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Grlger fényesen győzöm 
Az ellenzéki papképviselő kibuktatta Lovasberény*  
ben a NÉP hivatalos jelöltjét és vitéz Endre Lászlót

Vitéz Hadnagy Domokos halálával meg
üresedett lovasbcrényi kerületben vasárnap 
tartották meg a választást izgalmas, előzetes 
harcok után. Három jelölt kortesei valóság
gal megszállták a kerület 19 községét, bár1 
a választási küzdelem kezdetén

már szinte eldöntöttnek volt tekinthető 
a választás eredménye.

Két nemzeti egység! párti jelölt küzdött 
egymással: Kommer Gyula mint hivatalos 
és vitéz Endre László gödöllői főszolgabíró 
mint nemhivatalos jelölt. A NÉP híveinek 
megosztásával szemben

az ellenzéki pártok teljesen összefogva 
és együttesen állottak ki Grlger Mik
lós, mint az egyesült ellenzék hivatalos 

< jelöltje mellett
& ennek eredménye volt, hogy a kerület 
ellenzéki érzésű választói teljes egységben 
sorakozott fel az egyesült ellenzék jelöltje 
mellett.

A kerület 19 községében vasárnap már 
tora hajnalban megkezdődött a választók 
toborzása. Kora reggel Griger Miklós hivei 
zárt sorokban vonultak fel a választási he
lyiségekbe. A kerületnek 18.864 választója 
.van. A NÉP optimistái egészen a déli órákig

azt hitték, hogy sikerülni fog pótválasz- 
tást kiharcolni Kommer Gyula és Griger 

Miklós között,
azonban hamarosan he kellett látniok, hogy 
minden erőfeszítés hiábavaló: Griger Miklós 
fetétlenül megkapja az abszolút többséget.

Református papképviselő 
a katolikus papképviselő 

mellett
Griger Miklós támogatására vasárnap reg

gel 8 órától kezdve állandóan a kerületben 
tartózkodtak Homonnay Tivadar, Müller 
Antal, Tauffcr Gábor, Toblcr János, Meizler 
Károly, vitéz Makray Lajos, Elein Antal, 
Kun Béla és fíuppert Rezső országgyűlési 
képviselők, valamint Vay Arthur gróf felső
házi tag. A Grigcr-párt választási főnöke 
Rcibel Mihály volt, aki a választási harc 
kezdetétől fogva lent tartózkodott a kerü
letben.

Vasárnap reggel érkezett meg a kerületbe 
Eckhardt Tibor nyílt levele, 

amelyben többek között a következőket 
üzeni a kerület gazdaközönségénck:

„Támogassuk Griger Miklóst, aki a népi 
politikának hive, aminek érvényrejutásáért 
» mi pártunk is küzd. Meggyőződésében ép
pen olyan agrárius, mint mi.“

Ugyancsak
nyílt levelet intézett a kerület reformá
tus válaaztópolgárságúhoz Tlldy Zoltán 

mint református lelkész, 
a Kisgazdapárt legfrissebb képviselője és 
alélnöke.

— Ajánlom katolikus paptestvéremet a 
riasztók figyelmébe — irta nyiltlevclében 
Tlldy Zoltán. — Tudják rólam, hogy a 
nagyalföldi református egyház lelkésze va
gyok s ez alkalommal is hangsúlyozom, 
hogy

nemcsak mint politikus, hanem mint 
református egyházamnak éa hitemnek 
hűséges szolgája Is teljes meggyőző
déssel támogatom Grlger Miklóst, ■ 

katolikus lelkipásztort.
A*  egyesült ellenzék ilyen egyöntetű fel

vonulásával szemben a NÉP sorait ugyan
iak erősen megbontotta a két NÉP-jelöli 
Vymással való viaskodása. Kommer Gyula 
“^nógatására is leutazott'a kerületbe több

NEP-képviselő, míg Endre Lászlót csupán 
azok támogatták, akiknek kifogásuk volt 
Kommer Gyula személye ellen.

Griger első rohama 
a győzelem felé

Amikor reggel nyolc órakor az egyes 
községekben megkezdődött a szavazás, már 
tiz ónára olyan

óriási előnyt biztosított magának 
Grlger,

hogy azt többé nemcsak hogy behozni nem 
tudták, hanem a többsége állandóan növe
kedett.

Délelőtt tíz órakor
a szavazatok aránya a következő volt: 

Griger 2813
Kommer 1914
Endre 402 —*

Még ekkor a NÉP restéről mégpróbáltak 
mindent, hogy legalább pótválaszlásra vi
gyék a harcot, azonban már

tizenkét órakor
a következőkép alakultak a szavazatok:

Griger 5849
Kommer 3695
Endre 952

Vitéz Endre László 
reménytelen harca 

a mandátumért
Most azután már csak a zászló becsüle

téért folyt a harc. Sikerült is az abszolút 
többséget kissé lefaragni

két órakor, 
amikor a szavazatok a következőképpen 
állottak:

Mexlco City, február 7.

Moszkva Trockij azonnali 
letartóztatását követeli
A szovjet-terror újabb borzalmai

A szovjetkormány Trockij Leó letartózta 
(ásót követeli a mexikói kormánytól. A mexi
kói szovjetkövet eréiyct hangú jegyzéket 
nyújtott át a mexikói külügyminiszternek 
és a szovjetkormany nevében tiltakozását 
jelentette be nz ellen, hogy a mexikói kor
mány menedékjogot adott Trockijnak. 
A szovjetkormány*  h jegyzékben a mexikói 
kormányra hárít minden felelősséget azért, 
amit Trockij mexikói tartózkodása alatt 
cselekedni fog.

Moszkva Trockij letartóztatását követeli 

vagy ha a mexikói kormány erre nem volna 
hajlandó, azt, hogy tiltsák meg Trockijnak 
a külfölddel való érintkezést. Az orosz jegy
zék szerint Trockij Mexikóból is tovább
szítja a szovjetunió ellen irányuló össze 
esküvést s ha a mexikói kormány tétlenül 
tűri ezt a tevékenységét, akkor aligha lehet 
fenntartani a baráti kapcsolatokat a szovjél- 
un,ó és a mexikói köztársaság között. A szov- 
jetkermány végül arra kéri a mexikói kor
mányt, hogy ha nem akar különleges Intéz
kedéseket foganatosítani Trockij ellen, 
akkor legalább utasítsa ki őt as országból.

Griger 7852
Kommer 5320
Endre 1812

Ekkor már legfeljebb még kétezer szava
zat leadásával lehetett számolni, azonban
addigra már az egyes községekben is kiala
kult az a vélemény, hogy

Griger nagy fölénnyel győzni fog 
és igy természetesen a tartózkodók és azok, 
akik nem szeretnek — a vidéki választók 
lélektana szerint — a bukott párthoz tar
tozni, tömegesen csatlakoztak a Grlger- 
párthoz.

Egyetlenegy község volt és pedig Sere
gélyes, ahol, a déli órákban vitéz Kommer 
Gyula, a NÉP hivatalos jelöltje valamivel 
több szavazatot kapott, mint Griger és

ugyanebben a községben jutott megle
hetős szép eredményhez vitéz Endre 

..László Is,
aki különben a kerület székhelyén, Lovas- 
berényben volt a legerősebb, de itt is csak 
feteannyi szavazatot kapott, mint Griger 
Miklós.

Délután négy órakor
a kerület tizenegy községében már kitűzték 
a zárórát, ott már csak szórványosan jelent
keztek szavazók. A kerület többi községében 

hat órára tűzték ki a zárórát, 
de ezekben a községekben is már nagyon 
vontatottan ment a szavazás.

Győzelem 813 abszolút 
szavazattöbbséggel

Hat órára tényleg be is fejeződött a ke
rület összes községeiben a választás

6 óra 10 perckor
már nyilvánosságra került, hogy összesen 
16.165 választó szavazott le és ebből:

Tallin, február 7.
Az észt-orosz határon az utóbbi Időben 

feltűnő gyakran Ismétlődnek meg a kisebb- 
nagyobb jelentőségű határincldcnsek. Ez a 
jelenség Észtországban nagy izgalmat kelt.

Még a múlt hét végén az történt, hogy 
észt területen szovjethatárőrök jelentek 
meg, néhány észt halászt letartóztattak és 
átvittek a határon. Aztán a Pclpus-tó vidé
kén

tűzharc tört ki egy határmegjelöléssel 
foglalkozó észt katonai osztug éa egy 

orosz határőrosztag között.

Az oroszok tüzelni kezdtek nz észtekre, 
akik sortüzzcl válaszoltak, mire nz oroszok 
visszavonultak. Ennek az incidensnek alig 
néhány napja és most újabb,

minden eddiginél súlyosabb incidens 
történt.

Vask-Narva környékén egy őrjáratot- tartó 
észt határőrosztag nyomtalanul eltűnt. 
Szótanuk előadása szerint’ túlerőben fénól 
orosz határőrosztag bekerítette az észteket 
és átterelte a határon. Ez a legutóbbi eset 
a végsőkig fokozta az észt sajtó izgalmát és I

8489 
5944 ét 
1732

Griger Miklós 
Kommer Gyula 
Endre László

szavazatot kapott és Így
Grlger Miklós 813 abszolút szavazat
többséggel a lovasbcrényi kerület meg

választott képviselője lett!

Lelkes tömeg Ünnepli 
Griger Miklóst

Á választás eredménye óriási lelkesedés! 
keltett az egész kerületben. Amikor Griger 
Miklós a választást intéző képviselők kisé< 
rétében megjelent a kerület székhelyén^ 
Lovasberényben,

hatalmas tömeg vette körül 4
és percekig tartott, amíg néhány szót mon<t» 
hatott az összegyülekezett tömeghez, meg< 
köszönve a bizalmat és a kitartást, amellyel 
a kerület ellenzéki polgársága ezt az élei 
választási harcot végig birta.

A választás különben abszolút rendben 
és minden zavaró incidens nélkül zaj

lott le.
A kerület választási elnöke. Hadik Bélsf 
gróf nem vezethette a választást, mert Ru-» 
dapesten betegen fekszik, helyette Simuy 
László földbirtokos működött, mint a vá
lasztás elnöke. Különösebb panaszok nem 
is voltak a választás egész tartama alatt és 
ha mégis apróbb és jelentéktelenebb sérel
mekről érkeztek is panaszok a választási 
elnökhöz,

nyomban Intézkedett a sérelmek orvos
lásáról.

Este hét óra felé már a kerület legtávo
labbi községeiben is köztudomásúvá vált a 
választás eredménye, amely mindenütt nagy] 
lelkesedést keltett.

bizonyosra veszik, hogy az észt diplomácia 
erélyes tiltakozó lépést tesz Moszkvában.

Varsó, február 7,
Az orosz iparvidékeken véres bosszultad*  

járat indult meg a vezető mérnökök és 
technikusok ellen, akiket a GI’U ügynökei
nek felhajtására azzal vádol meg a mun
kásság, hogy a trockista ellenforradalmi*  
rokhoz tartoznak és

szabotálják a gyártást.
A felizgatott munkások halált követelnek! 
eddigi vezetőik fejére. Az egyik uralvidéki 
gyárban

meggyilkolták az üzem Igazgatóját 
és négy vezető mérnököt, akiket a szabotá
zson kivit! hazaárulással és kémkedéssel 
gyanúsítottak meg. Az uralvidéki kaucsuk- 
ipar egyik legkiválóbb -vezetőjét, Hitt kér 
igazgatót, akit egy hónappal ezelőtt nu-g 
érdemei elismeréséül a Lenin-renddel tűn-' 
tettek ki, a munkások ismeretlen helyre 
harcolták s attól kell tartahi, hogy őt is cl
tették láb alól. Az uralvidéki vasutak 12 se- 
zetőtisztviselöjét minden Ítélet nélkül 
agyonlőtték.
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Szovjetrepülők bombázták 
a madridi angol követséget

F Madrid, február 7,
A nemzeti csapatok tovább folytatják 

előnyomulásukat Malaga felé. A madridi 
kormány jelentése szerint a madridi déli 
harciéren is

rendklvUl heves harc folyt.
A nemzetiek súlyos veszteséget szenved

tek u többórás csatában.
Vasárnapra kldrrülf. hogy 
szov'clrrpülőgépckről bombázták a 
inudrldi angol uagj követség épületét.

Az ajánlási rendszer meg
változtatásáról szóló törvényt 
e héten tárgyalja a képviselöház

r A belügyminiszteri tárca körül történt 
személyi változás megakasztotta nz ajánlási 
rendszer inogvóltoztnlúsáról szóló törvény- 
jnvaslut bizottsági tárgyalását. Most azon
ban, boly a személyi kérdések elintéződ
tek, újból napirendre került a törvényja
vaslat tárgyalása és kedden reggel kilenc 
órakor n képviselőház közjogi bizottsága 
tárgyalás alá veszi az ajánlási rendszer re- 
I .rmjáról szóiéi törvényjavaslatot. úgyhogy 
nz. a városrendezési törvényjavaslat vitájá
nak befejozésc után

nyomban n plénum elé kerülhet.
Az eredeti törvényjavaslaton a bizottság 

első ülésén különböző módosítások kerül
tek megvitatásra, uz eredeti törvényjavas
lat tehát lényeges változásokkal kerül is
mét a közjogi bizottság elé. Ezeket u Vál
tozásokat n nemzeti egység pártjának köz
jogi bizollságn mér letárgyalta és elfogadta 
> uz újonnan megállapított szöveg most már 

véglegesnek tekinthető.
Miután n városrendezési törvényjavaslat 

vitája előreláthatólag szerdán, de legké
sőbb csütörtökön befejeződik, e héten még 
sorra kerül n képviselőházban az ajánlási 
törvény juvasiul tárgyalása is,

Ax ul főpolgármester 
beiktatása

A kormányzó — mint vnsárnnp nyilvá
nosságra került — r belügyminisztérium 
ideiglenes vezetésével megbízóit miniszter
elnök előterjesztésére Budapest főpolgár- 
mesterévé dr. Karuftdth Jenő titkos taná
csos, nyugalmazott vallás- és közoktatás
ügyi minisztert nevezte ki. Az uj főpolgár
mester uz első nemzetgyűlés óla tagja u 
parlamentnek, 1922-ben a képviselőház 
háznagyává választották, majd Károlyi 
Gyula kormányában kultuszminiszter lett. 
Ezelőtt huszonnyolc esztendővel még vers
kötete is jelent meg „A Mordok" címmel, 
de egyébként is régebben állandóan jelen
tős publicisztikai és irodalmi munkásságot 
fejteit ki. Az uj főpolgármester ma, hétlön 
lép érintkezésbe Szendy Károly polgármes
terrel és a főváros vezetőivel, hogy azután 
megállapítsák n főpolgármesteri tisztségbe 
yaló beiktatását.

Az ipolynyéki választás
A Karnüálh Jenő lemondásával megüre

sedett Ipolynyéki kerületben már megin
dult a választási harc. Karafldth Jenő fö- 
polgárm.st r szombaton lenn járt kerüle
tek n Nagy Emillel, u Nemzeti Egység 
Pártja hivatalos jelöltjével együtt és több 
községben. kisebb gyűléseken elbúcsúzol! 
választóitól s cgvullal bemutatta a kerület 
jelöltjét. Nagy Emil nyugalmazott Igazság- 
ügvmini'ztvrl Nagv Emil jövő vasárnap 
tartja progranibesz.édét. A független kls- 
gHzilanárt ugyancsak jelöltet Aliit és pedig 
Mátélfy Géza személyében, úgyhogy meg- 
lehetős erős választási harcra van kilátás.

Harc Szombathelyárt
A Kozma Miklós lemondásával megürese

dett szombathelyi kerületben Is vasárnap 
már megindult a választási küzdelem. Dél
után öt órakor a keresztény ellenzéki párt 
tartott nagygyűlést, amelyen egyhangúlag 
és nagy lelkesedéssel CicAonírz Iván grófot 
jelöltik mint az egyesült ellenzék képviselő
jét, majd elhatároztak, hogy kéttagú kül 
dötlségct küldenek Budapestre, hogy kér
jék a keresztény ellenzék támogatását Cse- 
kentei jelöltségéhez. Ezen a nagygyűlésen 
jelenlétük l»e, hogy dr. Tóth László —• aki 
mint ugyancsak clcnzéki jelölt fel nknrl 
lépni a kerületben — elállt a jelöltségtől.

Este nyolc óra előtt érkezett meg Buda 
pestről .Szombathelyre llalla Aurél kereske
delmi államtitkár.' akit a pályaudvaron 
óriási kiihlf itseg fogadott és lelkes ünnepié 
vek közepette kísérlek be a városba, ahol 
ma cMc kilenc órakor nagyszabású vacsorát 
rendeznek u Saburía télikertjében a tiszte
letére.

Pár hét előtt történt, hogy bondiákat 
doblak a követség épületére. Egy Spanyol 
lap érdekes részleteket közöl most a mad
ridi harctéren elfogott bolsevista katonák 
vallomásából. Eszerint az angol nagykövet
ség ellent támadásban résziveit repülőgé
pek jelzése a szovjet csili ág volt.

A legújabb jelentések szerint a nemzeti 
csapatok Malagát a szárazföld felál már 
mindenlrányban körülzárták. E hét végére 
várják Malaga elestél,

A választási harc ilyenformán n két jelölt 
között meglehetősen élesnek és izgalmasnak 
ígérkezik.

Politikai napló
Szokatlanul hosszúra nyúlt és még e hé

ten is tart — mesterséges injekciókkal — 
a városrendezési törvényjavaslat vitája. A 
kormánypárti képviselők ugyan nem na
gyon akarnak résztvenni a törvényjavaslat 
tárgyalásában, s igy azután felkérésre nz 
ellenzék tartja meg n vitát azért, hogy leg
alább addig kihúzzák, amig az ajánlási tör
vényjavaslat elkészül a plénum tárgyalásai
hoz.

Csütörtökön és pénteken már csak ellen
zéki szónokok beszéllek, fíorncmisza Géza 
ipnrügvl miniszter délelőtt tiz órától kél 
óráig ült bent állandóan az ülésteremben 
és megadással hallgatta n törvényjavaslat 
kritikáját. Néha-néha közbeszólt, néha ki 
is hívták egy-egy percro a folyosóra, ren
dületlenül állta azonban a szócsntát, holott 
kívüle rendszerint alig nyolc-tii képviselő 
tartózkodott csupán az. ülésteremben. A 
vita tehát megrendelésre és kérésre húzó
dott cl, de azért pénteken már egy kicsit 
megelégelte azt az iparügyi miniszter Is 
Kihívták * folyosóra és amikor visszafelé 
indult az ülésterembe, a kezében két-há- 
roin darab kekszet tartott, azt eszegelle, 
miközben egy pillanatra megállt nz újság

írók előtt s a következőket mondotta:
— Csak legalább elolvasnák a javaslatot 

azok, akik hozzászólnak, mert bizony néha 
azt kell hinnem, hogy a kezükbe se vették 
a törvény javaslat szövegét...

♦
Az ellenzéki folvosón feltűnést keltett 

Ráfz Kálmán NEP-'képvlselö, aki elpana
szolta, hogy a MOVE és Martonék mennyire 
lelza^lattúk a kerületét és bár eddig kipa 
rirozolt minden támadást, amely a szemé
lye ellen szólt. Mégis kissé elkeseredett han
gon beszélt arról, mennyi bajt csinálnak 
neki • kerületben. Különösen a szegény 
zsidóit bántják, akik kisebb üzleleikkel 
esetleg az ottani nagyüzietesek cirklusait 
zavarják, úgyhogy — mint mondja — u 
gazdag zsidók együtt vannak Martonékkal 
és alig tudja visszahozni azokat a szegény 
zsidókat, akiket onnan egyre-másra kiuta
sítanak, mert talán okmúnyilag nem telje
sen világos nz állampolgárságuk. A leg
többje pedig ki tudja mutatni, hogy har
madíziglen Is itt született, mégis folyton nz 
idegcnellenőrző hivatalba ét n belügymi
nisztériumba kell neki szaladgálni, hogy 
megmentse ezekntk a szegény szerencsétle
neknek az exisztenciájót

♦
A miniszterelnökségi sajtóosztály uj ve

zetője is napról-napra megjelenik a kénvi- 
selőházban és a képviselők — pártállásra 
való tekintet nélkül — nagy szeretettel üd
vözölték dr. Rákcczg Imrét, nki másfél év
tizedes közszolgálata után került a mostani 
fontos pozícióba. Rákóczii Imre, amikor hí 
vntalbalépése után a politikai újságírók üd 
vözölték, nagyobb beszédet mondott, mely
nek néhány mondatát kőbe kellene vésni 
minden Idák sajtófőnöke részére:

— Tisztviselői minőségben foglalom el n 
sajtóosztály vezetőjének állását, — igy 
kezdte beszédéi. — Ebből önként követke
zik, hogy a redm háruló feladatokkal 
szemben magamat politikai felelősség he
lyeit a köztörvények felelőssege ulá ren
deltem. Sem hatalmi, sem reprezentatív ér
vényesülést nem keresek.

— A kormányzat céljait szolgálni — 
mondotta tovább — és a magyar sújtó dol
gaival törődni, — ezt tartom a miniszterel
nökségi sajtóosztály vezetője hivatásának. 
A nemzeti célok közös szolgálatához any- 
nyira elengedhetetlen bizalom és béke meg
teremtése a sajtó körében egyik legköze
lebbi feladatom. Szükség van erre befelé és 
a külfölddel szemben egyaránt. Itthon egy
más munkájúnnk megbecsülését, n politikai 
ellenfél világnézetét, párt- és társadalmi 
felfogásának, — ha az nem ellentétes a

6 szobás urasági lakás 
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Kereskedők kíméljenek

nemzet érdekeivel — liszleletbentarlását é» 
tárgyilagos kritikáját kérem. Még inkább 
összefogásra van szükségünk kifelé...

— A lelkiismereti szabadságnak, a pol
gári jogeszmének, a vallásnak és erkölcs
nek tiszteletét és védelmét magammal és 
másokkal szemben olyan követelménynek 
tekintem, amelynek betartása nem függhet 
pártoktól és érdekektől...

Ezeket mondotta többek közölt az üd. 
vözlésre adott válaszában az uj sajtófőnök, 
dr. Rákóczi/ Imre és ezeket a szavakat alá
írhatja mindenki politikai, világnézeti, val
lási és társadalmi különbség nélkül.,,

Edwardot vasárnap 
Bécsben 

meglátogatta nővére: 
Marg hercegnő

Bécs, február 7.
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelerv 

tése.) Vasárnap délután félnégy órakor Bécsbe 
érkezeit György angol király s a windsor! her
ceg nővére, Martj királyi hercegnő, hogy meg
látogassa bátyját. A hercegnőt férje, Harwood 
lord is elkísérte. Már jóval a vonat megérke
zése elölt

többszáz főnyi tömeg gyűlt össze
a bécsi nyugati pályaudvar környékén, hogy 
végignézze az előkelő angol vendégek Jövete
lét. A pályaudvar épületét rendőrkordonnal 
zárták le s a perronra senkit nem engedtek ki.

A királyi hercegnőt a wlndsorl herceg várta 
titkára kíséretében.

Hivatalos fogadtatás osztrák részről nem 
volt, mert a hercegnő szigora inkognitóbán 
utazik.

A wlndsorl herceg nagy örömmel fogadta 
nővérét,

átkarolta és megcsókolta.
majd Mnry hercegnő férjél, Harwood lordot 
is magához ölelte. Szemmelldthatólag jólesett 
neki, hogy isinél láthatja nővérét. A társaság 
az angol követségre ment, ahol Selbg angol 
követ teát adóit tiszteletükre. Az esti órákban 
a wlndsorl herceg nővérével és annak férjével, 
együtt aztán tovább utazott az enzesfeldt 
Rothschlld-kastélyha.

JnPluenta |
Betegek gyakran szenvedne! 
székrekedésben. Ilyenkor vigyázni 
ktll árendás emésztésre. 
Influenzánál 
szükségese

Árvíz Kaposváron
Kaposvár, február 7.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap délelőtt vészhir verte 
lel egész Kaposvári:

kiáradt a Kopog.
Az egész tűzoltóság kivonult, a várost át
szelő folyóhoz, amelyet a hirtelen beállott 
olvadás mega'uzzasztott.

A Kapós kicsapott a medréből s el*  
Öntéssel fenyegette a közel! utcákat.

A tűzoltók Andorka Gyula műszaki taná
csos vezetésével nyomban megkezdték a 
mentési munkálatokat. Megerősítették a gá*  
lakat, uj töltéseket rögtönöztek. Az Igyeke
zet azonban hiábavalónak bizonyult, mert 

a folyóhoz legközelebb eső házakat el
öntötte a víz.

Tíz—tizenöt ház már a vízben áll. Olyan 
gyorsan jött a veszedelem, hogy

a lakókat csónakokon kellett kimenteni. 
Emberéletben szerencsére nem esett kér. 
azonban a házukban lévő értékeket, buta 
rókát és használ dl tárgyakat tönkretette a 
víz. Az árvlzveszedclemre való tekintette!

a katonaságtól kértek segítséget 
és a műszaki csapatokat vasárnap éjszak*  
készenlétbe helyezték.

A szakértők szerint nagyobb veszedelem 
még sem fenyeget s valószínűleg a viz hét
főn reggelre már apadni fog.

a pesti ciimni KtnisA
(IZR SZENTEGYLET)

február hó 10-én. anerdAn d.
1,5 Arakor a dohknyutcai templomban 
lom-KIppur kotaun latenüszle*  
lőttel kapcsolatosan

alapítási Unnepálvi 
rendez, melyre tagjait ezúton meghívja 

a Pesti Chevra Kadisa elöljárósága
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Kajálni k&Idték a selyemharisnyás 
hölgyeket és durván sértegették

Bethlen Istvánt és Eckhardt Tibort 
a nyilasok budapesti zászléboníá gyűlésén

Vasárnap dólelőtt a Budai Vigadóban 
eászlóbontó gyűlést tartott az Egyesült Ma
gyar Nemzeti Szocialista Párt, (iróf Pálffy 
Fidél és ifj. Balogh István országgyűlési 
képviselő, aki a párt élén állanak, eddig 
csak vidéki városokban, Debrecenben, Zala 
megyében és az Alföldön szervezkedtek, ez 
volt az első alkalom, hogy Budapestre rám- 
dultak. Nyilaskeresztes plakátok, röpcédu
lák borították az egész Budai Vigadót és 
különösen feltűnt, hogy

nagyszámú egészen fiatal legényke, 
köztük több környékbeli sváb fiú sze
repelt a barnainges rendezők között.

A rendőrség a gyűlés megkezdése előtt, szi
gorú utasítást adott, hogy azok a rendezők, 
akik

barna ingben vannak, vegyék fel a ka
bátjukat,

mert máskülönben eltávolítják őket az 
épületből. Ennek az utasításnak nagynehe- 
zen eleget is tettek, ezután a detektívek há
rom formaruhás fiatalembert, akik nem 
tudták igazolni, hogy milyen cimcn horda
nak egyenruhát, leigazoltattak, majd meg
tiltották nekik, hogy a gyűlésen résztve- 
gyének. A nyilasok erre bosszújukat több 
újságírón töltötték ki„

a nekik nem tetsző lapok munkatár
sait eltanácsolták a helyiségből.

Tizenegy óra után a budai csoportvezető, 
Hclpig Győző

tört magyar nyelven 
megnyitotta a gyűlést, majd felolvasta gróf 
Pálffy Fidél levelét, aki betegsége miatt 
kimentette magát. Kárpáti János, a buda
örsi nyilasok vezére fakadt ki ezután a li
berális sajtó ellen és tiltakozott az ellen, 
mintha a mozgalom idegenből átplántált 
eszméket hirdetne. Körösszegi József buda
keszi vezér ugyancsak a sajtót szidta. Sze
rinte mindennek ez az okozója. Ezután egy 
Beszkárt-cllenőr, Bodor Márton szólalt fel, 
aki nem kis meglepetésre bejelentette, hogy

a Deszkádnál ' nagyszámban vannak 
már nyilasok

és azoknak ő a vezére. Bejelentése után 
dörgedelmes hangon

kirohant Eckhardt Tibor ellen,
mini aki a kommün után a nemzeti moz
galmak élére állt, de később revideálta ál
láspontját. Bethlen személyével is foglal
kozott, nem éppen dicsérő hangon. . ügy
látszik a nyilasoknak tetszik ha politikuso
kat ócsárolnak, mert ha az egyetlen nyilas 
képviselőt kivéve, bárki más politikus 
szóbakerült,

megabcugolták
és több alkalommal, különösen Eckhardt 
és Bethlen nevének az említésekor

durva, sértő kifejezések Is elhangzot
tak.

Ifj. Balogh István, a debreceni nyilas 
képviselő azt hangoztatta, hogy azok a po
litikusok, akik a kereszténységet Írták zász
lajukra, majdnem mind praktikusan oldot
ták meg a kérdést.

Mind revideálták álláspontjukat, 
bekapcsolták életükbe az egyéni érvényesü
lést, a szent eszmének átkot kiáltanak, és 
ma már ott tartanak, hogy fertőző bacillus- 
nak tekintik a nyilasmozgalmat. Ezután azt 
vitatta, hogy a kisgazdapárt tényleg füg
getlen párt, mert független a kisgazdáktól, 
Eckhardt szalonpolitikus, lakkcipőben nem 
lehet a szegény föld népének érdekeit kép
viselni. A nyilasok nincsenek megelégedve 
a kormánnyal, mert közelebb van a liberá
lisokhoz, mint a jobboldalhoz. Foglalkozott 
ezután a többi jobboldali mozgalommal is, 
de valamennyiről lekicsinylő kritikát gya
korolt.

Vargha Károly, az esztergomi bukott nyi
las képviselőjelölt a zsidókérdés megoldá
sit sürgette és valamennyi szónok közül ta
hin ő támadta a legszenvedélyesebben azo
kat. akik nincsenek egv véleményen a 
nyilasokkal. Ifj. dr. Dániel Sándor, aki a 
kommün utáni időkben az ÉME ügyésze 
'olt, most mint a mendei nyilascsoport vé
réré tért vissza a szélsőjobboldali mozga
lomba. Hosszabb beszédében azt Állította, 
hogy nem igaz az, mintha a horogkeresztes 
mozgalom külföldről importált cikk lenne. 
Ezzel szemben a valóság az, hogy

a horogkeresztes mozgalom gyökerét

Magyarországon vetették cl először 
a kommunizmus után, csak a magyar szét
húzáson múlott azután, hogy Mussolini és 
Hitler a nálunk elherdált fajvédő-progra
mot megvalósították és ma az a helyzet, 
hogy a tőlünk kivitt nyersanyagot hozták 
ide vissza mint kész árut. Mussolini és 
Hitler nevének kiejtésekor percekig tartó 
éljenzés szakította félbe szavait, majd az
zal fejezte be beszédét, hogy a kommuniz
musnak a nemzeti szocializmuson kívül 
az az ellenszere, ha az éhező embereket

Herczeg Ferenc vasárnap 
szanatóriumba vonult

Vasárnap este fél hétkor elegáns csukott 
autó állt meg a Vdrosmajor-utcában, a 
Jdnoj-szanalórium kocsifelhajtója előtt. 
Az autóból Herczeg Ferenc, a nagynevű iró 
szállt ki titkárja kíséretében:

Hcrczcg Ferenc ápolásra vonult be 
a szanatóriumba.

Az illusztris iró néhány nappal ezelőtt 
meghűlt és azóta gyöngélkedett. Az orvosa, 
dr. Bcncze Gyula professzor, többször is 
megvizsgálta és vasárnap azt tanácsolta, 
helyesen tenné, ha felvétetné magát szana
tóriumba. Herczeg Ferenc választása a 
Jdnos-szanatóriumra esett. Telefonon kö 
zölte a szanatórium vezetőségével, hogy 
szobát kér és este fél hétkor hidegkutiuti felépül.SMW—————iMMK 
Rendőrök és mentők 
izgalmas viaskodása 

egy földbirtokosnővel, 
aki idegrohamóban villamos elé vetette 
magát a Vilmos császár-úton

Vasárnap délután öt óra tájban izgalmas 
jelenetek játszódtak le a Vilmos császár-u’ 
55. számú ház előtt:

egy jólöltözött fiatal nő a járdáról az 
úttestre szaladt és lefeküdt a villamos

sínekre.
A járókelők közül többen észrevették, oda
siettek hozzá, hogy megakadályozzák a ké-, 
szülő öngyilkosságot, azonban a életunt nő 

rúgni, harapni kezdte a segítségére siető 
embereket, sőt a rendőrre is rátámadt.

Hosszú ideig tartót a dulakodás, közben a 
Vilmos császár-utón hosszú sorban álltak a 
villamosok. A rendőr értesítette a mentőket, 
mert látta, hogy szerencsétlen elmebeteggel 
lehet dolguk. A mentők is csak nagynehe-

Megkerültek az elveszett 
portugál tisztiszolgák

A portugál küldöttség lovat vásárol a hadseregnek
Vasárnap megoldódott a rejtély, amely 

péntek óta foglalkoztatta a budapesti rend
őrséget és a portugál konzulátusi: megke
rültek az elveszett tisztiszolgák!

Pénteken három portugál katonatiszt ér
kezett Budapestre: Albuegero Rosny őr
nagy, Martino de Souza kapitány és Libciro 
Ruiz kapitány. Megérkezésük után a portu
gál konzulátusra mentek. Elmondották, 
hogy Triesztig együtt jöttek tisztiszolgáik
kal. ök Triesztben elsőosztályu budapesti 
kocsiba ültek, a szolgákat pedig a harmad
osztályú vagonhoz dirigálták. Budapestre 
érkezve, a tisztiszolgákat nem találták, 
valószínűen lemaradtak útközben, vagy a 
kelenföldi pályaudvar forgatagában tűnlek 
el a szeműk elől. A konzul azonnal bejelen
tette a dolgot n rendőrségen. A három por
tugál ur a Dunapalotában bérelt lakást és 
várta a hirt az eltűnt tisztiszolgákról.

Tegnap este, mikor a trieszti gyorsvonat 
befutott a kelenföldi pólyaudvarra,

kenyérhez juttatjuk Lehotay Endre mér
nök, a soproni nyilasok üdvözletét tolmá
csolta, majd nem kis meglepetésre bejelen
tette, hogy nincs messze az idő, amikor 

nálunk Is megvalósítják a nyilasok a 
munkatáhorokat,

ahol majd a finnyás, selyemharisnyás, lo
kálokba járó hölgyek is megtanulnak ka
pálni és megszokják az egyéb fizikai mun
kát is. Több felszólalás és még lobi) közbe
kiáltás után két óra tájban ért véget a nyi
lasok budai gyűlése.

vilájából autón a szanatóriumhoz hajtatott.
A szanatóriumban első emeleti déli fek

vésű szobát nyitottak számára és dr. Főr- 
sler Gyula belgyógyászt osztották be melléje 
kezelőorvosnak.

Bencze professzor még vasárnap este 
kiment a szanatóriumba, tanácskozott 
a kezelőorvossal és megbeszélték a 

tennivalókat.
Érdeklődtünk a szanatóriumban, ahol a 

következőket mondották:
— A kegyelmes ur valóban bevonult hoz

zánk. Betegsége múló természetű. Komoly 
baj nincs. Egészen rövid időn helül teljesen 

zen boldogultak vele, a mentőorvosra és az 
ápolókra is rátámadl a dühöngő nő.

Kényszerzubbonyban vitték be a főka
pitányságra, 

ahol az ügyeletes rendőrorvos megállapí
totta, hogy Milcscvics Istvánnénak hívják, 
23 esztendős magánzónő, akinek Budán 
háza, Pilisvörösváron pedig földbirtoka van. 
A szerencsétlen nő látogatóba jött be Pilis- 
vörösvárról a fővárosba és csak

most tudta meg, hogy rokona, akihez 
készül, két nappal ezelőtt meghalt, 

ügy látszik, ez lehetett rá olyan hatással, 
hogy feldúlta lelkiállapotát. Milcscvics Ist- 
vánnét a lipótmezei elmegyógyintézetbe vit
ték.

három olajbarna arcú, civllruhás, bő
röndökkel alaposan megrakodott fiatal
ember szállt ki az egyik harmadoszályu 

vagonból.
Megszólitottak mindenkit, aki eléjük ke
rült. Érdeklődtek, kérdezősködtek valami 
idegen nyelven, de eleinte senki sem értette 
őket. A kelenföldi állomás dicséretére vá
lik, hogy egyszerre csak

előkerült egy vasutas, aki megértette 
a fiatalembereket: portugál nyelven be

széltek,
az eltűnt tisztiszolgák voltak.

Elmondották, hogy Triesztben nz útlevél
vizsgálatnál zavar keletkezett, mert nem 
volt remiben a vizumjuk, ezért lemaradtak 
a vonatról, csak másnap folytathatták út
jukat.

Az állomásfőnök telefonált a főkapitány
ságra, hogy megkerültek az elveszett por
tugálok. A főkapitányság megüzente a uor- 
tugál konzulnak, aki viszont nzonnal tele
fonált a Dunapalotába a portugál tisztek
nek. Ezek

autót küldtek a pályaudvaron várakozó 
llszliszolgákért, akik néhány pere 
múlva már feszes vigyázz-állásban je

lentkeztek gazdájuknál.
A kalandos előzmények utón Budapestre 

érkező tiszllszolgákat a portugál tisztek a 
VaddsrA'ürf-srállodában szállásolták el.

A három portugál ur különben azért jött 
Budapestre, mert

magyar lovakat akar vásárolni a por
tugál hadsereg számára, 

már nagyban tárgyalnak és néhány napig 
maradnak nálunk.

A „szegény 
családapa1 esete 
az újlenyomattal

A Rottenblllcr-utca 5. száinu házban ve
szedelmes besurranó tolvaj került rendőr
kézre. Az egyik földszinti lakó az esti órákban 
rövid időre a szomszédba ment és ez alatt az 
idő alatt előszobájának az ajtaja nyílva ma
radt. Amikor pár perc múlva visszatért,

a sötét előszobában egy Ismeretlen embert 
talált, nkl éppen kifelé tartott.

A lakó nngy lármát csapott, a házfelügyelő 
is előkerült és becsukta a laput A tolvaj, aki 
időközben a lakásból ellopott bundát magara 
öltötte, a hátsó lépcső felé szaladt és fel nknrt 
surranni az emeletre. A házfelügyelő és üldö
zői mindenütt a nyomában voltak és 

csakhamar elfogták.
Rendőrt hívtak és annak adták át a besur

ranó tolvajt.
A főkapitányságon azt hangoztatta, hogy öt

gyermekes családapa, családja a legnagyobb 
nyomorban van és végső elkeseredésében kő- 
vette el a lopást, még soha nem volt bűn- 
tetve.

A tolvaj olyan 
jó színész volt.

hogy majdnem megtévesztette a rendőrtiszt
viselőket is, mégsem tekintettek el az ujjle
nyomatvizsgálattól, amely a szimulánsokkal 
szemben mégis a legjobb detektivnek szokott 
bizonyulni.

Az ujjlenyomat leleplezte
a tolvaj igazi kilétét: Bereczki Lajos 42 éves 
nsztalosscgéd volt, aki besurranó lopások miatt 
eddig már tizenkét esetben volt büntetve, Be- 
reczkit előzetes letartóztatásba helyezték.

A találkán véresre verték 
az utca lovagjai 
a szerelmes lakatost

Járvás István Jászapátiba való lakatos
mester szombaton üzleti dolgai elintézésére 
feljött Budapestre. Munkája el végeztével 
szórakozni indult s közben a Bercsényi
utcában egy nővel ismerkedett meg. Egv- 
szer csak arra lett a lakatosmester figyel
mes, bog-

a nő zsebébe nyúl és onnan 20 pengőt 
kiemel.

Járvás elvette a nő retiküljét, hogy 
20 pengőjét visszaszerezze, a azonban 
segítségért kiáltott. Hamarosan ott termeti 
az utca két lovagja, a nő védelmére kelt, 
mire Járvási támadói elől egy közeli házba 
szaladt.

Nagy népcsődület keletkezett.
Járvásit elfogták és közben agyba-főbe 

verték.
A szerencsétlen embert a mentők kötöz

ték be, majd bevitték a Rókusba. A Rókus- 
kórházból vasárnap reggel bocsátották el 
Járvásit, aki egyenesen a főkapitányságra 
sietett és úgy a nőt, mint ismeretlen táma
dói t feljelentene.

dAa/c'ng -
mókás és hangulatos farsangi esték

BOGNÁR MAGDA 
SZENCZI M'RIA 
AVAR ANTÓNIA

> REGGELIG TÁNC! «
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Nagypecsétcs levelet hozott Budapestről 

fi posta Kékesi Daradics János pIHsvörősvári 
kántor cl mire. Ki kési Daradics János, aki 
képzett zeneszerző, ubesszin katonai Indulót 
komponált az olasz győzelem tiszteletére és 
elküldötte Mussollninck. A Duce elfogadta 
a neki dedikált zenckölleményt és most 
'Mussolini megbízásából Vinci grófi Olasz
ország tiI budapesti követe széphangu levél
ben küldött köszönetét a pillsvörösvári kán
tornak.

II.
Belga festők és szobrászok reperezentativ 

'kiállítása nylhk meg szombaton a Nemzeti 
Szalonban. A képek, szobrok már megérkez
tek, a szalon helyiségeiben nagyban folynak 
a kiállítás előkészületet. A kiállítás fővéd
nöke III. Llpót belga király. Az uralkodó 
képviseletében nagy rangú belga államférfi 
érkezik a megnyitásra.

III.
Tegnap este a budapesti román követség 

urai bucsubankcltel rendeztek a Dunapalo 
fában a távozó Capitancanu György első 
tanácsos és felesége tiszteletire. Capitancanu 
vasárnap délután indult uj állomáshelyére, 
l é sbe a keleti pályaudvarról. Kauol Bossy 
kövei vezetésével kivonult az egész követ
ség, de sok magyar ur Is meg clenl a búcsúz
tatáson. Capilaneanuné, aki magyar asz- 
szőrig, gyönyörű virágcsokrokat kapott az 
útra. A kövelségl tanácsos, aki hét eszten
deig állomásozott Budapesten, közben né
hányszor ügyvivő ts volt, nagyszerűen meg 
tanult magyarul és sokat forgott a budapesti 
társaságokban, meghatottan búcsúzott a kö
vetség tagjaitól. Utódjául Stanescu tanácsost 
nevezték ki.

IV.
A Közmunkatanács nevet adott a Névte 

len-utcának, amelyet bizonyos, hírlapokban 
szellőztetett férfilátogalők után közönsége 
sen csak .,4 méltóságos asszony utcáfá"-nak 
nevezett el a pesti publikum. .4 kis utcácska 
nyilván a véletlen játéka folytán éppen a 
Barát-utca nevet kapta.,«

V.
Vinci gróf elődje az olasz követségen. 

Colonna herceg a hivatalos leváltás után 
nem utazott fi Budapestről, a Gellért-szálló- 
bán szállt meg feleségével. A hercegné bele 
geskedett, kárát tartott a szállóban. Vasár
napra befejezte a kúráját As mrir megtettél. 
az előkészületeket az elutazásra. Szerdán 
vagy csütörtökön Indulnak Olaszországba.

VL
Horváth László borbajnokot, a pesti mű

vészvilág és mondén közönség boxmeslerél 
megihlette az irodalom. Megírta az ehö ma
gyar boxregényt. Címe: Knock-outlal kéz 
elődöt t — szerelemmel végződött. Kulcsrc 
gény, még pedig a javából. Minden szerep
lője pesti ember. Csak az nem Ismer rájuk, 
aki nem akar. Lesz is nagy kavarodás még 
n regény körüli

VII.
Kivonat a hivatalos lap vasárnapi számá

ból. a bírósági idézések rovatából: Gróf Pap 
penheim Szlgfrldné Károlyi László ellen in
dított perében tárgyalás február 2fí-án a bu
dapesti törvényszéken. Idézve Károlyi László 
ismeretlen örökösei.

Vili.
Prcmlerufáíd pillanatfelvétel a príma 

donna öltözője előtt a folyosón. A színházi 
újságíró interjúért siet. Az öltözlctőnő meg
állítja a: ajtóban.

-- Be ne menjen a szerkesztő ur, a mfl- 
vésznő borzasztóan tör, zúz, csapkod ...

— Mi az*  Hiszen ti: remek virágarranzs- 
rrtánt kapott*

—« Ar ám, de tizenegyet rendelt a virágos
nál/ — böki ki az öllözletönő.

IX.
Vasárnapi bulletin a Fasor szanatórium- 

be'l kedves betegeinkről. 1. Kóbor Tamás 
áll poia örvendetesen javul. 2 Ódry Árpád 
vasárnap már fölkelt, a hallban Üldögélt.
3. Bornemisza Daisy bárónő, akit Adrim pro- 
'fesznr megoperált, éppen vasárnap búcsút 
is mondott a szanatóriumnak. A János-sza- 
natóriumi jelentés Igy szól: Gróf Tclckiné- 
Szikra, a kitűnő Írónő betegen fekszik.

RAKTÉR: Iliaj azotlyom, Lepcscs szom
széd, igHZ e, hogy megen csak Pesti ül 
gyünnek?

ÖRZSI: Minek kérdi, mikor úgyis tuggya?
LEPCSES: Mer ű is úgy tesz, mint Szab

ványos Kotra (iábor, mikor ccccr kakas
kiáltó hajnalba bócorgolt haza a kocsmábul. 
Ahogy odaér a házához, eliszonyodva láttya, 
hogy az ablakon ippen kiugrik az a Gatya
lengető Ragyog Dani, aki Konlránéval mán 
évek óta belsödlcgea viszonylatot űzött. — 
. llcjnye, az anyád sose ösmei te vóna meg 
az apádat" — bődűlt Szabványos Kotra 
Gábor a legényre —, „mit csinálsz te 
éecakának évnggyán a feleségemnél?" — 
„Hát" — aszongya csöndessen Gatya
lengető — „vagy tuggya kend s akkor mi 
nek kérdi, vagy nem tuggya s akkor máj 
bolond leszek megmondani!"

RAKTÉR: Dejsz régi mondás: akinek ott- 
hun viszket, a*  ne mennyen a szomszédba 
rühülődnil — Oszt mi újság Pesten, Lép
csős szomszéd?

ÖRZSI: Nugy pörösködés van a Milotaji 
zergesztő úr, meg a Vukov Lukács között.

RAKTÉR: No fene, no fene! Oszt mér?
LEPCSES. Mer a Vukov aztat irta Milo- 

tajirul, hogy a Jelűnek zsidóiul kérte 
kőccsön aztat a pézt, akin anteszeinita 
újságot alnpintott.

RAKTÉR: El se hihető ekkora csele
ik) lasúg.

LEPCSES: Mér ne? Eccer kigyulladt a 
Serke Jakab háza, még pedig gyújtogatás 
segéllével. A csöndörök kivizslatták, hogy 
e*  bizonyos Rozsomák János vöt a büntet- 
vés, aki viszont bevallotta, hogy Cápa 
ugrató Vékony Antal bérelte föl íitet száz 
pengőén De a*  is kisül, hogy Cápaugrató 
aztat a száz pengőt ippen a kárvallott Serke 
Jaknblnl kérte kőccsön. — „Hogy vót 
nofája tüllem kérni kőccsön?" — kajából! 
Serke —, „legalább a saját pézin díjjazla 
vóna eztel a gyújtogató!!" — „Ejnye iná, 
mozdujjon az eszevelejel*  — korholta 
vissza a fölbujló — „hájsze magának akar
tam én kórt okozni, nem magamnak!"

ÖRZSI: Igaza is vót.
RAKTÉR: No, no! —- Hát az orosz álla- 

potokrul mi hir?

Miért ér aranyat a fehéráru?
— A fehér áru aranyat ért — A régi keres

kedő igy értékelte a vúsznut és azokat az áru- 
Ikkcket, amelyek a vászonból vagy más fehér- 

.íemüanyagból készüllek És hogy mennyire 
helyes volt ez az értékelés, mi sem bizonyítja 
'óbban, mint nz, hogy dédanyáink, nagy- 
ir.yóink, de meg anyáink is vászonba fektették 
ninden felesleges pénzüket, vélve, hogy ebben 
az Időtálló anyngbau bizlosubLan hever a pénz, 
mirt bárhol másutt.

A RAkóczi-uti Magyar Divatcsarnok ezt a régi 
igazságot tartotta szem előtt akkor, amikor 
páratlan gazdagságban halmozta fel a fehér
árukat, hogy — ami szintén tradiciő — éppen 
a tavaszi ráérő Időben nyújtson lehető legtel
jesebb választékot a régi készleteik felújít, sára 
utalt háziasszonyoknak és a kelengyegondok
kal küzdő friss menyasszonyoknak. Számolt 
először is azzal, hogy u tradíciók mellett a leg
modernebb igényeket kell kielégítenie, uj fazo
nokat, uj modelleket rakosgatott ki n kiraka
tokba és a vevők elé a legpaznrabb kiállítás
ban. És tekintve, hogv kelengyéhez és háztar
tásba nem csupán fehérnemű kell, felsorakoz
tatja ni edények, függönyök, szőnyegek, ágy

10 óa 1 6 napos
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LEPCSES: Tizczrivel börtönzik be az 
ellenzéket.

RAKTÉR Ez igazán furn, hogy az ellen
zéket sehun se kedvelik.

LEPCSES: Nem, nem. Tuggya hájjá, 
eccer itten a megye-gyűlésbe ippen e*  kór- 
mánypárti ember szólnokolt, mikor a azé 
kék között e*  besurrant kóbor kutya elkez
dett rettentőjen csaholni. A főispán úr az 
elnöki székbe megrázta a csengetyűjit s 
mérgesen aszonta: „Főszólftom az ellenzé
ket, hogy tartózkoggyék a közbeszólóstulI"

ÖRZSI: Ügy is van. Aki letette a garast, 
aztat illeti a szó.

BAKTER: Hát a vitéz Endre László? 
A*  micsinál Lovasberénjbe?

LEPCSES: Röpiratot adott ki, amiben 
Madagaszkárba kűdi az izraelitákat.

RAKTÉR: Madagaszkárba? Mi célbu! 
mennének oda?

LEPCSES: Nézze csak, eccer a pápóci 
kovácsmester, neve szerint Botrasóhajtó 
Szimák Pál, igen f<5 vót zándorodva, mer 
egy másik kovács kötözött Pápócra, oszt 
ahhoz is járlak patkólatni a pógárok. Ha 
lotlak-naplyán tanálkozik Botrasóhajtó « 
kuhkorencs kováccsal, oszt szép szelíden 
aszongya néki: „Illenék, hogy maga is ki 
vonujjon ám a temetőbe, rokonlátogatá: 
céljábul." — „Én e?" — csudálkozolt r
kunkorencs —, „hájsze nincs nekem odak 
senki rokonom, akit meglátogathatnék." — 
„Nem is úgy gondúlam én aztat, hogy maga 
látogasson" — morgóit Botrasóhajtó" ■—, 
„hanem hogy magát látogassák!"

ÖRZSI: Irigy embernek szemétláda n 
koporsója! — Oszt mehetnénk is, aptya.

BAKTER: Mcgájjon csak. — Még egye' 
Lepcses szomszéd. Hát jó, a Koznia ke 
gyelmés úr mtígúnta n miniszterséget, d 
mér mondott le a képvisellőségrül is?

LEPCSES: Vannak illen érthetetlen dó 
gok. Mint mikor Hidegtalpú Totya Ferenc 
meg a felesége válakoztak, oszt a biró ki- 
monta, hogy elválasztya ükét asztaltól és 
ágytól. — „Asztaltól is?" — csudálkozolt a 
menyecske —, „ezlet nem értem, mert enni 
igazán nagyon jól eszik 1" —- Oszt Isten 
álgya.

neműk, térítők, kézimunkák, konyhatörlők és 
egyéb háztartási cikkek olyan választékát is, 
hogy az már valóságos csoda.

Kelengycgondokkai megáldott menyasszonyok 
és a háziasszonyok, akiknek a teje fő a gond
tól, hogy mi mindennel kell is pótolni a ház
tartásban szükséges holmikat, pazar fogadta
tásra találhat a Magyar Divatcsarnokban A 
jólesöen olcsó árak és a mérhetetlen választék 
mellett meseszerűen feldíszített csarnokok vár
ják a közönséget. Hófehérben ragyog és csillog 
minden, fehér hattyúk úszkálnak a kirakatok
ban és mindenünnen bájos rokokkóbaba mo
solyog a látogatóra, arról szólva, hogy azt a 
pompát, amelyet boldog korának gazdagsága 
nyújtott neki, ma is megszerezheti magánul, 
mindenki, ha a Magyar Divatcsarnokban szerzi 
be szükségleteit. Mert itt tudatosan ügyeltek 
irra, hogy a régi idők pompáját adhassák a 
nai kor kényes ízlésének megfelelő minőség

ben és a mai zsebekhez szabott ok-só áron. Es 
I ékebcll minőségen, mai megfizethető oksó 
árakon kívül pazar látványosságok várják a 
látogatót, kirakatokban és csarnokokban egy
aránt A háziasszonyok még gyermekeiket is 

nyugodtan vihetik magukkal, mert az apród*  
gokra az áruház ötödik emeletén naponta vár 
nekik való szórakozás. Egészen bizonyos, hogy 
cg.v-két nap múlva már az egész főváros lelke,, 
sedve fog beszélni ezekről a látványosság >k. 
ról éppen úgy, mint az áruház propaganda, 
árusításairól, amelyek minden emeleten meg. 
lepeléiként várják a közönséget. Kelengyéhez, 
a háztartáshoz fehérneműében kívül hozz, tar
tozik az edéi y, a szőnyeg, a függöny (kápráza- 
los az a szinpompa, amelyben az Indanthreu 
festésű függönyök pompáznak), a kézimunka, 
az ágynemű, a konyharuha, de meg seprő-kefe 
is, mert ezek a holmik is előtérbe kerültek most 
a Magyar Divatcsarnokban. Áraikból, de a ha- 
talmas nagy áruház egyéb árucikkeinek olcsó 
áraiból is hadd közöljünk ilt egy kis mutatót 
a következőkben:

Színtartó kanavász 68 fil|„ sifónok és vész- 
iák métere 68 fiil. Kispárnahuzat 78 fiit. Alsó- 

’epedő szegve 4.50, 3.20. Étkező abrosz 2.38, 
10 darab háziszőttes csemegekendő 1.— P, Rj. 
rom darab darázs-törülköző 1.— P. Frottír 
törülköző 1.28, —.88. Csipkcvltrózg —.88 k*t.  
el csomózott magyar perzsa gyapjuszőny-g 

négyzetmétere 28.50, 3 darab előnyomott
'álcakendő összesen —.35, 1 vég klöpjcsipks
—.54. —.44, freskó-ing rávarrott, vagy két kü
lön gallérral 3.95, férfi punlin háléing 4.95, 
’érfl gyapjú keménykalap béléssel 6.80. Tava- 
szí női kosztümszövet 140 széles 5 80. 3 darab 
"verine'izscbkcndö —.30, 6 darab kemény vagy 
’élkemény gallér díszdobozba^.—, 3 méter
érfi aperlöltönyszövet egy teljes ruhára 22.— 

P. Tennlszflanel métere —.98, —.44. melltartó 
"inom toúlból —.88. flanel női hálóiig 3.48, 
színes nőj hálóing jó! mosható anyagból 2.05, 
->nrmőz kombiné müselyemből 2.75, egyes pár 
női cioök barna színben 5.90, 6 darab szircs 
apostáryér —.98, 6 darab préselt üvegtányér 
— 98, fürdőszoba-ctazser 1.44.

Olaszország is résztvesz 
a Nemzetközi Vásáron

Olaszország évek óta rendkívül gazdag ki- 
'tiltással szokott részt venni a tavaszi budapesti 
Áruminta vásáron. Rómából hír szerint az 
idén különösen nagyszabású kiállítással fog 
megjelenni Olaszország a magyar ipar tavaszi 
seregszemléjén, mert úgy az olasz király, mint 
■i Duce rendkívül nagy súlyt helyez arra, hogy 
"Z olasz pavillon minél nagyobb számban mu
tassa be Olaszország gazdasági értékeit. Szó 
van arról is. hogy különböző olasz Ipari ter
mékeken kívül külön csoportban kiállitíák »r 
abessziníai exportcikkeket és bemutatják art 
a knlturmunkót is, antclvef Olaszország Ahorr- 
■zlnla érdekében az utóbbi Időben kifejteit. 
Valószínűleg kiállítják Mussolini hidroplúniál 
s a pápa autóját. A római Dopo Lavoro be 
’gja mutatni az olasz ipari munkásság érdi
ében vérzett szociális munkát. Az idei Nem- 
jtközi Vásár olasz csoportba tehát nayysza- 
rsu és érdekes tesz. Nem lehetetlen, hogv s 
ormányzó római látogatását az olasz kirdlf 

és a Duce a Nemzetközi Vásár tartama alatt 
május elején fogja viszonozni Budapesten.

Betörőt fogott 
agy okleveles gazdász

Vasárnap hajnalban hazafelé igyekezett 
a Thökőly-ul 14. szám alatti lakására dr. 
Kaufmann Miksa okleveles gazdász. Kauf- 
mann édesapjának, Kaufmann Lajosnak a 
Thököly-ut 12. számú házban kocsmája 
van. A gazdász arra lelt figyelmes, amikor 
a kocsmahelyiség előtt elhaladt, hogy n re
dőnyön keresztül világosság szűrődik át M 
utcára.

Tudta jól, hogy a kocsmát éjjel tizenket
tőkor le szokták zárni s étért kíváncsiság
tól benézett az egyik résen át, hogy meg

nézze, ki van bent a helyiségben. Legna
gyobb megdöbbenésére azt látta, hogy eflT 
rongyosruhás férfi valamilyen szerszámmal 

n pénztárfiókot feszegeti.
Rendőrért sietett, akivel együtt vissza

térve, behatoltak a kocsmába. A rongyé*  
ruhás férfi még mindig a pénzlát előtt ál*  
lőtt és a rendőr láttára azonnal

töredelmesen hcvallotta,
hogv betörés volt a célja.

Megállapították, hogy a betörő Romon 
András, 22 éves volt cipészsegéd, aki már 

többször volt büntetve.
Átkutatták a zsebeit s ebben 42 Pen^ 

találtak, a pénzt az egyik fiókból emelte w 
a kocsmában. Előállították a főkapitány
ságra, ahol letartóztatták.

— Bánó Hédy a Miamiban. Estéről-estíre 
zsúfolt ház elölt óriási sikere van Dudupe” 
egyik legjobb dlzőzcnek, Bánó Hidynek o 
Miami kávéházban. A sikernek méltó része**  
Bodnár Piry.
~ Töltőtolljavttásokat, weblrónok alkatrén 

pótlását szakszerűen intézi: Minerva Papirurs- 
ház, Kossuth Lajos u. 20.

— Délutáni teákra alkalmas aprésMerM- 
nyék elkészítését és a gózkészüh'ktk takar ko*  
használatát mutntja be a Gdtmflock 9-én, ked
den délután .5 órakor. VI., Vilmos császár ul 
3. szám alatti bemutató-helyiségében.

— Vlllcmo. (dnkal'.lí, «■ MHartfel
sstllékek bemutatása. As V., Honvéd uccs "■ 
szám nlntti elektromos kiállításon a hetenken 
szerdán délután JÍ6 órai kezdettel tartandó P»' 
mutató előadáson és n minden hétfőn, 
kön és pénteken délelőtt H10 Arakor kezdőd0 
főíési gyakorlatokon szalagos fánk, egyéb tészta- 
neműek és húsok sütését, valamint n villám0* 
háztartási készülékeket is bemutatják. Belép*,  
ruhatár díjtalan. A kiállítás nyitva: hétküznsp®*  
kon d. •. 8—2 óráig és d. u. 4—7 óráig.i
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A végrehajtó szemeláttára 
agyon akarta lőni kisfiát 
az elkeseredett házmester, 
akit súlyosan beteg gyermekével 
együtt kilakoltatott a háztulajdonos

r Vasárnap délelőtt a főkapitányság sérülési 
osztályán Szrublán Dezső rendőrtanácsos 
elé halálsápadt, egész testében reszkető 
embert állítottak a detektívek. Az inkább 
szerencsétlen ember, mint bűnöző benyomá
sát keltő férfit azzal vádolják, hogy szán
dékos emberölést akart elkövetni azzal, 
hogy a Pasarét i-ut 54. számú házban hét 
éves János nevű fiacskáját agyon akarta 
lőni.

Az ok, ami miatt az apa egyetlen és 
féltve őrzött fiacskáját el akarta pusztítani, 
egy kilakoltatás.

A Pasaréti-ut. 54. számú villa, amely 
A’i/rfe Sarolta tulajdona, két lakásból álló 
villa. A harmadik lakás a házmesteri lak és 
ebben Lakik néhány év óla Burda Vince 
34 éves autószerelő. Olyan szerződése volt 
a háztulajdonossal, hogy havonta 10 pengő 
házbért fizet s azért lakik ilyen olcsón, 
mert kötelessége volt a házmesteri teendő
ket is ellátni.

Február elsején a ház úrnője fölemelte 
Burda lakásának a házbérét, amit azonban 
ez nem vett tudomásul és kettőjük között 
perre került a sor. A pert Burda Vince el
vesztette, azonban még sem akart kiköl
tözni a lakásból, mire a háztulajdonosnő 
kilakoltatás! eljárást indított ellene. Ez a 
per is szomorúan végződött Burdára, mert 

a bíróság elrendelte ellene a ki
lakoltatást.

Még januárban megbetegedett Burda 
egyetlen fiacskája. A gyereket az 077-orvos 
megvizsgálta és miután megállapította, hogy 

súlyos epeömlése, azonkívül mandula
gyulladása van, amelyhez szövődmé
nyes influenza Is járult, kórházba 

utalta.
Burda azonban nem akart megválni egyet

len fiától és ezért bármilyen nehezére isJen fiától és ezért bármilyen nehezére 
esett,

magánorvossal győgyittatta
és odahaza ápolta a lakásában.

Mikor a kilakoltató végzést megkapta 
házmester, abban a hitben volt, hogy

a
________ r _____  .. .... . _ n 
báztulajdonosnő még a bírói végzéssel 
szemben is

talán megtűri őt télvlz Idején a lakásá
ban addig, amíg a gyerek meg nem 

gyógyul.
Annál nagyobb volt a megdöbbenése, ami 
kor szombaton megjelent a lakásban Pon- 
grácz Sándor dr. királyi bírósági végre
hajtó, aki ezzel állított be:

— A bíróság Ítélete folytán 
felszólítom, hogy azonnal hagyja el

a lakást,
hurcolja ki bútorait és költözzön el.

— Az Isten szerelméért — könyörgött 
Burda —, ne tegyenek tönkre, itt fek
szik magas lázzal súlyos beteg kisfiam,

várjanak néhány napig...
Miután Burda a továbbiak során rend

kívül izgatottan viselkedett, a végrehajtó

A dunaparti Figaro 
diadalmas szerelme, 
villafosztogatása, szökése és bukása

Az elmúlt nyár kétségkívül egyik legiz
galmasabb szerelmi kalandjának epilógusa 
játszódik le ezen a héten egy előrelátható
lag rendkívül érdekes tárgyalás formájá
ban a peslvidéki büntetötörvényszéken.

Szerelmi és egyúttal bűnügyi regény az, 
amelynek hőse most a vádlottak padjára 
került. A hősnő, egy fiatalkorú bécsi lány, 
Ausztriában került rendőrkézre és folyik 
vele szemben a kiadatási eljárás.

Nyáron a Római-parton játszódott le a 
regény első fejezete. Egy jómódú budapesti 
nagykereskedő dunaparti villájába már jú
niusban kiköltözött a kereskedő felesége és 
két kislánya. Magukkal vitték a gyerme
kek nevelőnőjét is, egy tizenhétives bécsi 
lényt. A szép nevelönö a Római-parton is
merkedett meg Dingeller Vilmossal, az 
eRyik környékbeli község borbélysegédé- 
'cl, aki nem csupán nagyjövőjü ifjú Fi
garo volt, de — Don Juan hírében is állott.

l'4?vik napon a nagykereskedő felesége 
Budapcilre utazott, hogy férjének dolgai
ban segítségére legyen. Nyugodtan rábízta 
o gyermekeket és a kis villát a nevelőnőre, 
»ki eddig mindig hűségesnek bizonyult, 
bet nap múlva, reggel tért vissza a nya
ralóba az uriasszony. A két kislány még 
édesdeden aludt,

■ ncvelőnő azonban eltűnt.
Kgya érintetlen volt. A gyermekek el- 

ügyvéd és a végrehajtó elhívták a közelljen 
őrszemet teljesítő Megyeri III. István rend
őrt, hogy legyen a segítségükre.

A rendőr jelenlétében azután megkezdő 
dött a kilakoltatás. Sorra cipelték ki a 
munkások Burda Vince bútorait az udvarra. 
Már minden holmit kivittek,

csupán az ágy maradt hátra, amelyben 
a beteg gyerek feküdt.

Burda, aki semmivel nem törödöt’, oda- 
állott a beteg gyermek ágya elé és vigyázott, 
hogy közel ne jöjjenek hozzá. A munkások 
azonban a bírósági végrehajtó utasítására 
mégis oda mentek az ágyhoz. Először a 
gyereket akarták az ágyneművel együtt a 
földre fcktclni, de alig tettek egy lépést az 
úgy felé, mikor Burda hátsó nadrágzsebé
hez kapott és hatlövetű revolvert kapott elő:

— Isten veled, fiacskám! Most meg
halsz! — kiáltotta és a gyerekre fogta 

revolverét.
Szerencsére ebben a szempillantásban 
Megyeri III. István odaugrott Burdához. 
Burda azonban nem hagyta magát,

dulakodni kezdett a rendőrrel, akinek 
a munkások is segítségére siettek és 
csak hosszas harc után sikerült a sze
rencsétlen, dühtől tajtékzó ember kezé

ből kicsavarni a revolvert.
A házmester ekkor az izgalomtól kimerülve, 
ájultan esett össze.

A rendőr és a munkások a végrehajtóval 
együtt lihegve a fáradtságtól, állták körül a 
főidőn fekvő Burdát, akihez a végrehajtó 
szólott először:

— Térjen magához, sajnos, nekem ez a 
kötelességem. Nyugodjon bele — hangzott 
a vigasztaló szó.

Burda azonban nem felelt, élesztgetni 
igyekeztek, de nem tudtak bele életet verni, 
mire értesítették a mentőket. A mentők 
hosszas fáradozás után magához térítették 
a szerencsétlen házfelügyelőt, azután

a mentőkocsival beszállították a főkapi
tányságra, 

miután orvosi ápolásra tovább nem szorult. 
A főkapitányságon szándékos emberölés kí
sérlete miatt őrizetbe vették és vasárnap 
kezdték meg kihallgatását.

— Nem tudom, mi történt... — hajto
gatta Burda Vince. — Addig pontosan el 
tudok mondani mindent, amig a gyerek 
ágyához nem közeledtek,

azután sötét lett előttem a világ és csak 
ma reggel ébredtem eszméletre 

itt bent a főkapitányságon. Mi van a kis 
fiacskámmal?

Burda kihallgatását abba Is hagyták. 
Várnak, talán még néhány órai pihenésre 
van szüksége, hogy azután lecsillapodva, 
számot adjon. Hétfőn hallgatják ki részle
tesen.

A kis Jánost a szomszédos ház egyik 
lakója vette magához és az ápolja, babus
gatja addig, amig a fiúcska kórházba kerül.

mondták, hogy a „Frulein" előző este el
ment és kérte őket, hogy nyugodtan feküd
jenek le, ö későbben fog hazajönni.

A nagykereskedő felesége körülnézett a 
lakásban és rémülten fedezte fel, hogy ru
háinak túlnyomó része eltűnt, sőt szekré
nye is fel volt törve és

a megszökött nevelőnő magával vitte 
az elzárt ékszereket.

Azonnal feljelentést tett a csendőrségen. A 
kislányok mondták cl, hogy a kisasszony 
eltűnése előtti napon látogatóban volt a 
villában a „Fraulcin"-nél „Vilmos bácsi". 
Hamarosan kiderült, hogy „Vilmos bácsi" 
nem más, mint — Dingcller Vilmos.

A szerelmes Figaro falujába kimentek a 
csendőrök és ekkor derült ki, hogy •

a szép bécsi lánnyal együtt eltűnt 
Dingcller is.
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Országszerte körözték rádión a megszökte
tett „Fr2ulein“-t és lovagját.

A bécsi lánynak sikerült átjutnia a hatá
ron, asszonya ékszereivel együtt, Dingellcr 
Vilmost azonban.

amikor át akart szökni Ausztriába, 
elfogták.

Nagy podgyásszal utazott: két kofferben 
vitte saját cókmókját, de azokat a ruhá
kat is, amik a nagykereskedő feleségének 
szekrényeiből eltűntek.

Beismerő vallomást tett .Bevallotta, hogy 
a leánnyal, akivel lángolóan szerették egy
mást, együtt fosztották ki a villát, de hogy 
ne keltsenek feltűnést, külön-külön utaztak 
cl és

Bécsbcn volt randevújuk.
Dingeller Vilmost természetesen azonnal 

’etartóztatták és a fosztogatással kombinált 
szerelmi kalandért most vonják felelősségre.

Hítvesgyílkosság gyanufa miatt 
letartóztatták Stein Antal 
regőcei

Baja, február 7.
Hétfőt Napi A tudósítójának telefon- 

. Vasárnapra szenzációs fordulni 
az elmúlt év szeptemberében bor

elkövetett regőcci

(A 
jelentése. 
történt i 
zalmas kegyetlenséggel 
kettős gyilkosság nyomozásában. A csend
őrség gyilkosság gyanúja miatt

letartóztatta id. Stcin Antal földbirto
kost, az egyik áldozat férjét.

A szörnyű gyilkosságot annakidején id. 
és ifj. Stein Antal fedezte fel, akik szőlejük
ből tértek haza. Id. Stein Antalné, 60 éves 
idős asszonyt és menyét, a tizenhatéves ifj. 
Stein Antalné!

fejszecsapásokkal borzalmasan össze
roncsolt testtel holtan találták regőcei 

lakásukon.
A csendőrségi nyomozás hónapokon ke

resztül eredménytelen volt, pár héttel ez
előtt azonban házkutatást tartottak Kocs
marik József munkás házában, ahol

Jön a mozirevizió ?
Nem bomlik fel, sőt kibővül a Roya.1 filmtröszt — Titokban 
és csendben a Lederer-csalúd is mozitrösztöt alapított

Napok óta arról suttognak filmkörökben, 
sőt egyes lapokban nyilvánosságra jutott az 
a hir, hogy Gcrő István, a Royal-filmtrösz! 
vezére eladja részvénypakettjének többsé
gét és anyagi érdekeltsége feladásával csu
pán mint alkalmazott, ügyvezető-igazgató 
óhajt az általa alapított vállalat szolgálatá
ban maradni. A hir ilyen formában nem 
állja meg a helyét, Gcrő István — mint 
igen jó helyről értesülünk — egy talpalatl- 
nyit sem enged abból a pozícióból, amelyet 
sokéves küzdelme és sok oldalról támadott 
munkássága megalapozott.

A Roval-filmtröszt mint olyan nemhogy 
felbomlana, hanem —■ ha az uj tárgyalások 
sikerrel fejeződnek l>c —

hatalmas módon megerősödik.
Tasnády-Szüts András, a Keresztény Nem
zeti Liga elnöke, aki a Royal-íilmszinház 
engedélyének tulajdonosa, újabb nagy és 
keresztény tőkét akar bevonni a tröszt ér
dekkörébe. Gerő István Láng József kor
mányfőtanácsossal, Balogh Elemér felső
házi taggal, Samarjay Leölkes Bélával, va
lamint az Átrium engedményesével, Pesti 
Müllcr Leóval olyan irányú részvény társa
ság alapításán fáradozik, amely nemcsak 
néhány meglevő másodhetes és vidéki mo
zit vonna be érdekköréin;, hanem

uj mozipalotát építene a Lipótvárosban.
Ez a híradásunk annál inkább nagy fel

tűnést fog kelteni, mert Kozma Miklós bel
ügyminiszter távozásával a moziügyek leg
főbb irányítása ismét Tomesányi Kálmán 
államtitkár hatáskörébe kerül. Filmkörök
ben jól tudják, hogy Tomesányi álláspontja 
a filmügyek terén annakidején nem min
denben egyezett Kozma Miklós belügymi
niszterével, aki a mozitársulások és az en
gedély-albérletek ügyét liberálisan kezelte. 
Filmkörökben attól tartanak, hogy

Tomesányi véghezvlszl elgondolását és 
visszatér az eredeti filmrendclet állás

pontjára.
Magyarán: a mozitársulások és engedély
bérbeadások revíziójáról van szó.

Amikor Gcrő István tárgyalása áll az ér-

februári műsor: 
Edlth * Vádnál, Hannv 
Christofiel, László Klári, 
Rácz Baba »ojmtíi dlzőz, 

Szathmáry Endre
Minden vasár- és 
ünnepnap miisoros 
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két véres baltát találtak. ' _r4
Kocsmarik és felesége n Steinbirtokon dol
gozott és id. Stcin Antalné kisebb lopások 
miatt bocsátotta cl őket. A csendőrség gyil
kosság gyanúja miatt

letartóztatta a Kocsniarik-bázaspárt, 
akik azonban mindvégig tagadták, hogy ők 
követték volna cl a szörnyű vérengzést*  
A csendőrség tovább nyomozott és vasár
nap megtörtént a váratlan fordulat.

Megállapította a cscndörség, hogy id*  
Síéin Antal és fia tényleg a szőlőben dol
goztak, de id. Stcin a gyilkosság éjszaká
ján eltűnt a szőlőhegyről és

nem tud alibit igazolni.
Megállapították azt is, hogy id. Stein Antal 
udvarolt a tizenhatéves fiatalasszonynak*  
A csendőrség a gyanuokok alapján letar
tóztatta id. Stcin Antalt, aki szintén ta
gadja a bűncselekmények elkövetését, _j 

neveznek, 
annak a 
Fórum- 

a társa,

deklődés középpontjában, csendben és ti
tokban a

Lcdcrcr-család kezébe került három 
pesti filmszínház.

Valóságos kis mozitröszt ez, amelyet film
szakmában „filléres trösztnek" 
Lcderer Antal dr. az igazgatója 
részvénytársaságnak, amely a 
fi 1 mszin ház enged in én y csenek
„müsorkötője" pedig Lcderer Lajos. Ugyanez 
a Lcderer Lajos vette albérletbe a Capitoh 
mozi bérletét, amelynek moziengedélye a 
Vasutasok Mozgóképipari rt. nevére szól. A 
vasutasok azonban régebben társnak vet
ték maguknak a Magyar-Hollandi Bankot. 
Ez a bank adta albérletbe Lcderer Lajos
nak a Capitol-mozit. A harmadik mozi, a 
Stúdió, amelynek engedélye Belcznay Ist
ván nevére szól, de „társként" szerepel az 
Akácfa-utcai Mozgó és Filmipari k. f. t., 
amelynek ügyvezető-igazgatója Lcderer 
Imre. A három mozi közölt könnyű a kap
csolatot felismerni, hiszen a Fórumban 
elsőhetesnek játszott filmek rendszerint a 
Stúdió- és a Capitol-moziban kerülnek má
sodhetes bemutatóként filmvászonra. Jó 
lenne, ha az illetékesek a bonyolult jogi 
formák között elfekvő szerződésekbe bepil
lantanának és megállapítanák, hogy mi
képpen került egy család birtokába három 
pesti mozi. j

A PÁPA RÁDIÓSZÓZATA A VILÁGHOZ. 
Vasárnap fejeződött be a maníllai eucha
risztikus nagygyűlés. Az impozáns körme
netben félmillió ember vett részt. XI. Pina 
vasárnap délután a manillai ünnepség alkal
mából rádiószózatot intézett a világhoz. A 
szentatya erős, tiszta hangon mondotta el 
rádióbeszédet, amelyben elvakult emberek
ről beszélt, akik eltávolodtak Jézustól. Be
széde végén ezt mondotta: „Keresztény béke 
ragyogjon a testvéri szereiéiben és az igaz
ságban mebékélt lelkek világában." Befeje
zésül apostoli áldását adta.

Influenza elleni 
védekezés:

ChBrssn&ttf
Magas hatásfokú íztelen ChlnlnJ
30 napra való adag P 2.—
Csak gyógyszertárakban kaphatólj
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A nagyikért! Fészek-vegyespáros verseny 
egyik legszebb partiját mutatjuk be. E Játék 
űzi Is bizonyltja, hogy kitíinö hülgyJátékoNiiInk 
Minnnk. A felvevff Játékos, Bánó Marcellné, n ne
héz l<'<is/tást ragyogó technikával oldotta meg.

*7 43
(7 fl8
* D 10043
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* B982e 65 ÉSZAK

V B 10754 9 -
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4. 4 2 DÉL 4» K B10 9 8 7 6

♦ A KI) 10 
V AKD632 
0 K2
4. 5

2 kár 
« kór
4 kör

Nyugut 
pasa/, 
passi 
coutra

Indítás treff négyes, felvevő üt 
treff ásszal és kis kárót hív, amit

Észak
2 szán
3 szán 
passz

Kelet 
3 treff 
passz 
passz

az asztalon 
Kelet beüt

nz ásszal é« pikket hív. A felvevő u licitből és 
u saját lapé loszt ásóból látja, hogy rossz az 
ndueloNztáM, tehát biztosítja magát uz ellen, hu 
az uduclo.sztás öt-nulla, és u plkkclosztás sem 
kedvező. Belit a pikk ásszal, lehívja u pikk 
királyt és r pikk dámát, ninlt u Nyugat leüt 
aduval és most már minden ellenjáték mellett 
a kővetkezőképpen teljesített: a pikk tízest 
lopja az adu kilencessel, vr.gy pedig Nyugat 
olyun aduval viszi cl. ami úgyis Illés. Kiadott 
tehát egy káró és két adu Illést.

A tlibbl asztaloknál a licit ugyanez volt, csak 
n lejátszás n c ni, mert ha nem Játssza a fel
vevő ezt a biztonsági játékot, kiad két adut, 
egy kárót és egy pikket, és már bukott is 
egyelt

♦
A világbajnokság próbaversenye szómba- 

’ton 6 ómkor kezdődik n Lloyd-club külön 
termeiben. Tizennégy csapat játékát irta 
elő a szövetségi kupilány, mert igy kél nap 
aluli lebonyolítható a főpróba. Minden csa
pat minden csapat ellen játszik 8 — 8 leosz
tást, összesen tehát 101 leosztást, amelyből 
szombaton 48, vasárnap 56 kerül leját
szásra. Az egész mezőny egyszerre játssza 
ugyanazokat a partikat. A számítás n prá
gai .Síéin féle rendszer szerint történik. 
Meghívót nem küldtek szét, a csapatkapitá
nyoknak mindennemű felvilágosilást rovat
vezetőnk telefonon szívesen megad ,'1308— 
1)0 >. Nézőket a szövetség szívesen Iát.

♦
Minden magyar bridgezőnek még élén

ken emlékezetében van a tavalyi Vállalull 
Verseny, melyről ii szakértők egyöntetűen 
iiKgállapitultúk, hogy Ilyen nugyszubásu és 
kitünően rendezett verseny Budapesten 
még nem volt. Az állandó érdeklődést 
akar luk klelégllen, amikor közöljük, hogy 

M Héttől Napló
Vállalati Versemének dátuma április

3—4.
* A részletes feltételeket jövőhetl számunk- 
b.m közöljük. most csak annyit írunk 
lueg, hogy még nagyszerűbb és gazdagabb 
dljntd.su lesz, mint u tavalyi volt.

*
A Héttől Napló közli elsőnek, hogy a Ma- 

pi/ar Általános Hitelbank bridge szakosztálya 
belepett a szövetségbe. Ez a belépés örvende
tes eseménye n britig 'sportunk, tekintve, hogy 
u Hitelbank három csapattal rendelkezik és 
egy csomó kitűnő játékosa van. Első hivatalos 
szereplésük a prúbavilágbnjnoksúg lesz.

★
4r t'n/ö L. T. C. fényesen sikerült báli mii- 

W>f.o;iP7 renderett szombat <>/<• u FérxeJtóeff 
A H«y|/»:ubdsu bdl mottója ügyes rendesül öt
let volt: a: Fnió Földközi-tengert hajóutrn 
vitte ur előkeli btilntó közönséget. .4 kupi- 
tömj, a club lelkes elnöke: Fischhof János volt.

Valljuk he, hogy szeretünk Jól élni. Ha- 
< .tk leln i • égés, mindenből a jobbat, a finn- 
nuihbat xái.'i'ztjuk. Mindenben, de a dohány- 
; k konil, mintha bajok lennének, mintha itt 

-r nem ragaszkodnnák olyan nagyon a leg
jobbhoz Pedig e: öreg hiba. S tesszük ezt ép- 
I" n akkor, mnlkor ez igazán naponta csak 
pár filléren múlik Vegyük például a Nlkotcx- 
1 xli.d. amely mindösszn 6 fillérbe kerül. Ezt 
u cigarettát vhIóIkui remekbe gyártják. Majd- 
lom éi tlivi. tlcn. búgván lehet 6 fillérért ilyen 
tií'.'/ui kiváló. finom illatú, tartalmas, de azért 
enyhe rigaiéitól adni. Nikolex-Extra; tíz bol
dog perc életűnkben.

Mentiéi hidegebb h téli éjszaka, unnál 
f iiőbb a hangulat n Taháii-bárbnn. Ez nz 
■ k< p.nallnn népszerűségének, ahol farsang 
ni.!ti i« a legeit esőbben szórakozik Budapest 
mondáin kö/on»égu.

A Pesti Chrvra Kadisa február hő 10-én, 
Z’crdán <1 ti órakor a Dohány utcai lem 
plombán alapítási ünnepélyt rendez.

Influenzáján óny ellen mindenki siet 
vól,ke/ni I nnrk egvtrerü a módja: vegyen 
be minden reggel egv 0.05 grammos Chininett 
tablettát: ez biztosai: megvéd az Influenza cl- 
hu Harminc szem, s doboz ura ü pengő Csak 
tf) égy szertárukban kapható.

KALAPOK
TAVASZI DIVATJA - TÉLÉN

A divattudósitónak mindig a kalap 
a leghálásabb témája. Itt fordul elő a 
legtöbb furcsaság, a legtöbb szertelen
ség és a legtöbb megmosolyogni való. 
A hölgyek szörnyen izgulnak azért, 
hogy barátnőik kalapformájánál min
denkor szebb és feltétlenül olyan fa
zont válasszanak januárban, amelynek 
átütő sikere lesz május végén.

Nevetségesen furcsa a kalapdivat
ban, hogy ebben a szörnyű hidegben 
selyem- és szalmakalapokat „kell” vi
selnünk. Azért „kell”, mert ha törté
netesen akad egy-egy jobb bclátásu 
nő, aki inkább a hideggel törődik, 
mint a divattal, s nyúlszőr-kalapot 
hord, biztos lehet abban, hogy a háta- 
mögött sajnálkozva állapítják meg 
róla barátnői: szegénykének nem telik 
szalmára...

Az uj kalapviiágban, Hölgyeim, 
annyi a „fajta”, mint rostán a lik, 
vagy még ennél is egyel több. Leg
kedveltebb forma: a gomba-kalap, 
amelyek valóban gombamódjára sza
porodnak a hölgyek fején. Ez lapos
tetejű, karimanélküli sapka, illetve 
pontosabban: sapkaszerü kalap, a 
tetején kis „heggyel”. Viselik fátyollal, 
vagy anélkül. Készítik : gyöngyszal
mából, vagy grosgrainből, legújabban 
zsinórból is.

Nagyon kedvelt a spanyolos, két- 
szöglctü, magas forma, amelynek meg
teremtője valószínűleg Bajor Gizi volt, 
a Néma levente Ziliájával. Ez kétség
telenül nagvon szép és decens viselet. 
Míg az előbbi forma valami pajkos 
flapper típust rejt magában, addig 
ez utóbbi komolyabb és előkelőbb. 
Különösen, amikor a „tetőről” hosszú,

Tre Kínát ma kihallgatják 
a gyógynövény botrány

, ügyében
Vasárnap érdekes Intézkedés történi n 

gyógynövénycxportból támadt bűnügyben. 
Emlékezetes még, hogy egy angol cég hó
napokon keresztül tárgyalásokat folytatott 
egy pesti érdekeltséggel

magyar gyógynövények kiviteléről.
Az érdekeltségnek nz volt a terve, hogy ki
zárólagosságot biztosit az exportra. Az. an
gol cég ekkor már 60.000 pengőt fektetetl 
bele n leendő exportüzletbe. A gyógynövény 
kiviteli monopóliumra azonban nz illetékes 
hatóságok nem adtak engedélyt, az angol 
vállalkozók pedig panaszt lettek n rendőr
ségen és annak megállapítását kérlek:

kiknek a kezén sikkadt el a 60.000 
pengő

és ki felelős nzért, hogy ilyen jelentős kárt 
szenvedlek?

A vizsgálat során kiderült, hogy
Trettlna Jenő folytatott tárgyalásokat

Nyilaskeresztes botrány 
Fábián Béla beszámoló
A közönség megtámadta a nyilasokat

Vasárnap délelőtt tartotta Fábián Béla 
képviselői beszámolóját Kispesten. A gyű
lésre Fábián Bélát (irutz Gusztáv és tíródy 
Ernő kisérték el.

A búrom országgyűlési képviselőt nagy 
érdeklődéssel várták Kispesten. A közönség 
zsúfolásig töltötte meg a gyüléstermet. A 
közönség sorai közölt azonban rendőregyen- 
ruhák is látszottak.

Arra szúmitottuk, hogy a liberális kép
viselők beszámolóját nyllaskercsztcsck 

meg fogják zavarni.
Az óvatosság hclynévaló volt. Alig kezdte 

meg Fábián Béla beszédét, máris közbe- 
szólás savatta meg.

— Nem csinált semmit a parlamentben! 
— harsogott a háttérben egy hang.

Fábián nem zavartatta magát, tovább be 
szélt n kormány politikájáról, a kül- és bel
politikai helyzetről. Beszédének vígén a 
nyilaskercs/les röpcédulák ügyét hozta 
szóba és azt hangoztatta, hogy

a nyíl ^keresztesek vezetői között a 
kommunizmusban exponált emberek Is 

szerepelnek.

csipkézett fátyol hull alá vagy 
ugyanez hátravetve díszíti a fejet.

Általában az idei szezon az arcból 
kihajló forma jegyében indul. Kedve
lik nagyon a Stuart Maria formát, 
amikor a karima félkör alakban, sok
sok virágdísszel fogja körül az arcot. 
Néha az egész belső karimát ez a virág 
alkotja.

Ismét életrekelt a körül felhajtott 
pubi-kalap is, valamint a magasított 
angol-kalap, stb. stb. stb...

Igen divatos lesz az antilop is, min
denféle pasztell nyúlszőr, igy első
sorban a világoskék, amig tavasszal 
a sötétkékkel együtt bombasikert fog 
elérni. A halványkék nyúlszőrök lesz
nek azok a kalapok és formák, amire 
egy pesti nő azt mondja, hogy „cuki”. 
Azután tovább folytatják hóditó Út
jukat a fényes és matt szalmák és 
végül a grosgrainok is.

Vigyázat, Hölgyeim! A női divat- 
dzsungelnck legnehezebb része már 
azért is a kalapválasztás, mert itt 
szokták a hölgyek legtöbbször át
lépni „koruk” határait.

f Dr. Dévainé Erdős Böske.)
♦

Bentjártunk Havas Böske Tcréz-körut 24/b. 
alatti kalapszalonjAban, ahol értékes interjút 
kaptunk. Ezúttal egyenes célzattal kerestünk 
fel egy olyan kalapszalont, amely a körúton 
.van és nem a Belvárosban, hogy tájékozást 
nyerjünk arról, amit ma a jó középosztály 
hölgyei vásárolnak. Mindentől cl volunk ra
gadtatva, Havas Böske ízlésben, minőségben 
és árban vezet.

Tenyésztett
iqazqyöngvsor’jro
válogatott szt'p na Hí 
szemedből.............P

Kígyó 
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0 győgynövényklvltell üzletről, 
mielőtt tiz.hónapos börtönbüntetése elől kül
földre szökött. Trettlna hazaszállításáig n 
nyomozást nem lehetett lefolytatni. Most 
azonban, hogy Trettinát hazahozták, meg
indult a széleskörű vizsgálat, amelynek első 
állomása: Tretlina Jenő kihallgatása.

Értesülésünk szerint
Tretlina Jenőt mindére kiterjedő rész
letességgel kihallgatják a meghiúsult 

gyógynövénykivileli üzletről 
és megkérdezik tőle: mit tud az angolok 
60.000 pengőjéről.

Treff ina Jenő jelenleg a gyüjtőfogház la
kója. Ma, hétfőn innen fogják elövezetni az 
ügyészségre, hogy kihallgassák. Tretlina ki
hallgatása után mások beidézésére kerül sor 
és előreláthatóan rövid időn belül

meglepő fordulat történik 
ebben az ügyben.

gyűlésén
Itt tört ki a botrány. Nyilaskcresztes fiatal
emberek kiabálni kezdtek:

— Nem (gaz! Rágalom! Hallgasson!
A közönség a közbeszólókra támadt, per

cekig egy hangot sem lehetett érteni a szó
nok szavaiból.

Oklök emelkedtek a levegőbe.
A közönség a nyilasokra támadt, végül is 

rendőrök siettek a verekedők közé és a 
nyilaskereszteseket kivezették a teremből. 
Ezután a legnagyobb rendben folyt a gyűlés 
tovább. A súlyos adóterhekről beszélt még 
Fábián, végül pedig erélyes Intézkedéseket 
sürgetett az izgatok ellen. Gratz Gusztáv 
volt a következő szónok, aki a kormánypárt 
belső ellentéteit Ismertette és sürgette a sza
bad gondolkodásra való visszatérést. Végül 
Rródy Ernő mondott beszédet.

Május 26-junlus 6 között rendezik a IX 
Szegedi Ipari Vásárt. A Délvidéknek ez a rend 
kívüli jelentőségű gazdasági demonstrációja 
nemcsak az égési ország, hanem a külföld fi- 
gyeimet is felkeltette. A különböző helydij 
kedv rnunyeklien csak azok részesülhetnek 
akik február 15 ig jelentkeznek a vásárra.

F. hó közepéig osztják fel négyeserkett&ssáa 
vágón osztrák faanyag behozatali engedélyeit. 
A magas fényőaryagúrak és nz eladók érthe
tetlen magatartása hátráltatják a tavaszi áru
beszerzés kedvezőbb kialakulását.

★
A textiliparban a minimális munkabérekről 

szóló rendeletét még e héten hozzák nyilvá
nosságra. A textiliparban is a 48 órás munka
hetet vezetik be.

♦
A gvapjuátad&sl határidőt, illetve a gyapjú- 

vételi jegyek érvényességét e hó 20-ig meg
hosszabbították.

♦
A kiskereskedők körében erős mozgalom 

indult meg ax adólétminimum fölemelése cél
jából. Ezzel mentesíteni akarják a Jövedelem- 
ndó fizetése alól azokat, akiknek Jövedelme 
rém haladja meg az 156-J pengőt.

♦
A Biztosítottak Országos Egyesülete csü

törtökre nagygyűlést hivott egybe, amelyen 
tárgyalni fogják mókát a jelenségeket, ame
lyek az életbiztosítások megbízhatósága terén 
■i legutóbbi Időben is felmerültek.

♦ I
A zománcedény-kartelirodfl ezen a héten 

kezdi meg működését és ugv nz uj árakat 
nlnt az uj fizetési feltételeket még o héten 
iözli a kereskedőkkel.

♦
Rövidesen tető alá kerül a pénzűgyminiszie- 

ium javaslata a kisautók vámjának csökken
tése tárgyában. A javaslat a kisautók vámját 
arra m összegre szállítja le, amely eddig « 
nagy kocsikat terhelte.

KÖZGYŰLÉSEK
A Nemzeti Bank

közgyűlése olyan ünnepélyes alkalom, melyen 
évről-évre összetalálkoznak a szabadságién pa
lota dísztermében a magyar gazdasági élet 
minden ágazatának vezetői. így volt idén is, 
Ott láttuk a fővárosi és a vidéki intézetek pro
minens képviselői közt a gazdatársadalonmak, 
az iparnak és a kereskedelemnek, az orszá. 
gos érdekképviseleteknek legfőbb irányitóit, g 
politikai és társadalmi közélet számos kiváló
ságát.

Dr. Imrédy Béla magasszárnyalásu, hatalmas 
elnöki megnyitó beszéde után a közgyűlés fel
szólalás nélkül tudomásul vette a főtanács évi 
jelentését, jóváhagyta az 1936-ik évi zárszá
madásokat, megadta a főtanács részére a fel. 
mer.tvénvt és dr. Baranyai Lipót vezérigaz
gató előterjesztése alapján elfogadta az 1936-ik' 
évi nyereség felosztására vonatkozó javasla
tot. A közgyűlés e határozata szerint a nyere
ségnek a nyugdíjalap és a tartalékalap 5—-5 
százalékos javadalmazása után fennmaradó ré
széből a részvényesek számúra százaié-
kos, tehát részvényenként 6.50 aranykorona- 
nak a törvényes értékarány (1 aranykorona 
1.1585 pengő) alapulvételével megfelelő 7 p 53 
fillér osztalék kifizetése válik lehetővé. A Bank 
az osztalékot n 13. sz. részvényszelvény be- 
szolgáltatása ellenében összes intézeteinél pen- 
gőértékben fizeti ki. Ha a szelvény birtokos 
szelvényét beváltás végett nem mutatja be, a 
bank ezt úgy fogja tekinteni, hogy a szelvény
birtokos az aranyban való fizetésre irányuló 
igényét fenntartani kívánja.

A közgyűlés ezután a választásokat ejtette 
meg, a főtanács tagjai sorából kilépő dr. báró 
Kornfeld Móric és dr. báró Madarassy-Bcck 
Marcell főtanácsosokat ismét a főtanács tag
jaivá választották. Végh Károly főtanácsos 
egészségi állapotára tekintettel a főtanácsosi 
tisztséget nem vállalhatta, a kilépésével meg
üresedett főtanácsosi tisztségre a közgyűlés 
Schmidt Richárdot választotta meg. A meg
üresedett főtanácsosi póttagsági helyre dr. 
Darányi Béla, számvizsgálókul fíregersen Nils, 
*.dler Szigfrid, Szttnyogh Szabolcs, dr. Nilsen 
Rudolf és Pncher István, számvizsgáló pótta
gokul pedig dr. Múrfjy Albin és Stromszkg 
Sándor választattak meg.

A Pesti Magvar 
Kereskedelmi Bank

VVelss Fülöp elnöklete alatt folyó hó 3-án 
tartotta meg 95-lk rendes évi közgyűlését, 
amely az Igazgatóság összes javaslatait el
fogadta és igy a részvényenkénti 3 pengő 
osztalék folyó hó 4-től kezdve kerül kifize
tésre. A közgyűlés az igazgatóság uj tag
jaivá Asehner Lipót és dr. Buday-Coldber- 
ger Leó urakat, a feiűgyelőbizottság uj tag
jává pedig WiUerstorler József urat válasz
totta meg.

A Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Egyesület 

szombaton tartotta meg E r nép Károly 
alelnök-vezériRazgató elnöklete alatt és nagy
számú részvényes részvételével 97-ik rendes 
közgyűlését, amely az igazgatóság valamennyi 
javaslatát eltagadta és elhatározta, hogy a ki
mutatott 1,415 008.38 pengő tiszta nyereségből 
adassák osztalékul részvényenként .1— pengő, 
a rendes tartalékalapnak 100.000 pengő, az 
ingatlanértékcsökkenési tartalékalapnak 150.000 
pengő, a nyugdijtartalékalapnak 50.000 pengő, 
köz- és jótékonycélokra (az 1936. év folyamán 
folyósított 24.478 15 pengőn felül) 12.000 pengő, 
az „Erney Károly alap“-nak 10.000 pengő, a 
felügvelöbizottság tagjainak tiszteleldij >ra 8280 
nengő, a választmány takiáinak tiszteletdijára 
11.375 pengő, nz igazgatóság rendelkezésére a 
tisztviselők külön jutalmazására 70.000 pengő 
és a fennmaradt 338.822.38 pengő vitessék át 
az 1937. évi nyereség- és vesztcségszámlára. —

KÖZGAZDASÁGI HÍREK

dljntd.su
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. -Gnem kellemest 
.Je aem indokolja meg

- tfy dohányzunk. A dohányzjy 
hál egyedül az aroma kellerJnKL 
Ipely a dohány elégésénél affffll 
tánygyantákbál. aetherikus 
tokból és szerves anyagé 
keletkezik. A:.Nikotex“ áll ( 
ilkalmazoh világszabad^ 

leglényegesebb elört} 
Johnnak egyszosí 

gálk || ll

,   _. • -i : s.íiogy a aonanyTJromariKus tartalmát ká
rosítaná. vagy megváltó *atná.  Különösen 
ügyelni kellett a szabadalom kidolgozó-

Hidegebb idő
A Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 

délben:
Hazánkban a szél az esti órákban viha

ros erősségűvé vált. A leghevesebb széllö
kés sebessége Budapesten 23 méter volt 
másodpercenként. Országszerte volt kisebb 
eső. A magasabb hegyeken kevés hó is 
hullott. A hegyeken még sok hó van, de 
f.portolásra alig alkalmas állapotú.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let plusz 5 fok Celsius, a tengerszinlre át
számított légnyomás 760 milliméter, 
sékcltcn emelkedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24
Az északnyugati szél megszűnése, 
tozó felhőzet, gok helyen köd. Az éj
jeli lehűlés némi erősödése (az utakon 
ismét síkosság). A nappali hőmérséklet 
hétfőn alacsonyabb lesz, mint ma volt. 
A nyugati megyékben a hétfői nap fo

lyamán kevés cső.

Istenítélet a miskolci fogházban: 

tárgyalás előtt 
maghalt két gyilkos!

(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjclen- 
tése.) Tőzsír János sajókondói gazdálkodó 
1935 novemberében felbérelte Tóth Ferenc nap
számost, hogy tegye el láb alól öccsét, Tőzsír 
Józsefet. A gazdálkodó testvérével együtt 25 
hold földet örökölt és

egyediül ura akart lenni a földnek.
Kétszáz pengő készpénzt, 25 liter bort és élel
miszereket ígért Tóthnak a gyilkosság elköve
téséért. Meg is állapodtak és Tóth november 
12-én agyonütötte a mezőről hazatérő Tőzsír 
Józsefet. A csendőrség kinyomozta a gyilkossá
got és letartóztatták a tetteseket. A törvény-

Miskolc, február 7. fazék Tőzsír Jánost és Tóth Ferencet életfogy-
tiglani fegyházra ítélte. A táblai tárgyalást azon
ban, amely helybenhagyta az alsófoku bíróság 
ítéletét, már csak Tözsér János élte meg, 

Tóth, aki állandóan víziókat látott maga 
előtt, szivszélliűdés következtében meghalt 

a fogházban.
A közeli napokban került volna az ügy a Kúria 
elé, azonban a tárgyalás elmarad az utolsó 
fórumon. Vasárnapra virradó éjszaka ugyanis 

Tőzsír János is meghalt a fogházban, 
tüdőgyulladás végzett vele.

A két gyilkost még a földön utolérte az isteni 
igazságszolgáltatás.

— RAVASZ LÁSZLÓ EMLÉKBESZÉDE 
A NEMZETI KASZINÓBAN. A Nemzeti Ka
szinó vasárnap este tartotta ezévi Széchenyi- 
lakomáját. Ravasz László református püspök 
kezében a Széchenyi-serlegge! mondotta el 

' ünnepi beszédét ,.A mindenkori Széchenyi
ről” beszélt, akinek tanításai örökké élnek 
a nemzetben és minden magyar számára 
prófétai üzenetként jelentkeznek.

— Tolvajt fogott a vészcsengő. Vasárnap 
a kora hajnali órákban vészcsengő szólalt 
meg Polán Aladár tojáskereskedőnek Köz
raktár-utca 12. számú házban levő iélem*-  
leti lakásán. A tojáskereskedőnek ugyan
ebben a házban levő pincében van a rak
tára, ahová vészcsengőt szerelt fel, melynek 
a csengője a lakásában szólal meg, ha ava
tatlan jár a raktárban. Mikor vasárnap reg
gel a vészcsengő megszólalt, Polán telefo
nált a közeli őrszobára, ahonnan rendőrök 
rohantak a tojáskereskedőhöz. Még idejé
ben érkeztek. Elfogták Drozdik János 33 
éves napszámost, aki betörésért már több
ször volt büntetve. Bevitték a főkapitány
ságra, ahol betörésért letartóztatták.

— A Filmegycsület közgyűlése. Az Orszá
gos Magyar Filmegyesület vasárnap tartotta 
közgyűlését. Elnökké újból Tors Tibor or
szággyűlési képviselőt választották, társ
elnökök dr. Bingert János és dr. Taubinger 
Zoltán lettek.

— A Kisfaludy Társaság közgyűlése. A Kis
faludy Társaság Kisfaludy Károly születésének 
évfordulóján 9Ó-ik ünnepélyes közgyűlésit tar
totta. Voinovich Géza elnök Berzeviczy Albert- 
ről és Prohászka Ottokárról emlékezett meg. 
Hegedűs Lóránt és Zilahy Lajos olvastak fel 
ezután készülő munkáikból.

— Fogház elől a halálba menekült egy sze
gedi fényképész. írisz József szegedi fényké- 
pész vasárnap szublimáltat megmérgezte ma
gát. Röviddel kórházba szállítása után meg
halt. Azért szánta magút a halálra, mert nagy 
anyagi károk érték, bűnügybe is keveredett és 
most kellett volna büntetése kitöltésére Jelent
kezni.

— Furcsa sznbósztrájk Miskolcon. Mis
kolcon a szabómon kasok 10 százalékos 
béremelést kértek főnökeiktől. ígéretet kap
tak a fizetésemelésre, abban az esetben, ha 
a kereskedők is 10 százalékkal magasabb 
árat fizetnek nz iparosoknak. A kereskedők 
nem voltak hajlandók teljesíteni ezt a kí
vánságot, mire most az az érdekes helyzet 
állott elő, hogy nemcsak a munkások, ha
nem a munkaadók is sztrájkba léptek és 
hétfőtől kezdve már nein is dolgoznak.

— A Széchényi Társaság gyűlése Sopronban. 
A Széchényi Társaság vasárnap nagygyűlést 
tartott Sopronban, amelyen Papp Kálmán pá
pai prelátus, dr. Pröltle Vilmos egyetemi ta
nár, gróf Széchényi Lajos As mások szólaltak 
fel, erélyes rendszabályokat sürgetve a bolse- 
vtzmus ellen. A gyűlés végén határozati ja
vaslatot fogadtak cl, amelyben a kormánytól 
szigora intézkedéseket kérnek a bolsevista tö
rekvések meggúllására.

— Fenyves fehérben. Takarékos háziasszo
nyok, gondos anyák és férjhezmenö leányok 
tömegesen keresik fel a Fenyves Áruházai. Min
den asszony büszkesége, hiúsága a zsúfolt fe- 
hérnemüszekrény, a gazdag kelengye. Minden 
megvalósulhat, mert „Fenyves fehérben" jel
szóval az áruház fehérnemű, asztal és ágyúé- 
müek, törlők és törülközők pazar választékút 
nyújtja a vásárlóközönségnek, üröm látni a 
szebbnél szebb darabokat, pedig az árak igen 
olcsók, például: reklám sifonok —.54. mosott 
sifonok gyermekfehérnemiiro —.68, madapolán 
sifonok —.88, mosott sifon finom fehérneműre 
1.18, crősszálu lepedők 1.68, paplanlepedő kre- 
tonok 2.48, raye köperek —.98, úgynemüdamas- 
tok selyemfényű 1.58, konyhatörülkőzők —.58 
és —.38, frotiirlrtrülközök —.68, damasllörül- 
kötők kb. 50X100 cm nagyság —.98, zsurabro- 
szok Indanlhren színekben 1.95, fehér abroszok 
tartós minőségben 2.40. asztalkendők fehér 
kockamintás —.48, z.surkészletck 4 személyes 
újdonság 2.40, étkészletek 6 személye*  kocka
mintázattal 5.30, ágykéstletek, erflsszálu ágy- 
ncmünnyagból, hímzés és rátétdissltéssel 19.80, 
az ágykészlet áll: 2 nagypárna, 1 paplnnlepcdö, 
1 kispárna. PaplanlepcdŐk fartő*  ágynemű 
anyagból 6.00 nagypárnák erősszálu slfonból 
1.75, nagypárnák erősszálu slfonból hímzés és , 
rátéldlszltéssel 2.00, nagypárnák színes Agy 
ncmünnyagból 2.25, fehér pupliningek végig , 
egv anyag bélelt mellel 3.00. rövid alsónadrá- i 
gok raye köperből 1.50 fillérért kerülnek a : 
Kálvin iéri Fenyves Áruházban eladásra. Min- i

Dunántúli Ibehimczve A fenti árukról a képes árjegyzéket | azt n méltó helyet, amely őt már
| díjtalanul küldjük az érdeklődőknek. | megillette.
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Debrecent közönségünk számára rendezett 
nagysikerű képre,('.vény  versenyünk eredmé
nyeként közöljük, hogy az első dijat (a há
romnapos teljesen ingyenes budapesti tar
tózkodást) dr. Kiss Gá-or debreceni városi 
fogalmazó (Timár-u. 17.) nyerte. A további 
nyeremények kisorsolásúl a résztvevők nagy 
számára való tekintettel csak a jövő héten 
tudjuk lebonyolítani és igy a részletes ered
ményt legközelebbi számunkban közöljük.

•I

— HALLÓI RÁDIÓ BUDAPEST! 
Talán soha a világon egyetlen találmány 
sem hódította meg olyan villámgyorsan a 
tömegeket, mint a rádió. Míg Magyar
országon is. Pedig a budapesti rádió mű
sorának összeállítói nem sokat tesznek 
annak érdekében, hogy a program ver
senyképes legyen és olyan mértékben fej
lődjék művészi ízlés és a szórakoztató 

I szempontjából, amilyen tempóban fejlőd 
nck technikailag a rádiókészülékek. 
éppen azért a nagy tömegek fokozott 
mértékben örülnek a technikai fejlődés
nek: könnyebb „külföldet fogni” és nem 
kényszerülnek állandóan a budapesti mű
sort hallgatni az örökös cigánymuzsiká
jával és prózai előadásaival. A „sárga 
rádió” kommentálja legutóbbi számában 
a műsorról készült statisztikát: kiderül, 
hogy Ismét több, mint évi százzal növel
ték a cigányzeneközvetitések számát, o 
nívós hangversenyek, kamarazene- és 
operaközvetítések fejlesztése terén azon
ban semmi sem történt. A közönség is 
panaszkodik a „sárga rádióban": a be
mondónők halmozzák a gikszereket, a 
„BáT'-on jazz szolgáltatja a zenét sznpé- 
csárdáshoz (ilyenkor nincs ott a cigányt), 
a Mozart d-moll zongoraverseny második 
tételét elfelejtik közvetíteni, de — a vi
lágért sem feledkeznének meg a Hitler-' 
beszédről. így öli meg a művészetet a 
politika. Legalább is a budapesti rádió
ban.
— Belgyógyászati Intézet nyílt meg Korá

nyi Sándor professzor irányítása mellett. 
Az Ajtós! Dürcr-sor és Slefúnla-ut sarkán 
újszerű ötvenágyas szanatórium nyílt meg. 
Kizárólag belbetcgeket kezelnék itt. Az uj 
szanatóriumnak, amelynek neve Stefánia 
Belgyógyászati Intézet, modem berendezé
sén kívül hatalmas erőssége, hogy szellem 
irányítója és consillariusa báró Korány 
Sándor professzor, n legnagyobb magyar 
belgyógyász. A budapesti sajtó képviselőjé
nek vasárnap mutatta be oz Intézetet veze
tője, dr. Baráth Jenő egyetemi magántanár. 
Korányi, Adám Lajos és Vámossy Zoltán 
professzorok, továbbá notabilitásota egész 
sora jelenlétében.
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— A szentesi petíció tárgyalása. A Szen
tesen megválasztott vitéz Várady László 
NEP-képviselő mandátuma ellen Pallavl- 
élni György őrgróf hívei petíciót nyújtottak 
be, mert a választási biztos néhány ajánlás 
hiánya mialt elutasította Pallavícini György 
őrgróf ajánlásait és igy nem vehetett részt 
n választási harcban. A közigazgatási bíró
ság elrendelte a bizonyítást az ajánlási alá
írásokra vonatkozólag és a kihallgatások 
már be is fejeződtek, úgyhogy a petíció 
folytatólagos tárgyalása február hó 15-én, 
hétfőn lesz, amikor lehetséges, hogy ítéletet 
Is fog már hirdetni a közigazgatási bíróság.

—- Az Újságíróbál vasárnapi főpróbája.
Érdekes esemény szJnheJye volt vasárnap 
n Vigadó, ahol a szezón legérdekesebb, leg
nagyobb stílű és legnívósabb báljának: az 
l jságiróbálnak főpróbáját tartották meg. Az 
Vjsúgiróbálon, ahol egyébként megjelenik 
úgyszólván az egész kormány, társadalmi, 
művészi és pénzelőkelőségek egész serege, 
TaRVogó kis műsort kap a közönség. Az idei 
l'álkirálynök Feleky Kamilltól tanullak meg 
egv táncegyveleget, amelyet a bál közönsé
gének előadnak. Szalay Karola, az Opera 
balettkara élén egy ragyogó balett fantá dát 
°d elő. A bál egyik zenekara Y»edig vasár
nap tökéletesen megtanulta Abrahám Pál 
vjságirőcsárdásdt, amelyet a világhírű zene
szerző erre az alkalomra irt és amellyel a 
bált megnyitják-

— Felvágták a zsebét a villamoson. Cser 
■'»*Scf  házfelügyelő vasárnap reggel a Nemzeti 
Színház előtt villamosra szállt fel, hogy a ke
leti pályaudvarra menjen. Mikor a keletihez 
megérkezett, megdöbbenve vette észre, hogy 
zsebét fölmetszették és nz abban lévő 45 darab 
tizpengősét ellopták. A rendőrség keresi a vak
merő tolvajt.

— Báli hírek. A Goldbergcr Sport Egyesület
Bnday-Goldhcrger Leó fővédnöksége mellett 
február 13-án, szombat este MtO órai kezdettel 
• Obllért-szAlló márványcsarnokában tartja 
balját. — A Mlefhoe Pécs-Dunántull Csoportja ........................... . ............—- - - -----------
február 13-án, szombat este K10 órai kezdet-Idén darab bcszpgve és inját monogrnmmjávnl 
V,’ n pícsl Pannonla-szállóban * * *—•1 - *-« —••—’-»•
Menza bált rendez.

FARSARBI milLftTSáfiOKRn. HÍZIBllRKRl
SZERPENTIN - KONFETTI - HÓLABDA - LÉGGÖMB

MiNFRUA PAPIRARUHA2IIIfIIEIIvH Kossuth Lajos- utca 21

— Házasság. Bader László és Szentgyőrgyi 
Lenke vasárnap házasságot kötőitek. (Minden 
külön értesítés helyett.) —> Jakobszem Jenő és 
Józsii Gizella f. hó 7-én, vasál nap délután tar
tották esküvőjüket. (Minden k’ilön értesítés 
helyett.)

— Egy jó üzlet... Nngykovácsy Milenkó, nz 
ismert belvárosi kereskedő Petőfi Sándor-u. 
3. sz. alól a kőzolmultbun Áthelyezte üzletét 
saját házába, Kossuth Lajos-u. 9. szám alá. 
Nagykovácsy Milenkó igazi nagysága még 
csak most bontakozik ki ebben a szép keret
ben, ahol az eddigi szétszórt három épületben 
lévő osztályokat végre egységesíthette. Ez a 
húz eredetileg Is áruháznak készült, s most 
üresen állott a Kossuth Lajos-utcában. Ilyen 
alkalom egy életben csak egyszer adódik, s 
azt hisszük, hogy az épület megvételével éle
tének legjobb üzletét ütötte nyélbe Nagyková- 
csy Milenkó. (Tiz részletben fizeti ki a vétel
árat.) Az uj Uzlethúz valóban pompás látvány, 
egyszerű, de Ízléses berendezésével, az osztá
lyok célszerű elhelyezésével, szellemesen meg
oldott nappali világításéval. A dekoráció, n 
hangulat otthonossá varázsolja ezt az üzlet
házat, amelynek egyetlen célja — ahogy azt 
vezetőnk kifejtette — „Kedve*  Vevőinknek" 
— így mondja — a Jó árun és alacsony ára
kon kívül kényelmes és jó kiszolgálással meg
hálálni azt a bizalmat, amellyel ezt a fejlő 
dóst lehetővé tették. Olyan keretet knptunk az 
üzlcthúzzal, amelyben vénre kifuthatjuk igazi 
formánkat. Nagykovác.sy Milenkó, ez a haladó 
konzervatív kereskedő tudta, hogy mit csinál, 
amikor ezt az épületet megvásárolta. Jól vá
lasztom Rezsi költségei ■ munka é*  az admi
nisztráció leegyszerűsítése, az osztályok egysé
gesítése, valamint a várható forgalointöhblct 
révén egész blxlosnn csökkenni fognak. Ez az 
előrelátás, es a megfontoltság magyarázza meg 
ast a további lendületes fejlődést, ntnellyel a 
Nagykováét? Üzlcthá*  nem marad adósunk, 
annál kevésbé sem, mert a kereskedelmi élet
ben az Üzletház megnyitásával végre elfoglalta 

korábban|

— IFJ. HORTHY MIKLÓS EGYIPTOM 
.IINISZTEREIVEL TÁRGYAL. Ifj. Horthy 
Miklós, a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi 
rit. igazgatója, aki nemrég Egyiptomba ír- 
kezelt, fontos tanácskozásokat folytatott az 
egyiptomi kereskedelmi és pénzügyminisz
terrel és az egyiptomi idegenforgalmi hiva
tal vezetőivel. Hétfőn ünnepi vacsora lese 
az egyiptomi kormány tagjainak részvételé
vel ifj. Horthy Miklós tiszteletére.

— A bessz in hercegek Mussolininál. Mu»*  
solini a Vcnczia-palolában fogadta Szcjum 
abesszin herceget, Mulugeta dedzsnszt és 
több más abesszin vezetőt. Szejutn köszö
netét mondott az engedélyért, hogy a nagy 
olasz nemzet képviselője elé járulhattak és 
csodálatát fejezte ki az olasz kultúra nagy
sága iránt. Hangsúlyozta, hogy Abesszínia 
ma már nemcsak területileg, hanem lelkileg 
is Olaszországhoz tartozik.

— FRONTHARCOS TÖRVÉNYJAVAS
LAT. Az Országos Frontharcos Szövetség 
törvényjavaslatot dolgozott ki az arcvonal- 
beli szolgálat különös elismeréséről és jutal
mazásáról. A javaslatban — többek közölt 
— kérik, hogy a közszolgálati alkalmazta- 
tási korhatár megállapításánál a fronthar
cosok életkorából vonják le a hadiszolgálati 
idő kétszeresét. Kérik azt is, hogy n több, 
mint busz munkást foglalkoztató vállalatok 
alkalmazottainak legalább egytizede front
harcos legyen. A Frontharcos Szövetség 
szerint a frontharcos törvény kérdése még 
-1 ni/ári szünet előtt a parlament elé kerül.

— Ellenzéki győzelem o szegedi paprika- 
varlnmentben. A szegedi paprikatermclő 
szövetkezet vasárnap tartotta választásait, 
amelyek meglepő eredménnyel végződtek. 
Az ellenzék több kerületben kibuktatta n 
hivatalos listát. Többek között nz egyik 
körzetben megbuktatták a szövetkezet igaz
gatóját, Korom Mihály kormányfötan.i- 
csost is.

.— Nem azonos. Prémtolvajok izgalmas ka
landja a szücstizlctben megjelent cikkünkben 
szereplő Jónás Imre nem azonos Jónás Imre 
szűccsel, aki VII., Garay-utca 32. szám alatt 
'akik.

— lelőtte ■ vő az apóst, tapéták Remét 
Halai gazdálkodó nemrégiben vette feleségül 
vitéz Fodor Jenő egri gazdálkodó leányát. A 
fiatalok összckülönbözlek é*  az asszony hnz«- 
ment apja házába. Lapcsák apósának tulaido- 
oltotta a feleség© és közte felmerült ellentétet. 
Vasárnap éjszaka megleste az apósát és revol
verrel föbelőtte. Fodort súlyos állapotban szál
lították az egri közkórházba. A merénylőt 
őrizetbe vették.

— KArOSVÁR VJ VASVTI MEGÁtlAjT 
ÉS AUTÓBUSZJÁRATOT KAP. HornemüM 
Géza ipari és kereskedelmi--miniszter vasár
nap Kaposvárott fogadta választóinak kül
döttségét. A Jézus Szive Egyházközség kül
döttsége előtt kijelentette, hogy Kaposváron 
rövidesen uj vasúti megállót létesítenek. A 
kereskedők és iparosok küldöttségével kö
zölte a miniszter, hogy Kaposvár és Barcs 
között uj autóbuszjárat lesz, Kaposváron 
évente exportvásárokal rendeznek majd. 
Vasárnap délután Bornemisza Géza vissza
tért Budapestre.

— Három napra Ítéltek egy soffőrt. Szendreg 
János 30 éves tatatóvárosi soíTőr teherautóval 
haladt a Murgithidon. Szabálytalan hajtás miatt 
a rendőr Igazolásra szólította fel s ekkor ki
derült, hogy a soffőrnek csak személygépkocsi 
vezetésére van Igazolványa. A közlekedési rend
őrség drákói ítéletet hozott a sofTőr ellen, akit 
háromnapi elzárásra, 20 pengő pénzbüntetésre 
ítélt, azonkívül egy hónapra eltiltották ar. 
autóvezetéstől.

Fául Wiener’a Pártos Jenő
Pártos .lenő Hangulati
Horváth ( 6'n Vlctemeá-’ ók odri 
■■Q Egész éjjel nyitva t ■D3UBBÍ



SZÍNHÁZ
Színházi hét

*• ENGEM NE SAJNÁLJON SENKI - 
írja Keld Máivá*  a „Hétfői Naplónak" és meg 
köszöni a midiheti sorokat, amelyeket beiig 
Régivel kapcsolatban irtunk. Ilii nem lennék 
egyéniség — mondja . koldusbotra juthat 
inni vulnn, mégpedig olyankor, amikor már 
nemcsak a kinlornúzás, hanem a koldulás is 
tilos. Az emberek szánalmára, könyörülelessé- 
gére építeni sohasem volt rentábilist Minden 
Önérzetemmel tiltakozom tehát, hogy bárki is 
olyat állítson, mintha éheztem volna felesé
gemmel és gyermekeimmel. Ami nekem é, 
családomnak kell, még a „feld alól is elő
teremtem". Vannak gondjaim, <lo ezt köny- 
nyelniiWgemnek és jó szivemnek köszönhe
tem. Olyankor, nmikor azután semmim sínes, 
van kihez fordulnom, Aurél öcsémhez, akinek 
n-mesak ahhoz van szive, hogy a „Hulló Iá
it veire" költsön ezreket, hanem rcám is. A da- 
rubiniéról nem mondtam le. I.n inkább va
gyok egy sánta, de élő I’eld Matyi, mint egy 
halott Shakespeare ...

2. * KAMABASZLNHAZ mógh >-'»k talpra- 
áll Hétfőn reggel kezdik próbálni Dénes 
(ívűin és balig Géra hadnagya" cimü
operettjét, amelyet Szegeden óriási sikerrel 
mutatlak be és amely olt már megérte, a hu
szonötödik előadását. Ez vidéken óriási. Az. 
operett főszerepeit Szűcs I.ószló, Sándor Anna, 
Fenyvrssy Éva játsszák és Fekete Mihály 
rendezi.

J*  PÉNTEKEN BERLINBE utazik Jávor 
Pál Perfektuálja nz. VFA-val kötendő szerző
dését.

4, VASÁRNAP ESTE bezárt a Royal 
Színház, ahol eddig nagy sikerrel játszották 
„3:1 a szerelem javára" cimü Abraháin-opcrel- 
let Vasárnnp több mint 8400 pengő volt a 
színház bevétele. A Vígszínház azonban egy
előre beszünteti ezt a vállalkozását.

5- INFLUENZA A SZÍNHÁZ! FBONTON. 
Vasárnap délután a Művész Színházat arról 
értesítette Merev Mária, aki az Egy pohár i’i' 
cimil dnrnb egyik főszerepét játszó, hogy magns 
láza miatt kénytelen lemondani nz. előadást. 
Helyette Beöthy Evdin ugrott be, aki bravúro
san megoldotta feladatát. A színház, közli, hogy 
hétfőn már ismét Mezey Mária játszik.

O. PLETYKA. A népvcril és kiváló iró, 
akinek különösen egyik regénydramalizá- 
lása aratolt óriási sikert a színpadon, 
színház- és művészvilágban teljesen isme
retlen gyönyörű szóke dámával mutatkozik 
állandóan. Ugyanakkor szorgalmazza 'vá
lása befejezéséi második feleségétől. Kö
zeli - a harmadik — házasság lehetséges.

* IJIy Pons, nz uj világcsoda. Az egész vi 
lógon már ismerik l.ily Ponst, a Melropolitnn 
Opera lüneményeshangu sropránénekcsnőjének 
nevét. Most készítették el első filmjét, amely
nek elme ,.A: álmodozások" s amelyben elő
adott ('.amién-, Lnktné- és Rigolelto-úriált vi
lágszenzációnak ismertek cl az amerikai la
pok is.

* Jlln a llunpzlnllázt A Néma Levente rend 
kívüli bécsi sikere egész Európa érdeklődését 
felkeltette a liurgsrinhóz iránt. Természetes 
tehát, hogv Budapesten n legnagyobb érdek 
lödéssel fognának minden hirl, ami a bécsiek 
nagymultu színházáról szól. A pesti filniszin- 
bárnk szokásos ötletcsséggel máról-holnapra 
megszerezi, k Willy Font legnagyobb filmjét, 
amelynek cime: Burgszinhát. Ennek n nagy
szabású filmnek a főszereplői: ll’rrncr Kraus. 
Haris Moser, Olga (.sehova. Willv Eichberger 
és egv újonnan felfedezett tündöklő szépségű 
tintái lány: llortense Ilka. A filmet bizonyáru 
Pesten is rendkívüli .sikerre tarthat számol.

* I.IÖ orgona. Az. amerikai rendezők úgy- 
Wdszlk kifogyhatatlanok az írj és uj ötletek 
bői. Most készült cl az amerikai W’orncr-gyár 
csupa móka, vígjátéké: Kain és Mabei, amely
ben Clark Gabié Káint és Mnilon Ibidet Ma 
l»clt alakilja. Ez a lilm felölel mindent, amit 
a néző n jó filmtől okvetlen elvár. Van benne 
rengeteg szerelem, egy tucat sláger-dal és az 
„élő orgona". Száz és száz gyönyörű nő al
kotja az orgona sípját, mindegyik mestere a 
hangnak és típusa a női ideálnak.

IMIDIIII
pénteken

FEBIIILilt lÁ2é„
mutatjn be harmadik

UJ TI ÍS OKÍT
■•É.KIFFI IANBI.Ó KONFF.HÍL!

Tételűn; 1S8U-75

1. Pesti fi aló tűz
és versenyistállótulajdonos 
a Néma levente bécsi hősnője

BECS NAGY IRODALMI ES SZÍNHÁZI 
SIKKRE Heltai Jenő „Néma leventé"- 
jenek bemutatója a Burytheaterben. 4 be
mutatónak azonban nemcsak ez a magyar 
vonatkozása, hanem a darab főszereplőjé
nek egy csodálatos szépségéi, ti] bécsi 
sztárnak feltűnése is. Kevesen tudják, hogy 
llalvany Péter özvegye kicsoda, hogyan 
került a Burgszinházba és miként jutóit 
ahhoz a feladathoz, hogy a kiváló magyar 
iró darabjának főszerepét eljátszhassa. A 
premieren jóformán még semmit sem tud
tak özvegy báró llalvany Pélcrnéről, akit 
a bécsi lapok is elfelejtették meginterjú
volni. Leányneve Mabei Kruze, igen elő
kelő grricl katonatiszti család gyermeke, 
akit néhány évvel ezelőtt a szercncsétlcn- 
végü Hatvány Péter báró vett feleségül. 
Néhány hónapig Pesten tartózkodott a 
szép bárónő, aki azonban jóformán sem m i 
kapcsolatot nem keresett és 
talált a pesti Hatvan y-c. s al ád- 
d a I. Itt élt Hatvány Péter budai palotá
jában és csak annyit tud magyarul, ameny- 
nyit néhányhónapos budapesti tartózkodása 
alatt megtanult. Hatvány Péter halála után 
a bár óné örökölte a budai palotát és a 
báró pesti versenyistállóját is, amelynek 
gondját most a szép özvegy tovább viseli. 
A rendkívül gazdag Patai hölgy, aki amel
lett csodálatosan szép és müveit, csak né
hány hónapja határozta el magát színpadi 
szereplésre. A Tlieatcr an dér Wlenbcn 
szinrekerulő egyik operettben vette át 
Sarah Leander szerepét. Röbbeling, a Burg- 
tlieatcr igazgatója, megnézte a bárónéi, elő
adás után fölkereste és megkérdezte tőle, 
vájjon ragaszkodik az operetthez, vagy 
hajlandó áttérni a prózai műfajra. A báró
né örömmel igennel válaszolt, mire Röbbc- 
ling próbafellépésre szerződtette 
a Burgtlieaterbc. A premier kirobbanó si
kere után öt évre kötötte le a 
B u r g t h c a I c r számára özvegy Iiatvany 
Péternél, aki szombaton már egy holly
woodi filmgyártól ts ajánlatot kapott. Csak 
Csak a színházi világ produkálhat ilyen 
meglepetést és csak a színháznál lehetsé
ges, hogy amig egyesek évek, sőt évtizedek 
hosszú munkájával igyekeznek eljutni a 
célhoz, addig mások jóformán egyik pilla
natról a másikra érik azt cl.

Erről beszélgettünk ép- 
Holtai Jenő pen Heltai Jenővel, aií 

gyásza vasárnap délben érke
zett Pestre.

— Valóban igy van — felelte Heltai — 
Iiatvany Péterné egészen kivételes színpadi 
jelenség, aki sugárzó szépségével, intelli
genciájával és tanulnivágyásával rövidesen 
pótolni tudja a rutin hiányát. A Burg- 
theaterben az a szokás, hogy a lámpák 
előtt nem hajolnak meg a színészek, ez 
c s a k a d e b ü t á n s joga, aki elő
ször lép fel a Burgtheaterbcn. A bárónőt 
nem győzte kitapsolni a második előadás 
után se a publikum. Ilyen kivételes csillag 
feltűnése Becsben is egész szokatlan jelen
ség.

— Sajnos, örömömet és a premieren ér
zett elégtételemet (hiszen sok min
den előzte meg a „Néma levente" bécsi 
premierjét) sűrűn beárnyékolta az a gyász, 
amely éppen a premier-estén jutott osztály
részünkül. Feleségem édesanyja, Fröhlich 
Vilmosáé, aki igen kiváló, finom és előkelő 
dáma volt, éppen a premier e s t é - 
j én halt m c g és oda kaptuk a gyász- 
hirt a színházba. El lehet képzelni, milyen 
állapotban néztük végig a premiert, amely 
bármilyen fényes volt, mégsem jelenthetett 
számunkra igazi örömet. Tegnap délután 
még résztvettem a nyós o m ciha m- 
v a s z t á s á n is. Pestről a bécsi krema
tóriumba vitték a holttestet és ott történt a 
megrendítő szertartás. Most itthon vagyok, 
szeretném kipihenni a fáradalmakat és 
folytatni munkámat.

2. Jenes öcsénJt-látyánl 
Bús Fekete kiadáskan

KALIFORNIA örök napja süti c. pilla
natban B n s-F ekeit László tar kopo
nyáját, amelyen utazása pillanatától zá
poroztak a plágiumvádak kődobásai. A 
Szerzők Egyesületének közgyűlését is eb
ből a célból hívták össze szombatra, de az 
ildomos és opportunus szerzők nem akar
tak Riis-Fikclc uj darabjának premier
napján ünncpronlók lenni. Nem tudjuk, 
hogy mi történt a kulisszák mögött, de ál- 
lapítsuk meg, kár a sok hűhóért. 
Egyrészt ez egy pillanatra sem rontja meg 
Hollywood importált filmírójának jó ét
vágyát, másrészt a „János" cimü vlgjdtékn 

főhősében minden újságolvasó ember köny- 
nyen ráismerhet Jenes András öcsénk- 
bátyánk és honatyánk furcsa és érdekes 
karrierjének kulcsvigjátékára. Nos, hogy ki
nek jutott előbb eszébe az urasági inas
ból lelt képviselő karrierjének színpadi al
kalmazása, ennek firtatása talán lehet, 
hogy a bíróságra tartozik, de az, hogy 
Bus-Fíkete László ragyogóan elszórakoz
tatta ‘a publikumot s a közönség hálás 
tapsokkal mondott ítéletet jól eltöltött kél 
és félórája miatt, az nem vitás. A kritiká
nak talán lehet arra szorítkoznia, hogy a 
téma ordít Molnár Ferenc bravúros írói, 
költői kvalitásai után és hogy Bus-Feketc 
egy egészen brilliáns, sőt molnári első fel
vonás után a második és harmadik felvo
nást elnagyolja és talán elsieti, ez azonban 
semmit sem von le a közönség Ítéletéből, 
amellyel vitatkozni nem lehet. Bus-Feketc 
színpadi hőse, bár töredékmandátumhoz 
jut Budapest déli kerületében, valószínű
leg az északi és a budai kerület választó
közönsége is leadja majd a maga voksait, 
sőt obulusait a Vígszínház pénztáránál. Az 
előadás, amelynek T a r n a y Ernő ad 
tiszta, elegáns, művészi keretet, szinészi- 
leg nagyszerű teljesítményt nyújtott, bár 
számomra különösen Dénes György, a 
politikai szélkakas figurája volt élmény
szerű. Nagyszerű emberi portrét adott 
S o m l a y Arthur, aki nobilis nonsclansz- 
szal tért napirendre a politika forgandó- 
sága felett. Egy kicsit Károlyi Gyula 
gróf jutott eszünkbe. Ráday Imre mo
solygós fölénnyel, de talán kissé kevés 
meggyőződéssel játszotta a címszerepet és 
a hölgyek közül talán csak M u rút i Lili 
az, akinek idegesen vibráló lénye mögött 
érezzük a miniszterelnök-gróf kúriájának 
és palotájának levegőjét.

3. Házasság, Hollywood
TÁVIRAT JELENTI: Perczcl Zita, a Váj- 

színház fiatal tagja, vasárnap belga ti ri
asszon]] lett. Maurice Kassovitz nevű belga 
bányatulajdonos Párisban ma fcleségüli 
vette Bérezel Zitát, aki valóban a fii nt- 
primadonnák stílusában mezt/ 
férjhez. Csütörtökön még a „H eten
ként egyszer" cimü magyar film 
befejező jelenetét forgatták le vele a Hun
niában, pénteken megtörtént n a g y k o- 
r u s i t ás a is és nevére írták azt a 
Hidcgkuti-utl villát, amelyet vőlegénye 
nászajándékul adott már előbb, még kis
korúsága idején. Vonat, repülőgép és a 
vasárnapi expresszesküvő. Gratulálunk 
és sajnáljuk, hogy ezt a gyorsan feltűnt 
és gyönyörű pesti színésznőt elveszítettük.

ERDÉLYI MICIT Hollywood hívja. Még 
az ősszel próbafelvételt csinált egy holly
woodi filmgyár Erdélyi Midről, a bűbájos 
és tehetséges filmprimadonnáról azzal, 
hogy kora tavasszal esetleg Hollywoodba 
kell utaznia. Erdélyi Mid, aki most játssza 
a legújabb magyar film: Vaszary „R á d- 
bízom a felesége m" főszerepét, 
uj filmje egyik tekercsét küldte hetekkel 
ezelőtt Hollywoodba. A válasz megérke
zett: a film és a felvétel nagyon tetszik 
és Erdélyi Mid számíthat gyors holly
woodi bevonulására.

BÁLLÁ LICI már el is utazott vasárnap 
Hollywood felé. Férjét, Félix „Joachim- 
sont", a kiváló filmírót szerződtette hét 
évre az Univcrsal-filmgyár és Bállá Lici 
ezen a héten sírva búcsúzott el mindenki
től. Lakását jóformán elkótyavetyélte.

— Borzasztó lelkiállapotban utazom — 
panaszolja —, nagyapám, akit rajongásig 
szeretek, beteg, férjem húga is, akitől el
búcsúztunk volna, sarlachban fekszik. 

Menni azonban muszáj, nincs halasztás.
Ki tudja mikor jövök vissza?...

ÉDES ANNA
Kosztolányi Dezső regénye 3 felvonásban, 9 képben. Színpadra átdolgozta: Lakatos László

Bemutató: pénteken, február 12-én BELVÁROSI SZÍNHÁZ
Kosztolányi Dezső legszebb regénye, az 

Édes Anna elevenedik meg jövő pénteken a 
Belvárosi Színház színpadán.

Édes Annát, nz uj magyar irodalom egyik 
legérdekesebb és legrejtélyesebb idcglényét

BULLA ELMA
látssza, nkinek egyénisége inspirálta az Éden 
Anna szinpadravilelének gondolatát.

A címszereppel majdnem egyenlő fontos 
sógu feladat jutott Pcéry Piri, c ragyogó inlel-

MOZI
Árja film a Fórumban

Mosíkva-Sangha!

Miután a Fórum mozi bámulatos ősztőn*  
nel válogatta ki egymás után a nagy hűhó, 
val beigért, de annál gyengé-bbnek bizo 
nyúlt filmeket, igy a közelmúltban a Pa
csirtát s a La Garconnet is, most cgv ha- 
misitallan, vaskos, úgynevezett árja-német 
filmmel vél kedveskedni közönségének. 
„Moszkva—Sanghai" a cime ennek a né
met filmnek, amely fantasztikus leiemé- 
nvességgel válogatta össze cselekményében 
a giccs minden eszközét, hogy a nézők bá- 
tát borzongassa. Pedig egymagából Pola 
Negri főszereplése is elegendő lett volna 
ehhez, Az ember elképedve áll az előli-a 
rejtély előtt, hogy miért akarják a magyar 
publikumra ráerőszakolni ezt a némafilm 
korában szimpatikusán szereplő, de azóta 
kiöregedett színésznőt, aki kínos gonddal 
igyekszik előnyös pózokba kerülni a lel- 
vevőgép kíméletlen objektijve elölt. Van 
egy énekszáma Pola Negrinck, amelyben 
egy unalmas orosz, dalt csaknem liz percen 
keresztül nvnz és vontat, mint egy kőiéire 
fogott verejtékező volgai hajós. Paul Wc- 
gencr, a rendező, felfogása szerint bele- 
gyömöszöl a filmbe mindent: világháborút, 
vörös terrort, Szibériát, sanghai mulatót, 
végül egy orosz templomi istentiszteletet, 
mely bizony Tolsztoj feltámadásának erőt
len és szegényszagu kópiája. A doni kozák 
kórus ezúttal rendkívül gyenge számokkal 
szerepel betétként. Miután előzetesen a vi
dék több nagyobb mozijában már lejátszot
ták a „Moszkva—Sanghaií", az igy kipró- 
báltan gyenge filmet most ünnepi feltalá
lásban szervírozta közönségének a Fórum. 
Nem kétséges, hogy a közönség erélyesen 
visszautasítja ezt a filmet, s hogy a Fó
rumnak gyorsan ismét uj műsorról kell 
gondoskodnia. A filmet a Kinő hozza for
galomba.

hogy a hét legérdekesebb és legsikeresebb 
filmje a

NEGYVENÉVES ASSZONY.
Beinhold Schüntel a veszedelmes életkorban 
lévő, virágzó asszony szerelmi problémáját 
hangsúlyozza ki, szembeállítva' egy fiatal leány 
lelki válságával, aki az anyjában csak az anyát 
szeretné látni, nem pedig a szerelemre éhes és 
vágyó nőt. Geraldinc Katt és Sabinc Petem a 
két fiatal leány alakjában megrendítő, élmény- 
szerű jelenség. A felvételek remekbe készültek, 
a Riviéra legszebb tájait láthatjuk. Az Uránia, 
az Átrium és a Casino játssza óriási sikerrel 
a filmet.

PORT ARTHÜR
a Itoyal Apolló nagy és monumentális filmje 
az orosz-japán háború idején játszódik le. 
Farkas Miklós, a ('.sala rendezője alkotta ed 
a filmet, amelynek főszerepét Adolf Wohlbr&ck 
játssza, akit a filmje alapján szerződtetett 
Amerika. Érdekes, izgalmas a film.

TÁNCBA SZÜLETTEM
a Metró uj revüfilmje, amelynek főszerepét 
Eleanor Powell, a tavalyi Broadway Melody 
boszorkányos lábú táncossztárjn alakítja. Pes
ten „géppuskalábunak" nevezték el. Vájjon 
miért1; A témát mintha már láttuk volna, hogy 
a primadonna helyeit utolsó pillanatban n gőrl 
ugrik be a főszerepbe, de a hangsúly nem e?en 
van, hanem a táncokon és a revüképeken, 
amelyek pompásak.

EGY ASSZONY, AKI VÁLNI AKAR 
a címe a Radlus e beli filmjének, amelyből ki
derül, hogy az asszony nem akar válni, mert 
nem akarja otthagyni lecsúszott urát. A ül™ 
inkább jotografált regény, az utolsó tiz év 
cavalcadea, az amerikai gazdasógi élet tükrén 
keresztül. Mvrna Loy és Warner Baxlef 
a sztárok.

AZ IGAZI FÉRFI
a City, Omnia uj filmje. BufTnlo Bili romanti
káját hozza, a honfoglaló amerikai küzdelmét 
az indiánokkal. Garry Cooper valóban kemény, 
bátor, harcos és jószívű, olyan, mint az iga1* 
férfi. A film azonban nem az igazi,

* Charlie C.han az Operában**  — ez a cinw 
a Fox uj drámájónak, amelyben Boris Karloff, 
a különleges lélektani szerepek alakilója 
játssza a nx'isik főszerepet.

ligenciáju művésznő osztályrészéül, nkl cgY 
rendkívül érdekes karaktcrszerepel játszik.

Jelentős szerephez jutott még a dárnbbanl 
Simon Zsuzsa. Németh Romnla, Dajbukit 
Ilonn, Vidor Feri. Hnraszfhy Mid. Boray Laj*  
Baróthy József, Bústhy I-ajos, Fenyő Emfii 
Bársony István, Berki József és közreműkö
dik még húsz elsőrendű művész.

Rendező: Bársony István. DiszleHcrvci'JI 
Gnra Zoltán.

Jegyrendelés: 1-884-07,
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Futball a tavaszi árvízben
botránnyal, kiállítással és Fradi-győzelemmel

Megkezdődött a tavaszi szezón. Hőiétől átázott mély talajon már lejátszotta első 
bajnoki mérkőzését a I'radi és biztos győzelmet aratott az alaposan felkészült és ere
jével korán „elkészült" Budafok fölött. Ezzel a győzelmével a tabella élére került a 
Fradi. Többi csapataink Iréningmeccsek keretében végezték el az utolsó simításokat 
startra feszülő izmaikon.

ezen 
rosz-

FERENCVÁROS—BUDAFOK 4:1 (1:0)
A pályaválasztó Fradi a Millenárisra 

vitte jóképességii pestkörnyéki ellenfelét, 
mert állítólag a Millenáris van a legjobb 
állapotban. Nem tudjuk, kinek az ideája 
volt ez, mert a játéktér harminc-negyven 
centiméter magas hó- és jégtorlaszokkal 
volt borjtva, még csak kísérletet is aligha 
lett a vezetőség arra, hogy a talajt némileg 
is használható állapotba hozza. Pedig a 
pénteki nagy olvadáskor nem sok mun
kába került volna n magas havat lelapá- 
tolnl. A több mint

ötezer főnyi közönség megborradva 
látta

ezt a hanyagságot, mert n játékosok testi 
épsége is komoly veszélyben forgott 
n meccsen. Kétségtelen, hogy ennél
tt.bb pályán a: elmúlt kél évtizedben nem 
játszottak Magyarországon. A csaknem lér- 
digérő vizes hó teljesen irreálissá tette n 
játékot, csődöt mondott n futballnak tech
nikára és tnlkikárn épitcll iskolája s a já
tékosok n szenvedélyüket nagyrészben

kölcsönös durvaságokban tombolták ki.
Eleinte a Budafok szélsői révén vezetett 

erélyes támadásokat, majd lassanként a 
Ferencváros puha csatársora is lendületbe 
jött. Különösen Kemény nagyszerű formája 
kellett meglepetést, inig Sárost dirigensi 
minőségében nem sokat javított a csatár
soron. ('gyesen mozgott ellenben Kiss s 
amilyen gyenge volt a fedezetsor közepében 
Polgár, oly pompás és energikus Kekknek 
bizonyult Tátrai n közvetlen védelemben. 
Toldi váratlan lövés alig’ süvít cl n kapu 
mellett, majd Mészáros bombáját Kutast 
<*nk  a kapufa tövében csípi el. A mély 
..vendégmaraszlaló" talajon uz összjálék- 
mik nyoma sincs, a passzok is bennragad
nak a hőiében. A 21. percnél tart a játék, 
amikor
i Keménynek egy messziről küldött és

i

a labda Ismét Sároslhoz kerül, aki véd- 
lietetlcnül lövi a hálóba. 2:0.

Budafok csapata erélyesen küzd s egy pilla
natra sem adja fel a harcot. A Fradi-gólra 
Hofrnannak egy szép bombalövése a válasz. 
A következő percben Toldi fejese elől Béldi 
csaknem öngólt lő. Most egy ritka komikus 
jelenet következik, négy—öt Fradi-Iövés 
száll a budafoki kapu felé, végül Sáros! két 
lépésről finoman akarja a „biztos" gólt 
bepöckölni, de a labda a kapuvonalon be
ragad a sárba s igy Raskó még idejében 
eléri. Percekig tartó hahota követi a gól el 
maradását.

Sorozatos durva jelenetek
következnek, előbb Lázár és Mészáros ma- 
szirozzák egymást, majd Mészáros durván 
fellöki saját partnerét, Sóst, aki írjára 
esik. Szeder Tátrait rúgja le, Mé- osnak 
is Tátraival gyűlik meg a baja, kazárnak 
van egy szép lövése, majd Toldi bombája 
pattan vissza a kapufáról. A 30. percet 
mulatja az óramutató, amikor egy budafoki

baloldali támadás után Hoffmann kitőr, 
gyenge, gurulós lövését Kutast a közönség 
nagy álmélkodására és bosszúságára a lábai 
közt enged be. 2:1. A játék nívója a mini
mumra süllyed. Néhány perc múlva Sáro- 
sit faultolják a budafoki Kekkek s a biró 
20 méterről szabadrúgást dirigál.

Toldi a sorfal felett óriási bombagólt 
ragaszt Raskó hálójába. 3:1.

A következő percben Toldi és Sós össze
rugaszkodnak, már csaknem szabályos 
bokszmeccs lenne műsoron, amikor

a biró mindkettőjüket kiállítja.
Mészáros is tovább durváskodik, úgyhogy 
a közönség az ő kiállítását is hangos ki- 
fakadások közt követeli. Erre azonban nem 
kerül sor. A 40. percben Kemény jó helyzet
ben kapja a labdát és éles, sarkos lövéssel 
bcálitja a végeredményt. A:1.

Az utolsó percek a budafokiaké.
biztos gólt paríroz Hoffmann elől, Kapta 
pedig közvetlen közelről felső kapufára cé
loz s a nagy tumultusban Korányi 
legnagyobb nehézségek árán képes 
góltól mentesíteni a Fradi hálóját.

Nagyon gyenge sportot 
nyújtott ez a meccs, igaz viszont, 
február eleji krsziiletlenségben nem is lehe
len többet várni a játékosoktól. Az öltöző
jébe vonuló Szigeti bírót az elégedetlen 
elemek hógolyókkal dobálták meg. Egy 
vés jutott a budafoki játékosoknak is.

Tátrai

csak a 
újabb

hogy a

kc-

cenlerczéfliiek szánt Iveit labdája Raskó 
kapus mögött a kapuba talált. 1:0.

A félidő végéig nem is akadt jelentős ese
mény, a játékosok rengeteget csúszkálunk, 
tiilfulják a labda kiszámított útját. Szigeti 
biró is hibát hibára halmoz, s a közönség 
előbb a sertések özönével illeti, majd kár- 
örvendvo zengi a kórus:

Muszáj röhögni... Muszáj rö
högni ...

Szünet után már az első percben siker 
koronázza a zöld-fehér támadásokat: Lázár 

Keménit—Toldi- Sárosl—Táncos a labda 
ntja, a fürge jobbszélső beadásánál Szcbe- 
helyi nagy hibát csinál, úgyhogy

ŰSZRŐL ELMARADT GÓL A BUDAFOK HÁLÓJÁBAN

Kemény

A

Bélái

Táneos

léli álmaiból pályára zavart Fradi kissé 
komplikáltan, de biztosan győzött. Ezt a 
gólt Sárnsl helyezte el a hálóban a II. félidő 
1. percében. (Copyright by Hétfői Napló 

— Systcm Horváth.)

Az újpestiek barátságos sár- 
dagasztással kezdték a szezonmunkát

és igy mindenzt Soroksár FC megszűnt 
mérkőzés kél pontját gólarány nélkül az 
ellenfelei javára irtuk.

Iáiéi Gól Pont

1 I I BEM VAllOS 13 38:18 21■2 l JPI.St 13 43:18 10
a Hl NI.ÁHIA 12 48:14 18
4 1’110111 S 13 28:13 18
& NI.MZI.lt 14 28:24 18
H SZEGED 13 21:18 17
7 BOCSKAI 12 27:18 14
8 II.EKIItOMOS 13 20:27 13
8 Hl DAfOK 13 28:43 13

10 SZÓMBA Ult i 3 13 22:33 13
II kispi sr 13 40:41 12
12 Bt J»\1 „11“ 13 21:31 10
13 Ili. KERÜLET 1.3 8:40 •

ÚJPEST—BUDAI „11" 3:0 (3:0)
Bokáig süppedő sárban, mintegy négy

száz főnyi vállalkozó szellemű közönség 
elölt nem túlzottan komoly mérkőzést ját
szottak a csapatok. Az Újpest az. alábbi fel
állításban lép a pályára: Sziklai—Futó, Jós 
-Seres, Szűcs, Balogh- Kocsis, Szálai, Kál
lai, Zsengellér, Adóin. A Budainak nincsen 
kapusa, mert Havas bál utáni hangulatban 
unta a sárdagaszlást. A budai kapuban 
llóri helyezkedik el. Az Újpest támad, de 
:t támadások elakadnak a feneketlen sár
iam. /A 4. percben mégis eredményes az új
pesti támadósor. .A fiatal Adóm komért 
rúg és a foltos labda érintés nélkül jut a 
hálóba 1:0. Tovább támad az Újpest, de a 
támadások derültséget kellenek, mert a 
csatárkvintett a vendégmarasztaló sárral 
sehogy sem boldogul. Később rájön a tak
tikára nz újpesti táinadósor és Szalui emelt 
labdával szökteti Kállait, aki nagy gólt lő. 
2.0. A Budai támadások egyáltalán nem ve-

A FerrnrvároA 111. kér. FC é*  Hungária- 
Budai „11“ egy pályán. továbbit Butákat 
1 jpeat, EleklromoA—Klspeat, Szombathely - 
Szeded. Phöbun- Budafok.

ŐSZRŐL El.MARADT
Bocskni Hungária, 

Ferencváros III. kér., 
Phöbus Budafok, 
Elektromos Kispest.

MÉRKŐZÉSEK:
Budai Hungária. 
Bocskni Újpest. 

Szombathely - Szeged.

Hiába csináltak nagy sárt 
az Elektromosok

III. KÉR. FC—ELEKTROMOS MÜVEK 
4:1 (2:0)

Az Elektromosok nem készültek fel arra, 
hogy hirtelen nagy olvadás áll be: a héten 
homokkal töltötték fel a pályát. így olyan 
hatalmas sártenger fogadta a két csapatot, 
hogy a játékosok minden haja szála az ég- 
nek állt, mikor a derékig érő sárba léplek. 
Komoly játékról nem leheteti szó, a közön- 
ség is végig derülte a játékot. A könnyenb 
fajsúlyú óbudai játékosok sokkal könnyeb
ben mozogtak az iszapfürdőben, de meg 
úgy látszik, fogolt rajtuk valamit a inullh li 
kilenc újpesti gól is: megtanultak kapura 
lőni.

Az Elektromosok csatársora vérszegény 
játékot mutatott: a rövid „köröm“-passzok 
sorra elakadtak a sárban, ami elvette a já
tékosok kedvét a játéktól.

Az óbudaiak góljait Tóth (2), Babrányl 
és Majsa rúgta, míg az Elektromosok be
csületét Pfandler mentette meg.

A sarat a Kispestnek 
találták fel

KISPEST—GOI.DBERGER SE 10:0 (5:0)
A „Hungáriá-verö" díszes címét viselő 

derék amatőrcsapat rosszkor került szembe 
a minden tekintélytisztelet nélküli kispesti 
profikkal: a hosszú, kapásból vágott lab- 
dákhoz szokott kispesti csapat a nagy sár
ban ritkán látott nagy játékot mutatott és 
tiszteletet parancsoló eredménnyel tanította 
móresre 
Székely 
rúgta, 
szott

a profiverő amatőröket. A gólokat
(4), Vig IV. (3), Déri (2) és Újvári 

A GSE helyenként 9 emberrel jál-

Bocskait a város

szélyesek, csak egv alkalommal forog ve
szélyben az újpesti kapu. De a nagy ijedt
séget hatalmas hahota váltja fel. Keresztes 
egyedül száguld — már amennyire a sáros 
pályán száguldani lehet — az újpesti kapu 
felé, Sziklai kirohan kapujából, a csatár 
lába lövésre lendül, de az erősen mcgrti- 
golt labda egy méterrel a gólvonal előtt 
megáll. A félidő vége felé Szalui íisszjáték
ból gólt lő cl. 3:0. Y.z a félidő harminc per
cig tartott. Szünet után a játék teljesen el
veszíti komoly jellegét. .Szűcs kétszer egy
másután beleesik a pocsolyába, ami nagyon 
tetszik a közönségnek. Utána megismétlő
dik az. újpesti kapu elölt az. első félidőbeli 
eset. Ezúttal Szaluig rohan az újpesti kapu 
felé, de labdája a gólvonal előtt fáradtan 
leáll. Huszonkét percnyi játék után Szaba
dos biró végeivel a sárdagasztásnak. Az 
Újpest csapatából Balogh, Szalui és Adóm, 
a Budaiból I.utz és Lyka mutatott kielégítő 
formát.

A
nem engedte trenírozni

Debrecen, február 7.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelcm 

tése.) A debreceni sportközönség nagy érdek
lődéssel várta a Bocskai vasárnap délutáni első 
nyilvános trénjngjét. A Bocskai csapatának 
ugyanis a DVSC ellen kelleti volna tréningjcl- 
legü barátságos meccset játszania. A város ve
zetősége azonban a sportrajongók nagy meg
rökönyödésére nem engedélyezte a tréningül, 
azzal az inkodolással, hogy a stadion gyep
szőnyegét kímélni kell. A közönség és a csa
patok méltatlankodva vonullak át a DVSC pá
lyájára, de ott 10 centiméter magasan állott a 
hóié a pálya talaján s igy a mérkőzést nem 
lehetett megtartani. A város állásfoglalása tehát 
a Bocskainak minden tréning nélkül kell kiál
lania a vasárnapi bajnoki mérkőzésére.

A szegediek gy&ztek, 
a főiskolások meggyőztek

SZEGED—FŐISKOLÁSOK 1:0
A Szeged FC labdarugó csapata 300 főnyi 

közönség előtt a főiskolai válogatott csapattal 
mérkőzött, öl szegedi főiskolás kivételével a 
többi Fábián József szövetségi kapitány vez ■ 
lésével délelőtt érkezett meg. A mérkőzést 
Emmerling vezette. A csúszós, igen sáros tala
jon egyik csapat sem mutatóit meggyőzőbb já
tékot, a főiskolások mégis mintha tetszetőseb
ben mozogtak volna. A második félidő 39. per 
céhen Szojkát elgáncsolták, a szabadrúgást 
Rafjay ivriten továbbította a főiskolások ka
pujába. Így tehát a Szeged győzött 1.0 
arányban. —

(Oá))
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álló

MEGKEZDŐDÖTT AZ AMATŐRÖKNÉL
Pamutipar—BVSC 2:0 (1:0). Az élen 

?amulipar nehezen győzött, a BVSC védelme 
igen jól játszott. Góllövők: Mersva (11-esbői)

A Hungária páholyból nézte 
a Fradi munkáját

A vasárnap délután hirdetett főpróbára 
tömegével rándullak ki a llungárin-drukke- 
rck, de a lelkes tömeget már a kapuban 
fogadta a hír, hogy a Nemzeti elleni 

hnriitsiígos mérkőzés elmarad.
A merész kirándulók duzzogva vetlek tudo
mást a mérkőzés elmaradásáról és dühük
ben álrándiiltak a közelfekvő Millenáris
pályára. hogv- végigélvczzék a Eradi-mér- 
közést.

Benn a pályán .s az öltözőkben nincsen 
semmi izgalom. A játékosok már jóelörc 
értesüllek a vezetőség fükimélési politikájá
ról és le sem vetkőzlek, hanem

Schaffcr vezetése alatt elindultak a
Millenáris felé, megnézni n konkurren- 

clát.
A pálya talaja szemre nagyon szép, itt-ott 
egv viztócsát fel lehel ugyan fedezni, de 
már sokkal rosszabb talajon is folytak 
döntő jellegű, nagy*  télre menő küzdelmek. 
A vasárnap délutánra tervbe vett tréninget, 
hírek szerint, szerdán délután fogják meg
tartani. A játékosokon n bosszankodás 
nyoma sem látszik, hanem derűs arccal fo
gadták a meccs elmaradásának hírét. Ez n 
profimenlalilás. Jobb játékot nézni, mint 
sárt dagasztani ,.,

sikerült, Izgalmas gyorskorcsolyázó ncr- 
rendezett vasárnap délelőtt a BKE ji'T 

pályán a KISOK. zl második korosztály hossza- 
korcsolyás versenyét Szabolcs, a harmadik 
korosztályét Tértük, a műkorcsolyázó világbaj
nok öccse, a negyedik korosztályét Strasscr és 
Gündisch nyertéi:. Az összetett verseny első he
lyezettje Strasscr, a Rólyal reálgimnázium ta
nulója. A rövid korcsolyások versenyét viharos 
startok jellemezték. Indulás után a jégpálya 
percekig rugdalúdzó, kapnlódzó lábak és kezek 
tömege volt és csak később alakult ki a me
zőny. A második korosztály elsője Eckert, « 
harmadiké Szenteleky, a negyedik korosztály 
első helyezettje pedig Fodor leit.

A magyar válogatott liokklcsnpal Budapesten 
levő tagjai héttőn reggel Indultak cl Stockholm 
felé, ahol találkoznak n Zoli am Serből oda
érkező többi jftékossal. A stockholmi együttes
sel lejátszott meccs után folytatja útját a vál>»- 
gatott csapat Londonba. Hokklstálnk különben 
teljesen meg vannak elégedve a világbajnok
ság sorsolásával*

NI.MZI.lt


Budapest, 1937 február 8. HÉTFŐI NAPLÓ, 11

/Iz USA kiverte a letört magyar csapat
kezéből a biztosnak vélt világbajnokságot

Baden, február 6.
As asztali fennfsx világbajnoki verseny 

rmjai[bajnoki döntőjében az U. S. A. győzött 
Magyarország ellen 5.5:3.5 arányban.

A szetteredmények a következők voltak:
Sós—Blattner 17:21, 21:16, 21:13. Schlff— 

Delhik 18:21, 21:13, 21:16. Mac Cinre—Barna 
11:14, 18:21, 21:17. Bellák—Blattner 21:13,

A magyar „síró baba“
és az amerikai „csókos baba"

Baden, február 7.
(A Ilé fői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Ha a badeni ivócsarnok üres 
széksorait nézzük, könnyen megállapíthat
juk, hogy már az aszlalitennisz világbajnok*  
jógának megrendezése sem Üzlet. Pedig 
Baden tele van idegenekkel és osztrák ven
dégekkel, akik azonban szívesebben keresik 
fel a Baden-környéki hegyek síelésre ki
tűnő kőrétegeit, mint a kénszagu asztali- 
tenniszstadiont.

A magyar fiuk hangulata a végzetes csü
törtök hajnali osztrák meccsig kitűnő volt. 
Az 5:0-ás vereség aztán úgy jött, mint de
rült égből a villámcsapás. Hogy mennyire 
ortimisla volt a magyar csapat, azt talán az 
bizonyítja a legjobban, hogy nmikor a mér
kőzés előtt két órával vacsorázni mentünk, 
egyöntetű volt a megállapítás: őt óm nini na 
meglesz az első világbajnokság. Senkiscm 
cáfolt. Csak nz osztrákok. A váratlan vere
ség teljesen letörte a magyarokat. Barna, 
aki amúgy is könnyelműen játszott, a 
Liebstcr elleni meccs után oly földult lelki
állapottal dolgozott tovább, hogy sikerre 
semmi reménye sem volt. A magyar csapat 
legjobb tagjának talán Soóst tarthatjuk. 
Akárcsak Prágában, most is elsőrendűen 
küzdött. Bellák viszont nagyon sokat kőny- 
nyelműsködött s ennek tulajdonithntó, 
hogy egy hatodrangú osztrák versenyző in
tézte el már a selejtezőben. Lovászy meg
tette a kötelességét, mig Szabadosról aligha 
lehet kritikát mondani: akkor volt a leg
rosszabb, amikor a legöbbet vártak tőle.

A magyar lányokról Jobb nem beszélni.
Elképesztő, hogy mit látszottak össze. Fc- 
renczy Ida például többat sirt, mint Pesten, 
pedig azt hittük, hogy ebben már nem lehet 
rekordot javítani. A nemzetközi társaság 
nem is beszélt róla másként, mint

a n-slró babáról".
Sokat nem vártunk tőlük, de mindenesetre 
többet, mint az utolsóelőtti helyet. Csak a 
„veterán" Sípos Ancsitól kaptunk többet, 
mint amennyit vártunk.

Egyébként kár, hogy ai asztali tennisz- 
ben nincsen külön dribliverseny, mert ezt 
kenterben nz osztrákok nyerték volna. Míg
lepő volt az a találékonyság és kitartás, 
amivel a különböző hendikeppeket kieszel
ték. Elhelyezés, beosztás, szállás ... mind
mind a lehető legkedvezőtlenebb n szá
mukra. Szerencse, hogy Wtlcsek kapitány 
résen állt és úgy veszekedett, mintha az 
egész magyar csapat házsártos nagynéni :e 
lelt volna, végül is a „sógorok" jobban fél
tek tőle, mint a tüztől és úgy hírlik, hogy 

a jövőben nz osztrák gyerekeket nem 
a mumussal, hanem Wllcsekkel fog

ják Ijesztgetni.
A csehszlovákok se a régiek s különösen 

éli ez Kollárra, aki messze van a tavalyi 
'■'lás'.mjnoki formájától. Az uj embereik 
közül U’nnn nagyon tehetséges. A legnn- 
gj’obb feltűnést a fezes eevintomiak kellet
ték, akik között egy H. Said .nevű 
Vnn: uay ismeri a magyar futballt 

úszó is 
........., .. ,u....... és a já

tékosainkat, mintha Angyalföldön rugdalta 
Uo’nzi ——..9..1.JJ1A

kedélyű 
Hölgycsapntuk n 

Aarons vezényletével

t'o’na velük együtt a rongylabdát.
Az amerikai csapat a len jobb 

trupp eeész Badenben.
hogyszerü Aarons vezényletével simái 
hyerle a női csanatviláPbainokságnt. Legne
hezebb meccsük kétségtelenül a német volt, 
járultak is szörnyen n lányok. Aarons kije- 
lpnlette r mérkőzés előtt, hogy azoknak, 
"kik neki drukkolnak, győzelem után 

egy-egy csókot ad.
'l’alatt az idegölő csata folyt, nz Aarons- 
csókások külön seregbe tömörültek és min
den meccslabda utón egyre bővült a számuk, 
utycnnégven kezdték s mire n győzelmi 
h*  edződött, a győzelem mámorától táncoló 

Aaronst már 908 „crókspekuláns"
vette körül.

A nagy győzelem utáni örömben nz ameri
kai lányok nem voltak hajlandók lefeküdni 

? nnRy udvarukkal együtt egy vidám Heti- 
Hgerbe mentek, egy kis osztrák borkósto- 
,öra- Nem kis örömünkre állapították meg 
• ’zeszszakértö amerikaiak, hogv n manynt 
"°r lobb volt, mint az osztrák. Itt derült ki. 

°Ry még mindig nem tudták elfelejteni 
c’tct és a világbajnokság után néhány 
:,Pra még vissza akarnak jönni.
Az amerikaiak közül Schiffnek ment na- 

i Egyetlenegy meccset som vesz-
dik i f*  Cz a ,ava,yí világbajnokság máso- 
Z? •‘f’yezettjánek, Ehrlichnek oly nyo- 
“asxtóan hatott a kedélyére, hogy az utolsó

4:21, 21:14. Mac Clurc—Sós 21:12, 19:21, 11:10. 
Ennél az állásnál a versenyt félbeszakították és 
a versenybíróság mindegyik versenyzőnek fél
pontot ítélt

Az utolsó mérkőzésen a mindvégig gvengén 
játszó Barna Sehlfftől 24:22, 21.18 arányú ve
reséget szenvedett és ezzel a világbajnoki eim 
az U. S. A. csapatának jutott.

szettben már két ütővel próbált védekezni 
az amerikai leütéseit ellen. Mikor figyelmez
tették, hogy ez szubiílytalai: és óvási ok is, 
mérgesen lecsapta mindkét ütőjét és mali-„,nn,iin t, c rn«y osziras—twssmann neme: a:i,clfeuran mondla: „nem M««m, A
“ ‘alli megóvja . rértlpéro. f, .sjespíro. küzdelmek az .lg.

Mialatt a Trinkhalleban kattog a fehér I döntőkig haladtak.

Szenzációs hírek Tóth-Potya 
ierencvárosi trénerségéről

Tóth-Potya István, a Ferencváros egykori 
legendás trénere nngy kuHsstákmögölti csatá
rozások után megvált egyesületétől. Akkoriban 
ez nngy port vert fel, mert a Fradit Potya 
nélkül, Potyát Fradi nélkül elképzelni sem 
tudták a sportemberek. Mégis megtörtént a 
válás. Potya egy ideig az Újpestet trenírozta, 
majd Olaszországba ment és a Triestinával 
foglalkozott nagy sikerrel. Most betegsége 

j miatt hazajött s az olasz egyesülettel valószí
nűen megszakad az összeköttetése.

Hírek keringtek arról, hogy Potya itthon 
marad és az Elektromosok csapatát veszi kéz
be. Úgy látszik, ez csak legenda lesz, mert 
beavatott ferencvárosi körökben arról beszél-

főiskolásaink világbajnokok
a jéghokkiban

A főiskolai téli 
ország csapata 3:0 ; 
világbajnok címet.

Zcll am See, február 7.
I világbajnoki torna jég korongmérkőzéselnek döntődében Magyar- I 
aránybnn győzött Au.szí ria ellen és ezzel megszerezte a főiskolai 
Harmadok: 1:0, 0:0, 2:0.

Ritka furcsaság:
öt dekával leit bajnok egy birkózó

Vasárnap este rendezték meg Budapest 
görög-római birkózóbajnokságait a MAV-kolónia 
nngytcimében nagyszámú közönség elölt Rész
letes eredmények: tcysuly: bajnok Imrey (UTE), 
pehelysúly: bajnok Fecske (MTE), könnyüsuly. 

j bajnok Ferenc (Beszkért), klsközépsuly: baj
nok Beke (Dorog). Ebben a sulycsopuortban 
Beke és Mátyási egy .'ormán 4:4 pontot értek el. 
Ilyen esetben a két birkózónak egymás elleni 
eredménye nz Irányadó a bajnokság eldöntésé
nél. Igen ám, de a két birkózó egymás! elleni 
küzdelmükben akcióhiány miatt leléptelték s

Szigeti a bajnokok bajnoka
Három ország tennisz-csillagalt küldte haza vereséggel

Az UTE nemzetközi fedett tennlszversenye, 
amelyet joggal lehel elnevezni n bajnokok tor
nájának, vasárnap nyert befejezést. Bajnokok 
tornája, mert

négy nemzet meghívott bajnoka,
az olasz Palmieri, az osztrák Metaxa, a cseh
szlovák Hecht és a magyar Szigeti vett rnjtn 
részt. Az első napon — mint ismeretes — 
Mctaxa 6:4, 6:4, 6:2 aránybnn győzött Hecht 
ellen, Szigeti pedig az olasz bajnok Palmierii 
0:1, 6:1,6:1 szenzációs szeltarányokhan henge
relte le. Vasárnap n két győztes és a két vesz
tes került szembe egymással n Tungsram kul- 
turházának zsúfolt nézőtere előtt.

A veisenyt két tizenhárom éves kisfiúnak, 
Katona Zoltánnak és Snfgó Györgynek bemu
tató mérkőzése vezette be. Ezt a meccset Ka
tona Zoltán nyerte meg 9:7 arányban.

Ezután került sor a csehszlovák Hecht és 
az olasz Palmieri küzdelmére a harmadik hely 
eldöntéséért.

Hecht győzőit 6:8, 6:1*  6:1 arányban.
Az első szettben nagyon erős küzdelem fejlő
dőt ki a két versenyző között Hecht Igyeke
zett elhúzni, de Paimieri 5:3-ra feljött és a 
csehszlovák nem nyerte könnyedén a játsz
mát. A második szettben

Hecht óriási formát Játszott ki 
és teljesen kikészítette ellenfelét. A harmadik

Hihetetlen izgalom lett tirrá a nagyszámú kteOnaégen, amikor a két kitűnő játé
kon felállt a negyedik szettre. Mctaxa szerezte meg a vezetést. Szigeti egyenlített, ismét az 
osztrák ragadla 'magúhoz nz előnyt. Szigeti újra egalizált. Ezután Szigeti 8:2, 4:2. 4:3, 5:4 
aránvban vezetett s végül 6:4-re a maga Javára döntőit*  el a sartlct a egyben megnyerte 
a bajnokok tornú<át. A finisben az osztrák nem bírta rém tüdővel, sem ftzlknmmal, ngy- 
hogv Szigeti minden iskolázottsága és technikai eleganciája fölényesen domborodott ki a 
vele*  szemben mulatott harci játékban, __

labda, addig a kaszinóban meredt szemmel 
figyelik a rulett pergő fehérgoiyóját és a 
bárokban eszeveszettül táncolnak az embe
rek. Badenben dühöng a főszezón... és dü- 
höngenek a magyarok. I. T.

SOÓS IS, HÁZY IS VERESÉGET 
SZENVEDETT

Az antalltennlzz világbajnoki versenyek so
rán a férfi egyesben a lengyel EhrMcli 3:0-ra 
győzött Soós ellen és 3:t-re Hásy ellen. Az 
elődöntők során még a következő eredmények 
voltak: Bcrgmann osztrák— Flnkclsteln len
gyel 3:0, Ilartinger osztrák—Warta csehszlo
vák 3:1.

A női egyesben: Aarons USA—Hobohn né
met 8:1, Prltzy osztrák—Bussmann német 3:1, 

hogynek,
Blum Zoltán, a jelenlegi tréner március
ban megválik az egyesületétől és helyére 

Ismét Potya kerül.
Úgy tudják, hogy bizalmas tárgyalások Is 

folynak, amiről az Elektromosok vezetősége 
is tud. Hogy ml lesz a megállapodás tartalma, 
arról ma még korai beszélni, annyi azonban 
bizonyos, hegy ha nyélbeütik a szerződést, 
akkor kétségtelenül ez lesz a futball tavaszi 
szezónjónak legnagyobb meglepetése és egyben 
a Ferencváros uj korszakának kezdete is.

Ezt az utóbbit Tóth-Potya nagy szaktudása 
és fegyelmet tarló abszolút tekintélye garantálja.

igy a zsűri sokáig törten fejét, hogy kit hirdes
sen ki bajnoknak Hosszas tanácskozás után a 
súlyra bízták a döntést.

Lemérték m'nd a két birkózót ég Beke 
4—5 dekável könnyebb volt s Így ő lett 

a súlycsoport bajnoka.
Ez a furcsa döntés nyilván fogyókúrára fogja 
animálni derék birkózóinkat. Nagykőtépsuly: 
bajnok Madaras (B-Vasutas). Kisnchézsuly 
bajnok Palotás (B-Vusutas), E súlycsoport meg
lepetése, hogy Ilihecky helyczetlcn. Nehézsúly: 
bajnok P.óbis (B-Vasutai).

szettben Palmieri magas labdákkal dolgozva, 
megkísérelte a lehetetlent is, azonban 3:0 után 
teljesen kedv vesztetten törődött bele a válton- 
hatatlanba, lyy tehát a harmadik helyet Hecht 
okkupálta.
Ezután

óriási izgalom közepette került aor a Szi
geti—Metaxa döntő mérkőzésre 

a verseny első és második helyéért. Hlhctetler 
küzdelem fejlődött ki az első szélben, ötször 
egymásután az osztrák szerezte meg a veze
tést, de Szigeti mindig kiegyenlített. 5:5 után 
Szigeti két gémmel elhúzott, majd ismét Mé
tára jutott vezetéshez és Szigeti csak ll:lt-nél 
jutott egálba. Ekkor a magyar bajnok Össze
szedte minden tudását, sikerült két szervát 
nyernie és ezzel az első szelet Is megnyerte 
13:11 ar. nyban. A második szét elején nz oszt
rák versenyzőn a fáradtság jelei kezdtek mu
tatkozni a Szigeti 2:0-ra vezetett, majd 2:1, 
3:1, 3:2, 4:2, 5:2, 5:8, 5:4 aránybnn fejlődött 
t ivább a harc, végül a második szelet Szigeti 
6:4 arányban a maga javára könyvelte el. A 
harmadik szetben Szigeti ismét 2:0-ra. majd 
3:1-re vezetett, ám az osztrák óriási szívósság
nál küzdve kiegyenlített, sőt 4:3-ra a vezetést 
is magóhoz ragadta. Ekkor S‘tgett egyenlített, 
de Melóra 5:4-re a maga javára szerette meg 
az előnyt és végül a szét is Metaxáé lett 4:6 
arányban.

| Minden darab beezegve és 
saját monogramjával behlmexve!

K'dFivm-íííf 7.
Postán utánvéttel száilttanh.

Kérjo képes árjegyzékünket.

A győztes Srigeti hatalmas értékes szobrot 
kapott aji'ndéhjm n rendező egyesületlő!. 
Aschncr Lipót, az UTE elnöke ezzel a gyönyörű 
verseny megrendezésével ismét tnnujeiét adta 
áldozatkészségének és .sportszereidének.

IGLÓI PÁL NYERTE A BESZKÁRT JUBI
LÁNS Sí VERSENYÉT

A Bcszkúrt sporlepycsiileténck huszonöt
éves jubileuma alkalmából a siszakoszUly ki
tünően ,‘ikcriilt versenyt rendezett vas; rnap 
a KíkestctÖn. A kedvezőtlen hőviszonyok miatt 
az. eredetileg tervezett gyorsasági íesiklóver- 
senyt nem rendezhették meg s igy háromluta- 
mos mülesiklóuetsenyt tartottak. Az első fu
tamban negyvenkilencen indultak, a második
ban harmincnégyen s a harmadikban huszon
kilencen versenyeztek. A versenyt Iglói Pál, 
a Magyar Si Szövetség kapitánya nyerte meg, 
aki maga megüt hagyta a fiatal gárdát. Ár. 
első és második futamban érte cl u leg’obb 
időt, inig a harmadik futam legjobb idejét 
Szalay futolta. Az általános sorrend a követ
kező: 1. Iglói Pál MSK 3 p 10.6 mp, 2. Kő- 
tx'.ri Be'zt'.árt 3 p. 12.4 mp. 3. Szalay Hóíutók 
3 p. 12.8 mp.

A hölgyek versenyét Uhri Imréné nyerte, 
aki igen tetszetős stílusban futott.

A BSE vasárnap délelőtt Vas-utcai torna
ié rni.be n II. osztályú lőrvivóversenyt ren
dezett, melynek eredménye a következő; 1, 
Kósa UTE, 2. Kiél BSE, 3. Nyilas MTK.

A Pénzintézett aportlica vasírnap rendezte 
kizárásos knrdvivé) versenyét, ame’yben 26-rni 
vettek részt. A 6 os döntő eredménye a követ
kező: 1. Korda OKII. 2. Mikes PK.

A Magyar SÍ Szövetség vasárrnp rendezte a 
svábhegyi nagy ugrósűncon osztályok nélküli 
különleges ugróversenyét, amelynek legszebb 
és leghosszabb ugrására a szövetség és Tatár 
István ügyvezető alolnök tűzött ki külön li>at. 
A versenyt óriási fölénnyel Darabos MAG 
nyerte.

Ax UTE III. osztályú kard vívó versenyén 
26 induló közül a kilences döntőben u kö
vetkező sorrend alakult ki: 1. Molnár dr. 
BEAC, 2. Borbús, Postás, 3. Molnár DAC.

A magyar atlétika barátainak országai egye
sülete kedden este 7 órakor tartja első választ- 
mányi üléséi az Alkotmány-utca és Vilmos csá- 
szór-ul sarkén levő külőnhetyiségében.

A Spárta AC hölgye Ivó ut; rpótlásárak cso
portja szombaton este tart- tta n Santelll vívó
teremben újabb bemutatóját. A nagyszámú 
közönség sokat tapsolt n hatvan'őnyi keret 
szép gynl-.orlatnirnk. A bemutató után dr. 
Jeney István a Vivószövetsóg n-vében átrvuj- 
lotta a szövetség nngv bronzérmét Szenes Mik- 
léisnénak, az utánpótlás megszervezőjének. Kö
szönetét mondott Sur/ér Józsefiek is, a SpirtU 
elnökének Is, nki tinvagi áldozatokkal segítette 
elő a keret munkáját.

— A Durmol szükséglete szedni adagolható 
é„ enyhén hajt. Halója tartós hasznúiul ese
tén sem csökken.
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ÚTBAN A B-LIGA!
Kedden az MLSz-ben tárgyalnak a vidék képviselői

Vasárnap folytatták és befejezték a bu
dapesti labdarugók Által összehívott vidéki 
futballt rtckczletel. Az összes vidéki ulszö- 
vétségek vezetői megjelentek, de megjelent 
Usetty elnök Is, nki felszólalásában kifogá
solta nz utóbbi idők divatos személyeske
dését és azt követelte, hogy szüntessék meg 
ezeket a káros hadakozásokat. Kinek mi a 
panasza mondja meg szembe és ne hát- 
mögül és egyéb intrikákkal züllesszék szét 
azt nz egységet, ami ma a fulballnak élet
szükséglete. Megkérdezte ezután, mit hatá
roztak. Az értekezletnek az volt nz állás
pontja, hogy

■ R-llga tervezett felállítása jelenlegi 
formájában nem megfelelő,

mert olyan vasúti költséggel terheli meg n 
futhallegylctcket, mnit azok kibírni nem 
tudnak. Mintegy 1.10.000 pengőre teszik az 
évi vasúti költségszámla összegét. Ez az 
érv ugyan nem helytálló, mert hiszen a 
vasúti költség II liga nélkül is ugyanennyi, 
de L'settg elnök respektálta uz értekezlet

Uatílárma uolt a futballsególv
mggiagadísárűi elhangzón sírás

Elsőnek jelentette n Hétfői Napló, hogy n 
ftilballvezclők válogatott csapata Usetty elnök 
vezetésével felkeresi n legfelső sporthalóság 
egyik szervét, nz OTT-ot és feltárja a súlyos 
nnvagi helyzetet. Ez program szerint meg
történt.

A tárgyalásról megjelent tudósítások azon
ban merőben téves adatokra támaszkodtak, 
amikor azt hiresztellék, hogy a futball segély
kérelmét elutasították. Erről szó sincs, sőt a 
helyzet sokkal kedvezőbb, mint ahogy azt 
remélt k.

Az OTT-ban Ugyanis — ha teljes értékű 
szimpátia nem is, de — bizonyos fokú meg
értés lett úrrá és határozott biztatásnak lehet 
tekinteni nz elnök kijelentését. Eszerint nz 
OTT nem zárkózik cl a segélyezés elve elöl. 
..Szakemberekkel" fogja a kérelmet elbíráltatni 
s Azután dönt majd.
ifuniiiiiiuinfiiimHiiímuiiiiiififiiiifniinmffHiiiaiiiiiiBiniiniiiiiiHninmiiBniniiiiPfintniBfffliUíiifiiKtinniífiffntiiftmiiiininniiiniini)

FÜGGŐLEGES: 1. Pénzbüntetés jár érte. 2. 
Izomkölő. 3. Szám — összetételekben. 4. Kutya 
igéje. 5. Teher — Aranynál. 6. Vissza: kettő
zött keltősmássalhangzó. 7. A. ö. 8. Angol vi
szonyszó. 9. Kevert „rag". 10. Francia folyó. 
II. Japán név. 12. U. S. O. 13. Elsüllyedt bre
ton város. 14. Mikszótli-elbeszélés. 10. Elcsen 
kiabál. 17. Asztali tenniszezők járnak ide. 18. 
Lennynév. 19. Jószág. 20. Időjelző. 21. Jákob 
felesége. 22. Alatta levő helyről, 24. Körép- 
curóuai Kupa. 25. Helység — németül. 26. Azo
nos belük. 27. ... ipso. 29. Idegen női név. 30. 
Szűk .és sötét utca. 32. Mezei munkás. 33. No- 
varró keresztneve. 35. Uralkodó. 36. ... c4 tói. 
37. Idegen női név. 38. Becézett Ede. 44. Ceruza- 

kétharmada oa. ncruoszorsKa. oe. r\ .•».»■ 55. írást tüntet cl. 45. Csillag — németiU. 47. Ijj- 
Mali*    vége. 56. Német folyó. 57. Ibiimé 58. tarló. 48. Határozatlan számnév. 49. Méhlakás. 
Borr.nsrtó 59. Európai főváros. 60. Mondabeli | 50. C.rcmonai hcgedilkészilő. 52. Rag. 53. Kerti 
repülő (ion; 61. Induló. 62. Vájjon ir * Cl. .ülőhely 54. Capck drámája. 55. Rém -- vége. 
Idegen területmérték. 64. Német névelő. 05. 57. Szultáni parancs. 58. Férfinév (ék. hibái. 
Tiltó szó. 66. Tan/ - mássalhangzói. 67. Káosz. 60. ('gyász képviseli (névelővel). 61. Rágcsáló. 
69. Szólítani. 71. Földel túr. 72. Vizenyős hely 63. Keverve van 64. R. A. R. 65. Szólít — né- 
73. Fás terület. 74. Izoms/nlng. 75. Öröm picsci. 66. N. T V 67. Betű. 6S. Téli sport
nézni I eszköz. 69. Vadász igéje 70. Német prepozíció.

VÍZSZINTES: 1. Nem ugat hiába. 15. Mcg- 
S.-óülAs, j(J. Szükség jelzője lehet. 17: Három 

franciául 18. Betű. 19. Az indulás pillanata.
21. Idegen férfinév. 23. C. B. 1. 24. Személy 
névmás. 25. Idegen „olaj". 20. Noszogatás. 27. 
Fid — angolul 28. Játék. 29. Múlt MÓzudbcli 
magyar politikus. 30. (iombaszögi keresztneve. 
31. Női név 32. Tapad. 33. Görög bölcs volt.
34. Szükség — Idegen nyelven. 35. Datlvus rö
vidítése. 37. I) It. I 38. Oly - rUenléle 39. 
Római 500 és 1000 40. Szeszesital. 41. Ha meg
telte kötelességét, mellet. 42. I szaki férfinév 
43. A. A. A. 44. Nyaralóhely 40. Aradat. 47. 
Remény és szeretet társa. 48. Ilyen módon. 49. 
Tiirsadlloinzibtosiló. 50. Kétes C 51. A rabat 
kétharmada 62. Kérdőszócska. 54. K N. O. 
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határozatát s csupán arra kérte őket, hogy 
ne foglaljanak végleges állást c kérdésben, 
hanem jöjjenek fel kedden nz MLSz-bc és 
olt tárgyalják meg a továbbiakat.

A tervek szerint a B-ligát egy osztály 
keretében valósítanák meg és egy pró

baévre léptetnék életbe.
Érdekes eredménye a kétnapos értekez

letnek az is, hogy a budapesti amatörök 
vezére, Zsarnóczay nz eddigi harcikürtök 
beívelt más hangszerelésre tért át és in
kább n fuvola és nz oboa méla hangjain 
fejezte ki nézeteit. Már arra is hajlandóak, 
hogy részt vegyenek az MI.Sz munkájában 
és nz önként vállalt számkivetés után visz- 
szatérjenek nz aktív működés szinterére. 
Feltűnő volt Zsarnóczay diplomatikus és 
csendes viselkedése s ez a tény reményt 
nyújt arrn, hogy a belső viszályok elmul- 
mulnak és a zavaró személyi politika he
lyett most már valóban a futball létérde
keit fogják szolgálni.

Érdekes azonban nz a feltétel, amely a 
segélykérés módját Írja elő. .Minden újszövet
ségnek és egyesületnek külön keli kérnie a 
segélyt s ezt az MLSz továbbítja a pénzforrás 
kulmestereihez. Egyesületenként bírálják el az 
ügyeket s a kiutalandó segély felhasználásáról 
elszámolást követelnek. Igv Írja ezt elő egy 
rendelet. Valószínű tehát, hogy lesznek klubok, 
amelyek kimaradnak a mannahullás szüretjé- 
böl, ami röviden azt jelenti, hogy

az OTT közvetett utón beleavatkozik a 
vergődő proflegjlctek sorsába.

Amilyen veszélyeket rejt magában az Ilyen 
egyénenkénti elbírálás, annyira örvendetes az 
a tény, hogy nz OTT merev elzárkózása szűnő
ben van és nemcsak a futball sikeres fegyver
tényeinek gyümölcsét aratja le, hanem résit- 
válinl kibírhatatlan terheiből Is.

Csák Ibolya
sohasem lesz UTE-tag
Hü marad a klubjához, de becsapottnak 
érzi magát és abbahagyja az atlétikát

Valóban sacnzációs atlétikai eseményt me
lengetlek az elmúlt tápok. Arról suttogtak 
.sportberkekben, hogy az újpestiek nagyvonalú 
tehetség, gyűjteménye uj ritkasággal bővül: 
Kádáráé Csák Ibolya, az olimpiai győző kilép 
az NTE-ből és az UTE tagja lest.

A hir érthető okokból nagy feltűnést keltett, 
de még ezt is felülmúlja az alábbi interjunk, 
amelyet a hirtelen támadt szenzáció babéros 
hősnőjével folytatott a Hétfői Napló munka
társa.

— Egyetlen szó sem i©iz abból — mondja 
felháborodva Csák Ibolya — hogy én kilépek 
az NTE-ből és más egyesület tagja leszek. 
Koholmány az egész. Az NTE-ben kezdtem és 
ott is fogom befejezni az atlétikát. Nagyon 
kérem, a leghatározottabban cáfolják meg az 
elterjedt híreket. Soha senkivel erről nem tár
gyaltam és nem is vagyok hajlandó szóbaállni 
erről a témáról.

— Örömmel olvadtam a Hétfői Naplóban a 
szövetség gazdag női verscnyprogramjúról. 
Sajnos — szinte sirfisba csuklik a hangja — 
én ebben aligha tudok szerepet vállalni. Ha 
csak valami sürgős változás nem segít rajtunk, 
akkor

abba kell hagynom az atlétikát.
Az olimpia után a legmagasabb sportfóru- 

niok részéröl kaptam ígéretet, hogy segíteni 
fognak rajtunk és férjemnek olyan elhelyezke
dést biztositanuk, ami iehebővé teszi, hogy ne 
kelljen Pesthidegkutról minden nap mind
kettőnknek munkába robotolni, hogy bejöhes
sünk a fővárosba, ahol tovább folytathatom az
'iniiiiiiiiiiiiiuiiirtiiiiiiiiiitniuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinniiiiiiiiiniiiiininfiminiiiiiiiiHinniiniiiiiiiinunniiiiiiin!

Sártengerben futották az iigetöversenyeket
A hirtelen olvadás miatt fenketlen mély pá

lyán versenyeztek ma az üget ők. Az irreális 
pálya sok fejtetőre állított eredménnyel szol
gált, s a favoritok közül csak Marlene B. és 
Batu Khan nyerték meg versenyeiket. Az első 
versenyben a favorit Maros egy lépést nem 
iigetet s igy Uly könnyen nyert. A második 
versenyben a favorit Kamat hajtója alatt ősz- 
szetört a sulky s igy a szélső outsider Nagy
mogul jutott a díjhoz. A harmadik verseny 
Egyetlen és Vitézlő párharca volL Ai ötödik 
és hatodik verseny már a atarrtnál eldőlt, 
mert Első fia, de még inkább Musclcapa any- 
nylt profitáltak az indításnál, hogy nem voltak 
verhetők. Az utóbbi hajlóját erőszakos start- 
szalag-szakitásért 100 pengővel megbírságol
ták. A nyolcadik verseny győztesén, Eladón 
hatalmas plungo sikerült.. Az utolsó futamban 
a már könnyű nyerőnek látszó Timidé II. a vé
gén teljesen leállt és Stcrting megverte.

Részletes eredmények:

Február lt és 14-én d. u. $43-kor

I. Háromévesek versenye. 1. ITlly (l>í) Ko
vács II., 2. Kelcvéz (5) Raymer, 3. Pique Danié 
(3) Zwilllnger. F. m.: Maros (ffclO) Marschall. 
Könnyen. 10:24. Olasz: 10:21. Befutó: 10:75. 
Idő: 43.9.

n. Kékestetői díj. 1. Nagymogul (5) Hévizy,
2. Buznkaiúsz (2H) Jónás J., 3. Risiko (3) 
Feiser. F. ni.: Kamat (1H) Benkö, Rába (8) 
Marschall R., Szendrő (8) Mann. Küzdelem. 
10:65, 39, 24. Olasz: 10:31. Befutó: 10:212. 
Idő: 46.6.

111. Amatcurverseny. 1. Egyetlen (6) Baik,

Magellan gyOztttt, 
Clmer második. 

Monopol harmadik Rómában
A Kóma melletti Tor di Quintóban rendezett 

nenizctközj ugrómeetingiiek vasárnap volt a 
Zárónapja. A nap főversenyében a 60.000 lírá
val díjazott Premio Coppa dél Duce-ban 
Monopol (lov. Jeney fii.) harmadik lett a ki
váló olasz steepler Mahagóni és a francia 
Orleans 11. mögött. Jcnev főhadnagy másik 
lova: Magellan, megnyerte a 8000 líra össz
díjazású Premio Cap. F. Caprillit, mig Lázár 
Károly alezredes Ciiuicr-je második lett a 
20.000 lirás összdíjazású Premio Gondar-ban.

A reorganizált osztrák oersenyúzem részére 
sorra veszik Alapon a lovakat. Az eddigi vásár
lások: Csaba, Csilla, Cudar és négy kétéves 
után most en b!oc az egész Palotai-istálló ver
senyanyagát vélték meg osztrák számlára.

*

Amióta nz ügetön bevezették a hnndlcapek- 
ben a 10 méteres távkőzöket. szebbnél szebb, 

atlétikát... Azóta elmúlt félév ... semmi, 
semmi nein történt.

Megtartották az ígéretet és a segítséget Is.
A bejárás olyan nagy eröpocsékolással jár, 

hogy hetenként 30—40 dekát fogyok s lassan 
elfogyok. Pedig soha olyan jó tormában nem 
voltam még, mint mostanában, amikor még 

uj világrekord Is sikerülne.
Emlékszünk még a nagy lázra, amit Csille 

Ibolya világbajnoksága okozott itthon és a 
külföldön. Emlékszünk az Ígéretekre is, meg 
arra, hogy a kiküldött husz-egynéhátiy atlétánk 
közül egyedül Csák Ibolya mentette nieg az 
atlétikai szövetség tekintélyét. Ha végignézünk 
a szövetség befolyásos urakból álló vezetősé
gén s n többi fórumokon, akkor valóban csak 
csodálkozni tudunk a feledékenységen, ami 
elüti Csák Ibolyát a további szerepléstől. Jövőre 
Európabajnokság várja a magyar atlétákat és 
nőket, szükség van minden tehetségre, de kü
lönösen az olimpiai bajnokokra. Rejtély ezek 
után, hogy miért maradt el a megígért és ala
posan megérdemelt támogatás.

Takács István
A BTK POMPÁS GYŐZELME LENGYEL

ORSZÁGBAN
Sosnowiczeből jelentik: A BTK ökölvívó csa. 

pata vasárnap a lengyel Sosnowiczeben mérkő
zött a város válogatott csapata ellen és 11:5 
arányban győzőit. A BTK bokszolói nagy tech
nikai fölényben voltak és megérdemelt győ
zelmet szereztek.

2. Vitézlő (2%) Vecseklöi, 3. Bohém (1J4) Sol- 
dos. F. m.: Hopper (4) Székely, Ribilió (6) 
Dóra P., Quasimodo (4) Bogyay. Könnyen. 
10:34, 30, 24. Olasz: 10:16. Befutó: 10:145. 
Idő: 38.3.

IV. Mechanikus handicap. 1. Marlene B. (p) 
Baik, 2. Bakafántos (2) Raymer, 3. Gyarmati 
(33) Tomann. F. m.: Céda ( 10) Marschall, 
L'rsula (6) Jónás J, Nemes (4) Bcnkő, Cson
gor (16) Steinitz. Küzdelem. 10:29, 12, 12, 14. 
Olasz: 10:33. Befutö: 10:74. Idő: 43.0.

V. Farsangi dij. 1. Első Ha (5) Maszár F. 2.
Groo Peggy (2J4) Feiser, 3. Apacs (5) Jónás. 
F. m.: Edömér (10) Maszár J., Pajtás (4) Ko
vács II., Janka (6:10) Zwilinger, Chalimar (10) 
Raymer. Könnyen. 10:76, 18, 19, 25. Olasz:
10:51. Befutó: 10:479. Idő: 39.1.

AT. Nemzetközi handicap. 1. Musclcapa (2i 
Steinitz, 2 Éber B. (5) Dóra, 3. Ragyogó (5) 
Vorst. F. m.: Sa-mers (8) Zwillinger, Óda (16) 
Marék, Szeszélyes (25) Maszár J., London 
Földi, Opál (3) Jónás, Ond (16) Baik, Tündér 
(5) Maszár F. Könnyen. 10:40, 23, 27, 28. 
Olasz: 10:87. Befutók: 10:362, 369. Idő: 32.2.

VII. Karnevál díj. 1. Batu Khan (6:10) Mar- 
schall, 2. Tanoda (3) Raymer, 3. Borka (8) 
Steinitz. F. ni.: kátrány (8) Jónás, Drégely 
(2%) Zwillinger. Könnyen. 10:19, 11, 13. Olasz: 
10:24. Befutó: 10:37. Idő: 39.7.

VIIL Handlcap. 1. Eladó (2) Maszár F., 2. 
Osztalék (0) Steinitz, 3. Vág (4) Feiser. F. in.: 
Ágnes (3) Kovács J., Fifi (10) Raymer, Minqr 
(1%) Simkó, Penny (8) Jónás, Paris (16) Mar
schall R„ Guardian Todd (16) Vorst, Gladiatir 
(12) Maszár 1., Lihertv Hanover (16) Marék, 
Tigris (25) Fiszter. Könnyen. 10:31, 19, 20, 25. 
Olasz: 10:54. Befutók: 10:78, 162. Idő: 37.3.

IX. Pezsgő dij. 1. Sterling (2) Jónás, 2, Ti
midé (5) Bcnkő, CSzar (8) Kovács I. F. m.t 
Vakarcs (5) Hauser, Bajadére (p) Kovács II. 
Könnyen. 10:30, 18, 20. Olasz: 10:92. Idő: 39.9.

izgalmasabbnál izgalmasabb küzdelmeknek va
gyunk szémtanui. Az események azt Igazolják, 
hogy az ügetön is — épp úgy, mint a galoppon 
— a handicapeké a jövő. Annál természete
sebb ez, mert ez az a versenyszám, melyben 
elméletileg minden ló megtalálja az esélyét. 
A remekül sikerült handicapcknek egyelőre 
cáak az a hibájuk, hogy egyik-másik ügető, 
mint pl. Lord of Pamuk (36.6 után 30.6), Opál 
(kim. után 29.5), London (36.2 után 31.7) túl 
változatos formákat ügetnek.
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Felelés eserkeutá te kiadói 
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