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A Teréz-köruton felismerték 
és elfogtákdr.Kovácsi.Endre 

orvost, aki megszökött 
a szolnoki ügyészségről

Vasárnap este n Tér z-kőruton, a Musso- 
llni-tér közelében két ur találkozott, öröm
mel üdvözölték egymást, kezet szorítottak. 
Még arra sem érlek rá, hogy néhány szól 
váltsanak, amikor egyszerre két másik, ma
gas, vállas férfi állott meg mögöttük és 
megragadták az egyik urat.

— Ön dr. Kovács István Endre? — kér
dezte az egyik váratlanul megjelent széles- 
vállu férfi.

A megszólított ember clsápadt és egy 
•tót sem tudott szólni. A magas ember 
megismételte:

— ön dr. Kovács István Endre szolnoki 
orvos?! Mert ha igen,

azonm.1 velünk jön, államrcndőrségi 
detektívek vagyunk ...

A rémült férfi ekkor lehajtotta fejét, a 
két detektiv máris közrefogta és bekísérte 
a Markó-utca fogházba, ahol a fogházügyész 
elé vezették.

A példátlanul Irgalmas vasárnap esti kár
át! jelenet előzménye valóságos kis regény.

Közel három évvel ezelőtt a szolnoki kór
házba haldokolva hozták be Brenyó Etel 
tiszaföldvári leányt. A nő

halálos ágyán mondta el, hogy dr. 
Kovács István Endre szxilnoki orvos 

tiltott mUtétet hajtott végre rajta.
A leány halála után következő napon dr 

Kovácsot letartóztatták. A városban óriási 
feltűnést kellett nz ismert és jónevű orvos 
letartóztatása. Teljes tizenegy hónapig ült 
vizsgálati fogságban dr. Kovács István Endre.

Időközben a bíróság elé került az ügy: a 
szolnoki büntetőtörvényszék

két és félévi fegybázra Ítélte az orvost 
és később a tábla is helybenhagyta ezt nz 
Ítéletet. Legutóbb végső fokon a Kúria egy
évi és nyolchónapi börtönre mérsékelte a 
dr. Kovács István Endrére kiszabott bün
tetést.

Az orvos ekkor már szabadlábon volt, 
prakszisát is folytatta, de rendkívül meg
törte öt a tragikus eset. Szombaton délbei’ 
dr. Kovácsot megidézték n szolnoki büntető 
törvényszék dr. Fuc/is-tanácsa elé és olt 
hivatalosan

kihirdették előtte a jogerős Ítéletet.
Tekintve, hogy az. orvos büntetésének ki

töltéséből még kilenc hónap bálra van, Zs. 
Tóth Gábor ügyész indítványára

kihirdették előtte, hogv azonnal letar
tóztatják

é« meg kell kezdenie hátralévő büntetésé
nek kitöltését.

Az orvos rémülten könyörgött, hogy 
adjanak halasztást büntetésének kitöl

tésére,
legalább addig, amig pacienturúját átadja 
<‘gy kollégájának és ügyeit rendezi. Az 
ügyész azonban közölte, hogy nem áll 
módfában a halasztást megadni, forduljon 
dr. Kovács a helybeli ügyészség elnökéhez.

Az ügyészség elnöke a szomszéd teremben 
tartózkodott és a kétségbeesett ember azon
nal hozzáfordult, azonban eredményiek- 
fül: letartóztatták.

Dr. Kovács István Endre ekkor egy 
utolsó kéréssel fordult az ügyészhez:

kért engedélyt, hogy legalább fel- 
hivathassa telefonon védőjét,

W budapesti ügyvédet, hogy az azonnal 
lépéseket tehessen nz igarsógügyminiszté- 
riumban a halasztás érdekében.

Az ügyész az engedélyt megadta es dr.

Kovács az egyik irodahelyiségben várt, mig 
egyik jelenlévő barátja telefonösszeköttetést 
kap Budapesttel és megbeszéli az ügyet a 
védővel. Az orvos várakozás közben

kérte, engedjék meg. hogy a mellék
helyiségbe menjen.

Az épület körfolyosóján egy ügyészségi 
tisztviselő kisérte végig a letartóztatott or
vost. Amikor az egyik melléklépcsöhőz ér
tek, dr. Kovács egyszerre

elugrott a kisérő tisztviselőtől és szél
sebesen lerohant a lépcsőn.

Hármasával ugrotta át a lépcsőfokokat, le
rohant a földszintre és

az utcán eltUnt, mintha a füld nyelte 
volna cl!

Erre azonnal elrendelték országszerte való 
körözését. Vasárnap reggel a szolnoki rend
őrség az első nyomhoz jutott. Megjelent a 
kapitányságon az orvos házvezetőnője és 
bemutatott egy expresszlevelct, amelyet gaz
dájától kapott, aki közli, hogy a fővárosban 
tartózkodott.

A szolnoki detektívek közben azt l« meg
állapították, hogy

dr. Kovácstól egy szolnoki barátja Is 
kapott levelet és ez a férfi vasárnap dél

ben Budapestre utazik,
hogy a fővárosban találkozzon a megszö
kött orvossal. A két detektiv az orvos barát
jával egyszerre szállt fel a vonatra, persze 
észrevétlenül és mindenütt nyomon követ
ték.

A szolnoki ur, amint Budapestre megérke
zett, egy*  szállodába vitette holmiját A de
tektívek a hallban vártak rá. Egyetlen lé
pésnyire sem tévesztették szem elől, követ
ték az étterembe, ahol ebédelt és

mint az árnyék, úgy mentek utána
a kávéházba, ahol fekeléjét elfogyasztotta. 
Egy körúti kávéházban igy múltak a szol
noki ur órái, amig végre estefelé a titkos
rendőröknek feltűnt, hogy az orvos barátja 
állandóan izgatottan kinéz a kávéház üveg
ablakán.

Késő este volt már, amikor a szolnoki ur

Paris felelt Hitlernek:
León Blum aionnal tárgyalt 

szovjetnagykövettel
Pária, január 31.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) Egész Európa közvéleménye 
Hitler kancellár .szombati beszédének ha
tása alatt áll. A külügyminisztériumhoz 
közelálló körökben abban foglalták össze a 
francia kormány véleményét, hogy

a beszéd hangja mérsékelt volt s nem 
tartalmazott semmi fenyegetést.

Mór szombaton délután a párisi német 
nagykövet megjelent Blurn miniszterelnök
nél a átadta Hitler beszédének teljes szö
vegét: negyven gépírásos oldalt.

A miniszterelnök behatóan áttanulmá
nyozta a beszédet s utána Potemkln 
párisi orosz nagykövetet kérette magá
hoz, akivel a beszédnek Oroszországra 

vonatkozó részéről tanácskozott.
Párlsban az a vélemény alakult ki, hogy a 
kollektív biztonság alapján álló francia
orosz politikát nem lehet összhangba hozni 
Hitler beszédével, amely visszautasította az 
együttes nemzetközi biztonság elvét, umlkor 
kijelentette, hogy Németország semmiféle 
biztonsági egyezményt nem hajlandó kötni 
Szovjet-Oroszorszóggal.

Vasárnap Delbos külügyminiszter 
Chateauroux-han már válaszolt Is Hitler 

beszédére.
Hitler beszédére ezeket mondotta:
— Nem kételkedem azoknak az ünnepé

lyes nyilatkozatoknak az őszinteségében, 
amelyek az Alpok túlsó oldalán és a llajna 
túlsó partján elhangzottak.

Hitler kancellár éppen tegnap erősítette 
meg békeakaralát.

A nézeteltérések tehát nem u célra vonat
koznak, hanem a módszerekre. Ezeket a 
módszereket kell tehát egymáshoz közelebb

hozni, bármilyen eltérőnek vagy ellentétes
nek látszanak is.

— Készséggel állapítom meg mindenek
előtt, hogy

Hitler beszédében nincs semmi táma
dás Franciaország ellen

és hogy a kancellár azt mondotta, hogy Né
metország és Franciaország között nem le
het alap semmiféle vitára. Ez a mi gondo
latunk és a mi óhajunk is.

— De nemcsak ml vagyunk — németek 
és franciák — egyedül a világon éa a béke 
fenntartásának olyan általános feltételei 
vannak, amelyek túlterjednek mindkét or
szágon. E feltételek és szabályok közé tar
tozik szerintünk az, hogy

tartsuk tiszteletben a szerződéseket. 
Amikor a kancellár utalt korábbi szerző- 
désmegtagadásokro és ezekhez egyedül sa
ját kezdeményezéséből újabb felmondásokat 
fűzött, ezzel

nem erősítette meg a bizalmat, amely 
az aláírások érvényén nyugszik. 

Kétségtelen, hogy uj lapra fordít a történe
lemben és késznek nyilatkozik a jövőben a 
becsületes együttműködésre, de a nemzet
közi együttműködés tárgyalásokat és megál
lapodásokat foglal magában és etek nagy 
nehézségekkel fenyegetnek, ha Németország
nak az a nézete, hogy a fegyverkezés — 
Igaz, hogy védelmi célú fegyverkezés — 
kérdésének ő az egyedüli bírája.

— Ml tudjuk, hogy a végső megállapo
dás biztosításához nem szükséges, hogy a 
tárgyalók már kez ’etben azonos nézetek
ből Indul fának ki és készek vagyunk és 
maradunk minden erőfeszítésre, amely a 
kibékülést és közeledést célozza.

Egyedüli feltételünk az, hogy ezek az 
erőfeszítések ne irányuljanak senki el- 

gyorsan fizetett, szemmelláthatőan nagyon 
sietve felvette kabátját, kalapját és kisietett 
a kávé ház bál. A detektívek természetesen 
azonnal utána mentek.

Így jutottak el a Teréz-kőrutra, ahol at 
szolnoki ur, miután figyelmesen körülnézett,

odasietett egy férfihez, aki egy hirdető
oszlopnál várakozott rá.

A detektívek azonnal tisztában voltnX 
azzal, hogy ez a férfi nem lehet más, mint 
dr. Kovács István Endre, a szökött orvos. 
Azonnal hozzáléptek és letartóztatták.

Kovács dr. védője, akinek sejtelme sem 
volt védence szökéséről, egyébként még 
szombaton délben eljárt az Igazságügy*  
minisztériuntban, hogy halasztást szerezzen 
az orvosnak. Meg is volt a remény arra, 
hogy kérvényét kedvezően intézik cl, a sző*  
kés azonban most mindent felborított;

az elfogott orvost visszaviszik Szolnokra, 
ahol most már folytatnia kell büntetésének 
kitöltését.

len sem. Amikor ezt mondom, Szovjet- 
Oroszországra gondolok.

Veszélyes és önkényes lenne azt akarni, 
hogy a nemzetközi közösségből kizárjunk 
egy több mint kétszázmillió lakosú orszá
got.

— Nem kívánunk Németországtól semmi 
olyat, amit ne kívánnánk mindenkitől és 
sajátmagunktól is. Ha uralomra akarjuk 
juttatni a békét, akkor

a hadiiparokat békeiparokra kell át
változtatni

és ez az átalakítás, amely nélkül félelmes 
válságok felé megyünk, annál nehezebb, 
mert más termelési ágak rovására élénk 
ütemben folytatták n fegyverkezést. Ezt a 
nehézséget csak akkor oldhatjuk meg, ha 
kereken felhagyunk a fegyverkezéssel és 
ha a helyreállított árucserében és az újból 
megtalált virágzásban — hála a biztonságba 
vetett egyetemes hitnek — uj piacok nyíl
nak meg a megújult termelésünk számára. 
Ez a nagy feladat az, amelynek megol.'ásá- 
hoz kérjük Németország és vulamenuvl 
más állam segítségét.

Szabadítsuk meg a világot a háború 
lidércnyomásától!

Megvagyunk győződve, hogy n háború 
végzetes lépés, a háború bűn, ame
lyet egyszersmlndenkorra
száműzni kell, mert örökre megsem
misítené a civilizációt. Ennek érdekében a 
végsőkig Is elmegyünk a békítő eljárások, 
o kezdeményezések és a megértés biztosí
tása terén. Békeakaratunknak egyedüli kor
látja az a ren tilt betétien akaratunk, hogy 

ha megtámadnak minket, akkor véd
jük magunkat

és hogy hívek maradunk szerződésekben 
vállalt kötelezettségeinkhez.
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Fekete szovjettábornok 
összeveszett Madrid 
spanyol parancsnokával

Marakodnak a tábornokok — fosztogatnak az anarchistáit
Pária, január 31.

Madridban súlyos ellentétek merüllek fel 
r. katonai hatóságok vezetői közúti abban a 
kérdésben, hogy tolj lassúk e u város védd 
m’l, vnpv megkezdjék-*  n kiürítést. A mad
ridi védelmi tan.'ics Ifibb tagja, közöttük n 
tanács elnfike, Maja tábornok is, azon a 
véleményen vannak, hogy

a tédeimi kara folytatás*  teljesen hl*  
táldstalnn

és öngyilkossággal egyenlő.
A szovjutkormóny madridi megbízottja, 
Kléher-Fekete szovjeltáburnok ezzel 
szemben ragaszkodik ahhoz, hogy a 
11 arcot utolsó csepp vérig folytatni kell.
Klt'bcr-Fekctv tábornok tudvalévőén n 

Madridban harcoló nemzetközi dandár fő
parancsnoka. Miaja tábornok és * szovjet- 
psruncsnok között szombaton olyun heves

Hírek a kormány 
lemondásáról és az uj Darányi

kabinet alakulásáról -
Kozma Miklós nélkül

A nagy karácsonyi vakáció után meg 
Indult parlamenti élet nyugalmát alaposan 
felkavarta a bclügyminlszlcrválság; Kozma 
Miklós összeütközése a Kisgazdapárttal, ille
tőleg Kiéin Antallal. Ez uz Ügy ugyan kül
sőleg a képviselőháziam telt kölcsönös nyi 
lat komlókkal elinlézeltnck látszik, azonban 
ha el is maradt Kiéin Antal részéről az ösz- 
szcfcrhelnllenségi bejelentés és n belügy
miniszter részéről Kiéin Antal ellen á bün
tető följelentés,

■ helil& miniszteri tárca kürüll kombi
nát lók a kölcsíinög nyilatkozatok után 

még élesebben kerüllek előtérbe
és ma mór politikai körökben Általános az 
a vélemény, — úgy a jobb-, mint n bal
oldalon —, hogy Kozma Miklós belügymi
niszter teljesen elkedvetlenedett és feltétle
nül megválik a belügyi tárcától.

Most tehát, amikor
ezt a tényt befejezettnek tekintik, 

megindullak n kombinációk, hogy milyen 
formában és mikor fog megtörténni Kozma 
Miklós belügyminiszter kiválása a Darányi- 
kormánybúi.

Vasárnap elterjedt a hír, hogy n képvise
lői ajánlási rendszer reformjáról szóló tör
vényjavaslatot még Kozma Miklós fogja 
k< pviselni a parlamentben és

lcmundása csuk a javaslat törvényerőre 
emelkedése után fog megtörténni.

Ezt n kombinációt incgerösiimi látszik az 
n Körülmény Is, ami mindeneseire a közeli 
nnnőkbán bekövetkezhető lemondása ellen 
szól, hogy a szombati minisztertanácson a 
képvi’.cíőbáz bizottságai altul kívánt módo- 
silásoknt az ajánlási reform törvényjavas
laton még — a minisztertanácsról kiadott 
hivatalos jelentés szerint h — Kozma Mik 
lós referálta a minisztertanácsnak, ami 
kétségtelenül elmaradt volna, h.i a belügy
miniszter lemondásával u közeli luipokban 
kellene számolni. Kozma Miklós belügy
minisztert a Jelek szerint tehát rá lehetett 
bíinl arra. hogy az ajánlási törvényjavasla
tét még képviselje a parlamentben és 

!|
»)

Báró <lr. Kuhncr Adolfné mélységes fójdalotnmul jelenti, hogy 
imádott férje, életének büszkesége, n legjobb apa, nagyapa és rokon,

szászberek!

Báró Kohner Adolf dr
71 dk életévében, hosszú szenvedés után elköltözött az élők sorából. 

Drága halottunkat 1037. évi február hó 2-án, kedden déli 12 óra*  
kor kísérjük utolsó ti (jóra, a kercpcsluM itr. temetőben.
Farkai Istsánné szül, báró Kohner Ida és dr. Lukács Antalné szül, 

báró Kohner Kató, gyermekei.
Farkai láttán, dr. báró Dlrvstay Gedeon és <lr. Lukács Antal, vejel 

Farkas Károly, Judith és Pál, béró Dlrsilay F.nunl és Béla, ifj. Lukács 
Antal és Hanna, unokái.

■Sógorai, sógornői és egész rokonsága.

Aidán emlékére!

összetűzésre került a sor, hogy a spanyol 
tábornok már egész, vezérkarával együtt ott 
akarta hagyni Mndrldot és csak a valenciai 
kormány távirata tartotta vissza ettől a 
lépéstől.

Klébcr-Fekete tábornok többek közt azzal 
is megvádolta Miaja tábornokot, hogy sza
bót álja a hadműveleteket és ő az oka annak 
hogy a főváros körül folyó harcok 

egyre kedverőllcnchblil alakulnak ■ 
kormánycsapatok számúra.

A védelmi tanács tagjai közölt kitört 
ellentéteket az anarchisták arra használják 
lel, hogy még jobban kiterjesszék véres 
lerrorurnlinókat. A házakban, amelveket a 
hatóság kiürített,

napok óla folyik • fosztogatás
*inélkül, hogy a katonaság megakadályozná 
ebben az anarchistákat.

Így tolódott el a lemondása Is.
Az elterjedt különböző kombinációkra vo 

natkozólug különben néhány vasárnapi lap 
bán nyilatkozat jelent meg a belügyminisz 
tértől, amely a következőképpen hangzik:

A Magyar Távirati Iroda munkatárs:: 
kérdést Intézett Kozma Miklós belügymi
niszterhez n személyével kapcsolatos köz
leményekre vonatkozólag. Kozma Miklós 
belügyminiszter a következőket mondotta:

— Ezeket a laphlrcket természetesen ol
vastam, azokra reflektálni nem kívánok. 
Egyébként periig jövő vasárnap szombat
helyi választóim előtt beszámoló beszédet 
fogak mondani.

A nyilatkozat szerint tehát
a jövő vasárnap Szombathelyen a vá
lasztói előtt tartandó beszámoló gyűlé
sen tájékoztatja a belügyminiszter ke
rületének polgárságát és egyszersmind 

az égési országot
arról, hogy milyen elhatározásra jutott a 
belügyi tárcát illetőleg Is.

Vasárnapra azután még jobban kiszéle
sedtek a belügyminiszter körüli politika' 
kombinációk. Azok a politikusok, akiknél 
alkotmányos gondolkodásukkal és érzésük
kel nem egyezik meg, hogy a kabinet vala
melyik tagját ellenzéki támadások alapján 
egyszerűen ki lehessen lőni a kabinetből, 
azt hangoztatják, hogy

a szigorúan vett alkotmányosság Kozma 
Mikből esetében is c^őm más eljárást 

követel.
Ez pétiig csak az lehet, hogy az egész, kor
mány beadja a lemondásét és azután ha — 
amint előrelátható — Darányi Kálmán új
ból kap kabinetalakltósrn megbízatást, áll
hat be változás a belügyi tárcánál, vagy 
akármelyik más tárcánál is. Ezt a felfogást 
hangoztatták általában vasárnap különböző 
politikai kombinációkban, úgy, hogy mér
tékadó politikai körökben is számolnak áz
tál, hogv ez tényleg be is fog következni:

Darányi Kálmán miniszterelnök saját

I

Kedden^eggel
jelenik

meg
uj formában, 
szenzációs 
tartalommal a

Ára

és kormánya nevében nz. államid ren*  
delkezéticre bocsátja megbízatásút s 
azután jün az uj Darányi-kormány, 
Kosma Miklós belttgymlnitrter nélkül 
és esetleg uj föl.Zmlvelésttgyl miniszter

rel,
mert a belügyi tárca irányítását maga Da
rányi Kálmán miniszterelnök venné át.

Mindezeket a kombinációkat hitelesen 
vasárnap nem lehetett ellenőrizni. Akik 
lonfosan ismerik n belügyminiszter körül 
'efolytatolt tárgyalások részleteit, azok 
ermészelescn semmiféle nyilatkozatra nem 

hajlandók. Minden más kombináció akörül 
i fix pont körül kavarog: hogy Kozma 
Miklós valóban elkedvetlenedett és

most, vagy néhány héttel később mégis 
lemond a belügyi tárcáról.

Sikkasztottam, loptam, betörtem: 
tartóztassanak le . .. „— tízzel jelentkezett 

a rendőrségen Bócz Sándor zongorista, akit 
a főkapitányságra kergetett a hideg és az éhség

Vasárnap reggel egy intelligens arcú, 
megviselt külsejű fiatalember jelentkezett a 
főkapitányságon.

— Sikkasztottam, loptam, betörtem, 
kérem, tartóztassanak 1c...

A rendőrtiszt meglepődött a szokatlan 
jelentkezésen és természetesen azonnal fag
gatni kezdte, hogy tulajdonképpen kicsoda 
ét mi járatban van. A fiatalember elmon
dotta, hogy IJócz Sándor a neve, húszon- 
egyéves zongorista. Elmesélte, hogy

a pályáján nem tudott elhelyezkedni, 
más kenyérkereset után nézett. Sikerült is 
állást kapnia, pénzbeszedő lett egy csipke- 
nniházban. A jövedelme azonban kevés 
volt,

többet költött, mint amennyit keresett 
és végűi hozzányúlt a főnöke pénzéhez. 
A sikkasztás csakhamar kiderüli, de a fő
nöke jő ember volt, nem jelentette fel, ter
mészetesen azonban az állását elvesztette.

Mikor állás nélkül maradt, megint pénz 
után nézett. UJ elhelyezkedést már nem ta
lált és megint bűnös utón szerzett pénzt. 
A jómegjelenésü fiatalembernek több nő
ismerőse volt, akik közül néhányon

ékszereket bizlak rá, hogy becsüllesse 
meg, vagy Javíttassa ki.

Bócz Sándor az ékszereket elzálogosította 
és még a zálogcédulákat is eladta. Ezúttal 
Is szerencséje volt azonban, a megkárosí
tott nők sem tettek ellene feljelentést.

Az éksserkabnd után újabb ügy követ
kezett. A zálogcédulákért kapott pénz is el 
fogyott és fíóci Sándor ekkor besurranó 
tóival lett. Naphosszat a Józsefváros utcáin 
cirkált,

klaaamaHa m őrizetlenül hagyott laká
sokat, besurrant és arai a kczellgyébe 

került, elemelle.
Pár nap óta sión bon ,^o««ruf ment az űr 
let", sehol semmiféle zsákmányra nem tu
dott szert tenni. Az utolsó fllíérje is elfo
gyott, napok óta

éhesen kóborolt a városban, szállása 
sem volt, 

födél nélkül töltötte az éjszakákat és végül 
az éhség és a hideg a rendőrségre kergette.

— I.etkilsmereffuratást érzek. Mnorn. 
amit tettem, tartóztassanak le, amúgy h fá
zom, éhet vagyok, legalább fődéi alá kerü

Közben a belügyi tárca körüli találgatá
sok kibővültek a földmivelésügyi tárca be
töltésének kérdésével is. Mint említettük, 
szó van arról, hogy Koznia Miklós lemon
dása esetén a belügyi tárcát n miniszter
elnök venné át. Viszont ez esetben a föld- 
mivelésügyi tárcáról mondana le és igy sor 
kerülne arra, hogy az uj /Mrrfnj/f-kabinet 
uj földmivelésügyi minisztert kapjon. Sző 
volt arról, hogy Marschall Ferenc, a mos
tani földmivelésügyi államtitkár lenne az uj 
földmivelésügyi miniszter. Vasórnapra meg*  
dőlt ez a kombináció, úgy, hogy még min
dig

a legélesebben előtérben van Kállay
Miklós föl'mivclésügyl minisztersége, 

aki az első Gömbös-kormányban már föld- 
mlvclésügyi miniszter volt.

lök — fejezte be vallomását.
A kihallgatást végző rendőrtiszt intézke

désére detektívek jöttek és józsefvárosi kör
útra vitték fíócz Sándort, aki

sorra megmutatta nekik a házakat és a 
lakásokat, ahonnan holmikat vitt el.

A körút befejezése után vissznkisérték a 
főkapitányságra és őrizetbe vették. Dőcz 
Sándor kívánsága teljesedik: amint befe
jezték n kihallgatását, letartóztatják, a 
3/arA'ő-utc.áha kerül és előreláthatólag jó 
ideig nem lesz gondja szállásra és enni
valóra.

A TESZEK BR1DGEVERSENY DÖN
TŐJE. Vasárnap a késő esti órákban került 
sor a Fészek hridgeverseny döntőjére, 
amelyben a következő nyolc pár Indult*  
Várkonyiné—Klór, Szntlimúryné—dr. Pé- 
lery, Robicsekné—dr. Selner, Klelnlelnné— 
dr. Farkas, Beregi Allce—Arató, Kllngerné 
—Jakab, Rúnóné—dr. Kun és Fablnyiné — 
dr. linjós.

A Serényi Cukorgyár és Finomító
Részvénytársaság igazgatósága, fel- 
ügyelöbizotlsága, tisztviselői és mun
kásai mély szomorúsággal jelentik, 
hogy a vállalat igazgatósági tagja, 

worKoiniemiioii 
ur

Január hó 30-án, Budapesten, hosszú 
szenvedés után Jobblétrc szenderült.

A megboldogult évtizedeken át kifej
tett munkásságával, kiváló közgazdasági 
és szaktudásává!, hervadhatatlan érde
meket szerzett vállalatunk felvirágoz
tatása körül.

Az elhunytban vállalatunk céltudatos, 
fáradhatatlnn, érdemdús Igazgatósági 
tagját gyászolja, kinek emlékét hálás 
kegyelettel őrizzük. $
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G ARY COOPER
legszebb filmje

CECIL B. DE MILLE
óriási rendezése

100%os
rohanó tempójú, robbanó 

cselekményt! film

Nói főszerepben:

JEAN AiTHUR

Premier holnap!

OHM 
CITV

(Paramount-film)

Rejtélyes merényletet 
kísérelt meg négy 
debreceni leány ellen 
egy titokzatos banda

Debrecen, január 31.
64 Tiétf&i Napló tudósítójának telefon

jelentése.} Rejtélyes merénylet tartja izga
lomban egész Debrecent. Vasárnapra vir
radó éjszaka négy fiatal lány egy mulatság 

sietett hazafelé. Az Árpád-téri templom 
körül elterülő parkon mentek keresztül, 
amikor egyszerre közrefogta őket néhány 
fiatalember, akiknek arcát a sötétségben 
nem tudták kivenni. A suhancok

üvegeket rántottak elő és lelocsoltúk a 
lányokat az üvegben lévő benzinszaga 

folyadékkal.
A leányok sikoltozva szaladni kezdtek, 
amire a fiatalemberek gyufát vetlek elő 
zsebükből és az égő gyufaszálakat dobálták 
a leányok után, de. szerencsére eredmény

telenül, nem sikerült eltalálniok egyik ben
zines folyadékkal leöntött ruháju nőt sem.

A megtámadott leányok kiáltozásaira 
rendőr sietett a helyszínre és kinyíltak ii 
házak kapui is. A rémült, zokogó leányo
kat bevitték egy közeli házba. Ott megálla
pították, hogy az ismeretlen merénylők

benzines olajjal öntötték le a nők 
ruháját.

Ha valamelyiket egy égő gyufával eltaláltak 
volna, az a leány kétségtelenül szörnyű tűz- 
halát martalékává lehetett volna.

Az ismeretlen merénylők eltűntek a park 
fái között. A debreceni rendőrség most a 
legnagyobb eréllyel keresi az eszeveszett 
banda tagjait.

Vasárnap uj nyomon 
uj hajtóvadászat indult 
a rádiumkincs után

A Frígycsí-klinikán történt rádiumlopás 
ügyében, amióta Szolgák János lakatos
segédről kiderüli, hogy teljesen ártatlanul 
került n súlyos gyanúba és elbocsátották a 
rendőrségről, uj nyomozást indítottak.

A rendőrség igen nehéz feladat előtt áll, 
hiszen

hetekig teljesen hamis nyomon járt
és ezalatt a tettesnek vagy tetteseknek si
került megszökni a fővárosból, mégis bíz
nak, hogy sikerül rövidesen kinyomozni a 
rádium igazi tolvaját.

Vasárnap délelőtt a detektívek ismét kint 
jártak a klinikán és most már

felhasználják h klinika orvosainak ta
nácsát,

akik első pillanattól kezdve azt hangoz
tatták, hogy a tolvaj valószínűleg olyan 
efliber lehetett, aki kezelés ürügyével meg- 
'ordult a klinikán és amikor már alaposan 
’cilanulmányozta a terepet, tudta, hogy hol 
őrzik a rádiumot, követte el a lopást.

Az orvosok előadása szerint karácsony 
előtt

különösen sokan fordultak meg a rönt

gen laboratóriumban, 
többen kísérő társaságában jöttek és bizony 
volt cgy-két olyan ember is ott, akiket az 
orvosok most a lopás fölfedezése után na
gyon gyanúsnak találnak.

Nem az egyszerű öltözködés, hanem más 
körülmények és különösen az, hogy egy
két személy, akiről kiderült, hogy nincs is 
betegségük, mégis

nagyon érdeklődtek, hogy milyen idő
tájban érdemes jönniük 

és más olyan kérdéseket is tellek fel. amik 
gyanússá teszik személyüket.

A klinika minden egyes bejáró betegének 
is beírja a nevét és n lakcímét a jelentke
zők bemondása szerint,

a rendőrség emberei vasárnap ezt a 
betegkönyvet tanulmányozták át 

'éj elhatározták, bármennyire fáradságos 
munka is, de lejárják és környezettanul
mányt vesznek fel mindazokról, akik kará
csony táján a röntgenlaboralóriumban meg
fordullak.

Most ezen a nyomon elindulva igyekez
nek megoldani a rejtélyes lopási ügyet.

MATRÓZ MANCI
a budapesti szerelmi alvilág ál-diábbisasszonya, randevúra 
csalt és kifosztott egy kalandvágyé, gazdag földbirtokost

Jólöltözött, középkoni ur állított be va
sárnap reggel a főkapitányságra.

— Kérem szépen — mondotta —, lopás 
miatt szeretnék feljelentést lenni, de csak 
úgy tehetek feljelentést, ha az urak meg
nyugtatnak, hogy a rendőrség diszkréten 
kezeli az ügyet és a nevem nem kerül nyil
vánosságra, mert

nagyon kényes ügyről van szó. Én 
ugyanis nős ember vagyok ...

A rendőrtisztek megnyugtatták, hogy nyu
godtan beszélhet, mire meg is tette a felje
lentését. Az elegáns ur ötvenéves gazdag 
vidéki földbirtokos, üzleti ügyben jött Hu- 
dapestre. Szombaton este betért egy körüli 
kávéházba. A szomszéd asztalnál nagyon 
csinos, szép, fiatal leány foglalt helyet. Nem 
sokáig tartott, amig

megismerkedtek, együtt In vacsoráztak, 
szórakoztak és együtt indultak el a ká

véházból.
A földbirtokos panaszkodott újonnan 

szerzett ismerősének, hogy fáradt. A fiatal 
leány szállót ajánlott neki, ahol kipihen
heti magát, sőt attól sem húzódozott, hogy 
majd odakalauzolja.

A kalauzolásnak a vége az lett, hogy 
közös szobába kerültek.

Hajnalban, mikor a földbirtokos feléb-

redl, meglepődve vette észre, hogy kávéházi 
ismerőse már nincsen a szobában,

de nemcsak a fiatal leány hiányzott, 
vele együtt eltűnt a földbirtokos ezer 

pengője és uranyórája láncostul!
— Fogják el nz urak a kalandornőt — 

kérte —, de nagyon kérem, vigyázzanak 
rá, nehogy kitudódjon a nevem, mert tes
sék elképzelni, milyen botrány lenne abból, 
ha megtudná a feleségem, mi történt ve
lem.

A rendőrségen jegyzőkönyvbe foglalták a 
földbirtokos panaszát és nyomban hozzá
fogtak a munkához. A főkapitányságon jól 
ismerik a budapesti szerelmi alvilág tagjait. 
Rögtön arra gondoltak, csak ebből a körből 
kerülhetett ki a tolvaj. A szakavatott de
tektívek személyleiróst kértek a földbirto
kostól, aki jól emlékezett éjszakai kaland
jára:

— Nagyon-nagyon szép, egészen patai 
leány volt, alig lehetett több tizenötévesnél 
— mondotta és valósággal áradozva irta le, 
milyen fess és csinos volt.

A detektívek azonnal a rendőrség egy 
régi ismerősére gondollak, Matróz Maiiéira, 
az ál-diákkisasszonyra. A szerelmi alvilág
ban jól ismerik ezt a veszedelmes kaland- 
dornőt: mindössze tizenhatéves, tulajdon-

GIBBS
FOGSZAPPAN

IESZÁLLITOTT

REKLÁMÁRON

képpen varrónő; az a nevezetessége, hogy 
dláklcúnynak adja ki magát, matróz- 
blúzban jár, Így k”t ismeretséget, ezért 
nevezték el az alvilágban Mntrós Man

óinak.
A detektívek azonnal öt kezdték keresni. 

Nem sokáig tartott a munka. Elmentek a 
lakására, otthon is találták.

— A'o, Manci, mi van az ezer pengővel f 
— kérdezték.

— Nahát ilyet — méltatlankodott Matróz 
Manci —, hál még volt bátorsága elmenni 
a rendőrségre, hiszen nős ember...
a rendőrségre, hiszen nős ember... Tes
sék, itt a pénz — mondotta és

kivette a szekrényfiókból az ezer pen
gőt, meg az aranyórát.

A detektívek n főkapitányságra kísérték 
Matróz Mancit és szembesítették a fölóbir- 
tokossal. A kalandvágyó vidéki ur vissza- 
kapta ezer pengőjét és az aranyóráját, Mat
róz Mancit pedig

átadták a fiatalkorunk bíróságának.

Angyalföldi jasszok 
közelharca 
a rendőrrel

A Vdcí-ul és a Visegrádi-köz sarkán izgal
mas közelharc játszódott le az őrszemes ren
dőr és angyalföldi suhancok között. Az egyik 
ház előtt egy áruval megrakott kocsi állott 
meg. Négy suhanc felhasználva a kedvező al
kalmat, mialatt a kocsis a házban tartózko
dott, megdézsmálták a kocsit.

Az őrszemes rendőr észrevette ■ lopást 
és felszólította a suharcokat, hogy a lopott 
holmikat azonnal tegyék vissza a kocsira és 
kövessék öl a legközelebbi őrszobára. A négy 
fiatalember nem tett eleget a felszólitésrak, 
ellenben nevetve, gúnyos megjegyzéseket tet
tek a rendőrre.

A rendőr ismételt felszólítására az angyal
földi legények nekiestek, a földreteperték 
és elkeseredett harc keletkezett köztük.

A rendőr a túlerővel szemben csak nehezen 
boldogult, feltápászkodott n földről és elin
dult a fiatalemberekkel a közeli örszoba felé. 
Útközben ismét rátámadtak és

sikerült három snhancnak megszöknie.
A negyediket, aki a leghangosabb volt a tár
saságban és a többieket is ellene izgatta, rö
vid hajsza után sikerült elfogni. részleg 
László húsz éves gyár inniuk ás volt az illető, 
okit hatósági közeg elleni erőszak címén le
tartóztattak. Megszökött társait keresik.

PÁRISIÉN GRILL

télikabátok 
ingek 

alsónadrágok 
pizsamák 
köntösök 
kalapok 

nyakkendők 
kesztyűk 

zsebkendők 
zoknik 

Cipők stb.

aiór- él Ünnepnapon d. u. 5 órai tea

PARlSlEN GRILL
Va>ár- él ünnepnapon d. u. 5 órai tea

nagy választékban
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•Vogyor arisztokrata kolóniát visz szerdán 
a béc4 gyors. Nagy lakztra mennek. fial- 
thyány-Slrattinann László herceg Iránija, 
Gitta tartja az esküvőjét Auersperg Adolf 
Károly herceggel.

11.
Széchenyi Zsiymoiul gróf, a híres Afrika- 

vadász, idestova két esztendeje, hogy meg
főtt utolsó expedíciójáról. 7'avaly megnő
sült, egy angol milliomos kisasszonyt veti 
feleségül. A gróf ment megint afrikai va- 
dászerpcdicióra indul, de nem egyedül. Fia
tal feleségét is magával viszi. Nagyvadra 
mennek, tigrisre, elefántra. Es aztán igazi 
*porlladynck való vállalkozás'

111.

Ináig Oltó, aki eddig Tirolban sportolt, 
San llemába utazott látogatóba, Molnár Fe
renchez.

I\.
Irodalmi gráfunkat, Zichy Tivadart már 

hetek óla reklamálják, eltűnt Hudapeslröl, 
senki sem tudta eddig, hová lett. Ezennel 
közöljük a: ded ekt/időkkel, hogy Zichy Tivl 
Londonban van. Könyvkiadókkal tárgyal.

V.
Hétfőre virradóra fit órakor, mikor ki

aludtak a lámpák a Párisién Grillbvn, hi
vatalosan még nem ért véget a Grill éjsza
kája. .t vezérkar autón a mátyásföldi re
pülőtérre robogott, hogy fogadja a London
ból külön npMfigépen érkező Grill-sztáro
kat, a világhódító uj tánc, a Tagua nagy
in tét ereit St. Clatr urat és f>ag klsasszongl.

VI.
Érdekes vendége von a Margitszigetnek: 

Hclene Gvoltüge amerikai Írónő, a volt köz
társasági elnök unokahtiga.

vn.

Gtrnrdi Tibor lemondása óla nincs elnöke 
n Nfiímhakésztffik l írsz ágas Szövetségének, 
fltyan n, mintha nem volna káplldny a di
vat zászlóshajójának parancsnoki hfdján. 
A budapesti divatkreátorok már nagyban 
készülnek az uj elnökválasztásra. Összesen 
két jelöll van. Ndgay Géla a: egyik. 4 mrf- 
wt nagyon-nagyon komoly ellenjelölt: Ap- 
ponyl Julin grófnő, Appanyí Albert leánya, 
akinek finom kis divatboltja van a fíclvá- 
rosban

Vili.

Káprázatosán fényes bál lest szerdán fiu- 
dapesten. Gróf Széchenyi László és fele
sége, Vanderbilt Glmlys bált adnak And- 
rássy-utt palotájukban.

IX.
Valóságos színházt társalgóvá változott 

Lányi DctsÖ, a kitűnő szobrászművész mű
terme: liulla Elmn, Vasrary Piti, Mcrey Má
ria és Kiss Ferenc portréit mintázta.

X.
Kellemes meglepetése Pest mondáin Mlpuel 

vek. hogy Gábornénak a Kígyó utcai joijj*  
ötlet liila,donobsdijének a nagy versenyét elle
nére sikerűit alkalmi áron Londonból egy nagy 
tétel trnyésUetl Iga rgydnyy sori megszeretnie.

F-JV Hiten sor - vMogatottun szép lengét:- 
tett gyöngyszemekből - szinte lehetetlennek 
tetsző olcsó áron már W.—- pengőért snegvátá- 
mlható.

Jellemző, hogy pár héttel ezelőtt ugyanezen 
yyAngysorok még / 40—200 pengőbe kerültek.

Természetesen ugyanetekből n tenyésztett 
gyöngyszemekből fülsrofok és — a briltiáns «n- 
tiler mellé ti mnst vly nagyon divatos 
gyón-iggtiárúk is égési csekély űrért kaphutók.

Nem érdemes lehat ma már utántut-gyöngyül 
vásárolni, mert bármilyen dr<ign, clöbbutóbb 
mégis c mik lekopik, amikor « tenyésztett igaz- 
gyöngyid; a használatban mindig nemesebbek 
é*  szebbek testnek

J „JOLIÉ**  cég őszintén bevallja. hogy etek
nél a valós:InutienM eleső araknál nem üzleti 
éráik vezeti, hanem ni a célja, hogy vevőinél: 
még atokal a hölmjckvl is megnyerje, akik ed
dig esetleg stereilik be divalékstettl-
hl

,\ Hit titok. hogy ° külföldi dáma csak a lég- 
ritkább esetben hw/i najyant érő tyczgyőniyeil, 
mert eteknek kópiáját tenyésztett igozgyén 
gyökből készített! H

A itfiselmuHban egyik mondáin szállodában 
epu o szépséjérM temeti tntstfokraln hölgy rn- 
gyónt érő igatggőnyg nyakéke elszakadt és fer
tőé. Telesen nagy izgalmai kellett, míg ennek 
minden szerlelnilló szemét meg lat ni tők. A 
ezen okulva, • „JOLIK" dioatikster-ü-lrtbm 
éJiiggó-utca 4-4» udwirutt egg megté vesztésig 
hosnnló 3 tarai tenyésztett <*|rAnfw<>f.  atl hordja 
ét Így nem iHl léimé hasonló irgalmaktól.

KÖNYVTARA
ELSŐ KÖTET

REGÉNYE

CSILLAGOS EG
Ara i pengő

KAPHATÓ MINDENÜTT 

KÖNYVKHREáKEDEStKBEN, 
IBUSZ-PA VILLONOKBAN

RAKTÉR: Uccu bújja Lepcses szomszéd, 
'“gaggyunk e’ liter gyomorkettyentö szilva
pálinkába, hogy megen csak Pesten vótak.

ÖRZSI; Könnyű kitanulni, mer úgy lót- 
futunk mink Pest és Rábabogyocska közöli 
Ide-oda, akar a kutya az égzengésbe.

BAKTER: Oszt minő célirányzat végett 
zÖtyógtck föl mostan?

ÖRZSI: Mivel a Bornemissza miniszter 
imonla, hogy nem is ollan nagy a drá-

•1

BAKTER: Meg akarta cáfolni fiiét Lep- 
esés szomszéd?

LEPCSES: Nem akartam bizony, mer G 
sokkul okosabb mint én. Hanem csak egy 
történetet óhajtottam elmesélni néki. Mer 
cocer a csornai vásárba odaballagott a csiz
madiák sátrához egy rongyos ember, aki 
apja szabta csizmába járt, vagyis mezítláb, 
oszt _ nyálcsorngva nézegette a sok fájn 
hülyökre-valót. Mivel hogy kegyetlen hideg 
téli nap vót, egyik majszter megsajnálta a 
rongyos vándort oszt fölajállolt neki cppár 
csizmát potom öt pengőér. „Drága a’ né
kem" — sóhajtott az atyafi. — „Dinnye a 

I tátintóját", — mordult rá a e,sizmadin, — 
,.l>á mi lenne magának ócsó?'*  — „Ha két 
pcngöér unná**,  — felelte n rongyos. — 

i „üsse kő, legyen eceer karácsonya**  — szólt 
a majszter, — „odaadom Két pen^őér* ’. — 
„Köszönöm is szépen**  — hálálkodott a 
mezíllábos, — „akkor most mének, meg- 
tróbáJom összekódúni a két pengőt*'.

BAKTER: Biz az ember manapság egy 
garasér főhajtana e*  pár gyalogtetüt Becsbe. 
— Oszt azontúl mi újság ÍVsten?

ÖRZSI: Hnjaj. Miit héten eltemette a hó 
a fővárost. A kocsik is altig luttak közle- 
kctini.

I BAKTER. Hát n Köztisztasági*  Hivatal?
ÖRZSI: Kapkodott, mint Bornál a ménkű- 

höz. Mégse lutta beire álllttani a köztisztu 
ságot.

LEPCSES: Ott is majd úgy vót, mint 
Cseplészen, mikor az a rettentő hó vót. Ki- 
dobóták, hogy minden épkézláb ember kéz- 
gyen hozzá az rltakarítláshoz. Persze, nz n1 
bitang Rüzű cigány a fiilit se billentette. 
..De az anyád ne szült vóna", - bőrként 
iá a kisbiró, — „hót le mér nem pyüstz 
havat söpörni??**  — „Én-?**  — vonla vállát 
a csöndőrfárasztó cigány, — „söpörje föl 
aki elszórta**!

ÖRZSI: Asse fog vízszintes irányba meg
halni, az a tolvaj BüzÖ.

BAKTER: Dcjsz akit nz Úristen akasztó
fára rendelt, nem fullad az a folóba. *~  
Hát a moszkvai nagy pörrül mi hír?

A budapesti és külföldi műkereskedők és 
a műgyűjtők nagy érdeklődéssel tárgyalják 
a feltűnést kellő hírt, amely vasárnap pal 
tart ki: ' ’

fakéates árverésre kerülnek a Kará*  
tsouyi-palota óriási értékű műkincset 

éu műtárgyul.
Annakidején, mikor Karátsonyi Jenő gróf 

v. h. t. t., a máltai lovagrend egvkori ma
gyarországi követe meghall és a végrende
letét felbontották, nz örökség ügye hóna
itokig foglalkoztatta a nyilvánosságot és a 
halőságnkat. Knrátimnyl Jenő gróf ugyanis 

minden vagyonát fogadott fiára, Káto*  
tyl Imre grófra hagyta, nkl azután fel

vette a Karátaonyl csalóid nevet.
KnMfsonyi Jenő gró! özvegye, született 

\mtrduy Karolina grófnő magié madta a 
végrendeletet éa hosszú ideig tartó háborús 
kodás útin jatt csak létre • végleges béke 
és megegyezés Andrássp Géza gróf közben 
'Jutára A hagyatéki ügy hullámai ezzel 
Hűltek Kardié nyl Imre gróf, akit klvá 
Itan képzett, a gazdasági ügyekhez értő 
emberitek ismernek, uradalmi Igazgatósága 
és gazdasági tanácsadói segítségével azóta

•avartalannl Irányítja a hlthlzomány és 
ciubsdvágjon agyéit.

Sokat beszéllek mostanában arról, hogv 
a gróf üzleti tranzakciót akar lebonyolítani 
h hur.dsonyii-palota körül. A Krisztina 
koraion, a 1 érmető mellett áll a Knrálsonyl-

LEPCSES: Vallottak uz elvtársak kegyet
lenül. Hogy a Trockij-val együtt náci dik- 
tatériát akartak csinálni.

BAKTER: Oszt maga elhiszi aztat?
LEPCSES: Nézze hájjá, ccCer valahun 

külföldön egy embert betörés gyanújával 
lefoglak a rendőrök, oszt vallatás közbe 
Igen meg lanálták rugdalni nz ülészeti ol- 
osztóllát. Persze bevallott mindent. Mikor 
osztón a tárgyalásra kerül a sor, a bíró 
elcstidálkozva hurrinlott rá: „Mit hazudik, 
hogy maga vót a bűntetves, iszen a betörés 
napján még börtönbe vót!l“ — „Én is úgy 
emlékeztem" — bólogatott a derék ember. 
- „de az egyik rendőrbiztos úr csizmájá

nak jobb vót az cmlékcző-teheccsége".
ÖRZSI: Előfordul az illeti dolog külhonba. 
BAKTER: Hát abbul mi Igaz, hogv a 

Kara fiát kegyelmes úr szabódik elfoglalni a 
főpolgármesteri széket?

LEPCSES: Nem nagyon szereli a fővárost, 
mert sok a mczteleny szobor.

ÖRZSI: Pedig szép pózt kínálnak hogy 
vállalja.

LEPCSES; Eceer az n gnzdag Rogyadó 
Kollár Pál férhöz nkarta mini az áncsi- 
picsori képfi jánvát. Biztatta is erőssen 
Csömör Jánost, hogy aszongya: ..Vájjon d 
u feleaégitül, adok húszezer pengő hozo
mányt, oszt boldog lenne a lányommal'*.  — 
..Hájsze nem mondom", — vakarta fejil 
Csömör, — „a feleségemtül szívessen elvál
nék. a húszezret is jólélekkel elfogadnám, 
boldog is lennék, csak egy akadál van". — 
„Oszt mi vóna az?**  — faggatta Rogyadó.— 
„Hát a jánya**.

ÖRZSI: Illenek a férfijak. — No gyerünk 
nplya.

BAKTER: Hő, hő! Még ormi nem szólt 
Lepcses Mzcmszéd, hogy új törvény-könyv 
'esz Németországba.'

LEPCSES: Az ám. S benne egy paragra
fus, hogy olllk embert nemcsak kivégzik, 
■!e azonfelül ki Is közösíttik.

BAKTER: Mindegy annak mául
LEPCSES: Nem egésszen. Példávú a múl 

képviseliő-válaaztás idején aztat a Tüdő- 
lipró Marok Danit a szomhatheli biróság 
elítélte halálra s a politikai jogainak elvesz
tésére. „A halálba belenyukszok**  *— monta 
Tüdölipró, — „de a politikai jogok miatt 
föllebbezek**.  — „Hejnye" — csudálkozott 
ai iidvéggve, — „minek magának a politi
kai jog, Iih eceer fölnkusztyák?**  — „An
nak" - felelte az elítélt, — „hogy nálunk 
választáskor a halottakat is lesznvaztatlvák, 
oszt szégyíllném magamat a koléngúk elölt, 
ha kimarannák a lajslrombul**.  — No Isten 
nck njúllom.

Gróf Karátsonyi Imre
önkéntes árverésre bocsátja 
a Karátsonyi-palota műkincseit

te

palota, hntalmus parkban.
Valaha káprázatosán szép estélyeket éa 
bálokat rendezlek ebben a fényűzően 

berendezett palotában.
A hírek szerint Karátsonyi Imre gróf az- 

fi " c* eiuüja vagy
lebontatja a palotát, a hatalmas telket pedig 
imrcelláxlatjjk és bérházakat építenek rajta. 
Állítólag már több vállalkozó is akadna a 
nagyszabású tranzakció vúgrohajtására és 
most újabb érdekes hir pattant ki a palotá
val kapcsolatban.

A hágj- feltűnést kellő hír úgy szól, hogy 
Karátsonyi Imre gróí értékesíteni akarja a 
palota; műkincseit A Krisztina körúti palota 
érméiben rengeteg műtárgy volt fölhalmoz- 

vh. A gj-Biiemény egyik legértékesebb része 
• hatalmas értéket reprezentáld képtár 
hardtsonyl Jenő gróf, akt

válaaitékos mm valóban taUfrtft 
m&gygjtő volt, 

hommi esztendőkön át nagvértfkü mökln- 
’sekkel gardagitbitn a palota berendezését 
i tbf"fen,<,wk információja szerint a leg
közelebbi napokban nagy munkáim*  fognak 
LmJ“,ü,iba": Wlárokzák a mütárgjakat. 
külön azokat, amelyek a hltblzomáiiyhoz 
tartoznak és külön azokat, amelyek a aznbnd 
'agyon lajstromán szerepelnek.

A szabodvagjnuhoz tartozó műkincse*  
Bet Karátsonyi Imre gróf önkéntea ár*

wl n tervvel foglalkozik, hogy eladja vagy 
lebontatja a palotát, a hatalmas telket

ZSIGRAY JUT IANNA

verés alá bocsátja,
minden valószínűség szerint még február 
folyamán a postatakarékpénztár árverési 
csarnokában kalapács alá kerülnek a Kard- 
/sanyí-palola műtárgyai.

Az óriási értéket reprezentáló gyűjtemény 
árverésén nemcsak a budapesti műgyűjtők 
és műkereskedők vesznek részt, de tényété*  
■jen érkeznek külföldről is.

— Óriási érdeklődés előzi meg az Oj Idők 
Könyvtára első kötetének megjelenését. Zsiyray 
luliunna, a művelt magyar olvasóközönség 
népszerű írójánnk legszebb regényét: „Csilla*  
dós ég'*  olcsó áron teszi niegszerezhetővé, az 
Uj Idők Könyvtára kiadója. Zsigray Julianna: 
•Csillagos ég" című regénye szép, Ízléses ki

állításban. gondos nyomtatásban, l pengőért 
kerül forgalomba. Az Üj Idők Könyvtára köte
teinek megjelenése a magyar Irodalom újftbb 
térhódítását jelenti. Az üj Idők Könyvtára 
első kötete mindenütt kapható: könyvkereske
désben, IBUSZ-pavilonokban, dohánytőzsdék
ben Is.

— Ausztriában is kaphatók a világhírű magyar 
Mira vizek. FÖlerakat: Mallonl-Ungar ásvány*  
viznagykereskédő, Jasomirgntl*
sirassa 4.
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Hajnalban a Népligetben 
súlyos katasztrófát okozott 
e»y niotorbiciklista, azután 
elrobogott és vérbefagyva 
hagyott két sebesültet

Vasárnap hajnalban félhárom tájban az 
Vllői-ut és József-körut sarkún beszállt egv 
kéktaxiba fíozsár Sándor 25 éves zenész, 
aki egyik körúti kávéház zenekarában ját
szik. Azt az utasítást adta Fehér Lajos sof- 
főrnek, hogy vigye haza a Mária Valéria- 
telepre, ahol a lakása van. Az autó elindult 
nz Üllöi-uton végig, majd a sodor a Nép
ligeten keresztül akarta vezetni autóját, 
hogy mielőbb útja végcéljához érjen. A Fe
renc József-laktanyával szemben jártak már, 
amikor

egy motorkerékpáros kanyarodott be 
hirtelen a Népligetbe és nagy sebesség

gel közeledett az autó felé.
Fehér Lajos soíTőr, hogy’ elkerülje, az össze
ütközést, hirtelen le akarta fékezni kocsiját, 
az autó ebben a pillanatban megfordult ten
gelye körül és felborult.

Az összetört autó muga alá temette

Fantasztikus 
fényképalbumokat találtak 
a harmincarcu Lederer 
lakásán

Vasárnap végleges eredményre vezetett a 
rendőrség izgalmas nyomozása a szombaton 
kalandos körülmények között letartóztatott 
kabáttolvaj ügyében. Az egyik Népszínház
utcai ruhakereskedő leplezte le a kabát
tolvajt, aki meglehetős hangos jelenetek 
után került a főkapitányságra. Mór-már si
került tisztázni magát, már-már sikerült el
hitetni, hogy Lantos Adolf az igazi neve, i 
amikor

Egy detektív felismerte benne Lederer 
Aurél Ernőt, a hírhedt nemzetközi 

hoteltol vájt.
Lederer Aurc. Ernő ötven esztendős és 

ezúttal nem először „bukott le". Régebbi 

Páris szenzációja:

(V
Farm miklűs

Főszerepló:

Adolf wohlbrQcK

Rendezte:

vérző, súlyosan megsebesült utasalL
Jajveszékelés, kétségbeesett segély-kiáltozás 
verte fel a környéket. A motorkerékpáros, 
aki a szerencsétlenség előidézője volt,

nem állt meg a segélykiáltásokra, ha
nem továbbszáguldott.

Az autószerencsétlenséget a laktanya előtt 
szolgálatot teljesítő honvéd vette észre és 
egv másik katonát küldött rendőrért, aki 
azután kihívta a mentőket.

Fehér Lajos sofTör a fején sérült, azon
kívül bordatörést és agyrázkódást szenve
dett. fíozsár Sándor ugyancsak a fején sé
rült, mindkettőjüket igen súlyos állapotban 
vitték a mentők a Szent István-kórházba. 
A rendőrség megindította a nyomozást an
nak a megállapítására, hogy

ki volt a motorkerékpáros,
oki szabálytalan hajtásával az autószeren
csétlenséget előidézte.

elfogatásai alkalmával azonban az alvilág 
körében nagyobb tiszteletet élvező bűncse
lekmények miatt tartóztatták le. Az alvilág 
bizonyára megdöbbenéssel fogja most tudo
másul venni, hogy az „előkelő" nemzetközi 
bandita ezúttal ilyen lenézett szélhámosság 
miatt került a rendőrkézre.

Magyarország, Ausztria, Franciaország 
és Németország rendőrsége régebben 

állandóan nyilvántartotta
Ledérért, aki a fővárosok legelegánsabb 
szállodáiban vett ki időnként magának szó 
hát.

Különös előszeretettel fosztogatta a gaz
dag külföldi házaspárokat. Amikor meg-

tudta, hogy egy-egy ilyen „szájaize szerint 
való" házaspár lakik a hotelben, sürgősen 
szobát cserélt és a kiszemelt áldozatok 
mellé költözött. Türelmesen napokig 
jgyclte a házaspárt és nyugodtan bevárta 
íz alkalmas pillanatot. Amikor azután nz 
áldozatok eltávoztak a hotelszobából és Le
derer úgy látta, hogy „szabad a levegő" 
álkulccsal behatolt az idegen szobába és 
minden értéktárgyat elvitt onnan.

A jólsikerült betörések után rendesen 
nyomtalanul eltűnt, amire különleges 
módszere volt: Lederer Aurélnak ugyanis 
különleges nevezetessége volt az, hogy 

pompásan tudta változtatni külsejét.
Remek maszkokat készített magának és 
igazán gyakorlott detektiveknek kellett 
annak lennie, aki mégis felismerte.

Mert mégis felismerték. Bizonyítéka en
nek az, hogy november elsején szabadult 
ki Lederer Aurél a gastcini /egyházból, ahol 
az Ausztriában elkövetett szállodatolva jlá- 
sok miatt rá kirótt

Mit mond a valutaügyészség 
vezetője Molnár Sámuelről, 

a „kukoricakirályrór
Tőzsdei körökben vasárnap Is igen nagy 

érdeklődéssel és egyre fokozódó izgalom
mal beszéltek

Molnár Sámuelnek, a „kukorlca-klrály"- 
nak ügyeiről.

Molnár rosszul sikerült spekulációjával 
állítólag 300.000 pengős veszteséget szenve
dett. A sikertelen spekuláció után Istam- 
búiba utazott, ahonnan pár nap előtt haza
érkezett, nyomban a valutaügyészség Lipót- 
körúti helyiségébe ment és itt

kihallgatásra jelentkezett
Két dclclő.ttön át folyt Molnár kihallgatása, 
amely vasárnap befejeződött.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt 
Kotsls Miklós dr. ügyészségi alclnökkel, 

a valutaügyészség vezetőjével, aki ezeket 
mondotta:

Elfogták
a budapesti posták 
zsebmeísző rámát 
Vasárnap délelőtt a rendőrség letartóz

tatta Czeillinger Károly 35 éves volt keres- 
kedősegédet, akit szombaton délután

m főpostán tettenértek zsebtolvajláson.
A főpostán a pénz és ajánlottlovclck fel
adásánál állandóan többen várakoznak és 
szombaton délután a szokottnál is többen 
voltak. Egv cselédleány úrnője megbízásá
ból pénzt akart felndni, háromszáz pengőt. 
A feladóvevényen valami nem volt kitöltve 
és mialatt visszatért, hogy beírja a még 
szükséges dolgokat, a pénzt köténye zse
bébe telte. Egy-két percig tartott az írás 
és amikor visszatérve, a pénzt ki akarta 
venni zsebéből, már nem találta.

Kétségbeesetten siránkozni kezdett, 
ugyanakkor

egy férfi sietve távozott az ajtón ke
resztül.

Többen gyanusuak találták és utána siet
tek. Az utcán sikerült elfogni, rendőr ke
rült elő, aki igazolásra szólította fel a

Megérkezett a mUnchenl

Saloafotsöör
csak az

Apostolok
sörözőjében, Kgyó-utca

hatévi fegyházbüntetését
töltötte ki.

Lederer Aurél Ernő ugylátszik most már 
öregnek érzi magát a szállodafoszlogatás*  
hoz és valószínűleg forgótőkéje sincs a 
nagystílű „üzletághoz." s ezért uj — szeré
nyebb — pályát választott: kabáUolva] 
lett.

A veszedelmes kalandor lakásán most a 
házkutatás alkalmával többek közt egy ér
dekes fényképalbumot talállak, amelyben

Lederer mintegy harminc különböző 
alakban van lefotogra'úlva.

Az egyik képen katonatiszt, a másikon frak- 
kos dandy, a harmadikon szmókingos angol 
ur. Néha monoklit visel, néha bajuszt, néha 
állsznkállt, néha pedig borotvált arccal mo
solyog a fényképeken.

Meglepte a detektiveket, hogy elegáns 
lakást tartott Lederer Aurél a belvárosban. 
Kiderült, hogy a kaháttolvajlások olyan jól 
jövedlenizelck neki, hogy ebből nagystilusu 
élhetett. A nevezetes bandita szombat óla 
a főkapitányság 200-as cellájának foglya, 

—< Molnár Sámueltől egy folyamatban 
lévő ügyről kért felvilágosítást a valuta
ügyészség. Az ügy gyanúsítottjait is kihall
gattuk és ezután vált szükségessé az ő ki
hallgatása. Molnár Sámuel — aki az ügy 
gyanúsítottjai közt szerepelt —, a szükséges 
felvilágosításokat megadta,, Mivel folyamat
ban lévő ügyről van szó, a nyomozás befe
jezése dőlt a nyilvánosságot nem tájékoz
tathatjuk az ügy semmiféle részleteiről.

Értesülésünk szerint Molnár ügyfelei teg
nap újabb megbeszélést tartottak és úgy 
határozlak, hogy

n tőzsdeblróság elé viszik a kukorica
királlyal támadt súlyos differenciájukat 

és a tőzsdeblróság döntése után teszik meg 
azokat a lépéseket, amelyeket még szüksé
gesnek tartanak.

zsebtolvajlással gyanúsított embert. Ez til
takozott a lopási vád ellen, azonban

megmolozásakor megtalálták nála a há
romszáz pengőt.

A főkapitányságra kisérték, ahol megálla
pították, hogy régi ismert zsebtolvajjal van 
dolguk. Czcilingcr az. utóbbi időben több 
zsebtolvajlást követett cl a föposlán és pos
tahivatalokban.
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rjnawrŰ. érdekeli kétnapos versenyt ren
dére!! szombaton é« vasárnap u Fészek csa
pata. Szombaton góluversenyt tartottuk, 
Kincly a szerciKM*  égisze alatt tajlotl le: a 
lapokat nem oüzfollÁk le előre — rendes 
„tiirsaBágbell**  forrnák között folyt a játék. 
A „szerencse" nrni Is kérette magát: nlapo- 
aun beleszólt n versenybe. Sorra kibuk- 
futta a Fészek nagy krekkjeit, Bécsi Lász
lót és Cohen Rafaelt, sói a verseny legszebb 
hölgyét és a legszebb ruha viselőjét M.

Ragyogó estélyIruhás hölgyek és urak 
hallgatták szombat <str tizenkét órakor 
Szab ó Nándor miniszteri tanácsos meg
nyitó szavalt, amelyekkel a Fészek Klub 
nevében üdvözölte a verseny előkelő ját- 
a/ó- és nézőközönségét, majd felkérte a 
hölgy eket, hogy a versenyben kivétel; stu 
n. zzék cl a férfiak baklövéseit és rossz 11- 
rii elkel. Ezután D o r m á n d y Géza nyu- 
g ihnazolt tábornok, a Brl ’ge Szövetség Ügy
vezető elnöke köszönte meg azt az alapos 
in-inkát, amelyet a Fészek Klub és a Fé- 
sz k csapata a rendezés klirtll végzett, vé
gül pedig felszólította a játékosokat, hogy 
bontsák fel n vudooatuj kórtyacsomagokat.

Érte kilenckor, a vacsoraszilncl előtt hir
dette ki n rendezőség az első félidő ered
ményét. Az első helyezetteket nagy taps
viharral köszöntötte a közönség, de u leg- 
imj'yolib tapsot mégis csők dr. Szomjas 
<»yörgyné A s t u t o IJea hercegnő és férje 
kapta ..sikeres játékért**,  amellyel kivívta 
nz utolsó helyet. A szercnescvcrscny vég- 
eredményét a késő ép.zakal órákban hir
dették ki. Első lelt 1 i j György és felesége, 
második S z I n y c l-M e r s r Jenőné--S z I- 
g e 11 Pál dr., harmadik C o h e n Rnfaelné- 
U o k o r Imre, negyedik Bánó Meredné 
--dr. Kun Miklós, ötödik II ú bér György
it ('--G n I g ó r z y István.

A verseny érdekességéhez tartozik az k, 
hogy a szokásos szít mmlárás teljesen el
maradt. Min lösszé kél pár mondott he 
mu'y szleinnicl - G r I m in n é—G I a s n c r 
J'ál és it o g e r Tikomé—A I d o r Ferenc 
—- mindkettő ki is esett a versenyből.

Vasárnap délután 5 órakor a szerencse- 
verseny első öt helyezettjén kívül a követ
kező párok Ilitek le a versenyhez, amelyet 
most már kiosztott lapokkal folytattak: dr. 
II iitln verni j házaspár, Köblösek 
Itmlolfné—S c i n e r Imre, K 11 n g e r Pól
óé J n k a b József, dr. S z a t m ú r y liól- 
miinné —dr. Péter? Jt nő, F a b I n y 1*1-  
sünné- dr. II n j óm Imre. dr. II o r v a y 
IrnŐné —T ó I h Kálmán, Re regi Allce— 
Áruló l.ajos. Teodorovlta házaspár. 
A I p á r Imréné- Wiener István. N z o- 
kolórzy l.ŐMzlóné-vitéz dr. K u 11 f a y 
Gy őző, K I c I n I e I n MUry —dr. Farkas 
Mihály, GerŐ I.ilszlóné—Csillag Tibor. 
Szerdahelyi Vllmosné- dr. P I 6 s z 
Imre. dr. Vámos Andrásul—dr. K ó- 
tzlán Imre, Ilerger Sári—Kovára 
Andor. Popper l.ásr.lóné—Héthy Ist
ván. It I u in Gyuláné—C s a t ó Sándor, dr. 
V á r k o n y I Islviínné— Klór László,
N r e g ő Ikláné—dr. S c h I í f Sándor.

A rendezésért Darvas Itóbertrt és La
ti á n y I Lórántot Illeti dicséret. A késő esti 
eredményekről hírrovatunkban számolunk 
be.
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DIVATCSEVEGÉS
LÁZÁR MÁRIÁVAL
A KULISSZÁK MÖGÖTT

Ifétkor este be
mentem a Művész 
Színházba, hogy 
kicsit „rfíuatóse*  
vegjek” Lázár Má
riával, a magyar 
szinészgárda leg
divatosabb és leg
jobban öltözködő 

tagjával. A művésznőt a tükör előtt 
találtam. Arcát készítette ki nagy 
gonddal. Oly szép volt, oly egyszerű 
és közvetlen, hogy sehogysem tudtam 
felfedezni benne a Disracli vagy a 
Három sárkány démonját.

— Én beszéljek a divatról? — mon
dotta kacagó meglepetéssel. —- Én, 
akinek oly nagy gondot okoz egy- 
egy ruha kiválasztása. Ezen a héten 
például két nagy — egy hetvensze- 
mé!vés éa egy százszcniélyes — estély
re vagyok hivatalos az urammal együtt 
és nincs mii felvennem. Ugye csodál
kozik? Nekem ugyanis szörnyű nehéz 
a helyzetem. Az uram, ha három
szor van rajtam egy ruha, már meg
unja és újat akar.

— Csak az egészen egyszerű, ango
los dolgokat szeretem. Egyenes vona
lakat, amelyik az egész alakot meg
mutatják. Tavaly volt egy gyönyörű 
fekete ruhám fehér rókadisszel. Ehhez 
feliér kamélia fejdiszt vettem, ami 
remekül illet a fekete hajamhoz és 
képzelje, — az uram nem engedte fel
venni. Nem engedte, ínért feltűnő 
volt!! 0 is csak az egyszerűt szereti. 
Csak a sötét színeket, főleg feketét.

— Ha rajtam múlna, mindig csak 
angol kosztümben járnék egyszerű 
blúzzal és borsalino kalapban. Ez a 
kedvencem. Van is belőle három da« 
rabom.

— Csak semmi feltűnés, ez a jel
szavam.

— Az életem is — feleli, amikor 

Magyar „művész-hét" 
Párisban

Flscher Annié, a Lehnervonósnégyes
és Gertler Andor találkozása a Szajnaparton...

Piriit Január 29.
A világ országútiéit járó magyar művé

szek közül nz elmúlt héten többen talál
koztak a Szajna-parton.

Emlltésroméltó komoly esemény volt ez 
a találkozás már azért is, mert újból gyara
pította n Franciaországban eddig Is elért 
művészi sikert és dicsőséget.

Flscher Annié már egyszer kislány korá
ban szerepelt ugynn Párisban, ez a mostani 
volt mégis a tulajdonképpeni

első szereplése a francia fővárosban.
A Cnnrcrl l.amanretur zeneknri hangver- 

senyén játszotta el Liszt; Es dur-versenyél. 
Jegyezzük meg, hogv semmi különös reklám 
nem clŐ2to meg jöttét (mint ahogy itt n ze- 
zennkari hangversenyek szólistáit nem hang 
súlyozzák ki) és mégs: nz ismeretlen fiatal 
magyar leány olyan

hatalmas és frenetikus sikert aratott, 
amilyenre — egy első fellépés alkuimával — 
alig nkad példa. A nem túlságosan lelkes 
párisi közönség zajos tetszéssel ünnepelte 
Flscher Anniét, akinek Játékát — általános 
vélemény szerint —- „élményeként élvez
ték.

I)e nemcsak a nagyközönség, n kritika, n 
szakértők és ni linprcszáriók is behódoltak 
Flscher Annié művészetének. így a rádió ve
zetősége is — bár mór nz e heti programja 
meg volt Állapítva — koncert tartására kérte 
fel a magyar művésznőt, aki természetesen 
vállalta n megbízást. F.s igy Flscher Annié 
pénteken délután hétkor

o párisi l‘Pl nagy leadóállomáson ke- 
rczrtUI gs önyilrködtcttc Játékával a 

a rádió híveit.
(Hündel, Dohnányi és Liszt szerzeményei
vel)

Ezenkívül Páris egyik kimagasló szemé
lyisége és egyben művész-rajongója.

Rolbschlld hóró Is felkérte, hogy sza
lonjában zongorázzék.

A fiatal ningyur művésznőt tehát ott Is. 
nbová csak a lejfémlrlfetfcbbek kapnak 
mcuhi- jst. kiváló értéknek ismertél cl.

Es igy örömmel könyvelhetjük el, hogy

kérdezem — egészen egyszerű. Min
den reggel ’o9-kor kelek és egy vagy 
másfél órát sétálok. Rengeteget dol
gozom. És ha C9ak uj darabra készü
lök, rengeteg próba után bosszulom 
meg magamat azzal, hogy két napig 
el nem hagyom az ágyam. Nincs semmi 
szenvedélyem. Nem dohányzom, nem 
kártyázom és nem iszom. Szeretem a 
társaságot és szeretek táncolni. Ren
geteg jóbarátom van és a férfiak is 
azonnal felfedezik bennem a jó paj
tást. Persze az asszonytárBaságot 
jobban szeretem. Imádom hallgatni 
az életüket, problémáikat és közben 
szépen csendben —- tanulmányozom 
őket. Hiszen igen gyakran meg
játszom szerepüket a színpadon.

— Nem azeretek hócipőt viselni, 
mert nagyon deformálja az alakot, 
viszont szeretem a prémet és az ékszert, 
de ezeket is csak szolidan.

Hol szeret jobban játszani — kér
dem — a színpadon, vagy filmen?

— Mindenütt egyformán. De talán 
azért inkább a színpadon, mert a mo
ziban nem lehetek jelen mindenütt, 
ahol a filmet vetítik, míg a színpadon 
minden este élvezem a közönség lel
kesedését, elismerését és szeretetét, 
Ez a len jobb érzés.

Közben elkészült az arcával. Öltöz
tetőnője fejére illesztette a parókáját 
is. Felvette királynői ékszereit. S 
amint készen áll a jelmezbe, valóban 
királynői! Egyszerűen és röviden: 
gyönyörű!

És mialatt elragadtatással szemlé
lem. csodálkozva nézek a kezére.

— Szent Isten, művésznő, ujján 
felejtette a jegygyűrűjét.

Jókedvűen felnevet.
— Dehogy felejtettem, drágám. 

Sohase veszem le. Majd bolond vagyok. 
Elég nehezen jutottam hozzá!

(Dr. Dévainé Érd fa BSske).

a párisink véleménye szerint: Flscher Annié 
a szezon reveldciója"...

A Lehner-vonásnégycs ezzel szemben 
régi Ismerőse és kedvence a párisi 

publikumnak. 
Törzsközönségük van és híveik száma nagy. 
De n szokásos keretet túlhaladta nz a hal
latlan ünneplés, amelyben a kitűnő magyar 
vonósnégyest a Mozart-estjük alkalmával a 
hangversenytermet zsúfoltan megtöltő lelkes 
közönség részesítette.

És még egy fiatal magyar tehetség e heti 
szereplését kell föl jegyeznünk. Gertler An
dor, a Bruxcllesbcn élő hegedűművész — 
ugyancsak vonósnégyes • alakulatban —-
melynek ő n vezetője és prlmhcgedüse 

mutatkozott be a „Revue Miulcale**  
zcnedélutánján.

Programján, ahol modernekkel találkoz
tunk, legnagyobb sikert Dadák 1-sö számú 
vonósnégycséi tl érték el.

Túlzás nélkül megállapíthatjuk tehát, 
hogy nz elmúlt héten „Magyar műuéit-hét" 
volt Párisban.

 Mándy Tlona

— Villamos fősét, fánk sütés és betartást 
kénfllékek bemutatása. A farsangra való tekin
tettel nz V.. Honvéd u 22, ss. alatti Elektro
mos kiállításon n hetenként sterdán délután

6 órai kezdetei tartandó bemutató előadá
son év n minden hétfőn, csütörtökön és pénte
ken délelőtt %10-kor kezdődő főzést gyakor
latokon szalagos farsangi fánk sütését, vnla- 
mint n villamos háztartást készülékeket is be
mutatják Belépés, ruhatár díjtalan. A kinllf- 
táa nyitva- hétköznapokon d. e. 8—2 és d. u. 
4-—7 óráig.

— t’j látványosság a Belvárosban. Molnár és 
Moser droguislák, az ismert, régi patinás rég 
vevoközönsége kényelmére és megnagyobbodott 
forgalmának zavartalan lebonyolítása érdeké 
ben a régi házban: PetöÜ SAndor utca It, uj 
sarokhelyiségbe költözött. Ízlés, szépség, prak
tikusság és modern elgondolás érvényesül nz uj 
üzlethelyiségben, amelyről megállapítható, hogy 
Bécs. Berlin és Párizs nem dicsekedhetik ha
sonlóan pazar és gyönyörű drogéria- és illat 
szerszaküzlcttel.

KŰZ6AZDASA6 SCTTM-THTn

A Hazai Bank zárszámadása
A Hazai Bank mérlege huszszáznlékoz 

nyereséget mulat ki, ez az összes üzletágai
ban nagy fejlődést jelent, amely Rapoch 
Jenő dr. vezérigazgató kiváló vezetésének 
köszönhető.

♦

A Hazai Dónk Részvénytársaság igazgató
sága január 3?-án Szécsl Pál m. kir. kincs- 
túri főtanácsos, elnök vezetésével tartott ülé
sében megállapította az 1936. üzletév zárószá- 
madásait. A mérleg nz előző évi 408 746.18 P 
nyereséggel szemben J<M 113.04 P nyereséggel 
zárult, Az Igazgatóság elhatározta, hogy a 
folyó évi február 12 én tartandó közgyűlés elé 
oly javaslatot fog terjeszteni, amely szerint 
az alajHzahályszerü levonások, továbbá n tar
talékalap, a nyugdíjalap és az ingatlanok ér
tékcsökkenési alapjának a tavalyit meghaladó 
javadalmazása után n nyereségből részvényen
ként az előző évivel azonos összegű, 1 P osz
talék fizettessék és 10.1.410.64 P az 1037. úz- 
letéo számlálóra elővitessék. Habár a bank
nak sem számottevő külföldi kötelezettel get, 
sem mezőgazdasági kintlevőséget nincsenek és 
a leírásokra szükségelt összeg az előző évi 
363.765.53 P-vel szemben csak 140.335.71 P-t 
tett ki. nz igazgatóság nz adott viszonyok mel
lett mégis helyesebbnek véli az osztalék eme
lése helyett a bank belső erőforrásainak to
vábbi növelését.

A mérleg egyes tételeit illetőleg felemlí
tendő, hogy a váltótárca 18.l8i.34t.64 P-t tett 
ki, nz előző évi 17,164.928.84 P vei szemben. 
A bank a uáltőleszámitolásl üzlet ápolására a 
lefolyt évben is a hagyományos gondot fordí
totta és ügyfeleinek körét bővítette; n lom
bardhitelek összege 882 241.64 P, nz előző évi 
1,1-30.907.25 P vei szemben. A nyílt hitelek és 
egyéb adások tétele a multévi 4,210.893.67 P- 
ről 3,519.583.96 P re csökkent, viszont az egyéb 
fedezettel bíró adósok az előzőért 12,618.180.05 
P-ről 13,072.479.90 P-re emelkedtek. A bank 
a lefolyt évben is készséggel állott aj hitelek 
nyufiúsával a piac rendelkezésére, gondosan 
ügyelvén a hiteligények elbírálásánál arra, 
hogy a visszafizetések pontos teljesítése bizto
síttassák Az értékpapírtárca 2.343.718.47 P ve! 
(ar előző évi 2.392.994.83 P-vel szemben) és a 
nénzintczeteknél és vállalatoknál fennálló ér
dekeltségek tétele 4,648.062.16 P-vel <n múlt 
évben 4,658.081.61 P) változatlan maradt.

A takarékbetétek 10,033 172.38 P-bcn kimu
tatott összege (az előző évben 9,437.189.53 P) 
és a folyó- és csekkszámlákra elhelyezett be
tétek 16.579.405.06 P-t tevő összege (az előző 
évben 15.879.653.54 P) az 1036. üzletévben is 
örvendetesen nőtt.

Rendkívül érdekes statisztikai adat ke
rült most Ipari kivitelünkről nyilvános- 
sóira. Az elmúlt évben elért több mint 75 
millió pengő kiviteli felesleggel, amely pon
tosan 50 százalékkal több, mint az 1935. évi 
eredmény, megközelítettük ezt az aktívu
mot, amclv 1933-ban mutatkozott. Ez a 
nagy kiviteli többlet kizárólag az év máso
dik felének eredménye. Az első félévben 
ugyanis a mérleg még három és félmilliós 
de'Httel zárult és Igy a második félév 79 
milliós kiviteli többlete eredményezte sz 
egész év 75 és fel milliós aktív egyenlegét.

♦

Aí érdekképvlselell fúzió kérdésében fon
tos tárgyalások indullak meg. Az egyik ke
reskedelmi érdekképviselet illetékes helyre 
beadványt intézett a fúzió ügyében és ezt 
egyidejűleg elkíildölte a társegyesületnek is. 
A beadvány megállapítja, hogy a kereske
delmet a jövő számára csakis az egységes 
érdekképviseleti organizáció ereje mentheti 
meg. *

Most már befejezőit ténynek lehet tekin
teni, hogy átszervezik n tcxtilbeliozatall bi
zottságot és abban nránylagos képviseletet 
koptnak nz egyes szakmák.

4

Az antwerpeni gyém&ntszlndikátus most 
lelte közzé 1936. évi forgalmi kimutatósát, 
amelyben megállapítja, hogy a gyémánt átlag
ára az utolsó öl év ulntt mintegy C»0 százalék
kal emelkedett. Az áremelkedést nzzal Indo
kolják, hogy a hndilpnrnnk rengeteg csiszolat
lan gyémántra van szüksége és ezért nz utóbbi 
évben nagymennyiségű gyémántot vásároltak 
össze.

4

A nyugdíjas magánnlknlmazotlak országos 
szövetsége nyagdijegycsülell csoportja tagérte- 
kezktet tartott, amelyen Somlyó Gyula főtitkár 
beszámolt a Magántisztviselők Országos Nyug- 
dijogyesülctével folylatoll tárgyalásokról. A 
megállapodás eredményeként n kél testület 
közös erővel veszi fel n harcot a nyugdíjcsök
kentések kiküszöbölésére.

♦
Az 1037 március 7-161 14-lg tartandó bécsi

tavaszi vásár iránt fokozott érdeklődés mutat
kozik és a helyigénvlésck száma Is érczhetöon 
emelkedik. A vásár felkereséséi számos utazód 
és vlzumkedvczmény könnyíti meg.

4
Az Április harmincadik ón megnyíló Buda-, 

pesti Nemzetközi Vásáron nz Ipari és kereska- 
delmi minisztérium kisipari csoport felállítását 
tervezi, amelyben a kisiparban használat0* 
i illnmosgépekct szakmai műhelyekben mutat
ják b.>, A helyszínen készült tárgyakat a vásá
ron fogják Árusítani. «
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Két revolverrel sortiizet 
adott feleségére, azután 
autón elmenekült 
a válópSrös csendőrférj

Eger, január 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

'Jelentést!.) Véres revolverei családi dráma 
történt vasárnap hajnalban Tiszaörs község
ben. Kiss József nyugalmazott csendörör- 
mesler néhány hónap óta különváltan él 
feleségétől, Jobbágy Veronikától.

A házustársak közt megindult a valóper 
és az asszony nővéréhez költözött, aki fér
jével együtt ugyancsak Tiszaörsön lakik.

Kiss József vasárnap hajnalban belopód
zott sógora házába. A házbcliek aludtak 
még. A csendőrőrmester megvárta, amig 
sógora felkel és eltávozik hazulról és 

aztán bement abba a szobába, ahol 
felesége aludt.

Villamos zseblámpájával rávilágított az alvó 
asszony arcába. Kissné felriadt álmából.

A kővetkező pillanatban a férj előkapta 
revolverét s közvetlen közelből rálőtt 

feleségére.
Az asszonyt vállán érte a golyó, felugrott 
az ágyból s kiütötte férje kezéből a fegyvert.

Kiss József néhány lépést hátrált, aztán 
ezt kiáltotta:

J— 1 —r

Ezrek temették vasárnap 
az Arató-fiukat, a rákoshegyi 

testvérdráma két áldozatát
Rákoskeresztúron, a falusi kis temető

ben vasárnap ezer meg ezer ember gyüle
kezett, asszonyok, férfiak, gyermekek — 
olyan hatalmas gyászoló közönség, amek
korát még sohasem látott Rákoskeresztúr:

Arató Endréi és Arató Lajost kísérték 
utolsó Htjukra, a rákoshegyi Arató-fiu
kat, akik huszonnégy óra alatt elmen

tek egymásutiín ..,
Ezelőtt égj’ héttel a két Arafó-fiu korcso

lyázni indult, a jégpálya helyett azonban a 
temetőbe mentek. Hogv itt mi történt, az 
örök titok marad. A kisebbik fiút, Arató 
Lajost, átlőtt fejjel holtan találták meg a 
sírok között és rá egy napra az idősebbik 
testvér is öngyilkosságot követett el Buda
pesten, a Mátyás-léren. Pisztolyával főhe- 
lőtlc magát és nyomban meghalt. Mi tör
tént a két testvér között, véletlen szeren
csétlenség történt-e, vagy más motívumok 
játszottak közre, mikor n végzetes revolver
lövés eldördült a temetőben — ennek a tit
kát magukkal vittek. Rákoskeresztúr és a 
vele öjsteépült Rákosliegy, RákoMiget és 
Rákoscsaba lakói a legfantasztikusabb kom
binációkat fűzik a szörnyű esethez.

A három község lakosságából többezer 
ember gyűlt össze vasárnap délután a rá
koskeresztúri temetőben.

Behavazott, jeges utakon, sűrű csopor
tokban, csapatostul érkeztek az embe

rek,
akik mind ott akartak lenni nz Arató-test
vérek végtisztességén.

Húrom órakor már a nagy tömeg ellepte 
egész temetőt. A sírokon emberek álltak.

Sok fejfái letörtek, ember ember hálán 
szorongott,

akik Budapestről érkeztek, azok már csak 
üggyel-bajjal juthattak he a temetőbe.

A rákoskeresztúri kv.ségi temető primi
tív. deszkákból összetákolt ravatalozó he
lyisége elölt állították fel a tragikus halált 
halt testvérek koporsóját.

Két egyforma ezüstös koporsó, 
oldalukon arannyal nz írás: „Aulitzky 
Endre, élt 22 ével", „Aulitzky Lajos, élt 17 
évet".

Az Arofó-fluk ugyanis csak rövid Idővel 
welött magyarosították meg a nevüket és 
szüleik, akiket még mindig Aulitzkynak 
hívnak, a régi nevet Íratták u koporsókra.

Pétery József plébános szentelte be a 
koporsókat, azután a tömeg menetté iga
zodott.

Ministránsgyerekek elől a rákoskeresztúri 
egyházközség feszületét vitték, azután a két 
fejfát, majd

huszonnégy rákoskereszlurl fiatal leány 
következett, fehér népviseletbe öltöztek, 

sclyemkrndflvel voltak átkötve.
A koszorúkat, amelyeket a rokonok ét 

barátok küldtek, vitték a menet előtt. Ez
után a Pro Patria 140. számú csel készcsapat 
uient diszlépésben, majd a Turul szövetség 
egyik törzse következeit. A fiatalabbik 
Arató-fiú ugyanis grafikai főiskolára járt és 
’agja volt n ráknscsabnl cserkészcsnpntnnk. 
Rurálai eljöttek, hogy az utolsó tisztességet 
megadják tragikus sorsú tártuknak. Ezután 
hozták a koporsókat, amelyet nagy tömeg 
követett.

A temető túlsó sarkában

— Van nálam még egy fegyver!
Ebben a pillanatban egy másik revol
vert kapott elő s ezzel lőtt rá a felesé
gére. A szerencsétlen asszonyt mellén, 
kezén és karján érték a lövések s vérző 

testtel, eszméletlenül esett össze.
A revolverdörrenésekre berohant a szo

bába az asszony nővére, megérkezett a 
sógor is, aki rárohant Kiss Józsefre.

A két férfi perceken keresztül dula
kodott,

majd Kiss József kiszabadította magát, ki- 
rohant a házból és nemsokára már eltűnt a 
községből.

Később derült ki, hogv Kiss József autót 
bérelt, a község határában berélte nz auto
mobilt és

a véres merénylet után autón 
mcnekilll el.

Kiss Józsefnél az egri irgalmasok kórházába 
szállítói Iák. Súlyos, élei veszélyes uz álla
pota. A csendőrség megindította n nyomo
zást a revolvercs merénylő férj felkuta
tására.

Érdekes eltűnési ügy foglalkoztatta az 
elmúlt napokban a rendőrséget és az éj
szakai világot. A Capri-mulató egyik csinos 
szőke kis táncosnője tűnt el a lakásáról és 
napokon keresztül nem adott életjelt ma
cáról. A fiatal táncosnőt Harle’i Érikának 
hívják a lokálokban. Édesapja jómódú bu
dapesti kereskedő, a Nagymező-utcában van 
régiségkereskedése. Az apa maga jelentette 
be az eltűnést a rendőrségen s egyben kö
zölte azt is, hogy

gyanúja szerint leánya leánykereske
dők karinaiba került, akik a Balkánra 

vitték ki.
\zért gondolt erre, mert leánya útlevelet 
akart váltani u rendőrségen, de ö nem adta 
ehhez beleegyezését. Az útlevélre azért volt 
a táncosnőnek szüksége, mert egy ismerőse 

romániai mulatóba kínált neki szerző
dést.

A bejelentés nyomán nagy apparátussal 
indult meg a nyomozás. Keresték a leányt.

Lesziírták a fejfákat is de nem találták sehol sem. A lapokban kö-
és közben n templomi énekkar halkan, fin- ’ zölt nyílttéri felhívások sem jártak ered

Ezután leeresztették a koporsókat Az 
anya fehér rózsacsokrot dobott utánuk.
Felzugott a Circum dederunt szomorú 

hangja és a koporsót leeresztették a sírba. 
Nagy tömeg halálos csendben hallgatta a 
pap imáját.

— lieguiescat in pace ...
Ezután megindultuk a hantok dübörögve 

és a gyászoló közönség kórusban mondta 
a Mialyánkot és nz l'dvözlégy Máriát. Az 
után sirhant domborult a titokzatos körül- 
niinyek között korai halált Imit testvérek 
koporsója- fölé, amelyet elborítottak a ko
szorúk.

készen állt a kettős sir. A két fiút, akik
nek halála örök rejtély maradi, egymás 

mellé temették.
f Apjuk, anyjuk, fivérük feketébe öltözve 

: Iálltuk zokogva ii nyitott sir szájánál.
* !•' v.nf itn u kimnt-ti'iL ut At

I A mosóosztályrólA vászon- 

osztályról 
pamutból Tenniszflanell 

m ötere 44 fillértől 
továbbá d.rtnek, foitM, kartonok, 

barhattok, Hanoi:. t, mOa.lymek atb.

A selyemosztályról 
maselvembAI

SS. DIVATcsahNOKíí

At ILrzsébe'- 
korul barkán

találkozik az 

egész vÁrcs

A. József*  
korul sarkán

...kogv tfYCMVÜi’kcáíék 
az ujjávarázaclí

JEC. Et-kivé klabai*

1

lepélyes lassúsággal énekelte a temetési 
'’neket.

Az Aulitzky-család végzete n két fiú haló
éval még nem teljesedett be.

Nagyanyjuk halálos betegen feküdt a

Izgalmas hajsza 
az eltűnt táncosnő után,
aki háromnapos sikertelen ku'.atás után 
vasárnap jelentkezett az apja lakásán

Törülközők 
métere 39 fillértől 

aionklva: altonok, catlr.k. 
kanaváaaok tik. dua váraaitákkan

A szövetosztályról

Női ruhakelme ao
Mlstra _....... SFOflIHrlől

MenklvUl női éa férfi ruha- éa 
kabétaattvatak

Különböző JómlnőzégU hibás zsebkendőn darabja 
férfi 30 Hlér női fillér

Árusítás az J-sö emeleten.

A Rákóczi, 
ul sarkán

temetés Idején lakásukon,
ágyba döntötte a két unoka szörnyű sorsa. 

Némelyek már halálhírét is költötték, 
azonban a hírekből csak annyi igaz, hogy 
állnpota rendkívül válságos ..

ménnyel. Érdekes, hogy a nyomozás az eh 
múlt hónapokban egy

crkőlrsbotrány során sokat szerepelt
VII. kerületi Névtelen-utcából indult ki.

Itt lakott a 8-as számú házban llarl&j 
Erika, polgári nevén Grosz Évi, édesapjá
nál, Grosz Gyula kereskedőnél. A kis tán
cosnő azonban rövid idővel ezelőtt elköl
tözőt ta szülői házból, mert mióta édes
anyja meghalt, összekülönbőzölt apjával. 
Barátnőjéhez költözött, aki szintén tán
cosnő, volt, de aki szintén nem tudott fel
világosítást adni a rejtélyes módon eltűnt 
llarley Erikáról.

Értesítés ment az összes határállomások
hoz a leány személyleirásával, a határon 
átmenő vonatokat detektívek figyelték.

Mig a nyomozás igy folyt, váratlan for
dulat következett be az ügyben.

Az elveszett leány vasárnap reggel fel
kereste édesapját.

Kiderült, hogy az elmúlt három napot or
vosi ápolás alatt töltötte és már végleg le
tett a romániai útról.

4 tüggönyosztályról

Indanthrenfüggönyanyag 
métere 68 fillértől 

továbbá markHettaá, ciokntlvetdi. tfflertiník, 
mindennemű Indán.iiren ft’ggünyanyagok, 

futóizenyegek
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SZÍNHÁZ

VÖRÖS RÓZSACSOKOR
várta Fedák Sárit az Operaház kiskapu
jában, amikor átruccant a szomszéd utca 
szomszéd színházából, hogy elmondja 
prológusát az uj Sybill előtt. Walter llőzsi, 
az uj Sybill fogdta virággal „a régi', fc- 
fclcjthctctlen Sybtllt", aki közvetlenül a 
háború elölt az operett uj játékstílusára 
tanította meri Rudapestel, talán egész 
Kőzépcurópát Is. Az operett azóta sokszor 
haldoklóit s agonizáló betegágya mellett 
a szinhdztiidósok már számtalanszor el
mondták a nekrológot. Régi igazság azon
ban az, hogy akit tulhamar parentálnak 
cl, nz sokáig jog élni. így vagyunk a: 
operettel is, melynek csodálatos re- 
naissancca tárult szombat este az ünnepi 
közönség elé és a már szinte poraiból 
feltámadt műfaj olyan gazdagsággal, any
agi pompával és frisseséggel mutatkozott 
meg, hogy minden remény megvan a 
hosszú életre.

Azok, akik az operettet clparcntálták, 
elsősorban azt emlegették, hogy nincs 
senki már ,akl nagy operettet énekelni, 
táncolni és játszani tudna. Attól a kevés 
kivételtől eltekintve, akik az operett mo
dernizált és reuüsitelt műfaját játsszák, 
valóban nincs nngy választék az operett
primadonnákban, ha a szó legnemesebb 
értelmét tekintjük mértéknek. Éppen 
ezért valósággal fclfedezésszámba megy 
'Márkus Lászlónak, az Operaház igazgató
jának szerencsés választása, amellyel a 
primadonnaszerepet Walter Rózsira bízta. 
Ez az erteriőrben ragyogó, ének kall ura 
Jóban pedig igaz értéket jelentő művésznő 
magasniuóju színészi produkciója és lánc
tudása frappirozta különösen a közönsé
get, amely már válogatottságánál fogva is 
hidegebb érzület.1 és nem egy könnyen 
lelkesedő. Ez a frakkor, estélyiruhás pub
likum, amely nz előadás közben gyakori 
tapsviharaival ismétlésre kényszcritctle 
Walter Rózsit és partnerét, Palló Imrét, 
a harmadik felvonás végén állva maradt 
a helyén és kitüntető óvációban részesí
tette uz Operabálnak, most az operett
nek Is felfedezett primadonnáját, Walter 
Rózsit.

Az a vörösrózsacsokor tehát, amelyet 
Walter Rózsi nz „első és felejthetetlen 
Sybillnck" nyújtott ál nz előadás előtt, 
szimbólummá növekedett az előadás vé
gére. Ez a rőzsacsnl.or nem az elmúlt 
idők sírját díszíti, hanem egy feltámadt, 
uj műfaj, a nívós operettszínházi kultúra 
diadalmas újjászületését ünnepli.

Jétré

HGSZIXHÍZ
Szombaton, február 6-án

elösiört

n bécsi szozón legnagyobb sikert*

JÁVOS
HÚS FEKETE LÁSZLÓ 
uj vlgjátóka

ríizercpiók Murát) Lili, Cs.Aczél 
Ilona, SomlayArlhur, 
Ráday Imre, Dános 
György

Jegyrendelés: 1 153-44

* Trojanoff baleUakadéinláJAnak növendékei 
nyerték. meg rí első dijat n vasárnap délelőtt 
a Metró filmpalotában tartott „Táncra síülct- 
tem" cimü film láncversenyén.

Táblás házán 
mavész szipházban

Lázár, Oóth, Mezey.Egry.BAkáisy

*• TÍZ NAPIG ORVOS NÉLKÜL feküdt 
szállóbeli lakásán egy volt pesti színigazgató, 
aki évtizedekig hozzátartozott Budapest szín
házi életéhez, I.ábát tűrte az nccán és a kis 
szállóbeli szobájába vitette magát azért, mert 
félt, ba kórházba kerül, azalatt nélkülöző — 
mondjak meg nyíltanéhező családját kite
szik a hotelből. Iszonyú kínok között feküdt 
ágyában orvos nélkül a volt színigazgató, 
míg végül egyik barátja véletlenül tudomást 
szerzett a dologról és szinte erőszakkal beszál- 
llttatta a Zsidókórházba. A család most a leg
nagyobb nélkülözések között várja a ki
lakoltatást. — A színigazgató feleségének 
télikabátja sincs, hogy az utcára menjen, 
dlákfla pedig kénytelen ruha hiányában távol
maradni a gimnáziumtól. írjuk Ide, hogy e 
szomorú dráma hőse valaha a vidámságot 
Jelentette Budapesten: Féld Matyinek hívják.

2. UJ MÉLTÓSÁGOS UR kln«verí,ér61 
számoltak be a lapok. Grünauer József bu
dapesti tokosnak a magyar zene- és ének
művészet külföldön való támogatásával 
szerzett érdemei elismeréséül a kormányzó 
a kormányfőlnnácsosl elmet adományozta. 
Scnktse tudta, hogy ki ez a Grünauer és 
mivel támogatta olyan hathatósan a zene- 
és énekművészeiét. Kinyomoztuk a rejtélyt: 
Grünauer József Németh Mária férje. A 
nagy énekesnő már régen méltóságos asz- 
szony, miután ő császári és királyi kamara
énekesnő és ezzel a méltóságos cim jár. 
Most a méltóságos asszony férje is méltó
ságos ur Jeti. Gratulálunk!

J- Ö, FREOEItlCI Vasárnap dílelóll a üu- 
dapesti Játékszínben uj avantgardista művész
együttes mutatkozott be, amely Vincié Ferenc 

Frederic!" cimü színmüvét játszotta. Az 
ólmok é« vágyak embere ütközik össze a da
rabban a társadalommal. Vincié Ferenc a 
régi tételt modern, uj színekkel festi alá, ha
tásos dialógusokkal, erős szinpadérzékkel ope- 
ról, de minden látszatmercszsége dacára is 
megmarad a polgári mesgyén. Avantgardistá
nak nem elég erős, mondanivalóiból pedig 
hiányzik a meggyőző erő Munkájával meghitt 
közönsége előtt sikert aratott és abban nagy 
része volt Törzs Miklós aprólékos és a sze

Harmincezer pengő óvadék miatt 
hiúsult meg Németh Mária 
pesti operettszereplése

A Hétfői Napló adtn elsőnek hírül, hogy 
Németh Máriát, n kiváló énekesnőt egy kon
zorcium harminc estén át való operett
szereplésre kérte fel. Ez a konzorcium elő
ször a „Mária Terézia" cimü most készülő 
operettet akarta eljátszatni Németh Máriá
val, az eredeti terv szerint a Művész Szín
házban. Roboz Imre, a Vígszínház igazgató
jának és Bárdos Arthurnak

közös produkciójában 
került volna színre az operett, amelynek 
előadásától azonban Bárdos Arthur a szín
ház egyéb terveire való hivatkozással vissza
lépett. Ekkor került a terv Föld Aurélhoz, 
a Városi Színház igazgatójához, aki a kon
zorcium egyik tagjával Bécsbc utazott, hogy 
ott kössék meg n szerződést Németh Máriá
val. A dolgok később úgy alakultak, hogy

A HÉT MAGYAR FILMJE^

MÉLTÓSÁGOS 
KISASSZONY

Az. egyre jobban izmosodó magyar film
gyártás egyik legujnbb terméke került e hé
ten a nagyközönség elé. Szepes Béla és Vdrp 
Pál néha-néha drámáim hajló, de alapjában 
véve rendkívül vidám s fordulatos játéka ez. 
amely bizonyos mértékben újszerű és meg
lepő. Az egykori gerelyvetőbajnok és a ki
tűnő fiatal újságíró kerek és épkézláb me
sével ajándékozza meg ezúttal n moziba 
járó publikumot, amely kétségen felül más
fél órán át kitünően szórakozik. Egv fiatal 
orvos kerül összeütközésbe édesapjával, n 
textilgyárossal, aki azt szeretné, ha a nagy- 
jövőjű fiatal feltaláló otthagyná hivatását 
és átvenné n textilgyár vezetését. A fiatal
ember nzonban nem tántorítható cl hivatá
sától és inkább lieáll liázitnnitónnk egy 
milliomos nagyvállalkozóhoz, semmint meg
győződéssel ellenkező módon élje le életét. 
Abban azonban, hogy liárílanitó lesz, lénye
gesen beleszól a szerelem; n milliomos 
leánya tetszik meg neki. aki egv herceg 
menyasszonya. Így indul el a film, amely 
elvezet a Grossglocknercn épült kastélyba, 
a hó- és jégmezőkre, ahol a cselekmény 
nngvrésie lejátszódik. Erén a ponton áll
junk meg eg> pillanatra és fejezzük ki el
ismerésünket a film gyártója, Soltész Endre 
iránt, aki mondhatnánk n magyar filmek 
anyagi erejét meghaladó bőkezűié ;gcl állt 
a szüzsé rendelkezésére. Ragyogó külső 

rény eszközökhöz képest Is finom rendezésé
nek. Kovács Aladar a főszerepben rokonszen
ves. Jól látott, de bátortalan karrikaturát 
adott Szabó Dezső. Tnsnádg András, Halász 
Anna, Váry Györgyi. Tihanyi Andor és a ked
ves Csatószeghy Klára Játszottak még a da
rabban.

4- A GYILKOS SZÍNHÁZI VERSENYBEN 
valóban dicsérendő módon állja meg he
lyét a Kamaraszínház, amely az Vrilány 
szobát keres cimü darabjával vasárnap 
másodszor jubilált. Zilahy Irén, a darab 
primadonnája, aki eddig sem osztozott túl
ságosan a színház gondjaiban, megválik az 
együttestől és helyette a kitűnő Fenyvesig 
Éva játssza tovább a darabot. Zilahy Irén, 
aki esténkint kétszázötven pengőt kapott, 
egyik nap, mikor meglehetősen kicsiny volt 
a bevétel, nem kapott gázsit. Este össze
csomagolta ruháit azzal, hogy ha másnap 
délután három óráig nem kapja meg a 
gázsit, nem játszik tovább! A színház nngy 
erőfeszítések árán mindent kifizetett Zila- 
hvnak — de nagyon helyesen —, tovább 
nem óhajtotta vállalni az amugyis jómódú 
primadonna hatalmas gázsiigényét. Ez » 
kis színház élni és dolgozni akar. Már pró
bálja is a következő darabot. Vaszary: 
„A férfi ingatag" cimü vígjátékét. Lehető
leg sztárok nélkül, de kitűnő előadást akar 
nyújtani.

•5. CET SZENZÁCIÓJA roll minden ejyíb.n 
felül a „Sybill**  szombatost! díszelőadásának. 
Az egyik a ■ a ruha, melyet Fedák Sári 
prológja alkalmával viselt. Ezt a fehér musz- 
llnbrirsony gyöngy ruhát Lédáknak annakidején 
még a Berkovits-nénl szabta, a Sybill első 
premierjére. A ruhát most, amelyet gondosan 
megőrzött Fedák és szinte ereklyeként tekin
tett, az egykori készítő fia, Bcrkovits Bandi 
modernizálta. — A másik szenzációt nevezzük 
röviden Madame X-n c. k. Csodálatosan 
szép lilaruhés hölgy, akire felügyelt az egész 
nézőtér. Egyedül Jött, egyedül ült az egyik 
zsöllyén, senkihez nem szólt az előadás alatt, 
csak a szünetben, amikor egy pohár vizet kért 
— tudták meg az érdeklődők, hogy angol.

nem egy megírandó Mária Terézia darabot, 
hanem Kálmán Imre Joscphine császárné 
cimü operettjét fogja énekelni a kiváló mű
vésznő Budapesten. A bécsi

tárgyalások azonban meghiúsultak, 
mert Németh Mária feltételként kötötte ki, 
hogy harmincezer pengőt, azaz

harminc esti felléptidiját a színház előre 
deponálja

számára egyik bankban. E feltétel teljesité- 
sérc Németh Mária kétheti terminust sza
bott, amely tegnap járt le. Miután a feltételt 
a Városi Színház, illetve a darabot produ
káló konzorcium nem teljesitette, Németh 
Mária arról értesítette a Városi Színházat, 
hogv*  pesti fellépését tárgytalannak tekinti, 
miután erre az időre másirányu vendégsze
repléseket már aláírta.

►——aMK-
felvételeket kapunk a Grossglocknerról, né
hány egész nagystílű és hatalmas díszletet, 
olyant, amilyent csak angol vagy amerikai 
filmekben láttunk.

Balogh Béla rendezése általában nívós .zs 
mértéktartó. Javára kell Írnunk azt a szí
nészi teljesítményt, amelyet Csortos Gyula 
nyújt és amihez hasonló magyar film vász
nán még nem volt látható. Csortos ngoni- 
zálása, majd életretérése premier plánban, 
ez a fo'.ografálás remeke is s azért Vidor 
Andort dicsérjük. Amilyen megrendítő és 
megrázó n drámai pillanatokban Csortos, 
annyira ellenállhatatlan a száz százalékos 
humor képviselője Mály Gerfí Kedves és 
bájos Szcleczky Zita, kit azonban, sajnos, 
csak a film utolsó kétszáz méterén tudtak 
jól folografálni. Meglepetés volt szá
munkra Básthy Lajos kiugrása. Fülöp 
Magda és l'ray Tivadar egv remek jelenete 
azt mutatja, hogy Fülöp Magdát a rendező
nek kissé mértéktartóbbra kellett volna fog
nia. Nagyon megdicsérjük Vizváry Maris
kát, Z. Molnárt, Vértes Lajost, Bilicsyt és 
a kis Dévényi Lacit.

Nem kétséges, hogy a film, amely a siker 
biztató előjeleivel startolt, a közönség tet
szésével fog találkozni.

• Késiül a Pódium harmadik uj műsora. A 
Pódium e hit első napjaiban érkezik előadás
sorozatának W-ik előadásához, de a társulat 
máris Jav.iban késiül az uj műsorra, amely ha 
lehel, még vidámabb és nevetlclőbb lesi, nihil 
uz előrO Ai uj műsornak.

* Érdemen etolvnsni lapunkban az Arizona 
februári műsorának menetrendjén

MOZI

hogy most találtuk először igazán jónak a 
filmen Rőkk Marikát, akinek

A SZÍV NEM ELADÓ
cimü filmje az Urania hatalmas sikere. 
Georg Jacoby, a film rendezője nagyon 
ügyesen álmentetle filmre Rökk Marika 
akrobatikus tehetségét is, amelyet Budapes- 
ten már a Cirkusz csillaga cimü darab pro
dukciója közben megcsodáltunk. — Gyö
nyörű szinesíllm a 20th Century l ox

RAMÓNA
cimü alkotása. Hál’ Istennek már ott tartunk, 
hogv a szinesíllm nem bánija a szemet, hamar 
megszokjuk és szinte észre se vesszük, hogy 
nem fehér-fekete képeket látunk Ez talán a 
legnagyobb dicséret, amit erről az elbűvölően 
regényes pompájú szinesfllmről mondhatunk, 
amelynek főszerepeit a gyönyörű Loretta 
Young és egy valódi indián színész, Don Amehe 
játsszák a Radiusban. — Az igazi reprezentatív 
francia film, Annabella uj remeke,

ASSZONY A CSATAHAJÓN.
Claude Farrére híres regénye elevenedett 

meg, kissé emlékeztetve a szerző Csata cimü 
csodálatosan szép filmjére. Idegfojtó Izgalom
mal egy tengeri ütközet tanúi vagyunk, do 
maga a darab meséje is olyan szilárdan épült, 
mint a csatahajó, amelyen játszódik, a levegője 
olyan elektromosán izgalmas, mint az ütközet, 
amely körül a történet forog. Lclrhatat’anul 
reme!: a hadbirósági tárgyalás, amelyet a fran
ciák hircs Signorcttje vezet, n művészetnek 
olyan finom eszközeivel, amelyért Hegedűi 
Gyulát szerettük. Ezt a filmet mindenkinek 
meg kell néznie a Royal Apolló ban és a 
Corso-ban.

HÁROM UJ UFA-FILMET
láttunk a szakmai bemutatók során nx 
Urániában. Bernhardt Kellerniann „Antitól, 
az olajváros" cimü regénye nyomán Túr- 
janszky rendezésében készült az első, amely 
a német filmtechnika bravúros alkotását 
dicséri. A minden eddigit messze meghaladó 
fényképészeti csodák viszik ebben a filmben 
a főszerepet, amely erős naturalizmussal 
mutatja be, hogyan lesz egy poros kis fé
szekből a felfedezett olaj hatása alatt világ
város és hogy a felszabadult emberi indula
tok hogyan lobbantják lángra és semmisítik 
meg egy zseniális fiatal mérnök munkájá
nak eredményét. Gustav Fröhlich és Bri- 
gitte flornay a két főszereplő. — A má*ik  
film: „liusz év után", Eggerth Márta való
ban szép és finom filmje. A Valse Irisle 
körül fonódó Metternich korabeli hangulat 
jólessen ringat vissza egy kis német feje
delmi udvar bájos, naiv, puderillatu roman
tikájába. — A harmadik film talán az Ígér
kező legnagyobb siker, Willy Blrgel „Sza
badság és szerelem" cimü alkotása. A nem
régiben feltűnt német jcllemszinész hőse 
ennek a Lengyelországban történő drámá
nak, amely akkor játszódik, amikor az orosz 
elnyomás lett úrrá a lengyeleken. Két len
gyel ulánusszázadost egy távoli orcsz ez
redbe osztottak be s nz ulánusok két kapi
tánya idegfeszitöen izgalmas élet-halálharc- 
ba keveredik egymással. A film tulajdon- 
kénnen gyönyörű hősi ballada, amelyben 
Willy Birgcl megrázó erejű, nagyvonal'*  
alakítása a legemlitésrcméltóbb.

A veszedelmes életkor: 
a negyvenéves asszony
A veszedelmes életkorról készített nagyon 

aktuális filmet az L'FA. A negyvenéves, vi
rágzó usszony problémája már szánilalan- 
szór megihlettc a regény, szinmü és dráma
írókat, s a téma most nngy merészséggel 
csapott át a film területére is. E veszedel
mes életkor és a serdülőkor összecsapását 
láthatjuk Reinhold Schünzel mesteri film
jében. A negyvenéves asszonyban. Lil /)<»• 
gover a veszedelmeskor!! hölgy, aki össze
ütközésbe kerül leányával egy férfiért vb 
volt harcában. A film két uj sztárt, Geral- 
diné Katt-ot és Sabina Pctcrst fedezi fel- 
E két fiatal színésznő nevét rövidesen meg*  
tanuljuk. A filmet egyébként a közeli na
pokban mutatja be az Átrium, Uránia és a 
C.asino.

RÁTKAI MÁRTA
KÁLMÁN MIKLÓS 
BALÁZ8 DODÓ HnT

JAZZ

Uigszinfiáx 
Grill Kávéfiáz
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Hidegebb idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Hazánkban nz éjjel a hőmérséklet sok 

helyen a mínusz 10 fok alá süllyedt. Egyes 
helyeken, főként az északkeleti megyékben 
volt kisebb havazás.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let mínusz 3 Celsius fok, a tengerszintre át
számított légnyomás 703 milliméter, mér
sékelten emelkedő.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Észak-északkeleti légáramlás, főleg az 
északi megyékben kisebb havazás, sok 
helyen köd. A hőmérséklet tovább 

süllyed.

Egy elmebeteg szörnyű halála 
a pécsi klinikán
Minden jel azt mutalta, hogy halála előtt 

súlyosan bántalmazták. Megindult a nyo
mozás, amelynek adatni szerint két ápoló, 
Lotcncsics Kálmán és Dömse Antal meg
verte Kiss Ferencet,.

ennek a verésnek a következménye volt 
a sok súlyos sérülés.

Az ápolókat azonnal kihallgatták, de 
tagadtak. Azt mondották, Kiss Ferenc nyug
talan beteg volt, dühöngeni kezdett, 

csak nagynehezen tudták megfékezni, 
de ők nem bántalmazták. Az ügyészség a 
vizsgálat elrendelését indítványozta 
gálóbirónál.

Súlyos vád két ápoló ellen
Pécs, január 31.

M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Egész Pécsen nagy megdöbbenés
sel beszélnek egy elmebeteg öregember 
megdöbbentő haláláról, amely u bűnügyi 
hatóságokat is foglalkoztatja.

Néhány nappal ezelőtt a pécsi elmeklini
kán meghalt Kiss Ferenc hetvenkilcnééves 
vajszlói gazda, akit már régen ápoltak. A 
holttestét átvitték a kórbonctani egyetemre. 
Mikor megvizsgálták, megdöbbentő felfede
zésre jutottak, sérülések nyomait fedezték 
fel a holttesten, megáliapilották azt is, hogy

Kiss Ferenc öt bordája eltörött.
a vizs-

1

— A SPANYOL BÉKÉÉRT IMÁDKOZIK 
A PÁPA. XI. Pius pápa állapota javult. 
A pápa hosszabb kihallgatáson fogadta a 
spanyolországi Santander város püspökét, 
akinek csak a legnagyobb nehézségek árán 
sikerült a vörös csapatok kezén lévő város
ból elmenekülnie. A Szentatya nagy nyug
talansággal hallgatta végig a spanyol püs
pök jelentését a spanyolországi helyzetről 
és megígérte, hogy imádkozni fog a spanyol 
polgárháború mielőbbi befejezéséért.

— Tiszántúli mérnökük és építészek gyű
lése. Debrecenben vasárnap tartotta kerü
leti gyűlését a Magyar Mérnök és Építész 
Egylet tiszántúli osztálya. Simóczy Miklós 
főtanácsost nagy többséggel elnökké válasz
tották.

— Pctrovácz Gyula beszámolója. Vasárnap 
délelőtt féltizenegy órakor Petrovácz Gyula a 
zuglói Kullurház nagytermében beszámoló 
gyűlést tartott, amelyen nagy tetszés mellett 
fejtegette a kereszténypárt célkitűzéseit és kü
lönösen a főváros érdekében kifejelt munkás
ságát. A beszámoló gyűlésen felszólaltak míg 
Csilléry András, Toperczer Akosné és Müllcr 
Antal országgyűlési képviselők,

— AZ OSZTRÁK KERESKEDELMI MI
NISZTER HAZAUTAZOTT. Taucher Vilmos 
dr. osztrák kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszter tiszteletére Drasche-Lázár Alfréd, 
az IBUSz elnöke vasárnap délben villásrcg- 
gelit adott. Az osztrák miniszter kíséretével 
együtt délután visszauaiott Becsbe.

— Veronái... Gytiry Elek magártisztviselő 
27 éves felesége, a Teleki-tér 17. számú ház- 
l an frc/ónol’ü/'.lnlC(/niArfjeztC magát. A mentők 
n Rókus kórházba vitték.

KERESZTREJTVÉNYÜNK unvagtorlódás 
miatt mai számunkból kimaradt.

— MEGMERGF.ZTE MAGÁT FGY IS
MERT FESTŐMŰVÉSZ MODELLJE. Vasár- 
nap reggel a Magló di-ut 54. számú ház előtt 
eszméletlen állapotban találtak a járókelők 
egy jólöltözött, fiatal női. Értesítették a 
mentőket, akik megállapították, hogy az 
eszméletlen nő Sperlinger Lászlóné 2(> éves 
háztartásbeli asszony, aki ismeretlen méreg
gel megmérgezte magát. A csinos flalnlasz- 
szony, aki egy ismert festőművész modellje 
volt, az öngyilkosságot családi okok mialt 
követte el. A Horthy MiA/ós-kórházba szál
lították.

— Két évvel később koronázzák Indiai 
császárrá az angol királyt. Az angol királyi 
nár az eredeti terveidül eltérően csak két 
év múlva koronáztatja magát India császá 
rává, illetőleg császárnéjává Eddig úgy volt, 
hogy még az Idén nyáron megtörténik :i 
császárkoronázás. Most ugv határoztak, hogy 
az indiai utat 1039. elejére halasztják, te
kintettél arra, hogy 1030. április l én lép 
életbe az uj indiai nlkolniánv s VI. György 
személyesen akarja kihirdetni India népé
nek a történelmi jelentőségű alkotmány
levelet

— Vadászaton agyonlőttek egy nyolcéves 
fiút. Simon Elek földműves vasárnap há
rom társával vadászni ment a Kecskemét1 
melletti llrihegy vidékére. Egy kóbor eb 
megtámadta a vadászokat. Simon elővette 
vadászpuskáját és rálőtt a kutyára. A sü
léiben . azonban olyan szercneséljcnüL/jél-i 
zott, hoffv a velőié íé Vő-kft nyolcéves- > zá
honyi Jenőt hasba találta. A kisfiú meghalt.

— Levágta a jobbkezét a lift.
László 47 éves szerelő Budafokon, _ ......,
és Lefler borkereskedő pincéjében a felvo
nót javitotta, munka közben a lift el ka pl a 
jobbkezét és levágta. A mentők az Uzsokt- 
ulcai kórházba vitték.

—- Súlyos autógázolás a Fő-utcában. 
Buchali Miksa művezető az AC074. rend
számú autójával a Fő-utca 38. számú ház 
elölt elgázolta Széles János 50 éves hómun
kást, aki súlyos sérülésekét szenvedett. 
A mentők a Rókusba vitték.

Molnár 
a Gráf

II I FILMSZENZÁCIÓ! I!
A veszedelmes életkor és a serdülőkor összecsapása

s
Egy szerelmes asszony válságai

Refnhold Schünzel filmje

L1L DAGOVEK Hk« ut 

GEltALDINE KATTés 
SA IBIVÉ PETEKS 

nagys-.vrti alakítása

Főszereplők még: HEDVIG BLEIBTREU, KARL SCHÖNBÖCK, 
HANS RICHTER

Rendezte: REINHOLD SCHÜNZEL

Premier e héten!

ÁTRIUM URÁNIA CASINO

— Mozgalmas vasárnap n 
választókerületben. Vasárnap 
folyt a választási agitáció a 
kerületben. (Iriger Miklós, az 
lenzék jelöltje, u kerület több községében 
tartott programbeszédet. Támogatására vitéz 
Makray Lajos, Mojtes János, Dinnyés Lajos 
és Bulin Jenő tartózkodnak a kerületben. 
Kommer Gyula, a NÉP hivatalos jelöltje is 
a kerület több községében tartott program
beszédet és a mostani vasárnapon már 
vitéz Endre László is nyilvános népgyfllé- 
seken beszélt. A szombaton Imádott ajánlá
sok felülvizsgálása még tart. Griger Miklós 
és Kommer Gyula indulása biztos. Vitéz ] 
Endre Lászlót — hir szerint — pótlásra 
fogják utasítani. Az eredményt legkorábban 
hétfőn délben hirdeti ki a választási biztos.

— Öngyilkos lett, mert elvesztett húsz pen
gőt. A kecclkalocsni vasútállomás szomszédsá
gában Krobát Imre, a /tángy«-fijk ló éves 

rukihordója a robogó vonat elé vetette ma
gút, - A mozdony -.haiplragázoltn. , Azért akart 
IbegtMni, mert elffltŐ hiip clvbSzlteft husi 
pengőt és félt a következményektől.

lovasberényi 
teljes erővel 
lovasberényi 
egyesült el-

Megőrült
a Lindbergh-bébi 
gyilkosának védőié

Prémtolvajok 
izgalmas kalartdja 
a szücsöaíetben

Bergida Samu Királv-ulcni szücsilzlctábe 
szombaton este üzletzárás elölt két jólollö- 
zött férfi tért he. Különböző prémek iránt 
érdeklődtek és a kereskedő több értékes 
prémet rakott ki a pultra, hegy azok közül 
válassza ki két vevője a legmegfelelőbbet. 
Az ismeretlen emberek alaposan tanulmá
nyozták az árukat és állandóan azt kérdez
ték, hogy

nincscuck-e még finomabb minőségű 
áruk, mert őket nz ár nem érdekli, 
fontos, hogy a legfinomabb szőrmét 

vásárolják.
Tovább is válogatlak és inár tizenöt-busz 
szőrmedarab feküdt a pulton, amikor az 
egyik segéd észrevette, hogy a 
„vásárlók" közül az idősebbik

boszorkányos gyorsasággal a 
gúbb prémdnrabot lesodorja a pultról 

és n következő pillanatban már társának

válogatós

legdró-

adja fit, aki ugyancsak észrevétlenül igye
kezett a lopott ’ holmit télikabátja zsebébe

Newyork, január 81.
Hétfőt Napló tudósítójának tcltfonjclcn- 

lése.) A Ltndbergh-bébi meggyilkolás:'ért ha- 
i'lraitélt és kivégzett Brúnó ílauptmann vé- 
’ője, Edsvard Hciliy, mint emlékezetes, annak 
dején mir.den energiával dolgozott védencé- 
ick felmentése érdekében. A lelkiismerete!: 
ügyvéd lelke mélyéig

meg volt győződre arról, hogy 
ílauptmann ártatlan 

és n borzalmas gyermekgyilkosságot 
vette el.

Amikor Hauptmannt kivégezték, 
Beilly valósággal buskomor lett. Szinte mániá
kusan hangoztatta, hogy

Jwrtizmord történt.
Hivatását sem tudta ellátni, mert kizárólag 

azzal foglalkozott, hogy ki akarta mutatni a 
kivégzett Haúptmann Ártatlanságét.

Idegállapota egyre nggnsztóbBfi vált és ez 
utóbbi hetekben már komoly idegösszeroppa
nás jelel mutatkoztak rajtn. Vasárnapra vir 
radó éjjel az ügyvéd

Őrjöngés! rohamot kapott,
úgyhogy kényszerzubbonyban szállították a 
brooMifnf elmrguógylntfizet'be. Az orvosi vizs
gálat megálhpltotta, hogy ön- és közveszélyes 
Imebeteg.

Brtmo

mfis kő-

Edernrd

csúsztatni.
Ezután slelve el akartak távozni azzal, 

hogy
még körülnéznek más üzletekben Is 

és ha nem találnak megfelelőt, visszatér
nek. M

A kereskedősegéd most már szólt főnö
kének, hogy ne engedje ki a két embert. A 
leleplezett tolvajok azonban

félrelökték a főnököt és a segédet és 
a kijárat felé igyekeztek.

Az egyiknek sikerült Is kijutni az utcára 
és elmenekülni, a másikat, Dnbrovetz Jó
zsef 30 éves pincért azonban elfogták az 
üzletben. Rovoltmultn tolvaj, vasárnap dél
ijén letartóztatták. Társát, akit állítólag 
Jónás Imrének hívnak, keresi a rendőrség.

— Harc n holNCvIzmus ellen. A Magyar Kern 
zet politikai Társaság ilyen című előadássoro
zatában Molnár Sándor dr., a Nemzeti Munka
központ igazgatója tnrtott előadást a mngyzr 
ipari munkásság és az antibolsevista front 
problémájúról. Hangsúlyozta, hogy csak ugy 
lehet megerősiteni n/ antibolsevista frontot, 
hogy az ipari munkásság tömegeit is a moz 
fialom mellé lehet állítani

— Eljegyzés. Czeislcr Lillyt eljegyezte Grosz 
Ernő, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó 
Bank tisztviselője.

— Székkel leütötte ellenfelét egy koesmnl 
verekedő. Páll Zsigmond és Adorján Sándor 
napszámosok Pest szent erzséhcten nz htván-ut 
12. «z. nlalt lévő vendéglőben Összevereked
tek. Páll egy székkel Adorjánt oly erővel súj
totta fejbe, hogv eszmélettel üt esett össze. 
Snlyos állapotban vitték a Szent István-kór- 
házba. Páll ellen megindult nz eljárás.

— Bajtársi találkozó. A volt m. kir. nyttral 
14. honvéd gyalogezred bajtársin február 8 án 
tartják legközelebbi összejövetelüket a Britan
niában (Teréz-körut JW) este 8 órai kezdettel, 
melyre nz ezred volt bajtársait családtagjaik
kal együtt ez utón is meghívja vitéz Németh 
(Deisler) Károly tábornok, az ezred volt pa
rancsnoka.

— Ilulálos párbaj a kocsmában. Tusnokon 
a kocsmában Pélyó József tusnoki 18 éves 
fiatalember összeverekedett Hadován János 
nevű barátjával. Hodovdi.t tizenkilenc. k<sszu- 
tássnl megölte. A gyilkos legényt a csendőrség 
'(•tartóztatta. A verekedésnek nz volt az oka, 
hogy mind n kettrn cgv táncnak udvarollak.

Leonoim a miiskaia
F. Farkar Hollywood star

ATELIER DAN01H6
Tfloíon: 1-248-58

Wl
Naavmazo-uíci 30.
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Becsapott 
vállalkozókat csőditett 

a MAV-kórházba 
egy szélhámos ál-MÁV tisztviselő

Vasárnap délelőtt u rendőrség elfogta ég le
tartóztatta Szuhay Pál Imre 36 éves állásnál 
hűli licreskedősegédct, aki ellen több iparos 
és vállalkozó tett följelentést csalás címén. A 
jónirgjelcnésű férfi több szabónál, építésznél, 
cipésznél, szoba festőnél és más helyeken for
dult meg és mindenütt

előkelő összeköttetéseire hivatkozva, fel
ajánlotta, hogy nagyobb munkálatokat sze

rez
abban az cselben, ha a íáradsági költségeit 
és a bélyegköltkégeket megfizetik.

Pár nappal ezelőtt agy Tisza Kálmán-tM 
srobafcstőmcslernél jelent meg, ahol Szabó 
János MÁV tisztviselőnek mondta magút. Azt 
hangoztatta, hogv ö van megbízva megfelelő 
Iparosok névsorónak összeállításával,

akiket n MÁV' kórliárban történő nagysza
bású álaliikIlási és egyéb munkálatoknál 

iilkulnmznitk majd.
A szobafestő nagyon megörült a kilátásba he
lyezett inunk-mik és boldogan fizette le a 
bélycgkfíltségckrt és a járodsági dij fejében 
k< rt előzetes költséget, a tíz pengőt.

Az. állítólagos MAV tisztviselő 
hamarjában Irt egy kérvényt |N a MÁV 
Igazgatóságához, de a/utiín többé nem 

mutatkozott.
Később nz iparos megtudta, hogy szó sincs 
átalakítási munkálatokról a kórházban, ellen
ben már több iparos járt ott, nkiket a szélhá
mos ugyancsak becsapott, 
rendőrséghez fordultak és 
alapján megállapították, 
Imre követte cl a 
szer volt büntetve 
Vasárnap reggel

a Rákóczl-ulon felismerték a detektívek 
és n főkapitányságra vitték. Beismerő vallo
mást lelt. A kicsalt pénzeket nőkre költötte.

A 

hogv 
csalásokat, 
hasonló

károsultuk n 
•személy leírás 
Szuhay Pál 

iki már négy- 
szélhámossá gokért.

— Báró Kohncr Adolf halála. A magyar 
gazdasági elet egyik kiváló reprezentánsa 
költözött cl iiz < lök sorából: báró dr. Kohncr 
Adolf 71 eves korában elhunyt. A Kohncr- 
név műveltséget, tudást, kulturális felké- 
sziillsegcl és gazdasági tekintélyt jelent nz 
országban. Kohncr Adolf báró méltóképpen 
képviselte mindezeket az értékeket A 
Ao/izrer-rsalád tagjait a gazdasági és társa
dalmi- élet széles rétegéből keresték fel va
sárnap részt élnyilalkozatokknl. Kohncr 
Adolf bárót kedden délben temetik a rákos
keresztúri temetőberí.

— Ezernél több nátliulázas halott Angliá
ban. A nálhaláz inig mindig terjedőben van 
Angliában. A náthalázas megbetegedések 
igen súlyos lefolyásunk és a halottak szám i 
bélrol-helrc emelkedik. A 122 legnagyobb 
angol város halálozási statisztikájának ada
tai szerint nz elmúlt héten f/Jfl náthalázas 
megbetegedés végződött halállal. Magában 
Londonban a helyzet kissé javult, mert az 
előző heti 314 influenzás halálesettel szem
ben ezen a héten csak 273 beteg hall meg 
nőt halárban.

Menyhárlh Gáspár ünneplése. A sze
gedi egyetem most ünnepelte <ir. Menyhárlh 
Gáspár, a magánjog tudós professzorának 
negyedszázados működési jubileumát. Meny
hárt h Gáspárt ez alkalommal nemcsak ta
nártársai, hanem hallgatói is meleg ünnep
lésben részesítették, Szeged szabad királyi 
sárossal együtt, mint amelynek tudományos 
közéletében értékes és hasznos munkásságot 
fejlett ki.

Kedden lem tik Gráber Károly Ügy
védet. A magyar ügyvéillársadalom mély
séges lésnéttel szerzett tudomást arról, 
hogy Gráber Károly dr. kormányfötaná- 
csos. az Országos ügyvédi Gyám- és Nyug
díjintézet h. elnöke, meghall. Az. elhunyt 
kiváló ügyvédben Bálint Artúr dr., a Ma
gvar Újságíró Egyesület ügyésze apósát 
gyászolja. Gráber Károlyt kedden délben 
tizenkét órakor temetik a rákoskeresztúri 
izraelita temető halollasházából. Az. íigy- 
védlársadalom nevében Kövess Béla ka
millái elnök búcsúztatja Gráber Károlyt.

Fe/-
C és derékfájás, émelyoés. idegesség

-sM tisztátalan temt ayakran csak az 
j / ti emésztési zavarok következménye. 

Ilyenkor l» teqit a

Megnyílt az Elektromos Müvek ilsőkcril- 
leli Irodája. Az Elektromos Mifv’cT n fogyasztó 
|.<>’ön»< g< ii< k kényelme és gyorsabb kiszolgá
lása érdekében kerületi irodákat fog létesíteni. 
Az első ilyen kerületi iroda ZB.V február l én 
uz V llonvéd-ulca 22 számú „Elektromos Ház"- 
bán kezdi meg működését, hol a l.lpót körút 
páratlan, Vilmos császár ut páros Deák Ferenc- 
idea páros házszámu oldala és a Dunnpnrt ál 
Int körülzárt területén levő fogiasrtók villany 
fogyasztási iigycit fogjak intézni Február elseje 
után tehát a villanyszámlám vonatkozó rekla
mál ókkal, száinlabctircii s, kk<-|, lakás tagv 
üzletisen l.kcl kapcsolatos l ejelentésekkel köz
vetlenül n fenti Irodához kel! budaiul. V- 
áramszolgáltatásra >s a berendezési tírgynkrn 
vonatkozó esetleges fvlsllágos.l.’.sokal is a ke | 
liik-li iroda készséggel megadja. I

Bélrenyheség
súlyos komplikációkat okoz. Ennek megelőzésére Igyon MIRA keserüvlzet

Veszedelmes tolvajnőt leplezett le 
az árusitónő ébersége

Tizennégy üzlet kifosztását ismerte be az esernyős tolvajnö
Hangos botrány játszódott le az egyik 

nagy fővárosi áruházban a női divatcikkek 
osztályán, amikor a legnagyobb a forga
lom. Az egyik elárusító kisasszony ijedten 
kiáltozni kezdett egy magas, feltűnően ele
gáns hölgy felé mulatva:

— Tolvajt Tolvaj!
A jólöltözött nő nyugodtan ment tovább, 

mintha nem is rá kiáltozott volna nz el
árusító kisasszony. Hidegvérével azonban 
nem sikerült elhárítania magáról a gyanút, 
az alkalmazott nielléugrott és megragadta 
vállát:

— Adja rögtön vissza a selycmharlsnyá- 
kát! — kiáltotta.

A hölgy
felháborodottan ellökte a leányt, aki 

valósággal nekiesett a pultnak.
Hangosan kiáltotta;

— Micsoda aljasság! Hogy mer igy rám
támad nil Engem mer gyanúsítani?!

Percek múlva nagy tumultus keletkezett 
körülöttük, óriási izgalom támadt, a kis
asszony továbbra is sápadtan, de határozot
tan harisnyalopással vádolta a kitűnő meg
jelenésű hölgyet, aki izgatottan, de fölé
nyesen tiltakozott. Végre is azt mondta a 
gyanúsított nő:

— Ildi tessék! Motozzanak meg! De 
figyelmeztetem, hogy következményei lesz
nek ennek a példátlan inzultusnak! .. .

Az üzletvezető ijedten szabadkozott:
— Bocsásson meg, nagyságos asszonyom, 

csak az ön teljes tisztázása érdekében tör
ténik ... Elégtételt jogunk szolgáltatni. . .

Már meg is fordultak, hogy bemenjenek 
az üzletvezető szobájába, hogy olt megtör-

— A holland 
Bernát herceg és 
örökösnő tegnap 
Tiszteletükre 
főváros műemlékeit.

— A Nemzeti Kaszinó 
Nemzeti Kaszinó vasárnap 
110. évi rendes közgyűlését 
Zsigmond elnöklésével. Egyhangúlag igaz
gatókká választották: Jankovich Bélát, gróf 
Nemes Jánost és gróf Teleki Tibort. A vá
lasztmányt uj tagokkal egészítették ki.

— A Magyar Általános Hitelbank uj fiók
helyisége. A Magyar Általános Hitelbank az 
uj Lipótvárosban, Puzsonyi-ut 38. szám alatt, 
nz Alföldi Cukorgyár Rt. uj kórházában bank
fiókot nyit, mely február 1-én kezdi meg mű
ködését.

— Dr. Caergfi Hugó előadása. A pesti izr. 
hitközség és az orsz. izr. patronázs egyesület 
szociális tanfolyamán (VII.. Wesselényin. 41. 
II.) hétfőn, február 1-én ele 6 órakor ,,Városi 
szociálpolitika" címmel, este 7 órakor pedig 
,,Bekapcsolódás a hatósági intézményekbe" 
címmel dr. Csergő Hugó tart előadást.

—- Sváb-bál a budai Vigadóban. Nagy 
eseménye volt vasárnap a pestkörnyéki fal
vaknak. A budai Vigadóban most tartották 
a hagyományos sudb-bzilf. amelyen külföldi 
vendégek is részt vettek. Tirolból és Bécsböl 
is érkeztek hálózó sendégek, akik a kora 
hajnali órákig táncoltak a sváb-bálon. A 
budai Vigadóban díszes és előkelő közön
ség jelenlétében nyitották meg a budakeszi 
rezesbanda hangjai mellett a bált, amely a 
legragyogóbb hangulatban tartott kivilágos- 
virnuialig. A Vigadó folyosóin söröshordó- 
kat állítottak fel, bent a teremben pedig 
szakadatlanul folyt a tánc. A hál védnöke 
fíratz Gusztáv nyugalmazott külügyminisz
ter volt.

— Ar Országos Kaszinó közgyűlése. Va
sárnap délután nz Országos Kaszinó köz
gyűlést tartott, nmcly.’ii gróf Teleki l’ólt 
újabb három évre elnökké választották és 
a tisztikart kiegészítették A közgyűlés után 
társasvacsoru volt.

— A Goethe Társaság illése. A Magyar 
Goethe Társaság n Tudóin’uyos Akadémián 
Vibir Béla elnöklétével ülést tartott, amelyen 
Lám Frigyes és liammcrli Róbert tartottak 
előadásokat.

trónürökösnő Krakóban. 1 
Julianna holland trón
este KrakÓba érkezett. | 

kivilágították

— Óriási ünnepség Amerikában: Rooscvclt 
ütvén éves lelt. Tegnap ünnepelték Hoosevclt 

___ _ _ ... elnök ötvenéves születésnapját. Az Egyesüli 
a régi lengyel | Államok majdrem valamennyi városában nagy 

ünnepségeket és táncmulatságokat rendeztek 
jótékony célra, ilvosevelt a legnagyobb csend
ben ülte meg születésnapját a Fehér Házban 
és csak legszűkebb baráti köre számára tar
tott fogadást.

— A Gyorsírók ünnepe. A Gyakorló Gyors
írók Társasága vasárnap délután emlékülésen 
áldozott a magyar gyorsírók úttörői emléké
nek. A gyűlés Téglás Géza dr. elnöki megnyi
tójával kezdődött, utána Motolcsy Sándor dr. 
az 1843. évj első gyorsiróverseny lefolyásáról 
és eredményeiről tartott előadást. Majd Tég
lás Géza dr. zalai Fenyvesi/ Adolf születésének 
századik évfordulója alkalmából ismertette a 
•ngy gyorsíró érdemeit, amit a mai hivatalos 
gyorsíró iroda megszervezése körüli munkában 
szerzett Zalai Fenyvcsy volt a gvorsiroda első 
főnöke. ‘‘.szlségét 1865-től 1911-ig viselte. Vé
gül Kökény Lajos dr. n gyorsírás és a gépírás 
'iszonyáról tartott előadást. A mindvégig ér
dekes előadásokat előkelő közönség hallgatta 
'égig.

— Szerelmi bánatában sztvenlőtte magái 
egy leány. A búcsbokodi vasútállomás közelé
ben Agácsi Anna húsz éves búcsbokodi leány 
szerelmi búratában revolverrel mellbelőlte 
magát. Mire rátaláltak, halott volt.

, — Nagyszabású kcreskedögyillés volt 
Szegeden. A szegedi iparos és kereskedő 
társadalom vasárnap u szegedi városházán 
nagyszabású értekezletet tartott. Hulla Aurél 
kereskedelemügyi államtitkár egyórás be
szédben válaszolt a kereskedők előterjesz
tett kérdéseire, majd megállapította, hogy 
a magyar gazdasági élet erőteljes fejlődés 
és javulás utján halad előre.

— S1REKORD A SVÁBHEGYEN: 71 SE
BESÜLT. Rekordforgalmuk volt a mentők
nek vasárnap a Svábhegyen, ahol hetven
egy síeli) és ródlizó sérültet részesítettek 
első segélyben. Hatvanegy sérült közül sze
rencsére mindössze csak három volt súlyos: 
dr. Ke.ppler Lőrincné magántisztviselő fele
sége, Pragcr Nándorné magántisztviselő és 
Stalt János hronzmiives. Mind a hárman 
bokatörést szenvedlek. A mentők nz Uj 
Szent Jdnos-kórházba vitték őket. A többi 
68 sérültet a helyszínen hagyták.

köz.gy illése. A 
délben tartotta 

báró Pcrényi

Győzött a Taqua!
Newyork, január 30

Jolin .jellcrék ragyogó szilveszteri jó 
lékonviéiii estélyén tizenkét világhírű mon
dáin táncospár vetekedett 1937. táncpilmájá 
élt. Az estély 250 főnyi meghívottja és a Neu>- 
Yorki tánenkadenva tanári kara volt a zsűri. 
\ | álmát At. Clair és Day, két hollywoodi 
lic-s,Iliig nyerte el egyhangúan „Taqua" 
nevű erotikus és mégis nemes, csodálatosan

amikor a magas hölgyténjék a motozás, 
egyszerre 

belebotlott egy esernyőbe, amely u 
pulihoz, volt túmusztva.

leesett és féltucat selyem- 
még néhány vadonatúj női 
szóródott ki belőle. A hölgy 
leleplező árusító-kisasszony fcl-

rö-

.4: esernyő 
harisnya és 
fehérnemű 
elsápadt. A 
kiáltott:

— Látják! Az esernyőbe dugta a lopott 
árut!

A hölgy tiltakozott az ellen, hogy övé nz 
esernyő. De hiába. Tanuk egész sora látta, 
hogy a botrány kitörésekor ő támasztotta 
a pulthoz. Rendőrt hívlak, aki előállította 
az elegáns hölgyet. Kiderült, hogy régi is
merőse a rendőrségnek, Hordóska Margit
nak hívják és már

többizben volt büntetve üzletlopá
sokért

és más hasonló bűncselekményekért.
Azonnal beismerő vallomást telt és 

vid faggatás után még azt is elmondotta, 
hogy’ az utóbbi időben tizenegy női divat
kereskedésben és áruházban követett el ha
sonló lopásokat, rendesen esernyőjébe 
csempészve el a lopott árucikkeket. Ciniku
san tette hozzá:

— Sosem bukom le, ha nem botlom 
bele abba a
Az elfogott 

természetesen 
ügyészség már 

szerencsétlen esernyőbe ... 
veszedelmes üzlcttolvajnőt 

azonnal letartóztatták. Az 
ki is adta ellene a vádiratot 

és e héten tárgyalja bünperét a budapesti 
törvényszék.

szép tánckreációjávnl. Azóta Taqun-láz 
Amerikában, mindenki Taqftút 
mond után Hilda pétire is eljött i 
tánc kreátorai, a világhíres St 
a Párisién Grill uj műsorában i 
Taqua varázsát. Mintahogynn 
csupa szépség a Párisién Grill 
műsorában nz összes átírni :ió, 
Ered, Rcbla, Sittle Jackic és a többi szám.

van
láncol. Holly 
a Taqua, és a 
Clair és Day 

mutatják be n 
varázslat és 
uj, februári 
Francit és

Meglepő fordulat 
a körúti erkölcs 
botrányban

Vasárnap meglepő fordulat történt ab- 
bán a feltűnő erkölcsbotrányban, amely- 
nek Falus-Friedmann László 34 éves ma
gántisztviselő és két fiatalkorú leány a 
szereplői.

Szemérem elleni vétség 
elmén tartóztatták le Falus-Friedmannt a 
leányok szüleinek panaszára. A szülők elő
adták, hogy a magántisztviselő

a körúton megszólította leányaikat, 
moziba vitte őket, édességekkel kedveske
dett nekik, majd lukasába invitálta a leá
nyokat.

Falus-Friedmannt álkisérték az ügyész
ség fogházába. Most már a vizsgálóbíró 
folytatta a nyomozást és

vasárnap részletesen kihallgatta az cr- 
küleshotrán.v szereplőit.

Az órákon keresztül tartó kihallgatások 
után meglepő fordulat történt. Lengyel 
Géza dr. védő közölte a letartóztatott tiszt
viselő hozzátartozóival;

— A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte 
Falus Lászlót, az eljárás azonban folyik 

tovább.
Vasárnap délután a hozzátartozóktól, is
merősöktől megtudtuk, hogy a furcsa bot
rány szereplője milyen meglepően védeke
zett az ellene emelt vádakkal szemben.

— A leányokról fel sem tételeztem, hogy 
fiatalkorúak és iskolába járnak — hang
zott a védekezése. — Tizennyolc-husz esz
tendősöknek hittem őket. Nem viselkedtem 
tolakodóan, kihívóan.

Amikor meglátlak, rúmmosolyogtak 
és én illendően, udvariasan bemutatkoztam 
és aztán sétálgattam velük. Semmi egyéb 
nem történt. ..

Kérte Falus-Friedmann azt is, hogy or
vossal vizsgáltassák ineg a leányokat.

Az orvosi vizsgálat is megtörtént va
sárnap

és ez nem cáfolta meg a gyanúsított tiszt
viselő védekezését.

Báli esték
Ki ujságírórend február 8-i vigadói nagy 

hálja kimagasló farsangi ünnepsége lesz a 
magyar társadalomnak.

A bál rendezőbizottsága, amelyben a 
Bálközi Blokk részéről dr Biró Barna és 
Koller/y-Koller Mihály bálelnökök működ
nek közre, csütörtökön délután teljes ülést 
tartott és elhatározta, hogy úgy ezt a báli, 
mint a következő évek Újságíró-báljait, kü
lön erre az alkalomra írt csárdással nyitja 
meg. A rendcz.öbizottság az. újságíró
csárdás muzsikájának megkoniponálására a 

zeneszerzőt, Ábrahám 
szöveget Békcffi

világhírű magyar
Pált kérte fel. A csárdás 
István írja.

reprezentatív bál-
10 órai kezdettel 

Az exclusiv 
ér

idei báli szezon legnagyobb si-

A Magyar Athlctikai Club 
jút, "Z Atléta Hált ma este 
rendezik a Dunapalola-szóllóban. 
és előkelő híd iránt megnyilvánuló óriási 
dcklődés at _____ ....
kerít farsangi estjét Ígéri, A rendezőség éppen 
a nagy érdeklődés és a Dunapalota befogadó
képességére való tekintettel a meghívókat n 
legszigorúbban ellenőrzi.

A rendezőbizottság a Dunupalolai bál
irodában áll az érdeklődők rendelkezésére. 
Jegyelővétel ugyanitt. Telefon: 1-848-50,

★
Február 27-én tartják a Budai Vígadó ősz- 

szes termeiben a hagyományos GFB—Pók 
Hált, amely éppen olyan vidámnak és hangu
latosnak ígérkezik, mint a múlt években. A 
bál rendezősége sok mókás szórakozásról és 
meglepetésről gondoskodik, nem utolsó at- 
rakció lesz a szépségverseny, amelyben ne
héz lesz a döntés, ismerve a Pók-kisasszonyok 
híres szépségét. A bál tiszta jövedelme a GFB 
sportegylet céljait szolgálja, s ezért is olyan 
nagy az érdeklődés. Meghívók igényelhetők 
Guttmann és Fekete, VE, Bévay-u 20.

★
.4 farsang vidám befejezése lesz február 7-én 

vasárnap a Pesti Vigadóban rendezendő bo
lond-bál. Kedvezményes áru belépőjegy né
hány nagyobb tőzsdében és az Ezermester Ba
zárban (Józscf-körul 17.) kapható.

♦
Meginterjúvoltuk a hálózó hölgyeket, hogy 

a rajtuk látott ékszereket — amelyek feltű
nően kiemelték szépségüket és elegáneiájuknt 
— hol szerezték be? Egyöntetű választ kap
tunk: Jolié, Kígyó-utca 4—fi. divat ékszerbolt- 
júbnn.

— Rátkni Márta, a külföldön is kedvelt dizőz, 
február hóra rövid vendégszereplésre a V*ff'  
szinház-kdoéház Grill jébe szerződött

dísz-szög. Ennyi szövet vertek 
az ujjúvarázsolt lünké kávéhúz foteljeibe és 
székeibe. Három hónapig épült Erhardt Ernő 
építő iparművész tervei alapján ez a liindéri 

„P*  uj kávéinza Budapestnek, 28 vasbeton- 
Pillért építettek be. 4'/, vágón vasat, 4 vágón 
cementet és 5 vágón ginszet hnsznóllak fel. A 
húz lépcsőházát az első emelet magasságúban 
elvágták és az egész lépcsőházat öt méterrel 
odúbh teljesen újraépítették. Emelhető és sülv- 
lyiszthető zenekari dobogó van a kávéházban, 
a helyiséget 45.000 gyertyafény erősségű vilá
gítótest világítja meg.
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Rc-ndkiviil érdekes és jelentős változás a futballban

Usetty rendíthetetlen:
átszervezi a bajnokságot és 
eltávolítja a gáncsoskodókat 
Zsarnóczay ellen már a saját pártja is szervezkedik és akarata 
ellenére is megvalósítják az egész országra szóié B-ligát

A N/ipM mullhell cikke a futball
nagyegyesületeinek kényszerű visszavonulásá
ról oiszágos /eltűnést keltett A rossz bajnoki 
rendszer miatt a hazai mérkőzések mind defi
citesek i így érthető, hogy eiőbb-ulóbb döntő 
lépésekre kell elhatározniuk magukat azoknak 
ez egyesületeknek, amelyek nem birják tovább 
a deficitek pótlását. Az egyik megoldás az, 
hogy visszavonulnak a mai képtelen rendszerű 
küzdelmektől és csupán attraktív, közönség
vonzó meccseket játszanak. A másik megoldás 
— Usetty elnöké —

érdekessé tenni ■ bajnokságát!
Bekapcsolni a küzdelmekbe a vidéket, ki

építeni a rendszert úgy, hogy abban a futball 
összes erői tehetségűkhez méltón érvényesül
hessenek. A két terv közül ez az utóbbi n ter
mékenyebb és hasznosabb. Ennek valóravál- 
tása érdekében Indultak meg a kulisszák mö
götti tárgyalások, amelyek viharos szenzációk
kal szolgálnak.

Nagy Marcell lemondása 
hiteles történetének háttere

A nagy harc egyik láncszeme Nagy Marcell 
lemondása a budapesti amatőrök gazdasági 
ügyviteléről. Zsarnóczay, a budapesti amatőr 
vezér, vagy ahogy futballberkekben nevezik:

Zsarl, a nagymogul
szakadatlan személyi támadásokkal nyugtala
nít itta a futballt. A középmagyar kerületben 
történt sikkasztással kapcsolatban, amely éjt a 
sikkasztó éleiével fizetett, ismételten meg
támadt j a szövetséget, holott tárgyilagosan 
erre semmi alap nem volt. A sikkasztó oly 
fondorlatosán csapta be az összes fórumokat, 
hogy képzelt könyvvizsgálók is csak az ön
gyilkossága után tudtak rájönni a sorozatos 
bűnökre. Ennek ellenére „Zsarl'*  szakadatlan 
pergőtűz alatt tartotta vádjaival azt a szövetséget, 
amelynek elnökét, Usellyt, egyébként merő 
ellentétben a logikával, bizalmáról biztosított. 
Támadta a gazdasági ügyvezetést, pedig azt 
éppen az ö bizalmi emberük: Nagy Marcell 
végezte példás sikerrel és ritka önzetlenséggel. 
Ezek után nem csoda, hogy Nagy Marcell 
megunta a logikátlan szóharcot és otthagyta 
a BLASz-t. Lehetetlen ugyanis feltételezni n 
helyzet ismeretében a támadások jóhiszeműsé
gét, de annál inkább feltételezhető róla a 
sportpolitika, amely mór annyi vérveszteséget 
okozett a magyar futballnak.

Bizalom ellenére támadás 
Usetty ellen

A szóvirágok kelyhéből kicsöpögő mérges 
méz furcsa helyzetet teremtett. Már az elnököt 
is elérte s végül Is vitathatatlan lett, hegy 

éle valójában Usetty ellen
irányul, minthogy az elnök — nagyon helye
sen — nem volt hajlandó Zsarnéczayék egy
oldalú elveinek és jelszótalnak átvételére, ha
nem az amatőrök érdekei mellett a profikét 
sem ejtette cl. Végre is mindkét csoport egy
forma része a sport testének.

A futballra szakadt nyomor és a Zsurnó- 
czayék által kiharcolt rossz bnjnoki rendszer 
meg.'rlelle L'settyben a reform gondolatát és 
elhal’rozla, hogv rendíthetetlenül kitart terve: 
a Nemzeti Bainokság B-csoportjának kiépítése 
melleit, umely az egész ország futbailját szer
ves egységbe kapcsolja. Ez az egyetlen mód 
nrra. hogy a bajnokság érdekességét fokozzák 

egészséges vérkeringést hozzanak az er- 
•ijedt testbe.

Igen ám, de éppen ettől retteg Zsarnóczay 
és kevésszámú híve. Joggal tart attól, hogy a 
n i:ga éhjlrehlvúsa esetén a budapesti amatő
rök elveszítik néhány egyesületüket s vele 
súlyúkat, sőt a megerősödött liga A és B-cso- 
Porlja együtt hatástalan ltja Zsarnóczayék kel
lőm megnemindokolt fölényéi a nagy koncert 
ben: a futballparlamcntben.

Éz a félelem hajszolta azután újabb és 
újabb támadásokra u hegemóniát féltő cso- 
portvo.’íit • a harc folytatásához jó volt reália 
nkok hiányéban minden irreális, ködbavesző, 
jelszavas s’portpolitlkum. Így leheteti közvetett 
a^rlrsfegyver u sikkasztó pénztáros bűne is. 

az átlátszó hadllcrv persze nem zavarta a 
szakértőket, akik |í>MM sietséggel dolgozták ki 

"j, futballmentö bajnoki tervet Melléjük 
“■‘lak az összes vidéki sporlkorifcusok, n 
’ajlő és a sport számottevő tényezői, sőt újab
ban Zsarnóczay pártjának Jelentős faktorai is. 
Szervezkednek a nagymoguí ellen és Így

Z*anH»:iay  helysete megingott, p olt tiki ja 
tarthatatlan.

Ha nem változtat a vonalon, akkor bukásn 

csak idő kérdése. Lehet, hogy most még síké
iül bizalmi nyilatkozatok formájában látszatra 
egységes frontét mutatni Usettyék felé, de ha 
nem teszik le rövidesen a kardét, nem hagyják 
abba a meddő személyeskedést, az unalmassá 
vált folytonos purifikátori pózt, amelynek

Usetty könyörtelenül félreállítja az útból 
a gáncslovagokat

A legbeavatottabb helyről szerzett informá
cióink szerint Usetty elhatározta, hogy a sport 
érdekében feltétlenül megvalósítja a reformo
kat, felállítja a B-ligát s ha simán nem megy, 
a személyi áldozatoktól sem riad vissza és 

eltávolítja az útból a gáneslovcgokat, 
akik a folytonos zavargással megakasztják a 
békés munkát.

A B-liga törpe ellenzéke kétségbeesett el
szántsággal kapaszkodik a sza’nmszól-érvbe: 
a futball nem bírja cl a B-H óban tervezett, 
nagy vasúti költséggel járó vidéki utazgatúso-

Tüneményes csatárt 
fedezett fel az Újpest

Szalay, a válogatott halt óriási csatárkarrier előtt áll
Startra készen várják már az indító lövést a NB csapatai. A közönség már unja a 

hosszúra megnyúlt „téli álmot", csak az idő nem akar tudomást venni a szövetség 
tavaszi műsoráról és kiadós hideggel, csonttáfagyott, behavazott pályákkal valóságos 
tréfát űz a „tavaszi" sorsolásból. így volt ez a múlt esztendőben is. Az első „tavaszi" 
mérkőzésekről szibériai hideg tartotta távol az érdeklődők ezreit, pedig anyagi gondok’ 
kai kínlódó csapataink mást vártak. Két év tanulsága talán majd meggyőzi a szövetség 
időszakértőit arról, hogy februárban még tél van és talán ráeszmélnek arra, hogy a 
mérkőzések beoszhjgdndl. a naptárnak is némi szerepet kell juttatni.

Nem takarékoskodik a Fradi 
a gócokkal

FERENCVÁROS—VÁCI SE 14:0 (7:0)
A Fradi Üllői-utl otthona valósággal hó

hegyek alá van temetve, a pálya legfeljebb 
lurislúskodásra alkalmas, de fűti balra nem s 
igy a Fradi első komoly tavaszi tréningjét a 
..kies" Forinyák utcai pályán tartotta meg. A 
Fradi tréningpartneréül a Váci SE jóképességü 
csapata utazott a fővárosba.

A nyolcfokos hidegben egy önjelölt biró síp
jelére megkezdődött a játék. A Fradi Sárost 
Gyurka nélkül játszott.

A hóboritottn. sok helyen jégtükrök tői tar- 
kálló pályán több volt a csúszkálás, mint a

Kilencből ötöt
ÚJPEST—III. KÉR. FC 9:0 (4:0)

Meg kel! adni, derekas munkát végeztek az 
újpesti hólapátolók: egy csipetnyi havat sem 
lehetett látni nz UTE-pályán. A két kapu tor
kában valóságos kis domb volt a fürészporból 
— nehogy a kapus urak megüssél; magukat —, 
de másutt is bőven akadt hol iürészpor, hol 
homok, úgyhogy

egészen biztatónak látszott a pólya.
Minthogy azonban a látszat nem mindig azo
nos a valósággal, volt mit nevetni a játékoso
kon, akik Jobb dolguk hijján jégre futottak

A küzdelem macska-egér harc volt. A 
Hl. kér. alig-alig tudott komoly ellenállást ki-

MozgásmUvészet 
a Hungárla-jégpályán

Grönlandi képei mutat egy héttel a tava
szi forduló elölt a Hungária-utl pálya. A 
gyeppázsit állóhely felől' része szabályos 
jéghökk irálya, o fütéglák között mindenfelé 
„jégtócsák" világítanak Ezen a talajon 
istenkisértés kélkaptira játszani. A pólya 
körül méteres kőhegyek elkainak csipkés 
keretet. Szegény körlépcsők hótnkaró alntt 
várják nz izgatottan topogó (Irukkerlóbnkal. 
A tribünön néhányszáx elkeseredett néző 
tipeg kékrefagyott orrul — tréningfcgyekkel 
súlyosbítva. Az aluljáróból előtűnnek n 

legkevésbé a szövetség felé van értelme, okkor 
minden eddiginél megsemmisitőbb vereséget 
szenvednek a közgyűlésen. Ezen még az a naiv 
taktika sem segítene, hogy az egész ország 
futball parlament jenek bizalmatlansági szavaza
taiért nem jelennének meg a közgyűlésen.

kát. Ez az érv valósággal angolkóros, mert 
hiszen a vidéki alszövetségek bajnokságaiban 
eddig Is sokat utaztak a csapatok. A nyugati 
kerületben például Szombathelyről Székes
fehérvárra és igy tovább. Mégis ment az üzem. 
Költségcsökkentés céljából pedig annak sincs 
semmi akadálya, hogy a B-liga tervezett két 
csoportját négyre emeljék fel.

Hiába tehát minden ellenállás, a BLASz 
kisebbségben marad, ha nem fuj az utolsó 
pillanatban a vezér takarodót. Éppen ideje . .

Horváth Zoltán

futballezás. A Ferencváros állandó fölényben 
a váciak kapuja elölt tanyázott. Különösen 
Kiss, ur amatőr csapat jobbösszekötője mozgott 
nagyszerűen, úgyhogy a szakemberek vélemé
nye szerint minden bizonnyal visszakerül a 
proficsapatba már a legközelebbi bajnoki mér
kőzésen. A legtöbb tapsol a csapat Sárosi 
Gyurkától kapta, aki a taccsvonalon egy csinos 
fiatal hölggyel együtt drukkolt a szép játékért

Aa első félidőben hét, a másodikban 
ugyancsak hét gól esett s n részarányos elosz
tásról Toldi (3), Jászberényi (4), Kiss (4) és 
Táncos (1) gondoskodtak.

Szalay szerzett
fejteni a pompás lilákkal szemben. 

A meccs Mse Szalay volt.
Az ifjúsági korában pompás csatár minden 
várakozást felülmúló játékot mutatott. Minden 
labdán rajta volt, jobhnál-jobb labdákkal látta 
cl társait. Mellette Koatis és Tóth volt elemé
ben, de jól játszóit a hár< in hali is.

Az első gólt Zscngeltfr rugti, majd Szalay 
váratlan labdaja került kapuba. Tóth bomba
gólja után újból Szalaga van a sor, hátrafelé 
fejelt labdája egészen váratlanul került a 
kapuba.

Szünet után Szalag. Zsengseilér, Srnlny, Ko
csis, majd újra Szaluy rúgta a gólokat.

UTE—VÁCI REMÉNYSÉG 4:2 (2:1).

Budai 11 és n (földbe rget Sff játékosai. 
Ezeknél nincs Istenkisértés. me<l leállnak 
ké f kapura futballozni. A Budai ti csak hat 
játékossal jelenik meg, a többi! kölesön kéri 
nz — ellenféltől. Faragó Lója vezeti

a veszedelmes arthtamutatvúnyl
Játékról szó sincsen, úvatosnn mozognak, 
udvariasan kitérnek egymás elől a jók'ko
sok és egyórai mozgás után 0:9 arányban 
végződik a tréning. Nyomban utána a Hun
gária és Nemzeti játékosai futnak a pá- 

Ivára. A hungaristák sötétkék melegitöhcn, 
egyedül Kocsison virít világoskék tréning
ruha. A Hungária játékosai a klubbá?. felőli 
kaput foglalják eV A Nemzeti-játékosok 
fehér-fekete melegítőben, kék nadrágban 
vonulnak Molnár (Jftó tréner vezetésével a 
város felé eső kapuhoz. Sok labdával, vál
tozó szerencsével lövöldöznek cgykapura itt 
is, olt is és az egyhangú bombázásba csak 
Szabó néhány klasszikus esése hoz némi 
derűt. A télikíd’átos Sphaffer mellett fázó
san, vörös orral nssziszlál Ipoly háznagy.

— Fáznagy ur! JőjjÁn le a pályára! —• 
kiált be Kisfalvi dr.

Közben a fázósan toyhogó közönség két- 
kapus játékot reklamál. Á vörös Takinr.k 
nem tetszik a közönség lövctelödzése -és 
duzzogva morogja inága élt?:

— Mi rezsijük van ezeknek néhány kéz
törésre?... (Ami azt illeti: rezsijük éppen 
volt a tréningjegyre. IIja! Saabó hotnorilá- 
sait meg kell fizetni!)

A modernizált kapuk homijázása tovább 
folyik. A hátsó kapufákat ugyanis hajlított 
vascsövekkel cserélte fel u vezetőség és a 
jól mutató, „kikozmetikúzott**  kapuk egy
másután szedik be a iabdaéhc-s játékosok 
erőteljes lövéseit.

Nagy feltűnést kelt Milller, aki kitűnő 
lövő Tormában van

és lövései ezúttal nem süvítenek torony
magasan n kapu fölött. A kis Sas a nagy 
lövöldözésben segédkapusi minőségben ta
lál magának elfoglaltságot. Beáll Szabó 
mellé és ügyesen fogdossa ki a lapos és ma
gas lövések tömegét. A békétlenkedő kö
zönség végül is megunja az unalmas lát- 
sányt és nem tagadja meg magát most sem, 
mert mint a baljós meccseken, szép csend
ben elvonul és magárahagyja a lövöldöző 
játékosokat a sötétedő pályán.

Az Elektromos formában
ELEKTROMOS—POSTÁS B:0 (3:9)

As Elektromos-pályán nem lehetett játszani, 
mire a kél csapul és a közönség átrandult • 
Postás-pályára. Ennek egyik oldaláról le volt 
takarítva u hó, itt viszont az olvadás után ke
letkezett fagy miatt jégpálya várta a kél csa
patot. A meccs során nz Elektromos együttese 
nagy fölényben játszott. Góllövők: Trlta (8), 
Pfandler, Kolozsvári és Szcndrűdy.

A Phöbus 
Önmagával játszott

A Phöbus pályája a játékra teljesen alkal
matlan volt, mert a jégpáncélon életveszélyes 
lelt volna a küzdelem. Igy a játékosok 1-től 
141-ig szabadtéri tréninget tartottak.

Szerelemheayl dr. Jubileuma 
és bizakodó nyilatkozata 

* a sikerről
Ritka jubileumhoz érkezett el dr. Szere*  

lemhegyt Jenő, az Atléta Szövetség ügy
vezető nlelnöke. Huszonöt esztendeje szol- 
gálja aktivan a MASz vezérkarában a szö
vetség ügyeit és a magyar atlétika érdekeit 
Jóban-rosszban kitartott s nem túlozunk, 
ba azt mondjuk, hogy inkább a rosszban. 
Kevés szövetség felett viharzolt el annyi 
támadás, mint a magyar atlétika felett. 
Külön erénye tehát Szcrelemhegyinck, hogy 
a negyedszázados viharos időszak alatt sem 
balsikerek, sem támadások nem vették el a 
ke«lvét a munkától. Megérdemelten kapta 
tehát az OTT nagy aranyérmét.

Felkerestük a jubiláló alelnököt és érde
kes beszélgetést folytattunk vele.

— Mi volt a negyedszázad legkellemetle
nebb és mi a legkellemesebb élménye? — 
kérdeztük.

— A legkellemetlenebb emlékem — mon
dotta Szerelemhegy; dr. — az 1933-as firen
zei magyar—olasz viadal. Erős küzdelem 
után biztos győzelmet vártunk, de a hagyo
mányos magyar balszerencse mellénk sze
gődött: Fliicknt kiállították, két gerely
vetőnk csúfosan leégett és Igy hárompontos 
vereséget szenvedtünk. Ezzel szemben a leg
kellemesebb emlékem az 1911-cs magyar
svéd válogatott mérkőzés Budapesten. Ezen 
nagy vereséget várt mindenki, de a magyar 
fiuk rácáfoltak a közvéleményre és a nanlr- 
(ormára s mindössze egyetlen ponttal ma
radtak e| a svédek mögött. Ez n kétnaros 
verseny volt egyúttal a magyar atlétika leg
nagyobb közönségsikere is. Húszezer ember 
nézte végig a viadalt.

Ezt a tömeget akarjuk most 
visszaszerezni

még ebben az évben — s ezt olyan lelkese
déssel mondja az alelnök, hogy lelkesebben 
huszonöt évvel ezelőtt sem nyilatkozhatott 
volna. — Érzem és tudom, hogy visszásra- 
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rezzük a közönségünket s a magyar atlé
tika utjának ive ebben az évben isinél fel
felé tör. A berlini olimpia tapasztalatai most 
fognak kamatozni versenyző gárdánkban. 
Megmutatjuk a hitetlcnkedőknck, hogy mél
tónk vagyunk a többi sportághoz. A női at
létikában is fellendülési várok. Elárulhatom 
önöknek, hogy nz c héten tartott női bizott
sági ülésen, amelyen már Sztankovils elnök 
h megjelent, a legkomolyabban elhatároz
tuk, hogy az idén felvirágoztatjuk a női at
létikát Az ülés után rögtön felvettük az. 
érintkezést a KISOK kai, a Testnevelési Fő
iskolával és a MFSE-vel. A KISOK minisz
teri biztosával történt beszélgetésünk során 
csaknem

biztosra vehetjük, hogy n középiskolás 
leányok az leién már elindulnak nyilvá

nos veracnyvken Is.
Ez. már magfllianvéve Is a siker záloga.

A női bizottsági változásokról a Hétfői 
Napló értesülése helyes.

A bizottságba egy pár agilis szervezőt és 
munkaképes férfit fogunk beválasztani.

lukács István

BRAVÓ
SZÉKES fEHÉRVÁR!

Megelőzve a lővárosí 
SPORTCSARNOKOT 
avatott vasárnap

Székesfehérvár, jnn. 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentése.) Hómon Bálint vallás- és közok
tatásügyi miniszter vasárnap délelőtt ünne
pélyes keretek közölt avatta fel a város 
modernül berendezett uj sportcsarnokát, 
amely otthont ad a város valamennyi sport 
egyesületének. Az uj sportcsarnokot n vasút
állomás melleit elhúzódó parkban építették 
fel, ötszáz négyzetméter területen és

■ legmodernebb és leghlglénlkusabb fel
szereléssel látlak el.

Délelőtt volt a megnyitó-ünnepély a város 
társadalmának jelenlétében. Megjelent Hó
mon Bálint miniszter, Slivoy Lajos megyés
püspök, gróf Széchenyi Viktor főispán és 
úgy n fővárosból, mint az ország több vá
rosából számos előkelőség. A MÁV Előre!- 
dalárdája Hiszekeggyel nyitotta meg az ün
nepélyt, majd Csiláry Emil polgármester 
köszöntötte a kultuszminisztert és u magyai 
sporthntóságok képviselőit. Ezután llómai 
Bálint kultuszminiszter mondott mélyen 
szántó gondolatokban bővelkedő beszédet 
amelyben Székesfehérvár nagyvonalú kultu
rális fejlődésére vételt viss-apillantást. I)el 
heti ünnepi bankett volt u.Fekete Sas-stalló 
különtermeiben.

SPORT AZ UJ SPORTCSARNOKBAN.
Délután félöt ómkor volt a sportbeli felavató 

ünnepély. Kgzépiskolások és □ MOTF.Sz torna 
wni, élükön dr. Pelle Istvánnal, Péterrel és 
Sarlóssal mutállak be remek tmnngynkorlnto- 
kat. Majd a Testnevelési Főiskola férfi miuta- 
mnpnta rngndla tapsrn a nagyszámú közönsé
get Ezután Elek Bonn tőrasszó során 6:5 re 
győzött Vargha llus ellen, Kabos Endre kard
versenyben ugyancsak 6:fi-rc győzőit Rajcty 
Imrével szemben, (lerevich tőrasszó során 6:4 
arányú győzelmet aratott Boy Béla ellen. Ke- 
resztet Kárpátival görög római. Lőrinc: Zom- 
bory Ödönnel szalmdsliltisu birkózást mulatott 
be, Harangiig és Szigeti a legmagasabb boksz- 
iskolát érzékeltették. Végül ismét a tornászok 
és a Testnevelési Föisokla női niintaesapnln 

örködletle a közönséget pazar gynkorla- 
Este tőhb.záz terítékes bankettet 

. az előkelőségek liszbalclérc.

gvönyi 
talvnl. 
dériek

ren

A MAC HARMADSZOR NYERTE 
A FOV ÁROSI VIZIPÓLÓ KUPÁT

MAC—rrc 4:2 (.3:0). Sima győzelem. Már 
az első percekben a MAC támad és Somóczv. 
Kánásy is Harangozó góljaival háromgólnyi 
előnyre tesz szert. A második félidőben fel
javul az FTC és Boér kiállítású után Házv gólt 
dob Nv untban utána llunyadv bomhnlövésc 
vágódik a MAC tudóba. 3:2. Az izgalom tető
fokra Iliig, de Gyulai váratlan dobással eldönti 
a mérkőzés sorsát. A .WtC ezzel a győzelmivel 
immár harmadszor nyeri meg a székesfővárosi 
kupát.

UTE—BEAC 4:3 (2:3). Góldobók: Szigeti II. 
(4), illetve Zúbnik. Kiss. Szigeti I. öngól. A 
BI'.AC ójl tartotta magát. Csik kitünően ját
szott.

.SZÉDÜLETES GYORSKORCSOLYÁZÓ 
VILÁGREKORDOK DWOSRAN 

Dánosból jelentik: A gyorskorcsolyázó euró
pai Imjimki verseny során vasárnap az 1500 
miiére*  thon a norvég Slaksrud 'l p. IH> 
mp.es idővel pompás nj világrekordot futóit. 
(Az eddigi rrkordot n norvég Mnthicsen tar
totta 2 p 17 4 mp.-cl) — Az 1003 méteres 
hhlgv korcsoh ázóversenyben a norvég Schou 
Ntelsen I p. M« mp.es eredményével szintén 
II) t't/'</r< / "n/"t idhtott Jel. A/ 6000 m< te 
rés liöigs-korcsolyát áversenvt ugyancsak Nő i
sen kisasszony nyerte 0 p '18 3 mp.-es uj világ 
rekorddal.

A Spártai-hölgyek ujabh vlvóestje. Február 
fi án a Sanlclli féle vívóteremben Szenes Mik 
lósné vc»ct>'se .-dalt álló höl.'vs ivó utánpótlási 
keret n Spátla AC. rendezésiben második he- 
imitntóiát tartja, amely az előjelek szerint niég 
ai elsőnél i« niqwl'b sikerűnek Ígérkezik. A 
biunulató pontosan este 9 ómkor kezdődik.
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Fantasztikus futball-kópéságok 
a törött lábak kinzókamrájábót

A Benczur-utra nagyon csendes. Egyike a 
legcsendesebb utcáknak. A futballisták volt 
szanatóriumában inig csak megsokszorozódik 
ez n csend. Szinte fáj ■ fülnek. Ismerve a fut
ballisták robbanó életkedvét, felkerestük a 
szanatóriumot, ahol annyi törött lábat raktak 
össze,

— Milyen az élet futballisták nélkül? 
kérdezzük.

— Hát bizony nem lenne itt ilyen csend 
vasárnap délután — sóhajt fel a fehérköpe
nyes ápolónő. — Egészen megváltozott az élet 
azóta. Akkor volt miről beszélni. Úgy kellett 
vigyázni a futballistákra, mint a kisgyerekekre. 
Ha félrenézett az ember, már csináltak valami 
kópésógot. Nem számított náluk, hogy bete
gek. Olyan virágzó jókedvük volt, mintha 
kutynbajuk sem lenne. Akiket porclcválással 
operáltak, nzoknak mozdulatok seni lelt volna 
szabad. Mégis, ha csak egy kicsit magukra 
hagyta őket az ember, máris 
ágyaikat és egy-kettőre folyt a

— Ez volt a nagy vidámság?
— Ez még semmi! Mikor a 

volt, nz volt csak a haddelhadd. 
nagyobb gézengúz. Láhlőréssel 
zánk. Kinyújtották a iáhát, hogy

ös-szetoltúk nz 
kártyapartl.

Péter nálunk 
ö volt a leg- 

került hoz- 
. .................................................... .. ~j a csontot 
széthúzzák. Csak igy lehet jól összeállítani a 
törött felületeket.

Regényes labdajáték
a Sportcsarnokkal

Minthogy az OTT-nak nincs meg a kellő súlya, 
a kereskedelmi m.nisztériumra kell bízni az építést

A magyar sportnak hosszú évek óta van 
egy rózsaszínű Alma, amelyet időnként kü
lönféle lidércnyomások rémitgetnek, — mini 
most is. Az álom: a sportcsarnok, a lidérc
nyomás: a bürokrácia, amely nem engedi 
ezt az életrevaló tervet valósággá válni. Az 
érdekelt sportágak valamennyié ezer és egy 
formában igyekezett bebizonyítani, hogy

feltétlen életszükséglete a sportcsarnok, 
amely a világ minden kulturált fővárosában 
már régen megvalósult. A kívánságokat — 
érdekes —- legelőször a főváros vezetősége, 
— élén Szendy polgármesterrel — honorálta 
és mindent megtelt a maga részéről annak 
érdekében, hogy az intézmény mielőbb meg
valósulhasson. Először a Batthyány-téri 
csarnokot ajánlotta föl erre a Célra. Ez per
sze nem nyerte meg az illetékesek tetszését, 
nyilván azért, mert a főváros némi hatás
kört is kikötött ar átengedendő sportcsar
nok igazgatásában. Kerek visszautasításban 
részesüllek a sportfórumok részéről s igy 
nem csoda, ha a további kezdeményezés 
elől visszavonullak. Most, hogy újra fel
színre vetődött a probléma és magas helyről 
kapott a sport biztatást arra, hogy a sport
csarnokot megvalósítják, a főváros ismét 
jelentkezett az áldozatkészségével és az épí
tendő csarnok helyéül a régi lóversenyteret 
jelölte ki. ahol megfelelő telket ajánlott fel. 
Csupán azt kérte, hogy mielőbb nyilatkoz
zanak a szükséges terület nagyságáról. Ezt 
ugyanis városrendezési okok követelik. A 
sportcsarnok építése ügyében alakítóit bi
zottság mindeddig nem tudott nyilatkozni 
arról, hogy milyen nagyságú telekre van 
szükség.

Furcsa álláspont ez és nem sok Jóval 
hizlal a továbbiakra nézve.

Különösen veszedelmessé vált a helyzet 
most, amikor kiderült, hogy minisztériumok 
közötti hatásköri kérdés hátráltatja a meg
oldást. Mint sporlintézmény, a legfőbb 
sporlliatóság, a kultuszminisztérium hatás
köre alá tartozna, azonban mint állami 
építkezés — egy korábbi törvény értelmé
ben — a kereskedelmi minisztérium hatás
körébe tartozik. Ezen folyik most a vita és 
hogy mikor dől el. arra semmiféle biztató 
támpont nincs. Csupán annyi bizonyos, 
hogy

n hosszú liuza-vona sem az OTT tekin
télyére. sem a feltétlenül szükséges 
sportcsarnok megvalósulására nem ked

vező.
Ilire szállt annak is, hogy az építkezés 

gyorsítására kormánybiztost neveznek ki
Kelemen Aurél, az OTT elnökének, 

Kelemen Kornélnak öccse
személyében. Ezt a pikáns hírt ugyan meg
cáfolta a: OTT elnöke, fővárosi vezető kö
rökben azonban továbbra is az a nézet, 
hogy a közeljövőben megtörténik n kor
mánybiztos kinevezése.

Nem az OTT a fontos, 
hanem a Sportcsarnok

Legközelebb a minisztertanácsnak kell 
döntenie arról, hogv a függő hatásköri kér
dést hogyan oldja meg. A sport semmiesetre 
sem Károsodna, ha a: intézményt nem a: 
OTT, hanem a kereskedelmi minisztérium 
felügyelete alatt építenek fel. A sport ér 
deke ugyanis csak azt az egyel kívánja meg, 
hogy a sportcsarnok n miniszteri ígéretek
be/ képest még ebben nz évben telő alá 

Egy csigára akasztott súly hnrta szét ■ 
csontjait éppen úgy, mint a kinzókamrá- 

ról készült rajzokon lehet látni.
Ez bizony fájdalmas. A Péter gondolt egyet, 

leakasztotta a súlyt, leszállt az ágyról és 
törölt lábbal, szétálló csontokkal ■ lift

aknán át tornászott « konyhába.
A szakácsnő az ijedtségtől majdnem beteg 

lett, amikor meglátta. Pétert nem zavarta meg 
az ijedtség, jól belakmározolt és ugyanazon 
az utón visszamászott az ágyba. Mindenki 
reszketett, hogy rámegy erre a ílu, de meg 
sem kottyant neki.

Másnap már szerenádot adott ■ szakács
nőnek a külön kosztért.

Ma Is vígan futballozik. Még válogatott Is 
lett belőle. G. Tóth a neve.

— G. Tóth Péter, az Elektromosok csapa
tából?

— Úgy ám! De a többi Is ilyen. Mind egy
forma. Ahol ők megjelennek, nyugdíjba mehet 
a csendbiztos, mert biztos, hogy csend ott nem 
lesz.

Egy méla sóhaj fejezi he a leleplezést, amely 
ujabh, megoldhatatlan feladatot róhat a 
Lármaellencs Liga szakértőire.

L. A. dr.

kerüljön. Minthogy a hosszú huzavona azt 
bizonyltja, hogy

a testnevelési halóság egyelőre nem 
rendelkezik azzal a súllyal, ami az 

építést biztosítaná, 
félretéve a személyi érzékenykedést, a leg
helyesebb lenne a törvény előírásához al
kalmazkodva, Bornemisza miniszterre bízni 
a sportcsarnok felépítését.
iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiMiniiniiiiffliiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiniinnininiiniiiiiiiiuiiinnnHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffliiiiniiiiwimiiiiiiiiiiniiiiiraiiiiiiiiiii!

Karambol, hocsltörés, megismételt verseny
Három versenyben, köztük a lóversenyben, 

mindössze három induló akadt. A mezőnyök
nek ez az alakulása, amikor az istállók tele 
vannak lovakkal, érthetetlen, de ennél is bán- 
tóbb az a tény, hogy égyts hajlók csak addig 
komoly aspiránsai a versenynek, amig slart 
nincs, mert abban a pillanatban, amint elindul 
a mezőny, feladják a versenyt. így tett Jónás 
Opállal, Földi Londonnal stb.

Az Amatcurversenyt kétszer futották le, 
mert Bohém és Írónké az első alkalommal a 
második kör elején összeakadtak s a mögöttük 
haladó Ribillió beléjük szaladt. A megismételt 
versenyben, melyet n negyedik futam után fu
tottak le, Ribillió nem indult, mert a térdén 
megsérült. Mint érdekességet megemlítjük, 
hogy n versenyt mindkétszer írónké nyerte. A 
favoritok nagyobb hányada egyébként meg
nyerte versenyét, csak az első és a két utolsó 
futam eredménye meglepetés. Ezek közül a 
Handicapet nyerő Tigris halvanszoros kvótát 
,'izctett.

Részletes eredmények:
I. Nyeretlen háromévesek versenye. 1. Ma

ros (3) Marschall. 2. Ulica (4) Feiser, 3. Le
vente (4:10) Zwillinger. Biztosan. 10:29. Olasz: 
10:24. Befutó: 10:110. Idő: 34.2.

n. Csakelőre-dIJ. 1. András (2) Hauser, 2. 
Theodnra 16) Filyó, 3. Gina (2) Wiesner. F. 
ti.: Penny (8| Jónás, Glória (8) Maszúr I., 
Gudruno (pari Zwillinger. Küzdelem. 10:27. 
18, 33. Olasz: 10:63. Befutó: 10:186. Idő: 31.4.

III. Amaleurverseny. 1. Irénke (pari) Bogyai,
2. Bohém (3) Soldos. 3. Varázsló (l’/«) Var
sányi. Biztosan. 10:22. Olasz: 10:22. Befutó: 
10:83. Idő: 32.5.

gj

IV. llandlcap. 1. Odébb (pari) Stelnitz, 2, 
Délceg (4) Jónás, 3. Minor (5) Slmkó. F. in.: 
Ágnes (6) Kovács J., Lúgos (6) Maszár I., Zi
vatar (31 Zwillinger, Vadorzó (10) Wiesner, 
Mucs (6) Vorst, Simbu (8) Fitvó. Könnyen. 
10:17. 13. 20, 19. Olasz: 10:66. befutók- 10:55 
és 60. Idő: 33 8.

V. Nemzetközi verseny. 1. Taliana (pari) 
Fitvó, 2. Oda (25) Marok, 3. London (8:10) 
Földi. Biztosan. 10:19. Olasz: 10:28. Befutó: 
10:128. Idő. 33.2.

VI. Mechanikus handlcap. 1, Orsolya (pari) 
Marschall. 2. Challmnr (fi) Ravmcr, 3. Lord of 
Pannik (4) Slmkó F. m.: Ópúi (l’A) Jónás. 
Bliloian. 10:19, OLtsz: 10:27. Befutó: 10:56. 
Idő: 30 1.

VII. Picmontl dl|. 1. Contra (8:10) Felser.
2. Dundl (I) Vorst. 3. Ocull (4) Zwlllirger. F. 
m: Gulliver (6) Maszár I., Sterling (1%) Jó
nás, Elsőm (8) Fitvó. Kőtmv.-n. 10.18, 12, 30 
Ola«r: 10:47. Befutó: 10:106, Hő: 36.3.

Vili. Handlcap. 1 Tigris (10) I isitor. 2.

A BTK ÖKLEI CSAK 8:8-AT VERTEK KI 
VARSÓBÓL

Varsóban ■ túrázó BTK ökölvívói 8:8 arány, 
baji döntetlenül mérkőztek a Warazawlanka 
Makkabl ellen. Győzött: Kaltenecker, Csiszár 
és Szolnok), döntetlenül meccseit Montéra és 
Oláh. Kikopott: Szabó (!), KIm és Erdős.

B1RGER RUUD MÉG TUD
A garmischi nemzetközi t’li sporthét vasár

napján bonyclilották le n különleges síugró, 
és összetett futóversenyt.

Különleges Síugróverseny: 1. Birger Ruud 
norvég (77, 82 méter). — Ifjúsági verseny. 1, 
Bradl osztrák (78, 81 méter). — Összetett futó, 
verseny: 1. Sigurd Röen norvég (47, 49 méter),

NÉMETORSZÁG—HOLLANDIA 2 : 2
Düsseldorfból jelentik: A német—holland 

labdarugó mérkőzést 62.000 főnyi közönség 
előtt játszották vasárnap a stadionban, a 
mérkőzés 2:2 arányban döntetlenül végző
dött. A félidő 1:1 volt.
BALATONI LEVENTE NYERTE A MÁTRA- 

HÁZAI SIVERSENYT
Mátraházáról jelentik: A Magyar Si Szövet

ség nemzetközi versenyének második napján 
nagy érdeklődés mellett tartották meg a le- 
sikló versenyeket. A férfiak versenyét Balatoni 
Levente BEAC nyerte, 5 p 13 mp alatt. Szalay 
és az osztrák Kopatsóh elölt. A hölgy lesikló 
versenyt Szapáry Marianna grófnő BBTE 
nyerte Eleőd Anikóval szemben. Az Ifjúságiak 
versenyében az osztrák Kopatsch szerezte meg 
az elsőbbséget.

Az ifjúsági síugró versenyt a svábhegyi 
Kisok-sáncon rendezték meg. Tassonyi Kenéz 
és Jobbágy János lett a korosztály győztese,

SPORTHÍREK EGY MONDATBAN
Az osztrák jékorong szövetség vasárnap visz- 

szalépett a londoni versenytől.
A kettes bob-világbajnoki versenyt Cortlna 

d'Ampczzoban Anglia csapata nyerte.

Egri Sándor, az UTE kitűnő vívója vasár
nap délután tartotta esküvőjét. A népszerű 
sportembert melegen ünnepelték klubtársai.

A Gyopár Turista Egyesület vasárnap rendezte 
házi síversenyét. Eredmények: Szeniorverseny
ben: 1. Nagy. Juniorversenyben: 1. Lonner. 
Hölgyversenyben; tél. Weisz Judit;

A Hungária VC másodosztályú kard versenyét 
Palócz HTVK nyerte 7 győzelemmel.

Paris (41 Marséba!!, 3. Nemes (10) Bcnkő. F. 
m.: Rejtély (6) Mann, Csongor (3) Stelnitz, 
Séma (3) Földi. Gyarmati (2‘Á) Vorst, Spilka 
(pari) Jónás. Könnyen. 10:600, 68, 22, 40.
Olasz: 10:42. Befutók: 10:926 és 1528.

IX. Hóvirág díj. 1. Arató (10) Jónás, 2. Pa
lóc Ipari) Zwillinger, 3. Buzakalász (4) Jónás 
F. F. in.: Opera (8) Hauser, Rába (10) Mar- 
schall R„ Bokros (l’/t) Wiesner, Zengő (4) 
Istók Tóni (10) Molnár. Biztosan. 10:166. 21, 
14, 18, Olasz: 10:48. Befutók: 10:422 és 602.

Hétfőn este van a nevezési zárlata n Pest
megyei handleapnek, a Háromévesek nagy 
handlcapjének, az Áprilisi nagy handlcapnek 
és a káposztásmegyeri díjnak. Mind a négy 
versenyben az előjelek szerint rekord-neve
zésre számíthatunk.

♦
Nemrég irtunk az ügető-versenyek főeseml- 

nyeinek, a Nemzetközi versenyeknek csődjével 
kapcsolatosan, hogy jő lenne ezeket a verse
nyeket handicap-formájában kiírni, mert igt 
alkalmasint biztosítva lenne ezeknek a mező
nye. A most megjelent februári versenyfeltéte
lekben már több ilyen Nemzetközi handicap 
szerepel.

♦
Vasárnap, február 7-én futják a Róma mel

letti Tor dl Qulntóban a Coppa dei Dnce-k 
melyben lovaink közül Monopol és Clmer 
vesznek részt. Ugyancsak február 7-én kéről 
eldöntésre St. Morltzban az ottani nagy díj, 
melyben Bonaparte, indul.
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