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León BInm vasárnap békejobbot nyújtott a németeknek
KOZMA MIKLÓS 8 Q>

A kormány az ország békéjét 
minden körülmények között 

biztosítani fogja!
Vasárnap' a politikai életet élénken fog

lalkoztatta Rassag Károly szegedi beszéde, 
amelyben éles hangon tette szóvá a szélső
séges mozgolódásokat. Tetézte az érdeklő
dést az, hogy vasárnap reggelre kipattant 
a hír: a rendőrség már nyomozást indított 
a sokat emlegetett röpcédulák ügyében.

Kozma Miklós belügyminiszter vasárnap 
Hélélőtt hosszabb megbeszélést folytatott 
Darányi Kálmán miniszterelnökkel. Erről 
• beszélgetésről lapunk más helyén részle
tesen beszámolunk. A megbeszélés után

Ü Hétfői Napló munkatársa megkéri 
derte a belügyminisztert arra vonat
kozólag, hogy a kormány milyen in

tézkedéseket lett
fe mindjobban elfajuló szélsőséges izgatá

A kormány félhivatalosa a „hallgató 
emberről0

n.Ttray Károly szegedi beszédében a 
lobbi között azt mondotta, különböző szí
nűnek mázolt keresztekkel folytatják n 
gyűlölet harcát, a miniszterelnök pedig 
hallgat és ezt a bomlasztó folyamatot a 
kormány megalkuvó tehetetlenséggel előse
gíti. A beszédnek erre a kitételére vasárnap 
reggelre nagy cikkben felel a Budapesti 
Hírlap. A lap a kormány félhivatalosa, te
hát kétségtelenül

a miniszterelnök és a kormány fel
fogását tükrözi vissza,

amit ezzel kapcsolatban ir:
— A hallgató ember belső lelki nyu

galma és saját jószóndékuságában gyöke
rező erkölcsi ereje mindig többet jelent 
építésben és aktivitásban, mint a hang és 
a hangosság... Az argumentumok sorában 
sohasem szerepelt nyugodt időkben az ól-

Baróthy Pál főügyész nyilatkozata 
a nyomozásról 

sürgesse meg n rcndelkesésiiknijj^líó ada- 
tokát s kérje el tőlük a ^iratokat. A 
rendőrség a röpiratokat beszerzi, azoknak 
tartalmát áttanulmányozza s

Ez az ügy politikai része. A másik része 
ai ügyészségen és u rendőrségen zajlik.

Vasárnap
a Hétfői Napló munkatársa beszélt 
Baróthy Pál királyi főügyésszel, a bu

dapesti ügyészség elnökével, 
okr a kö\étkezőkét mondotta:

— A főváros közigazgatási bizottságának 
ülésén Pcger Károly és Fábián Béla bizott
sági tagok tették szóvá, hogy lázitó tar
talmú röpiratokat engedély nélkül terjesz
tenek Budapesten. Ekkor jutott hivatalosan 
tudomásomra ez az ügy. Nyomban

érintkezésbe léptem Dóra Sándor főka- 
pilúnyhelyettesscl, ■ budapesti főkapl- 
Wnyság bűnügyi osztályának vezetőjé
ül és felkértem őt, hogy hallgassa meg 

Peyer Károlyt és Fábián Bélát 
é*  verje el tőlük az erre vonatkozó adatai
kat, hogy az eljárást lefolytathassuk. Leg
utóbb Dóra fökapitányhelvettcs urat meg
kértem arra is, hogy. Peyernél, Fábiánnál

sokkal és az engedély nélkül terjesztett lá
zitó röpiratokkal szemben.

— A röpcédulák ügyében — mondotta 
a belügyminiszter — a nyomozás fo
lyamatban van, nagyon természetes, 
hogy a nyomozás megindítása fedi a 
kormány intencióit. A rendőrség ille
tékes ügyosztálya Hetényl Imre fő
kapitányhelyettes vezetésével a leg
erélyesebben megindította a nyomo
zást s remélem, hogy sikerülni fog a 
röpiratok engedélynélküli terjesztőit 
felelősségre vonni.' Ami a szélsőséges 
izgatásokat illeti, kijelenthetem, hogy 
a kormány az ország békéjét és nyu
galmát megfelelő Intézkedésekkel min
den körülmények között biztosítani 

fogja.

mosbot és legkevésbé sem szerepelhet Da
rányi Kálmán kormányzása idején... A 
mai kormány államigazgatási princípiumai 
kétségtelen bizonyossággá teszik, hogy itt 
semmiféle kisiklás nem történhetik és úgy, 
amint a kormánynak eddig minden meg
nyilatkozása a jog, igazság és a szabadság 
jegyében hangzott el,

a cselekedetek sem fognak más vá
gányra tévedni.

A félhivatalos cikkének ezek az érdekes 
kitételei és a belügyminiszter nyilatkozata 
mindenesetre azt jelenti, hogy

a kormány megelégelte a felelőtlen 
izgatást

és erélyes intézkedésekkel gátit fog vetni 
a politikai béke nyugalmát és a közrendet 
veszélyeztető szélsőséges kilengéseknek.

a szükséghez képest azonnal megindul 
az eljárás, amennyiben ezek a röpiratok 
valóban bármely társadalmi osztály 

vagy felekezet ellen lázitanak.
—- Voltaképpen, milyen bűncselekmény 

címén indul eljárás? —■ kérdeztük.
— Mindenekelőtt azt kell megállapítani, 

hogv a röpiratokat az illetékes hatóság en
gedélyével terjesztet ték-c vagy sem. Ameny- 
nyiben megállapítást nver, hogy a terjesz
tés engedély nékfll történt, a röpiratok ter
jesztői ellen megindul n kihágást eljárás. 
Amennyiben a röpiratok lázitó tartalmúak, 

sajtó utján elkövetett Izgatás elmén Is 
nyomban eljárási Indít n királyi ügyész-

__ fejezte be nyilatkozatát Baróthy Pál fő
ügyész.

A főkapitányság politikai nyomozó fő
csoportján Hetényi Imre főkapitányhelyet
tes és Sombor-Schiueinitzer József főtaná
csos irányításával folyik

az egész országra kiterjedő nyomozás.
Most derült csak ki, mennyi rengeteg röp
cédula van forgalomban, pedig ezeknek ftz 
előállítása szép pénzbe kerülhet. A főkapi

Kihallgatják az Antibolsevista 
Könyvesbolt vezetőjét

A rendőrség véleménye szerint, az ilyen, 
szabálytalan röpcédulát készítő nyomdát 
éppen olyan szigorúan kell majd sújtani, 
mint a röpcédula mögött álló embereket. A 
nyomda tulajdonosának tudnia, kell, hogy 
köteles a nyomtatványon feltüntetni az 
úgynevezett impresszumot, ennek az elmu
lasztása vétség. A rendőrség

kérni fogja az illetékes hatóságot, hogy 
az Ilyen nyomdásztól vonják meg as 

iparengedélyt
A fővárosban forgalomba került antisze

mita könyvek és röpiratok némelyikén a 
hamburgi „Fichtc Bund" és a bécsi Kaisha 
nyomda szerepel kiadóként. Ezeken kívül 
más nyomdák és városnevek is vannak fel
tüntetve a gombamódra elszaparodott iz
gató tárgyú kiadványok között. A rendőri 
nyomozás most az igyekszik megállapítani, 
hogy ezeket a könyveket megfelelő postai 
engedéllyel szállitják-e be az országba, 
azonkívül kiváncsiak arra is, hogy

az elszámolás milyen körülmények kö
zött történik, kik a megbízottal a kül
földi cégnek és hogy a valutáris szem
pontokból hogyan oldják meg a dolgot
Budapesten a Városház-utca 10. számú 

házban van a AéA-A-creszí-mozgaloin égisze 
alatt működő Antibolsevista Könyvesbolt. 
Ennek az üzletnek a kirakatában látták

Páris megmozdult 
a spanyol békéért!

Páris, január 24.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) A spa

nyol aréna véres korridája nemcsak a bor
zalom érzését váltja ki, hnnem beláthatat
lan következményeivel veszélyezteil egész 
Európa amugyta labilis békéjét.

Hogyan és milyen eszközökkel lehelne 
meggátolni est a veszedelmet, másrészt 
mily módon . lehetne véget vetni magának 
a belháborunak, ennek a nehéz kérdésnek 
a megoldására alakult most Párlsban egy 
bizottság, melynek elnöke M. Luclen Le 
Foyer, Páris volt képviselője és amely

a kormány és a Qual d’Orsay támoga
tásával mozgalmat Indított a spanyol 

béke létrehozására, 

tányságon már egész nagg gyűjtemény van 
együtt röpcédulákból és egyéb szélsőjobb*  
oldali kiadványokból.

A rendőrség most összegyűjti az or
szágban kibocsátott és forgalomba ho
zott összes ilyenirányú nyomtatványokat 

és azután az ügyészség dönti el, hogy mely; 
kiadványok szerzői ellen indul cjjárás va
lamilyen elmen.

Peyer Károly és Fábián Béla azokat a köny
veket és röpiratokat, amelyekkel kapcso
latban a városházán felszólaltak. Ezeknek 
a felszólalásoknak lett azután a következ
ménye az ügyészség sürgős intézkedése.

A könyvkereskedésben található könyvek 
jó részén berlini és bécsi nyomdák szere
pelnek kiadóként.

Hétfőn hallgatja ki a rendőrség ■ 
könyvkereskedés vezetőjét, hogy bizo
nyos dolgokra vonatkozólag felvilágosí

tást kérjen,
igy többek közt arra, hogy rendben van-e 
a postai szállítási engedély, hogyan törté
nik nz elszámolás, milyen példányszámban 
és milyen időközökben érkeznek szállítmá
nyok Németországból.

A rendőrség még más dologra is kiván
csi, meg akarja pontosan állapítani, hogy

tényleg külföldön készült e valamennyi 
nyomtatvány, amelyiken külföldi im

presszum van
és ezt nyomdai szakértők bevonásával kí
vánja tisztázni.

Egyes röpcédulákról máris megállapítot
ták, hogy vidékről kerültek a fővárosba és 
éppen CKÍrt a főkapitányság politikai osz
tálya a vidéki rendőrséget is bevonta a 
nyomozás munkájába.

A bizottság nemcsak a politika, de a tu
domány és művészeti élet legkimagaslóbb 
egyéniségeiből áll,

fő gerincét azonban a régi frontharco
sok képezik,

akik bár a legkülönbözőbb árnyalatú poli
tikai alakulatnak tagjai, a béke és a há*  
boroellenes magatartás kérdésében teljesen 
azonos álláspontot foghlnuk el.

M. Luclen U Foyer a bizottság alukuló 
gyűlésén előterjesztette a tervet, melynek 
alapján megindulnának e tárgyalások a 
béke előmozdítsa érdekében.

A tárgyalások célkitűzései:
1. Franciaország és Anglia közösen te-
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fektetett kilndtilAal gondolatát alapul véve 
Lm’. vegy a közvetítő nagyhatalmak által 
f< taj&nlott

frZyvrrazÜMf
elfogadta, amfl.vbrn aa ellenfelek pillanat
nyilag megtartják Jeleníti álltaikat, a 
közvetítő hatalmak ellrndrt'se alatt

2. A Népasövrtség, azonkívül Fraada- 
orzrág és Anglia által meghívott vagy 

önként jelentkező 
máz országok kílzös vizsgálata és megbe- 
széléoe a spanyol probléma megoldása ér
dekében. Azonnali

gyorssegély kiutalása 
éa a hi-hfi rend és béke létrehozása magá

León Bium békejobbot 
nyújtott Németországnak

Lyon, január 24.
(A Hétfői Napló telefonjclcntére.) León 

Hinni miniszterelnök vasárnap délben 
Lyonban, n baloldali pártok lakomáján el
mondotta beszédét, amelyet az egész világ 
közvéleménye rendkívüli érdeklődéssel 
várt.

A francia miniszterelnök lieszéde elején 
hangoztatta ii francia kormány In-kés .szel
lemét, amely azonban nem akadályozta 
met abban, hogy nz ország biztonságára és 
védelmére minden szükséges Intézkedést 
mejtrqycn. Ezután a német-francia közvet
len tárgyalások kérdéséről beszélt a kije
lentene:

közvetlen tárgyalások állandóan foly
nak részben ■ nagykövetek közvetítésé
vel, részben n miniszterek tatdtkozú^i 

ut|ihi.
Ezután n miniszterelnök kifejtette, hogy 

n francia kormány
az egyetemes európai hlztonság megszer
vez'sínek és uz oszthatatlun békének 
elvi alapján áll, híven ragaszkodik a 

Népszövetség alapokmányához, 
de barátság fűzi Franciaországot egyes 
nrm‘elekhez, amelyekkel teljes közösséget 
váltál. Az egyetemes béko megszervezése és 
a z európai kérdések rendezést lehetséges, 
lia valamennyi európai némtet egyforma 
jóakarattal vállalkozik n feladatra.

— ErJdösznrínt ez a lehetőség elsősorban 
Németországon múlik.

Nem javasolhatunk Németországnak 
semmi olyat, ami alkuhoz lenne 

hasonló.

ikon Spanyolországban.
A A népek önrendelkezést joga alapján 

népszavazás Spanyolországban, 
amelynél a közvetíti hatalmak szerepe tér 
rnészetesea csupán a szigorú ellenőrzésre 
szozitkozhatlk.

4. A polgárháború által töakrement or 
szúgnak liaáaelálís éa gazdaság! felsegitése.

A bl.-othág tisztában van as útjában álló 
ncWzsígekkcl, de mert a nagyhatalmak 
egyike se mutatott kifejezetten nyílt ellen
vetést a béke létrehozása ellen, u Angliá
val karöltve dolgozó francia Mxottsúg a 
legnagyobb reménnyel indította meg moz
galmát a spanyol béke érdekében.

Mándy Ilona

Sokkal mélyebben átérezzék a mi nemzeti 
méltóságunkat és sokkal határozottabban el 
va«jAmk;M tbkéls'e arra, hogy adandó eset
ben? annak tllztcletbentartását másoktól 
nHTdföví.'ttjlji^/'Zsemhogy ne tartsuk tiszte
letben magunk is más nemzetek méltósá
gát. Még távolabb áll tőlünk az a hamis és 
veszélyes gondolat, hogy a gazdasági ne
hézségek súlyosbodása Németországot egy 
napon arra szoríthatja, hogy kénytelen lesi 
mávok segítségét kérni és kénytelen lesz, 
feltételeknek vetni alá magát, óvakodjunk 
alléd is, hogy gyanuval illessük azt a béke
akaratot, amelyet Hitler kancellár több ün
nepélye*  alkalommal megnyilvánitott

A bizalom szellemében és aa egyenjo
gúság alapján létesülhetnek csak meg

egyezések.
— Szükségszerű kapcsolat és kikerülhe

tetlen összefüggés áll fenn egyrészt a gaz
dasági együttműködés, másrészt n békés 
megszervezés és a fegyverkezési verseny 
me.'szüntetése között. Hogy közösen dol
gozzunk, ehhez az szükséges, hogy békében 
dolgozhassunk.

A francia— német probléma benső őst- 
ssefüggésben áll nz egész európai pro
blémával éa a gazdasági együttműkö
dés szükségszerű kapcsolatban áll a 
politikai rendezéssel és a béke meg

szervezésével.
A francia kormány kési mo és kész a jö
vőben tettekkel juttatni kifejezésre azt a 
hö akaratát, hogy Európának és a világnak 
visszaadják az igazi biztonságot, vagyis azt 
a mélységes benső meggyőződést, hogy a 

vfMgban helyreállt a béke szelleme, hogy 
többé nem nehezedik rája aggodalom, hogy 
ismét megtalálja mankójának és álmának 
nyugalmát.

— Ha — amint óhajtjuk és reméljük — 
Németország maga is kifejezésraa juttatja 
az együttműködésre irányuló akaratát, ak
kor

Kozma Miklós belügyminiszter 
vasárnap három óra 
hosszáig tanácskozott 
a miniszterelnökkel

Kotma Miklós belügyminiszter vasárnap 
délelőtt féltizenegy órakor felkereste Dará
nyi Kálmán miniszterelnököt a miniszterei- 
uüki palotában és vHe

közel három óráig tarló tanácskozást 
folytatott.

Félkettő felé hagyta el a Sándor-palotát és 
ekkor alkalma volt vele a Hétfői Napló 
munkatársának beszélgetést folytatni.

— A miniszterelnök úrral elsősorban a 
belügyi tárca körébe tartozó kérdésekről 
tanácskoztam behatóan — mondotta a bel 
üyymtrdfxtrr.

— Az ajánlás! rendszer reformjáról szóló 
törvény javaslat, — amelyet még a karácso
nyi szünet elölt nyújtottam be a képviselő
házba —, most kéjül a bizottságok elé. Kö- 
röthetem azt is, hogy

a konuáaty a vároarendeaésról szóló 
törvényjavaslat letárgyalta után nyom
ban as ajánlási icndazer reformjáról 
•zóló javaslatot fogja le tárgyaltat ni a 

parlamentben.
Ezenkívül a belügyi tárca ebben a parla
menti ülésszakban még a gyógyszerészi tör
vényjavaslattal fogja az országgyűlést fog
lalkoztatni és még egy-két khebb jelentő
ségű törvényjavaslatot is beterjesztek a Ház 
elé.

Munkatársunk kérdést intézett még a 
belügyminiszterhez a politikai életet most 
különösen foglalkozUtó szélsőséges ugatá

Budapestre hozták
a rádiumos Szojákot

Saeged, január 24.
(A Hétfői Naptó tadótitójának tr le fon je

lentéit.) A Fripyeri-kÜnika rádiumlopési 
ügyének nyomozása megoldása felé közele
dik. Vasárnap délelőtt

Szegedre érkezett kél budapesti detek
tív és a szegedi kapitánysáron kihall

gatta Saójak Jánost 
A volt klinikai alkalmazott ezúttal is ta
gadta, hogy ő követte volna el a rádium
lopást.

A nyomozás során kiderült, hogy Szofák

A Torai vezérkara
poltttMttl «s telekezettöl 
rameUeu aakétot rendez 
a munkanélktilségrOl

Vasárnap délelőtt a Turul-várban dr Dér- 
ctg Ferenc elnök vezetésével összeült meg
beszélésre a Tarul Szövetség vezérkara és 
megbeszélésük eredményeképpen érdekes 
határozatot hoztak. Elhatározták, hogy

• negyvenkét érái munkahét beveseté- 
Beért a legsaéleaebb körű országos moz

galmat Indítják meg,

mert szerintük az az egyik megoldása a 
munkanélküliség enyhítésének. Elhatároz
ták, hogy tíudapritrn. Január utolsó nap
jaiban nagy vitaestét rendeznek erről n 
kérdésről és arra

párt és Mekezetí kMBnbség aflkfll mrg- 
Mvják as érdekelt feleket, azonkívül a 

gaedaaágj tetéemdnyek vesetőH.

A Turul Szövetség vezérkarának ez a va
sárnapi elhatározása bizonyára nagy érdek
lődést keJt mindenfelé, hiszen

M Imb as elad alkatom, hagy az tfj vsá- 
gi vezérek más pártállása ás vallása 
emberekkel egy aartalboa üljenek le 

Mm kéráésl megrttatnk

Arra az álláspontra helyezkedtek ugyanis, 
hogy végre kenyérhez kel juttatni a közel 
húszezer munkanélküli inteUcklueH, akik 
közül eddig esek ötszázat sikerűit elhelyez
ni. A munkanélküliség kérdésének intézmé
nye*.  törvényes uíon való rendezését sür- 
getik, azt akarják, hogy protekció nélkül 
kenyérkeresethez juttassák az évek óta nél
külöző ifjúságot. 

készek vagyunk minden hátsó gondolat 
nélkül közreműködni vele épp úgy, 

mint minden más nemzettel.
Nem engedjük, hogy n közös erőfeszilézben 
bárki is megelőzzön minket és Európára 
nézve a lehelő legszerencsésebbnek tartjuk, 
ha nemes versengés alakul ki a béke irá
nyában.

sok és a különböző engedély nélkül terjesz
tett röplratok ügyében.

A belügyminiszter erre vonatkozó nyilat
kozatát lapunk más helyén közöljük.

Darányi nagy beszéde 
a NÉP keddi pártértekezlctén

A hosszú karácsonyi szünet után kedden 
összeül a képviselőhöz és megkezdi mun
kásságát. Kedden délben a Nemzeti Eggiég 
Pártja értekezletet tart, amelyen Darányi 
Kálmán miniszterelnök nagy beszédben 
fogja ismertetni a kormány terveit és szán
dékait. Részletesen kitér majd a karácso
nyi szünet alatt történt politikai esemé
nyekre és előreláthatólag foglalkozni fog a 
parlament munkaprogramjával is és külö
nösen nagyjelentőségű nyilatkozatot várnak 
a miniszterelnöktől

elsősorban nz országban folyó szélső
séges izgatásokra vonatkozólag, vala

mint a választójog kérdésében Is.
Darányi miniszterelnök n politikai párt

vezérekkel történt sorozatos megbeszélései 
nyomán teljesen informálva van az egész 
parlamenti ellenzék felfogásáról és beszéde 
kétségtelenül azt a célt akarja szolgálni, 
hogy a politikai életben beállott nyugalmi 
állapotot még jobban alátámassza s meg
erősítse.

János két hétig Budapesten bujkált Külön
böző menhelyeken és ágyrajáró helyeken 
vett szállást és olyan ügyesen változtatta 
búvóhelyeit, hogy a nyomában járó detek
tívek mindig csak egy-egy nappal utána ér
keztek. Mikor már a detektívek gyűrűje 
nagyon összeszűkült, Szegedre szökött.

A kihallgatás után
Szo.-ák János éa a két detektív ■ dél
utáni személyvonattal elindultak Buda

pest felé,
ahová este negyedtiz órakor érkeztek meg.

Az apa vadászfegy
verével véletlenül 
agyonlőtte a fiát

Miskolc, január 24.
(A Hétfői Naptó tudósító jótól.) Molnár 

János kissikótori földbirtokos vasárnap 
kora reggel huszonötévé*  János nevű fiával 
elindult a községből néhány kilométernyire 
levő erdőségbe vadászni. Vállukon puská
val mindketten egymás mellett haladtak, 

aa idősebb Molnár János megcsúszott, 
elesett és vadász,fegyverének az agya 

a földhöz ülődött.
A fia esés kőiben ösztönszerüleg utána ka
pott édesapjának, de abban a pillanatban

a földhözűtődölt vadászfegyver elsült 
és a golyó a flu basába fúródott, úgy
hogy véresen, eszméletlenül esett üssze.
Az apa az első pillanatban kéts’gbecsve 

próbálta bekötözni fin sérülését, tnajd 
vállára vette fát és elindult vele a 
négy-öt kilométer távolságra lévő 

faluba.
A síkos, rossz erdei utón ar egyébként jó 
félórányira lévő községig vezető ut az öreg 
Molnárnak a súlyos teherrel több mint két 
óra hosszáig tartott. A falu határába árve, 
ormosért küldött, aki mogérkezíso után 
megállapította, hogy a szerencsétlen fiú 
útközben már a megérkező*  előtt három- 
negyed órával elvérzett_________ __

K*nyeres-Kaufmannról,  
Lublóváryról konferál 
BÉKEFFI 
PÓDIUM-bán 
Tektoa; l-Sta-75
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Agyonlőtte magát a szép bécsi 
nevelöEö, mert kiutasították Pestről

AntíOY Páí dr. albérlője Inkább rocoh&it spwhnnv 
eibasyja azt a helyet, ahol megtalálta a boldogságát

’ Vasárnapra Virradóra két órakor borzal
mas öngyilkfiság történt a Horthy Miklós
ul 61. számú házban, Andor Pál dr. orvos 
lakásán. Egy viruló szép, szőkehaju, kék- 
oremü, karcsú fiatal leány

szlvenlőtte magát és meghalt.
Az öngyilkosságot Andor Pál dr. orvos 

fedezte feJ, aki éjszaka két órakor tért 
haza a lakásába, amelynek egyik szobájá
ban a múlt év júliusa óta albérlőként lakott 
Rouland Hildegard bécsi illetőségű nevelő
nő. Az orvos rendelőjében, Íróasztala előtt 
a földön, nagy vértócsa közepén találta a 
szerencsétlen leányt, mellette feküdt a föl
dön az orvos Browning-pisztolya. A leány 
jobbkezében levélbori tékot szorongatott, 
amelyen ez állott:

„Andor Pál dr. orvos urnák, búcsú*  
sorok."

Az orvos először élesztgetni próbálta a 
leányt, csakhamar megállapította azonban, 
hogy

már órák óta halott.
Azonnal értesítette a főkapitányságot, 

ahonnan rendőri bizottság szállt ki. hogy 
megállapítsa a különös öngyilkosság okát. 
Először a halott kezében lévő levelet olvas
ták el, amely a következőképen hangzik:

„Kedvet Doktor ur! Mindenekelőtt 
bocsánatot kérek öntől, hogy igy távo
zom el. Bocsásson meg azért is, hogy 
ezzel önnek kellemetlenséget okozok, 
de nem tehettem másképen. Régóta 
készülők már a halálra.

December 2ő-dn kézbesítették ki a 
részemre egy végzést, amelyről ön is 
tud. Ez a végzés egyhónapi haladékot 
adott nekem a Magyarországon való 
tartózkodásra. Ma, szombaton kellett 
volna elhagynom ezt a gyönnörüszép 
helyet, ahol életem legboldogabb nap
jait töltöttem.

Hozzám soha senki nem volt jő, 
senki sem szeretett és itt Budapesten 

• találtain 'meg életem boldogságát ' és 
most ' Innen kellene ‘ elmennem oda, 
ahol csak szenvedés és kin vár reám. 
Ezért halok meg. Isten vele, 

Hildegard.“ 
Andor Pál dr.-nak a szerencsétlen véget 

ért nő nyolc év óta ismerőse. Az orvos 
1928-ban a Szent Z.rf.v/ó-kórházban teljesí
tett szolgálatot és ebbe a kórházba került 
sarlachhal a leány, aki mint turista jött 
annakidején Magyarországra és itt meg
betegedett. Az orvos és a leány között ba
rátság kezdődött, amikor azonban a leány 
felgyógyult, cint..zott Bécsbe, többet nz 
orvos nem hallott róla egészen 1936. jú
liusáig.

Ezen a napon déltájban megszólalt az 
orvos Horthy Miklós-ut 61. számú rendelő
jében a telefon:

— Emlékszik még doktor ur arra a szőke, 
leányra — szólt egy női hang a telefonban 
— akit évekkel ezelőtt sarlachhal kezelt a 
Szent László-kórházban?

Andor doktor tudta már, hogy kiről van 
szó ás nagyon örült, hogy volt páciensének 
hangját hallja, meg is beszélték, hogy ké
sőbb találkozni fognak. A leány a találkán 
elmondotta, hogy Bécsben élő rokonaival 
perbe került, emiatt elkeseredett ás 

elhatározta, hogy Magyarországra jön.

Rouland Hildegard, aki nagyon képzett 
és intelligens leány volt, úgy határozott, 
hogy itt Magyarországon nevelőnői állást 
lóg vállalni, és igy tartja el magát.

Három helyen volt gyermekek mellett, a 
harmadik helyről azért távozott el, mert 
főnöke nem akarta kifizetni járandóságát 
és -igy a .szerencsétlen leány
egyetlen krajcár nélkül az utcára került.

Közben többször találkozott orvos ismerő
sével, s most, amikor bajba jutott, megint 
az orvoshoz fordult tanácsért.

— Mintán nálam szöktek albérlők lakni 
— mondotta az orvos, — azt mondtam 
Hildegardnak, hogy most nincsen úgysem 
albérlőm, az egyik szoba üres, ott lakhat 
addig, amig állást kap.' Abban Vgyé/tíhik 
meg, hogy nem fog fizetni, hiszen ninMen 
pénze, hanem a lakásért ügyel majd a leli 
fonrn, ha én nem vagyok otthon és nz elő
szobában a pacienseket fogja'fogadni.'

Szeptember óta lakott a leány Andor Pál 
dr. orvosnál és mint minden idegem állam
polgár, ő sem mulasztotta el,' hogy jelent
kezzen az idegenellenőrző rendőrségnél. Itt 
tartózkodási engedélye töbhizben lejárt, de 
mindig sikerült hosszabbítást kapnia, mig 
végre karácsony előtt való napon, decem
ber 23-án végzést kézbesítettek a részére, 
amelyben

végleg megvonták tőle ■ lakhatási 
engedélyt

Budapesten és harminc nap határidőt ad 
tak, hogy elintézze dolgait, úgy’, hogy ja
nuár 23-án el kellett hagynia az ország 
területét.

Rouland Hildegard kétségbeesett. Sírva 
vallotta be az orvosnak, hogy ő nem fél a 
haláltól és inkább meghal, semhogy el
hagyja ezt a helyet, ahol életében először 
érezte magát boldognak.

Már két ízben voltam öngyilkos — 
inondottn, — egyszer szublimáltál mérgez 
lem meg magam, máskor pedig más mér
get vettem he, de mindkétszer visszaadták 
az orvosok az életemet.

Most majd alaposabb munkát végzek.
Azután elteltek a napok Andor dr. 

semmire ..sem gondolt, nnnál kevésbé, mert 
úgy látszott, hogy a leány beletörődik a 
kényszerű távozásba. Szombaton elment 
otthonról nz orvos és Rouland Hildegard 
egyedül maradt a lakásban. Mig az orvos

»in ■■mr.

Veszedelmes
angyalcsinálót leplezett le 
haláloságyán egy asszony 

Kötelességem volt segíteni — ismerte be az ál-bába
Vasárnap délelőtt veszedelmes angyalcsl- 

\nálót tartóztatott le a rendőrség‘egy • 
haldokló asszony vallomása alapján.
Néhány nappal ezelőtt magas lázzal a 

Szövetkezetek Erzsébet kórluízába szállítot
ták Be Pcstszcnterzsébctröl BAdöcs Bálintné 
29 éves munkásnőt. Az orvosok megállapí
tották, hogy tiltott műtétet’ hajtottak rajta 
végre, amelynek következtében a szeren
csétlen asszony

vérmérgezést kapott.
HMba ápolták a legnagyobb gonddal, vasár

kik minden alkalommal tetszenek. Mindenkor jól választja 
meg ruháját, haja simulékony, ragyogó és szépen fésült.' 
Ha érdeklődnek, mivel ápolja, egyszerű a válasza...

távozásához átöltözött,
a leány kilopta ruhája zsebéből az 

iróaszlalkulcsot,
a fiókból kivette a Browning-pisztolyt, 
amellyel ugylátszik az éjféli órákban 

szivenlőltc magát.
A golyó pontosan átütötte a szivet s 

azonnali halált okozott
. A. leány holmijai között találtak egy 

levőim iv. amelyer -Mária nevű nővérének 
irt A levelet a hétfői nap folyamán fogják 
áthdhi Rouland Máriának, aki ekkor fogja 
megtudni, milyen tragikus módon veszítette 
al szerencsétlen nővérét.

napra virradó éjszaka válságosra fordult 
állapota. Ugv látszik Bödöcsné is tudta, mi
lyen súlyos az állapota, mert odasugta az 
ápolónőnek:

— Meg lógok halld.. Mielőtt azonban 
elmennék, az orvos urnák vallani akarok...

Azonnal értesítették nz inspekciós orvost, 
aki a kórház egyik tisztviselőjével sietett 
Bödöcsné betegágyához. A szerencsétlen usz- 
szony a rettenetes kínoktól minduntalan cl- 
csukló hangon elmondotta a következőket;

— A múlt héten megérettem, hogy anya 

leszek. A nagy nyomorúság miatt el akar
tam kerülni az anyaság gondját. Már ré
gebben hallottam, hogy a Lujza-ulca 25, 
szánni házban lakik Sólyom Pálné, aki

néhány pengőért tud segíteni.
A haldokló asszony nagyot sóhajtott, ki

csit megpihent, néhány perc múlva azonban 
folytatta:

— ... Elmentem hozzá ... Három pen- 
'ijőérf'’r»W'n!M’ h ■Tfö^ofi '

Valami faszcrszánimal dolgozott, 
azután hazaküldött. Néhány nap múlva 
rosszul leltem és a mentők idehoztak a 
kórházba... Ez az asszony az oka a halá
lomnak.

Még jóformán el sem hangzott az utolsó 
szó Bödöcsné szájából, amikor kínlódva 
utolsót lélegzett és meghalt. Az orvos Bő- 
döcsné vallomását azonnal közölte a főka- 
nitánysággal, ahonnan vasárnap délelőtt de
tektívek mentek ki, hogy Sólyom Pálnét 
előállítsák.

— Igen.
én voltam,

aki segítettéin Bödöes Bálintnén — mon
dotta. — Hozzám jött, kötelességem oolt 
rajta segíteni. Azért vagyok bába.

A rendőrségen kiderült, hogy Sólyomnét 
1929-ben

hat hónapi börtönre ítélte a törvény
szék magzatelhajtás miatt.

Kiderült nz is, hogy sohasem volt okleveles 
bába. Sólyomnét, aki a rendőrségen megis
mételte beismerő vallomását, magzatelhaj
tás és gondatlanságból okozott

emberülés büntette
miatt letartóztatták.
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l.
Budnay Lajos követ védnökségével ma

gyar hangverseny volt vasárnap Bé< sb«n. 
Magyar zeneszerzők müveit adták elő.

II.
Szombat délután pattant let a Idr, hogy 

nyilvánosságra hozták, ki mennyit adott a 
koldus-akcióra Kerekedett ti olyan pánik, 
amilyen míg nem nőit: az elöljáróságok 
portálait valósággal megrohanták, mindenki 
érdeklődött, hol találhatják a szegénygon- 
dotókal, korrigálni szeretnének egy és mái 
múlni:Iáit.,.

III.
.Szombaton éjszaka titokzatos hang végig- 

telefonálta a szerkesztőségeket, hogy Feste
tics Sándor fia, Festettel Úrnő súlyos pár
bajt vívott és flsszevagdulvu vitték el a vívó
teremből. Ennyit mondott a titokzatos lete 
fonáló, többet nem, letelte a kagylót A 
íren tárlók tálalására Ítélt riporterek n'l 
tehettek mást, hozzáfogtak a munkáim: 
Megindult n hajsza a félholtra vagdalt 
Festetics Ernő után. Sorravették a vivő 
termeket, szanatóriumokat, kórházakat, a 
Fest el let’palotát, de még csak egy mariid- 
nyl vérző grófot se sikerült felfedezni Ej 
félidőn végre nyomra akadtak: a Moulln 
Rouge egyik páholyában sikerült feliedéit i 
az Ifjú grófot elválaszthatatlan éjszakot ült 
mtirtallja, Lopós-Silbcr Bandi társazágában 
Sem volt biz' azon egy fia karcolás sem 
1*  aki ár ma volt az égést, rozst telefontréflit 
űzött valaki.

IV.
'A ridegségéről közismert pénzkapacitás- 

rój faragta ezt a szójátékod az édes-go nos: 
Budapest. Megkérdezik, ml at illető ur 
•tlve. A válasz ez:

•— Dobogókő ....
V.

Helyei at If fii tágnak!... Szigora belügy
miniszteri rendelet írja elő, hogy a tánc 
Iskolák esti össztáncaira és tanfolyamaira 
tizenhatévesnél fiatalabb leány és tizennyoli 
évnél fiatalabb fiú nem teheti he a lábal 
A táncmeslertk most elkeseredett hangit 
beadványban kérik a belügyminisztert, vál 
tollassá meg a rendeletét. Nem kérnek so 
kát. Csak azt kérik, a leányoknál lltcnöt 
évre, a fiuknál litenhal esztendőre szállít 
sók le a tilalmi korhatárt.

VI.
Noggogő a Kékes téli szezónla. Friss, 

vidám a hangulat, remek, elegáns az élet 
A nagysiker ü slkurznsokat Stepes Béli 
maga i’eteli. A Kékes eheti vendégelne! 
névsorából Immár jóban ezt a néhány nevel 
találtuk: Senn Ottó, a MÁV elnöke, Teleszky 
János, báró Bornemisza Cipót, gróf Zichy 
Aladár. Sipekl Balás Béla főispán, Ghiezy 
Jenöné, Robnz Ernő igazgató és még sokan.

VII.
Rövid kis utca Budán a Firoska-utcn 

‘Most egyszerre kél arisztokrata lakót kn 
polt. Házat vett a 1‘lrnskn-uledbnn Odescnl 
ejti Tál herceg, vele szemben pedig, az utca 
túlsó oldalán gróf Nemes Albert né.

Vili.
Társasat izás 1037 ... ^nagysága a többi 

utasokkal együtt éjszaka megérkezik a 
Semmeringrs. A tájékból semmit se lát a 
vnksőtétben. Elszállásol fák őket a ttállndá- 
bgn. Kora hajnalban önuyysága kilép o 
kapun és egyszerre elébetárul a káprázatos 
panoráma. Minden csupa szikrázó fehér 
vég, a távolban égbefuródpa merede: féld 
metes nagyságában a Hat yigásti csúcsa 
Cnagysága össze 'lapja a kezét és u gyönyö
rűségtől elcsiiklő hangon főlslkolt:

— Ah, micsuda csodás enteriőrt.

IX.
Versenyt rendcznrk a föplncérrk. Étlap- 

he'yeslrá’i versenyt Irt ki a Föplncérek 
Egyesültté. Az lesz a győztes, akt a légióké 
letesebb helyesírással készít el egy magyar, 
német, francia és anyolnyclvü lurus-éllapol

k.
.4 Műterem-ben megnyílt Borsos István 

József hátrahagyott festményeiből rendezett
emlékkiállítás. A Vigadóban Nagy Imre 
erdélyi festőművész képeit állították ki. A 
Nemzeti Szalonban Vágó József „Budapest 
világváros" elmen egyesítve mutatja bt 
Budapest művészt újjáépítését célzó gon
dolatait.

BAKTER: Hozta klen Lepcses szomszéd. 
Pestről gyünnek, igaz-e?

ÖRZSI: Nun> is Panyolórsiágbul.
BAKTER: Pedig ott is van mltláfnl, Azt 

óvásom, hogy mán h szomszédos Portugál 
Országba is átrepiinek a bombák.

ÖRZSI: Megesik az véletlenül.
LEPCSES: Meg szándékossan Is. Mint 

mikor eccer Cseklészen hajtóvadászat vót 
nyálra, oszt nz a Kőgyökös Mihók Pál, hajló 
létire, e*  marék serétől kapott az ülnöki 
fertéllába. Be is pörülte a Lefkovics dok
tort érte Persze a doktor avval védekezett, 
hogy vélcllonül esett a katasztróka, — „Má 
Illet ne mongvon" — kajátolt Kögyöküs. 
— mer ippen visszanéztem, oszt láttam, 
hogy doktor úr igenyessen az én ülés-szako
mat veszi célirányba." — „Nem is taga
dom" — munta lefkovics, — „de csakis 
azér, mer eddig ahányszor nyálra céloz
tam, mindig hujtót tréfáltam el."

BAKTER: Jobb lepne, ha az a doktor 
csakis a betegek hasa Ügyiben fejtene ki 
hajtóvadászatot. — Oszt azontúl mi újság 
Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: A biztosíttó intézet nem fizet kár 
térlttést az Akadémiának.

BAKTER: Meg Is értem a biztosíttó né 
zeteltérésit. Mér halta magút az Akadémija 
becsapni a Lublóvárilul?

ÖRZSI: Még hozzá évek óta.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ec- 

cer kukoricatőré*  közbe N vöm ócska An 
lalné eztet a találóssal kérdezte: „Mellik 
az ember testve részei közül u legerősebb?" 
llát persze ki-ki mást említett, egyik a ke
zet, másik a lábat, harmadik a derekat De 
legfurábbal monta özvegy Géblcsijé, aki 
szerint az orr a legerősebb. — „Mér ippen 
uz orr?" —- csudálkozotl N'yomócskáné. - 

,«Aííf.‘.‘ KT. Wel! u-W/kja —. ..W
mán évek úta orránál fogva vezeti az urát 
oszt mégse szakad le neki!"

ÖRZSJ: Néma anyós, vak férj, süket fe
leség: az ar Igazi jó házasság!

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Hát a 
Közigazgatási Bíróság iléletirfll mit zörög 
nek a fazekak?

ÖRZSI: Az ám, hájjá. Klmonta az a bíró
ság, hogy a kórmány át-ólugrotta a tör
vényt.

LEPCSES: Hásze könnyfl a bóhának át- 
ugórni a let üt.

BAKTER: Puláne ha ugrattyékl De 
kiváncsi vónék, mit szól ehhöz a jogfacsaró 
üdvégynépség?

LEPCSES: Altul függ: körmánypártl. 
vagy ellenzéki. Mer hogy mit lát az ember, 
rendszerint azon fordul, hogy hunná j 
látlya.

BAKTER: Eztet nem értem.
LEPCSES: llát Idefögyejjen. Egyldőbe 

Tnszajtó Lukács minden este a kocsmába 
(Hl, miáltal a fcleséglhóz vígan bejárt az a

Palotaforradalom
a KMAC-ban 

gróf Andrássy Mihály és Landauer 
tduárd vezértitkár hívei között

A Király! Magyar Automobil Clubban tö
mörült autós társadalom jórésze forrong, 
csöndes palolaforradulom dúl a KMAC ber
keiben Egyre •Imérgesedőbb beszélgetések 
viták folynuk és ujru meg uira kél név téi 
vissza: l.lndauer Eduárd és gróf Andrásén 
Mihály neve.

A forrongásnak érdekes kulisszatitkai van 
nuk Jóidejc elnöke már a KMAl -nak gról 
Andrássu Sándor Általános tisztelet és meg 
liecsülés ö\ez|, mindenki tiszteli és szereli 
Ai elnök lermés/cicsrn inkább csak repre- 
tenlf 11*  ■ klubot, az ügvek intézése,

a munka naiyrésze a KMAC népei erű 
vezértltkúránnk, dr. LMdaoer Eduárd*  

nak a vállát terheli.
l.lndauer  Eduárdot. amikor elfoglalta a ve- 
rérlilkári nozlclól, nagv reménykedéssel 
fogadták az aulfaok, biztnk benne, hogv 
személvében jó kézbe került m autósok 
ügye. Hosszú Időn At remiben is ment min 
<’en Tavaly a KMAC vezetői, éjükön l.an- 
dauer Ednárddat nagv reménykedéssel meg- 
icndc/iók a budapesti Grand Prlr-\. A ren 
dciéshez szükslgts nagy lőkg nem állt ren*  

KapudöntŐ Balog Pál. Egy éccaka Igen ko
rún tért meg Taszajtó s ahogy lefekszik a 
neje mellé, oszt föllebb húzza a takarót: 
lent az ágy végibe nem, u szokásos családi 
négy lábat pillnntyu meg, hanem igenis 
hatot. Persze menten kiugrott az ágy hu I, 
behozta a fejszét, hogy a hűtlen asszonyt 
darabokra nyhzabolju. De annyi józan ész 
vót még a kupájába, hogy mégeccar meg 
ukart győződni u tényválladékrul. Tehétlan 
odaáll! az ágy mellé s újra megszámolta a 
lábakat: egy. keltő, három, négy. — „Hiny- 
nye" — mondta magúba elszörnyedve, — 
„most részeg fejemmel majd agyon csap
tam az ártatlan feleségemet, pedig ehun-ni, 
csak négy láb van az ágyba!"

BAKTER: Lám, ezér nem szabad bort 
Inni. Én mostanába csakis pálinkát iszok
— Oszt a Virrasztó nev(| táltos nyilas-po- 
gány püré bili mit hallottak?

ÖRZSI; Azér hordott magával ólomfüty
köst, mert félt, hogy megverik a zsidók.

BAKTKER: No fene. Ollan verekedőssek 
lettek a Mojzea unokáji?

LEPCSES: Ez Ippen ollan, mint mikor 
Holdrágó Püczők Bálind e*  jókora lapocku- 
egyengető husánggal beállított h haragosá
hoz. a vékonvdongájú Simon Lajoshoz. — 
...Mér gvün maga lilén furkóssal hozzám?”
— rladozott Simon. — „Mer félek magú
iul", — mordult rá a vendég. — „Tüllem?"

— csudálkozott n nyiszlett ember, — „hál 
bántottam én valaha? — „Eddig még nem"
— monta mérgessen Holdrúgó, — „de én 
iná többször főpolözlam magát, oszt amiben 
>'yűlö|kö<lö fnjzat, képes eccer visszaütni. 
tehát legokosabb lesz, ha Önvédelemből 
agyonverem “

ÖRZSI: Igen elővigyázatos ember vót. — 
Oszt mehetnénk is, aptya,

BAKTER: Várjon csak. — Igaz vónn 
lepcses sszomsséd. hogy Kalefotnyiába ol- 
lan hldetf van”

ÖRZSI: Negyvenkilenc fok.
RAk'IEIt: Assemml. Mikor fogol vótnm 

Szlbérljábn, ott száz fok hideg Is vót.
LEPCSES: Száz fok??
BAKTER: Hát valamivel kevesebb, de 

nem sokkal.
LEPCSES: Nézze hájjá, eccer egy Ameri

kai ember járt ilt a faluba. Ahogy nézte u 
templomunkat, aszongya Fulovány sógor 
nak: „E*  semmi, mer nálunk ollan templo
mok vannak, hogy a tornyuk nz égig ér."
— „Az égig?" - kételkedett Futovánv. — 
„Hál nem egésszen az égig" — monta az 
idcf-cny, — „vHlumivel lejjebb, de nem sok 
kai." Ahogy tovább mennek, megszólal Fu- 
továnv: — „Látlya aztat a menyecskéi? A*  
tavai szült e*  szép íiugyerekel, még pedig a 
száján kőröszlill." — „liinnye" — bőrként 
föl az ámerikás, — „a száján??" — „Hát 
nem egészen n száján" — mosolgott a só
gor, — „valamivel lejjebb, de nem sokkal." 
Oszt Isim álgya.

drlkflésre, pénzl kelleti előteremteni.
Báró Hertog Andrásnak • klub agilis 
tagjának segítségével hulvaneser pengő 

klilcsllnt veitek fel, 
azonkívül Ígéretei kaplak, hogy a sport- 
lialóság harmime/ei pengős támogatásban 
részesíti ezt az Idegenforgalmi és sport 
szempontból igen jelentős vállalkozást. A 
Grand Erii te is bonyolódott.

íí.***-.  dirrel tárt, de utóbb
kiderült, hogy eavagl siket Irklnfrlében 

mélyen alulmaradt a várakozáson.
A KMAi. részére ez igen súlyos anyagi ta
von lelenlelt Tetőzte a bujt hogy a várt 
harmincezer pengős támogatás Is elmaradt. 
deficit mulalkomit ráadásul pedig vlsszi 
kellett llretnl a f/trroQ-féle hatvanezer pen 
MŐs kölcsönt Is. A hatalmas ÖMiegti nem 
ludtAk egvszerre rlőtercmlenl

régetekben vállalták . HMtatMal. 
f cgalábh egy asztendsig vagy másfélig tart, 
ómig n hatvanezer pengőt visszafizetik.

A KMAC UasriUt UáMÓJa Mbasea tu*  |

dotl megbirkózni a belvenezer pengő 
kllrtll járó deficit rendezésével, ezért a 
legszigorúbb takarékossági Intézkedése

ket kellett életbeléptétől.
Nem Ilink és a társadalmi, valamint sport*  
szabályoknak teljesen megfelelő az nz eljá
rás, hogv a Királyi Magyar Automobil Club 
egyes versenyzőket sporttámogatásban ré
szesít, hogv ezzel lehetővé tegye számukra 
a versenyekben való részvételt és a magyar 
autósport előretörését és fejlendilési t. A 
legutóbbi esztendőben, 1936-ban például 
összesen harminchétezer pengőt fordítottak 
erre a célra,

harminchétezer pengőt utalt kt a KMAC 
pénztára egyes versenyzőknek sporttá

mogatás fejében.
Most azonban, hogy anyagi nchőzsé. ek 

mutatkoznak, a O/ÁC-ban szállongó, hírek 
szerint Landauer Eduárd dr. kezdeménye
zésére elhatározták, hogy a jövőben csök
kentik vagy egyes esetekben teljesen 

megvonják a sporttámogatást,
A helyzet ugyanis az, hogy a klubnak min
den bevételét, a tagdíjakat, a trlptfkekírt és 
igazolványokért befolyó összegeket arra 
kell fordítani, hogv ebbő! fedezzék n rfefi. 
citet, főként’ pedig a hatvanezer pengős köb 
csőn törlesztési rátáit.

A deficit rendezésének módja, különösen 
a sporttámogatások megvonása körül meg
oszlott a vélemény a KMAC-ban, Voltak, 
akik helyeselték az intézkedést, mások vj. 
szont nem lalállák teljesen megfelelőnek és 
ez a nézeteltérés élénk vitákra adott alkal
mat. A viták odáig fajultak, hogy

egyik ügyből kifolyóan már kizárási In
dítványról rebesgetlek,

nmlt azonban sikerült nágynehczeii békésen 
áthidalni, viszont egy másik vitából kifo*  
lyóau u közolmulthan lovagias ügy keletke
zett két Ismert autóversenyző közölt. A 
KMAC egyik klubvacsoráján Martinék Ist
ván összeszólalkozott Vrbach Lászlóval, az 
ügy lovagias útra terelődött,

Murtinek és Urbach kardpárbajt vívott 
és mindketten megsebesültek.

így zajlott, forrongott az élet a A’.WAC-ban, 
közben pedig újabb gyujtóanyag keveredett 
a vitába Ekkor bukkant fel, mint két egy
mással szembenálló fél; Andrássy Mihály 
gróf és Landauer Eduárd dr. neve,

A KMAC elnökének fia, Andrássy Mi
hály gróf elniike a Budapesti Molor- 

Yacht Klubnak.
igen tehetségesen vezeti a klub ügyelt, agi
lisán dojgozik és tytíM'jó. szakszerű munká
jával elérte/ ’hogv ma mfe'r nemzetközi vi- 
szortVIaibari is niegl»eí‘süiík a míigyár mo- 
lotjactit-sportot. Aíídrdssy Mihály gróf tagja 
a KMAC-nak is, mint Ilyen élénk szfereflet 
visz a klubban, sftl a Budapesti Motor- 
Yachl Klub hivatalos helyiséget is kapott a 
KMAC Apponyi-iéti helyiségében,

Most, hogy nézeteltérések dúlták fel s 
KMAC belső életét, egyrészt Landauer 
Eduárd, másrészt gróf Andrássy Sándor 
környezetéhez tartozó

egyes tagok a vitaanyagban szembeállí
tották egymással ezt a két urat, 

akiket különben az autóstársadalom zöm*  
egyaránt becsül és tisztel.

Tápot adott az ellentéteknek az Is, hogy 
néhány nappal ezelőtt a KMAC rendes, 
felmondólevelet küldött a Budapesti Mo- 
tor-Yarht Klubnak, a felmondólevelet 

dr. Un dauer Eduárd irta alá.
A fenfenlasek a leghatározottabban hangoz
ta! ják, hogy maguk n sokat emlegetett fe
lek. Landauer Eduárd és Andrássy Mihály 
gróf egyáltalában nem vesznek részt a kö
rülöttük dúló háborúságban, hanem kifúró- 
lag a környezetük vjvja a harcot az ő 
zászlóik alalt. Maga Andrássy 8ándor gróf, 
a KMAC elnöke emelkedett szempontból 
nézi az Qgye|, egvájlalálwn

nem avatkozik 'bele abba a háború
ságba, amely a fia és a klub vezértltká- 

rának neve körül sajlik.
A politikában a mostanában sókat emle

getett vacsorázó társaságok mintájára a 
klubtagok kisebb csoportjai is vacsorákra 
gyjlllek össze és a fehérasztal moilelt vitat
ták meg nz eseményeket. A vacsorám tások 
során vetődött fel a« a terv, hogy minden
áron

békét kell teremleni, mert, ha a hábo
rúság elmérgesedik, annak a magyar 

autósport komoly kárát vallja.
Arról beszélnek, hogv nem hivatalos, hanem 
szigorúan baráti alapon működő békéltető 
bizottságot állítanak össze. A A’á/AC-nnk 
olvan tagjaiból szerveznék meg ezt a bizott
ságot. Hkik általános népszerűségnek ör
vendenek az autósok között, ráadásul pedig 
körélotl előkelőségek Is A hírek szerint

Törs Tibor országgyűlési képviselőt 
kérnék fel arra, hogy legye meg a kW- 
deményező lépésekéi és baráll alapon 
estin deJtse le a ki tűréssel fenyegető 

vihart.
Landauer Eduárd vezértltkár vasárnap 

rorgel guión ellndull Montecnrlóba, hogv 
jelen legyen a Cslllaytura befutóján, amelyre 
négy inigyai versenyző érkezését is várják. 
Landauer dr néhány nap múlva visszatér 
Budapestre, amikor megindulnak a baráti 
tárgyalások. Remélik, hogy minden rendbe
jön és elsimul a csöndes palotaforradalom.
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Vasárnap őrizetbe 
vették a hársfauccai 
álfogorvost,

aki egészségviisgálat ürügye alatt 
botrányosan ínxultálta a nála 
jelentkező asszisztensnőket

Vasárnap reggel nyolc óra tájban két ma
gas, vállas férő csengetett be a Hársfa utca 
jO-c. számú ház első emelet H szánni lakú 
nak ajtaján. A két férfi állumreiidörségi de 
jckliv volt, A lakás ajtajún réztábla áll; dr 
Dunay.

A detektívek a lakás tűin jdonosát keres 
fék. aki mint dr. Dunay lludidf fogorvos 
szerepel a lakók nyilvántartási könyvében 
Sürgős ügyben keresték a fogorvost, azon 
nnli főkapitányság! idézést akarlak kézbesi 
feni számára.

A rendőrség emberei azonban hiába csen 
gettek, dörömböltek.

senki sem nyitott ajtót.
A szomszédok és a házfelfigvelő a kérde 
irtsködö detektiveknek azt a választ adták 
hogy a doktor ur valószínűleg weekendre 
utazott. A detektívek meghagyták a háztól 
figyelőnél, ha hazajön Dnnny, azonnal je 
lonlkezzen a rendűi ségen kihallgatása vé 
get.

A Hársfa utcai állítólagos fogorvost sn 
lyos panaszok ügyében keresték a rendőr 
Bégről.

Dr. Forgács Béla ügyvédnél megjehnl két 
csinos fiatalkorú leány, akik igen

különös dolgokat 
mondtak el a Joyoroos úrral" történt talál 
kórósukról.

Az egyik reggeli lapban hirdetés jeleni meg 
amely közli, hogy előkelő fogorvos /ó meg 
jelenésü. csínná fialni nssziszlensnőt keres 
hársfait!cni rendelőjébe A hirdetésre törne 
gesen jelentkeztek és közel ölven nö hat 
colt, hogy elnyerje az állást. A ..doktor ur 
alaposan szemügyre vette n jelentkezőket és 
nagyon szigorú kritikusnak bizonyult Jó 
alakú, formáslábu, filomrru szép leányok 
jöhettek csak számításba. A születési bizn 
naltványok tüzetes áttanulmányozásn mán 
több leányt, köztük ecv tizenhat és egy ti 
zenhéle,szleni!Öst kijelölt és kijelentette 
bogv közülük választja majd ki asszisztens 
nőjél akinek rendes fizetése és nagyin 
szép mellékjövedelme lesz mellette.

— Bizonyos dolgokról majd négyszem 
közt kell beszélnünk - mondotta Dunay - 
mert nagy súlyt helyezek arra, hogy 

minden tekintetben megfelelő 
és megbízható nő legyen a körelemben.

A kiválasztott leányok közül ar egvlk»l 
január főikére, a má’ikal 20 ára renddte 
fel rendelőjébe. Az esti órákban tűzte ki a 
„fontos megbeszélés" időpontját. Mind a kél 
leány

ugyanazokon • botrányon Inzulluso*  
kon ment keresztül

* négyszemközti megbeszélésen.
Először a szolgálatról beszélt a .doktor 

ttr". azután a jövendőbeli asszisztensnő fo 
gait vizsgálta meg és közben ^rlvan kérdése 
kel tett fel és olyan célzásokat lelt, bog' 
a Hatni lánvok elpirultak és erélyesen rend 
reulasilották az egyre fölényesebb, tohkmb 
embert. Dunai azonban rá sem hederilelt a 
rendreutasításra,

lefo«ta a kétségbeesett nők kezelt, aa*  
után erőszakoskodni kezdeti velük.

Egyiknek a
ruháját Is Ssszeazaggatta dulakodás köz

ben.
A másikai Igyekezett lecsillapítani, hogy ne 
csináljon botrányt. hiszen „orvotoknál ez 
igo szokás", meg szokták vizsgálni, hogy 
egészséges-e az, akit házukba vesznek. Va 
csoráznl hívta,

bundát és más ajándékokat ígért, ha 
nem csinál botrányt az ügyből.

A kellemetlen kalandon átesett leányok 
ügyvédjük utján a rendőrséghez fordullak 
és kérték, járjanak el szigorúan Dunaival 
•zeniben, akinek bizonyosan

más hasonló ügyel
Is voltak. A rendőrség megindította a nyo
mozást. azonban amig Dunait ki nem hall 
fialják, nem lehet tudni, milyen sors vár rá

A megdöbbentő erkölcsbőlrány főszerep
lője
. Ismert alakja a pesti é|szakának és a 

t» adórségen sem Ismeretlen a személye.

Rosszul állunk, tok a baj. 
ksak tgy áll jóit a fix hajt

BmCREEM
az angol gentleman gumlmentea 
ha (rögzít öle éa faajfényeeltöle.

Dunai, akinek névjegyén nemesi címer di 
szeleg és mint kisturl Dunay Hudoll dr 
fogorvos szerepel,

nem doktor, hanem fogtechnikus éa az 
előnevel, az „y“-t ő maga ajándékozta

<niát magának
Evekkel ezelőtt, amikor egy

Vasárnap délelőtt olyun büncseh-kménj 
miatt tartóztatta le u rendőrség Kovács Jó 
zsef 45 éves ház felfigyelő!, uinilven bűn 
cselekményre szerelmsére csuk ii legritkább 
esetben akad példa a magyar bűnügyek tör 
félteiében Az történt ugyanis, hogy Kováé*  
lózseí

vérfertőzést köteteit el tizenhétévé*  
leányával, niujd ugyanezt akarta elkö 
vetni llzenliáromévrs kisebbik Irányú 

val Is.
<*zt  azonban váratlan körülmények meg 
ikndályozlák.

Kovács lózsef házfelügyelő, aki a Beivé 
ros egyik legnngvwbb bérbalolájának házfel 
ügyelője, igen lis/frsséges |öve<lclmel élvez 
ugyunnyiru hogy lövedclmeből kisebb bii 
tokot is vásárolt l'eslköriiveken A liá/fel 
ügyelő aki lizemividc év óta nős a kéls/o 
l>ás bázmeslvrlakásban egvüll élt telesége 
vei. tizenhétéves és lizenharoméves leányai 
vili.

Senki sem tudta de ki Is sejthette volna 
hogy a háznieslrrlukíisbuii soro/ulosuin 
olyan bűncselekmények történnek, amelyek 
elől undorodva fordul el minden épideg/eift 
emlier.

A büncBrlekmények két esztendő óla 
tartanak

s talán sohasem kerüllek volna napvilágra 
’»a egy véletlen közbe nem jön

Néhány nappal ezelőtt Kovács József 
házmester felesége anvai örömök előtt ál 
lőtt és ezért férje szülőotthonba szállíttatta 
el. Alig ment el Kovársné a háztól, amikor

Borzalmas bűne miatt 
letartóztattak egy 
belvárosi házfelügyelői 
A bestiális apa megfertőzte tizenhét évet 
leányát és a tizenhárom éves kislányával in 
erőszakoskodott
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tiltott műtét miatt a rendőrség vendége 
volt,

mindez kiderüli mór róla.
Az elegáns, monoklls Dunai, aki bajna 

Ionként
lokálokból toborozza pacienseit

és bár nincs engedélye arra, hogy szájban 
dolgozzék, mégis fogorvosi teend íkcl végez. 
rejtélyes alakja a pesti éjszakai helyeknek 
Izgalmas kaliindjulról külföldi élményeiről 
szeret nagy előadásokat tartam a lokálok 
szeparéihan Dunai büszkén szokta hangoz 
látni, hogy Genovában fogházorvos volt 
a háborúban pedig egv német csatahajón 
•cljetitetl szolgálatot sőt

a hatót Is ö mentette meg a süllyedés
től egy nagy tengeri ütközetben.

Vasárnap késő este
Dunai Rudolf hazatért

lakására és amikor megtudta, hogy a de
tektívek keresték, a főkapitányságra ment, 
ahol őrizetbe vették.

férje tizenhétéves leányát is szanutóriumb- 
\ itelte. Erre üzért volt szükség mert

a Irány szinten Miiyni örömök előtt ál
tali

es Kovács azt akarta hogy orvos köztien 
jöttével akadályozzák meg az ütszülőit vi 
lágraiutnsát

A szanatóriumban meg is történt a műtét 
és a tizenhéleves leány hazakerült apja 
házába

Alig *<>ll  két hórom napig Idehaza n 
leónv amikor az újszülöttel egvüll hazaér 
kezelt KovácMié is Kél nappal azután, — 
ez csütörtökön történt —

■ főkapitány névtelen levelet kanntt.
• méhben va’.iki ieirju Imgv mi történt K” 
vács József házineslei lakásán

A liázmesleil azonnal lieldezlék a főka 
pitúnv«ágta, almi kih-dlgatt ák Kováé*  
•’lelnle tagadott amikor azonbin tizenhét- 
éves hónva mindent sírva lievullott a remi 
őrségen, ő sem tagadott tovább hanem 

beismerte borzalmas teliét.
— Azt hiszem jogom van azt csinálni 

amit akarok, — mondotta —- mert a Iá 
nyomnak én vagyuk az appi.

A rendőrs *gre  lieidézlék Kovács tizenhá 
roméves leányát is, akit tanukép akartak 
kihallgatni Miközben a kislányt kihallgat 
iák. az egyszerre csak sírva fakadt s cl 
mondotta, hogy

Hpja vele sz< miien Is erőszakoskodott, 
ő azonban sikítani kezdett és megmondotta 
apiának, hogy ha anyja hazajön, el fogja 
műi mondani a történteket.

Férfi bőrkesztyű
kecskenappa, d.fznoborflzerű 6.88, 
kecfikebőr (zftmlsch) .. .. 4.88, QftQ
kecskenappa, rendkívül tartós w

Q96 Macco zokni
Hibátlan ............................. ... ............... -56
Flórzokni
sima, dupla talppal és sarokkal, hi
bátlan .................................................... -96
Flórzokni
megerősített sarokkal éa hegyyei ">a 
hibátlan ................................................"10

Férfi hosszú harisnya 
márkás áru, kis gyári hibával 1OA

2.80, 2.28, lÖU

Férfi zsebkendő
színes és fehér almon

3 db 1.8S, 1.28,*/ ö

CORVIN
A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

oCtttsük Wtkwnl^

sús^rotnasszai.
mert lárványo L-r.ozésok mogolözéBóro az 
illetékes hatóságok Is a 
h gitott szesszel való gar
garizál*  t ajánl «k.

rrotiapaiack 64 tilt.
Kis palack ........ P 1.10
Közép palack ... P 8.20
Nagy palack .... P 8 90

— Nem mertem azonban szólni. —- inon- 
lolta fovóbnó n kislány — mert npóiu az- 
'id fenyegetett meg, hogy agyonüt, ha bár
kinek a világon egy szót is szólok.

A rendőrségen megnyugtatták a kislányt, 
''ogy most már nincs mitől tartania. Újra 
’ ihnllgatfók Kovács Józsefet, aki

ezt a még borzalmasabb bűncselekmé
nyét Is bevallotta.

tűre vérfertőzés és rnagzatelhajtós büntette 
•imén letartóztatták.

A rendőrségen természetesen nyomozás 
■ndult u szanatórium. Illetve annak orvosai 
Ben is, akiket a hétfői nap folyamán fog

nak a rendőrségen kihallgatni s akkor •főn
ének afelől, hogy kell c eljárást indítani 
íz orvosok ellen, vagy pedig azok indokolt 

’.örülménvck következtében hajtották végre 
i műtétet.

Veszett kutyák 
garázdálkodása 
Kecskeméten

Vasárnap éjszaka egyszerre hal embort 
vállitottuk be a budapesti Pasteur -intő
éibe. A li.it beteg

egyikén már kitört a veszettség és dU- 
höngcnl kezdett.

Veszett kutya marta meg mlndnvóinkát 
i Kecskemét környéki tanyákon. Az inlé- 
’ellie szállított lietegek elbeszéléseiből re- 
onslruólni lehel a borzalmas történetet, 
••int eshetett meg, hogy egyszerre ilyen sok 

••mberl haraphatott meri a veszett kutya
Kél héttel ezelőtt Tóth László kecskeméti 

,'azdólkodól és Herceg István nevű alkal
mazottját meglmnipla a házőrző kutyáink. 
Az állal röviddel az csel után eltűnt. Né
hány nap mulvn agyonlőve találták az or
szágidon A klltva belső részeit beküldték 
•i Pujfrur-intézelbe s itt mególtapitolták, 
hogy a házőrző eb veszett volt. Tóth László 
és llerceq István vasárnap készültek Rínia- 
öcsire utazni. Az éjszakai órákban nzonban 
Tóth

habzó szóljál, vérbenforgó szemekkel 
kiugrott az ágyból és dUhöngcnl kez

dett.
A házbelick rázárlák a toporzékolá em

berre az ajtót, orvost hívtak, aki csillapító
szereket adott neki s nvomhan llndnpcstre 
hozták. Vele jött llerceq István is. líajluk 
kívül még II. Kiss Mihály. Péntek József, 
Péntek Ferenc gazdálkodókat és llnpcsá 
Teréz kecskeméti lónvt hozták fel ugyanek
kor a Pasteur Intézetbe, őket Is saját ku
tyájuk marta meg. Kiderült. Imgv

■ kutya minden rgves esetben veszett 
volt.

A Pasteur Intézetben ullól tartanak, hogy 
a kecskeméti halárban garázdálkodó ve
szett kutvák még több emliert fertőztek 
meg s előkészültek újabb betegek befoga
dására.

Védekezz
az Influenza elleni
Ks--d|él mát mnat nspents

Chininett
005 pnmmos tablettáit
Ső-ssem ■« <h»tH»i áru........................P«n<6
Ki taté lat nyógysaeruirakban kapusul
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Aa M» T. K. nagysikert) csapatversenyé
nek legszebb psrliját mulatjuk Itt be:
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0 D.O 
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Nyugat adu hiduláxa után felvevő még 
kétaaer adut hjv, majd lemegy as aaztalra 
treff-ávazai, — éa moat legnagyobb meg*  
kpetásscl látja, hogy Nyugat treff síkén, — 
III aa aulaion aa ásásul éa kézhejön kör*  
topifanl. Lehívja a még késben levő három 
adut éa rsiitán a végállás a követhető:

Éazak lapjai:
fi- V - Á K B Q 0 fi A 

IMI Inpjal:
fi — V - 0 A 8 2 fi 10 2

Felvevő átmegy ai asztalra Ireffklrállyal 
éa as asztalon lehívja a két kört, a aszerint 
dob, hogy túli dob el Kelet, Nyugat már 
egy tempóval előbb szorult be éa így a tel*  
vető Igazi szép nagymestert Játékkal tel
jealt! (Csak egy szépséghiba roll, hogy a 
fenti partit a versenyen senki sem csinálta 
meg. Kár!...)

fi

A Hétfői Napló közli elsőnek a Bridz*  
Szövetség érdekes határozatát, mely sterilt 
február 13 - /4-én' n 'Szövetség mihtavílötT 
bajnokságot rendes u Llovd-palota díszter
mében A tiz. elsóoszlályu csapat, a női vá- 
Ingatott és öl másodosztályú csapat kap n 
versenyre meghívást, melyen a szövetségi 
kapitány kötelezővé testi az indultat. A 
versenyt s Slrln-féle rendszer szerint bo
nyolítják le, annak megrendezésére a kapi
tány dr. Szigeti Pált, Darvas Róbertét és 
rovatveertőnket kérte fal.

Fészek Klub január M—91*1  vegyes
páros gáluvrreenyének képe már kialakult. 
Ebben a nagyszabású bridge versenyben 
••süld oss Iáihoz" ül egy egész sor olyan elő
kelőség, aki eddig még nem Igen vett részt 
brldgttrrscnycn. Ott less többek közt — 
nem tudjuk még, mint versenyző vagy csak 
mint egyanrii néző — i.ckhardt Tibor, a 
kU'nzdnpárt vezére, aki asenvedélyes 
bridgejálékiH, a politika viharai hősül gyak
ran inrnekUI pihenésre — a brldgepartlk 
még nagyobb viharai hősé. Eckhanlt egyéb
ként nemcsak Menvedélyea, de kitűnő já
tékos Is. legutóbb erőn mnőnyben meg
nyerte Létay Eruőék házi versenyét. A kor
mánypártnak la lesz reprezentánsa a Fé- 
urk veroenvcni dr. Görgey István orazág- 
gyillési képviselő személyében, aki egyéb
ként a tlrldgr Klub népszerű elnöke is. Le
adták már nrvezésUket:

l)r. Srfnyrf-.Verse Jcnöné-dr. Szigeti Pál, 
dr. S’athmdry Kálmánná—dr. Péteri/ Jenő, Cs
őr ii Raífaélné llnkor Imre. Paksy Józscfné— 
Adrii Andor, Robicsek Hudolfné—.Színre Imre. 
Ftihinn htváimé-dr. Kotidcs György, Szerda 
helyi Vtliuosné- dr Pl ősz Imre, Áldor Ferenc- 
né -Déerf László, dr Sromos, dr. Halót, dr. 
Hudovemín házaspárok, Popprt Lászlőné— 
Héthi István, Grimm Ihtcrné- -dr. Göirnrr Őst- 
kár, dr Horuay Ernőn/-—TófA Kálmán, Sebők 
Gyuláné—dr. Kim Dciiö, dr. Vtórkonpi István- 
né—Klór László, (’j/ Györgyné—C*/j  György, 
Alpdr Imríné --Wiener István, Beregi Alice— 
Arntó l.njos, Rooer Tiborné -Aldor Ferenc, 
di. Vdmniné- dr KófcrMn. Héber (ívörgvné— 
Uulytb ,-y József, llosw.ty Rőr-Ú fftlbrr György, 
Hdnrt Marccllné- dr Kun Miklós, vitéz l.nrlá- 
nyi László-- dr. DoNip Istvánná, Virág tiyulá- 
Le—Csatáé Sándor.

Nevesé*!  zártai: január 28, A Fészek ele
gáns versenyén úgy a versenyzőknek, mint 
a klblceknrk rwk estélyi ruhában szabad 
mrgjelenul. A verseny uombatl réssé In
kább társadalmi esemény, vasárnap pedig 
komoly küzdelem a gyönyörű Fészek-di
jakért *

A febnrdr td—mórcíw f-4 nemzetközi 
Mátrnfúredi (nemin a aioppor színeket n 
I és:ek - ttrirlge Klub l.ombinált és az MTK 
csapatat fogiák képviselni.

A DIVATSEJTÉSEKRÓL KŰZ6AZDASÁS
lehet csak most, a szezón küszöbén 
Írni. Ilyenkor móg semmit sem tudunk 
bizony osan. As ember innen is hall 
valamit, onnan is kap híreket, úgyhogy 
inkább csak sejtjük a jövő titkát. 
(Már pedig amint titokról van szó, 
a hölgyek azonnal nagyobb érdeklő
dést mutatnak...)

*
Paris már nagyban készülődik a ta

vaszi szezónra, sőt a bemutatók már 
ezen a héten és a jövő hét elején 
megkezdődnek a külföldiek számára. 
De kit tudja, mi lesz a divat? Milyen 
szin és fazón lesz a favorit? Vájjon 
ki tudja?...

Egy kérdésre azonban már most 
határozott feleletet tudunk adni: 
ez pedig a sötétkék és általában a 
kék minden árnyalatának hallatlan nagy 
előretörése. A kék veretlenül és csak*  
nem konkurrencia nélkül jutott a dön
tőbe, sőt a célba is. Tavaszra minden 
kék lesz. És inért a kék a romantikusok 
színe, a divat is alkalmazkodik lágyan 
omló nőies vonalaival ehhez a roman
tikához. Kék lesz a szövetkosztüm 
és kék a selyem szmóking. Könnyű 
kék szövetruhák, rövid ujjakkal az 
átmeneti idő divatja. A jobb idő 
beálltával azonban a halványkék lesz 
a strand és a korzó eleganciája. A kék 
accessoirek már meg is jelentek a kira
katokban rendszerint piros kombiná
cióval, mert a kéket legjobban pirossal 
szeretik díszíteni.

fi
Pestnek uj szenzációja van : Koboz 

Aladárné Váci-utca 4. szám alatti 
szalonját, a „Dáma” divatszalónját 
dr. Bársony Jenőné. vette át, aki egy 
nagy londoni divatszalónnak szállítja 
innen a kollekciót. Valóban szenzációt 
keltett ez az eddig páratlan, egyedül
álló eset. Az agilis fiatal tulajdonosnő

Halálos szerelmi dráma 
a cselédszobában

A rabkórházból a toloncházba szállítottak 
ál egy szerencsétlen, buskomor fiatalem
bert, akinek nyakát és testét

szörnyű sérülések nyomai 
éktelcnltik el. Roszkopál Lajos n fiatalem
ber neve. Testi és lelki sérüléseinek meg
döbbentő története holnap, kedden, teljes 
egészéiben fog kibontakozni n budapesti 
büntetőtörvényszék Horváth Ferenc-tanácsa 
előtt. Az ügyész

gyilkossággá! vádolja
Roszkopál Lajost.

Több, mint egy évvel ezelőtt ismerkedett 
meg Roszkopál egy csinos, kis, szőke cse
lédlánnyal. Halálosan beleszeretett. A lány 
is megszerette őt és már 1035-ben, kará
csony táján gyűrűt váltottak: eljegyezték 
egymást. A házasság megkötését csak nz 
késleltette, hogy lloszkopál nem tudott meg- 
lelelő álláshoz jutni, amelynek jövedelmé
ből eltarthatta volna az asszonyt. Nagyon 
szerették egymást és a fiatalember gyakrnn 
töltötte az éjszakát a lány szobájában.

Röviddel ezelőtt Tóth Júlia megismerke
dett Süveg István poslaRlIiszttel, aki udva
rolni kezdett a lánynak. Roszkopál

Menvedélyes féltékenység! Jelenetet
rendezett, szemére vetette Juliskának, hogy 
Süveget szereti — mert annak biztos állása 
van. Többször szakítottak is egymással, de 
minden nlkulommnl újra összekerültek. F.gy 
tanú vallomása szerint egyikben azt mondta 
Roszkopál a lánynak:

— Ha még egyszer szóbaátlsz Süveggel, 
megöllek!...

Három héttel ezelőtt, 
eljegyzésük első évfordulóján 

egy kocsmában ünnepelte a „Jubileumot'*  
lloszkopál és Juliska. Találkoztak a posta- 
altiszttel- .. A szerelmes fiatalember félre
hívta Süveget éa közölte vele, hogy Tóth 
Júlia a menyasszonya, viszonyuk Is van s 
ezért kérte, hogv n postás hagyja békt-iien a 
lányt.

Juliska nagyon megharagudott azért, 
mert vőlegénye megmondta Süvegnek, hogy 

már elkészült tavaszi kollekciójának 
egv részével, aminek minden egyes 
darabja csodás ízléssel van összeállítva. 
Igazán nem csodálkozunk, hogy Lon
dont meghódították ruhái. Különö
sen az angol ruhái...

fi
Mindig jön valami uj még a szezon 

kellős közepén is. így most legújabban 
győzedelmesen jelentkezett a muszlin. 
A muszlint egyszerre felkapták, egy
szerre megszerették, ép úgy, mint 
6—7 évvel ezelőtt. Fiatal lány ma 
báli ruháját rózsaszín, halványkék, 
zöld és sárga muszlinból készítteti. 
S ennek az a nagy előnye, hogy ezzel 
a ruhájával elvetetne már nyári estélyi 
ruhájának gondját is : csekély alakítás 
és kész a teljesen divatos estélyi ruha. 
Aa alakítás legfeljebb csak annyi, 
hogy a téli rózsát átcseréljük mezei 
virágcsokorral. Ha azután a muszlin 
mint ruha már nem iöhet számításba, 
csináltatunk belőle blúzt, sebkendőt, 
vagy sálat. A muszlin tehát nagyon 
hálás anyag és ép olyan hálásan öltöz
teti is viselőjét.

fi
Megkérdeztük a párisiutcai Schmüty 

szűcsöt, árulja el mi lesz a tavaszi 
szőrmedivat. Kérdésünkre az alábbia
kat mondotta :

— Legdivatosabb újdonság az ezüst
ös kékróka sál, amelyben két róka van 
egybcdolgozva úgy, hogy a két végén 
van a róka feje és farka, ami a szájból 
lóg ki. Ennek a sálnak eiőnye, hogy 
nem csúszik úgy, mint ha két rókát 
külön-külön viselünk. Még mindig di
vatosak lesznek a keppek is lapos 
szőrméből és ezek derékig fognak érni. 1 
A kevesebb pénzzel rcndelkoző hölgyek 
számára megnyugtatásul szolgáljon, 
hogy az egyes rókák is divatosak lesz
nek az idén.

(Dr. Dftainó Erdős Bősbe.)

e [fi

J ahova artistabravurral 
hatolt be a tragikus hős

viszonyuk van. Büntetésből, amikor haza
mentek, nem engedte, hogy Roszkopál be
jöjjön vele u lukasba ...

A szerelmes Roszkopál, amikor kintre
kedt az utcán,

filmbe llkí trükkhöz folyamodott, 
hogy bejusson menyasszonyához: egy feltá
masztott deszkáról beugrott a világító ud
varba s felmászott a félreesőhely felső abla
kához és azon keresztül behatolt a lány 
lakásába.

Menyasszonya, amikor meglátta őt — ki
utasította. Roszkopál átölelte a lányt... 
Dulakodtak a sötétben... A fiatalember 
egyszerre zsebéből éles beretvát rántott elő 
és

kérész tül vágta Juliska nyakát majd 
még tizenegy vágással sebezte ÖMze- 

vlssta a lány testét.
Tóth Júlia eszméletlenül terült el a földön, 
Roszkopál Lajos pedig lefeküdt a lány 
ágyára, imádkozott, majd a beretvával át
vágta saját nyakát is, ezután pedig

harakirit követett el.
A házbeliek hajnalban fedezték fel, hogy 

ml történi a véres éjszakán. A lány ekkor 
már halott volt, a fiatalembernek a rabkór
házban most gyógyultak féllgmeddlg meg 
rettenetes sebei.

Az ügyészség szerint előre megfontolt 
szándékkal elkövetett emberölés történt, 
Roszkopál azt vallja, hogv féltékenységi ro
hamában vitte véghez a rémiedet. A fiatal
ember védője, dr. Traytler Endre tanuk 
egész sorával akarja bizonyítani, hogy 
Roszkopálnnk soha esze ágúban sem volt 
megölni imádott menyasszonyát, a beret- 
vája pedig csak azért volt nála, mert lakó
társai állandóan használták, koptatták.

— Ab Orvtwi Kasxloó Semmrtwrts-emlék- 
vaesorája. A Budapesti Orvosi Kaszinó január 
M én. kedden este • órakor tsrt|a hagyomá
nyos Semmelweis cmlékvacso-Ajnl a Royal*  
szálló • célra lenntartott különtermében. A 
«cr!egbcszé(lct dr Benedek László egyet, ny. r. 
tanár tartja

A Kereskedelmi Bank 
üzletévét 4.5 millió pengő 
tiszta nyereséggel zárta

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank mér
lege minden évben kimagasló eseménye az 
egész magyar hiteléletnek. A kedden közzé
tett 1930. évről szóló mérleg és üzletered
mény a megelőző évieket jeLuitőségben még 
túl is szárnyalja. A kimutatott tiszta nyere
ség ugyanis több mint egymillió pengővel 
haladja meg az előző két év üzleteredményeit 
és a tiszta nyereség a tavalyi nyereségelővl- 
telid együtt Ö.Ot millió pengőre szökött fel. 
egész magyar hiteléletnek. A most közzé-

A Kereskedelmi Bank élén Weiss Fülöp 
és mellette Stein Emil áll, akik a gazdasági 
életünk e kimagasló bástyáját az egész v|. 
lág által elismert nagybankká fejlesztették.

w
A mérlegről az intézet igazgatósága a követ

kező hivatalos Jelentést adta ki:
A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgató

sága Weüí Fülöp elnöklete alatt január 19-én 
ülést tartott, amelylxsn hie ;Al!apitolta, hogy nz 
1936. üzletév — a nyugdíjalapnak a kötelező 
juttatáson túlmenő kivételesen nagyösszegö do
tálása után —, elövitel nélkül P 4,354.312.90 
tiszta nyereséggel zárult, az előző évi P 
3,30l.09H.23-al szemben.

Elhatározta egyben az igazgatóság, hogy a 
folyó évi február hó 3-án délután órakor 
megtartandó 95-lk rendes évi közgyűlésnek ja
vasolni fogja, hogy az 1936. évi osztalék kifi
zetésére, ugyanúgy, mint tavaly, P 1,500.000, 
vagyis részvényenként 3 P fordittassék, továbbá, 
hogy a rendes tartalékalap 1,000.000 P-ve.l, az 
intézeti épületek értékcsökkenési alapja 200.000 
P-vel, az alkalmazottak jóléti intézményei pedig 
60.000 P-ve| javadalrnaztnssanak és az 1937. üz
letévre 2,093.273.13 P nyereség vitessék elő.

Az igazgatóság egyúttal kinevezte aligazga
tókká: Bokor Gyula, Eőrssy Lajos, Grynacus 
Dezső dr., flammerschlag Oszkár és Hollós Pál 
dr. cégjegyzőket, továbbá cégjeggzökké: Barta 
István, Btisch Gyula, Berauer József dr., Brvck 
Frigyes, Knbinyi Vilmos, Martin Ferenc, Mőr- 
tony József dr., Prokopy-Sehőffer Oszkár, 
Szántó Miklós és Szinyel-Álerse György dr.

A Pesti Hazai ElsőTakarékpénzlár 
Egyesület zárószámadása

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár igaz
gatósága szombaton tartotta mérlegmegúlla- 
plló ülését. A mérleg- és az eredmény
számla az orsaóg vezető takarékpénztárának 
kedvező üzlctévéről és arról tanúskodik, 
hogy az általános gazdasági helyzet javulá
sával az intézet is fokozott mértékben tu
dott a hitelkcreső magángazdaság rendel
kezésére állni.

A kitűnő Üzleteredmény a konjunktúra
javulás mellett annak a kipróbált üzleti 
gestiónak köszönhető, amely F.rncy Károly 
alelnök-vezérigazgató és Milos György h. ve
zérigazgató irányítása mellett mindenkor a 
nemzetgazdasóg érdekel szerint vezeti az 
intézetet a fejlődés útján.

A Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesü
let igazgatósága jann.ár 23-án tartott ülésében 
megállapította az 1936 Üzletévi mérleget, a 
nyereség- és veszteségszámlát és elhatározta, 
hogy a február 6-ftra egybehívandó 97. rendes 
közgyűlésen 1,itő.0M.38 P-t tevő nyereség fel
osztására nézve a következő javaslatot fogja 
előterjeszteni:

Fizettessék osztalékra minden egyes rész
vény utón 3 P, 200 000 dArnb részvény ut*n  
tehát 600.000 P. fordfttassék a rendes tartalék
alapra 100.000 P, az ingatlanórtékcsökkenési 
tartalékalapra 150 000 P, az egyesületi nyugdíj- 
tartalékalanra 50.000 P, az „Erney Károly- 
alnp“-ra ÍO.GOO P, jótékony- és alapítványi cé
lokra, a fővárosi pénzintézetekkel együtt adott 
összegeken felül, 12.000 P. a felügyelő bizott
ság éa a választmány tagjainak tiaztdetdíjára 
19.655 P, a tisztviselők külön jutalmazására 
70.000 P és az alapszabályaiért Jutalékok le
vonása után fennmaradó 338.822.38 P az 1937. 
évi nyereség ér vesrtesógszámlára irassék át.

A magyar közgazdaságban már az előző év
ben észlelt javulási folyamat a lefolyt éi-hen 
örvendetes módon fokozódott és annak mér 
úgyszólván minden ágára kiterjedt. Az üzleti 
életnek ezzel együttjáró megélénkülését nem
csak nz intézet pénztár- és összes forgalmának 
számadatai tükröztetik vissza, amelyek az 
előző évi 1.263 751.010.53 P röl 1.461,020.024 10 
pengőre. illetve 8.274.578.804.40 pengőről 
8.021,521.174.00 P-re emelkedtek

♦
A Magyar Tisztviselők Takarékpénztára Rt. 

minden vonatkozásban számolíevS üzleti fej
lődésről tanúskodó eredményt tetl közzé. A 
betétállomány 16%-kal szaporodott. Az lga«- 
gat óság H január 30-i közgyűlésnek es évben Is 
a tavalyi 2g-ot osztalék kiűzetését javasolja.

fi
A Kercakedeltul Alkalmaaottak Oratágoa Szfi- 

vétségé pe*  (környéki csoportja vasárnap gyű
lést tartott Slmka Sándor elnöklete alatt a va- 
sárnapi nuDkaMflnrt tárgyában. A kOapoct ré
széről Dcqtsdi Jenő főtTlkir, tBrvéayUtóságl 
bizottsági tag Ismertette a napirendet és atotáa 
határouti Javaslatot fogadlak el, amelyben a 
telju vMérnapI tnurknaiönet mielőbbi tör- 
vénybelklatánál és a hetipiacoknak vasárnapról 
hétköznapra való áthelyezését köve-ellék. Egy- 
l^lpfog Kisposta*  Is tartott gyRIéM a KAOSa 
és Itt MNUer Alfréd titkár clfiter.'rsrtéMbea fa*  
godták el a fend halárontt javaslatok.
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MOSSA A FOGÁT
tPUOY, MINT A KEZÉT

SZAFPAN^AL!
Mart csak s szappan f taxiit lökóletesen I 

használja a KÜLÖNLEGES

Glbbs fogszappant

Csökken a hideg
A Meteorológiai Intézet jelenti vnsárnap 

délben:
N'yugateurópában változatlanul tovább

tart a nagyon enyhe, Kelet-Európábán pe
dig a rendkívül hideg időjárás. Hazánkban 
U fokozódott a hideg.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék 
lel mínusz 4 Celsius-fok, a tengerszintre út- 
g-ámitott légnyomás 773 milliméter, gyen
gén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órában: 
' Élénkebb délkeleti-déli szél, ködképző- 
I dia, főleg a (léli megyékben kisebb ha- 
’ vazás. Nyugat felől u hideg lassú csök- 
| kenése.

>-*  MIKECZ ÁLLAMTITKÁR BESZÉDE 
'A CEGLÉDI KOSSUTH-ÜNNEPEN. Vasár
nap volt hatvanadik évfordulója annak, 
hogy Ceglédről száztagú küldöttség kereste 
fel a turini remetét: Kossuth Lajost. Az 
évforduló alkalmával Cegléden ünnepség 
volt, amelyen Mikecz Ödön dr. belügyi ál
lamtitkár sajtófőnök mondott nagyhatású 
emlékbeszédet kezében a Kossuth-scrleggcl.

— Nyomdász-Üdülőtelep és örök-penzió. A 
budapesti nvomdatutajdonosok üdülőtelep és 
örök penzió létesítését határozták el, hogv nz 
elaggott nyomdtisziparosok és feleségeik öreg 
napáikra olhelveiést nverjenek. A szakma ve
zetői az intézmény felállításához szükséges 
költségeket a szakmai iparflzők adományaiból 
kívánják előteremteni.

Egy színésznő amerikai kalandja
Rendezte: Georg Jacoby

Zene: Franz Doelle

Rökk Marika partnerei:
Hans Söhnker, A'fred Abef, Leopofdine 
Konstantin, Genla Nikolajewa, Sima 
Oszkár, Feledi Haarlin, Erich Kestln

Romantika! Pazar kiállítás! Pompás zene!
Premier ma!

URÁNIA

Genf, január 24.
Az alexandrettal izandtsák miatt kitört fran

cia-törők vtsrály ügyében vasárnap létrejött a 
megegyezés.

A megállapodás értelmében ax alexandrettal 
szandzsák • jövőben messzemenő önállóságéi 
kap belső ügyeinek intézésére. A közigazgatás 
független lesz, ezzel szemben

Alexandrette továbbra la Szíria egyik tar- 
toaaáaya marad.

A szandzsák helyzete Szíria állami éa parla
menti életében egy későbbi rendezés tárgya 
'.esz. Mindenesetre továbbra is fennmarad kői
éi vámpolitikái téren Szíria izuverénHésa a 
■zandzsák felett. A Képszövetség főbiztost küld 
ki a szandzsákba, ex a főbiztos azonban csak 
rnncla lehet. Az alexandrettal szandzsák külső 

biztonsága érdekében
Franciaország és Törökömig katonai aaö 

vétségét kitt,
amely azonban csak a szandzsák védelmére 
vonatkozik. oamamms

— Nyílt pályán makói vahitacsempészt 
fogtak a kelcbial gyorson. A Jugoszláviából 
érkező gyorsvonaton a vámőrök Kohn Miksa 
53 éves makói kereskedőnél 24.000 dinárt 
taVAItnk. Az idegen pénzjegyeket a keres 
kedd Budapestre akarta csempészni. A va
lutát cipőtalpába rejtve találták meg. A 
nyílt pályán megállították a gyorsvonatai, 
Kohn Miksát leszállították és eluzavilték a 
halárállomásra. Innen Szegedre kisérik.

— Paupera Ferenc bönpere a Kúria előtt. 
A királyi Kúria Polgár-tanácsa hétfőn tár
gyalja azt a bünpert. amelynek Paupera 
Ferenc, a Földhitelbank egykori vezérigaz
gatója és főbb volt igazgatója a vádlottal. 
Paupera Ferenc ellen a Földhitelbank 
összeomlása után hűtlen kezelés dinén 
bűnvádi eljárás indult, de a törvényszék és 
a tábla felmentette az ellene emelt összes 
vádpontok alól. Ilyen előzmények után 
kerül sor a kúriai tárgyalósra.

— A aaolnokf Kereskedelmi Társulat aj ve
zetősége. A Szolnoki Kereskedelmi Társulat 
vasárnap tartotta tisztújító közgyűlését. Elnök 
lett dr. ösferrslcher István gyáros, társelnökök: 
dr. Kovács Dezső volt főispán, vezérlgnzgatő 
éi Sugár Adolf igazgató, főtitkár: Nádor Gyula 
Igazgató.

— Hodzsa miniszterelnök rádióban beje- 
lentelle a magyawteiMMdovák gazdasári 
tárgyalást Hodzsa csehszlovák miniszterei 
nők a prágai rádióban nagv beszédet mon
dott, amelyben bejelentette, hogy r héten 
Csehszlovákia rendezi kereskedelmi kapcso
latait Magyar orr tággal.

Gergely Latos vegyész
mérnök borzalmas 
sősavhalála

Vasárnap a bflnletőtörvényszék vizsgáló- 
bírája elrendelte a vizsgálatot dr. Gergely 
Lajos budapesti vegyészmérnök tragikus 
halála ügyében. Intézkedés történt aziránt 
is, hogy ma, hétfőn

■ vegyészmérnök holttestét felboncol
ják.

Dr. Gergely Lajos különböző nagyválla
latoknál működött, amíg súlyos idegbaj 
tünetei között meg nem betegedett. Beteg
sége annyira elhatalmasodott rajta, hogy 

vz angyalföldi tébolydába szállíttatta 
családja.

Itt ápolták egyideig a vegyészmérnököt, 
majd felesége kívánságára az orvosok bele
egyeztek abba, hogy otthon gondozzák to
vább. Az orvosi vizsgálat úgy találta, hogy 
az otthoni környezet, a húziápolás talán 
előbbre viszi a beteg gyógyulását.

Miután Gergely mérnök visszatért csa
ládjához, valóban úgy látszott, hogy álla
potában örvendetes javulás mutatkozik. 
Visszanyerte életkedvét, munkavágyát. Pár 
nappal ezelőtt mór

uj találmányán dolgozott barátaival.
Feleségének nagy lelkesedéssel újságolta:

— Folynak a kísérletek és ha minden

— ALÁÍRTÁK A JUGOSZLÁV-BOLGÁR 
BARÁTSÁGI EGYEZMÉNYT. Sztojadino
vics jugoszláv és Kjosszeiuanov bolgár mi
niszterelnök a belgrádi külügyminisztérium 
bán vasárnap délben rendkívül ünnepélyes 
formák között irta alá a jugoszláv-bolgér 
barátsági egyezményt s ez alkalommal me
legen átölelték és megcsókolták egymást. 
Az aláirt egyezmény igen rövid. Két sza
kaszból áll Az első szakasz a következő
képpen hangzik: — Mostantól kezdve a 
jugoszldo királyság és a bolgár királyság 
között megingathatatlan béke és őszinte, 
örökös barátság áll fenn. A második szn 
kns2 meghatározza, hogy az egyezmény ra
tifikációs okmányait a lehető legrövidebb 
időn belül Belgrádban kicserélik és az 
egyezmény azzal hatályba lép.

— Halálozás. Wohlsteln Albert 77 éves ko
rában elhunyt. Temetése folyó hó 24 én volt. 

sikerül, rövidesen 15—JŐ ezer pengőt ka
pok találmányomért.

Gergely mérnök nagy buzgalommal dol
gozott találmányán. Egy ismerősének al
bérleti lakásában folyt a munka kora reg
geltől késő estig. lét nappal ezelőtt ujnbb 
kísérletekhez kezdett és eközben katasztro
fális események történtek.

A vegyészmérnök kezében felrobbant 
egy ismeretlen vcgylanyuggal töltött 
lombik, a robbanás következtében fel*  
borrlt egy sósavval telt edény. Mire a 
háheilck ■ szobába rohantak, Gergely 
Lajos dr. összeégett, összemart testtel, 
eszméletlenül feküdt a földön. Azonnal 
kórházba vitték, ahol pár óra múlva 

súlyos sebeibe belehalt.
A vegyészmérnök özvegye férje halála 

után azonnal a rendőrséghez fordult és 
kérte: állapítsák meg, nem terhel-e fele
lősség valakit a rejtélyes kísérletezésért, 
amely Gergely Lajos halólával tégződöil.

A rendőrség a vizsgálóbíró elé terjesz
tette az ügy aktáit. A vizsgálóbíró n hétfői 
boncolás után teszi meg a további lépése
ket a vegyészmérnök borzalmas sősavha
lála ügyében.

— sztrájk a szolnoki dohány* 
BEVÁLTÁBAN. A szolnoki dohánybeváltó
hivatni 180 munkása sztrájkba lépett, mert 
béremelést kértek és kívánságaikat nem 
teljesítették. A sztrájk hírére Vük Miklós 
miniszteri titkár utazott le Szolnokra s 
vasárnap egyeztető tárgyalásokat kezdett.

— CceiÜer Jenő előadása Szolnokon. 
Czettler Jenő, a képviselőháx volt alelnöke, 
egyetemi tamir, vasárnap Szolnokon, a vá
ros meghívására előadást tartott, a Duna- 
medence gazdasági jelentőségéről beszélt.

— RővUenf kell a mriögaedasági kiállítás 
kereteit. Az Idei k-nyésiállatkiéillitással kap
csolatban szerepelni fognak a különböző 
mczfígardascgl érdekű testületek és intézmé
nyek is. Ezekben ■ csoportokban csak február 
15-én jár le a jelentkezési határidő, de már 
most is olyan nagy a résit venni szándékozók 
érdeklődése, hogy előreláthatóan legtöbb cso
portban bővíteni keli majd a kereteket.

Vasárnap megkötötték 
az alexandrettal békét

mielőtt a főslágerek elfogynak, 

meg csugai s napig au a vásári
Az árak káp ázalos olctókl

Nihány példa:
Krepdesln blúz................ 2.98
Hímzett pongyola krepderinből 11.S0
Férfi húzikabát................. 11.80
Viskoza harisnya 97$ Ilii.
Vlskoza i arisnva CÍmÍ'?.“. 1.10
Sármöz. kombiné ..... 2.98
Sármöz nadrág SS',*...... 1.38
Sármöz női hálálna •• .. 4.98
Bundanadrág m,„w,. 1.98
Níil zsebkendő 0„. .... - .22
Férlizsebkendő —.38
Női ruha nem gyQrödfl kelméből   9.98
Matiasse pongyola •• .. 6.98
Pizsama „ „...umi.................. 2.98
Nyakkendő minist »■ e —.78 
N>nkkeodő kw.,r.^ri>4i. .... .95
Férfi ffárzokni ^<cl6 -.79 „ —.95 
Műselvem —-87
Mosott kelengyegyolcs .. —.88
Vidékre utánvéttel szállítunk, meg nem felölő .

áruért a pénzt visszaadjuk

vii, Raxaczi-ut 38. vi, Király u. &2 

Vasárnapi szemle 
a budai villamos
karambol helyén

A Margit-kÖrut és Török-utca sarkán, 
ahol szombaton reggel a 4-cs villamos és a 
7-es összeütköztek, vasárnap délelőtt ujr.bb 
helyszíni szemle volt, hogy végleg megálla
pítsák a felelősség kérdését. Főként egy 
kérdés szorul tisztázásra, mégpedig az, hogy 
az úgynevezett áramszedő líra, amely autoz
motikusán működik s amelynek le kell ál
lítani a kocsit abban a pillanatban, amikor 
működésbe hozzák,

megfelelőképpen mOködött-e, nem volt-e 
valami hibája.

Erre a kérdésre, ami rendkívül fontos a 
vizsgálat szempontjából, csak a szakértők 
adhatjuk meg u választ és ez még nem ér
kezett meg a rendőrségre.

— „Nsszbilunr-Ujlskl" Egyctfilt Iparmftvek Rt kft> 
ponti Irodáit V.. Vilmos rtilMilr-ut 10. alá balyetft ti

— Magyarországon az Országos Köxegész- 
végügyl Inléict jelentése szerint nincs még 
Influenzajárvány. A hozzávaló felkészüléshez 
Időszerűen ismerleti mind a gyógyításhoz, mind 
■ védekezéshez ajánlható Összes gvógv*.tereket  
és gyógymódokat a Budapesti Örvöst Ulsáq 
most megjelent 4-es száma.

— Korrepetálásra, idegen nyelvek tanítására 
kitünően képzett tanerőket, bármilyen Irodai 
munkára elsőrangú muiiKnerőket készséggel 
ajánl a MIEFHOE, IV., Királyi Púl-u. 0, fél
emelet. Telefon: 1—833—79.

— Minden csak hangulat? Igen, de meny
nyire! Ezt tapasztaljuk lépten nyomon. Csak 
az a szerencse hogy folytonosan hullámzik. 
Gyenes Lili kü’fő'dön is páratlan tikért ara
tott, a Hangi! Kioszkban vendégszercplő mü- 
részrenikarn n ros‘rkeilví!cket felderíti, a jó
kedvünk kedilvl nngulalát a végsőkig fokozza, 
a kritikusokat lefogy versi, az érzékenyeket 
pedig a muzsika legszebb ólom világiba ringatja.

— 7.s’lettel akart llneyllkoa lenni. Vasárnap 
hajnalban n Liget-téren arolgédatot felhsltő 
rendőr nyöszörgésre lett figyelmes A hang 
irányda ment és cgv pádon félig ájulton, 
vérző Jobbknrrnl találta Pécsi Géza huszévM 
gyárimunkást. A fiatalember zsilettel fölv'gta 
balkarján az ereket. Nyomora miatt akart 
meghalni. A mentők a Rókusba vitték.
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Törehy Géza 
a tárgyalásról orvos
hoz küldte Sárhözy

Jenő kormány- 
főtanácsos-ügyvédel 
Dr. SdzÁőíy Jenő kormányWtaná* ,*o«,  Is

vert krc.i’.emi'll ügyvéd, a Kúria ügyvédi 
tanácsúnak ingja tegnap Buc’npestre érke- 
vett, ho-'v résztvegyen különböző ügyvéd- 
fegvclmi ügyek tárgyalásán.

Sárközi/ n pályaudvarim taxiba ült én a 
Knriára hajtatott. Amikor a taxi n Markó- 
utca és Honvéd-utca keresztezéséhez ért, 
s késén robogott ki n Honvéd-utcából egy 
gépi,öcsi és pillanatok múlva megtörtént a 
katasztrófa:

az autó belerohant a taxiba.
Az összeütközés következtében a taxi a 
Járda széléhez vágódott és n kocsiban ülő 

Sárkilzy Jenő oldalán éa lábán meg
sebesült.

Kínzó fájdalmai ellenére felment a Kúriára, 
hogy a tárgyólóson résztvegyen. Törcky Géza 
dr. kúriai másodelnök, a fegyelmi tanács 
elnöke észrcucMe, /i<W oz ügyvéd sápadt 
arccal, Ingadozó léptekkel jön w terembe. 
Amikor megtudta tőle, mi történt,

azonnal orvoshoz küldte.
Sárközy ügyvéd Törcky Géza tanácsára 

n légkör, debbi orvoshoz ment, aki 
első segítségben részesítette.

Az ügyvéd azután hazautazott és most kecs
keméti otthonában ápolják. Vasárnap Sár
köz// dr. már jobban érezte magát.

Az aulókarambol ügyében
a rendőrség megii „ltolta ■ vizsgálatot, 

hogy megállapítsa, kit terhel felelősség a 
történtekért. _____

— MEGINDULT A VÁLASZTÁSI HARC 
LOVASBERENYBEN. Vasárnap teljes erő 
vei kibontakozott a lovasherényi kerületben 
a választási küzdelem Kommer Gyula NÉP, 
Grlger Miklós, nz egyesült ellenzék és 
Endre László önjelölt közölt. Grlger Miklós 
vasárnap n kerület több községében tartott 
programbcszédel, amelyeken Dinnyét La
jos. Kiéin Antal kisgazdapárti képviselők 
és Mclrler Károly keicszlénypárti képviselő 
jelentek meg és szólaltak fel, dokumentálva, 
hogy Grlger Miklós mint nz egyesült ellen
zi k Jelölté Vlkszt felit küzdelmet a mondó 
tűmért. Ugyancsak vasárnap d. e. tartott pro 
gram! eszúíel a kerület több községében 
Kommer Gyula NEP-jelölt Is, akinek le
számoló gyűlésein Drogig József és Dróedy, 
Győző beszédét állandóan közbeszólásokkn’ 
aknrták zavarni, azonban egyébként Kom
mer gyűlései Is minden különösebb zavaró 
Incidens nélkül zajlottak le. Endre László 
nem kért vasárnapra gyűlési engedélyt, 
hanem evenként végiglátogatta a kcrüle' 
több községében a vezető embereket.

— Félmilliós uj (Hl sz.'kliáz épül Deb
recenben. Debrecen közönsége mozgalmat 
indított, hogy nz OTI a jelenlegi épülete 
helyén n modern egészségügy! követelmé
nyeknek megfelelő székhazat és fürdőt 
építsen. Ennek az akciónak meg Is lett az 
ere linénye, dr. Horváth István, az OTI 
vezérigazgatója Debrecenben járt és elhatá
rozta, hogy sürgősen fclépittcti nz OTI 
székházát. Erre a céha ötszázezer pengőt 
fognak folyósítani.

— t'gyvédl kamarai székhál épül Mis
kolcon. Az Országos Ügyvédi Gyám- és 
Nyugdíjintézet vezetőségének megbízásából 
(»p;Írr Emil elnökhelyettes. Mcdvlgy Gábor 
é*  .Szegő Ferenc vezetőségi tagok vasárnap 
Miskolcra érkeztek. ahol tárgyalásokat 
folytattak Halmcy Róla polgármesterrel. Az 
intézet ugyanis n nagyobb vidéki városok
ban kamarai székházakat épít, amelyekben 
elsősorban a kamara hivatalos helyisége 
lesz, azonkívül magánlakások is épülnek 
benne. Miskolc városa ingyen telket ad a 
székház építésére.

- - A fillér ereje. A legkisebb pénzegvségnek.
az egyébként könnven guiuló és sokszor kevés 
figyelemben részesített fillérnek a megbecsülé
sét és győzelmét hirdeti annak n találóan Fitté 
rés Vásárnak nevezett nagy üzleti eseménynek 
átülő erejű sikere, amelyet hétfőn kezdett meg 
és január 28 iR folytat Budapesten az olcsóságá
ról híres Filléres ’Divatház. A Filléres Vásár 
óriási vásárlóközönséget, hatalmas tömegeke: 
megmozgató propagandája az árban és minő-’ 
aégben versenyképes magyar árunak. A Baross- 
tér M szám alatt levő Filléres Divatház nem 
csak üzleti címében, nemcsak homlokzatán, a 
csillogó kirakatok fűlött nevezi magát „Filléres”- 
nek. hanem az a fogalom, amit a gazdasági élet 
ben mint értékmérő a fillér jelent: kifejezésre 
jut a Filléres Vásár minden egyes cikkének 
áraiban is. A pesti kö.-önség szeret a Filléres 
Divatházban vá Jro'ni és akik míg nein ve.lek. 
ne felejtsék el. hogy a Filléres Vásár rekord 
olcsó árai január 28-ig érvényesek. _

Hol volt azon az éjszakán 
Annabella?

HadblrósAgl tárgyalás - vagy vAlöpttr?!

CLAUDE FARRÉRE ezerszázalékos francia tllmjo

.ROVflLfiPOLLO..GORSO
_______________ f l'mzlnhtaa’c következő műsora

4 Schmidt-kastély parkjában,
Mágnás Elza sírja mellett 
öngyilkos lett egy 
rejtélyes, ismeretlen férfi

Óbudán, a Margit-kórház mögötti begy-' 
oldalban, a Kiscelli-ulon áll magányosan a 
ki sec Ili knstély. Schmidt Miksa egykori kas
télyában, amelynek közel száz szobája van, 
jelenleg a főváros múzeumot rendezett be. 
Az épülettel kapcsolatban, ahol a dúsgaz
dag bécsi gyáros Mágnás Elzával regényes 
szerelmét élte,

sok legenda, sok titokzatos esemény járt 
szájról-szájra éa a kastélyt a nép el Is 

nevezte kísértetek kastélyának.
A kiscelli kastélynak most újabb rejtélye 
is van. Vasárnap délután két óra táj
ban egy környékbeli (bicska szaladt lélek
szakadva a Margit-kórháznál szolgálatot tel- 
‘esilö rendőrhöz. Elmondotta, hogy fennjárt 
a kastélynál é-s amikor a hatalmas park 
.nellott elhaladt,

■ hóval borított parkban az egyik fán

Titokzatos módon megkerült 
Turay Ida titokzatosan eltűnt 
brilliáns karkötőórája

Az elmúlt napokban egymásután izgal- 
nas események játszódtak 1c az Andrússy- 
tli Színházban, ahol Turay Ida. u ..Jöjjön 
•Isején" cimü nagysikerű vígjáték egyik 
iöí főszerepét alakítja. Az egyik este éles 
zóvállás hangzott ki a fiatal színésznő öl

tözőjéből, nki erélyes utasítást adott öltöz 
tetőnőjének, hogy azonnal keresse meg azt 
a hetven pengőt, amely reliküijéből eltűnt. 
Közben

gyanúsító szavak hangzottak el az 
öltözőben

■’s bizony, a színház tagjainak cgv része 
oggal sértve érezhette magát. Nagy bajsza 
ndult a hetven pengő után, azonban ered- 

-Kénytelenül. A fiatal színésznő a színház 
tagjainak felháborqd.oJI . tiltakozására le- 
sendcscdett és elismerte annak lehetőségét, 
ogy talán másutt vesztette el ezt a pénzt. 
löviddel ez után nz incidens után tegnap 
smét hangos, sőt most már

kétségbeesett jelenetek
Játszódtak le ugyancsak Turay Ida öltöző
jében. A színésznő most már sírva n.’; ni 
panaszra a színház igazgatóságához és 

— A Rlmamnrányl felemelte nz ózdi 
'.vártelep munkásainak munkabérét. A 

,'U mamurányi ózdi gyártelepén vasárnap 
’.élclött hirdetményt függeszJctlek ki, 
ímelylten az igazgatóság közli a munká
nkkal, hoty Január elsejétől visszumenő- 

'eg felemeli n munkabéreket s ezenkívül 
evezeti a nyári fizetéses szabadságrend- 
zcrl. A bérfclemelés mértékét nz flzeni- 

'•tazpalóságok állapítják meg. A hirdetmény 
•rthető örömei keltett a gyári munkásság 
körében.

— MEGHALT KÁLMÁN GUSZTÁV. A 
vasárnapra virradó éjszaka hetvennyolcéves 
korában hirtelen meghalt Kálmán Gusztáv 
v. b. t. t. nv. miniszter, a Tisza Istxán Tár
saskör elnöke. Kálmán Gusztáv már a béke
időkben Tisza István szűkeid*  környezeté
hez tartozott. Legutóbb a Magyar Iskola
szanatórium Egyesület ügyvezető elnöke
ként működött.

|
I

egy férfi holttestét látta.
A rendőr értesítette a főkapitányságot, 

ahonnan bizottság ment a kastélyhoz. Az 
óbudai őregteinctö közelében,

nem messze Mágnás Elza sírjától, akad
tak rá az öngyilkosra.

A rendőrorvos megállapítása szerint, a har
mincöt-harmincnyolc évesnek látszó férfi 
valószínűleg mintegy két nappal ezelőtt 
akasztotta fel magút és a holttest valóság
gal csonttá fagyott a nagy hidegben.

A halott zsebeiben semmiféle Iratot nem 
találtak, sőt még a kalapból a mono
gramot, a ruhából pedig ■ cég címké

jét Is kivágta.
Az ismeretlen öngyilkos villanydróttal 

akasztotta fel magát. Kilétét kutatja a rend 
őrség.

azonnali intézkedést követelt Könnyekbe 
csukló hangon panaszolta, hogy háromezer 
pengő értékű karkőlőórája, amelyet délután 
viselt, eltűnt és határozottan emlékszik, 
hogy a karkötőórái az öltözőben levetette, 
tehát ez csak a színházban tűnhetett el. A 
színház, igazgatója kölelesscgszerüen azon
nal értesítette a szolgálatot teljesítő ügye
letes detektívet, aki a saját hatáskörében

■ meglepett és n felháborodott tagok 
és személyzet között azonnali nyomo

zási Indított.
A nyomozás eredménytelen maradt és 

Turtty Ida is váratlanul visszavonta pana
szát. Az történt ugyanis, hogy másnap

titokzatos módon egy zálogcédulát 
kapott

Turay Ida és n zálogcédula erről az eltűnt 
brilliáns karkötőről szólott.

Az Andrássv-uli Színház, tagjai és sze
mélyzete meglehetősen értetlenül áll n rej- 
’ély előtt és most már maga szeretné tisz.- 
•ázni, hogy mi történt Turay Ida karkötője 
és eltűnt hetven pengője kőrút.

— A KATONAI PÁRT GYŐZÖTT JA
PÁNBAN. Tokiói jelentés szerint vasárnap 
Ugaki tábornok megbízást kapott kormány
alakításra. Vqaki a katonai párt élén áll r 
igy Japán belpolitikai viszálya a katonai 
párt győzelmével fejeződött be.

— Négy áldozata volt a vasárnapi sietésnek. 
Vasárnap délelőtt és délután a budai hegy
vidéket a sportolók ezrei keresték fel. A men
tők a Normálénál állítottak fel mentőállomást, 
hogy n sérülteket nyomban első segélyben 
részesíthessék. Négyszer vittek be sérült em
bert a mentők kötözőhelyére. Gcihoffer János 
dr. segédtlfkárt lábtöréssel a Pajor-szanató
riumba vitték, Vadnai Károly ékszerészt kulcs
csonttöréssel az Uj Szent Jrfnoz-kórházba 
lleimler Ágnes tizenhárom éves tanuló lábút 
fienmitotta ki és a lakására vitték. Dr. Gárdos 
M'Jklós ügyvéd vállát fleamitotta ki. öt is u 
lak'sárn szállították.

Tiketthamísítást 
leplezett le 
a rendőrség

Az ügetőverseny Egyesület feljelentésére 
a rendőrség betek óta folytatott nyomozást 
egy nagyszabású tikettcsalási ügyben. Vasár
nap délután Varga Sándor dctektivfelügye- 
lő, aki a nyomozást vezette, arról értesült, 
hogy

■ Kerepesl-ui 1. szám alatti kifőzdében 
jönnek össze azok*  akik a hamis tiket

teket furgnlombahozzák.
A detektívek a kávémérésben két gyantis 
férfit találtak, akik, amikor meglátták nz 
ajtón belépő detektiveket, felugrottak az 
asztaltól és a mellékhelyiségbe akartak tó- 
vozni, de megakadályozták tervükben. No. 
viszky Jenő villanyszerelősegéd és öccse, 
Novtczky Albert ügynök voltak ezek az em
berek. Az asztalon

táskát hagytak hátra, amelyben cink- 
lemez-klisét, festéket, papírt és egyéb 
hamisításhoz szükséges kelléket talál

tak.
Rajtuk kívül a rendőrségre állították elő 
Novlczkvék két barátját is- Papp Sándor és 
Juhász Sándort. Az előállított emberek ta
gadásban vannak, azt hangoztatják, hogy 
véletlenül került hozzájuk n táska. A négy 
embert továbbra is a rendőrségen tartják.

Báli esték
Február 8-án a Vigadóban tartja az Uf*  

ságlrórend fényesnek ígérkező bálját, nme- 
lyen együtt lesz Magyarország minden tár
sadalmi rétege és minden foglalkozási ágá
nak képviselője. A háziasszonyi tisztel il
lusztris ujsógiró, Bethlen Margit grófnő 
tölti be. A bál maga kellemes, változatos 
és Ízléses szórakozással szolgál, színes, élénk 
nagyvilági képet nyújt. Kicsi, de finom és 
előkelő műsorával elül a hálok megszokott 
formájától anélkül, hogy a báli jelleget el
vesztené. A rendezőség hétfőn küldi szét a 
meghívókat és kéri azokat, okik a meghí
vóra igényt tartanak, jelemsék ezt a bál
irodában (Erzsébet-körut 9, telefon 1-361-14 
•s 1-420-261. A bál minden jövedelme nz 
Újságírók Szanatórium Egyesületének cél
jait szolgálja.

Corvin-bál. Társadalmi eseménynek ígérke
zik a Gellért-szállóban január 30-ón megtar
tandó Corvin-bál. A rendezőség ezúttal is 
minden lehetőt elkövet, hogy azt a megle-e- 
tések és ajándékok egész sorával hangula
tossá, kellemessé és feledhetetlenné tegye. A 
bált az áruháx 20 legbáfosnbb eladónője ma
gyar balettal nyitja meg. Meghívót és belépő- 
'egyet a Corvin Áruház Menetjefjyirodája (Te
leién: 1-308-40) ad ki.

Vágó Viktor (IV., Petőfi Sándor ucca L. Ap- 
nonyi tér) hőlgyfodrúsznúl készült modern és 
fantázia-frizurák n bálon nagy feltűnést kel
lettek. Tel.: 1-885 49.

— A szegedi ehlnlnláz már Budapestre h át- 
'erjedt. A közelgő influenza járvány ellen min- 
'cnki siet védekezni. Ennek egyszerű módja: 

vegyen be minden reggel egy Ö.05 grammos 
Chininett-tablettát; ez biztosán megvéd az in- 
luenza ellen Harniincszemes doboz ára 2 
’engő. Csak gyógyszertárban kapható.

— Schuler Dezső alpolgármester előadása • 
Lipótvárosi Társaskörben. Dr Schuler Dezső 
ilpolgármcster január 28-án, csütörtökön este 
él 9 órakor a Lipótvárosi Társaskörben <V, 

Cipót körút 1.) tartja „A főváros lakáspoliti
kája" elmen előadását. Meghívó a kör titkári 
hivatalában (telefón 1-182-94) igényelhető.

— Árcsodák a Gólya Áruházak téli vásárán, 
brióst sikerrel indult a Gólya áruházak ez évi 
éli várára. Nem Is csoda, egy pár kitűnő 

'.’iskoza női harisnya csak 97 fillér, vagy egy 
slnos női szövet ruha 7.98, vagy elegáns téli 

•natlassé pongyola 7.98-ba kerüljön. A nőt 
ruha.oszt.Myon nagyon olcsó még egy bá'o*  
'-.rcpdesln táncruha 9.98-ért, krepdesin dél
utáni ruha 7.98-ért és cgv krepdesin blúz csi
nos fazonban 298-ért. Persze „zsúfolt ház" 
van az áruház többi osztályán is. amikor min
den osztály ennyire kitesz magáért. Nemesek 
a budapesti Gólya vevÓk, hanem vidékről i» 
százak és százak utaztak fel erre nz idei szen
zációs téli Gólya vásárra, mert egy 25—30 
nengös bevásárlásnál is megtérül ntúr az úti
költség.

— Villamos főzés, fánksütés és háztartási 
készülékek bemutatása. A farsangra való te
kintettel az V„ Honvéd ucca 22. sí. alnMi elek
tromos kiállításon a belenként szerdán dél*  
után órai kezdettel tartandó bemutató- 
előadáson és a minden hétfőn csütörtökön és 
pénteken délelőtt HIO órakor kezdődő főzési 
gyakorlatokon szalagos farsangi fánk sütését, 
valamint a villamos háztartási készülékeket 
Is bemutat.lók. Belépés, ruhatár díjtalan. A 
' iállltós nyitva: hétköznapokon d. e. 8—2 és 
d. u. 4—7 óráig.

Madách Imre sugárút 
kiépítése
SzItcr tudnmAUra attan nagyérdemfl vevőimnek, 

"’«y a Károly király út 1.\ u. hárman W év ót*  
nnillrt kötél-, tsinea-. twivva- és annit4róftzl'>tfmet 

'Szlrbnntóa éa a Madách lmre-tuKátúl klép'téae Hz- 
Hn 1SH7 Január havában izembe, IV.. Ger^*«v••t r•
II. atámú hátba helzeiem ól. — További ulves 
CáiUoBóiukat kérve, maradok mély Usztelettel

HauacMId Albert
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PREMIER UTÁN
Az ur mindig meg- 

Erdély nyomorította a parasz-
a Vígszínházban ,ot <s abból a kontroli- 

tusból, amelyet valaha 
Is ur kötött a paraszttal, mindig az utóbbi 
járt rosscul. Kás Károly, a kiváló erdélyi 
építész és iró e gondolat köré emelte da
rabja épületének romantikus várát. A XV. 
század korai reformációjának történelmi 
levegőjét kiválóan érzékelteti azzal a zama
tos, izes és a szemekbe könnyeltel csalogató 
székelv magyarságával, amelynek himnusza 
a Vígszínház nézőterét betölti. A színház 
gyönyörű előadástól állt annak szolgálatába, 
hogy nz erdélyi magyarság és Budapest kö
zött megépítse az irodalmi országutat, 
amely, reméljük, csakhamar benépesül a 
költészet éf irodalom nemesveretii alakjai
val. A címszereplő Greguss Zoltán, u szín
ház uj felfedezettje, kitünően megértette az 
iró és n rendező intencióját, de alakításá
ból hiányzott az a meggyőző erő, amelynek | 
nz ilven tragikus hősökből áradnia kell.fl éppen annak érdekében történt, hogy 
Dayka Margit törékeny leánvfigurája annál ■ darabot másutt biztosan előadják? 
finomabb és bensőségesebb. A szereplőkH 
egész sorát kellene dicsérni, cisfisorbnn fl 
Samlay Artúrt, Just Gyulát, Köpeczy-Boócz Q 2, 
Lajost, Zátony Kálmánt, Toronyi Imrét és" 
Gárdái/ Lajost.

Seribe mester 
renaissancea

*
A véletlen „annyi bal-B 

szerencse közt és oly soka 
viszály után" a Művész 
színházba vezette Seribe 
mestert, aki Moliére után

megtanította a világot a könnyebbfajta vígjá
ték élvezetére. Nos, Seribe mester emberére 
tn'ált Bárdos Artúrban, illetve Körfi Pálban, a 
Miivészszlnház rendezőjében, akik olyan igazi 
színházat teremtettek, oly ragyogó elöidásl 
produkáltak a pesti közönségnek, amilyent 
csak a legritkább és legszerencsésebb esetben 
kannak. Az „Egy pohár víz" első számú Má
riájáról. a Lázárról, már másutt beszámoltunk, 
rangsorban a második Mária, Mezei, szinte 
plasztikus dombornvomata nz 1709-as évek 
Pompndour- éa Bubarry-kliséinek. Remek szí
nésznő. humora van és pompásan hozza n 
poinlekel, amelyekre nagy szüksége van Góth 
Sándornak, aki dús és ga-dag páli/afutásának 
egyik legletentörebb sikerét aratta a fölényesen 
tntrikus, bonhomiásnn kedves ellenzéki vezér 
■lakj'd-nn. Az előadás harmadik Máriája, nz 
Háry, kedves kis nyafogó udvnrbölgye, majd 
■HéMssg .István főssé korlátolt-hndnugyfigurfjn 
tökéletes együttest jelért. Gora disrlvtelrfek 

' sok ötlete szerencsésen egészíti ki a kiváló |>ro-. 
dukciót. amely' a siker stigmáját viseli magán-

QV£NES LILI
fis rnmszzenekara

uendegszerepai

László Miklós, a To- 
A vén szamár rézköruti Színpadunk

C3 COljebök Imnltir második koinoJyBfqSZerc,pej| Loretta Young, Francból Tone és 
eila oril rlnrnlirAl Irio in i. I Cl.. — — .>nmr «sikerű darabját Írja, mi

közben eredményesen kacsintgat az Irxla-j 
Jóm felé, de nem hanyagolja el a kabarét 
sem. Megírjn nz öregedő nenizelhzinhúzi 
miivész és a szerelmes fiatal szlninövcndék 
szerelmi összecsapásának egyonlötlen hár
fát, ugyanakkor azonban . fulminúns sikerű 
kabaré jelenetet kapunk, amint Csortos 
Gyula maszkjában ő maga beszélget Som*  
lay Artúrral a Nemzeti Színház kiskapuja 
elölt a végrehajtó-, színigazgató- és szerző
verésekről s a közeli vendéglő étlapjáról. 
A kitünően megirt darabban, amelyet Tar- 
nay Einö rendezett művészi nívón, Muráli 
J-ill szaporítja sikereinek számát. Somiau 
Artúr, Gárdonyi, Peti, de különösen Mihá
lyi Ernő figurája élményként hat. A ka- 
barórészhen, amely ezúttal rendkívül mu
latságos és valóban brilllúns, S/damon Béla, 
Rajna Alice, Kőváry, Herendi Manci, Sass 
Olly és Lengyel Gizi nraltak nagy sikert.

A KELLEMETLEN--—EMBER dm0 
Földes darab a Hétfői Napló híradása 
nyomán nagy bonyodalmat okoze-tt a 
színházi világban. Földes Imre arra hi
vatkozott, mintha u darabot kultusz- 
minisztériunü bírálattal utasította volna 
vissza Németh Antal, aki ezt erélyesen 
tagadta. Földes erre rendkívül éleshangu 
nyilatkozatban válaszolt és „mesélitsel" 
vádolta Németh Antalt. A Kellemetlen 
ember lovaglás ügyet provokált, amely 
végre papírpocsékolásra vezetett. Jegyző- 
könyvvel intézlek el az affért, miután 
bőidet Imre belátta, hogy nyilatkozatá
ban bizony túllőtt a célon. A magunk ré
széről az első pillanatban elítéltük Földes 
Imre aktív haragját, amellyel u darabját 
visszaadó Németh Antal ellen fordult. Egy 
Írónak elvégre nem az a fontos, hogy ki 
adja vissza a darabját, hanem az, hogy a 
darabot előadják. Bár tiszteljük Földes 
Imre szerénységét, mégis feltesszük 11 
kérdést: vájjon ez a nagy hadakozás nem

i a

LÁZÁR_MÁRIA_A HÉT HŐSE, gM
MIlvésMzinh.ta „Egy pohár víz'*  elmU reprl- 
zében egészen uj rangot ért cl n magyar szín
pad művészei küziilt. Ez u királynői termetű, 
királynői szépségű színésznő, aki ily méltó
sággal tudja hordani a humor aranykoroná
ját és viselni r.z emberábrázolón hlbcrpulást- 
jót, ma múr drámai színpadunk első báron: 
niüvésznöje között foglal helyet. Elmond
juk, begy tudatosan, valósággal erőszukosnn 
provogália ki ezt a rangot, illetve ezt a sze
repet. Bárdos Arihur dr. az ö szerepét Mezei 
Máriával, viszont e másik kitűnő művésznő 
szerepét Lázár Máriával akarta eljátszatni. 
Lázár Márta luwssu viták közepette ragasz
kodott abticz, hogy n királynő terjedelemre 
bár kisebb, de művészi szempontból su-

CjlliOhjJ/uk

“ * * * *
hogy a fíadiusban és Omnidban bemutatott

SPANYOL LÉGIÓ
clmil franclanvelvii filmnek az kölcsönöz kü
lönös aktualitást, hogy cselekménye a spanyol 
hglóban játszódik, amelynek segítségével 
Franca tábornok most vívja harcát a madridi 
kormánycsapatokkal. A film különben szabá
lyos iricgcnlégiós történet Egv ember sorsa 
pereg előttünk, egy emberé, nki bíint követett 
el s vezekelni megv nz. afrikai pokolba. A film 
Feleleveníti azt a kalandos miliői, amely az 
ilyen t'rgvu filmeknél elengedhetetlenül szük
séges. Jean Gabin ragyogó alakítása emelkedik 
ki a drumai jelenetek egész sorából s nagv 
meglepetésünkre Annabella egy beduin nőt 
•átssik szinészote gazdag skáláján. — A hazug
ságokra épített karrier mindig összeomlik, ezt 
példázza Fodor László

AZ ÁLLAM ÜGYÉSZ
cimü filmje, amelyet Amerikában készítettek 
el. A hazugságot az asszony mondja férje, az 
i'llamügyész érdekében, oki gyilkosság gyanú
jába kerül. Izgalmas, érdekes dráma, amelyneku ... ................
Lewis S|one játsszák, nagy sikert aratott a 
Metróban.

ANTHONY ADVERSE,
a nagy romantikus órjésfilm, a Warner remeke. 
Csodálatosan szép képek sorozata — csak 
hosszú. Igaz, hogy kár minden kockájáért 
Amerika egyik legnagyobb sikere és Budapest 
js lelkesedik érte. Százszázalékos film, remek 
Szülészek. Frcdcrirk Morsh. Ollvla de Havlland 
és a csodaszép Anlte Lulm Ignzi sztárok.

Bükk Marika la résztvesz aj filmje premier
jén. Hökk Marikának, n kiváló magyar prlmm 
dumának legulabb Berlinben készült Hímje, 
a „Síív nem eladó", hétfőn kerül bemutatásra 
nz Uránia fllmszinháaban. bükk Marika, aki 
jelenleg Berlinben van, táviratozott, hogy o 
premierre jeltftlenül megérkezik és személye
ven fog meghajolni a közönség elölt. A film 
egyébként a legb'josahb és legkedvesebb fil
mek egyike, egy színésznő vidám és romanti
kus kalandjairól szól. PartrareJ Unna Söhn 
ksr, Leopoldine Konstantin, Sima Őskor. Ben 

lyosabb szerepéi « játszhassa. Egyúttal vál
lalta « lépés minden anyagi és erkölcsi koc- 
k farait úf. Az eredmény: ma róla beszél egész 
Budapest és telt házuk tansolják az érdeke-i 
Scribv-reprlsct. írjuk Ide, hogy a színpadi
sztárból komoly és nagyjelenlőséga művész
nővé érett rzlnéernő a táviratok, gratuláló
levelek erdejéből kihalászta ezt a kedves F*'  
verset:

Alakod, zsenid és szived is nopp 
Minden izedben királynő vagy. 
Ezért csak trónolj a budai Várban 
ne pediglen a kallói határban. 
Ha vágyakozásomat schogysem érted 
Egy paliár uit’ben meghalok értcdl
kis versibe, amely bizonyára egy intim

kis

A ----------------- -------------------------- ---- ,
baráttól jött, céloz arra, hogy Lezár Márta 
nemrégiben kis palotát vásárolt a Várban.

3. szívesen jegyezzük le, a 
karácsonyi operettdomping után a 
nagyközönség érdeklődése mindjobban 
az irodalmi színház felé fordul és az a 
színházi publikum, amely scholsetn 
olyan nagykorú, mint éppen Budapes
ten, kitüntető melegséggel fogadja Zi- 
lahy Lajos „A szűz és a gödölye 
cimü darabját. Az irodalom, tudomány 
és művészet olyan nevei töltik meg 
estéről estére a nézőteret, amelynek 
viselői talán hosszú évek óla színház
ban sem járlak. Az előkelő, nívós és 
igényes publikum körében azután ál
landóan vita tárgya a Zilah.y Lajos ál
tal felvetett probléma, örömmel írjuk 
le, hogy a Magyar Színház ezzel a Zi- 
lahy előadással visszatért arra az útra, 
amelyet „Az Ur katonái*',  később pe
dig „A néma levente" már kötelezően 
kijelölt.

dezöje Genrg Jaeobi, okit Marika vőlegénye 
ként emlegetnek. — Az UFA egyébként ked
den, szerdán és csütörtökön délelőtt országos 
szakmai bemutatót tart, ahol gazdagtermésü 
szezonjának legújabb terméket kerülnek be
mutatásra. Ezek közül megemlítjük a „Má
mor'', „Húsz év után" és a „Szabadság, Szc- 
relém” cimü filmekét, . . ■

Filmszlóv-felfedeiéa r Rákóezl-utonl Míg nz 
elmúlt év májusában történt. A Mozgóképipari 
kit. irodáiban nagyban tanácskozott az ötve
nedik magyar hangosfilm, a „Méltóságom kis
asszony" vezérkara. Nem tudlak dönteni, ki 
ügyen a film női főszereplője. Reménytelen 
tervezgessek után eredmény nélkül távozott 
Soltész Endre, a producer. A Rákóczi-ut sar
kán egy fiatal szőke lány villamosra várt. A 
producer meglátta és meglepetten kiáltott fel. 
Pontosan az a típus, akit n Méltóságot kis
asszony címszerepére elképzelt. Udvariasan 
megszólította az ismeretlen hölgyet és egy óra 
múlva mór a Hunnia filmgyárban próbafelvé
tel készült a legújabb „felfedezettről". Itt 
tudták csak meg a felfedezők, hogy a „ki*  
ismeretlen" nem más, mint Szelecky Zita, a 
Nemzeti Szil hát gyönyörű fiatal tagja.

Színházi hét
ODRY ÁRPÁD, akit nagybetegen vittek 

^tóriumba, operáció után jól érzi m
ODRY ÁRPÁD, akit nagybetegen vittek sza

natóriumba, operáció után jól érzi magát. 
Állapota javult, de valószínűleg nem vehet 
részi azon az előadáson, amelyet a Nemzeti 
Színház szerdán rendez Mészáros Sándor 
László és feleségének, Mészárosné luányl 
Irénnek huszonötéves jubileumán. Az ünnep 
ség, amely este 7 órakor különböző testületek 
és intézmények közreműködésével kezdődik a 
Nemzeti Színház zárt színpadán és Zilnhy La
jos Zenebohócok cimü színmüvének előadásá
val folytatódik, igen nagyszabásúnak igérkc- 
ziii. — A FOGÁN FOK cimü magyar filmet az 
Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság .dicséret
tel" cenzúrázta s elismerését fejezte ki a film 
nngy értékei felelt — JÖJJÖN EMEJÉN, az 
Andrássy-uil Szinhú*  nagysikerű müsordarnbja 
kedden érj el ötvenedik előadását, ugyanekkor 
Pestre érkezik Gtisli Huber, Birs fiatal drá
mai sztárja, aki Becsben több mint százszor 
játszotta a „Méltóságot asszony" címszerepét 
és aki a közeljövőben Bécehen eljátssza ne 
Andróesy-uti Színház jelenlegi milsordarabjó- 
nak, a Jöjjön elsejémnek főszerepéi. — A 
KAMARASZÍNHÁZBAN nz Országos Szinétz- 
cgvcsülct Iskolája tartotta vizsgaelőadását. A 
Lili cimü színdarabot adták elő, amelyben fel
tűnt a jelenleg n Magyar Szlliúzban szereplő 
Somogyvdry Rudolf, Molnár Vilmos, Drégely 
Ilonka, Vértes Edit és Hojduska Piri.

|l||llg55[«SSES^^
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RAMÓNA
A 20th Century-Pox film rIM tökó'etoa teohnloolor Himlő
A fóizerepbea aa elragadó atépiégű

LORETTA YOUWG fífta
Partnerei: Don Amocho, Kom Toylor, Kall, da Miliő SfigSf

Premier ciüiCriőkan RÁD BÚS

MOZI

LERBIER KISASSZONY
AGGLEGÉNYELETE

A pesti közönség megszerette a francia 
filmeket, amelyek rendszerint művészi té
mát hoznak, keresik a kamarastllü játé
kot és produkálják a kifejező fényképe
zést. 4 francia alkotások általában azt a 
különleges és egyéni ízt viselik magukon, 
amely szerencsésen különbözteti meg a 
világ összes filmjeitől. Néhány nagyszerű 
film ugyanis ezt hitette el velünk és a 
francia film rajongói éppen ezért meg
lepetten, sajnálkozna, sőt kiábrándultán 
nézték végig a Fórum-moziban a „La 
Garfonne” filmváltozatát. Csalódottan és 
szomorúan állapították meg, hogy a fran
ciák is csinálnak közepes, süt rossz fil
meket, bármennyire igyekszik például az 
a la Garbóimé is megmutatni azokat az 
oroszlánkörmöket, amelyek a francia 
filmeket általában szignálják. Ilyen pél
dául az ópiiimbarlungl jelenet, vagy mikor 
szemünkbe téved a filmről egy-egy visz- 
szanéző tekintet és megőrzőnk egy-egy el
fojtott indulatot. De hát ez bizony tülke- 
vés ahhoz az unalomtcngerhez, amelyben 
a nézőtér a film előadásán fuldoklik.

Az ember zavartan tűnődik, hogy mi
ben tévedlek, amikor Margucrite hírhedt 
regényét leforgatták. Hájön arra, hogy 
maga a téma megöregedett, összeráncoso
dott, megsavanyodott. Monigue Lerbler 
agglegénnyé töpörödött, hiszen 
az a probléma, amit az ö képzelt személye 
egykor felvetett, talán akkor még vérfor- 
ralóan izgalmas volt. Ma azonban nem
csak az Ujlipátvárosban, de a legkonzer 
vativebb vidéken is százával élnek gnr 
szőné letet fiatal leányok teljesen problé
mamentesen. Ezenfelül a regény eredeti
jével szemben a f 11 m et meghamlsl- 
tóttá k. A regény Moniqueja maga akar
ja, hajszolja uzokat nz extravagáns oyö-

■■-ny^öLeD amelyeket a filmen kémpszerc- 
delien, félve és undorral tesz, ha ugyan 
erotikáról e filmmel kapcsolatban egyál
talában beszélni lehet. Mert akik mind 
nyájunk Ifjúságának izgalmas könyvhős
nőjét akarják viszontlátni a moziban t 
az ehhez kapcsait erotikát képzeteket 
idéznék, bizony alaposan családnak a 
hangzatos filmreklámokban. A meghami
sított Monigue teljes összinteségénck 
hiánya kelti a nézőben azt a meghatároz- 
hatathmul kellemetlen érzést, amelyet csak 
fokoz még Maria Bell művésznő erősen 
motelt és mondjuk ki, határozottan csú
nya exteriőrje.

Lehet, hogy Maria Bell jő színésznő 
a színpadon, de egyáltalában nem gar- 
fonne-tipus és valljuk be, teljesen Il
iit sió mentes. A film szereplői egy- 
től-egyik antipatikusnk. Nem beszélve az 
óptumbarláng felhajtónöjének undok fi
gurájáról, vagy a revüsztár alakítójáról, 
csak megemlítjük, hogy a két férfi fősze
replőjéhez hasonló, vagy sokkal jobb 
színészek nálunk állás nélkül lézengenék 
u filmstutiszták között.

Nem tudjuk, vajjön a francle rendező 
vagy a tulóvatos pesti cenzúra hamisí
totta és öregltetle meg Lerbler kis
asszonyt, de kétségtelen, hogy a film cse
lekményében nagy ugrások, kihagyások 
tapasztalhatók. A film látható részére te
lepedő unalmat és érdektelenséget legföl
jebb csak azok az elképzelések enyhítik, 
amelyekkel a néző a film hézagait saját 
jószántából betölti.

G, B. Shaw mcgtmrátczik a filmmel. Úgy 
látszik, ez újabb terrénum számúra, amiről 
nyilatkozhat. Legutóbb meg: ézle a tökéletes 
színes filmnek hirdetett Hamvnál. Most sem 
Ingadta meg önmagát, nyilatkozott: Sajnálom 
a szivárványt, amelyet lehoztak az égről, hogy 
a filmen uj pompában ragvogjon föl. A filmé 
sek jó tanítványai u Teremtőnek, remekül 
ulánacsinállák.
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Az OTT és az OTI harapófogójából menekül a futball

Meisl és Fodor
titkos tárgyalásain felszámolták 

a bukott bajnoki rendszert?
Ha nem változik a felsőbb sportfórumok magatartása, megszűnik 
a bajnokság és az élcsapatok nemzetközi meccseket játszanak

Mlsúngyl, « magyar futballügyeknek e 
közismerten nagy szakértője, 

megígérte — segély alakjában kapja meg 
a futball a létfenntartásához feltétlenül 
szükséges anyagi támogatást. Ezt termé
szetesen csak akkor fogadhatja el a fut
ball, hu módja nyílik arra, hogy az összeg
ből nemcsak az amatőröket, hanem a proli
kat is részesíthessék. Usetty konciliáns ter
vei szerint

harmincöt százalékot kapna a profifut- 
hall, a további hatvanöt százalékot pe
dig a budapesti és vidéki amatőr alszö- 

vétségek között osztanák fel.

l.úlszólog egy szimpla sportdiplomáciai uta
zás volt az. nini dr. I'odor Henriket, a Nem
zeti Bajnokság ügyvezetőjét Budapestről Béc»- 
be sitté. Valójában uzonban olyan

nagy horderejű folyamat
<-.hő lépését tette meg ezzel a magyar futbull, 
ami te.ljesen átalakíthatja a háromévtizedes 
I •’pioks'ig képét és alapjaiban forgathatja fel 

eddigi rendszert
•vak u húsvéti ünnepek bécsi pro

gramját beszélték meg. Fodor dr. vitte u ter
set. Meisl szállította a nemzetközi összekötte
tést és Bér*  kapja a programot: egy magyar, 
két osztrák é» egv csehszlovák bombocsapalot. 
Budapest hűméikor ezúttal is komoly futball 
nélkül marad-

Fájdulnia*  csalódás éri ismét a magyar kö
zönséget. Ez azonban a kisebbik baj. A na
gyobb az, hogy ezen az utón haludva élcsapa
taink, a klasszi't képviselők, a sztárokkal ren- 
rendclkezők. rövidesen csak hébe-hóba jönnek 
haza rövid Vendégszereplésre. Az év nagy rí- 
szét külföldön töltik, mert ez a kifizetődőbb. 
Pontosabban: ez az egyetlen mód arra, hogy 
m íiilhallrH ró ne fizessenek.

A sport fórumok utóbbi tízesztendős, hal- 
togi'isos és hozzá nem értő sportpolitikája ér
lelte meg a helyzetet és valósággal rákénysze- 
riletle a futballt. Imgy életlehetőségeit ne 
Itthon, hanem külföldön keresve.

Kél jellemző és kommentárra nem szoruló 
példát említünk itt meg. Az egyik

az OTT és az OTI harapófogója.
Ar OTI' beszüntette jóformán minden kap

csolatát a futballal, abbahagy la a segélyezést 
• s könyörtelenül ügyel arra, hogy testnevelési 
járulékot pontosan befizessék. Azelőtt ennek

az ősszegnek a felét rnegállapodáxszcrüen min 1 
dig visszakapta a futball. Az uj tanács erre 
nem hajlandó. Ugv tudják, azért, mert 

véleményük szerint a profihitball kizáróan 
üzleti vállalkozás.

Ugyanekkor az OTI-jámlékok súlya alatt 
görnyedő és a megszűnés előtt álló egyesüle
tek, amikor a járulékok csűkjcenlését kérd 
merték, nz OTI-tól azt n választ kapták, hogy 

a futbnll nem tckl üthető kereskedelmi 
vállalkozásnak.

s mint erkölcsi testülettől továbbra is meg
kívánják a pontos fizetést. Amit az OTT rideg 
üzletnek nevez, az az OTI szerint nem az. 
Csupán abban egyeznek meg. hogv mindketten 
fdlcblx-zhetcllenül fizetésre kötelezik a csőd
ben lévő labdarúgást.

Ezek után nem csoda, ha
az elit-egyesületek valósággal menekülnek 

nz Itthoni szereplés elől
és inkább külföldön kamatoztatják művészetü
ket, amikor is megszabadulnak a terhes adók 
alól.

De észszerűen is ezt kell tenniük s mindjárt 
megértjük álláspontjukat, ha tudjuk, hogy 
míg itthon

a félcsztendős bajnoki azezon alatt több 
mint százezer pengőt fizetett rá a Nemzeti 

Liga a futballra,
addig három túra: a romón. a francia és az 
angol-holland a nagy rezsiköltségek ellepér<> 4s 
■tisztán Ah. szer priiqn-.niien^mjtd 'rútuti. -tF.i*-  
hÖl fizették ki a legnyttmasztóbb adósságokat.)' 

Világos, hogy amikor itthon a teljes kö
zönyt kell tapasztalniuk minden bajuk iránt, 
akkor

a futball lem lehet az Idők végtelenségéig 
f'zeidiincntáll.s

és ott játszik, ahol ezért nem büntetik, hanem 
jutalmazzák

fogja kérni.
De nyilván tisztában van a szembenálló fe- 
leg elfogultságával és ezért bizonyára meg
elégszik azzal is, ha a mull gyakorlata alap
ján a testnevelési adónak a felét hajták 
csak be. Ez egy évben körülbelül épp azt 
a hiányt teszi ki, ami a futballt most vál
ságos helyzetbe sodorta.

Usetty elnök már elkészült arra is, hogy 
az OTT-tői nem kapják meg az adóelenge
dést, ellenben — mint azt egy évvel koráb
ban

bajnokságösszeomlik a bajnokság — 
csak válogatott és &(K-meccsek tesznek

Még különösebb fantáziát sem kell feltéte
lezni s mértékadó futballkörökről, ha ilyen 
körülmények között

■ legjobb csapotokat mentesíteni akarják 
a haszontalan, sőt ráfizetése*  robot-munka 

alól
é» cl öb-utóbb megszüntetik a terhes bajnoki 
küzdelmet Bebizonyosodott, hogy csupán az 
attraktív mérkőzéseknek van közönségük és 
bevételük. Ezért kézenfekvő, hogy rövidesen 
csak Ilyen mérkőzéseket fognak megrendezni, 
ami egyet jelent azzal, hogy

n bajnokság und rendszere megszűnik és 
a helyét tátogatott és Középeurópai Kupa

meccsek,
vagy ehhez hasonló más nemzetközi konkur 
zenein foglalja el.

Jóslásokba nehéz bocsátkozni: kárára vagy 
hasznára lesz-e ez a magyar futhallnak. Az 
azonban kétségtelen, hogv az OTT és a többi 
fórumok eddigi vonalvezetése és meg nem értő 
magatartása a futbnll iránt teljesen a csőd 
szélére sodorta ezt a sportágai.

Fodor dr. bécsi útja a szükség diktálta át
alakulás diplomáciai előkészítése volt s bizo
nyos. hogv Meisl dolgozószobájában a két 
spoilvezér olyan terveket aészitetl elő és tár
gyalt le, amelyek közvetett bizonyítékai lesz
nek sportfórumaink tehetetlenségének és a 
futbnll élninkarásának — bármilyen áron.

Ha még azt is számításba vesszük, t»3gv nz 
osztrák és csehszlovák futball is nagy anyagi 
gondokkal küzd és hajlandó hasonló akcióra, 
akkor már a közeljövőben óriási változásokra 

l' lehelünk elkészülve.

Hatos-fogat vonszolja 
ÓIT elé 

a félholt futball tetemét

Hogy mi lesz az eredménye a keddi kál- 
váriás küldöttségjárásnak, azt természete
sen kitalálni nem lehet, már csak azért 
sem, mert a futball eddig semmiféle jóindu
latot nem tapasztalhatott a testnevelési fó
rumok részéről Remélhető azonban, hogy 
a számok rideg matematikája ez esetben 
meggyőzi az illetékeseket arról, hogy elér
kezett a segítség legvégső pillanata és a 
várható katasztrófa felelősségének teljes 
vállalása is.

Horváth Zoltán

[•

Egyedülálló újítás: tennisz a jégen
Uj sportág született: tennisz a jégen/ A 

Budapesti Korcsolyázó Egylet jégünnepé
lyeinek programja zsúfolt a tréfás műsor
számokkal. Egy-egy ilyen tréfás műsor
szám azonban, bármennyire is mulattatja 
a közönséget, varázsát veszti mindjárt a 
bemutatás után és igy nz egyesületnek 
minden évben sok gondot ad az évzáró 
jégünnepély műsora. Mintegy mcntíüingyal- 
ként futott be a Hétfői Napló szerkesztő
ségébe egy ajánlat:

Mikes Tibor, UT.E ifjúsági tcnnlszező 
hajlandó ‘partnerével az évzáró ünnep 
keretében egy tewnlSzmérközést leját

szani a jégen.
A jégünnepély közönsége valószínűleg 

sokat fog mulatni n korcsolyás tenniszezök 
csellésén-botlásán, azonban mindez nem 
nem olyan egyszerű. Megkérdeztük tehát 
Mikes Tibort, hogy gondolja az ötlet vég
rehajtását?

Az UTE fiatal tenniszezöje alacsony, át
lagon felül izmos, húszéves fiatalember. 
Kissé tartózkodón beszél tervéről, amelyet 
egyelőre inkább tréfának, mint komoly 
sporteseménynek szán.

— Régen tenniszezem már és sokat tör
tem a fejemet, hogy az egyes talajokon

ruga-

gyors*  
nehéz.

hogyan ugrik a labda. Azt hiszem, nagyon 
érdekes lenne kitapasztalni a labda 
ny osságát a jégen. Mint

humoros szám, 
kétségtelenül beválna, mert hiszen a 
járású lalxiát korcsolyával követni
A sok fékezés, rohanás eredménye végül is 
kellő tréning hiányában bukfenc és hasra- 
vágódás lesz. Partneremmel egy szelet ját
szanánk le. Szerválni könnyű és a bek- 
Ijend ütés éppen ellentétben az eredeti 
tbnnisszel, könnyebb A jorhéndnél, mert 
fékezni az ember jóbblábbal szokott, leg
alább is én. A tenniszszabályok egyébként 
mindenben kötelezőek.

— Nem egyesületi színekben és csakis 
amalőralapon vállalkozom a bemutatóra, 
természetesen előbb még több próbát kel
lene tartanunk.

Az ötlet csak első pillanatban bizarr. De 
hiszen csak ez kell a közönségnek, amely 
szereti a rendkívülit. A BKE igazgatója, dr. 
Minich Jenő nem döntött meg a kérdésben. 
Valószínűnek tartjuk, hogy ezzel a kedves 
attrakcióval kibővül a februárvégi jégünne
pély programja, amely egyben uj sportág 
megalapítását: a jég-tenniszt eredményezné,

(e. 1.)

Rendkívül heves támadást
indít a Trénerkollégium a 
dilettáns futballvezérek ellen

M

Ezzel párliuzatuos.iii a szövetség hivata
los fóruma l'setly elnökkel nz élén még 
egv utolsó erőfeszítést tesz uz OTT meg
győzésére. Hétfőn vagy kedden kerül sor 
arra, hogy

az Ml.Sz küldöttsége látogatást tegyen 
a Tratnesrléal Tanács palotájában.

l'setly elnök vezetésével llcichard Ottó, 
^agy Marcell. Kenyeres Árpád vitéz 
menesy Sándor éa Tibor Géza

a magas tanács sainr elé vonszolja 
félholt futball teleinél

és azokat az okmányokat, amelyeket ezút
tal némi joggal a futball halottszállító bizo
nyítványának nevezhetünk Iteichard Ottó 
vállalta ennek a kényes, de korántsem bo
nyolult témának és halotti beszédnek az 
előadását, amelynek végeredménye az, hogy 

a futball egy általában nem üzlet.
A tavalyi hivatalos mérlegadatok alapján 
feltárja a valóságos helyzetet és ebből ki 
derül majd, hogv

az egész évi IKO.OlMt pengős bruttóbe- 
t gétellrl s/embea a kiadás 240.000 pen-

göt Is meghaladott.
A hiányzó nehéz tízezreket csak úgy
Iák pótolni, hogy rendkívüli válogatott 
mérkőzéseken vették igénybe a klasszisfut- 
ballisták amúgy is lecsökkent és kiszívott 
erejét s ezzel mintegy negyvenezer pengőt 
adhattak nz adósságok tengerében i ’lln- 
dozó egyesületeknek. A hiányzó többi ezre
ket mecénások adakozásából és tugdijnkból 
szedték össze Ilyen körülmények közölt a 
lutballbnn vó sem lehet üzletről s mint
hogy’ abszolút veszteséges sportág, n to
vábbi adóztatása veszélyes és minden kii 
lönösvbb észokot nélkülöz, azonkívül, hogy 
anyagi alapja egyáltalában nincs. A kül
döttség

az egész testnevelési adó elengedését

tud-

Kényes és sok pikantériával szolgáló „eszme
csere" indul meg ma, héttőn a Trénerkollégium 
helyiségében. Támadásra készülnek a végle
tekig felbosszantott magyar játékmesterek a 
dilettáns futballvezérek ellen és kertelés nél
kül meg akarják mondani a véleményüket a 
stílus-próféták kelekótya elméleteiről és a fele
lőtlen fu thai (vezetésről egyaránt. Erre most 
nz szolgáltatja az apropót, hogy az MLSz az 
angol kudarc hatása alatt levelet irt a tréner
testületnek, amelyben annak az óhajánnk 
adott kifejezést, hogy nz angol meccs keser
ves tanulságaiból le kell szűrni a konzekven
ciákat. A trénerek a téli szünet után most 
meghívást küldtek nz MLSz elnökségének és 
azt szeretnék, hogy Usetty elnök meghallgassa 
nz ő szakszerű megállapításaikat és tunácsni- 
kat. A kívánság jogos, elvégre ők a szak
emberek.

Értesülésünk szerint Schafícr Alfréd, n Hun
gária kontinentális hírű játékmestere is fel
szólalásra készül. Felkerestük a népszerű 
trénert és megkértük, hogy nyilatkozzék ter
veiről. Schaffcr rendkívül ingerült és éles for
mában adott kifejezést felháborodásának, 
amit különféle visszás és valóban fonák ese
mény provokált ki. Ennek hangot is fog adni 
azon kívül, hogy érdekes megállapításokat 
tesz a futballunk tehetetlenségéről.

— Fizikai lehetet terűiig és ostoba fikció,

Alkoholos Torkolvfürrifi rheuma, CHU7. köszvény, fachlaa, MiKviiuiua lurnuiyiurao lzU|ell rAjdttImak euen> meRnyiit a

Hungária Fürdőben,

— mondotta Schaffcr — ha játékosainktól 
olyan eredményességet kívánnak, mint ami
lyen az angoloké. Csak a futball nagyszámú 
halandzsa-doktorai törhetik a fejüket nevet
séges szisztémákon és trénlngrendszcrekcn 
az eredményesebb játék kierőszakolására. 
Nem versenyezhetünk az angolokkal a siker 
legcsekélyebb reményében sem mlndnddlg. 
miiig meg nem teremtjük ennek előfeltéte
leit. Eredményesen csak akkor Játszhatunk, 
ha a játékosuk jó erőben vannak. Ehhez az 
kellene, hogy — miként nz angolok s mint 
egykor a ml, legendásan eredményes csa
patunk — évenként legalább három hónapig 
teljes pihenőt kapjnnuk a játékosok. Amíg 
ez ne előfeltétel nincs biztosítva, addig csak 
a hozzá nem értő fiitball-analfabéták tör
hetik a fejüket trénlngrendtaereken és 
„angol-edzéseken".

— A lövéshez erő kell — folytatta Scbaf- 
fér — és az erőhöz pihenés. Ez nincs meg 
a kellő mértékben nemcsak a dilettáns veze
tés, hanem a nyomasztó gazdasági viszo
nyok miatt sem —- tehát kár minden szóért, 
amivel leplezni akarják egyesek a kirívó 
eredménytelenségünket. Ml, régiek, négy
hónapot pihentünk egy évben és 40 száza
lékkal kevesebbet játszottunk is. Persze, 
hogy volt erőnk és a döntő pillanatokban 
sohsem késlllk le azzal n bizonyos tlzcdmásod- 
perccel a helyzeteket. Mindezeket, sőt még 
néhány más kellemetlen dolgot is megmon
dok a h*tfől  értekezleten, mert csak a bru
tális őszinteség segíthet még ezen az agyon 
diplomázott, köntörfalazotl és lezüllesztett 
mesesiép sporton.
Információnk szerint hasonló tenorban líb

iainak fel a többiek is, akiket joggal Ingerelt 
fel az a furcsa körülmény, hogy n válogatott
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csapat londoni klasszikus meghívásán teljesen 
mellőzték a trénereket. Közel kéthónapos *iü.  
net titán tehát nemvárt hevességgel robban ki 
ismét a londoni meccs niár-már feledésbe- 
ment emléke, ügy véljük, hogy csak hasznára 
tesz ez a tévutnkon kódorgó, ezer ellenséggel 
harcoló népszerű sportágnak.

A

1Qafl Pazar győze-1/ l| lem a világbajnok
■■■■ ■ amerikaiak ellen

Két nagyvonalú terv foglalkoztatja 
a Magyar Cserkészszövetséget. Az 
Hollandiában rendezik meg az V. cscrkész- 
dzsemborit, itthon pedig országos törté
nelmi táborozásokat ir elő a szövetség. 
Mindkét mrnka óriási erőfeszítésekre sar
kalja a világhírű magyar cserkészeket és 
nem kétséges, hogy újabb sikereket érnek 

a

most 
idén

el. A nacyszabf.su terv előkészítéséről 
napokban tájékoztatják a sajtót.

zsúfolásig megtelt 
ember szorongott 
Két egyes és egy 
pikantériái bor-

Dr. Diem 
érdekes filmelőadása

A berlini olimpiai játékok főrendezője 
és vezérli lkára, dr. D>em Károly vasárnap 
zsúfolt nézőtér előtt rendkívül élvezetes és 
nívós előadást tartott a berlini olimpiáról 
az Uránia színházban. A végig lebilincselő 
és remek vclitett képekkel illusztrált elő
adásában dr. Diem részletesen ismertette 
az Olimpia megrendezésének előzményeit, 
majd vahnennyi sportág legszebb, legizgal
masabb jeleneteit, epizódjait tárta, a hall
gatóság elé. Elementáris erővel viharzott 
végig a hallgatóságon a taps, amikor Csik 
Ferenc, Csák Ibolya, Kabos Endre, Elek 
Ilona és a többi magyar világbajnok hősi 
küzdelmeiről beszélt u német sportvezér. 
Csodálatosan szép és tanulságos képekei 
hittünk vizipólócsapatunk diadalmas küz
delmeiről, a tömegtorna, a lovaspóló és a 
mülovaglás pazar jeleneteiről, de az eddigi 
hasonló előadásokat felülmúlta az ünnepé
lyes felvonulásról, a megnyitó ünnepélvről i 
és az Olimpia befejezéséről bemutatott lát
ványos képeivel is. Dr. Diem Károly sok 
derűt, mulatságos apróságot vitt bele az 
előadásába és az Olimpia eddig ismeretlen 
intimitásainak és „hadititkainak" felemli- 
tése is tanulságként hatott

vtibemondás.
Sebes a máltai banketten szörnyen ha

mis hangon inlonáll egy magyar nótát. 
Cseh nem tudta megállni szó nélkül-

— Te, Gyuszi, lm énekelsz, önkéntele
nül eszembe jut egy régi jó film.

— Melyik?
— Vége a dalnak ...

wvwwww%

Céldobás vlllanylámnára. törpe 
acélszalag és más mulatságos 

eseméoyeX a nöl atlétikai 
versenyen

Vasárnap délután a Nemzeti Tornacsarnokban 
tartott, k meg az Ollmpia-NTE egyesületkor! 
hőig atlétikai versenvt. nmelv ebben m évben 
nz első fedettpálya-mlting volt. A verseny szín
helyét zsúfolásig megtöltötte a közönség, omelv 
azonban többet bosszankodott a rossz rendezés 
következményeként jelentkező glkszerek lát
tára, mint amennyire élvezte a hölgyatléták 
kecses és művészi teljesítményeit Az egyes ita
tunk között néha negyedórás szünetek voltak. 
•melyek a rendezők tanakodásával és vltatko- 
ins.'.val teltek cl. Rossz volt nézni,- hogy mind
össze egy kétméteres ncélstalagocskávnl küz- 
dőllek és azzal igyekeztek a távolságokat pon
tosan lemérni, ami természetesen nem sikerül
hetett. A sulydibásnál pedig egy nagy hiba 
csúszott be az eredményhirdetésbe, ugyanis 
Kiss Olimpia 87fi centiméteres dobását Barcsa 
Erzsébetnek ajándékozták, mivel véletlenül 
összeegerélték n dobásokat jelző cédulákat. 
A két egyesület viaskodó sóból egyebekben az

Olimpia került ki győztesként 32:10 arány
ban.

A verseny kimagaslóan legjobb eredményét 
A’. Csák Ibolya olimpiai bajnokunk érte el 155 
centimé teres magasugró teljesítményével. Ér
dekes epizódként említik fel Barcsa Erzsébet 
kiilZn teljesítményét, amit a labdahajitás során 
produkált, amikor

■« alig üt méter magasságban lévő villany
lámpát telibe találta, a kösünség nem cm- 

kéty ijedelmére.
Az eredmények a következők: 1. Balkánul 

Lenke NTE 249 ctn. 2. Csák Ibolya NTE 230 
cm. 3. Kolots Olimpia 230 cm. Csák Ibolyának 
veit egy 252 cm-es ngréM, azonban a nagy 
lendületben visszaesett. Sulydobés: 1. Bartza 
Erzs.'bel Olimpia 876 cm. (???) 2- Küz Olim
pia 860 cm. 3. Króntcs Olimpia 827 cm. Magas- 
'tfirási 1. Csák Ibolya NTE 155 cm. 2. Koloxs 
Olimpia 180 cm. 3. Kiss és Barctn holtverseny
en 125 cm. Csák Ibolya a 158 cm*re  feltett 
lécet c»4j( hajszálra verto. Labdadobási 1. Bar- 
«a Olimpiai 21 m 20 cm. 2. Kiss Olimpia 
n» 25 cm. 3. Widdcr Olimpia 18 m 07 cm 
Helyből hármasugrás: 1. Kálózz Olimpia 671 
rm. J. Balkányt Lenke NTE 869 rm. 3. B 
l-ukács 657 cm. Stalétafutás- 1. Olimpia Á csa- 
éolo. 2. Olimpia B. 3. Olimpia C.

Pontversenyben: 1. Olimpia 32 ponttal. 2. 
NTE 10 ponttal.

Az amerikai asztali-tonniszezők budapesti 
vendégszereplése a badeni világbajnokság 
küszöbén a téli sportszezón legkicmelke- 
dőhb eseménye lelt. A közönség körében is 
óriási érdeklődés nyilvánult meg a küzdel
mek iránt és a Lloyd-palota nagyterme 
szűknek bizonyult. Fokozta az izgalmat a 
szombati összecsapás eredménye, amely

a magyarok 6:2 arányú vezetésével ért
véget.

Délután öt órakor mór 
n nézőtér, mintegy 1200 
nz erős csata színhelyén, 
páros mérkőzés várható 
zolták a nézők idegeit.

Politika és diplomácia: 
Eckhardt és az amerikai 

kővet megérkezik
A reflektorokkal megvilágított nagyterem 

közepén áll a zöld, netzes ping-pong asztal, 
amely körül a filmfelvételre felsorakozik nz 
amerikai és a magyar csapat. A kékbluzos, 
szürkenadrágos amerikai hölgyek és uruk, 
a pirosbluzos, fekete nadrágszoknyái és 
szürkenadrágos magyar hölgyek és urak. A 
mikrofon valcert játszik, miközben

megérkezik Eckhardt Tibor a kisgazda
párt vezére, Montgomery amerikai kö

vet,
Muráti Lili, Pécsi Dani dr. és Jacobi Lóránt 
volt ping-pongbajnok.

A mikrofon csendet kér, kialszanak a 
reflektorok, csak három szórja a fényét to
vábbra is a zöld asztalra, amelynél

Sós és az amerikaiak részéről McCluze. 
állnak. 
Csak a ping-ponglabca halk koppanása hal
latszik, az amerikai, magyar és DSC lobo
gókkal díszített teremben. Udvarias a kö
zönség, talán Londonban láttunk ilyet az 
angol-magyarnál utoljára: a vendégek min
den akcióját és lecsapását megtapsolja. Sós 
remek stílusban két szetben biztosan győz 
az ideges amerikai ellen, lecsapásai és le- 
szúrásai biztosan zugnak, vídhetetlenü! s a 
két szel lefolyása után

7:2-re vezet Magyarország.
Szetaránv: 21:16, 21:19.

Mialatt Bellák és Soll Schlff az asztalhoz 
állnak, felkerestük a magyar bajnokot, Bar
nát. A terein sarkában állunk és mialatt n 
közönség feje ritmikusan halad ide-oda a 
labdával, halkan felel kérdéseinkre:

— Az amerikaink csütörtökön este értek 
Pórisba, ahol a fiatal hölgyek végigtáncol
ták a mulatókat, tehát alvás nélkül utaz
lak tovább Pestre és első nap nem nagyon 
tudták kifutni legjobb formájukat, hogy 
mi lesz ma, azt nem tudom, de az indulás 
mindenesetre biztató. Az amerikai hölgyek 
jobbak a mieinknél és nagyon csinosak, 
mindenesetre ma erős küzdelem lesz.

Ezalatt a balkezes Bellák macska-egér 
harcot folytat SchlíTel, aki furcsán szervái. 
Ráfricskázza a labdát ütőjére, amely igy 
indul el útjára. Ez bizony a közönség kö
rében nagy derültséget kelt. Bellák járat
lanul szenzációs lecsapásai és lendületes 
ütései nagy tapsot aratnak és végeredmény 
ként 21:06, 21:17 arányban megnyeri
mindkét szetjél s ezzel

8:2 Magyarország javára.
Kneux—Ferenczy hölgypár áll a zöldasztal 
mellé gumiütőjével. A bájos, 22 eves be- 
renczu fölényesen nyeri az első azetet. mo
solyog. derűs, blúzát igazgatja. A második 
szélben váratlanul idegeskedni kezd, mind- 
untalan a haját igazgatja, mialatt ni: ügye- 
sen dolgozó Kncuz feldolgozza magát, övé 
Is n szét. Annál Idegölőbb a harmadik. 
Remek iram, szép, férfias játék, de mintha 
megbabonázták volna Fercnczyt, 20: 9-nél 
meccslabdát vét el, kihagy és könnyek kö
zött engedi át a szetet amerikai ellenfelének, $ az amerikai arányszám feljavul:

8:3-ra vezetnek a magyarok.
Ferenczy pityeregve vonul uz Öltözőbe, 

ahol Mlss Aarons, a legcsinosabb amerikai 
szőke hölgyversenyző és G. Purves, náros- 
társa vigasztalják, keverve n francia és an- , 
goi nyelvet

C»odá»ak a magyarok! 
— SradMuak aa amerikaiak

— Igazán ctak a i.nmone*  HnínM
Irm til a wiéytt — mondj*  Eí!?nf'.v 
könnyezve. — Ugyanis sokáig kellett tré- 
nlntKinrm i nat léián ketdfm ti ping- 
pmno-.nl. El fálognMt nrrtplt-
„m é, amikor mindenki gyár, pont nékem 
Ml oeiilenl... Oe remélem, Badrnben, o 
vllágbajnokiágokon lobban logok ntro 
pelni. _

Reméljük, azóta megvigasztalta Ferenczyt 
hz a tudat, hogy — a versenyző hölgyek 
közötti szépségversenyt mindenesetre ö 
ivemé meg í tett Mogyorósig iicnrecen. z. átesnem

Sikerült Mist Aaronsncl is boszélni. El-1 TFSC. 3. Tóth Debrecen. 4. Both BBTE. *5.  
ragadtatva nyiltakosik • magyar lovaglás- IKrcumay BBTE. A fiatal Mogyoróssy na-

ny/t án eddig itt láttam belőle, és igen sok 
furcsa dolgot vásároltam össze. 
ruháján függő kis kulacsokat és 
figurákat mutogatja.) Térjünk 
ping pongra. A magyar hölgyek 
csehszlovákoknál és igazán csak 
vei győzünk.

Ekkor hozzánk lép H. Cinnater, az ame
rikaiak szmokingos kapitánya és hallván, 
hogy u ping pongról van szó,

elr.tfia(Itatással kezdi magyarázni, hogy 
ríni Grcla Garbó a mozivásznon, am! 
Perry a tennlszben, uz Barna a ping
pongban, vagyis a verhetetlen mester 

és koronázatlan király.
Igyekszik még sok rekordert felemlíteni, 

mintegy c*el  is bizonyítva, hogy nzok a 
saját sportágukban kisebbek, mint Barna a 
ping-pengbau.

— A magyarok stílusa kétségtelenül az 
amerikaiak fötöll áll, azonban a mi szerűd- 
látunk tökéletesebb. Igazán szívélyesen fo
gadtak minket a magyarok és ncai sxóg’jen 
tőlük kikapnunk. De most, ne haragudjon, 
Barna mérkőzése következik és az a meg
tiszteltetés ért, hogy én vezetem le a mér
kőzést.

„Oké" kiállással besiet a terembe.

(Most a 
magva roi 
vissza a 

jobbak a 
Szerencsé-

ságról és rendezésről. Többet mondani 
azonban nem ér rá, mert nem akar elsza
kadni a könnyező Fercnczytől, umig azt 
mosolyogni nem látja. Annál készségesebb 
G. Purves.
— Istenien tudnak játszani a magyaroki

Különösen Barna stílusát csodálom Cl azt 
hiszem, verhetetlen, ha csak nem hölggyel 
kerül szembe, amikor udvariasságból enged 
nyerni — remélem. Hallottam a magyarok 
táncáról, csak nem tudom, milyen az. Ne 
haragudjon, hogy nem a ping-pongról be
szélek. Vgy tudom, cigányzenére járják. 
Mindenesetre verseny után itt maradunk 
még a magyar fővárosban, hogy bebaran
goljuk a „night-club^-okat.

Amerikában ugyanis igy nevezik a báro
kat.

— Budapest nagyon szép város, ameny-

Barna nyer...
Barna, a magyar csapat legkarcsubb, leg

izmosabb tagja áll a zöldasztal mellé. Mo
solyog. Könnyedén indítja útnak a labdát. 
Minden ütése biztosan helyezett s lecsa
pásai süvítő biztonsággal hozzák meg a 
megérdemelt pontot.

Úgy láncol az asztal mellett, mlulha 
gumiból tenne

és ugráltatja jól helyezett labdáival ameri
kai ellenfelét. Első szettjét biztosan nyeri. 
Valami mégis történt vele most a csere 
után, kicsit Idegesebb és elengedi a biztos 
ütéseket. Pedig nem mondhatni, hogy ellen 
fele feljavult volna.

Az amerikai csapatkapitány monoton 
hangon mondja be egymásat n az eredmé
nyeket: a második szettet elhódította tőle 
ellenfele. Ugylátszik, csak ez hiányzott neki, 
mert most rákapcsol, megtöri! homlokás és

■ világbajnok kegyetlen pontosságával 
cikkáztatla labdáit, 

lehengereli ellenTetes s bemutatja az igazi 
bajnokstiluM.

Barna—Sol Scliifl 3:1. A szetarány 21:11, 
19:21 és 21:10.

veszít... azután hengerel
Magyarország vezet 9:3 arányban.
Bellák—Mac Clurc idegölő gyilkos küz

delmet vívott. Clurc mint n párduc, dobálta 
magát Bellák süvítő labdáira, az első sze
let sikerült is megnyernie, a második széf
ben soha nem látott küzdelem képe tárult 
a közönség elé, 22:22-ig nem lehetett tudni, 
kié a győzelem pálmája, ekkor Bellák el
húzott és két sikerült labdával meccset 
nyert. A harmadik szelheti az amerikai tel
jesen fáradtan megadta magát sorsának.

Bellák—Mac Cinre 1:1. Szclarány 17:2, 
24:22, 21:14.

Magyarország 10:3 arányban vezet
Ezután mór gyors iramban potyognak a 

győzelmek. Aarons—Gál Magda 21:7, 13:21, 
21:13. A verseny állása 10:4.

Barna—Blattncr 23:25, 21:15, 21.15. A 
verseny állása 11:4.

Bellák—Soós—Schiff, Berenbaum 21:18, 
21:15.

Végeredményben Magyarország 12:4 
arányban győzőit.

Sikeres akciónk eredménye:
gyökeresen átszervezik a női 
atlétika kupaktanácsát

atlétikai szövetségben megkezdték a juhi-Az «...-----  --------------------,
leumi év előkészületeit s egyben azokat a tár
gyalásokat, amelyek az egyes bizottságok át
alakítására vonatkoznak. Információink szerint 
nagyobb változások sehol sem várhatók, 

kivéve a női bizottságot.
Ebben az egy körben azonban meglepő vitt- 

(ozásokra lehet az atlétika elkészülve Első
sorban Is arról szivároglak ki hírek, hogy a 
női bizottság elnökét cserélik ki. A jelente.'1! 
„szívesség"-elnököt — aki a Hétfői Naplónak 
adott Nyilatkozata szerint csupán Stankovits 
ismételt felszólítására vállalta a tisztségei — 
olyan elnökre cserélik fel, akinek nagy a 
népszerűsége a hölgy atlétikában és ezzel be
hatóan foglalkozott is. Szóval

■ Jelenlegi ügyvezető személye került 
előtérbe.

Lényeges változást jelent az Is, hogy a 
bizottságba fórfltagokat delegálnak. Igy

női
az

Ai osztrák válogatott 
szerencsével győzött 
Párlsban

Párizsból jelenük: Ausztria válogatott fut
ballcsapata vasárnap tizenkétezer főnyi kő- 
sönség előtt mé-rkflzntt Franciaország váloga
tóit legénységével, amelyet egészen gyenge já
tékkal ás nagy szerencsével 2:1 aránybau le- 
győsStt A félidő 1:1 volt. Aa osztrákok nagy 
csalódást keltettek a francia fővárosban. Mchd 
Is őrülhet, hogy vereség nélkül úszta meg a 
párizsi kirándulást, mert a francia rsupat 
nemcsak lelkesebben, de technikásakban Júl- 
ssott és halárocotlan Jobb futballt mutatóit 
be- ________________

Válogattak a tornászok
Vasárnap délután a Nemzeti Tornacsar

nokban tartotta meg a Tornász Szövetség 
válogató versenyét A közönség váratlanul 
nagy érdeklődéssel fogadta a tornászver- 
senvt és zsúfolásig megtöltötte a tornacsar
nokok Ez a verseny is élénken mutatja, 
hogy mennyire szüksége van n magyar 
sportnak sportcsarnok felépítésére. A ver
senyben hat gyakorlat lebonyolításéira ke-| 
riilt sor. Első a korlátgyakorlat volt. Első 
lett Mogyorósig Debrecen. 2. Kecskeméti 
ti.sc a n.hr«*»n  a Unit, nn'iF

Olympia, az MTE és a KAOE márts férfiakkal 
kívánja női szakosztályát képviseltetni. Be
kerül még nz a tevékeny és az idén nagy 
sikerrel feltűnt fiatalember is. aki hozzáérté
sével jogos elismerést aratott. Valószínű, hogy 
a négy férfitag nem fogja a hölgyeket kiszorí
tani u bizottságból, csupán kiegészíti őket

Értesülésünk szerint
az Olympia képviselője Képest Jóaaef, 

a MAC egyik vezetője lesz.
Ezek a változások — amint az egyik előkelő 

atlélavczér mondotta — elsősorban Is a Hétfőt 
Napló fikcióiénak eredményeként azfllettik 
meg. Az áléit női sport komoly fűnk- 
élőjét szerintünk csak akkor töltheti be, ha 
a női bizottságban tevékeny férfiaknak ia sza
vuk lesz. Szükséges ez mór csak azért is, mert 
hiszen egy év múlva itt van a nőt Európa- 
bajnokság’ A hölgyatlélika ebben kár nélkül 
nem mondhat le a rutinos férfiak közreműkö
déséről.

gyón szépen szerepelt. Pelle József, a ver*  
seny egyik favoritju, a keskeny korlát miatt 
lemaradt és a tizenötödik helyre került

Gyűrűn: Kecskeméti TFSC 9.1 ponttal, 
kilengésben első helyre jutottak holtver
senyben Sárkány VÁC és Tóth Debrecen.

Dr. Pelle István és Sarlós Péter távol
maradása a versenytől nagy feltűnést kel*  
lett. A távolmaradás oka nz OTI' letiltása 
a külföldi szereplésektől, még az olimpiúsz 
előtti magyaróvári eset miatt.

KIKAPOTT A BKE GARMISCIIBAN
GarmLv'h-PartenklrclienbAI jelentik: A nem- 

zet'ü-l jégl.orongtorna m/eodlk napián a Ber
liner Kehit:la-h-ih CJnb 8:0 arányben gyŐsOtt ■ 
BKE ellen. A hnrmndok: OrO. 8:0, •:•. A pom
pás derült téli Időben unfolt tribünök előtt 
folyt le ■ ’-ték a a ném*t  bo Inolcgapat megér
demelt győsc'mrf aratott. A fölöket JEneeke 
•a a kanadai MMynenx (2) OtCtte. Mérkőzés 
kü-ben a Botond-te'tvérek nemzeti ▼keletben 
magyar táncokat Teriik Elemér pedta azabad*  
eyakor'atokat mulatlak be, ami a közönségnek 
nagyon tetszel!.

A Nemzeti Tornacsarnokban bonyolították la 
n Husot SC junior szahadslilusu versenyét. 
Harminckitene birkózó vett részt a versenvrn. 
Kőnnvfliulyhan: 1. Konz (Húsos). Kisnrliée- 
•ulybnn: 1. Bolond (Húsos). Pehelysúlyban: t. 
Gulaiubon IPusláM. Kukozépsulyban: 1. Bauuw 
garlcn (Ganz SC).

nacyszabf.su
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A. legpechesebb sportág: a tennisz 
uj korszak küszöbéhez érkezett

Kevés magyar sportágban 
össze annyi sikertelenség, mint a tennisz 
ben. Vitás, hogy ennek csak a baLszcren- 
cse-e az oka, a lény annyi, hogy az erővi
szonyok komoly mérlegében, a Davis Cup 
mérkőzéseken már évek óta legfeljebb n II. 
fordulóig Jutottunk cl s azután kiestünk 
a további küzdelmekből. Ezen kisül az 
egyéb nemzetközi mérkőzéseken sem sok 
babért hagytak meg számunkra nz ellen 
felek. Ennyi balszerencse és sikertelenség 
utón sok szövetség feladta volna mór a 
meddő küzdelmet. A tenniszszövetség lelkes 
vezetőségéi azonban nem törte le a soroza
tni picii. rendíthetetlen ambícióval dolgo
zol l tovább. Sőt merész, de okos ötlettel 
megalkotta a Kőzépcurópai Tenniszkupál. 
amelyért rajtunk kiviil még öt, nagyon jó 
erőkkel rendelkező ország csapata lóg küz
deni.

A tcnnisz-KK előkészületeiről kértünk 
felvilágosítást llerczun Jánostól, a szövet
ség népszerű titkárától.

— Nehéz munka volt — mondotta Mer- 
ezun főtitkár összehozni a tcnnisz-KK 
mezőnyét, de sikerült. A KK-nak nagv 
előnye, hogy ebben négy egyes és két páros 
mérkőzés van, tehát miiig a Davis Cup-ben 
csak 2 -3 ember, addig a KK-ban 4 — 5 já
tékos vehet részt. Ezzel tehát

nenicsak az éljátékosok, hanem a te
hetséget utánpótlás tagjai is szóhoz 

juthatnak.
Ez mindeneseire a fellendülés záloga, an
nak ellenére, Rogy ml. magyarok a KK tói 
egyelőre nem sok sikert remélhetünk. Pa
pírforma szerint csak az ötödik helyre van 
esélyünk, én azonban bízóin abban, hogy 
esetleg a harmadik helyen is kiköthetünk. 
A jugoszlávokat és csehszlovákokat nem 
győzhetjük le. de nz olasz, az osztrák és 
i< lengyel válogatóiul talán magunk mö
gött hagyhatjuk.

— A tcnnisz-KK küzdelmeit két év alatt 
kell lebonyolítani. egyszer jót-

Január 28 és 31-én d. u. ^3-kor

F. m. 
10:11
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halmozódott I szunk itthon, mig kétszer idegenben. 1938- 
ban egyszer itthon, egyszer idegenben állít 
háló elé a sorsolás. Még ez sem ülőit ki jól 
a szamunkra.

— Téves nz n felfogás — folytatta Ilcr- 
ezun — mintha a tcnnlsznek nem volna 
utánpótlása. Nagy tömegeink nincsenek, de 
a KISOK-kal karöltve és a Testnevelési Ta
nács anyagi támogatásával mindig sikerül 
kibányásznunk néhány tehetséget.

(Érdekes, hogy a fut halinak bár van tö
mege s nemcsak néhány tehetséget tud ki
bányászni, mégis nem a KISOK segítségét, 
legkevésbé pedig az OTT anyagi támogatá
sát nem sikerült megszerezni. Érdekes és 
jellemző! A szerk.)

— A KK méltó bevezetője lesz, nz UTE 
február 6——7-i nemzetközi meghívásos ver
senye. Itt lesz. Palmieri és Hecht, valamint 
egy elsőklasszisu osztrák versenyző. Egyéb
ként most a női KK és az ifjúsági KK ter
vezetén dolgozunk. Hogy kik lesznek a 
résztvevői, ina még nem ‘ ‘.......“
azonban elárulhatok, hogy mindkét terve 
közel áll a megvalósiláshoz. A hölgyután- 
pótlásban jól állunk, 2-3 komoly tehetsé
günk van. Egyébként a tennisz-KK-ban 
szerelnők visszaszerezni elvesztett közönsé
günket és bebizonyítani, hogy Magyar
országon a tennisz komoly sportág.

örömmel várjuk a bizonyítást.

Takács István

tudom. Annyit 
cl

A Pénzintézeti Sport Liga vasárnap rendezte 
Bnún Achilles vándordíja*  kardcsapatversenyét, 
amelynek győztese a Kereskedelmi Bank lelt.

A Magyar Országos Torna Szövetség vasár
nap Inrtolln évi közgyűlését nz OTT székházá- 
nak tanácstermében. A tisztikar megválasztása 
során elnökké újból egyhangúlag gróf Teleki 
Sándort választották meg.

5 Celsius fok: 
megkezdődött 
a futball tavasz

X futballitta nem azért futballista, 
hogy tornateremben a „páros karliajlilás 
jobbra" és egyéb „megtévesztő" jelszavak 
ürügye alatt az inkvizíció szörnyűségeire 
gondolva gyötörje jobb sorsa is érdemes- 
ihJc tartott testrészeit álmositó, unalmas 
és egyhangú vezényszókra, ha csak egy 
jottányi kit lehetőség is mutatkozik arra, 
hogy vad kéjjel rúghasson a kerek lab
dába. A téli inkvizíció rémségei után teg
nap már megnyílt a futballöltözők ajtaja 
és kiszaladlak rajta a szabadba a játéko
sok, hogy megkezdjék tavaszi tombolá- 
sukatl

A Nemzeti Bajnokság három részt
vevője kezdte meg a szezont. Mindhárom 
jelentős arányú győzelmet aratott, de nem 
szabad elfelejteni, hogy az amatőr csapa
tok ilyenkor még messze vannak attól, 
hogy a velük szemben elért eredményeket 
értékmérőnek cl tehetne fogadni.

(3:0). 
nélkül 
a csa
lna-

ELEKTROMOS Mt'VEK—BEK 9:0
Az Elektromosok a beteg Lengyel 

álltak fel. így is nagyon jól játszott 
pat: a jóképességü, az őszi szezón 
Jyobb meglepetését keltő BEK egy pillanat
ra sem tudott egyenrangú ellenfele lenni. 
Szcndrődy isinél bebizonyította, hogy ért a 
góllövéshez és a csapat irányításához, négy 
gólja mellett ő volt a csapat prímása. A 
többi gólokat Teres (3) és Kolozsvári (2) 
rúgta.
iiiiiiiiiiu)iniiiiiiiMiiiiiiiiiníiiiiiiiii(iiiiiiiinii»niiiiiiiiiiiniiniiunniiiiiiiiii(iiiiiiin{ni(ii!iii!!iiiiiiiiiiiniiiiiiitiiin»iniiiiiiitiiiii)iiii)iiiiiiiiiiii

Izgalmas finisek az ligelön
Az első három versenyben szokatlanul kis 

mezőnyökkel s favoritgyőzelmekkel indult a 
nap. Az első Handicap-pel, melyet Bohém 
nyert, azonban megfordult n tendencia s a to
vábbi hét versenyben csak egy favorit tudott 
győzni. A főversenyben Krista ismét megverte 
busz méter mellett Ilonát. A Mechanikus han- 
dicap-ben Bosiljka csak szerencsével verte Or
solyát. ez utóbbi ugyanis, mint nyerő, beug
rott az utolsó 100 méteren. A nap legszebb fi
nisét Tündér és London küzdelme eredmé
nyezte. London a legrövidebb fejhosszal meg
verte a peches vericnyt futó Tündért, de pont 
a célban beugrott s ezért diszkvalifikálták. A 
Hópehely-dijban meglepetesszerü győztes So- 
phie fizette n nap legnagyobb szóló kvótáját.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Llae- 

lotte (7:10) Zwillinger. 2. Dancsi (5) Zwillinger 
T. F. ni.: Maros (1%) Marschall. Könnyen. 
10:15. Olasz: 10:16. Befutó: 10:27. Idő: 44.2.

II. Colone) K. dl). 1. Gudrune (8:10) Zwll- 
linger, 2. Slniba (5) Fityó. F. m.: Paniuki 
Böske (l’/í) Trcso. Biztosan. 10:17. Olasz: 
10:22. Befutó: 10:46. Idő: 31.4.

III. Jégvlrág-dij. 1. Botond (7:10) Sleinitz,
2. Beki (2’A) Kovács II., 3. Penny (3) Jónás. 
F. m.: Lúgos (5) Maszár I. Könnyen. 10:17. 
Olasz: 10:24. Befutó: 10:44. Idő: 28.8.

IV. llundlcap. 1. Bohém (6) Soldoi, 2. Gyar
mati (4) Vorst, 3. Spilka (2) Jónás. F. in.: Im
réd ]J. (10) Benkö, Rejtély (4) Mami, Séma 
(3) Földi, Paris (4) Marschall. Hopper (2%) 
llaynier, Leó (3) Maszár I., Triumf (12) Ko
vács 11. Küzdelem. 10:112, 27. 27, 24. Olasz: 
10:116. Befutók: 10:484, 508. Idő: 31.7.

V. Nemzetközi verseny. 1. Krista (3) Zwillin- 
ger, 2. Molinári (2) Marschall, 3. Ilona (7:10) 
Kovács II. F. m.: Opál (4) Jónás. Oda (16) 
Marék, Ragyogó (16) Vorst, Muscicapa (5) 
Sleinilz. Küzdelem. 10:131, 12, 11. 10. Olasz: 
10:39. Befutó: 10:605. Idő: 29.8.

VI. Mechanika*  handicap, 1. Bosiljka (6:10) 
Maszár Fi, 2. Gina (41 Wiesner, 3. Orsolya (2) 
Marschall. F. m : Varázsló (2>/t) Jónás, Chali- 
innr (5) Rnymer, Minor (8) Simkó. Odább (25) 
Sleinitz. Biztosan. 10:18, 11 13, 12. Olasz: 10:46. 
Befutó: 10.86. Idő: 30.—.

VII. Meráni dij. 1. Kundry (l‘/») Zwillinger, 
2. Bakafántos (4) Rnymer, 3. Marién© B. (5) 
Baik. F. in.: Princessin (8:10) Kovács II.. Gla
diátor (10*  Maszár I. Küzdelem. 10:38. 20, 31. 
Olasz: 10:35. Befutó: 10:156. Idő: 33.2.

Vili. Hundlcap. 1. Tündér (1%) Muszúr F. 
2. Éber B. (3) Sleinilz. 3. Csákány (6) Síró. F. 
in.: Estike (12) Baik. Glória (4) Mnszár I., 
I.ord of Pamuk (8) Simkó, Sa iners (6) Zwll- 
lingcr. London (2%) Földi. Küzdelem. 10:24, 
10. 12. 11. Olasz: 10.80. Befutók: 10:121, 62. 
Idő: 26 3.

IX. Hópehely díj. 1. Sophlr (5) Vorst, 2. 
Balu Khnn (6) Marschall. 3. Búzavirág C. (6) 
Jónás. F. in.: Vakarcs (10) Hnuser, Gulliver 
(5| Maszár I., Oculi (2%) Zwlllingbr, Bandiké 
(8> Földi. Csongor (4*  Slelnlta. Küzdelem. 
10 191. 27. 12 21. Olasz: 10:64. Befutók: 10:693 
<*«  906. Idő; 32.4

PHÖBUS— PAMUTIPAR 0:1 (3:1).
A rendkívül csúszós talajon nlig-alig le- 

heteit komoly küzdelemről beszélni. A jó. 
képességű umalörcsapat végig erős elleniéi 
volt, de a csatársorok között nagy volt a 
különbség a villamos-együttes javára. A 
Phöbus játékosain meglátszott a nagyobb 
felkészültség, de a csapat formájáról még 
korai lenne beszélni.

NEMZETI—POSTÁS 5:1 (4:0, 1:0).
Három harmadot játszott a két csapat, 

A Postás az elsőben az első csapatát állí
totta ki, u másodikban a tartalékokat, a 
harmadikban egy vegyes társaságot. Minél 
rosszabb volt azonban a Postás 11, annál 
jobb eredményt ért el. Komoly, nagy küz.- 
delemről azonban csak az első harmadban 
lehetett beszélni. A Nemzeti góljait Hor
váth (2). Kisalagi, Molnár és egy ismeret
lenség homályába burkolózó próbajátékos 
rúgták.

SZEGED FC—RAMBLEREK 7:0 (5:0) 
Szeged, január H.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Szeged FC vasárnap tartotta 
a hóval boritolt újszeged! futballpályán 
első idei tréningmeccsét. Ellenfele a Ramb- 
lerek, az éppen arra kóborló futballisták 
voltak, akiket a Szeged 5:0-ás félidő után 
7:0 arányban győzött le. A Szeged I'C friss, 
formás és lendületes játékot mutatott.

X. Kárpáti díj. 1. Balbó (4) Fiszter, 2. Palóc 
(6) Zwillinger. 3. Bokros (2) Wiesner. F. m.: 
Opera (12) Ilauser, Capua (l*/a)  Maszár I, 
Szcndrő (12) Mami, Zengő (3) Maszár F, Arató 
(10) Jónás, Tóni (10) Molnár, Mórclz (8 Zwll- 
lingcr T., Nemes (4) Vadász. Könnyen. 10:66, 
30, 54. 28. Olasz: 10:159. Befutók: 10:850 és 
383. Idő: 35.5.

Megjelentek a klasszikus versenyek odri'- 
lLstúl, A kancaversenyek kivételével csaknem 
minden versenynek Rianás a favnrltja olyan 
nevetségesen rövid odds mellett, melyet még 
akkor M?ni érne meg, ha már mindenütt start
hoz állott volna, ami nemcsak, hogy valószí
nűtlen, de fizikai lehetetlenség is. Tavaly 
ilyenkor Napóleon volt a llsta-vesetfi a klasszi
kus versenyekben, mely legalább olyan fölény 
ben volt évjúraltúrsnlval szemben annak
idején, mint a múlt évben Rianás, a amint 
tudjuk, ezek közül a versenyek közül egyet 
sem nyert meg. Lehet, hogy Rianás nem fog 
olyan csődöt mondani, mint nagynevű elődje, 
de a múllak tapasztalatai alapján a közönig 
Ilyen oddsok mellett csak egyet tehet: nem 
fogad. (Vagy talán éppen ezt akarják?)

♦
Lipthay László, a volt többszörös urlovss- 

champion képviseli a magyar versenyegylcteket 
a st. moritzi mcctinggcl kapcsolatosan tartandó 
Jockey Clubok konferenciáján.

A Tavaszi handieapben az űgetők Lincoln- 
shire-jében az idén előreláthatólag nagy me
zőny áll starthoz. A jobb esélyek: Liberty 
llanover (2100), Tanoda (2100), Csipke (2100), 
Bosiljka (2120) és Varázsló (2120).

♦
Rianás Istállója mai tervei szerint nem 

indul a Nemzeti-Hazafi-díjban, melynek pedig 
a jelenlegi odds-llstákon paris favoritja.
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