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LETARTÓZTATTÁK 
SCHWÁB KÁROLYT

az Ügetőversenyegyesület 600.000 pengős sikkasz- 
tóját és Weissenbacher Aladárt, a volt vezértitkárt

Vasárnap gyors egymásutánban, néhány 
óra leforgása alatt kettős óriási szenzáció 
következett be az Cgetőversenp Egyesület
nél történt példátlanul nagyarányú sikkasz
tás ügyében:

először kiderült, hogy nemcsak Schwáb 
Károly sikkasztott, de hozzányúlt a hl- 
vatlos pénzhez egykori felettese, Weis- 
senbacber Aladár, az egyesület volt ve
zértitkárja is, majd pár óra múlva a 
második fordulat következett, önként 
jelentkezett a főkapitányságon Schwáb 

Károly
és órákig tartó vallomása során teljes rész
letességgel töredelmesen elmondotta bűnös 
manipulációinak minden részletét.

Szakértők a rendőrségen
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 

főkapitányság intellektuális osztályán vilá
gosak maradtak az ablakok. Egész este és 
éjszaka folyamán dolgoztak a rendőrtisztek 
dr. Hegyi Sándor rendőrfőtanácsos vezeté
sével, hogy felderítsék az ügetőbetrány ed
dig ismeretlen részleteit, pontosan megis
merjék a sikkasztó Schwáb Károly életkö
rülményeit és megállapítsák, kik azok, 
akiknek a társaságában a hatalmas összeget 
elköltötte. A főkapitányságon ilyen nagy
szabású turffal kapcsolatos bűnügy még 
soha nem fordult elő és ezért a rendőrtiszt
viselőknek, akik ebben az ügyben dolgoz
nak,

szakértők bevonásával, 
alaposan át kellett előbb tanulmányozniok 
a lóverseny világának szövevényes hálóza
tát. az elszámolás módjait, a könyvelés 
technikáját és egyéb bonyolult pénzügyi 
műveleteket.

Az ügetőverseny Egylet vezető emberei 
nyújtottak a rendőrségnek felvilágosítást a 
sok fontos technikai kérdésben. Először tá
jékoztatták a nyomozó rendőrtiszteket ar
ról, hogy a versenypályán kétféle bevétel 
van: a belépőjegyekből származó bevétel és 
a totalizalőr bevétel, amely a fogadásokból 
származó összegből áll. Az elszámolásnál a 
totalizatőr-jövedelcm busz és félszázalékát 
levonják és kiűzetésre csak a fenmaradó 79 
és fél százalék kerül. A totalizalőr jövedelem 
14 és fél százalékából részesül a földiáivá- 
Jésügyi minisztérium lótenyésztési alapja, 
n szegényalap, nz OTT, ebből fedezik a sze
mélyzeti kiadásokat, pálynfentnrtási dija
kat, azonkívül lóexport célokra is ebből 
fordítanak bizonyos összegeket. A további 0 
százalékot versenydijak kitűzésére fordít 
jók. A totalizatőr-lételeknél — ilyen tétel 
nagyobb versenynapokon 25—30.000 is van

, úgynevezett
fillfrklkcrekltést alkalmaznak.

Ennél n kikcrekitésníl történtek visszaélé
sek. Az eddigi hozzávetőleges becslés sze
rint •

tiavonlü 12—15.000 pe»B« J0« «•“* 
rzrkbOl n OllórekbOl is fzrkkrl »« Ilii- 

Mefekkel nrm Bzilmoll el Sehwíb.
A sikkasztó lOtllkár a rentlOrsíg eddigi 

megállapítása szerint, régebben úgy a be
lépőjegy, mint a totalizatőr-bcvélelek pénz
tárát kezelte, azonban 1928-ban egy felül
vizsgálat alkalmával a belépőjegy elszámo
lásnál hiányt észleltek, akkor Schwáb azzal 
védekezett, hogy tévedett az elszámolásnál 
és mivel hajlandó volt a kárt részletekben 
megfizetni, nem bocsátották el állásából'. 
Ettől kezdve csak egy pénztár kezelését bíz
ták rá, a totalizalőr pénztárét és valószí
nűleg

a sikkasztások tiz év óla folytatódnak.
Az óriási hullámokat verő ügetőbotrány 

kipattanásának különben érdekes kulissza
titkai vannak. A lavinát az a vizsgálat indí
totta meg, amely a belügyminisztérium ren
deleté folytán már hat hete folyt az ügető
verseny Egyesületben. A jelenlegi igazgató
ság ellenzéke ugyanis

konkrét panaszokkal fordult a belügy
minisztériumhoz,

mint felettes hatósághoz és ezzel kapcsolat
ban nz egész ügykezelést átvizsgálták. A 
totalizatör-kasszák revizora Volmuth Ödön 
Beszkárt osztályfőnök volt, aki a Magyar 
Lovaregylet totalizalőr szervezetének egyik 
vezetője. Volmuth mull vasárnap készült 
el munkájával s megfigyeléseiről Írásban 
számolt be a belügyminisztériumnak és fía- 
kovszky Ivánnak a B. Ü. E. nemrégen meg
választott elnökének.

Hatszázezer pengő!
A szakértői vélemény nem talált az ügy

kezelésben szabálytalanságot és a minden 
részletre kiterjedő jelentés tigv végződött, 
hogy a totalizalőr ügykezelése teljesen azo
nos a Magyar Lovaregylet ügykezelésével, 
csak olt

a töredékek elszámolása más módon 
történik.

Ez a végeredményben nem is gyanúsnak 
látszó megjegyzés patlnnjotta ki a botrányt. 
Bakovszky Iván másnáp reggel lledry Béla, 
az ügctőegylct alelnöki: kíséretében megje
lent a Budapesti Ügctövcr^eny Egyesület

Felbukkan egy uj név...
A főkapitányságról detektívek siettek a 

Rákóczimé 16. számú házba, Schwáb Ká
roly lakására, de nem találták otthon. A 
felesége azt mondotta, szombaton reggel 
elment hazulról, nem tudja, hol van. Erre 
azután a rendőrség rádiókörözést adott ki 
ellene.

A körözés kibocsátásával megkezdődött 
a hajtóvadászat a sikkasztó után. Különö
sen a mondén helyeken keresték, mert 
tudták róla, hogy állandó vendége az éjsza
kai világnak, Se! wáb Károly évek óla fel
tűnően költekezett,

majdnem minden é'szaka lokálokban 
pezsgőzött,

bőkezű mecénása volt a táncosnőknek. Kü
lönösen két táncosnővel kapcsolatban em
legették a nevét. Egyiknek elegáns lakást

kerepesiuti irodájában, ahol felszólították 
Schwáb Károly vezérlitkárt a töredékek el
számolására.

Schwáb arcán
olyan megdöbbenés látszott,

hogy ez valósággal a beismeréssel volt 
egyepló. Elsqpadt, homlokáról szakadt a 
verejték és percekig nem tudott szóhoz 
jutni. Amikor visszanyerte önuralmát, halk, 
alig hallható hangon

beismerte az Ügetőverseny Egyesület 
ügyelnek legfőbb Intézői előtt, hogy 

visszaéléseket követett cl.
Most már csak a kár összegének a megál
lapítása maradt hátra. Schwáb beismerése 
szerint 1932 óta követte el a visszaéléseket. 
Szombat estig 1933-ig vizsgálták át a Buda
pesti ügetőverseny Egyesület mcgbizollai és 
a földmivelésügyi minisztérium kiküldött 
könyvszakértői a könyveket és az eddigi 
megállapítások szerint a hiány már messze 
fölülte van a Schwáb által beismert 480.000 
pengőnek. A kiszivárgott hírek szerint, a 
revizorok már

hatszázezer pengőnél tartanak, 
de még ez az összeg sem végleges.

A sikkasztó főtisztviselő összetett kézzel 
könyörgött, hogy ne tegyenek feljelentést 
ellene, ne tegyék tönkre, ő és családja igye
keznek megtériteni az okozott kárt. Fel
ajánlotta a Garas-utca 22. szám alatt lévő 
villáját, amelynek értéke Schwáb szerint 
meghaladja a százezer pengőt. Azonkívül 
felajánlotta 30.000 pengő értékű Tátra 
autóját, amelyet nemrég vásárolt. A B. E. 
igazgatósága tárgyalásokba is bocsátkozott 
Schwábbal és ügyvédjével, azonban a tár
gyalások nem vezetlek megegyezésre, mire 
úgy döntöttek, hogy

a sikkasztó föll.sztvlsclő ügyét a rend
őrség elé viszik.

Ennek a következménye lett azután az a 
feljelentés, amelyet szombaton délután két 
órakor juttatott cl írásban az Ügetőverseny 
Egyesület dr. Dóra Sándor főkapitányhe- 
lycttcshcz, a bűnügyi osztály vezetőjéhez.

rendezett be. hétezer pengői fizetett n bú
torokért, ékszerekkel halmozta el, bundával 
ajándékozta meg és havi hétszáz pengő apa
názst folyósított számára, de még a lány 
szüleit is szanálta. Gavallérosan viselkedett 
a másik táncosnővel szemben is.

Ezt a két táncosnőt kihallgatták n de
tektívek,

de egyik sem tudta megmondani, hol lehel 
Schwáb Károly.

A detektívek városszerte keresték már az 
eltűnt irodalgazgatót, amikor újabb anyag
gal bővült a nyomozás. Olyan adatok búk- 
bánták fel, amelyek

szükségessé telték, hogy kihallgassák 
Weissenbacher Aladárt, a Budapesti 
Ügetőverseny Egyesület volt vezértlt- 

kárát Is.

Autón detektívek mentek Weissenbachernck 
a Fő-utca 37a számú házban lévő lakására 
és előállították a főkapitányságra, ott is töl
tötte az éjszakát.

Ilyen izgalmak után virradt meg a nyo
mozás vasárnapja. Kora reggel elsősorban 
rendőri bizottság ment az Unltas nutóga- 
rázsba, hhoT Schwáb Károly’ kocsiját gara- 
zsírozzák és a bizottság

bűnügyi záriul alá vette a harmincezer 
pengőre becsült Tátra-autót. A Garns- 
utcal villát azonban nrm vették zár 
alá, mert a vilin Schwáb Károlyné ne

vén áll a telekkönyvben 
és az asszony hivatalos tiltakozást jelentett 
be a zárlat ellen.

Mialatt a zárlatot foganatosították, bent a 
főkapitányság épületében megkezdődött 
Weissenbacher Aladár kihallgatása. Elsősor
ban is tisztázták a személyi körülményeit. 
Weissenbacher hosszú időn át vezértitkára 
volt az Ügetőverseny Egyesületnek. Jómódú 
ember hírében állt,

saját istállója volt, lovai futottak, 
később azonban kényszeregyezségbe jutott, 
sőt állásától is váratlanul meg kellett vál
nia Akkoriban sok mindenféléről beszéllek 
ezzel az üggyel kapcsolatban, de biztosat 
nem tudtak.

Most, hogy a házivizsgálat során alapo
san átvizsgálták a könyveket, Weissenbacher 
Aladárral szemben is gyanús momentumok 
merüllek fel. A volt vezérlilkár ugyanis

rövid ideig helyettesítette Schwáb Ká
rolyt, amikor az irodalgazgató szabad

ságon volt
és ebből az időből is hiányok mutatkoztak. 
Ezekkel n hiányokkal kapcsolatban faggat
ták vasárnap Weissenbacher Aladárt.

Beszél a feleség
Közben, mig a volt vezérlitkárt kihall

gatták, a szomszéd szobában egy másik 
rendőrtiszt tanúként kikérdezte Schwáb 
Károly feleségét.

Scliwábné, született Varró Mária elmon
dotta, hogy már régen neheztelt nz urára, 
mert költekező életmódot folytatott, állan
dóan éjszakai lokálokban mulatozott.

A rendőrtiszt megkérdezte Schwábnét •
— Nagyságos asszonynak nem tűnt fel, 

hogyjíz. ura annyit köll? Nem tartotta fur
csának'! Nem kérdezte tőle, honnan van a 
pénz?

Dehogy nem, kérem. Kérdeztem Is.
Azt mondotta: nagy szerencsével játszik 

u versenypályán,
— hangzott a. felelet.

Schwáb Károlyné ezután elmondotta, 
hogy végül megunta a dolgot és vélni akart. 
El is költözött a /MAóc.-i-uti lakásból. Ki
ment a poros-utcai villájukba. Ott akart hat 
hónapig külön élni az urától, mert hnllió*  
napi különélés szükséges a váláshoz. Most 
február elsején lakást vett ki az Olasz- 
fasoron,

az ura azonban január végén felkereste
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Beküldte:

(A MqU azelvénym n kSf MZmJegyeo é« n pftlyázó 
pontos óimén kívül m-minl riiib. nem Irhától)

őt és könyörgötf neki, térjen vissza 
hozzá.

Fúr nappal ezelőtt tényleg visszaköltözött a 
llákóczi-ntrn, nz ura szombaton elment ha
zulról, mást nem tud a dologról, fogalma 
sem volt arról, hogy az ura sikkasztott.

A tanúkihallgatás ezzel befejeződött és 
Schtváb Kórolyné elment a rendőrségről.

Schw&b Sínként jelent
kezik

Délutón három óra tájban a nngy sik
kasztás ügyében nyomozó rendőrtisztek és 
detektívek a főkapitányság második emele
tén hivatali szobáikban dolgoztak, közben 
pedig szenzációs jelenet zajlott le az épület 
földszintjén, a központi ügyelet helyiségé-,' 
ben.

Kinyílt az ügyeleti terem ajtaja és belé
pett Kovácscvics Milos nyugalmazott de- 
tcklivfőfeliigyelő, n ,Sc«/a-étterem tulajdonosa 
nki különben iigetű-istállótulajdonos és 
egyik vezető embere az ügetősport-életnek. 
A hatalmnstermctü Kovácscvics Milos nem 
egyedül jött,

egy borostásarcu. szcmmetláthatóan 
diiRkUIscjü ember volt a társaságában.

Az ügyeletes rendőrtisztek, akik valnmeny- 
nylen jól ismerik Kuvácsevics Milost, előzé
kenyen megkérdezték" miért jött, vau?e va
lami kívánsága?

A volt deteklivfőfitlügyclő válasza rövid 
vojt;

— Köszönöm, én nemmit sem kérek, 
ellenben Itt hozom magammal Schwáb 

Károlyt, uklt a rendőrség köröz...
Érthető metffepetést és konslernációt kel

tett n bejelentés. A központi ügyeiéiről 
azonnal telefonáltak a második 
ahonnan detektívek, érkeztek és 
'Schtváb Károlyt.

Kovácsevics Milos elköszönt volt kollégái
tól, az egyik detefctivszobában pedig meg
kezdődött Schuiáb Károly kihallgatása.

— önként jelentkeztem, önként adtam 
magam rendőrkézre, — kezdlo a vallomá
st —( Ulerl nem bírtam már tovább. Szom
baton reggel mentem el hazulról. Egész nap 
u városban kószáltam. Éjszaka nem mer
tem .szállodába inehini, végig a budai utcá- 
kou kóboroltam. Reggel újságot vettem, ol
vastam, hogy köröznek. Különben Is véget 
akartam vetni u dolognak. Bementem egy 
budai kávélnVzba, megreggeliztem, elolvas
tam u lapokat, azután elhatároztam, hogy 
önként jelentkezem,

Kovácscvics Milos főfelügyelő urat már 
régen ismerem, gondoltam, legjobb 

lesz, ha hozzá megyek, 
hát telefonon felhívtam a vendéglőben, meg
mondottam neki, hogy jelentkezni akarok 
és randeviit kértem tőle. Megbeszéltük, hogy 
a Vendéglője elölt találkozunk. Az Operaház 

au a .Sca/a-vcndéglö. Elindultam 
Kovácscvics ur már az Andrásig- 

utón várt és rögtön behozott ide. Most itt 
vagyok . . .

— Nohál. idáig remiben van — mondot
ták u detektívek most mondja c|, ho
gyan történt a sikkasztás.

Schuiáb Károly remegő kézzel nwgtörölle 
veivjukező homlokát izgalomtól clcsukló 
hangon mondotta.

— Mindent elmondok, kérem, csak

emeletre, 
fel vitték

mérnök nr

| engedjék meg, hogy egy kicsit pihenjek.
•Vágjon fel vagyok dúlva, nem tudok 

beszélni.
Széket hoztak neki, leültették és vártak, 

amíg kissé rendheszedi a gondolatait.

TSredelmes vallomás
Félóráig pihent, azután vallani kezdett.
— Semmit seni akarok elhallgatni — 

kezdte —, mindent elmondok. Töredelme
sen bevallom, hogy hozzányúltam az egye
sület pénzéhez, sikkasztottam. Még 1931-ben 
kezdődött. Abban az esztendőben szabadsá
gon voltam. Szabadságidőm alatt Weissen
bacher Aladár helyettesített. Mikor vissza- 
jöttem, átnéztem a pénztári elszámolást és 
rá jöttem, hogy kétezer pengő hiányzik. Rög
tön

felelősségrevontam Weissenbacher Ala
dárt, aki meglepeti arcot vágott. Azt 
mondotta, biztosan elszámolta magát 

és kérte, hogy ne tegyek jelentést, 
majd rendbehozza a dolgot. Kollegialitásból 
nem fedtem fel a hiányt. Weissenbacher 
azonban csak nem pótolta a kétezer pengőt, 
mire én akartam ' pótolni, nehogy bajba 
kerüljek. Pénzem nem volt, tehát a totali- 
zatőr-elszámolás körül manipuláltam, hogy 
eltűnjön a kétezer pengős hiány. Sikerült 
u dolog és>

rájöttem, hogy a felfedezés veszélye 
nélkül folytathatom. Folytattam Is ... 
Folyton és folyton ujabb összegeket 

vittem el.
— Hová lett a pénz? — kérdezték. 
Schtváb a vállát vonogatta:
— Elment... Villát vettem, autót 

tem, mulattam, költekeztem, elfolyt a 
zembfíl a sikkasztott pénz.

•— Mennyit sikkasztott?
i— Nem tudom, kérem. Eleinte még

is

vét
ke-

csak

Ünnepélyes búcsúztatás 
után vasárnap elutazott

Krakkóból a kormányzó

együtt tegyék

Krakó, február 6.
f.4 Hétfői Napló tudósitóját ól.) Vasárnap 

reggel megint élénk az élet a Visz.tu|a-menti 
régi király városban. Zenekarok jár jak be az 
utcákat, Iskolásgyermekek seregei és sűrű 
einhelömegek állnak a járda szegélyén. Vár
ják, hogy mégegyszer láthassák X Horthy 
Miklós kormányzói, mielőtt elhagyja Krakót.

Moscicki elnök feleségével kora reggel 
csendes szentmisét hallgatott a Wawel má
sodik emeleti kis kápolnájában és 11 óra 20 
perekor ment út Horthy Miklós kormányzó 
lakosztályába, hogy Isméi együtt tegyek 
mag az utat a pályaudvarig.

Ezalatt üMr/együlekeztek a kormányzói 
lakosztály előterrnelbcn a kíséret tagjai is 
és 0 óra 30 perckor, a vár udvuráu teljesí
tett katonai tiszteletadás után lassan elin- ' 
dúlt a kígyózó gépkocsisor ugyanazon az 
útvonalon, amerre szombaton délelőtt bevo- ’ 
null a városba, a pályaudvar felé, hogy az 
előkelő vendégsereg Horthy Miklós kor
mányzó lengyelországi utazúsánuk második 
nagy állomására, Bieloviczsára, a legnagyobb 
európai ősrenge|eg szivébe utazzék.

A két államfő elutazik
Az állomás épülete előli diszszázad sora

kozol! fel, hogy katonai tiszteletadásban ré
szeibe a magyar kormányzói*  Horthy Mik
lós kormányzó Moscicki elnökkel együtt 
lít.ftl fi kíséretének tagjaival n diszszázad 
ur-vonnia előtt. A zászló előtt a kormányzó 
no g néhány pillanatig tengernagy! sapkájá
hoz emelt kézzel tisztelgett, majd a pálya
udvari várótermen keresztül a pályaudvar 
tornácára ipdiiil. Mikor a kormányzó kilé- 

srámontartottam, de azután abbahagytam. 
Sikkasztottam, amennyit tudtam.

— Volt bűntársa?
— Nem, kérem,
senki sem segített, senki sem tudott 

róla,
Weissenbacher se tudta, hogy én ml*  mani
pulálok, hangzott a válasz és ezzel befe
jeződött Schutáb Károly kihallgatásának 
első fejezete.

Weissenbacher Is.,.
Most, hogy Schtváb Károly vallomásában 

feltárta a Weissenbacher-féle kétezer pengő 
történetét, könnyebben ment a volt vezér
titkár kihallgatása is és a kihallgatás rövi
desen eredményre vezetett.

Weissenbacher bevallotta, hogy tényleg 
sikkasztott és rövidesen megállapították, 
hogy

a nyomozás adatai szerint a volt vezér
titkár 38.000 pengőnyi hivatalos pénzt 

vitt el.
Estére járt már az idő, amikor idáig ju? 

lőtt a kihallgatás. Ekkor a nyomozást ve
zető rendőrtiszt előbb Schtváb Károlyt, 
azután Weissenbacher Aladárt kísértette 
maga elé és

mindkettőjük elölt kihirdette az előze
tes letartóztatásról szóló végzést.

Schtváb Károly sikkasztás bűntettének 
gyanuja, Weissenbacher Aladár pedig sik
kasztásra való felhajtás bűntettének gya
núja címén került előzetes letartóztatásba. 
A letartóztatással azonban természetesen

még nem fejeződött be a rendőrség 
munkája, nagy tempóval folyik tovább 

a nyomozás, 
hogy tisztázzák a sokszázezer pengős bűn
ügy legapróbb részleteit is.

pelt a tornácra, az itt álló djszsjiázad zene
kara a magyar himnuszt játszotta. A pa
rancsnok jelentése után ljorlhy Miklós kor
mányzó katonád léptekkel ismét lelépte az 
arcvonalut, majd Moscicki elnök kíséreté
ben a Turán-hoz vonult és Igen szívélyes 
biiesu ulún felszállt szalónkoesijába.

Mocickl elnök visszatért különvopatákoz 
éti szintén felszállt kocsijába, amely ugyan
azon a sínpáron állott. Elsőnek a köztársa
sági elnök vonata Indult el, 0 órg 50 perc
kor; Moscicki elnök ugyanis mini házigazda. 
Bieloviezsán, a pályaudvaron akarja fogadni 
magas vendégét. Az elnöki vonathoz csatol? 
Iák Smigly-Bydz tábornagy és Beck külügy
miniszter szalónkocslj;ít Is.

A Túrán tiz perc múlva hagyta cl a ma
gyar himnusz hangjai mellett a teljes díszé
ben pompázó krakói pályaudvart, hogy kü- 

1 vese a köztársasági elnök vonatát.
1 A szinte egész Lengyelországot keresztül
szelő utazás külsőségei a legszebbek, a leg- 
ÜHnepélyesebebk voltak. Ezrek és ezrek 
szorongtak a legkisebb pályaudvaron Is.

Megállás nélkül száguldott a különvonat 
a szinte beláthatatlan síkságon Sczakowálg, 
ahol az egyperces tartózkodás alatt a pol
gármester néhány köszönő szót mondott az 
ablakból kihajtó kormányzónak.

A különvonat 12 óra 18 perekor Czent- 
slpchowa ősi lengyel znrándokvánisba ér
kezett. A pályaudvari tömegbe;; feltűntél; a j 
Pálos-rendi szerzet nagyszámú küldöttségé
nek tagjai. Hat perc múlva folytatta uljáf 
a Csodatévő Szűz városából a Túrán*  Egy 
óra tájban szolgálták fel az étkezűkocsihan 
u villásrcggellt, amelyet a kormányzó kísé
retének tagjaival együtt töltött el. 1

Megérkezés Varsóba
Plotrkov pályaudvarán ujabb üdvözlés volt. 

Innen megállás nélkül robogott a vonat 
Varsóig, Lengyelország fővárosáig, ahová 
IS óra 48 perekor érkezett meg. A varsói 
pályaudvaron a kormányzót uem fogadták, 
mert az átutazásnak uem volt hivatalos jel
lege.

A varsói keleti pályaudvaron Gerfóczy Gá
bor alezredes és Németh Tibor őrnagy, a 
kormányzó szárnysegédei elhagyták a vona
tot és a hozzájuk beosztott lengyel tisztek
kel külön programon szerint folytatták útju
kat.

Gerlóczy alezredes Vilnóba utazik, hogy 
elhelyezze a kormányzó óriási babérkoszo
rúját Pilsudskl tábornagy édesanyjának 
sírján. Az alezredes magúval vitte a Báthory 
Istvánt ábrázoló gyönyörű festményt, ame
lyet a kormányzó a vilnói egyetemnek aján
dékozott. Németh őrnagy Osztrolenkába uta
zott és ott megkoszoruzza a kormányzó kép
viseletében Bem tábornok síremlékét. A két 
szárnysegéd szerdán csatlakozik Varsóban 
ismét a kormányzó kíséretéhez.

Hasonlóképpen Varsóban szállt le a vo
natról Bakách-Bessenyey György báró kö- 
vetségl tanácsos, a külügyminisztérium poli
tikai osztályának vezetője a Zllahy-Sehcss 
Jenő külügyminisztérium! fogalmazó, a kül
ügyminisztérium titkára, akik Varsóban ma
radtak.

Horthy Miklós kormányzó és kísérete va
sárnap későn este érkezett meg Bielovie- 
zsára. A pályaudvaron már várta őt Mos- 
cicki köztársasági elnök. Az ünnepélyes fo
gadtatás után a két államfő a vadászkas
télyba autózott.

London, február 6.
A német birodalom kormányzatában be

következett nagyhorderejű változások ter
mészetesen továbbra is élénken foglalkoz
tatják az angol közvéleményt és magát a 
kabinetet Is. Beavatottak úgy tudják, hogy 

a hétfőre tervezett miniszteri értekezlet 
egyik tárgypontja a németországi vál

tozások megvitatása lesz.
Hivatalosan természetesen semmiféle állás
foglalás nem várható, mert az angol kor
mány szükségszerűen kizárólag Német
ország belUgyének tekinti ezt a kérdést.

A Részvénytársaság Villamos és Köz
lekedési Vállalatok Számára cég és az 
érdekköréhez tartozó vállalatok tiszti
kara és alkalmazottai mélyen niegrem 
dűlve, fájdalomtelt szívvel jelenük, 
hogy

Kovács izor
mérnök, vezérigazgató ur

c hó 5-én, hirtelen elhunyt.
Váratlan elmúlása felmérhetetlen 

veszteség számunkra. Benne nemcsak 
a kiváló tudású, nagy látókörű, bölcs 
vezetőt, hanem az alkalmazónak sor
sát szivén viselő főnököt is tiszteltük, 
hki ügyeinket mindig mély emberi 
érzéssel és szeretetteljes igazságérzet- 
lel intézte.

Felejthetetlen emlékét igaz tisztelet
ben tartjuk és soha el peip múló há
lával és kegyelettel megőrizzük.

Utolsó útjára c hó 8-án déli 12 óra
kor kjsérjiik a rákoskereszlnri izr. 
temető szcrtarlústcrméből.

Budapest, 1938 február 0.

A Részvénytársasűg Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára 
cég iga^galásága és feliigyelöbizotlsága mély fájdalommal jejen|i, 
hogy a vállalatnak érdemekben dús vezérigazgatója,

KOVÁCS IZOR
e hó 5-én, alkotó munkája közben váratlanul elhunyt.

Egyik úttörője és fáradhatatlan munkása volt a hazai villamo
sításnak s közel negyedszázadé működése alatt nagy tudással, ki
váló szakismerettel, mély bölcsességgel vezette társaságunkat és az 
érdekkörébe tartozó vállalatokat és azok fejlesztése és felvirágozta
tás:} körül horvftdhatallan érdemeket szerzett, melyek társaságunk 
történeiében soha el nem múló emléket állítanak Neki.

Utolsó útjára c hó 8-án, déli 12 órakor kisérjük a rákoskereszlur' 
jzr Iemelő szertartásterméhöi.

Budapest, 1938 február 0.
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Az ügyvédgyilkos 
Darányiné vasárnap 
idegrohamot kapott 
a fogházban

Huszonnégyórúja nz ügyészség Markó- 
ulcai fogházának lakója Darányi Ernöné, 
aki agyonlőtte dr. Kronstein András buda
pesti ügyvédet. A halálos szerelmi dráma 
szereplője részletes vallomást telt a rendőr
ségen íz ügyvédhez való kapcsolatáról, csa
ládi életének kálváriájáról. Arról azonban 
nem tudott beszélni, hogyan történt a revol
veres dráma, hogyan lőtte le az ügyvédet.

A soros ügyész vasárnap maga elé 
akarta vezettetni Darányi Ernőnél, 

hogy tisztázza a bűncselekmény részleteit 
és vallomást kapjon az asszonytól a gyilkos
ság lefolyásáról.

Darányinét azonban nem lehetett ki
hallgatni.

Az ügyésznek jelentették a fogházból:
— Darányiné súlyos idegkimerültségben 

szenved, e pillanatban nincsen olyan álla

potban, hogy vallomást tehessen.
A letartóztatott asszony kihallgatása el

maradt és az ügyész helyeit a fogházorvos 
elé került. Darányiné már az éjszakát is 
nyugtalanul töltötte cellájában és

vasárnap délelőtt idegroliamot kapott.
Zokogott, kiabált, aztán egyik ájulásból 

u másikba esett.
A fogházorvos azonnal orvosi segítségben 
részesítette, injekciókat, csillapilószereket 
adott neki. így sikerült megnyugtatni a fel
dúlt idegzetű asszonyt.

Hétfőn az ügyészség utasítására a fogház
orvos ismét megvizsgálja Darányinét és ha 
állapota nem fordul jobbra,

átszállítják a gyüjtőfogházban levő rab
kórházba

és innen kisérik majd a vizsgálóbíró elé, ha 
már egészségi állapota lehetővé teszi kihall
gatását.

Bethlen szerdán mondja el 
választójogi beszédét

Morfíumdráma
Hamis orvosi recepttel szerzett morfiumot 
a férj, akinek a feleségét elvitte a morfium

A rendőrség kábilószercsoportja, a Kábító- 
'szereket Ellenőrző Központi Szerv, a rend
őrség műnyelvén a „KEKSZ" előtt egy meg
rázó moríliimdráma részletei derültek ki.

A Hegedűs Sándor-utcai Koritsánszky- 
gyógyszertár tulajdonosa néhány nappal ez
előtt átvizsgálta és szortírozta a napokban 
kiadott orvosságok receptjeit. A szortírozás 
közben kezébe került egy recept, amelyiken 
meglehetősen nagymennyiségű morfium sze
repelt. A recept fejlécén „Dr. Molnár Béla" 
orvos neve volt feltüntetve. A gyógyszerész 
gyanúsnak találta a receptet és érdeklődni 
akart az orvosnál. A recepten lelcfonszám 
is szerepelt.

Felhívta a számot és nagy melepelésére 
nem az orvos jelentkezett, hanem egy 

kereskedő.
Rövidesen kiderült, hogy a recept hamis, a 
recepten szereplő dr. Molnár Béla orvos 
nem létezik, aki a receptet hamisította, csak 
ugv, vaktában nyomata rá a tele/onszámot, 
amely azonban véletlenül létező lelcfonszám 
volt.

Korilsánszky gyógyszerész erre nyomban 
figyelmeztette a személyzetét, hogy ha ismét 
jelentkezne valaki Molnár Béla-féle recept
tel, fogják le. Másnap beállított egy jólöltö
zött férfi. Az orvosi szabályoknak tökélete
sen megfelelő módon, morfiumról kiállított 
receptet nyújtott át. Molnár Béla-féle recept 
volt,

a gyógyszerész erre azonnal rendőrt 
hivatott, aki előállította a rendőrségre.

OLCSÓ ÉS VÁLTOZATOS SZÓRAKOZIK a BADENT CAS1NÓBAN. A meginduló 
jálékszcz.ón legnagyobb szenzációja: a hadéul Kurparkban álló Casino régi épületéből pazar 
olcgaticiáju játékpiilotát varázsoltak, amely minden tekintetben felveszi a versenyt a monte*  
carlól casinóval. A játéknemek is kibővüllek, mert haccarat, roulette, chentln de fér és 
trente el quarante mellett a Cerclé privében. bnccarat tou-vat és chemln de fér tout-vat is 
játszanak, az előcsarnokokban pedig szellemes szerkezetű játéknutomalákat állítottak fel. A 
roulell-asztalon a legkisebb tét 2 schilling, a legnagyobb kifizetés egv chancera 6000 schilling. 
külföldi játékosok a vonatkozó rendelclek értelmében nyereségükből negyedévenkint maxi
málisan 60 000 schillingérl vásárolhatnak valutát a Casino vállóiízletében és ezt az összeget 
külföldre transferálhatják Az uj igazgnlósúg erélyesen újjászervezte nz egész vezetést és 
nagy sulvt helyez arra, hogy a Casino elegáns éttermében és hangulatos bárjában a közönsé
get olcsón szolgálják ki. Á fillérekbe kerülő hűsítők mellett nz étteremben például ötfogú 
sós gazdag ebéd- vagy vacsoramenü ára 3.50schi|ling. Közvetlen autobuszközlckedés reggelig 
a bécsi operától.

A morfiumvásárló nem sokat kertelt, min
dent bevallott. Elmondotta, hogy Bördkler 
Ferenc a neve, magánhivatalnok. Megtört 
hangon elmesélte, hogy a felesége néhány 
esztendővel ezelőtt súlyos betegségen esett 
át, egy orvos fájdalomcsillapítónak mor
fiumot rendelt. Az asszony rászokott a mor
fiumra, a betegsége sem javult, fájdalom
csillapítónak egyre több és több morfiumra 
volt szüksége.

— Szegény ember vagyok. — vallotta 
Bördkler —, nem volt pénzem arra, hogy 
minden esetben megfizessem az orvosi vizi
tet. mert csak orvosi vizsgálat alapján utal
nak ki morfiumot s ezért elhatároztam, hogy 
más utón szerzek csillapitószcrt. Dr. Molnár 
Béla névre szóló recepteket nyomattam,

az első régi receptről rámásollain 
ezekre az orvosi, rendelést 

és ezekkel a hamis receptekkel sikerült is 
morfiumhoz jutni. Nem tudtam nézni a fe
leségem szenvedését. Az asszony betegségé
vel járó gondok-bajok az én idegeimet is 
megviselték, magam is kezdtem morfiumot 
használni. A feleségem végül meghalt, ez 
a csapás nagyon lesújtott,

a kábítószerben kerestem menedéket, 
továbbra is igyekeztem morfiumhoz jutni a 
Molnár Béla névre nyomatott receptekkel.

Bördkler Ferenc vallomását jegyzőkönyv
be foglalták. Kihallgatás után elbocsátották, 
az eljárás azonban kihágás miatt megindult 
ellene.

A képviselőház I , 
múlt heti tárgyalásain kialakult az egyes 
politikai pártok álláspontja a titkos vá
lasztójogról szóló törvényjavaslattal kapcso
latban — megfelelőleg annak, amint ezt a 
Hétfői Napló előre jelezte. A kormánypár
ton kívül általánosságban elfogadja a ja
vaslatot a kereszténypárt egv része, de a 
javaslattal szemben foglal állási

a kereszténypárt Friedrlch-szárnya, u 
kisgazdapárt, a Itassay-párt és a szo

ciáldemokrata párt.
Tisztességes kompromisszumra azonban 
csaknem valamennyi parlamenti párt haj
landó, s az előjelek szerint ez a kompro
misszum létre is fog jönni: az. előadó a bi
zottságban már nyolc módosítást indítvá
nyozóit és a bizottsági, majd a plenáris vita 
során a kormány újabb módosításokhoz fog 
hozzájárulni.

A jövő heti bizottsági tárgyalások esemé
nye a szerdai vitanapon zajlik le:

gróf Bethlen István mondja cl nagy 
választójogi beszédét.

Másnap, csütörtökön délelőtt 10 órakor 
összeül a képviselőhöz. Mindenekelőtt a 
mezőgazdasági munkásság öregségi biztosí
tásáról szóló törvényjavaslatot tárgyalják, 
majd kisebb javaslatok kerülnek sorra. 
Minden valószínűség szerint

február legvégén kerül a képviselőház 
elé a választójogi juvaslal.

A sorsdöntő fontosságú vila el fog húzódni 
a képviselőhöz húsvéti szünetig. llusvét után 
már csak a költségvetést tárgyalják.

Kőszegen csak két jelölt 
indul

Németh Imre lemondott mandátumáról és 
már a lemondását követő napon megindult 
a harc a kőszegi képviselőségért. Több jelöli 
neve merült fel, egyrészt a kormánypárt, 
másrészt az egyesült kereszténypárt és a 
kisgazdapárt részéről.

Amint azt a Hétfői Napló munkatársával 
illetékes helyen közölték, vasárnapra vég
érvényesen eldőlt, hogy

a NÉP hivatalos jelöltje lllndy Zoltán, 
a MABI vezérigazgatója lesz.

Értesülésünk szerint llindyucl szemben 
csak egyetlen ellenzéki jelölt veszi fel a küz
delmet. A kereszténypárt és a független 
kisgazdák ugyanis megállapodlak

Kováes Sándor püspöki tanácsos 
személyében, nki nz egyesült kereszténypárt 
programjával indul. A kőszegi választásnak 
Kovács a favorit ja. öt támogatja n klérus — 
a kerület választói túlnyomórészt katoliku
sok — és mögötte sorakozik fel a kerület
ben i"on befolyásos arisztokrácia is.

A nyilasok is puhnlolódzlak a kerületben, 
de belátták, hogy helyzetük Kőszegen telje
sen reménytelen.

Rákóczy miniszteri tanácsos 
a sajtóról te a közvélemény

ről
Praznovszky Iván, a Budapesti Napilapok 

Testületének elnöke szombaton ebédet adott 
a Gellérl-szállóbnn, ahol megjelent llákóczy 
Imre miniszteri tanácsos a miniszterelnök
ség, Szent-lstvány Béla miniszteri tanácsos 
a külügyminiszter sajtóosztályának veze
tője. Didin Elek miniszteri osztálytanácsos, 
továbbá a fővárosi lapok főszerkesztői, szer 
késztől és kiadói.

Praznovszky üdvözölte a megjelenteket, 
hangoztatta, hogy

a sajtónak cl kell kerülnie az uszító, 
demagóg jelszavakat.

és a kölcsönös megértés jegyében kell szol 
gálnia nzokat a célokat, amelyek előreviszik 
az ország ügyét.

Ezután Rákóczy Imre mondott nagyjelen
tőségű beszédet. Megemlítene, hogy közel 

közjogi bizottságának | egy éve azt érezzük, hogy ai szükséges össz- 
hangot bizonyos akusztikai zavarok fenye
getik. Az egészséges nemzeti élethez a kü
lönböző vélemények is hozzátartoznak, mert 

ha csak irányított vélemény volna, sűrű 
homályban élnénk.

Nemzetünk és fajtánk magyar világnézete, 
nem lehet a gyűlölet hazafisága, hanem a 
tiszta nemzeti eszme, keresztény emberies
ség és gondolatszabadság Ilii tükre. Vesse ki 
magából a közvélemény a felelőtleneket és 
állítsa az izgidókat a nemzet itélőszéke elé.

Beszélt ezután a világnézeti feszültség je
leiről, majd leszögezte, hogy n magyar nem
zetnek megvan a józan ítélőképessége ah
hoz, hogy a külföld politikai életjclensé- 
gciből mit vegyen át és mit vessen el. A! 
magyar közvélemény

a maga nemzeti eszményeivel ellentétes 
világnézetet nem fogadhat el.

Hangoztatta, hogy’ Magyarország a jobb
oldali államok közé tartozik. Az elmúlt idők 
némikép elöregedett világszemléletének 
utóvédjei össze akarják téveszteni a jogot, 
szabadságot és tisztességet megbecsülő jobb- 
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oldali politikusoknak az állami élet benső 
társadalmi egyensúlya irányában megnyil
vánuló törekvéseit, a felelős mérsékletet ta
núsítani nem tudó radikális reformerekkel, 
'agy éppenséggel a szélsőséges irányok fel
forgatásra törekvő élcsapataival. Nem lehet
séges, hogy mig a parlamentben nz elvek 
alkotmányos mérkőzése folyik, azalatt

künn vakmerő víziók, zűrzavar és zül
lés kerítse hatalmába a közéletet.

Előadta, hogv védekeznünk kell a külpoli
tikai elszigeteltség ellen és keresnünk kell a 
barátokat, fontosnak tartja, hogy a magyar 
sajtó kövesse a hivatalos külpolitika alap
elveit. Legyen vége annak, hogy felelőtlenek 
informálják barátainkat és ellenfeleinket. 
A magyar külpolitikát felelős államférfink 
vannak hivatva irányítani. Feltétlen szük
ség, hogy n nemzetek közötti féltékenység 
felengedjen s

a gyűlölet és Igazságtalanság állapota 
végre megszűnjék.

Legyen egységes ebben a magyar közvéle
mény, fegyelmezett a sajtó <-i egészséges 
idegzetű a társadalom azáltal, hogy a hiva
talos külpolitika lépéseit és szellemét híven 
követi.

OANclNG - bA/j
MÓKA FARSANGI VIDÁM ESTÉK TÁNC

RACZ BABA
KŐI.A scncsierzfi juss-triója

HANGULAT REGGELIG!
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7.
’A budapesti 1. honvédgyalogezred meg- 

^esttctle Horthy Mikiás kormányzó élet
nagysága portréját. Katona-otktor festette, 
Wallehtin Itéla főhadnagy. Ünnepség kere
tében leplezik le ma a képet a laktanya 
dísztermében.

11.
Landoltál írják a Kisnaplónaki A londoni 

egyetemen előadást tartottak a nyári Isko
lák problémájáról. Meghívták Maslrevlch 
Szilárd londoni követünket Is, akt nagy ér
deklődéssel kitért beszédében fejtegette, 
hogy a nyári egyetemnek nemzetközi diák
forgalma előmozdítja a népek barátságát és 
megértését.

111.
Vitéz Endre László, Pcstoármcgye uj al

ispánja körrendeletét adott ki, amelyben fel
hívja az alája rendelt hatóságokat, hogy 
népmüvelődésl előadásokon oktassák ki a 
'falusi lakosságot arra, hogy az idegenfor
galom érdekében barátságosan, kedvesen és 
előzékenyen viselkedjen a külföldi vendé
gekkel szemben. Urává, alispán ur! Ez iga
zán okos dolog.

IV.
'Az iráni postaigazgatóság átiratot küldött 

a magyar postához, amely szerint külföldi 
valutát, értékpapírt, csekket, váltót, bank
jegyet, biztosítási kötvényt, kötelezvényt, hi
tellevelet, szóval olyan értékpapirost, amely 
valutaüzérkedés alapja lehet, csak érték
levélben szabad bevinni. Mi az, inár a keleti 
tündérmesék Perzsiájában ísf.,.

V.
'Silber-Lopős Bandi, a Móniin Rouge 

'gyöngye, pár napig betegeskedett. Flaschncr 
Ernő igazgató végül elvitte kedvencét a sufni 
háziorvosához. A professzor megvizsgálta 
Lopást, alaposan kikopogtatta, azután ki
mondta a szentenciát:

l— Reggel Üres tea, délben egy szelet borjú
hús, vtzben főtt főzelékkel, este egy darab 
marhahús kom póttal...

Lopásunk megköszönte a rendelést, kifelé 
Indult, de a küszöbről visfzafordult:

— Professzor ur kérem, még csak azt sze
retném kérdezni: étkezés előtt, vagy étkezés 
után?.. ■

VI.
Bezzegh-Huszdgh Miklós, Budapest egy

kori népszerű főkapitánya nagyapa: leányá
nak, Csonka László főmérnök feleségének 
kisleánya született.

VII.
'A Baumgarten-alap nevével eddig csak az 

Irodalmi rovatban találkoztunk, most a tör
vényszékin láttuk. .4 járásbíróság fekete 
tábláján hirdetmény van arról, hogy pénte
ken a Kas-utca 1. számú házban árverés 
lesz a Baumgarten Ferenc irodalmi alapít
vány javára. Az árverés titka: a Baumgar- 
ten-alapltvány házának egyik bérlője adás 
maradi a házbérrel, az adós lefoglalt holmi
dat kerülnek dobra.

Vili.
Bálákra ékszert: JOLIÉ, Kigyő-u. 4.

IX.
Érdekes és kedves vendége van Budapest

nek, a: egyetlen magyar hölgy, aki a Nép
szövetség tisztviselői karában dolgozik. Tor- 
day Árpád dr. egyetemi tanár, a kitűnő or
vosprofesszor leánya, Torday Irén ünnepelt 
szépsége volt a budapesti társaságoknak. A 
társasági sikerekkel azonban nem elégedett 
meg, sokat tanult, művelődött, perfekt be
széli az összes európai nyelveket. Pár esz
tendővel ezelőtt szerződtették a Népszövet
séghez és a közgazdasági osztályon végez 
értékes munkát. Most a Népszövetség jubi
láris ülésszaka után szabadságot kapott és 
hazajött látogatóba Budapestre.

X.
A legnagyobb svéd újság pályázatot hir

detett, hogy ki a legnépszerűbb svéd sport
ember A győztesek listáján, kilencedik he
lyen, ez a név áll: „Mr. G." A rövid név 
alatt Gusztáv svéd király áll, akiről világ
szerte tudják, hogy ..Mr. G" néven első
rangú nemzetközi tenniszjálékos. A: udva
rias svédek azonban tisztelik a: inkognitó- 
jót és cgyelen szavazólapra se írták, hogy 
„őfelsége, Gusztáv király'.

XI.
A szépség budapesti művészei, a kitűnő 

kozmetikusok gyűlési tartottak. Gyűlést tar
tottak és panaszkodtak, hogy sok a gond
juk. bajuk, nem megy úgy az üzlet, ahogy 
kellene. Eddig, ha a gyönyörűen ápolt, szép 
hölgyekre néztünk, azt hittük, hogy a koz
metika kelendőbb közszükségleti cikk, mint 
(I kenyér, meg a lej. I gy látszik, mégis csak 
másképpen áll a bál.

Ma gyászülést tart 
a Tröszt igazgatósága

Kovács Izor 
halála miatt

Közgazdasági és társadalmi körökben 
egyformán mélységes részvétet kelteit Ko
vács Izornak, a Tröszt Villamossági Rt. ve
zérigazgatójának hirtelen halála. Kovács 
Izor szombaton a vállalat irodájában üzleti 
tárgyalásai közbon hirtelen rosszul lett és a 
következő pillanatban meghalt.

Szlvszélhüdéa ölte meg n hatvanöt éves 
vezérigazgatót.

A Hétfői Napló nmnkMrsn beszélt n 
Tröszt fötisztviselőivel, akik szemtanúi vol
tak a tragikus eseménynek s ök igy mon
dották el a történteket:

— Frissen, Jókevüen érkezett a vállalat 
Nádor-utcai irodájába n vezérigazgató. Fon
tos üzleti tárgyalásai voltak. Órákon keresz
tül n legnagyobb figyelemmel, o legteljesebb 
intenzitással tárgyalt, majd Maidén minden 
átmenet nélkül chópadl.

fejéhes kapott és eszméletlenül dőlt 
hátra székében.

Az első pillanatban azt hittük, hogy múló 
rosszulli’tről van szó. azonnal orvosért tele
fonáltunk. aki nyomban megérkezett, meg- 
si/sgálla Kovács Izort s mindnyájunk mély 
megdöbbenésére közölte velünk

nincs segítség már.
a \v'x.Lga-ga.ul u szhszdhüúú j-illanalvk

BAKTER: Szoppintoni-nyiilintom, kedves 
Lepcsns szomszéd, beszivárgott izrajlita le
gyek, ha maguk nem Pestről gyünnek 
megen.

ÖRZSI: De biz, hogy onnnn.
BAKTER: Oszt millen célirányba zötyög- 

lették föl magukat a harmadosztálon?
ÖRZSI: Meglátogattuk a spitájlm aztat a 

híres futbálistát, a Sárosi Gyurkát.
BAKTER: No csak, no csak! Mi baja néki?
LEPCSES: Két bordáját rapityára törték 

a mútheti futbálmecsken.
BAKTER: Dinnye a szenvedésül Hát új 

szabálzat van a futbál-mérködzésbe?
LEPCSES: Mér vón új szabálzat?
BAKTER: Mútkor úgy óvastam, hogy a 

bírót szoktyák kézzel megrakni. Most mán a 
játékosok nyomorgatására se veszik a lábat 
igénybe?

LEPCSES: Ne marhujjon bakterom, mer 
hu föhnérgesílt, belegyömöszölöm a torkába 
az esernyőmet! Mit beszél összevissza? Lá
tott maga mán futbál-mccsket?

BAKTER: Hogy láttam-e? Még Jádzottam 
isi

LEPCSES: Hun?
BAKTER:Itthun Mer eccer igen meghara- 

Tultam a Julcsámra, oszt szerettem vóna Jól 
tunikán billenteni. De mivel asszonynépre 
kezet emelni nem illik, tehát aztat csinál
tam, hogy elkértem tanéttó úr fijátul a fut- 
bál-íabdát, odatettem a Julcsa lába mellé, 
oszt úgy belérúgtam a szeretett feleségem 
lyúkKzemibe, hogy három napig sántított.

ÖRZSI: Nem sül ki a szeme? Hun tanúla 
eztet?

BAKTER: A fuibál-mérkődtésen. Azok is 
úgy tesznek, mintha a bürlabdát akarnák 
rúgni, oszt egymást tanálják hun bokán, 
hun térgyen.

LEPCSES: De csak akkor, mAga szeren
csétlen, mikor a bíró nem láttyal

BAKTER: Legyen nyugodt, én is akkor 
cselckettem a szabadrúgást a Jucsa tyúk
szeme ellen, mikor bíró uram nem vót a 
közeibe.

LEPCSES: Ne zándoriccson föl mán hajjá, 
mer úgy megvágom, hogy elveszíti a szem
léletit! Hát csak nem akarja aszondani, 
hogy maga a Jucsájával szabállszerü futbál- 
mérkődzést jádzott??

BAKTER: Sznbállszerűnek nem vót egész- 
szén szabállszerü, mer nem küllőit ötét a 
spltájba vinni! De máskülönben igen ren
desen csinyáltam: ott vót a labda ... a bíró 
nem látta ... tejjes eröbül belerúgtam az 
ellenfél lábába ... ippen csak aztat nem 
hirdettem ki, hogy baráccságos mérködzés 
lesz.

•1
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LEPCSES: De ércse meg mán, a száraz 
ménkű cifrázzon az ódalába, ércse meg, 
hogy a futbál-mecskhöz huszonkét ember 
köll!

BAKTER: Tudom én aztat jól. Akatt vóna 
is még huszonegy ember a faluba, akik or
rúinak a Julcsámra a nyelvessége foltán s 
szívessen beletalpaltak vóna ... de hát nem 
vót üdö össze verbuválni ükét, mer igen 
mérges vótam, oszt sijettem a szabadrúgás
sal.

LEPCSES: Idehnllgasson bakiét szom
széd: ha maga ollan hosszú vóna, mint 
amillen buta, ülő helzetben is meg tunná 
csókolni a hódvilágotl

BAKTER: Jó van no, azér nem köll ka- 
jabálni! — Inkább aztat niongya meg, mi 
újság Pesten?

ÖRZSI: Mindenki arrul beszél, hogy az 
ángol hajókat egymásután süllesztik el a 
panyol vizeken.

BAKTER: De kik süllesztik él? A nem
zetiek?

ÖRZSI: Dehogy. Ük aszongyák, nekik 
nincs is búvár-hajójuk.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy ec
cer Asszonyfán annak a Pácsértos Bóka 
Fergyinek a Jani fija bément a Czencz 
föstöművész úrhoz valami üzenettel. Hát a 
föstö úr igen ráripakodolt, hogy aszongya:
— „Osztón ha te beníécc idegeny úri házba, 
nem tudod levenni a kalapodat?" — Dc- 
honnem" — monta a legény —, „ha van 
kalapom!" — „Hlnnye" — mérgelődött a 
föstö úr —, „iszen ott a kalap a fejeden!"
— „Igen" — aszongya Jani —, „de ez nem 
az enyim, hanem idesapámé."

ÖRZSI: Hogy a blval lépjen a kalapjára!
— Oszt mehetnénk is, aptya.

BAKTER: Várjon csak? — Mi igaz ab- 
bul, Lcpcses szomszéd, hogy pörbe fogtak 
Gyulán két kecskét?

ÖRZSI: Igen, mer folton a vasúti lőtté- 
sen legeltek, oszt a vonatok kéntelenek vó- 
lak megállni miattuk.

LEPCSES: Odaát, Cseplészcn is vót illen 
katsztróka. Mer hogy ottan jár az a viciná
lis-vonat, de ollan lassan, hogy az útasok 
megvénülnek, mire odémek, ahova indútak. 
Hát útazott e‘ pesti úr eccer s inérgessen 
mekkérdezte a kalőztul: — „Mér állt meg 
a vonat?" — „E*  tehén? legel n síneken"
— monta a kalóz —, „aztat köll elkergetni." 
No, később elindút a gőzös, ment vagy fél
órát, de újfent megállt. — „Mi az?“ — 
kajhált a pesti úr —, „mán megen egy te- 
hény??“ — „Nem kéremalássan" — felelt 
a kalóz —, „e‘ még ugyanaz, aki az előbb!"
— Oszt Isten álgya.

alatt megölte.
Mint értesülünk,
■ Tröszt Igazgatósága ma, hétfőn dél*  
előtt ülést tart, amelynek egyetlen pro

grampontja Kovács Izor halála.
A mai gyászfllésen méltóképpen fogják el- 
parenlální Kovács kort, aki hosszú évek 
óta állott a vállalni élén. Batthyány Lajos 
gróf, a vállalat elnöke betegen fekszik la
kásán s igy a mai gyászgyülésen nem vehet 
részt.

Hétfőre várják Budapestre Kovács kor 
egyetlen leányát,

aki Olaszországban van férjnél. Már szom
baton közölték vele a tragikus hírt s vasár
nap útnak indult, hogy mielőbb Budapesten 
legyen.

Kedden temetik el Kováét kort a rákos
keresztúri temetőben,

dr. t'llmann Andor helyettes vezérigaz
gató búcsúztatja a Tröszt nevében.

A temetésen a közgazdasági élet csaknem 
minden számottevő tényezője ott lese, hogy 
búcsút vegyen a tragikus hirtelenséggel el
hunyt Kovács Izor vezérigazgatótól.

A Magyar-Olasz Bank 
nagyarányú belélemelkedése
A Magyar-Olasz Bank Bészvénytársaság igaz

gatósága • folyó évi február hó 3-án megtartott 
ülésen előterjesztette az intézet 1987. üzletévi 
mérlegét A mérleg 1.Ó89JWÖ95 pengő ngerezé- 
get mutat fel Inz előző évi 1.900.602.11 pengő 
nyereséggel szemben*

Az Intézel íRntgafóséga vUlnsnllanul követte 
uzvii üzleti ohet, mely szerint a mobilitás /en-

tartására és fokozására a legnagyobb súlyt 
helyezte. Hogy ennek dacára sikerült az elmúlt 
évben újabb 11,756.397.60 pengd összegű köl
csönt nyújtani, azt lehetővé tette az a körül
mény, hogy a takarék- és folijószámlabetétek 
V,46V.6O5.4.t pengővel emelkedtek.

A mérleg adatai a kővetkezők:
A készpénzkészletek, valamint a glrószámlákon 

és bankoknál fennálló készpénzjellegü követe
lések ősszege Ii,301.096.85 pengőre emelkedett 
(az előző évi 10.858.940.57 pengővel szemben). 
A váltótárca összege 65,631.381.32 pengő (az 
előző évi 69,090.872.00 pengővel szemben), míg 
az adósok összege 38,009.823.08 pengő (az előző 
évi 31,787.035.34 pengővel szemben). Az érték
papírok és érdekeltségek összege 4,554.974.92 
pengőt tesz ki (az előző évi 3.000.89310 pengő- 
vei szemben), mely összegben bennfoglaltatlk 
az előző év folyamán kibocsátott 1,000.000 pengő 
névértékű 5%-os zálogleveleknek a biztosítéki 
alapba elhelyezett összegen felült része fS.-

A jelzálogkölcsönök összege 24.92W196 12 
pengőre apadt (az előző évi 20,342.518.39 pengő- 
vei szemben). Az intézeti házakon kívüli egy eb 
Ingatlanok mérleg szerinti összege 3,708.853.27 
pengőről 2,858.311.85 pengőre apadt.

A mérleg passzív oldala a következő:
A takarékbetétek összege 50,450.209.88 pengő 

(az előző évi 43.352.173.98 pengővel szemben), 
a folyószámlabetétek összege 48.356.234.85 pengő 
(az előző évi 43,084.725.30 pengővel szemben); 
a betétállomány tehát 96,806.504 7.1 pengő (az 
előző évi 87,330.899.28 pengővel szemben).

Az intézet külföldi rövidlejáratu, tehát 
nem zálogleveleken nyugvó obligól összesen 
2,113.453.01 pengőt tesznek ki, mig a nem betét- 
jellegü és nem kamatozó, hanem letét, vagy át
meneti tételként mutatkozó tételek összege 
3,022.777.87 pengő (az előző évi 1,128.243.62 
pengővel szemben). A forgalomban levő zálog
levelek összege 17,900.413.94 pengő (1936-ban 
17,484.471.54 pengő).

Az Intézet az elmúlt évben is emelkedő for
galmat bonyolított le és valamennyi üzletágban 
további fejlődés mutatkozott.

Az igazgatóság a február 21-re egybehívott 
közgyűlésnek az elmúlt évivel azonos, tehát 
részvényenként 1.50 pengő, összesen 600.000 
pengő osztalék fizetését fogja Javaslatba hozni. 
Az Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár dotálására 
n Felügyeleti Hatóság előírásainak megfelelő 
térítések a nyereség, és vesztcségszámlánmár 
elszámoltatván, igy a kimutatott nyereségből a 
régi nyugdíjasok tartalékának dotálása és az 
ulápszabályszerü levonások után fenmaradó 
nyereségtöbbletet az 1938. üzletév számlájára 
javasolja átvinni. B

A Hazai Bank 50%-al nagyobb 
osztalékot tizet

A Hazai Bank Részvénytársaság Igazgatósága 
február 3-án Szécsl Pál m. kir. kincstári főta
nácsos, elnök vezetésével tartott ülésében meg
állapította az 1937. üzletév zárószámadásalt. A 
mérleg nz előző évi 48/.Í43.04 pengő nyereség
gel szemben 63l.~G3.46 P nyereséggel zárul. Az 
igazgatóság elhatározta, hogy a folyó évi feb
ruár 12-én tartandó közgyűlés elé oly javaslatot 
fog terjeszteni, amely szerint az alapszabály
szerű levonások és a tartalékalapoknak 75.000 
pengővel való javadalmazása, továbbá a nyug
díjpénztár javára és az alkalmazottak jutalma
zására fordított összeg levonása után a nyere
ségből részvényenként az előző évi 1 pengővel 
szemben 1.50 pengő osztalék fizettessék és 
106.762.29 P az 1938. üzletév számlájára elövi- 
tessék. Az igazgatóság amidőn az üzletmenetnek 
n megnövekedett nvereségben mutatkozó fejlő
dése folytán nz osztalék emelésére tesz javasla
tot, egvben figyelemmel volt arra, hogy n bank 
kedvező belső helyzete, nmelyet tudvalevőleg 
sem számottevő külföldi kötelezettségek, sem a 
mezőgazdasági adósvédelmi intézkedések kiha
tásai nem terhelnek, további megerősítést nyer
jen. A mérleg egyes tételeit illetőleg felemlí
tendő, hogy a váltótárca az elözőévi 18,181.341.64 
pengővel szemben 19,395.630.42 pengőre, nz 
adósok tétele pedig az előzöévi 18,074.305.50 
pengőről 20.005.935.55 pengőre emelkedett. Az 
adósok tételénél a lombnrdadósok 989.735.34 
pengővel (nz előző évben 882.241.64 P), az 
egyéb fedezettel biró adósok 14,971.309.49 pen
gővel (az előző évben 13,672.479.90 pengő) és a 
nyílt hitelek és eguéb adósok 4,044.890.72 pen
gővel (a mtilt éviién 8,519.583.96 pengő) szere
pelnek. A kintlevőségek 3 millió pengőt meg
haladó emelkedése élénk bizonysága annak, 
hogy a bank — az egyes hiteligényeket válto
zatlanul a hagyományos gondossággal bírálva 
el — az eddiginél is fokozottabb mértékben 
vállalkozott a piac és ügy/elel megnövekedett 
hitelszükségletének kielégítésére. A nyílt hite
lek tételének mérsékelt emelkedését a bank ér
dekköréhez tartozó vállalatok Jelentékenyen 
megnövekedőit forgalma vonta maga után. Az 
értékpapírtárcának 2,166.174.49 pengővel (az 
előzöévi 2.343.718.47 pengővel szemben) és a 
pénzintézeteknél és egyéb vállalatoknál fennálló 
érdekeltségeknek 4.618.300.18 pengővel (az előző 
évben 4,643.662.16 pengő) történt értékelése ez
úttal Is Igen jelentékeny belső tartalékokat rejt 
magában. A takarékbetétek 10,872.917.70 pengő
vel kimutatóit és a folyó- és csekkszámlán elhe
lyezett betétek I7.G01.795.74 pengővel szereplő 
összege az előző évhez képest 1,863.130__pengő
emelkedést tüntet fel.

A Mutter és Lever rt. Majtlnszky Artúr 
főtlsztvhdőt, a propaganda eddigi főnőkét, 
érdemelnek elismeréséül cégvezetővé ne
vezte ki A vállalat egyik igen érdemes fő
tisztviselőjét érte az igazgatóság bizalmá
nak megnyilvánulása.

♦
A m. kir. kereskedelemügyi minisztérium 

az OMGE kérésére a március 23—28 napjain 
tartandó országos mezőgazdasági kiállítás meg
tekintésére MP/i-os kezdvezmémit biztosított a 
M. Kir. Államvasvfakon és a kezelésében levő 
helyiérdekű vasutakon. Ügvanezt a kedvez
ményt megadták nz önálló igazgatással biró 
hazai vasutak és hajózási vállalatok Is. A ked- 
vonnényes utazásra jogosító Igaznlvdmi ára a 
MÁV és az össze*  többi közlekedési társulatok 
vonalaiia szólóan egységesen 1.30 pengő.
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Halálos tiltott műtét miatt
vAd alá helyezték dr. Reinilz Győző 
Ismeri pesti orvosi, de elrendelték 
szabadlábra helyezését

Vasárnap egy ismert pesti orvos előtt 
nyílt meg a Markó-utcai fogház kapuja: dr. 
Reinilz Győzőt szabadlábra helyezték. Min
denütt nagy feltűnést kelteit az a bűnügy, 
amelynek középpontjába került Reinilz dr.

Néhány héttel ezelőtt a rendőrség letar
tóztatta Reinilz Győzőt, mert tiltott mű
tétet végzett egy vidéki flatalaszonyon, 

aki a műtét után meghalt.
rA vidéki asszony nővérével együtt kereste 
fel annak idején az orvost Katona József- 
utcai rendelőjében. Nem sokkol ezután az 
asszony Székesfehérvárra utazott és itt 
olyan rosszul lett, hogy kórházba kellett 
szállítani. A fehérvári kórházból Buda
pestre hozták fel a nagy beteg fiatal nőt és 
itt meghall. A haláleset ulán megindult a 
vizsgálat, amely azt állapította meg, hogy 
tiilott műtétet végeztek az asszonyon,

ennek következtében vérmérgezés tör
téni és igy halt meg az asszony.

A négy Micsko-testvér 
revolveres betörőbandáját 
vasárnap elfogta 
a rendőrség

’ Két hete folyik a fárasztó nyomozás 
'Hajtó Antal rendörfötörzsőrmcster revol
veres merénylői után és bár a rendőrség a 
sorozatos, nap-nap után megismétlődő raz
ziák során sok veszélyes betörőt és más bű
nözőt szedett össze, az elvetemült gonoszte
vők még mindig nem kerültek kézre.

Vasárnapra virradó éjszaka hosszas ül
dözés után ártalmatlanná tette a rendőrség1 

a környék legveszedelmesebb betörő
bandáját, 

a Mlcskó fivéreket. Már a rendőrmerénylel 
utáni órákban felvetődött ezeknek a vesze
delmes betörőknek a neve és olyan súlyos 
terhelövaljomás hangzott el bűnösségük 
mellett, bogy a főkapitányság

körözőlevelet is bocsátott ki ellenük 
és az egész ország területén kutattak a 
rettegett bűnözők ulán, akikről jól tudták 
azt is hogy álandóan revolverrel járnak éj
szakai kőrútjaikra és ilyenkor, ha szembe
kerülnek a rendőrség embereivel, nem egy
könnyen adják meg magukat.

A pestszentlőrinci csárda udvarán Stc- 
yer-pisztolyból származó töltényeket talál
tak. Pár órával később az a jelentés futott 
be a kispesti rendőrkapitányságra, hogy a 
Micsko-fiuk, akik már többször dolgozlak 
Pestkörnyéken, lakásfoszlogatásokat és 
kasszafurásokat követtek el,

nemrégen Steyer-plszlolyt vásároltak.
Ez a rcvolvervásárlás tette azután különö
sen gyanússá személyüket a rendőrség elölt. 
Hiába hajszolták azonban a négy testvért, 
szombat éjszakáig nem tudták elfogni 
őket. Szombaton éjjel Fazekas Áron delek- 
tivfőfclügyclö embereivel újból végig raz- 
ziázta Pcstkörnyékét és eljutottak llákos- 
hcgyre is. Itt ütöttek rajta a detektívek a 
Micskó-fiuk rejtekhelyére. Egy elhagyatott 

A nyomozás szálai dr. Relnitz Győzőhöz 
vezettek. Az orvos kétségbeesetten védeke
zett a súlyos vád ellen és azt hangoztatta 
a rendőrségen, hogy

az asszony már betegen került hozzá 
és ö semmiféle tiltott beavatkozást nem 

végzett rajta.
A rendőrség azonban nem fogadta el az 
orvos védekezését, dr. Reinitzet letartóz
tatta, átkisérték a Markó-utcai fogházba és 
itt az ügyészség elrendelte a vizsgálatot.

Tegnap ujabb érdekes fordulat történt a 
feltűnő bűnügyben: 

a büntető törvényszék vádtanácsa dr. 
Relnitz Győzőt vád alá helyezte, de egy
ben elrendelte szabadlábra helyezését.
Az orvos vasárnap védője, dr. Bernjeid 

Imre kíséretében elhagyta a fogházat és 
most már szabadiában várja bűnügyének 
főtárgyalását.

épületben húzták meg magukat és
a detektívek revolverrel a kezükben ha
toltak be a valósággal kísérteties búvó

helyre,
mert számítottak arra, hogv a veszedelmes 
betörök ellenállásával találkoznak. A 
Micsko-fíuk meg is kísérelték a támadást, 
de a detektívek hamarosan leszerelték őket 

Összekötözve hozták be a négy testvért, 
Micsko Pált, Istvánt, Józsefet és Sándort a 
főkapitányságra, ahol a hajnali órákban 
vállalóra vették őket. Kihallgatásuk későn 
délben ért végett és az. alvilágban úgyneve
zett „nehéz fiuk" bünlajslroinának nagyré
szét sikerült összeállítani. A rendőr elleni 
merényletet

nem ők követték el,
azonban pcstszentimrén az összes üzlet-' 
fosztogatásokat, lakásbetöréseket

számszerint mintegy harmincat ők kö
vették el

és a híres betőrőteslvérek dolgoztak Pest- 
szentlőrincen, Rákoskeresztúron és más he
lyeken is. Megtalálták a Stegcr-pisztolyt is, 
amit nemrégen vásároltak.

A főkapitányság detektivjei vasárnap dél
után a csendőröknek adták át a Micsko-fiu- 
kal, akik most helyszínre viszik őket, mind
azokra a helyekre, amelyek kívül esnek a 
budapesti rendőrség hatáskörén.

Rejtélyes halál 
a fürdőszobában

Rejtélyes haláleset ügyében indított nyo
mozást vasárnap délben a főkapitányság.

A Nagyfuvaros-utca 4. számú házban la

kott családjával Waldmann Vilmos 30 éves 
szabómester. Vasárnap reggel Waldmann 
hozzátartozói rövid időre elmentek hazul
ról és azalatt a szabómester egyedül maradt 
lakásán. Fürdői csináltatott és bevonult a 
fürdőszobába. Nyolc óra után távoztak el 
a családtagok és tíz óra tájban tértek ismét 
vissza. Amikor becsöngettek a lakásba, nem 
kaptak választ. Először azt hitték, hogy a 
szabómester még mindig fürdik és ezért fel
nyitották a lakást. Az előszobába érve, erős 
széngázszagra leltek figyelmesek. Gyanús
nak találták a dolgot, benyitottak a fürdő
szobába és ott

a fürdőkádban, hátradőlve, mozdulat
lanul fekve találták

Waldmann Vilmost. Kétségbeesve .értesítet
ték a mentőket, akik rövidesen megérkez
tek, megvizsgálták a fürdőkádban fekvő 
férfit és megállapították, hogy az

halott.
A mentők nem tudták megállapítani a halál 
pontos okát. A rendőri bizottság tüzetes 
vizsgálat után arra a megállapításra jutott, 
hogy Waldmann valószínűleg

elaludt a kádban,
közben a fürdőszobában lévő kályhának a 
csöve elmozdult a helyéről,

széngáz képződött
és az megölte a szerencsétlen iparost. A 
családtagokat is kihallgatták, akik kijelen
tették, hogy Waldmann Vilmosnak semmi j 
oka sem volt az öngyilkosságra és igy való
színű, hogy véletlen szerencsétlenség idézte 
elő halálát.

„A főváros már felkészült 
a légoltalmi feladatok 
megoldására"

Nagysikerű bemutatót tartott vasárnap a Légoltalmi Liga
Vasárnap délelőtt a Légoltalmi Liga buda

pesti főcsoportja a Royal Apolló filmszín
házban propoganda-előadást rendezett, ame
lyen megjelentek: József királyi herceg, Ka- 
rafiálh Jenő főpolgórmester, titkos tanácsos, 
Tracger Ernő miniszteri osztályfőnök, 
Szentig Károly polgármester, Ripka Ferenc 
ny. főpolgármester, Felkay Ferenc és Sze- 
pesváry László tanácsnokok és a hatóságok 
képviselői. Az előadás zsúfolt ház előtt zaj
lott le.

Szentig Károly polgármester mondotta a 
megnyitóbeszédet. A polgármester beszédé
ben hangsúlyozta, hogy meg kell tanulni 
azokat a módokat, amelyek a modern há
ború szörnyűségeit a lehető legkisebb mér
tékre szorítják vissza, ha fenn akarunk ma
radni és csorbítatlan épségében és szépségé
ben óhnjtjuk fenntartani a fővárosunkat. 
Ezért kell tehát tisztában lennünk azzal, 
hogy mit kell tennünk különösen a modern 
háború légitámadásai esetében Örömmel 
üdvözölte a Légoltalmi Liga törekvéseit, 
amelynek éppen ez a mentőmunka a célja.

Mint polgármester a törvény értelmé
ben felel Dudapest légvédelméért és 
azért, hogy a polgárság minden védeke

zési eszközt és módot megtanuljon.
Éppen ezért felhívta a polgárság apraját- 
nagyjai, férfiúit és nőit egyaránt, hogy lét 
érdekük miatt is álljanak a Liga szolgála
tába és dolgozanak azzal együtt. Befejezésül 
figyelmeztette a polgárságot, hogy ezen a 
téren

legfontosabb a fegyelmezettség,
mert csak igy képzelhető cl a tökéletes vé-

Hölgyek!
Amerika egy szenzációt 
találmánnyal forradalmo- 
sltotta a fürdöruhadivatot. 
f fürdőruha minden eddi
ginél kellemesebb, szebb 
és plasztikusan testhez 
simuló.
Egy méret minden test
alkatra jó.

Az uj

Heinzeimann*  
Orchidea 
FÜRDŐRUHA

modelljei már Pestre Is 
megérkeztek és azokat 
rövid időn belül bemtuta- 
juk a magyar hölgyközön
ségnek. A bemutató he
lyét és idejét ugyanitt 
tesszük közzé.

Világszabadalom! Törv. védve!

dekezés.
Ezután Pctróczy István nyugalmazott re

pülőezredes, a Légoltalmi Liga igazgatója 
lépett a pódiumra és vetített képekkel kisért 
előadást tartott a légoltalom kérdéseiről. 
Bemutatta a légitámadás fegyvereit, azok 
hatását, majd az ellenük való eredményes 
védekezést ismertette. Külföldi példákat ho
zott fel annak igazolására, hogy már

a világon mindenütt tökéletesen beszer
vezték a légvédelmet.

Pctróczy ezredes hivatkozva ezen külföldi 
példákra, hangsúlyozta, hogy

a légoltalmat Magyarországon a honvé
delmi miniszternek és a társminiszté
riumoknak, valamint u nagyközönség
nek a mostaninál sokkal erélyesebb 

támogatásban kell részesítenie.
A nagy tetszéssel fogadott előadás után 

Delta Donna Mihály székesfővárosi főjegyző 
lépett a pódiumra, aki a légoltalmi ügy
osztály képviseletében bejelentette, hogy

a székesfőváros légoltalmi ügyosztálya 
felkészült már a légoltalmi feladatok 

megoldására.
Bejclenlctte, hogy a főváros gondoskodni fog 
a szolgálatosok kiképzéséről és fölszerelésé
ről s az óvóhelyek létesítéséről. I'cl fog 
használni minden rendelkezésére álló épüle
tet, valamint az erre alkalmas területeket. 

| Ezenkívül meszemenően gondoskodni fog 
olyan műszaki berendezkedési eszközökről, 
amelyek segítségével a főváros minden la
kója kellő időben felkészülhet úgy saját
maga, mint hozzátartozóinak védelmére.

KÁDÁR LAJOS

E könyv szerzője paraszt ember — hajdani juhászbojtár... Műve a magyar tanyavilág első igazi regénye: a burkosi tanyák nyomora, 

évszázados népszokásai, fojtott szerelmi élete és még soha ki nem mondott szines gondolatai. Fűzve P 4.—. Kötve P 5.60. DANTE
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AZ IGAZI JÖ BRIDGEZŐNEK külön 
mányi jelent, ha olyan partit nyer, amit 
Csuk nz ellenfél hibájának kihasználásával 
lehet teljesíteni, Vulúbmi Ilyen „élenálló" 
kontráktól teljesített pénznarlihun, kitűnő, 
jó játékkal, de egyszersmind a jobboldali 
ellenfél némi segítsége mellet d r. Szigeti 
Pál. A parii 
kágos:

él-

uzonban Ig.v is nagyon tanul

Pali bátyánk Dél helyén ült és miután 
partnere körrel indult, majd 11 treffjét Is be
mondta, végül Dél azon vette észre magút, 
hogy 4 pikket játszik Nyugat a kür ket
tessel indult. Azonnali Impassz látszott ez
úttal a legjobbnak, <Ic mivel Kelet a dámá- 
> Ul fedett, lelve.6 kín, telin volt királlynl 
ütni. Ezután kiirt folytatott és ütötte uz 
nszlulon nz ásszal, majd hazalopolt még egy 
kiirt kis aduval. Kelet — Itt volt hibás uz 

.................. Felvevő most
káró 

......... . ............... ........ -
vélte, hogy , n pikk Impassznak —- a fenn
forgó elosztásnál — semmi értelme, lehívta 
a pikk ászt! Vall bár"! nem volt túlságosan 
elragadtatva, amikor a pikk király esett 
nnilnek egy hangos magyaros „közmondás
sal" adott kifejezést —, mert IsUzcn ex 
nem Jelentett kevesebbet, mint öt adut két 
figurával Keletnél. Most kis treffet hívott, 
ütötte nz asztalon nz ásszal és uJpa 
lopott haza. Kelet most már treffet dobott 
— <le későn! Treff királlyal felvevőnek 
ulabh rantréja volt és Ismét kört hívott oz 
asztalról. Kelet ugyan ellhc ment n pikk 
tízessel, de Dél tullopta és lejátszotta a hám 
■tel. tiuijil khdhi n> Blftd kiíróval f, 
nrn, Irlulrll tlfbb# ,netok«ddl,ornl. h.UV m 
,„i„ kiknvf.M'i «*>»■>  *
H teljesítéshez szükséges tizedik ütést. 
Br 6 vő Pali bácsi!

♦
SZOMBATON, 12-én rendezi m^b'v&s"s 

páros elrtversenyét n Magyar Tőzsde Club. A 
v.iscuv elnöke: Hollós Ödön, a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank ügyvezető igazgatója.

MESEBALT rendez az Unió L.. T.C.
este a Britannia uj kupolatermében. A s- t- 
kiildőtt miönuörft. ötletes meghívók nagy te. 
s í t arattak. Biztos m óriási hagyományos 
Vnio siker", hiszen Fischhof János elnök és 

Szalag István ulelnök a főrendezők.

Pali bátyánk Dél helyén ült 

ellenjáték kárót dobolt! 
nrra'tt következtetésre jutott, Imgy a 
Ininussz nem fog sikerülni és miután

Asszonyszemmel végig 

az égő Spanyolországon

K7. ÖTSZINÜ BRIDGE — melyről a 
Hói föl Napló számolt be elsőnek —. meg
kezdte pesti térhódit :sát. Az első „óriást" 
„lemmel (10 «■'«> K/.lr Ltaló. . lOMtey. 
rös kitűnő magyar válogatott mondta be w 
teljesítette.

ESTÉLY1BVHÁS díjkiosztó vacsorát ren
dez a Szövetség február 24-én a Hungária- 
szálló külön termében. Az 19.17. évi bajnok
nőket és bajnokokat fogják ünnepelni.

NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS a Fészek márciusi 
GÁLA versenye Iránt A hölgyek inár megren
delhetik «l estélyi ruháinkat, mert a verseny 
ÍM .....Un - ávlvevdk í. ní.dk —'U™ 
cslélylruhn klllckrö. A verseny első nap « 
szerencse verseny. A második napon n tovább
jutott 21 pár kiosztott lapokkal párosversenyt 
Játszik. *

A DIPLOMÁSOK február 2<V—27-én meghívá
sos csapatversenyt rendeznek saját helyiségük
ben A s/övelség egyesületeinek színeiben nem 
igazolt játékosok is indulhatnak. A 
versenyt körmérkőzés keretében bonyolítják le. 
Hír,Br. K'l'-I’ N”""1
,|r llolezer János főtitkárnál. A három első 
lu’vezett év a vigaszverseny gyöztcso tiszlelet- 
dijnt kap.  

Ezzel a címmel írja meg

HERCEG ODESCALCHINÉ
ANDRÁSSY KLÁRA
az

ÚJSÁG bán
tapasztalatait, melyeket heteken keresz
tül tartott utazásai alatt a borzalom 
országában észlelt.

Uritohan - kertre |jtc38 SZÓ 113 
nétö-eleasiw

•H g at' uHhftlry »ngv urt-n.ber HasSra azonnal Wadó. 
M •«! klnthi to lt> - 6 éráig. Museum-körut» ss. U. em.. 5. ajtó

— Háziasszony ok továbbképzése. Február 
l én. hétfőn este ft—7-ig. A család öltözködésé
nek problémái Előadó: Dr l.elsen Erzsébet 
pözöhemiilntó: Palacsinták, omlettek. Belépő
díj <>lt fillér. Február Kán, kedden és it-én, 
n.'nteken délután ö órakor fözflbcmutatö a ta
karékos g.izfösésről. Belépődíj nincs. Gázmű 
Vek, VI., Vilmos császár út 3. I. emelet.

A közlemények az ÚJSÁG minden vasárnapi 
számában jelennek meg.
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A. szép Lonci naplója
férfiakról és szerelemről

Egy pesti asszony regénye a bridge-szalontól a

A Markó-utcában egyik ájulásból a má
sikba esik a fogház legújabb lakója, Dará
nyi Ernőné.

Ki ez nz asszony? Az asszony, aki a lipót
városi penziószoba szekrényében a sztanlol- 
pnpiros csokoládé mellett csőretöltött pisz
tolyt tart és négy golyóval teríti le a vőle
gényét . . . Rendőr, ügyész vizsgálóbíró 
kikutatja majd „tettének okát", a biró a 
törvénykönyvben megtalálja a paragrafust, 
amelyik pontosan kiszabja az emberéletért 
járó büntetést, de csak a lakótársak, barát
nők, rokonok megfigyeléseinek apró ino- 
zaikkövciből lehet kialakítani ennek uz asz- 
szonynak a portréját, amely mögött hát
térnek ott áll az elhagyott férj és a vőle- 

aki őt akarta elhagyni..,
♦

asszony szökésvörös. Harminckilenc
éves. Az ura Igy .szólította: Loncl. A férj 
negyvenhatéves, cvlkkcres. Magas, erős, bo- 
rotváltatja a lmját. Az asszony Igy hívta : 
Ernőm. Sokat dolgozik. Rengeteg a ba
rátja. Mindenki szereti. Tipikus jóember. 
Nemrégiben becsületsértésért beperelt vala
kit. Az illetőt elítélték. A tárgyalás után 
Darányi megkérte az újságírókat, ne Írja
nak a pörről. „Talán kellemetlen lenne az 
ellenfelemnek, ha megjelenne az újságok
ban, hogy elítélték. Minek?..." — mon
dotta. Bandi, a vőlegény, hatalmas termetű 
fiatalember, harmincötéves volt. Együtt la
kott a szüleivel. Ha beszélt róluk, nem azt 
mondotta, apám, vagy’ anyám, hanem 
anyukám, apukám. Darányiné, ha másokkal 
beszélt róla, mindig igy emlegette, „a 
Kronstein", néha tréfásan csak keresztneve 
kezdőbetűjét ejtette ki fonétlkusan: „Bével 
moziba megyek", — szokta mondani.

¥

csapta le a kagylót. A penzióbeliek tudták, 
hogy ilyenkor az ügyvéd úrral beszélgetett.

Könyvet keveset olvasott. Az újság sem 
érdekelte nagyon. Színházba ritkán járt. 
Csak a mozit szerelte, a barátnőkkel való 
traccsolás szórakoztatta, a bridge és a 
dizőzös kávéházak. Egyszer egy hónapon át 
minden áldott este elment az egyik lipót
városi lokál dizőzét meghallgatni.

Loncl a magányos asszonyok penzió-éle
tét élte. Délelőtt tizenegy felé kelt fel. 
Nagyvirágos japán pizsamában járkált 
délig. Ebédután lefeküdt. Egy óra hosszat 
aludt. Utána mindennap fodrászhoz ment. 
Gondosan ápolta a haját. Szenvedélyes tele
fonáló. Néha negyedórákig ült a készülék
nél. Sokszor előfordult, hogy fojtott han
gon, kurta mondatokkal beszélt a telefonba 
és kezével eltakarta a száját. A2 ilyen be
szélgetések után mindig köszönés nélkül

o
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valamire és gondoskodjon az élelmezéséről*  
Pénzt Is küldött. A főkapitányság szoms 
szédságában van egv kis vendéglő, onnan 
küldtek a volt férj költségére reggelit, ebé- 
det, vacsorát, hogy ne éhezzen az asszony*

¥
Darányiné két éven át naplót vezetett. 

Tavaly odaadta egy barátnőjének, hogy 
olvassa el. Ebből a naplóból van ez a hat 
mondat:

„Hát ez a szerelem? Ugylátszik téved*  
tem. Milyen más volt Ernő. Nyugodt vol
tam mellette Mindig éreztem, hogy van, 
aki vigyáz rám és aki törődik velem, de 
B. csak udvarol, ez pedig csak szép, ér
dekes és izgató s nem unalmas, de hiába, 
ugylátszik, ez még nem minden, mert 
mégis a házasság az igazi szerelem a férfi 
és a nő között Nagyon félek, nem tudom 
mi lesz a vége",

★

így irt a férfiakról és a szerelemről a 
szép Lonci...

Barátnői kiszámították, hogy havonta 
körülbelül öt-hatszéz pengőt költött. Az 
ura a válás után is mindig érdeklődött, 
nlncs-c szüksége pénzre, támogatásra.

♦

A házaspár válása után a lányuk az apá
nál maradt. A lány tavaly érettségizett. 
Most ugyanannál a lapvállalatnál gépirónö, 
ahol az apja dolgozik. Darányi pár hete be
tegen fekszik kórházban. Lánya kivitte az 
Írógépét a.............. “
betegeágya 
gépét.

kórházba. Egész nap az apja 
mellett kaltogtalja szorgalmasan

i a válás után nem szakított 
családjával. Az asszony

az

tudta meg, hogy

Darányi _ _
asszony családjával. Az asszony rokonai 
nagyon szerelik a volt férjet. Minden nyá
ron pár hétig volt anyósánál nyaral. Dará
nyiné anyja a gyilkosság utáni napon Bu
dapestre jött. Még aznap meglátogatta a 
kórházban volt vejét.

*
Amikor különváltak, jóidéig nem látták 

egymást. Később egyszeregyszer össze
akadtak. Mostanában mór sűrűbben talál
koztak. Mióta Darányi a kórházban fekszik, 
az asszony többször is meglátogatta. Csü
törtökön délben is nála járt. Mikor behoz
ták nz ebédet a különszohába, Darányiné 
tálalta föl. Délután két 
uránál. Innen a volt férj 
ment haza a penzióba és 
agyonlőtte a vőlegényét.

*

...... ____ visszatértem, 
ragadtam. P iucér lett belőlem... A 

Palaceban, a 
Múrványineny- 

____ _____ . sem izeltt, 
; clfagytak Szibériában, de az 
bírtam. Juhászember fiábólóráig maradt nz 

betegszobájából 
hét óra múlva

Darányi pénteken reggel .............
mi történt. Azonnal telefonált, hogy kerít
senek védőügyvédet, egy barátját pedig 
megkérte, menjen a főkapitányságra, kér- 
dezlesse meg az asszonyt, nincs-o szüksége

Juhászbojtárból 
pincér — 

pincérből regényíró
Vállas, zömök, mosolygós arcú ember Ká

dár Lajos, egykori juhászbojtár, a magyar 
irodalom uj felfedezettje. Kicsit zavartan tu- 
sakodik az első Interjú kíváncsiskodó kérdé
seivel. most, hogy „Tyukász Péter" cimü re
gényét elindítja útjára s az eddigi ismeretlen 
Író személye, akarva nem akarva, a nagykö
zönség elé kerül.

— Negyvenegy éves vagyok már — mondja
szaggatottan — hát bizony régen elkerültem 
Alpárról, meg Tiszaujfaluról, ahol éppen olyan 
juhászbojtár voltam, mint amilyent „Tyukász 
Péter" cimü regényemben megírtam. A háború 
elején rögtön besoroztak, aztán orosz hadifog
ságba kerültem s mire visszatértem, már 
Pesten ..j. *
Pannóniában, a Royálban, a 
Margitszigeten és utoljára a 
asszonyban dolgoztam. Sehogyan 
Igaz, a lábaim is ” ‘ '
éjjelezést sem 1 . 
Sohsc lehet igazi jó frakkos pincér.

— Hogy őrizte meg Pesten, mint pincér, azt 
a kunsági nyelvet, amely olyan iitónozhatat- 
lanul egyéni zamatot ad a regényének?

Gondolkodás nélkül kész n válasszal:
— Ugy. hogy én belül, lélekben. Pesten Is 

juhászbojtár maradtam, meg ükkor is. mikor 
nz előkelő étteremben pezsgőt szolgáltam fel. 
Mert Iguzánban soha nem tudtam elszakadni 
a pusztától, a nyájtól, azoktól a szegény, min
denkinél nyomorultabb emberektől, akik kö
zött felnőttem.

— Tulajdonképpen Zilahy Lajosnak és 
Móricz Zsigmondnak köszönhetem, hogy iró 
lettem — folytatja egy kis szünet után. Har
minchat éves voltam, mikor valójában Írni és 
olvasni k ezdletn. Első regényamet, a „Doni 
halálbányát" megmutattam Móricz Zsigmond- 
nak és az ő biztatására folytattam aztán az 
írást. Pontosabban: ő nyitotta fel a szememet 
leány falusi villájában, hogy nem elég egy él
ményt megírni, ahhoz, hogy valaki iró legyen, 
hanem — tanulni is kell! Tanulni és olvasni. 
Eov év alatt közel kétszáz könyvet olvastam. 
Éjjel-nappal olvastam. Aztán megint vissza
mentem a falumba, hazamentem és megírtam 
Tyukász Pétert

Elmondja, hogy a vállalat, amelyik a regé
nyét kiadja, most végleg elszakítja a nagyvá
rostól. Annyi pénzt ad neki havonta, hogy 
feleségével együtt állandóan lent élhessen, 
Kiskunfélegyházán, végképp búcsút mondhas
son a pincérkedésnek és — csak Írjon.

— Az ugy volt — meséli — hogy behívatott 
nz igazgató ur és azt mondta: Nézze Kádár, 
maga elvész itt Pesten. Elfelejti n kunsági 
nyelvet és azt a környezetet, amelyikben fel
nőtt ... Mennyi kellene ott lenn magúnak ha
vonta? Mondtam: egy hetvenes. Az igazgató ur 
rámlicitúlt — sokkal többet kapok, mint 
amennyit reméltem, de az a kikötés, hogy soha 
nem jöhetek Pestre még látogatóba sémi

Ragyog nz arcn. Egy boldog embert Ugy in
dul Kiskunfélegyházáéi, mint valaha Adyék 
Párisiink...

Közben a „Tyukász Péter" kéziratban és 
kefelcvonatban már kézről-kézre jár a magyar 
írók közölt és a juhászbojtár regénye, megje
lenés előtt irodalmi szenzáció lett. Ez nem 
szociográfia és néni életrajz, ez n magyar 
tanyavilág első igazi regénye: a „bukrosi ta
nyák" ordító nyomorával, évszázados népszo
kásaival, napsütötte kék egével, fojtott sze
relmi életével és soha ki nem mondott színes 
gondolataival.

Kérek méj tiv pohárka

— A jő világítás derűt áraszt, szebbé, han
gulatosabbá teszi otthonunkat. A kifogástalan, 
bőséges világítás ma ínár nem okoz fejtörést: 
minél takarékosabbak vagyunk, annál érdeme
sebb áttérnünk a legmodernebb izzólámpa, nz 
uj Tungsram Krypton használatára. A tündöklő 
fehér Krypton-fóny ugyanis rendkívül gazda
ságos áramfogyasztással jár. S aki egyszer el
avult, gyenge lámpái helyébe becsavarta a 
ragyogó, uj KrlvptOn lámpát, szívesen elismeri: 
..Otthonának ékessége Tungsram Krypton fé
nyessége".

— Az arnnyér székrekedés folytán súlyos
bodik, sőt többnyire abból is keletkezik A Dar- 
mol könnyebbilíést szerez, mert enyhe hajló 
hatásával a megszokás következménye nélkül 
elhárítja a székletétel fájdalmasságát.

vAli.ai.au
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Oroszlánokkal tépette 

szét féltékeny feleségét 
egy állatszelidltő

Bukarest, febr. 6.
T ?A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése.) Nemzetközi artistakörökben már 
hosszú hónapok óta nagy feltűnést keltett, 
hogy az elismert állatszelidilö Vladimír 
.Golea

felesége nyomtalanul élt Unt.
Maga az állatszelidilö azt a hirt terjesztette, 
hogy az asszony elhagyta őt és Franciaor
szágba utazott, ahol nagyobb örökség szállt 
reá. Vladimír Golea az utóbbi hetekben be
tegeskedni kezdett, állapota mind súlyo
sabbra fordult és már utolsó perceit élte, 
amikor váratlanul megszólalt:

— Vallani akarok, feleségem nincsen 
Franciaországban...

Én ültem meg a feleségemet.
Az állatszeliditö ápolói azt hitték, hogy 

csak lázálmait mondja el a haldokló, de 
amikor is crősködött, hogy b» akarja val
lani bűnét, értesítették a rendőrséget, ahon
nan detektív ment a nagybeteg ágyához és 
szabályszerű jegyzőkönyvet vett fel. Vladi
mír Golea vallomásából egy érdekes és meg
döbbentő artistakarrier bontakozott ki.

— Már gyermekkoromban egyetlen vá
gyam volt, hogy cirkuszban élhessek. Szü
leimnek több háza és nagy üzlete volt, úgy
hogy vágyam elérésére

meg kellett 6zöknüm hazulról.
Tizenötéves voltam, amikor egy cirkusszal 
együtt eltűntem szülővárosomból. A cirkusz 
igazgatónője, akinek megtetszettem,

állatszelldllőnek képeztelett ki
és nemsokára mindenfelé elismertek ezen a 
téren. Legszebb számom az volt, amikor 
egyszerre negyven oroszlánnal és tigrissel 
dolgoztam egy ketrecben. Miután minden

Debrecen feliratban kéri a belügy
minisztert, hogy szigorítsa meg 

az állampolgárságok ellenőrzését
Debrecen, február 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'jelentése.) Egész Debrecenben nagy érdek
lődéssel tárgyalják a közigazgatási bizottság 
szombati ülésén történt eseményeket.

Nagy István dr. bizottsági tag felszólalá
sában azt kérte, hogy a debreceni rendőr
rég tartson erélyes idegencllenőrzó razziá
kat, mert — mint mondotta — keletről 
nagyszámú idegen szivárgott Debrecenbe. 
Kérte azt is, hogy a rendőrség 1851-ig visz- 
szamenőcn vegye revízió alá mindenkinek 
az állampolgárságát. A felszólalásra nyom
ban válaszolt Lám Dezső főkapilányhelyet- 
tes, a debreceni kapitányság vezetője.

Kisfaludy Károly emlékének 
áldozott a Kisfaludy Társaság 

vasárnapi ülésén
Vasárnap délelőtt a Kisfaludy Társaság a 

Magyar Tudományos Akadémia dísztermé
ben Kisfaludy Károly születésének Í50. év
fordulója alkalmából ünnepélyes közülést 
tartott. A közülésen megjelentek a kultusz
minisztérium képviseletében báró H lassics 
Gyula államtitkár, Némelhy Károly tanács
nok, a főváros részéről. Széli Józsefné, a 
belügyminiszter felesége, özv. Berzeviczy 
Albcrtné, vitéz levelűi Kozma Miklós titkos 
tanácsos, vitéz levcldi Kozma György, 
Preszly Elemér titkos tanácsos, Pest vár
megye főispánja. Karnis Gyula titkos taná
csos, a képviselőház alelnöke. Hegedűs 
Lóránt ny. miniszter, a TÉBE elnöke, Hcr- 
ezeg Ferenc titkos tanácsos, llavasz László 
titkos tanácsos, református püspök, Szász 
Károly valóságos belső titkos tanácsos. Mar 
tag Ödön miniszteri tanácsos Horánszky 
Lajos, Sebestyén Károly. Petmvics Elek, 
Csalhó Kálmán. Sik Sándor a Petőfi Társa
ság részéről. Szász Béla. Mártii Sándor, Mo
hácsi .lenő és Pap Viktor.

Az ülésen Jloinotr/ch Géza elnökölt. Meg 
nyitóbeszédében Szent István alakját idézte, 
aki

kllencszáz évvel ezelőtt szállott sírjába 
és élőiében népét a nyugati kereszténység 
és művelődés útjára vezette, amely alapja 
lett fenniaradásunknak. — Szent István mű
velődéstörténetünknek is megalapítója - 
mondóim többek kMII. Az eh.) nyomok, 
iiavnnh. mlivtarlirirl.-wlmilnkben ni '> 
Hóhoz Inlí-wll Intelmeihez vezetnek. A ke- 
reszténv művészetek emlékeit pedig .Szent 
István magas hegyen emelt székesegyházai 
képviselik nálunk.

sikeremet a cirkusz igazgatónőjének kö
szönhettem, hálából elvettem feleségül.

— Teltek-multak az évek — folytatta 
élettörténetét a haldokló — és feleségem 
egyre elviselhetetlenebbé tette életemet ál
landó féltékenykedésével. Legkibirhatatla- 
nubbá akkor váll a helyzet, amikor tényleg 
észrevettem, hogy feleségem mindjobban 
öregszik és megismerkedtem egy fiatal tán
cosnővel. Most már nem bírtam tovább és 
elhatároztam, hogy vagy öngyilkos leszek, 
vagy feleségemet ölöm meg.

Az emlékek hatása alatt az állatszelidilö 
pár percre elveszítette eszméletét és most 
már mind nehezebben, el-elakadva vallotta 
meg, hogyan gyilkolta meg feleségét.

— Az oroszlánokat nagyon sokszor együtt 
etettük. Egy alkalommal uj vadállatoKat 
kaptunk és megkértem feleségemet, hogy a 
két napja éhező hat oroszlán etetésénél se
gítsen nekem. Mikor az asszony a ketrec 
elé lépett .hirtelen

felrántottam a csapóa|tót s egy mozdu
lattal a kiéhezett, üvöltő bestiák közé 

dobtam.
Még most is fülemben cseng feleségem iszo
nyatos halálsikolya, de mire rádöbbentem, 
hogy, mit is csináltam, már nem volt segít
ség.

a hat megvadult oroszlán darabokra 
szaggatta és felfalta feleségemet.

Most már nem tehettem egyebei, minthogy 
a véres ruhafoszlányokat kiszedtem, a két 
recböl, elástam és mindenkinek azt mesél
tem, hogy’ feleségem örökösödési ügyben 
Franciaországba utazott.

Alig fejezte be vallomását Vladimír Go
lea, megint elveszítette eszméletét és néhány 
óra múlva meghalt.

A főkapitányhelyettes kijelentette, 
1851-lg visszamenőén nem lehet revízió 
alá vonni az állampolgárságokat, mert 

erre nincs törvényes alap.
Nagy István dr erre azt kérle, írjanak 

fel a belügyminiszterhez és tőle kérjék, 
hogy

terjesszen elő törvényjavaslatot, amely
nek alapján törvényhozási utón szigo
rítsák meg az állampolgárságok ellen

őrzését.
A törvényhatósági bizottság egyhangúan 

i úgy döntött, hogy Nagy István javaslata 
•szerint felír a belügyminiszterhez.

— Ez az év — folytatta Voinovich Géza 
— rövidebb távlatú emlékezésre Is figyel
meztet minket:

száz éve szállott sírjába Kölcsey Fe
renc, a Himnusz költője.

Amiért küzdött, az csak később teljesedett 
be, mert ő csak a politikai üldözéseket látta 
és munkával őrölte fe.l egészségét. Költemé
nyeit nagyobb költők fölülmúlták,

— hazafiasságban azonban nem niulta
felül aenkl.

— Egy másik név is hódolatra hi*  ma. 
Kisfaludy Károlyé, akinek bölcsője mellett

százötven évvel ezelőtt
virrasztóit a nemzet szelleme. Kiele ellen
téte KÖlcseyének. Amikor megszólalt, azzal 
a természetes beszéddel élt, amelyet gyerek
korában hallott.

Megérezte a magyar színjátszás hiva
tását

és nagy sikert aratott eredeti darabjaival 
Barátja volt nz Íróknak, majd vezérük lett, 
irodalmi kör gyűlt köréje és megindilollu 
ezzel az At/rorrf-l. A mi korunk, fájdalom, 
nem a nagyság kora, csak a nagy évfor
dulóké, de bizalommal tekintsünk a jövőre, 
mert a magyarságnak hivatása van s az 
mindig meghozta a kellő ihletet az iroda
lom számára.

A nagyhatású elnöki megnyitó után Hé- 
dey Tivadar másodlilkár olvasta fel jelen 
lését. Ismertette, hogy

a társaság tagjai közé hívta meg Beth
len Istvánt, a klasszikus szónoklat és az

államügyekért küzdő írótól! jelesét, 
Kállay Miklóst, akinek költői helyet jutta
tott a társaság, Mórái Sándort. Szekfü Gyu
lát és Watson Kirkconnel amerikai irót, aki 
lefordította a Buda halálát.

Egy ragyogószép, tizenhétéves 
szininövendék titokzatos eltűnése
a francia grófi vőlegény karján, 
vagy a leánykereskedők hálójában

Rejtélyek, titkok és ellenőrizhetetlen híresz
telések gomolygó ködében rejtőzködő leány- 
rablási bűnügy szálait próbálta kibogozni va
sárnapra vriradó éjszaka óta a budapesti
rendőrség. A rejtélyes bűnügy főrészereplője 
egy feltűnően szép tizenhét éves szininöven
dék, Körmöczy Silvia, aki tiz nappal ezelőtt 

eltűnt lakásáról
és azóta csak annyit tudnak róla, hogy az 
elmúlt északa egyik volt szinésznőtársa és egy 
elegáns fiatalember társaságában látták a 
/tóAóczí-uton.

Vasárnapra virradó éjszaka a főkapitány
ság központi ügyeletén bejelentették, hogy n 
fiatal leány, napok óta nyomtalanul eltűnt. Azt 
is közölték, hogy Silvia többször emlitette, 
hogy megismerkedett egy előkelő francia há 
zaspárral s egy francia fiatalemberrel, akik 
magukkal fogják vinni majd Franciaországba 
Az a gyanú, hogy Körmöczy Silvia falán 

leánykereskedők kezébe került.
A rendőrségi bejelentés nyomán megindult 

a hajsza a fiatal leány után, akinek tizenhét 
éves ragyogó szépségét és fiatal alakját nyom
talanul elnyelte valnmi titokzatos és eddig még 
kideríthetetlen esemény. Az első adat Fodor 
István nyugalmazott tiszthelyettes — a leány 
állítólagos gyámjának — lakáscíme: Nagy
mező lilén 21. A negyedik emeleten albérletben 
lakik. Értetlenül, csodálkozva hallgatja a kér 
dést, hogy mi tud a leányról.

— Nincs itt semmi, kérem — válaszolja 
mosolyogva — nem is tudom, hogy mi le
hetne.

— De hiszen a rendőrségen jelentették, 
hogy a fiatal leány eltűnt és talán leánykeres- 
kedök kezébe került.

— Én csak annyit tudok, hogy ő is mint 
én, albérletben itt lakott a szomszéd szobában 
és pár nappal ezelőtt eltűnt De azóta már 
minden rendbejött... Ezt is csak a nagynén- 
jétől tudom

— Hogy hívják a nagynénit?
— A nevét nem tudom, de azt hiszem, ö 

sem tud semmit a leányról.
— De ha ilt lakott a szomszédban és az ön 

gyámleánva, akkor csak kell tudnia közeleb
bit róla.

— Nem Is lakott itt, csak egy barátnőjével

lEggerth Márta
Jan Kiepura 
Bécsben készült csodafilmje: 

Szeretlek!
Rendezte:

BOLWARY GÉZA
Zenéjét szerezte

Puccini zenéjének felhasználásával:

RÓBERTST8LZ
A legkisebb szerepben is 

a legnagyobb művész:

Paul Remii 
Tiieo Linóén 
Fritz imhol 
Lizzie Holtzschuch 

, lYlimi Shorp
R. Romanovszky

Csütörtökön premier!

Bécsi 
Kamara•*>  Átrium

Végezetül n távollevő Harsányt Zsolt 
,,Detcktivtörlénet Kisfaludy Károlyról'*  
cimü elbeszélését Csathó Kálmán olvasta 
fel. Az ünnepi ülés után közebéd volt « 
VaddszA'iirt-szállóban.

jött fel néha... hogy mikor, azt nem tudom, 
azt sem tudom, hogy miért. De különben 
sincs itten semmi különös rejtély, mert biz
tosan az apjához utazóit, Körmöczy Ferenc
hez ,aki a Balaton mellett lakik. A közelebbi 
címét nem ismerem.

A mindenről megfeledkező Fodor István nyu» 
galmazolt tiszthelyettes barátságosan dbucsti- 
zott, a lakós ajtajában pedig mór ott vára
kozott a főbérlőnő és óvatosan súgta:

— De mégis itt lakott... A Fodor melletti 
szobában... Amióta eltűnt, hírét sem hallot
tam.

A házfelügyelőik úgy ismerték Körmöczy 
Silviát, hogy előadás után mindig rendesen 
hazajárt. Mndössze arra emlékeznek, hogv ta
lán tiz nappal ezelőtt, mikor liften Fodor 
Istvánnal együtt fölment lakására, elkesere
dett hangon kifakadt:

— Nem, ne jöjjön be a színházba, nekem Is 
van szám, majd én elintézem velük a dolgot!

Az egyetlen nyom, amelyen el lehet indulni 
ez a szó, hogy színház és a színházban már 
ragyogó szépségével még a legkisebb szere
pekben is feltűnt Tiz nap óta hiányzik innen 
is, de a gőrlök között legendaként él Silvia 
egyik tuolsó bizalmas közlése, hogy 

megismerkedett egv francia házaspárra! 
és egy fiatal francia gróffal, aki rövide
sen elveszi feleségül és mennek ki Fran

ciaországba,
Irigykedve, sóhajtozva tárgyalták napok óta a 
gőrlök Silvia karrierjét, de semmi pontosat 
nem tudnak róla azon az egy kósza híren kí
vül, hogy vasárnapra virradó éjszaka cgv ele
gáns ur és hölgy társaságában a Rákóczi utón 
látták a nyomtalanul eltűnt Körmöczy Silviát...

Ki mondott igazai? Ezt kell kideríteni most 
már a rendőrségnek. Igaz-e hogv leánykercs- 
kedök hálójába került a csinos fiatal Irány, 
vagy pedig tényleg a Balaton mellett lakó 
édesapjához utazott?

--------------------------- IW

Vasárnap tiltakoztak 
a szociáldemokraták 
a választójogi javaslat ellen

A szociáldemokrata párt vasárnap rendkívül! 
országos kongresszust tartott, amelyen Büehler 
■’ózsef ‘*ireder  Ferenc felszólalása után ha
tározati javaslatot osztottak szét, amely szerint 
a kongresszus tiltakozik a választójogi javaslat 
ellen, mert nz

n titkos szavazás kiterjesztését Jogfosztásra 
akarja felhasználni

és ezáltal a parlamentarizmus ellenfeleinek tesz 
szolgálatot.

I’eyer Károlv nzt fejtegette, hogy n javaslat 
elsősorban n munkásosztály ellen irányul, ho
lott az országra nézve a középosztálynak a: a 
selejtes eleme veszedelmes, amely tudás és 
szorgalom nélkül, rokoni és baráti összekötte
tésekkel akar jó állásba ülni és amely elszánt 
a demagógiára. Többen szólallak ezután fel, 
köztük Takács Ferenc képviselő

tiltakozott nz ellen, hogy haznflatlanság 
vádjával Illessék n szociáldemokratákat. 

Bucliinger Manó szerint a javaslat lényeges 
szavalatirtás és jogok csökkentése. Kclhly 
Anna kijelentette, hogy csak a rckacló áll a 
nők Választójoga ellen. Faláda Pál (Diósgyőri 
panaszkodott, hogy

a hatóságok támogatják a Festellch-moz- 
galmat.

Peycr azzal zárta le a vitát, hogv komi még 
afölött határozni, hogv a jövőben a párt részt- 
vegyen-e a választásokon vagy sem.

A légvédelmi rendelet 
megszegői ma kerülnek 
rendőrbiró elé
Hétfőn délelőtt érdekes rendőridről tárgya

lások kezdődnek a Vili kerületi rendőrkapi
tányságon dr Szigetiig Ferenc rendörfognl- 
mazó rendőri büntclöhiró előtt. A légvédelmi 
renddel elleni kihágások első csoportja kerül 
" rendőrbiró dó. aki dőrdálhntólag napokon 
keresztül fogja tárgyalni a sorozatos hasonló 
eseteket

A Vili kerületben tárgyalnak először llven 
lermészdii kihágási heveket, de később a többi 
kerületekből) h felelősségre vonják n rende
ld ellen vélőkel

A budapesti légvédelmi gyakorlatok alkal
mával renddclilcg kötelezték a háziurakat és 
lakókat a padlások kitiszlognlAsára Az összes 
papírhulladékot, szemetet és más könnyen 
gyuló nnvngot meghatározott időn belül

el kdldl távolítani a padlásokról.
Amikor a kitűzőit határidó letelt n kerüld! 
tűzoltóságok megbízottai sorra iártAk a háza
kat és megvizsgálták a padlásokat.

A pndtás-ra/zin meglepő eredménnyel vég
ződön Kiderült, hogv

közel ezer helyen megszegi *k  a rendddd 
és ill valósággal tűzfészkeket találtak a tető 
alatt.



8 HÉTFŐI NAPLÓ BodapCTÍ. i»38 tebruSz

Programot adott a román 
kormány a bukaresti rádióban

Erősebb éjszakai 
lehűlés

'4 Meteorológiai Intézet jelenti:
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék- 

let plusz 7 fok, n tengerszintre átszámított 
légnyomás 770 mm; alig változik.

Víírhutó időjárás a kővetkező 24 órára: 
Gyenge légáramlás. Változó felhőzet. 
Több helyen köd. Erősebb éjszakai le
hűlés. A hőmérséklet nappal alig vál

tozik.

“ EBÉD A TÖKÖK KCLCGYMIMSZTEH 
TISZTELETŰRE. a Budapesten tartózkodó 
Itüstü Arasz török külügyminiszter tisztele
tére báró Apor (iábor rendkívüli követ és 
meghatalmazott miniszter, a külügyminisz
ter állandó helyettese, szombaton este n 
Gcllért-szállóbnn estebédet adott, amelyre 
hivatalosak voltak Behtdzs bej budapesti 
török követ, Hamdi Arpag berlini török 
nagykövet, Haydar belgrádi török követ. 
Tatig László államtitkár, dr. Küld Lajos 
követség! tanácsos, a külügyminisztérium 
politikai osztályának helyettes vezetője és a 
külügyminisztérium több tisztviselője.

— A pápa koronázásának évfordulója. 
'XI. Pius pápa megkoronázásának Ifí. évfor
dulója alkalmából vasárnap délelőtt 10 óra
kor n budavári koronázó főtemplomban dr. 
Serédi Jusztinlún biboros-hercegprimás ün
neplés hálandó főpapi szentmisét pontifikáll. 
Sík Sándor piarista, szegedi egyetemi tanár 
pedig ünnepi szcntbcszédet mondott.

Bukarest, fehr. 6.
Goga miniszterelnök tegnap este rádió

beszédet mondott, amelyben Igy foglalta 
össze pártja egyhónapi uralmának eredmé
nyeit:

— Belső lelki újjászületés, megfelelő ke
retek teremtése korszakalkotó reformok szá
mára. Románia tekintélyének jelentős meg
növekedése a külföldön, az ország teljesen 
rendezett anyagi és pénzügyi helyzete.

Micescu külügyminiszter genfi szereplésé
vel kapcsolatban Goga miniszterelnök hang
súlyozta, hogy a csalárd utón román állam
polgárokká lett zsidók kérdésében

a román kormány álláspontja győzött
Géniben,

Románia — mondotta a miniszterelnök —,

— A kormánypárt győzött a jugoszláv 
szenátorváiiMztáaokon. Jugoszláviában a va
sárnapi szenátorválasztások a kormánypárt 
győzelmével végződtek. A szenátus tagjainak 
egyhnrmadát választották meg. Tizennégy 
kormánypárti jelölt nem kapott ellenjelöltet. 
A választást nagy érdeklődés előzte meg, 
mert Jugoszláviában már hosszú idő óta 
nem volt alkalom arra, hogy a kormány
párt és az ellenzék összemérje erejét.

— A százalékrendszcr hlhál az éjszakai 
plncérnugygyülésen. A Hétfői Napló leg
utóbb hosszabb cikkben számolt be az ét
termi és kávéházi alkalmazottak nagyará
nyú mozgalmáról, amelynek legújabb etapp- 
ja a február 8-ról 9-re virradó éjjel két óra
kor kezdődő szakmai nagygyűlés a József- 
körut és Kölcsey-ulca sarkón lévő Omnia- 
mozgóban. A napirend legfontosabb pontjai 
a százelékrendelet megreformálása, vagyis 
a mai elosztási arány megváltoztatása; a leg
kisebb munkabérek sürgős megállapítása; az 
üzleti tehervállalás megszüntetése; a munka
időrendezés és a fiatalkorúak éjjeli munka
tilalma.

■— Körözőlevelet adott ki a győri rendőr
ség Gál László ellen. A győri rendőrség az 
özvegy Gál Sándorné nugytrafikjában ren
dezett önbelörés nyomozása során megálla
pította, hogy Gál Lászlónak kél útlevele is 
volt: egy román és egy magyar. Az adutok 
szerint Romániába szökött. Vasárnap kö
rözőlevelet adlak ki ellene. Ugyancsak va
sárnap foglalkozott a vádtanács a letartóz
tatásban lévő Gál Sándor ügyével. A vád
tanács is fogvalartotta Gál Sándor’.

Házassági 
évfordulójára 

fiz szál rózsát lopott
Ijedt tekintetű fiolái férfi állott tegnap a 

büntetőtörvénysxéSc előtt. Lopás volt a vád el
lene. Tavaly ősszel történt inég a lopás, ami
kor a Ilúzsudumb villáinak kertjében pompáz
tak. illatoztak a szebhnél-szebb rózsák. Svolik 
Károly állástalan fiatalember — aki most a 
bíróság eló került —, olt sétált a villák előtt. 
Egy ideig nézte a gyönyörű rózsákat, aztán 
egy hirtelen elhatározással átugrott ax egyik 
villa kertjének kerítésén és egymásután tépte 
le a szebbnél-szcbb virágukat.

Tíz szál rózsával a hóna alatt ugrott át a 
kerítésen

és gyors léptekkel sietett lefelé n Rózsadomb
ról. De nlig haladt pár lépést, rendőr jött i 
szembe vele. j

— Honnan hozza ezeket a virágokat? — kér-1 
dezte n rendőr a fiatalembertől, aki zavartan 
dadogott. Pár perc intiuva már a rendőrszohán 
voltak, ahol Svolik Károly

beismerte a róssalopást.
Igv indult meg az eljárás ellene.

Könnyekkel a szemében, sírásba csukló han
gon igv vallott a bíróság előtt Svolik Károly: !

— Állás nélkül lézengtem már hónapok óta... 
Mindenütt megpróbáltam elhelyezkedést találni, 
sehol sem sikertilt .. . Azon a napon három- 
esztendős házassági évfordulóm volt... Vala
mivel kedveskedni akartam otthon a felesé
gemnek. de egv fillérem nem volt... Ekkor 
pillantottam meg a villa kertjében a rózsákat 
és elhatároztam, hogy

fis stál rótuuhitl megyek hsza... 
Hazaviszem házassági évfordulónkra...

Amikor vallomásában idáig érkezett Svolik 
Károly,

zokogásba tört hl. perceken át rázta a ■ Irán.
A bizonyító eljárás lefolvtatása után a rózsa

lopási bilnpör azzal végződött, hogy a bíróság 
négynapi fogházra Ítélte Svolik Károlyt.

- ItaldloriÍKok. Maiin Dénes építészmérnök, 
tartalékos huszárfőhadnagy, n nagy arany 
tiszti vitézség! érem és számos más magas ka
tonai kitüntetés tulajdonosa, a háborúban szer
zett betegsége következtében vasárnap reggel 
váratlanul elhunyt. - Driicker Géza 65 éves 
korában folyó hét 6-An elhunyt. Halálát özve
gye <s fiaiként szeretett nnokaöccael és sógo
rai gyászolják. — Froseh Pál. n Salgótarjáni 
Köszénbánna rl. nv. bónyaigazgalója. 75 éves 
korában elhunyt. Temetéso hétfőn délután há
rom ómkor lesz a Kerepesl-uti temető halót- 
fnshárá hói.

Kiraboltak és meztelenre vetkeztettek egy 
gazdát n község határában. Tankovlcs György 
bnlnlonfökaiári gardát vasárnap a község ha
lárában búrom ember mavlámadla, elrabolta 
S,V) pengő készpénzét, maid lehúzták róla a 
ruhákat is és meztelenül hagyták az ország 
utón. A csendőrség keresi a támadókat.

Halálra égett a kályhából kipattanó szik
rától. Orv. Mester Jánosné vörősberényi asz- 
sronv ruháját szombaton este meggyujtotta 
egv szikra, amely kipattant n kályhából. Az 
asszony súlyoz égési sebeibe belehalt.

— Tizennyolc hónapra ítélték a váltóhaml- 
alló tlsrtvlaclönöt. Veszprémben dr. Horváth 
Béla körjegyző alkalmazottja. Horváth Mária 
lis/tsiselónő ?.» váltót hamisított. Szombaton 
;< veszprémi törvényszék n tisztviselőnőt jog
erősen tizennyolc hónapi börtönre Béllé.

— Bálhelyettesltö Thé-prolongé-t rendez feb
ruár 20-án. vasárnap délután 6 órai kezdettel 
a Gellért szállóban a Miefhoe. Báliroda: Királyi 
Pdl-utca 9. Telefon; 18-M-79. 
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| a tack rúzsok u. n. 
normál színskálája 
szőkétől kreolig

Színében ' 
fényhatáséban 
tartósságában 
utánozhatatlanok v V a

rívok® tack ajakruzsok
Kirjc izakűzletelcbcn, vagy dr. Holczcr illatszertálában, Teréz-kérut 8
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eltökélten megvédi a nemzet méltóságát bár
mely oldalról jövő támadás ellen.

Hodos miniszterelnökségi államtitkár fel
olvasta a rádióban a kormány kiáltványát, 
amelyben a kormány közli pártjának pro- 
grammját. A kiáltvány külpolitikai vonatko
zásban a következőket mondja:

— A román kormány mindenekelőtt a 
nemzeti méltóság politikáját akarja foly
tatni.

A kormány érintetlenül fenntartja a 
meglevő szövetségeket és baráti szerző
déseket. Ugyanakkor Igyekszünk kiter

jeszteni külföldi barátaink körét.
Tartózkodni fogunk más állnmok bcliigyelhe 
való minden olyan kisérlettel szemben is, 
amellyel a ml belügyeinkbe akarnának be
avatkozni.

— Elütötte a taxi. Az Attila utca és Roham
utca sarkúnál Lénárt Sándor gépkocsivezető 
a RO. 773. számú taxival elütötte Kormos 
Edit 17 éves szobalányt. A mentők a laányl 
elsősegélynyújtás után az Uj Szent János- 
kórházba vitték . ,

— Baltával leütötte ellenfelét. Tóth Gábor 
kifutó és Salamon Pál szerelő a Dohány utca 
62. szóinu házban összeszólalkoztak. Tóth mér
gében egy kalapócsot kapott fel és azzal Sa
lamont kétszer fejbcsujtotla. A súlyosan sé
rült szerelőt n mentők a Rókusba vitték, a 
kifutó ellen pedig megindult az eljárási

•— A hálok báljának keresztelték el a 
múlt esztendőben uz Újságíróbált és ennek 
n jó hírnévnek az idén is meg fog felelni. 
Tegnap a bálközi blokk az Újságíróbál he
lyiségében (New-York-palota) illést tartolt 
és nemcsak nz értékes művészi programot 
tárgyalták meg. hanem a két bál társadalmi 
sikerét is előkészítették, sőt a fiatalság mu- 
lallatási lehetőségéről is gondoskodtak. Min
den clitbál elnök nyitni fog az Újságíró
bálon, amely igy hivatásához híven valósá
gos beszámolója les: a báloknak, a bálclnö- 
kök az clitebálok búlkirálynőit választják 
partnerüknek és igv a budapesti szépségek 
ünnepélyes felvonulása lesz az Újságírók 
bálja, amely tulajdonképpen a frasang záró
bálja. hiszen február 28-án, a frsang utolsó 
hetének hétfőjén tartják meg a Vigadóban.

— Bajtársi találkozó. A debreceni volt cs. 
és klr. 39. gyalogezred tisztjei és tisztjelöltjei, 
családtagjaikkal együtt, minden hónap má
sodik csütörtökén, este 8 órakor tartják baj
társi találkozójukat a Zöldfa-étteremben, Krisz
tina tér 9. sz. alatt. A legközelebbi összejöve
tel f. hó 10-én lesz.

Helyet az ifjúságnak — 
a hangversenydobogón

Sok halogatás után a: Operaház az elmúlt 
héten végre műsorába iktatta a Troubadur 
előadását, hogy csokorba kötve prezentálja 
azt a fiatal gárdát, amelyre minden való
színűség szerint az intézmény és zenekultú
ránk jövendőjét építeni fogja. Ez a körül
mény nagyban növeli a kritika felelőssegét 
és arra kényszerít, hogy felkutassuk mind
azokat a tényezőket, melyek, ha láthatatla
nul is, de hatékony befolyással bírnak min
den művészi megnyilatkozásra. Elsősorban 
arról a tradicionális operaházi légkörről 
beszélünk, amely megfojtotta a szín
padot, az énekeseket és velük együtt 
a nézőteret is. Az előadásból, sajnos, 
hiányzott a fiatalság, az igazi élet 
tüze, az a gőg, amely az éneklő madarat 
az ég felé repíti, mert minden egyéni el
képzelés és Önállóságra való törekvés meg
akadt az elődökből fakadt és rájuk szabott 
művészi formákban. Meghasonlott telkek
ként járkállak fel s alá a színpadon, mert a 
melléfogástól és az esetleg ezt követő állás- 
talanságtól való félelem bénává tette őket 
és megölte egyéniségük szabad áradását. 
Pedig nagyon sok igazi művészi érték hever, 
bennük kiaknázatlanul, kiforratlanul.

Meg kell köszönnünk a fiatalság szere
peltetését, de nem hallgathatjuk el, hogy a 
magyar zenei életben egyeduralkodó Opera
ház munkájában most már nyilvánvalóvá 
válnak azok a bajok, amelyeket a Városi 
Színház operatársulatának feloszlatásakor 
a szakemberek megjósollak. Az ország rep
rezentatív dalszínháza a teljes önellátásra 
szorul. Ez azt jelenti, hogy az operának 
magának kell megteremteni és kiformázni 
azt az együttest, amely alkalmas zenekultú
ránk re prezentálásával annak tovább fej
lesztésére is.

.4 hivatalnoki fegyelembe szorított együt
tes annyira alkalmatlan művészi teljesítmé
nyekre, mint az elszabadult, hangjuk és 
egyéniségük gőzében élő sztárok. Fegye
lemre szükség van, de ha az egy kicsit en
gedne szorításából, Hámory Imre Sem „ké- 
pczné'“ agyon a színpadon a hangját és nem 
akarna zeneileg kiforrott művészként hatni, 
mert észrevenné, hogy a kierőszakoskodott 
technikával csak elfojtja igazi értékét, a 
hangját. Valóban olyan, mint az az énekes, 
aki elveszett magasságát bűvészkedéssel
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akarja pótolni. Erre nincs szüksége sem 
neki, sem Lacidnak, aki szerelmi vallomá
sait pépszerüvé csámcsogta a hangképzés 
nagy igyekezetében. Laczó hangja a felső 
regiszterekben nagy erővel és szépen cseng, 
de neki is, mint Némcthy Annának, vagy 
Rigó Magdának csak Schubert, Schumann 
és Rccthovcn dalain keresztül lenne szabad 
eljutniok az operáig, mint drámai műfajig, 
ennek pedig egyetlen útja van: a hangver
senypódium.

Az Opera sokfele célja mellett csak ne
hezen tud műsorába szorítani ilyen bemu
tatkozó estéket és igy a hangversenyrende- 
zőkre háramlik az a feladat, hogy a magyar 
énekesek, zenészek, karmesterek számára 
szereplési és fejlődési lehetőségeket teremt
senek. Komoly nemzeti érdekről van szó, 
amelynek elhallgatása igen súlyos megítélés 
alá esik. A világ minden nemzete a maga 
értékeit, tcrmclvénycit árulja. Az üzleti rek
lám, a politika, mind csak egy célt, a nem
zeti értékek kibánydszását, eladását és ezre? 
együtt a társadalom gazdasági helyzetének 
valamiféle uton-módon való megjavítását 
szolgálja. Csupán a mi hangversenyrendező 
vállalataink nem hallják, vagy nem akar
ják meghallani, hogy a sok idegen nyelven 
gügyögő, csacsogó, rekedt és süket énekesek 
és muzsikusok szerepeltetése helyett meny
nyivel Üzletszerűbb és erkölcsösebb lenne a 
mi valóságos tehetségeink bemutatása. 
Mert minden ellenkező véleménnyel szem
ben állítjuk, hogy Laczó István, Koréh 
Endre, Hámory Imre, Némethy Anna. Ta
mási Ilonka, Rigó Magda, Hitszka Rózsi és 
a többiek dalestjei számára van publikum, 
mert van hallgatóságuk évek óta az Operá
ban is.

Szabaddá kell tenni az utat. .4 hangver
senyrendezőknek be kell látniuk, hogy nem 
csak a törtető féltehetsénck, dilettánsok pil
lanatnyi hasznot jelentő kiszolgálása a fel
adatuk. hanem az általuk most elhanyagolt, 
de a közönség érdekeivel együtt haladó 
vállalkozás, amelyhez az egyetemes kultúra 
érdekei is fűződnek.

Dr. Lelten László

— Légvédelmi gyakoriul volt Jászberény
ben. Jászberényben légvédelmi gyakorlatot 
tartottak, amely kél részből állott; csök
kentett és teljes elsötétítésből. A gyakorlat 
során gyujtóbombák okozta két tűzhöz se- 
gédtüzoltókkal megerősített tűzoltóság vo
nult ki. A gyakorlat minden vonatkozásban 
jól sikerült,
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Alkotmányhűségről 
beszélt Hunyady Ferenc gróf 

a Nemzeti Kaszinó 
Széchenyi-lakomáján 

r Vasárnap este tartotta meg a Nemzeti 
'Kaszinó hagyományos Széchényi emlék
lakomáját, amelyen nagyszámú előkelő kö
zönség vett részt.

Ezídén Hunyady Ferenc gróf tartotta meg 
az ünnepi beszédet s kezében a Széchenyi 
serleggel emlékezett meg a nagy 
államférfluról. Beszédében többi 
ezeket mondotta:

— Széchényi István híve volt a 
alkotmánynak. Ezt éppen ma illik 
borítani, hogy

élő tilalomfának állítsuk a legnagyobb 
magyar alakját, fajunktól idegen, uj- 
módi eszmék érvényesülésével szemben.
>—> Széchenyi István magyar volt, a ma

gyarság legmélyebb süllyedése idejében. És 
hogy magyar földből megszületett akkor 
Széchényi István s őt követték akkor a ma
gyarok,

bizonysága annak a regeneráló erőnek, 
amely még mindig vissza tudott torpan- 

tanl a megásott sir széléről is. 
Ennek az uj életciklusnak kezdetén magyar 
mágnás szava volt a halálból hívó harsona, 
ezáltal lett Széchenyi István a magyar úri 
rend hivatásának tanúja, de egyszersmind 

figyelmeztetőnk azokra n kötelességekre, 
amelyekről csak létjogosultságunkkal 

együtt mondhatunk le.
Hunyady Ferenc gróf ünnepi beszédét 

lelkes tapssal honorálták a Széchenyi la
koma résztvevői.

30 év óta 
bírja a Darmol sok millió ember 
bizalmát. Ez a legjobb bizonyíték, 
hogy a Darmol milyen jól bevált 
hashajtószer. - Székrekedés ellen 
a |ó é, kedveli 
hashajtószer, a “

— Megszakadt az összeköttetés az orosz 
sarkkutató gőzössel. Február 4-ikc este óta 
megszűnt a drótnélküli táviróösszeköltetés 
a szárazföl és az „Ézsaki Sark -állomás, 
valamint a Murmanec gőzös között. A za
vart erős mágneses viharok okozzák. Feb
ruár 5-én este rövid időre helyreállt az ösz- 
fzeköttetés s ekkor a következő szikratáv- 
Irat érkezeit Moszkvába: „Az állomás hely- 
sete a következő: északi szélesség 74 fok 3 
perc, nyugati hosszúság 16 fok 30 perc. A 
kutatók állandó küzdelmet folytatnak a 
sarkvidéki zord időjárással, de azért foly
tatják tudományos megfigyeléseiket.

— Kelten a halálba. Az egyik Tiszavezseny 
melletti tanyán Lovász Vilmos 21 éves gazda
sági munkás feleségül kérte a szomszéd tanya 
kocsisának 15 éves leányát, Deák Ilonkát. A 
szülök ellenezték a házasságot s a két fiatal 
ember vasárnapra virradó éjszaka öngyilkos
ságot követett el. A tanya pajtájában találkoz
tak és mint Lovász Vilmos búcsúleveleken 
megírta, először segitett fölakasztani szerelme
sét, azután főlielöttc önmagot. Vasárnap reggel 
találták meg holttestüket.

— Elkülönítve tárgyalja a szolnoki tör
vényszék Tóth Tamás bűnügyét. A szolnoki 
törvényszék szombat délután tanácsülést 
tartott’, amelyen az orvosi vélemények alap
ján a szolnoki városházán történt vissza
élésekkel kapcsolatban vád alá helyezett 
Tóth Tamás volt polgármester ügyét elkü
lönítették a többi vádlott ügyétől, mert a 
volt polgármester egészségi állapotára való 
tekintettel hosszabb időn keresztül nem je
lenhet meg a főtárgyaláson.
- Nagy sikere van a rigai magyar kiállítás

nak. Rigai jelentés szerint, átütő erejű sikere 
van a Rigában megnyílt magyar művészet.kiál
lításnak. Az egész lett sajtó h”5“M T,6.1’
kai közöl n kiállításról s beszámol /oroA Bj la 
magyar követ és Csánky Dénes főigazgató be
szédeiről.

—ANYA FS FIA ÖNGYILKOSSÁGA Kis
pesten, a Szent László ut 14. «“>”» ‘’V’iu" 
súlyos széngúzmérgezés “'nelel föl0“ 
Iák a szomszédok Muroshegyi Alfréd lakatos
• ArtZ.i or\ Zvai feleségét és hálom éves AlfZi < 
fiát A kihívott mentők inegnllapilották, hogy 

i'S“„r Livín-kórtózta viliik súlyos 
pótban a mentők.

IUU líptrtlík cIS.
_ F™*  Magdi; I.

ot kMM«k. (Minden k.ldn ír- 
tesltés helyett.)

Három akasztás lesz
ezen a héten Ausztriában

Bécs, február 6.
Hétfői Napló tudósítójától.) Három(A 

halálraítélt: Franz Bittmann 28 éves bécsi 
aranyműves, Georg Vogestatter 38 eszten
dős, valamint Mathias Grunewald 30 gazdál
kodók Ítélete ellen tett semmiségi panaszt 
utasította cl a legfelsőbb bíróság.

Bittmann a múlt év májusában egy csa
ládi perpatvar után feleségét harmadik eme
leti lakásuk ablakán

kidobfu az utcára.
A szerencsétlen asszony

halálra zúzta magát
az utca kövezetén. Bittmann állandóan ár-

tatlanságát hangoztatta és azt állítja, hogy 
felesége öngyilkossági szándékkal ugrott ki 
az ablakon. Georg Vogestatter és Mathias 
Grunewald egy karintiai banda vezérei vol
tak. A banda rabolt, gyújtogatott és foszto
gatott a felaőkarintiai falvakban.

Kétizben gyilkosságot
is kíséreltek meg. Vogestatter és Grunewald 
bűncselekményüket abban az időben követ
ték el, amikor gyújtogatásért statóriális tör
vényekkel vonták felelősségre a tetteseket 
és ezért ítélték Őket halálra.

Amennyiben a szövetségi elnök nem él 
kegyelmi jogával, ugy mindhárom halálos 
Ítéletet még a hét elején végrehajtják.

PönW angol-olasz
tárgyalások kezdődnek

London, február 0.

A vasárnap külpolitikai szenzációja n 
nagytekintélyű Sunday Times cikke uz an
gol-olasz viszonyról, mely — beavatott kö
rök értesülése szerint — az illetékes hely 
kifejezett jóváhagyásával jelent meg. Poli
tikai és diplomáciai körök véleménye sze
rint ezzel a a cikkel nz angol kormány 
annak az útját kívánja egyengetni, hogy

végre megkezdődhessenek azok a döntő 
angol-oksz tárgyalások, amelyekről 
Chamberlain és Mussolini emlékezetes 

levélváltása óta állandóan szó van.

E tárgyalások célja az volna, hogy össz
hangba hozzák az angol és az olasz állás
pontot mindazokban a világpolitikai kérdé
sekben, amelyek mind a két ország érde
keit érintik és ily módon megteremtsék az 
alapot a két ország közötti régi, 
olasz-abesszin háború kitörése óla

főtanácsadójának római 
Htjára.

már többizhen felmerült, 
különböző okok miatt lc-

Az utazás terve 
később azonban 
mondták.

; — KIK BOMBÁZTÁK A SPANYOL VÁ-
, KOSOKAT? A salamancai„rádióállomás kö- 
I zöitc a spanyol nemzeti kormány válasz

jegyzékének szövegét a barcelonai kormány
• tiltakozására a harctér mögötti városok légi 
1 bombázása elleti. A válaszjegyzék hangsu- 
I lyozza, hogy a köztársaságiak voltok az el

sők, akik megtámadtak egészen nvilt váro
sokat, igy többi között Algecirast, Tetuánt 
és Ccutáf, amelyekben semmiféle katonai 
erődítés sem volt. A nemzetiek repülői a

I jegyzék szerint kizárólag katonai létcsitmé- 
i nyékét bombáztak.

— Újabb rckordi-epülcs. Rickelts Clous- 
Ion angol repülőtiszt vasárnap reggel a 
gravesendi repülőtértől felszállott, hogy re
kordidő alatt repüljön Angliából Ujzílandba 
és vissza. #

— Nagyszabású japán bombatámadás, 
ötven repülőgépből álló japán légiraj nagy
szabású bombalámadúst hajtott végre a 
Kantonból llankau és Hongkong felé vezető 
vasútvonal ellen. Ugylátszik a japánok min
denáron el akarják vágni Kantont a külvi
lágtól. Kantontól nem egészen 100 kilo
méternyire délre, a portugál Macao közelé
ben, vasárnapra virradó éjszaka a japánok 
heves zárólüz védelme alatt újra megkísé
relték ll partraszállást. A kínaiak a végsőkig 
való ellcnlállásra készülődnek és a part 
közelében lövészárkokban helyezkedtek cl.

A fllmmii7cum megszívlelendő ötletét ve
tette fel az elmúlt napokban nz egyetlen női 
levéltárosunk. dr. Pálffy Ilona, aki muzeum 
számára akarja megszerezni a magyar hangos
filmek néhány jelenetét: szerintünk elrettentő 
példának a jövőre!
_ Svédországban tilos az önkéatcstoborzás. 

A svéd kormánv tfrvényjavaslnlot terjesztett 
nz. országgyűlés elé. A javaslat megtiltja önkén
tesek toborzását a spanyol hadvlselöfelek szá
mára.

_  Nagy Endre előadása a Cobden Szövet
ségben. A Magyar Cobden Szövetség szeminá
riumában Fedd este r,'<7 órakor Nagy Endre 
„Mennyi az élet értél e9" címmel előadást tart 

Emit muzeum clöndóternié:«*.».
Korrepetálásra, Idegen nyelvek tanítására 

kitünően képzett tanerőket, bármilyen irodai 
munkára elsőrangú munkaerőket készséggel 

fajául n M1EFH0E, Királyi Pól-utca 9. Telefon: 
! 833-79.

delmesen megromlott kapcsolat helyre
állítása számára.

A földközitengeri kérdéssel hozzák kap
csolatba azt a tényt is, hogy

Edén külügyminiszter fogadta gróf
Grandi londoni olasz**"hdf'ykövctet  és 

hosszasan tárgyalt vele.
Grandi után Corbin francia nagykövet je
lent meg Edennél, majd később megláto
gatta az angol külügyminisztert a nyoni 
egyezmény többi aláírójának londoni kép
viselője is.

A Foreign Officehoz közelálló körökben 
bizonyosra veszik, hogy egészen rövid időn 
belül

sor kerül Sir Róbert Vansitlart, az an
gol kormány

— Az Iuternaeionai Club estélye. Pénteken 
este rendezte meg a^jnternational Club fénye
sen sikerült estélyét^amelyen előkelő közön
ség vett részt. A díszes közönség soraiban 
megjelentek:

Kobr Milos és felesége, De Cew/cneer és fele
sége, Kínra von Úrban, Guilleaume Arpádné, 
Juhász Zoltán és felesége, G’ecső Sándor, Nils 
Kccndregen, yr. Zichy Ernő, gr. Bem de Cos- 
bán, dr. Glósz Ödön, dr. Rohringer Endre, báró 
Apor István ifj., Laurencze Sophie, Molnár 
Károly. Molnár Károly és felesége, Segessváry 
Gvörgv, báró Schmerzing Egm és felesége, 
báró Schmerzllng Hannibál, dr. Tér ff y Gyuláné, 
Lers Hortense bárónő, Gertrude IJiener Trau- 
thenthal, Ingeborg Olt, Havas Kálmán és fele
sége, Eölbcy Thyll Margit és László, Kőszegi 
Margit, Takátsy Judith, Tükrösig Jessy, J. K. 
Roborou), Baronin von Endc, Berzeviczy Editli, 
dr. Miklós Andor, Rendi Tibor, Abay Kálmán, 
Németh János, Szokatta László és Endre, Hajdú 
Zoltán, Bacsó Jenőné és Alexandra, dr. Robotig 
Fcrcncné és leánya.

— BÁLI ESTÉK.
— Az Unió Laum-Tennis Club f. hó 12-én, 

szombaton tartja a Brltannia-szálló uj kupola
csarnokában hagyományos Jelmezbálját ra
gyogó külsőségekkel „Bál a Meseországban" 
címen.

A Budapesti Tűzoltó Testületek Szövetsége 
február 12-én, szombaton, az Allutni Gépgyár 
lakótelepének dísztermében (X., Golgota-ut 9— 
11) tűzoltó táncmulatságot rendez

— Amerika uj nyugati légi támaszpontja. 
Washingtoni jelentések szerint az amerikai 
tengerészeti minisztérium elhatározta, hogy a 
Honoluluban állomásozó tizenöt nagyható- 
sugaru v.izí-hombázórep(ilőgépből álló légirajt 
bizonytalan Időre nz eddig még megerősítés 
nélkül levő Gtnrm-szigetre helyezi. A Fülőpszi 
getek teljes függetlenségének megadása utón a 
Manilától 1728 mérföldre keletre lévő Guam- 
sziget lesz nyugati irányban Amerika legtávo
labbi légi támaszpontja.

— Endrőd ünnepe. Az cndrődl főldmives egv 
let uj székházit vasárnap szentelték fel és 
ekkor leplezték lo a községháza közgyűlési 
termében vitéz Ricsóy-Uhlarik Béla főispán, 
Márlig Barna alispán és Csernus Mihály apát 
plébános arcképét.

— Előadás a dtinavölgyi kérdésről. A Ma- 
agat Külüeyt Társaság február 10-én, csütörtö
kön délután hat órakor a társaság tanácster
mében (Országháza XI kapu) felolvasó ülést 
tart, amely alkalommal dr. Toporczi Emil „A 
dunnvölgyí kérdés uj megvllógltása" címmel 
tart előadást.

Megérkezett a müncheni

3afoafor* *5ör
Apostolod

sörözőjében, Kígyó ucca 8.

Halálos áldozatai 
vannak a francia 
flotíagyakorlatnak

Páris, február 6.
A 2. számú francia atlanti flottaraj a 

La á/rrzic/ie-csatornában hadgyakorlatot vé
gez. A hadgyakorlatok a viharos idő követ
keztében nem folynak zavartalanul és bah 
esetek következtében eddig

két halálos áldozatot is követeltek.
A hadgyakorlatok n csatornától egészen az 
Északi-tengerig folynak és a partvédőiéin 
képezi n gyakorlatok legfontosabb felada
tát. A flottarajon kívül hidroplánraj Is részt- 
vesz a gyakorlatozásban. A l’ornade és 
Brestois torpcdónaszádokról a nagy hullám
verés

egy-egy matrózt a tenger vizébe sodort.
A szerencsétlen tengerészkatonák többé 
nem kerültek elő.

•— Kőkorszakbcli lakótelepeket találtak 
Konyhád határában. A vármegyei muzeum 
dr. C.salogouits József igazgató vezetésével 
Bonyhád határában próbaásatásokat végez
tetett, amelyek során két kőkorszakbcli lakó
telepet és egy bronzkorbeli urnatemetöt 
találtak. A két kőkorszakbcli lakótelep kö
rülbelül A'r. e. 2500 körüli időből, a bronz
kori urnnlemctő pedig Kr. e. 1700—1000 kö
rüli időből ered. Ugyanitt egy kelta sirmezŐ 
nyomaira is bukkanlak. Miután a talált 
leletek igen értékesek és a feltárások igen 
szép eredményre engednek következtetni, 
márciusban a muzeum a gazdag telepet tel
jesen feltárja.

Autós 
tömegkatasztrófa

Prágu, február 6.
Briinn közelében az országúton
egy síelőkkel leli ningángépkocsi bele
futott egv zsúfolt társasgépkocsiba. a 
személykocsi utasai közül egy harminc

éves asszony azonnal meghalt
és nővére, aki a kocsit vezette, úgyszintén 
a magánautó két másik utasa súlyosan meg
sebesült. Az autóbusz utasai közül egy utas 
megsérült.

Amikor n mentőautó már a helyszínen 
volt, egy másik társasgépkocsi, amely a 
szerencsétlenség színhelye mellett elhaladt,

a jeges utón megcsúszott és összetörte 
a mentőautót,

maga nz autóbusz azután árokbn fordult. 
Szerencsére a második balesetnél már senki 
sem halt, vagy sebesült meg.

— Pompásan sikerült a lovasünnrpély. 
Vasárnap nagyszámú és előkelő közönség 
előtt ért véget a Nemzeti Lovarda kétnapos 
lovasünnepélye. A közönség gyakori taps
sal jutalmazta a lovasok teljesítményét. Kü
lönösen Pnuly Hartmanné és Pauíy Hnrt- 
niann páros magasiskola lovaglása váltott 
ki nagy tetszésnyilvánítást. A különböző 
katonai alakulatok lovasai is‘kitünően sze
repeltek. Polakovits Vera engedelmességi 
ugratása bámulatba ejlcllc a nézőket. A lát
ványos tandemhnjtás amelyet 12 lóval vi
téz Cseh Kálmánná, Dorka Clarisse, horgá
tól Szabii Edit és báró Sznlay Márta mula
tott be, mint zárószám, nagv hatást váltott 
ki. A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
lovnsünnepclyt február 13-án, vasárnap dél
után <’> órakor megismétlik.

— Krlebel alezrede*  lelt n béesl német kö
vet. A Relchsporst értesülése szerint már meg
történt a döntés Papén volt bécsi német nag\ - 
követ utódjának személyére nézve és a német 
kormánv Bées hozzájárulását kérte Kriebel al
ezredesnek, Németország volt sangháji konzu- 
lának bécsi követté kinevezéséhez. Kriebel al
ezredes a nemzeti szocinlHtn mozgatón, legré
gibb hívei közé tartozik. Mílnclu nben /O2.7 l>an 
rászívott a nemzeti szóéin listáknak a hatalom 
átvételére irányuló első kísérletiben.

— A francia Jobboldal tüntetése Páriá
ban. A francia jobboldali szervezetek vasár
nap délelőtt megünnepelték a nórisi Con- 
eoro'c-téri tiinlelések évfordulóéit. Néey 
éve a tüntetések során sok párisi polgár 
életét vesztette és megsebesült. Tiz óra táj
ban a teret mór elborították a koszorúk. 
Tizenegy órakor megjelentek a négy éve 
megsebesültek, valamint az elesettek hozzá
tartozóinak csoportjai.

•— Kérek még eg.v pohárka Mecsekit



A Filmmúzeum kitűnő ötletét hivatalos 
kórök <lö(l nagy sikerrel vetette fel dr. Pál- 
fíü Ilona, az egyetlen női levéltárosunk. 
Terve szerint minden magyar filmből leg
alább egy jelemző jelenetet kellene meg
őrizni az utókor számára. Szerintünk el
rettentő példának!

¥
A Városi Színház óriási nézőtere zsúfolásig 

megtelt vasárnap délelőtt. A színpadi emelvé
nyen . (> szmokingos fiatalember ült s a közé
pen elhelyezett két zongora előtt á Ili Ábra 
lnim Pál. rövidke pálcikájával (nem fehér 
kczlyiivcll) és hihetetlen akrobatamutatványok 
egész sorát teljesítette. A zsonglőr könnyedsé 
gévcl irányítja ötven emberét, a kigyóbtivőlő 
sziigí szliv áfásával húzza ki belőlük a inaxi-l 
muniot, a kötéltáncos biztonsága kismiskái 
ahhoz, ahogy le- fel rohan a muzsikusok előtt 
beiot. leint pianotól a fortissimoig és vissza- 
Icoinmandirozzn a bot-ritmusok tömegét. Ab
rakain Pál jnzzni.-inliiu jónak zenészei egytől- 
egyig n legkitűnőbb művészek, igy érthető, 
hogy példáid egy git.irszóló után is dörögve 
tapsol bele a közönség a szám kellösközepébe. 
llonthy Hanna, Bársony Rózsi, Vágó Miiry, 
Dénes Oszkár. Solti Györggyel együtt a közön
ség extázisbán ünnepelte a zseniális Abrahóin 
Pált.

*
Karnevál 11)38, ezt a elmet adta a Teréz- 

hárult Színpad uj műsorának, mely valóban 
szint s, változatos, forgatagos, mint egy kar
nevál. A szokásos knbarémüsor-úllngon jóval 
leiül mozog a műsor nívója, amelyet Kőuáry 
Gyula keze irányított Ízlésesen. A sok kedves 
és inul .Lúgos szám közül kiemeljük Faragó 
Dezső és László Miklós „Végrehajtó" cimü 
trag komédiáját, am ívben Gárdonyi, László 
Miklós és Itácz Vali tüntetlek ki magukat. A 
műsor komikusszléirja természetesen Salamon 
Béla, aki mókáival és ötleteivel két darabban! 
Is alaposan megkacagtatja a közönséget.

¥
Mély Gerő visszaadta szerepét, amelyet a 

Művész Színházban most készülő Vulpius da
rabban kellett volna eljátszania. Az. ok: part- 
neműjével nincs megelégedve, ki szerinte nem 
százszázalékos komikn.

¥
F."y Író felesége, aki közismerten pletykás 

és lelteiül g inlndenklről rosszakat mond, a 
ross nyelvek szerint eljutott odáig, hogy most 
már — magáról pletykál.

¥
Vasárnap a Pátria Clubban Várad! Aladár 

rmevs'kerü szerzői estet tartott .amelyen Szé- 
csi l’öskc. a Király Színház volt primadonnája 
gyönyörű dalolta! énekelt óriási sikerrel. A>’- 
Icmcn Lajos, /'ém/es Magda és Géczy Mária 
szerepellek még. A Fehér Hollók fcbiuár 
20 án, vasárnap délután Környey Béla emlé
kének hódolva műsoros délutánt rendeznek a 
Zeneakadémián.

¥
Claudetto Colbcri a gyönyörű francia- 

szórmnzásti amerikai filmsztár ebben a 
pillanatban Velencében szórakozik. Állandói 
kisérő'e egy olasz herceg .akinek társasá
gában a bét elején Budapestre érkezik.

¥
A Belvárosi Színház jóléti alapja számára 

fobrmr I" én rendezi meg a Vigadóban nagy 
báliéi, emelvén Bulin Lima. Ilonlhv Hanna. 
Lázát Mária' Mezei M'ria, Vidor lóriké, l.i 
talár Kálmán, Pártos Gusztáv és Rátkai Már 
tón is fellépnek.

♦
Eredeti ősbemutató lesz Debrecenben, ahol 

n tő pénteken mulatják be Vécxei/ Leó. 77- 
s.'.ii Márton és /.■■rinnárii Andor honvédtiszt- 
xcnesze’ző közösen irt Csókhivaftil cimü opc- 
let'i’t Ncményi Lilivel, n pesti Városi Színház 
kitűnő éiifkcsnőicvl n primadonna szerepben. 
A I ■ nml ité> iránt budapesti körökben is nagy

*
Mást lett volna a premierje február 18-án 

Dénes Gyuln „Kékrefclejls" cimü operettjének 
Szerűden. A szerződ azonban hirtelen .szanató
riumba szállítottuk és ezért at operett bcniu 
falója eltolódon.

ASZLANYI KÁROLY uj komért ája a

Belvárosi
Színházban
Bemutató:
Bzordán, február 9 - ó n
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1. Szobacl-e egy lánynak, mielőtt...
EZT A KÉRDÉST nem én vetem fel, ha

nem B ó k a y János a „Rossz asszony" 
cimü darabjában, amely a szinte egyöntetű 
sajtósiker minden jó auspiciumától kisérve 
úgy látszott, hogy meg sem áll a századik 
előadásig. Író tervez, színész játszik, kriti
kus bírál, de a közönség ítél, még pedig 
megfellebbezhetetlenül. A Rossz asszony, 
amelyet majdnem mindnyájan jó darabnak 
ismertünk cl, sajnos, rossz házakat „csinál" 
a Pesti Színházban és talán ez késztette a 
Vígszínházát arra, hogy sürgősen más da
rab után nézzen s már hétfőre próbára 
írjon egy könnyű fajsúlyú francia vígjáté
kot. Bókay János pedig igen tisztességes, 
kitűnő és fordulatos darabot irt arról, hogy 
az úri középosztály hogyan kényszerül ki
nyitni ajtaját egy dolgozó fiatal lány előtt, 
akinek nincs elöncve, de szülei, sőt rokon
sága sem. .4 darab másik problémája vi
szont az, vájjon rossz , lesz ez az asszony a 
házasságban, aki már a házasságot meg
előzően biztosította jövendő férjét a min
dent feláldozó szerelméről. Mig a darab 
első problémája nyitott ajtót dönget, a 
másik annál merészebb és maibb. Bókay- 
nak volt bátorsága szinte kinyilatkoztatás
ként hirdetni, hogy az a lány, aki igy cse
lekszik, nem lesz okvetlenül rossz asszony 
és befogadható abba a társaságba, ahol 
még mindig rideg szabályok merevítik meg 
a férfi és nő egymásratalálásának formáit. 
Ilókay határozotton bátran, őszintén és 
irói meggyőződéssel tör ‘lándzsát a szerel
méért, boldogságáért mindent feláldozó 
leány mellett és a harmadik felvonás köny- 
nycs-rnosolyu befejezésének nyomatékában 
hangoztatta irói és emberi meggyőződését. 
Ugylátszik nzonban, hogy a közönség nem 
mer ilyen bátran szembenézni a tényekkel, 
talán azért, mert a zsöllyéken olyan csa
ládapák is ülnek, akiknek fiatal lányaik 
vannak és olyan urak, vagy hölgyek, akik 
húgukat, nővérüket féltik ennek a menta
litásnak következményeitől. Tény az, hogy 
ugyanaz a közönség, amely a legkiptele- 
nebb, legfélrcérthctellcnebb és legdraszli- 
kusabb bohőzali helyzeteken önfeledten 
mulat, aki kész követni az Írót darabja fi
guráinak legszövevényesebb szerelmi ka
landjaiba is, ebben a kérdésben nem is
mer tréfál. A családban ugylátszik a leány 
akár dolgozó, független kenyérkereső, har
cos mai lány is. az marad, ahogy ezt Wcrt- 
hcr, vagy Kisfaludy látta, az a rózsaszínű 
cukorbaba, aki lázas félsszcl, álmatlan éj
szakák drukkjával és ^mondani sem mert 
reménységgel készül az első báljára, ahol 
egy kézcsók is boldogságot jelenthet szá
mára. Az a balsiker, amely Bókay János 
mélyebb értelmű, érzékenyebb területekre 
nyúló, uj utakat kereső színdarabját kí
séri, a közönség ilyen értelmű Ítéletében 
leli magyarázatát, bizonyítva azt. hogy ezt 
a kérdést nálunk legfeljebb csak úgy le
het érinteni, miként azt C s at h ó Kálmán 
teszi, aki Ból.ayval ellentétben éppen azt 
jelentette ki: Az én lányom nem olyan!

2. Az alvó férj 
és a romantikus asszony 

HÁT KEDVES VASZARY, valljuk be, 
nem alkotott remekművet, de még túlságo
san sikerült vígjátékot sem arról az alvó 
férjről, akit Szenes Béla annak idején ren
geteg ötlettel, viccel és felületes igazságot 
kereső humorral remekbe formált a 
színpadon. — Ez a szürke, unalmas, os
tobának látszó férj, aki nemcsak hogy nem 
veszi észre felesége tündöklő bájait, de 
maga segíti elő a füzetes regények roman
tikájának képzclclvilágában szenvelgő asz- 
szonya bukását —, élénk emlékezetünkben 
él még. Kétségtelen azonban, hogy Vaszary 
János nagyszerűen érti a színpadot és 
bizony a legkiválóbb darabszcrkeszlőink 
egyike. Ragyogó figurákat kreál, ilyen a 
sport horgász tanár (Pataki Miklós), a 
piszkoskörmü, gummicipös, borotválatlan, 
szemtelenül agresszió, kotnyeles pincér is. 
(Bili esi Tivadar remek!) A darab ele
jén egy kritikus és egy színész beszélget 
Igaz, értelmes és jellemző dolgokat monda
nak egymásnak. Váriak, mi fog történni 
ebből az expozícióból, de, sajnos, ez a két 
alak teljesen eltűnik a darab süllyesztőjé
ben. Miért! A kitűnő és mozgalmas első 
felvonás után burlcszkig robogó erőteljes 
kabarét kapunk a második felvonásban, 
néhány logikátlan abszurdummal tetézve, 
viszont a harmadik felvonás, ahol tulaj
donképpen Vaszary, az Író megmutatkozna, 
hosszadalmasnak nuitatkorik abban a :«d- 
nerképben, amelynek az író a legszíveseb
ben ezt a címet adta volna: „az életből el-

lesve". Az előadás kimagasló színészi tel
jesítménye Lázár Máriáé, aki gyönyörű 
exteriőrjének handy - capjával mintázza 
meg azt a terézvárosi asszonykái, akt házi
varrónőnél dolgoztat, de Berkovitsot imi
táltál ja, aki a francia pezsgőmárkákat csak 
a regényekből ismeri, de azt rendeli nz öt
pengős penziójában, aki szereti a muzsikát, 
de Toscaninit csak a rádión keresztül hal 
lotta s aki Lidóról, Nizzáról beszél, mert 
valaha onnan képeslapokat kapott. Ez a 
hibrid, ez a kissé hólyagos, ez „a kispolgári 
meg nem értett asszony" a nagy kalandra 
vágyik, de tragikus végzetszcrfíséggel 
imádja mégis Vaszary tragikomikus férj
figuráját, akit Törzs Jenő alakit sok rész
letgonddal. Nem szabad azonban elhall
gatnunk, hogy Törzs nemcsak a darab
ban mutatkozik három felvonáson keresz
tül egy rosszul szabott pizsama ncglizséjé- 
ben, hanem ez a szerep is ugyanúgy lö
työg rajta. A nagyszerű Torz s Jenő na
gyobb és főkép más feladatokra hivatott! 
U p o r Tibor talán tulpompás díszleteiben 
egyébként sok jó színész mozog még. így: 
Földényi, Berczy a kitűnő Hajmássy Mik
lós s a most kedvesen bemutatkozó Kor
mos Márta és Somló Valéria. Az igazság 
kedvéért meg kell állapítani, hogy a kö
zönség rendkívül jól mulat és sokat tapsol 
a „Kctten egyedül" cimü darab előadása 
során, bár nézetünk szerint kissé fanyar 
szájízzel távozik.

3. Vüeber ur 
az ö bosszú szabállával
KEZDJÜK .4 VÉGÉVEL. A harmadik 

felvonás fináléja úgy végződik, hogy a szí
nészek még bent vannak a színpadon és 
éneklik E i s e m a n n Misi slágerét, ami
kor a diszletmunkások már megjelennek 
a színen, kihúzzák a szereplők alól a szé
ket, elviszik az asztalt, fejük felett feleme
lik a mennyezetet, szóval „szétszedik" a 
színpadot. Lóránt Vilmos, aki nz And- 
rássy Színházban bemutatott ,,.4 hőig y 
hozzám tartozik" cimü zenés tujj- 
játékot rendezte, ezzel a kitűnő trükkel 
jelezni akarja a nehezebb felfogású közön 
ségnek is, hogy ez csak játék, színház, amit 
nem kell komolyan venni. Mi, akik a körig- 
nyebb felfogásnak közé tartozunk, már az 
első negyedórában észrevettük, hogy ezt 
valóban nem kell komolyan venni, kár a 
benzinért, a francia Webet lengő sza
kálla alatt ne keresd a nyakkendői, illetve 
a darabot. Ezután már csak kedves színé
szeink mókáin akartunk mulatni. Ilogy ez 
sem sikerült, erről már nem tehetünk. 
Ócska, öreg, agyonhasznált bohőzali, sőt 
operett-rekvizitumok lógtak ki a színész- 
alakítások mögül is s ennek iskolapéldáit 
K a b o s Gyula a „legmegvesztegetlictetle- 
nebb" vámőr figurája. K i s s Manyi viszont 
remek! A kitűnő Faragó Ödön hatalmas 
bajuszával a némafilmek burlcszkvilágába 
ringatott el minket, S c n ny c i Vera pedig 
bármilyen kedves és szép, sehogysem tudta 
ezzel pótolni szerepe légüres figuráját. Saj
náltuk a finom S i m o r Erzsit, hogy foly
ton lökdösik, rángatják. Nagyszerű alakí
tás lenne viszont Vaszary Pirié, ha ké
sőbb szertelen túlzásokká nem fajulna a 
perui félvér indiánná „hu-hu hapi", azaz: 
„vérbosszú" kiáltozásai. Dénes, X. Molnár. 
Boros Géza, Gonda, Dávid és Szakács Zol
tánnak köszönhető, hogy előadás után a 
közönség még sem ordította: h u-h u h a p i!

Bolváry premier Bécsben
Bolváry Géza a kiváló magyar filmrendező, 

akinek legutolsó filmje n „Zauber dér Bohémé" 
Kiepurával és Eggerth Martával világsikert ara
tott, nemrég uj Ilimet fejezett be Bécsben: a 
..Finálét". A darab bemutatója ezen a héten 
lesz az osztrák fővárosban és a szövegkönyv 
egy kis csoport matúráiig leánynak a valód 
élettel való első összeütközését mutatja be meg 
kapó erővel. A főszerepet Nagy Kaiéi és a lég 
újabb bécsi filmcsillag, a nemrég felfedezel! 
Ilse W'crner alakítja, llse Werner ezúttal mu 
(átkozik be először filmen.

* Tlp Top Folles. Ezzel a címmel jelent meg 
a 3 Ritz Brothers legújabb filmje, amely a 
„Mimi, a gazdng emberié nya" után készült u 
20th Century-Fox hollywoodi stúdiójában. 
Ebben a zenés vígjátékban is szerepel Altér 
Faye, aki Gordon és Revei pompás slágereit 
énekli, de a film az uj szereplők egész soroza
tát mulatja be, akinek mindegyike a Broadway 
egy-egy sztárja.

WALFWSKAGRÓFNŐ Egyszer egy évben 
ajándékozza meg film
jével a szegény mozi
közönség halandót az 
isteni Garbó. Filmje elé 
mindig felfokozott vá

rakozással néz a publikum, ezt joggal meg 
is követleheti a filmbirodalom királynőjé
nek rangja és művészete. „Walewska gróf
nő" a legújabb filmje, csak részleteiben 
lenyűgöző, monumentális és felejthetetlen. 
Gsak néhány olyan úgynevezett nagy jele
netére emlékszünk a filmnek, amelyek előtt 
vita nélkül le kell venni a kalapunkat, a film 
többi része azonban — nem sikerült ilyen 
jól Garbó, ez a csodálatos asszony, sok szív
vel, mély drámaisággal és sokszor humor
ral állította elénk Walewska grófnőt, Napó
leon egyetlen igazi szerelmesét, de színészi 
teljesítmény dolgában ezúttal partnere Char
les Boycr emberibb, közelállóbb és erőtel
jesebb volt. Ahogy Elnéztük ezt nz izgékony- 
mozgékony, kapkodó, de mégis lélcgzetálli- 
lóan félelmetes és hatalmas Napóleonját, 
megértjük a történelmet és azt a drámát, 
amelyet a világtörténelem Napóleon korá
nak nevez.

Franctn film, tehát 
más, mint a többi, nj uta
kon járó és uj utakat 
kereső. Izgalmasan érde
kes meséjére, ragyogó és 
frappáns felvételeire, va
lamint két elsőrangú szí

nészre, mint Jeannc Boltéi és Jean Galland tel
jesítményére voltunk bátrak már az elmúlt hé- 
ien felhívni a közönség figyelmét. Ezúttal csak 
konstatáljuk azt az átütő sikert, amely a Rá- 
dus-mozl pénztáránál és nézőterén jelentkezik.

» Vérbeli amerikai film, 
“ valósziniilJefiül naiv me

séjével és angyali humo
rával. mégis élményként 
marad bennünk. A mik- 
rofóhlázas rádióénekes 
kalandjai az impresszá

riók hadával, a jazz karmester és a pletyka
rovatvezető ádáz küzdelme u közönség elölt, 
rengeteg mulatságos alkalom a remek Alice 
Faye-nek és az ötletes rendezőnek, hogy a sze- 
■on egyik legvidámabb zenés revüjét teremtse 
nieg. Aki szereti a jazz zenét, az jobbat aligha 
'.akii egyhamar.

Erélyesen tiltakozom!
Az elmúlt heten megírtuk, hogy a Hunnia 

Filmgyárban egyre agresszívebben mutat
kozó úgynevezett „láthatatlan front" igye
kezett látható vezérül megnyerni magának 
l-'edák Sárit. Mikor erről beszámoltunk, 
azzal kezdtük cikkünket, hogy „várjuk, sőt 
elvárjuk a cáfolatot Fedők Sáritól", akire 
ez az erőszakosan ráhúzott barna ing bi
zony sehogy sem passzolt. Reményünkben 
nem is csalatkoztunk, mert Fertők a követ
kező nyilatkozatot tette:

— Politikai beállításban foglalkozott sze
rény személyemmel az egyik napilap vasár
napi száma és az egyik hétfői lap. Bármeny
nyire is megtisztelő rámnézve ez a kitünte
tés, ez esetben azonban mégis erélyesen til
takoznom kell ölelne. Immár harminckilenc 
éves művészi pályám tapasztalatai után mü- 
vészbölcscleti felfogásom a következő:

i:z igazi művészet minden politikai 
áramlattól független, mindenkor azok 
felett állt és rnin’enkor azok felett fog 
állani, mert az igazi művészet örök.

A nyilatkozathoz még hozzátesszük vitéz 
Somogyváry Gyula nyilatkozatát, amely 
szintén n héten jelent meg s aki ugyanezzel 
a Ilimmel kapcsolatban kijelentette, hogy a 
nevezett filmcégtől nem kapott előleget egy 
film átdolgozására. Ezek után természetes, 
ogy vitéz Somogyváry Gyula nem is uta

síthatta vissza a könyvet azzal a megjegy
zéssel, hogy a nem árja szerző fdmkönt/ve 
nem alkalmas az eucharisztikus kongresszus 
évében készítendő film forgatására.

Tolnay Klári meggyógyult 
és hétfőn fellép

Tolnay Klári, a Vigszinház fiatal naftá
jának hirtelen megbetegedése súlyos zava
rokat okozott úgy a Pesti Színházban, mint 
a Hunnia Filmgyárban, ahol n „Döntő pil- 
’anat" cimü film női főszerepét játssza. A 
filmgyárban majdnem megállt a munka. 
A szünet nzonban csak egy napig tar
tott, mert Vajda László u film rendezője 
úgy csoportosította a felvételre kerülő jele
neteket, hogv ezekben nem volt szükség 
Tolnnv Klárira. Vasárnap arról értesítette 
úgy a színházat, mint u filmgyárat Tolnay 
Klári, hogy hétfőn újra egészségesen meg
kezdi a munkát,
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Bomba-meglepetések a Ferencváros ,.fekete-vasárnapján"

tat agyondolgoztatott 
Fradi-legénység összecsuklott 
a paprikás Szeged rohamai alatt
A Hungária alaposan megtépdeste a Phöbus hanyatló nimbuszát — 
Debrecenben a derbigyöztes lilák a győzelmet s nem a parádés játékot 
tartották szem előtt — A Nemzetivel baj van: a Törekvés Is legyőzte

A Nemzeti Bajnokság második fordulója több meglepetést hozott. A Ferencváros 
agyonlömjénezett csapata most már másodízben keserítette el játékával nagyszámú 
híveit. A l'radi-közönség llungária-vercségel ment nézni az üllői-uti pályára és ehe
lyett a Sárost nélkül játszó Ferencváros kínos vergődését láthatta, A lelkesen játszó 
Szeged FC méyérdenielten győzte le a Ferencvárost. A Hungária váratlanul biztosan 
terítette le a nagy mumust és a Phöbus belonvédelmc mcy-megrepedczcll a Hungária- 
csatárok rohamai (didi. Hatalmas meglepetés a Törekvés nagy gólarányu győzelme a 
legmegbízhatóbb középcsapat, a Nemzeti fölött. Az l.'jpest mindkét pontot elhozta 
Debrecenből, bár a debreceni közönség jobb játékot várt a derbigyőztestől. Meglepetés
számba megy a Budai győzelme a nagy favorit Budafok ellen. Az Elektromos és a 

Kispest simán vették a tavaszi szezon második akadályát.

Kétvállra fektette
a nagyobb tudás
a Phöbus gyámoltalan támadósorát 

zik. Bél;}/ a szélen sok helyzetet ront el, 
ami lefokozza csatártál sainak önbizalmát 
is, úgyhogy itt ott már fütty kiséri a kék
sárgák támadósorának ?-!’niliv munkáját. 
A 30. percben Dudás ive! ti irc egy labdát, 
amelyet Kardos Sas elé fejel, a kis szélső 
kereszlbcjlászik lövés helyett úgy, hogy a 
berobogó Titkos a hatos vonalról teljesen 
tisztán, pompás góllal fejezheti be az ép
kézláb akciót. 4:0. Kis a gól után, kiújult 
húzódása miatt lemegy a pályáról és helyét 
Kalmár foglalja cl, aki ezen a poszton is 
pompás munkával vételi észre a klasszisát. 
A tiz emberre csökkent Hungáriával szem
ben a l'höbus most rákapcsol, de a 37. 
percben mégis ujabb

trükkös és mulatságos góllal 

megjelenőtök után tudja P. Szabó lőni, 
de lilába helyezi, a jól vetődő Újvári 
kiUti a labdát, majd P. Szabó ujabb 

lövését már ölrefogja.
Megmenekült a Hungária egy kényes szi
tuációt teremtő birói tévedés következmé
nyeitől. De azért látható a zavarodottság, 
ami egészen a félidő végéig tart.

A szünet ulán ujult erővel dobja harcba 
a két csapat meglévő erőit. Soltinak egy 
fejese, azután „taccsparti" következik, 
hogy a 8. percben ujabb gól kerüljön a vil
lamoscsapat hálójába. Sebest faultolják a 
[élvonalon, a szabadrúgást ö elörcivcli és a 
hatos vonalon álló Miiller a jól jövő labdát 
átemeli Feketén, majd a hálóba csúsztatja. 
3:0. Ezután a Phöbus támad föl, rengeteg 
meleg helyzetet teremt, de a kékfehérek vé
delme kitünően és szerencsésen is védeke-

lerheli az ötletes Kardos a hálójukat. Turay 
negyven méterről nagyivii labdát küld a 
kapura. Kardos a hatoson áll, háttal Csikós
nak és az őt közrefogó két bekknek, majd 
amikor a labda közeledik, agy csinál, mintha 
fejelni akarna. De nem fejel, sőt lebukik a 
labda előtt s igy ez a három védőjátékos el
képedésére Csikós mögött a hálót éri. 5:0. 
Ujabb Phöbus-támadások indulnak, most 
már a becsülctgólért és némi siker is ke
csegteti az összetört csapatot, ám előbb 
Béky, majd P- Szabó hibázza el n tiszta 
helyzeteket. Végre a 42. percben Béky utat 
nyer Dudás mellett, csaknem a vonalról 
középre gurit, ahol Solti már tisztán áll és 
senkitől sem zavartatva, nagy körültekintés
sel juttatja a sarokba a becsületgólt. 5:1. 
Sok idő már nincs hátra s igy a nemtörő
döm Hungária-védclem a továbbiak során 
már nem kap több gólt.

HUNGÁRIA PHÖBUS 5:1 (2:0) | |l0gv ezúttal nem játszott a bajnokcsapat
A két nagycsapat ezúttal is közös pro-1 lámadósoróban Cseh Matyi, aki, amíg a pá- 

grnmol csinált vasárnapra: nz Üllői-uti pá lyán szerepelt, gólrekorder volt. A 8. pere
lvén játszották le előbb a Phöbus- IIungá-l ben mái a nyugalom Írja szállja meg az 
ríu, majd a Ferencváros—Szeged mérkőzést.' aggódó Hungária-drukkcrekel, mert Titkos

SZABÁLYOS SAKKMATT — HUNGÁRIA GÓLLAL

Dudán lubdáját K 
keres?thrröpprn nz 
II. félidő 30. perc.

A mullvasárnapi derbi után a bajnokság 
annyira nyílt lett, hogy ez. a -
mérkőzés nagy ingerel halott a sporlközön- 
ségre. Ez volt a magyarázata annak, hogy 
<i: ebédidőben lebonyolított Hungária- 
meccsnek is már tízezer nézője volt. De vi
szont nem magyarázta meg azokat a tumul
tuózus jeleneteket, amik a pálya bejárójá
nál keletkeztek. Ugylátszik,

nincs megfelelő kezekben a rendezés, 
mert több mint negyedóráig tartott, míg 
egyetlen szűk bejáraton hebocsálollák egy 
kis részéi azoknak a tisztelet jegyes nézők
nek, akik valóságos emberbarrikádot von
tak n pálya bejárói köré. A főváros csak a 
közelmúltban szavazott meg tízezer pengős 
segélyt a ferencvárosi pálya modernizálá
sára. igv tehát az adófizetők pénzéből se
gélyezett klubtól joggal elvárhatnák, hogy 
körültekintőbb rendezéssel szolgálja a ferenc
városi pályával szemben úgy sem nagy
igényű közönség kényelmét.

A Phöbus csaputának gyásza volt: dél 
előli temette el a futballszakosztály egyik 
megalapítói:.t. Tycho Rudolfot. Gyászkar- 
sznlaggal jöttek ki a futballisták és igv pró
bálták valóiaváltani azokat a reményeket, 
amiket n Phöbus jóhiréhez fűzött a — fe
rencvárosi közönség. A gyászkarszalng 
„„minin ezullal n kéksárg.lk Júlókcrf j.'nfk 
is találó szimbóluma lett, mert egy ket 
perctől eltekintve, egészen inásodrangu sze
repet töltöttek be a bajnokcsapattal szem
ben. Az ötlet-, a lélek- és nkarnlnélküli já
ték már-már olyan szint kölcsönzött a nu r- 
kőzésnek, mintha a Phöbus eleve belenyu
godott volna a Hungária nagyarányú győ
zelmébe. Ebben természetesen igen nagv ré
sze van annak is, hogy

u kekfehérek ragyogó és helyenként 
egészen nagyvonalú

játékkal leplek meg a villamoscsapatot. kii- 
J.lnöim »""ak “HVnr'tiH'
.brtonvMrimíl". Sierenraíje ennek «• 
Wfl.ként aok elken emlőn védelemnek.

Teleli > ...ín inineil „ vMrlam liamalkolmlna. " l»M« 
Tiltó, „lé é. « Kól klvédh.lellenlll •orron a .árokká. 4.0. 
Hétfői Napló — Systcm Horváth.)
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szép’n elhúz, pontosan centerez és Kalinar, 
aki a tizenhatos sarkán kapja a labdád, n 
baloldalról jövő beadást ballábbal, kapásból 
és szédítő erővel küldi a hálóba. 1:0.

Ez egyike a legnehezebb futballista
produkciónak 

s igv érthető, hogy az igényes és szakértő 
közönség a pompás és sikeres megoldást 
nagy tapssal jutalmazza. Ezután egy percig 
állnak Tycho Rudolf emlékére, majd né
hány meleg helyzetet tisztáznak a Hungá- 
ria-kapu előtt, hogy a 20 percben végül 
mraporsélrtirk a sorsit, fluddz
nrMwnmfleWa zslnórposs.-ol kuldt ro- 
bomm Tllkml. aki szllkfnt vágtat vfm- 

Mim elölt kö:fl>re «u«.-MI|a n 
labdát. amelyre hasztalan veti magát Csíkos, 
a berobogó Kardos hat méterről gyilkos 
erővel duzzasztja a hálót ujabb góllal. 2:0. 
Sakkmatt volt a védelem, mintaszerű a gól. 
Azután néhány gvámoilnlan l’hohus-laina- 
dús. majd egv nagv Solti bomba a tizenha
tosról. ez minden esemény hosszú időn ke
resztül. — hacsak a teljesség kedvéért fel 
nem jegyezzük, hogy T ivari, Szabó helyet- 
tcsc e délután, pórduc ugycsséggcl old a 
meg minden feladatát. A 30. percben /. 
Szabó dinamillnl töltött bombája a sarok
lécről pattan ki s ez vezeti be a jálekélén- 
kitő nagv l’höbus-nycmást. amely a 3a. 
percben érdekes eseményekben robban ki.

Béky kapum lő n tizenhatoson belül, 
de a tőle három lépesre Álló Dndús ar
cát éri a labda. A ball Ijedten kap nz 
arcához, azután pedig reflexszcrilen 
küldi taccsra a labdát. Béky, aki a leg
főbbéi láthatta az egész, ügyet, taees- 
dobáshoz készülődik, amikor Biró Sán
dor filttvc — általános elképedésre —- 
tizenegyes bünlelőrugásl jelez. Békybc 
némi angol hidegvér szorult, inért egy 
..Igy is |ó!“ — felkiáltással n tizenegyes 
pontra viszi a labdái. A teljesen Indo
kolatlan tizenegyest csak zavaros tü-

Ha nincs Sárosa, nincs tudás?
SZEGED FC—FERENCVÁROS 3:1 (0:1)

Lelkes éljenzés fogadja a pályára lépő 
Fradit és látszik, hogy a B-közép a muli- 
vasárnapi derbivereséget esak múló gyen
geségnek tulajdonítja. Nagy meglepetésre 
a zöldfehér csapattal kifut a pályára a hét 
folyamán nyilvánosn lebüntetett Lázár is. 
A B-közép örül a büntetés elengedésének 
és háromszoros „I.ázár!“-ral ad kifejezést 
örömének. Még ekkor senkisem sejtette, 
hogy a Szeged mindkét pontot hazaviszi, 
annál is inkább, mert a múlt héten a 
Phöbus csapata saját otthonában verte meg 
a Szegedet. Hcrtzka biró sípjelére megindul 
a küzdelem.

Ferencváros: Háda >— Tátrai, Korányi, 
— Hámori, Sárosi III., Lázár — Tánczos, 
Kiss, Polgár, Toldi, Kemény. Szeged FC: 
Pálinkás — Szojka, Gyarmati — Berták, 
Seper, Varga — Nagy, Bcrcc.z, Harangozó, 
Bognár. Bárkányi.

Kemény vezeti az első támadást, de a 
kitűnő GyarjyaJi fejbedobással menti a vc-

A BOMBAMEGLEPETÉSBÖL AZ EGYIK — BOMBA

Sárost III. és Harangozó 
kel Háda, a lövés süvít a

szelyes helyzetet. Kemény élénk a halszélen 
és második lefutása komért hoz. A Ferenc
város támad, de a támadásokban nem rejlik 
semmi veszély. Élénk derültséget kelt, ami
kor Seper nagy igyekezetében clsepri a bí
rót A játékban nincs kombináció, nincs 
iram. Csodálatos technikai lehetetlenség 
folyik a pályán: a Fradi nem épit, viszont 
« a.-witt Melen, mfals romlmk
Végre Harangozó ragyogó passzt küld 
Nagynak, de a folytatás elmarad Lázár 
cselszériájából Polgár lő helyezve, de Pá
linkás mesteri bravúrral véd. Korányi hosz- 
szu rúgást küld a szegedi kapura.

—Korányi hazaad! — mindja valaki, 
arra célozva, hogy Korányi szegedi fiú.

Semmi fiiszer nincs a játékban és telje
sen irgalommenlcs a m-zölér, valóságos téli 
üdülés fa'.vik a tribünökön a fárasztó heti 
munka után. Toldi átadásából Kemény a 
hálót tartó vasat találja el. A Szeged csak 
lefutásokkal operál és egy ilyen lefutásból 
Bárkányi egv remek labdát lulvisz a vona
lon. Toldi „helyezett" lövése a kornerzász- 
lóról pattan Tánczos elé, de Gyarmati a

kavarodásból felszabadítja a szegedi kaput, 
Kernéiig lövését Pálinkás biztosn fogja, 
Toldi mesés labdájával Polgár kiszökik, 
dq Gyarmati rajta lóg és a döntő pillanat' 
bán elnyomja. Erősödnek a ferencvárosi tá
madások és Polgár lövésére Pálinkás ve
tődni kénytelen. Közben Gyarmati ellöki a 
befutó Toldit és Toldi lába estében Pálin
kás fejét éri.

A kemény-kötésű kapus daléi, 
de egy perc alatt hclyrcmasszirozzak. Ha
rangozó egyéni kitörése elől Háda kifutás
sal védi a kapuját. A 34. percben gólt ér, 
el a Fradi. Polgár Kisslicz játszik, aki ra
vasz labdával lyukrateszi Toldit. Toldi off- 
szájdgyanus helyzetben van, de nem této
vázik és a leálló védelem előtt lapos lövést 
küld a balsarokba. 01. A védelem földbe
gyökerezett lábbal nézte végig az akciót. 
Gól ulán a Szeged támad, de Harangozó 
kitűnő helyzetben fölélövi a labdát. Csap
kodás folyik a pályán és a Fradi-drukke
rekből önkéntelen feltör a keserves sóhaj!

közelharcából a labda Nagy elé kerül. Hiába fut ki sötét sejtelmek- 
sarokba. 1:1. II. félidő 4. perc. (Copyright by Hétfői Napló — Systcm 

Horváth.)

Hej, Gyurka... Gyurka.., Hol vagy, 
Gyurka ...?

Szünet ulán nyomban veszélyes Fradi- 
támadás bontakozik ki, Szojka hendszéből 
lizennyolcméterről Sárosi Ili. mg szabad
rúgást ,de a lapos bomba a sorfalba vágó
dik. Kiss-liámori-Polgár-akcióból Polgár lö
vését Pálinkás elfogja. A 4. percben várat
lanul kiegyenlít a Szeged. Harangozó a pá
lya közepén összecsap Sárosi lll.-al. A labda 
II aranyoz ónál marod ,aki ügyesen kiteszi a 
nagy rösscl startoló Nagyot. Jláda látja már 
a „szegedi vészt", kirohan Nagy elé, de a 
hosszúlábú szélső előbb éri el a labdát és 
az üresen hagyott kapuba vészes döcögés- 
tel begurul a kiegyenlítő gól. l:t. Gól után 
a fellelkesült Szeged támad, de a csatárok 
tologatnak a kapu előtt. J.ázár-Polgár-Kiss- 
akcióból Kiss h.ilalniascrcjü bombája haj
szálnyira a léc fölölt süvít el. Toldi komért 
harcol ki, de a masszív és tömörült szegedi 
védelem elhárítja a hajt. A felső kapufa 
valósággal megremeg Polgár hatalmas lö
vése nyomón. Állandóan a szegedi kapu 
elölt tanyázik a Fradi, de gólhelyzet nem
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Hajszálon múlt a meglepetés
a tUzes debreceni csatárok miatt

adódik, niert
nincsen n támadásokban semmiféle

rendszer.
Ténczos lövését kornerre fejeli Szojka. A 
Szeged W-formációba merevedve, teljes sze
mélyzettel védekezik és szemmelláthatólag 
tartani igyekszik az eldöntetlen eredményt. 
Polgár négynrélerről Pálinkás kezébe lövi 
a labdát. Most a Szeged is feljön Bárkányi 
lefutásából, rle a remek beadást Nagy ei- 
űgyellenkedi és csak korner lesz a kiálló 
gólhelyzetből. A köméiből újabb kornert 
rúg a Szeged. A hatalmas szál fiukból álló 
szegedi védelem nem enged kibontakozni 
semmiféle kombinációt.

— Szövéngevö a szegedi védelemi — 
kiáltják boldogan a hungárislák. A „szö- 
vény“ néhány kelekótya szőgyötrő kí
nos találmánya a kombináció helyett. A 
hungáristók öröme mámoros üdvrivalgásba 
fokozódik, mert a 36 percben

általános megrökönyödés és elképedésre 
Vezetéshez jut a védekező formációban ját
szó Szeged, Ismét Harangozótói indul el a 
labda és most is Nagyot küldi támadásba. 
Nagy szédítő iramban rohan a Fradi-kapu 
felé ,de lláda most már nem tudja, mit 
csináljon. Okulva az első gólon, nem mer 
kiszaladni a kapujából és a gólvonalon té
továzik. Nagy továbbfut a labdával és a 
tizenhatos vonalról a tétován kifelé tartó 
Háda mellett lapos lövést küld a balsarokba 
2:1. Határtalan éljenzés, üdvrivalgás fo
gadja a vezetőgólt a Hungária hívei részé
ről. Az újpesti drukkerek is, akik a Hun
gária vereségét jöttek végignézi, csatlakoz
nak az örömmámorban úszó ünnpeiökhöz. 
Továb támad a Fradi, de hiába,

nincsen Sárosi s Igy nincsen ész a «*a-  
társor játékában.

A 41. percben Berták hosszú labdát ad 
előre és a kis Harangozó kitőr Tátrai mel
lett, végigfut a pályán és lapos lövése véd- 
heletlenül köt ki a jobbsarokban. 3:1. Le
írhatatlan a Hungária-dnikkerek öröme, 
néhány drukker felkel a helyéről és beje
lenti, hogy elmegy, mert már úgysem lő 
több gólt a Szeged.

Igazuk volt. - •

ÚJPEST—BOCSKAI 1:0 (1:0)

Debrecen, február 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lenlése,) Ragyogóan szép, tavaszi napsüté
ses időben halegerfőnyi rekordközönség ke
reste fel a debreceni stadiont, hogy végig-, 
nézze a múltbeli derbigyőztes Újpest játé
kát. Az első tiz percben derűi forrná bán ját
szik az Újpest és szép támadásokat vezet a 
Bocskai-kapu ellen. Ezután a Bocskai ve
szi át a játék irányítását és sorozatos táma
dásokkal veszélyezlel. Ádám ezúttal is lul- 
szigoru fiúnak bizonyult és a fiatal, ke- 
ménykötésü, tehetséges hali egymásután 
gáncsolja játékostársait. A debreceni közön
ség valósággal őrjöng s

s kórusban követeli Ádám eltávolítását 
a pályáról. Ádám és Hajdú egymásnak ro
hannak a játéktéren és a bírónak kell kö
zéjük szaladni, hogy a nagyobb botránynak 
elejét vegye. A Bocskai-támadósokat nagy-: 
részt Markos vezeti. Egyik részen sem ve
zetnek eredményre a támadások, mig végre 
a 40. percben gól esik.

Pusztul beadását Kosa kapus kiöklözi, 
de elesik és a kiöklözött labda Kállai
hoz kerül, aki három méterről kényel

mesen a jobbsurokbo lő. 1:(K
Még ugyanebben a percben erős Bocskai- 
roham, de Markos beadását Palotás bosz- 
szantó módon rontja el. Palotásnak külön
ben sem megy a játék, ólomlábakon járva 
ténfereg a pályán.

Annál ragyogóbb formában van A'incze, 
aki két hatlmas kapufát lő és u Bocskai- 
közönség melegen ünnepli hűtlen gyerme
két. Takács öt emberen kereszliilverekszi 
magát és a kapura ront, de a tizenhatoson 
belül gáncsolja az újpesti védelem.

A biró tizengyest ítél, amit BékéM n 
jobb alsó kapufára lő. 
után már változatosabb a játék. 
Bocskai a kapuhoz szegezi az

Szünet 
Eleinte a 
Újpestet és még Zsengellér is több írben 
hárít el veszélyes gólhelyzeteket. Kocsis— 
Pusztai—Zsengellér-akció biztos gólnak lát
szik, de Zsengellér oidallécre lövi a labdái. 
Markos két szabadrúgást lő a kapu mellé. 
Általában sok a szabadrúgás az Újpest el
len, Markos, a veterán harcos irányítja a 
Bocskaicsatársort és legjobb napjaira em
lékeztető formában több veszélyes támadást 
is vezet. Két lövését Sziklai kapus bravúro
san védi, a harmadik lövését pedig a kapu
jából kirohanva a jobbszélső lábáról szedi 
le. A 30. percben Finta hatalmas bombát 
zudit a kapura, a nagy tömörülésben az 
újpesti védők kezére pattan a labda, a kö
zönség elkeseredett kiáltásokkal reklamál 
tizenegyest, de

a biró, nagyon helyesen, rálőtt labdá
nak minősíti a hendszet.

A 40. percben Palotás, akinek semmi sem 
sikerül, a védelembe vonul és helyét Orosz 
foglalja el. így jobban gördülitek a Boc«- 
kai-lúnmdások, de az eredmény már nem 
változik.

fogással állítja meg Jandát,
a bíró fuj is mindkét alkalommal, de általánog 
elképedésre a Budai ellen ítél szabadrúgás, 
A Szürkelaxi hölgykórusa a Budai mellett tün
tet és nagy az öröm, mikor egy-egv lövés a. 
kapu mellé kerül. A játék végefelé járunk már, 
mikor

Fodor nagy lövése a kapu előtt álló Burgcr 
kezére pattan.

A budafokiak tizenegyest reklamálnak, de a 
bíró' természetesen tovóbbot jelez. Az utolsó öt 
perc érdekes képet mutat. A közönség lelkesen 
tüntet a Budai piciiéit, a budafokiak balszeren
csés lövéseit nagy öröm kiséri. Ugylátszik. 
hogy hiúba volt a nagy drukkolás, mert az 
utolsó pillanatban

Szeder órjásj helyzetbe kerül öt lépéssel a 
kapu előtt.

A közönségben megdermed a vér, de általános 
megkönnyebbülésre a hatalmas bombát Buda
vári m?sés elvetéssel kiüti, A játék végén a kö
zönség meleg tapssal tüntet a Budui mellett.

A ftaxi-gorlök éktelen lármája a nagy 
fölény ellenére sem tudott győzelmet 

kicsikarni
ELEKTROMOS—SZURKETAXI 1:0 (1:0)

A Szürketaxi az újpesti stadionban biztosra 
ment, mig a/ Elektromos hívei semmi jót sem 
reméltek a mérkőzéstől, mert az Összeállítás — 
szerintük — nagyon gyengén sikerült. A mér-, 
közős az Elektromos győzelmét hozta, de ez 
meg nem érdemelt győzelem volt, mert a sofő
rök végig jobban játszottak.

Az Elektromos teherautóval hozta ki gyér-

rül a labda. Miklósi két irtózatos erejű szabad 
rúgása sorfalba ütközik s általános sajnálkozás 
nyilvánul meg Lengyel felé, aki a két lövést 
kapta.

Szünet után a Szürketaxi tiz játékossal Jön 
ki a pályára. Kiderül, hogy

Varga válla az első félidő alatt kiugrott 
s igy nem tud továbbjátszani. Méles: vonul 
hátra balhalfnak- A biró működésével a Szürke-

RAVASZ MECCS DÖNTŐ GÓL

Pfandler

Miklósi

'Aradi

Uj kapus, Ui tréner — 
mégis a régi forma?

TÖBEKVÉS— NEMZETI 5:1 (2:0)

Mintegy 1000 néző elöli (llköiöll meg « 
Blh.rluli Irályén • Tórekní, í, • Nemíell ««’ 
pata. , __

Már a 4. percben vezet a Törekvés: Gurbfi 
mesteri clőrcadását Róják Készéi elé adta oki 
elejánsan átsétál a bekken és az ugró Ilon 
m-ílett remek gólt ló 1:0 A 0. percben isiné 
Készéi II a góllövő, de a bíró J^szár 
passzív offszájdja miatt nem adja meg A 
13 percben azonban már érvényes gólt rúg a 
„Töri”. Császár lefut, beadasa Nemeshez szfíll. 
akitől Róják kapja, nz ő bombája lióri kézé 
bői perdül a hálóba. 2:0.

A Törekvés gyönyörűen látszik, 
„(lile neme ven ",
hol! Alig tudnak átjönni a félvon,Ion- A Ken (olrárík lölénvíl ésyé. W" •
Az utolsó negyedórében r.l.l>r.O « 
de «z eredmény c,»k l knrnw e« 0 féli A «. 
percben esik a ménes legszebb gólja. .S-flc-

Kein,, l,l„l « ’
b'iMn n be/nld Ki,tel homMMl 

a hálóba Terül.
A bíró óriási meglepetésre Császár passzív 

ofszájdja miatt """'dúlja.

kezdödtk " m^k 
félidő. Ilorvát rögtön kapufái rúg — « >'>reK 
vés pedig gólt. Takácsi mesés kiadásából rúgja 

" ''hnrnindik kék-fehér od/f 3:0. Most
ISZ a játék, a Nemzeti támad, de

Kolozsvárit
Izsó hasztalan bokszolja ki Pfandler bonibójá t, Zomborl középrekilldl és Kolozsvári eldönti 
a csata sorsút. 1:0. I. félidő 28. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

taxi hölgykórusa nincs megelégedve « vélemé
nyének szabályszerű hülyézésben ad kifejezést. 
Rubint biró azonban nem olyan fából van fa- 
rugva, hogy erre sokat adjon. A 30. percben 
járunk, mikor egy jobbszőlröl jött beadást Ta
kács II. legjobb napjaira emlékeztető kapáslö
véssel küld a sarok felé, de Bakon még ezt is 
elfogja.

Néhány perc múlva Kiszely óriási lövést rob
bant húsz méterről kapura, mindenki gólnak 
látja a labdát, mikor az a résenálló Takács II. 
lábáról majd a félpályáig visszapattan. Szür
ketaxi ezután ofTszájdgólt ór el s van mit hall
gatnia megint Rubint kirónak n hölgykórustól.

Aradi rárohan Zomborlrn, mintha a földbe 
akarná taposni, 

mire a bíró kiállítja. Most gnúr csak kilenc 
sofőr küzd a túlerő ellen, de igy is fölényben 
van és csak balszerencse folytán marad el a 
kiegyenlítés. Az utolsó pillanatban Darázs elfut, 
egyedül áll Bakonnal szemben, a kapus eléje- 
dobja magút és róla a labda kornerra pattan.

A kapust kiviszik, valósággal dől az arcá
ból u vér

és Eiizi áll a kapuba, de már a korner rúgása 
közben lefújja a bíró a játékot.

inek-drukker seregét, hegy legalább a hangu
latban ne legyen hiány, de mindez semmit sem 
ért, mert a Szürketaxi drukkereinek hatalmas 
hangorkánja mellett szinte hallhatatlan volt a 
gyerekek hangja. A játék elején súlyos hibák 
mutatkoztak az Elektromos csapalánban. A 
Szendrödi helyére beállított Búzást szánalma
san gyenge, kirí az egész mezőnyből. Hátul is 
baj van, mert a múlt héten még balszélsőt 
játszó Pálinkás nem találja a helyét. Az erőtel
jes, hosszú labdákkal játszó sofőrök a játék 
elején hatalmas fölényben vannak. Az Elektro
mos védelme kapkod, úgyhogy a drukkerekben 
sokszor megbizsereg a vér, mikor lövésre len
dül a sofőr-csatárok lába. Ezer szerencse, hogv

Bukón kapus óriási formában van: 
képtelenség neki gólt lőni.

Egv lefutás hozza meg a meccset eldöntő gólt. 
A 28. percben Pfandler elfut, a kornorvojtalról 
|Ö, lzs» a labdát uz ellenkező oldalra üti, Zom- 
bori elmésen kicselezi Aradit, bead,

Kolozsvári nz előtte pnrterre-hirkózást be- 
mutató Miklósi és Búzás! fölött laposan ■ 

hálóba küldi a labdát. 1:0.
A Szürkelaxi a gól után is állandóan támad. . a . . ■ . . I >■ ._ „ ,. _ •...

Uj tehetség az ETO-han 
Melger jobbszélsö

KISPEST—ETO 4:2 (3:0)
Győr, február 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A ragyogó nupsiitéses idő és ■ 
Kispest jó eredményni, de különösen az 
ETO irányításában beállott változáshoz fű
zött remény 3500 nézőt csalt ki a mérkő
zésre. A Kispest, bár 4:0-rg vezetett játék 
köztien, korántsem mondhatja el, hogy 
könnyen nyerte a mérkőzést, mert az ETO 
végig egyenrangú ellenfél volt s balszeren
csével vesztette el a mérkőzést.

A játék elején u Kispest fölényre tesz 
szert, jobbára a ETO térfelén tanyázik, de 
az ETO is sűrűn teremt veszélyes helyzetet 
a kispestiek kapuja elölt.

Az uj szerzemény, Melger Jobbszélső 
nagyszerű formában mutatkozik be

s minden támadása sikerrel kecsegtet. Kása, 
a Kispest kapusa előbb Kovács, majd Ju
hász bombáját védi, majd néhány perc 
múlva Olajkár szabadrúgása a sorfalban 
vész el. A 28. perc hozza az első gólt: Ha
talmas kavarodás keletkezik a győri kapu 
előtt.

Déri a kapunak háttal állva, a kapuba 
küldi a labdát. 1:0.

A győri reváns-aitakok közben Serényi né
hány perc múlva elfut a védők mellett és 
közelről sarokba bombáz. 2:0. Az utolsó 
percben további /ÍTO-rohamok alatt egy 
újabb lefutás után Dombóvári súlyos hibá
jából Nemes megszerzi a harmadik gólt. 
3:0.

Szünet után két perc sem telik el, újabb 
hatalmas kavarodásból Nemes lábáról újra 
a győri hálóba kerül a labda. 4:0. Az ETO- 
támadásai mind nagy veszélyt rejtenek ma
gukban. A 6. perc meghozza végre az első 
gólt is:

Rátkai hendszet vét, a bíró tizenegyest 
Ítél. Juhász a labdát a hálóba küldi 4:1.

Most nagy harc indul meg, változatos lesz a 
játék, hol az egyik, hol a másik kapu elölt 
táncol a labda. Az ETO csatárainak semmi 
sem sikerül, de a Kispest csatárai sem tud
nak a tizenhatoson belülre kerülni. Az 
utolsóelőtti perc újabb gólt eredményez: 
most

a változatosság kedvéért Olajkár üti le 
kézzel a labdát, a biró ujnbb tizen

egyes! Ítél
s Juhász újra a sarokba küldi a labdát 4:2.

de legjobb helyzetekből is Bakon kezébe ke-

A budaiak százéves védelme 
megnyerte az egyenlőtlen csatát

32 Induló nr MTK szezónnyltó mezelverse- 
nyén. Az MTK vasárnap délelőtt rendezte le- 
hctségkulaló versenyét. A szenioroknál Csaba, 
az ifjúságiaknál Sárosi győzőit.

A KAOE bálja. Február 12 én rendezi Jubi
leumi nagy bálját a KAOE az Erzsébetvárosi 
Kör összes termeiben dr. Ugrón Gábor v. b. 
t. t. fővédnökségével.

A BEAC kapta a ucnizelközl tenniszversen.v 
rendezését. A negyvenéves fennállást ünneplő 
BEAC kapta ineg nz idei nemzetközi tennisz- 
bajnokságok megrendezésének jogát. A baj
nokság időpontja előreláthatólag május 15—22 
között lesz.

Császár a I 
unntmns lesz « •• .......... ,
csatárai lövés-isxonvhnn szenvednek.

Kővágó és Takácsi barátságos verekedése
Ml élénkkel. m»)d » U PWJW Ke.,,1 
adását Takácsi lövi a hálába. 4 0

A Nemzeti még nem adI" n h?’,.rOnJ. „
nlngit faultolják, szabadrúgáshoz jut Bn/off. 
11 ^méteres szabodrugásn homhnként c,"l,ó(llk 
a sarokba. 4:1. Az utolsó percben Csds.'ár- 
Kcszei-akcióbál a fényes /ormában lévő vas 
tm-Vrake beállitja a végeredményt. S:l.

BUDAI „11’*—BUDAFOK 1:0 (1:0) 
budai együttes számára ez a mérkőzés a 

. ..*':  L ‘ ' ", ....... a
mérkő/ésen sem szerez pontot, akkor nyugod
tan /eladhat minden reményt. Kz ősi virtus 
iiem Is maradt el: hiába volt támadásban csak
nem végig a Buda/ok, nem bírt u lelkes budai 
védelemmel.

A játék eljin a Budafok bámulattá, milyen 
is az a sokszor megénekell „hengerlés**.  Egyik 
támadása a másikat érte, sokszor már rossz 
volt nézni a budaiak kínos vergődését úgy, 
hogy mindenki szentül meg volt győződve ar
ról, hogv nem lesz elég n két kéz tiz ujja n 
gólok összcszámlahisára. A csatársor csak 
messziről nézi n labdát, a hal/sor „keresi az 
ollót", csak a közvetlen vádolom állja a harcot.

A három veterán, akiknek életéve pontosan 
száz évet lesi ki, bámulata*  frlueséggel és 
IcIkeaedtfMcl dolgozik s minden támadás a 

ii lábukon s a fejükön akad meg.
Az állandó egvoldalraiiézéslől az ülőhelyen lé
vőknek már megfájdul a nyaka, mikor u 32-

A _______ __________ , ________
bót vagy nemlét kérdéséi Jelentene: lia etil

Csónakok
parödi csűnahöpitönfii

V., Népulget - Telelőn: 28-57.22

percben váratlan izgalom keletkezik:
Vermes, u budaiak bulszélsője egy kétség- 
beesett felszabadító rugóssal elfut u védők 
melleit és beadása a végzetszerűen cda- 
robogó Jandu fejéről a liálóbu pattan. 1:0.

A közönség nem akar hinni n szemének. A bu
dafokiak ___ ___ _
budaiak kapuját, de hiúba, n húrom veterán 
mindent *.  "
megkönnyebbült sóhajtás tőr ki 
kerekből, - • ■ '....................
kiderül, 
előbb lesúllás elmén

Szünet utalt folytatódik az elsőiéi időbeli 
helyzet. A budafokiak támadása alól még csuk 
pillanatokra sem lúd kibontakozni n budai 
csapat. Vermes megint elfut s a hálóba viszi 
a labdát, de a gól érvénytelen, mert n biró 
észrevette, hogv közben kézzel ütötte le a 
labdát maga elé. és igv mególlilotla a játékot. 
A budafoki játékosok között a bosszantó ered- 
niénvlelenség miatt egyszeregyszer tularélyts- 
légben robban ki az elkercsedés

Béldl kétszer egymásután duplauezoa-

még nagyobb ostrom alá veszik a

ment. A 38. percben járunk, amikor
*' _ budai drulc-

mert hálóba kerül a labda. Ilöglón 
hogv ez Is hiába, mert a bíró már 

megállította a játékot, 
folytatódik

AZ ELSŐ HAZAI „RUDLI**
Vasárnap délután rendezte a műjégpályán 

zsúfolt nézőtér előtt a BKE az első megvár- 
országi „rudli*  versenyt 5000 méteren. Ennek 
az az érdekessége, hogv nz eddigi páros indi- 
tássnl szemben itt allétikiuzerüen: egyszerre 
indítják el a versenyzőket és kórönkint pon
tozók. Az idő eredmény '•! nem számit. Az első 
hazai „rudli" versenynek 14 indulója volt, 
győztese azonban nem lett, mert mind Bács
kai. mind Wlnlner 9 pontot szerzett. A többi 
eredmények: 500 méter szenior: 1. Bácskai 
45.6 mp. 2 Winlner 46 5 ni|>. 1500 méter sze
nior: I. Bácskai 2:29.4 mp. 2 Winlner 2:33.6 
mp. 1000 méter junior: 1. Gundisch 142.5 mp.

COLLEDGE VEZET STOCKHOLMBAN
.Stockholmból jelentik: A női műkorcsolyázó 

világbajnokság első napján az angol Colledft 
vezet 239.10 ponttal az angol faylur elölt.
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^NAPLO
Pompás magyar birkózó-sikerek

Svédországban
Reális eredmények az iigelön

NorrkOpInghől jelentik: Az Itt rendezett nem
vetkőzi birkózó versenyen ii magyar verseny
zők kitünően szerepeltek. Pehelysúlyban Tóth 
II. tiissgyŐ7c)met árulóit Lilid felett, 
aiilyhan Tóth I. ragyogó küzdelem után 
kétvállra Pettersont. Félnchézsulyban Palotás 
nagy küzdelem után pontozással győzött Kal-

strand ellen. Később azonban fáradtsága foly
tán Kyburztól szenvedett vereséget.

BÓBIS IS GYŐZÖTT!
Göteborgból jelentik: Az itt túrázó magyar 

nehézsúlyú Bóbis pontozással győzőit a svéd 
Ljundguhl ellen.

Pazar példát mutat Bécsi
Héra, január 30.

’ (A Hétfőt Napló bécsi szerkesztőjétől.) 
'Az osztrák labdarugó szövetségben napok 
óla tárgyalnak azokról az intézkedésekről, 
amelyek a válogatott csapat párisi szerep
lésének előkészületeihez szükségesek. A ter
vek szerint egyelőre

hafvnntagu válogatott keret összeállítá
sát tervezik,

amelynek tagjai kezdetben nem folytatnak 
közős tréninget, de hetenkint egyszer elmé
leti oktatásra összejönnek. Egyebekben ren
des klublréningjüket folytatják, a klub
tréner azonban köteles hlfínkinl a játékosok 
formájáról és munkájáról jelentést tenni a 
szövetségi kapitánynak. A hatvantagn keret
ből a jövő hónap végén kiválasztanak 30 
játékost,

ez a harminc Játékos már rendszeres 
válogatott tréninget is fog folytatni, 

Idönkint azonban kicserélik őket más jelöl
tekkel.

csapatát n Slavia játékosai alkották. Az első 
gólt a francia Bohr, a másodikat Heisscrer sze
rezte. Szünet után ujabb gólt érnek el a stras- 
bonrgiak, a prágai csapat bccsiiletgólját Ko- 
pccki szerezte meg. A strosbourgi csapatban 
Schwartz, n Ferencváros egykori játékosa sze
repelt a balhátvéd helyén.

HÁTRÁBB MÁR NEM LEHET?...
Zakopanéból jelentik: A lengyel slbajnokság 

18 kilométeres futamában a magyarok közül 
Dezső az 52., Kiss az 56., Csekey a 69. lett.

Nagy közönség előtt folytak le a vasárnapi 
ügetőversenyek, melyek csaknem mind favo
ritgyőzelemmel végződtek. A nap főversenye 
kellő számú induló hiányában elmaradt, a Vili, 
futamot viszont két részben futották le 
végül mégis 10 szám került eldöntésre.

Részletes eredmények:
I. Háromévesek versenye. 1. Dénes (pari) 

Raymer. 2. Századkürtös (154) Zwillinger. 3. 
Ádáz. (3) Tóinann. F in. Csibész (8) Zwillinger 
T„ Valódi (5) Kovács II. Biztosan. 10:16, 1.3, 
17. Befutó: 10:47. Idő: 32.5.

II. Harcikat dij. 1. Biztos (3) Steinitz. 2. 
Gynlla (5) Vorst. .3 Utóda (4) Kovács J. F. m : 
Léha (12i Feiser, Ildikó (101 Maszár I., Bok
ros (8) Wiesner, Daniiéi (5:10) .Maszár F., 
Margit (5) Marschall. Biztosan. 10:99, 22, 20 
Befutók: 382, 342. Idő: 32.5.

III. Kettesfogatu urkocslsverseny. 1. MHd.v 
lánya—Tombola (5) Grundt. 2. I lékás—Sterling 
(3) Deutsch. 3. Nikla—Pillangó (154) Vampe- 
tics I. F. in.: Alnuda—Alsós (l*/i)  Kossuth. 
Könnyen. 10:36. Befutó: 10:192. Idő: 45.4.

IV. Mechanikus handicáp. 1. Ocull (2) Ma

Február 10 és 13-án d. u. */.3>kor

igy

Fityó, Johnv J. F. (254) Fel-
Vorst. Könnyen. 10:16, 13, 14,

kó, Elsőm (14) 
ser, Sophie (4) 
14. Befutó: 10:71. Idő: 31.2.

VJ. Nemzetközi hundicap. 1. Oda (pari) Fel- 
ser. 2. Magvas (-1) Jónás. .3. Szeszélyes (2) Ma
szár I. F. m.: Estike (1) Baik, Lord of Pamuk 
(12) Simkó, Groo Peggy (12) Marék, Zivatar 
(10) Maszár F., Csákány (5) Síró, Győző (10) 
Benkő, Odább (25) Steinitz, Balta (8) ' Kovács 
II. Erős küzdelem. 10:21, 12, 1.3, 11. Befutó: 
10:51, 39. Idő: 29.5.

VII. Februári dij. Elmaradt.

legjobban fogad vitézOOffiOrH Karajnál,Erzsébet
W körút 27. T.: 143-765

SVAJC TUD!
Kölnből jelentik: Németország—Svájc 1:1 

(0:1). Vasárnap délután 80.000 főnyi közönség 
elöli folyt le n futballmérkőzés és nagv megle
petésre döntetlenül végződött. Az első félórában 
változatos volt a játék, a á(J. percben Svájc 
szerezte meg a vezetést Aebl révén. Szünet 
illan ti németek fölénybe kerültek, végül Zepan 
az utolsó percekben közelről kiegyenlített.

EZ IS MEGLEPETÉS!
Berlin -Prága 4:1 (2:1). Berlinből jelentik. 

A városközi mérkőzés harminckétezer néző 
előtt folyt le és Berlin csapata megérdemelten 
győzött.

Stockholmban befejeződött a női korcsolyázó 
Jhigbajnoki verseny. Világbajnoknő Megan

••

PRAGA MÉG CSAK EZUTÁN ÉBRED...
Prágából jelentik: Sfraslinurg—Prága .3:1

(2t0). Nyolcezer néző előtt Prágában folyt le I vil....... . ............. ............
u városok közötti labdarugómérkőzés. Prága | Tayíor lett. Meglepetés!

szár I. 2. Opera (6) Hauser. 3. Lutri (6) Far
kas. F. m.: Bajadérc (3) Kovács I., Timidé II. 
i2) Benkő, Senki (14) Kallinka. Vakarcs (12) 
Marschall, Pasa (12) Wiesner, Céda (10) Fei
ser, Revisio (20) Székely, Palóc (8) Kovács II. 
Könnyen. 10.33, 20, 36,’ 24. Befutók: 10:213, 
219. Idő: 33.4.

V. Bonny dij. 1. O-ha (6:10) Zwillinger. 2. 
Tanoda (4) Dózsa. .3, Kundry (6) Kovács II. 
F. m.: Ciizar (f. n.) Toplichar, K. L. (10) Sim-

VIII. llandicap (1. rész). 1. Ágnes (8:10) 
Kallinka. 2. Spilka (254) Hauser. 3. Szoknya
hős (2'4) Zwillinger. F. ni.: Hyperol (6) Szé
kely. Nemes (6) Benkő, Arvalegény (8) Maszár 
F„ Varázs (8) Kovács J., Simba (10) Feiser. 
Könnyen. 10:16, 11, 12, 11. Befutó: 10:33, 32. 
Idő: 33..

VIII. llandicap (II. rész). 1. Happy End 
(pari) Benkő. 2. Csipke (2) Steinitz. 3. Gladiá
tor (8) Vort. F. m.: Lúgos (5) Jónás, Leó (254) 
Maszár I., Margit (10) Feiser, Minor (8) Simkó, 
Drégely (8) Maszár F. Könnyen. 10:18, 12, 14, 
26. Befutó: 10:28, 188. Idő: 30.9.

IX. Confetti dij. 1. Jósnő (2%) Wiesner. 
2. Peter Pilot (154) Maszár F. 3. Gulliver (12)

F. in. Pique Danié (6) Siró, Ultra (254) 
Küzdelem. 10:37, 18, 16. Befutó: 10:373. 
.7.

X. Orbúnhegyi dij. 1. Rubinion! (4) Jónás J. 
2. Csurgó (4) Feiser. 3. Bufelejtő (10) Topay. 
F. m.: Gyémánt (16) Benkő, Óhaj (10) Fitvó, 
Sirocco (2) Kovács J., Jónás (6:10) Dózsa. 
Küzdelem. 10:67, 1.3, 13, 16. Befutó: 10:542. 
Idő: 37. 9.
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Amit eltitkoltál? a ferencvárosi 
,.futball-statáríum“ alkalmával

Derbivel nyitották meg a tavaszi futballt s a 
derbit reális körülmények között megérdemel
ten nyerte a jobb Újpest. Ez önmagában még 
nőm lelt volna hiba, a hiba nz volt, hogy n 
Fcrencvára derbit. Ez a vereség
tízezrek sz dós volt, mert egyál
talában ne igbnn a derbit meg
előző, nem niég nz önteltség határún
is túlmenő zatokkal. Ilyen körülmé
nyek k< természetes volt, hogy „sln-

keresni fogják a „bűnöst." 
glalálták. A vizsgálat kidőli- 
l>it megelőző csütörtökön Lá- 
álogalotl egyik büszkesége, 

születésnapi vacsorát rendezett és ezen kilenc 
labdarugó társát vendégül látta. Ez a „kilen
gés" volt nz oka a vereségnek — állapitolták 
inog, nini abból is következik, hogy Lázárt ki
pellengérezve egyheti fizetésének levonására és 
egyheti kényszerpihenésre ítélték. (Más lapra 
tartozik, hogy ezt nz Ítéletet nem tudták végre
hajtani és ii kényszer hatása aluli mégis ját
szatták Lázári.)

Mindez n népszerű és mólián világhírű klub 
hehigve lenne, ha történetesen nem hozzák 
nyilvánosságra Lázár cselét a sportszerűséggel 
és n stntáriéills Frndi-blrósápgal. Most azonban 
beszélnek róla és beszéli cgvebekrÖl is
r igy mi is kénytelenek szóvá tenni

n magyar futball lázárjainak furcsa és 
megdöbbentő sorait.

Sáros! Gyurka, a 
n betegágyon be-

Azzal kezdhetjük, amivel 
bordájalörött magyar center 
fejezle a nyilatkozatát.

— Most három négyhétig pihenhetek — 
mondotta Gyurka doktor . sajnos. hogy mf 
gyár futballistának csak ilyen alkalommal le
het pihennie.

Ennél megrázóbh é« Icsnltóbh kritikát a ml 
fulbnl'rci't'szcrüiili ről aligha mondhattak.
Sárosi snli’álknzó nvilntkoznln és Ld.-dr 

nyilfszlni megvesszöztetéso igy kerül egymás 
mellé és igy veti fel

n kényes és kellemetlen kérdések Özönét. 
Elsősorban is azt. hogy a mnayar pro fifut bal- 
lista mikor lehet - ember? Mikor élhet pol
gári életei, aminek egyik megszokott tarto
zéka, hogy hébe-hóba jóbarátokkal jóbor mól 
lelt megülje születése napjának fordulóiát , 
Tárgyilagosan leszögezzük, hogy derbi előtt 
nem. De mikor máskor? Hiszen éppen a be- 
renet'áros csapata a tanúbizonysága annak 
ho'iy II játékosok számára alig int pihenő idő

Tavaly Január óla csaknem szünet nélkül 
futballozlak.

A bajnoki szezón után jött a KK. aztán ismét 
nz őszi bajnokság, nyomban utána a máltai 
tora s ahogy hazaérkeztek a derbivel meg 
nyílt a tavaszi szexón. Ezt nyomban l öveti a 
párisi világbajnokság, ahonnan repülőgéppel 
.siethetnek vissza az ujnbb KK küzdelmek le- 
bonyolítására.

Ezrei a wifolt programmal a Fradi legé
nyei tavaly I*  több, mint százezer pengőt 

rugdaltuk össze.
Most a fővárostól is kaptak Iá ezer pengő 

segélyt Különösebb nnvngl oka tehát cligha 
lehclcll a klubnak arra, hogy - az l ipest i>< I

dóját követve — a téli szünet alatt ne 
hentessé a játékosait. Elmentek Máltába 
ahogy mondották —, nyaralni. Az Újpest 
szont telelt. Itthon maradt, pihentette a játé
kosokat, majd tervszerűen felkészült n derbire 
és pompás kondíciójúval vitathatatlanná tette 
a győzelmét. Ezen a tényen Lázár lakomája 
semmit sem változtat. Legfeljebb reflektorfény
nyel világította meg a sötét zugokat, amelyek
ről senki sem beszélt a statáriális tárgyaláson.

Lehetetlen helyzet az. hogy a magyar játé
kosoktól angol sportfcgyeiinct követelnek 
akkor, amikor ezt a fegyelmet sem a ma
gyar futball általában, sem o klubok vezető
ségei különösen, magukra nézve nem tar

tottak kötelezőnek.
.1? angol profiktól teljes mértékben megköve
telhetik a küzdelmek alatt a sporszerü élet
módot. mert ott éuenkint három hónapig teljes 
szabadságuk is ixtn. Itt, nálunk még a három 
hét is ritka. Csoda-c. ha egv gárda ebben a 
taposómalomban clfásul és néha-néha meg
próbál emberi életet élni?

Hajsza és robot ez, 
amit ideig-óráig téliét jelszavakkal, malaszttal. 
kcnetteljcsséggel fűteni, de csak ezzel alkotni 
nem teliét. A szigornak és vele a szükséges 
büntetésnek csupé.i akkor van helye, ha mö
götte meglánindhatatlan erkölcsi erők duzzad
nak. Ezek pedig hiányosak a magyar proflfut- 
báliban, amelyet a pihenés nélküli hajsza csak
nem ötletszerűen irányit.

Felelős vezetők szájából haitink s falán iga
zuk is van. hogy az erősorvasztő robotot a 
snorthatóság közönye kényszeríti a csatiatokra. 
Miért csinálják akkor? Miért nem állítják le 
nz egész üzemet, amivel megtörnék a közönyt

és példát statuálva megbuktatnák azt a 
snortkorlfeiist, aki az ország legnépszc - 
rülib, legeredményesebb sportjával szem
ben a közöny álláspontjára merészel állni?

Miért — mint Lázár cselében —. csak „helyi" 
kezelést alkalmaznak, amikor itt nz egész 
szetvczj't beteg?

Olyan kérdések ezek, amiket egyszer már 
lel kell vetni. Sajnos, liogv erre apropót egv 
válogatott center bordatörése és egv másik 
válogatott fut tinit ista büntetéssel sújtott szüle
tése napja szolgáltatott. Horváth Zoltán

pi-

vi-

Üzemben n terem-kézilabda. Zsúfolt nézőtér 
mellett bonyolították le a teremkéz.ilabda 
bajnokság harmadik fordulóját a Ncjnzeti 
Tornacsarnokban. — Részletes eredmények : 
I. osztálv: Elektromos -BLE 18.1.3. (7:6), BTC

Goldbérgcr 151. '8:11, Gl-B-BTK 9:5 (5:4). 
Szövetségi dij: LILE II. Elektromos II. 18.14 
(11.8), MTE ll.-NTE II 10:5 (6:4).

Pécsett rendeztek n Budapesti B válogatott 
és a délnyugati kerület ökölvívó csapnlvcrse 
övét, amely n budapestiek 11:5 arányú győzel
mével végződött.

Ke\cl nyerte az UTE piirbajtőrversenyét. 
Vasárnap ásták nz UTE I. osztályú párbajtőr 
sersenvél, amelyet meglepetésre Kévéi IITVK 
20 és léluvózclemmcl nyert meg. 2. Nedeczky 
l<A( .3. Palóc UTE.

Grosz Gusztávné, Zárkonyi Antal, Újvári 
László, Hercz Margit, Molnár Pál, Béres István, 
Vándor Margit, M'agvar Ödön. Vészi Aranká, 
Grossmann Rózsi, Elekes Miklós, Marosi Géza, 
Goldmunn György. Fabók Gyula, Tamás Já
nos budapesti lakosok és Jurasckó Bélánc I 
Miskolc, Sálán Gyula Csongrád, Geissler Alf-

réd~ Pestszentlőrinc, Biczo M. Alag, dr. Nagy 
Endre Eger, Sátori Emma Püspökladány, Óvári 
László Kosicc, Horváth István Pestújhely, Mak- 
kai Zoltán Újpest, Kollmann Jolán Zalaeger
szeg, Nagy Mária Szigetszentmiklós, Kelemen 
József Székesfehérvár, Garai Mária Debrecen, 
Sárvári Elek Berettyóújfalu, Mozsár Miklós 
Pécs.

A budapesti és környékbeli nyerteseket kér
jük, hogy nyereményük átvétele végett csü
törtökön és pénteken délelőtt 10—1 óra között 
megfelelő igazolással kiadóhivatalunkban je
lentkezzenek. A vidéki és külföldi nyerteseknek 
az ajándékot postán küldjük cl.

u
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Fejtse meg a rejtvényt! Keresse 
meg benne átlós irányban, vagy 
azzal párhuzamosan a belükkel ki
irt 2 számot. írja be azokat (szá
mokkal s nem betűkkel) a máso
dik oldalon levő „Ferde szemmel"

szelvénybe s küldje be „Hétfői Napló", Erzsébet körút 28 címre nyomtatványként 
csütörtökig. 30 értékes ajándék. Részletes feltételek a január 24-i számunkban.

VÍZSZINTES:
1. Jó kérés. 11. Megismétlése 

a küzdelemnek — kihívás 
eredményeként. 12. A világító- 
gáz. mellék termékeként nyert 
légnemű testek', amelyeket vi
lágításra használnak fel. (Az 
első része német szó, magya
rul kéket jelent.) 14. „A" be
jegyzett. 15. Ilyen termék pl. 
a bőr is. 10. N'cro — eleje. 
17. Sas — angolul. 18. Költői 
napszak. 19. Ixmdonról része.
20. L.Y.L. 21. Megfelel a té
nyeknek. 22. Melyiknek? 23. 
Latin anya. 25. Vallásos ala
kulatok. 28. Katona nz. illető. 
.30. A francia szobrászat egyik
egnagyobb alakja. 31. Rak, 

helyez. 32. Vissza: ködkir.ily 
Gnőthe-nél. 3.3. Amiből a ze
nész. játszik. .34. Az. óra 
hangja. .35 Bedob — 
.30. Viszagondol. 37. 
.38. Külön pénz jár 
Ma már nehezen i 
ember számára. 40. Kikről? 
41. l’islike kedvenc játékszere.

FÜGGŐLEGES:
1. Francia női név. 2. Kari 

Maria Wcber operája. Egyéb
ként tündérkirály. 3. 11. L. I. 4. 
A jutalomnak nagyobbik része. 0. Az. ember, a 
mérlegre......... ha meg akarja álapilani a sú
lyút. 7..........az. fel. 8. Alig volt (!) 9. Ha ez
erős, akkor ncin lehet nagy baj! 10. Parancso
láshoz feltétlenül szükséges. 12, Világhírű fran
cia drámaíró. 13. Zsibvásár Pesten. 15. Minden 
növénynek van. 17. Még nincs — s nhogy itt áll 
úgy olvasható több helyen. Előre bocsátjuk, 
hogy igy helytelen. 18. Nem látnak 20. K.Z. Z.
21. ldöhal.rozói nzó. 24. Nehéz dolga van. 25. 
A háttérben bujkáló 20. Jog van ilyen, 27. Egy
kori királyság, ma spanyolországi larlománv 
(rr—r). 29. Hajó kapja ezeket, siilyedni kézit.

Bern folyója. 5. .30. Dobók. .32. Sírást utánzó szó <33. Harc. 35. 
^csilletcs me-i .iálóvá váb' 30. I f, B.

HÉTFŐI NAPLÓ
Sierkcutik:

Dr. ELEK HUGÓ éa MANN HUGÓ
Feleiéi iierkeutA t» kiirtó: l)r. EI.EK Ht'GÓ 

SzerkeiilésCa él kitrtóliivilii: E.-iiebel kttrul 28.
Telefon bótkőtiup él vm déli 12-il: l tOS-M. Vit <1. o. 
1 óiétól (Arirti u. S. Globul-nsomda-: I IH 42. I 145 81. 
Vn. d. u. HMŐI HprirUic: I IH li. Iliiét. Ilii 44, 

I !tt »l.
ELŐFIZETÉSI Alt: Eg> évre 5 pcniiö - EfcYES SZÁM 
in: Nhy.vernrstév III lillér. Ausztria W Gtoirhen. Fno- 
eiiorizég 1.50 Irink, JuRnitlévie 2.50 dinér, Némctoriség 
15 l’f.. Ólaitól ui|i I líra. ll<<ménia 5 leu Ciebirlovékia 

1 ík.
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