
joguk sem voll, és egyes körzetekben 
budapesti lakosok szerepeltek, mint el

nökök.
A panaszosok remélik, hogy a közigaz

gatási bíróság — miután ezek az állítások 
minden különösebb nehézség nélkül igazol
hatók, sőt be is igazoltattak, meg fogja 
semmisíteni a választást.

Ma kezdi meg a tábla 
a kecskeméti zá’ogliází 
betörés háromnapos 
monstre-tárgyalását

Az utóbbi évek egyik legkalandosabb 
bűnügye: a kecskeméti zálogházi betörés 
tetteseit rövid idővel ezelőtt ítélte el a 
kecskeméti büntetőtörvényszék. A biinügy 

tíz vádlottja 
közül nyolcat súlyosan elítéltek: Rigó L»- 
jós zálogházi becsüs nyolc, Valentin Miksa, 
a hírhedt „kutyás Valentin" hat, ifj. Barna 
Mihály öt, Éried Sándor és Pohncr Ferenc 
négy-négv évi fegyháznt, Spirnyik Gyula 
hat, fírcker János pedig kéthónapl börtönt 
kapott, míg három vádlottat, Róczán Ti
bort, Fischcr Lajost és Ruzicska Gyulát 
felmentette a törvényszék. Az ügyész

valamennyi Iliiét ellen fellebbezd!,
le fellebbezést Jelentettek be u védők; dr. 
Traytler Endre, dr. Müldrad Artúr, dr. 
Georgcvits István, továbbá néhány kecske
méti ügyvéd is

óriási érdeklődés előzi meg a nagy bűn
ügy táblai tárgyalását, amely

ma. hétfőn reggel kez ’ődJk 
a budapesti tábla dr. Kccskés-tanéicsa előtt
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Enyhül a hideg
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Európa felett tovább Űrt a nyugati me

leg is n kdíitl bidog küzdelme.
Hazánk inóg teljesen a hideg északkeleti 

légáramlás hatáskörében van, csupán a déli 
és nyugati határmegyt-k kaptak a maga 
sibb rétegekben enyhébb levcgőbeáram 
lóst, amely ezekben a megyékben a tegnapi 
hu'ázást okozta. A havazás a Kiskunhalas 

►—Veszprém—Szombathely vonalig jutott 
előre, <jr a leesett csapadékmennyiség nem 
haladta meg h 2—3 millimétert, a hórétcp 
vastagsága a 4—6 centimétert. Csupán a 
Mecseken esett 10 centiméteres friss porhó. 
A Kőréteg vastagsága a Svábhegyen 3, a 
Dobogókőn 5. a Nagyvlllámon 3, a Gnlya 
tetőn 10, r Kékesfelőn 17 centiméter. Vala
mennyi régi hó.

Budapesten vasárnap délben a hőmér- 
letart mínusz i Celsius fok, n tengerszintre 
átszámított légnyomás 772 milliméter, alig 
változik.

Várható időjárás n következő 24 órára: 
Keleti-délkeleti szél. A délnyugati-déli 
megyékben újból kevesebb havazás. 
Ugyanott u hideg enyhül. Északon- 
északkelelen még változás nélkül to

vább tart h hideg, szárúi Idő.

- A KULTUSZMINISZTER KERÜLE
TÉBEN. Hómon Bálint vallás- és közokta
tásügyi miniszter értesítette Csiiáry G. Emil 
székesfehérvári polgármestert, hogy január 
•30 ón odaérkezik választói közé. A minisz
ter résrtvesz o nevezetes székesfehérvári 
gazdobálon, másnap, január 31-én déleiéin 
pedig ünnepélyes keretek között ielavntja n 
most épült fedett tornacsarnokot.

— A lovasberéiiyl innntláliim sorsa. Ked
den temetik el n lovasbcrénvi kerület el
hunyt képviselőjét, vitéz Hadnagy Domo
kost Hivatalosan ugyan a temetés előtt 
nem foglalkozunk rendszerint az elárvult 
mandátum sorsával, szonhun a politikai 
köröket mégis foglalkoztatja mór is a lo- 
vnsVeré'iivi mandátum sorsa. A legutóbbi 
váJnszlóson vitéz Hadnagy Domokossá’ 
szemben mint namhivatalos A’/i/’-jelölt fel
lépett a kerület addigi képviselője, dr. Si
mon András, oki azonban kisebbségben ma 
radt. Értesülésünk szerint Simon András dr 
most ismét megpróbálkozik azzal, bogi 
visszahódítsa régi kerületét és ugyancsal 
fellép ott » kerületnek Simon András elől 
volt képviselője.. Cserit József gazdálkodó 
is. Kormánypárti körökben arról beszélnek 
hogy elsősorban ltödcr Vilmos honvédőim 
minisztert próbálják megnyerni a kerület 
Pék éj ha A tirin vállalná — eddigi elvi 
áll spont iához híven — a jelöltséget, az 
(•étben Karay-Krakkcr Kálmán, Pestvárme- 
gve volt főispánja lenne a NÉP hivatalos 
jelöltje.

yfc Ütú
életmód zavarja az emésztést Gyakori 
következménye fej-és derékfájás 
Elózz*  tehát még, önnek is segít a

— (Ingyilkosok. .Széniére Erzsébet harminc
éves leúuv (irns*nlkov|ch.tjt<-a  23 számú ház
ban lévő lakásán szerelmi bánatában luckővel 
mérgezte nxg magát. Súlyos állapotban vitték 
a mentők a Rókus kórházba. — Maróéig Mi 
hály 2.3 éves cbp/sz segéd n Fóti üli Vöröske
reszt otthonban, ahol egy Ismerősét látogatta 
meg, vasárnap reggel megnu'rgezto magát. A 
mentők a Szent István kórházba vitték. 
7>'ndák Hilda 24 éves háztartási alkalmazott 
ez ég-utis 3. számú hóiban lévő szolgálati 
helyén gázról niegmérgezto magát. Mire ráta 
Útink, mór halott volt. Holttestét n bonrtani 
Intéirtlie vitték.

— Ilcsrémolá py Illés. l./tay Ernő ország 
gyűlési képviselő vasárnap kerületének szék 
helyén. Blharnayybo jómban beszámoló gyűlést 
< irh tt. Közel kétórás beszédbe n foglalkozott 
nz ország kitt- is belpolitikai, valamint gazda 
sági helyzetevei és ismertette n közeljövő fel
adatait.

— Teherautó és pura*zfkoc¥  karambolja az 
országúton. A mohács pécsi országúton vasár 
rnp délelőtt a Groumonn féle pécsi hentesáru 
gyár teherautója belernbogctt egy paraszt 
k >CA'l»a «s azt feldöntötte. A szekeret hajló 
Kémtth Antal életveszélyesen megsérült.

— P«.tom vásár. potom árak. Pcnelopf 
f>drn<ilap. ha gvürött Is egy kicsit, mégis fófor 
mén ajándék 10 fillérért. A Lipótvárosi innal 
rt. Llpót-körut 13., leltért kiárusítását érde
mes mcgtekinlcni, még akkor Is, ha pillaoat 
nyilat nlnca is vásárlási szándékunk.

Madách Imre sugárul 
kiépítése

hi.lnwiMra •A-n-n DSftyZMrmfl vevőimnek 
Jm<v » Mrety kirílv t'l IS. »i M>b«n n év etv 
fzsniilA k6lé|-, um’a. p niu (t •p<--tt*rüú>letrm*<  

é« > Miit Vb !mrc.»ng*r<M  kl»pití«« fo|y 
t>n ÍP'.f |>nuár havsbtn tieinbe. IV.. fiwHtij®1r» 
II. Mín>n hlihs kvíz****  ál. — További s»lv«» 
páitfrgtftiiUt kérve, n.u*d»k  aoJtr uvtcleiM

Hautohlld Albert

FILM
A Fórum pervesztes lett 

és kártérítést tartozik 
fizetni egy magyar filmnek a 

műsorról való jogtalan levétele miatt
A Nászút féláron helyett Nászút feláron

Az egész, moziszakmát izgalomban tar
totta annakidején az a tény, hogy az óriási 
költséggel elkészült „Nászút féláron" című 
gyönyörű r oprezcnlativ magyar filmet a 
„Fórum'' filmszínház hirtelen levette műso
ráról s helyette egv „Kegyencnő" cimü 
amerikai képet kezdett játszani. A I-ux film- 
gyártócég annakidején

a belügyminiszter védelmét kérte 
eme üzleti gcstio ellen, mire a Fórum film
színház megállapítási pert indított a l.ux 
filmgyártó ellen. Keresetében kérte megálln- 
’iitani, hogy a film prolongálása szempont
jából kritikus négy nap bevétele nem érte 
el azt a 11.50Í) pengős összeget, amelyet 
előzetes szerződésben kikötöttek, másod
sorban pedig annak a megállapítását kérte, 
hogy » brrttóbevélel mesterséges növelése 
céljából u Lux-film részéről jegyvásárlások 
történtek a Fórum pénztáránál.

A per első tárgyalásán
a Fórum váratlanul elállt a keresettől, 

miután Ilyen megállapításnak csak addig 
van helye, amíg a bírói Ítélet szankcióit tel- 
lesiteni lehet. Miután a pert már u film 
önkényes levétele után indította, c perben 
■i bíróság érdemi Ítéletet nem hozhatott 
volna. Ugyanezen a tárgyaláson azonban a 
Lux-film viszonkeresclet indított

az ellenkező tényállás vugyls annak 
bizonyítására,

hogy n film prolongációs összege elérte a

A HÉT HŐSE

BERGNER ROSALINDÁJA
Shakcspeatet filmre vinni csak vyy le

het és csak úgy szabad, ha a költőiül kon- 
ycniális művészek állnak a mgy cél 
szolgálatában. Minden egyéb kísérlet
csak meghamisítja a zsenit, akinek mon
datai aranybctükkel vésődtek minden
művelt ember leikébe. Shakespeare több
ször csábította már a filmrendezőket, hi
szen müvei sok színpadi képben, a szín- 
pompás kor mesés jelmezeiben és disz- 
Ictciben játszódtak le. A Sltakespcarc- 
darabok cselekményeinek ez a fordula
tossága és gyakori szinuáltozása kiválóan 
alkalmas filmre, de csak ha olyan szí
nésznő veszi fel a shakespearei alakot, a 
Shakespeare! ruhát és olyan színésznő 
mondja cl a shakespearei szavakat, mint 
például most Elisabcth J3 e r g n e r. 
Shakespeare „Ahogy tetszik" cimü vig- 
játéka, amely talán a legvidámabb, leg
könnyedebb és legjátékosabb szatírája a 
brit költőóriásnak, szerencsésen alkalmas 
filmre és fíosahndája, ez az üde, bájos, 
’ acagóan szerelmes és mókásan vidám 
leányalak, egyike a világirodalom soha 
cl nem múló szépségeinek. Mindez akkot 
jut eszünkbe, amikor Iicrgnert látjuk és 
halljuk a film vásznáról. Shakcspeart 
muzsikáló szavai, amelyek az ifjúság, w. 
élet és a szeretem őrök himnuszát zen
gik, miként oldódnak fel c szinésznő má 
mámoros szivdobogdsában, hogyan raj
zolódnak ki ezek az érzések a csodálatosan 
nagy színésznőnek arcára, szája szögle
tének egyetlen ici-pjei mozdulatára — ez 
már igazolja a Shakespeare-film készítő
jét. De fíergncr mosolyának, kacagásá
nak. hangjdnuk szlvhczszóló melódiáin, 
szeme tükrének csodálatos varázsán, hu
morának könnyed csillogásán túl a ren
dező — ezúttal l’aul 7. i n n e r, Bergnet 

— igazi filmet is alku- 
Filmszerű filmet, modern filmet, 

amely legföljebb shakespearei köntösbe 
öltöztette a szereplőket. Mai emberek 
játszanak c mozgalmas filmben, amelyet 
százszáraléklg élvezhetnek azok is, akik 
soha Shakespearei nem olvasták és akik 
nem tudják felmérni a brit költőóriás lé
nyét. Ez a film Elisabcth Bergner nnl- 
vészetén és a film kiváló rendezőjén ke
resztül a legnagyobb tömegek
hez szól, azokhoz a tömegekhez 
amelyek szeretik, ha a jó diadalmaskodik 
n rossz felelt, ha ármány és a hazugság 
megkapja büntetéséi és diadult arat tiz 
éirök szerelem

Ez a modern és elsőnek igazán film 
szerűen elkészített Shakespeare-film 
Bergneren kívül a legkiválóbb színésze
ket produkálja, Orlando szerepében pél
dáid Latircnec Olivicr férfias és erő
teljes hus-vér figurája bontakozik ki u

szerződéses összeget Ilyen elmen 12-112 
pengő kártérítési Igényt is jelentett be a 
l.ux filmgyárló-társaság jogi képviselője, 
dr. Boda Érnő.

Dr. Rehák Tibor járásbiró rövid tárgya
lás lilán elutasította a Fórum keresetét, vi
szont kimondotta, hogy a Lux-film viszont- 
keresete jogalappal bír és

a Fórum kártérítési kötelezettsége 
fennáll.

összegszerűség tekintetében azonban ennek 
a közbeeső Ítéletnek jogerőre emelkedése 
után fog dönteni.

A rendkívül érdekes indokolás szerint a 
proJongáció szempontjából kritikus napok 
közé, okvetlenül be kell számítani a szom
bati és vasárnapi napot s ennek figyelembe
vételével uz utolsó négy nap bevétele a 
szerződéses összeget jóval meghaladtu. 
Ezért

jogosulatlanul tagadta meg a Fórum a 
film prolongálását

s ezért kellett megállapítani a filmszínház 
kártérítési kötelezettségét a magyar film
gyártó céggel szemben. A Fórum az ítélet 
ellen fellebbezett.

Az Ítéletei filmkörökben a legnagyobb 
megelégctléssel fogadták, miután ez u nehéz i 
küzdelmekkel létrehozott és fenntartott mu 
gyúr filmgyártás egyik értékes termékének 
szolgáltatott elégtételt és védelmet.

[•

film vásznán és megismerünk egy csodá
latosan szép és tehetséges angol színész
nőt, Anna Stewardot. Még csak 
annyit, hogy a C o r s o-fflmszinlui:, 
amely már második filmjével meginu- 
tattu, hogy átvette a f i i m hege
móniáját a Belváros felett, 
hozzáillő bonbonnierkeréte a lOC.enlury 
Főt eme remekének, amelyet minden elő
adás után megtapsol a filmszínház közön
sége. (s. z.)

— baja polgármestere nyuga
lomba VONUL. Dr. Borbiró Ferenc, aki 
negyven év óla van Baja városának szolgá
latában és huszonkét éve polgármestere a 
városnak, hathónapi betegszabadságra 
megy, amelyről már nem is tér vissza, ha
nem nyugalomba vonul és a kalocsai egy
házmegye takarékpénztárának vezérigazga
tója lesz.

— Inczc Kálmán vezérkari ezredes elő
adása a bolsevizmusról. Vasárnap délelőtt 
Incze Kálmán nyugalmazott vezérkari ezre
des nagysikerű előadást tartott „A bolse- 
vizmus igazi arca" címmel. Előadásához a 
bevezető beszédet dr. Lukács György v. b. 
t. t., nyugalmazott miniszter mondotta.

— Eljegyzés. Lajta Lidin (s Auerbach Dezső 
legyesek. (Minden külön értesítés helyett.)

— Az ügyvédi kamara ■ PhOnix-renddetrűl. 
A kormány, amint ismeretes, 1936 nyarán eg) 
rendelettel, majd decemberben pótrendelettel 
rendelte n válsógba jutott Phöniz ügyeit. E 
rendeletek által előidézett helyzetet Jogi szem 
pontból vizsgálat alá vette az ügyvédi kamara 
választmányának teljes ülése dr Kövess Béla 
elnöklete alatt. A rendeleteket és azok bíróin 
lát dr Oppler Emil előadó terjesztette elő és 
indítványára a kamara egyhangú határozattal 
sajnálatát fejezte ki afelett, hogy ezek a ren 
deletek áttörik a felek szerződési szabadsága 
és a szerződések kötelező voltába vetett hit 
elveit és ellentétesek a kereskedelmi törvény, 
i biztosítási ügyleteket szabályozó törvény és 
magánjogunk alapelveivel. A kamara egyben 
innak a reményének adott kifejezést, hogj 
•gyrészt n Phönh biztosítottjai rösidesen tájé' 

közőst kapnak a társulat vagyoni helyzetéről 
L-s várható kielégítéséről, másréset fölmentet 
nek az ellenük indított dfjpcrekben a perc*  
költségektől.

— Gyermekek részért tapasztalt orvosik 
iarmolt rendrlr.ek, mert egészen kis adagokra 
■utható és enyhén hajt, anélkül, hogy a kg- 
'cvéshé Is ártalmas volna. A gyermekek sze
relik a Durmolt, mert oly jóízű, mint a lis»ta 
sokoládA

. ügyeimébe! Kitűnő minőségű puha
és kemény kalapok hallatlanul olcsó árban, , --—j -- -r-- vrc«o ozoon ueteiu
kaphatók — a leltári *ésár  alAtt — Polgárnál, hélköi 
n esstléngi-utca 5A, baptista templom mellett. | óráig

Súlyos 
ródlibaleset: 
három sebesült

A Csillagvölggi-ut 10. szám előtt súlyos 
ródlíszcrencsétlenség történt Egy három, 
személyes ródli nagy sehessé-ggel siklott le
felé az utón, de ugyíátsnk,

a vezető elvesztette uralmát a ródli 
felett, amely egy utszéll fának futott
Farkas János 22 éves gyógyszerészlabo- 

ráns agyrázkódást, Gedel Vendel 27 éves 
szabósegéd pedig töbhs/örös kéz- és láb
törést szenvedett. Mindkettőt

súlyos állapotban vitték kórházbq.
A ródli harmadik utasát, Makkos János 
21 éves cipészsegédet a mentők helyszínen 
részesítették első segélyben.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Nem újítják meg a március végén lejáró 

svájci-magyar kliringszcrzödést, hanem he
lyébe más fizetési megállnpodést létesítenek. 
Szó van arról, hogy a fizetések lebonyolí
tása Ugyanúgy fog történni, mint a német 
viszonylatban.

♦

Az aranyműves Iparban is folyamatban 
van a 48 órás munkaidő rendezése. Ezzel 
a kérdéssel együtt fogják a minimális 
munkabéreket is rendezni.

A llsztforgíilnilndóváltság eltörléséért széles
körű mozgalmat indítottak a ipalriiok a aütőks 
kel együtt nzrul na indokolással, begy a ke- 
uyérdrúgaság egyetlen és Igazi oka a Usztfor- 
•lilniladóváltság, melynek helyébe a lisztre vo
natkozólag o fázisrendszerü adóztatás rend" 
szeresitísét kérik.

A textüszövőgyárak 
ma, hétfőn, döntenek

¥
üzemredukciója ügyében 
véglegesen.
★

Az építkezés örvendetes . fellendülését 
Igazolja az a kimutatás, mely iqost került 
nyilvánosságra. Eszerint 1936. évben, az 
előző évhez viszonyítva, Budapesten és a 
környéken 20 millió darabbal emelkedett a 
légin'’ogvasz. tás, 1936. évben 150 millió da
rab téglát használtak fel.

★

A földmivelósügyi miniszter a hitelképes 
■tazdáknak kedvezményes, úgynevezett jutalé
kos tény úszó Halbeszerzési hitelt cngcdályczett, 
amelynek ellenében a bejelentett tenyészéllo- 
tokai a március 17—22-én tartandó Országos 
mezőgazdasági vásáron megvásárolhatják. 
Védett birtokosok nem igényelhetnek kedvez
ményes hitelt.

¥
Aí Országos iparegijesület szeptember első 

'elében rendezi az Országos Kézművesipari ki
állítás keretében ötödik aranykoszoras mester*  
versenyét.

¥
A Nemzetközi Vásár igazgatója olaszországi 

utján megbeszéléseket folytatóit Óla sepr szeg
ünk és az olasz gyarmatokon*,  közöttük 
Abesszíniának a vásáron való részvétele ügyé
ben. Tárgyalások folynak a pápa dtszautójának 
és Mussolini összecsukható motorkerékpárjá
nak kiállításáról is.

★

Az Észak-Pestvármegyei GyQmötcs- éa ízöl’-6- 
termelők Egyesülete Január 25-től márciuk 
’-2-éig gyümölcstermelés, növényvédelmi és 
izőlészcti tanfolyamot rendez, amelyen a társ
kör legelismertebb szaktekintélyei tartanak elő
adásokat.

Báli esték
Mlmóza-báL Január 23 án tartják mag a Vi

gadóban a hagyományos Mimóza-bál'., amely 
évek sura óta egyike a legkedveltebb elit tánc
mulatságoknak. A rendezőség széles körökben 
nagy örömmel fogadul! lépést tesz a báli mulnt- 
ségok modernizálása felé, amikor elsőrendű 
tárczencknr szcrzödlelésén felül stílszerű és 
hangulatos magvar, olasz, tíroli és amerikai 
bárokat is felállít a közönség szórakoztatására. 
Meghívó- és jegylgénylés: VI.. Desscwffy ucca 
II. szám. Telcfón: I-l3t-6ö.

dz Egyesüli Izzólámpa és Villamossági Rt. 
tisztviselőinek bálját igen nagy érdeklődés ki
séri. A bál. amely ezidén jelmeze*  lesz, 1937 
január 23 án este nz ó’pcsti Tungsram Kultúr- 
házban (Váci út 77.) fog lezajlani.

A Charlté Pnlikllnika hagyományos jótékony*  
célú bálját nz Idén február 6 án tartja a Gelíért- 
szálló összes termeiben. Meghívókat a bálirodá- 
ban lehet igényelni. vj.t Csengcry ucca 69. Te- 
Icfónt ! 205 49.

A Filléres Divatház személyzete január 23-án, 
este 10 órai kezdettel a Bristol szálló földszinti 
helvls«'geibcn bált rendez. Jcgvck kaphatók 
meghívók ellenében a Filléres Divatház pénz
tárainál vagy a helyszínen. Belépőjegy ára 5 P.

— Villamos főzés, fánksütés éa háztartási ké- 
zö'éhck bemutatása. A farsangra való tekintet

tel nz V.. Honvéd utca 22. szám alatti Elektro
mos Kiállításon a hetenként szerdán délután 
' * ,,ro, kezdőitJ tartandó lietnulaló előadáson 
és a minden hétfőn, csütörtökön éa pénteken 
lélelótl ’/alO órakor kezdődő főzési gyakorlato
kon szalagos farsangi fánk sütéséi, valamint a 
vt hmos hátlarlási készülékeket Is bemutalják. 
nelépés. nihotár díjtalan. A kiállítás nyitva! 
hétköznapokon délelőtt 8-2 és délután 4—7
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Önkívületi állapotban 
halálra karmolta újszülöttjét 
egy exaltált leányanya

Egy józsefvárosi ipnropcsalád évekkel ez
előtt örölíbefogadtu .Szabó Mária npvü 
árvalányt. Mariska, aki rövid idővel ezelőtt 
töltötte be tizennyolcadik életévét, jóra- 
vájó, rendes lánynak bizonyult, k-Ikilsmer-j- 
tesen elvégzett a ház körül és n háztartás
ban minden munkát, csak Időnként rend
kívüli idegesség jött rá és ilyenkor a szó 
szoros értelmében

exaltált és nehezen beszámítható 
volt

Az utóbbi Időben különösen Izgatott volt 
állandóan a leány. A család tagjai és ne- 
volőszflléi nem vették észre, hogy mit tit
kol: ravasz praktikákkal félrevezette ők-..*t  
és nem főitek rá, hogy áldott állapotban 
van. Mariska terhességének hetedik hónap
jában

egy éjszaka rosszul lett...
Kitámnjygott a szobából és az udvaron, 

a konyhaajtó előtt megszülte gyermekét. 
Egv kisfiút...

órák múlva akadtak rá n házbeliek. 
Szabó Mária ekkor eszméletlenül feküdt és 
ott volt mellette az újszülött kisfiú, akinek 
feltűnően

véres volt a szája.
Mariska hozzátartozói azt hitték, hogy az 

anyától lelt véres n gyermek ...
Kihívták a mentőket, akik a leányanyát 

és gyermekét is kórházba szállították. Az 
újszülött kisfiú néhány óra múlva

— ELKOBOZTÁK a NÉPSZAVA VASÁR
NAPI SZÁMÁT. A budapesti királyi ügyész
ség elkobozta a Népszava vasárnapi számát. 
Az elkobzásra a lap Lélekvásárlás cimü ve
zércikke adott okol, amely az ügyészsér 
szerint teljesen kimeríti az 1912. évi 
LXIII. törvénycikk 19. szakaszába ütköző 
sajtó utján elkövetett osztályellcnl izgatás 
vétségét. A Népszava, miután az újságáru
soknál és a trafikokban található példá
nyokat a detektívek elvitték, második kia
dást adott a lapból, amelyből természetesen 
hiányzik a kifogásolt vezércikk.

— Súlyos fagykárok a Felsö-Dunántulon. 
Felső-Dunántúlon az erős fagy nagy káro
kat okozott a mezőgazdaságban. Veszprém- 
és .Vasvármegyében 15—20 fokos hideget 
mértek az elmúlt két napon. A földeken se
hol sincs védő hótakaró s Így a vetésekben 
fagykárokkal számolnak. Győr-Moson-Sop- 
ron vármegyékben szerencsére még nincsen 
nagy fagykár.

— Elfogták ■ Corvin Ámbár egyik tolvaját. 
Nap-nap után kapóit a rendőrség jelentést 
arról, hogy n Corvin Áruházban lopások tor 
ténnek. A lopási csoport két legügyesebb do- 
tekllvjét bízták njcg a felügyelettel, amelynek 
meg is leli a kívánt eredménye. Az egyik de
tektív észrevette, hogy egv jól öltözött férfi 
selyemharisnvékat, rejt lélikubatja aló. Igazo
lásra szólította feKés akkor kiderüli, hogy a 
tolvaj Gulyás József 25 éves foglalkozásnélkuli 
egyén, aki már iöbbhhen volt üzleti lopásért 
Is büntetve. Letartóztatták.

Budapest szenzációja'
IstvAn-ut 28. és RAróc i-uí 4.

— Erkölcstelen merénylettel vádolnak 
egy kántortanitét. A bajai törvényszék ma. 
hétfőn kezdi meg Rajkay József bácsbor- 
sodi katolikus kánlorlanitó perének tárgya
lását, Rajkayt azzal vádolják, hogy egy ti- 
zenötives háztartási alkalmazott ellen me
rényletet követelt el. A kántortanitó, nki ti 
helybeli független kisgazdapárt egyik veze
tője, azt állítja, hogy politikai ellenfelei In
dítottak hajszát ellene és ennek során ko
vácsolták a hamis vádat.

— A Magyar Irástonulmányl Társaság 1937 
Január 19 én, kedden este 7 órakor az Apponyi 
Poliklinika (VII., Szövetség utca 14—Ifi) elő- 
»dótermél»en előadóülést tart, melyen Szirmny- 
né Pulszky Harriet „Lángész is patoyrafla’ 
címmel nd e'ő (vetítéssel). A Magyar lróslanul- 
mányi Társaság orvosok, pedagógusok, jogá
szok. pszichológusok és megfelelő képzettség
gel bfrrt érdek! J.-ők részére grafológiai szemi
náriumot rendez hal előadással Jelentkezés nz 
elnökségnél személyesen vagy levélilrg (Eötvös 
ucca 4 I. Telefon d ii. 4 - -6 között: t 153-9.3.

— Simon Gyula kormánj főtanácsos. Simon 
Gyula poslatzkarékpénrlárl ign’gnlót, a zálog
házi főosztály főnökét közszolg' latul érdemei 
elismeréséül kormány őlarácsosnak nevezte ki 
a kormanvzö A közbecsillésbcn álló, érdemes 
főlisrtvlscl.ő kllílniciéso széles körökben osztat
lan örömet kellett

PAPP JANCSI
a 111?f> NasymezóntM 30.

az r*  1 Bal■<BaylB-ben Tei.tnn: i-2is-w

szörnyű gégegörcsök után meghalt
A boncolás megállapította, hogy a gyer

mek szájában és torkában kaparás, karma- 
lás súlyos sebeket okorott és ezeknek a sé
rüléseknek következtében halt meg a ki
csike. Nyilvánvaló volt, hogy a szerencsét
len leányanya karmolta fel kisfia torkát és

ennek a karmolásnak jelei voltak a 
vérnyomok Is,

amit a házbcliek az újszülött száján észre
vették.

Szabó Mária zokogva, gyermekét siratva 
tett vallomást. Tugadta, hogy ö ejtette volna 
a sebeket a fiúcska torkában. Előadta, hogy 
a szülés után retteutő fájdalmai következ
tében elvesztette eszméletét. Lehetség’s 
ezek szerint, hogy önkívületi állapotban 
rántotta mngához a csecsemőt és ekkor ka 
pott a gyermek szájába és

öntudatlanul kaparta fel kisfia gégéjét.
Az orvosi vélemények szerint is lehe’V- 

ges volt ez, mert Szabó Máriának a szülés 
után magas láza volt. Alátániasztja ezt a 
feltevést a leányanya gyenge idegrend 
szere is.

Az ügyészség ennek ellenére vádat emeli 
Mariska ellen gyermeke megölése miatt. 
A budapesti büntetőtörvényszék Eraytell 
tanácsa előtt e héten lesz az ügyben a fő 
tárgyalás, amelyen tisztázzák a tragikus 
gyermekbalál titkát.

■bhs

— A MAGYAR KÖVET A JUGOSZLÁV 
MINISZTERELNÖK VADÁSZATÁN Sztofa 
dinouics miniszterelnök vasárnap Béllyérc 
utazott. A bélivel birtokun, amely vuln- 
mikor Frigyes főhercegé volt, hétfőn állam*  
bon autószerencsétlenség érte. Megvadult lovak 
kisfiú nem természetes halállal halt meg. 
vadászatok kezdődnek. Hír szerint kül 
földi államférfiak is érkeznek Béllyérc 
umely közvetlenül a magvar-jugoszláv lin 
tár mentén fekszik. A vadászatra a bclgrád. 
magyar követ is meghívást kapott.

— Kedden délután temetik vitéz Hadnag 
Domokost. Szombaton három órukor várni 
lanti) szivszélliüdésben meghalt ölvcnhél 
éves korában itff'ér Hadnagy Domokos nvn 
galmazott tábornok, a lovusbcrényi kerüle 
országgyűlési képviselője. Az elhunyt kép 
viselő temetése kedden délután három óm 
kor lesz a Kerepesl-temctŐ főcsarnokából 
azon a képviselőhöz tagjai nanvszámbor 
fognak résztvenni, hogy megártják a vég 
tisztességet elhunyt képviselőtársuknak.

— Idegbajt kapuit az öngyilkosság Íz 
galniaitól eg.v pestszentlőrinci asszony. Végi. 
Sándornv háztartásbeli Pestszentlőrincin i> 
Horthy Miklós ul 42. alatt altatószerre, 
megmérgezte magát. Amikor gyomormosás 
lilán magához tért, énekelni, táncolni kez
dett. A szerencsétlen asszonyon az öngyil 
kosság izgalmai következtében kitört az cl 
me.baj. Az angyalföldi elmegyógyintézetbe 
vitték.

— Kiderült a gyilkossággal vádolt Nagy 
GyBrgyné ártatlansága. Néhány nappal ez
előtt férjgyilkosság gyanúja miatt letartóz 
látták Nagy Györgvné debreceni asszonyt, 
akit n nővére azzal vádolt meg, hogy tíz 
évvel ezelőtt első fórjót meggyilkolta. A 
nyomozás során kiderült, hogy Nagy 
Györgynél testvére, Csuka Róza bosszúból 
jelentette fel. A gyilkossággal vádolt asz- 
szonyt szabadlábra helyezték. Csuka Róza 
ellen pedig hamis vád miatt megindították 
az eljárást.

— Vágó József építőművész kiállítása a Nem
zeti Sralonbun. „Budapest Világváros" gyűjtő
név alatt január 23 án a Nemzeti Szalonban 
megnyíló kiállításán mutatja be a jeles építő
művész mindazon elgondolásait (színes per
spektívákba!)). melyekei Budapest miivészi újjá
építése szempontjából fontosnak fart A város
rendezési probléma, mely ma mindenkit fog
lalkoztat, bizonyára még jobban felkelti a kő- 
zönség érdeklődését Vógó József kiállítása 
iránt, mint amelyet legutóbb nagysikerű ki
állításával elért,

— Rejtélyek egy kisfiú halála körűi. A 
szegedi rendőrség vizsgálatot folytat Farkas 
Szilveszter alsótanyai gazdálkodó négyéves 
gyermekének halála ügyében. A rendőr
ségre olyan bejelentések érkeztek, hogy a 
kisfia nem lerm szeles halállal hűlt meg, 
hanem halálát külső okok idézték elő. A 
rendőrség Intézkedéséic. a gyermek holttes
tét felboncolják és a boncolás lesz hivatva 
megállapítani, hogy tényleg bűncselekmény 
Áldozata lelt e vagy csupán pletyka szüle
ménye ■ rendőrségre érkezett bejelentés.
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RUHÁK
Férfiruha osztály

Öltöny.............................. már P 35e—ért
Sport uccu-nadrág . , már P 35.—ért 
Felöltő inár P 30.—ért
Szőrmckabál .... már P 50.—ért

Nőiruha osztály
Divatos selyem- és szö- 

velruhák már P 39,34,13,14,11—ért
Szövet- éa selyem- 

komplék, elegáns dél
utáni és estélyi ruhák már P 39^—ért

Lányka malrózruhák
fehér vagy csikós pa
mutvászonból . . . ■ P B.—ért

Télikabátok, őart-tavasri kabátok olcsó 
kiárusítása.

Mindezek közismerten elsőrendű 
Hnumann • ruhák I — Fenti árak 
csak a leltárt vásár alatt érvényesek

— POLITIKUSOK LOVAGLÁS ÜGYE. 
^stffy Lajos Vosvármegye főispánja lova- 
7ÍHS utón elégléteit kért Rakovszky Tibor 
kisgazdapárti képviselőtől, aki a legutóbb 
Szombathelyen tartott nópgyüléseo sulyo*  
kritikát mondott a vármegye főispánjóról 
Amint értesülünk, a tárgyalások most foly
nak a két fél megbízottai között.

— ÉRDEKES STATISZTIKA KÉSZÜL A 
VALUTAÜGYÉSZSÉG EGYÉVI MŰKÖDÉ
SÉRŐL. Most dolgozzák fel azokat az ér
dekes statisztikai adatokat, umely a valuta 
ügyészség egyévi munkáját szemléltetik 
A? eddigi adni feldolgozásból kiderül, hogv 
'•ben az esztendőben több mint húszmillió 
nengő értékű valutát, értékpapírt, készpénzt 
foglalt le a valutaügyészség, ahol tizenhárom 
detektív, hat fooalmazó-gyako/nok dolgo
zik. Két év előtt még hatfőnyi detektiv- 
csoport működött a vofataügyészségen.

— A Turul Szövetség verspályázatn. A Turul 
Szövetség „Szépuilves**  törzse országos pályé 
tatot hirdet oly megzenésítésre alkalmas versre, 
mely méltó lehet arra hogy a magyar ifjúság 
dala legyen. Első díj 150 P. második dij 75 P, 
haimadlk dij 40 peogö. A részletes tájékozta
tást tartalmazó nevezési lapok Wl fillérért kap 
hatók a Turul Szövetség Fővezérségén (Budn 
pest, VIII. Muzeum körút 5—8.) Posta 20 fil
lér. Pályázati határidő 1937 február 15-lg.

— Bűnügyi és lélektani előadások Szegeden. 
A bűnügyi védők czegedi egyesületének meg
hívására dn Gartner Pál budapesti ídeggyógy 
Intézeti Igazgató-főorvos A lelki igaxxágszolgál- 
tatásról, dr. Virág Gyula budapesti ügyvéd pe
dig a Büntető perrendtartás reformjáról tartott 
érdekes, nívós előadást tegnap a szegedi Ügy 
védi Kamarában. Az egyhegyűlt előkelő közön 
ég nagy érdeklődéssel hallgatta az előadásokat

— Titokzatos robbanás egy angol hadi
hajón. A „Furious" angol repülőgépanva- 
hajón szombaton rejtélyes kazánrobbaná*  
történt. A hadihajó a délangliai Davenport 
kikötőjében horgonyzott, amikor a kazán
robbanás bekövetkezett. A repülőgép tnya- 
haió éppen ki akart futni, mert ez a hadi
hajó is résztvesz a földközitengeri angol 
Unttá gyakorlaton. A kazánrobbanás követ 
kéziében előállott tüzeset miatt azonban a 
hajó indulását kénytelen volt hétfőre ha
lasztani. A tüzet a hajón sikerült hamaro
san eloltani. A sérülések kijavítása azonban 
hétfőig eltart. Nem tartják kizártnak, hogy 
a kazánteremben történt robbanást szabo
tázs idézte elő.

— Megalakult a Magyar Izraeliták Szentföldi 
és Egyéb Telepítéseket Támogató Egyesülete. 
A magyar zsidóság hivatalos vezetőinek kezdő- 
ményezésére Magyar Izraeliták Szentföldi és 
Egyéb Telepítéseket Támogató Egyesülete cím 
mel vasárnap délelőtt a Pesti Izr. Hitközség 
székházénak dísztermében uj egyesület alakult 
meg, amely nrrn irányul, hogv a hnzjii isl<lós:*g  
ama tagjait, akik Idehaza cxiutcnciájukal 
nem találva, Palesztinában akarnak maguknak 
ni erlsztendát teremteni, Intézményes támoga 
Iáéban részesülhessenek.

— Választójogi vita a Köspontl Demokrata 
Körben. Vázsonyi Jóros dr. ortcággyüléal kép
viselő elnöklétével vitaest volt a Központi De
mokrata Körben a választójog reformjánM. 
melvnek iorán Dinnyés Lajos országgvüléal 
képviselő a m I választójogi rendszer tartha- 
latlanságút példákkal Ismertette, majd Vő- 
zsonyt János a választójogi reform összes kér 
dóséiról beszélt több mint egyórás felszólalá
sában.

Az Ön érdeke is, 
ha megtekinti árban mélyen le
szállított ruháinkat a leltári 

vásár alkalmából
Fluruha osztály

Télikabát (8 évesnek) ■ 
Fin felöltő.....................
Flu ruha « • • • • 
Sportnadrág ■ • ■ .

már P 35.—ért 
riár P 25__ ért
raár P 20.—ért 
mar P 10.—ért

Férfidivat osztály
Puplln Ingek < ■ , . már P B.—ért
Pyamák már P 8__ ért
Hálóingek..................... mór P 0.50-ért
Zsebkendők .... már P 0.70-ért
Tlszlasei.vem nyakkendők már P 3.—ért
Nyulszörkalapuk . . . már P 12.80-ért
Házikabát vagy köntös már P 14.40-ért
Pnlloverck is mélyen leszállított árban.

NEUMANN M.
M. KIR. ÜDV. ÉS KAM. SZÁLLÍTÓ

IV., MUZEUM-KÖRUT 1, SZ.

— Bethlen Margit grófnő előadáaa. A 
Százak Társasága rendezésében Bethlen 
Margit grófnő junuár 19-én, kedden este 0 
órakor a Duiuipnlota-nugyszállodn nagyter
mében „Európai arcképvázlatok" címen 
előadást tart.

— Sósavat és kénsavat loptak egy balé- 
tonutcai raktárból. Gross Albert szÁllitmá- 
nvozósi vállalkozó vasárnap este bejelen
tette a főkapitányságon, hogy a Balaton- 
utca 2. szám alatt lévő raktárhelyiségében 
betörök jártak és nyolc ballon sósavat és 
kénsavat vittek el. A rendőrség keresi a be
törőket.

Hervey Altén
világhírű regénye filmen

L!$>.

ROVAL APOLLO
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SZÍNHÁZ-MOZI

tok ■ kifogásunk a 
TISZTELET A KIVÉTELNEK

elinfl, legújabb mngyur film körül. A filmen 
anp'lv halálok munkája és amely Boros Ele
mér ragyogó izüzaéjM használja fel, sajnos, 
nagyon inegtótsrik a magyar Ilim betegsége: 
a szegénység. A fllmgv,irtásl>.in pedig, sajnos, 
ez bűnnek számit Ráthonyi Ákos igen kitűnő, 
fiatal rendezőnek lót»zik. de latón nem volt 
anyagi lehetősége ahhoz, hogy sok jelenetet 
újra fotografálhnsson, igy ezek szürkék, élet
telenek és bágyadtak. A zenét kiegészítő tűj- 
képmontázsl például az operatőr valósággal 
lekaszálta. Olyan gjorsan peregnek ezek a ké
pek. hogv s/emünk belcfájdul Keményig Ta
más pedig jó operatőr, ea meglátszik né
hány ragyogó kepén. A szereplők közül nem 
dicsérjük meg ezúttal Ráday Imrét, annál job
ban azonban Rtllkay Mártont és Rilir.syt. Tol 
nuu Klári igen szép, néh| jó Is. Juhász Józs*f  
egészen pompás A filmet az Uránia és a Ra- 
dlus játssza. — Három pesti mozi mutatta be

SZEGÉNY KIS GAZDAG LÁNY
cimü, Shirley Temple-(\\me\. Amerika el<ő- 
számú közkedveltre Immár Budapest ked
vemé Is lelt, tanúskodnak erről u zsúfolt 
széksorok. Csillogó, okos szemek, fitos or
rocska a bájos gyerekarcon milliókat jeleni 
az amerikai filmiparnak. Iffuzl tehetség, 
akinek nevét nem a reklám, hanem egye 
dűl a zsenialitás, a közvetlen kedvesség, a 
tehetség és a végtelen báj tette híressé. Uj 
fHmjében, amelyben egy gazdag kislányt 
játszik, épkézláb mese keretében ragyog- 
tnlja művészetét. A mikrofon előtt előadott 
spenótdala egész biztosan Pesten is nép
szerű lesz. A film befejező részén pedig 
egy tízperces brilliáns szlrpprodukoiója ar 
tislákat megszégyenítően nagyszerű. Jel 
lemző. hogy a közönség alig akarja cl 
hagyni a nézőteret. Legszívesebben meg 
váltaná még egyszer a legyét, hogy még ké’ 
óráig rómosolvogjon ez a csodálatos csoda 
akit Shirley Templenek hívnak. Az Átrium 
a Cnsino és a Décsf játsszák zsúfolt házak 
előtt Igazi bécsi filmet látunk a Kamnrá 
bán. A elme:

MULAT A CSÁSZÁRVÁROS
A monarchia békeidejében, cgv Szilvesz

ter éjszakáján indul el u cselekmény, um ly 
kedélyes, jóízű és humoros. A szereplők 
közül elsősorban Magda Schnrider. Adélé 
Sandrock, Pnul Hörbiger és WolfT-Albach 
Petii tetszik a közönségnek. A film nagy 
siker, Jó üzleti bevételt jelent.

Színházi hét
E*y  ér ’tkea hytncn-hlri Somló István, 

■ Vígszínház neves művésze, amint értesü
lünk, eljegyezte fln/ú.f Mfiryt, az ismert 
társasági szépséget, akinek a pesti uccán 
történő uiilóversenvzésl ügyével kapcsolat
ban nemrégiben H'férja támadt a bíróság 
gal Az Operaháa erősen készül u Sybill 
clőiM’ására. Fedők Sári, a Sybill _ egykori 
alakítója, cgv sereg Syl ill-képcl küldött az 
operai Sybíllnek. IVo/frr Rózsinak. — 
A asárnap já szollá utoljára a Müvészszln 
ház az „Egy lónx. aki mindenkié4* című 
operettet, amelynek főszereplője RőáA 
Marika. Érdekes számvetés. Annak elle
nire. hogy a darab harminchat előadásában 
állagban napi 2300 pengő bevételt csinált, 
mégsem flzetödőtt ki a szín' áznak. Ki ok 
a rendkívül drága előadásokban és a sztár
gázsiban keresendő.

* A spanyol légió. Plerre Mac Orlan, a mo
dern francia irodalom fantáziagazdag repre
zentáns*  irts a ,.La Unniitra" chnü filmet, 
amely Spanyol Marokkóban ar idegen légió 
és a marokkói felkelők között lejftUfSdó vé- 
r.-s harcokat állítja a< Izgolinaa szerelmi re
gény középpontjába. A film két vezető szere
pére a francia filmgyártás büszkeségét. Anna- 
belhl és cgv ui férfisztárt, Jcan Rabint szer
ződtették A felvitelek legnagyobb része " 
helyszínen, spanyol' Marokkóban kiötölt ía n 
L-h ételek Franca tábornok engedélyével és ut 
& spanyol Idegen légió zászlóalj KÖzretnükÓdé- 
Sévcl készült. A film most került Magyar 
országra és „A spanvol légió" cin-.cn rö. ideien 
a kötöttség elé kerül.

PÓDIUM.
EGYETLEN, IGÁÉI 

KÁBÁKÉ PERTKX
GHI MMAW-PALOTI.Telctoo: 1-888 75

BÉKFFFI konferál

Egy try-aut tanulságai
HAMIS FESTETT KÉPÉT, hamh bili- 

ványt imádnak mindazok, akik a pénzt 
helyezik az élet trónusára. Körülbelül ezt 
példázza Z i I a h y Lajos, aki egy hamis! 
tolt kép alá ülteti darabja szereplőit, amint 
áhítattal imádva bámulják az igaznak 
hitt talmi képet, miközben a hit harmó
niáján egy céda szolgáltatja a kísérőzenét. 
X 11 a h y Lajos, akit egész írói generáció 
a mai kor prófétájának tisztel, talán éppen 
ezért a befejező jelenetéri irta legújabb 
müvét, a Szűz és a gödölye című darabját. 
.4 ma szétzüllő társadalmát egyetlenegy 
család életének küzdelmes színterére sű
ríti, ezzel azonban egy jottányit sem ve
szített Zilahi Lajos próféciája, amely a 
mai idők erkölcseinek, a fenékig romlott 
korszellemnek és társadalmi hazugságok
nak mindent elmosó özönvizét ígéri. 
A darab Noéja, az egyetlen igaz ember, 
egy tiszta asszony, akinek a cselekmény 
utat enged az igaz élet, a; eszmei űs fizi
kai Újvilág felé Zilahi/ Lajos eme biblikus 
tételének kifejezésére azonban bár maga
san irodalmi ni”ón, mégis rendkívül szóra
koztató darabot irt Cselekményének far 
dulatossága és erpanziv jeleneteinek egész 
sora lenyűgözve tarifa a nézőiére! és azok 
is, akik nem e távoli értelmet és irodalmi 
velleitást keresik, igazi színházi élmény
nyel gazdagabban hagy Iák el a nézőterei

EZEN A PONTON szóljunk néhány szól 
arról a szokatlan gestiórál, amellyel a 
Magyar Színház az angol try-autok mintá
jára a miskolci közönségnek mutatta be 
először a darabot Láttam mindkét elő 
adást, a miskolcit is, a pestit is, le tudom 
vmni a Try-aut szükségességének tanulsá
gait. Miskolcon hosszabb volt a darab, 
több fölöslegesen elnyújtott jelenet súlya 
akadályozta a színmű diadalmas útját. 
Néhány túlságosan bántó szót kihagytak 
a pesti előadáson, ahol a darab tom
pábban, de nemesebben csillo
gott. A közönség ítéletének tilzében acé
losra edzett figurák plasztik usnbhak és 
meagyŐTŐbbck lellek. Meg kell hajolni a 
miskolci közönség Ízlése és metlerheli tu
dása előtt Pontosan ugyanúgy reagált je- 
lenéiről-jeleneire, pontosan ott mosokmoft, 
nevetett és elérrékenyült. mint a pesti, e- 
pedig azt mutatja, hogy igenis, a vidék 
megérett. az eaészrn elsőrendű s-tnhárro. 
Az ízléses és nívós közönség üdítő ózon
ként szívta be magába az igaz művészet 
levegőiét A trn-aut tehát, amely először 
a másik Zilohy-dnrabhal kapcsolatban 
Győrben, most Miskolcon vált, igenis lét- 
jogosult Tessék mrakérdezni a vidéki 
kereskedőktől, iparosoktól és társadalmi 
kapacitásoktól, milyen életet, nyüzsgést és 
pénzt visz a vidéki élet vérkeringésébe cgv 
ilyen hnromranos kirándulás, amely nem
csak a knltur kapcsolat ok kimélnltéséf. ha
nem egyszerű gazdasági szükséget jelent

AZ ELŐADÁS, írjuk le először ezt a jel
zőt: magynrszinházi. Nívós, elő
kelő, mégis bátor és uj. Törzs Jenő, aki 
n patrícius kereskedőcsalád fejét alakitólta. 
olyan márványszobrot állított a színpadra.

EGY POHÁR VÍZ
Lázár Nárla, Mezey Mária és GAth Sándor els6 fellépése 

a Művész Színházban
A Művész Színház január hónanban 

két bemutatóra készül. Csütörtökön, 
január *21  én játssza először Scrföe-nrk, n 
francia színpad nagymesterének mulatságuk, 
fordulatokban gazdag kis remekművét, 
melynek elme:

Egg pohár olt.
Ez a már klasszikus vígjáték, mely hntá 

sában ma is a legmodernebb, állandó műsor 
dombja u Comédie F ranfaise-nek, tavaly 
pedig n llurgthealer úl'tolln fel és nzó'.i 
zajos sikerrel játssza. Berlinben két év elölt 
löbbszé> előadási ért meg, sőt Moszkvában 
is egyike n legtöbbet adóit és legkedveltebb 
du raboknak.

Harsányt Zsolt,
n kiváló Író fordította és dolgozta át, n 
Művész Színház |»edig legkitűnőbb színész 
gárdáját vonultatja fel, hogy a 

amely mögött világosan ki ér ezt ük az első 
yenrrátió minden küzdelmét, vagyont- 
gj/tljfő és vagyonkonzerváló erényét. A le
vegő, amit magával hoz, egy letűnt kor 
szellemét idézi. M a k ay Margit ugyan
ilyen hatalmas és megrázó alakítást nyújt 
csendes márliromszenvedésével és lemon
dással tele hősiességével. A mai kort re
prezentáló három figura: Titkos Ilona 
mondénül és könnyelműen szeretkező asz- 
szonyalakja. F öld é ny i szvengáliszerü 
bankárja, Hajmást y a maga testessé- 
gével gyámoltalan és kissé stupid kép
viselője csodálatosan életszernek. Tel
jesen elismerjük, de kissé túlzottnak tart
juk B i l i c s y festőkarrikaturájdt, kitűnő 
Szakács Zoltán, kedves Bársony 
Erzsi, remek Pat a k y és László inas
duója és egészen elsőrangú a fiatal 
S o m agy v ár y és Pethes Ferenc 
alakítása is.

2. Bajor végre
a Nemzetiben

MANAPSÁG NEM FELTŰNŐ mór a dől 
gozó nő, a régi színpadok suffragette- 
típusa. Franciaországban államtitkári szék
ben ülnek nők. Spanyolország épp most 
küldött ki egy női diplomát, tehát szívesen 
elhisszük, hogy az a kisváros, ahol 116- 
n y l Adorján darabja játszódik, női ta
nácsnokot ültet vezető pozícióba. Ameny- 
nyirc nem forradalmi a darab feltett té
tele, annyira nem meglepő a feldolgozás 
ötletes finomsága, művészt kerekdedségc 
és stílusának nívón tartása: hiszen avatott 
iró, Bónyi Adorján a szerzője n Nemzeti 
Színház újdonságának, amely végre B a 
j o r Gizi szereplésével dicsekedhetik, örü 
a nézőtér, ha ennek a csodálatos színész 
nőnek hárfoszálamát hallhatja, amely ug 
játszik a sziovel-lélckkel, ahogy V n r s r' 
n y i Irén óta sohasem. A harmadik fel 
vonásnak van egy brilliáns jelenete, ami 
kor Bajor Gizi, a tanácsnokkisasszong, az 
nlaiü-.letet ajánlja Jávor Pálnak, ot el
nök fiúnak. üzletről beszélgetnek, de sze
relem búg n hanglukban Mesteri duó ez, 
Jávor Pálnak is gratulálunk. A többi sze
replő. a kisvárosi kupaktanács tllenszen- 
rés tagjai Juhász, Bodnár, T a p o 1- 
c za y. C á 1, K o v á c s, K ü.r t h y majd 
egy kitűnő figurában T á r ay, egy-egy 
szivióságos anyaszerenben Berky Liji igy 
együtt a legnagyszerűbb előadás.

3. Bűnös:
a bécsi szmdaralgyár

.4 KÖLTŐ tlAlőRA ÍZÁLLT — leim 
tették a bécsi lapok, amikor Büs-Feketc 
László gz ő testes mivoltában elindult a: 
llfvilág felé, hogy heti ezer dollárért film
ötletekkel. szűzsékltel lássa el a holly
woodi stúdiókat. Mostanában rossz idők 
járnak az Atlanti-üceánon, de nem való
színű. hogy olyan nilinr érje a kitűnő Bús- 
Feketét a tengeren, mint amilyen vihar tá-

Világirodahni Ciklus
harmadik előadása is komoly művészi ese
mény legyen.

Lázár Mária,
Mezey Mária,
Góth Sándor

lépnek ezúttal először a Művész Sz’nház 
közönsége elé Egry Máriával és Békcs-y 
Istvánnal együtt ők n szellemes darab fő
szereplői.

Rendező: Kűrit Pál. Díszlettervező: Gara 
Zoltán.

Jöső vasárnap délután nz Ördög cimborája 
kerül színre mérsékelt helyárnkkal.

Január M ón mulatja be a Művész Színház 
Halász Imre és Bihari László „Kezdete 8-kor. 
vege II kor" című színjátékát. 

madt most Budapesten két bécsi pre
mierjével kapcsolatosan. Először az derüli 
ki, hogy a „János" cimü darabjának — 
ötlete nem teljesen az övé és ezért a bécsi 
kiadócég nagy összsgit fizetett Vad míg 
Lászlónak. A mdsik és nagyobb vihar 
azonban Korcsmára» Nándor nyilat
kozata körül keveredett, miután kiderült, 
hogy a „Rdntottcsirke" cimü darabját, bar 
a saját zsírjában, de más lábasában sü
tötte ki. Korcsmáros Nándor, a kiváló ma
gyar iró a „Ketrec" elmen irt már teljesen 
hasonló darabol, amelyet régebben több 
százszor játszottak Budapesten is és — 
mint nyilatkozzak — ez a darab eljutott 
egy bécsi színpadi kiadóhoz, a darab
gyároshoz is.

ITT KAPCSOLÖDIK a furcsa történetbe 
a sbkat emlegetett bécsi szindarabgydr, 
amelynek irodalmi vezérigazgatója, i.dnt 
köztudomású, Fodor László, a kiváló 
iró, igazgatói pedig Siegfried Geyt r, 
ujabbun pedig Bús-Fekete László is. 
Ez a sztndurubgyár, ahol adják-veszik a 
témákat, uhol egymásra kiosztják, kettes
ben, hármasban megírják, majd álneveken 
előadják a darabokat, sok vitának, pernek, 
furcsa és az irodalomtól annyira távolcső 
leleplezésnek színhelye. .4 színdarabnak 
eme nagyipari „észszerüsitési" rendszer 
szerinti megkonstruálását úgy látszik, 
meglehetősen felelőtlen témakölcsönzés és 
aprópénzeken fizetett témavásfirlások elő
zik meg. A szindarabgyár kötelékébe tar
tozó irók meglehetősen skurupulus nélkül 
dolgozzák fel szlnszerűre azokat a témá
kat, amelyeket lehet, hogy a legnagyobb 
jóhiszeműséggel fogadnak el, de amelyek
ről itt is, ott is kiderülnek a származásuk 
titka. Ez a szindarabgyár azonban a nagy
ipar következetes érzéketlenségével dübö
rög el olyan nevetségesen apró akadályok 
felett, mint az Írói korrektség, irodalmi 
hitvallás és amint — hu {gaz a vád —, az 
írói magántulajdon fele... Fontos az, hogy 
u „Mnde in Viena" cégfelzet/ áru pontosan 
megérkezzen a rendelőhöz, Európa és 
Amerika színházai oz, a hollywoodi film
stúdiókhoz, hogy közben hány művészt 
kézműves törli le izzadságos homlokát, 
mennyi remény semmisül meg a szín- 
darabgyár magdbaolvasztó kohójának fü
zében. hogy füstté válva köhögtesse meg 
azokat, akiknek más a felfogásuk, az nem 
is fontos. Jellemző az állapotokra egy 
színházi ember megjegyzése, amikor szóba- 
került előtte ez a plágiumvád:

— Ugyan kérem, hogy Bús-Fekete a té
mát eltulaidonitotta volna. Ma már, 
amikor ilyen gazdag ember?...

Földes Imre „Kellemetlen 
ember" cimü darab ának 
bonyodalma a Nemzeti 

Színházban
Hivatalos helyről cáfolat érkezett nma 

'..Írre, hogv egy híres színpadi szerző da
rabját kultuszminisztert indokolással adta 
volna vissza a Nemzeti Színház. A kvltusz- 
minisztérium nem bírál d/rabot — hang
zott az indokolás — és valóban Földes 
Imréhez a darab nem is k’-ltuszmlnhzlcri, 
hanem nemzeliszinházi indokolással került 
vissza. A darabban ugyanis

éles politikai állásfoglalást
fejt ki a szerző, különösen pedagógiai té
ren. Éppen emiatt a színház igazgatója 
egyedül nem akarva dönteni az ügyben, 
bizalmasan kvlluszmlnhzteri tényezőknek 
adta át a darabot ilyen szempontból való 
megbirálás végeit. A kultuszminisztérium 
Illetékes tényezői nem gyakorollak cenzú
rát, nem Is adták vissza a darabot, hanem 
csak véleményüket közölték a Nemzeti 
Színház igazgatójával, aki a darab irodalmi 
értékének és nívós feldolgozásának elisme
rése mellett «z iró rendelkezésére bocsátotta 
a „Kellemetlen ember" cimü darabot, amely 
még előadás plőtt is ennyi kellemetlenséget 
okozott.

UIGSZINHÁZ
ERDÉLYI 

DRÁMA-CIKLUS
Főrendező:

Gróf Bánffy Miklós
I.

Csütörtökön, január 21-én
először

Kós Károly szín játéka
Jegy rencf elés: 1-153-44.
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KÖZGAZDASÁG
Fabinyi pénzügyminiszter 
vasárnap bejelentette:

ezentúl kisiparosok kapják 
az állami munkákat

Pécs, január 17.
(A Jlétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése ) f-'ablnyi Tihamér pénzügyminisz
ter aki szombaton éjszaka érkezett Pécsre, 
vasárnap délelőtt Jukubb Oszkár államtit
kár, vitéz Horváth István főispán, Mukay 
István polgármester és Visnya Ernő felső
házi tag kíséretében a kereskedelmi és ipar
kamarában választóit fogadta, akiknek pa
naszait és kéréseit hallgatta meg.

A pénzügyminiszter délelőtt részfvett a 
Pécsi Atlétikai Club jubiláris közgyűlésén, 
utána megtekintette u széntelepet és délben 
"Makiig István polgármester és felesége ad
tak a tiszteletére szükehbkörü ebédet. Dél
után látogatást lelt a Vasutas Otthonban, 
az Ipart est lilét ben és a Kereskedők Testü
letében.

Az Ipartest iiletbcn nagyobb beszédet 
mondott a pénzügyminiszter. Beszéde során 
bejelentette, hogy

most járnak le a gyárakkal kötött ál
lami szerződések. Ezeket nem fogják

lesznek, hogy a törvényes rendel- 
megfelelően azzal foglalkozbas-

év üzleteredményei kőiül a leg- 
a takarékpénztár betélállományá-

A Községi Takarék 
betétállománya 86.6 millió 
pengőre emelkedett

A Községi Takarékpénztár annak ellenére, 
hogy az 1936. évi zárszámadása kitűnő ered
ményt mulat tel és a betétállománya 8.4 millió 
pengővel emelkedett, a székesfőváros polgár- 
mesterének egyenes utasítására ez évben nem 
fizet osztalékot

A Községi Kukarékpénztár Igazgatósága az 
1936. év mérlegéről és űzletoredményéről a kö
vetkező jelentési adta ki:

A Budapest Székesfővárosi Községi Takarék
pénztár llési'iénytársaság igazgatósága folyó évi 
január hó 15 én tartott ülésén Ltptay 1-ajos dr. 
vezérigazgató előterjesztése alapján megállapí
totta a taknrékt>énzfór 1936 ik üzletévére vo
natkozó mérlegét. A székesfőváros illetékes 
tényezői ilymódon már • közeljövőben abban 
a helyzetben 1 •
keléseknek 
sanak.

Az elmúlt 
kifejezőhlien _ ....... . .............. ................. _
nak nagymérvű emelkedése domborodik ki. Ez 
a betétemelkedés a takarékkönyvekre és folyó
számlákra elhelyezett betéteknél az előző évi 
78.2 millióval izemben több rmnt 1(J%-os, 
vagyis 8A milliós növekedéssel 86.6 millióra 
gyarapította a betétek összegét. Különös figyel 
inét érdemel n betéteknek ez az emelkedése, 
mert hiszen az elmúlt évben a közismert viszo
nyoknál fogva számottevőbb tőkeképződés még 
nem indulhatott meg és köztudomású, hogy a 
betéti tőkék szaporodása általánosságban elég 
alacsony mértékű volt Minthogy a székes 
főváros községi folyópénzei és különleges ren
deltetésű betétei az elmúlt évi összeggel azonos 
méi lékben változatlanul 7 milliót tesznek ki. 
a takarék pénztár által ily mádon kezelt összes 
bt létek Összege fí.t ti millió

Határozott és élénk bizonyítéka a takarék- 
pi-nztár iráni a székesfőváros mind .szélesebb 
rétegeiben és egvro nagyobb mérvben megnyil
vánuló bizalomnak a betéteknek ez a jelentős 

szaporodása.
•vienlőscn fokozta a takarékpénztár as eddigi 

óvek során ia általánosan kitűnőnek ismert 
mobilitását, ezzel is bizonyságát szolgáltatva a 
minden tekintetben helyesnek bizonyult óvatos 
és előrelátó üzletpolitikájának és a szakszerű, 
gondos ügyvezetésnek.

A takarékpénztár hitelezést tevékenységét Is 
fokozta az elmúlt iizletévben, főként rövid 
lejárain és egészen mobil hitelek nyújtása 
lerén Elsősorban vállótdrcájának 81.1 millió
ról Mi millióra történi emelk'désében jut eí 
kifejezésre, másrészt nz egyéb fedezett hitelek 
•'■lilt mint 3 millió |>engős és az értékpapírokra 
nyújtott kölcsönök körülbelül egymilliós emel
kedésében Folytatta és fokozta tevékenységét 
n inkarékpémldr az elmúlt énben az export- 
htiflrk niitijifisa terén és ,elentAs mérvű akti
vitást fejtett ki a telekfeldaraholást és telek- 
értékesítési üzletkörben is A hotsiuleforvtn 
lörlesztéses káté főnök összege lÖ.b millió, ami
nél külön einlltésrcniéltó, hogy a töilesztéses 
kölcsönöknél fennálló hátralékát annuitások 
ossifíje — mely különben a takarékpénztárnál 
s,'l>nsem haladta meg n normált mértéket — 
“érben még csökkent h

llöudl flóráin lel zálogos hitelek nyn/tduíban 
01 előző évinél sünién jelentősebb mértékben 
pcP részt a lakoiékpénztár és Igy, darára 
•’>u«k hogy HK folvumán mi ezt megelőző 
időknél sokkal számottevőbb Összegben keiül- 
, , llynimiü hitelek visszafizetésre, e elmen ki- 
•‘•lyósltoti hiteleinek összege az előző évi mér- 
tekiK terjed.

■4 ’nknrékpénztár érdekkörébe tarlozA Park- 
'aut r<t ’ tn(’lv,'ck tulajdonát főleg budnbegv 
'■hlékl Inga Hunok képezik, telenlős számítón és 
•»cn k edvező arakon értéin siti tt telkeket. 
v'?22n’ rlőnyős áron szerzett he u|nbb, főleg 
tierhnmk épitéséie alkalmas területeket. 
»mí J’^^kpénzlár másik érdekkörébe fartoló 
Vállalata, Uktvj alapítása, a Budáéit Székes-

megújítani, hanem kisiparosoknak fog. 
Mk juttatni a munkákat

Beszélt azután a bankok hivatáséról, 
majd hosszusubban foglalkozott mai ndó- 
rendszerünkkel.

— Belátom — mondotta —, hogy ma nz 
állam túlságosan partner a műhelyekben 
éa a? üzletekben. Oda törekszem, hogy ezt 
n lényt csökkentsen). Igazságos, arányos és 
méltányos adórendszert kívánok behozni.' 
Igazságos adózásra törekszem, amelyet 
csak úgy érhetek el,

ha az Ingójövedelmet Is kellően meg
adóztatjuk, meri ba ezt a célt elérjük, 
akkor sor kerülhet a kisemberek adó

jának a csökkentésére.
Végül kijelentette, hogy türelemre van , 

szükség és a maga részéröl mindent el fog ' 
követni, hogy uz országot a mai súlyos 
helyzetből kivezesse.

A miniszter este résztvctl a Pécsi Atléti
kai Club díszvacsoráján s a hétfői napot is 
választói körében fogja tölteni.

fővárost Allatvásár Pénzforgalmi Pl, amely a 
vásárpénztári Intézménnyel kapcsolatos teen-, 
dőket látja el, első üzletévét fejezte be az. 
1036-ik évben. Ez a vállalata a takarékpénztár- i 
nak nemcsak az állatvasárokkal kapcsolatos J 
összes teendőket tállá el teljesen zavartalanul és t 
a székesfőváros vezetőségének megelégedésével, 
hanem teljes mértékben kielégítene mindazo
kat a hiteligényeket is. amelyek akár magának 
a vásári forgalomnak ellátása, akár iiz azzal 
kapcsolatos export lehonyolitásn tekintetében 
as érdekeltségek részéről vele szemben lelnie I 
riiltek A vállalat első üzletévé, melyben szá 
móltevő és jelentős forgalmat bonyolított le, — 
szem előtt tartva azt, hogy tigv a közélelmezési, 
mint a mezőgazdasági és egyéb általános érdé 
kék figyelembevételével ez az üzletkör nem a 
rideg üzletszerűség szempontjából kezelhető —. 
minden tekintetben jó és kielégítő eredmény
nyel végződött.

-Általánosságban a takarékpénztárnak most 
közzétett mérlege a határozott fejlődésnek, mind 
srélesebhkörü üzleti tevékenységnek és meg
erősödésnek képét mutatja. Aktivál értékelésé
nél a takarékpénztárt étidén i.s ugyanaz a gon 
dós és előrelátó óvatosság fellemzt, amely az 
elmúlt években I, megnvllvánult és ennek meg
felelően a takarékpénztár mérlegében szereplő 
különféle vagyontárgyak értékelésében igen je
lentős, az elmúlt üztetévben is gyarapítóit tar
talékok rettenek. Kiadásainál éspedig ugg a' 
személyzeti, mint a dologi kiadások terén emel- ‘ 
kedés mutatkozik, melynek .
hogy a múlt év elején szervezte be a takarék
pénztár uj alapítását, a Budapest Székesfővárosi 
Allatvásár Pénzforgalmi Rt.-ot, ekkor léptek 
szolgálatába e vállalat munkakörét ellátó tiszt
viselők és alkalmazottak s természetes, hogy az 
uf és jelentékeny üzletkör felvételével a kiadá
soknak meg kellelt növekedniük.

beírásokra az előzőévi 176 ezer pengővel 
szemben 188 ezer pengőt fordít a takarékpénz
tár, amiből követelések leírására 138 ezer pén
zűt mutat ki.

A takarékpénztár forgalmának megnöveke
dése és üzletkörének bővülése a leghívebben a 
bevitelek nagymérvű emelkedésével fut kifeje
zésre. Ily módon, dacára a kiadások fentebb 
hivatkozott és megindokolt emelkedésének, az 
előző évi W) ezer pengős nyereséggel szemben 
ez évben 389 ezer pengő tiszta nyereséggel zá
rult a takarékpénztár üzletévé.

A takarékpénztár Igazgatósága ez alapon — 
is elmúlt utolsó három év gondos tartalékolási 
és a belső erők fokozására Irányuló politikáiét 
továbbra is szem előtt tartva, javasolja a köz
gyűlésnek, hogy a takarékpénztár ne fizessen 
osztalékot.

A Magyar-Olasz Bank mérlege
A Magyar-Olasz Bank Részvénytársaság 

ignzgutóMíga ez év január 16-án megtűr 
lőtt ülésén előterjesztette ui 1936. üzletévi 
mérleget, amely 1.060 691 74 pengő yytresé- 
get mutat föl (az előző évi 1,003.501.07 
pengő nyereséggel szemben).

A mérlegszámából kllünőleg a takarékbe
tétek összege 43.352.173.98 pengő (1935 ben 
37,198.067.71 pengő), a folyószámlán elhe 
lyerelt belélek összege 43,984.725.30 pengő

MA KEZDŐDÖTT

A TELI POK VÁSÁR
ARAK A KIRAKATBAN MINŐSÉG AZ ÜZLETBEN
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Fenti árok csak a Vásár alatt érvényesek 

Kérje vásári árjegyzékünket!
dótok terén emel-1
magyarázata az, i (1935 ben 4L,623.922-55 pengő), a betétdllo-

mórig le hál összesen 87,336.890.18 pengő 
(az előző évi 78,721.990.26 pengővel széni
ben), npg a nem betéljellegü kötelezettségek 
3,520.116.79 pengőre apadtak (az előző évi 
6,133.351.14 pengővel szemben); a készpénz
készletek, vulamint a glroszámlákon és ban
koknál fennálló kész pénz jellegű követelések 
összege 10,858.946.57 pengőre emelkedett 
(1935 ben 9 227.225.59 pengői. A vóllőtárca 
összege 59,096.872.06 pengő (nz előző évi 
57,584 945.76 pengővel szemben). Az adósok 
tétele az előző évi 27.968.935.57 pengőről uj 
mobil kihelyezések folytán 31,787.935.34 
l>engőre emelkedett. Az értékpapírok és ér- 
dekellségek 3,600.893.56 pengővel szerepel 
nek (az előző évben 3,365.352.46 pengővel). 
A jelzálogkölcsönök összege 26.342.518.39 
pengőre csökkent (az előző évi 27.219.322.68 
pengővel szemben), míg a forgalomban levő 
záloglevelek összege 17.484.471 pengőre 
apadt, az ötéves kötvényekből pedig mind 
össze 331.620.80 pengőnek megfelelő név
értékű címlet van forgalomban. Az intézeti 
székházakon kiviili egyéb ingatlanok mér 
legszerlnti összege az évközi eladások foly 
Ián 3,708.853.27 pengőre apadt (1935-ben 
4.227 161.17 pengő).

Az Intézel igazgatósága örömmel állapi 
tolla meg egyes üzletágak nagyobburónyu 
fejlődését, do o magyar hiteléletben még 
megoldásra váró súlyos kérdésekre való te
kintettel osztalék emelése helyett az intézet 
belső erejének növelésére, valamint a nyug 
díj- és jóléti alapok fokozott gyarapilására 
fordított különös gondot. Az Igazgatóság a/ 
év február 9 re egyl»ehlvott közgyűlésnek

b> •'Í.í61*
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javasolni fogja, hogy osztalék fejében vál
tozatlanul részvényenként t.SO pengő, ösz- 
szesen 600.000 pengő fizettessék ki, míg az 
alapszabályszerü levonások a a tartalékalap 
és a nyugdíjasak tartalékának megfelelő do
tálása után fennmaradó nyereségtöbbletnek 
az 1937. üzletév számlájára való átviteleré- 
sét hozza javaslatba. ,

A Budapesti Közlöny vasárnapi száron 
közli a kormány rendeletét a részvény társa*  
ságok és szövetkezetek üzleteredményénók 
felhasználása tárgyában. A rendelet, a ko
rábbi hasonló tárgyit rendeleiektől eltérően, 
az értékpapírok értékesítésére vonatkozóid^ 
nem tartalmaz rcndelk'zést. Ennélfogva; 
az értékpapírokat az 1936. évi június 30-a 
után záródó fizlctévről készített mérlegtől 
kezdve ezentúl ismét a mérlegkészítés álla, 
lános sazbályuiniik megfelelő értékkel kell- 
az évi mérlegekbe felvenni.

A rendelet mindössze a mérlegben kitett 
Intézkedik, hatályában fenntartva az 
1210/1932 M. E. iz.'.Tnú rendeletét, amely 
— az alapszabályok eltérő rendelkezései 
esetében is — lehetővé teszi az osztalék ée 
lulalék fizet élének mellőzését s a nyer elég
nek tartalék alkotására, illetőleg gyarpitá- 
tdra való felhatználásrít.

♦
A Kisipart Hitelintézet utján bonyolítjók le 

a MABI óllal a kisipar részére megszavazott 
rgy millió pengő kölcsön szétosztását. Ez a 
megoldóé biztos garancia a MABI részére, hogy 
a kőzhmert szakszerüségytl vezelelt Kisipart. 
Hitelintézet a leglőkélrtesebben fogja a kölcsö
nök megosztását és folyósítását lebonyolítani.

A

%1
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>atlíták „álumatőr" 
trenmg/e •.riypiié'isel 

és cukot dinal
Meghívással a zsebünkben indultunk el a 

hcnsi.-• >L1» magyar női iitlúlikni egyesüld, 
az „u.nnpiu" tornájára. Amikor benyitunk 
a tornaterembe, egy pillanatra visszaliók 
kenünk. Hiszen itt csupu apró gyermek 
tan. Bt meglátjuk D. LuÁdcs Éva musolvt-o 
arcát. — Ez a mi utánpótlásunk — mondja 
Lukács Éva az apró, alig 4—5 éves gyér 
tnekekre mutatva. Éppen jókor jöttek, 
most kezdődik a torna. Lukács Anita, u 
torna vezetője jelt ad, sorakozik a mintegy 
huszonöt főnyi, apró hadsereg. Vulameny- 
nyin pici fekete nadrág, fehér trikó és u 
hajukban piros szalag, mert, persze mon 
dánunk sein kell, hogy itt csak „hölgyek" 
vannak Mór az első gyakorlatnál megálla
píthatjuk, hogy minden atléta hölgy szíve
sen eljönne tornázni Ide, mert nz atléták 
nak oly ellenszenves szabadgyakorlat ití 
egy ncinlélezö fogalom. Könnyű testmoz
gás után jón uz első, igazi gyakorlat: dupla 
bukfenc. A teremben lévő, elég nagyszámú 
szülök serege hatalmas derültséggel kiséri 
sz apróságok mozgását. Egyik „kisasszony" 
cipőjének valami hajú történik, félreáll 
megigazítani. Ezt kihasználva hozzál’pünk 
— interjúért. „Bejcnd Ijdikó vadok, most 
leszek ötéves, de máj tét éve jajok ide. 
Ha nagy jeszek, úgy aktijuk fulnyi, mint 
Vidd nyényi" — mondja a csöppség, de 
már ott is hagy bennünket. Hogyne! Most 
jön u nup eseménye, ki tud gyorsubban 
I ordásfnlat mászni. A győztes két szem 
cukrot kap. Ejnye ejnye, nem ólamatörség 
rz? A győztes egy kis piszeorru, nagyeop- 
fos barna kislány: Kaufmann Teruska. 
Azért a többiek sincsenek elkeseredve a 
vereség miatt, mert most jön a labdadobás 
é» itt is cukor az első dij. Mialatt folyik a 
játék, megkérdezzük I). Lukács Évát, hogy 
sikerült összehozni ezeket a gyerekeket?

— Minálunk uz atlélanő nevelése már 
hároméves korban kezdődik. A szülök szí
vesen ndjók ide gyermekeiket.

Közben Inssan befejeződik az óra, a 
gyermekek fáradtan, ile elégedetten nm 
Bollyal vonulnak nz öltözőbe. A magyar nő’ 
atlétika eddig is sokot köszönhetett és ta 
nulhatotl nz Olimpiától. Ileinéljük, hogy 
nz ő példájukon felbuzdulva a többi egye 
sülelek l» utánozzák ezt nz áldásos után
pótlási munkát és akkor nemcsak egy 
Csók Ibolyája lesz a magyar sportnak.

Takács István

Valósággal társadalmi eseménye volt a 
fővárosnak n KAOE 40 éves jubiláns dísz
közgyűlése, amelyen a jól végzett munka 
ült díszes keretek közölt diadnlünnepct. A 
Lipótvárosi Kaszinó zsúfolásig megteli nagy
termében l’gron Gábor clnöklése mell-’lt 
folyt le a díszközgyűlés. Ld.t.’/ó Lajos el
nök lendületes és ügyesen csoportosított 
beszámolója utón a tórsegyesillelek é» a 
sportszövetségek szónokai üdvözölték n ju 
blláló érdemes sportegyesülclet. Általános 
lelkesedést és osztatlan örömet keltett 
László Lajos elnök önzetlen munkájának 
elismerése n legfőbb sporthatóság, az OTT 
részéről. Az. OTT nagv ezüstéremmel és 
oklevéllel tüntette ki László Lajos elnököt. 
Ez n kitüntetés olyan sportembert ért, aki 
több évtizedes hozzáértő és lelkes munká
val valóban értékes szolgálatokat telt az 
egyetemes magyar aportnuk.

Megjelent a vasutasok jublldrh kOnjrvt. 
A magyar vasutassport 40 éves és a MÁV 
sporlegycsülelalnek ligája tizcszlcmlös ju
bileuma alkalmából Vorpoy Sándor főtitkár 
felelős szerkesztésében közel 300 oldal.•• 
Fszarul illusztrált, nagyszerűen összeállítót 

önyv jeleni meg, melyhez dr. Scnn Olló 
a MÁV elnöke irt mélyenszántő gondhlntok 
hun bővelkedő előszót A magyar vasutas- 
sport minden vonatkozására és Agára ki 
terjedő könyv precíz történeti áttekintés! 
nvujt nemcsak a liga, de nz összes vasutas 
egyesületek eddigi működéséről és az egye1 
szakosztályok fejlődésének ismertetésévé 
élénken dokumentál ia n vasutatsportnnk 
tömegsporttá való fejlődését.

Sialay Imre és Kiss Ervin sporliilsóglró 
kar társaink kiadásában és szerkesztésében 
Ismét megjelent az immár nélkülözhetet
lenné vált Sportnaptár. Az ízlésesen ki
állított zsebnaptár az összes tudnivalókon 
kívül közli a aport sző vétségek és egjesüle- 
tek veze'ö'nck címét is.

Példátlan személyi hajsza 
a sikkasztó, öngyilkos futball*  
pénztáros halála mögött
A Középmagyar futbalíszővetség és Zsarnóczay 
izgalmas harcának kulisszatitkai

Kínos feltűnést keltett, hogy Zsarnóczay 
bános, a Hl.ASZ elnöke egy, u tavasz fo
lyamán történt súlyos visszaélést felhasz
nálva, Ismételten megtámadta A'ondca Mi
hályt, az MLSZ alelnökét és a Középma- 
■ynr Labdarugó Alszövctség elnökét. Akik 

uom ismerik a kulisszatitkokat és u sport 
mlitika ravasz útjait, könnyön félrema 
’varázhatták « nagyhangú és erélyes puri- 
fikátori me,"nyilatkozásokat. Szükségesnek 
ártjuk tehát, hogy leleplezzük n nagy 
nyilvánosság előtt is

a furcsa ügy sötét hátterét, 
hogy ezzel kellő értékére szállíthassuk le 
az illetéktelen állásfoglalást és a példátlan 
■zemélyi hajszát.

XI felelSs a sikkasztásért?
A Középmagyar Labdarugó Alszövetség 

■'énzlárosn, miután az alszövetség pénzéi 
•Isikkasztotla, n tavasz folyamán

öngyilkos lett és meghalt 
~zt megelőzően az öszes pénztárkönyveket 
és minden okmányt eltüntetett. A vissza
élést, ahogy az a vizsgálat folyamón kide
rült, mór tiz évvel ezelőtt megkezdte, s az- 
'•ta szinte

páratlan vakmerőséggel végezte a ha
misításokat és könyvelést trükkökkel 

palástolni tudta bűnét
inélkül. hogy n szakemberekből álló ellcn- 
irz.Ő közegek bármit is észrevehettek volna. 
\ rendszeres időközökben megtörtént pónz- 
lírvizsgálntok mindenkor a legpontosabb 

könyvvezetést állapíthatták meg. Az egyik 
óvárosi nagybank rendszeres időközökben 
dküldölte postán a bankv.erüen kiállított 
■olyószámla kivonatokat és kamatleveleket 
le — mint utólag kiderült — ezek mind a 
szerencsétlen mcqtévcdt embernek kitűnő 
hamisítványai voltak. A szövetségi ellenőr 
fzerint — aki szintén banktisztviselő és 
elsőrangú szakember — soha a legkisebb 
gyanúra okot átlő eltérést sem észlelhettek 
i mindenkori fnlyószámlakivonalokon s 
magát a könyvelést Is a legprecízebb munká 
iák ismerte el. Még sok érdekeset lehetne 
•rröl Lrni. de a lényeg az, hogy dr. Dicl: 
Károly ügyvéd, volt rendőrfőkapitány, 
mint az MLSz kiküldött vizsgálóbiztosa, to
vábbá Roross Imre vecsésl főiegyző, mint 
a KöLASz vizsgálóbizottságának elnöke, a 
többi bizottsági taggal karöltve részletes és 
hetekig tartó vizsgálat után megállapította, 
hogy

anyagilag e szomoru Ügyben senki fe
lelősségre nem vonható.

Trf az MLSZ elnöksége, a KŐLAS7, taná 
csa. majd a közgyű’ése Is tudomásulvette 
Leírták a veszteséget s az uj közgyűlés 
•saknem száz százalékig a régi vezetőséget 
választotta meg — ólén Kovács MihAllyíl 
—. hogy ezzel Is lanujelét adja bizalmá
nak. így tehát a legilletékesebbek, maguk 
i kárvallott egyesületek bizonyítják, hogy 

q megtörtént események nem írhatók azok 
rovására, akik maguk is áldozatai voltak a 
vakmerő sikkasztásnak.

Sportpolitika a hajsza oka
Az a tizenkét sportember, aki az ügyve 

zetöség adminisztrációs teendőinek végzé 
sével van megbízva, s akik kivétel nélkül 
valamennyien vidéken laknak s onnan jár
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nak fel minden héten tisztségük betöltése 
'•óljából Budapestre, összesen körülbelül 

feleannyi kiillségniegtérltésbcn része
sültek eddig Is, miül a BLASZ ama

tőr főtitkára — egymaga!
.4z uj elnökség ezt a minimális költségmeg 
térítést is törölte az alszövctség anyagi 
ügyeinek rendezéséig. Az egyöntetű bizalom 
erejével háta mögött, az alszövctség uj ve 
-etősége, Kovács Mihály elnökkel az élen, 
hozzáfogott az emberfeletti feladathoz, 
hogy visszaszerezze az elvesztett, elsikkasz
tott anyagi erőket. Színtiszta amatőr ah 
•on végzik ezt a nehéz munkát, ugyan
akkor, amikor kívülről Zsarnóczay János 
szükségesnek tartja a most már szinte ál 
landósitott személyi hajszát. Miért? Ezt is 
dmondjuk.

Zsarnóczaynak útjában van Kovács 
Mihály,

mert nem tudják megbocsátani, hogy Roll- 
mann Ferenc volt országos alelnökkel együtt 
nem mondott le, amikor Zsarnóczay meg
rendezte n BLASZ kivonulását az MLSZ 
elnökségéből. Ezzel megakadályozták a sze
mélyi ambíciók beteljesülését, amelyek 
gondosan és óvatosan húzódtak meg a 
„tisztítási akció" hátterében. Kovács „bű
néül" ró.ijók továbbá fel, hogy a sportérdo 
keket mindenkor előbbrevalónak tartotta a 
személyes érdekeknél és országos vonatko-

M'g feltűnőbben emelkednek ki a ku 
lissz.'ik mögül a (éldátlan hajsza igazi ru 
'{ói, ha párhuzamot vonunk a KÖLASZ em 
hereinek amatőr társasága és a Zsarnóczay 
vezette budapesti amatőr alszövetség mér
lege között. Zsarnóczay tízéves elnöksége 
liláit -- legális utón bár — tekintélyes ősz 
szegek vonattak el iiz élösporttól költség 
megtérítés, dotáció és tiszteletdijak elmén. 
Erre salószinü"ti az lesz a felein hogy ez 
belső ügy, szabályszerűen megszavazott és 
kiutalt tételtömeg, senkinek semmi köze 
hozzá. Nem akarunk vitába szállni ezzel a 
elfogással, de tényként meg kell állapita 

•iunk, hogy ezeket a tételeket is — akár 
csak e megtévedi és életével fizetett pénz
tár' * sikkasztásának összegét is — az é't 
s porit ól vonták el.

Furcsa mérleg a sporttól elvont 
pénzekről

északi „Ypszilonos^ pikáns esete 
az MLSz elnökségével

Az MLSz legutóbbi közgyűlése előtt érdekes 
frakció körvonalai bontakoztak ki Zsarnóczay 
személye körül: valóságos véd- és dacszövet
ség, amelynek tagjait, nevük végződése miatt 
a sportberkekben röviden Y pardonotoknak 
nevezték. A közgyűlés lezajlott s amint az 
előrelátható volt: Zsarnéczayék teljes veresé
gével végződött. Egyedül Mattyasovszky László, 
az északi kerület elnöke került az elnökségbe 
nz Ypszilonosok közül.

Részint nagy elfoglaltsága miatt, részint 
pedig — ahogy a benfentesek magyarázzák — 
bizonyos szolidaritása folytán a kimaradt

M. N B S&8 eng.
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zásban mindenkor férfiasán és őszintén 
megvédte u vidék érdekeit és azokat u fő
városi egyesületek érdekeivel egyszinvo- 
riulra emelte. Nem volt alkot más arra, l:ogy 
mindenbe belemenjen, amit Zsarnóc ik 
elgondoltak és keresztülvinni szét: lek 
volna. Ezért igyekeztek eltüntetni őt a fó
rumról. S minthogy ez nem ment alkot
mányos eszközökkel, más eszközök utói 
néztek és kapóra jött a szerencsétlen visz- 
szaélés. Bár köztudomású, hogy Kovács 
Mihály és munkatársai önzetlen és tiszta
kezű vezetői » sportnak, mégis azt köve
telték tőlük, hogy fizessenek. Követelték, 
hogy az elnökség tagjai: dr. Blum Lajos 
ákosligeti orvos, Csel neki Károly szólni ki 

MÁV-intéző, ítosenfcld Ferenc váci keres
kedő, dr. Sebestyén Mihály szolnoki ügy
véd, Solymár Károly dorogi bányatiszt
viselő, Mohos Antal tokodi tisztviselő és a 
többi illetékesek, akik tiz-husz éve saját 
költségükön járnak fel minden héten a 
szövetségbe és minden költsógmegtérilés 
nélkül önzetlenül dolgoznak, térítsék meg 
•a alszövctség fondorlatosán kifosztott 
pénztárának kárát. Minden vizsgálat és fó- 
um tisztázta <zl az amatőr gárdát és meg- 
ilbipitutta, hogy nem felelősek az anyagi 
kórért.

Akik tehát ezekután Is követelik az 
anyagi felelőségre vonást, azoknak 

rejtett céljolk vannak.

Megírtunk mindent őszintén és a józan 
itélőkcpessógü, becsületes sportember*  k re 
bízzuk, hogy a szakadatlan személyi haj 
szil hátterének ismeretében tnely.k tábouiak 
ad igazat Nem kétséges, hogv Zsarnóc/ny 
nagy tudását és a benne rejlő érték••kot 
nem építő szellemben bocsátja a magtér 
sport szolgálatába. Eszközei nem alkalma
sak a maradandó értékű komoly alkotó- 
’oliiu. mert a személyeskedés a mn/.var 
futballspcrtot nem emelheti fel arra a ní
vóra. amelyen az érte dolgozók látni sze
retnék. Az eredményesség csak az önzet
len. személyi szempontok) n felülemelkedni 
tudó, eayetenies érdekeket szolgáló műm 
kálhodás nyomán következhet be.

S. Zs.

Ypszilonosok Iránt, Mattyasovszky lett 
a láthatatlan elnökségi tag.

Csak egyszer jeleni meg elnöki ülésen, már
pedig az elnökség munkaképessége érdekében 
a szabályok úgy intézkednek, hogy aki három
szor nyomós ok hiányában kimarad, az le
mondatható. Már-már arra került a sor. hegy 
ez a példátlan esel megtörténik, amikor érde
kes fordulat következett be.

Nyílt lapot hozott a posta az MLSz-nek, 
amelyben Mattyasovszky nehezményezi, hegy 
az MLSz csak az útiköltsége és a megállapított 
napi diéta-pénz felét fizeti ki neki, mig a má
sik felének beszedésére (a szabály szerint!) ez 
illetékes alszövclséghez utasította. A lap ért
hető okokból nagv feltűnést keltett. Sőt, hí 
elnöki ülést is foglalkoztatta. A nobilis elnök
ség azonban simán intézte el az ügyet: a jövő
ben kifizeti az egészet. Ez évenként újabb 
1—2000 pengővel emeli a kiadásokat, ami 
ugyan bagatel nz MLSz költségvetésében, de 
óriási összeg akkor, ha azt a nyomorgó és 
teljes megszűnés előtt álló egyesületek szemével 
nézzük.

Pikáns pedig azért, mert a Zsarnőczay-frakcló 
tiszta amatőr irányzatával, ha nem is ól) szö
ges ellentétben, némi árnyékot azért hagy 
maga után.

A napi diéta 10 pengő egy-egy elnökségi 
tag számára

s ez hetenként Ismétlődve bizony szép őst- 
szegre dagad egy év alatt. Nyilván ez az oka 
annak, hogv ke'hlcn olyan javaslatról fr g 
határozni az elnöki tanács, hogv a jövőben 
csak havonként egyszer hívták fel a vidéki 
képviselőket és ne hetenként. Ahogy az meg- 
állapítható, valójában nincs is szükség a sűrű 
utazgatásokra.

180 EZER PENGŐ EGY JÁTÉKOSÉRT

A Morning Fost jelenti, hogy az idei 
szezon legnagyobb lelépését az Aslon Villa 
fizette, éspedig 180 ezer pengőt u Shef- 
ítéld \Vedne»<lay balösszekötő csaUráérk 
Rónáid Sterlingért. < 



ÍOWjRnuárJISi H étit A, ma ni 6 13

Sorsdöntő 
csaták előtt

az asztali tennlsz
Budapesten ismét kitört az asztali len- 

r.iszláz A tavalyi prágai Waterloo után el 
fordult közönség Barnáik angliai sikerei 
után ismét visszatért szeretett sportjához 
és várakozással tekint uz elkövetkezendő 
nagy események elé. Az elvesztett hegemé 
niát kell visszaszerezni lányainknak, illetve 
fiainknak. Felkerestük Wilcsek Andort, nz 
asztali lennisz szövetség kapitányát, aki 
kérdésünkre a kői étkezőkét mondja:

Nagyon sokan tévhitbe esnek az ameri
kai mérkőzések kapcsán — mondja Wil 
esek. — Az amerikaiak között lesz a tavalyi 
világbajnok férfipáros, hölgygárdájuk pe
dig legjobb az egész világon. Ne felejsük 
el, hogy a lizenhatszúmos versenyben öt 
női szám van, amit rcsílis körülmények kő 
zölt mind el fogunk veszíteni. Az ameri 
kaiak elleni mérkőzés teljesen nyílt, nyer
hetünk mi is nagjton de ők is.

A papírforma döntetlent mutat
Nehéz a bádeni világbajnokságról is jósol 
nőm Ma már Magyarország mellé 6—7 ál
lam is felnőtt, amelyek majdnem egyenran
gúak velünk. Férfi csapat bajnokságban fel 
tétlenül győzelmet várok. Nem hiszem, 
hogy Barna—Bellák- Soós csapatnál jobb 
legyen. akármelyik nemzet csapata Barná
nak reálisan vissza kell szerezni világbaj
nokságát. Belláktól, vagy Soóstól harmadik 
helyet is várok. Férfipúrosban a Barna— 
Szabados párnak feltétlenül nyerni kell. 
Nem tarlóin helyesnek azokat uz elgondolá
sokat, hogy Barna mellé Bclláknt állítsuk, 
mert ne felejtsük el. ha Szabados ma nincs 
is jó formában, mégis csak nyolc éve jót 
szik együtt Barnával! Barna—Gál Magda 
pórtól is feliétien világbajnokságot várok. 
Véleményen szerint őket csak a Bellák— 
Király pár verheti meg. Női versenyeken, 
sajnos, nem rózsásak n reményeim. Csapa
tunk csak legjobb cselben lehel negyedik. 
Egyénileg Gál Magdától várok esetleg har
madik helyei. Női párosunktól őszintén 
mondva, nem sokat várok. Tehát vélemé
nyem szerint négy világbajnokságot keil 
nyernünk és négy helyezést. De persze, 
6ok függ a sorsolástól és a pillanatnyi for
mától. Nagyon kérem a magyar közönsé
get, hogyha Bádenben nem úgy szerepe! 
nénk, mint ahogy azt tőlünk várják, ne fe
lejtsék el, hogy mi, sajnos, nem rendelke 
lünk olyan tömegekkel, mint a többi or 
szágok. El fogunk mindent követni és bi 
zunk benne, hogy Magyarország ismét első 
lesz asztaltenniszben.

____  0. L)

A mai műkorcsolyázó bajnokság neve
zettjei közül hiányzott egy név: Palakyé a 
tavalyi bajnoké. Ez e;,yben azt is jelenti, 
hegy l’alaky felsőbb rendeletre végleg 
visszavonul a versenyzéstől.

♦

Mégis kanadaival Indul az FTC a baj
nokságon. Kínos feltűnést kellett a Korcso
lyázó Szövetségnek az a döntése, hogy csak 
magyar állampolgárok indulhatnak a baj
nokságon, annál is Inkább, mert hiszen a 
futballcsapatok Is külföldön vásárolt játé
kosokkal versenyezhetnek. A döntés után 
az FTC visszalépett n bajnokságtól. A kér
dés most végre tisztázódott és a szövetség 
visszavonta határozatát és az FTC Így ka
nadai játékosával együtt indulhat a bajnok
ion.

♦
Király Zoltán funior mükorcsnlgdzó, nki 

Sári Évikével trenírozott a bajnokságra, sú
lyosan megbetegedett. Ugyanis a két kis 
pöttöm műkorcsolyázó tréning közben egy- 
másba szaladt és Évike korcsolyája Király 
Zoltán lábát felsebezte, ami, sajnos, súlyos 
injekciót okozott.

♦
Kertész és Térték fiatal mükorcsolvá 

zóink 23 án külföldi turnéra indulnak. 
Első állomásuk Garmischparlenkirchen, in
nen Zoli am Seebe mennek n főiskolai vl 
lá 'bajnokságra. majd felkeresik az európa 
ba noki küzdelmet Prágában és a világbaj 
nokságokon, Becsben kőinek ki.

*
Bolond Évi és Györgyi hétfőn tadni 

Münchenbe, ahol bemutatót fúlnak.

ménnyit fut egy FUTfíAU.niRőt
Milyen távolságot fut be egy futtaillblró 

n meccs levezetése közben?... Erre n kór 
disre felel Greenwood angol lilró •« Stinduy 
Expressben. Greenwood elmondja, hogy 
legutóbb a Corlnlhiuns - (’rystnl Palócé 
amatőr csapatok mérkőzését vezette, mely 
alkalommal kísérletképpen állandóan ulá- 
na mérette » kilencven perc alatt meglelt 
távolságokat Az eredmény respcktábllhnak 
mutatkozott. Grecnmood az egyébként nem 
tulgyors iramú amatőr mérkőzésen 7 angol 
mirjöldst és kétszáz yardot futott meg.

I



14 HÉTFÖjNAPLÓ 1937 január 18.

Bűbájos történetek
SPORT ORSZÁGBÓL 

r 'A MEGTAPSOLT SPORTBVN
Angiiéban rendkívül szigorral ügyelnek » 

sportszerűségre. Ez hIóI még a köxönség 
sem mentesül: a legcsekélyebb kilengést Is 
nyomban megtorolják. Igv például az Ifjú
sági bosmérkőzések alatt minden tetszés- 
nyilvánítás a legazigoriibnn tilos. A kérlel- 
betétién „gentlemnnlike,‘-vlselkedés alól 
most mégis volt egy kedves kivétel. Az egyik 
meccsen egv illák remekül boxoll. Hang
talanul bámulta a nézőt r a bár minden
kinek nngvon tetszett, még estik meg sem 
mukkanlak, hiszen a biró még nem hirdette 
ki a győzelmét s addig —- nemde — egy 
komoly angol sportember nem vághat elébe 
az eseményeknek. A hátsó sorokban azon
ban egv munkásklllscjü úriember hirtelen 
felugrott és nemcsak tapsolt, hanem — el
képzelni Is szörnyül — még hangosan bra- 
vózoll Is. A teremszolgák (elsietlek, hogy 
n „vad" nézőt azonnal eltávolítsák, amikor 
nz ifjú és győztes diók nagy szökkenéssel 
Átvetette magát a ring kötelein és (elro
hanva melegen üdvözölte a magáról meg
feledkezett — apját. A jelenet annyira ked
ves volt, hogy még n -rlgorti, szmokingon 
angol uruk is megtapsolták és ezzel meg 
bocsátották a sportszerűtlenséget. A rltkn 
kivételről valamennyi lap megemlékezett.

I AZ ADUIRA NÁSZUTÓN
Schall Tóni, az Ad mlra híres gólrekor- 

dere, közvetlenül nz egyiptomi túra elölt 
nősült és Ifjú feleségét nászul helyett ma
gával vitte Egyiptomba, ahol az Admirn. 
mint ismeretes, több mérkőzést játszott. 
Schallné, h florldsdorfi expedíció egyetlen 
női tagja útiköltségét nászajándékként uz 
egyesület fizette,

I AZ ENYVES DISZKOSZ REGÉNYE
Az egyik nagy párisi lap sportnovcllárn 

Irt ki pályázatot. Izgalmas és mulatságos 
tAmn és 2Ó00 szó ... ez volt n pályázat fel
tétele Az első dl jut „llircs bátyám esete n 
diszkosszal" clmíl novella nyerte meg. amely 
igv kezdődött: Tréning előtt bekentem a 
bátyám diszkoszát enyvvcl. ö későn vette 
észre a csalafintaságot és a diszkosz a te
nyeréhez ragadt. 20 szóval csaknem min 
dent elmondott az író. n többi 1980 szó 
már csuk a következményekről számolt be. 
A zsűri Ingjál görcsöt kaptak a nevetéstől, 
annyi mulatságos kaland következett ez
után. Hiába. a franciák kedélye n sportban 
még nem nagyon igényes.

DRIBLI A BETEGÁGYON
Egyik ismert llungíria játékos erős in

fluenzával nyomta az ágvut. Nagy láza lé
vén. elhivatta u kluborvost, aki mcgvlzs- , 
góllá. Már menni készül az orvos, amikor < 
u beteg láztól cserepes ajkakkal megszólal:

— Mivel tartozom a vizitért, doktor ur? 
— Hat pengővel — mondja az orvos.
— Hu egészséges leszek, visszaadom a 

vizitet.
BONITÁS

— Mondd kérlek, jónak tartod ezt a fut- 
bailbirót egv husznsru?

— Ne adj neki egv vusnt se! Egy rongyos 
tizenegyest is nehezen ad meg.

SPORTFURCSASÁG...
Mikor egy körmérkőzés — szögletes pó

lyán folyik.
♦

Mikor egy kézilnbdumeccscn — lábat tör
nek.

♦

Vasárnap avatták a légkirály nőt és légkirályt:
Szilassy Nadlnkát és Térték Elemért a müjégen

Vasárnap délelőtt nagy autótábor és 
drukkerhad kereste fel a BKE városligeti 
műjégpályáját. Itt zajlottak le az 1937. évi 
műkorcsolyázó bajnokságok a Korcsolyázó 
Szövetség rendezésében. A szombati köte
lező gyakorlatok után vasárnap dőlt el. 
hogy a szabodfutásokban ki hódítja el a 
jégkirály és -királynői ciinet és az 1937. 
év bajnok címét, amely egyet jelent a rí- 
’ágbajnoksáfon való részvétellel. A vasár
napi küzdelmek nézőinek figyelme a női 
számra összpontosult: a néfjf/ egynivóju 
hölgymükorcsolyázó versengésére.

A szabadhemutatót a férfiak futása kezdi 
cl. Bizony nagyon hiányzik Patnky, nincs 
egy komoly forgós és egy tökéletesen ki
dolgozott futás. Sok hiba csúszik a bemu
tatóba, Kertész megbotlik futása közben. 
Barcsa futása utón elesik, hiába, ez a ver 
seny tagadhatatlanul nivótlan. A fiuk közül 
llostyánszky István és Kállay Elemér fiatal 
versenyző tűnt fel, mintegy bizonyítva, 
hogy a férfifronton több reményre jogosító 
versenyzőnk van, minisein kiforrott baj
nokjelöltünk.

Az 1037. évi férfi műkorcsolyázó baj
nokunk Tcrták Elemér,

0 helyezési szám (ezüslserleg). 2. Kertész 
Elemér 9 helyezési szám (ezüstserleg), 3 
llostyánszky István 16 helyezési szám 
(ezüslserleg).

Ezután kerül sor a bajnokság fénypont
éra, a női küzdelmekre. Nem lehet véle 

ményt alkotni, hogy melyikük futott sze.b 
ben. A négy élharcos közül Szilassy Na- 
dinka fehér kosztümjében, páratlan graciö 
rilássnl, Utánozhalallanul kedvesen és köz 
vétlenül egyszerűen futotta valcerét és

kétséget kizáróan keringett be táncá
val uz első helyre.

Erdős Klón piros ruhájában, tökélecs for
gásával, ügyes ugrásaival csak egytized he-

lyezést ponttal maradt a jégkirálynő mö
gött. Botond Évi, a tavalyi szőke jégked
vencünk befáslizott térddel futja számát, 
.•mely részleteiben oly tökéletes, hogy mél
tán tprthat igényi további versenyzési só
ién az első helyre. Kellemes meglepetés 
Bolond Györgyi szép lánca, oly csinos, 
amint drukkolva repked és figurái, ha 
hiányzik is belőle még a versenyrutin, 
tapsra késztetnek. A zsűri Ítélete a kővet
kező:

Bajnok: Szilassy Nadlne

7 helyezési szóin (ezüst gyümölcstál), 2. 
Erdős Klári 9 helyezési szám (ezüst gyü
mölcstál), 3. Botond Évi 15 helyezési szám 
(ezüst gyümölcstál), 4. Botond Györgyi 20 
helyezési szóm.

A páros küzdelmek nem hozlak mcglene- 
tésl, elsők leltek a sok külföldi kritikát 
meghódított Szekrényessy testvérek. A 
kékbe bujtatott Attila és Piroska mintha 
ma uj utakon járna. Több az egymás mel
lett párhuzamosan haladó szólómunka, 
mint a közös mozdulat, több a figura, mint 
a közös siklós. Ez a legújabb iskola. Szé

kien fut a Balázs—Tusák pór, szinte meg
lepő összeszokottsággal, majdnem beérve 
nívóban nz első helyezetteket. Bajnok: Szek
rényessy Piroska és Attila 5.11 pont. 5 he
lyezési szóm (ezüslserleg, ezüst gyümölcs
tál), 2. Balázs—Tusák 10.50 pont, 15 és fél 
helyezési szóm (ezüslserleg, ezüst gyű 
mólostól, 3. Imrédy—Kertész 20.42 pont, 
15 helyezési szám.

A dijakat gróf Hunyadi József osztotta 
ki, kis beszéd keretében. A bajnokság első 
két helyezettje rögtön neki is kezd az erős 
tréningnek, hogy Magyarország színeit kel
lőképen képviselje a világbajnokságokon. 
Csak a leányfronton van sok lamentólús és 
könny: hiába minden, egy évig foglalt a 
jégkirálynői korona.

Nyomor-hadak ostromolják 
meg kedden a futballházat

Kevés n szó ahhoz, hogy n magyar futball 
dltgárdájúnnk uyumar.il ecseteljük Olyan 
mostoha ídőkic, mint ami ezen a télen érte 
utói őket, még nem volt példa. Nem csoda, ha 

. kétségbeesésükben merész lépesre határozták 
lel magukat, az MLSz elé vonulnak testületileg. 

Magyarán:
megostromolják a fulbnllliázuit a nyomor

csapatok.
Azonnali segítséget kérnek, különben be

szüntetik az üzemet. Szerencsére nemcsak kö 
vetéléssel, hanem tervvel is érkeznek. Tudják, 
hogy nz Ml.Sz nem adhat abból, ami nincs. 
Ezért nzt javasolják, hogy az, elnökség keresse 
fel az OTT-I, ecsetelje az egész labdarúgást 
fenyegető ‘összeomlást és kérje, hogy

■ tavaszi magyar-osztrák mérkőzés test
nevelési adóját engedjék el.

Komoly ígéret alapján a várható jj^ueget 
■i/onnal megszerezhetik egv egyszerű hitel
ügylettel s akkor folytathatják az üzemet.

Precedens már volt erre, mert tavaly ugyan
csak n nyomor kényszerítő szüksége nyomán 
az OTT elengedte a magyar-német mérkőzés 
adóját. Ez mintegy 10 < er pengős segélyt 
jelentett. Ma már ugyan ez kevés, de viszont 
valószínű, hogv az osztrák-magyar meccs adó
tétele több lesz ennél.

A kérés elöl sem nz Ml.Sz, sem az OTT nem 
zárkózhat el anélkül, hogy a tönkretett labda
rugó sport végleges felfordulásának ódiumót 
ne viselje. Végtére nz ország legnagyobb sport
ágának sorsúról van szó s ha annyi év alatt a 
helyzete csak romlott, az utolsó órában talán 
mégis akad valaki, akinek eszébe jut, hogy 
egy ilyen világraszóló összeomlás nem nagyon 
dicsérné a haz.ai sporttényezők hozzáértését.

Gondoljuk csak meg, hogv nálunk százna
pos a jégszezón, ők pedig azt lehet mon
dani, le sem teszik a hokkiütőt. Bátran 
mehetnek mindannyian támadásba, inért 
ugyanúgy villámgyorsan védelembe tudnak 
megint összetömörülni. Technika szempont 
jóból nagyon érdekes dolgot tanultunk : a 
játék harmadik harmadában alkalmazott 
passz játékot. A pályát két kék vonal véde
kező, közép és támadó harmadra osztja fel. 
Ók tehát a játékidő harmadik harmatijában 
a pólya támadó harmadjára vonulnak (ami 
a ml védekező harmadunknak felel meg) s 
itt lapos, szeszélyes irányú puss/játékkal 
tesznek szabaddá mindig egy játékost, tiki a 
kapura tör. Ehhez azonban a csapat min
den tagja szükséges Hót ezt mi is megta
nultuk. Trenírozzuk és gyakoroljuk is, de 
nemcsak alkalmazni, hanem védekezni is 
megtanulunk ellene. Egyébként jálélí-'Hu- 
suk mindenben inegegvezik a mienkkel, 
csak gyorsabb a kivitel és igy feltűnőbb. 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a sport 
nemrégen vált komoly sportággá és szabá
lyai is csak most vannak fejlődőben. Ré
gebben a korongot csak éppen hogy por 
kőitek. Ma már hosszú, komoly lövések hó 
dilottak tért. Ma már « passz a lényeg' 
Legszebb és legideálisabb támadás, amit mi 
is csinál nk, és ami a kanadaiaknak fő 
fegyvere: a ..lcszurás". Ez. annyit jelent, 
hogy az ellenfél támadásra induló három 
csatárját kell leszúrni, illetve elvenni tőlük 
a korongot, igv már csak a két bekkel kel! 
passzjátékkal átjátszania csatároknak. A 
kék vonalon nem szabad előre átpasszolni, 
csak átvinni a korongot, mert különben 
offszójdot vétünk és ez sokszor megaka
dályozza a támadás lendületét Éppen ezért 
nemsokára bevezetik az egy középvonalas 
rendszert.

— Tulajdonképpen szomorúan kell meg
állapítanom, hogy bármilyen jól is szerepelt 
a csapat, annak oka az, hogv nem tudtunk 
győzni, nem a jálékkész,égőnkben. hanoin 
a belső egyenetlenségünkben keresendő. Mi 
— eltérően a külföldi csapatoktól —, já
ték előtt mindig összeülünk és csatatervet 
főzünk ki. Sajnos, a precedens kanadai 
esetben védekező tervet dolgoztunk ki, abc- 
Ivott, hogy bátor támadásokkal kivívtuk 
volna a győzelmet. Ennél a megbeszélésnél 
derült ki, hogy

európai hírű kapusunk, Csák és leslobb 
játékosunk, Miklós között oly éles sze
mélyi ellentétek vannak, hogy többet 
nem Is akarnak szerepelni egy együt

tesben.
De a. többi csapattagok sincsenek egy né- 
refc’n.-'Nagyon" erős'll¥ikák zilálják szét vt> 
lógatott csapatunkat. Én megteszem a. kapi
tányi kötelességemet, igyekszem elsimítani 
a nézeteletérésekot és sok tréninggel elő
készíteni a csapatot n londoni világbajnok
ságra. A kanadaiak látogatásának megvolt 
az eredménye, tanultunk tőlük.

E. J.

Mikor egy Almos csatár — megveti az 
ágyat.

A kanadaiak szereplése 
kirobbantotta a hokkísport 
belső válságát

Jeney kapitány feltűnően érdekes nyilatkozata a viszályról
A budapesti sportpublikum múlt bél va

sárnapján egv napra felügyelt u jéghokkira' 
kanadai ellenféllel küzdött a magyar i’á/o- 
gulott. Érdekes volt megligyelni hogv mi" 
a többi télispoi Inak nagyszámú amatőr hó
dolója révén sok drukkolója van, addig bi
zony a télisporlnok ez az ága „mostoha 
gyerek". De mindenki megfeledkezett erről, 
amikor ii verhetetlenek a jéghokki koroná
zatlan kanadai fejedelmei megérkeztek. Ez

a látogatás több nyomot hagyott a magyar 
együttesnek. Felkerestük tehát Jeney 
„Obi"-I, a BKE és a válogatott csapat kapi
tányát, hogy mondja el nekünk, mit tanul
tuk a kanadaiaktól.

— A kanadai együttes — mondotta Je
ney —, azt hiszem, joggal állíthatom: nem 
stílusban és technikában állt felettünk, ha
mm korcsolyázás! készségében. Ezt pedig 
behozni, vagy felülmúlni nngyon nehéz.

VIVOOLIMPIKONOK SZEGEDEN
Vwsórnnp dólrlótt tlirnegy órakor érkrl- 

lek meg Szegedre az olimpiai győztes vi
vők. hogy bemutató autóikkal propagan
dát csináljanak a \ ivósport link. Az úlloinn 
von hatalmas tömeg várta a vendégeket és 
.« város közönsége nevében dr. vitéz Szabó 
Géza tanácsnok üdvözölte az olimpiai győz
teseket Kolos Lajos remek csokorral kod 
veskcdcll Elek Ilonának, n tőrvívás olitn 
piai győztesenek A vivóakudémlót lovag 
Arnsento Ede vivómeslcr nyitotta meg. A 
nagyszámú közönség lelkesen tapsolt az 
aiszók alatt. A nagysikerű akadémián ax 
aszókat a következő párosításban vívták 
Elek Ilona, dr. Abonyl Pál tőrnsszó, dr 
Völgycssy -Rajcsányl, Kabos—Domány.
KabM Kajcs.iiivi knidnsszók. v. gül Elek-- 
KuImis tőrasszó Az akadémia után a Városi 
Srinházbon díszelőadást rendeztek a győz 
tea olimpikonok tiszteleti re. A díszelőadást 
bán' ett követte. a

Budapest, VIL. Dohány utca 41.

megszűnt a borravaló!
Alkalmazottaink llx fizetést kapnak, borravalót ellogadnlok tilos 
vonW a -egy árán

éa az Igénybe vett kiszolgáltok hivatalosan megszabott dílán

kívül egyéb költség nem terheli

?engecsat(oqás közben 
felavatták a rendőrség 
uj v.vóha)iéká(

A Rendőrtiszti Atlétikai Club vasárnap 
nagy érdeklődés mellett tartotta meg má
sodosztályú tőrversenyét, mely egyúttal a 
főkapitányság épületében létesített pompás 
és modern ti| vívóterem felavatása is volt. 
Dr. Dóra Sándor helyettes főkapitány me- 
’eghangu beszédében kifejtette, hogy ebben 
i teremben vulamikor Széchényi István 
?róf lakott és váltotta valóra nagy nemzeti 
eszméit. Végigvonult a RAG dicsőséges tör
ténetén s kifejtette, hogy tizenöt éven ke
resztül otthon nélkül, ide-oda hánykolódott 
ez a kitűnő egyesület, mig végül államió 
otthonra talált. Köszönetét mondott Fc- 
rcnczy Tibor dr. főkapitánynak, továbbá 
üdvözölte Szilaveczky Lajos rendőrfőtá’riá- 
esőst. Meleg ünneplésben részesítették dr. 
Schrcder Gyula rendőrtanácsost, abból az 
alkalomból, hogv a RAG uj hajlékának ő 
volt a kezdeményezője és leglelkesebb szó
szólója. Ezután dr. Jeney István, a Vivő 
Szövetség alclnőke mondott köszönetét a 
vívóterem megépítéséért. Mint érdekességet 
említette meg, hogy ugyanebben a terem
ben tett rendőrtiszti esküt harminchat év
vel ezelőtt Szilaveczky Lajos dr. főtanácsos, 
■i Magyar Vilid Szövetség jelenlegi elnöke. 
Majd az egyesületek képviselői egymásután 
emelkedtek szólásra és néhány keresetlen 
szóval üdvözölték a RAC-ot.

Ezután került sor a tőrversenyre, amely
ben tizennégy induló három csoportban 
vett részt. Az érdekes és nívós küzdelmek
ből kilencen kerüllek a délutáni órákba át
nyúló döntő küzdelmekbe. Döntőbe kerül
tek: Dr. Zöld Ferenc és Magyar Tihamér. 
Marton Endre és dr. Fekete Tibor a 
TEAC hói, dr. Pál András a MAG-ból, Ko- 
máromy Endre. Kiéli Kálmán és Baky 
í.ászló n 1ITVK hói és végül Vasck Márton 
■ix UTE hói. Az eredmények a következők: 
1 Zöld Ferenc dr. BE^C 0 győzelem. 2. 
I’ál dr. MAC 6 győzelem, 3. Mórion BEAC 
» győzelem 4. Magyar HTVK 4 győzelem, 
5. Vasck l'TE 4 győzelem, 6 Komáromi dr. 
RAG 4 győzelem, 7. vitéz Baky IITVK 
4 győzelem. 8. Kled BSE 3 győzelem és 9. 
Fekete dr. BEAC 1 győzelem.

uyumar.il
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Külön asztalon
Nagy tömeg maradék: 

ruha*  és pongyola-flanell, siffónok. nanszuk, 
müselymek stb. l-től 5 méterig 

szenzációs kiárusítást egységárban 

méter*  68 fillér

Egy asztalon
Munkás- és irodaköpenyek, férfi joppek a leg
jobb minőségekig, kissé piszkos vagy gyűrött 
tUa|MM390«MM»

Meleg kesztyű
teher szolgálati, női fekete.........

Bélelt kesztyű
gombos v. csatos, női csatos v. 
divat stulpnis ...........................

Egyujjas kötött kesztyű 
duplaerős kötésű, belül bolyhos, 
sporthoz v hajtáshoz............ .

Kötött kesztyű^®
hihetetlen olcsó ár.................... .

Bélelt bőrkesztyű "X 
kötött v. flanell béléssel, fekete és 
barna.........................................

fillér

66

98

128

148

295

Szövet tlroll nadrág
erős és csinos kivitel
1-töl 3 évesig............................
6-tól 8 évesig............................
9-től 12 évesig......................... ■ •

Svájci sapka 
Intézeti csíkos blúz 
igen erős szövött anyagból, 60—65 
cm nagyság..............................
Munkásnadrág SSXn 

Férfi sportnadrág 
erős divatszövetekból................

Férfinadrág

fillér

198
295
395
690

Játszóruha
nellnól. 40— 50 szám.................

Kávésszalvéta damasztbó)
30X30........... .......... .................

Damaszttörülköző 
hófehér p. damasztból 50X100... 

Flanell portörlöbeszeí!V<. 
erős minőség, 60X60 cm............

Étszalvéta
kockás pi damasztból 55X55 cím

Edénytöriő
kockás, 60X55 méret.

Külön asztalon 
kesztyűkjérfiés női fehérneműk, 
frottír-köpeny, pizsamák, blúzok 
stb hibásak, piszkos vagy fakult 
félámAI Is olcsóbban

290 6843
28 8858
30 14566

48
33 100 Nanszu kombiné^'”:

fillér

255
fillér

58
filter

48

Egy asztalon 
szépirodalmi könyvek,regények, 
ifjúsági könyvek stb. cca 8000 drb 

vásári egységárban

Divat retikOl v.uxMbö.bM, 
raoarébéléssel.................... .........

Bordás harisnya
bármely színben........................

Patent harisnya^,.
1—2—3 szám bármely színben...

Meleg harisnya
igen erős, csak fekete................

Titok harisnya
tiszta gyapjú, kis hib..................

Téllzoknl
erős, bolyhos, meleg................. .

Gyapjúharlsnya X”
gyapjúból, csak fekete, kishib ...

Női erszény ral6aiMrtrfl.
fekete es barna színben...........
Jégzokni
ió meleg, műs.-beszövé$set.......

Patent harisnya
bármely színben 1. szám....... .  20

Szám. 5 fillér emelkedés
Tigris-zokni
téli, erős minőség.

128

138
156

Női szövetkabát 
erős strapa kivitelben, 
főleg szarke színben 

690 HU*. CftpdtSlO eca g? cm saélea,
minden színben.................... mtr.

ZsúrabroszXr.SeS
100X100 cm...............................

Strapaharisnya MnM1, 
színben, kis hib . duplatalpd.......
Férfizokni fonalból, szürke, 
drapp, fekete színben ...............

Flór harisnya (RW<rí—. 
nőség, dupla talpú, kis hib. .......
Férfi térdharisnya Jgf4 
gumival, finom tiszta gyapjúból 

Bélelt nadrág^i.iS’ 
belül melegen bolyhozva, kis hib. 
leányka.....................................-
női.......................... -....... ..

Creppsaten 
kendősál 

soha nem létezett olcsóság 

198 fillér

Női Ingnadrág Leányka reformnadrág
erős, mű$elyem..kis hib. v. béleli, a
bolyhos, erős, hibával................ 99
Piké kabát
V, hosszú, belül bolyhozva ;...... 198

Babykészlet
kabát és sapka,horgolt berlinerből 293

Kötött babykészlet
kabátka és sapka....................... 188
KöfiflVáSZ ágyneműre, csikó*  a

Sarmöz reformnadrág _ _ _
nehéz minőség, kis hib................ 148

Lábtöflö kókuszfonatü, színen ^»a
széllel ....................................... 90
Dívánátvetö

Női nadrágok
müselyem, kis hib. vagy patent aa

Kötött babysapka
színes csíkkal............................. 23

Meleg flanell
fás, gyönyörű színekben ..... mtr f ö

fillér
Marocaln’XT,8'.!^ 1*5
Dlvatselymek fonalbóLne-
héz gloke, fashome, Raye. crepp- aak
saten, egységáron................mtr. aSB9

05feketéi csésze duplaerős
porcellánból. hihetetlen ár.........
Felszolgálóiéba % ™-
piros v. zöld színben..................
Kávésbögre
Csiszolt likőrkészlet
stines, 6 pohárral.................

33
18

285

Tweed pamutszövet 
ragyogó színek és minták, női éa 
leányruhákra.............
Bársony flanell 
pongyolára és ruhákra 
Düftin lepzebh minták, nagy 
rózsás és kiavirágos........ - mtr.
HífiSZU legszebb fehérnemű 
színekben...........................mtr.
Crepdesfn ,ekt„ „ 
piros színekben...^..................

Csiszolt készlet vizes vagy
boros, különleges olcsóság.........
Női crepdesfn ruha
kivitelben, bármely színben, ele*  
gáns táncfazónok.......................

Női szövetruha
bői,csinos kivitelben,szép fazónok

Bakfis ruha S XX:
7—ia évesig....................

Flanellpongyola^Síüu 
Női szoknya n5,„. 
ból,. különleges olcsóság ...........

fillér
365

590
325
235
395
195

DOftln pongyola X; '•"*
finom nagyvlrágos düftinből ... 999
Kötött matlassé pongyola
belül melegen bolyhozva...........

Kötött blÚZ divatos Icimin-
tázás. hosszú ujjal ...................

Meleg nyaksál
egyes darabolt ...........................

Gyapjú nyaksál ie<dlvl(o.
sabb színek- es kivitelben.........
Kötött kabát
10-12 éves leányoknak ..........

690
195
58
68

295

Többszáz darab 
tiszta gyaDjú női kötött blúz és 
kissé sérült v. piszkos kötöttáru 

és 150 drb ganiasni- nadrág 

**y*é0ftrt»*n  198 fillér

Egy asztalon
Nagy tétel gyapjú nói szövet, férfi
öltöny- és nadrágkelinék,divatos 
ruhaanyagok, gloke, fashomé stb.

hihetetlen olcsón

425 168
128 590
390 29

38025
490325

fillér

490
nilí-r

590
fillér

335Egy tétel jóljáró díszóra 
gömbölyű, színes 

v. négyszögletes nikkelczett 
csak 195 fülé*  

tbr<iszt56r*  
különböző színekben v. nikkele- 

tett, külső v. belső csaigővel 
csal. 275 fillér 

(Férfiöltönyök*
téli és átmeneti kabátok leltári 

kiárusítása, hihetetlen olcsó 

14-18-24-30 ttUi

Hői télikabétok 
•ieg&ns fatón okban, dúson szőr

nézve, szezónvégi kiárusítása 

3240-2940-3540 
, egységes érákon, i

Kötött férfikabát igen
erős minőség, drapp és barna.... 

Női golfkabát olcsóság.
sima színek v. mintás gallérral...

Gyermektrikó Jaeger után
zat, 1—2 évesnek, kezcjlábas.......

Divat váilktndö
hosszú rojtokkal, finom gyapjúból

Frakking 550
Flanell-sportlng XS<198 
Puplln-Ing^K."" 490

SarmÖz-IngX'SiT'. . .
Sarmöz-flúing
bármely nagyságban, k. hib........
Flanellnadrág K;.....
Duplagallér 
Divat magánkötö 
elegáns, crepdesinböl ................
Férfi zsebkendő Wt.
szegve vagy színes azsuroa .......

Férfi pizsama
kabát és nadrág drvatflanelMU .

198
115
22

Műselyem paplan
sőt. szürke vattával ..................

Gyermektakard
rózsaszín v. vll. kék mintás flanell

Fiúoltöny
erős szövetből. 8 évesig...............

Kávédaráló
sárgarézből ..............................

Divat emyö
férfi vagy női ..... ...................

Bordürös ernyő
divatos mdselyembffl ..............

r m

Filléres Diuatház
Baross tér 23. Roftenbilleru. sarok

Vidékre utánvéttel szállítani

Meg nem felelőért a pénzt 
visszaadjuk

A vásár tartama alatt 
a portót nem viseljük 

Árak,amig a késztetünk tart
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Érdekes döntés az VIE vasárnapi 
közgyűlésén

a vándordíjak odaítélésével kapcsolatban
Az Újpesti Torna Egyesület vosériuip 

délután az L'jpeát Közművelődé*!  Kör helyi
ségében több mint háromszái főnyi közön
ség Jelenlétében tartotta ötvenketledik évi 
közgyűlését. A közgyűlést nz egyesület il
lusztris elnöke, Aschner l.ipót nyitotta meg, 
aki mindenekelőtt kegyelete*  szavakkal em
lékezett meg az egyesület elhunyt diszclnö- 
kéről, Mriuthncr Zoltánról. .M t jd a nagy
számú közönség lelkes tapsai között mon
dott köszönetét az összes aznkooztólyveze- 
tóknek és a versenyzőknek a sikeres szerep 
lésért.

Ezután nngv érdeklődés közben emelke
dett szólásra Kiss Zoltán, ti liltt-felté-r kitilt 
ligysczetö nlelnokc, tiki végigvonult uz el
múlt esztendő sikerdt s lőri ncién, méltatta 
nz l'TE hét olimpiai bajnokát. Halasit, Bö
zsit, Nóinctlicl, Kufiissyt. Kabos Endrét. 
Kárpáthyl és Elek Ilonát < a kitilt hálájót 
és elismerését tolmácsolta nekik n nuigyat 
névnek szerzett világsiker rt. A továbbiak
ban nz egyes szakosztályok szereplésével 
foglalkozott, melynek során kitűnt, hogy

az l'TE valnmcnnyl sportágban úgy
szólván iiinxiniólls sikert könyvelhe

tett cl,

számos bajnokságot és vándordíjul vili 
haza. A Kiss Zoltán vándordíjul ez évbeli 
Elek Cslbi kapta, a Maros Oszkúr-vándor- 
dij pedig u kézilabdaszakoszlály birtokába 
került.

mindkét döntésről élénk eszmecsere 
folyt

és sokan nem értettek vele
Végül örömének adott 

lelt, hogy nz l.'TE-usz.oda 
megépül a megyeri parton.

Legvégül került sor nz uj tisztikor vá
lasztására, melynek során diszelnökként 

egyet, 
kifejezést afe- 
az év nyarára

1 1 3 H 5 .■,4.

VÍZSZINTES!
1.Híres Arin kezdete lO.Exprcsszvonnt neve

17.1 >mé|rt lk.l.eúii'név lO.Sziwsen — néme
tül '.'©.Tata — fele ©I.OtvosI rőv. "©.Szent és 
éilnlheletlen a vadaknál 24.Bolyba — fele 
25. , Indul elindul ©©.Eletnhta tantárgy 
©7,!MnAubód réssé MJ ü. ©fel .. c. ©©.Híres 
spanyol úllamférll, bclügvminhiler, majd 
m:"isztcrelnök (I8.>2 1925) 31.Rag ©{.Lázit 
©©.Egy — angolul 3©.Elcsen ©6.1 kés 
S7.Kc»erék 8>.Bérlö 40.1. Ö. 41.h<rdé
Nagysikerű Ilim »<»ll 4©.Kettiszcrszáni 44. 
Allntlakás 4©.l.evvgö — latinul 4©.llo| — né
metül 47.Vén 4©.Nngv festő 4>.LcAnvkanév 
50 Azonos Ix lukát.l I n megegyezéshez 52. 
Adoniss/nl tokon istenség ©©.Gyarapszik 55. 
.Színművész Nemzeti) 57.frc — németül 58. 
Határi atyja, maga is festőművész 53.Idegen 
let liléiméi tik G0. Az eredetiség képűiéi meg
jelölése ei.t'si'I’ szel cgviilt szoktuk cmlc» 
gttnl •2.lllha közepe C.3.I. I E. Sl.VIsszat 
idcgcsillaplló gyógyszer ©©.Hómul jogtudós, 
hó és úilninfi'rlt C© Mindennek van 87.Van 
Ilyen óra Is ©{.Bosszús, meglepett felkiáltás 
7© Intőszócska 71.Mindegy — idegencsen 
72. Angeles 73.A reménybeli híres olaj
város 74.lzgalmas esemény {©.Jókai regény

ezúttal is gróf Bethlen István nyugalmazott 
miniszterelnököt választották meg, elnökké 
Ascliner lápét vezérigazgatót. tiszteletbeli 
elnökké .Szűcs Jánost. Arányi Árpád nevét 
a társelnökök, Ktss Zoltánét pedig 8z ál
elnökök sorában találjuk. Külön ünneplés
ben részesítenék dr. Kiéin Miksát, aki már 
huszonöt esztendő óta tölti be önzetlen lel
kesedéssel a kluborvosi tisztséget.

Itt a sporttavasz
A Nemzeti ugylótszik komolyan készül o 

tavaszi szezonra, mutatja ezt az a buzgalom 
is, hogy a fülcsipö hidegben vasárnap ko 
moly tréningmeccset játszott a Maglódi-utl 
pályán, a A’öb. AC látta vendégül az agilis 
Nemzetieket és n havas pályán háromhar
mados mérkőzést játszottak. A 
mérkőzésitől

a Nemzeti került ki győztesen 
arányban.

A gólokat Fenyvesi (2), Horváth és

tréning*

4:1

__ -3 Kisalagt 
rúgta. A síkos talajon nem érvényesült a 
csatársor finom passzokra felépített játéka, 
de a hátsó formáció, a fedezetsor és a hát
védek elég mutatósán és jól mozogtak.

Szigzil II.
az uj vlzlpöló-cslllag

UTE—MTK 7:2 (4:2)
Nagy közönség előtt megérdemelt győzelmet 

aratott az UTE a váratlanul gyengén játszó 
MTK ellen. A mérkőzést UTE-lámadások ve
zetik be és Szigeti 11. már ti mérkőzés elején 
eléri a vezető gólt. 1:0. Röviddel utána Nagy- 
Iványl dopplere süvít nz MTK hálóba. 2.O. Az 
l'TE támad, az MTK eltűnik n vízben. Szi
geti 11. egyéni játékkal a harmadik gólt is

A ••AinniAki rrnduer erei ndaloi i. Cvezrlght b> Grülter. uudnpe.l,

FÜGGŐLEGES!
I.Balassa  Bálint költeménye {.Vulkán S.A 

költészet egy faja d.Japán pénz 6.On társa 
O.Azunos hetük 7.Idegen kötőszó ©.Talán 
nyer is ©.Másolat tO.Jegycz 11.Kietlen ILVe 
párja 13.A Balaton jege 14.Jogttilanul hasz
núi egy rangot lő.Olasz nemzeti hős 17.No*  
polcon! győzelem helve 2A.U.E.T. {©.Labdát 
a futballista {©.Bibliai király 25,Kihujik — 
köllölcscn 2Ö Nngyon megijed 27.Tlpikus 
karszti íolvó 2#.Be’ü fon. ©©.Tlltószó 31. 
Er,.re“ pattannak ©©.Napóleon 1807-ben itt 
győzött J4.York része W-Amerikal regényíró 
(keresztneve: Slnclalr) ©©.Előde 87.Orosz re
gény hó keresztneve kezdőbetűjével SO.Járom 
41.Kalifa volt (idegencsen) 42.Ritka lánynév 
44.Kék — németül 46.A velencei festőiskola 
ünnepelt mestere volt 47,Hárhzolga 4U.T R. 
50 Udvarias megszólítás ©1.Halál a büntető, 
síik ©{.Vallás rőv. ©©.Dunántúli csatorna 54. 
Albán város BQ ízesíteni ©7.1 ©©.Tüzet szít — 
angolul (©.Listavezető 42.Magyar színésznő 
©©.Angol keresztnév •6.11 — németül ©8. 
Névelő 80.Romlott rsiiban van 74.1.óin más. 
sulhangrói H.ldcgen területmérték. 

eléri. 3.0 Most páros kiállítás következik. 
Előbb a Szigeti I—Földi pár. majd a Zólyomi 
—Nagylványi pár hagyja el bitói parancsra a 
vizet. MTK-támadásból Földi eredményt ér el. 
3.7. Majd Szigeti II. hatalmas lövéssel emeli 
as UTE gólok számát. 4:1. Félidő végén az 
MTK támad és négyméleresböl Zólyomi szépít 
a gólarányon. 4:2.

Szünet után az MTK kapujához szegezi az 
UTE-1, de eredményt elérni nem tud. Szigeti 
egymásután három góllal terheli meg az MTK 
hálójút és beállítja a végeredményt. Szigeti II. 
remekül ás eredményesen játszott. A mérkő
zést Dárdnv kitünően vezette.

BF.AC—FTC 2:2. (1:1). Góldobók: Kiss és 
Csik illetve Hohl és Hunyadi.

iriasi viharokat kavar a Ferenc
város lisszaboni bolránymaccse

A magyar futball legelső reprezentánsainak 
egyike, a népszerű Ferencváros téli túrája hal
latlan viharokat kavar a nemzetközi futball- 
piacon. Sorozatos pech után indult útnak a 
zÁildfehér gárda Portugália felé, a legrosszabb 
időjárást fogta ki és csak nagy késéssel ért 
Portugáliába. Ez azután döntően befolyásolta 
a túra anyagi sikerét. így sem fizettek rá, sőt 
valamit kerestek Is, de a .számítások mégsem 
váltak he. A zöldfehérek vezetősége — anyagi 
kérdésről lévén szó — a tőlük megszokott ga
vallériával tért napirendre e tétel felelt. Ellen 
ben nem hagyhatta szótlanul azokat a szokat 
lan körülményeket, amelyek a Ferencváros 
(első) lisszaboni 2:O-ás győzelmét kísérték. A 
portugál lapok

hátborzongató részletekről 
számolnak be, s ha ezeknek csak a fele igaz, 
minden oka megvan az egyesület vezelöségé-
iiiiiiiiiiii(ní(iiiitiiiiiiiiiiiu)»iiuiiii) iiiiiiiniuijmiiiiiMd<iiuiif{<(iiiufiuiií(iiiiiiiri<(iiuiiHiiiiBiinn)uminuj)Diini)iiDUHjimjnBiinuiHi»)tii

Nolinárl nyerte a föversenyt, de kldcbták
A nap főcseményében a Nemzetközi ver

senyben minden induló starthoz állt. Végig 
izgalmas lefolyású versenyben végül Moitnári 
és Meridián váltak ki a küzdők közül s gran
diózus finis után egymásközt döntötték cl a 
versenyt. A célt Molinári érte el elsőnek, de a 
befutóban annyira kiszorította Meridiánt, hogy 
nz egész n külső korláthoz kényszerült, s ezért 
diszkvaliflkálták.

A nap legemlékezetesebb versenye a Hanna 
the Grcat által nyert Handicap, melynek me
zőnye esak öt hamis start után tudott útnak 
indulni. A célba Hanna the Grcat, Ocull és 
Gulliver csaknem egyszerre érték be.

A favoritok közül csnk Egeria és Meridián 
nyerték meg versenyüket.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Verbéna 

Maszár F. 2. Utóda (8:10) Feiser. 3. Mira 
Marschall. F. m.: Levente (l'/t) Zwilllnger 
Pique Danié (6) Zwilllnger. Biztosan. 10:61, 
17, ti. Olasz: 10:42. Befutó:: 10:104. Idő: 33.1.

II. Rrokót-dlj. 1 Egeria (pari) Raymer. 2. 
Csalán (I) Kovács L, 3. Bosiljk*  (4) Maszár F. 
F. in.: Daisy (1%) Fehér, Gb uiútor (10) Ma
szár J., Siniba (8) Fityó, Penny (6) Jónás, 
Mucs (6) Vorst, Botond (10) Steinitz. Bizto
san. 10:10, 11, 19. 15. Olasz: 10:101, Befutó: 
10:73, 33. Idő: 29.8.

III. Amateurvcrseny. 1. Zápor (10) Vecsek- 
löi. 2. Bohém (4) Soldo*.  3. Írónké (1)4) Bo- 
:val. F. m.: Ribilio (0:10) Dóra P-, Caid II. 
(Ó) Földi. Küzdelem 10:124, 32, 28. Olasz: 
10:38. Befutó: 10:338. Idő: 33.0.

IV. Handlcap. 1. Arvalegény (4) Zwilllnger.
2. Lord of Pamuk (10) Simkó. 3. Glória (l*/*)  
Maszár J. F. m.: Eladó (2)4) Fityó, Guardlan 
l'odd (8) Vorst, Odább (2)4) Steinitz, Esztike

(8) 
M) 
T.,

Janu&r 21 és 24 én d. u. W3-kor

ilgetöversenyek
(4) Baik, Vadorzó (12) Wiesner. Küzdelem. 
10 69, 17, 21, 16. Olasz: 10:64. Befutó; 10:347, 
285. Idő: 31.5.

V. Nemzetközi verseny, 1. Meridián (7:10) 
Kovács I. 2. Tündér (2>í) Maszár F. 3. Mus- 
cicapa (fi) Steinitz. F. ni.: Opál (10) Jónás, 
Mollnári (2) Marschall, Oda (20) Morék, Éber 
B. (Ifi) Fiszter. Erős küzdelem. 10:12, 10, 10,
10. Olasz: 10:31, Befutó; 10:31. Idő; 20.2.

VI. Mechanikus handlcap. 1. Groo-Pcggy (2) 
Feiser. 2. Varázsló (t‘/«) Tomann. 3. Spilka
(5) Jóftas, F. ni.: Leó (6) Maszár J., Zivatar 
I©) Zwilllnger. Osztalék (J2) Steinitz, Ond (3) 
Baik, Minor (8) Simkó. Orsolya (3) Marschall. 
Erős küzdelem. 10:42, 20, 13, 31. Olasz: 10:44 
Befutó: 10:63, 191. Idő: 30 9.
E2b.db,.F4 mfwvhgk zéfl

VJI. Milánói díj. 1. Mámor (6) Wiesner 2. 
Lúgos (6) Maszár 1. 3 Kundrv (2)4) Zwillln- 
ger. F. m.: Lali (8) Felser. Anncs (0:10) Jó
nás. Biztosan. 10:62, 21, 31. Olasz: 10:48. Be
futó: 10:105. Idő; 30.9.

Vili. Handlcap. 1. Hanna the Great (12) 
Fityó. 2. Gulliver (6) Muszár 1. 3. Ocull (1) 
Zwilllnger. F. m.: Rcitélv (4) Mann, Ursula 
11K) Jónás, Vajda (3) Felser, Gvnrmati (0) 
Tomann. Nemes (14) Benkö. Bandik*  (5) 
Földi, Paris (8) Marschall, Marlene B. (I) Baik, 
Sophle (12) Vorst. Erői küzdelem. 10:124, 43 in «n m.... ... - • ............ 875>ta. 32 Olasz: 10:81. Befutó: 101459 
Idő: 32 2.

IX. Mcmnhis-dlJ. 1 Bojadérc (2)IX. Memnhls-dlJ. 1 Bajadére (2) Vadász.
1. Capua (3t Maszúr I. 3. Betörő (3) Wiesner. _ . ... M FlnF. m.: Nagymogul ISI Mnnn. Balbo

MAC—III. KÉR. TVE. 4:8 (1:©)
Az első félidőben a MAC végig támad és fő. 

fényesen játszik. L>e csak egyetlen gólt tud 
elérni, Sómóczi révén. Szünet után Kánósv, 
majd Harangi zó háromra emelik a gólok szá
mát. Ekkor a biró. aki addig jól vezette a mér- 
kőzést, elveszti a fejét és a közönség hatalmas 
tüntetése közepette, minden nagyobb ok né), 
kiil kiállít négy MAC-játékost: Bőért. Somóczit, 
Tolnait és Gyulait. A bírói szigort természete, 
ven nngyon megérzi a MAC és a Kerületnek 
sikerült Mártis és Körösi révén két gólt elér
nie. 3.2. A gól után kiegészül a MAC és tovább 
támad. Az egyik támadást nz óbudai védelem 
szabálytalanul akasztja meg és Harangozó 
cégyiné teresből beállítja a végeredményt. 4:2.

nek, de n ntngyar szövetségnek ts arra, hogv 
könyörtelen szigorral torolja meg a kilengé
seket.

Nem akarunk nz ügyek elébe vágni s még 
azt sem tartjuk időszerűnek, hogy a portugál 
tudósítások részleteiről beszámoljunk. Ezek oly 
elszomorítóak, hogy csak egészen különös kö
rülményekkel magyarázhatók,

A szövetség azzal*  a gondolattal foglalkozik, 
hogy ha a portugálok — jogszokás szeriül -- 
nem küldették el a botránymeecs birójclentését, 
akkor nzl esetleg bekérik tőlük és igy próbál
ják kihámozni a hiteles történetet arról a 
meccsről, amely — mi tagadás — nem tett jó 
szolgálatot a liga többi csapatainak sem. 
Ismerve a Ferencváros vezetőségének puritán 
szigorút a sportszerűség kérdésében, meg 
nyugvással várjuk a döntést és az esetleg 
szükséges retorziót.

tér. Búzavirág C, (0) Jónás, Szendrő (Ifi) Han- 
ser, Zengő (3) Maszúr F.. Tóui (10) Molnár. 
Könnyen. 10:40, 14, 14, 15. Olasz: 10:14. Be
futó: 10:89 és 131. Idő: 34.5.
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január 15-én volt az utolsó tUrlés. A 40.000 
pengős elaődlju versenyben még 31 ló tartotta 
meg Indulási Jogosultságát Az állvamaradotlak 
közölt van természetesen Try Well (05), a 
tavaly veretlen Lesvárl-crack, Rianás (53), a 
múlt szezon messze legjobb kétévese, Figaro 
(60/í), o Dcrby fejhosszas másodikja, Credo 
(47), a legelőnyösebben súlyozott hároméves. 
Az említett négy cracken kívül még Sltutuuga 
(81), a verseny tavalyi harmadikja és Cobala 
(’>0,'4) a Jobb esélyek. A fogadási piacon ko
molyabb polntekkel eddig csak Try Well iránt 
volt érdeklődés.

♦

A bécsi nagydijak kfízill: a Bécs város dijára, 
a Császárdijra, az Esterházy-memorialra és az 
Ausztria-dijra február 1 én kell nevezni.

♦

A Hanna the Grcat által nyert Handicap 
startja néhány hajtó tulambíciózus volta miatt 
schogysem akart sikerülni. A mezőny ötszór 
is útnak indult a mai rendszer szerint, de a 
starter vörös lámpája mindannyiszor vissza
rendelte őket. Ilyen előzmények után érthető, 
hogy az érvényes indítás sem sikerülhetett a 
legjobban. Eredmény: Toniannt a következő 
kél napra eltiltották a hajtástól, Felsert és 
Ziollllngcrt pedig fejenként 200 pengővel meg
bírságolták.

♦

Annak a Vadász nevű fiatalembernek, aki 
Bajadére vei vasárnap az utolsó versenyt 
nyerte, jó lesz a nevét megjegyezni. Nem azért, 
mert éleiében ezúttal hajtott másodszor, mert 
Bajadére eminens esély volt, de a hosszú Ko
vácsnak is nehezen parírozó kancát az első 
kör végén, amikor ugrott, egy pillanat alatt 
ügetésre birla.
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